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  بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 مورفولوجيا و تشريح النبــــات  
 مقدمـــــــة 

علـى  اإلنسـا , وقـد سـاعد   األرضـيةعلى الكرة    انتشاراتعتبر النباتات الزهرية أوسع النباتات        
مـا تمتلكـه البـ ور   إلـى  باإلضافةالكثير من ضروريات حياته , و ذلك    فييستفيد منها    لكيانتشارها  
 سائل لالنتشار .من و
الجمـا  , و مـن  أينحيا فيها عنصرا  هما الكائنات الحية , وغير الحيـة   التيالبيئة    فيو يوجد        
ر رار نفسـها , ا  قـدرتها علـى التكـا  الحيوا  , قدرتها على تكصفات الكائنات الحية كالنبات و    أهم

Reproduction     لمـا  و , ........ ر و المعـا   و  اكالحجاوك لك قدرتها على التغير بعكس الجما
 الخ .
 راســتنا  فـيو تصـن  الكائنـات الحيـة إلـى قسـمين همـا الحيـوا  و النبـات , و سـو  نتنـاو        

المورفولوجية و السيتولوجية و التشريحية للنباتـات الزهريـة بصـفة عامـة و هـ ر الدراسـة   النواحي
 . Botanyتتدرج ضمن ما يسمى بعلم النبات 

 الكائنات الحية النباتية :  صفات
أننـا نجـد بعـ   إالالكثيـر مـن الصـفات ,   فـيعلى الرغم من اشتراك الكائنـات الحيـة عمومـا        

 تميز الكائنات الحية النباتية عن الحيوانية : التيالمميزات 
كـة و لها القـدرة علـى الحر  األولية  ألخر ) النباتات  نباتات ال تستطيع االنتقا  من مكامعظم ال .1

 االنتقا  ( . 
معظـم  فـيالوحـدة النباتيـة لجسـم النبـات , بجـدار سـميك واضـ    هـيتحاط الخلية النباتية , و   .2

 النباتات بينما الخاليا الحيوانية عديمة الجدار . 
التربـة و الهـوا  , و يعتبـر   فـيمن عناصر بسيطة توجد    العضويتقوم النباتات بتخليق الغ ا    .3

 أ حـين  فـيتتكـو  مـن مـوا  غيـر عضـوية   التـيد للموا  العضوية  النبات هو المصدر الوحي 
 . التي ينتجها النباتجميع الكائنات األخر  تعتبر مستهلكة للموا  العضوية 

أو  البـدائيطـورر  فـيالنباتات بصفة االستمرار , كما تتميز أعضـاهر المختلفـة   فييتميز النمو   .4
ذلـك  يلـيما زالت أجنة ,  ـم  هييز أعضاهها و تتم  التيتميزا كامال بعكس الحيوانات    الجنيني

 . األعضا كبر و نمو ه ر 
   تعري  علم النبات : 

و تركيـ  النباتـات المختلفـة   أشـكا يخـت  بدراسـة    الـ يهو ذلـك العلـم    Botanyعلم النبات       
القرابـة تقوم بها النباتات , كما يوض  أوجـه    التيووظائ  أعضائها , كما يدرس العمليات المختلفة  

 Plantللنبـات  الظـاهريو التشابه و االختال  بين النباتات المختلفة . فيقوم الدارسو  لعلم الشـكل 
Morphology    المختلفة و عالقة أعضا  النبات ببعضها   أجزاهرللنبات و    الظاهريبدراسة الشكل

  Morphology الخـارجي الظـاهري, و قد يطلق على هـ ا النـوم مـن الدراسـة اسـم علـم الشـكل 
External    للنبات فيخت  بها علم تشـري  النبـات  الداخليأما  راسة التركيPlant Anatomy 

  . Internal Morphology الداخليأو ما يطلق عليه أحيانا اسم علم الشكل 
حيث انتشرت بالعوامـل الطبيعيـة أو عـن طريـق   األرضمعظم    اآل الزهرية تغطى  و النبات         
صـورة بـ رة و يمـر بعـد ذلـك  فـياتـه في حياته و يبدأ النبات الزهـري حي ميتها الكبر   أله  اإلنسا 

 :  هيبمراحل مختلفة 
 .  البار اتالب ور و تكوين  إنبات .1
 .الخضريو المجموم  الج رييتكو  من المجموم  ال يالنبات الكامل  إلىنمو البا رة  .2
 .  اإلخصاب م التلقي  و  مرحلة اإلزهار .3
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 البا رة من جديد .  بإنباتهاتعطى  التيو ما تحويه من ب ور , و نضج ه ر الب ور   الثمار إنتاج .4

 ورة حياة النبـات و تختلـ   هيتكمل  ورة كاملة و  األربعة األطواره ر  أ يتض  مما سبق          
احـل مرحلـة مـن مر أيها قرغتست  التي ورة حياة كاملة للنبات , و ك لك الفترة   إلتمامالفترة الالزمة  

  النمو ه ر باختال  نوم النبات و الظرو  البيئية المحيطة به .
 : _  إلى ورة حياتها  إلتمامتحتاجها  ال يو تقسم النباتات حس  المدة 

 :  Ephemeral نباتات فصلية أو موسمية  .1
السابق ذكرها خـال  فصـل نمـو واحـد , أو موسـم   األربعةتتم مراحل نموها    التيالنباتات    هيو      

 عدة شهور . و من أمثله ذلك نباتات الفجل و الجرجير و الكوسة و الخيار و ال رة . أينمو  , 
 :  Annualsنباتات سنوية أو حولية  .2

 . كالقم  و الشعير و الفو  و غيرها  عام واحد , التي تتم  ورة حياتها خالالنباتات  هيو       
 :  Biennialsنباتات ذات حولين  .3

 فـي الخضـريعامين , حيث يعطى النبـات نمـور   فيتستكمل  ورة حياتها     التياتات  النب   هيو        
فالثمـار بمـا تحويـه مـن   األزهـارحيـث يعطـى    التالي, و يخز  الغ ا  الالزم لنمو العام    األو العام  

  البصل و الجزر رو اللفت . من أمثلة ه ر النباتات الكرن  وب ور . و 
 الموسمية و ذات الحو  و الحولين نباتات عشبية . اتشكل عام فا  النبات ب و       

 : Perennialsنباتات معمرة  .4
النباتات التي يستمر نموها أكثر من عامين لتكمل  ورة حياتهـا . و معظـم هـ ر النباتـات   هيو         

و هي ذات سوق قائمة كثيرة التفرم قرب سـط  األرض مثـل نباتـات   Shrubsخشبية كالشجيرات  
و المتفرم بعيد عـن سـط  األرض .  Trunkو هي ذات ج م   Treesلخروم و األشجار  القطن و ا

النمـو الخضـري لعـدة سـنوات  ـم تزهـر و  فيو قد تكو  عشبية كالنخيل و النباتات المعمرة تستمر 
 تثمر بعد ذلك .

ا أنهـ أي,  Monocarpicجميـع النباتـات المعمـرة و حيـدة الحمـل  آ يتض    ذكررمما سبق           
  Polycarpicأما النباتات المعمرة فهي متعد ة الحمل حياتها  م تموت  فيتزهر و تثمر مرة واحدة 
 عدة مرات خال  فترة حياتها . أي أنها تزهر و تثمر 

 : _  إليالخضرا   لألوراقكما يمكن تقسيم النباتات حس  فترة حملها          
 :     Evergreen Plants. نباتات مستديمة الخضرة 1

نباتات تستمر حاملة ألوراقها الخضرا  طـوا  فتـرة نموهـا . و ذلـك كمـا فـي أشـجار   هيو           
 الموال  و المانجو و الزيتو  و النخيل و الموز .

 :      Deciduous Plants األوراق. نباتات متساقطة 2
تات عاريـة , و مـن أمثلتهـا نباتات تتساقط أوراقها خال  فصل الشتا  حيث تصب  النبا  هيو           

 الحجرية كالخوخ و البرقوق . النواةالعن  و التفاح و الكمثر  و الفاكهة ذات 
 

 البذور و اإلنبات 
 

صـورة صـغيرة أو  في, تحتو  على النبات   Seedحياته على هيئة ب رة    الزهرييبدأ النبات          
مـن بـ ور .  تحتويهلتتكو  الثمرة بما  اإلخصاب جنينية , و ينشأ من أبوين سابقين تم بينهما التلقي  و

و يتكو  من الريشة و الج ير و هناك منطقتين هامتين يحدث فيهما النمو فيما بعد و هما قمة الريشـة 
 التـواليعلـى  األوراقو الفلقة أو الفلقات و ه ر تقابل الساق و الجـ ور و الورقـة و   –و قمة الج ير  

 فهـيفقـدت القـدرة علـى تكـوين البـ ور و لـ ا  التيع  النباتات الب رية النبات البالغ . و توجد ب   في
 تتكا ر خضريا .

وفى طور الب رة تكو  األعضا  سالفة ال كر سـاكنة , كمـا أ  البـ رة تحتـو  علـى كميـة مـن        
 أ  يصب  النبـات قـا را علـى إلىحياته    بداية  فيالغ ا  المخز  يستخدمها النبات الصغير أو الجنين  
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فلقـات الجنـين أو فـي نسـيج  فيالحصو  على غ ائه و تخليقه بنفسه , و قد يكو  ه ا الغ ا  مختزنا  

 قسمين : إلىو على ه ا يمكن تقسيم الب ور   Endospermخاص يعر  باالندوسبرم 
الفلقـات مثـل  فـيكـا  الغـ ا  مخزنـا  إذا  Non-endospermic seedsب ور ال أندوسبرمية  .1

 رمس .ب ور الفو  و الت 
نســيج منفصــل هــو  فــيكــا  الغــ ا  مخزنــا  إذا Endospermic seedsبــ ور اندوســبرمية  .2

 االندوسبرم مثل حبة ال رة و ب ور البل  و الخروم .
ــدة     ــة الواح ــات ذوات الفلق ــ ر النبات ــى ه ــق عل ــدة , و يطل ــة واح ــى فلق ــين عل ــو  الجن ــد يحت و ق

Monocotyledonous Plants عير . مثل القم  و ال رة و الش 
 Dicotyledonousو قد يحتو  الجنين على فلقتين فيطلق على ه ر النباتات ذوات الفلقتين          
Plants   مثل الفو  و القطن و الفاصوليا و البطيخ وقد يحتو  الجنين على أكثـر مـن فلقتـين فيطلـق
 الصنوبر . مثل Polycotyledonous Plantsعديدة الفلقات النباتات اسم النباتات ه ر على 
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 تركي  ب ور النباتات الزهرية : 

و يكـو  محاطـا   Embryoالنباتات الزهرية من نبات صغير جـدا يسـمى الجنـين    فيتترك  الب رة  
 فـيكثير مـن البـ ور الناضـجة ,  فيو يمثل االندوسبرم جز ا كبيرا  Testaبغال  يعر  بالقصرة 

 على القليل منه .حين تكو  ب ور أخر  خالية منه تماما , أو تحتو  
  Testa القصرة  .1
أو جامدة كمـا فـى القطـن  السو انيالفو   فيتكو  رقيقة كما  إما  هيتحيط القصرة بالب رة , و        

كثير من الب ور ندبة صغيرة تسمى السرة   فيالخروم . و يشاهد على القصرة   فيأو صلبة هشة كما 
Hillum  بعد جفافها , و يوجد النقير  عن الب رة السريموضع انفصا  الحبل  هيوMicro Pyle 

كثق   قيق بجوار السرة . و تتميز بع  الب ور بوجو  تركي  اسفنجى على القصـرة يعـر  باسـم 
 . Caruncleالبسباسة 

 Embryoالجنين  .2
يتصل به جانبيا عند جزئه العلـوي فلقـة أو  Axisو يترك  الجنين التام النضج عا ة من محور       

و يطلق على الجز  السفلى   Plumuleتسمى الريشة    Epicotylنتهي بسويقه جنينية عليا  فلقتا  و ي 
, و قـد وجـد أ   Radicleو التي تنتهي بالجـدير   Hypocotylمن المحور السويقة الجنينية السفلى  

فلقـات   إلـيالب ور تكو  أجنتها غير مكتملة التكوين حيث تكو  ذات تركي  أولى غير مميـز    بع 
   ب ور األوركيد وشقائق النعما  و الهالوك . فيأو ريشة كما  أو ج ير

  Endospermاالندوسبرم  .3
الغالبية العظمى من ب ور النباتات   فييمثل االندوسبرم النسيج المخز  للغ ا  و الالزم للجنين          

 إخصـابوسبرم بعـد  ذات الفلقة الواحدة , و الكثير من نباتات ذات الفلقتين . و يبدأ تكوين نسيج االند
 الـ ي Perispermالبريسـبرم  فـيب ور بع  النباتات يخز  معظم غـ ا  الجنـين   فيالبويضة . و  

 ينشأ من نسيج النيوسيلة .
نسيج االندوسبرم , كما تخـز  أيضـا البروتينـات  فيو يعتبر النشا أكثر الموا  المخزنة شيوعا        
صـورة أجسـام يطلـق عليهـا  فيغير متبلورة , أو  وأصورة متبلورة   فيأندوسبرم بع  الب ور    في

اندوسبرم بع  البـ ور مثـل الخـروم و الكتـا  , و   فيالزيوت    أيضاحبيبات األليرو  , كما تخز   
 أندوسبرم ب ور نخيل الزيت و جوز الهند . فيتخز  الدهو  

  نضـج البـ ور و ب ور النباتات بشكل عام مهمـا اختلـ  أشـكالها و أحجامهـا و طبيعتهـا تنبـت عقـ
 Dormancyتوفرت الظرو  المالئمة , و بع  الب ور تنبت بعد فترة تسمى الكمـو   إذامباشرة 
period   تحدث للب ور نتيجة لنشاط األجنة  التيمجموم التغيرات و الظواهر  اإلنباتو تشمل عملية

 و نموها حتى تظهر البا رات فوق سط  التربة .
 

 إنبات البذور  
عملية اإلنبات بدخو  الما  إلى الب رة خال  النقير , و تتشرب أنسجة الب رة الما  فيـز ا  تبدأ          

( على زيا ة نفاذية األكسـجين و  Testaحجمها و تساعد زيا ة الرطوبة في غال  الب رة ) القصرة 
فـي  اني أكسيد الكربو  , كما يـد   زيـا ة الرطوبـة فـي البـ رة إلـى تنشـيط اإلنزيمـات الموجـو ة 

الب رة و تحولها إلى  فيخالياها , فتساعد على إتمام عمليات التحو  الغ ائي و هضم الموا  المخزنة 
الجنـين فتعمـل علـى زيـا ة   فـيالقمم الناميـة    إلىصورة صالحة لالستهالك تنتقل الموا  المهضومة  

 ور األعضا  النباتية .نشاط و انقسام الخاليا الميرستيمية  م تبدأ ظواهر الحياة و بالتدريج يبدأ ظه
يز ا  حجم الب رة نتيجة المتصاص الما  و نمو الجنـين , فيضـغط علـى القصـرة فتتمـزق , و        

سـال  , و تنمـو الريشـة  ضوئي, حيث أنه ذو انتحا  أرضى موج  و  أسفل إليينمو الج ير متجها 
لق على الب رة من بـد  موج  وأرضى سال  , و يط  ضوئينتحا   أعلى حيث أنها ذات ا  إلىمتجهه  
 . Seedlingحتى تصب  نباتا صغيرا يستطيع أ  يكو  غ ائه لفظ البا رة   إنباتها

 هما :  اإلنباتو يوجد نوعا  من 
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وفيــه تســتطيل الســويقة الجنينيــة العليــا  Hypogeal Germinationاإلنبــات األرضــي  .1

Epicotyl    ا  عا يـة و الفلقـة أو المسافة المحصورة بين الريشـة أو أو  ورقـة خضـر  هي, و
, و  Hypocotylحين يكو  نشاط السـويقة الجنينـة السـفلى    فيالفلقات و تنشط و تنمو سريعا  

المسافة المحصورة بين الج ير و الفلقة أو الفلقات ضعيفا و على ذلـك تبقـى الفلقـات تحـت   هي
 .   اإلنباتسط  التربة , و تظل كمخز  يمد الجنين بالغ ا  أ نا  

وفيــه يحــدث العكــس , حيــث تســتطيل الســويقة  Epigeal Germination الهــوائي اإلنبــات .2
الجنينية السفلى سريعا حامله معها الفلقات فوق سط  التربة , أما السويقة الجنينية العليا فيتأخر 

الفلقية فوق سط  التربة . و عند ظهور الفلقات فوق سـط  التربـة   األوراقتكشفها حتى تظهر  
و تظل لفترة قصـيرة و بعـدها تجـ  و  الضوئيو تقوم بعملية البنا   األخضر  ىإليتحو  لونها  

 تسقط .
 

 الشكل العام للنبات 
النباتات الزهرية و أ  اختل  في أشكالها و أنواعها , إال أ  جسـم النبـات يتكـو  مـن جـزئين         

ق سط  التربة و هو رئيسين , أحدهما يوجد تحت سط  التربة , و هو المجموم الج ري و األخر فو
 .(  1) شكل المجموم الخضري 

 االبتـدائييعـر  بالجـ ر  رئيسـيعـا ة مـن جـ ر  Root system الجـ رييتكو  المجموم         
Primary root  و عـا ة مـا يكـو   جنينـيأنـه مـن أصـل  أيو هو ينشأ نتيجة استمرار نمو الج ير

 فـيو يعـر   أسـفل إلىالسمك كلما اتجه  فيدريجيا العليا  م يقل ت  أجزائه فيسميكا    االبتدائيالج ر  
جـ ور  انويـة , و  إلـى األولى أو االبتدائي. يتفرغ الج ر  Tap rootالحالة باسم الج ر الوتد   ه ر

ج ور  الثية و رابعيـة ...   و هكـ ا , و قـد يطلـق علـى كـل التفرعـات اسـم الجـ ور   إلىه ر تتفرغ  
شـعيرات ج ريـة تزيـد مـن سـط  المجمـوم  أفرعـهى الجـ ر و . تنمو عل Lateral rootsالجانبية 
 للحصو  على الما  و الغ ا  . الج ري
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فيتكو  من الساق و ما تحمله من فروم و أوراق و براعم و أزهـار .   الخضريالمجموم  أما          

 Internodeعقدتين اسم السالمية  و المسافة بين كل    Nodesألوراق بالساق اسم  يطلق على مكا  ا
آباط األوراق و البراعم قد تكو  حضرية فتعطى بنموها فرعا خضريا و قد تعطى  فيتوجد البراعم 
فيطلق عليها براعم زهرية , و قد تعطى فرعا خضريا يحمـل أزهـارا فيطلـق   زهريزهرة أو فرم  

أنه توجد براعم أخـر  تسـمى   إالكل ورقة .    إبط  فيطة و عا ة يوجد برعم واحد  عليها براعم مختل
 براعم مساعدة .

و قد يطلق عليه القمة النامية , بتكشفها يز ا  الساق   طرفيقمة الساق أو الفرم برعم    فييوجد         
 الفرم طوال , و يعطى على الجانبين أوراقا و براعم جديدة .  أو

الساق , و يعمل الورقة ب   ال يقاعدة الورقة الجز     هيورقة عا ة من  ال ة أجزا  , و  تتكو  ال       
 عنق الورقة .

 
 Root system الجذريالمجموع 

 
 م يتفرم بعـد  Primary root األصليالب ور , يعطى الج ير باستمرار نمور الج ر  إنباتعند       

كمـا سـبق ذكـرر و يطلـق عـا ة اسـم المجمـوم و هكـ ا    أخـر تتفـرم مـرة    الناتجةذلك , و الفروم  
 ينتجها النبات تحت سط  التربة . التيالنهائية للج ور و  الكتلةعلى  Root system الج ري
و يعتمـد عليـه , و كـ لك   الخضرييرتبط تماما بالمجموم    الج ريالطبيعة فإ  المجموم    فيو        

 . األخرعن  ألحدهماغنى , و ال  الج ريعلى المجموم  الخضرييعتمد المجموم 
, فالبـد   الجـ ريو المجموم    الخضريالنباتات العا ية السليمة يوجد تواز  بين المجموم    فيو       

و المجمــوم  األمــالحالمــاص للمــا  و  الجــ ريســيولوجى بــين المجمــوم ف تــواز أ  يكــو  هنــاك 
لتغ ية و نمو خاليـا النبـات   تكو  الموا  الكربوهيدراتية الالزمة  التي  ال ي يحمل األوراق  الخضري

يعـي    قة بمورفولوجيا السـاق و البيئـة التـيذو عال الج ريالمجموم   أ جميعا . و بشكل عام نجد  
 فيها النبات .

نبـات عـدس المـا   تتـاور تماما , و من أمثلة هـ ر النباقد توجد بع  النباتات خالية من الج         
Lemna ( Wolffis ) arhiza  ا النبات أصـغر النباتـات الزهريـة المعروفـة , و كـ لك و يعتبر ه

البا رة إذا لم  و تموت إنبات الب رةيتكو  له ج ير عند  ال ييتطفل على البرسيم   ال ينبات الحامو   
 كن عند وجو  العائل تنقطع صلتها بالتربة .تجد عائلها , و ل

اشـباة الجـ ور  باسـمتعـر  بعـ  الحـاالت بشـعيرات  فـيك لك قـد يسـتعاض عـن الجـ ور         
Rhizoids  نبات حامو  الما   فيكماUtricularia vulgaris  . 

ككتلـة لـيس لهـا  األنسـجة فـيك لك فهناك مجموعة من النباتات المتطفلة تطفال كامال , تعي          
)  العائـل أنسـجة إلـىسوق أو أوراق أو ج ور و لكنها تحمل أحيانا أزهارا كبيرة , و ترسل ممصها 

تحصل منه على الغ ا  ( لتحصل على الغ ا  و من أمثلة هـ ر النباتـات نبـات الرافليزيـا   ال يالنبات  
Rafflesia sp.  . 

 خضـريمجمـوم  أيوفى بع  الحاالت النا رة وجد أ  هناك نمو لج ور نباتية بدو  تكوين         
المتحللـة علـى هيئـة جـ ر  ال   ينمو على الموا  العضوية Moneses grandifloraنبات  فيكما 

 للقيام بعملية التكا ر .  أزهاراتتكو  عليه براعم عرضية تعطى  األحيا بع   فيفقط , و 
عا ة تحت سط  التربـة و قلـيال مـا يكـو  معرضـا للهـوا  و يمتـاز   الج ريو ينمو المجموم         

 : _  هيالج ر عموما بعدة صفات 
 ال توجد عليه أوراق .  .1
 د و السالميات . يخلو من العق .2
 يخلو من الكلورفيل .  .3
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 سال  .  ضوئيموج  و  ارضي منتحيالج ر  .4
 تحمل الج ور شعيرات ج رية قرب قمة الج ر و قمة الفروم الج رية .  .5
 .  Endogenousالج ور الجانبية و العرضية  اخلية المنشأ  .6
 وجو  منطقة استطالة قرب القمة النامية للج ر .  .7
لحماية القمـة الناميـة مـن االحتكـاك بحبيبـات التربـة و  Root capبقلنسوة  تغطى القمة النامية .8

 تلفها .  بالتالي
 يخلو الج ر من الثغور كما أنه غير مغطى بطبقة األ مة .  .9

 و جو  الخش  و اللحا  على أنصا  أقطار متبا لة .  .10
 جـ ورحالة  في, كما  و على الرغم من الصفات السابقة , فقد تتكو  بع  البراعم على الج ر       

البطاطا , و ه ر البراعم تنمو لتعطى نباتات جديدة . ك لك قد يحتو  الج ر على بالستيدات خضرا  
 ر للضو  . الجزر حينما تتعرض أجزا  من الج  ج ور فيأحيانا  الحالة, و تشاهد ه ر 

ر ذلـك مـن الصـفات غيـ فـي التربـة والشكل و االنتشـار    جهةمن    الج ريو يختل  المجموم         
باختال  نوم النبات و الظرو  البيئية المحيطة , و عا ة تتسـاو  المجـاميع الج ريـة مـع مثيالتهـا 

  وزنا و قد تزيد عنها .  أحياناامتدا  و تفرعا و 
و يتوقــ  حجــم المجمــوم الجــ ري لنبــات مــا علــى النباتــات األخــر  الموجــو ة فــي البيئــة ,        

ت بفرض أ   رجة الحرارة و كمية الما  في التربة مناسبة لنمو ه ر النباتات و وتتالصق ه ر النباتا
 . لعناصر الغ ائية و ك ا على الضو هنا تتنافس النباتات على الما  األرضي و على ا

و عموما فإ  المجموم الج ري لألشجار ذات الفلقتين يعا   المجموم الخضري له ر األشجار        
ضع  أو أكثر   40لصحراوية فيزيد المجموم الج ري عن الخضري و قد يصل إلى  , أما النباتات ا

 ه ا بعكس النباتات الحولية التي يكو  مجموعها الج ري محدو  إلى حد ما . 
  Functions of Root Systemوظائ  المجموم الج ري :          

 هناك وظيفتين أساسيتين للمجموم الج ري و هما : _         
 :  Absorptionتصاص االم .1

تمت  النباتات األرضية كمية كبيرة مـن المـا  بواسـطة الجـ ور , و تفقـدها بواسـطة األوراق عـن 
% مـن وز  جسـم النبـات . 95طريق عملية النت  . و قد تصل كمية المـا  فـي النبـات إلـي حـوالي 

ي . و يـدخل المـا  إلـى إضافة إلى ما سبق فإ  جميع التفاعالت الغ ائية في النبات تتم في وسـط مـائ 
جسم النبات عن طريق الشعيرات الج رية الموجو ة في الج ور , كما يدخل الما  أيضا عـن طريـق 
جدر خاليا البشرة , ك لك تحصل النباتات على احتياجاتهـا مـن األمـالح غيـر العضـوية مـن الرتبـة 

 بامتصاصها عن طريق الج ر .
  Anchorageالتثبيت   .2

لى تثبيت النباتات بالتربة . كمـا أ  الجـ ور تعمـل علـى تماسـك التربـة خاصـة تعمل الج ور ع      
 األرضخـال  هـ ر  الج ريموم تعرية نتيجة انتشار و تداخل المجاليكثر فيها عوامل   التي  باألماكن
حركة و  فيحيث تكو  الرما   Sand dunsالواضحة من ذلك مناطق الكثبا  الرملية    األمثلةو من 

تثبت بواسطة ج ور النبات الناميـة بهـا و مـن أمثلـه هـ ر النباتـات   التي, عدا المناطق    انتقا  مستمر
و عــا ة يرتفــع المجمــوم الخضــري لهــ ر النباتــات  Calamagrostis arenaria قصــ  الرمــا 

ليتماشى مع  رجة تراكم الرما  عليها . و قد قسمت المجاميع الج رية للنباتـات بالنسـبة تعمقهـا فـي 
 ى  ال ة مجاميع : التربة إل
مـن التربـة  العلويالنص  قدم  في أي,   سطحي  ج رينباتات ذات مجموم    األولىالمجموعة         

و المجموعة الثانية تصل مجاميعها الج رية لعمق خمسة أقدام , بينما يزيد عمـق نباتـات المجموعـة 
 وظائ  أخر  هي : باإلضافة إلى ما سبق فا  المجموم الج ري قد يد   الثالثة عن ذلك . 

  Storageالتخزين  .3
, و لـو بكميـات قليلـه و علـى   أنسجتهاباختزا  الموا  الغ ائية  اخل    تتقوم ج ور جميع النباتا       
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 فإنهـاالخاليـا الناميـة  فيالج ور بسرعة أكبر من استهالكها   إلىسبيل المثا  عندما تنتقل السكريات  

فـا  كميـات  األشـجارسـكو     أ نـا   هيخاليا القشرة و    في  اصةتحو  إلى نشا و بالتالي تخز  , خت 
الج ور حتى يحين فصل الربيع و بد  النمـو السـريع فيسـتهلك ذلـك النشـا   في  شا تخز كبيرة من الن 

البنجـر و البطاطـا و تعـر   فـيتخـزين متخصصـة , كمـا  أعضا المخز  . و قد تصب  الج ور و 
 ور بالمحاصيل الج رية . تحو  أمثا  ه ر الج   التيعا ة النباتات 

  Conductionالتوصيل  .4
 فـيالغـ ا  المخـز   إلـى باإلضـافةالمعدنية ال ائبة الممتصة من التربـة  األمالحينتقل الما  و         

الموجـو ة فـوق   األخـر النبـات    أجزا و    األوراق  إلىالساق و منه    إلىالج ور عن طريق الج ور  
 إلـىالسـاق  ـم  إلـىالفروم و منهـا  إلىتجهيز الغ ا  فانه ينتقل ب  األوراق, و بعد قيام   األرضسط   

 الج ور . 
  Outward diffusionالتخل  من العناصر الزائدة عن حاجة النبات  .5

فترات محد ة من مراحل النمو المختلفة حيث يفقد النبات عن طريق الج ر كميـات   فييتم ذلك         
ذلـك مـا يحـدث  أمثلـةو مـن  األوقـاتهـ ر  فـي اجتـهحواضحة من عناصر معينة تعتبر زائـدة عـن  

 المتأخرة من حياة النبات . األ وارنبات ال رة خال   فيللبوتاسيوم 
لو احتوت  الضوئيفضال عما سبق ذكرر , تد   بع  الج ور وظائ  أخر  فقد تقوم بالبنا          

مثـل نبـات  Orchidsات ا  بع  الج ور الهوائية و ج ور نبات   فيعلى البالستيدات الخضرا  كما  
Taeniophyllum    السـرطانات   بإنتـاجك لك قد تقوم بوظيفة التكـا ر الخضـري و ذلـكSuckers 

و البطاطـا . كـ لك قـد البرقـوق و التفـاح    فيقد تستخدم كعقل ج رية كما    أوالتفاح و الحور    فيكما  
المسـتنقعات حيـث  أوالغدقـة  يراضفي األتنمو  التيالنباتات  فيتقوم الج ور بوظيفة تنفسية خاصة 

, فتعطى ج ور ه ر النباتات ج ورا تنفسية فوق سط  التربـة لمسـافة قـد تصـل   األكسجينتقل نسبة  
, كما قد تكو  بع  النباتات المائية جـ ورا تسـاعد  Avicennia spنبات ابن سينا  فيسم  30 إلى

 ر الج ور لكثرة المسـافات البينيـة , و يرجع طفو ه عوامةالنبات على الطفو يطلق عليها اسم ج ور 
  الموجو ة بين الخاليا و اتساعها و امتالئها بالهوا  . 

   Root Regionsمناطق الج ر 
,  األولـى أو يصـلالجـ ر األ الحالـةهـ ر  فـيو يسـمى  الجنينيينتج الج ر عا ة من نمو ج ر النبات 

ه ر  الساق أو األوراق , و يسمى فيمن النبات كعضو آخر   أيمن     انويك لك قد ينتج الج ر كنمو  
تقريبا ذات لو  واحد  فهيالعرضية لها سمات مشتركة ,  آو األصليةج را عرضيا و الج ور    الحالة

 ور الجانبيـة كمـا أنهـا جميعـا تتكـو  مـن جـال هيكما أـنها تستدق ناحية قمتها , و تحصل فروعا و 
 ( : 2)شكل هيمناطق طور البا رة و ه ر ال فيمناطق تكو  أوض  ما يكو  

  Root cap ( Calyptrai )قلنسوة الج ر 
القلنسوة عبارة عن كتلة من الخاليا البالغة , تحيط بقمة الجـ ر الناميـة و تغطيهـا و مـن هنـا سـميت  

خالياهـا تميـل لالسـتدارة نوعـا , و كثيـرة  Thimble – shapedبالقلنسوة , و هي تشبه الكسـتبا  
 لزجة غير مرتبطة ببعضها بشدة .  الفجوات ذات ج ر مخاطية
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 مناطق الج ر  ( :  2) شكل 
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تظهـر   Calyptorogenتنشأ خاليـا القلنسـوة مـن طبقـة ميرسـتيمية تعـر  بمنشـس القلنسـوة         

الميرسـتيمية  األنسـجة, أو قـد تنشـأ طبقـة القلنسـوة نتيجـة انقسـام   األحيا بع     فيواضحة محد ة  
اغل  ذوات  فيكما  األنسجةالمنتجة لطبقات الج ر الخارجية و ب ا تعتبر القلنسوة نموا خارجيا له ر 

 الفلقتين . 
القلنسوة على حماية الخاليا الرقيقة للقمة النامية للج ر من التمزق و ك ا تسهل اختراقها  لو تعم      

نفـس   فـيآكـل و تتمـزق باسـتمرار , ولكنهـا  للتربة , و نتيجة ذلك فإ  الخاليا الخارجيـة للقلنسـوة تت 
بع  الجـ ور ال توجـد منطقـة القلنسـوة   فيالوقت تعطى خاليا جديدة تضا  من منشس القلنسوة و  

 الحامو  .  فيالنباتات المائية و الج ور المتطفلة  فيكما 
  Meristematic Region or Growingالقمة النامية  .1

وهـى عبـارة عـن نسـيج  Apical Meristemلمرسـتيم القمـى يطلق علي ه ر المنطقـة اسـم ا       
ــييصــل  مخروطــي ــىالطــو   ف ــة  1 حــوالي إل ــا ميرســتيمية نشــطة غني مــم , و تتكــو  مــن خالي

 فـيبالبروتوبالزم مرتبة بانتظام , جدرها رقيقة تنقسم باستمرار لتكو  خاليـا جديـدة يـدخل بعضـها 
منطقة االستطالة تكو  ضئيلة للغاية , كما   إلىيدة  الجز  اآلخر فيضي  خاليا جد  أماتكوين القلنسوة  

و يكو  ه ر المنطقة , كما يتم امتصاص العناصر الغ ائية خاللها .  فييحدث امتصاص ضئيل للما   
أعلـي ,  إلـيالمنطقة العليا من القمة النامية و يمتـد  فيالج ر المختلفة  أنسجة  إليبد  التحو  بالتميز  

 الجز  السفلى من منطقة الشعيرات الج رية .  إلىو يصل  منطقة االستطالة , في أي
  Region of Elongationمنطقة االستطالة :  .2

يعز  معظم النمو السريع و طو  الج ر إلى استطالة الخاليا التي تقع أعلـى خاليـا الميرسـتيم        
ذات  هـيمـم و  5 – 2القمى و هي ما تسمى بمنطقة االستطالة , و تر  كمنطقة صغيرة طولها مـن 

 فـيطو   ابت بالنسبة لنوم النبات و لكنها تختل  من نوم آلخر , و تـدفع هـ ر المنطقـة  ائمـا بقـوة 
 اخل التربة و يمت  الما  و العناصر الغ ائية خال  هـ ر المنطقـة بدرجـة متوسـطة و يـز ا  حجـم 

روتوبالزميـة أيضـا . تشـتمل خاليا منطقة االستطالة نتيجة زيا ة محتواها المـائي و زيـا ة الكتلـة الب 
خاليا ه ر المنطقة على فجوات عصارية واضحة . و في الج ور الهوائية كما في التين البنغالي يبلغ 

 طو  ه ر المنطقة عدة سنتيمترات .  
  Root Mairs Regionمنطقة الشعيرات الج رية  .3

 Differentiation or قــد يطلــق علــى هــ ر المنطقــة اســم منطقــة التميــز أو االمتصــاص        
Absorbing region  مغطاة بكثافة بشعيرات رقيقـة أنبوبيـة  هيمنطقة االستطالة مباشرة و  تليو

ذات طـو   ابـت   هـيعـد سـنتيمترات و    إلـىبيضا  يختل  طو  ه ر المنطقة من عدر ميلليمتـرات  
أعلـى منطقـة  فيدأ أ  التميز كا  قد ب ه ر المنطقة محد ة حيث    في  األنسجةللنوم الواحد , و تصب   

 أنبوبيـة هـيالخـارج و   إلـىالقمة النامية . و الشعيرات الج رية عبارة عـن نمـو مـن خاليـا البشـرة  
مم و يتكو  جدارها من السليولوز و البكتين فقط , كما أنها تحتو   8 – 2الشكل رفيعة يصل طولها 

ند التصاقها بحبيبات التربة , عا ة غير مرتبطة , و لكن قد تتفرم ع هيعلى فجوة عصارية كبيرة و 
و يزيد وجو  الشعيرات من السط  المـاص للجـ ر و لـ ا فهـ ر المنطقـة تعتبـر منطقـة االمتصـاص 

النباتـات  فـي أحيانـا تختفـيجميع النباتات عدا القليل جدا حيث   فيموجو ة    هيو  الج ر  فيالرئيسية  
 Pinus spو الصنوبر  .Lemna spالمائية مثل عدس الما  

 ألعلـىأ  طو  الشعيرات يـز ا  كلمـا اتجهنـا   إذ,    مخروطيو تظهر منطقة الشعيرات بشكل         
الفرم . و تبعد منطقة الشـعيرات عـن قمـة الجـ ر بمسـافة  ابتـة  ائمـا و   أوبعيدا عن قمة الج ر    أي

يرجع ذلك لجفا  وسقوط الشعيرات الج ريـة القديمـة الموجـو ة ناحيـة القاعـدة و تكـوين شـعيرات 
  نمو الج ر .  أ نا ديدة ناحية القمة ج

مــا حــدث ذلــك فــا   إذا ألنــهخاليــا منطقــة الشــعيرات الج ريــة  فــي اســتطالةو ال تظهــر أي        
 تتكش  و تلتصق بحبيبات التربة تتمزق فورا . التيالشعيرات 

لة و القمـة و من المالحظ أ  منطقة الشعيرات الج رية و المناطق التي أسفلها و هي منطقة االسـتطا
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 النامية و القلنسوة لها أهمية خاصة بالنسبة للج ر لما يلي : _ 

 تحدث بها االستطالة في الطو  .  -أ
 النبات من الما  و العناصر الغ ائية .  يحتاجهتمت  معظم ما  -ب 
 . األولية األنسجةتتكش  فيها  -ت 

 
  Permanent Regionالمنطقة الدائمة  .4
السابقة ال كر و باستمرار نمـو النبـات ,  األربعةلج ر من المناطق في البا رات حديثة السن يتكو  ا 

الشـكل الـدائم لهـا , فتـتغلظ   إلـي ائمة حيث تتحـو  الخاليـا    األنسجةينضج الج ر تدريجيا و تصب   
الطو  مطلقا . و الج ور الجانبيـة  فيه ر المنطقة أي زيا ة  فيجدارها التغليظ المناس  و ال يحدث  

هـ ر المنطقـة  فيتنشأ  التيالطو  مطلقا . و الج ور الجانبية   في ر المنطقة أي زيا ة  التي تنشأ في ه
و أو  ما يظهر من الج ور الجانبية يكو  قريبا من قاعـدة  Endogen-ous اخلية المنشأ و األصل 

ن الج ر و ل لك يكو  أصغر الج ور ,  م يتبعها غيرها , أما أكبرها عمرا و أطولها فيكو  أبعدها عـ
و على ذلك فإ  الجـ ور  Aoropetal successionقمة الج ر و يعر  ذلك النظام بالتعاق  القمى 

عمو يا أو بزاوية حا ة على الج ر األصلي و يتوقـ  انتشـارها علـى عـدر التربة    فيالجانبية تنتشر  
ا من الما  عوامل , منها طبيعة النبات نفسه و ما يحمله من صفات ورا ية و تركي  التربة و محتواه

 األكسجين و ك ا على  رجة حرارة التربة و 
و الجدير بال كر أ  ه ر المنطقة قد يطلق عليها اسم منطقـة الجـ ور الجانبيـة أو الثانويـة أو المنطقـة 

  Lateral Roots or Secondary Roots Regionالدائمة 
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   Root Types &Modifications الجذور وتحوراتهاأنواع 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 أنوام الج ور الوتدية  ( :  3) شكل 
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     Tap rootأوال : الج ر الوتدي 

أو األولى و عا ة  االبتدائيو هو نتيجة استمرار ج ير الجنين في النمو , و قد يطلق عليه اسم الج ر  
غيرر من النباتات )   بتفوق نمو المحور الرئيسي علي الج ور الجانبية كما في ج ر القطن و الفو  و

أنها قد تختز  الغـ ا  و تصـب   إالالقطن  فيأ ( , و غالبية الج ور الوتدية تكو  خشبية كما    3شكل  
 غصة متشحمة و يختل  شكل الج ر المتشحم باختال  النبات فقد تكو  : 

 Dacusكمـا فـي الجـزر  Conical tap rootمخروطية و تسمى الج ر الوتدي المخروطي  .1
sp. ( .  3شكل .  ) ج  

 Fusiform tap rootالشكل و يطلق عليه هنا اسم الجـ ر الوتـدي الغزلـي  مغزليو قد يكو   .2
 ب ( .  3) شكل  .Raphanus spكما في الفجل 

كما  Napiform tap rootوقد يأخ  الج ر الشكل اللفتي فيطلق عليه اسم الج ر الوتدي اللفتي  .3
   ( .  3) شكل   .Beta spو البنجر  .Brassica spاللفت  في

  Adventitious root انيا : الج ر العرضي 
الج ور التي تنمو من أي مكا  علي أعضا  النبات عدا الجـ ير أو الجـ ر األولـي تسـمي 
عرضية فقد تنمو من قاعدة الساق أو علي الساق نفسه , سوا  عند العقد أو علي السـالميات ذاتهـا و 

 لفة منها : الج ور العرضية لها أشكا  مخت 
 

   Fibrous rootsالج ور الليفية  .1
تتكو  الج ور الليفية نتيجة لتوق  الج ر األولي في النبات عن النمو , فتنمو مكانه عـدة 

و   .Fiticum spالقمـ   فـيج ور عرضية من قاعدة الساق لتقوم بوظيفته و مثا  ذلـك مـا يشـاهد 
 غيرر من النباتات النجيلية . 

   Prop rootsالج ور المساعدة  .2
ــ ور  ــ ر الج ــو  ه ــيتتك ــ رة  ف ــل ال ــات مث ــن النبات ــد م و القصــ   Zea maysالعدي

Saccharum sp.   و غيرها . نبات ال رة له ساق قائمة غير متفرعة تحمل أوراقا كبيـرة و كميـزا
مـو  قيلة مما يجعلها سريعة التأ ر بالرياح . تخرج ه ر الج ور من العقد السفلية من سط  التربة و تن 

مائل و قد تحتو  على بالستيدات خضرا  لتعرضها للضـو  . عنـد مالمسـة هـ ر الجـ ور   اتجارفي  
ذلـك  إلـي  باإلضـافةللتربة تخترقها و تتفرم و ب لك تعمل علي تثبيت النبات و تدعيمه فيظل قائمـا ,  

ربـة و تكـو  الج ور الليفية التي توجد تحت سط  الت   إلي  باإلضافةفإ  ه ر الج ور في ال رة تتكو   
 التربة .   فيقد تكونت علي العقد المتقاربة عند قاعدة الساق و المدفونة 

  Pillar rootsالج ور الدعامية  .3
قد يطلق عليها اسم الدعامات الج رية , و هي ج ور عرضية تنمو من الفـروم الهوائيـة 

مو متجهة للتربة , و بعد و تن   ألسفللألشجار و في ه ر المرحلة تعتبر ج ورا هوائية , و تظل معلقة  
اختراقها تتفرم لتعطي مجموعا ج ريا ينتشر في األرض و تتغلظ ه ر الج ور و تصب  خشبية و قد 

ه ر الج ور مع بعضها , و في األشجار المسنة تلـتحم هـ ر الجـ ور معـا  ـم بالجـ م الرئيسـي   تلتقي
, و  ور قلنسوة عند تـدليها فـي الهـوا  نتيجة تغليظها المتزايد فتبدو كجز  منه , و ال يتكو  له ر الج

لوقاية القمة النامية ومن أمثلـة هـ ر الجـ ور مـا   لسط  التربةلكن تنشأ القلنسوة عند مالمسة الج ور  
و هـ ر  Schinusو بعـ  أنـوام أشـجار الفلفـل  Ficus bengalensisيوجـد فـي التـين البنغـالي 

كثيرة  مجموعا خضريا ضخما , كمـا أنهـا   الج ور تساعد الج م الرئيسي للشجرة علي حمل فروعا
   تزيد من امتصاص النبات للما  و األمالح من التربة حتى يغطى احتياجات ه ر النباتات الضخمة . 

 :  Buttress rootsالج ور الدعامية الحاجزية أو الساندة  .4
تظهر ه ر الجـ ور فـي بعـ  أشـجار المنـاطق الحـارة كالبرازيـل و مـن أمثلتهـا شـجرة 
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Eriodendron anfractousum  حيــث تتميــز هــ ر األشــجار بمجمــوم جــ ري ســطحي يظهــر

كسنا ات جانبية حو  ج م الشجرة , و ه ر الج ور عبارة عن قواعد الج ور الرئيسية للشـجرة بعـد 
وي يظ كبيـرا فـي الجـز  العلـفي كل أجزا  الج ر , فيكو  التغلـتغليظها  انويا بدرجة غير متساوية  

تكوين حواجز أو جدرا  خشبية فوق سط  التربـة , فتعمـل الجـ ور كـدعامات قويـة   إليمما يد    
  ضد األعاصير .

   Pull or Contractile rootsالمنقبضة  أوالج ور الشا ة  .5
أو سوقا أرضية أخر  مثل الكورمات و الريزومات تتميز  أبصاالبع  النباتات التي تكو  

أسفل لوضـعها  إليعلي سح  أعضا  النبات األرضية  بتكوين ج ور عرضية قابله لالنقباض تعمل
ن أوضـ  األمثلـة نبــات فـي المكـا  المناسـ  مـن حيــث الرطوبـة األرضـية و تـأ ير الضــو  . و مـ

. و الجـدير بالـ كر أنـه عنـد زراعـة أبصـا    .Freezia spو الفريزيـا   Pancratiumالبتكريشيم 
خلو الج ور الشاذة من التفريعات أو الشـعيرات بع  النباتات مثل البنكريشيم علي عمق مناس  و ت 
أنمها تحتو  في نسيج القشرة علي كميـة كبيـرة  إلىالج رية , و ترجع خاصية الشد في ه ر الج ور 

تالشـي   إلـيمن السكريات األحا ية ) جلوكوز ( التي تستهلك بعـد فتـرة مـن تكوينهـا , فيـد   ذلـك  
مناطق متعد ة من قشرة الج ر في أماكن عرضية متتالية فيعمـل ذلـك علـي أ  تـنكم  بقيـة أجـزا  

  أسفل . إليالنبات 
   Storage or Tuberous rootsأو الدرنية  المخزنةالج ور  .6

قد تكو  ه ر الج ور أصلية كما سبق ذكـرر فـي الجـ ور المغزليـة و المخروطيـة و غيرهـا 
األصلية تشترك السويقة الجنينية السفلي مـع الجـز  العلـوي مـن هـ ر الجـ ور فـي وفي ه ر الج ور  

تخزين الموا  الغ ائية , و يستد  علي ذلك بعدم وجو  ج ور جانبيـة فـي المنطقـة العليـا مـن الجـ ر 
األصلي المتشحم , و قد يخز  النبات الغ ا  في ج ورر العرضية فتنـتفخ الجـ ور و يكبـر حجمهـا و 

حيـث يـتم  Ipomoes batatusت ج رية , و من أمثلة ه ا النوم مـن الجـ ور البطاطـا تصب   رنا
فيـتم اختـزا  الغـ ا  فـي  .Asparagus spالتخزين في الج ور العرضية ذاتها , أما في السبرجس 

 الج ور الثانوية .  
   Climbing rootsالج ور المتسلقة  .7

في عملية التسلق , و  Root tendrilsية تعتمد كثير من النباتات علي استخدام محاليق ج ر
ا الـداخلي ه ر المحاليق عبارة عن ج ور عرضية تنتج على الساق و لكن طريقـة نموهـا و تشـريحه

ور المتسلقة ال تتأ ر بالجاذبية األرضية و لكنها سالبة لالستجابة الضوئية كمـا يما ل الج ور . و الج 
الج ور بزيا ة سمك خالياها الميكانيكية و ضيق أوعيتها   أنها شديدة الحساسية للشمس , و تمتاز ه ر

الناقلة و نتيجة ه ر الصـفات تقـب  الجـ ور المتسـلقة بشـدة علـي الـدعامات و تسـاعد النبـات علـي 
  Ivy ( Medra helix )التسلق و تعر  ه ر الج ور بالج ور القلقاسية . وفي نبات حبل المساكين 

في اتجار الدعامة , كمـا قـد تفـرز مـوا    Clustersة في مجاميع تنمو الج ور المتسلقة و هي قصير
 هالمية تساعد علي االلتصاق بالدعامات .

   Aerial absorbing rootsالج ور الهوائية الماصة  .8
و يمكـن اعتبـار الجـ ور الدعاميـة   Orchidsتوجد ه ر الج ور كثيرا من نباتـات األوركيـد  

التين البنغالي قبل أ  تصل للتربـة جـ ورا هوائيـة ماصـة . و مثل تلك التي توجد علي فروم أشجار 
يحـيط بالجـ ر مـن   إسـفنجيتتميز ه ر الج ور بأنهـا ال تحمـل شـعيرات ج ريـة و يوجـد بهـا نسـيج  

و هـ ا النسـيج يسـاعد علـي امتصـاص المـا  الحـر و  Velamenالخارج و يعـر  باسـم الحجـاب 
من عدر طبقات من خاليا ميتة فارغة جـدرها مغلظـة و المكث  أو بخار الما  . و يتكو  ه ا النسيج  

جو بواسطة  قوب , يلي الحجـاب طبقـة مـن خاليـا مغلظـة هـي االكسـو رمس المتصلة ببعضها و ب 
Exodermis   بينما خاليا عديمـة التغلـيظ هـي خاليـا المـرور , يلـي ذلـك القشـرة كلهـا مـن الخاليـا

 ملية البنا  الضوئي . الكلورنشيمية و ه ر لها القدرة علي أ  تقوم بع
  Respiratory rootالج ور التنفسية  .9
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تحصل الج ور الموجو ة بالتربة علي األكسجين الالزم لتنفسـها مـن التربـة المحيطـة بهـا و 
لكــن النباتــات الناميــة فــي األراضــي الغدقــة ال تســتطيع جــ ورها أ  تحصــل علــي احتياجاتهــا مــن 

الة نجد أ  الج ور تمتد عرضـيا تحـت سـط  التربـة و تنـتج األكسجين الالزم لتنفسها , ففي ه ر الح
الطبيعي للجـ ور العا يـة   االتجارأعلي فوق سط  التربة و ذلك عكس    إليج ورا أخر  تنمو رأسيا  
و هـ ر الجـ ور مـزو ة  .Avicennie spنبـات الشـورة أو ابـن سـينا  فـيو من أمثلة ذلك ما يكـو  

هـا التبـا   الغـازي . و ال تتكـو  علـي الجـ ور التنفسـية بفتحـات تنفسـية كالعديسـات يـتم عـن طريق
أنهـا تكـو  فـي أجزائهـا السـفلية تفرعـات جانبيـة قصـيرة , وهـ ر توجـد عليهـا   إالشعيرات ج رية  

لجـ ور التنفسـية و ي غابات أشجار الشورة تظهر هـ ر االشعيرات الج رية بغرض االمتصاص . وف
   تغطي مساحات كبيرة من األرض . 

  Maustoriaالماصة  الج ور .10
بع  النباتات كالنباتات الزهرية المتطفلة ال تكو  ج ورا حقيقيـة و تعتبـر الممصـات التـي 
ترسلها ه ر النباتات للحصو  علي غ ائها من العائل ج ورا متحورة و هـي ال تحتـو  فـي تركيبهـا 

الطفيل علي الغ ا    يحصللعلي قلنسوة , و ه ر الممصات تصل أوعية الطفيل بأوعية العائل و ذلك  
تخلو من الكلورفيل كما في الحامو  و الهالوك و أ  لها القـدرة   بأنها. و تتميز ه ر النباتات المتطفلة  

 الطفيل .  إليستفا ة من الغ ا  المخز  في النبات العائل و تحويله بنظام خاص علي اال
 
 

 Shoot Systemالمجموع الخضري 
الخضـري   موجو ة فوق سط  التربـة عـا ة باسـم المجمـوم لتعر  جميع نموات النبات ا     

Shoot System  أوTop growth  و البراعم و األزهار و الثمار .  األوراقو هي تشمل الساق و
و ينشأ المحور األساسي للمجموم الخضـري و فروعـه غالبـا مـن الريشـة فـي الجنـين و يكـو  فـي 

تركيـ  السـاق . و لكنـه علـي صـورة مصـغرة ,  البداية علي صورة برعم صغير ذو تركي  يما ـل
صـغيرة علـي بعضـها   أوراقـاحيث يتكو  من محور قصير عليه عقد و سالميات قصـيرة و يحمـل  

 لحماية القمة النامية , و باستمرار النمو تتمد  السالميات و تتباعد العقد و تكبر األوراق .
  

 The Stemالســــــاق 
ل ي يحمل األوراق و البـراعم و األزهـار و الثمـار . و الساق عبارة عن محور النبات ا

السوق و أ  اختلـ  فيمـا بينهـا مـن الناحيـة الظاهريـة و التشـريحية , إال أ  هنـاك بعـ  الصـفات 
 تشترك فيها جميعا و هي : _ 

 تحمل الساق األوراق و البراعم واألزهار و الثمار .  .1
حيـث تحمـل األوراق علـي  Intertnodesو سـالميات   Nodesيتكو  محور الساق من عقد  .2

 العقد .  ه ر
 توجد علي السوق في بع  األحيا  ندبا ورقية .  .3
تحمل الساق األفرم و هي خارجية المنشأ علي العكس من تفرعات الج ور حيـث أنهـا  اخليـة  .4

 المنشأ . 
 السوق ذات انتحا  ضوئي موج  و أرضي سال  .  .5
حيث أ  السوق تنمو في الهـوا  .   إليهاذلك لعدم الحاجة    القمة النامية للساق ال تغل  بقلنسوة و .6

تغل  القمة النامية بأوراق صغيرة , وفي حاله السوق التي تنمـو تحـت سـط  األرض نجـد أ  
 قمتها النامية مغلقة بأوراق حرشفية كي تحميها من االحتكاك بحبيبات التربة . 

 الحزم الوعائية قد تكو  جانبية أو مركزية .  .7
هي أماكن اتصا  األوراق بالساق , و يطلق علي مسافة بين عقـدتين اسـم سـالمية . العقد  
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أما ما يوجد في قمة  Axillary budsتعر  باسم البراعم األبطية  Budsتنمو آباط األوراق براعم 

أو القمـم الناميـة , تنمـو  Terminal budsالساق أو قمم األفرم فيطلق عليها اسم البراعم الطرفيـة 
 لبراعم لتعطي أفرعا خضرية أو زهرية أو مختلطة . ه ر ا

فهي مواقع سقوط األوراق في النباتات متساقطة األوراق  Lear scarsأما الندب الورقية 
فح  الدقيق يالحظ وجو  نـدب  قيقـة تمثـل آ ـار الحـزم ختل  في الشكل من نبات آلخر و بال, و ت 

 الوعائية  اخل ندب األوراق . 
ي الطو  نتيجة الخاليا الميرستيمية التي توجد في مركز نمـو بـرعم مـا , و تز ا  الساق ف

يلي االنقسام استطالة ه ر الخاليا , و تكو  االستطالة أكبر مـا يمكـن فـي المنطقـة التـي تلـي منطقـة 
 القمة النامية , و بصفة عامة يمكن تمييز أربعة مناطق نمو في قمة الساق هي : _ 

 و يكو  فيها النمو الطولي بسيطا .  منطقة النشاط الميرستيمي .1
 منطقة االستطالة و يظهر فيها النمو الطولي بدرجة واضحة .  .2
 و يكو  النمو الطولي فيها بسيطا .  Differentiation of tissuesمنطقة تشكل األنسجة  .3
و ال يحـدث فيهـا أي نمـو فـي الطـو  و   Mature tissuesمنطقة الخاليا البالغة أو الناضجة  .4

 ل باقي الساق . تشم
قسمين , ليعطي التفرم الثنـائي   إليو يحدث تفرم الساق أما نتيجة انقسام الميرستيم القمى   

 الشعبة كما في أشجار نخيل الدوم . 
 . هأما التفرم في باقي النباتات الزهرية فيعزي لتكش  و نمو البراعم األبطي  

 ظائ  أساسية و هي : _  و تقوم السوق بعدة وظائ  منها ما يمكن أ  تعتبرر و
 Froduction & Support of Leaves and Flowersإنتاج و حمل األوراق و األزهار  .1

تقوم السوق بحمل األوراق لتكو  في الوضع األمثل في الهوا  مما يسهل قيامها بعملية 
انتشـار البنا  الضوئي . ك لك تحمل األزهار في الوضع المناس  فيعمل ذلك علي سهولة تلقيحهـا و 

 من جديد . ةالب ور بعد تكوينها لتعيد  ورة الحيا
   Conductionالتوصيل :  .2

تعمـل الســوق كموصــل للمــا  و العناصــر الغ ائيــة مــن الجــ ور الغ ائيــة مــن الجــ ور 
لألوراق , كما تنقل السوق الغ ا  المجهز و الهرمونات ونواتج التحوالت الغ ائية من األوراق أو أي 

لخش  في حاله العصارة النيئة , األخر  . و يتم ذلك خال  نسيج ا  ي أجزا  النباتجز  في الساق أل
 .  و اللحا  بالنسبة للغ ا  المجهز

الـ ي يـتحكم  أ أ  انتقا  العصارة النيئة يتم في خاليا الخشـ  الميتـة أال   و بالرغم من
خاليا اللحا  و هـي خاليـا   جة تنتقل خال يا حية , ك لك فإ  العصارة الناضفي عمليات االنتقا  خال

حيه أيضا . و لما كا  عمر الخاليا يتراوح ما بين عـام و  ال ـة أعـوام لهـ ا نجـد أ  النباتـات تعمـل 
 صورة .  أحسنيتم التوصيل علي  حتىحيه في الساق  أنسجة  إنتاجعلي  ائما 

   Formation of New Living Fissueتكوين أو أنتاج نسيج حي جديد  .3
 لسوق بعدة وظائ   انوية هي : _ ك لك تقوم ا

   Storageالتخزين  .1
في بع  الحاالت تتخص  أنوام معينة من السوق لتخزين الغـ ا  و بـ لك تبـدو هـ ر 
السيقا  متشحمة كما في كثير من السوق األرضـية و بعـ  السـوق الهوائيـة و المـوا  التـي تخـز  

  بع  السوق السـكر كمـا فـي حالـه قصـ  عا ة هي النشا و أحيانا البروتينات و الدهو  , قد تخز
% كما قد تختز  بع  أنوام السوق مـوا  أخـري 18السكر ال ي تصل فيه نسبة السكر إلي حوالي 

كما في الصنوبر و التانينات وهي موا  قابضة مرة الطعم و توجد فـي أبـو   Resinsمثل الراتنجات  
 و المطاط .  و السوائل اللبنية كما في أشجار الجميز  Castaniaفروة 

ك لك فإ  سوق النباتات الجفافية تخز  الما  و المـوا  الغ ائيـة . وهـ ر السـوق تغطـى 
 بطبقة سميكة من الكيوتين لتقليل النت  و ذلك كما في التين الشوكي . 
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  Photosynthesisالتخليق الضوئي  .2

وقها علي بع  السوق تقوم بعملية التخليق الضوئي , وذلك في النباتات التي تحتوي س
كمــا فــي الســفندر  Cladobesالكلورفيــل و يطلــق علــي هــ ر الســوق أحيانــا اســم الســوق المتورقــة 

Ruscus sp.  و المهلنبيكياMuehlenbeckia  . و غيرها 
  Reproductionالتكا ر   .3

يمكن أ  تقوم الساق بوظيفة التكا ر , وذلك عن طريق العقل السـاقية , أو الفسـائل , أو 
 في معظم السوق األرضية .  بطرق أخري كما

  Perennationالتعمير   .4
قد تقوم الساق بوظيفة التعمير , كما في الكثير السوق األرضية حيـث تبقـي حيـة تحـت 

خضـرية نمـوات  بإعطـا سط  التربة و عند حلو  الظرو  المالئمة تبـدأ  ورة جديـدة مـن الحيـاة  
 أعلي سط  التربة . 

     Types and Stem Habitو طبيعة السوق أنوام
إال أ  هنــاك بعــ    Erectســوق النباتــات الزهريــة النموذجيــة , ســوق هوائيــة قائمــة 

 عن ذلك و سنسر  فيما يلي أنوام و طبيعة نموها .  االختالفات
   Aerial stemsأوال : السوق الهوائية 

يـز الضـو  و تتم  اتجـارتنمو ه ر السوق فوق سط  التربة , ضد الجاذبية األرضية , و في  
 إلي مجموعتين : _ 

  Herbaceousسوق عشبية  .1
وهي سوق خضرا  غضة , براعمها عارية , و عا ة ما تكو  من النباتـات الحوليـة أو 
ذوات الحولين و قليل ما تكو  معمرة . و السوق العشبية قد تكو  اسطوانية المقطع كما في القم  و 

فـو  , أو خماسـية السمار , أو مربعـة كمـا فـي ال البرسيم و ال رة , و قد تكو  مثلثة كما في السعد و
كما في اللو  ك لك قد تكو  منبسطة كما في السفندر و المهلنبيكيا . و عا ة ما يكو  الساق كما فـي 
الفو  و الملوخية , و قد يغطى الساق بزغ  ) عبارة عن شعيرات ( كما في عبا  الشمس و الكوسة 

   أشوا  كما في الور  .و الطماطم . أو قد تتواجد علي السط
   Woodyسوق خشبية  .2

الـ ي يعمـل علـي زيـا ة  الثـانويو هي سوق صلبة تز ا  في السمك كثيرا نتيجة النمو 
األنسجة باستمرار . و تفقد ه ر السوق اللو  األخضر بتقدمها في العمر و غالبـا مـا تكـو  براعمهـا 

ألشـجار فالشـجيرات هـي تلـك النباتـات ذات مغطاة و يتبعها عا ة النباتات المعمـرة كالشـجيرات و ا
متر أو تزيـد قلـيال , أمـا األشـجار فهـي تزيـد عـن  ال ـة   2السوق الخشبية و تبلغ في الطو  حوالي  

 .  أمريكاشرة في ت المن  .Sequoia spمتر كما في أشجار  110أمتار و قد تصل إلي 
لنمـو  مو عن طريق اسـتمرارتن  فإنهاو حيدة الفلقة مثل نخيل البل  و الدوم ,   أشجارأما  

متـرا , و تعـي   35تصل في الطـو  إلـي حـوالي   حتىشجار في النمو  األولي فقط و تستمر ه ر األ
 سنة .  200إلي ما يقرب من 

و عا ة ما تكو  قاعدة ج م ه ر األشجار منتفخة قليال و يرجع ذلك لتقارب العقد زيا ة 
قت تز ا  الخاليا البرانشيمية في الحجم في منطقـة عرضها عن التي تتكو  بعد ذلك , و في نفس الو

قاعدة الج م مع ترس  موا  حسبية في جدار الخاليا , ك لك يتكو  أيضا نسيج فليني خارجي نتيجة 
لتكو  نسيج بيريدرم , و من ناحية أخري فإ  سمك سوق تلك األشجار العالية يظل  ابتا و لكن يوجد 

 رستيمية تتكو  منها األوراق و األنسجة الجديدة . في الساق مخروط كبير من أنسجة مي 
  Subterranean Stems انيا : السوق األرضية 

توجد ه ر السوق تحت سط  التربة , و تأخ  أشكاال مختلفـة , و ذلـك بغـرض الوقائيـة 
من الجفا  و العوامل األخر  الضارة , و قد تقوم تلـك السـوق بوظيفـة التعميـر كمـا أنهـا قـد تقـوم 

المجاميع الخضرية الجديدة , و تقوم تلك السوق بوظيفة التكا ر الخضري زين الغ ا  الالزم لنمو  بتخ
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Vegetative reproduction . 

 :أشكا  و طبيعة نمو السوق 
   Erect stemsالسوق القائمة :  .1

معظم سوق النباتات تنمو رأسـيا , مسـتقيمة ألعلـي  و  حاجـة لدعامـة , حاملـة معهـا 
هار علي زلفروم إ  وجدت و ذلك لتعري  كل سط  األوراق للضو  . و في موسم األاألوراق و ا

 .ة علي التلقي  كالرياح والحشراتالسوق و الفروم في أماكن تكو  معرضة للعوامل المساعد
قد تكو  السوق غير متفرعة كما في نباتات ال رة و القص  والنخيل ) عدا نخيل الدوم 

ر و الشجيرات . والسوق القائمة تكو  عشـبية كالـ رة و الفـو  أو خشـبية ( قد تتفرم كما في األشجا
 كاألشجار والشجيرات . 

   Climbing stemsالسوق المتسلقة :  .2
تنمو بع  النباتات في األماكن المز حمة نباتيا كالغابات , ونتيجة تنافس ه ر النباتـات 

ى تتعرض أوراقها للضو  المناس  . ظلت معا , فإنها تكتس  طبيعة التسلق علي األشجار العالية حت 
لو نمت معرضـة للضـو  . و سـوق هـ ر النباتـات ضـعيفة ال تلك النباتات محتفظة به ر الصفة حتى  

تستطيع النمو رأسا و لكنهـا تحتـاج إلـي  عامـة تسـاعدها علـي االرتفـام ألعلـى , و يـتم ذلـك عـا ة 
حاليقهـا علـي الـدعامات , و تمتـاز هـ ر بالتسلق عـن طريـق التفـا  سـوقها أو أعنـاق أوراقهـا أو م

الناقلة فيها و ذلك لتسهيل مرور العصارة خـال  سـوقها   األنسجةالنباتات في الغال  باتسام وحدات  
الدعامية بها قليلـة ممـا يجعلهـا تعجـز عـن النهـوض بنفسـها . و تختلـ    األنسجةالملتوية ك لك فا   

 تسلق و يتم ذلك بعدر طرق كالتالي : _تسلقة في الوسيلة التي تتبعها للمالنباتات ال
   Tendrilsالمحاليق  .1

تتعلق ه ر المتسلقات بواسطة أعضا  خاصة تسمى المحاليق , و تتكو  هـ ر المحـاليق 
عبـارة عـن أعضـا    فإنهاأو ورقي    ساقينتيجة لتحور األوراق أو السوق , و سوا  كانت من أصل  

تكو  متفرعة أو غير متفرعـة و يبـدأ المحـالق فـي  رفيعة حساسة للمس , قداسطوانية تشبه السوط  
بشدر و يحكم التصاقه  حولهعمله بأ  يتحرك في الهوا  حركة  ائرية حتى يالمس جسما صلبا يلت  

به . عند احتكاك أو مالمسة المحالق للدعامة يز ا  نمو الجان  غير المالمـس للدعامـة فيعمـل ذلـك 
يز ا  تركيز العوامل المنبهـة  اخـل خاليـا المحـالق فيعمـل علي التفا  المحالق , وفي نفس الوقت 

ذلك علي تكوين عدة لقات أخر  حو  الدعامة ,  م يتموج ما بقـي مـن أجـزا  المحـالق فـي حركـة 
لولبية فيقل طوله و ب لك ينج ب المتسلق حو  الدعامة فيستقيم رأسا , يلي ذلـك تغلـظ المحـالق بمـا 

  و يشـتد . و مـن أمثلـة السـوق التـي تتسـلق بالمحـاليق العنـ  و يتكو  فيه من أنسجة  عامية فيقو
اللو  و بسلة األزهار والبيجونيـا , و فـي العنـ  البـري تتفـرم المحـاليق و تكـو  نهايتهـا قرصـية 

 الشكل فيسهل ب لك التصاقها بالسطوح الملسا  . 
   Twiningااللتفا   .2

لتفـا  أمـا علـي نبـات آخـر أو تختل  ه ر السوق عن سابقتها في أ  تسلقها يكـو  باال
بسوط رفيع , لين , يشـبه المحـالق فـي تكوينـه و  تنتهيعلي بع  الدعامات . و سوق ه ر النباتات 

تكو  لينة غضة , تتـدلى حتـى تأخـ  وضـعا  التيالمناطق الطرفية لساق النبات   الستطالةذلك نتيجة  
ا بسرعة . و تتم عملية االلتفا  قبل تمام نمو تقريبا  م تأخ  في الدورا  حتى تقابلها فتلت  حوله أفقيا

 األوراق حتى ال تعوق عملية االلتفا  . 
ذات تأ ير واض  علي عملية االلتفا  . عنـدما تكـو  قمـة السـاق   األرضيةو الجاذبية  

و نتيجـة لتـأ ير الجاذبيـة , ينمـو  أفقـيالملت  ) عا ة الثالث سالميات الطرفية ( في وضـع مائـل أو 
لألرض بمعد  أكبر من الجان  اآلخـر , فيعمـل علـي انحنـا   ورا  هـ ر  المواجهالميات جان  الس

الالزمة للعمل  ورة أو لفة كاملة مـا بـين   المدةالتفافها حو  الدعامة . و تختل     بالتاليالسالميات و  
الحسن عقرب الساعة كما في العليق و اللبالب و ست  اتجارساعة . و قد يكو  االلتفا  في   24 – 3

و قـد يكـو   .Lonicera spنيسـيرا نبـات اللو فـيالساعة كما  عقرب اتجارأو يكو  االلتفا  عكس 
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 نية المتسلقة . االلتفا  في كال االتجاهين كما في بع  نباتات العائلة الباذنجا

و الجدير بال كر أنه إذا لم تجد النباتات المتسلقة الدعامة المناسبة فإنها تنمو زاحفة علي 
   األرض .سط

 
   Thorns & Prickleاألشواك  .3

تساعد األشواك بع  النباتات علي التسلق و ذلك بتثبيتها للساق في الدعامة و ذلك كما 
في الور  , ال ي تكو  أشواكه عبارة عن زوائد سطحية عديدة الخاليـا متصـلبة و تعـر  هنـا باسـم 

Prickles  ة أشواك  اخليـة المنشـأ عبـارة عـن أفـر م أما في نباتات الجهنمية فإ  التسلق يتم بواسط
 .   Thorns of Spinsإبطيه تحورت ألشواك و يطلق عليها اسم 

   Rootsالج ور  .4
تعمل ج ور نباتات حبل المساكين , علي تثبيت النبات , وذلك بالتصاقهما بالجـدرا  أو 

قـد تفـرز مـوا  هالميـة تخللها الشقوق , و ه ر الج ور تنمو جانبيا علي السـاق فـي اتجـار الدعامـة و
 أو الدعامات . تساعد علي التصاق الج ور باألسط  

   Petioles األوراقأعناق  .5
 Climatisوالكليمـاتس   Tropaeolumو من أمثله تلك النباتات , نبـات أبـو خنجـر 

sp.   و فيها نجد أ  أعناق األوراق طويلة لتساعد علي االلتفا  حو  الدعامات و تقوم بالعمل الـ ي
 قوم به المحاليق . ت 

   Creeping or Prostrate stemsالسوق الزاحفة أو المنبطحة  .6
لفترة بسيطة في حياتها ,  ـم  إالهناك نباتات ذات سوق ضعيفة , ال تستطيع النمو رأسا 

 أليو غالبـا ال يمكـن  األرضسـوقها منبطحـة فـوق سـط   بالتـاليتنمو أفقيا في كل االتجاهات , و 
بين فروعها , عدا النباتـات العشـبية الرفيعـة . و هـ ر النباتـات صـا قة المحـور و ال نباتات أ  تنمو  

تتكو  علي سيقانها ج ورا عرضية , و ذلك كما في البطيخ والقرم و حـي العلـم و الحنظـل , و لقـد 
 Nepetaعلي السيقا  الزاحفة , كما في حاله جنس شوهد في بع  الحاالت تكو  ج ور عرضية 

sp.  نبات طربوش الغـراب  و أيضاConvolvulus arvensis    الـ ي ينمـو منبطحـا علـي سـط
األرض ,  م تتكو  ج ور عرضية عند العقـد وتمـوت السـالميات الواقعـة بـين العقـد تاركـة نباتـات 

   . متفرقة 
   Runners or Stolonsالسوق الجارية أو المدا ة  .7

األرض , و تعطـى سـوقها   و هي سوق ضعيفة النمو أيضا تنمو منبطحـة زاحفـة علـى
 األفقية عند العقد ج ورا عرضية تنمو في التربة , و مجموعا خضريا ينمو ألعلي . 

و في الشليك تتكو  الج ور و المجاميع الخضرية عند احدي العقـد بينمـا تكـو  التاليـة 
االبطيـة  كانـت الفـروم القائمـة ناتجـة مـن نمـو و تكشـ  البـراعم إذا( . و   4لها خالية منها ) شكل  

و ذلـك أل  السـاق   Monopodiumالحالـة بأنهـا صـا قة المحـور  ه رتوص  الساق الجارية في 
و نبـات حبـل   .Lippia spالجارية تنشأ مـن اسـتمرار نمـو الميرسـتيم القمـى كمـا فـي نبـات الليبـا 

 المساكين األرضي .      
النمو االفقى يتجد  مـن نما البرعم الطرفي ألعلي معطيا مجموعا خضريا , فإ    إذاأما  

كمـا فـي الشـليك . و   Sympodium نشاط البراعم االبطية و توص  السوق بأنها كاذبـة المحـور 
 إلعطـا تفيد عملية تكو  الج ور ه ر فـي عمليـات التكـا ر , حيـث تـتم عمليـة الترقيـد فـي الحـدائق 

 إذا علي السوق الجارية   Rhizomesجديدة . و الجدير بال كر أنه يطلق اسم ريزومات   خلفهنباتات  
 نمت تحت سط  التربة . 

و تعتبر السوق الجارية خطوة انتقالية لمثيالتها السوق األرضية المعروفة بالريزومات 
 ( .  4) شكل 

 

 تحورات السوق الهوائية 
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البيئـة   تأخ  سيقا  بع  النباتات شكال أخر غير الشكل المعرو  , ويتوق  ذلك علـي

و لـ ا فـإ  هـ ر السـوق   نمـورو طبيعـة    نفسـهاحتياجات النبات    إلي  باإلضافةبات ,  التي ينمو فيها الن 
  -:   تتحور للقيام به ر الوظائ  , و من ه ر التحورات ما يلي

   Cladophylls or Phyllodesالسوق المتورقة  .1
ة أنه يقوم بوظيفـ إالفي بع  النباتات يأخ  الساق شكل الورقة فيصب  منبسطا أخضر اللو  , 

احتـوت علـي سـالمية  إذا  Cladodeالساق و الورقة معا , و قد يطلق علـي السـاق المتورقـة اسـم 
 واحدة . 

لـي حراشـي  أو أشـواك إيحدث في النباتات الجفافية أ  تختز  األوراق كثيـرا , وقـد تتحـور  
  السـوق نـج أ الحالـة, وفـي هـ ر    الضـوئيوهـى النـت  والتخليـق    األساسـيةال تقم بوظيفتها    بالتالي

فـي  الضـوئيبعمليـة التخليـق  أساساحيث تصب  منبسطة خضرا  اللو  و تقوم    أوراقتحورت ألي  
النبات . و سلوك النبات بالنسبة لفقـد المـا  الـ ي يكـو  قليـل , يالئـم البيئـة تمامـا بحيـث تقـاوم تلـك 

, كما   األوراقفي   النباتات الجفا  حيث ا  الثغور التي توجد علي السوق تكو  أقل بكثير عما يوجد
. و قد تكو  هـ ر السـوق المتورقـة   األوراقأ  مساحة سطوح السوق تقل كثيرا عن مساحة سطوح  

كيـا و التـين محدو ة النمو كما في االسبرجس و السفندر . و قد غير محـدو ة النمـو كمـا فـي المهلنيب 
 . الشوكى والكازورينا

 إلـينجـد أ  السـاق تحـورت  Asparagus officinalisو في نبات السبرجس ) الهليـو  (  
أوراق حرشفية علـي السـاق   إبطتحتو  علي سالمية واحدة و تظهر السوق خارجة من    ابريهورقة  

 العا ية للنبات . 
يحمل محور النبات السوق المنبسـطة الورقيـة الشـكل التـي  .Ruscus spوفي نبات السفندر  

ابة شـبة حرشـفية تخـرج مـن إبطهـا نـورة مكونـة مـن توجد عليها عقدر او ا نتا  تحمل كال منهما قن 
مجموعة من اإلزهار أو فرعا خضريا , و توجد عدر تقسيمات لمنشأ ه ر الساق , أهمهـا اعتبـارا أ  
الساق المتورقة في ه ا النبات عبارة عـن فـرم محـدو  النمـو يحمـل عقـدة أو ا نتـا  , تخـرج منهـا 

ي العكس من ذلك هناك رأي أخـر يعتبـر النصـ  السـفلي األزهار من آباط القنابات الحرشفية , وعل
من ه ا التركي  ساقا متورقة , أما الجز  العلوي فهو ورقة , و يديـد هـ ا الـرأي التركيـ  الوعـائي 
عند تشري  النبات . و الرأي الثالث يعتبـر الجـز  المتـورق جميعـه ورقـة متحـورة , محمولـة علـي 

 ا الفرم التحم بنصفها األسفل في ه ر الحالة . الفرم االبطى ال ي خرجت عليه , و ه 
تخرج علـي السـاق األصـلية العا يـة مـن آبـاط   .Muehlenbeckia spوفي نبات المهلنيكيا 

عقـد و  إلـىأوراق حرشفية سـوق ورقيـة , غيـر محـدو ة النمـو , شـريطية خضـرا  اللـو  مقسـمة 
 . أبطها فرم متورق وهك ا يخرج من , وتحمل كل عقدر ورقة حرشفية , قدسالميات واضحة 

تحـدث تحـورات متشـابهه فـي السـاق األصـلية و كـ لك   .Opuntia spأما في التين الشوكى 
 األطـوارتفرعاتها تصب  مسطحة , عصيريه , خضرا  اللو  بيضاوية , تحمل أوراقا صـغيرة فـي  

تمثل العقـدة ,   Areolesأو    Cusionو سرعات ما تتساقط تاركة مكانها و سا ة قاتمة اللو     األولي
المتحـورة  األوراقكما أ  تلـك الوسـا ة تحمـل   أزهارفروم و    إلىبها البراعم الجانبية التي قد تنمو  

 الضـوئيتقـوم بعمليـة التمثيـل   أنها  إلى  باإلضافة, و على ذلك فا  ه ر السوق المتحورة    أشواك  إلى
 بوظيفة التكا ر .  أيضاتقوم  فإنهاوتخزين الما  

و توجـد فـي  نجـد أ  األوراق تصـب  حرشـفية مختزلـة  Casuarinaلكازورينـا وفي نبـات ا
علي السوق التـي تورقـت و أصـبحت أسـطوانية أو أنبوبيـة , رفيعـة خضـرا  اللـو    سواريوضع  

   تظهر عليها العقد والسالميات بشكل واض  . 
  Stem Tendrilsالسوق المتحورة لمحاليق  .1

اعد علي عملية التسلق قد تكـو  هـ ر المحـاليق تتحور بع  السوق لتعطي محاليق تس
حرشـفية و قـد  أورقـاعقـد و سـالميات و تحمـل   إلي, و عا ة تكو  مقسمة    تفرعةمتفرعة أو غير م

السـوق  أمثلـهتحمل أزهارا , وتظهر السوق المحالقية خارجة من آبـاط األوراق فـي الغالـ  و مـن  
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والباســيفلورا و نبــات زهــرة الســاعة   .Amoelopsis sp أ المحالقيــة مــا يوجــد فــي العنــ  و 

Passiflora   .  
  Spiny stemsأو السوق الشوكية  Protecting stemsالسوق المتحورة للحماية  .2

و ذلــك لحمايــة النبــات مــن األعــدا  الطبيعيــة  Thorns ألشــواكتتحــور بعــ  الســوق  
واك يعمـل علـي اختـزا  كالحيوانت آكله العش  و أيضا لتقليل النـت  , حيـث أ  تحـور السـوق ألشـ

 , و ل ا نجد أ  كثل ه ر التحورات تكثر في النباتات الجفافية .  أسطحها
نجد أ  األوراق صغيرة , جلدية تتساقط في عمر مبكر ,  . Alhagi spفي نبات العاقو  

و األفرم الجانبية تكو  عا ة في صورة أشـواك قـد تحمـل أوراقـا خضـرا  صـغيرة تسـقط بـدورها 
تم تنمية نبات العاقو  في بيئة يتوافر فيها المـا  نجـد أ  تلـك األوراق الخضـرا  تظـل   إذاأيضا . و  

 طويلة , كما أ  الفروم التي تحورت ألشواك تصب  خضرا  اللو  غضة نسبيا . 
  Storage stemsالسوق المخزنة :  .3

 تخزين كميات كبيـرة مـن المـا  , فتظهـر متشـحمة عصـارية و عـا ةتتحور ه ر السوق ل
 تغطى ه ر السوق بطبقة سميكة من الكيوتين , ليعمل علي تقليل فقد الما  في البيئة الجافة . 

 و من أمثلة ه ر النباتات التين الشوكى ال ي سبق ذكرر و الصبار وغيرها . 
  Flowering stemsالسوق الزهرية  .4

التخـت تعتبر األزهار سوقا متحورة . و تتكو  الزهرة مـن سـاق زهريـة قصـيرة تسـمى 
Receptacle   أوTorus  وه ر الساق متقاربـة العقـد جـدا . قصـيرة السـالميات تحمـل المحيطـات

الزهرية وهي أوراق متخصصة علي ه ر العقد , تبدأ من أسـفل بالكـأس  ـم التـويج فـالطلع و أخيـرا 
 المتام . 

   Subterranean stemsالسوق األرضية 
لضو  , ضد الجاذبية األرضية و فـوق سـط  األصل في نمو السوق هو نموها في اتجار ا

التربة , إال أنه توجد بع  النباتات تكو  أنواعا من السوق تنمو تحت سـط  التربـة و تأخـ  أشـكاال 
مختلفة و تعي  في بيئات متباينـة , ويعمـل تواجـد و نمـو السـوق تحـت سـط  التربـة علـي تحملهـا 

و تعمر ه ر النباتات مسـتعملة سـوقها األرضـية   للظرو  البيئية غير المناسبة و يعمل علي أ  تدوم
 في التكا ر و التعمير و أشكا  السوق األرضية هي : 

  Suckerالفسيلة أو الهرا   .1
الفسيلة فرم ينمو من برعم ابطـى تحـت سـط  األرض , و يكـو  جـ ورا عرضـية عنـد 

مسـتقال جديـدا . و تعمـل  فصل ه ا الفرم يصب  نباتا  إذاالعقد , التي يخرج منها الفرم , و علي ه ا  
الفسائل علي التكا ر الخضري و لكنها ال تعمل علي التعمير و من أمثلة النباتـات التـي تكـو  فسـائل 

عند تكو  الفسائل يج  فصـلها سـريعا  الموز و النخيل و بع  أنوام الصبار . و الجدير بال كر انه
 .   األملها من النبات  ال تعمل علي استنفاذ الما  و الغ ا  الالزم حتىعن األم 

  Rhizomesالريزومات  .2
الريزوم هو ساق أرضية تنمـو تحـت سـط  األرض أفقيـا , تظهـر علـي الريـزوم عقـد و 
 سالميات كما أنها تحمل أوراقا حرشفية علي العقد , و تخرج ج ورا عرضية , قد تظل طوا  عمـر

ن سـط  التربـة و لهـا القـدرة علـي ( . تنمو الريزومات علي عمق  ابت تقريبا مـ  4الريزوم ) شكل  
المحافظة علي ه ا العمق ألنه يتبع منطقة انتشارا ضوئية معينة  اخـل التربـة . و فـي هـ ر المنطقـة 
يتســاو  تــأ ير كــل مــن الجاذبيــة األرضــية و الضــوئية علــي هــ ر الســوق . و يعنــى ذلــك أ  نمــو 

 .تجاهين األرضي و الضوئي الريزومات هو ناتج االتزا  بين اال
قد تكو  الريزومات ذات سالميات طويلة أو قصيرة , سميكة أو رقيقة و يطلق عا ة لفـظ 

 .Cynodon spعلي الريزوم الطويل , الرفيع سريع النمو كما في النخيل   Soboleالريزوم الحبلى 
النمـو بطـي   وقد يكو  الريزوم سميكا و متشحما بعـ  الشـس    Calamagrostisو قص  الرما   

و   Bambusaبتخزين الغ ا  . و في الغاب    أساساحيث يقوم الريزوم   .Mentha spعنام كما في الن 
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 Lateral budو براعم أبطية أو جانبية   Terminalيحمل الريزوم برعم طرفي    .Canna spالكنا 

 زومات : توجد في آباط األوراق الحرشفية علي ه ا فهناك نوعا  من الري 
و فيها يستمر المحـور  Monopodial growth قة الحور ريزومات غير محدو ة النمو أو صا -أ

األصلي في النمو من قمته , و يظل الريزوم تحت األرض  ائما , أما األجزا  التي تظهر فوق سط  
و مـن أمثلـه ذلـك   Frondsاألرض فهي عبارة عن فـروم  انويـة أو جانبيـة أو األوراق الخضـرا   

 من النباتات التربدية .  Pteris spنبات 
و هـو النــوم الغالــ  , و  Sympodial Growthريزومـات محــدو ة النمـو أو كاذبــة المحــور  -ب 

المنتشر مـن الريزومـات , و فيهـا تنـتج األوراق الخضـرا  و الحوامـل الزهريـة مـن القمـة الناميـة 
للريزوم , بينما يستمر نمو الساق الريزومية تحت سط  األرض من البراعم االبطية التي تنمو لعـدر 

ميات و عليها توجد الج ور العرضية عند العقـد و كـ ا أوراق صـغيرة حرشـفية ينمـو بعـد ذلـك سال
البرعم الطرفي له ر الساق الناتجة عن برعم أبطي مكونا سوقا خضرية فوق سط  األرض . تسمي 

 . Iris spه ر الحالة ريزومات ك بة المحور كما في النخيل و السوسن 
تكو  عمو ية علي سط  األرض , و ه ر يطلق عليها اسـم السـوق نمو بع  الريزومات بحيث  ت قد  

و الهنـديا    Ranuncuius spو نبـات  Oxalis sp  كما في نبات األكسا Root Stocksالج رية 
 Pull rootsفي نبات الهنديا  تنمو حو  قمة الريزوم العليا جـ ور جاذبـة أو شـاذة  Mussو الموز 

اهر من الريزوم الي تحت سط  األرض , و تتكو  ه ر الج ور تعمل علي سح  الجز  الهوائي الظ
مـن مـوا  غ ائيـة و يصـب   تختزنـهالشاذة سنويا حو  الجز  الجديد من الريزوم , و تنتفخ بسب  ما 

شكلها مغزلي بعـد سـقوط األوراق و بـد  النمـو الجديـد . يسـتعمل الغـ ا  المخـز  بواسـطة النبـات 
فتج ب الساق إلي  اخل األرض و تضـعها فـي المسـتو  المالئـم فتنكم  الج ور , و يقصر طولها  

 لنموها . 
و تفيد السوق األرضية في ربط االكوام الرملية و منعها مـن االنهيـار , كمـا أنهـا تفيـد مـن الناحيـة  

الطبية بما يخز  فيها من غ ا  , قد يستخرج منه بع  المـوا  المطهـرة و األ ويـة كمـا أنهـا تعمـل 
 نبات , تفيد في التكا ر الخضري . علي تعمير ال

  tubersالدرنات  .3
بشكل عام , يطلق لفظ  رنة علي أي جز  منـتفخ مـن النبـات عـدا األوراق و يـرج  هـ ا 

 التضخم أو االنتفاخ الختزا  الغ ا  , و قد يكو  ه ا الجز  المنتفخ ساقا أو ج را 
ية أفرم أرضـية خاصـة , و عا ة من انتفاخ نها Stem tubersو تتكو  الدرنات الساقية 

 غالبا ما تكو  ريزومات اسطوانية رفيعة , كما تتكو  احيانا من سالمية مفر ة . 
, مثـا  آخـر للـدرنات حيـث ينـتج  Helianthus tuberosusو يعتبر نبـات الطرطوفـة 

  رنات ذات أفرم أقصر , و أوراق حرشفية أكبر وأوض  مما في البطاطس . 
 :  Cormالكورمة  .4

, ساق أرضية , متضخمة , صلبة , قصـيرة تنمـو عمو يـا تحـت سـط  التربـة و   ةمالكور
ا  . و يوجد عليها عقد و حيـث توجـد مجموعـة مـن األوراق الخوصـية الخضـرا  علـي  تخز  الغ
أوراق حرشفية , جلدية أو ليفيـة بغـرض   الخارجيبينما وتظهر علي سط  الكورمة    العلويالجان   

 وراق , قواعد أوراق خوصية سابقة . أل ر االحماية . و تمثل ه
تميل كورمة نبات القلقاس لالستدارة , و تظهر علي كورمـة بوضـوح السـالميات و العقـد 

سابقة توجد في آباطها بـراعم جانبيـة متعـد ة , قـد يتضـخم   ألوراقالتي توجد عليها قواعد حرشفية  
اسـم الفكـوك وهـي تسـتخدم فـي بعضها لنمور و اختزانه الغ ا  , فيكـو  كورمـات صـغيرة تعـر  ب 

التكا ر الخضري و ذلك بفصلها مع جز  من الكورمة وزراعتهـا و يوجـد بـرعم مزهـرا وحيـدا , و 
ب ( و يمكـن اعتبـار الكورمـة   5علي العقد , السفلية تظهر مجموعة من الج ور العرضـية ) شـكل  

, و الجال يـولس و   ريزوما متضخما ذات ساق قصيرة . و من أمثله الكورمـات أيضـا حـ  العزيـز
 غيرها .  
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فـي قواعـد األوراق التـي   البصـلةعن الكورمة , في أ  الغ ا  يخـز  فـي    البصلةتختل   
تتشحم بالغ ا  المخز  , و ليس في الساق كالكورمة _ الساق في البصلة فهي ساق أرضـية قصـيرة 

يا مـن أنسـجة البصـلة , مثـل البصـل جدا شكلها قرصي منبسط و بالتالي فهي جز  صغير جـدا نسـب 
ج ( و تحمل الساق القرصـية , قواعـد أوراق حرشـفية متشـحمة  5) شكل   Allium cepaالعا ي 

بيضا  اللو  , و تظهر قواعد األوراق , متقاربة من بعضـها , و محيطـة بالسـاق و بهـا علـي األقـل 
قا خضرا  و عا ة ال تنـتج األعضـا  برعم طرفي واحد , ينمو فيما بعد معطيا ساقا قائمة تحمل أورا

 كا  ذلك تكا را جنسيا أو خضريا . خال  السنة الثانية من بد  تكوين البصلة سوا   إالالزهرية 
 بدورر بصال في السنوات التالية :يوجد أيضا برعما أبطيا أو أكثر يعطي 

 العام األو  من نمو البصلة يكو  خاصا بالنمو الخضري و تخزين الغ ا  .  •
العام الثاني يعطي البراعم الطرفي للساق القرصـية نـورة تعطـي البـ ور فـي النهايـة بينمـا قـد  •

نموات خضريه تد   إلي تكوين أبصاال جديدة تحل محل البصلة   ةبطي تعطي بع  البراعم اإل
 األم . 

واألبصـا  الحرشـفية  Coated Bulbs, و األبصـا  المغلقـة و يوجد نوعا  من األبصـا  
Scaly Bulbs  و األبصا  المعلقة تميز بأ  قاعدة كل ورقة تغل  البصلة كليا و توجد متداخلة كمـا

 في البصل العا ي , وتمثل قواعد األوراق هنا بقايا األوراق الخضرية . 
أما األبصا  الحرشفية تمتاز بأ  األوراق الحرشفية ضيقة , ال تغل  كل منها البصلة جميعا 

حيـث تكـو  الحراشـي  الخارجيـة عبـارة عـن قواعـد   Lilium spق لك كما في نبـات الزئبـذ, و 
 األوراق أما الحراشي  الداخلية فهي أوراق كاملة مختزلة . 

يتكـو  جسـم البصـلة مـن عـدة بصـيالت صـغيرة    Allium sativumو في نبـات الثـوم 
Bulblets    تعر  بالفصوصCloves   و و هي عبارة عـن بـراعم أبطيـه تتشـحم ورقـة منهـا فقـط

ة في شكل  ائري و تغل  البصلة جميعا قواعد أوراق البصـلة ب توجد ه ر الفصوص علي الساق مرت 
 الثوم عن طريق الفصوص .  ريتكا  و هي عبارة عن حراشي  بيضا  جلدية رقيقة و 

تختل  كل كم الكورمة و البصلة عن الدرنة بمـا يوجـد عليهـا مـن أوراق مغلفـة حرشـفية و 
 ة بالقرب من مركزيهما .ك لك وجو  براعم زهري 

  


