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الوصف النباتىالوصف النباتى

RootRoot::الجذرىالجذرى  المجموعالمجموع systemsystem
::الجذورالجذور  منمن  أنواعأنواع  ثالثثالث  منمن  مكونمكون  وھووھو  لیفىلیفى  جذرىجذرىالال  مجموعمجموعالال  

PrimaryPrimary::))األولیةاألولیة((  الجنینیةالجنینیة  الجذورالجذور--أأ rootsroots
  منمن  عددھاعددھا  ویصلویصل  الجذیرالجذیر  منمن  مباشرةمباشرة  تخرجتخرج  التىالتى  الجذورالجذور  مجموعةمجموعة  وھىوھى§§

  ..))جنینيجنیني  جذرجذر  ٤٤--٣٣  منمن  المتوسطالمتوسط  فىفى((  جذورجذور  ١٠١٠- - صفرصفر
SecondarySecondary::))الثانویةالثانویة((  العرضیةالعرضیة  الجذورالجذور--بب rootsroots

  سطحسطح  أسفلأسفل  الموجودةالموجودة  العقدالعقد  منمن  وتنشأوتنشأ  تخرجتخرج  التىالتى  الجذورالجذور  مجموعھمجموعھ  وھىوھى§§
  وھذهوھذه  ،،  محیطاتمحیطات  ٤٤  عددھاعددھا  محیطاتمحیطات  فىفى  الجذورالجذور  ھذهھذه  وتخرجوتخرج  ،،  مباشرةمباشرة  التربةالتربة

  إلىإلى  أوأو  رأسیًارأسیًا  یمتدیمتد  ماما  ومنھاومنھا  معینةمعینة  لمسافةلمسافة  أفقیًاأفقیًا  تمتدتمتد  التفریعالتفریع  غزیرةغزیرة  الجذورالجذور
  جانبجانب  إلىإلى  حیاتھحیاتھ  فترةفترة  طوالطوال  للنباتللنبات  والغذاءوالغذاء  الماءالماء  بامتصاصبامتصاص  تقومتقوم  وھىوھى  ..أسفلأسفل

..التربةالتربة  فىفى  تثبیتھاتثبیتھا



الوصف النباتىالوصف النباتى

RootRoot::الجذرىالجذرى  المجموعالمجموع systemsystem
AerialAerial::))الھوائیةالھوائیة((  الدعامیةالدعامیة  الجذورالجذور- - جـجـ oror PropProp rootsroots

وھذا النوع من الجذور یخرج من العقد الموجودة فوق سطح التربة من العقدة وھذا النوع من الجذور یخرج من العقد الموجودة فوق سطح التربة من العقدة ••
وھذه الجذور لونھا قرمزى وسمیكة وتظل بدون تفریع وتغطى وھذه الجذور لونھا قرمزى وسمیكة وتظل بدون تفریع وتغطى . . الثانیة أو الثالثةالثانیة أو الثالثة

بطبقة ھالمیة تحمیھا من الجفاف وبمجرد وصولھا للتربة تتفرع إلى العدید من بطبقة ھالمیة تحمیھا من الجفاف وبمجرد وصولھا للتربة تتفرع إلى العدید من 
.  .  الفروعالفروع

..LodgingLodgingوھى تقوم بتدعیم النبات وبالتالى حمایتھ من الرقاد وھى تقوم بتدعیم النبات وبالتالى حمایتھ من الرقاد ••



المجموع الجذرى فى الذرة الشامیةالمجموع الجذرى فى الذرة الشامیة



المجموع الجذرى فى الذرة الشامیةالمجموع الجذرى فى الذرة الشامیة



الجذور الدعامیة فى الذرة الشامیةالجذور الدعامیة فى الذرة الشامیة



الجذور الدعامیة فى الذرة الشامیةالجذور الدعامیة فى الذرة الشامیة



stem  stem  الساقالساق

ØØمكونةمكونة  قائمةقائمة  الشامیةالشامیة  الذرةالذرة  فىفى  الساقالساق  
..والسالمیاتوالسالمیات  العقدالعقد  منمن  عددعدد  منمن
ØØحسبحسب  علىعلى  الساقالساق  طولطول  ویختلفویختلف  

  البیئیةالبیئیة  والعواملوالعوامل  والتربةوالتربة  الصنفالصنف
  الساقالساق  طولطول  یتراوحیتراوح  وعمومًاوعمومًا  ..المحیطةالمحیطة

..مم٥٥--٢٢  بینبین  ماما
ØØللنورةللنورة  الحاملةالحاملة  ھىھى  السالمیاتالسالمیات  وأطولوأطول  

  الطولالطول  فىفى  السالمیاتالسالمیات  وأقصروأقصر  المذكرةالمذكرة
..األرضاألرض  سطحسطح  منمن  القریبةالقریبة  ھىھى



stem  stem  الساقالساق

ØØفوقفوق  برعمبرعم  سالمیةسالمیة  كلكل  بأسفلبأسفل  ویوجدویوجد  مصمتةمصمتة  مستدیرةمستدیرة  والسالمیاتوالسالمیات  
    الخلفاتالخلفات  تعطىتعطى  فإنھافإنھا  التربةالتربة  سطحسطح  أسفلأسفل  نمتنمت  إذاإذا  البراعمالبراعم  ھذهھذه  العقدةالعقدة

TillersTillers  النباتالنبات  وسطوسط  فىفى  وخاصًةوخاصًة  التربةالتربة  سطحسطح  أعلىأعلى  نمتنمت  إذاإذا  بینمابینما  
..الكیزانالكیزان  تكونتكون  فإنھافإنھا

ØØفىفى  مرضیةمرضیة  ظاھرةظاھرة  اعتبراعتبر  ظھرظھر  وإذاوإذا  الذرةالذرة  فىفى  مرغوبمرغوب  غیرغیر  والتفریعوالتفریع  
  عبءعبء  وتمثلوتمثل  كیزانكیزان  تحملتحمل  الال  الفروعالفروع  ھذهھذه  أنأن  حیثحیث    المنزرعالمنزرع  الصنفالصنف

..األماألم  النباتالنبات  علىعلى
ØØبینیةبینیة  استطالةاستطالة  السیقانالسیقان  فىفى  االستطالةاالستطالة..



leavesleaves    األوراقاألوراق

::  أجزاءأجزاء  ٣٣  منمن  تتكونتتكون  بسیطةبسیطة  الذرةالذرة  فىفى  الورقةالورقة
  المغلفالمغلف  الجزءالجزء  وھووھو  ::  sheathsheath  الغمدالغمد--أأ

  أسفلأسفل  إلىإلى  أعلىأعلى  منمن  منشقمنشق  وھووھو  للسالمیاتللسالمیات
  والتىوالتى  منھامنھا  یخرجیخرج  التىالتى  السالمیةالسالمیة  ویغلفویغلف

..یلیھایلیھا
  الذرةالذرة  فىفى  النصلالنصل  ::  bladeblade  النصلالنصل--بب

  والعرقوالعرق  طولىطولى  متوازىمتوازى  تعریقتعریق  ذوذو  شریطىشریطى
  ،،  مموجةمموجة  النصلالنصل  وحافةوحافة  بارزبارز  الوسطىالوسطى

  سمسم  ١٠٠١٠٠--٨٠٨٠  بینبین  النصلالنصل  طولطول  ویصلویصل
    ..سمسم١٠١٠--٨٨  حوالىحوالى  وعرضھوعرضھ



leavesleaves    األوراقاألوراق

  الغشائىالغشائى  الجزءالجزء  وھووھو  ::  LigueLigueاللسیناللسین--جـجـ
  ..والنصلوالنصل  الغمدالغمد  اتصالاتصال  عندعند  الموجودالموجود
  حمایةحمایة  فىفى  كبیرًاكبیرًا  دورًادورًا  یلعبیلعب  واللسینواللسین
  منمن  األوراقاألوراق  آباطآباط  فىفى  الموجودةالموجودة  البراعمالبراعم

..وخالفھوخالفھ  الندىالندى  ماءماء
  قاعدةقاعدة  عندعند  یوجدیوجد  ::  AuriclesAuricles  األذناتاألذنات--دد

  آذنتینآذنتین  البعضالبعض  ھماھمارریعتبیعتب  نتوءاننتوءان  النصلالنصل
  أوأو  غائبةغائبة  تكونتكون  األصنافاألصناف  بعضبعض  وفىوفى

..التكوینالتكوین  ضعیفةضعیفة



InflorescenceInflorescence    النورةالنورة

ØØالجنسالجنس  أحادىأحادى  المسكنالمسكن  أحادىأحادى  الشامیةالشامیة  الذرةالذرة  نباتنبات  MonoeciousMonoecious    
  والنورةوالنورة  المذكرةالمذكرة  النورةالنورة  ھماھما  النوراتالنورات  منمن  نوعیننوعین  یحملیحمل  النباتالنبات  أنأن  أىأى

..النباتالنبات  نفسنفس  علىعلى  المؤنثةالمؤنثة



InflorescenceInflorescence  النورةالنورة

  (Tassel(Tassel))) :  ) :  الشوشةالشوشة((  لمذكرةلمذكرةااالنورة النورة --أأ
Male inflorescenceMale inflorescence

ØØتوجدتوجد  طرفیةطرفیة  سنبلیةسنبلیة  دالیةدالیة  المذكرةالمذكرة  النورةالنورة  
  سمسم٤٠٤٠  إلىإلى  طولھاطولھا  ویصلویصل  النباتالنبات  نھایةنھایة  فىفى

  سالمیةسالمیة  امتدادامتداد((  وسطىوسطى  محورمحور  منمن  وتتركبوتتركب
  قاعدتھقاعدتھ  قربقرب  منمن  ویتفرعویتفرع  ))األخیرةاألخیرة  الساقالساق

  وتوجدوتوجد  ..الجانبیةالجانبیة  الفروعالفروع  منمن  عددعدد  إلىإلى
  منمن  زوجزوج  وكلوكل  أزواجأزواج  فىفى  مرتبةمرتبة  السنیبالتالسنیبالت
  جالسةجالسة  واألخرىواألخرى  معنقةمعنقة  أحداھماأحداھما  السنیبالتالسنیبالت

  صفوفصفوف  فىفى  السنیبالتالسنیبالت  ھذهھذه  وتنتظموتنتظم  ،،
..طولیةطولیة



InflorescenceInflorescence  النورةالنورة

ØØمنمن  زوجزوج  ::منمن  المذكرةالمذكرة  السنبلةالسنبلة  وتتركبوتتركب  
    بداخلھمابداخلھما  تضمتضم  ––  GlumesGlumes  القنابعالقنابع

  ..سفلىسفلى  واألخرىواألخرى  علیاعلیا  أحداھماأحداھما  زھرتینزھرتین
  ––  LemmaLemma  عصافةعصافة  منمن  تتكونتتكون  والزھرةوالزھرة

    أسدیھأسدیھ  ٣٣  منمن  یتكونیتكون  طلعطلع  - - PalaePalae  إتبإتب
StamensStamens   - -  منمن  وزوجوزوج  

    أثرىأثرى  مبیضمبیض  --  LodiculesLodiculesالفلیساتالفلیسات
OvaryOvary..



ØØالكوز الكوز   النورة المؤنثة أوالنورة المؤنثة أو(Ear)(Ear)  
Female InfloerscenceFemale Infloerscence  

ØØفرعفرع  نھایةنھایة  علىعلى  المؤنثةالمؤنثة  النورةالنورة  تحملتحمل  
    الكوزالكوز  بحاملبحامل  یعرفیعرف  مختزلمختزل  جانبىجانبى

ShankShank  منمن  الفرعالفرع  ھذاھذا  ینشأینشأ  ،،  الكعبالكعب  أوأو  
..النباتالنبات  وسطوسط  منمن  قریبقریب  برعمبرعم  نمونمو
ØØنورةنورة  العادةالعادة  فىفى  الشامیةالشامیة  الذرةالذرة  نباتنبات  ویحملویحمل  

  علىعلى  نوراتنورات  ثالثةثالثة  أوأو  نورتیننورتین  أوأو  مؤنثةمؤنثة
    ..األكثراألكثر

InflorescenceInflorescence  النورةالنورة



InflorescenceInflorescence  النورةالنورة

ØØالطولالطول  مختزلمختزل  المؤنثةالمؤنثة  النورةالنورة  یحملیحمل  الذىالذى  الجانبىالجانبى  والفرعوالفرع  ،،  
  عندعند  ویوجدویوجد  المتقاربةالمتقاربة  والسالمیاتوالسالمیات  العقدالعقد  منمن  عددعدد  منمن  ویتكونویتكون

  أغلفةأغلفة  وتكونوتكون  الكوزالكوز  لحمایةلحمایة  تتحورتتحور  ورقةورقةوو  برعمبرعم  عقدةعقدة  كلكل
  وتحملوتحمل  األوراقاألوراق  فىفى  األغماداألغماد  تقابلتقابل  وھىوھى  HusksHusksالكیزانالكیزان
  متفاوتةمتفاوتة  بدرجاتبدرجات  مختزلةمختزلة  أنصالأنصال  األغمدةاألغمدة

ØØالقالوحةالقالوحة((  المؤنثةالمؤنثة  النورةالنورة  محورمحور  علىعلى  السنیبالتالسنیبالت  وتترتبوتترتب  
CobCob((  صفوفصفوف  فىفى  مرتبةمرتبة  جالسةجالسة  أزواجأزواج  فىفى..

ØØتضمتضم  القنابعالقنابع  منمن  زوجزوج  ::منمن  المؤنثةالمؤنثة  السنیبلةالسنیبلة  وتتركبوتتركب  
    سفلىسفلى  واألخرىواألخرى  ))خصبةخصبة((  علیاعلیا  أحدھماأحدھما  زھرتانزھرتان  بداخلھابداخلھا

..))عقیمةعقیمة((



InflorescenceInflorescence  النورةالنورة

ØØمبیضمبیض  ––  فتینفتین  عصاعصا  منمن  الخصبةالخصبة  العلیاالعلیا  الزھرةالزھرة  وتتركبوتتركب  
OvaryOvaryطویًالطویًال  خیطًاخیطًا  یحملیحمل  واحدواحد  مسكنمسكن  ذوذو  نوعًانوعًا  قصیرقصیر  

  ومجموعةومجموعة  بالمیسمبالمیسم  قلمقلم  كلكل  وینتھىوینتھى  القلمالقلم  عنعن  عبارةعبارة  وھووھو
    SilkSilk  الجریرةالجریرة  تسمىتسمى  بالمباسمبالمباسم  المنتھیةالمنتھیة  األقالماألقالم

ØØفلیستینفلیستین  ––  عصافاتعصافات  منمن  فتتكونفتتكون  العقیمةالعقیمة  الزھرةالزھرة  بینمابینما  ––  
..غائبةغائبة  واألسدیةواألسدیة  OvuleOvule  أثرىأثرى  مبیضمبیض

ØØالذىالذى  ھوھو  للسنیبالتللسنیبالت  اإلزدواجىاإلزدواجى  الترتیبالترتیب  ھذاھذا  أنأن  ویالحظویالحظ  
  وإذاوإذا  زوجىزوجى  دائمادائما  الكوزالكوز  علىعلى  الحبوبالحبوب  صفوفصفوف  عددعدد  یجعلیجعل

  عنعن  ناشئاناشئا  ذلكذلك  فیكونفیكون  الكوزالكوز  فىفى  دىدىفرفر  عددعدد  وجودوجود  تصادفتصادف
    ههوجودوجود  المفروضالمفروض  السنیبالتالسنیبالت  أزواجأزواج  منمن  زوجزوج  منمن  فردةفردة  فقدفقد
..طولىطولى  صفصف  كلكل  فىفى



ØØالمذكرةالمذكرة  النورةالنورة  --أأTasselTassel
  المحورالمحور  قمةقمة  منمن  القریبةالقریبة  السنیبالتالسنیبالت  ھىھى  األزھاراألزھار  منمن  تنفحتنفح  ماما  أولأول§§

  تفتحتفتح  ذلكذلك  ویلىویلى  ،،  أسفلأسفل  وإلىوإلى  أعلىأعلى  إلىإلى  التزھیرالتزھیر  یمتدیمتد  ثمثم  الوسطىالوسطى
    ..الترتیبالترتیب  بنفسبنفس  فالسفلىفالسفلى  العلیاالعلیا  النورةالنورة  فروعفروع  علىعلى  األزھاراألزھار

  وذلكوذلك  یومیوم  ١٤١٤--٤٤  بینبین  ماما  تتراوحتتراوح  لمدةلمدة  اللقاحاللقاح  حبوبحبوب  انتشارانتشار  ویستمرویستمر§§
  اللقاحاللقاح  حبوبحبوب  انتشارانتشار  یبدأیبدأ  ،،  الجویةالجویة  والعواملوالعوامل  الصنفالصنف  حسبحسب  علىعلى
  معظممعظم  انتشارانتشار  تمتم  قدقد  عندئذعندئذ  ویكونویكون  الظھرالظھر  حتىحتى  ویستمرویستمر  الشروقالشروق  عندعند

PollenPollen  اللقاحاللقاح  حبوبحبوب grainsgrains  ..    

نظام التزھیر فى الذرة الشامیةنظام التزھیر فى الذرة الشامیة



نظام التزھیر فى الذرة الشامیةنظام التزھیر فى الذرة الشامیة

ØØ٢٤٢٤  لمدةلمدة  العادیةالعادیة  الظروفالظروف  فىفى  بحیویتھابحیویتھا  اللقاحاللقاح  حبوبحبوب  وتحتفظوتحتفظ    
    اإلنباتاإلنبات  علىعلى  قدرتھاقدرتھا  وتفقدوتفقد  ،،  حیویتھاحیویتھا  تفقدتفقد  بعدھابعدھا  تقریبًاتقریبًا  ساعةساعة

..ساعةساعة  ٦٠٦٠  بعدبعد
ØØ  وتعطىوتعطى  ..لقاحلقاح  حبةحبة  ٢٥٠٠٢٥٠٠  حوالىحوالى  الواحدالواحد  المتكالمتك  ویعطىویعطى    

..لقاحلقاح  حبةحبة  ألفألف  ٢٥٢٥  حوالىحوالى  النورةالنورة



نظام التزھیر فى الذرة الشامیةنظام التزھیر فى الذرة الشامیة

EarEarالمؤنثةالمؤنثة  النورةالنورة  - -   بب
  تدریجیًاتدریجیًا  الكوزالكوز  أغلفةأغلفة  منمن  الظھورالظھور  فىفى  ))الحریریةالحریریة((  المباسمالمباسم  تأخذتأخذ§§

  أكثرأكثر  وھىوھى  والقاعدیةوالقاعدیة  الوسطیةالوسطیة  السنیبالتالسنیبالت  مباسممباسم  ھىھى  تظھرتظھر  ماما  فأولفأول
  الطرفیةالطرفیة  السنیبالتالسنیبالت  مباسممباسم  ھىھى  تظھرتظھر  ماما  وآخروآخر  عمرًاعمرًا  السنیبالتالسنیبالت

    ..عمرًاعمرًا  أحدثھاأحدثھا  وھىوھى
  للتلقیحللتلقیح  قابلةقابلة  المباسمالمباسم  وتكونوتكون..یومیوم  ٥٥- - ٢٢  بینبین  تتراوحتتراوح  ھماھمابینبین  والفترةوالفترة§§

  لمدةلمدة  للتلقیحللتلقیح  قابلةقابلة  وتستمروتستمر  الكوزالكوز  أغلفةأغلفة  منمن  انطالقھاانطالقھا  بمجردبمجرد
..العاشرالعاشر  الیومالیوم  بعدبعد  للتلقیحللتلقیح  قابلیتھاقابلیتھا  وتقلوتقل  أكثرأكثر  أوأو  أسبوعینأسبوعین



نظام التزھیر فى الذرة الشامیةنظام التزھیر فى الذرة الشامیة

ØØ  التلقیح  التلقیحPollenationPollenation::
النبات أحادى المسكن أحادى الجنس فیكون التلقیح خلطى النبات أحادى المسكن أحادى الجنس فیكون التلقیح خلطى §§

..بالریاحبالریاح
ØØ  اإلخصاب  اإلخصابFertilizationFertilization

ساعة من التلقیح وذلك على حسب ساعة من التلقیح وذلك على حسب   ٣٦٣٦--٢٤٢٤یتم اإلخصاب خالل یتم اإلخصاب خالل §§
ویكون اإلخصاب سریعًا كلما كانت ویكون اإلخصاب سریعًا كلما كانت . . درجة الحرارة وطول القلمدرجة الحرارة وطول القلم

..األقالم قصیرة والحرارة مرتفعةاألقالم قصیرة والحرارة مرتفعة



النورة المذكرة والمؤنثة فى الذرة الشامیةالنورة المذكرة والمؤنثة فى الذرة الشامیة



 Maize kernel Maize kernelالحبةالحبة

ØØالغالفالغالف  فیھافیھا  یلتحمیلتحم  برهبره  ثمرةثمرة  الذرةالذرة  حبةحبة  
  وحجموحجم  شكلشكل  ویختلفویختلف  ،،  بالقصرةبالقصرة  الثمرىالثمرى

  حسبحسب  وعلىوعلى  الصنفالصنف  حسبحسب  علىعلى  الحبةالحبة
    ..الكوزالكوز  علىعلى  الحبوبالحبوب  موضعموضع

ØØفىفى  مممم  ٨٨--٥٥  منمن  الحبةالحبة  حجمحجم  یتراوحیتراوح  وعمومًاوعمومًا  
  مممم  ٥٥--٣٣  ،،  الطولالطول  فىفى  مممم  ١٥١٥--١٠١٠  ،،  العرضالعرض

    السمكالسمك  فىفى



Maize kernelMaize kernel  الحبةالحبة

ØØوزنوزن  منمن  %%١٢١٢--١١١١  حوالىحوالى  الجنینالجنین  ویمثلویمثل  
    ..%%٨٥٨٥--٨٠٨٠  منمن  اإلندوسبرماإلندوسبرم  ،،  الحبةالحبة

ØØصفصف  ٢٨٢٨--٨٨  علىعلى  الشامیةالشامیة  الذرةالذرة  كوزكوز  ویحتوىویحتوى  
  علىعلى  الصفوفالصفوف  وعددوعدد  الصنفالصنف  حسبحسب  علىعلى  وذلكوذلك

    علىعلى  الصفالصف  یحتوىیحتوى  ،،  زوجىزوجى  دائمًادائمًا  الكیزانالكیزان
    ..حبةحبة  ٤٠٤٠--٢٠٢٠
ØØالتفریطالتفریط  ونسبةونسبة  ShellingShelling percentagepercentage  

  الصنفالصنف  حسبحسب  %%٨٥٨٥--٧٥٧٥  بینبین  ماما  تتراوحتتراوح
..القالوحةالقالوحة  وسمكوسمك



Maize kernelMaize kernel  الحبةالحبة



تدریبات عملیةتدریبات عملیة

..الرسمالرسم  علىعلى  األجزاءاألجزاء  مبینًامبینًا  الشامیةالشامیة  للذرةللذرة  كاملكامل  نباتنبات  ارسمارسم--١١
  األجزاءاألجزاء  الرسمالرسم  علىعلى  بینبین  ثمثم  ورقةورقة  یحملیحمل  الذرةالذرة  ساقساق  منمن  جزءًاجزءًا  ارسمارسم- - ٢٢

::التالیةالتالیة
الوسطىالوسطى  العرقالعرق--األذناتاألذنات  --النصلالنصل––  العقدةالعقدة--الورقةالورقة  غمدغمد§§
..واألذناتواألذنات  اللسیناللسین  مبینًامبینًا  بالنصلبالنصل  الغمدالغمد  اتصالاتصال  مكانمكان  وارسموارسم  ورقةورقة  انزعانزع  ثمثم§§

  النورةالنورة  حاملحامل  علىعلى  السنیبالتالسنیبالت  وضعوضع  والحظوالحظ  المذكرةالمذكرة  النورةالنورة  افحصافحص- - ٣٣
  وضعھاوضعھا  بعضھابعضھا  منمن  أجزائھاأجزائھا  وأفصلوأفصل  السنیبالتالسنیبالت  إحدىإحدى  انزعانزع- - المتفرعالمتفرع

..المختلفةالمختلفة  أسمائھاأسمائھا  مبینًامبینًا  ارسمھاارسمھا  ثمثم  بیضاءبیضاء  ورقةورقة  علىعلى  بالترتیببالترتیب



تدریبات عملیةتدریبات عملیة

  ثمثم  بھبھ  متصلةمتصلة  ))الشرابةالشرابة((  والمباسموالمباسم  األقالماألقالم  زالتزالت  الال  ذرةذرة  كوزكوز  افحصافحص- - ٤٤
  األجزاءاألجزاء  افصلافصل  الكوز،الكوز،  منمن  مبایضمبایض  ثالثثالث  حوالىحوالى  انزعانزع  --  ارسمھارسمھ

  األجزاءاألجزاء  اسماءاسماء  الرسمالرسم  علىعلى  مبینًامبینًا  وارسمھاوارسمھا  منھامنھا  ألحدألحد  - -   المختلفةالمختلفة
..المختلفةالمختلفة

  دقیقةدقیقة  ١٥١٥  لمدةلمدة  الماءالماء  فىفى  نقعھانقعھا  بعدبعد  ذرةذرة  حبةحبة  فىفى  طولیًاطولیًا  قطاعًاقطاعًا  اعملاعمل- - ٥٥
--الثمرىالثمرى  الغالفالغالف  ::الرسمالرسم  علىعلى  مبینًامبینًا  القطاعالقطاع  ارسمارسم  ثمثم  األقلاألقل  علىعلى

..))والریشةوالریشة  والقصعةوالقصعة  الجذیرةالجذیرة((الجنینالجنین--اإلندوسبرماإلندوسبرم
  ثمثم--مختلفةمختلفة  لطرزلطرز  والتابعةوالتابعة  إلیكإلیك  المقدمةالمقدمة  الشامیةالشامیة  األذرةاألذرة  حبوبحبوب  افحصافحص- - ٦٦

  قطاعًاقطاعًا  وكذاوكذا  منھامنھا  لكللكل  العامالعام  الشكلالشكل  یوضحیوضح  تخطیطیًاتخطیطیًا  رسمًارسمًا  لھالھا  اعملاعمل
  اإلندوسبرماإلندوسبرم  وو  النشوىالنشوى  اإلندوسبرماإلندوسبرم  لتوضیحلتوضیح  عرضیًاعرضیًا  وآخروآخر  طولیًاطولیًا

    ..بالحبةبالحبة  وجودھماوجودھما  ومكانومكان  القرنىالقرنى


