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التركیب الداخلى للجذور التركیب الداخلى للجذور 
Internal structure of RootsInternal structure of Roots

    دراسةدراسة  خاللخالل  منمن  للجذورللجذور  التشریحىالتشریحى  التركیبالتركیب  بدراسةبدراسة          
    المنطقةالمنطقة  وبدایةوبدایة  االستطالةاالستطالة  منطقةمنطقة  فىفى  عرضیةعرضیة  قطاعاتقطاعات

    یتركبیتركب  للجذرللجذر  االبتدائىاالبتدائى  الجسمالجسم  أنأن  نجدنجد  الجذرالجذر  فىفى  المستدیمةالمستدیمة
    --::التالیةالتالیة  األنسجةاألنسجة  منمن

      EpidermisEpidermisالبشرة البشرة   - - ١١                                    
    CortexCortexالقشرة القشرة   - - ٢٢                                    
  Vascular cylinderVascular cylinderاالسطوانة الوعائیة االسطوانة الوعائیة   - - ٣٣                                    



عبارة عن صف واحد من خالیا محكمة عبارة عن صف واحد من خالیا محكمة   --::EpidermisEpidermisالبشرة البشرة ••
 . .التالصق متطاولة ذات جدر رقیقة ال تكسوھا أدمة وخالیة من الثغورالتالصق متطاولة ذات جدر رقیقة ال تكسوھا أدمة وخالیة من الثغور

تتركب القشرة من عدة صفوف من خالیا تتركب القشرة من عدة صفوف من خالیا   --::CortexCortexالقشرة القشرة ••
بارنكیمیة رقیقة الجدر بینھا مسافات بینیة واسعة تحتوى خالیا البشرة بارنكیمیة رقیقة الجدر بینھا مسافات بینیة واسعة تحتوى خالیا البشرة 

  LaticifersLaticifersعلى النشا وقد تحتوى على خالیا إفرازیة للحلیب النباتى على النشا وقد تحتوى على خالیا إفرازیة للحلیب النباتى 
..Resin ductsResin ducts  والقنوات الراتنجیةوالقنوات الراتنجیة

یطلق مصطلح یطلق مصطلح --::Vascular cylinderVascular cylinder  األسطوانة الوعائیةاألسطوانة الوعائیة••
األسطوانة الوعائیة على الجزء األوسط من الجذر ویشمل كل األنسجة األسطوانة الوعائیة على الجزء األوسط من الجذر ویشمل كل األنسجة 

الموجودة للداخل من نسیج القشرةالموجودة للداخل من نسیج القشرة



منشأ الجذور الجانبیة منشأ الجذور الجانبیة 
Origin of lOrigin of l--ateral rootsateral roots

    أوأو  فروعھفروعھ  أحدأحد  أوأو  االبتدائىاالبتدائى  الجذرالجذر  علىعلى  الجانبیةالجانبیة  الجذورالجذور  تنشأتنشأ          
    PericyclePericycle  المحیطةالمحیطة  الطبقةالطبقة  منمن  العرضىالعرضى  الجذرالجذر  علىعلى
    المنشأالمنشأ  داخلیةداخلیة  بأنھابأنھا  الجانبیةالجانبیة  الجذورالجذور  توصفتوصف  ولھذاولھذا

EndogenousEndogenous  أماكنأماكن  فىفى  الجانبیةالجانبیة  الجذورالجذور  بدایاتبدایات  وتتكونوتتكون    
    حزمحزم  عددعدد  باختالفباختالف  تختلفتختلف  المحیطةالمحیطة  الطبقةالطبقة  منمن  محددةمحددة

--::كالتالىكالتالى  الجذرالجذر  فىفى  ))الخشبالخشب  أذرعأذرع((
..  DiarchDiarchفى الجذور ثنائیة الحزم فى الجذور ثنائیة الحزم ١١..
    ) ) ذراعینذراعین((فى الجذور التى تحتوى على أكثر من حزمتین فى الجذور التى تحتوى على أكثر من حزمتین ٢٢..



Origin of adventitiousOrigin of adventitiousمنشأ الجذور العرضیةمنشأ الجذور العرضیة

  منمن  جزءجزء  أىأى  منمن  تنشأتنشأ  التىالتى  الجذورالجذور  جمیعجمیع  العرضیةالعرضیة  الجذورالجذور  شملشملتت
..الجنینالجنین  جذیرجذیر  عداعدا  النباتالنبات  أجزاءأجزاء

--::مراحل تكوین الجذور العرضیھمراحل تكوین الجذور العرضیھ        
--::تشمل عملیھ تكوین الجذور العرضیھ عدة مراحلتشمل عملیھ تكوین الجذور العرضیھ عدة مراحل              

..DedifferentiationDedifferentiationاعادة التمیز اعادة التمیز ١١..

Formation of root initialsFormation of root initialsتكوین منشآت الجذور تكوین منشآت الجذور ٢٢..

Formation of root primordiaFormation of root primordiaتكوین بدایات الجذور تكوین بدایات الجذور ٣٣..

مرحلھ نمو وخروج الجذور العرضیھمرحلھ نمو وخروج الجذور العرضیھ٤٤..
  Growth and emergence of adventitious rootsGrowth and emergence of adventitious roots



التحول بین الجذر والساق   التحول بین الجذر والساق   
Vascular Transition between root and Vascular Transition between root and 

stemstem

یمتد فى النبات جھاز وعائى  یمتد فى النبات جھاز وعائى  . . یكون كال من الجذر والساق محورًا واحدًا للنباتیكون كال من الجذر والساق محورًا واحدًا للنبات          
واحد بالرغم من اختالف نوع الحزم الوعائیة فى الجذر عن الساق وأیضًا واحد بالرغم من اختالف نوع الحزم الوعائیة فى الجذر عن الساق وأیضًا 

وتوجد عدة نظم للتحول فى وتوجد عدة نظم للتحول فى  . .اختالف ترتیب األنسجة الوعائیة داخل الحزمةاختالف ترتیب األنسجة الوعائیة داخل الحزمة
--::ترتیب االنسجھ الوعائیة منھاترتیب االنسجھ الوعائیة منھا

تنشق ازرع الخشب قطریا الى جزئیین یلتف كل جزء بزاویة  تنشق ازرع الخشب قطریا الى جزئیین یلتف كل جزء بزاویة      --::النظام االولالنظام االول١١..
شرطھ شرطھ أأ  درجة مئویة احداھا الى الیسار واألخرى الى الیمین وتتحد معدرجة مئویة احداھا الى الیسار واألخرى الى الیمین وتتحد مع  ١٨٠١٨٠
. . اللحاءاللحاء

  ١٨٠١٨٠ال تنشق اشرطھ الخشب اال انھا تلتف حول نفسھا بزاویة ال تنشق اشرطھ الخشب اال انھا تلتف حول نفسھا بزاویة   --::النظام الثانىالنظام الثانى٢٢..
تنشق اشرطھ اللحاء قطریا الى جزئیین وتلتف لتتقابل مع اشرطھ تنشق اشرطھ اللحاء قطریا الى جزئیین وتلتف لتتقابل مع اشرطھ . . درجة مئویةدرجة مئویة

. . الخشبالخشب



تنشق كال من اشرطھ الخشب واللحاء وتلتف اجزاء تنشق كال من اشرطھ الخشب واللحاء وتلتف اجزاء   --::النظام الثالثالنظام الثالث  - - ٣٣
الخشب واللحاء ویتالقى انصاف اشرطھ الخشب مع انصاف اشرطھ الخشب واللحاء ویتالقى انصاف اشرطھ الخشب مع انصاف اشرطھ 

اللحاء ویصبح عدد الحزم فى الساق مساویا ضعف عدد الحزم فى اللحاء ویصبح عدد الحزم فى الساق مساویا ضعف عدد الحزم فى 
..الجذرالجذر

ینقسم نصف اشرطھ الخشب وتلتحم مع الحزم الغیر ینقسم نصف اشرطھ الخشب وتلتحم مع الحزم الغیر   --::النظام الرابعالنظام الرابع  - - ٤٤
بینما ال تنقسم اشرطھ اللحاء وتلتف حزم الخشب حتى بینما ال تنقسم اشرطھ اللحاء وتلتف حزم الخشب حتى . . منقسمةمنقسمة

ویصبح عدد الحزم مساویا نصف عدد الحزم ویصبح عدد الحزم مساویا نصف عدد الحزم . . تتالقى مع حزم اللحاءتتالقى مع حزم اللحاء
..بالجذربالجذر


