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Internal structure of Internal structure of 
eaveseaves



تركیب الورقة فى نباتات ذات الفلقتینتركیب الورقة فى نباتات ذات الفلقتین

تتركب البشرة عادة من صف واحد من الخالیا تتركب البشرة عادة من صف واحد من الخالیا   --::  epidermisepidermisالبشرة البشرة ١١..
  cuticlecuticleالمتراصة الخالیة من المسافات البینیة والمغطاة بطبقة الكیوتیكل المتراصة الخالیة من المسافات البینیة والمغطاة بطبقة الكیوتیكل 

ھو النسیج األساسى فى الورقة والذى یقع ما  ھو النسیج األساسى فى الورقة والذى یقع ما    - - ::mesophyllmesophyllالنسیج المتوسط النسیج المتوسط ٢٢..
بین البشرة العلیا والسفلى ویتمیز فى نباتات ذات الفلقتین إلى نسیج عمادى بین البشرة العلیا والسفلى ویتمیز فى نباتات ذات الفلقتین إلى نسیج عمادى 

 . .ونسیج إسفنجىونسیج إسفنجى
وھى عبارة عن وھى عبارة عن   veinsveinsالعروق العروق     --::Vascular tissuesVascular tissuesاألنسجة الوعائیة األنسجة الوعائیة ٣٣..

  ..  نھایات النسیج الوعائى للنبات وتوجد مغمورة فى خالیا النسیج المتوسطنھایات النسیج الوعائى للنبات وتوجد مغمورة فى خالیا النسیج المتوسط



تركیب أوراق ذات الفلقة الواحدةتركیب أوراق ذات الفلقة الواحدة

تتركب البشرة من صف واحد من الخالیا المتراصة تتركب البشرة من صف واحد من الخالیا المتراصة     --::  epidermisepidermisالبشرة البشرة ١١..
.  .  تشبھ مثیالتھا فى ذات الفلقتین تشبھ مثیالتھا فى ذات الفلقتین 

یتركب من خالیا غنیة بالبالستیدات  یتركب من خالیا غنیة بالبالستیدات    - - ::mesophyllmesophyllالنسیج المتوسط النسیج المتوسط ٢٢..
الخضراء كبیرة الحجم وال تتمیز عادة إلى عمادى وإسفنجى وتقل بینھا  الخضراء كبیرة الحجم وال تتمیز عادة إلى عمادى وإسفنجى وتقل بینھا  

 . .المسافات البینیةالمسافات البینیة
تنتشر العروق متوازیة طولیًا وتظھر الحزم الوعائیة فى تنتشر العروق متوازیة طولیًا وتظھر الحزم الوعائیة فى   --::  األنسجة الوعائیةاألنسجة الوعائیة٣٣..

القطاعات العرضیة من النوع الجانبى المقفل وتشبھ الحزمة حزمة سیقان ذات القطاعات العرضیة من النوع الجانبى المقفل وتشبھ الحزمة حزمة سیقان ذات 
 . .الفلقة الواحدةالفلقة الواحدة



تساقط األوراق تساقط األوراق 
Leaf abscissionLeaf abscission  

  النباتالنبات  فىفى  تحدثتحدث  التىالتى  الفسیولوجیھالفسیولوجیھ  الظاھرالظاھر  احدىاحدى  عنعن  عبارةعبارة  التساقطالتساقط          
  تساقطتساقط  ظاھرةظاھرة  وتعتبروتعتبر  ..النباتالنبات  حیاةحیاة  بدورةبدورة  مرتبطھمرتبطھ  ظاھرةظاھرة  وھىوھى

  متساقطةمتساقطة  النباتتاتالنباتتات  فىفى  تحدثتحدث  التىالتى  المیكانیكیاتالمیكانیكیات  احدىاحدى  االوراقاالوراق
  نتیجھنتیجھ  الشتاءالشتاء  فىفى  التساقطالتساقط  ویحدثویحدث  الشتاءالشتاء  برودةبرودة  لمقاومھلمقاومھ  األوراقاألوراق

  المفقودالمفقود  الماءالماء  وزیادةوزیادة  القصیرالقصیر  والنھاروالنھار  الحرارةالحرارة  درجةدرجة  النخفاضالنخفاض
  عملیتینعملیتین  االوراقاالوراق  تساقطتساقط  یتضمنیتضمنوو  الریاحالریاح  سرعھسرعھ  لزیادةلزیادة  نتیجھنتیجھ  بالنتحبالنتح

    --  ::ھماھما  ھامتینھامتین
  Separation Layer FormationSeparation Layer Formationتكوین طبقة االنفصال تكوین طبقة االنفصال ١١..
  Protective layer FormationProtective layer Formationتكوین منطقة الحمایة تكوین منطقة الحمایة ٢٢..


