
الفصل الثانى الفصل الثانى 
البذور البذور  SeedsSeeds

نمو الزیجوت  نمو الزیجوت  البذرة، ھى بویضة ناضجة مخصبة بعدالبذرة، ھى بویضة ناضجة مخصبة بعد••
الذى یمثل  الذى یمثل  ((وتكشفھ إلى جنین حى فى أى من مراحل تطورهوتكشفھ إلى جنین حى فى أى من مراحل تطوره

 ) )الطور الجرثومى للنباتالطور الجرثومى للنبات

التركیب المورفولوجى للبویضةالتركیب المورفولوجى للبویضة••
یتركب جسم البویضة من نسیج بارنكیمى یسمى النوسیلة  یتركب جسم البویضة من نسیج بارنكیمى یسمى النوسیلة  ••

NucellusNucellus   یكون محاط بغالف یكون محاط بغالفIntegumentIntegument    واحد أو  واحد أو
غالفینغالفین





::تتكون البذرة من ثالثة أجزاء ھامھ ھىتتكون البذرة من ثالثة أجزاء ھامھ ھى

..EmbryoEmbryoجنین البذرة جنین البذرة ١١..

Food Storage TissuesFood Storage Tissuesاألنسجة المخزنھ للغذاء األنسجة المخزنھ للغذاء ٢٢..

Seed Cover or TestaSeed Cover or Testaغالف البذرة أو القصرةغالف البذرة أو القصرة٣٣..



The EmbryoThe Embryoالجنیـــنالجنیـــن  --  ١١    

، تكون محاطة بغشاء سیتوبالزمى رقیق،  ، تكون محاطة بغشاء سیتوبالزمى رقیق،  ZyoteZyoteبعد عملیة اإلخصاب، الالقحة بعد عملیة اإلخصاب، الالقحة ••
یحدث االنقسام األول لالقحة یحدث االنقسام األول لالقحة . . عادة تدخل فى فترة سكون تختلف من نوع إلى أخرعادة تدخل فى فترة سكون تختلف من نوع إلى أخر

..بعد شھرین من اإلخصاببعد شھرین من اإلخصاب

فى معظم النباتات ذات الفلقتین ینشأ الجنین من الخلیة القمیة، أما الخلیة القاعدیة، فى معظم النباتات ذات الفلقتین ینشأ الجنین من الخلیة القمیة، أما الخلیة القاعدیة، ••
فقد تشترك فى تكوین الجنین أو تساھم بقدر ضئیل فى تكوینة، ولیس ھناك فرق فقد تشترك فى تكوین الجنین أو تساھم بقدر ضئیل فى تكوینة، ولیس ھناك فرق 

..جوھرى بین نشأة الجنین فى ذوات الفلقتین والفلقة الواحدةجوھرى بین نشأة الجنین فى ذوات الفلقتین والفلقة الواحدة



األنسجة المخزنھ لغذاء األجنھاألنسجة المخزنھ لغذاء األجنھ    --٢٢    
األندوسبرماألندوسبرم  نسیجنسیج  مثلمثل  البذرةالبذرة  داخلداخل  خاصةخاصة  أنسجةأنسجة  فىفى  الجنینالجنین  لتغذیةلتغذیة  الالزمالالزم  الغذاءالغذاء  یخزنیخزن

  endospermendosperm  بعضبعض  وفىوفى  ذكرهذكره  سبقسبق  كماكما  المزدوجالمزدوج  األخصاباألخصاب  عملیھعملیھ  منمن  ناتجناتج  وھووھو
  عبارةعبارة  وھووھوPerispermPerisperm  البریسبرمالبریسبرم  نسیجنسیج  ھوھو  اخراخر  تخزینىتخزینى  نسیجنسیج  ھناكھناك  النباتاتالنباتات  

التكوینالتكوین  فىفى  البویضةالبویضة  أغلفةأغلفة  معھامعھا  یشتركیشترك  وقدوقد  النیوسیلھالنیوسیلھ  نسیجنسیج  بقایابقایا  عنعن

The EndospermThe Endospermاإلندوسبرم اإلندوسبرم ••
::توجد أربعة طرز لتكوین األندوسبرمتوجد أربعة طرز لتكوین األندوسبرم

Nuclear EndospermNuclear Endospermاألندوسبر النووى األندوسبر النووى §§
  Cellular endospermCellular endospermاألندوسبرم الخلوى األندوسبرم الخلوى §§
Helobial endospermHelobial endospermاالندوسبرم الھیلوبى االندوسبرم الھیلوبى §§
  Ruminate endospermRuminate endospermاالندوسبرم المفصصاالندوسبرم المفصص§§

PeriepsrmPeriepsrmالبریسبرم البریسبرم ••



Seed Cover or TestaSeed Cover or Testa    غالف البذرة أو القصرهغالف البذرة أو القصره••
 Seed storage Reserves Seed storage Reserves : :  المواد المخزونة فى البذور المواد المخزونة فى البذور ••

..  CarbohydratesCarbohydrates  الكربوھیدراتالكربوھیدرات§§
..Oils and  fatsOils and  fats  الزیوت والدھونالزیوت والدھون§§
..ProteinsProteins  البروتیناتالبروتینات§§


