
الفصـــــل الثالثالفصـــــل الثالث
مورفولوجیا بذور بعض النباتات اإلقتصادیھ الھامھمورفولوجیا بذور بعض النباتات اإلقتصادیھ الھامھ

  Seed of DicotyledonsSeed of Dicotyledonsأوًال بذور النباتات ذوات الفلقتین أوًال بذور النباتات ذوات الفلقتین 
بذرة الفاصولیابذرة الفاصولیا  ••

ینتمى إلى العائلة الفراشیة ینتمى إلى العائلة الفراشیة   Phaseolus vulgarisPhaseolus vulgarisنبات الفاصولیا نبات الفاصولیا ١١..
FabaceaeFabaceae..

..بذره الفاصولیا كلویھ الشكلبذره الفاصولیا كلویھ الشكل    ٢٢..

..یوجد للبذره جانبان ضیقان وسطحان عریضان یوجد للبذره جانبان ضیقان وسطحان عریضان   ٣٣..

یظھر الرافى على یظھر الرافى على . . السره تشاھد كندبھ تتوسط احد الجانبین وبجوارھا النقیرالسره تشاھد كندبھ تتوسط احد الجانبین وبجوارھا النقیر٤٤..
..ھیئھ نتوء على الجانب اآلخر للسرهھیئھ نتوء على الجانب اآلخر للسره



یتركب الجنین منیتركب الجنین من

فلقتین سمیكتینفلقتین سمیكتین  §§
سویقة فوق فلقیھ یمكن تمییز  سویقة فوق فلقیھ یمكن تمییز    §§

وریقتین صغیرتین تحیطان وریقتین صغیرتین تحیطان 
بمرستیمھا القمىبمرستیمھا القمى

 . .سویقة تحت فلقیھ تنتھى بالجذیرسویقة تحت فلقیھ تنتھى بالجذیر§§



  بذرة القطنبذرة القطن  
ینتمى إلى العائلة الجنازیةینتمى إلى العائلة الجنازیة  Gossypium sppGossypium sppنبات القطن نبات القطن 

Malvaceae Malvaceae   بذور القطن البذرة كمثریة الشكل ، الحبل السرى یلتحم مع الغالفبذور القطن البذرة كمثریة الشكل ، الحبل السرى یلتحم مع الغالف
RapheRapheالخارجى للبویضة مكونا الرافى الخارجى للبویضة مكونا الرافى   

تتركب البذرة من تتركب البذرة من ••
الجنینالجنین..٣٣الفلقات            الفلقات            . . ٢٢.         .         قصرة البذرةقصرة البذرة..١١        



األندوسبرمیةاألندوسبرمیة  البذورالبذور
Endospermic seedsEndospermic seeds

بذرة الطماطمبذرة الطماطم  ••
SolanaceaeSolanaceaeینتمى إلى العائلة الباذنجانیھ ینتمى إلى العائلة الباذنجانیھ Lycopersicon esculentumLycopersicon esculentumنبات الطماطمنبات الطماطم

::تركیب البذرةتركیب البذرة••
القصرة القصرة   §§
اإلندوسبرماإلندوسبرم§§
    الجنین یتركب من فلقتین رقیقتین ورفیعتینالجنین یتركب من فلقتین رقیقتین ورفیعتین  §§



  ثمرة الشمرثمرة الشمر••
    ApiaceaeApiaceaeینتمى إلى العائلة الخیمیة ینتمى إلى العائلة الخیمیة    Faeniculum vulgare Faeniculum vulgareنبات الشمر نبات الشمر 

::البذرة صغیرة جدا وتتركب من البذرة صغیرة جدا وتتركب من §§
ÑÑ   القصرة القصرة
ÑÑاألندوسبرماألندوسبرم
ÑÑ  یتركب من فلقتین ومحور جنینیتركب من فلقتین ومحور جنین. . الجنینالجنین  .  .



ثمرة بنجر السكرثمرة بنجر السكر  ••
BetaBetaالسكرالسكر  بنجربنجر  نباتنبات vulgarisvulgaris  الرمرامیةالرمرامیة  العائلةالعائلة  إلىإلى  ینتمىینتمى

  ChenopodiaceaeChenopodiaceae  الفلقتینالفلقتین  ذواتذوات  منمن..    
::تتركب البذرة منتتركب البذرة من§§

ÑÑ  القصرةالقصرة  .  .
ÑÑ  األندوسبرماألندوسبرم
ÑÑ   الجنین یتركب من فلقتین طویلتان وسمیكتان یشغالن جزءًا كبیرًا من الجنین یتركب من فلقتین طویلتان وسمیكتان یشغالن جزءًا كبیرًا من

..حیز البذرةحیز البذرة



..EuphorbiaceaeEuphorbiaceaeیتبع العائلة السوسبیھ یتبع العائلة السوسبیھ    Ricinus communis Ricinus communisنبات الخروع نبات الخروع 

..البذرة بیضیھ الشكلالبذرة بیضیھ الشكل١١..

..یوجد لھا جانبین عریضین وجانبین ضیقینیوجد لھا جانبین عریضین وجانبین ضیقین٢٢..

. .  Raphe Rapheیوجد على أحد الجوانب العریضة خط بارز یسمى الرافى یوجد على أحد الجوانب العریضة خط بارز یسمى الرافى ٣٣..

..   Caruncle Caruncleیوجد في طرف البذرة الضیق البسباسة یوجد في طرف البذرة الضیق البسباسة ٤٤..
:  :  تتركب البذرة منتتركب البذرة من§§

القصرة القصرة ••
األندوسبرم  األندوسبرم  ••
    الجنینالجنین  ••

بذرة الخروعبذرة الخروع •



 Seeds of Seeds ofبذور النباتات ذات الفلقة الواحدةبذور النباتات ذات الفلقة الواحدة  ::ثانیًاثانیًا
MonocotyledonsMonocotyledons

  الواحدةالواحدة  الفلقةالفلقة  ذاتذات  النباتاتالنباتات  بذوربذور  منمن  العظمىالعظمى  الغالبیةالغالبیة••
    العائلةالعائلة  بذوربذور  مثلمثل  األندوسبرماألندوسبرم  عدیمةعدیمة  منھامنھا  قلیلقلیل  أندوسبرمیةأندوسبرمیة

    ..المستنقعاتالمستنقعات  نباتاتنباتات  منمن  وھىوھى  األلزمیةاأللزمیة
    النجیلیةالنجیلیة  مثلمثل  الواحدةالواحدة  الفلقةالفلقة  ذواتذوات  عائالتعائالت  منمن  عددعدد  ھناكھناك    ••

GraminceGramince “Poaceae”“Poaceae”  الزئبقیةالزئبقیة  LiliacealLiliaceal  النخیلیةالنخیلیة    
ArecaceaeArecaceae  والموزیةوالموزیة  MusaceaeMusaceae  واأللزمیةواأللزمیة    

AlismeaceaeAlismeaceae..  



..LiliaceaeLiliaceaeینتمى إلى العائلة الزنبقیة ینتمى إلى العائلة الزنبقیة   Alluim cepaAlluim cepaنبات البصل نبات البصل ١١..

وھي بذور صغیرة سوداء اللونوھي بذور صغیرة سوداء اللون  ٢٢..

..محدبة من جھة ومستویة من الجھة السفلیةمحدبة من جھة ومستویة من الجھة السفلیة  ٣٣..

. . قصرة البذرة جامدة، ومجعدةقصرة البذرة جامدة، ومجعدة  ٤٤..
::تتركب البذرة منتتركب البذرة من••

..القصرةالقصرة  ١١..

.  .  األندوسبرماألندوسبرم  ٢٢..

الجنین  الجنین  ٣٣..

بذرة البصلبذرة البصل••



  حبة الذرةحبة الذرة••
ZeaZea  الشامیةالشامیة  الذرةالذرة  نباتنبات maysmays  ینتمىینتمى

حبةحبة  ،،PoaceaePoaceae  النجیلیةالنجیلیة  العائلةالعائلة  إلىإلى  
    متطاولةمتطاولة  عریضةعریضة  الشامیةالشامیة  الذرةالذرة  

:  :  تتركب الحبة منتتركب الحبة من••
..الحبھالحبھ  غالفغالف  
..))قرنيقرني  ––نشوينشوي((  األندوسبرماألندوسبرم  
    ومحورومحور  القصعةالقصعة  منمن  ویتركبویتركب  الجنینالجنین  

  منمن  یتركبیتركب  الذيالذي    الجنین،الجنین،
  الریشةالریشة  غمدغمد  مغطاهمغطاهPlumulePlumuleالریشةالریشة

ColeoptileColeoptile  والجذیروالجذیر  RadicleRadicle  
ColeorhizaColeorhiza  الجذیرالجذیر  بغمدبغمد  محاطامحاطا



    بذرة نخیل البلحبذرة نخیل البلح••

.. Arecaceae Arecaceaeیتبع العائلة النخیلیة یتبع العائلة النخیلیة    Phoenix dactylifera Phoenix dactyliferaنبات البلح نبات البلح ١١..

بذرة البلح صلبة إسطوانیھ الشكلبذرة البلح صلبة إسطوانیھ الشكل  ٢٢..

یوجد على أحد سطحي البذرة انخفاض طولي یوجد على أحد سطحي البذرة انخفاض طولي   ٣٣..

..بینما على السطح المقابل انخفاض دائري یحدد موضع الجنینبینما على السطح المقابل انخفاض دائري یحدد موضع الجنین٤٤..
::تتكون البذرة منتتكون البذرة من§§

القصرة القصرة ••
أندوسبرم قرني جامد  أندوسبرم قرني جامد  ••
..الجنینالجنین••


