
  الفصل الخامسالفصل الخامس
الشكل الظاھرى للجذورالشكل الظاھرى للجذور

Morphological of RootsMorphological of Roots
الشكل الظاھرى للمجموع الجذرىالشكل الظاھرى للمجموع الجذرى
یتركب جسم النبات الزھرى من جزأین یتركب جسم النبات الزھرى من جزأین 

:  :  رئیسیین ھمارئیسیین ھما
shootshoot  الخضرىالخضرى  المجموعالمجموع    ••

systemsystemسطحسطح  فوقفوق  ینموینمو  وغالبًاوغالبًا  
  وفروعھوفروعھ  الساقالساق  منمن  ویتكونویتكون  التربةالتربة
  وأزھاروأزھار  وبراعموبراعم  أوراقأوراق  منمن  تحملھتحملھ  وماوما
..وثماروثمار

    المجموعالمجموع  ھوھو  اآلخراآلخر  والجزءوالجزء    ••
RootRoot  الجذرىالجذرى systemsystem  ویمثلویمثل  
    وینمووینمو  النباتالنبات  محورمحور  منمن  السفلىالسفلى  الجزءالجزء
  بعضبعض  أنأن  إالإال  التربةالتربة  سطحسطح  تحتتحت  عادةعادة

  سطحسطح  فوقفوق  ھوائیًاھوائیًا  تنموتنمو  الجذورالجذور
..التربةالتربة



تتمیز الجذور بعدة صفات أھمھاتتمیز الجذور بعدة صفات أھمھا

..Root copRoot copتغطى قمة الجذر بنسیج واق یسمى القلنسوة تغطى قمة الجذر بنسیج واق یسمى القلنسوة   ••
  منمن  والذائباتوالذائبات  الماءالماء  امتصاصامتصاص  فىفى  متخصصةمتخصصة  جذریةجذریة  شعیراتشعیرات  وجودوجود  ••

..التربةالتربة
LateralLateral  الجانبیةالجانبیة  الجذورالجذور  تنشأتنشأ  •• rootsroots  داخلیًاداخلیًا  EndogenousEndogenous  منمن  

..األباألب  للجذرللجذر  PericyclePericycle  المحیطةالمحیطة  الطبقةالطبقة  خالیاخالیا
NegativeNegativeالسالبالسالب  الضوئىالضوئى  باالنتحاءباالنتحاء  الجذورالجذور  تتمیزتتمیز  ••

phototropismphototropism  وانتحاءوانتحاء  المظلمالمظلم  المكانالمكان  اتجاهاتجاه  فىفى  تنموتنمو  أنھاأنھا  أىأى  
PositivePositiveموجبموجب  أرضىأرضى geotropismgeotropism  الجاذبیةالجاذبیة  اتجاهاتجاه  فىفى  تنموتنمو  أىأى  
التربةالتربة  فىفى  وتتغلغلوتتغلغل  ألسفلألسفل  الجذورالجذور  تنموتنمو  ولھذاولھذا  األرضیةاألرضیة



أھم وظائف المجموع الجذرىأھم وظائف المجموع الجذرى

..تثبیت النبات فى التربةتثبیت النبات فى التربة  ••
  إلىإلى  وتوصیلھاوتوصیلھا  التربةالتربة  منمن  الممتصةالممتصة  الذائبةالذائبة  والموادوالمواد  الماءالماء  امتصاصامتصاص••

  البناءالبناء  عملیةعملیة  منمن  الناتجالناتج  الغذاءالغذاء  بتوصیلبتوصیل  یقومیقوم  كماكما  النباتالنبات  أعضاءأعضاء  جمیعجمیع
  فىفى  التخزینالتخزین  أوأو  النموالنمو  مناطقمناطق  إلىإلى  األوراقاألوراق  فىفى  یتكونیتكون  والذىوالذى  الضوئىالضوئى
..الجذورالجذور

  الجذورالجذور  تصبحتصبح  وقدوقد  محدودةمحدودة  لفترةلفترة  أنسجتھاأنسجتھا  داخلداخل  الغذائیةالغذائیة  الموادالمواد  تخزینتخزین  ••
..اللفتاللفت--البنجرالبنجر--الفجلالفجل  جذورجذور  فىفى  كماكما  التخزینالتخزین  فىفى  متخصصةمتخصصة  أعضاءأعضاء

  التربةالتربة  فىفى  العضویةالعضویة  واألحماضواألحماض  األمالحاألمالح  النباتاتالنباتات  جذورجذور  بعضبعض  تفرزتفرز••
  المحیطةالمحیطة  المنطقةالمنطقة  وتسمىوتسمى    ..الدقیقةالدقیقة  الحیةالحیة  الكائناتالكائنات  علیھاعلیھا  تتغذىتتغذى  والتىوالتى
..RhizosphereRhizosphere  الجذرىالجذرى  بالمحیطبالمحیط  بالجذوربالجذور



أنواع المجموع الجذرىأنواع المجموع الجذرى

--TabTabالمجموع الجذرى الوتدىالمجموع الجذرى الوتدى  ••
Root systemRoot system     . .

الجذور العرضیة الجذور العرضیة     ••
Adventitious rootAdventitious root      .    .

الجذور الجنینیة أو البذریة  الجذور الجنینیة أو البذریة    ••
Seminal or seed rooSeminal or seed roo

) رسوم تخطیطیة توضح أنواع المجموع الجذري(



Root ZoneRoot Zoneمناطق الجذر   مناطق الجذر   
بدراسة قطاع طولى فى جذر حدیث یمكن تمیز عدة مناطق مرتبة من طرف الجذر بدراسة قطاع طولى فى جذر حدیث یمكن تمیز عدة مناطق مرتبة من طرف الجذر 

    ::إلى قاعدتھ ھىإلى قاعدتھ ھى

    root caproot capالقلنسوة  القلنسوة  ••
تركیب واق للمرستیم القمى للجذر من االحتكاك بحبیبات التربة عند تغلغل الجذر فى تركیب واق للمرستیم القمى للجذر من االحتكاك بحبیبات التربة عند تغلغل الجذر فى 

..التربةالتربة

 Apical Meristerm or Apical Meristerm or  المرستیم القمى أو قمة الجذرالمرستیم القمى أو قمة الجذر••
root apixroot apix

..تقع فى قمة الجذر تحاط القنلسوة خالیاھا مرستیمیة نشطة تقع فى قمة الجذر تحاط القنلسوة خالیاھا مرستیمیة نشطة           

..Zone of ElongationZone of Elongation  منطقة االستطالةمنطقة االستطالة  ••
تتكون من خالیا مرستیمیةتتكون من خالیا مرستیمیة. . تلى منطقة المرستیم القمى تنشأ من المرستیم القمىتلى منطقة المرستیم القمى تنشأ من المرستیم القمى

.  .  متطاولة وھى المسئولة عن نمو الجذر فى الطولمتطاولة وھى المسئولة عن نمو الجذر فى الطول  
..



..Region of root harisRegion of root haris  منطقة الشعیرات الجذریةمنطقة الشعیرات الجذریة  - - ٤٤  
والعناصروالعناصر  الماءالماء  بامتصاصبامتصاص  الجذریةالجذریة  الشعیراتالشعیرات  تقومتقوم  الجذریةالجذریة  الشعیراتالشعیرات  منطقةمنطقة  تعلوتعلو

    التربةالتربة  منمن  الغذائیةالغذائیة  
الشعیراتالشعیرات  منطقةمنطقة  فىفى  القشرةالقشرة  خالیاخالیا  إلحدىإلحدى  أنبوبىأنبوبى  امتدادامتداد  عنعن  عبارةعبارة  الجذریةالجذریة  الشعیرةالشعیرة

    ..الجذریةالجذریة  

  Permanent regionPermanent region  المنطقة المستدیمةالمنطقة المستدیمة  --٥٥

) رسم تخطیطي یوضح مناطق الجذر(



Specialized rootsSpecialized rootsالجذور المتخصصة الجذور المتخصصة 

) رسوم توضیحیة توضح الجذور المتخصصة(



Specialized rootsSpecialized rootsالجذور المتخصصة الجذور المتخصصة 

جذور تتخصص فى وظائف أخرى باإلضافة إلى جذور تتخصص فى وظائف أخرى باإلضافة إلى ••
وظائف الجذر الرئیسیة وتتحور ھذه الجذور فى شكلھاوظائف الجذر الرئیسیة وتتحور ھذه الجذور فى شكلھا••
  وتركیبھا وتركیبھا لكى تالئم وظائفھا التخصصیة وغالبیة الجذور المتخصصة جذور عرضیةوتركیبھا وتركیبھا لكى تالئم وظائفھا التخصصیة وغالبیة الجذور المتخصصة جذور عرضیة  ••
  وفیما یلى أھم أنواع الجذور المتخصصةوفیما یلى أھم أنواع الجذور المتخصصة••
Tuberous rootsTuberous roots) ) المخزنةالمخزنة((الجذور الدرنیة الجذور الدرنیة ••
Prop rootsProp rootsجذور عرضیة مساعدة جذور عرضیة مساعدة ••
  Pillar rootsPillar rootsجذور عرضیة دعامیة قائمة جذور عرضیة دعامیة قائمة ••
EpiphytesEpiphytesالجذور الھوائیة للنباتات المعلقة الجذور الھوائیة للنباتات المعلقة ••
Climbing rootsClimbing rootsالجذور التسلقیة الجذور التسلقیة ••
Respiratory rootsRespiratory rootsالجذور التنفسیة الجذور التنفسیة ••
Contractile rootsContractile rootsالجذور الشادة المتقلصة الجذور الشادة المتقلصة ••
HaustoriaHaustoriaالممصات الممصات ••


