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Morphological of StemsMorphological of Stems
الشكل الظاھرى للساقالشكل الظاھرى للساق

  بحملبحمل  ویقومویقوم  الخضرىالخضرى  للمجموعللمجموع  الرئیسىالرئیسى  المحورالمحور  عنعن  عبارةعبارة  الساقالساق••
..الریشھالریشھ  عنعن  وینشأوینشأ  والثماروالثمار  واالزھارواالزھار  والبراعموالبراعم  االوراقاالوراق

  سطحسطح  اسفلاسفل  تنموتنمو  الغذائیھالغذائیھ  الموادالمواد  تخزینتخزین  فىفى  المتخصصھالمتخصصھ  السیقانالسیقان  بعضبعض••
..البطاطسالبطاطس  ودرنھودرنھ  القلقاس،القلقاس،  كورمھكورمھ  مثلمثل  التربھالتربھ

    ..InternodesInternodes  وسالمیاتوسالمیات  NodesNodes  عقدعقد  الىالى  السیقانالسیقان  تتمیزتتمیز••
    االوراقاالوراق  منھامنھا  تخرجتخرج  التىالتى  المناطقالمناطق  ھىھى  العقدةالعقدة••
  طویلھطویلھ  السالمیھالسالمیھ  تكونتكون  وقدوقد  متتالیتینمتتالیتین  عقدتینعقدتین  بینبین  المسافةالمسافة  ھىھى  السالمیھالسالمیھ••

قصیرةقصیرة  االحیاناالحیان  بعضبعض  فىفى  تكونتكون  انھاانھا  االاال  وواضحھوواضحھ



وظائف الساقوظائف الساق

  االوراقاالوراق  وتعریضوتعریض  والثمار،والثمار،  واالزھارواالزھار  والبراعموالبراعم  االوراقاالوراق  حملحمل١١..
    للضوءللضوء

  النبات،النبات،  اعضاءاعضاء  جمیعجمیع  الىالى  بالجذوربالجذور  الممتصھالممتصھ  والذائباتوالذائبات  الماءالماء  توصیلتوصیل٢٢..
  عملیھعملیھ  منمن  والناتجوالناتج  األوراقاألوراق  فىفى  المجھزالمجھز  الغذاءالغذاء  وتوزیعوتوزیع  نقلنقل  وكذلكوكذلك
  اماكناماكن  فىفى  تخزینھتخزینھ  أوأو  النموالنمو  فىفى  استھالكھاستھالكھ  اماكناماكن  الىالى  الضوئىالضوئى  البناءالبناء

..التخزینالتخزین
  السیقانالسیقان  بعضبعض  تتحورتتحور  كماكما  الغذائیھالغذائیھ  الموادالمواد  بتخزینبتخزین  السیقانالسیقان  بعضبعض  تقومتقوم٣٣..

  الضوئىالضوئى  البناءالبناء  بعملیھبعملیھ  القیامالقیام  مثلمثل  األخرىاألخرى  الوظائفالوظائف  ببعضببعض  للقیامللقیام
والتسوالتس  النتحالنتح  وتقلیلوتقلیل



المظھر الخارجى للساقالمظھر الخارجى للساق

- - ::توجد عدة أشكال للساق على حسب مظھرھا الخارجى منھاتوجد عدة أشكال للساق على حسب مظھرھا الخارجى منھا
.. Herbaceous stems Herbaceous stemsالسیقان العشبیھ السیقان العشبیھ ١١..
 . . Woody stem Woody stemالسیقان الخشبیھالسیقان الخشبیھ٢٢..

  األوراقاألوراق  المتساقطةالمتساقطة  والشجیراتوالشجیرات  األشجاراألشجار  سیقانسیقان  علىعلى  ویشاھدویشاھد••
  تسمىتسمى  نباتىنباتى  عضوعضو  آيآي  سقوطسقوط  علىعلى  تدلتدل  شكلھاشكلھا  فىفى  مختلفھمختلفھ  عالماتعالمات

  سیقانسیقان  علىعلى  تشاھدتشاھد  التىالتى  العالماتالعالمات  اھماھم  منمن  وھىوھى  ..ScarsScars  الندبالندب
األوراقاألوراق  متساقطھمتساقطھ  األشجاراألشجار



--::ومن أھم الندبومن أھم الندب
..Leaf ScarsLeaf Scarsالندب الورقیھ الندب الورقیھ ..أ أ 
 Vascular Vascularالحزم الوعائیھ الحزم الوعائیھ ..بب

Bundle ScarsBundle Scars..
 Bud Budندب حراشیف البراعم ندب حراشیف البراعم . . تت

Scale Scars Scale Scars   .  .
..LenticelsLenticelsالعدیسات العدیسات . . ثث



السیقان الھوائیھ المتخصصھالسیقان الھوائیھ المتخصصھ

  --::من اھم انواع السیقان الھوائیھ المتخصصھ ما یاتىمن اھم انواع السیقان الھوائیھ المتخصصھ ما یاتى    ••
  Leaf like stemsLeaf like stemsالسیقان الورقیھ السیقان الورقیھ ((١١))
  Climbing stemsClimbing stemsالسیقان المتسلقھ السیقان المتسلقھ ((٢٢))
    TwinersTwinersالسیقان الملتفھ السیقان الملتفھ ((٣٣))
  RunnersRunnersالسیقان الجاریھ السیقان الجاریھ ((٤٤))
    Creeping stemsCreeping stemsالسیقان الزاحفھ السیقان الزاحفھ ((٥٥))
  Stem thornsStem thornsالسیقان الشوكیھ السیقان الشوكیھ ((٦٦))
Short StemsShort Stemsالسیقان القصیرة السیقان القصیرة ((٧٧))



)صور لبعض أنواع السیقان المتخصصة(



السیقان األرضیھالسیقان األرضیھ

  بانبان  الزھریھالزھریھ  النباتاتالنباتات  انواعانواع  بعضبعض  تتمیزتتمیز••
    التربھ،التربھ،  سطحسطح  تحتتحت  تنموتنمو  محورهمحوره  سیقانًاسیقانًا  لھالھا

  الموادالمواد  تخزینتخزین  فىفى  تتخصصتتخصص  ماما  وكثیرًاوكثیرًا
    ::یأتىیأتى  ماما  أنواعھاأنواعھا  منمن  الغذائیھ،الغذائیھ،

  RhizomeRhizomeالریزوم الریزوم ١١))
  Stem tubersStem tubersالدرنات الساقیھ الدرنات الساقیھ ٢٢))
  CormCormالكورمھ الكورمھ ٣٣))
  BulbBulbالبصلھ البصلھ ٤٤))

)رسوم تخطیطیة وصور ألنواع السیقان األرضیة(



البراعــــــمالبراعــــــم

عبارة عن غصن قصیر جدًا غیر مكتمل التكشف سالمیاتھ  عبارة عن غصن قصیر جدًا غیر مكتمل التكشف سالمیاتھ     Bud Budالبرعم البرعم ••
    ..توجد البراعم فى قمم السیقان او آباط االوراقتوجد البراعم فى قمم السیقان او آباط االوراق. . قصیره جدًاقصیره جدًا

::تقسیم البراعم تبعًا الى طبیعھ وریقاتھاتقسیم البراعم تبعًا الى طبیعھ وریقاتھا١١..
. . البراعم عاریھالبراعم عاریھ. . بب).     ).     بالبراعم الشتویھبالبراعم الشتویھ((البراعم المغطاه البراعم المغطاه   

تقسیم البراعم تبعًا لنشاطھاتقسیم البراعم تبعًا لنشاطھا. . ٢٢  
. . البراعم النشطھالبراعم النشطھ. . بب                                                          البراعم الساكنھ البراعم الساكنھ . . أأ



::تقسیم البراعم بالنسبھ لموضعھاتقسیم البراعم بالنسبھ لموضعھا))٣٣((

..Terminal budTerminal budالبراعم الطرفیھ البراعم الطرفیھ 
..  Axillary budsAxillary budsالبراعم االبطیھ البراعم االبطیھ 

..  Accessory budsAccessory budsالبراعم االضافیھ البراعم االضافیھ 
Adventitious budsAdventitious budsالبراعم العرضیھ البراعم العرضیھ   

البراعــــــمالبراعــــــم



::تقسیم البراعم تبعًا لتكشفھاتقسیم البراعم تبعًا لتكشفھا))٤٤((

..Vegetative budsVegetative budsبراعم خضریھ براعم خضریھ 
..  Flowering budsFlowering budsبراعم زھریھ براعم زھریھ 

..  Mixed budsMixed budsبراعم مختلطھ براعم مختلطھ 

البراعــــــمالبراعــــــم



VernationVernationوضع االوراق الحدیثھ داخل البرعموضع االوراق الحدیثھ داخل البرعم

یدل ھذا المصطلح على الشكل او الصوره التى توجد علیھا یدل ھذا المصطلح على الشكل او الصوره التى توجد علیھا ••
تتنوع ھذه الصور تبعًا لنوع تتنوع ھذه الصور تبعًا لنوع . . االوراق حدیثھ التكشف بداخل البرعماالوراق حدیثھ التكشف بداخل البرعم

    --::النبات، ومن امثلتھا ما یأتىالنبات، ومن امثلتھا ما یأتى

..  conduplicateconduplicateورقھ منطبقھ ورقھ منطبقھ ١١..

..  convoluteconvoluteورقھ ملتفھ جانبیًا ورقھ ملتفھ جانبیًا ٢٢..

..   ciricinate ciricinateورقھ ملتفھ الطرف ورقھ ملتفھ الطرف ٣٣..

revoluterevoluteورقھ ملتفھ على السطح السفلىورقھ ملتفھ على السطح السفلى٤٤..


