
    الفصل السابعالفصل السابع
الشكل الظاھرى لالوراقالشكل الظاھرى لالوراق

  Morphological of LeavesMorphological of Leaves

    ::أجزاء الورقةأجزاء الورقة••

. .     laminalamina ( (bladeblade((النصل النصل 
. .                        petiol                   petiolالعنقالعنق  
                 Base                 Base   .   .القاعدة القاعدة   



Blade shapesBlade shapesأشكال النصل أشكال النصل 

--::نصل الورقة یأخذ أشكاًال عدیدة ومن ھذه األشكالنصل الورقة یأخذ أشكاًال عدیدة ومن ھذه األشكال••

كما فى الصنوبركما فى الصنوبر  AcicularAcicularاألبرى األبرى §§
فى النجیلیاتفى النجیلیات  LinearLinearشریطىشریطى    §§
فى الدفلة  فى الدفلة    LanceolateLanceolateالرمحى الرمحى §§

كما فى السلق والكال  كما فى السلق والكال     Ssgittate Ssgittateالسھمىالسھمى. . ٤٤
الدورانتا والملوخیةالدورانتا والملوخیة   Ovate Ovateالبیضىالبیضى. . ٥٥
فى الیاسمین الزفرفى الیاسمین الزفر  ellipticellipticوالبیضاوى والبیضاوى . . ٦٦
فى اللبخ        فى اللبخ          OblongOblongالمستطیل المستطیل . . ٧٧



فى أبو خنجرفى أبو خنجر Peltate Peltateالدرعىالدرعى. . ٨٨
فى المشمش والبطاطا  فى المشمش والبطاطا  CordateCordateالقلبى القلبى ..٩٩

فى الرجلة واألقحوانفى الرجلة واألقحوان  SpatulateSpatulateالملعقى الملعقى . . 1010
البالرجونیم   البالرجونیم     OrbicularOrbicularدائرى دائرى . . ١١١١
فى البصل  فى البصل   Tubular Tubularاألنبوبى األنبوبى . . ١٢١٢
فى العلیقفى العلیق Hastate Hastateمزراقىمزراقى. . ١٣١٣
فى الحورفى الحور  deltoiddeltoidشبھ مثلثشبھ مثلث. . ١٤١٤



)صور توضح أشكال النصل(



Blade marginBlade marginحافة النصلحافة النصل

یختلف شكل الحافة من نبات إلى آخر ومن أھم ھذه  یختلف شكل الحافة من نبات إلى آخر ومن أھم ھذه  
--::األشكالاألشكال

              الكافورالكافور  EntireEntire  كاملةكاملة  حافةحافة١١..

الوردالورد  ووریقاتووریقات  الملوخیةالملوخیة  serrateserrate  منشاریةمنشاریة  حافةحافة٢٢..

        المشمشالمشمش  dentatedentate  مسننةمسننة  حافةحافة٣٣..

الصبارالصبار  SpinySpiny  شوكیةشوكیة  حافةحافة  ٤٤..

..والخطمتھوالخطمتھ  التوتالتوت  crenatecrenate  متموجةمتموجة  حافةحافة  ٥٥..

  الجرجیرالجرجیر  مثلمثلPartedParted  مجزأةمجزأة  حافةحافة  ٦٦..

  PinnatelyPinnately  ریشیًاریشیًا  LobedLobed  مفصصةمفصصة  حافةحافة  ٧٧..
  الخروعالخروع  مثلمثل  PalmatelyPalmately  راحیًاراحیًا  أوأو  الفحلالفحل  مثلمثل

..والعنبوالعنب



Blade ApicesBlade Apicesقمة النصلقمة النصل

- - ::تأخذ قمة الورقة أشكال مختلفة منھاتأخذ قمة الورقة أشكال مختلفة منھا

  الدفلةالدفلة  acuteacute  الحادةالحادة  القمةالقمة١١..
والدورانتاوالدورانتا

  acuminateacuminate  المستدقةالمستدقة  القمةالقمة  ٢٢..
السرسوعالسرسوع

    النبقالنبق  ObtuseObtuse  مستدیرةمستدیرة  قمةقمة  ٣٣..
  واللبخواللبخ

  خفخف  emarginateemarginate  منخفضةمنخفضة  قمةقمة  ٤٤..
  الجملالجمل

  البلحالبلح  نخیلنخیل  aristatearistate  شوكیةشوكیة  قمةقمة٥٥..
  والصباروالصبار

  أنواعأنواع  بعضبعض  CudateCudate  مذنبةمذنبة  قمةقمة  ٦٦..
..الفیكسالفیكس

)صور توضح أشكال قمة النصل



Blade basesBlade basesقاعدة النصل قاعدة النصل 

توصف القاعدة كما توصف أشكال توصف القاعدة كما توصف أشكال 
::النصل منھاالنصل منھا

البطاطا البطاطا   CordateCordateقاعدة قلبیة قاعدة قلبیة ١١..
..  والمشمشوالمشمش

..  العلیقالعلیق  SagitateSagitateقاعدة سھمیةقاعدة سھمیة٢٢..

..العلیق  العلیق    HastateHastateمزراقیة مزراقیة   ٣٣..

..  acuminateacuminateالمسحوبة المسحوبة   ٤٤..

..roundedroundedالقاعدة المستدیرة القاعدة المستدیرة   ٥٥..

)صور توضح اشكال قاعدة النصل(



Leaf petioleLeaf petioleعنق الورقةعنق الورقة

  فىفى  بالساقبالساق  ویصلھویصلھ  النصلالنصل  ویحملویحمل  األحیاناألحیان  معظممعظم  فىفى  االسطوانىاالسطوانى  الجزءالجزء  ذلكذلك  ھوھو••
..nodenode  العقدةالعقدة  منطقةمنطقة

    ..النباتاتالنباتات  بعضبعض  فىفى  ومعدومومعدوم  وطویلوطویل  قصیرقصیر  بینبین  ماما  العنقالعنق••

  ..  عنقعنق  لھالھا  التىالتى  الورقةالورقة  وھىوھى  PetiolatePetiolate  المعنقةالمعنقة  الورقةالورقة••

  ..عنقعنق  لھالھا  لیسلیس  التىالتى  الورقةالورقة  ھىھى  SessileSessile  الجالسةالجالسة  الورقةالورقة••

..  النارنجالنارنج  فىفى  كماكما  WingedWinged  مجنحمجنح  شكلشكل  العنقالعنق  یأخذیأخذ  قدقد••
  



Leaf baseLeaf baseقاعدة الورقةقاعدة الورقة

    منمن  كثیركثیر  وفىوفى  - - الساقالساق  بعقدةبعقدة  مباشرةمباشرة  یتصلیتصل  والذىوالذى  العنقالعنق  منمن  القاعدىالقاعدى  الجزءالجزء  وھىوھى••
    البونسیاناالبونسیانا  فىفى  كماكما  PulvinusPulvinus  وسادةوسادة  ھیئةھیئة  علىعلى  منتفخةمنتفخة  القاعدةالقاعدة  ھذهھذه  تكونتكون  األحیاناألحیان

..  والفاصولیاوالفاصولیا

..والكرفسوالكرفس  البقدونسالبقدونس  فىفى  كماكما  العقدةالعقدة  منطقةمنطقة  وتحیطوتحیط  عریضةعریضة  تكونتكون  وقدوقد  ••

..والقمحوالقمح  الذرةالذرة  مثلمثل  الواحدةالواحدة  الفلقةالفلقة  نباتاتنباتات  فىفى  SheathSheath  الغمدیةالغمدیة  القاعدةالقاعدة  وتنتشروتنتشر  ••



VenationVenationالتعریقالتعریق

Reticulate venationReticulate venationالتعریق الشبكى التعریق الشبكى §§

كما فى التوت  كما فى التوت    PinnatePinnateشبكى ریشى شبكى ریشى . . ١١
....الملوخیة وھكذاالملوخیة وھكذا  ––المشمش المشمش   ––

كما في كما في .Palmate R.Palmate Rشبكى راحى شبكى راحى . . ٢٢
........القطنالقطن  ––الخروع الخروع   ––العنب العنب 

Parallel VenationParallel Venationالتعریق المتوازى التعریق المتوازى §§

Basal parallelBasal parallelالمتوازى الطولى المتوازى الطولى . . ١١
الشعیر  الشعیر    ––القمح القمح   ––كما فى الذرة كما فى الذرة 

Parallel costalParallel costalالمتوازى العرض المتوازى العرض . . ٢٢
..كما في نبات الموزكما في نبات الموز

(صور توضح أنواع التعریق المختلفة)



phyllotaxyphyllotaxyنظام وضع األوراق على الساقنظام وضع األوراق على الساق

  علىعلى  األوراقاألوراق  توزیعتوزیع  نظامنظام  یختلفیختلف••
  آخرآخر  إلىإلى  نباتىنباتى  نوعنوع  منمن  النباتالنبات  ساقساق

    لترتیبلترتیب  رئیسیةرئیسیة  نظمنظم  ثالثثالث  وھناكوھناك
::  ھىھى  النباتاتالنباتات  األوراقاألوراق

النظام المتبادل أو الحلزونى النظام المتبادل أو الحلزونى ١١..
Altennate or spiralAltennate or spiral    .  .

. .   OppositeOppositeالنظام المتقابل النظام المتقابل ٢٢..

..  whorledwhorledالنظام السوارى النظام السوارى ٣٣..

)صور توضح وضع األوراق علي الساق(



Type of leavesType of leavesأنواع األوراقأنواع األوراق

- - ::توجد صور مختلفة من األوراق یمكن حصر أھمھا فى األنواع التالیةتوجد صور مختلفة من األوراق یمكن حصر أھمھا فى األنواع التالیة••

                  Prophylls                  Prophyllsاألوراق األولیة األوراق األولیة ••
                       Coyledonary                       Coyledonaryألوراق الفلقیة ألوراق الفلقیة ••
                   Scaly leaves                   Scaly leavesاألوراق الحرشفیة األوراق الحرشفیة ••
                     Microphylls                     Microphyllsاألوراق الصغیرة األوراق الصغیرة ••
MegaphyllsMegaphyllsاألوراق الكبیرة األوراق الكبیرة ••
Foliage leavesFoliage leavesاألوراق الخوصیة األوراق الخوصیة ••
  Sporophylls  Sporophyllsاألوراق الجرثومیة األوراق الجرثومیة ••


