
الفصل الثامن  الفصل الثامن  
التركیب الداخلى لجسم النبات الزھرىالتركیب الداخلى لجسم النبات الزھرى

Internal structure of Flowering PlantInternal structure of Flowering Plant

یتركب جسم النبات الزھرى من عدة أنواع مختلفة من األنسجة یمكن أن تضم فى یتركب جسم النبات الزھرى من عدة أنواع مختلفة من األنسجة یمكن أن تضم فى ••
systemssystemsثالث وحدات نسیجیة كبرى تسمى األجھزة النسیجیة ثالث وحدات نسیجیة كبرى تسمى األجھزة النسیجیة  TissueTissue  ھىھى::

          Dermal tissue system          Dermal tissue systemالجھاز النسیجى الضام الجھاز النسیجى الضام   - - ١١

      Ground Tissue system      Ground Tissue systemالجھاز النسیجى األساسى الجھاز النسیجى األساسى   - - ٢٢
    

     Vascular Tissue system     Vascular Tissue systemالجھاز النسیجى الوعائىالجھاز النسیجى الوعائى  - - ٣٣



The plant cellThe plant cellالخلیـــة النبــاتیةالخلیـــة النبــاتیة

- - ::تتركب الخلیة النباتیة من جزأین رئیسیین ھماتتركب الخلیة النباتیة من جزأین رئیسیین ھما••
  البروتوبالستالبروتوبالست--٢٢الجدار الجدار   --١١



The cell wallThe cell wallالجدار الخلوى   الجدار الخلوى   : : أوُالأوُال

یعتبر جدار الخلیة النباتیة من أھم الصفات التى تمیزھا عن الخلیة الحیوانیة یعتبر جدار الخلیة النباتیة من أھم الصفات التى تمیزھا عن الخلیة الحیوانیة ••
. . یختص بروتوبالستھا الخلیة بتكوین ھذا الجدار لیحیط بھ ویحمیھیختص بروتوبالستھا الخلیة بتكوین ھذا الجدار لیحیط بھ ویحمیھ

::وظائف الجدار الخلوىوظائف الجدار الخلوى
..تمثل الجدر الخلویة حدودا بین الخالیا ذات الوظائف المختلفةتمثل الجدر الخلویة حدودا بین الخالیا ذات الوظائف المختلفة  --١١
..یحیط بالبروتوبالست ویحمیھ ویحدد شكل الخلیة واتساعھایحیط بالبروتوبالست ویحمیھ ویحدد شكل الخلیة واتساعھا  --٢٢
..یتكون من الجدر الخلویة معا ھیكال مترابطا یحفظ الشكل العام للنبات وأعضائھیتكون من الجدر الخلویة معا ھیكال مترابطا یحفظ الشكل العام للنبات وأعضائھ  --٣٣
قد تصل بعض الجدر الخلیة إلى أعلى درجات التخصص بحیث یصبح علیھا  قد تصل بعض الجدر الخلیة إلى أعلى درجات التخصص بحیث یصبح علیھا    --٤٤

وحدھا القیام بوظیفة الخلیة مثل األوعیة والقصیبات  وحدھا القیام بوظیفة الخلیة مثل األوعیة والقصیبات  
تقوم جدر بعض الخالیا بدور ھام فى عملیات مثل امتصاص الماء النتح وانتفاخ  تقوم جدر بعض الخالیا بدور ھام فى عملیات مثل امتصاص الماء النتح وانتفاخ    --٥٥

الثغورالثغور



::  یتركب الجدار الخلوي منیتركب الجدار الخلوي من

..Middle lamellaMiddle lamellaالصفیحة الوسطىالصفیحة الوسطى١١..

..  Primary wallPrimary wallالجدار االبتدائى   الجدار االبتدائى   ٢٢..

..Secondary wallSecondary wallالجدار الثانوى   الجدار الثانوى   ٣٣..



:  :  تتركب النقرة منتتركب النقرة من••
. . Pit membranePit membraneغشاء النقرة غشاء النقرة ١١..
.. Pit cavity Pit cavityتجویف النقرةتجویف النقرة٢٢..
 Pit aperture Pit apertureفوھة النقرةفوھة النقرة٣٣..
::أنواع النقرأنواع النقر••

:.:.Simple pitsSimple pitsالنقر البسیطة النقر البسیطة   --أأ
Bordered pitsBordered pitsالنقر المضفوفةالنقر المضفوفة  - - بب



ProtoplastProtoplastالبروتوبالست البروتوبالست : : ثانیًاثانیًا

یتكون بروتوبالست الخلیة من مكونات بروتوبالزمیة متخصصة وأخرى غیر یتكون بروتوبالست الخلیة من مكونات بروتوبالزمیة متخصصة وأخرى غیر ••
  ..بروتوبالزمیةبروتوبالزمیة

  Protoplasmic componentsProtoplasmic components    المكونات البروتوبالزمیةالمكونات البروتوبالزمیة--أأ

  Cytoplasm  Cytoplasmالسیتوبالزم السیتوبالزم 
  الخلیةالخلیة  فىفى  أماأما  المرستیمیة،المرستیمیة،  الخلیةالخلیة  فراغفراغ  معظممعظم  یمألیمأل  الخلیة،الخلیة،  فىفى  األساساألساس  مادةمادة  ھوھو••

..الحجمالحجم  كبیرةكبیرة  مركزیةمركزیة  بفجوةبفجوة  وتحیطوتحیط  جدارھاجدارھا  تبطنتبطن  رقیقةرقیقة  طبقةطبقة  فیكونفیكون  البالغةالبالغة



  NucleusNucleus    النواةالنواة

    ::تتركب النواه منتتركب النواه من
NuclearNuclear  النواةالنواة  غالفغالف  ..أأ membranemembrane  

ChromatinChromatin  الكروماتنیةالكروماتنیة  الشبكةالشبكة  ..بب
reticulumreticulum

NucleolusNucleolus    النویةالنویة  ..جـجـ
NucleoplasmNucleoplasm  النووىالنووى  العصیرالعصیر  ..دد



  البالستیداتالبالستیدات  

::أنواع البالستیداتأنواع البالستیدات
..LeucoplastsLeucoplasts    البالستیدات عدیمة اللونالبالستیدات عدیمة اللون))أأ

  النشویةالنشویة  البالستیداتالبالستیدات  ومنھاومنھا  الضوءالضوء  عنعن  البعیدةالبعیدة  األنسجةاألنسجة  خالیاخالیا  فىفى  توجدتوجد
AmyloplastsAmyloplasts،،  الزیتیةالزیتیة  والبالستیداتوالبالستیدات  ElaioplastsElaioplasts..  

..  ChloroplastsChloroplasts    البالستیدات الخضراءالبالستیدات الخضراء- - بب
: : تحتوى البالستیدات الخضراء على صبغات أربع رئیسیة ھىتحتوى البالستیدات الخضراء على صبغات أربع رئیسیة ھى

..  لونھ اخضر مزرقلونھ اخضر مزرق) ) أأ((كلورفیل كلورفیل 
..ولونھ أخضر مصفرولونھ أخضر مصفر) ) بب((كلورفیل كلورفیل 

..الكاروتین ولونھ برتقالىالكاروتین ولونھ برتقالى
..والزانثوفیل ولونھ أصفروالزانثوفیل ولونھ أصفر



صور ورسم تخطیطي یوضح تركیب البالستیدات الخضراء(



chromoptastschromoptastsالبالستیدات الملونةالبالستیدات الملونةجـجـ

تكسبھا تكسبھا   CarotenoidsCarotenoidsبالستیدات تحتوى على صبغات كاروتینیة بالستیدات تحتوى على صبغات كاروتینیة ••
لونا أصفر أو برتقالى أو أحمر، وتعطى البالستیدات بدورھا ھذه لونا أصفر أو برتقالى أو أحمر، وتعطى البالستیدات بدورھا ھذه 
األلوان لبعض األعضاء النباتیة إذا وجدت بھا، مثل بعض الثمار األلوان لبعض األعضاء النباتیة إذا وجدت بھا، مثل بعض الثمار 

.  .  والبذور وبتالت األزھاروالبذور وبتالت األزھار



MitochondriaMitochondriaالمیتوكندریاالمیتوكندریا

حشوةحشوة  منمن  المیتوكندریاالمیتوكندریا  تتركبتتركب••
’’MatrixMatrix  علىعلى  تحتوىتحتوى  بروتینیةبروتینیة  

منمن  وجزیئاتوجزیئات  ریبوسوماتریبوسومات
DNADNAالخاصةالخاصة  واإلنزیماتواإلنزیمات  

    التنفس،التنفس،  بعملیةبعملیة
  ..األغشیةاألغشیة  مزدوجمزدوج  بغالفبغالف  وتحاطوتحاط••

    لغالفلغالف  الخارجىالخارجى  الغالفالغالف
  مرنمرن  یكونیكون  المیتوكندریاالمیتوكندریا

  یمتدیمتد  فإنھفإنھ  الداخلىالداخلى  أماأما  وأملس،وأملس،
  صورةصورة  فىفى  الحشوةالحشوة  داخلداخل

    CristaeCristaeطیاتطیات  أوأو  إنثناءاتإنثناءات
..الشكلالشكل  أنبوبیةأنبوبیة



DictyosomesDictyosomesالدیكتوسوماتالدیكتوسومات

تع          رف ھ          ذه التراكی          ب تع          رف ھ          ذه التراكی          ب ••
البروتوبالزمی   ة أیض   ا بأجس   ام  البروتوبالزمی   ة أیض   ا بأجس   ام  

  Golgi BodiesGolgi Bodiesج    ولجى ج    ولجى 
ویتألف الواحدة منھا من صفائح ویتألف الواحدة منھا من صفائح 
غش  ائیة متراص  ة ف  وق بعض  ھا   غش  ائیة متراص  ة ف  وق بعض  ھا   

  --٤٤ال  بعض یت  راوح ع  ددھا م  ن ال  بعض یت  راوح ع  ددھا م  ن 
..cisternaecisternaeوتسمى  وتسمى    ٨٨

) صور ورسم تخطیطي یوضح تركیب أجسام جولجي(



RibosomesRibosomesالریبوسوماتالریبوسومات

    إماإما  الریبوسوماتالریبوسومات  توجدتوجد  جدا،جدا،  صغیرةصغیرة  بروتوبالزمیةبروتوبالزمیة  جسیماتجسیمات••
    الخارجیةالخارجیة  السطوحالسطوح  علىعلى  أوأو  الخلیةالخلیة  سیتوبالزمسیتوبالزم  فىفى  حرةحرة

    تعتبرتعتبر  ..النواةالنواة  وغالفوغالف  اإلندوبالزمیةاإلندوبالزمیة  الشبكةالشبكة  ألغشیةألغشیة
    األحماضاألحماض  منمن  البروتینات،البروتینات،  بناءبناء  مركزمركز  الریبوسوماتالریبوسومات

..الخلیةالخلیة  فىفى  األمینیة،األمینیة،



المكونات غیر البروتوبالزمیةالمكونات غیر البروتوبالزمیة

أھم المكونات أھم المكونات وو. . تمثل ھذه المكونات نواتج عملیات التحویل الغذائىتمثل ھذه المكونات نواتج عملیات التحویل الغذائى          
--::الشائعة فى النباتات الزھریةالشائعة فى النباتات الزھریة

 . .الفجوات والعصیر الخلوىالفجوات والعصیر الخلوى١١..

    CarbohydratesCarbohydratesالكربوھیدرات الكربوھیدرات ٢٢..

proteinsproteinsالبروتینات البروتینات ٣٣..

  Vagetable Oils and FatsVagetable Oils and Fatsالزیوت والدھون النباتیة الزیوت والدھون النباتیة ٤٤..

ResinsResinsالراتنجات الراتنجات ٥٥..

    CrystalsCrystalsالبلورات البلورات ٦٦..


