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جامعة المنصورةجامعة المنصورة
آلية الزراعـــــةآلية الزراعـــــة

الزراع النبات الزراعقسم النبات قسم النبات الزراعيقسم النبات الزراعيقسم

نبات زراعىنبات زراع
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ندرس النباتعلملماذا رس بم 

Ozone   األوزون-٢
التى   Ultravioletيحمى من األشعة فوق البنفسجية 

ة اث ال ادة ال ف ات طف ت الت الش ن تأت
 Oxygenاألوآسجين  -١

CO +H O CH O+Oتأتى من الشمس والتى تسبب طفرات فى المادة الوراثية CO2+H2O         CH2O+O2

ا٣ مصدر لأللياف  -٤الك الكربوهيدرات-٣
ومشتقاتها الموجودة فى معظم البذور والحبوب

لالدويه مصدر -٦ مصدر لالخشاب -٥

الديكورفىتستخدم-٨ المطاط-٧ و النباتى للحليب ور ى ممصدر ي ا ى و  ب يب  ر 
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نبات زراعى
يشتمل المقرر على

 مورفولوجي نبات
ات١ االن ذ ال

تصنيف النباتتصنيف النبات
ا الن ف ن ت انظ الن ف ن ت نظ البذورواالنبات١.

مورفولوجيا٢.
1.1. نظم تصنيف النباتنظم تصنيف النبات
2.2. الطحالب والفطرياتالطحالب والفطريات

االعضاء الداخلية
الداخل٣ الترآيب

3.3. الحزازياتالحزازيات
التيريدياتالتيريديات الترآيب الداخلى٣.

للنبات
4.4. التيريدياتالتيريديات
5.5. عاريات ومغطاة البذورعاريات ومغطاة البذور
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نبات مورفولوجى 

والترآيب الخارجي الشكل بدراسة ويهتم النبات لعلم األساسية الفروع أحد
حياتهدورةخاللالزهريالنباتلجسمالداخلي  حياتهدورةخالل الزهريالنباتلجسمالداخلي

منها أخري علوم بعدة منهامرتبط أخري علوم بعدة ::مرتبط بعدة علوم أخري منهامرتبط بعدة علوم أخري منها::مرتبط
PhysiologyPhysiologyعلم الفسيولوجي           علم الفسيولوجي           ١١..

ة الخل ةل الخل Cل t lC t l CytologyCytologyعلم الخلية                       علم الخلية                       ٢٢..
TaxonomyTaxonomyعلم التقسيم                   علم التقسيم                   ٣٣..
Economic BotanyEconomic Botanyالنبات االقتصادي النبات االقتصادي ٤٤..
gygyمم              Plant Ecology              Plant Ecologyعلم البيئةعلم البيئة٥٥..
GeneticsGeneticsعلم الوراثة                     علم الوراثة                     ٦٦..
نباتية٧٧.. جغرافيا نباتيةعلم جغرافيا Plantعلم GeographyPlant Geography ي٧٧.. ب ي  ر يم ج ب ي  ر Plant GeographyPlant Geographyم ج
٢٩/١٠/١٤٣٠5              Plant tissues              Plant tissuesعلم األنسجة علم األنسجة ٨٨.. محمود خفاجى/د.أ



النبات علم تاريخ علم النباتتاريخ

 ألف خمس آتب عن نظرية النبات )م.ق٣٨٤- ٣٢٢( رسطوأ- ١

آتاب منها التاريخ الطبيعي للنبات ووضع  ١٥أبو علم النبات، ألف ) م.ق٣٧٠- ٢٨٥(ثيوفراستوس - ٢
.رسم تخطيطي ٥٠٠

)نبات ٦٠٠(موسوعة عن النباتات الطبية    ديسكوريدس  -٣ 

)ابن سيناء - ابن البيطار(العرب     ١٣ - ٧القرن - ٤
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Angiospermes) مغطاة البذور(النباتات الزهرية  

تتميز النباتات بتكوين األزهار-١

البذور تحاط باألغلفة الثمرية-٢

اق٣ وأو يقان و جذو إل النبات يز تت تتميز النبات إلي جذور وسيقان وأوراق-٣

خشبا-٤ من يتكون الوعائي بلجهاز ن  ون  ي ي و ز     جه
أنابيب “واللحاء ” وقصيبات  أوعية“

مرافقة وخاليا غرباليه  وخاليا مرافقة”غرباليه
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    ات الفلقتينات الفلقتينذذات الفلقة و ات الفلقة و ذذإلي إلي حسب ترآيب األجنة حسب ترآيب األجنة   النباتـات الزهريـةالنباتـات الزهريـةتقسم تقسم 
ذات الفلقتينذات الفلقتينذات الفلقةذات الفلقةوجه المقارنهوجه المقارنه

أندوسبرمية أندوسبرمية غالبا أندوسبرميةغالبا أندوسبرميةالبذورالبذور
ة ةأ أ

ذات الفلقتينذات الفلقتينذات الفلقةذات الفلقة

أو عديمةأو عديمة
األندوسبرماألندوسبرم

الجنين الجنينمحور فلقتينفلقتينفلقةفلقةمحور فلقتينفلقتين  فلقةفلقة                محور الجنينمحور الجنين
هوائيهوائي    أرضىأرضى              اإلنباتاإلنبات

ــوع ــوعالمجمــ وتديوتدي  ليفيليفي                المجمــ وع وعج ج
الجذريالجذري

ي يي يي يو و

متوازي طـولي  متوازي طـولي            التعريقالتعريق
ض ضأ أ

شبكي ريشي شبكي ريشي 
ا اأ أ أو راحيأو راحيأو عرضيأو عرضي

جانبية مفتوحةجانبية مفتوحةجانبية مقفلةجانبية مقفلةالحزم الوعائيةالحزم الوعائية

ثالثيــــة األوراق ثالثيــــة األوراق األزهاراألزهار
الزهريةالزهرية

أوخماسيةأوخماسية  رباعيةرباعية
الزهريةالزهريةاألوراقاألوراق
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دورة حياة نبات زهريدورة حياة نبات زهري
    إنباتإنباتبذرةبذرة

زهرةزهرة
نبات زهرينبات زهريبادرةبادرة

نن

أعضا تذآيرأعضا تذآيرأعضاء تأنيثأعضاء تأنيث
جنينجنين

حبة لقاححبة لقاح
بويضةبويضة

نن

ا إخ اتلق إخ تلق

ينموينمو

تلقيح وإخصابتلقيح وإخصاب
زيجوتزيجوت
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ة الدرا منهج الدراسةمنهج

هاإنبات و البذور 
الخا ذ“الشكل قانلل ال اق ”لأل ”، لألوراق، السيقانللجذور“الشكل الخارجي

األنسجة النباتيةوالخلية يي
”، لألوراق، السيقانللجذور“ التر آيب الداخلي  
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Seeds البذور
”  الطور الجرثومي للنبات“وتمثل هي وسيلة للتكاثر الجنسي وحفظ النوع

.وتوجد داخل الثمرة محاطة باألغلفة الثمرية

جنين إلي وتكشفه الزيجوت نمو بعد   ناضجة   مخصبة  بويضة ما المقصود با لبذرة ؟

Pericarpجداره إلي الغالف الثمري تحولعبارة عن مبيض ناضج بعدما المقصود بالثمرة؟

رهرهالبذالبذ    تكوينتكوين  مراحلمراحل

تلقيح وإخصابتلقيح وإخصاب    --٢٢بويضةبويضة  --١١

نضجنضج  --٤٤ وتكشفةوتكشفة  نمو الزيجوتنمو الزيجوت  --٣٣
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الحبل السري

زى الطر ف الكال
تر آيب البويضة-١

خاليا سمتية٣

الكيس الجنينيالنيوسيلة نواتين 
قطبيتين

البويضة أغلفة

خليتين 
مساعدتين

أغلفة البويضة
خلية البيضة

النقير

الطر ف النقيري

مستقيمةمستقيمةبويضةبويضة  فيفيطط..قق ٢٩/١٠/١٤٣٠12 محمود خفاجى/د.أ



واالخصابواالخصاب  التلقيحالتلقيح- - ٣٣    

”إنتقال حبة اللقاح من المتك إلي سطح الميسم“ PollinationPollinationالتلقيح التلقيح - - أأ    

التلق ا التلقأن ا أن

.Self P.Self Pاتي اتي ذذ. . ١١
ة ل ف ل ة ةك ل ف ل ة ك

أنواع التلقيحأنواع التلقيح

من متك زهرة إلي ميسم نفس الزهرةمن متك زهرة إلي ميسم نفس الزهرة

.Cross P.Cross Pخلطي خلطي . . ٢٢
من متك زهرة إلي ميسم زهرة أخريمن متك زهرة إلي ميسم زهرة أخريأأ

الحشرات، الحيوانات، الرياح :بواسطة ٢٩/١٠/١٤٣٠13 محمود خفاجى/د.أ



تر آيب حبة اللقاحتر آيب حبة اللقاح

””داخلي من طبقة واحدةداخلي من طبقة واحدة--٢٢““، ، ” ” خارجي من طبقتينخارجي من طبقتين--١١““  الجدارالجدار  --١١

ة٢٢ خض ة ةخل خض ة ةخل األن ة خل ةأ األن ة خل Tأ be cellT be cell””الحج ة الحجآ ة ””آ ””آبيرة الحجمآبيرة الحجم””  Tube cellTube cellأو خلية األنبوبةأو خلية األنبوبةخلية خضريةخلية خضرية--٢٢

محاطة بسيتوبالزم آثيفمحاطة بسيتوبالزم آثيف          Generative cellGenerative cell  خلية تناسليةخلية تناسلية  --٣٣

حاللقاححبةجدار

الخلية
السيتوبالزم

ا الن

السيتوبالزم

الخلية
خلية  التناسلية

األنبوبة
النواه

النوية
النواه

ويالنوية
تر آيب حبة اللقاحتر آيب حبة اللقاح
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اإلخصاب -ب 

المزدوج(( المزدوجاإلخصاب Doubleاإلخصاب fertilization(Double fertilization( )Double fertilization(Double fertilizationاإلخصاب المزدوج  اإلخصاب المزدوج  ((
””هذه عملية تحدث في النباتات الزهرية فقطهذه عملية تحدث في النباتات الزهرية فقط

البيضة++))نن١١((ذآريهذآريهمشيجةمشيجة--١١ البيضةخلية ))نن٢٢((جنينجنين))نن٢٢)()(الزيجوت الزيجوت ((القحة القحة ))نن١١((خلية

))إتحاد ثالثيإتحاد ثالثي((

))نن١١((خلية البيضةخلية البيضة++))نن١١((ذآريهذآريهمشيجةمشيجة١١

))نن٣٣((األولية األولية اإلندوسبرماإلندوسبرم  نواةنواة))نن٢٢((النواتين القطبيتينالنواتين القطبيتين+ +   ))نن١١((ذآريه ذآريه   مشيجة مشيجة   --٢٢
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نمو الزيجوت وتكشفةنمو الزيجوت وتكشفة--٣٣  
))نن٢٢((القحةالقحة

متساويتين غير متساويتينخليتان غير خليتان

تنقسم بجدار عرضيتنقسم بجدار عرضي
))((

    خليتان غير متساويتينخليتان غير متساويتين

النقيري الطرف جهة آبيرة النقيريخلية الطرف جهة آبيرة تسمىتسمىخلية آبيرة جهة الطرف النقيريخلية آبيرة جهة الطرف النقيري    تسمىتسمىخلية صغيرة جهة الطرف الكالزيخلية صغيرة جهة الطرف الكالزيتسمتسمخلية
cellcell  BasalBasalالخلية القاعدية   الخلية القاعدية   

زي ر جه ير زيي ر جه ير ىىي
       Apical cell Apical cellالخلية القميةالخلية القمية

 Embryo cell Embryo cell))خلية الجنينخلية الجنين((                      
تنقسمتنقسم

تكون صف من الخاليا يسمي المعلق  تكون صف من الخاليا يسمي المعلق  
SuspensorSuspensorالجنينالجنين

تنقسمتنقسم
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جالنضج-٤
البذرةالبذرةالبويضةالبويضة

القصرةالقصرةأغلفة البويضةأغلفة البويضة

ويتبقي جزء يسمي البريسبرمويتبقي جزء يسمي البريسبرمأأتستهلك تماماًتستهلك تماماًالنيوسيلةالنيوسيلة ي ييو برمههيو بري ي ي جزء ي ب برموي بري ي ي جزء ي ب وي
perispermperisperm

تتالشي النواتان المساعدتين والخاليا السمتيةتتالشي النواتان المساعدتين والخاليا السمتيةالكيس الجنينيالكيس الجنيني ي ي ج ييس ي ج ييس ي و ين ن و يي ي و ين ن و ي

الجنينالجنين      الالقحة أو الزيجوتالالقحة أو الزيجوت
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Seeds   ورالبذ

وصف البذرة

الشكل الخارجى-١

الخارجية٢ العالمات العالمات الخارجية-٢

Embryoالجنين١
 الترآيب-٣

Food  StoreFood  Store  مخزنمخزن  غذاءغذاءـ ـ   ٢٢

 Embryoالجنين-١

              غالف البذرةغالف البذرة أوأو  القصرة- ٣

    Seed Cover or Seed Cover or TestaTesta
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 The Embryoالجنين. أوالًًًًً 

بالجسجس-١ Radicleيرذتنتهي
::يتكون الجنين منيتكون الجنين من

Embryo الجنيني المحور١. axis  
Radicle يرذتنتهي بالج.س.ج.س١

Plumuleتنتهي بالريشة. ع.ج.س-٢

””متحورة تختلف عن شكل األوراق العاديةمتحورة تختلف عن شكل األوراق العاديةالفلقة هي ورقة الفلقة هي ورقة ““أآثرأآثر  أوأو  CotyledonCotyledon  فلقةفلقة  ..  ٢٢

ذ ة ذذ ة نذ الفلقت نات الفلقت ات
وات الفلقةوات الفلقةبذرة ذبذرة ذ

ات الفلقتينات الفلقتينبذرة ذبذرة ذ
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 Food Storageالمخزن لغذاء ا.  ثانيًا  
داخل الجنينداخل الجنينالغذاء الغذاء يخزن يخزن --١١

أأ

غيرإندوسبرميةغيرإندوسبرميةذرة ذرة البالب

إندوسبرميةإندوسبرميةذرة ذرة ببالال))بب،،أأ((الجنينالجنينخارجخارجالغذاءالغذاءيخزنيخزن--٢٢

ل

Endospermاالندوسبرم نسيج  -أ

Perispermالبريسبرمنسيج-ب

”ء آما في البنجرغذاهو بقايا نسيج النيوسيلة حيث تنقسم وتخزن بداخله ال“
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Seed  القصره أو البذرة غالف .ثالثًا Cover or Testa

”البويضة أغلفة عن ناشئة هي“

أهم العالمات الموجودة علي القصرة 

.”السري الحبل عند الثمرة عن البذرة انفصال موضع تحدد ندبه هي    Hilum السرة .١

”لإلنباتاألوليالمراحلفيالبذرةإليالماءطريقهعنيدخلدقيقثقبهوMicropyleالنقير-٢ .لإلنبات األوليالمراحلفي   البذرةإليالماءطريقه عن يدخلدقيقثقبهوMicropyleالنقير٢

.”السري بالحبل البويضة أغلفة اتصال موضع عن عبارة هو     Raphe الرافي - ٣

عن إنقسام الخاليا المحيطة بفتحة النقيرينشىءإنتفاخ في قاعدة الحبل السري يختفي أسفله السره   Caruncleالبسباسة -٤
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الفلقتين ذوات بذور  .أوًال
ندوسبرميةندوسبرميةاإلاإلغيرغير--أأ

ViciaVicia  الفولالفول  رةرةبذبذ- - ١١ fabafaba
FabaceaeFabaceaeالبقوليةالبقوليةالعائلةالعائلة

ندوسبرميةندوسبرميةاإلاإلغير غير --أأ

ي و يب و abaceaeabaceaeب

مستطيلة البذرة الشكل
::  العالماتالعالمات    

البذرة مستطيلة الشكل  

السرهالسره  --

النقيرالنقير  --      

Radicale pocketRadicale pocketير ير ذذجيب الججيب الج  --          
””ير تحت القصرةير تحت القصرةذذرة الضيقين يحدد موضع الجرة الضيقين يحدد موضع الجذذانتفاخ مثلث علي أحد جانبي البانتفاخ مثلث علي أحد جانبي الب““

ةقق١١::رةرةذذترآيب البترآيب الب ة ةل ة ل ب يب بر يب جلدية مجعدةجلدية مجعدة                  قصرهقصره..١١ررر

 ::يترآب منيترآب من                  الجنين الجنين --٢٢
الفلقي.. العنق يسمي صغير محور بينهما يوجد الفلقيفلقتين العنق يسمي صغير محور بينهما يوجد فلقتين ي.. ق  ي  ير ي ور  ه  يين يوج بي ق  ي  ير ي ور  ه  ين يوج بي

ير وسويقة جنينية سفلي وريشة وسويقة جنينية علياير وسويقة جنينية سفلي وريشة وسويقة جنينية علياذذالمحور يتكون من جالمحور يتكون من ج.. ٢٩/١٠/١٤٣٠22 محمود خفاجى/د.أ



PhaseolusPhaseolus  الفاصولياالفاصوليا  رةرةبذبذ  ..٢٢ vulgarisvulgaris    

البقولية البقوليةالعائلة FabaceaeFabaceaeالعائلة

بيضاء اللون -البذرة آلوية 

FabaceaeFabaceaeالعائلة البقولية      العائلة البقولية      

الشكل

العالماتالعالمات
وبجوارها النقيروبجوارها النقير  تشاهد آندبه تتوسط احد الجانبينتشاهد آندبه تتوسط احد الجانبين                السرهالسره  --١١

للسرهالرافىالرافى--٢٢ اآلخر الجانب على نتوء هيئه للسرهعلى اآلخر الجانب على نتوء هيئه على

الفولرةرةذذالبالبترآيبترآيب الفولمثل مثل

على هيئه نتوء على الجانب اآلخر للسرهعلى هيئه نتوء على الجانب اآلخر للسره                    الرافىالرافى--٢٢

مثل الفولمثل الفولرةرةذذالبالبترآيبترآيب

النقير

الرافى

ير

السرة
٢٩/١٠/١٤٣٠23 محمود خفاجى/د.أ



اإلندوسبرمية الفلقتين ذوات- ب
عع   Ricinus communis   Ricinus communisرة الخروعرة الخروعبذبذ--١١

EuphorbiaceaeEuphorbiaceaeالعائلة السوسبيه العائلة السوسبيه 

البذرة بيضيه -

ف

الشكل
العالمات

Rapheالرافى-
 Caruncleالبسباسة -
 

انتفاخ في قاعدة الحبل السري يخفي أسفله السره “ 
ير”والنقير و

الترآيب
قصره-١

شغاف -٢

اندوسبرم-٣

جنينيمحور -٤ ٢٩/١٠/١٤٣٠24 محمود خفاجى/د.أ



بذور ذوات الفلقة الواحدةبذور ذوات الفلقة الواحدة  --ثانياثانيا  
Zea maysZea maysرة  رة  ذذحبة الحبة ال  --١١

  Poaceae  Poaceaeالعائلة النجيلية العائلة النجيلية 

    حبة الذرة عريضة متطاولةحبة الذرة عريضة متطاولة
من الحبة منتترآب الحبة ::تترآب

::الحبةالحبة  شكلشكل

::تترآب الحبة منتترآب الحبة من

غالف الحبه. ).قرني–نشوي (األندوسبرم -

الجنين ويترآب من- 
القصعة- ١

محور الجنين-٢
منالمحوريترآب ر وري

    Plumuleالريشة - ١
Coleoptileالريشة  غمد ب حاطةم 

حاط بغمد الجذير م Radicleالجذير - ٢
Coleorhiza٢٩/١٠/١٤٣٠25 محمود خفاجى/د.أ



االسئلة
من فضلكم

٢٩/١٠/١٤٣٠26 محمود خفاجى/د.أ



 
وضح برسم تخطيطي دورة حياة نبات زهري

من.١. البذور مغطاة في البويضة .......................،..................،..............تتكون ن.. ور  ب ي   بوي  .......................................................ون 

...................،................،................ خاليا هي ٧يوجد داخل الكيس الجنيني ٢.
................... أما اإلندوسبرم من............... .ينشأ البريسبرم  من  ٣.
البسباسة٤ من آل منشأ والرافحدد ........................  والرافي............... حدد منشأ آل من البسباسة٤.
...............................................حراشيف الطماطم عبارة عن ٥.
.......................أما بذور الطماطم ..................إنبات بذور الذرة ٦.
؟٧ النبات علم دراسة أهمية أذآر أذآر أهمية دراسة علم النبات ؟٧.
......................................................البذرة اإلندوسبرمية هي٨.
أذآر أنواع البويضات؟ ٩.

)Polinationالتلقيح  - Double fertilizationاإلخصاب المزدوج  -الثمرة - البذرة(ما المقصود بكل من    ٠١.
.وضح بالرسم فقط.   

ةة ةف ة بويضة مستقيمة. في جنين حبة الذرة.ط.ق.ترآيب حبة اللقاح  

أذآر في جدول أهم الفروق بين النباتات ذوات الفلقة وذوات الفلقتين-١١

٢٩/١٠/١٤٣٠27 محمود خفاجى/د.أ



٢٩/١٠/١٤٣٠28 محمود خفاجى/د.أ



التلقيحالتلقيح
تنمو حبوب اللقاح

الحشرات، الحيوانات، الرياح :بواسطة

إنتشار حبوب اللقاح

٢٩/١٠/١٤٣٠29 محمود خفاجى/د.أ



جدار حبة اللقاح

األنبوبة خلية

النوية

النواه
الخلية التناسلية

النواه

السيتوبالزم
النواه
النوية

السيتوبالزم

؟ اللقا ة آ ط ط ال وضح بالرسم التخطيطي ترآيب حبة اللقاح؟ال
٢٩/١٠/١٤٣٠30 محمود خفاجى/د.أ


