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للنباتللنباتوالداخلى والداخلى الترآيب الخارجيالترآيب الخارجي يي

::يترآب جسم النبات الزهري منيترآب جسم النبات الزهري من

ShootShoot  الخضريالخضري  المجموعالمجموع  ..١١ systemsystem    

RootRoot  الجذريالجذري  المجموعالمجموع  ..٢٢ systemsystem
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الشكل الظاهرى للجذور
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root cap
root hairs

root cap
root hairs

.Root copالقلنسوة بقمة الجذر تحمي •
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وظائف الجذور

.تثبيت النبات فى التربة •

.ذائباتمنبهماوالماءامتصاص• .بنب وص

.تخزين المواد الغذائية•
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أنواع المجموع الجذرى
الوتدى.١ الجذرى Rootالمجموع system-Tab ى. و رى ا ج وع ا ج Root systemTabا

  الفلقتين ذوات جذور معظم يميز 
.الجنين جذير عن ينشأ 

“ من يتكون الشكل مخروطي 
)الجانبية( الثانوية الجذور + اإلبتدائي الجذر

. قمي تعاقب في الجانبية الجذور تترتب 

  Adventitious rootالجذور العرضية . ٢

يز الواحدةالفلقةذواتجذوعظي  الواحدةالفلقةذواتجذورمعظميميز
. الجذير عدا ما النبات أجزاء من جزء أي علي تنشأ 
  ليفية عرضية جذور بتكوين تتميز النجيلية العائلة نباتات 

الطولفمتقاربةرفيعةالعددآثيرةجذوروه .الطول فيمتقاربةرفيعةالعددآثيرةجذوروهي

   Seminal rootالجذور الجنينية أو البذرية . ٣

10/31/2009 جنينية جذور للجنين الوسطي السويقة من تنشأ عرضية جذرية بدايات هي 
.الغاللحبوبانباتعندتشاهد

محمود عبد المنعم خفاجى/د.أ



مناطق الجذرمناطق الجذر
.للجذر القمى للمرستيم واق ترآيب-القلنسوة١ القلنسوة.١

المرستيم القمى.٢
.بإستمرار تتمزق بارنكيميه خالياه-

منطقة االستطالة. ٣
.للجذر اإلبتدائية األنسجة عنها يتكون بإستمرار تنقسم نشطة مرستيمية خالياها   - 

.خاليا مرستيمية متطاولة وهى المسئولة عن نمو الجذر فى الطول - 

ريمنطقة الشعيرات الجذرية.٤ ج ير
 الشعيرة الجذرية 

 منطقة الشعيرات الجذرية الجذر منشرة بامتداد أنبوبى إلحدى خاليا  هي   

البروتوبالستآثيفةالحجمصغيرةخالياها- وبيجميري برو
.وتسقط تذبل ثم أيام بضعة تعيش-

المنطقة المستديمة.٥
تبدأ هذه المنطقة بسقوط الشعيرات الجذرية وتمزق خاليا البشرة فتتسوبر طبقة خاليا  

Exodermisوتسمي طبقة اإلآسودرمس القشرة التي تلي البشرة 
Secondary10/31/2009 الثانوية الجذور المنطقة هذه في تتكون-
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Specialized rootsالجذور المتخصصة 
 تالئم لكى وترآيبها شكلها فى تتحور لذلكو الرئيسية الجذر وظائف إلى باإلضافة أخرى ئفوظا فى تتخصص
.التخصصية وظائفها

  أهم أنواع الجذور المتخصصة

جذور عرضية مساعدة. ٢                 )المخزنة(الجذور الدرنية ١.

ة ق ة ة ةذ ة ذ الجذور الهوائية للنباتات المعلقة.٤            جذور عرضية دعامية قائمة.٣

الجذور التنفسية.٦                          الجذور التسلقية.٥ ي ور يج ور ج

الممصات. ٨                  الجذور الشادة المتقلصة. ٧
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 Tuberous roots) المخزنة(الجذور الدرنية . ١

عرضية . بوتدية.أ ي . ب ر
الجذر األبتدائي+ س.ج.الجزء المخزن عبارة عن س

مخروطية
الجزر

مغزلية
الفجل

”لفتية”آروية
اللفت

جذر عرضي ثانوي 
اإلسبرجس

جذر عرضي رئيسي
إلالبطاطا
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Prop Rootsالمساعدة الجذور . ٢

تدعم وتثبت السيقان الهوائية القائمة 
تنشأ علي عقد الساق القاعدية القريبة من سطح التربة 

ذ ال اق ن ة ال كًا أآث ن تكون أآثر سمكا وصالبة من باقي الجذور تك

Pillarالدعاميةالجذور٣ Roots Pillar Rootsالدعاميةالجذور.٣
.  تنشأ من األفرع األفقية لبعض األشجار وتنمو في إتجاه سطح التربة

.)التين البنغالي(تعمل آدعامات قائمة لحمل األفرع الهوائية الضخمة 
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Climbing Rootsالتسلقية الجذور . 4

لق ت ل ا ا لت اتات الن ض قا ل اتتنشأ ا ال الدعاماتتنشأ علي سيقان بعض النباتات لتساعدها علي تسلق
)نبات التيكوما -جذور حبل المساآين(المجاورة 

Aerialالهوائيةالجذور5 Roots (Epiphytes) Aerial Roots (Epiphytes)الهوائيةالجذور.5
.والقلقاسية األورآيدية العائلة مثل )األشجار بعض أفرع علي عالقة( المعلقة النباتات تميز  
.األمطار وتخزين الجوية الرطوبه بإمتصاص تقوم الجذريه الشعيرات من خالية قصيرة الجذور 
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Contractile Roots) المتقلصة(الشادة الجذور . 6

 الزنبقية العائلة نباتات في توجد  •
ثث لل لأل .والكورماتباألبصالالتكاثرحيث

 من بالقرب األبصال هذه توضع•
 الجذور تتكون ثم التربة سطح

ة ةال اللالشا األ األبصالعليالشادةالعرضية
 الي الجذور هذه انكماش ويؤدي
 العمق الي األبصال هذه سحب

ب نا وال للن للنموالمناسب

Respiratory Rootsالتنفسية الجذور . 7

  التهوية سيئة غدقة بيئة في تنمو التي النباتات في توجد 
  نبات في آما )Co2 ويرتفع األآسجين يقل حيث(

.سينا ابن –الشوري
ادلت قعنالغازاتت اتط د Lال ti l .Lenticlesالعديساتطريقعنالغازاتتبادليتم
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Haustoriaالممصات.٨
تتكون في النباتات الزهرية المتطفلة التي ال تكون جذور حقيقية  •
.تطفل ساق الحامول  علي ساق البرسيم•
.تطفل جذر الهالوك علي جذر الفول•
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الترآيبالترآيبالترآيبالترآيب

الداخلىالداخلى

للنباتللنباتلللل
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اا  االجهزة النسيجيهاالجهزة النسيجيه
ضامضامنسيج نسيج   - - ١١

ال ة ش الال ة ش البشرة والبريدرمالبشرة والبريدرمال

انن٢٢ اا ا اساسىاساسىنسيجىنسيجى--٢٢
))القشرة، النخاع، النسيج المتوسطالقشرة، النخاع، النسيج المتوسط

وعائىوعائىنسيجى نسيجى   --٣٣
الوعائيه(( الوعائيهالحزم ))الحزم

ق ط ات الن ا ا ف ختلف ال االن ز تت

ي((   و زم ا يا و زم ا ))ا

تتوزع االنسجه المختلفه فى اعضاء النبات بطرق
نوع العضو، مجموعته النباتيه او معينه تتوقف على 

آليهما
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روالترآيب االبتدائى للجذ
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الترآيب االبتدائى للجذر فلقتبن-١

البشرةالبشرة--١١
جدرها رقيقه ابتدائيه، جدرها رقيقه ابتدائيه، ((طبقه سمكها خليه واحدة غاليًا طبقه سمكها خليه واحدة غاليًا 

  القشرةالقشرة- - ٢٢

ال توجد ثغور او ادمه، توجد شعيرات جذريهال توجد ثغور او ادمه، توجد شعيرات جذريه

ال ق ق ك ا ا ال قا الالعدة طبقات من خاليا بارنكيميه، رقيقه الجدر، الالط
مسافات بينيه يوجد بها بالستيدات خضراء اويوجد بها بالستيدات خضراء او

قد تحتوى على خاليا قد تحتوى على خاليا ((وظيفتها تخزين الغذاء وظيفتها تخزين الغذاء 
تت))افرازيهافرازيه ة ش ال زق تت ه ذ ال ة الش قط ت ا تتن ة ش ال زق تت ه ذ ال ة الش قط ت ا زين زير عندما تسقط الشيرة الجذريه وتتمزق البشرة تتحورعندما تسقط الشيرة الجذريه وتتمزق البشرة تتحور))ر

بعض الطبقات ا لخارجيه من القشرة مكونه االآسودرمسبعض الطبقات ا لخارجيه من القشرة مكونه االآسودرمس

االندودرمس
ة(( القش ه اخل ال قه ةالط القش ه اخل ال قه ه))الط ت ا الخال ا ف هه ت ا الخال ا ف ه هى صف واحد من الخاليا مرتبه هى صف واحد من الخاليا مرتبه ))الطبقه الداخليه من القشرةالطبقه الداخليه من القشرة((

يترسب على الجدر يترسب على الجدر ) ) شريط آاسبارشريط آاسبار((باحكام وجدرها مسوبرة باحكام وجدرها مسوبرة 
    القطريه والمماسيه اثناء تكشف الخليهالقطريه والمماسيه اثناء تكشف الخليه

وظيفتة     
ف

اسطوانه وعائيهاسطوانه وعائيه  --٣٣

وتوجيه التحكم فى مرور الماء من القشرة الى الخشب
مرور الماء من القشرة الى الخشب االول
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االسطوانه الوعائيه 
المحيطه..أأ المحيطهالطبقه الطبقه

صف واحد من الخاليا البارنكيميه ينشأ عنها الجذر الجانبى، الكامبيوم  : 
الفلينى، جزء من الكامبيوم الوعائى

ي.. يب  ب 

لل االنسجه الوعائيهاالنسجه الوعائيه..بب
ذوات الفلقتينذوات الفلقتين  ٨٨––٢٢عددها  عددها  من النوع القطرىمن النوع القطرى

يكون قليل جدًا او معدوميكون قليل جدًا او معدوم  خاليا بارنكيميهخاليا بارنكيميه

النخاعالنخاع..جـجـ

مم
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الترآيب الداخلى للجذور ذات الفلقه الواحدة-٢
ة١١ ش ةال ش ال البشرةالبشرة--١١

القشرةالقشرة  - - ٢٢
الفلقتين ذوات من الفلقتيناضيق ذوات من اضيق من ذوات الفلقتيناضيق من ذوات الفلقتيناضيق

))االندودرمساالندودرمس((  الطبقه الداخليهالطبقه الداخليه

يزداد ترسيب شريط آاسبار على الجدر يزداد ترسيب شريط آاسبار على الجدر 
القطريه والمماسيه الداخليه والجدر   القطريه والمماسيه الداخليه والجدر   

الجانبيه  الجانبيه  الجانبيهالجانبيه
ما عدا المواجه الذرع الخشب االول والتى ما عدا المواجه الذرع الخشب االول والتى 

بخاليا المروربخاليا المرور        تسمىتسمى

االسطوانه الوعائيهاالسطوانه الوعائيه  - - ٣٣

الطبقه المحيطهالطبقه المحيطه. . أأ

الوعائيهالوعائيهاالنسجه االنسجه . . بب

عددها القطرى النوع عددهامن القطرى النوع ٣٠٣٠––٨٨من رى  وع  رى ن  وع    ن 

النخاعالنخاع. . جـجـ
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قارن بين جذر فلقه وجذر فلقتين

جذر فلقتين جذر فلقه واحدة
10/31/2009 محمود عبد المنعم خفاجى/د.أ



شكراشكراشكراشكرا
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