
الشكل الظاهرى والداخلى للسيقان

محمود عبد المنعم خفاجى/د.أ



لشكل الظاهرى للسيقانا 

خصائص الساق

وسالميات-١ عقد الى مقسمة الساق

ق

ي ى  و ق  
تحمل االوراق والبراعم واالزهار والثمار  -٢

أ ة ف االفرع خارجية المنشأ-٣
وانتحاء-٤ سالب ارضى انتحاء ذات ءالساق ب و ى  ر ء  ق  

ضوئى موجب
ة قلن ة النا ة الق التغلف التغلف القمة النامية بقلنسوة-٥
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الساق قوظائف و ا

.حمل االوراق والبراعم واالزهار والثمار١.

الجذور الى  من توصيل الماء والذائبات ٢.
النبات اعضاء .جميع اعضاء النباتجميع

.الغذاء تخزين٣.

البناء  ةتقوم بعض السيقان بعملي٤.
.الضوئى ى .و
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ةً ش ال

)مظهرها الخارجي(تقسيم السيقان حسب سطحها 

ةًأ ش الخشبية.بًال   العشبية:أ
سطحها خشن - قوية - أنسجتها غير خضراء” ابتدائية“أنسجتها خضراء غضة غير قوية 

ا أش

ات ش

أشجار
متساقطة األوراقمستديمة الخضرة

معمرةحولينذات حولية

شجيرات
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تشاهد على سيقان  التىاهم العالمات 
برعم طرفىاألشجار متساقطه األوراق

.الورقيه الندب . أ

ندب ورقية بداخلها ندب حزم وعائيةالوعائيه الحزم ندب .ب

.البراعم حراشيف ندب .ت
د فالندهذتف

ندب ورقية بداخلها ندب حزم وعائية

 :فيالندبهذهوتفيد
عديساتالغصن عمر تحديد-

 عام خالل حدث الذي النمو مقدار-
برعم ابطى

ندب حراشيف برعمية.العديسات .ث
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المتخصصة Specializedالسيقان Stems ن ا ي Specialized Stemsا

السيقان األرضية المتخصصة. بالسيقان الهوائية المتخصصة. أ

Leaf الورقيه السيقان -  like stems  
المتسلقهالسيقان- Climbing stems

الريزوم  - Rhizome

الدرنات- Tubers ن ي Climbing stems  
Runner الجاريه السيقان -  stems  
الزاحفهالسيقان- Creeping stems

الدرنات - Tubers

Corm            الكورمه -  
ل ل الزاحفه السيقان- Creeping stems

Thorn الشوآيه السيقان -  stems

القصيرةالسيقان Short Stems

Bulb             البصله -

القصيرة السيقان- Short Stems
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السيقان الهوائية المتخصصة.أوًال
السيقان الورقيه - ١

النباتات الجفافية تختزل االوراق وتتحور الى حراشيف او اشواك وتصبح السيقان منبسطة خضراء اللون وتقوم بعملية البناء الضوئي

التين الشوآى المهلنبكيااالسبرجس الكازواريناالسفندر
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لهقان هغط هالنعلقاد لقلهذاقائ هااعلتت اتنا طهدعا اآا ق“ختلفةت ال ذال اكال األش

المتسلقةالسيقان  -٢
 - األشواك -الجذور-المحاليق“ مختلفةتراآيببواسطهدعاماتمنيجاورهاما على تتسلقولهذاقائمه،النموعلىقادرهغيرطويلهسيقان
    .”اإللتفاف
المحاليق  -أ

الورقيه.٢ المحاليق طرفى ”البازالء“وريقة طرفية ”العنب“برعم
ه١ اق ال ق ال المحاليق الورقيه.٢ال العنببرعم طرفى المحاليق الساقيه.١

بالجذورب متسلقه باألشواكسيقان متسلقه-جـسيقان والتيكوماحبل المساآينسيقان متسلقه بالجذور - ب
نموات سطحية من البشرة “ وردال

”  والقشرة

الملتفةالسيقان  -د” براعم إبطية إضافية“الجهنميهنبات 

نبات العليق
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الزاحفةالسيقان  -٥الجاريةالسيقان  -٤
”الكوسة- البطيخ - الخيار“نبات العائلة القرعية )آاذبة المحور(نبات الفراولة 

ا ذ ذرىأآثر من مجموع ج
أآثر من مجموع خضرى

مجموع جذرى  واحد
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القصيرة والقزميةالسيقان  -٧الشوآيةالسيقان  -٦

”الصنوبر“ساق قزمية ”العاقول“النباتات الصحراوية  11/11/2009”الجزر“ قصيرةساق  ١٠



السيقان األرضية المتخصصة. ثانيًا
نات٢الرايزوم١ الد الدرنات-٢الرايزوم-١

   

”الكنا“سميكة ”النجيل“رفيعة 

الكورمة٣
بصلة بسيطةالبصلة   - ٤

بصلة مرآبةالكورمة-٣

آورمة القلقاس
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نتفرع السيقان ي رع
ويوجد الجانبيه، البراعم لنشاط نتيجه الزهريه النباتات سيقان فى التفرع يحدث

:أساسياننوعان :أساسياننوعان
  التفرع عليه يطلق ولذلك النبات حياة طوال النمو فى للساق الطرفى البرعم يستمرالتفرع غيرالمحدود.١

حصادق ال

التفرع المحدود.٢
المحورصادق

جديد اآثراوفرع يتكونو زهرهاومحالقالىبعدهايتحول النموفىمحدودةلفترهالطرفىالبرعمينشط
عليًه يطلق لذلك الطرفى البرعم اسفل تقع التى الجانبيه البراعم من اآثر او برعم لنشاط نتيجه للنبات
.المحورآاذببالتفرع ع

الشعبهأ وحيد محدود تفرع تفرع محدود وحيد الشعبه -أ
تفرع محدود ثنائى الشعبه - ب
الشعبج عديد د حد ع تف تفرع محدود عديد الشعب -جـ
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م Budsالبراعم
 وعقدها قصيره سالمياته التكشف مكتمل غير جدًا قصير غصن عن عبارة Budالبرعم

جدًامتقاربة .جدامتقاربة
تبعًا لموضعها علي النباتتقسيم البراعم . ١ 

ةأ ف ط ةاع ط إ ا براعم إبطية.ببراعم طرفية.أ
عرضية.دبراعم إضافية. جـ براعم

تقسيم البراعم تبعًا الى طبيعه وريقاتها. ٢

ي. ر م  بر

عاريهالالبراعم . ب)البراعم الشتويه(البراعم المغطاه . أ

اآنهأ ال اع ال

تقسيم البراعم تبعًا لنشاطها. ٣ 

النشط ا ال البراعم النشطه.بالبراعم الساآنه.أ
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قالترآيب الداخلى للساق ى يب ر
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من داخليًا الساق منتترآب داخليًا الساق تترآب الساق داخليا منتترآب الساق داخليا منتترآب

الضا١١ الضاالن ة((الن ش ةال ش ))ال ))البشرةالبشرة((النسيج الضام النسيج الضام --١١

))النخاعالنخاع__القشرةالقشرة((النسيج االساسىالنسيج االساسى  --٢٢

الجهاز الوعائىالجهاز الوعائى  --٣٣

11/11/2009 محمود عبد المنعم خفاجى/د.أ١٥



ترآيب ساق ذوات الفلقتينترآيب ساق ذوات الفلقتين
ة١١ ش ةال ش ال البشرةالبشرة  --١١

صف واحد من الخاليا البارنكيميه ، بها ثغور وزوائد صف واحد من الخاليا البارنكيميه ، بها ثغور وزوائد 
بشرةبشرةبشرةبشرة

))اقل سمكًا من الجذراقل سمكًا من الجذر((عدة طبقات عدة طبقات القشرةالقشرة  --٢٢
فى بعض السيقان بها نسيجفى بعض السيقان بها نسيجالطبقات الخارجيهالطبقات الخارجيه..أأ

آولنكيمىآولنكيمى

ال ال ((بارنكيمى به مسافات بينيه بارنكيمى به مسافات بينيه الجزء الداخلى الجزء الداخلى . . بب
تتميز السيقان تتميز السيقان ) ) يوجد اندودرمس آما فى الجذوريوجد اندودرمس آما فى الجذور

الحديثه لبعض ذوات الفلقتين توجد طبقه داخليه الحديثه لبعض ذوات الفلقتين توجد طبقه داخليه 
ف ت نشا ات فها ت نشا ات النشها النشالغالف الغالف بالغالف النشوىبالغالف النشوىبها حبيبات نشا تعرفبها حبيبات نشا تعرف

االسطوانة الوعائيةاالسطوانة الوعائية--٣٣
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االسطوانه الوعائيه-٣

البريسيكلالبريسيكل. . أأ

ف ذ فف ذ وهو غير موجود فى معظم ذوات الفلقتين وان وجد فيوجدوهو غير موجود فى معظم ذوات الفلقتين وان وجد فيوجدف
بصورة الياف على شكل قلنسوة للحزمبصورة الياف على شكل قلنسوة للحزم

الحزم الوعائيهالحزم الوعائيه. . بب
جانبيه مفتوحه فى حلقه او حلقتينجانبيه مفتوحه فى حلقه او حلقتين

ه(( قط ف ف ف ه ت ه هاال قط ف ف ف ه ت ه ))اال ))االوعيه مرتبه فى صفوف قطريهاالوعيه مرتبه فى صفوف قطريه((  

النخاعيهجـجـ النخاعيهاالشعه االشعه االشعه النخاعيهاالشعه النخاعيه..جـجـ
خاليا بارنكيميه تصل بين القشرة والنخاع وتفصل بينهماخاليا بارنكيميه تصل بين القشرة والنخاع وتفصل بينهما

النخاالنخا النخاعالنخاع..دد
خاليا بارنكيميه تشغل مرآز الساق اآبر من الموجودة بالجذرخاليا بارنكيميه تشغل مرآز الساق اآبر من الموجودة بالجذر
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الواحدة الفلقه ذوات وسيقان و   ن  ي

البشرةالبشرة--١١ البشرةالبشرة--١١

االساسى--٢٢ االساسىالنسيج ىالنسيج ىيج  يج 
خاليا بارنكيميه اما فى  النجيليات الطبقات الخارجيه اسكلرنكيميهخاليا بارنكيميه اما فى  النجيليات الطبقات الخارجيه اسكلرنكيميه

الحزم الوعائيهالحزم الوعائيه--٣٣
ومبعثرة،** مغلقه ومبعثرة،جانبيه مغلقه جانبيه مغلقه ومبعثرة،جانبيه مغلقه ومبعثرة،جانبيه

او او    Y Yاالوعيه تترتب بشكل حرفاالوعيه تترتب بشكل حرف**** VV

الخشب االول يكون فجوه خشب اولالخشب االول يكون فجوه خشب اول******

ف******** ت اف االل ن اآث ا قه ط اطه ز فال ت اف االل ن اآث ا قه ط اطه ز ال

....

الحزم محاطه بطبقه او اآثر من االلياف تعرفالحزم محاطه بطبقه او اآثر من االلياف تعرف********
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قارن بين الترآيب الداخلى للساق

فلقة
فلقتين

فلقة
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ساق فلقتينساق فلقة وجهة المقارنة

البشرة

قق متميز الى قشرة ونخاعغير متميز الى قشرة ونخاعالنسيج الساسى

الوعائية اواآثر(موزعةبانتظام-اموزعةبانتظامغير-االحزم )حلقة )حلقة اواآثر(موزعةبانتظام-اموزعةبانتظامغير-االحزم الوعائية

مغلقة-٢ جانبية مفتوحة-٢الحزم جانبية الحزم الحزم جانبية مفتوحة٢الحزم جانبية مغلقة٢

عدد االوعية داخل الحزمة آبير- ٣عدد االوعية داخل الحزمة قليل- ٣

االوعية داخل الحزمة مرتبة  - ٤
Vاو Yعلى شكل حرف

االوعية داخل  الحزمة مرتبة فى  - ٤
صفوف قطرية

تحاط الحزمة بغطاء من االلياف- ٥تحاط الحزمة بغالف من االلياف- ٥
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ا اشك ررشكراشكراشك

11/11/2009



يوضح مع الرسم الفروق بين  التركيب األبتدائي لجذور ذوات الفلقة  - م
وذوات الفلقتين ؟ 

جذر ؟ للكيف يحمي المرستيم القمي -٤
؟ ذ ال غطاة اتات الن ف ة ائ ال ز ال ا أن دد حدد أنواع الحزم الوعائية في النباتات مغطاة البذور ؟•

اذكر انواع السيقان األرضية المتخصصة ؟•
ياتى• مما بكل نباتيا المقصود الثانوية:حدد -األندودرمس-القشرة األندودرمس القشرة الثانوية:حدد المقصود نباتيا بكل مما ياتى

الخلية المرافقة ؟
حدد أهم العالمات التى تشاهد على سيقان األشجار متساقطه األوراق ؟•
ما المقصود بالثغور وما هي وظائفها ؟ ثم اذكر أهم أنواعها ؟•
أذكر أهمية دراسة علم النبات ؟ •
ة• التال نات ك ال ن كل د ا ت اكن أ ادد داتالن ت ال الثغال –الثغور -البالستيدات -النواه:حدد أماكن تواجد كل من المكونات التالية•

الشعيرات الجذرية–األندوسبرم 
؟• االندوسبرمية الفلقتين ذوات من البذور احد حدد احد البذور من ذوات الفلقتين االندوسبرمية ؟حدد
حدد اهم وظائف الساق ؟ •
ذكر في جدول أهم الفروق االمورفولوجية بين السيقان والجذور ؟أ•
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:أكمل الفراغات في كل من ي
....................................................الخاليا المرافقة سميت بذلك ألنها      -١
..................و ................ و ............. يقوم بوظائف  البارنكيمى النسيج     -٢
وجود-٣ من صالبتها الجافة الثمار وبعض البذور أغلفة ........................تكتسب ن وجو    ه  الب ج  ر  ض  ور وب ب ب  
.............................نوجد خاليا بارنكيمية في الورقة تقوم     -٤
............ثغورماعدا بشرةخاليا البشرة تحتوي على   معظم   -٥
نسم-٦ خاليا عل تحتوي الجذر ف القشرة منطقة ..................................منطقة القشرة في الجذر تحتوي على خاليا نسمى   ٦
.........................براعم األوراق واألزهارعبارةعن نسيج      -٧

عن** فة ات :اذك : اذكر ماتعرفة عن**
–أهم أشكال النقر -األندودرمس–الفروق الترآيبية بين الجدار األبتدائي والجدار الثانوي –الميتوآوندريا     

 -الكاللترات–الشعيرات الالذعة  -يميةنكأهم أشكال الخاليا الكول––أهم أنواع الحزم الوعائية في الساق 
ة ائ ال صالت الحويصالت المائيةالح

؟تقدير عمر فرع من شجرة متساقطة األوراق آيف يتم **
آيف تميز بين الوعاء والقصيبة ؟*

؟** بالية الغر األنبوبة وحدات تتصل آيف تتصل وحدات األنبوبة الغر بالية ؟آيف
آيف تميز بين الجدر الفاصلة في وحدات الوعاء ووحدات األنبوبة الغر بالية ؟** ـ

اذآر انواع زوائد البشرة ؟** 
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:حدد أوجهة التشابه واالختالف بين آل من
ة ة ة البلورات االبرية والحويصلة الحجرية-١-

النقر  والرقعات  النقريه   - ٢
االشرطة السيتوبالزميه والروابط البالزمية -٣
حبيبات النشا فى الفاصوليا والبطاطس  -٤-،
حبيبات النشا واالليرون فى الخروع- ٥
الخضراء-٦ والبالستيدة ءالنواة ر ي  ب و و
المرستيم االبتدائي والثانوي  - ٨
خاليا مستديمة وخاليا مرستيمية  - ٩
الحجرية-١٠ والحويصلة الحجرية الخلية الخلية الحجرية والحويصلة الحجرية-١٠
.الشبكة االندوبالزمية الخشنة والناعمة  - ١١

:  حدد وظائف  آل من التراآيب أو المواد التالية فى الخلية **
- النويه- الديكتوسوم- الريبوسومات   - البذيرات – البالستيدات  - الغشاء الفحوى   -١-   
الدقيقة- اللويفات ي   وي ا ا

  -الرقعات النقريه  - DNA  -ATP - البلورات :حدد أماآن تواجد آل من المكونات التالية**
الروابط البالزمية - الخاليا المرستمية -بادئات األشعة  -  - النقر المضفوفة 
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:أختر اإلجابة الصحيحة في كل من 
:تصنف األنسجة النباتية حسب   -١

األصل  -دالوظيفة   - جـ        وجودها      -بالشكل  -أ     
:تنقع البذرة في الماء حتى      -٢

مشاهدة الجنين-د   تنظف-جـ    يتغير لونها-تنشط الخاليا في االنقسام   ب-أ    ب م ال ي هي و ير ينجي ج
 
:السيتوبالزم كثيف في الخاليا      -٣

النامية-بيميةكالبرن-أ الفلينية-داالسكلرنكيمية-جالقمم الفلينية  د         االسكلرنكيميةجـالقمم النامية بيميةكالبرنأ   

:الشعيرات الجذرية تتكون من أنسجة      -٤
شأ ةل ةل ةلفل ل ل الكولنكيمية -د                الفلينية-جـالبارنكيمية-بالبشرة-أ   

:الخاليا التي تقوم بتخزين الغذاء والماء بالجذر هي   -٥ ي ر ج ب ء و ء زين ب وم ي ي
الكولنكيمية  -د          الفلينية  - جـالبارنكيمية  -ب   البشرة  - أ  
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:الجدار األولي السميك يوجد في الخاليا      -٦
البارنكيمية-دالبشرة-جالكولنكيمية-بالمرستمية-أ البارنكيمية-د البشرة-جـالكولنكيمية-بالمرستمية-أ  

:األنسجة االسكلرنكيمية تقوم بوظائف   -٧
النمو -دالدعم  -جـالبناء الضوئي   -بخزن الغذاء  -أ  

:الخاليا الموجودة في لب الكمثرى والجوافة من نوع   -٨
البرنشيمية  -دالفلينية   -جـاأللياف  -بالحجرية  -أ    

:الخاليا الفلينية ميتة لتشبع جدرها بمادة   -٩
الخشب  -دالسيليلوز       -جـالسوبر ين   -ب            اللجنين  -أ    

ه-١٠ أنبوب بشكل الخشب ف الموجودة :الخاليا :الخاليا الموجودة في الخشب بشكل أنبوب هي ١٠
الخاليا البرنشيمية   -داأللياف  -جـ        األوعية الخشبية  -ب القصيبات   -أ  
:تتصل راسيا بواسطةاألنابيب الغر بالية   -١١

ةأ ل ل ف فل لألل ل ل جميع ماسبق-دالجدار الخلوي-جـ    األلياف-بالصفائح الغربالية-أ  

:الخاليا المرافقة تساعد على   -١٢

البناء الضوئي   -د       خزن الغذاء     -جـ   ضبط حركة توصيل المواد   -دعم اللحاء   ب -أ  
:تتميز خاليا األنسجة المستديمة عن المرستمية بأنها      -١٣

االنقسام-أ رقيقة-جمتخصصة-بسريعة جدر ق-دذات الحجمكبيرةعصاريةوةجذات الحجمكبيرة عصاريةوةجذات قدذات جدر رقيقةجـمتخصصةبسريعة االنقسامأ  
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:  صحح العبارات الخاطئة التالية 
الجدار االبتدائى يتكون أساسا من اللجنين والسليلوز ) ١(     

البالستيدات الملونة تتحول إلى خضراء عند نضج الثمار  ) ٢(     

تكون الصفيحة الوسطى من الموادالبكتينية)٣(      ى)(

ب&تحتوى البالستيدات الملونةعلى الكلوروفيل  أ )٤(     

حبيبات األليرون و النشا هي صور مختلفة من المواد الكربوهيدراتية المخزنة فى النبات)٥(     
  
.فقط النسيج البارنكيمي يقوم بوظائف الدعم )٦(    

.ميتة جرها ابتدائية وخاليا النسيج االسكلرنكيمي البالغة )٧(   

الوعائنسيج)٨( الكامبيوم نشاط عن ينشأ البريدرم .البريدرم ينشأ عن نشاط الكامبيوم الوعائىنسيج)٨(    

.تجاور اوعية الخشب االبتدائى الخاليا المرافقة  )٩(   

.خاليا النسيج البارنكيمي ذات فجوات كبيرة ممتلئة بالعصارة في الجذر )١٠(  

خاليا األنابيب الغر بالية البالغة تفقد نواتها وال تموت)١١(  )(
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