


 Budsالبراعم

هىينتالبرعمطرف.متقاربةعقدهامنكشفة،غيرقصيرةسيقانهيالبراعم

الشكلطىمخروغالبا ًيكونالقمىالمرستيمتسمىمرستيميهخاليامنبمنطقه

نظامليماثنظامفىتترتبتكشفهافىمتدرجهوريقاتمنمجموعهبهتحيط

.االوراقبداياتتسمىالنبات،ساقعلىترتيبها









تكشفهاًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًالشكلًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًالحالةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًالموقع



الىًطبيعهًوريقاتها :تقسيمًالبراعمًتبعاً 

(حرشفية-الشتويهبالبراعم)المغطاهالبراعم.أ

كالحوراتالنباتبعضفيالشتاءفصلفيتتكونالتيالبراعمتلكوهي

،أوراقهاتسقطالتياألشجارمنوغيرهاوالتوت مهابراعوتظلشتاء 

:األوراقمننوعينالبراعمتلكوتحملالعاممنالوقتذلكفيكامنة

ميكةسحرشفيةوثانيهماالناميةالقمةحولتلتفعاديةخضراءأولهما

.رديئةالالجويةالعواملشروتقيهاالرفيقةالداخليةاألوراقتلكتغطي

:(عارية)صيفيةبراعم–ب

السنصغيرةبحراشف،مغطاةوليستخضراءالبرعميةاألوراق

الهواءبإلتصالهاالمختلفةالجويةبالعواملتتأثرماوكثيرا ًوالحجم،

ثلمالخضرة،دائمةالنباتاتفيالبراعممنالنوعهذاويوجد.الخارجي
.الزيتونوالكافور،،الدورانتا





 Bulbils(البصيالت)البالبلً

نموالعليالقدرةولهاالغذاءاختزانهانتيجةمتشحمةأبطيةبراعمعنعبارة

فإنكذلك.الصبارنباتفيكماوذلكجديدةنباتاتمعطيةاالمالنباتعليبعيدة

عنصلتنفبالبلإليتنموعرضيهبراعماوراقةحوافعلييكونالودنةنبات

.مستقلةنباتاتاليوتنمواالمالنبات

تختزنومتشحمةبراعمالعلويسطحهاعلييتكونقرصيةساقلةالثومنبات

لبالبلاتغلفكمابالبلالييحولةخاصبغالفمنهاكلوتغلفالغذائيةالمواد

الظروفوتوفرالخضريالمجموعبعدموت.حرشفيةاوراقبقواعدكلها

.جديدانباتامعطيامستقالينموالبالبلهذةمنكلللنموالمالئمة





رضهتعفرصةأكبرالخضريالمجموعليعطياألرضسطحفوقالهواءفيالساقتفرع
.وجهأكملعلىوظائفهاتؤديأناألعضاءهذهتستطيعوبذلك،والهواءللضوء

:السيقانلتفرعرئيسياننوعانوهناك

:ثنائيأوقميتفرع:األول
القمةتعودثم،مستقال ًفرعا ًجزءكليعطىمتساويين،جزأينإلىالناميةالقمةتنقسموفيه

العمليةوتتكررجديدينقسمينلتعطىأخرىمرةباإلنقسامالجزأينهذينمنفرعكلفي

األوليةاتاتالنببينوينتشرالقمة،ثنائيبالتفرعالتفرعذلكوتعرف.مراتعدةالسابقة

الراقيةالنباتاتبعضفييكونأنويمكن،ماركانتياالحزازيوالنباتالبحريةكالطحالب

.الدومكنبات

Branching of stemsتفرعًالسيقانً



:جانبيتفرع:الثاني
:نوعينوهوالراقية،النباتاتبينشيوعا ًاألكثروهو

Monopodial(محدودغير)المحورصادقتفرع❖ branching وفيه:

محورلتشكيمؤديا ًالنباتحياةطيلةمستمربشكلالطرفيالبرعمينمو

آباطنمالجانبيةالفروعتخرجبينما،الزمنمعطوال ًيزدادللنباتصادق

طييغمماالقمةإلىأقربهاأصغرهايكونبحيثمتعاقب،بشكلاألوراق
.والكازوريناالتنوبأشجارفيكمامخروطيا ًشكال ًللنبات



Sympodial:المحوركاذبتفرع❖ branching

الىعدهابيتحولثمالنموفىمحدودةلفترهالطرفىالبرعمينشطالنوعهذافى

اورعمبلنشاطنتيجهللنباتجديداكثراوفرعويتكونشوكهاوزهرهاومحالق

النموعنتوقفالذىالطرفىالبرعماسفلتقعالتىالجانبيهالبراعممناكثر

.Vitisالعنبساقفيالتفرعهذاأمثلةومن.الخضرى

تفرع-بMonochasiumالشعبهوحيدمحدودتفرع-أ:أنواععدةمنهويوجد

Polychasiumالشعبعديدمحدودتفرع-جـDichasiumالشعبهثنائىمحدود



Leavesاألوراقً



وظائفًالورقةًًًًًمورفولوجياًالورقة❖
تتركبًاالوراقًالخضراءًالمثاليهًللنباتًمنًثالثةًاجزاءًهيًالقاعدةًوالعنقًوالنصل



A) Leaf baseقاعدةًالورقةً
فىو-الساقبعقدةمباشرةيتصلوالذىالعنقمنالقاعدىالجزءوهى

فىكماوسادةهيئةعلىمنتفخةالقاعدةهذهتكوناألحيانمنكثير

فىكماةالعقدمنطقةوتحيطعريضةتكونوقد-والفاصولياالبونسيانا

الواحدةةالفلقنباتاتفىالغمديةالقاعدةوتنتشر.والكرفسالبقدونس
.والقمحالذرةمثل



A- Leaf  base     قاعدة الورقة

i- Exstipulated leaf  ورقة غير مؤذنة

Ex. Eucalyptus spp الكافور

ii- Stipulated leaf 

ورقة مؤذنة 

1- Hairy stipules          اذينات شعيرية

Ex. Corchorus olitorius الملوخية      

2- Ordinary stipules     اذينات عادية

Ex. Rosa spp                  الورد البلدي

3- Leafy stipules          اذينات ورقية

Ex. Pisum sativum                البسلة

4- Stipuleolate     مصغرة     اذينات

Ex. Phaseolus vulgaris  الفاصوليا

5- Spiny stipules       أذينات شوكية

Ex. Acacia sp                     السنط



Hairy stipules ًًًًًًًًًًًًًًاذيناتًشعيرية

Ex. Corchorus olitorius الملوخية
Ordinary stipulesًاذيناتًعادية

Rosa spp الوردًالبلدي

Leafy stipules ًاذيناتًورقية

Ex. Pisum sativum البسلة

Spiny stipules )Modified leaf )(    اوراقًمتحورة)أذيناتًشوكيةً

Ex. Acacia sp and Zizphus sp والنبقًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً السنط Exstipulated leaf ًًًًًورقةًغيرًمؤذنة

Ex. Eucalyptus spp الكافورًًًًًًًًًًً

Stipuleolate اذيناتًمصغرة

Ex. Phaseolus vulgaris الفاصولياً



Exstipulated leaf ًًًًًورقةًغيرًمؤذنة

Ex. Eucalyptus spp الكافورًًًًًًًًًًً



Hairy stipules ًًًًًًًًًًًًًًاذيناتًشعيرية

Ex. Corchorus olitorius الملوخية

http://igb.agri.gov.il/main/photos/Corchorus-oli-2455.jpg


Ordinary stipules اوًملتحمةًاذيناتًعادية

Ex. Rosa spp الوردًالبلدي

http://www.invasive.org/images/768x512/5274046.jpg


Leafy stipules ًاذيناتًورقية

Ex. Pisum sativum البسلة



Stipuleolate اذيناتًمصغرةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

Ex. Phaseolus vulgaris الفاصولياً



Spiny stipules )Modified leaf )(    اوراقًمتحورة)أذيناتًشوكيةً

Ex. Acacia sp and Zizphus sp والنبقًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً السنط

http://www.desertoverde.ch/images/200000296-459e746981-public/Acacia+tortilis+raddiana+-+spine.jpg


B) Leaf petioleالورقةًعنقً
.nodeةالعقدمنطقةفىبالساقويصلهالنصلويحملاألحيانمعظمفىاسطوانىنموهو

ورقىوشبهعريضيكونوقد-النارنجفىكماWingedمجنحشكلالعنقيأخذوقد

Phyllodeالمتورقبالعنقفيسمى



B-Leaf petiole     عنق الورقة

i- Sessile  جالسة

Ex. Linum الكتان

ii- Petiolate  معنقة

1- Normal petiole عنق عادى

Ex. Eucalyptus spp  الكافور

2- Elongate petiole عنق طويل

Ex. Colocasia sp       القلقاس

3- Climbing petiole  عنق متسلق

Ex. Tropaeolum ابو خنجر        



Sessile leaf        ورقةًجالسة

Ex. Linum sp الكتان

Normal petiole      عنقًعادى

Ex. Eucalyptus spp الكافورًً
Elongate petiole         عنقًطويل

Ex. Colocasia sp القلقاس

Climbing petiole ًًًًًًًًًًًًعنقًمتسلق

Tropaeolum majus مثلًابوًخنجرً



Sessile leaf        ورقةًجالسة

Ex. Linum sp الكتان



Normal petiole      عنقًعادى

Ex. Eucalyptus spp الكافورًً

http://www.desert-tropicals.com/highdef.html


Elongate petiole         عنقًطويل

Ex. Colocasia sp القلقاس



Climbing petiole ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًعنقًمتسلق

Ex. Tropaeolum majus مثلًابوًخنجرً

http://herbarivirtual.uib.es/eng-med/imatges_especie/4971_80798.html

