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 المحاضرة االولى                                     

 مقدمة عن علم التشريح

 Plant morphology andٌعد علم النبات الوصفً والتشرٌحً 

anatomy  احد الفروع االساسٌة المهمة لعلم الحٌاةBiology  إذ ٌهتم بدراسة بنٌة

وتعد النباتات ذات اهمٌة عظمى لمختلف الكائنات الحٌة . الكائنات النباتٌة ووصفها

فهً ضرورٌة الستمرار , التً ال تنضوي تحت هذه المملكة من حٌوان وانسان

إذ انها مصدر تموٌن الهواء الجوي باألوكسجٌن , الحٌاة على وجه االرض

فظال عن اعتبارها مصانع الغذاء لسائر , ت الحٌةالضروري لتنفس معظم الكائنا

ثم , العضوي من الماء والهواء والعناصر الغذائٌةفهً صانعة الغذاء . عالم الحٌوان

 .غذاء طبٌعٌاًا ومتنوعاًا لكثٌر من الكائنات بمادتها العضوٌة هً اٌضاًا 

فً مٌاه , ملٌون سنة 3500ظهرت الكائنات النباتٌة ألول مرة قبل نحو  

منذ بداٌته , خالل ذلكوقد عاش العالم النباتً . حٌطات ثم انتقلت بعدئذ الى الٌابسةالم

 :اربع مراحل تطورٌة هامة, حتى عصرنا الحاضر

 (الطحلبٌات)مرحلة النباتات المائٌة -1

  مرحلة النباتات الترٌدٌة  -2

 مرحلة النباتات عارٌات البذور -3

 مرحلة النباتات مغلفة البذور -4

لقد بدأ االنسان منذ القدم وفً اولى مراحل حٌاته بالتعرف على النباتات وتمٌز 

النافع عن الضار منها فاعتنى بها وانتخب منها افضلها وزرعها فكانت مصدراًا ٌلبً 

, ومصدراًا لكسائه كالقطن والكتان, حاجاته الغذائٌة الٌومٌة كالقمح والبطاطا

ومصدراًا لعالجه كالنباتات الطبٌة ومنها ما , ومصدراًا لوقوده كاألشجار الخشبٌة 

ولهذا السبب تطور علم النبات , اتخذه مصدراًا للزٌنة كاألزهار وظالل االشجار

 .بسرعة كبٌرة

وقد كان للحضارات القدٌمة كالبابلٌة والصٌنٌة والفرعونٌة الفضل فً كشف 

رفوا االسرار وع, فزرعوا الكثٌر من النباتات البرٌة, اهمٌة العدٌد من النباتات

خٌر دلٌل , فجعلوا صحائف البردي التً دونوا علٌها تارٌخهم , الطبٌة للكثٌر منها

جدران مقابرهم الى جانب ما سجلوه من كتابات ورسومات على , على ذلك

ثم كان لإلغرٌق فضل كبٌر فً نشأة علوم النبات وعلى رأسهم . ومعابدهم ومسالتهم

وتتلمذ على ٌدٌه , سة كتب عن نظرٌة النباتالفٌلسوف ارستطالٌس الذي الف خم

الحظة وجمع المعلومات وقدرته فً مالفٌلسوف ثٌوفراستس الذي امتاز بدقته فً ال
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, فقد شرح خطوات انبات الكثٌر من البذور, الحصول على االستنتاجات المنطقٌة

, طبقاًا لخصائص الفسلجٌة بٌن الجذور واالوراق والسٌقان بٌن اجزاء النبات ومٌز

كما فرق بٌن النباتات ذات السٌقان غٌر المتفرعة وذات االوراق المتوازٌة العروق 

والتً تعرف حالٌاًا بذوات الفلقة الواحدة وبٌن النباتات ذات السٌقان المتفرعة وذات 

كما ٌعد هو اول من قام . االوراق الشبكٌة التعرٌق والتً تعرف حالٌا بذوات الفلقتٌن

 . ات الى اشجار وشجٌرات واعشاببمحاولة تقسٌم النبات

مولد نهضة علمٌة فً مٌادٌن , وٌعتبر النصف الثانً من القرن االول المٌالدي

الذي ٌعتبر معجمة   Plinyالذي كان من نبغائها العالم الرومانً بلٌنً, العلم المختلفة

التارٌخ الطبٌعً ثروة علمٌة كبٌرة جمع فٌه معلومات عن الفٌن من المراجع وقد 

 .فً سبع وثالثٌن كتاباًا منه ستة عشر كتاباًا فً النبات بَب تِت كُك 

ثم جاء علماء العرب لٌكون لهم الدور البارز فً ترجمة مؤلفات االغرٌق 

واغنائها بما اضافوا الٌها من تجاربهم ودراساتهم , والرومان وحفظها من الضٌاع

جابر بن , بالنباتولعل من ابرز علماء العرب الذٌن اهتموا , ومعارفهم الخاصة

وكان اهتماماتهم بالناحٌة الطبٌة ٌفوق , وابن البٌطار وابن بطوطة وابن سٌنا, حٌان

وال . وقد ترجمت الكثٌر من مؤلفات العرب الى لغات اخرى, اهتماماتهم االخرى

لداود بن عمر االنطاكً حتى ٌومنا الحاضر ٌستخدم فً ( التذكرة)ٌزال كتاب 

 .بٌة من النباتات العشبٌةتركٌب بعض االدوٌة الط

فظهرت االكادٌمٌات العلمٌة  18-17مع بداٌة القرن  بدأت بشائر النهضة الحدٌثة

وخالل هذه الفترة ظهر بعض العلماء المتخصصٌن لدراسة النبات وكرس بعضهم 

الذي كرس  Joachim Jungجهده لفرع او اكثر مثل العالم االلمانً جواكٌم جنج 

وكان إلختراع المٌكروسكوب الفضل الكبٌر . جٌا النباتجهده لدراسة مورفولو

صانع اول مٌكروسكوب عام   Z. Janssenلدراسة تشرٌح النبات فكان لجانسن

الذي طور صناعة  A. V. Leuwenhockوانطوان فان لوفنهوك,  1590

كما كان الختراع المٌكروسكوب االلكترونً فً الثالثٌنات من . المٌكروسكوبات

الخلٌة والكائنات  ألجزاءٌن الفضل االعظم فً معرفة التركٌب الدقٌق القرن العشر

كتشف الذي ا M.Malpighiولعل من اهم علماء التشرٌح العالم مالبٌجً, الدقٌقة

والذي , تشرٌح النباتواضع اسس علم  N. Growرو والعالم ك, الثغور فً االوراق

لنباتً كما اهتم بدراسة تشرٌح شاهد الخالٌا النباتٌة واعتبرها وحدة بناء النسٌج ا

 .االنسجة وتركٌب االلٌاف واالوعٌة
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على انه فرعاًا من  (:anatomy plantعلم تشريح النبات )وٌمكن تعرٌف 

الذي ٌتبنى دراسة التركٌب الداخلً للنبات عن طرٌق  Biologyفروع علوم الحٌاة 

وااللٌة التً تتكٌف , تشرٌح اعضاءه المختلفة ودراسة مواقعها واالنسجة المكونة لها

وفً كثٌر من الحٌان ٌعتبر العلماء علم التشرٌح احد . وظائفها المختلفة بها إلداء

سة الشكل الذي ٌختص بدرا Morphological sciencesفروع علم الشكل 

كٌفٌة اداء الوظائف والعملٌات  الذي ٌساعدنا بالتالً فً فهم, الداخلً للنبات

  .الفسلجٌة المختلفة

 : وقبل الخوض فً مٌادٌن هذا العلم البد من التعرف على بعض المفاهٌم المهمة

 الً البذرية النباتاتتقسم 

من خصائصها انها :   Class Gymnospermae صف عارٌة البذور -ا 

لها نسٌج  –مستدٌمة الخضرة  –اشجار او شجٌرات او اعشاب  –خشبٌة معمرة 

الطور الجرثومً  –ال توجد اوعٌة خشبٌة الخشب ٌتكون من قصٌبات و –كمبٌوم 

 .لها مخارٌط مذكرة و مؤنثة –مفتوحة الكربلة -سائد

   النباتات -2مثل نخٌل السٌكاس  السٌكادٌة النباتات -1: عارٌات البذور  تقسٌم

       روطٌه مثل الصنوبر و االرزالمخ النباتات -3 الجنكوٌة مثل نبات جنكوبٌلوبا 

النٌثٌة مثل نبات افٌدرا   النباتات -4         

نباتات تتمٌز   Class Angiospermae (زهرٌةال: )مغطاة البذورصف  -ب

 .الزهرة ان عضو التكاثر فٌها هو ب

 –الصفات المورفلوجٌة : الزهرٌة هً  النباتات تقسٌماالسس المتبعة فً 

 -شكل حبوب اللقاح –نوع الجنٌن  –عدد الكروموسومات  –فات التشرٌحٌة الص

الصفات الكٌموحٌوٌة  

 :تقسم النباتات الزهرٌة الى صفٌن ثانوٌٌن هما

 Monocotyledonaeذات الفلقة الواحدة  النباتاتصف  -ا 

ة منها العائلالرتبة النخٌلٌة و –لة النجٌلٌة منها العائتشتمل علً الرتبة النجٌلٌة و

ئلة السوسنٌة العاالرتبة الزنبقٌة ومنها العائلة الزنبقٌة والعائلة النرجسٌة و - النخٌلٌة 

 منها العائلة الموزٌة الرتبة الموزٌة و –

 : تصنف الً تحت صفٌن هما Dicotyledonae صف نباتات ذات الفلقتٌن -ب     

http://www.maktoobblog.com/search?s=تقسيم+النباتات&butt%3e%3cspan%20style=
http://www.maktoobblog.com/search?s=تقسيم+النباتات&butt%3e%3cspan%20style=
http://www.maktoobblog.com/search?s=تقسيم+النباتات&butt%3e%3cspan%20style=
http://www.maktoobblog.com/search?s=تقسيم+النباتات&butt%3e%3cspan%20style=
http://www.maktoobblog.com/search?s=تقسيم+النباتات&butt%3e%3cspan%20style=
http://www.maktoobblog.com/search?s=تقسيم+النباتات&butt%3e%3cspan%20style=
http://www.maktoobblog.com/search?s=تقسيم+النباتات&butt%3e%3cspan%20style=
http://www.maktoobblog.com/search?s=تقسيم+النباتات&butt%3e%3cspan%20style=
http://www.maktoobblog.com/search?s=تقسيم+النباتات&butt%3e%3cspan%20style=
http://www.maktoobblog.com/search?s=تقسيم+النباتات&butt%3e%3cspan%20style=


4 
 

بتالت سائبة او عدٌمة البتالت وتشمل رتبة  تحت صف نباتات ذات -1 

هً ٌمة البتالت و الرتبة الحرٌقٌة وهً عدالصفصائٌة ومنها عائلة الصفصافٌة و

فها الزهري مكون من محٌط واحد ومنها العائلة التوتٌة ونباتات لها نباتات غال

 الجٌرانٌةدٌة ورنها الرتب القرنفلٌة والشقٌقة والخشخاشٌة والومو بتالت سائبة

 الخٌمٌة والخبازٌة و

 .المركبةالقرعٌات وملتحمة و منها رتبة تحت صف نباتات ذات بتالت  -ب

عض الصفات فلكل منها طور مشٌجً غطاة البذور مع عارٌتها ببتتشابه م

وانابٌب , لٌن من السبورات وفً تكوٌن شك, تزل ومعتمد على الطور السبوري مخ

 .لقاح وبذور وجذور حقٌقٌة وسٌقان واوراق

االنواع النباتٌة لصف عارٌات البذور  المٌزات التً تمتاز بها ماهً اهم/ س)

 .(واالنواع النباتٌة لصف مغطاة البذور

 herbsالنباتات اٌضاًا على اساس الشكل والحجم الى اعشاب  تقسيمٌمكن 

فاألعشاب .  treesواشجار shrubsوشجٌرات  Vinesونباتات سٌقانها ضعٌفة 

وال ٌتجاوز , وانسجتها تحتوي على نسب قلٌلة من نسٌج الخشب, نباتات غضة

اما النباتات ذات السٌقان الضعٌفة تكون . مثل البرسٌم والطماطم, عن المترارتفاعها 

بة كبٌرة من نسٌج الخشب مثل زاحفة او متسلقة الن سٌقانها ال تحتوي على نس

اما الشجٌرات فهً نباتات ذات سٌقان خشبٌة قائمة طولها حوالً . الخٌار والعنب

كثٌرة التفرٌع وخاصة قرب سطح التربة ومن امثلتها القطن , المترٌن او اكثر قلٌال

طوٌلة ٌزٌد اما االشجار فهً نباتات ذات سٌقان خشبٌة غلٌظة قائمة . الروز

 .ثالث امتار مثل اشجار النخٌل والتوت ارتفاعها عن

 :النباتات حسب دورة حٌاتها الىوتقسم 

  نباتات حولٌةAnnual plants  التً تكمل دورة حٌاتها فً موسم نمو

 .واحد بأقل من سنة كاملة مثل ازهار الزٌنٌا والشبوي

  ذات الحولٌن  والنباتات  Biennial plants ًالتً تكمل دورة حٌاتها ف

سنتٌن إذ ٌتكون المجموع الخضري فً الموسم االول واالزهار والبذور 

 .وبعدها ٌموت النبات مثل نبات القرنفل والقرعفً الموسم الثانً 

  نباتات معمرةPerennial plants  وهً نباتات تعمر اكثر من سنتٌن

  .مثل اشجار الحمضٌات والتٌن وغٌرها
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النباتات اعتماداًا على نوع التلقٌح واستناداًا الى التراكٌب الوراثٌة  تقسيمكما ٌمكن 

 : للنباتات المشتركة فٌه الى

 خلطً  نباتات ذات تلقٌحCross pollination  وفٌه تنتقل حبوب اللقاح من

وٌتم هذا , متوك نبات الى مٌاسم نبات اخر ٌختلف عنه فً التركٌب الوراثً

 .و الحشرات او الطٌور او الماءالتلقٌح بواسطة الرٌح ا

 ًنباتات ذات تلقٌح ذاتSelf pollination   فٌتم بانتقال حبوب اللقاح من

او , كما فً البزالٌا( التركٌب الوراثً متشابه)سداة الى مدقة الزهرة نفسها 

بٌن زهرتٌن فً النبات نفسه وهذا ما ٌحدث فً كثٌر من النباتات احادٌة 

أذا . كالذرة( اخرى انثوٌة تحمل على النبات نفسهازهار ذكرٌة و)المسكن 

 ؟..؟  مثل ماذا ..ماهً النباتات ثنائٌة المسكن 

    Plant body :الجسم النباتي

ولكن ٌمٌزها , تختلف النباتات الزهرٌة اختالفاًا كبٌراًا فً اشكالها وانواعها

واالوراق هً الجذر والساق , جمٌعاًا وجود اعضاء نباتٌة محددة لكل نبات منها

. صاب والنضج الثمار والبذورواالخٌرة ٌتكون منها بعد التلقٌح واالخ, واالزهار

وٌبدأ ظهور جسم النبات فً النباتات الراقٌة على هٌئة خلٌة واحدة تمثل بالبٌضة 

والتً تتحول باالنقسام وحصول عملٌة التماٌز البسٌط الى جنٌن  Zygoteالمخصبة 

Embryo ملٌة تدعى النبات بع الذي بدوره ٌنموGermination  عند توفر

انقسام : الظروف المالئمة لٌكون النبات الكامل ماراًا بعملٌات مختلفة اهمها

 Specialization ثم تخصصها  Enlargement وتوسعها  Cell divisionالخالٌا

الزهري وعموماًا ٌمكن القول بأن جسم النبات . Differentiationواخٌراًا تماٌزها 

ٌوجد عادة تحت سطح التربة ومجموع  root systemمن مجموع جذري  ٌتكون

   .ٌوجد معرضاًا للهواء shoot system خضري

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

           

   

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

  

 

 

 

 

 

 



8 
 

 :الفرق بين نباتات عاريات البذور ومغطاة البذور

 عاريات البذور: 

والتً  Strobilusبشكل تركٌب مخروطً ٌعرف بالمخروط  اعضاء التكاثر مرتبة -1

او انثوٌة , (microsporesالسبورات الصغٌرة )هً اما ذكرٌة تحمل حبوب اللقاح 

وسٌلة التلقٌح بواسطة (. megasporesالسبورات الكبٌرة )تحمل البوٌضات 

الخصاب تحتوي حبة اللقاح نواتان ذكرٌتان واحدة منهما فقط تقوم بعملٌة ا. الرٌاح

وٌختلف عدد الفلقات فٌه , اي ٌكون فٌها اخصاب مفرد وٌحاط الجنٌن بنسٌج غزٌر 

 .من واحدة الى حلقة تضم سبع عشرة فلقة

 .تتكاثر بالبذور ونادراًا ما تتكاثر خضرٌاًا  -2

 . Resin canals غنٌة بالقنوات الراتنجٌة -3

كما ان , هً العناصر الناقلة الوحٌدة فً نسٌج الخشب  Tracheldsتكون القصبات  -4

وفٌة خالٌا منخلٌة مفردة بدالًا   Companion cellاللحاء فٌها عدٌم الخالٌا المرافقة 

 . من االوعٌة المنخلٌة التً تتكون من سلسلة من الخالٌا

 .نهوان الساق فٌها ٌحتوي على اللب اال ان الجذور خالٌة م, الجذور وتدٌة  قوٌة  -5

الثمار على شكل مخارٌط من حراشف سمٌكة كما فً المخروطٌات او من حراشف  -6

 .رقٌقة كما فً عائلة السرو

 .نباتاتها معمرة وغالباًا دائمة الخضرة تحتفظ  باوراقها خالل فصول السنة -7

ألغلب انواعها التً تعٌش فً المناطق المعتدلة الشمالٌة اوراق ٌتراوح طولها بٌن  -8

اما التً . ا ابرٌة او حرشفٌة واألخٌرة قد تغطً معظم الساقسم وهً ام 2-20

ان . سعف النخٌل اوراق الساٌكادات وتشبه. تعٌش فً استرالٌا لها اوراق عرٌضة

اختزال حجم االوراق والمساحة السطحٌة لها ووجود طبقة سمٌكة من الكٌوتكل 

ظروف  توحً بان هذه الخصائص الجفافٌة نتجت عن تطور هذه النباتات تحت

هذا , مناخٌة اقل مالئمة لحٌاه النبات من تلك التً رافقت تطور نباتات مغطاة البذور

  . ما ساعدها على العٌش فً المناطق الجافة مثل اعالً الجبال واالراضً المكشوفة

 مغطاة البذور: 

 جمٌع مغطاة البذور لها ازهار تحمل فً الغالب حبوب اللقاح واالمشاج االنثوٌة -1

 . سوٌة

 Ovaryداخل تركٌب مغلق هو المبٌض  Seedsوالبذور  ovulesوجد البوٌضات ت -2

 .الذي ٌتحول بعد نضوجة الى ثمرة
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الذي ٌنتج عنه تكوٌن  Double fertilizationٌحدث فٌها الخصاب المزدوج  -3

وٌتم التلقٌح . السوٌداء وهو نسٌج غذائً لجنٌن البذرة الناشئ من البٌضة المخصبة

 .حشرات والطٌور وغٌرهابواسطة الرٌاح وال

 .القنوات الراتنجٌة تكون محدودة -4

والقصبات وٌوجد فً لحائها الخالٌا  على اوعٌة خشبٌة  Xylemٌحتوي الخشب  -5

 .المرافقة

 .الجذور قد تكون بأشكال مختلفة كاللٌفٌة والخازنة فضال عن الجذور الوتدٌة  -6

وان كانت تضم نباتات خشبٌة معمرة اال ان معظمها نباتات عشبٌة تعٌش لعام او   -7

  .وتقسم الى صنفٌن هما ذات الفلقة الواحدة وذات الفلقتٌن مع بعض الشواذ, عامٌن

 


