
 الجذور والسوق واالوراقالدرس الثاني : 

 الجذور  : أوال

 وظيفة الجذور :

 امتصاص الماء والمعادن ونملها الى بالً اجزاء النبات  -1

 تثبٌت النبات فً التربة  -2

 التخزٌن  -3

 شعب احٌانا الى نصف كتلة النبات امتار وتت 0الى  5.0تنمو الجذور عادة من 

 

 الجذور : تكيفات لبعض

 متر  05: نبات تنمو جذوره نحو االسفل بعمك  الميسكيت نبات -1

 متر  10: له جذور متفرعة وتنمو من الساق فً جمٌع االتجاهات بطول  الصبار نبات -2

 تراكيب خاصة بالجذور 

 : تغطً الجذور وتتكون من خالٌا بارنشٌمٌة تساعد على حماٌة أنسجة الجذر  القلنسوة -1

 : القلنسوةتنتج 

 مادة لزجة تشكل مع الطبمة الخارجٌة للخالٌا مادة متشحمة تملل من االحتكان أثناء نمو الجذر                 

 وتستبدل خالٌا الملنسوة التً تتعرض للكشط فً الشموق او الرصٌف  فً التربة او                  

 : يزيذ يٍ طىل انجذر ويخىاجذ في انقًت انناييت نهجذر  القمي المولد النسيج -2

   : حزيذد يٍ انًساحت انسطحيت اليخصاص انًاء وانًعادٌ الجذرية الشعيرات -3

 



 عند عمل ق ع في الجذر تظهر المكونات التالية                                       

 نسيج البشزة -1

 
 النسيج الوعائي -3 النسيج االساسي -2

 
 

 يخًثم في

 "البشزة الخارجيت  "     

 وحخكىٌ يٍ 

  بارنشيميتخاليا            

 

 ثحظهز فيها ايخذادا

  الجذريت الشعيزاثحسًى 

 

 من ٌتكون 
مكونة من خالٌا بارنشٌمٌة تساهم :  القشرة -1

 فً نمل المواد النباتٌة وتخزٌنها
 البشرة الداخلية :  -2

 تلً المشرة للداخل                 
وٌحٌط بكل خلٌة من خالٌا المشرة شرٌط مماوم 

غٌر منفذ للماء  "كاسبار" للماء ٌسمى شرٌط 
ٌنظم مرور الماء حٌث ٌرغم الماء على المرور 

 من البشرة الداخلٌة الى االنسجة الوعائٌة 
 
 الدائرة المحيطية :  -3

تحٌط من الخارج تلً البشرة الداخلٌة وهً 
 بالنسٌج الوعائً 

 : تنتج الجذور الجانبٌة  وظيفتها
 

: فً نباتات الفلمتٌن وبعض الفلمة الواحدة  ملحوظة
دائرة لاكون كمبٌوم وعائً من أحد أجزاء ٌت
 حٌطٌة مال

 

وٌمعان فً  واللحاء الخشبٌتكون من 
 مركز الجذر 

 
الواحدة :  الفلقةفً نباتات  -1

 تتناوب أشرطة الخشب واللحاء
 مركزي وهً تحٌط باللب ال

 ( النخاع) الذي ٌسمى 
 قتين :لفي ذات الف -2

ٌوجد الخشب فً مركز الجذر 

وٌوجد   Xوٌكون على شكل 

 Xاللحاء بٌن ذراعً 

 أنواع الجذور

  الجذر الوتدي : -1

 م  انبنجز وانجزر وانفج مثل -

 : حثبيج اننباث  الوظيفت -

 

 انبصم    -انبطاطا انحهىة  : مثال:  الليفيالجذر  -2

 انسزيع نهًاءانخخزيٍ  –: حثبيج اننباث  الوظيفت      

 

 : الماء لتخزين المتحور -3

 انسزو واشجار انقزو  :  مثل

 حخزٌ انًاء  في انًناطق انقاحهت  :  الوظيفت

 :   تالتنفسي المتحورة -4

 بعض االشجار انخي حعيش في انًاء   مثال 

  : يذ انجذور انًغًىرة باالكسجيٍ الوظيفت 

 العزضيت الجذور -5

 واشجار انغابت االسخىائيت  انذرة   :  مثال

 دعى سيقاٌ اننباحاث  : الوظيفت 


