تاتع انذرس انثاوً
* انساق:

أ\ دمحمعثذانفتاح

انسٍقانStems :
هى انًحىس انشئٍغً  ،وٌُشأ عادة يٍ انشٌشت

انمجموع انخضزي:

انمجموع انجذري
ٌشًم اندزس وانشعٍشاث اندزسٌت

ٌشًم انغاق ويا ٌحًهه يٍ أفشع وأوساق
وبشاعى وأصهاس وثًاس
* أوواع انسٍقان:

.2ساق خشثٍح:

.1ساق عشثٍح:
وٌىخذ هزا انُىع بانُباحاث انغُىٌت

وحىخذ انُباحاث انًعًشة  -ال حمىو بعًهٍت انبُاء انعىئً
يثال (انُخٍم-انخٍضساٌ)

 يثال َ :باث انههٍىٌ : نها عاق نٍُت يشَت خعشاء نىخىدانبالعخٍذاث انخعشاء وبانخانً حمىو بانبُاء انعىئً

مهحوظح

حخًٍض انغاق بكىَها نٍفٍت صهبت

 :انغاق فً انُباحاث انًغُت :يغطاة بانهحاء

ط \\ يافائذة انُغٍح انفهًٍُ انزي ٌغطً انغاق فً انُباحاث انًغُت؟
انحًاٌت يٍ :
 - 1األظشاس انًادٌت

 -2غضو انحششاث

 - 3حشائك انغاباث

نمذ َدج بعط االشداس يٍ حشائك انغاباث بألم لذس يًكٍ يٍ االظشاس بفعم انهحاء انزي ٌغطً خزوعها

**أقساو انسٍقان حسة انمكان :
.1سٍقان هوائٍح :حًُى فىق عطح انخشبت،
.2سٍقان أرضٍح  :حًُى ححج عطح انخشبت

-

هٍكم انساق ووظٍفته:
 -1دعى األوساق وحشاكٍبه انخُاعهٍت
َ -2مم انًاء وانًىاد انًزابت بىاعطت األَغدت انىعائٍت إنى خًٍع أخضاء وحىفش انذعى
 -3بعط انغٍماٌ حخضٌ انًىاد انغزائٍت
األوسجح انوعائٍح:
مزتثح فً حزو أو
مجموعاخ محاطح تخالٌا
تزوشٍمٍح

كٍف ًٍَض بٍٍ انحضو انىعائٍت فً انمطاع انعشظً نهغاق فً رواث انفهمت انىاحذة ورواث انفهمخاٌ؟

- 2انفهمخاٌ:انحضو انىعائٍت يشحبت

انفهمت انىاحذة:

عهى صىسة حهمت واحذة أو حهماث يخحذة انًشكض

انحضو انىعائٍت يبعثشة
ومو انساق

ًَ.2ى انمطش:

ًَ.1ى انغاق انطىنً :

باَخاج انكًبٍىو انىعائً نهخالٌا

بفعم انخالٌا اإلَشائٍت انمًٍت

يثم انًعًشاث انثُائٍاث انفهمت وانًخشوغٍاث

حهقاخ انىمو انسىوٌح:
هى إَخاج انخشب وانهحاء غىال انعاو

ما أهمٍح حهقاخ انىمو انسىوٌح ؟
حغخذو فً حمذٌش عًش انشدشة عٍ غشٌك عذ حهماث انًُى انغُىٌت فً لاعذة انغاق كًا فً شدشة انبهىغ األبٍط
كٍف ٌمكه نكمٍح انزطوتح أن تؤثز عهى عزض حهقاخ انىمو انسىوٌح؟
*انحهمت انعشٌعت :يىعى ًَى كبٍش ووفشة فً انشغىبت (انًاء)
*انحهماث انعٍمت :يىعى خفاف.
س\\ عذد تكٍفاخ انساق انتً تساعذ انىثاخ عهى انثقاء عهى قٍذ انحٍاج؟
.1عٍماٌ حخضٌٍ انًىاد انغزائٍت انضائذة

.2عٍماٌ حخحًم اندفاف أو انبشد أو انحشاسة

*عٍماٌ عههت انخعشف :انطًاغى

– انغُذٌاٌ

* أوواع انساق :
 -1انذروح :
عاق يُخفخت حًُى ححج عطح االسض يع بشاعى ًٌكٍ أٌ حًُى يُها ثًاس بطاغظ خذٌذة
مثم :انبطاغظ انبٍعاء

انوظٍفح  :حخضٌٍ انغزاء

 -2سٍقان تصهح:
عاق لصٍشة يعغىغ يحاغ بأوساق غشٌت
مثم:انبصم  -انخضايى  -صَبك انًُش -انُشخظ

انوظٍفح  :حخضٌٍ انغزاء

 -3رٌزوماخ  :عاق حًُى افمٍا ححج عطح االسض
مثال  :انغىعٍ – وبعط انغشاخظ

انوظٍفح  :حخضٌٍ انغزاء – انخكاثش انالخُغً

 -4جارٌح :
هً عٍماٌ حًُى عهى غىل عطح انخشبت
مثم  :انفشاونت – بعط انحشائش – َباث انغٍالٌ

انوظٍفح  :انخكاثش انالخُغً

 -5انكعوب ٌ :خكىٌ بانكايم حمشٌبا يٍ َغٍح انغاق يع بعط االوساق انحششفٍت أعهى لًخه
مثال انضعفشاٌ – انذنبىد

