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 ن املخبري اقواعد ألام                            :          الجلسة العملية ألاولى

 

:أهداف الجلسة           

 .توجيهات عامة حول قواعد ألامن املخبري  -1

 . التعريف باملجهر، ومقارنته مع املكبرة -2

 .ف ببعض طرق تحضير املحضرات النباتية املجهريةالتعري -3

 .القيام بتحضير محّضر كمثال لدراسته تحت املجهر -4

 

o بعض القواعد الواجب مراعاتها في املخبر : 

يعد املخبر املكان املخصص لدراسة الجزء العملي للموضوعات النظرية التي يدرسها الطالب، وتدريبه 

الجانب النظري والعملي من أجل فهم املعلومة العلمية  على دقة املالحظة وإحداث تكامل بين

 .واستيعابها

ب العمل في املخبر التقّيد بما يلي
ّ
 :يتطل

 الالتزام بالوقت .1

 . ارتداء املريول ألابيض .2

 .عدم اصطحاب الطعام والشراب للمخبر .3

 .التقّيد باملكان املخصص للجلوس .4

 .ذ الجزء العمليوضع الكتب والحقائب في مكان آمن بعيد عن مكان تنفي .5

 اصطحاب الدفتر املخصص وألادوات املساعدة ؟ .6

 .الاطالع على التعليمات الخاصة بالعمل املخبري وتفهمها .7

 .الانتباه إلى مالحظات ألاستاذ املشرف وتسجيلها .8

 .التعامل مع ألاجهزة ومواد العمل بهدوء والالتزام بالتعليمات لدى استخدامها .9

ة ب .11
ّ
 دون تسّرع ؟العمل بانتباه وهدوء ودق

 .املحافظة على النظافة بعد العمل .11
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تب  
ُ
 :عة عند استخدام املواد الكيميائيةبعض إلارشادات امل

 .ارتداء القفازات والكمامات الواقية حسب تعليمات ألاستاذ املشرف .1

 .الاطالع على خطوات التجربة وتحضيرها قبل الجلسة العملية .2

 .والفم والجسم أثناء استخدام املواد الكيميائية تبقى ألايدي بعيدة عن الوجه والعينين .3

 .عدم تلويث املحاليل وخلط القطارات واملاصات فيها .4

 .عدم شم أو تذوق املواد الكيميائية والتعامل بهدوء عند استخدامها .5

 عدم توجيه فوهة أنبوب الاختبار باتجاه الوجه، بسبب قدرة بعض املواد الكيميائية على التطاير  .6

 .فاعل مما يتسّبب بالحوادثأثناء الت

 . الغسل باملاء عند تطاير املواد الكيميائية على العينين أو الجسم .7

 .عدم التبذير عند استخدام املواد الكيميائية وامللونات واملاء، وفصل ألاجهزة من الكهرباء بعد الاستخدام .8

ة أثناء العم .9
ّ
 . لعدم نقل امللونات والكواشف من أماكن العمل ومراعاة الدق

 .العمل تحت ساحبة الهواء في التجارب التي يتم التعامل فيها مع مواد ذات خطورة سمّية .11

 .تنظيف وترتيب مكان العمل عند الانتهاء من التجربة .11
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 املجهر microscope  

 :تعريفه 

o ملجردة، باستخدام مجموعة من جهاز يستخدم لرؤية ألاجسام التي ال يمكن أن ترى بالعين ا

 .العدسات بأمواج ضوئية مختلفة

o شكل على تراكيب وجود الحظ و 1665) البلوط لحاء من ميتة خاليا (الفلين هوك روبرت فحص 

 . الخاليا سماها) ضيقة حجرات)صناديق 

o الستخدامه في دراسة ألاجسا 
ً
م الصغيرة يعد املجهر من أهم ألادوات املستخدمة في علم ألاحياء، نظرا

التي ال نستطيع أن نراها بواسطة العين املجردة، فهو يمكننا من رؤية التفاصيل الدقيقة للعينة 

يوجد عدة أنواع . املراد الكشف عنها وبما أن هذه ألاداة ثمينة وحساسة فيجب التعامل معها بحذر

 في هذا املختبر هو املجهر ال
ً
 light)ضوئي املركب مختلفة للمجهر لكن النوع ألاكثر استعماال

compound Microscope)  حيث أنه كلما ،
ً
ان هذا املجهر يمكننا من رؤية ألاجسام الصغيرة جدا

استخدمت عدسات ذات قوة تكبير أعلى تزداد قوة تكبير املجهر بدرجة تمكننا من رؤية تفاصيل 

في تسمية هذه املجاهر  مرة، والسبب 1111إلى  41أدق، حيث تتراوح قوة التكبير في هذا املجهر من 

باملجاهر املركبة الحتوائها على عدستا تكبير احداهما موجودة في العدسة العينية، والثانية موجودة 

 .في العدسة الشيئية

o مجهرية وكيميائية، لذلك يجب : يتم دراسة الخاليا النباتية املحضّرة على شرائح زجاجية بطريقتين

 .ع امللونات املستخدمة حسب آلية العملمراعاة عمل املقاطع املجهرية وتنو 

 :امللونات املستخدمة لتلوين املحضرات للفحص باملجاهر الضوئية قد تكون       

 (أخضر امليثيل)تستعمل لتلوين النواة، مثل : ملونات قاعدية -

 مثل إلايوزين: ملونات حمضية -

 .   إلايوزين وأزرق املثيلين :تتألف من مزيج من امللونات القاعدية والحمضية مثل: ملونات معتدلة -

يتم فحص املضرات باستعمال املجاهر والتي تتنوع حسب الغاية من الفحص، وحسب نوع املحضر       

 .املدروس

o املجهر الضوئي، املجهر الالكتروني، املجهر املتصل بالفيديو :يوجد أنواع مختلفة للمجاهر منها. 
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املحضّرة في عملي علم النبات والحيوان على املجاهر الضوئية، ألن  تعتمد دراستنا املخبرية لفحص الشرائح

 .ميكرو متر( 1,2)ميلي متر وباستخدام املجهر الضوئي تصبح ( 1,1)حدود الرؤية بالعين املجردة هي 

 :أنواع املجهر الضوئي

 :املجهر الضوئي العادي .1

، يعد (جسمية وعينية)سات يستعمل فيه الضوء العادي كمصدر لإلضاءة، و يحوي نوعين من العد

 .مرة( 2111 -1111)من املجاهر البسيطة ، ، ويعطي تكبيرات تتراوح بين 

 (:املجهر املفلور )مجهر ألاشعة فوق البنفسجية  .2

تستعمل فيه ألاشعة فوق البنفسجية كمصدر لإلضاءة، ويستعمل عدسات الكوارتز بدل الزجاج، كما 

الكيميائية املفلورة داخل الخلية والتي تمتص هذا النوع من يسمح بقياس كثافة وتوزع بعض املركبات 

 . ألاشعة، فهو يعتمد على ارتداد ألاشعة فوق البنفسجية بلون المع إذا اصطدمت بمادة مفلورة

 :مجهر القاع املظلم .3

يستعمل لدراسة الخاليا الحية ألنه يساعد على إيضاح العضيات الخلوية املتباينة في قابلية كسرها    

لضوء، وفيه ال تمر ألاشعة الضوئية مباشرة عبر العّينة بل تصطدم بحوافها مما يؤدي إلى وصول الضوء ل

املحيطي فقط إلى العدسة، وتظهر العينة محاطة بهالة مضاءة المعة على قعر مظام، وهكذا يمكن دراسة 

 .الشكل الخارجي للخلية وعضياتها فقط

 :مجهر متباين ألاطوار .4

ء العادي لفحص الخاليا الحية غير امللونة مع إمكانية إظهار حركات العضيات داخل يستعمل فيه الضو

ُيضاف للعدسة الجسمية لوحة شفافة ومنظار خاص )الخلية، وتم تطوير هذا املجهر بإضافة مكثف خاص 

 يسمح بتغيير طور ألاشعة الساقطة مباشرة، وانحراف الضوء نتيجة تباين قرائن انكسار ( يلحق باملكثف

 . عضيات الخلية ، مما يؤدي لظهورها أوضح ودون الحاجة لتلوينها أو تثبيتها

 :مجهر الضوء املستقطب .5

يتم فيه تحويل الضوء العادي إلى ضوء مستقطب، ولقد ساعد استعمال هذا املجهر على دراسة تشكل 

سمح بمرور  الضوء يحوي هذا املجهر على مكثف محلل ي. الغشاء والجدار الخلوي وبنية العضيات الخلوية

عندما يكون مخطط استقطابه موازي للضوء املستقطب، فتبدو املكونات الخلوية مضيئة وهذا ما يسمى 

 .باالستقطاب
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 :تركيب املجهر الضوئي

قبل فحص أي محضر يجب إلاملام التام بأجزاء املجهر ووظيفة كل جزء والتعامل بدقة وهدوء من أجل 

 .لعينة املدروسةالحصول على أوضح صورة ل

 :هي ثالثة أقسام رئيسةيتألف املجهر الضوئي املستخدم أثناء دراستنا من 

تضم املنبع الضوئي واملكثف، وتقوم بتجميع الضوء وتوجيهه نحو : الجملة الضوئية .1

 .املحضر

أوالشيئية ألنها قريبة من الجسم أو الش يء )تضم العدسات الجسمية : الجملة الجسمية.  2

وهي مجموعة من ثالث إلى أربع عدسات متصلة بالقرص، وتكون العدسة ، (صهاملراد فح

، كما تسّمى العدسة املاسحة (X 4)القصيرة منها في الغالب ذات القوة التكبيرية الصغرى 

، والعدسة الشيئية الكبرى (X 10)والعدسة الشيئية املتوسطة ذات القوة التكبيرية الوسطي 

 العدسة الزيتية التي تصل قوة تكبيرها إلى  (x 40)ا ذات القوة التكبيرية العلي
ً
 111ويوجد أيضا

 .(x 100)مرة 

رينا شكل كامل املحضر، وأول عدسة تستعمل عند  X4 تسمى العدسة 
ُ
العدسة املاسحة ألنها ت

الفحص من أجل الوصول للساحة املجهرية، وتوجد مسافة أمان مناسبة بين هذه العدسة والجسم 

 .املراد فحصه

ألن مسافة ألامان بين هذه العدسة والجسم املراد ( الزيتية)العدسة الغاطسة  X111 تسمى العدسة     

فحصه تكاد تكون معدومة، فيتم استعمال قطرة من زيت ألارز على املحضر يمنع انكسار الضوء نتيجة 

 (. قطرة الزيت والشريحة الزجاجية)نفاذه في وسطين متساويين في الكثافة 

، تقوم بتكبير الصورة X11 ، X18 تضم العدسات العينية بتكبيرات : العينية الجملة .2

 .الناتجة عن العدسات الشيئية وإعطاء الصورة النهائية للعّينة املدروسة

 :هي ألاجزاء ألاخرى التي يتركب منها املجهر -

املصباح )جزء مسطح يرتكز على املنضدة وتقوم بتثبيت املجهر، وتحوي على مصدر ضوئي: القاعدة -1

 .، واملكثف ومفتاح تشغيل املصباح الكهربائي(الكهربائي

 :تستند عليه( الحامل)الذراع  -2

 

 

 

 

https://manara.edu.sy/



  

8 
 

 

  

 

 

o تتوضع عليها شريحة العّينة املدروسة والتي يتم (: حامل الشريحة( )املنضدة)طاولة املجهر

 ويوجد فيتثبيتها باستخدام ملقط التثبيت على الطاولة والذي يحمي املحضر من الحركة، 

 .مركزها فتحة صغيرة تسمح بمرور الضوء خالل الشريحة

o واملتوضعة على القوص الدوار الذي يسمح بالحصول : العدسات الجسمية 
ً
ألاربع املذكورة سابقا

 . على تكبيرات مختلفة للعّينة

o اللوالب : 

ُيستخدم بداية للوصول للساحة املجهرية وتكون (: الضابط الكبير) لولب إلاحكام السريع

وهوعبارة عن عجله كبيرة موجودة على جانبي املجهر، تستعمل لتنظيم املسافة  كته واضحة،حر 

بين املنضدة والعدسة الشيئية للحصول على رؤية واضحة، حيث يتم استعمالها في حال 

وال تستخدم في  (x 10)أو القوة التكبيرية الوسطي  (x 4)العدسة ذات القوة التكبيرية الصغرى 

 ملاذا؟ (x 100)أو العدسة الزيتية  (x 40)العدسة الشيئية الكبرى حال استخدام 

 على جانبي (: الضابط الصغير) لولب إلاحكام البطيء 
ً
عبارة عن عجلة صغيرة موجودة أيضا

املجهر حيث تستخدم للمساعدة على رؤية الهدف بصورة أوضح، ويتم استخدام الضابط 

 ملاذا؟  100x) أو العدسة الزيتية ملاذا؟  (40x)لكبرى العدسة الشيئية ا الصغير في حال استخدام 

 

، ويستخدم لولبا التحكم بتحريك طاولة املجهر 
ً
 ويسارا

ً
ويستخدم أحدها لتحريك الطاولة يمينا

آلاخر لتحريك الطاولة لألمام والخلف، وذلك من أجل جعل العّينة املدروسة ضمن مسار 

 .الضوء حتى يتخلله ويتم رؤية املحضر

o فاملكث : 

يوجد املكثف تحت فتحة املنضدة، ووظيفته تجميع أشعة الضوء لتعبر من خالل ألاجسام املراد   

 .فحصها
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 :1مالحظة

م بكمية الضوء بواسطة الحظار وهو عبارة عن نتوء بارز حول املكثف، أو باستخدام 
ّ
يتم التحك

 .حضر بشكل مريح للعيناللولب املوجود على يمين قاعدة املجهر، وبذلك يتم رؤية امل

 :2مالحظة

الحرص والتأني أثناء استخدام القرص الدوار للحصول على التكبيرات الالزمة وعدم تدويره من 

 جهة العدسة الغاطسة؟

 :3مالحظة

عند الوصول للصورة املجهرية املطلوبة اليتم تحريك قاعدة املجهر، وإنما تحرك قاعدة 

 العدسات العينية لكي ال نفقد الصور 
ً
 .ة املجهرية و نضطر للبحث عنها مجددا
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 :املحافظة على املجهر بعد الاستعمال

 وكيف نستطيع العناية بهذه ألاداة الحساسة، فهو يجب أن 
ً
 صحيحا

ً
نفهم كيف نستعمل املجهر استعماال

 .ال نستطيع رؤيتها بالعين املجردةالنافذة التي نطل بواسطتها على الكائنات الحية التي 

 : يجب استعمال املجهر بتأن وهدوء، والتقيد باإلرشادات املخبرية التالية

 لسقوط العدسات،  . أ
ً
ويوضع برفق عند الاضطرار لنقل املجهر ُيحمل من ذراعه بوضع قائم تجنبا

 عن حافة الطاولة
ً
 .بحيث يبقى بعيدا

نظف العدسات العينية والشيئية بورق ن . ب
ُ
اعم، أو بقطعة قماش لّين، وتجنب استخدام القماش ت

 (.يجب تنظيف العدسات بين فترة وأخرى بالكزيلول .)الخشن ألنها تخرش العدسات

 .في مركزها الصحيح فوق ثقب املنضدة( املاسحة)يتم التأكد من أن العدسة الشيئية الصغرى  . ت

مسك الصفيحة الزجاجية من الجوانب، لتجنب ترك بصمات ألاصا . ث
ُ
 .بع عليهات

توضع شريحة على املنضدة وتثبت الشريحة بواسطة ملقط التثبيت، بحيث تكون العينة املراد  . ج

 .فحصها فوق الثقب مباشرة

في حال )تنظم إلاضاءة بتحديد شدة النور الصادر من املنبع الضوئي عن طريق الللولب الخاص  . ح

 (.كون إلانارة خارجية

عينية، ورفع املنضدة بلولب إلاحكام السريع حتى تظهر يبدأ الفحص من خالل النظر بالعدسة ال . خ

 .الساحة املجهرية

يستخدم بعدها لولب إلاحكام البطيء والعدسات الشيئية ذات التكبير ألاعلى من أجل الحصول  . د

 .على تكبير أفضل

 .ُيحرك املحضر لفحص كافة أجزاءه، ويتم اختيار أوضح منطقة في الساحة املجهرية لتصويرها . ذ

 .العدسات الجسمية واملنضدة الحاملة للمحضر يتم مسح . ر

بعد الانتهاء من فحص الجسم، أدر القرص حتى تصبح العدسة الشيئية الصغرى فوق ثقب  . ز

 .املنضدة، ونزل الشريحة، ويتم إعادة الغطاء للمجهر بعد اطفاءه و فصل إلاضاءة
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 :حساب قـوة التكبير

o  مرات ( 11)نقرأ قوة تكبير العدسة العينية وهو عادة(10 x). 

o  قوة تكبير العدسة الشيئية يختلف باختالف العدسات الشيئية، ولنفرض أنك استعملت العدسة

 =فان قوة التكبير الكلية للجسم  (x 40)مرة ( 41)الشيئية الكبرى التي قوة تكبيرها عادة 

 العدسة الشيئية× العدسة العينية 

10 x  ×40 x  =400 x 

 

 

 Stereoscopic microscope  املكبرات

 :تعريفها -

 جهاز يستعمل في حاالت  فحص كامل العينة و تكبير خيال العينة

  .لعشرات املرات أي عندما ال تحتاج العينة لتكبير قوي  
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 :خطوات إعداد املحضرات النباتية

ورق نشاف، يجب أن تكون الشريحة نظيفة حيث يتم غسلها في حال كانت غير نظيفة، ويتم تنشيفها ب

وإمساكها بطرف ألاصابع أو من حوافها، لكيال نترك أثر لبصمات ألاصابع والذي من شأنه جعل الساحة 

 .املجهرية غير واضحة

 :تقسم محضرات الفحص املجهري إلى

 :محضرات مؤقتة .1

درس في وقت قصير، حيث يتم لتحضيرها اتباع الخطوات 
ُ
وهي املحضرات ال تحتاج للحفظ، ألنها ت

 :يةالتال

 .يتم تجهيز أدوات العمل نظيفة من أي أثر -

حّضر العّينة حسب ماتتطلبه الدراسة  -
ُ
 (.سلخ البشرة، مقطع عرض ي، مقطع مماس ي)ت

ستخدم حسب الدراسة، ويتم وضع املحّضر في منتصف القطرة  -
ُ
توضع قطرة من السائل امل

، مع مراعاة عدم سيالنه خارج الشر 
ً
 .يحةبعد التقاطه بامللقط وغمره تماما

من حافتيها واجعل الحافة الثالثة تالمس الشريحة تغطية املحّضر بالساترة عن طريق مسكها  -

  (º45)والقطرة، ثم ابدأ بإنزال غطاء الشريحة من زاوية 
ً
ل فقاعات ) تدريجيا

ّ
لتقليل تشك

الهواء قدر إلامكان والتي تظهر عند الفحص املجهري كدوائر مضيئة ولها حواف سميكة بلون 

 (.داكن

 

 

 

 

 

 

 

 

 كيفية عمل الشرائح الرطبة
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 :محضرات دائمة .2

 :                               تحّضر كالتالي(. بين أسبوع وعدة أشهر)هي املحضرات التي نستطيع الاحتفاظ بها فترة طويلة    

 )تثّبت ألاجزاء النباتية املدروسة  -
ً
 أو فيزيائيا

ً
غسل باملاء إلزالة أثر (كيميائيا

ُ
 .املثبت، ثم ت

تجفف ألاجزاء النباتية بنزع املاء بالكحول، وذلك بوضعها في محاليل متدرجة من الكحول تبدأ بـ  -

 %.111وتنتهي ب % 31

 .توضع ألاجزاء النباتية في شمع الرافين -

 .Microtomeعمل مقاطع رقيقة باستخدام جهاز تحضير املقاطع الدقيقة  -

، ثم ُيزال Xyloleأو إكزيلول  Tolueneسب تولوين ُيزال الشمع من املقاطع باستعمال محل منا -

حل بتمرير املقاطع على الكحول املطلق 
ُ
 %(.111)امل

كحول، ثم في املاء، إذا كانت %( 96، %71، %51، %31: )توضع املقاطع في املحاليل التالية -

نفسها إلى أما إذا كانت مذابة في الكحول فتنقل املقاطع . الصبغة التي ستستخدم مذابة في املاء

 .درجة الكحول املستخدمة

 .تمرر املقاطع على بعض املحاليل الصبغية لتلوينها -

، %95، %85، %71، %51)تجفف املقاطع ثانية بإمرارها على تراكيز تصاعدية من الكحول  -

111.)% 

ُيؤخذ أحد املقاطع ويوضع على الصفيحة الزجاجية وُيغطى بساترة تشّرب حوافها بمادة الراتنج أو  -

 .ي مادة تمنع تسّرب الهواء إلى املقطعأ

 :مالحظة

 .تختلف طرق إعداد املحضرات املجهرية للفحص الضوئي باختالف هدف الدراسة 

 

 

 

    

 

 

          

 سلخ البشرة في الورقة                   مقطع عرض ي في ساق أو معالق الورقة                    
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 :فحص املحضرات النباتية ورسمها -

 .يحدد الرسم النباتي مقدار قوة مالحظتنا وانتباهنا، لذا يجب أن يتسم الرسم بالدقة والهدوء

 :ألادوات الالزمة لعمل الطالب في الدراسة املخبرية

  (.قلم أزرق، قلم رصاص، ممحاة)أدوات الكتابة والرسم 

  (.يفضل تواجده في كل جلسة)دفتر تشريح للرسم 

  ملقط مدبب، شرائح زجاجية، سواتر زجاجية، زجاجات ساعة، شفرة حادة، ) أدوات تشريح

 ..(.بياشر زجاجية، ماصات بالستيكية 

  
ً
 .ُيراعى في الرسم الدقة والتوضيح ووضع املسميات، واسم املحّضر والرسم بقلم الرصاص حصرا

 الورقة املقابلة لورقة الرسم نكتب عليها مايلي: 

 .عنوان الجلسة+رقم الجلسة -

 .يسة للجلسة مع مالحظات املشرفالعناوين الرئ -

 .اسم النبات املفحوص باللغتين العربية والالتينية -

 .اسم الفصيلة التي ينتمي إليها النبات -

 .العضو املدروس والوسط املستخدم -

 

  فحص قطرة من ماء غير نظيف :التمرين العملي 

 .امسك شريحة نظيفة من حوافها .1

 .الشريحة بواسطة قطارة وضع قطرة من املاء الغير النظيف في منتصف .2

 .وضع الساترة فوق القطرة بطريقة الزاوية الحادة .3

 .افحص القطرة تحت املجهر ملشاهدة بعض أنواع الكائنات الحية .4
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 الخلية     :                الجلسة العملية الثانية 

                                                                  The Cell 
 

 

 :الجلسة أهداف

 .وظائفها إلى وإلاشارة عام بشكل بالخلية التعريف 1-

 .النوى  وحقيقيات طالئعيات بين الفروقات إلى إلاشارة 2-

 .ووظائفها الخلية عضيات تعداد 3- 

 .التعّرف على الفروقات بين الخلية النباتية والخلية الحيوانية  4-

 

 :الخلية يفتعر 

الوحدة ألاساسية لتركيب الكائن الحي، و تقوم بجميع ، فهي تركيبيا ووظيفياهي وحدة بناء الكائنات الحية 

 .العمليات الحيوية

 في ما انوعً  تختلف التي العضيات من مجموعة الخلية من وتتكون  املجهر، باكتشاف الخلية اكتشاف ويرتبط 

  لنباتيةا الخلية في عنها الحيوانية الخلية
ً
  قد تختلف وأيضا

ً
 . الواحد الحي الكائن في لتواجدها تبعا

 

 : الخلوية النظرية

 . اكثر او واحدة خلية من الحية الكائنات جميع تتكون  .1

   .الحية الكائنات لدى الاساسية التنظيم و التركيب وحدة هى الخلية .2

 الخاليا الى الوراثية مادتها من نسخا الخاليا تنقل بحيث . سابقا موجودة خاليا عن الخاليا تنتج .3

 . الخلوى  الانقسام من الناتجة

 DNAتحوي الخلية املعلومات الوراثية ممثلة بـ  .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://manara.edu.sy/



  

18 
 

 :الخلية وظائف

 . بالخلية تحيط التي البيئة مع املواد تبادل .1

 .وإفرازاتها بفضالتها إليها وتلقي الخارجية بيئتها من احتياجاتها على الخلية تحصل حيث

 . الخلية لفعاليات الالزمة الطاقة على للحصول  التنفس .2

 .الاستجابة ملؤشرات خارجية والتكيف والتطور لها .3

 .الحركة في الوسط الحياتي .4

 .النمو والتكاثر .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  : صنفين الخاليا

 النواة بدائية الخاليا -1

 النواة حقيقية الخاليا2-

 . السنين ماليين قبل النواة دائيةب خاليا من تطورت النواة حقيقية الخاليا إن
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 : حقيقية النوى  ن الخاليا بدائية النوى والخاليابي بعض الفروقات

 الخاليا حقيقية النوى 

 Eukaryote cells 

 الخاليا بدائية النوى 

Prokaryote cells 

 ال تحتوي أنوية حقيقية تحتوي أنوية حقيقية

 ال يوجد غشاء نووي يوجد غشاء نووي

 املادة الوراثية توجد في السيتوبالزم توجد في النواة( DNA)دة الوراثية املا

 ال يوجد عضيات خلوية محاطة بأغشية يوجد عضيات خلوية محاطة بأغشية

 حجمها أصغر من حقيقية النوى  حجمها أكبر من بدائية النوى 

توجد في معظم الكائنات الحية، بعض الطحالب 

 الخميرة

ت الخاليا كالبكتيرياتوجد في معظم وحيدا  

 

 Plant cell of  struالخلية النباتية  تركيب
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 الخلوي  الجدار Cell wall 

 يحيط بالخلية النباتية ويمتاز بوجود مادة السللوز 

  الذي تخلو منها الخاليا غير النباتية 

                                                             :وظيفته

 إعطاء الخلية القوة والصالبة، ويمكن النبات -

 .من إلاستقامة في الهواء 

 .حماية الخلية من املؤثرات الخارجية -

 .يقلل من فقد املاء -

 في عملية دخول وخروج املواد من وإلى الخلية -
ً
 هاما

ً
 .يلعب دورا

 .يساعد في نمو الخلية عن طريق مرونة الجدار ألاولي -

 ةالنباتي بالخلية خاص 

 

 :يتكون من 

o  الصفيحة املتوسطةMiddle lamella  

o  الجدار الابتدائيPrimary cell wall 

o  الجدار الثانويSecondary cell wall 

 

 الخلوي  الغشاء Plasma membrane 

وتكون أغشية . يعمل الغشاء الخلوي كحاجز بين الخلية والخاليا ألاخرى وبين الخلية والجدار الخلوي 

مزيج من البروتينات والدهون، والغشاء البالزمي يغلف السيتوبالزما التي تحوي  الخاليا عبارة عن

 .املتعضيات الخلوية

 (.الخاليا املجاورة)يسمح بتبادل الجزيئات بين الخلية ومايحيط بها :   وظيفته

 .قابلية اختيار املواد الداخلة والخارجة من خالله  
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 Plastids  الصانعات

، وتختلف باإلضافة إلى أصبغتها ببنيتها (عدا البكتريا والفطريات)هامة ألفراد اململكة النباتية  عضيات

  .الداخلية ووظيفتها الفيزيولوجية، ولها وظائف فسيولوجية محددة

 :وظائفها

 .إنتاج مواد عضوية -

 .تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة مخزنة في الغذاء -

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mitochondria ة الكوندري الجسيمات

تنتقل في السيتوبالزم وتستقر . عضيات دائمة ضرورية، لها أشكال كثيرة منها الكروي، البيضوي، الخيطي

 . بالطرف من الصانعات والنواة

 :وظيفتها

 .مراكز الطاقة في الخلية -

 .مركز أكسدة املواد العضوية وتبادل الغازات -
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  Nucleus النواة

يات التي تجري داخل النواة أكثر صعوبة من دراسة العمليات التي تتم في السيتوبالزم اتضح أن دراسة العمل

 
ُ
 .املحيط بها، على الرغم من أن النواة أكبر املتعضيات وأكثرها وضوحا

تعد انواة أهم مكونات السيتوباليم . قد يرجع ذلك إلى صعوبة الفصل الكيميائي الحيوي ملكوناتها ألاساسية

 .ركب من الغالف النووي والبالزما النووية والشبكة الكروماتينية والنوياتفي الخلية وتت

 :وظيفتها

 .DNAمسؤولة عن نقل الصفات الوراثية عن طريق  -

 .تنظيم وتطور الخاليا -

 .لها دور هام في الانقسام وتشكل الصبغيات -

 .تشارك في تشكيل الصانعات وامليتوكوندريا -

 

 

   

  

 

 

 

   Endoplasmic reticulum لداخليةا السيتوبالسمية الشبكة

 

  :وظيفتها

 البروتينات نقل مركز -

 الدسمة الحموض ربط -

 لها دور في سهولة مرور املواد داخل الخلية -

 .أو تخزينها
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 Ribosomes الريبية  الجسيمات

 الريبوزومي والبروتين RNAعبارة عن جزيئات مصنوعة من ال 

 :وظيفتها

 البروتينات اصطناع عن مسؤولة

: في السيتوبالزم وتسمى بالريباسات الحرة، وهي خاصة بتصنيع البروتينات الوظيفية مثل  -

 .ألانزيمات

على الشبكة البالزمية الداخلية الخشنة وتسمى بالريباسات املرتبطة، وهي خاصة بتصنيع  -

 (.داخل أو خارج الخلية)البروتينات التي تحاط عادة بالحويصالت إلرسالها إلى أماكن معينة 
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 Golgi apparatus  غولجي جهاز

عضيات سيتوبالزمية تتميز بشكل رئيس ي في الخاليا الفتية، يتألف من حويصالت تترتب بشكل متواز يصل 

 .حويصالت منفصلة عن بعضها( 7-5)عددها بين 

 :وظيفته

o يساهم في تشكيل ألاغشية البالزمية السطحية والفجوات. 

o الخلية خارج البروتين بنقل يقوم. 

o  يلعب دور في بناء الجدار الخلوي. 

o يساهم في اصطناع ألانزيمات. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

 

 

 Lysosomes الحالة  الجسيمات

 (.هاضمة.)، تحوي أنزيمات حلمهة(حويصالت)عضيات غشائية كيسية 

 .توجد في الخاليا الحيوانية فقط

  :وظيفتها

 .الخلية في الزائدة الخلوية املواد تحلل -

 .تساعد في تجديد مواد الخلية العضوية -

 .تحطم الجزيئات الضخمة مثل البروتينات والحموض النووية -
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  Vacuoles الفجوة 

 .أو عدة فجوات صغيرة الحجم كبيرة فجوة على النباتية الخاليا بغشاء، تحتوي  محاطة حويصالت عن عبارة

 .ليةتشتق الفجوات من جهاز غولجي والشبكة السيتوبالزمية الداخ

 :وظيفتها

 .تخزين املاء واملواد العضوية -

  .تساهم في نمو الخلية -

 تخزن شوارد مثل البوتاسيوم  -

 .الحفاظ على الخاليا في حالة امتالء -

-  
ً
 .عن العضيات الخلوية تجميع املخلفات بعيدا
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 :مقارنة بين الخلية النباتية والخلية الحيوانية

 Animalالخلية الحيوانية  Plant cellالخلية النباتية 

 تمتلك غشاء هيولي فقط غشاء هيولي+تمتلك جدار خلوي 

 تحتوي فجوات صغيرة تحتوي فجوة كبيرة

 (بالستيدات)ال تمتلك صانعات خضراء  تمتلك صانعات خضراء

 يوجد جسم مركزي  ال يوجد جسم مركزي 

 توجد جسيمات حالة ال توجد جسيمات حالة
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  الجلسة العملية الثالثة                      دراسة الصانعات

                                                                                             Plastids 

 :أهداف الجلسة

 .التعرف على الصانعات والفروقات فيما بينها .1

 .هرية للتعرف على أشكال الصانعات املختلفةعمل مقاطع مج .2

 على صانعاتها .3
ً
 بين النباتات املدروسة اعتمادا

ً
 .القدرة على التمييز مجهريا

 .تصنيف النبات املدروس .4

 

 Plastesالصانعات 

عبارة عن جسيمات بروتوبالزمية تنتشر في سيتوبالزما الخاليا النباتية، ولها أحجام وأشكال وألوان 

 .فةووظائف مختل

 الصانعات أنواع

 : Chloroplasts الخضراء الصانعات

 مختلفة أشكال ولها الخضراء والثمار والسوق  الخضراء ألاوراق في توجد •

 Chlorophyll a & b اليخضور  لصباغ ألاخضر اللون  يعود •

 Mesophyll  املتوسط الورقة نسيج في توجد •

تعد   Thylakoids تيالكوئيدية غشائية لةجم ثم وداخلي خارجي) أغشية  3 الخضراء بالصانعة يوجد •

 .الضوئي التركيب عملية في الضوئية للتفاعالت مقر

 : Chromoplasts امللونة الصانعات

 .الضوئي بالتركيب تقوم ال حمراء ,برتقالية ,صفراء كاروتينية شبه أصبغة •

 والجذور  امللونة الازهار وتويجيات الحمراء والفليفلة البندورة مثل الناضجة الثمار في تشاهد •

   (جزر و شمندر).      

 : Leucoplasts البيضاء أو اللون  عديمة الصانعات

 )النواة حول  توجد /املكحلة نبات ورقة بشرة خاليا( ألاصبغة فيها تنعدم •

 )أوراق ،بذور  ،جذور ( الادخارية ألاعضاء ضمن ألاغذية الدخار تتحور  •
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 :أنواع ثالثة تضم •

 النشاء صانعات Amyloplasts  (البطاطا درنات، املوز  ثمار(  

 الدسم صانعات Elaioplasts خروع ،زيتون ( والزيوت الشحوم تدخر(  

 البروتين صانعات Proteinoplasts في ألورون ( النباتية  البذور  بعض في كما 

 )والخروع القمح بذور 

 

         Chromoplastsدراسة الصانعات امللونة 

o البندورة : النبات املدروس 

  Lecopersicon esculentum :الاسم العلمي

 Solanaceae: الفصيلة    

 (     قليل من اللب شديد التلون )الثمرة : العضو املستخدم    

 قطرة من املاء  : الوسط املستخدم    

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 الصانعات امللونة في ثمار البندورة                                                                                                                                    

 

  Lycopene .تعد البندورة من الخضروات ألاساسية لصحة إلانسان ومن أهم مكوناتها مادة الليكوبين

 .  راء الطبيعة التي تتكون في ثمار البندورة الناضجةوالليكوبين هي الصبغة الحم

كما يدخل معه نسب متفاوتة من  Lycopene صباغ البندورة ألاساس ي هو صباغ أحمر اللون هو الليكوبين

 .أصبغة أخرى وهذا يسبب الاختالف في اللون 
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 :طريقة العمل

 .على الشريحة يؤخذ بواسطة الحربة كمية من اللب شديد اللون ويوضع في املاء .1

 .تهرس هذه الكمية بعد وضع الساترة فوقها عن طريق ضغط الساترة بلطف لكي تنتشر الخاليا .2

 .توضع تحت املجهر لدراستها .3

 

تجد أن شكل خلية البندورة كروي أو بيضوي وبداخلها الصانعات، ويمكن أن يتبلور الليكوبين في 

النواة تحوي نوية وحولها توجد الصانعات . ليكوبينالصانعات الخضراء ويصبح على شكل ابر تدعى ابر ال

 
ً
تفحص بالتكبير القوي فنالحظ أن هذه الصانعات هي . امللونة التي قد تكون غزيرة وتغطي النواة تماما

 من صباغ الليكوبين
ً
 حمراء صغيرة تتكون أساسا

ً
 أو نقاطا

ً
 حويصالت صغيرة شفافة تحوي داخلها إبرا

Lycopene ر املسؤول عن لون ثمرة البندورة وقد نالحظ هذه إلابر حرة خارج الحويصالتالكاروتين ألاحم. 
    

o الجزر : النبات املدروس 

     Daucus carota: الاسم العلمي

 Apiaceae: الفصيلة

 مقطع عرض ي في الجذر: العضو املستخدم

 املاء : الوسط املستخدم

 

 

 

 

 

 الصانعات امللونة في الجزر                                                                                                            
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يعود لون الجزر البرتقالي إلى صانعات ملونة تحوي صباغ الكاروتين البرتقالي ويتبلور الكاروتين على شكل 

عات في الجزر قليل بالنسبة بلورات سداسية الشكل ويمكن أن تكون أيضا عصوية أو ابرية وعدد الصان

 .لبعض النباتات البندورة والفليفلة

 

 :طريقة العمل

 تؤخذ شفرة ويعمل مقطع رقيق في القشرة أقرب إلى املحيط  .1

 يوضع في قطرة ماء على الشريحة ويعطى بالساترة  .2

 .للمشاهدة يوضع تحت املجهر  .3

 الحلزونيالشكل وقد تأخد الشكل  ميةمثلثية أو هر تأخد الصانعات في الجزر أشكال مختلفة ، قد تكون 

  العصوي وهو شكل صعب املشاهدة، لكن الشكل 
ً
 .ُيشاهد غالبا

 

o  دراسة الصانعات الخضراءChloroplasts 

الصانعات اليخضورية هي العضيات الخلوية املوجودة في بعض خاليا طالئعيات النوى وجميع الخاليا 

بعملية الاصطناع الضوئي، تحول فيها النباتات طاقة ( وفيلالكلور )النباتية، فهي التي تقوم مع اليخضور 

 . الضوء إلى طاقة مختزنة في السكريات املصطنعة

 
ً
تأخذ الصانعات الخضراء في أشنة الفوناربا الشكل القرص ي، وتكون الصانعات اليخضورية عادة أكثر تنوعا

 ) في الكالميدوموناسكأسية و  السبيروجيرا في( حلزونية)، فهي لولبية الطحالب بالشكل في
ً
 .(ُيدرس الحقا

 القرصية الخضراء الصانعات -

  Funaria الفوناريا: النبات

 Bryophyta  :الشعبة

 ألاوراق أشباه  :العضو

 املاء :الوسط
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 تتألف أشنة الفوناريا من صف واحد من الخاليا

 وهي محبة للظل والرطوبة تتثبت بأشباه جذور على الوسط الرطب

 باه أوراق، وتعيش مجتمعة بحيث تشكلوتملك أش

 . سم 2بساط أخضر طوله حوالي  

 

 :طريقة العمل

 من أشباه ألاوراق في .1
ً
 يؤخذ بوساطة امللقط قليال

  .الفوناريا 

 الصانعات الخضراء في أشنة الفوناريا                                     .توضع في قطرة ماء على منتصف شريحة نظيفة .2

 .غطى بالساترة بهدوء وتثفحص تحت املجهرتُ  .3

شاهد الصانعات الخضراء القرصية الشكل داخل الخلية .4
ُ
 .  ت

 

 

 

 

 

                                                                       

 

 :الخضراء الحلزونية الصانعات

 الصبغة حامالت دراسة  :الهدف

 السبيروجيرا : النبات

 Spirogyra Sp  : علميالاسم ال

 : Chlorophyta الشعبة

 (محّضر جاهز)املشرة  خيوط :والعض

 أي النوع غير محدد Sp: مالحظة

 

 
 

 الشكل املجهري                              الخيط إلاعاش ي للسبيروجيرا                                                           
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تتوضع عليه حبيبات المعة هي  واحد من الخاليا، كل خلية تمتلك صانع أخضر حلزونيمشرة تحوي صف 

عتبر والتي البيرنوئيد حبيبات
ُ
 .النشاء لتخزين مراكز ت

 

 

   Amyloplastsدراسة الصانعات النشوية  -

o درنة البطاطا: النبات املدروس 

       Solanum tuberosum: الاسم العلمي

  Solanaceae: الفصيلة    

 الدرنة : العضواملستخدم     

 املاء أو اليود اليودي: الوسط املستخدم    

 :طريقة العمل

 .عملية حك بسيط للب الدرنة بطرف الشفرة .1

 .توضع ضمن قطرة ماء منتصف الشريحة .2

شاهد الصانعات تحت املجهر .3
ُ
غطى بساترة وت

ُ
 .ت

اء إختزاني  كما هو الحال في تقوم بتحويل السكر إلى نش Amyloplasts الصانعات  النشوية  

 . واندوسبير حبوب الذرة البطاطا درنات

تتشكل حبات النشاء بظهور السرة ويترسب حولها النشاء بشكل طبقات متتالية، حيث تظهر الطبقة 

، وعندما يظهر داخل (حلقات النمو)ة وأخرى نيرة لها عالقة بتركيز السكر املتكثف الواحدة منطقة عاتم

حبة النشاء سّرتين يترسب حول كل منهما طبقات من النشاء فتدعى حبة نشاء نصف مركّبة، أما عندما 

 .تحتوي ثالث سرر تترسب حول كل سّرة طبقات النشاء الخاصة بها فتدعى حّبة نشاء مركبة
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  Leucoplastsة صانعات عديمة اللون دراس -

  املكحلة : النبات املدروس

 Zebrina pendula: الاسم العلمي

  Commelinaceae: الفصيلة

 ( سلخ البشرة السفلى قرب العرق الوسطي)الورقة : العضو املستخدم    

 املاء: الوسط املستخدم    

 :طريقة العمل     

 .العرق الوسطيقم بسلخ البشرة السفلى للورقة قرب  .1

 .ضع القطعة فوق قطرة ماء على شريحة نظيفة .2

 .افحص املحّضر تحت املجهر .3

 .تتواجد الصانعات منتشرة و حول النواة فتعطيها مظهر يشبه حبة التوت

 .التي توجد عادة في كل أجزاء النبات البعيدة عن ضوء الشمس  الصانعات نوع من أنواع
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 الجلسة العملية الرابعة      

 الانقسام الخلوي                                                                   

Cellular division                                                                   

 :أهداف الجلسة

 التعرف على الانقسام الخلوي  .1

 تعداد طرق الانقسام في النباتات الراقية .2

 دراسة محضر في جذور نبات البصل .3

 التعرف على الانقسام الخيطي وأطواره .4

 رسم الخاليا التي تضم ألاطوار املختلفة .5

 

 الخلوي في جميع الكائنات الحية، ويختلف حسب الكائناتيحدث الانقسام 

 .في الكائنات وحيدة الخلية يعد تكاثر ال جنس ي ويؤدي إلى زيادة عدد ألافراد فقط •

 .في الكائنات عديدة الخاليا يعد مظهر للنم، يرافقه ازدياد حجم الخاليا وتمايزها •

 .السيتوبالزماانقسام النواة وانقسام :  كما يتضمن انقسام الخلية    

 :طرق الانقسام في النباتات الراقية

 .يحدث في الكائنات الدنيا، وفي ظروف غير مالئمة:  Direct division( الالخيطي)الانقسام املباشر  -1

 .حيث تنقسم النوااة والسيتوبالزما بدون زوال الغشاء النووي وال تتشكل خيوط املغزل     

يحدث في جميع الكائنات الحية، تنقسم النواة :   Indirect division(الخيطي)الانقسام غير املباشر -2

 .ثم السيتوبالزما

يحدث في الكائنات الحية عند تكوين الخاليا :  Reduction division( املنصف)الانقسم الاختزالي  -3

 .الجنسية، يتم فيه حصول الخاليا على نصف العدد الصبغي للخلية ألام

يحدث في الخاليا آلاخذة في التمايز، بانشطار الصبغيات داخل  :Endomitosisالانقسام الدخلي  -4

 .النواة
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  Mitosisدراسة الانقسام الخلوي الخيطي 

  Allium cepaالبصل : النبات املدروس

 Liliaceae: الفصيلة الزنبقية

 الجذر: العضو املدروس

 الكارمن الخلي: الوسط

 

 :طريقة العمل

 الذي يحوي املنطقة امليرستيميةسم و  1يؤخذ الجزء من الجذر بطول  -1

 (.منطقة الانقسام وتالحظ في نهاية الجذر يعد القلنسوة) 

2-  
ً
 يوضع في طبق القليل من الكارمن الخلي الذي يعد مثبت وملون معا

 تغلى الجذور دقيقتين على نار هادئة، ألن الحرارة والكارمن تعمل -3

 .رس نسج الجذر أسهاعلى تثبيت الخاليا وتلوين الصبغيات وجعل عملية ه    

 يوضع أحد الجذور بوساطة ملقط في وسط قطرة من الكارمن الخلي -4

 .في منتصف شريحة نظيفة    

 .يتم وضع الساترة بلطف ثم يضغط بعود ثقاب لتصبح الساترة مالصقة للشريحة -5

 .يفحص املحضر مجهريا بدئا من القلنسوة لألعلى -6

 .يرستيمية وبعدها منطقة استطالة الخاليا ثم منطقة التمايزيالحظ منطقة القلنسوة ثم لألعلى املنطقة امل

 يمكن مالحظة مراحل الانقسام الخيطي، والتي تتميز بأربعة أطوار رئيسة 

يتميز بنواة ضخمة ذات غشاء نووي ونويتين واضحتين، والصبغيات  Interphaseالنواة في الطور البيني 

 .موزعة في شبكة من الخيوط الرفيعة

تبدو الصبغيات على شكل خيوط ملتفة ثخينة، مع مالحظة تحلل الغشاء  Prophaseفي الطور ألاول النواة 

 .النووي والنويات
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 .تتجمع الصبغيات في منطقة الاستواء، ويزول الغشاء النووي والنوية  Metaphaseالنواة في الطور الثاني 

لى قطبي الخلية، حيث يتلقى كل قطب تنفصل الصبغيات وتتحرك إ Anaphaseالنواة في الطور الثالث 

 .العدد نفسه من الصبغيات

تبدأ في هذا الطور املراحل العكسية ملا حدث في الطور ألاول، حيث يبدأ  Telaphaseالنواة في الطور الرابع 

تشكل غشاء نووي جديد حول كل مجموعة من الصبغيات، وتظر النويات وتختفي خيوط املغول ويزول 

 . ت لتعود خيوط رفيعة طويلةالتفاف الصبغيا

ل الصفيحة املتوسطة
ّ
 يبدأ الانقسام السيتوبالزمي بعد انتهاء الانقسام النووي بتشك

صبيغي، تتوزع بالتساوي على  32صبغي وعند التضاعف تصبح  16هو  n2عدد الصبغيات في نبات البصل 

 .الخليتين البنتين
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 :       العملية الخامسةالجلسة 

 النباتية الخلية في الحية غير الخلوية املكتنفات

Non-living constituents of plant cell 

 :أهداف الجلسة

 .النباتية الخاليا في الخلوي  الاستقالب نواتج على التعرف 1-

 .النبات في الحية غير املكتنفات بعض عن أمثلة راسةد 2-

 .املختلفة أشكال البلورات على تعرفلل مجهرية مقاطع عمل 3-

  التمييز على القدرة 4-
ً
  املدروسة النباتات بين مجهريا

ً
 .البلورات على اعتمادا

 .املجهري  والرسم املدروس النبات تصنيف 5-

 

تشمل دراسة املحتويات غير الحية في الخاليا النباتية على املواد املختلفة التي ال تسهم في الاستقالب 

 .الخلوي 

 :النباتية الخاليا في الخلوي  الاستقالب عن ينتج  •

ادخارية يمكن استعمالها في عمليات البناء، حيث يوجد العديد من النواتج الاستقالبية  مواد -

 :املحبة للماء مثل

 الدهون  ,ألالورون  ,النشاء 

 :فضالت ناتجة عن العمليات الاستقالبية مثل -

 الخلوي  الجدار أو الهيولى أو جوةالف في توجد الفينول  من تشتق : التانينات. 

 السيليكون  أوكسيد ثاني ترسبات  :السيليكا أجسام. 

 الكالسيوم كربونات أو حماضات)مختلفة بأشكال( البلورات 
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تحتوي العصارة الفجوية حموض عضوية منحلة، أو غير منحلة كما في حمض الحماض الذي يوجد على 

ى شكل بلورات يختلف شكلها وحجمها باختالف عدد جزيئات شكل حماضات الكالسيوم، الذي يترسب عل

 . املاء الداخلة في تركيبها

عند ارتباط جزيئة من حمض الحماض مع شاردة الكالسيوم وجزيئة ماء واحدة تتشكل بلورة إبرية الشكل، 

من أما عندما ترتبط جزيئة من حمض الحماض مع شاردة الكالسيوم مع ثالث جزيئات ماء تتشكل بلورة 

 .حماضات الكالسيوم القنفذية الشكل

 

 

            الكالسيوم دراسة بلورات حماضات

                                   

o البصل: النبات  

  Allium cepa :الاسم العلمي 

  Liliaceae :الفصيلة 

 البصلة من اليابسة القشرة :املستخدم العضو 

ة)بلورات حماضات الكالسيوم املوشورية                والغليسيرين الكحول  :املستخدم الوسط  ( أو املعيني 

                                                                                                                                                                                                                                      

 :طريقة العمل

 .تؤخذ قطعة من القشرة اليابسة للبصل واملحفوظة في الكحول  .1

 .توضع في قطرة من الغليسرين على صفيحة زجاجية نظيفة .2

 .تغطى بساترة وتفحص تحت املجهر .3

ية الشكل من جماضات نالحظ خاليا قشرة البصل متعددة ألاضالع، تحتوي على بلورات موشورية أو معين

 .الكالسيوم أحادية املاء
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                                                 إلابرية الكالسيوم حماضات

 املكحلة :املدروس النبات

   Zebrina pendula: الاسم العلمي

  Commelinaceae :الفصيلة

 الساق في عرض ي مقطع :املستخدمالعضو 

 ماء ةقطر  :املستخدم: الوسط

 

 

 

 بلورات حماضات الكالسيوم إلابرية الشكل                                                                                                                  

 في ساق نبات املكحلة                                                                                                                                             

 :طريقة العمل

 .يمكن عمل مقاطع طولية أو عرضية في ساق النبات .1

 توضع على شريحة نظيفة ضمن قطرة ماء .2

 .تفحص تحت املجهر ضمن التكبير املناسب .3

 

و فردية من حماضات الكالسيوم أحادية نالحظ خاليا البرانشيم املتطاولة واملحتوية على بلورات حزمية أ

 (.تم ارتباط جزيئة من حمض الحماض مع شاردة كالسيوم وجزيئة ماء واحدة)املاء 

  قنفذيةال املركبة الكالسيوم حماضات

 اللبالب                                  :املدروس النبات

 Hedera helix: الاسم العلمي

 : Araliaceae الفصيلة

 الورقة معالق في عرض ي مقطع :ملستخدما والعض

 املاء :الوسط املستخدم

  

 بلورات حماضات الكالسيوم القنفذية في خاليا                                                                                                  

 الورقة عند نبات اللبالب                                                                                                                                                                            
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 :طريقة العمل

 .عمل مقطع عرض ي رقيق في معالق ورقة اللبالب .1

 .وضع املقطع ضمن قطرة ماء في منتصف شريحة نظيفة .2

 .اترة ويتم الفحص املجهري يغطى املحضر بس .3

 

تبدو الخاليا متعددة ألاضالع وأقرب للشكل البيضوي، وتحتوي بلورات قنفذية الشكل من حماضات 

(.ارتبطت جزيئة من حمض الحماض مع شاردة كالسيوم وثالث جزيئات من املاء)الكالسيوم ثالثية املاء 

   

 

 

 املعلقة    العنقودية الكالسيوم كربوناتبلورات  

  املطاط التين :النبات

 Ficus elastica : الاسم العلمي

                                                       : Moraceae الفصيلة

 الورقة نصل في عرض ي مقطع  :املستخدمالعضو 

 املاء  :الوسط املستخدم

 

 

 

 

 

 

 :طريقة العمل

 في نصل الورقة
ً
 .عمل مقطع عرض ي رقيق جدا

 .طرة ماء على شريحة نظيفة وتغطى بالساترةيوضع في ق

 .يتم فحصها تحت املجهر

 

 بالتحلل وتبدأ ألاوراق البالغة في العنقودية البلورة تتشكل

 .والتنامي النمو في العنقودية البلورة ملكونات النبات حاجة بسبب املصفرة ألاوراق الهرمة في والاختفاء 
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 الجلسة العملية السادسة      

 الحية الخلية في الخلوية النشاطات بعض راسةد                                                 

Study of some cellular activities in the living cell                                                    

 

 :الجلسة أهداف

  .النباتية الخلية في الخلوية البلزمة ظاهرة دراسة 1- 

 .للهيولى الجدولية الحركة دراسة 2- 

 .الخضراء الصانعات أشكال بعض دراسة 3- 

 .الهيولية الاتصاالت راسةد 4- 

 املجهري  والرسم املدروس النبات تصنيف 5- 

 

         Plasmolysis الخلوية البلزمة دراسة ظاهرة

 تعّرف البلزمة بأنها عملية انتقال املاء من الفجوة العصارية

 الخارج من خالل ألاغشية البالزمية ونتيجة لذلك ُيفصلإلى 

 . الغشاء البالزمي عن الجدار الجلوي  

 

 البصل :النبات

  Allium cepa :الاسم العلمي

 Liliaceae : الفصيلة

 املقعر الوجه في الشفافة الداخلية البشرة :املستخدم العضو 

 %(1تركيز )Nacl ملحي محلول  ::املستخدم الوسط

 .بصلة وخذ ورقة حرشفيةاقطع ال

 استعمل مقص أو شفرة لتحصل على جزء مربع

  .           من الورقة الحرشفية البيضاء 

                                                           

 :طريقة العمل

 . سلخ البشرة الشفافة للورقة الحرشفية .1

 .في وسط الشريحةNacl أضف قطرة من  .2

 .بساترة تغطية املحضر  .3

 .دراسة املحضر تحت املجهر .4
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ح شكل                  الخلوي  الجدار عن البالسمي الغشاء عملية فصل يوض 

 

 

 

  Cytoplasmicstreaming للهيولى الجدولية الحركة دراسة

 Tradescantia virgeniana: النبات

 Commelinaceae: الفصيلة

 ) املئبر خيط أوبار(الزهرة :املستخدم العضو 

 املاء :املستخدم الوسط

 

 :طريقة العمل

 بوساطة ملقط سداة من الزهرة  يؤخذ .1

 (تتصل ألاوبار بالسداة في طرفها السفلي)

 توضع في منتصف شريحة نظيفة ضمن قطرة ماء .2

 .تفحص تحت املجهر .3
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 سلة من الخرزات لذلك تأخذ شكل السبحةتتألف الوبرة من سل

 تمثل كل خرزة خلية منفردة، يتم مالحظة النوى ضمن كل

خلية باإلضافة  ملشاهدة لحركة املواد ضمن التيارات السيتوبالزمية عبرالخاليا، وهو مايعبر عنه 

 . بالحركة الجدولية

 الخلوي  الهيكل أللياف الانقباضية الحركات عن ناجمة الحركة

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                            

            

  Plasmo desmata الهيولية الاتصاالت دراسة

 الصالون  ورق :النبات

 Aspidistra lurida : الاسم العلمي

  Liliaceae :الفصيلة

 )للورقة السفلى للبشرة مماس ي مقطع(  الورقة :املستخدمالعضو 

 املاء :الوسط املستخدم
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 :ملطريقة الع

  عمل مقطع مماس ي رقيق للبشرة السفلية في الورقة .1

 وضع املقطع ضمن قطرة ماء على شريحة نظيفة .2

 فحصها مجهريا بعد تغطيتها بالساترة .3

الجدار الخلوي متين ويحمي الخلية ولكن الخاليا املتالصقة غير معزولة عن بعضها، لذلك نشاهد الجدر 

اء البالزمي والجدار الخلوي لكل خلية، وتلك املمرات تسمح الخلوية متقطعة بسبب وجود ممرات عبر الغش

 . بعبور املواد بين الخاليا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 صاالت الهيولية في ورق الصالون ظاهرة الات                                                                                                

تعطيها ، عبارة عن قنوات أو ممرات اتصال بين الخاليا املجاورة عبر الجدر الخلوية: الاتصاالت الهيولية

 .الشكل املتقطع 
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 1النباتي  التنوعالجلسة العملية السابعة                        

Plant Diversity 1                           

 :أهداف الجلسة

 التعّرف على مبدأ التصنيف النباتي .1

 تصنيف الكائنات الحية .2

 دراسة التنوع النباتي .3

4.  
ً
 املقدرة على تمييز ألاجناس املدروسة مجهريا

 

 The science of taxonomy  التصنيف علم

 .ى مجاميع بهدف تسهيل دراستها والتعّرف عليهاهو العلم اللذي يهتم بدراسة الكائنات الحية وتقسيمها إل

حيث أّن العديد من النباتات املحيطة بنا تستوجب أن يكون هناك طريقة يتم فيها ترتيبها لتسهيل 

عطى أسماء علمية تميزها عن بعضها البعض، وتترتب في 
ُ
 عديمة ألاهمية مالم ت

ً
دراستها، ألنها تصبح علميا

 .ألاسماء نظام معّين يسّهل معرفة هذه

 املراتب التصنيفية
 

 Kingdom اململكة

 Phylum (sub-phylum ،super-class) الشعبة

 

 Class(Sub-class ،Super-order) الصف

 

 Order(Sub-order ،Super-family) الرتبة

 

 Family (Sub-family) العائلة/الفصيلة

 

 Genus(Sub-genus) الجنس

 

 Species(Sub-species) انوع
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إن الكثير من معلومات التصنيف النباتي ترجع إلى العالم الطبيعي السويدي كارل لينيوس أستاذ النبات في جامعة 

Uppsala فقد اقترح نظام التسمية الثنائية . في السويدBinomial system  للتصنيف والتي تتضمن تسمية النباتات

 .Species والثانية للنوع Genusبكلمتين مترادفتين ألاولى للجنس 

 

ف
 
 Domains      عوالم ثالث في الحية الكائنات تصن

 

 Domain Archaea   نواة تحتوي  ال) حراة، برودة(املتطرفة،القاسیة املناطق في تعیش. 

  Domain Bacteria الزراقم ( إلها تنتسب غشائیة، عضیات نواة، أو وجود عدم في السابقة تشبه 

(Cyanobacteria 

 Domain Eukarya   ممالك أربع تضم: 
 

 Kingdom Protista      ألاوالي مملكة .1

 Fungi  Kingdom    الفطريات مملكة .2

 Animalia   Kingdom الحيوانية اململكة .3

 Plantae    Kingdom النباتية اململكة .4
 

 

- Domain Bacteria 

 Cyanobacteria الزراقم     

 Cyanobacteria :البكتيريا الزرقاء أو الجراثيم الزرقاء  

 :الصفات العامة

 ما تعيش Thylakoidsثيالكويدية  أغشية المتالكها هي شعبة من البكتيريا قادرة على التمثيل الضوئي
ً
، غالبا

 تحوي  مستعمرية أشكالهاويعتبر نحو ثلثي ألانواع املدروسة منها قادرة على تثبيت النيتروجين ألن . في املاء

هو :وتثبيت النيتروجين) N2 الجوي  آلازوت تثبت   Heterocysts املتباينة بالحويصالت تعرف ضخمة خاليا

( الَزراِقم)، تحوي البكتيريا الزرقاء (املوجود في الجو إلى أمونيوم (N2) العملية التي يتحول فيها النيتروجين

 .ثالث صبغات، ألاخضر وألازرق وألاحمر

 مجموعة من الجراثيم، لذلك تدعى أيضا بال
ً
وقد تبين  (cyanobacteria) جراثيم الزرقاءتعد الزراقم حاليا

 تماما أنها ال ترتبط بالنباتات بأي شكل  وال بالفطريات او الحيوانات و الجراثيم الزرقاء أو الزراقم هي 
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مجموعة متنوعة من البكتيريا املوجبة املتواجدة في مدى من املواقع البيئية املختلفة مثل التربة و الخضروات و مياه 

 .الرطبة والتربة واملالحة العذبة املياه وفيري املجا

 
 

عالقة بين كائنين حيين، يستفيد أحدهما من آلاخر دون : التعايش)Lichens ألاشنات  مشكلة الفطريات مع تتعايش

 (أن يسبب له الضرر، ويمكن أن ال يستفيد الطرف الثاني وال يتضرر 

 (.يلي على الكائن آلاخر يستفيد منه ويسبب له ألاذىعالقة بين كائنين حيين أحدهما يسمى طف: التطفل (

 

o بعض من ممثالت الزراقم: 

Oscillatoria ،Anabaena ،Nostoc  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 Nostocالنوستوك 

جنس من البكتيريا الخضراء املزرقة، يوجد على شكل مستعمرات تتألف من خيوط مكونة من 

ي التربة وعلى الصخور الرطبة وفي الجزء السفلي من خاليا عقدية الشكل في غمد هالمي، يتواجد ف

 إياها بغاز النتروجن
ً
 داخل بعض النباتات مزودا

ً
 تعايشيا

ً
من . البحيرات والينابيع، قد ينمو أيضا

 .Heterocystخالل عمل خاليا متباينة تعرف بالحويصلة املتغايرة 
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  Domain Eukaryaالنوى  حقيقيات عالم

 Protista: ألاوالي  مملكة .1

 واسع تنوع ذات -

 خلیة وحیدات غالبیتها -

 الخالیا بعضها عدیدات -

  وتتكاثر معقدة وبنیات متنوع، استقالب ذات -
ً
  جنسا

ً
 .والجنسيا

 .ال ترى بالعين املجردة -

 .معظمها حر في الطبيعة وبعضها متطفل -

 .ألاشكال الحرة تعيش ضمن املياه العذبة واملالحة أو التربة الرطبة -

 .ومنها املتحركمنها الالطيء  -

 .تتغذى على بقايا حيوانية ونباتية وبعض الكائنات الحية الدقيقة -

 

 

  تضم
 
 :عديدة منها شعبا

  Chlorophyta الخضراء الطحالب

تعيش الطحالب الخضراء . ءكنشا وتخزن الغذاء، مائي معظمها ،تمثيل ضوئي ذات، حقيقية النواة عضيات

 في امل
ً
وتعيش معظم ألانواع البحرية على . ياه العذبة في املياه العذبة واملالحة ، ومعظمها يعيش مغمورا

بعض ألانواع تعيش في التربة وعلى الصخور . الشواطئ حيث املياه ضحلة وحيث تكون مثبتة بالصخور 

 .معظمها يعيش عيشة حرة ، والقليل يعيش معيشة تطفلية أو رمية. والخشب الرطب

 :تضم ممثلين منها

 Chlamydomonas مثل طحلب  الخلیة وحیدة طحالب  •

 Spirogyraطحلب ك خیطیة مستعمرات • 

  تتكاثر -
ً
 و ال  جنسیا

ً
 جنسيا
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        Chlamydomonasطحلب  

    Domain Eukarya النوى  حقيقيات عالم

   Protista        ألاوالي مملكة

 Chlorophyta  خضراء طحالب  :الشعبة

        Chlamydomonas طحلب

 

o خلية، كمثري الشكلطحلب أخضر وحيد ال 

o  الشكل فنجانیة( خضراء صانعة یحوي( 

o  خاليا متحركة تمتلك زوج من السياط للحركة . 

o  النشاء تخزین مركز( البيرنوئید  یحوي( 

o  
ً
 .يتواجد في املياه امللوثة عضويا

o  توجد بقعة عينية حساسة للضوء. 

o توجد النواة في منتصف الخلية 

o  عن طريق تكوين ألابيتكاثر 
ً
 واغ السابحةالجنسيا

o  يتكاثر الجنسيا عن طريق الاندماج 

         

 

 

  طحلبSpirogyra 

 Domain Eukarya النوى   حقيقيات عالم

 Protista ألاوالي         ممكلة

 Chlorophyta الشعبة         

   Spirogyra طحلب        
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o  الجداول والبركطحلب اخضر اللون واسع الانتشار في. 

o يكون بشكل خيطي غير متفرع. 

o  (مركز تجميع النشاء)يملك صانع أخضر حلزوني يتوضع عله البيرنوئيد. 

o النواة في وسط الخلية أو جانبية التوضع. 

o التكاثر الجنس ي عن طريق الاقتران: 

 اما اقتران متبادل بين خيطين مختلفين ويسمى في هذه الحالة الاقتران السلمي -

Scalariform conjugation  

   Lateral  conjugation أو اقتران في نفس الخيط ويسمى -

o تتكاثر  
ً
 باالنشطار الجنسيا

 

 يحدث الاقتران السلمي بأن يتقابل خيطين مختلفين

 وينشأ من الخاليا املتقابلة بروزات تتصل مع بعضها 

 ثم تذوب نهاياتها وتبدأ محتويات احدى الخليتين باالنتقال عبر 

 ذا الجسر إلى الخلية املقابلة ألاخرى تندمج محتويات الخليتينه 

 مع بعضها وتتحد ألانوية، ثم تحاط بجدار ويطلق عليها البيضة  

  zygospore املخصبة

الخلية التي تنقل محتوياتها الى الخلية املقابلة وتصبح فارغة تعتبر املشيجة الذكرية والخلية التي تنقل اليها 

 .بر املشيجة ألانثويةاملحتويات فتعت

  طحلبChara 

  Domain Eukarya النوى  حقيقيات عالم

        Protista ألاوالي ممكلة

             Charophyta الشعبة

 Chara الكارا   طحلب
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ً
  تتكاثر الجنسيا

  .ثم تنفصل وتنمو الى نبات جديدإما بواسطة تراكيب تشبه الدرنات تنشأ على اشباه الجذور  -

 تنشأ من مناطق العقد كنموات خارجية Pretenema او بواسطة تراكيب خيطية تسمى -

او بتكوين تراكيب نجمية الشكل متعددة الخاليا تنشأ من العقد السفلى وتحتوي على مواد نشوية  -

 .وعند انفصال هذه العقد تنمو الى نبات جديد(amylum) مخزونة

o اثر الجنس ي من النوع البيض ييكون التك Oogamus  وتظهر ألاعضاء التكاثرية عادة في إبط بعض

 .العقد

o وسالمیات عقد ذو ساق من تتألف مشرة 

o صینات العقدة مستوى  عند تتوضع
ُ
 جانبیة غ

o دخول النطفة مكان تمثل تویجیة خالیا 5 ذو املبیض. 
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 نة                    الثامالعملية الجلسة 

 2النباتي  التنوع

Plant Diversity 2 

 :أهداف الجلسة   

 التعّرف على الصفات العامة ململكة الفطريات .1

 تحديد بعض شعب الفطريات وألاجناس التابعة لها .2

 وتصنيفها .3
ً
 دراسة هذه ألاجناس مجهريا

 

 Fungi kingdom:  الفطريات مملكة .2

 :خصائصها

 السامة الفطریات وتضم .التغذیة غيریة ،التنوع شدیدة بأنها تالفطريامملكة  تمتاز

 رمیة، طفیلیة،  تكون  وقد الحیویة للصادات واملنتجة ,والرمیة ,الغذائیة والفطریات ,املمیتة

  .تعایشیة

 

 :الصفات العامة      

o (مفردة خلیة من تتكون  التي الخمائر باستثناء)الخالیا عدیدة الفطریات معظم 

o سياطال عديمة. 

o يخضور  تمتلك ال . 

o خيطية بنية ذات Mycelia  مجهرية 

 .تفصل الخاليا عن بعضها (Septate)  بحواجز مقطعة -

 .تشكل مدمجات خلوية عديدة النوى (Non-septate) بحواجز مقطعة أو غير -

o  الكيتين جدرانها تحوي. 

o  الغلیكوجين من خاصة جزیئات في الغذاء من الزیادة تخزن.  

o وال جنسيا تتكاثر  
ً
 جنسيا
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 :منها شعب الفطريات عدة تضم

 .ألاسود الخبز عفن فطر : مثال Zygomycetes : (الزيجية)العفنية  الفطريات -

 .والخميرة ألاسبيرجيلوس و البنيسيليوم: مثالAscomycetes :الكيسية /الزقية الفطريات -

 

 :شعبة الفطريات الزيجية

   ألاسود الخبز عفنفطر 

 Domain Eukarya     وى الن حقيقيات عالم

 Fungi الفطريات          مملكة

 Zygomycota الزيجية   الفطريات شعبة

 Rhizopus stolonifer  ألاسود الخبز عفن فطر

 

 الجنس ي التكاثر أثناء تشكله الذي املرئي الزیجي للبوغ نسبة الاسم بهذا سمیت

 .والنباتات الحیوانات بقایا بتفكیك تقوم التغذیة رمیة أفرادھا معظم
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 :شعبة الفطريات الزقية

 .سميت بالفطريات الزقية بسبب تشكل ألاكياس الزقية أثناء التكاثر الجنس ي

 :من أمثلتها

  البنسليوم فطر  -

 Domain Eukarya     النوى  حقيقيات عالم

 Fungi الفطريات          مملكة

 Ascomycota الكيسية /الزقية الفطريات شعبة

 Penicillium = Talaromyces فطر  

 .عرف سابقا بالبنسليوم ألنه يشكل مصدر الصاد الحيوي البنسلين

  :صفاتها

o العضوية املواد فوق  رمية 

o حيوية صادات تنتج 

o بانتفاخ تنتهي ال بحواجز مقسمة خيوط 

o كونيدية أبواغ تحمل متفرعة حوامل 
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 فطر ألاسبرجيلوس -

 Domain Eukarya          النوى  حقيقيات عالم

 Fungi الفطريات                       مملكة

 Ascomycota الكيسية     /الزقية الفطريات شعبة

 Aspergillus فطر                             

o بحواجز مقسمة خيوط 

o كونيدية بأبواغ تنتهي كونيدية حوامل عليها انتفاخ ذات 

o الليمون  حمض إنتاج 

 

 

 

 

 ة الجعةفطر خمير  -

 Domain Eukarya          النوى  حقيقيات عالم

 Fungi الفطريات                       مملكة

 Ascomycota الكيسية     /الزقية الفطريات شعبة

 Saccharomyces الجعة                  خميرة

 

 :استخدمت خميرة الجعة في

o صناعة الخبز 

o تجارب الهندسة الوراثية 

o و تشبه إلانسولينانتاج مادة نم. 

o الخيوط عديم 

o الخلية وحيد 
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o يتكاثر: 

  ال - أ
ً
 بالبرعمة جنسيا

 Ascosporesزقية    أبواغ ثماني ذو زقي كيس بتكوين جنسيا - ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://manara.edu.sy/



  

62 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://manara.edu.sy/



  

63 
 

 النسج النباتية         :                     الجلسة العملية التاسعة

Plant Tissue             

 

 :أهداف الجلسة   

1.  
ً
 التعّرف على أنواع النسج النباتية عموما

 صفات خاليا البشرة، املسامات .2

 دراسة شكل ونمط توزع املسامات والخالیا املساعدة .3

 دراسة شكل ونمط توزع املسامات الغائرة .4

 دراسة ألاوبار املفرزة وغير املفرزة والواقية .5

 القدرة على تمييز ألاشكال ا .6
ً
 لسابقة مجهريا

 

، ويطلق مصطلح التمايز (Meristemeميرستيمية )غير متمايزة ( جنينية)تنشأ النسج البالغة عن نسج فتية 

 )على العمليات التي تؤدي إلى تبدل هذه الخاليا الجنينية  Differenciation cellulaireالخلوي 
ً
شكليا

 
ً
 (. متخصصة)، وتحولها إلى نسج متمايزة (ووظيفيا

 : حسب Plant Tissue Systemsأنواع النسج النباتیة  تصنف -

  ( نسیج متوسط، خارجي، داخلي)مكانها في النبات 

  ( برنشیم، كولنشیم)نوع الخالیا املكونة لها 

  ( ناقلة، واقیة)الوظائف التي تؤديها 

  ( بروكامبیوم، أساس ي، طلیعة البشرة)طریقة ومكان نشوئها 

  (تمایز، جنینيم)مرحلة التنامي التي تمر بها 

 

 النسج ألاساسیة

  البرنشیم ألاساس يGround Parenchyma  

  الكولنشیمCollenchyma  

  السكليرنشیم ألاساس يGround Sclerenchyma  
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 :النسج الواقية

 :يحوي على بنى خاصة: (البشرة)النسيج البشري 

o  ألاوبارHairs ل وأحجام امللحقة بالبشرة في بعض النباتات، والتي تكون ذات أشكا

 .ووظائف مختلفة

o  القشيرةCuticule  التي تتشكل نتيجة إفراز خاليا البشرة في بعض النباتاتمادة القشيرين

Cutine فتسهم في حماية النسج الداخلية للنبات من الظروف املحيطة. 

o  املسامStomates  عبارة عن فتحات تضم خاليا خاصة، وتشرف على التبادل الغازي

 .لية والوسط الخارجيبين النسج الداخ

 يحل مكان البشرة بعد موتها: النسيج الفليني
ً
 .يقوم كالبشرة بحماية سوق وجذور النبات وغالبا

 

 :صفات خالیا البشرة

 مغطاة بقشيرة رقیقة في املناطق الرطبة وبالعكس في الجافة 

 متراصة بدون فراغات 

 : یلحق بالبشرة

  Corkیا فلینیة خالیا حارسة، خال  ، Silicaخالیا سیلیسیة  •

 لدى الفصیلة النجیلیة   Bulliform Cellsخالیا محركة  •

 ( أوبارواقیة -غدد مفرزة  -أوبار مفرزة )بنیات إفرازیة مختلفة  •

 

 :النسج املفرزة         

، أو تتجمع داخل جيوب .تتجمع املفرزات داخل الخاليا مثل الخاليا العفصية: نسج داخلية إلافراز -

 .ثل جيوب ثمرة البرتقال أو قنوات مفرزة مثل قنوات اللبالبأفرازية خاصة م

تطرح املفرزات خارج الخاليا، وتتمايز هذه النسج على سطوح ألاعضاء : نسج خارجية إلافراز -

النباتية بدءا من خاليا البشرة أو تحت البشرة مثل الغدد الرحيقية الزهرية ، أو أوبار مفرزة 

 .تات أو أوراقها مثل أوبار القراصموجودة على بشرة سوق بعض النبا
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 دراسة شكل ونمط توزع املسامات والخالیا املساعدة: الهدف -

 Zebrina pendulaاملكحلة : النبات

 Commelinaceaeالكومیلینیة : الفصیلة

 البشرة السفلیة للورقة: العضو

 املاء : الوسط

 

 

 

 

 

 

       

 :طريقة العمل 

 سلخ البشرة السفلية للورقة .1

 .وضعها في قطرة ماء وسط شريحة نظيفة .2

 .تغطيتها بالساترة بهدوء .3

 الفحص تحت املجهر .4

خاليا البشرة مغطاة بقشيرة رقيقة في املناطق الرطبة لذلك تكفي عملية سلخ البشرة السفلية للورقة، 

ط نشاهد املسام تحت املجهر مؤلف من خليتين حارستين ذات شكل كلوي، تحصر بينها فوهة السم، وتحا

 .، والتي قد تشبه أو تختلف عن الخاليا ألاخرى للبشرة (املساعدة)الخاليا الخارسة بالخاليا امللحقة 
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 دراسة شكل ونمط توزع املسامات الغائرة: الهدف

Nerium oleander الدفلة : النبات  

Apocyanaceae : الفصیلة 

 مقطع عرض ي في الورقة: العضو

 املاء  : الوسط

 

 

 

   

 

 

 

 

 :ريقة العملط

 .عمل مقطع عرض ي رقيق في الورقة .1

 .وضع املقطع في قطرة ماء على وسط شريحة نظيفة .2

 .تغطية املحّضر بالساترة .3

 .فحص املحّضر تحت املجهر .4

 على عدم فقدان املاء، 
ً
خاليا البشرة مغطاة بقشيرة سميكة في املناطق الجافة، وذلك حرصا

 .بار التي تخفف من حرارة الجوفتتوضع املسامات ضمن جوف مخفي مغطى باألور 
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Epidermal Appendages   ملحقات نسیج البشرة -    

 أوبار ال غدیة 

 بسیطة وحیدة الخلیة 

  أوبار الخبازة املزھرة  مثل. الخالیامفردة متعددة 

  أوبار حرشفیة وتكون مسطحة وعدیدة الخاليا 

 مثل حراشف الزیتون 
 

Glandular Trichomes  أوبار غدیة -  

 :تفرز بعض املواد العطرية والراتنجية مثل

 امللح 

  الرحیقNectar  

 الزیوت العطریة 

  الصمغGum  

تمنع عودة املفرزات الى جسم النبات   Endodermal cells يوجد أسفلها          

 

 دراسة ألاوبار املفرزة وغير املفرزة : الهدف

Pelargonium  hortorum : النبات    

Geraniacae الغرنوقیة : الفصیلة  

ptiole الورقة أو عنق الورقة : العضو  
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 :طريقة العمل

 .مقطع عرض ي رقيق في عنق الورقة .1

 وضع املقطع منتصف شريحة نظيفة في قطرة ماء .2

 .تغطية املحضر بالساترة .3

4.  
ً
 .فحص املحضر مجهريا

 

ات رأس مدور تفرز بعض املواد أوبار رمحية طويلة، وأوبار مفرزة قصيرة ذ: نشاهد نوعين من ألاوبار

 .العطرية

 دراسة ألاوبار الواقیة: الهدف

Olea europea الزیتون : النبات  

Oleaceae الزیتونیة: الفصیلة  

 ( كشط الوجه السفلي للورقة)الورقة : العضو

 املاء: الوسط

 

 :طريقة العمل

   

 .حف خفيف للوجه السفلي للورقة بطرف الشفرة .1

 .ط شريحة نظيفة مع فردهاوضعها في قطرة ماء وس .2

 .تغطية املحّضر بالساترة .3

4.  
ً
 .فحص املحّضر مجهريا

نشاهد تحت املجهر ألاوبار الواقية على شكل مروحي، حيث يعيش الزيتون في املناطق الجافة وتتألف أوراقه 

من قرص يحوي سطح علوي شديد الخضرة، وسطح سفلي فض ي اللون بسبب ألاوبار الواقية التي تغطيه 

 .من كثرة النتح، تتألف الوبرة الواقية من خلية قاعدية في املركز وخاليا شعاعية محيطية وتحد
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 الجلسة العملية العاشرة                      
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  ألاعضاء التباتية                                   ةر شاعلا ةيلمعلا ةسلجلا

Plant Organs                        the 
 

 :أهداف الجلسة       

 

 .يتعرف الطالب على أقسام النبات -1

 .تحديد أنواع كل جزء من أجزاء النبات -2

 .تمييز  ألاشكال املختلفة في كل جزء -3

 .التعرف على التحورات املوجودة -4

 .القدرة على التمييز بين ألانواع املدروسة -5

 . عمل معشبات باألجزاء وألاسماء وألانواع املدروسة -6

 (.الاسم العلمي، منطقة الجمع، تاريخ الجمع)ت الخاصة بكل معشبةكتابة املعلوما -7

 

يتألف النبات الزهري البالغ من جملة جذرية، وجملة فارعية تتألف من الساق التي تحمل ألاوراق والبراعم 

 .وألازهار التي تتحول إلى ثمار

بيت النبات وامتصاص هو العضو الذي يكون غالبا في التربة وله عدة وظائف منها تث: Rootالجذر  -1

 املاء وألامالح املعدنية وأحيانا إدخار املواد الغذائية

  :أنواع الجذور 

a)  الجذور الوتديةTap roots:  

 هي الجذور السائدة في النباتات ثنائية الفلقة

 يعود أصلها إلى الجذير املوجود في البذور 

 Primary Rootتتمايز إلى محور رئيس هو الجذر الابتدائي 

 .ذي تنتظم عليه الجذور الثانوية وألاوبار املاصةال 
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 يكون للجذر شكل الوتد وفي بعض النباتات 

 ينتفخ الجذر الوتدي الحتوائه مواد غذائية 

 :وكميات كبيرة من املاء، ويتخذ حينذاك أشكال كثيرة منها 

 .الجذر الوتدي اللفتي كما في نبات اللفت -

 .نبات الفجلالجذر الوتدي املغزلي كما في  -

 .الجذر الوتدي املخروطي كما في نبات الجزر  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b   الجذور العرضيةAdventitious Roots: 

التعود في أصلها إلى الجذير، وال تعد امتداد للساق، تنشأ من قواعد السوق الهوائية أو ألاوراق أو البراعم 

، و تتشكل ألداء وظائف خاصة في بعض النباتات
ً
 .أحيانا

 

 :لها عدة أنواع منها

 توجد عند نباتات: Fibrous rootsالجذور الليفية  -

 أحاديات الفلقة كالقمح والشعير، حيث تنشأ بوقت مبكر عند هذه 

 النباتات لتحل مكان الجذر الابتدائي، كما نجدها في السوق  

 .ألارضية لبعض النباتات كاألبصال 

 لفروع الجانبيةتنشأ من ا: Aerial rootsالجذور الهوائية  -

 بامتصاص بخار املاء املوجود
ً
 لبعض النباتات، وتساعد أحيانا

 .Orchidفي الهواء كما في نبات التين السحلب  
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تنشأ على العقد فوق الساق أو بينها، حيث تساعد على تثبيت : Prop rootsالجذور املساعدة  -

 كما في نبات الذرة النبات ألن الجذورالرئيسة غير قادرة على تثبيت البنات جي
ً
 .Zea maysدا

تنشأ من الفروع الجانبية، وتتدلى في الهواء ويمكن أن تصل لسطح :  Pillar rootالجذور الدعامية  -

  Ficus indica.ألارض وتخترقه كما في نبات التين الهندي 

تنشأ من سوق بعض النباتات وتعمل على تثبيت النبات : Climbing rootsالجذور التسلقية  -

 نحو ألاعلى كما في نبات اللبالب 
ً
 .Hedra helixمتسلقا

تنشأ عند بعض النباتات نتيجة تضخم النسيج القشري الختزان : Tuberous rootsالجذور الدرنية  -

 .Ipomoea batotusاملواد الادخارية كما في نبات البطاطا الحلوة 

تعيش في املستنقعات، حيث تتجه  تنشأ عند النباتات التي: Respiratory rootsالجذور التنفسية  -

 من اتجاهها لألسفل، وذلك لحماية ألاجزاء السفلية من الاختناق حيث تنخفض نسبة 
ً
لألعلى بدال

ألاكسجين، وتمتاز هذه الجذور باحتوائها على فراغات هوائية في أنسجتها الداخلية وعديسات 

 .بن سيناتمكنها من إيصال الهواء إلى النسج الداخلية كما في نبات ا

تنشأ عند النباتات املتطفلة إما من الساق أو الجذر، : Hausteria roots( املمصية)الجذور املاصة  -

  spوتنغرس في أنسجة النبات املضيف المتصاص املاء والغذاء كما في جذور نبات الهالوك 

Orobanche الذي يتطفل عل نبات البازالء. 
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 : Stemالساق  -2

  فوق سطح التربة، تحمل ألاوراق والبراعم وألاعضاء 
ً
هي املحور الرئيس للمجموع الخضري، موجودة غالبا

يعود أصل الساق إلى البريعم . التكاثرية، وظيفتها نقل املاء وألامالح املعدنية من التربة إلى باقي أجزاء النبات

 :مختلفة من البراعم منهااملوجود في الجنين وتحمل الساق أنواع 

  البراعم القميةApical buds التي توجد في قمة الساق وتؤمن النمو الطولي للنبات. 

  البراعم الجانبيةAxillary buds توجد في إبط ألاوراق وتؤمن النمو الجابي لألوراق. 

  البراعم العرضيةAdventitious buds  النباتتنشأ حسب الحاجة وال يوجد لها مكان محدد في. 

 :أنواع الساق

 :حسب الطول   -1

يمكن تمييز عدد من العقد والسالميات بشكل واضح فيها كما في نبات الجهنمية : Long stemساق طويلة 

Bogeuvilio. 

 .ال يمكن تمييز العقد والسالميات فيها بشكل واضح كما في نبات البصل: Dwarf stemساق قزمة 

 :حسب القساوة -2

ال تحوي نسج متخشبة، وتكون سهلة الكسر كما في نبات الفول ونبات عباد : Herbaceous stemساق عشبية 

 .الشمش وألاعشاب بشكل عام
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 :تحورات الساق

 :تأخذ الساق أشكال متحورة تتالئم مع الوظائف املختلفة التي تؤديها، نذكر أهم هذه التحورات

  الساق الورقيةLeafy stems :فتصبح عضو شديد التسطح وتقوم  تأخذ فيها الساق شكل ألاوراق

 .بوظيفة التركيب الضوئي، كما في نبات السفندر

  الساق الشوكيةSpiny stems : فتأخذ شكل (النتح)حيث تتحور الساق للحماية وتقليل فقد املاء ،

 .أشواك مدببة وتحافظ على حياتها، كما في نبات الزعرور

  الساق الترابيةSubterranian  :التي ستنمو  لحماية البراعمتحت سطح التربة  تنمو هذه الساق

 حيث تأخذ الساق شكل ألابصال كما في نبات البصل والزنبق، 
ً
 وللقيام بإدخار مواد غذائيةالحقا

 .كما في نبات البطاطا حيث تأخذ الساق شكل الدرنة، باإلضافة لتحورات أخرى 
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العضو املسؤول عن القيام بعملية التركيب الضوئي وبالتالي تصنيع  تعد الورقة: Leafالورقة  -3

 .الغذاء للنبات حيث تأخذ شكل مسطح أخضر اللون 

 

 :الورقةأجزاء 

 :Leaf base ( الغمد)قاعدة الورقة  -

 تمثل مكان اتصال الورقة بالساق، وتختلف  

 طريقة اتصاله بالساق حسب الفصائل النباتية

 أو بشكل غمد يحيط بالساق فقد يكون انتفاخ بسيط،

 

، تقوم قاعدة الورقة بحماية Stipulesوتحمل القاعدة في بعض النباتات زائدتين صغيرتين هما ألاذينتين 

 .البرعم إلابطي في إبط الورقة من تأثير العوامل الخارجية

 : Leaf stalk or Petioleعنق أو معالق الورقة  -
ً
عن هو القسم الذي يحمل نصل الورقة بعيدا

 الساق، كما يقوم بنقل املاء وألامالح املعدنية من الساق إلى نصل الورقة ويعود بالغذاء 

املحّضر في النصل إلى باقي أجزاء النبات، تحوي معظم ألاوراق في نباتات ثنائيات الفلقة على 

 . ةاملعالق، أما أغلب نباتات أحاديات الفلقة فهي عديمة املعالق لذلك تسمى بالورقة الالطئ

وهو أهم جزء في الورقة ألنه يقوم بالتركيب الضوئي : Leaf blade or laminaقرص أو نصل الورقة  -

بما يحويه من صانعات خضراء ويؤمن الغذاء للنبات ولباقي الكائنات غيرية التغذية، يكون النصل 

عادة على شكل صفيحة خضراء، قد يتألف من قطعة واحدة فتسمى الورقة ورقة بسيطة 

Simple  أو قد تنقسم إلى عدة أجزاء منفصلة انفصال تام فتسمى ورقة مركبةCompound ، وقد

 .Lobedتنفصل انفصال غير تام فتسمى ورقة مفصصة 

 

 

 

 

https://manara.edu.sy/



  

76 
 

 Leaves Modificationsتحورات الورقة 

 :قد تغير الورقة شكلها بتغير وظيفتها، فهناك أشكال مختلفة لألوراق املتحورة منها

 .لحماية النبات والتقليل من فقدان املاء: ألاوراق الشوكية -

 .تحوي برانشيم خاص الختزان املواد الغذائية واملاء: ألاوراق املدخرة -

 .تصبح ألاوراق على شكل محالق للتسلق وتقوم ألاذينات بالتركيب الضوئي: ألاوراق املتسلقة -

 .تضم الكأس والتويج وألاسدية واملدقة: ألاوراق الزهرية -
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 :أشكال قرص الورقة

 :أهم هذه الاختالفات

 :هي أوراق ال يتفرع فيها املعالق، وتقسم حسب شكل حافة القرص إلى: ألاوراق البسيطة -1

o  ألاوراق التامةEntire  كما في نبات الزيتونOlea 

o  ألاوراق املسننةToothed  كما في نبات القريصUrlica 

o  ألاوراق املنشاريةSerrate   كما في نبات الوردRosa 

o  ألاوراق املفصصةLobed  كما في نبات الكرمةVitis 

o  ألاوراق املتعرجةSinuate  كما في نبات الخبيزةMalva 

 

 :هي أوراق يتفرع فيها املعالق وكل فرع يحمل قرص خاص به، من أشكالها: ألاوراق املركبة -2

o  قة وتتوزع على جانبيه الوريقاتتتألف من محور طولي وسط قرص الور : أوراق مركبة ريشية. 

o يتفرع املعالق الرئيس للورقة إلى عدد من الفروع التي تنطلق من نفس : أوراق مركبة كفية

 .النقطة، وكل منها يحمل نصل خاص
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 الجلسة العملية الحادية عشرة 

 ةالبنية التشريحية لألعضاء النباتي                                                      

                                                           Structure of Plant Organs 

 

 :الجلسة أهداف

 الفلقة وثنائيات أحاديات النباتات بين التمييز 1. 

 فلقة وثنائي أحادي / الساق في عرض ي مقطع دراسة 2. 

 فلقة وثنائي أحادي / الجذر في عرض ي مقطع دراسة 3. 

 فلقة وثنائي أحادي / قةالور  في عرض ي مقطع دراسة 4. 

 املجهرية العرضية املقاطع في وورقة وجذر ساق بنية بين التمييز 5.

 الفلقة أحادية أو الفلقة ثنائية إلى الثالثة النباتية ألاعضاء انتماء تحديد 6.

 

 Spermatophytes البذرية النباتات

 Gymnospermae البذور  عاريات

 Monocotyledoneae  الفلقة أحادية النباتات           Angiospermae البذور  مغلفات

   Dicotyledoneae الفلقة ثنائية النباتات                                                 

 الفلقة وثنائيات أحاديات النباتات بين مقارنة

 النباتات ثنائية الفلقة النباتات أحادية الفلقة

رة لذلك يوجد فلقة واحدة في جنين البذ

 سميت بهذا الاسم

يوجد فلقتين في جنين البذرة يخّزن فيها 

 الغذاء

 ماتكون شجرية
ً
 نباتات خشبية نباتات عشبية ونادرا

 الحزم الوعائية في الساق منتظمة الحزم الوعائية في الساق مبعثرة

 
ً
  جذورها ليفية غالبا

ً
 جذورها وتدية غالبا

لتعرق شبكي في ألاوراقا التعرق طولي أو متوازي في ألاوراق  

املوز، البصل، القمح: من أمثلتها التفاح، الفول، الورد: من أمثلتها   
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 :البنية الابتدائية

تتميز النباتات بنمو ال محدود في قمة الساق وألاوراق ونهاية الجذر، الحتوائها على النسج املولدة، وكل بنية 

 .تنشأ من هذا النمو تدعى البنية الابتدائية

 :لبنية الثانويةا

 :تنشأ من مجموعتين من النسج املولدة الثانوية

 Cork cambiumالكامبيوم الفليني  •

  Vascular cambium الكامبيوم الوعائي •

 

 :تضم : Vascular Tissues الوعائية النسج

 وألامالح املاء ويوزع ينقل الخشب •

 التخزين أماكن إلى تشكلها أماكن من العضوية املواد ينقل اللحاء •

 .والاستهالك

 

 

 :الوعائية النسج توجد

 متصلة أو منفصلة متناسقة حزم شكل على الساق في 1-

 مبعثرة حزم :الفلقة أحاديات •

 حلقة في مرتبة :الفلقة ثنائيات •

 مركزية وعائية أسطوانة شكل على الجذر في 2-

 ألاذرع عديدة :الفلقة أحاديات •

 .(دون  فما أذرع 5 (ألاذرع قليلة :الفلقة ثنائيات •
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 :يالحظ على املقطع العرض ي للساق منطقتين

 من املحيط نحو الداخل من : Cortexالقشرة 
ً
 تكون صغيرة باملقارنة مع قشرة الجذر، وتتألف بدءا

، البرانشيم القشري، ألادمة الباطنة
ً
 .البشرة، الكوالنشيم أحيانا

 منتتألف : Vascular cylinderألاسطوانة املركزية 

 .املحيط الدائر، الخشب، اللحاء، البرانشيم املخي

 

 :الفلقة أحاديات ساق في ألاولية البنية دراسة

  Zea mays الذرة :النبات

  Poaceae :الفصيلة

 )جاهز محضر( الساق :العضو

 

 

 :تختلف ساق أحاديات الفلقة عن ساق ثنائيات الفلقة بما يلي

 ات تذكرلم يلحظ وجود اختالف في منطقة القشرة

 في منطقة ألاسطوانة املركزية

 .املحيط الدائر يتألف من عدة طبقات متخشبة -

أي يتوضع ) الحزم الناقلة في الساق تكون كثيرة وتنتظم في عدة حلقات، ومتطابقة جانبيا  -

 (الخشب في أحد طرفي الحزمة واللحاء في الجهة املقابلة

-  
ً
 .منطقة املخ موجودة غالبا
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 :الفلقة ثنائيات ساق في والثانوية ألاولية نيةالب دراسة

 Helianthus annus الشمس عباد  :النبات

 Asteraceae  املركبة : الفصيلة

 )جاهز محضر( الساق  :العضو

 تختلف ساق ثنائيات الفلقة عن ساق أحاديات الفلقة 

 .لم يلحظ وجود اختالفات تذكر بينهما في منطقة القشرة

 املركزية  في منطقة ألاسطوانة

 .املحيط الدائر  يصعب تمييزه في ثنائيات الفلقة -

 الحزم الناقلة في الساق تنتظم في حلقة واحدة، ويختلف عددها حسب النبات -

-  
ً
 منطقة املخ ال توجد وإنما يوجد فضوة مركزية غالبا
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 :يالحظ على املقطع العرض ي للجذر منطقتين

  منطقة خارجية هي القشرةCortex : من املحيط 
ً
تشكل القسم ألاكبر من املقطع، وتتألف بدءا

 :نحو الداخل من

 .طبقة ألاوبار املاصة، والطبقة املتفلنة والبرانشيم القشري، وألادمة الباطنة 

  منطقة داخلية هي ألاسطوانة الوعائيةVascular cylinder:  ،تشكل جزء صغير من املقطع

 من الخارج نحو ا
ً
 :لداخل منوتتألف اعتبارا

 .املحيط الدائر، الخشب، اللحاء

 

  الفلقة أحاديات جذر في ألاولية البنية

  Zea mays الذرة  :النبات

 Poaceae  :الفصيلة

 

 :يتميز جذر أحاديات الفلقة عن جذر ثنائيات الفلقة بما يلي

 :في منطقة القشرة

 .الياتتألف الطبقة املتفلنة في أحاديات الفلقة من عدة طبقات من الخ -

 .يتم ترسب الفلين على الوجوه الشعاعية واملماسية الداخلية لخاليا ألادمة الباطنة -

 :في منطقة ألاسطوانة املركزية

 (.تناوب بين اللحاء والخشب)عدد الحزم الناقلة يزيد عن خمس حزم  -

 .املخ في أحاديات الفلقة كبير -
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 لفلقةا ثنائيات لجذر والثانوية ألاولية البنية

 Gossypium hirsutum القطن  :النبات

 Malvaceae الخبازية  :الفصيلة

 

 

 :يتميز جذر ثنائيات الفلقة عن جذر أحاديات الفلقة بما يلي

 : في منطقة القشرة

 .يوجد طبقة متفلنة واحدة -

 .يتم ترسب الفين على الوجوه الشعاعية فقط لخاليا ألادمة الباطنة -

 :يةفي منطقة ألاسطوانة املركز 

 عدد الحزم الناقلة ال يزيد عن خمس حزم -

 .املخ في الثنائيات يكون صغير بسبب وصول الحزم الخشبية إلى املركز -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://manara.edu.sy/



  

84 
 

 :البنية التشريحية للورقة

 :عند عمل مقطع عرض ي في نصل الورقة تظهر البنية التشريحية مؤلفة من 

، وقد تكون مؤلفة من عدة طبقات (بسيطة)عاة تكون مؤلفة من طبقة خلوية واحدة : البشرة -1

تغطى خارجيا بقشيرة تختلف سماكتها حسب النوع، فاألنواع التي تعيش في (. مركبة)خلوية 

املناطق الحارة والجافة تملك قشرة ثخينة، على عكس ألانواع التي تعيش في املناطة املعتدلة 

 . والرطبة

 .نسيج برانشيمي يخضوري: النسيج املتوسط -2

 قلةالحزم النا -3

 

 Monocotyledons الفلقة  أحاديات ورقة في التشريحية البنيةراسة د

  Zea mays الذرة :النبات

 Poaceae القبأية :الفصيلة

 )جاهز محضر( الورقة :العضو

 

 

 

 . القشرة في أحاديات الفلقة تكون نفس السماكة على الوجهين العلوي والسفلي 

ات بين نسج الورقة والوسط املحيط عبر املسام، التي تتوزع على تنظم البشرة عمليات التعرق وتبادل الغاز 

 الوجهين العلوي والسفلي في أحاديات الفلقة

 .يكون النسيج املتوسط في أحاديات الفلقة متجانس ومؤلف من البرانشيم الفراغي اليخضوري فقط

خشبية،  -س من حزمة لحائيةالحزم الناقلة في أحاديات الفلقة تكون العروق متوازية ويتألف الضلع الرئي

فيتجه الخشب نحو الوجه العلوي واللحاء نحو الوجه السفلي ويحيط بهذه الحزمة نسيج برانشيمي 

 متجانس نادر الصانعات اليخضورية
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  Dicotyledons الفلقة ثنائيات ورقة في التشريحية دراسة البنية

  Vicia faba  الفول  : النبات

 Fabaceae قرنية ال : الفصيلة

 )جاهز محضر( الورقة : العضو

 

 

 

 

 

 

 

هذا التكيف ألن القشيرة   تحد من . تكون قشرة ألاوراق في ثنائيات الفلقة أكثر سماكة على الوجه العلوي 

 .فقدان املاء فتعمل على   إعاقة التعرق الشديد

ملحيط عبر املسام، التي تتوزع على تنظم البشرة عمليات التعرق وتبادل الغازات بين نسج الورقة والوسط ا

 .الوجه السفلي فقط في ثنائيات الفلقة
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 :يكون النسيج املتوسط في ثنائيات الفلقة مؤلف من نوعين مختلفين

 يوجد تحت البشرة العلوية، يتكون من خاليا متطاولةغنية بالصانعات: برانشيم حباكي 

 الحباكي والبشرة السفلية، يتألف من خاليا  يوجد بين البرانشيم: البرانشيم الفراغي اليخضوري

 .غير منتظمة الشكل بينها فراغات كثيرة تحوي صانعات يخضورية بأعداد قليلة

الحزم الناقلة في ثنائيات الفلقة تقابل أضالع أو عروق نصل الورقة، حيث يظهر الضلع الرئيس في منتصف 

 ..لعروق الثانوية والثالثيةالنصل على شكل بروز على الوجه السفلي، وتتفرع عنه ا
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 الجلسة العملية الثانية عشرة

 الطبية النباتات

Medicinal Plants 

 
 

 :أهداف الجلسة   

 التعّرف على بعض النباتات الطبية .1

 تعريفها، اسمها الشائع والعلمي .2

 مكوناتها، أهميتها .3

 خدمة منها ألاجزاء املست .4

 بيئتها واستخداماتها الطبية .5

 القدرة على تمييزها وتصنيفها .6

 

ه يحوي  الذي النبات هو :الطبي النبات
ّ
، الحية الكائنات على فزيولوجي  أثيرت ذات فعالة مواد أجزائه أحد أو كل

 .ويستخدم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في العالج من ألامراض

 .عطري  زيت على أجزائه من جزء في يحتوي  يالذ النبات هو :العطري  النبات

   Fixed oilهي الزيوت التي تتبخر او تتطاير دون ان تتحلل وهذا مايميزها عن الزيوت الثابتة  : الزيوت الطيارة

 
ا
ل حيث ان الا

ّ
 .خيرة التتطاير وإذا عرضت للتبخر أو التسخين فإنها تتحل

 لرائحتها العطرية الجميلة    Aromatic oilيطلق على الزيوت الطيارة اسم الزيوت العطرية  

تتكون هذه الزيوت في تراكيب خاصة كالشعيرات الغدية في الغدد الزيتية  او القنوات الزيتية والحاوية على   

 . جدران مناسبة تمنع تطاير الزيوت لسهولة فقدانها على درجة حرارة الجو
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 :املكونات الفعالة في النباتات الطبية

 على اساس فعاليتها الى قسمين       
ً
سمت محتويات النباتات الطبية عموما

ُ
 :ق

هـــي املـــواد التـــي لـــيس لهـــا تـــأثير طبـــي فســـيولوجي مثـــل :  Inactive constituentsمكونـــات غيـــر فعالـــة   -1

 .السليلوز والبكتين

جي ولهــا قيمــة هــي املــادة التــي يعــزى اليهــا تــأثير طبــي فســيولو :  Active  constituentsمكونــات فعالــة   -2

 .دوائية

 

 Resins الراتينات  أو الراتنجات 

 resin acids الراتنجية ألاحماض من معقد كيميائي ملزيج طبيعية فيزيولوجية نباتية منتجات الراتنجات

 خاملة ومركبات وأسترات ، resin phenols الراتنجية والفينوالت ، resin alcohols والكحوالت الراتنجية

 
ً
  تذوب ولكنها املاء في ذوابة غير resens رف بالراتيناتتع كيميائيا

ً
 .والكلوروفورم الكحول  في تماما

  أو انحاللية أو انشطارية cavities أجواف أو ducts  قنوات في الراتنجات تفرز 
ً
  الخشب قلب في أحيانا

heartwood 

  لوحدها النبات في resins الراتنجات توجد
ً
-resins زيتية راتنجات وتدعى لعطريةا الزيوت مع تتشارك ما وغالبا

oleo  
 

 

 The Gum تي النبا الصمغ

 من الداخلية ألانسجة خاليا جدران تحلل أو لتحطم نتيجة مختلفة نباتات تنتجها هالمية مفرزات الصمغ

 .الخاليا خارج يكون  الصمغ( تّسمى التصمغ خالل عملية

  الصمغ يفرز 
ً
  الصمغ يّعد .ترميم مادة وكأنها النبات في جروح إلحداث نتيجة يتكون  أو طبيعيا

ً
  عموما

ً
منتجا

 
ً
 .الجفاف مثل مالئمة غير ظروف بسبب ينتج مرضيا
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 :مصــادر النباتات الطبية       

 :يمكن الحصول على النباتات الطبية من ثالث مصادر    

 .ومنها القريص والشوك والخردل وغيرها: النباتات لطبية البرية .1

 .ويعني تدخل الانسان بزراعتها مثل الخروع والكزبرة والنعناع وغيرها: بية املستزرعةالنباتات لط .2

 .ومنها جوز الطيب والتمر والشاي وغيرها: النباتات لطبية املستوردة .3

 

 Pimpinella anisum اليانسون 

رفسية :الفصيلة
َ
 Apiaceae  الك

 .حلو كّمون  حلوة، حبة اليانسون، :املتداولة ألاسماء

 Eng. Anise ، Fr. Anise ألاجنبية ماءألاس

 :النباتي الوصف

 معالقية، القاعدية ألاوراق القاعدة من متفرعة منتصبة، الساق .سم60 - 10 طوله  عطري، حولي، عشب

 الساقية ألاوراق مقسمة، غير مفصصة الحافة، إلى مسننة الشكل، مدورة كلوية

 العلوية ألاوراق مقلوبة ومسنّنة، بيضوية أو بيضوية قاتالعام، الوري شكلها في مدورة - بيضوية السفلية

  ضيق، غمد ذات الطئة، املعالق أو قصيرة
 
 خيمية النورة. رمحية خطية فصوص بعمق إلى مقسمة

  .ألاسفل من موبرة بيضاء، بتالت، خمس مختزلة، التويج س الكأ. القنابات تفتقر إلى مركبة،

  . يونيو/نحزيرا إلى إبريل /نيسان من إلازهرار

 

 :الجغرافي والانتشار املوطن

 الشرق  منطقة موطنه يكون  أن وُيحتمل معروف، غير

  ينمو. ألاوسط 
ً
 جنوبي دول  في ويزرع مصر في عفويا

 والهند الوسطى آسيا و سورية و تركيا أوروبا وفي 

 واملغرب مصر تعّد . والجنوبية وأمريكا الوسطى والصين 

 إنتا الدول العربية أكثر من 
ً
 .وتونس سورية في ُيزرع كما له، جا

 

 :املستعمل الجزء

ستخرج الطّيار والزيت ،)املميز واملذاق الحلو الطعم ذات( الجافة الثمار
ُ
 .الثمار من امل

 :الطبية والاستعماالت الخواص

ع، شهية، فاتح عام، منشط بخواص ألانيتول  مركب من تحويه بما الثمار تتمتع
ّ

 وبكتيريا فطور  مضاد مقش

 .وفيروسات
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والقصبات،  والبلعوم الحنجرة التهاب ألانف، سيالن ( التنفس ي الجهاز أمراض عالج في الطّيار الزيت ُيستعمل

 والكسل واملغص الهضم عسر حاالت في يفيد تشنج ومضاد للغازات كطارد ُيستعمل كما ،)الجاف السعال

 .والبثور  الشباب حب جلعال  املستخدمة املراهم تركيب في الزيت يدخل كما املعوي،
 

 :أخرى  استعماالت

 .والصابون  للعطور  والرائحة الحلوى  أنواع لبعض والطعم النكهة إلكساب اليانسون  ثمار تستعمل

 : الاستعمال محاذير

 ملركب حساسية لديهم الذين ألاشخاص قبل من الُيستعمل كما الحوامل، قبل من استعماله ينبغي ال

 .ألانيثول 

  العالية لجرعاتا في الزيت ُيعد
ً
ئ تأثير   وله مخدرا

ّ
 .الدموية للدورة مبط

 :البيئة

 الشتاء فصلي خالل والزهري  الخضري  النمو تالئم فالبرودة واملعتدلة، الباردة املناطق في النبات ينتشر

 الحرارة تؤدي .البذور  ونضج الثمار وتكوين العقد يناسب الحرارة درجات في الاعتدال أن حين والربيع، في

 الزيت من ومحتواها الثمار حجم وانخفاض املبكر والنضج إلازهار سرعة إلى املنخفضة املرتفعة والرطوبة

 .العطري 

 

 :الفصائل وألانواع النباتية
Cupressus sempervirens السرو 

      Cupressaceae  السروية :الفصيلة

 .الخضرة دائم السرو  :املتداولة ألاسماء

 Eng. Cypress ، Fr. Cyprès :جنبيةألا  ألاسماء

 

 

 : النباتي الوصف

، كثيفة ألافرع .م 1 نحو إلى جذعها قطر يصل أن يمكن م، 30 - 10 طولها الخضرة دائمة شجرة
ً
 منتصبة جدا

  محّدبة الشكل، مثلثّية ومتراكبة، متصالبة حرشفية، ألاوراق أفقي، بشكل أو تنتشر
ً
 غدة نجد ما وغالبا

 .غائرة راتنجية

 

 تجتمع املسكن، الجنسوحيدة وحيدة ألازهار الخلف في

 نهايات تنشأ في صغيرة مخاريط في الذكرية منها 

 كروية مخاريط في ألاغصان تجتمع ألانثوية 

https://manara.edu.sy/



  

92 
 

  سم  3 - 2قطرها 
ً
  14 – 6 من ومؤلفة تقريبا

 الجناح تشبه مزودة بحافة مم، 7 - 5 حرشفة البذور 

 .التأبير بعد سنة  خالل فترة تنضج

 .أيار إلى آذار من إلازهار

 

 :الجغرافي والانتشار املوطن

 في ينتشر الصغرى، آسيا وجنوب غربي سط املتو شرق  أقاليم
ً
 ولبنان سورية و وتركيا إيران طبيعيا

 .واملغرب وتونس وليبيا واليونان وايطاليا وقبرص وألاردن

  مم 1300 - 200  متباينة ألامطار مناطق في املتوسط شرق  بلدان في ينتشر
ً
 .سنويا

 

 : املستعمل الجزء

  .املورقة الفتية ألاغصان ،)النضج تمام قبل جمعها يتم( املؤنثة املخاريط

  واملنظّفات والصابون  العطور  صناعة في الطّيار الزيت يدخل
ً
 .املميزة الرائحة إياها ُمكسبا

  استعماله يسّبب أن يمكن
ً
 .ةعالي بجرعات اسُتعمل حال في الكلى في تخرشا

 

 

 :الطبية والاستعماالت الخواص

 .الدموية لألوعية مقّبضة للتشّنج، مضادة مطهرة، بخواص العطري  الزيت يتمتع

  قابضة بخواص ألانثوية املخاريط تتمتع
ً
ستعمل عفصية، مواد على الحتوائها نظرا

ُ
  ت

ً
خالصات  شكل على داخليا

ستعمل لعالج مائية
ُ
  إلاسهال، وت

ً
والبواسير  الرحمي النزف حاالت في مائية حمامات وأ مراهم شكل على موضعيا

  .والدوالي

 :الاستعمال محاذير

  استعماله يسّبب أن يمكن
ً
 .عالية بجرعات اسُتعمل حال في الكلى في تخرشا

 :البيئة

 السرو من .العلوي  والجاف الجاف شبه إلى الرطب شبه الطابق من بيومناخية طوابق عدة في السرو  ُيصادف

  يجعله مما للرياح التحمل عالية املرتفعة، والحرارة للبرودة تحملةامل ألاشجار
ً
ألاسيجة  زراعة في مرغوبا

متباينة  مناطق في املتوسط شرق  بلدان في ينتشر املطرية، الهطوالت تجاه مرن  نوع وهو الرياح، ومصدات

  1300 - 200 مم ( ألامطار
ً
 . )سنويا
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Dryopteris filix-mas السرخس 

  Dryopteridaceae :الفصيلة

 .شرد , خنشار مذكر، سرخس :املتداولة سماء ألا

  Eng. Male Fern ألاجنبية سماء ألا

 

 : النباتي الوصف

 . الشكل في متجانسة ألاوراق .ثخينة جذامير بوساطة معمر عشب

 :نمطان لها بنية،

 )وسط حاالت دون  شف لحراا من نمطين مميزين يملك النوع هذا فقط( ألاوبار يشبه والثاني عريض، ألاول 

  .مفصصة إلى مسننة حافتها رمحية، - بيضوية أجزاء إلى مرتين بعمق مقّسم رمحي، / أخضر، بيضوي  النصل

 .أيلول  إلى حزيران من ألابواغ تتكون 

 

 

 

 :الجغرافي والانتشار املوطن

 .متوسطي سيبيري، أوروبي

 :املستعمل الجزء

 القاعدية ألاوراق ضة،الغ أو الجافة الريزومات أو الجذمور 

 frond القّمي والبرعم. 

 

 : الطبية والاستعماالت الخواص

 الفالفاسبيديك حمض من يحويه بما يتمتع سام، نبات

  طارد للديدان فيروس ي، مضاد بخواص الفيليسينيك وحمض 

 

 :الاستعمال محاذير

وربما  والعمى كالشلل مستديمة تبعاها إلاصابة إلى منه عالية جرعات تناول  ؤدييجلدي،  مخرش سام، نبات

 .طبي إشراف تحت استخدامه يوجب مّما املوت،

 للمسنين ُيوصف وال والسكري  والقلب الكبد والكلى ض ىر مل مستحضراته من أي أو املذكر السرخس ُيوصف ال

 . والحوامل
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 :البيئة

يتحمل  كما . م 30 حتى حرارةال درجات انخفاض يتحمل .الغابات في الرطبة الظليلة ألاماكن في السرخس ينمو

 2  مع الظليلة املواقع في أفضل بشكل ينمو لكنه للضوء، املعرضة ألاماكن في ينمو .الظليلة املواقع في الجفاف

 الترب ُيحب وال الخصبة الترب في ينجح ,للحموضة املائلة أو املعتدلة الترب ُيحب .باليوم شمس ساعات 3 –

 .الطينية

 

 

 Trigonella foenum- graceum الحلبة

 Fabaceae الفولية :الفصيلة

 .حلبة :املتداولة ألاسماء

 Eng. Fenugreek ، Fr.Trigonelle :ألاجنبية ألاسماء

 

 

 

 

 

  

 : النباتي الوصف

من  مؤلفة ألاوراق .منتصبة التفرع، قليلة أو الساق بسيطة .سم 50 - 15 طوله أجرد، أو موبر حولي، عشب

 .تامة مؤنفة، رمحية،/مثلثية ألاذنات .معالقية متناوبة، أذنية، ت،وريقا ثالثة

  زهرة (2 ألازهار قليلة شبه الطئة، أو الطئة عنقودية، النورة
ً
 .مم 18 - 13 ألازهار )غالبا

 .طول الكأس ضعفا طوله اللون، كريمي إلى أبيض التويج .موبرة أنبوبية، الكأس

 .نيسان إلى آذار من إلازهار
 

 :الجغرافي والانتشار املوطن

أهم  .واملدارية الاستوائية املناطق بلدان في زراعتها انتشرت الوسط، الشرق  وبلدان) النيل وادي(إفريقيا شمالي

 .العربي املغرب وبلدان وسورية ومصر والصين والهند باكستان للحلبة املنتجة البلدان

 :املستعمل الجزء

 .(مّميزة ةعطري رائحتها بني، أصفر لونها ( البذور 
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 : الطبية والاستعماالت الخواص

 املساعدة العوامل من الوقاية في تسهم الثالثية، الشحوم للكولستيرول، خافضة بخواص الحلبة بذور  تتمتع

 وخاصة الكبد أمراض من وتحمي الدم، لسكر خافضة بخواص تتمتع كما .والقلب ألاوعية أمراض ظهور  على

 .الكبدي التشمع

 

 

 

 : الاستعمال ومحاذير لدوائيةا التداخالت

 
ً
نقص  حدوث إلى يؤدي الدم لسكر الخافضة ألادوية مع استعمالها فإن الدم سكر خفض في الحلبة لتأثير نظرا

 إلاجهاض على تساعد أنها حيث الحمل، فترة بدء في الحلبة استخدام عن باالبتعاد ينصح. الدم سكر في شديد

 .الحمل من ألاولى الثالثة في الشهور 

 :البيئة

تنمو  لكنها والبرودة، املرتفعة الحرارة ودرجات الجفاف تتحمل فهي مختلفة مناخية ظروف تحت الحلبة تنمو

 
ً
الفترة  فإن القصيرة الضوئية الفترة ذات الشتوية نباتات من الحلبة أن من بالرغم. املعتدلة املناطق في جيدا

 الثمري  والنضج إلازهار وتبكير الخضري  لنموا سرعة على تعمل الشمس أشعة وشدة الطويلة الضوئية

 .السريع

 

 

  Juglans regia الجوز 

 Juglandaceae  الجوزية :الفصيلة

 .الجوز  :املتداولة ألاسماء

 Eng. Walnut ، Fr. Noyer :ألاجنبية ألاسماء

 

 : النباتي الوصف

 ملساء قشرتها م، 25 - 10 طولها شجرة

رّية، ريشّية مركبة، ألاوراق .فاتحة رمادية 
ا
 البداية في تكون  ِوت

 سم 25 نحو طولها خضراء، ثم تصبح محمّرة 

 الوريقات، من شفاع أ 9  - 7 من وتتألف 

 ما حد إلى جلدية القوام الشكل، إهليلجية الحافة، تامة 
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 متطاولة خضراء، هريرات في الذكرية ألازهار تجتمع

 عدهاقوا سم، تحمل 10 نحو طولها جانبية، أو انتهائية 

  
ً
 تتألف أقصر، ألانثوية النورات .السابقة السنة أفرع على وتظهر البرعمية، الحراشف من عددا

 

 

 

 رضأخ لحمي واملتوسط الخارجيشفاف، غالفها نووية الثمرة .السنة الحالية أفرع على وتظهر أزهار، 3 -1 من

 فصوص، أربعة مقسمة إلى البذرة .مصراعين عبر يتفتح متخشب وقاس والداخلي البني، إلى يتحول  اللون ثم

 .كبيرتان، لحميتان الفلقتان

 .أيار إلى نيسان من إلازهار

 

 :الجغرافي والانتشار املوطن

 الصغرى  آسيا أوروبا، جنوب شرقي في السّيما كثيرة مناطق في ألاوسط، ويزرع والشرق  القفقاس جنوبي إيران،

 .إفريقيا وشمالي الصين، الهند، سورية، شمالي و

 . الساق قشرة البذور، اللحمي، الثمري  الغالف ألاوراق، :املستعمل لجزءا

 :الطبية والاستعماالت الخواص

 .(العطري  والزيت الجوغلون ( الفطريات لنمو كابحة ،)العفص( قابضة بخواص وقشوره الجوز  أوراق تتمّتع

  أن إلى البحوث أشارت
ً
خالل  من وظهر. السل جراثيم ضد عالية فعالية أظهر قد وألاوراق الساق قشرة من كال

في  السكر مستوى  ملحوظ بشكل تخفض الجوز  ألوراق الكحولية الخالصة أن الفئران على أجري  آخر بحث

  .الطبيعي املستوى  من قريبة قيم إلى قيمه وتعيد الدم

ارتفاع  من يعانون  الذين للمرض ى الدموية ألاوعية بطانة وظائف يحّسن الثمار استهالك أن البحوث تشير

 .فيها تصلب حدوث حال في الطبيعية مرونتها لألوعية ويعيد الدم، في الكولستيرول

  وقشوره الجوز  أوراق تستعمل
ً
حب  مثل الجلدية املشاكل عالج في )حقن غسول، كمادات، حمامات،(موضعيا

 .املهبلية ناتالسيال  من الّحد أو للقدمين املفرط التعّرق  وعالج الخ،...التقرحات ألاكزيما، الشباب،

 

 : الاستعمال محاذير

 .املعروفة العالجية باملقادير النبات استعمل إذا صحية مخاطر يوجد ال
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 Mentha piperitaالنعنع 

 Lamiaceae الشفوية :الفصيلة

 .البستاني النعناع الفلفلي، النعناع :املتداولة ألاسماء

  Eng. Peppermint ألاجنبية ألاسماء

 :باتيالن الوصف

 منتصبة الساق. قوية أرآد بوساطة معمّرة ةعشب

 لألحمر البنفسجي يميل لونها متفرعة،

 بسيطة، متقابلة ألاوراق .سم 70 نحو طولها 

 مسننة الحافة معالقية، الشكل، بيضوية 

  تحمل 
ً
 ذي عطري  بزيت تمتلئ الطئة غددا

 .سم 3 - 1 وعرضها سم 9 - 3 طولها مميزة، رائحة

 ألازهار كثيفة سيمات في تجتمع بنفسجية، اءزرق ألازهار

 .انتهائية سنابل في بدورها تجتمع 

 

 

 :الجغرافي والانتشار املوطن

ن. إيراني وغرب متوسطي، سيبيري، /أوروبي
ّ
 .العالم أنحاء مختلف في وُزرع ألامريكيتين، في وط

 : املستعمل الجزء

 . منه املستخرج والزيت املزهر النبات

 : الطبية عماالتوالاست الخواص

 عالج وفي املهدئة، لخواصه ويستخدم وفيروسات، بكتيريا مضاد تشنج، حاّل  بخواص الطّيار الزيت يتمتع

 الصفراء ومجاري  العلوية الهضمية املجاري  تصيب التي والتشنجات الهضم واضطرابات واملرارة أمراض الكبد

 .املتهيج وعالج القولون 

والجهاز  القصبات والتهاب والبلعوم، الفم في املخاطية ألاغشية التهابات جعال  في يستخدم ميكروبات، مضاد

  الطّيار الزيت يتمتع .التنفس ي
ً
 . الجلد على مبرد بتأثير موضعّيا
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 : الاستخدام محاذير

وحاالت  الصفراء قنوات انسداد حاالت في يوصف ال والكلى، املرارة حص ى حاالت في الفلفلي النعناع ال يوصف

  املرارة بحص ى للمصابين املغص يّسبب قد املرارة، بالتها
ً
الطيار  الزيت يستعمل ال .للصفراء املدر لتأثيره نظرا

  وألاطفال الرضع وجوه على
ً
 . والفم ألانف قرب وخصوصا

 :البيئة

 .الرملية ألاراض ي وُيفضل والتهوية الصرف وجيدة الخصوبة عالية ألاراض ي جميع في النعناع يجود

 

 

 Micromeria nervosa الزوفا

 Lamiaceae الشفوية  :الفصيلة

 .الشاي عشبة الّزوفا، : املتداولة ألاسماء

  Eng. Micromerie ألاجنبية ألاسماء

 : النباتي الوصف

 سم 40 – 15 طوله القاعدة، من يتفرع معمّرة، عشبة

 أوبار يكسوه الذي الجزء العلوي  باستثناء الزغب قليل 

 التفرع قليلة أو )مفردة( بسيطة صلبة، السوق 

 .متخشب شبه جذمور  من تولد البنفسجي، إلى يميل لونها 

 حوافها تلتف ، الطئة شبه إلى املعالق قصيرة ألاوراق

  
ً
 .ألاسفل نحو قليال

 .أنبوبية الكأس شمراخ قصير، ذات ألازهار

 .أيار إلى شباط من إلازهار

 .متوسطي شرق :  الجغرافي والانشار املوطن

 :والتراث التاريخ

 وعالجي وقائي بشكل ساخن كشراب النبات يستعمل مغلي إذ الّسعال، لعالج طويل زمن منذ الّزوفا اسُتعملت

 .أيام الشتاء في

 .املزهر النبات : املستعمل الجزء
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 :الطبية ستعماالت والا الخواص

 عالج في املستعملة راتاملستحض تركيب في وتدخل لاللتهاب، ومضادة مقشعة بتأثيرات الزوفا أنواع تتمتع

على  ومساعدة للطمث ومدرة لألرياح طاردة للبول، ومدّرة هاضمة فّعالية لها أن كما التنفس ي، الجهاز أمراض

 .والفطريات للبكتيريا املضادة الطّيار الزيت فعالية لوحظت كما. الجروح التئام

 : ستعمال الا محاذير

 إج الطّيار الزيت في البوليجون  وجود يّسبب
ً
 .الحمل حاالت في يعطى ال لذلك للحوامل، هاضا

 :البيئة

  الزوفا أنواع تنمو
ً
 شبه في البيئات زراعتها وتنجح،  سفوح على واملتدهورة الفقيرة الصخرية ألاراض ي في برّيا

 .الخصبة ألاراض ي في كبير بشكل زراعته تجود كما املعتدلة، الحرارة ذات الجافة، ونصف الرطبة

 

Rosmarinus officinalis اكليل الجبل 

 Lamiaceae الشفوية :الفصيلة

 .روزماري  حصالبان، الجبل، إكليل :املتداولة ألاسماء

  Eng. Rosemary  ألاجنبية ألاسماء

 : النباتي الوصف

 النمو قوية متخشبة، الخضرة، دائمة معمرة، جنبة

  .سم 150 - 50 طولها التفرع، كثيرة 

 تامة حافتها الطئة،خطية، عطرية، ألاوراق

 قاتمة خضراء القوام، جلدية سفل، ألا نحو تلتف 

 على الوجه باهتة وخضراء العلوي، الوجه على 

 السفلي الوجه على بارز  الرئيس العصب السفلي، 

 سم 3 - 2 طولها العلوي، الوجه على وغائر 

 العلوي  الوجه زغبة الفتية ألاوراق

 الطئة  شبه ألازهار .جرداء املسنة بينما 

 بيضاء بنفسجية أو زرقاء 
ً
 نادرا

 .أيلول  إلى شباط من إلازهرار
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 :الجغرافي والانتشار املوطن

 حوض شرقي دول  في انتشرت زراعته .أوروبا جنوبي ودول  حوض املتوسط على املطلة إفريقيا شمالي دول 

 .املتوسط

 :املستعمل الجزء

الزيت  ،)ومّر  الذع كافوري طعمها عطرية، رائحتها(ارإلازه فترة بعد وتجمع املجففة، ألاوراق املزهرة، القمم

 .ألاوراق من املستخرج

 

 : الطبية والاستعماالت الخواص

ة للكبد، واقية بخواص الجبل إكليل يتمتع
ّ
 rosmarinic لألكسدة مضادة الوراثية، املرارية الطرق  لتشنج حال

acid ألاورام نمو ويثبط الطفرات من يّحد 

 على يساعد تشّنج، حاّل  (الهضم واضطرابات الشهية، وفقدان الدم، ضغط مشاكل الجع في النبات يستعمل

 .الزهيمر مرض عالج في يساعد) الهضمية للقناة املبطنة امللساء ارتخاء العضالت

  الطّيار الزيت ُيستعمل
ً
 .الروماتيزم وعالج الدموية الدورة لتنشيط موضعّيا

  النبات مغلي ُيستعمل
ً
والصدرية  ألانفية والاحتقانات والاكتئاب، والصداع، الهضم، ضطراباتا عالج في شعبّيا

 .وانقطاعه الطمث وعسر والحساسية، وألانفلونزا البرد لنزالت املصاحبة

  الطّيار زيته أو النبات مغلي ُيستخدم
ً
 ألانسجة وترميم الجروح وعالج تطهير في كمادات شكل على موضعيا

 .العصبي وإلارهاق العضلية مآلاال  وتسكين الجلدية وألاكزيما

 : والتجميلية الغذائية الاستعماالت

املشروبات ( الغذائية املنتجات من العديد في الطيار الزيت يدخل ومنكه، للشهية كفاتح الجبل إكليل يستخدم

 .وتعفنها فسادها دون  طويلة ملدة وحفظها والرائحة الطعم إلكسابها  )واللحوم

والصابون  الشامبو أنواع و الثمن رخيصة والعطور  التجميل مستحضرات ناعةص في الطيار الزيت يستخدم

 .للشعر املقوي 

 : ستعمال الا محاذير

 إكليل فإن املرضعات أو الحوامل باستثناء للبالغين، بالنسبة الاستعمال آمنة ألاعشاب من الجبل إكليل ُيعد

  الجبل ُيعد
ً
 .بالضبط بها املوص ى بالجرعات اسُتعمل إذا آمنا
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 :البيئة

  النبات ينمو
ً
 املناطق في املوجودة والرطبة الرطبة شبه البيئات في الغابات جوار وفي املرتفعات على برّيا

  املنخفضة الحرارة درجات يتحّمل .املعتدلة، والدافئة
ً
  يضعف نموه لكّن  الصفر، حتى ليال

ً
 في يتوقف أو كثيرا

 .الحالة هذه

 ذات الهضاب على أو الجبلية، الحراجية أو الزراعية الترب أنواع لفمخت في يزرع .س والشم للضوء محب

 السواحل على يشاهد لذلك عالية بدرجة امللوحة يتحمل الصرف، وجيدة الخفيفة والصفراء الترب الكلسية

 .البحرية

 

 Salvia officinalis املريمية

 : النباتي الوصف

 متخشبة عدهاقوا لكّن  عشبية، السوق  النمو، قوية معمرة، جنبة

 نحو إلى طولها يصل ألاوبار، مخملية التفرع، شديدة منتصبة،

 مميزة ثخينة عطرية ألاوراق .سنة كل ألافرع هذه تجف متٍر، 

  الجزء والطئة في للساق، السفلي الجزء في معالقية متقابلة،

 اللون  رمادية الشكل خضراء بيضوية أو إهليلجية ،منه العلوي 

  
ً
 السفلي سطحها القطنية على بارألاو  لغزارة نظرا

 .سم 8-1 النصل 

 زرقاء أو بنفسجية سم، 2 نحو طولها ألازهار

  دوارات، في تجتمع اللون،

 .حزيران إلى نيسان من إلازهار

 :الجغرافي والانتشار املوطن

 يزرع .وجنوبها أوروبا ووسط إفريقيا شمالي

 .البلدان من العديد في بكثرة

 :املستعمل الجزء

 .منهما املستخرج والزيت وألاوراق، ر،ألازها
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 :الطبية والاستعماالت الخواص

 والفطور  للبكتيريا مضادة بخواص يتمّتع الذي الطيار الزيت على الحتوائه النبات خواص معظم تعود

 العضالت لتشنج حاّل  الصفراء، إفراز ينبه الدم، ضغط الرتفاع مضادة للتعرق، مضادة والفيروسات،

  السكري  للداء مضادة فعالية مركزي، منشط أثيرت امللساء،
ً
 .للوذمة مضادة فّعاليات إلى إضافة

  الزيت ُيستعمل
ً
 املتورمة اللثة( واللثة والبلعوم للفم املخاطية ألاغشية التهابات لعالج غراغر شكل على موضعيا

  ُيستعمل ،)أوالنازفة
ً
 وفرط العرق، إفرازات زيادة ومعالجة الهضم وعسر الشهية، نقص حاالت في داخليا

 .التنفس

 

 :الاستعمال ومحاذير والتداخالت الجانبية التأثيرات

 .الجلد وتهيج الصرع نوبات الفم، التهاب للميرمية املحتملة الجانبية التأثيرات من

 .الصرع نوبات في تؤثر ألادوية التي ألانسولين، الدم، لسكر الخافضة ألادوية مع املريمية استعمال تجنب يجب

 بالسكري  إلاصابة حال املريمية في تناول  عدم ويجب املرضع، أو الحامل لدى النبات استعمال تجنب يجب كما

 .للصرع املضادة ألادوية تناول  أو

 :البيئة

 يتحمل .والحامضية الثقيلة بالترب ويتأثر الصرف جيدة الرطبة والترب املشمسة املناطق النبات يفضل

،
ً
  يتأثر النبات لكن الجفاف نسبيا

ً
 .بالصقيع كثيرا

 

 Linum catharticum الكتان
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  Linaceae. الكتانية :الفصيلة

 .الشائع الكتان :املتداولة ألاسماء

  Eng.Flax ألاجنبية ألاسماء

 : النباتي صف الو

  و حولي عشب
ً
  رمحية بسيطة، الطئة، ألاوراق .متر نحو إلى تعلو منتصبة، نحيلة، ساقه معّمر، أحيانا

ً
 أحيانا

 سم 4 - 2 طولها ألاعصاب، ثالثية الحافة، جرداء، تامة وخطية، ضيقة

 أو إبطية سيمية، نورات في تجتمع شعاعية التناظر، خنثوية، ألازهار .مم 3 نحو وعرضها

 سماوي، أزرق لون  ذات بتالت، 5 التويج .سبالت، دائمة 5 الكأس .مم 25 - 15 قطرها انتهائية،

 ما تضم فاتحة بنية مم، 9 – 7 من أبعادها كروية، علبية، الثمرة  .بسهولة وتسقط شمسال في إال تتفتح ال

 مم 6 - 4 طولها مسطحة، أو مستطيلة، بيضوية المعة، محمر، بني لوٍن  ذات البذور   .بذور  عشر يقارب

 .مم 3 -2 وعرضها

 

 : الجغرافي والانتشار املوطن

  ويزرع الخصيب، والهالل املتوسط شرقي
ً
 .وزيته وبذوره أليافه أجل من العالم أنحاء جميع في حاليا

 :املستعمل الجزء

 .عصر البذور  عن الناتج الكّتان زيت الكتان، بذور 

 

 : الطبية والاستعماالت الخواص

 مضاد للشحوم خافض للتغوط، منظم للقلب، واقي لألورام، مضاد التهاب، مضاد بخواص الكتان زيت يتمتع

 املسرطنة ملللعوا مضاد للبكتيريا،

  ُيستعمل
ً
  يستعمل كما إلامساك حاالت في داخليا

ً
 .الجلدية الالتهابات حاالت في موضعيا

، املخّفف الكتان زيت ُيستعمل
ً
 .والبواسير ألامعاء والتهابات املتهيج القولون  حاالت في شعبيا

  ُيستعمل كما
ً
 .زمنامل البروستات والتهاب الشرج، التهابات الحروق، حاالت في موضعيا

 

 :ألاخرى  ستعماالت الا

 يستعمل كما .الورق صناعة وفي الزيتية والدهانات الورنيش، تركيب في يدخل للشحوم، صابون  طبخ، زيت

 .الجلدية الدوائية سواغ للمستحضرات
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 : الاستعمال ومحاذير والتداخالت الجانبية التأثيرات

 التنفس التنفس، بضيق الجرعة فرط أعراض تتجلى

 .عالسري

 الحاد إلامساك أو ألامعاء انسداد حاالت في الُيعطى

 سرطان وحالة .الهضمي الجهاز في الحادة الالتهابات

 .البروستات

 .القولونية امللينات مع الكتان استعمال تجنب يجب

تناول  عدم يجب .إلاجهاض يسبب أو الجنين يؤذي ألنه قد املرضع أو الحامل لدى استعماله تجنب يجب كما

 .املعوية الغازات لتقليل من السوائل كبيرة كمية تناول  يجب الكتان استعمال عند .الناضجة غير الكتان ر بذو 

 

 

Althaea officinalis الختمية  

  Malvaceae. الخبازية :الفصيلة

 ،املخزنية الخبيزة ختمية،  :املتداولة سماء ألا

 .الشفاء عشبة حلوة، عشبة 

 Eng. Marshmallow ، Fr. Guimauve ألاجنبية ألاسماء

 : النباتي الوصف

 القاعدة متخشبة ساق صلبة، ذو موبرة، معمرة، ةعشب

 .سم 100 - 50 ارتفاعه قليلة التفرع،

 .بيضاء اللون  ليفية، غليظة، الجذور 

  النصل من معالقها أقصر متعاقبة، ألاوراق
ً
 عادة

 وثخين مسنن النصل متساقطة، مم،  5 - 3ألاذنات 

 مفصصة إلى تامة شبه قلبية القاعدة، بيضوية، السفلية لألبيض،ألاوراق لونها يميل زغبة، 

 .متفاوتة بدرجات مفصصة شكلها العام، في مثلثية العلوية ضحلة؛ ألاوراق فصوص 5 - 3
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  يتطاول  ألازهار، من أقصر ثخين، الشمراخ زهرات، 3 - 1 تضم إبطية مجموعات في ألازهار تجتمع
ً
 الكأ .الحقا

 أقصر و بقواعدها ملتحمة قطعة 12 - 6 من مؤلف كؤيس يدعمها موبرة، الفصوص، خماسية مم، 10 - 8 س

ف سم، 2 نحو قطره التويج .الشكل رمحية إلى مستطيلة من السبالت، بمرتين
ّ
 إلى بيضاء بتالت خمس من مؤل

  يةألاسد خيوط تلتحم .س الكأ طول  ضعفا طولها القمة، مثلومة بيضوية مقلوبة، وردية،
ً
 أنبوبة لتشكل معا

 .املآبر من الكثير عنها بالقلم، يتفرع تحيط سدوية

  ومضغوطة الشكل كلوية جرداء، بنية، سوداء، البذور  مم، 9 - 7 من قطرها الشكل قرصية الثمرة
ً
 .قليال

 .الثاني تشرين إلى حزيران من ارر إلازه

 

 :الجغرافي والانتشار املوطن 

 مناطق أغلب وفي وألاردن وفلسطين ولبنان سورية في النبات رينتش. متوسطي سيبيري، /أوروبي

 .أفغانستان و إيران و إفريقيا شمالي في ُيصادف كما الشمالية املناطق باستثناء أوروبا

 : املستعمل الجزء

 ، وألازهار)إلازهار بدء بعد تجمع( ألاوراق ،)نوفمبر/أكتوبر والثاني /ألاول  تشرين شهري  خالل تجمع( الجذور 

 .(إلازهار فترة بداية في تجمع(

 

 :الطبية والاستعماالت ص الخوا

 . املخاطية ألاغشية تهيج من واقية بخواص تتمتع لزجة لعابية مواد من يحويه ملا للنبات الطبية القيمة ترجع

ستعمل
ُ
  العقار جذور  مستحضرات ت

ً
فة كمادة داخليا

ّ
  وملّينة ملط

ً
 املعدة حموضة من تّعدل لكونها إضافة

 املعدية القرحة املبطنة، ألاغشية التهاب(الهضمي للجهاز املبطنة املخاطية ألاغشية التهاب في عالج تفيدو 

 خالل من وذلك )الهوائية والقصبات والبلعوم الحنجرة التهاب( التنفس ي الجهاز ، التهاب)عشرية والاثني

 تدخل . التئامها وتسريع الخاليا جديدوت ألالم تهدئة على وتساعد املتخرش، الجزء هالمية تغطي طبقة تشكيل

والربو،  القصبات التهاب السعال، القشع، أدوية تحضير في وألازهار ألاوراق في املوجودة الهالمية املواد

ستعمل
ُ
 .املزمن إلامساك حالة في) ملين( شرجية حقن شكل على وت

 لعالج املعدة واملعاجين املراهم ،)لثةوال للفم مطهرة فموية غراغر( الغسول  تحضير في الهالمية املواد تدخل

 .الجلدية الجروح والتقرحات
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 :البيئة

عد
ُ
 شبه و الجافة ونصف الجافة الدافئة، البيئات في زراعتها تنجح .للضوء املحبة ألانواع من الختمية ت

ضعف  ةاملنخفض والرطوبة املرتفعة الحرارة تسّبب .°م 35 - 15 معتدلة حرارة درجة حيث تتوفر الرطبة،

الترب  في تجود لكنها الترب من مختلفة أنواع على الختمية تنمو. الثمار كمية انخفاض وبالتالي الخضري  النمو

 .التربة مللوحة التحمل جيدة وهي والرطبة، العميقة الصفراء ألاراض ي وفي العضوية، باملادة الغنية الخصبة

 

 Hibiscus sabdariffa الكركديه

  Malvaceae الخّبازية :الفصيلة

 .كجارات ، الكركديه :املتداولة ألاسماء

 Eng. Roselle ، Fr. Karkade ألاجنبية ألاسماء

 : النباتي الوصف

 م 2 حتى طوله يصل أن يمكن معمر، أو حولي عشب

 .جرداء صلبة، متفرعة، أو بسيطة الساق

 مفصصة، غير بيضوية السفلية الشكل، سم، ثنائية 15- 4 املعالق طويلة كبيرة، بسيطة، ألاوراق

   .جرداء وكلها راحي، بشكل مفصصة والعلوية

، كبيرة ألازهار
ً
  10 - 6  قطعة طولها12 - 8 من مؤلف كؤيس الكأس يدعم. شبه الطئة مفردة، إبطية، نسبيا

، بعد إلازهار يصبح مم،
ً
ملتحمة  أرجوانية، سبالت، 5 الكأس .مع الثمرة ويستديم اللون  أحمر لحميا

 .ومشّوكة ألاوبار صوفية القوام، لحمية سم، 3-1 طولها بقواعدها،

 .الخريف - الصيف في إلازهرار

 

 : الجغرافي والانتشار املوطن

  زراعته تنتشر ، إفريقيا وسط الغربية، الهند جزر 
ً
 في يزرع . العالم من والحارة ستوائية الا املناطق في حاليا

 . والسودان صعيد مصر
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 : الطبية والاستعماالت الخواص

ف، حمض ي بمذاق الكركديه شراب يتمتع
ّ
 مركبات على يحتوي  الجو، بحرارة لإلحساس مخفف مرطب، ملط

  تصيب التي للبكتيريا مطهرة وقاتلة
ً
  الحرارة درجات ارتفاع عند ألاشخاص من كثيرا

ً
 . صيفا

 

طة منعشة، بخواص الشراب يتمّتع كما
ّ

  للبلغم مذيب ، تدلمع مل الهاضمة، العصارة إفراز و للهضم منش

 hibiscus. حمض  سّيما ال عضوية ض أحما من يحويه ملا بالعطش، يقطع الشعور 

 .الرحم لعضالت ومرخ الدم لضغط وخافض قلبي منشط بتأثير للسبالت املائي املستخلص يتمّتع

 .والروماتيزم النقرس آالم تخفيف في يساعد الكركديه شراب أن الدراسات أفادت

 البكتيرية السالالت من والعديد السل بكتيريا على القضاء في الكركدية أزهار خالصة تأثير البحوث بينت

صات املهدئة وألاوراق ألازهار خواص بينت كما الطفيليات، ألاخرى وبعض
ّ
 .وألامعاء واملعدة الرحم لتقل

، الكركديه شراب ُيستخدم
ً
للجهاز  مطّهر ي،بول مدّر  ج، وفيتامين العضوية باألحماض غني كمصدر شعبيا

 في ُيساعد كما الدم دوران سرعة من يزيد و لألعصاب مهديء ، وألامعاء الرحم لتقلصات مهّديء الهضمي،

  .القلب تقوية ضربات
ً
 فيتامين من عالية نسبة على الحتوائه البرد ونزالت الزكام عالج في شتاءً  يستخدم ما كثيرا

.C 

 : أخرى  استعماالت

 يقدم .وتصفيتها قصيرة لفترة غليها أو البارد املاء في بنقعها وذلك ألازهار سبالت نم الكركديه شراب يجّهز

  الكركديه شراب
ً
  أو باردا

ً
ى ساخنا

ّ
 .الطلب حسب وُيحل

ستخدم
ُ
 والنكهة الصحي الطبيعي اللون  إلضفاء والحلوى  كريم وألايس واملربيات الجلي صناعة في السبالت ت

 .املحببة

 في الكركديه زهرة سبالت من املستخلصة الطبيعية امللونة املواد الصحي والصابون  ألادوية مصانع تستعمل

 .منتجاتها

 (الوجه ومساحيق الشفاه، أحمر (طبيعية ملونة كصبغة التجميل مستحضرات صناعة في السبالت تدخل

  الكركديه نبات ُيعد
ً
  مصدرا

ً
  رئيسيا

ً
 والسليليوز  والورق بالالح لصناعة الالزمة النباتية ألالياف إلنتاج طبيعيا

 . النقي
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 :الاستخدام محاذير

بشكل  البولي والجهاز الكلى ملرض ى بها ُينصح ال لذا الكالسيوم، أوكساالت من عالية نسبة على السبالت تحتوي 

 .املنخفض الضغط ذوي  ص ألاشخا قبل من استخدامها من ُيحذر كما ، عام

 :البيئة

 املنخفضة، والرطوبة املرتفعة الحرارة حيث الطويل النهار ذات والجافة الحارة املناطق في الكركديه ينمو

  الظروف هذه وُيعطي تحت
ً
  محصوال

ً
  زهريا

ً
  مرتفعا

ً
  كما

ً
  الخصبة، الخفيفة التربة النبات يفّضل. ونوعا

 

 Ficus carica التين

 Moraceae التوتّية  :الفصيلة

 .التين :املتداولة ألاسماء

 Eng. Fig ، Fr. Figue :ألاجنبية ألاسماء

 : النباتي الوصف

  م4 - 3 طولها ألاوراق، متساقطة صغيرة شجرة

 تأخذ أن يمكن كما م، 8 إلى تصل أن يمكن)

  أعضائها تتضمن عريض، أو بيضوي  مدّور  التاج ،)ألاسفل من تتفرع جنبة شكل
ً
  لبنا

ً
 نباتيا

 جرداء ملساء، البراعم رمادية، القشرة .مهّيجا اللون  أبيض

 سم15 - 7عرضها الحجم، كبيرة وراقألا 

 املعالق، طويلة وخشنة، ثخينة 

 مدور  شبه محيطه صيب، التع كفي النصل

 فصوص 5 - 3 إلى بعمق مقّسم أسطواني، إلى

، صغيرة ألازهار
ً
 التويج عديمة جدا

 تتصل بةقر  شكل القوام النورة اللحمي كرس ي يأخذ وفيها التينّية النورة ندعوها صة خا نورة في تجتمع 

 الذكرية ألازهار توجد باملئات باطنه، تعد والتي الجنس وحيدة ألازهار وتفترش صغيرة، فوهة عبر بالخارج

  .النورة من ألاكبر القسم ألانثوية ألازهار تشغل بينما النورة فوهة من بالقرب

 بين أساس ي بشكل جينض ُيؤكل الذي الجيل لكن السنة، خالل النورات من 3 – 2))أجيال  عدة التين يعطي

 .أيلول  حزيران و
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 :الجغرافي والانتشار املوطن

حوض  بلدان كل في ويزرع إيران، و سورية و تركيا، في ، املتوسط شرق  منطقة وفي آسيا غربي جنوب في ينتشر

 .واملعتدلة الدافئة املناطق معظم وفي املتوسط البحر

 

 :املستعمل الجزء

 مهيجة مادة( النبات أوعية في تجري  التي ( sap latex ) اللبنية والعصارة جففة،امل أو الطازجة الناضجة الثمار

 .(للبشرة

 

 : الطبية والاستعماالت الخواص

عطى بالطاقة، غنية الامتصاص، سهلة التين ثمار
ُ
منع و والنحفاء، والرياضيين والناقهين، لطفال، أل ت

ُ
 عن ن

 .الهضم عسر ومرض ى والبدناء املصابين بالسكر،

 حالة( هاضمة خاص، بشكل املسنين وعند عام بشكل إلامساك حالة في مفيدة ملّينة بخواص الثمار تتمتع

 .البولية واملجاري  الصدر والتهابات الديكي، السعال ولعالج ،)كسل ألامعاء

  الثمرة ُمستخلص ُيستخدم
ً
الج لع كمادات شكل على وُيستخدم اللثة، وتوّرم الحنجرة، تقرحات عالج في شعبيا

ستخدم .اللثة والتهاب السكري  عالج في ألاوراق مغلي ُيستعمل ألاورام،
ُ
أعناق  تفرزها التي اللبنية العصارة ت

، الغضة وألاغصان ألاوراق
ً
 كما ،)الجلدية والتقرحات الدمامل الثآليل،(الجلدية ألامراض عالج في شعبّيا

 .للديدان وطارد تستخدم كملين

 :غذائية استعماالت

  للتغذية الثمار تستعمل
ً
  أو طازجة

ً
 .كمربيات أو مجففة

 :البيئة

. البرد يقاوم كي والعناية للحماية بحاجة لكنه الشتاء، في °م5 - حتى للبرودة مقاوم للضوء، محّب  نوع التين

  مقاوم .يتحّمل الرياح
ً
 .النوعية جيدة ثمار إلنتاج ضروري  حاّر  صيف شروط في نمّوه أن كما للجفاف، نسبيا

 .الترب من مختلفة أنواع على العيش على قدرته رغم الصرف، جيدة الترب الخصبة ُيفضل
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 Myrtus communis آلاس

 Myrtaceae آلاسية  :الفصيلة

 .حمبالس الحبالس، الريحان، آلاس، :املتداولة ألاسماء

 Eng. Common myrtle ، Fr. Myrte commun ألاجنبية ألاسماء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : النباتي الوصف

  ألاوراق .الزوايا رباعية ألافرع متفرعة، عديدة السوق  .م 2-0.5 طولها جرداء، الخضرة دائمة جنبة

فرك عندما عطرية
ُ
 إهليلجية، إلى رمحية - بيضوية القوام، جلدية املعالق، قصيرة سوارية، أو متقابلة باليد، ت

 القنابات مفردة ألازهار .متساقطة ألاذنات .شفافة نقط سطحها على يوجد المعة، خضراء القمة، مؤنفة

 بتالت، 5 التويج .بيضوية، حادة مم، 3 - 2 طولها ملتحمة، سبالت خمس الكأس .متساقطة خطية، إثنتان

 املبيض .وحّرة ألاسدية عديدة .السبالت طول  مرات ثالث بنحو طولها يفوق  مدّورة، إلى مقلوبة بيضوية بيضاء،

 مم، 10 - 8 طولها رائحة زكية، ذات الثمرة .عديدة بويضات منها كل   ّم يض حجيرات، 3 - 2 من يتألف سفلي،

 .)الصنف حسب)النضج  عند زرقاء - مسودة أو بيضاء كروية، شبه إلى عريضة إهليلجية

  ألازهار حجم يتباين .نوفمبر/الثاني تشرين في الثمار وتنضج آب ، أيار إلى من إلازهرار
ً
 .للنوع والثمار تبعا

 :الجغرافي نتشاروالا  املوطن

 العربية البلدان من العديد في الساحلية الجبال في بكثرة ينبت. املجاورة املناطق إلى ويمتد املتوسط حوض

 . املتدهورة الغابات في مرافق املتوسطية كنبات

 :املستعمل الجزء

ستخرج الطّيار والزيت واملزهرة، املورقة الفتية ألافرع املجففة، ألاوراق
ُ
 خالل النبات ُيجمع النبات، من امل

 .وحزيران أيار شهري 

 :الطبية والاستعماالت الخواص

 .والفيروسات والفطور  للبكتيريا مضاّدة مطّهرة، بخواص وألاوراق الطّيار الزيت يتمتع
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 والتهابات ،)الديكي والسعال ألانفية والجيوب القصبات التهاب( التنفس ي الجهاز عالج في الزيت ُيستخدم

 .)بروستات مثانة، ( البولية والطرق  ألامعاء

عد
ُ
  وتانينات طّيار زيت من تحويه بما ألاوراق ت

ً
  مطهرا

ً
  وقابضا

ً
النوم  فترة إطالة في أثيره ثُبت ،للنزيف قاطعا

 .الدم سكر وخفض

  النبات أوراق مغلي ُيستخدم
ً
 .وإلاسهال البروستات والتهاب التنفس ي الجهاز أمراض في شعبيا

  الطّيار الزيت أو ألاوراق من املحضرة أوالصبغة وراقألا  مغلي ُيستعمل
ً
 السطحية و للجروح كمطهر موضعيا

من  والّحد الشعر لتقوية ألاوراق عجينة تستعمل .والبواسير والصدفية الجلدية التقرحات وعالج البثور  إزالة

 .تساقطه

ؤكل
ُ
  آلاس ثمار ت

ً
 .املعوية والغازات إلاسهال من الّحد في واملفيدة للشهية الفاتحة لخواصها طازجة

  وُيستعمل ،)املالئكة ماء( وألازهار ألاوراق زيت تقطير في املستعمل املاء ُيسمى
ً
 .لألنف مطهرا

 :أخرى  استعماالت

 .العطور  صناعة في واسع نطاق على الطّيار الزيت ُيستخدم

 :الاستعمال محاذير

  آلاس زيت يستعمل ال
ً
 الزيت الُيستعمل كما الحادة، الكبد أمراض و هضميال الجهاز التهاب حاالت في داخليا

  أحيانا النبات مستحضرات من الزائدة الجرعات تسّبب .أوألاطفال الحوامل النساء قبل الطيار من
ً
 صداعا

 
ً
 .أوغثيانا

 :البيئة

على  ويعيش الرطبة ألاماكن في وينمو .والرطبة الرطبة شبه الجافة، نصف البيومناخية الطوابق في آلاس ينتشر

 املعّرضة غير الدافئة املناطق في زراعته تجود .واملشمسة الخصبة الترب يفضل لكنه الترب، من مختلفة أنواع

 .الباردة الرياح من محمّية تكون  أن شريطة الجافة ألاراض ي في وينجح للصقيع

 

 

 :الطبية والاستعماالت الخواص

 .والفيروسات والفطور  للبكتيريا مضاّدة مطّهرة، بخواص وألاوراق الطّيار الزيت يتمتع

 والتهابات ،)الديكي والسعال ألانفية والجيوب القصبات التهاب( التنفس ي الجهاز عالج في الزيت ُيستخدم

 .)بروستات مثانة، ( البولية ألامعاء والطرق 

عد
ُ
  وتانينات طّيار زيت من تحويه بما ألاوراق ت

ً
  مطهرا

ً
  وقابضا

ً
النوم  فترة إطالة يف تأثيره ثُبت. للنزيف قاطعا

 .الدم سكر وخفض
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  النبات أوراق مغلي ُيستخدم
ً
 .وإلاسهال البروستات والتهاب التنفس ي الجهاز أمراض في شعبيا

  الطّيار الزيت أو ألاوراق من املحضرة أوالصبغة ألاوراق مغلي ُيستعمل
ً
 السطحية و للجروح كمطهر موضعيا

  .والبواسير دفيةوالص الجلدية التقرحات وعالج البثور  إزالة
ُ
من  والّحد الشعر لتقوية ألاوراق عجينة ستعملت

 .تساقطه

ؤكل
ُ
  آلاس ثمار ت

ً
 .املعوية والغازات إلاسهال من الّحد في واملفيدة للشهية الفاتحة لخواصها طازجة

  وُيستعمل ،)املالئكة ماء( وألازهار ألاوراق زيت تقطير في املستعمل املاء ُيسمى
ً
 .لألنف مطهرا

 :أخرى  ماالتاستع

 .العطور  صناعة في واسع نطاق على الطّيار الزيت ُيستخدم

 :الاستعمال محاذير

  آلاس زيت ستعمليُ  ال
ً
 الزيت الُيستعمل كما الحادة، الكبد وأمراض الهضمي الجهاز التهاب حاالت في داخليا

  النبات مستحضرات من الزائدة الجرعات تسّبب .أوألاطفال الحوامل النساء قبل الطيار من
ً
صداعا

ً
 أحيانا

 
ً
 .أوغثيانا

 :البيئة

على  ويعيش الرطبة ألاماكن في وينمو .والرطبة الرطبة شبه الجافة، نصف البيومناخية الطوابق في آلاس ينتشر

املعّرضة  غير الدافئة املناطق في زراعته تجود .واملشمسة الخصبة الترب يفضل لكنه الترب، من مختلفة أنواع

 .الباردة الرياح من محمّية تكون  أن شريطة الجافة ألاراض ي في وينجح للصقيع

 

 Pinus الصنوبر

  Pinaceae الصنوبرية :الفصيلة

 .الصنوبر :املتداولة ألاسماء

 Eng. Pines ، Fr. Pin :ألاجنبية ألاسماء
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 :النباتي الوصف

 م 25 - 6 ارتفاعها رة،ضالخ دائمة أشجار

  .متراكبة بحراشف مغطاة البراعم

 )شكلين( نمطين من ألاغصان

  تحمل طويلة
ً
 متخشبة حرشفية، متساقطة، شبه صغيرة، أوراقا

ولد القاعدة، وقصيرة 
ُ
 شبه أوراق 5 أو 3  أو2 من مؤلفة حزمة وتحمل شبه الحرشفية، ألاوراق آباط من ت

 الذكرية املخاريط .جاف غشائي قاعدتها بغمد من اطحسم،ت 15 - 8 خضراء، طولها إبرية،

 حلزونية حراشف من املخروط املذكر يتألف .الفتية ألافرع في قواعد مجموعات في تجتمع التوضع، إبطية

 املخاريط .هوائيين كيسين تحمل حبوب الطلع، طلعيين كيسين منها كل التوضع، يحمل

 مفردة تتوضع نتين،يستغرق نضجها س الشجرة، من العلوي  الجزء التوضع في انتهائية شبه أو جانبية ألانثوية

 آلخر، نوع من متباينة أبعادها حامل قصير، ذات أو الطئة دّوارات، أو في أشفاع أو

 مجنحة، البذور  القوام، خشبية أو التوضع، جلدية حلزونية البويضات التي تحمل الحراشف

 .فلقة 15 - 4 تحمل

 .نيسان إلى آذار من إلازهار

 

 :الجغرافي والانتشار املوطن

الحلبي  الصنوبر. )واليونان وقبرص ولبنان وسورية تركيا( املتوسط شرق  في البروتي الصنوبر وسط،املت حوض

 .املتوسط شرق  في أقل وبدرجة (أوروبا وجنوبي إفريقيا شمالي)املتوسط  حوض من الغربي الجزء في

 :الطبية والاستعماالت الخواص

ة مطّهرة، بخواص الطّيار الزيت يتمتع
ّ
طةو  للمفرزات، حال

ّ
 .الدم لدوران منش

  الطّيار الزيت ُيستعمل (
ً
ستعمل .العصبية وآلاالم الروماتيزم عالج في موضعيا

ُ
الصنوبر  براعم مستحضرات ت

 
ً
، )والبرديات الحمى القصبات، التهاب السعال، الزكام،(والسفلي العلوي  التنفس ي الجهاز أمراض عالج في داخليا

ستعمل .الدم ضغط ومشاكل
ُ
  وت

ً
 والعصبية، العضلية آلاالم لعالج غراغر أو كمادات شكل لىع موضعيا

ستعمل .والروماتيزم الفم والبلعوم، والتهاب
ُ
  الصنوبر براعم مستحضرات ت

ً
 وألامراض السعال لعالج شعبيا

  الحادة، وتستخدم القصبية
ً
 والشري  ألاكزيما، املزمن، والروماتزم والبحة ألانف احتقان عالج في موضعيا

 .)تحسس ي مرض(
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 :الاستعمال ومحاذير الجانبية التأثيرات

مع  صحّية حوادث ُيعرف لم. )الديكي السعال شهقة ( والشاهوق  قصبي ربو وجود حال في العقار ال يستعمل

 .املفروضة للجرعة السليم إلاعطاء

  الزيت استعمال عدم يجب
ً
 في أو الواسعة، الجلد جروح ذوي  املرض ى قبل من للحمامات بإضافته موضعيا

 .القلبي القصور  أو إلانتانية ألامراض أو حادة جلد أمراض حالة وجود

 .القصبية التشنجات تسوء أن ويمكن املخاطية، وألاغشية الجلد على التهيج عالمات تظهر أن يمكن

، بيلة ألبومينية، ألاعراض تتضمن عالية، جرعات أخذ عند التسمم يحدث
ً
 وعسر هضم، وعسر وإسهاال

 
ً
  بالدوخة، تبول، وشعورا

ً
، وبيلة

ً
  دموية

ً
، ومغصا

ً
، معويا

ً
، الوجه، واحمرار وغثيانا

ً
  و وطفحا

ً
  بالحلق، أملا

ً
 ومشية

،
ً
، وعطشا

ً
، مترنحة

ً
 التماس أو البخار استنشاق خالل من التسمم يحدث أن يمكن كما .إقياءً  و وارتعاشا

 .بالجلد
 

 :البيئة

  البروتي الصنوبر غابات تنمو
ً
مين مم، 400 عن السنوية ألامطار كمية فيها تقل ال مناطق في طبيعيا

ُ
 يزرع أن ك

 البرودة يتحمل .الحالة هذه في لنموه ألاولى السنوات في برّيه وينصح ألامطار، من أقل كميات تتلقى في مناطق

 .الخضراء الصخور  عن الناشئة كتلك الترب من مختلفة أنواع على يعيش الضوء، أليفة من ألانواع وُيعّد 

 .النفوذية ضعيفة والكتيمة امللحية ألاراض ي ويخش ى الفقيرة الصخرية ألاراض ي العيش على ستطيعي

التي  املناطق في بزراعته ُينصح ال ولكن البرودة، يتحمل الحرارة، أليفة ألانواع من فيعد الحلبي الصنوبر أما

  ألاكثر للشهر الصغرى  الحرارة درجات متوسط فيها ينخفض
ً
 .جيد بشكل القارية ويتحمل ،الصفر عن برودة

 الجفافية ألانواع من ُيعّد  .جيدة بصورة تنمو حتى كامل نور  إلى بذوره تحتاج إذ الضوء، أليفة ألانواع ُيعّد من

 مم 500 - 450 تعادل منها املثلى الكمية أن حين في مم 250 تعادل السنوية ألامطار من بكمية فهو يكتفي

 
ً
  والفقيرة الصخرية حتى ألاراض ي من مختلفة نواعأ  في يعيش يستطيع أن .سنويا

ً
 ألاراض ي يخش ى ولكنه جدا

 .امللحية

مناطق  في الصرف جيدة العميقة الخفيفة الترب ُيفضل للحرارة، ُمتحمل للضوء، فمحب الثمري  الصنوبر أما

، مم 400 من أكثر على تحصل
ً
 .الساحلية لرمالا تشجير في استخدامه يمكن وبالتالي البحر لرياح ُمقاوم سنويا
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