
 

 

 
https://manara.edu.sy/ 

Lecture 7 

Plant Form 

the plant kingdom has great diversity, not only among its many phyla but even within species. The 

earliest vascular plants, many of which are extinct, did not have a clear differentiation of the plant body into 

specialized organs such as roots and leaves.  

Among modern vascular plants, the presence of these organs reflects increasing specialization, 

particularly in relation to the demands of a terrestrial existence. 

 

، ليس فقط بين شعبها، وإنما بين األنواع. لم تظهر 
ً
 كبيرا

ً
النباتات الوعائية البدائية، التي تمتلك اململكة النباتية تنوعا

 لجسم النبات، بحيث تظهر أجزاء متخصصة مثل الجذور واألوراق.
ً
 واضحا

ً
 انقرض الكثير منها، تمايزا

 فيما يتعلق باحتياجات الحياة 
ً
في النباتات الوعائية الحديثة، يعكس وجود هذه األجزاء زيادة في التخصص، خصوصا

 على األرض.

Vascular plants have roots and shoots 

A vascular plant consists of a root system and a shoot system (figure 7.1). Roots and shoots grow at their 

tips, which are called apices (singular, apex). 

 

 للنباتات الوعائية جذور وسوق 

 (الخضري املجموع يتكون النبات الوعائي من نظام الجذور )أو املجموع الجذري(، والنظام الخضري )نظام الساق( )أو 

 . تنمو الجذور والسوق عند مقدماتها التي تدعى القمم )مفردها قمة أو ذروة(.(1. 7) الشكل

 

The root system anchors the plant and penetrates the soil, from which it absorbs water and ions 

crucial for the plant’s nutrition. Root systems are often extensive, and growing roots can exert great 

force to move matter as they elongate and expand. Roots evolved later than the shoot system as an 

adaptation to living on land. 

 

يقوم النظام الجذري بتثبيت النبات، واختراق التربة، حيث يمتص منها املاء واأليونات )الشوارد( الالزمة )املهمة( 

، ويمكن للجذور النامية أن تعطي قوة كبيرة لتحريك املواد في 
ً
 ما يكون النظام الجذري واسعا

ً
لتغذية النبات. وغالبا

 بعد السوق )النظام الخضري( لتواكب النمو على اليابسة.وقد تطو  أثناء استطالتها وتوسعها.
ً
 رت الجذور الحقا
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The shoot system consists of the stems and their leaves. Stems serve as a scaffold for carrying the 

leaves, the principal sites of photosynthesis. The arrangement, size, and other features of the leaves are 

very important in the plant’s production of food. Flowers, other reproductive organs, and ultimately, fruits 

and seeds are also formed on the shoot.  

  

التي هي ن النظام )املجموع( الخضري من السوق وأوراقها. وتقوم السوق بتشكيل منصة لحمل األوراق، يتكو 

 في 
ً
األجزاء األساسية لعملية التركيب الضوئي. إن ترتيب األوراق وحجمها إضافة لبعض الصفات األخرى لألوراق مهمة جدا

 الثمار والبذور على الساق النامية.عملية انتاج النبات للغذاء؛ حيث تتكون األزهار وأعضاء الت
ً
 كاثر األخرى، وأخيرا

 

The unit of the shoot consists of the internode, node, leaf, and axillary bud, but not reproductive 

structures. An axillary bud is a lateral shoot apex that allows the plant to branch or replace the main 

shoot if it is eaten by an herbivore. these axillary buds may produce flowers or floral shoots. 

 

تتكون الوحدة الخضرية من السالمية، والعقدة، والورقة، والبرعم اإلبطي، وال تشمل التراكيب التكاثرية. والبرعم 

إذا تم رعيه من قبل الحيوانات  أو تعويض الساق الرئيسة،اإلبطي هو قمة ساق جانبية، تمكن النبات من التفّرع 

 زهرية.
ً
، أو سوقا

ً
 العاشبة. يمكن لهذه البراعم اإلبطية أن تنتج زهورا

 
Figure (7.1): Diagram of a plant body. 
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Roots and shoots are composed of three types of tissues 

Plant cell types can be distinguished by the size of their vacuoles, whether they are living or not 

at maturity, and by the thickness of their cellulose cell walls, a distinguishing feature of plant cells. 

Some cells have only a primary cell wall of cellulose, synthesized by the protoplast near the cell membrane. 

Microtubules align within the cell and determine the orientation of the cellulose fibers. 

 

 تتكون الجذور والسوق من ثالثة أنواع من األنسجة

جدرها  ثخانةيمكن تمييز أنواع الخاليا النباتية، سواء أكانت حية أم ميتة، من خالل حجم فجواتها، ومن خالل 

يبنى لوز ا له جدار خلوي ابتدائي من السيلو التي هي الصفة املميزة للخاليا النباتية. فبعض الخالي ،لوزيةو السيلالخلوية 

ي التي تحدد توّجه األلياف الغشاء الخلوي. ويتم تموضع األنيبيبات داخل الخلية، وه من املادة الحية بالقرب من

 لوزية. السيلو 

 

heavily reinforced cell walls with multiple layers of cellulose and other strengthening molecules, 

including lignin and pectin. Cellulose layers are laid down at angles to adjacent layers like plywood; this 

enhances the strength of the cell wall. 

 

ويتم  .ين والبكتينن، وبجزيئات تقوية أخرى تتضمن اللجمن طبقات السيلولوز  بقوة بعدة خلويةتدّعم الجدران ال

ترتيب طبقات السيلولوز بزوايا مع الطبقات املجاورة لها، كما هي في حالة الخشب الرقائقي )املطابق( وهذا بدوره يحسن 

 قوة الجدار الخلوي.

Synthesis of a plant cell wall: 

a) Cellulose is a glucose polymer that is produced at the cellulose-forming rosettes in the cell 

membrane to form the cell wall. Cellulose fibers are laid down parallel to microtubules inside the cell 

membrane. Additional substances that strengthen and waterproof the cell wall are added to the cell 

wall in some cell types (figure. a).   

 

 بناء الجدار الخلوي النباتي

السيلولوز عبارة عن بوليمير من الغلوكوز، يتم إنتاجه في زهيرات مكونة للسيلولوز في غشاء الخلية لبناء  .أ

ويتم وضع ألياف السيلولوز موازية لألنيبيبات الدقيقة داخل الغشاء الخلوي. تضاف مواد  الجدار الخلوي.

 ملرور املاء في بعض أنواع الخاليا.
ً
 إضافية لتقوية )لتدعيم( الجدار الخلوي وجعله منيعا
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b) Some cells extrude additional layers of cellulose, increasing the mechanical strength of the wall. 

Because new cellulose is produced at the cell, the oldest layers of cellulose are on the outside of the cell 

wall. All cells have a primary cell wall. Additional layers of cellulose contribute to the secondary 

cell wall (figure 7.2).   

 

تعمل بعض الخاليا على تكوين طبقات إضافية من السيلولوز، ما يؤدي لزيادة القوة امليكانيكية للجدار الخلوي،  .ب

خارج الجدار الخلوي.  متوضعةيصنع في الخلية فإن الطبقات القديمة منه ستكون الجديد وألن السيلولوز 

، أما الطبقات اإلضافية من 
ً
 أوليا

ً
 خلويا

ً
في تشكيل الجدار  فتسهمالسيلولوز وتمتلك جميع الخاليا جدارا

 (.2. 7) الخلوي الثانوي، الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure (7.2): Synthesis of a plant cell wall. 

Roots, shoots, and leaves all contain three basic types of tissues: dermal, ground, and vascular 

tissue. Because each of these tissues extends through the root and shoot systems, they are called 

tissue systems. 

 

والوعائي. وحيث تحوي األوراق، والجذور، والسوق ثالثة أنواع أساسية من األنسجة: األدمة، والنسيج األساس ي، 

 من هذه األنسجة يمتد عبر الجذور والسوق، فإنه يطلق عليها اسم األنظمة النسيجية.
ً
 إن كال

 

 Dermal tissue, primarily epidermis, is one cell layer thick in most plants, and it forms an outer protective 

covering for the plant. Ground tissue cells function in storage, photosynthesis, and secretion, in addition to 

forming fibers that support and protect plants. Vascular tissue conducts fluids and dissolved substances 

throughout the plant body.  
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واحدة من الخاليا في معظم النباتات، ويشكل طبقة يتكون نسيج األدمة، الذي هو البشرة بشكل أساس ي، من طبقة 

األلياف  باإلضافة إلى تشكيلخارجية واقية للنبات. وتقوم خاليا النسيج األساس ي بالتخزين والتركيب الضوئي واإلفراز. 

 الجسم.  )كافة أنحاء( واملواد املذابة لجميع أجزاء، تنقل األنسجة الوعائية السوائل. وتحميه النباتالتي تدعم 

 

New growth occurs at meristems 

When a seed sprouts, only a tiny portion of the adult plant exists. Although embryo cells can undergo 

division and differentiation to form many cell types, the fate of most adult cells is more restricted. Further 

development of the plant body depends on the activities of meristems found in shoot and root apices, as 

well as other parts of the plant.  

Meristem cells are undifferentiated cells that can divide indefinitely and give rise to many types 

of differentiated cells. 

 نمو جديد من خالل امليرستيم

عند بداية نمو البذرة، هناك جزء صغير فقط من النبات البالغ فيها. ومع أن خاليا الجنين يمكنها االنقسام والتمايز 

. ويعتمد التطور الالحق لجسم النبات على 
ً
لتكوين كثير من أنواع الخاليا، إال أن مصير معظم الخاليا البالغة أكثر تقييدا

 امليرستيم، املوجود في قمة السوق والجذور، وفي أجزاء أخرى من النبات. نشاطات

الخاليا امليرستيمية هي خاليا غير متخصصة يمكن أن تنقسم بشكل غير محدد وتعطي العديد من أنماط الخاليا 

 املتمايزة.

Overview of meristems 

Meristems are clusters of small cells with dense cytoplasm and proportionately large nuclei that 

act as stem cells do in animals. That is, one cell divides to give rise to two cells, of which one remains 

meristematic, while the other undergoes differentiation and contributes to the plant body (figure 

7.3). In this way, the population of meristem cells is continually renewed.  

 

 نظرة عامة على امليرستيمات

 التي تعمل 
ً
تتكون امليرستيمات من كتل من الخاليا الصغيرة ذات السيتوبالسما الكثيفة، واألنوية الكبيرة نسبيا

خلية واحدة تنقسم لتعطي خليتين، تبقى إحداهما ميرستيمية ، كما هو في الحيوان، بمعنى أن بوصفها خاليا جذعية

(. وبهذه الطريقة يتجدد عدد الخاليا امليرستيمية املولدة 3. 7الشكل ) في حين تتمايز األخرى لتشكل جسم النبات

 باستمرار.
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Figure (7.3): Meristem cell division. 

Apical meristems 

Apical meristems are located at the tips of stems and roots (figure 7.4). During periods of growth, 

the cells of apical meristems divide and continually add more cells at the tips. Tissues derived from apical 

meristems are called primary tissues, and the extension of the root and stem forms what is known as the 

primary plant body. The primary plant body comprises the young, soft shoots and roots of a tree or 

shrub, or the entire plant body in some plants. 

 امليرستيم القمي

(. وفي أوقات النمو، تنقسم خاليا امليرستيم القمي، 4. 7الشكل ) يقع امليرستيم القمي في نهايات )قمم( السوق والجذور 

. إن تسمى األنسجة الناتجة عن امليرستيم القمي باألنسجة األوليةوتضيف باستمرار املزيد من الخاليا على هذه القمم. 

غضة، والطرية من ال شمل الجسم األولي للنبات األجزاءي الجسم األولي.تهما يكّون ما معروف تمدد الجذر والساق واستطال

 الجذور، والسوق للشجرة أو الشجيرة، أو كل الجسم في بعض النباتات.
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The apical meristem gives rise to the three tissue systems. The three primary meristems are: 

1. The protoderm, which forms the epidermis. 

2. The procambium, which produces primary vascular tissues (primary xylem for water 

transport and primary phloem for nutrient transport).  

3. The ground meristem, which differentiates further into ground tissue. 

 

 يكون امليرستيم القمي ثالثة أنظمة نسيجية، وهذه امليرستيمات الثالث األولية هي:

 البشرة االبتدائية التي تكون البشرة. .1

 الكامبيوم األولي الذي يكون األنسجة الوعائية األولية )الخشب األولى واللحاء األولي(. .2

 النسيج األساس ي. .3
ً
 امليرستيم األساس ي الذي يتمايز أكثر مكونا

 

In some plants, such as horsetails and corn, intercalary meristems arise in stem internodes 

(spaces between leaf attachments), adding to the internode lengths 

. 

في بعض النباتات مثل ذيل الحصان والذرة، يظهر امليرستيم السالمي في سالميات الساق )وهي املسافات بين 

 ارتباطات األوراق(، مما يؤدي إلى إطالة السالميات.

 

Lateral meristems 

Many herbaceous plants (that is, plants with fleshy, not woody, stems) exhibit only primary growth, but 

others also exhibit secondary growth, which may result in a substantial increase of diameter. Secondary 

growth is accomplished by the lateral meristems-peripheral cylinders of meristematic tissue within the 

stems and roots that increase the girth (diameter) of gymnosperms and most angiosperms. Lateral 

meristems form from ground tissue that is derived from apical meristems. Monocots are the major 

exception (figure 7.5). 

 امليرستيمات الجانبية

 فقط، في حين أن النباتات األخرى  العشبية )ذات السوق اللحمية وليس يبدي كثير من النباتات
ً
 أوليا

ً
الخشبية( نموا

 أن يؤدي لزيادة كبيرة في قطرها. 
ً
 ويمكن أيضا

ً
 ثانويا

ً
، وهو ويتم النمو الثانوي من خالل امليرستيم الجانبيتنمو نموا

 مغلفات البذور،في عاريات البذور ومعظم  قطرهاوالجذور تؤدي لزيادة  للسوق أسطوانات جانبية في النسيج امليرستيمي 

 (.5. 7بحيث تبقى النباتات وحيدة الفلقة هي االستثناء الرئيس، الشكل )
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Within the bark of a woody stem (woody plants): 

1. The cork cambium-a lateral meristem that contributes to the outer bark of the tree. 

2. The vascular cambium (just beneath the bark) is the lateral meristem that produces 

secondary vascular tissue. The vascular cambium forms between the xylem and phloem 

in vascular bundles, adding secondary vascular tissue to both of its sides. Xylem is added 

to the inside of the vascular cambium, and phloem is added to the outside. 

 يوجد في لحاء الساق الخشبية )النباتات الخشبية(:

 الكامبيوم الفليني وهو ميرستيم جانبي ينتج القلف الخارجي للشجرة. .1

الثانوية، ويتكون بين الكامبيوم الوعائي )تحت القلف( وهو ميرستيم جانبي ينتج األنسجة الوعائية  .2

 لجانبي األسطوانة. الخشب يضاف إلى الخشب واللحاء في األسطوانة الوعائية
ً
 وعائيا

ً
 نسيجا

ً
، مضيفا

 داخل الكامبيوم الوعائي، واللحاء يضاف إلى الخارج.
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Figure (7.4): Apical meristems. 
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Figure (7.5): Apical and lateral meristems. 
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Lecture 8 

Plant Tissues 

Roots, shoots, and leaves all contain three basic types of tissues: dermal, ground, and vascular tissue. 

Because each of these tissues extends through the root and shoot systems, they are called tissue systems. 

 

تحوي األوراق، والجذور، والسوق ثالثة أنواع أساسية من األنسجة: األدمة، والنسيج األساس ي، والوعائي. وحيث إن 

 من هذه األنسجة يمتد عبر
ً
 الجذور والسوق، فإنه يطلق عليها اسم األنظمة النسيجية. كال

 

Tissue systems comprise of: 

1. Dermal tissue. 

2. Ground tissue.  

3. Vascular tissue.  

 

 تشمل األنظمة النسيجية:

 نسيج األدمة. .1

 النسيج األساس ي. .2

 النسيج الناقل. .3

 

 Dermal tissue 

Dermal tissue derived from an embryo or apical meristem forms epidermis. This tissue is one cell 

layer thick in most plants and forms the outer protective covering of the plant. In young, exposed parts of 

the plant, the epidermis is covered with a fatty cutin layer constituting the cuticle; in plants such as 

desert succulents, several layers of wax may be added to the cuticle to limit water loss and protect against 

ultraviolet damage. The bark of trees contains dermal tissue. 

 

سيج مكون من طبقة واحدة من الخاليا في ، هذا النن نسيج األدمة املشتق من الجنين أو امليرستيم القمي البشرةيكوّ 

وفي أجزاء النباتات اليافعة املكشوفة، تكون البشرة مغطاة معظم النباتات، ويشكل الطبقة الخارجية الواقية لها. 

. ففي النباتات العصارية الصحراوية، يمكن إضافة (الكيوتيكلالقشيرة )بطبقة من الكيوتين الدهنية، املكونة من 

ن الشمع للقشيرة؛ ملنع فقدان املاء، والحماية من األذية التي تسببها األشعة فوق البنفسجية. يحتوي قلف طبقات عدة م

 األشجار نسيج األدمة. 
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 Ground tissue  

Ground tissue consists primarily of thin-walled parenchyma cells that function in storage, 

photosynthesis, and secretion. Other ground tissue, composed of collenchyma cells and sclerenchyma 

cells, provides support and protection. 

 

رقيقة الجدار، تقوم بوظائف التخزين والتركيب الضوئي  يتكون النسيج األساس ي بشكل رئيس من خاليا برنشيمية

  ويعمل على توفير الدعم والوقاية. واإلفراز. يتكون نسيج أساس ي آخر من خاليا كوالنشيمية وسكالرنشيمية

 

 

a. Parenchyma 

It consists of relatively unspecialised living cells with thin cell 

walls and large vacuoles, there are intercellular spaces found 

between cells of this tissue.  

 البرنشيم

 
ً
وفجوات  بجدران خلوية رقيقة ًيتكون من خاليا حية غير متخصصة نسبيا

 ، وهناك فراغات بين الخاليا توجد بين خاليا هذا النسيج.كبيرة

Functions: 

They function in the storage of food and water, photosynthesis (In some situations, a parenchyma 

contains chloroplasts), and secretion.  

 :الوظائف

  ، واإلفراز. على اليخضور( البرنشيميحتوي  في بعض الحاالت) تعمل على تخزين الغذاء واملاء، وفي التركيب الضوئي
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b. Collenchyma 

Living cells which are usually a little longer than wide, 

have walls that vary in thickness.  

 لكوالنشيما

 من عرضها، ذات جدران تختلف عادة ما يكون خاليا حية 
ً
طولها أكبر قليال

 في سماكتها.

 

Functions: 

It provides mechanical support, elasticity, and tensile strength to the plant body (It is resist 

tearing effect of the wind). They often form strands or continuous cylinders beneath the 

epidermis of stems or leaf petioles (stalks) and along the veins in leaves. 

 :الوظائف

 ما تكّون أشرطة أو أسطوانات  (.حاالريقاوم تأثير )ي يوفر الدعم امليكانيكي واملرونة وقوة الشد لجسم النبات
ً
غالبا

 مستمرة تحت بشرة الساق أو حوامل األوراق، وكذلك على طول العروق في األوراق.
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c. Sclerenchyma 

This tissue consists of tough, thick walles. Unlike collenchyma and 

parenchyma, they are typically dead at maturity. These cells have 

hard, extremely thick secondary walls (often impregnated with 

lignin), and impermeable to water. Sclerenchyma is present in two 

general types: fibers and sclereids. 

 السيكالرنشيم

. وعلى خالف سميكة الجدرانمتينة، و يتكون هذا النسيج من خاليا 

هي وبشكل نموذجي تعد خاليا ميتة عند نضجها الكوالنشيم والبرنشيم، 

تحتوي هذه الخاليا على جدران ثانوية صلبة وسميكة  .)اكتمال نموها(

 مشبعة بمادة اللجنين( للغاية
ً
بالعموم يوجد  .، وغير منفذة للماء)غالبا

 السيكالرنشيم بشكلين: األلياف، والخاليا القاسية )الحجرية أو الصخرية(. 

  

Function: 

They provide most of support in a plant. 

 :الوظائف

 أنها توفر معظم الدعم في النبات.
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 Vascular tissue  

Vascular tissue conducts fluids and dissolved substances throughout the plant body. The common types 

of complex Vascular tissues are: 

 Xylem  

 Phloem  

 

األنسجة تنقل النسج الوعائية السوائل واملواد املذابة لجميع أجزاء )كافة أنحاء( جسم النبات. األنواع الشائعة من 

 الناقلة هي:

 .الخشب 

 .اللحاء 

 

Xylem, the principal water (and dissolved minerals) -conducting tissue of plants, usually 

contains a combination of vessels, which are continuous tubes formed from dead, hollow, 

cylindrical cells arranged end-to-end, and tracheids, which are dead cells that taper at the ends and 

overlap one another (figure 8.1). 

 

 من )واألمالح املعدنية املذابة( الخشب: وهو املكون األساس الناقل للماء 
ً
في األنسجة النباتية، يحوي عادة خليطا

التي هي  القصيباتاألوعية، وهي عبارة عن أنابيب مكونة من خاليا اسطوانية جوفاء ميتة مرتبة على التوالي، ومن 

 (.1. 8، الشكل )خاليا ميتة تستدق عند نهايتها، وتتجمع مع بعضها

 

Figure (8.1): Xylem: comparison between tracheids and vessel members. 
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Phloem, which is located toward the outer part of roots and stems, is the principal food 

(carbohydrates mainly sucrose, hormones, amino acids, and other substances that are necessary for 

plant growth)-conducting tissue in vascular plants. 

 

اقع في الجزء الخارجي من الجذور والسوق، النسيج األساس ي لنقل الغذاء ) السكريات اللحاء: يشكل اللحاء، الو

 ( في النباتات الوعائية. وخاصة السكروز، والهرمونات، واألحماض األمينية، ومواد أخرى ضرورية لنمو النبات

 

Food conduction in phloem is carried out through two kinds of elongated cells: sieve cells and 

sieve-tube members. Gymnosperms, ferns, and horsetails have only sieve cells; most angiosperms 

have sieve-tube members. Both types of cells have clusters of pores known as sieve areas because 

the cell walls resemble sieves. 

 

نوعين من الخاليا املستطيلة؛ الخاليا الغربالية وأعضاء األنبوب تتم عملية نقل الغذاء في اللحاء من خالل 

خاليا غربالية فقط، ومعظم مغلفات البذور تحوي  عاريات البذور، والسراخس، وذيول الحصان علىالغربالي. تحتوي 

ألن  . وكال النوعين من الخاليا يحوي مجاميع من الثقوب تعرف باملساحات الغرباليةأعضاء األنابيب الغربالية

 (.2. 8الشكل ) الجدران الخلوية تشبه الغرابيل،

 
Figure (8.2): Phloem: a. Sieve-tube member. b. Looking down into sieve plates. 

 

End of lecture 
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