
  Root Structureرشكيت انغزس

 

ػُذ فؾض لطبع ػشػٗ فٗ عزس ؽذيش يٍ يُطمخ االيزظبص ٔيٍ انخبسط إنٗ انذاخم شكم 

( ، َغذ أٌ أٔل ؽجمبرّ ْٗ انجششح ٔركٌٕ اسطٕاَخ رغهف انغزس سًكٓب خهيخ ٔاؽذح ، 3-3)

رًُغ َفبر انًبء ٔيخشط يٍ يؼظى خاليبْب شؼيشاد عزسيخ عذسْب خبنيخ يٍ أٖ رغهيع أٔ أٖ يبدح 

أٔ األيَٕبد . ٔػهٗ رنك يُزشش انًبء ثًب يؾٕيّ يٍ أيَٕبد خالل عذسْب ثسٕٓنخ ربيخ ، ٔرزًيض 

  .خاليـــب

 

 

 

 

 

 

ْزِ انطجمخ ثبؽزٕائٓب ػهٗ فغٕاد ػظبسيخ كجيشح، كًب أٌ عذسْب يغطبح ثطجمخ يخبؽيخ نزضيذ يٍ 

  .لذسرٓب ػهٗ االنزظبق ثبنزشثخ

 

خ انمششح ٔانزٗ رزكٌٕ يٍ ػذح طفٕف يٍ خاليب ثبسَشيًيخ راد عذس سليمخ يهٗ ؽجمخ انجششح ؽجم

يُفزح نهًبء ثسٕٓنخ . ٔيهٗ رنك اإلَذٔدسيس ْٔٗ ؽجمخ يٍ انخاليب ٔانزٗ رزغهع عذسْب انؼهيب 

ٔانسفهٗ ٔانغبَجيخ ٔنكُٓب خبنيخ يٍ انزغهيع فٗ انغذس انًٕاعٓخ نهمششح ٔنالسطٕاَخ انٕػبئيخ، 

ٔفٗ  .Casparian stripزغهيع شكم ششيؾ أٔ ؽضاو يسًٗ ششيؾ كسجشٖٔػهٗ رنك يأخز ان

انغزٔس ؽذيضخ انسٍ يزكٌٕ ْزا انششيؾ يٍ يبدح فهيُيخ يزكٕرُخ ، ثيًُب فٗ انغزٔس انًسُخ رزغهع 

كم عذس خاليب اإلَذٔدسيس، ٔػهٗ ْزا يًُغ يشٔس انًبء فيًب ػذا ثؼغ انخاليب انزٗ رسًؼ ثُفبر 

  .Passage cellsشجيخ ٔرسًٗ ْزِ انخاليب ثخاليب انًشٔسانًبء إنٗ األٔػيخ انخ

 

 

 

 

 

 

 

االسطٕاَخ انٕػبئيخ: ْٗ رهٗ ؽجمخ اإلَذٔدسيس ٔأٔل ؽجمبرٓب ْٕ َسيظ انجشيسيكم ٔيكٌٕ 

اسطٕاَخ رغهف االسطٕاَخ انٕػبئيخ، ٔفٗ انغبنت يكٌٕ سًكّ خهيخ ٔاؽذح ٔخاليبِ إسكهشَشيًيخ أٔ 

خالل عذسِ إنٗ أٔػيخ انخشت. ٔيٕعذ انخشت فٗ انًشكض فٗ  ثبسَشيًيخ، ٔيُفز انًبء ثسٕٓنخ

يغبييغ يضهضخ انشكم ٔيزجبدنخ يغ يغبييغ انهؾبء يكَٕبً ؽضيبً ٔػبئيخ لطشيخ . ٔأٔػيخ انخشت 

خاليب ييزخ رًزذ ثطٕل انُجبد أغهظذ عذسْب انغبَجيخ ثًبدح انهغُيٍ ْٔٗ يبدح ال رًُغ َفبر انًبء 

  .إنٗ انذاخم

  Plant Cell Structurانُجبريخرشكيت انخهيخ 

 

 

 

 Cell Wall : أٔالً: انغذاس انخهٕٖ



 

ػجبسح ػٍ عذاس طهت يسبيٗ يغهف انخهيخ انُجبريخ يٍ انخبسط ٔيؾيؾ ثغًيغ يؾزٕيبد انخهيخ . 

ٔيفشص ْزا انغذاس أسبسبً يٍ انجشٔرٕثالسذ . ٔػبدحً يزكٌٕ يٍ يٕاد كيًيبئيخ خبيهخ ؽيش يذخم 

ُيخ يغ انسهيهٕص ٔثؼغ انًٕاد األخشٖ يضم انٓيًيسهيٕنٕص ٔلهيم يٍ فٗ رشكيجّ يٕاد ثكزي

انجشٔريٍ ٔانذٌْٕ . ٔثظفخ ػبيخ رخزهف انغذس انخهٕيخ يٍ خهيخ إنٗ أخشٖ فٗ انشكم ٔانسًك 

ٔٔظيفزٓب ٔػًشْب سغى أَٓب رًزبص ثزًبصهٓب فٗ انزشكيت . ٔيزًيض انغذاس انخهٕٖ ألٖ خهيخ ثبنغخ 

  :ٔاػؾخ ْٔٗ إنٗ صالصخ أعضاء سئيسيخ

 

  Primary wallانغذاس األٔن1ٗ- 

 

يؾيؾ ثبنظفيؾخ انٕسطٗ ٔيزكٌٕ يٍ انسهيٕنٕص ٔانٓيًيسهيٕنٕص يغ ٔعٕد ثؼغ انًٕاد انجكزيُيخ 

ٔانزٗ رزخههّ كًيبد لهيهخ يٍ انجشٔريٍ ٔانذٌْٕ . ٔيًزبص ْزا انغذاس ثبنًشَٔخ انؼبنيخ الؽزٕائّ 

ؽغى انخهيخ يغ انًُٕ َزيغخ ايزالئٓب ثبنًٕاد انغزائيخ ،  ػهٗ انسهيٕنٕص ، ْٔزا يؤدٖ إنٗ صيبدح

ٔيًزبص ثبنمذسح انؼبنيخ ػهٗ انزششة ثبنًبء َظشاً نطجيؼزّ انغشٔيخ ، أيؼبً يًزبص ْزا انغذاس 

ثًسبييزّ ٔانزٗ رُشأ يٍ رشبثك أنيبف انسهيٕنٕص انًكَٕخ نّ يغ ثؼؼٓب انجؼغ ٔثطشيمخ يغضنيخ 

شؼشيخ رسًؼ ثًشٔس انًؾبنيم يٍ ٔإنٗ انخهيخ ثسٕٓنخ . ٔيٍ ُْب ال غيش يُزظًخ ، ْٔزِ انًسبو ان

يسزطيغ انغذاس أٌ يزؾكى فٗ يشٔس انًؾبنيم إال إرا رى رشسيت ثؼغ انًٕاد انكبسْخ نهًبء ػهٗ 

ْزا انغذاس. ٔيغ لشة َٓبيخ انًُٕ نهخهيخ يجذأ رشسيت يٕاد أخشٖ صبَٕيخ يضم انكيٕريٍ ٔانسٕثشيٍ 

  .ح نهًبء ػهٗ انغذس األٔنيخ نزكٕيٍ انغذس انضبَٕيخانشًؼيخ ٔغيش انًُفز

 

  Secondary wallانغذاس انضب2َٖٕ- 

 

ٔيزكٌٕ أسبسبً يٍ انسهيٕنٕص انزٖ يٕعذ فٗ طٕسح ؽجمبد يزخههٓب يٕاد رضيذ يٍ طالثزّ يضم : 

  .انجكزيٍ ٔانهغُيٍ ٔكزنك انًٕاد انشًؼيخ يضم انسٕثشيٍ ٔانكيٕريٍ غيش انًُفزح نهًبء

 

 

 

 

 

 

 

فٗ انغذاس انخهٕٖ َزيغخ نؼذو رشسيت يٕاد يٍ يكَٕبد انغذاس   Pitsٔفٗ انؼبدح رٕعذ ػذح صمٕة

انضبَٕٖ فيٓب ، ْٔزِ انضمٕة غيش يؼشٔف ٔظيفزٓب ثبنخاليب . ثبإلػبفخ إنٗ رنك يٕعذ فٗ كم يٍ 

ب انغذاسيٍ األٔنٗ ٔانضبَٕٖ َٕع آخش يٍ انضمٕة رسًؼ ثًشٔس شؼيشاد سيزٕثالصييخ يٍ خالنٓ

ْٔٗ رُشأ غبنجبً كبيزذاد نهشجكخ اإلَذٔثالصييخ ْٔٗ   Plasmodesmataرسًٗ ثبنجالصيٕديضيبد

 رؼًم ػهٗ سثؾ ثشٔرٕثالسذ انخاليب انًزغبٔسح ثجؼؼٓب نزكٌٕ يغزًغ يٍ انخاليب يسًٗ

Symplast  ٌٔٔرؼًم ْزِ انشٔاثؾ ػهٗ رسٓيم يشٔس انًٕاد انغزائيخ يٍ خهيخ إنٗ أخشٖ ثذ ،

. ٔرؼًم انغذس انخهٕيخ ثغبَت رؾذيذ شكم انخهيخ انُجبريخ ٔرٕفيش انؾًبيخ انكبفيخ نٓب ؽذٔس ػٕائك 

ػهٗ إيشاس انًبء ػٍ ؽشيك انزششة ٔسفغ انًبء ٔاأليالػ إنٗ داخم انخاليب فٗ ارغبِ 

  .انجشرٕثالصو

 



  Protoplast صبَيبً: انجشٔرٕثالسذ

 

س عًيغ انؼًهيبد ٔاألَشطخ انؾيٕيخ ْٕٔ ػجبسح ػٍ كم انًكَٕبد انؾيخ ثبنخهيخ ، ٔفيّ رؾذ

ٔانفسيٕنٕعيخ : يضم ػًهيبد انجُبء ،انزًضيم ،انزكبصش ٔانًُٕ. ٔيمٕو ثزجطيٍ انغذاس انخهٕٖ يٍ 

  Differentially permeableانذاخم ٔثزنك يغهفّ غشبء ؽٗ سيزٕثالصيٗ رٔ َفبريخ اخزيبسيخ

membrane . ٍٔيُمسى انجشٔرٕثالسذ إنٗ لسًي:  

 

  Protoplasmرٕثالصوانجش1ٔ- 

 

ػجبسح ػٍ سبئم نضط ػذيى انهٌٕ ثّ ػذح ؽجيجبد دليمخ يؼهمخ غيش لبثهخ نهزٔثبٌ فٗ انًبء ٔيُٓب 

ثشٔريُبد ، كشثْٕيذساد ، يٕاد دُْيخ ثغبَت انؼُبطش انغزائيخ غيش انؼؼٕيخ يضم : انجٕربسيٕو، 

يٕد انخهيخ يفمذ ْزا انسبئم  انفٕسفٕس ، انكبنسيٕو ، انًبغُسيٕو ، انكجشيذ ٔانؾذيذ...، ٔػُذ

  :خبطيزّ انسبئهخ ، ٔيُمسى انجشٔرٕثالصو إنٗ لسًيٍ

 

  Cytoplasmانسيزٕثالصو- 

 

ْٕٔ سبئم شفبف ػذيى انهٌٕ يًأل يؼظى فشاؽ انخهيخ انًشسزيًيخ ٔيؾيؾ ثبنفغٕح انؼظبسيخ 

، ؽيش يكٌٕ فٗ  نهخاليب انجبنغخ ، ٔيًزبص انسيزٕثالصو ثأَّ يغًغ ثيٍ طفزٗ انسيٕنخ ٔانًشَٔخ

انخاليب انُشطخ فسيٕنٕعيبً فٗ ؽبنخ شذيذح يٍ انسيٕنخ ٔاالَسيبة ؽٕل األسطؼ انذاخهيخ نغذس 

انخاليب ٔانزٗ ػٍ ؽشيمٓب يزى َمم انًٕاد انغزائيخ انًخزهفخ ٔانؼًم ػهٗ رٕطيم ٔسثؾ انخاليب 

ًيزٕكبَذسيب ، ثجؼؼٓب انجؼغ . ٔ يٕعذ يُغًس فٗ انسيزٕثالصو انجالسزيذاد ثإَٔاػٓب ، ان

انهيجٕسٕيبد ، انشجكخ اإلَذٔثالصييخ ، انشيجٕسٕيبد ، انسفيشٔسٕيبد ٔعٓبص عٕنغٗ . ٔيٍ أْى 

ْٔٗ ػجبسح ػٍ   Cytoplasmic membraneيكَٕبد انسيزٕثالصو األغشيخ انسيٕثالصييخ

ٔغشبء آخش داخهٗ يؾيؾ   Plasmalemmaغشبء ثالصيٗ خبسعٗ يؾيؾ ثبنسيزٕثالصو ٔيسًٗ

ٔرًزبص ْزِ األغشيخ ثبنؾيٕيخ ٔلذسرٓب ػهٗ رؾذيذ   . Tonoplastانؼظبسيخ ٔيسًٗ ثبنفغٕح

  .ٔاخزيبس َٕع ٔكًيخ انًٕاد انزائجخ انزٗ رًش يٍ ٔإنٗ انخهيخ ، ٔرنك نكَٕٓب أغشيخ ؽيخ شجّ يُفزح

 

ٔرزكٌٕ األغشيخ انسيزٕثالصييخ أسبسبً يٍ ؽجمزيٍ يٍ انجشٔريٍ ثيًُٓب ؽجمخ يٍ انذٌْٕ 

أٌ ْزِ األغشيخ رؾزٕٖ ػهٗ يٕاد شجيٓخ  1111سُخ   Overtonاد( فهمذ الزشػ)انهيجيذ

، ؽيش الؽع ٔعٕد ػاللخ ؽشديخ ثيٍ َفبريخ األغشيخ like substance -Fatثبنذٌْٕ

، ؽيش إَّ يٍ انًؼشٔف  polar groups -nonانسيزٕثالصييخ ٔدسعخ َفبريخ انًٕاد انغيش لطجيخ

أٌ   Nathansohnنذٌْٕ ٔيزيجبرٓب ثسٕٓنخ . ٔنمذ افزشعأٌ انًٕاد غيش انمطجيخ رزٔة فٗ ا

انغشبء انجالصيٗ رٔ رشكيت خهيؾ يٍ انذٌْٕ ٔانجشٔريٍ ، ٔرشيش انذالئم ػهٗ أَّ رزٕاعذ ؽجمزبٌ 

يٍ انجشٔريٍ ػهٗ األسطؼ انخبسعيخ ٔانذاخهيخ نهغشبء انجالصيٗ رؼًم كغالف نطجمزيٍ دُْيزيٍ 

انجشٔريٍ ثأَٓب رؾًم شؾُخ كٓشثبئيخ سبنجخ ؽيش إَٓب رزكٌٕ  يٍ َٕع انفٕسفٕنيجيذ . ٔرزًيض ؽجمخ

يٍ ارؾبد نغضيئبد أؽًبع أييُيخ يخزهفخ ، فٗ ؽيٍ أٌ ؽجمبد انذٌْٕ انذاخهيخ ٔؽذح رشكيجٓب 

عضيئبد يٍ األؽًبع انذُْيخ انًخزهفخ . ٔٔعذ أٌ األؽًبع انذُْيخ نٓب ؽشفبٌ أؽذًْب يؾت 



  Hydrophobicٔانغهسشيٍ ٔؽشف كبسِ نهًبء لطجيخ يٍ انكٕنيٍ  Hydrophilicنهًبء

غيشلطجٗ ٔيزكٌٕ يٍ أؽًبع دُْيخ ؽٕيهخ انسهسهخ يشجؼخ أٔغيش يشجؼخ ، ٔرزمبثم َٓبيخ 

األؽًبع انذُْيخ انكبسْخ نهًبء داخم انغشبء فزًُغ يشٔس اٖ يشكجبد لطجيخ يٍ يبء ٔرائجبد 

انذٌْٕ ثبنجشٔريٍ . ٔيٕعذ  ٔأيَٕبد غيش ػؼٕيخ ، فٗ ؽيٍ رُغطٗ انؾٕاف انخبسعيخ نطجمبد

رظٕس آخش يؼًَّٕ ثأٌ ؽجمخ انذٍْ انًضدٔعخ ال رُغطٗ ثطجمزٗ ثشٔريٍ ، ثيًُب يٕعذ انجشٔريٍ 

فٗ ركزالد ظبْشح ٔثبسصِ ػهٗ انسطؼ انخبسعٗ ، أٔلذ ركٌٕ يُغًسخ فٗ ؽجمخ انذٍْ انًضدٔعخ 

  .نًبء ٔانزائجبديكَٕبً ثشٔريٍ داخهٗ ُْٔب رؼًم ؽجمخ انجشٔريٍ كمُبح رسًؼ ثًشٔس ا

 

ٔيٍ انسبثك َغذ أٌ انغشبء انجالصيٗ يؼًم كؾبعض يًُغ اَزمبل انزائجبد ٔاأليَٕبد ، ػهٗ انشغى 

يٍ يشٔس ثؼغ انغضيئبد يٍ خالنّ ثسٕٓنخ ، ٔيٍ انًؤكذ ثأٌ يضم ْزِ انًشكجبد راد 

ا انغذاس ، خظبئض يؼيُخ . أيؼبً يكٌٕ يٍ انًؤكذ ٔعٕد ٔسيهٍخ يب يزى ثٓب اخزشاق األيٌٕ نٓز

  :ْٔزا يب سٕف َزؼشع نّ الؽمبً . ٔ يًكٍ إيغبص أًْيخ األغشيخ انسيزٕثالصييخ فٗ

 

  .رؼًم ػهٗ رُظيى رجبدل انًٕاد انزائجخ ثيٍ انخهيخ ٔانٕسؾ انًؾيؾ ثٓب1- 

 

  .رُظيى ؽشكخ انزائجبد داخم ٔثيٍ انخاليب2- 

 

  .ػضل ثؼغ انزفبػالد انكيًيبئيخ ػٍ ثؼؼٓب داخم انخهي3- 

 

  .ؽًم ثؼغ اإلَضيًبد انًًٓخ نهخهيخ4- 

 

  .االؽزفبظ ثبنًٕاد انزائجخ انؼشٔسيخ نهخهيخ ٔأسبسبً داخم انفغٕح انؼظبسيخ5- 

 

  .سثؾ ٔارظبل انخاليب ثجؼؼٓب6- 

 

  Nucleusانُٕاح- 

 

ْٔٗ انغضء انضبَٗ يٍ يكَٕبد انجشٔرٕثالصو ْٔٗ ػجبسح ػٍ عسى ثشٔرٕثالصيٗ كشٖٔ 

يغ يٕعذ يُغًسبً فٗ انسيزٕثالصو . ٔثظفخ ػبيخ رؾزٕٖ انخهيخ ػهٗ َٕاح أٔثيؼبٖٔ كضيف ال

ٔاؽذح ػذا ثؼغ انؾبالد انمهيهخ رٕعذ أكضش يٍ َٕاح فٗ انخهيخ انٕاؽذح . ٔرؾبؽ انُٕاح ثغشبء 

َٕٖٔ يشجّ فٗ رشكيجّ األغشيخ انجالصييخ ، ٔيًزبص ْزا انغشبء ثٕعٕد صمٕة ثّ رسًؼ ثًشٔس 

ٔغيشْب يٍ انُٕاح إنٗ انسيزٕثالصو ثبنخهيخ .   (RNA)ألؽًبع انُٕٔيخانًٕاد انجشٔريُيخ ٔا

، أيؼبً رؾزٕٖ   Nucleoplasm، أٔ  Nuclear sapٔرؾزٕٖ انُٕاح ثذاخهٓب ػهٗ انسبئم انُٕٖٔ

ٔثؼغ اإلَضيًبد انٓبيخ ثغبَت انشجكخ انُٕٔيخ ، ٔرؼزجش  RNA  ٔDNAػهٗ األؽًبع انُٕٔيخ

  .يُٓب انكشٔيٕسٕيبد َزيغخ ركبصفٓب ػُذ اَمسبو انخهيخانًبدح انٕساصيخ ٔانزٗ يزكٌٕ 

 

  Ergastic substancesانًؾزٕيبد انخبيهخ2- 



 

ْٕٔ انمسى انضبَٗ يٍ انجشٔرٕثالسذ ٔرشًم عًيغ انًكَٕبد غيش انُشطخ ؽيٕيبً ، ٔرؾٕٖ عضءاً 

  Cell sap، ٔيؼشف ثبسى انؼظيش انخهٕٖ  Vacuoleسبئالً ٔانًزٕاعذ فٗ انفغٕح انؼظبسيخ

. فٗ ؽيٍ أٌ ْزا 5.5 - 5.5يزشأػ ثيٍ   pHْٕٔ ػجبسح ػٍ يؾهٕل ؽبيؼٗ انزبصيش رٔ سلى

اٖ يزؼبدل رمشيجب ً. ٔيٍ أْى يكَٕبد  7 - 5.6انشلى نجبلٗ يكَٕبد انخهيخ يكٌٕ فٗ يذٖ يٍ 

 -أؽًبع ػؼٕيخ  -انمهٕيذاد  -األيالػ انًؼذَيخ  -انسكشيبد  -انؼظيش انخهٕٖ انغبصاد 

ريُبد رائجخ . ٔػًٕيبً رمٕو انفغٕح انؼظبسيخ ثذٔس ْبو فٗ رُظيى ايزظبص انخهيخ نهًبء كًب ثشٔ

أَٓب رسبػذ ػهٗ اَزفبخٓب نزأخز انشكم انخبص ثٓب ، ْزا ثغبَت ليبيٓب ثؼًهيخ اإلخشاط نهخهيخ . ْزا 

  .ٕسيخٔيٍ انًكَٕبد انخبيهخ فٗ انخهيخ انضيٕد ٔثؼغ انًؾزٕيبد انظهجخ انجهٕسيخ ٔغيش انجه

 


