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  Salvinia natans (L.) دراسة تشريحية لمسرخس
 الوىاب الشيخ حسين ليمى عبد          بثينة عبد العزيز حسن 

 كمية التربية )ابف الهيثـ(- د  جامعة بغدا
 

 

 

 

 :معمومات البحث
 

 الخالصة: 
 02/11/0210تاريخ التسليم: 
 00/11/0210تاريخ القبول: 

 0212/   0/   14 تاريخ النشر:

DOI: 10.37652/juaps.2013.84866 

والربعة مواسـ مػف االوػوار العراةيػة    Salvinia natans (L.)جمعت النماذج النباتية الخاصة بالنوع  
نميػػت وػػذ   .(2006إلػػت تيػػريف الثػػان   2006)محافظػػة ذق ةػػار لم تػػري مػػف نيسػػاف  وخاصػػة وػػور الهمػػاش

النمػػاذج فػػ  بيشػػة ميػػابهة ل وػػوار فػػ  محافظػػة بغػػداد واسػػتمرت بػػالنمو أربعػػة مواسػػـ مختم ػػة و جريػػت  ميهػػا 
 وأوؿ مػػري دراسػػة تيػػريحية تمػػمنت  مميػػات تاطيػػف بيػػمف البػػرافيف لكافػػة اجػػزاق النبػػات ويػػممت  مػػت ماػػاطف

وفػػػػروع الورةػػػػة المغمػػػػوري  Petioleوسػػػػوياها  Floating leavesوماػػػػاطف لمورةػػػػة الطافيػػػػة  Stemلمسػػػػاؽ 
Submerged leave  وسػػػوياها وحامػػػؿ االجسػػػاـ الثمريػػػةSporocarp stalk  واالجسػػػاـ الثمريػػػة بكافػػػة

اممػػة ليػػعيرات مكوناتهػػا. وجػػد مػػف ماطػػف الورةػػة الطافيػػة اف البيػػري العميػػا تحمػػؿ  ػػدد كبيػػر مػػف الحميمػػات الح
 Palisad layerكما اف النسيج المتوسط لهذ  االوراؽ غير متميز الػت منطاػة  ماديػة  Waxy hairيمعية 

. كمػػا وجػػد اف الايػػري فػػ  جميػػف ماػػاطف النبػػات تكػػوف  بػػاري  ػػف نسػػيج Spongy layerواخػػرا اسػػ نجية 
تميزي. وةد لػوحظ اف جميػف وامحة وم Endodermis، واف الايري الداخمية Aerenchymaبرنكيم  وواش  

 .المااطف تحتوق نسبة  الية مف حبيبات النيأ والاطيرات الزيتية

 

 نلكلممت نلمفتمحي :
  ، دراسة 

 ،  Salvinia natans (L.)لسرخس ا

 .اهوار العراق

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقدمة:
إلػػػػت ةسػػػػـ النباتػػػػات السرخسػػػػية والتػػػػ  تعػػػػد  Salviniaيعػػػػود جػػػػنس       

يعػػػد جػػػنس  ،(1المجمو ػػػة الختاميػػػة مػػػف النباتػػػات الو اشيػػػة الػػػ  زوريػػػة  )
 Trueمػف السػراخس المتادمػة والتػ  تسػمت بالسػراخس الحايايػة   السػم ينيا

Ferns،  وفيػػت تظهػػر اأوراؽ الكبيػػري النصػػؿMegaphyllous  فػػ  حػػػيف
فػػػ  بايػػػة السػػػراخس الواطشػػػة   Microphyllousتيػػػاود اأوراؽ الصػػػغيري 

 و انعػداـ اأوراؽ كمػا فػ    .Equisetum spكمػا فػ  جػنس  ذنػاخ الخيػؿ
 .Rhynia sp.  (2)جنس 
المنيػػػأ اأصػػػم  لجػػػنس السػػػم ينيا و منهػػػا انتيػػػر إلػػػت  تعػػػد ةػػػاري  فريايػػػا    

( ولهػػذا الجػػنس  يػػري انػػواع تنتيػػر فػػ  منػػاطؽ (3ةػػارات العػػػالـ المختم ػػة 
 واسعة مف العالـ وو :

 
 

* Corresponding author at: University of Baghdad - College of 

Education (Ibn Al-Haytham); E-mail address 
 

:  

Salvinia molesta, S.  oblongifolia, S. herzogii,  

S.auriculata, S.biloba, S.  cucullata, S. minima,S. 

nympheulla،  S. hastate, S. natans (4)   يخصػت النمػاذج التػ
 جمعت ف  البحث الحال  مف ةبػؿ المعيػخ الػوطن  العراةػ   مػت انهػا مػف

و كػػد بأنػػت النػػوع الوحيػػد المتواجػػد فػػ  العػػراؽ حسػػخ مػػا  .natans Sالنػػوع 
توصؿ إليت اغمخ الباحثيف ينتير وذا النبات ف  جنوخ العػراؽ و مػت وجػت 

 (.5) التحديد وبصوري كثي ة ف  مناطؽ االووار
يعػػد النبػػات دغػػً  مػػارًا يعػػان  منػػت ال  حػػيف فهػػو يسػػبخ انسػػداد 

مػػف نسػػبة اأوكسػػجيف الػػذاشخ يامػػؿ والسػػواة  كمػػا مجػػرا المػػاق فػػ  اأنهػػار 
ووذا يؤثر  مت اأسماؾ واأحيػاق الماشيػة  ند النمو بصوري كثي ة ف  الماق 
رغػػـ ذلػػؾ فػػأف نبػػات السػػم ينيا يسػػتعمؿ كنبػػات زينػػة فػػ   مريكػػا (6).اأخػػرا 

(. كمػػا اسػػػتغؿ فػػ  صػػػنا ات متعػػػددي  منػػػػها انتػػاج بعػػػض 8، 7الجنوبيػػة )
اسػػتخداـ النبػػػات فػػػ  انتػػػاج ، (10)بيػػػة ، وبعػػػض المػػػواد الط(9)االنػػػػزيمات 

، كػذلؾ يػدخؿ Green manure نوع مف السػماد يػد ت بالسػماد االخمػر 
مػػواد  فمػػً   ػػفكمػػادي  وليػػة فػػ  صػػنا ة الػػورؽ بعػػد مزجػػت مػػف ةػػش الػػرز 

  (.11اخرا )
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اف اغمػػػخ الدراسػػػػات التػػػػ  اجريػػػػت  مػػػػت نبػػػػات السػػػػم ينيا تتعمػػػػؽ  
بكي يػػة الامػػاق  مػػت النبػػات او الحػػد مػػف انتيػػار  لػػذلؾ وجػػد اف الدراسػػات 

، 12ذكػػرت ا تمػػادا  مػػت مصػػادر سػػاباة ) إذالتيػػريحية محميػػا كانػػت ةميمػػة 
، 14، 7(، اما  الميػا فكانػت اغمػخ الدراسػات بيشيػة ومظهريػة وخمويػة )13
15.) 

البحث الت دراسة النبات تيريحيا بمختمؼ اجزاق  وماارنة  يهدؼ
 ون س النوع واأنواع االخرا ف  العالـ.  Salvinia natans (L.)النوع 

 المواد وطرائق العمل:
 ولغايػػػػة 2006جمعػػػت النباتػػػػات لغػػػػرض البحػػػػث ابتػػػداًق مػػػػف نيسػػػػاف       

)وػػور الهمػػاش، وػػور النوايػػ ، وػػور  مػػف المحطػػات  2006 تيػػريف الثػػان 
 الحمار، كرمة بن  سعيد(.

تػػػػـ تهيشػػػػة االجػػػػزاق المطموبػػػػة مػػػػف النباتػػػػات لمدراسػػػػة التيػػػػريحية  
+كحوؿ اثيمػ   مل 5% 40)ال ورماليف  .F.A.Aوتثبيتها باستخداـ محموؿ 

(. ثػـ ح ظػت فػ  ملل 5% 100+ حػامض الخميػؾ الثمجػ   مل %90 45
االسػػتعماؿ. لاػػد ويشػػت اليػػراشع لمماػػاطف % لحػػيف 70كحػػوؿ اثيمػػ  تركيػػز 

البرافيف واستعماؿ صبغة التماد الطمر النسيجية لكؿ اجزاق النبات بطرياة 
Counter Stain   وباسػػػػتخداـ صػػػػبغتSafranin  وFast Green 
 (.16وبالطراشؽ المعرفة )
 النتائج والمناقشة:

 -المظير الخارجي لمطور البوغي: 
مف النباتات الماشية الطافية بصوري حػري فػوؽ  S. natansيعد النوع        

سػػطع المػػاق، جسػػـ النبػػات صػػغير الحجػػـ ال ييػػبت السرخسػػيات فػػ  مظهػػر  
تنعػػدـ  ،و وراؽ كبيػػري متميػػزي ييظهػػر لمنبػػات سػػاؽ رايزوميػػت صػػغير  إذالعػػاـ ،

فيػت الجػػذور إال  ف النبػات يمتمػػؾ  وراةػػا محػور  إلػػت تراكيػخ يػػبيهت بالجػػذور 
 (.17() 2،  1ومغموري ف  الماق )يكم  

 التركيب الداخمي لمورقة الطافية
 -:تتكوف الورةة الطافية تيريحيًا مف المناطؽ اآلتية         

  Upper  epidermis           -:البيري العميا. 1
 Mesophyll                -:المتوسط لنسيجا.2
  Lower  epidermis         -:لبيري الس متا. 3
  Stele                    -:الو اشية سطوانةاال4.

  -:البشرة العميا1.
تتكػػػوف مػػػف صػػػؼ واحػػػد مػػػف الخ يػػػا الصػػػغيري الحجػػػـ ذات يػػػكؿ 

مػػايكروف  3.2مػػايكروف و رمػػها 3.8مسػػتطيؿ تاريبػػًا ، بمػػ  معػػدؿ طولهػػا 
تحتػػػوق خ يػػػا البيػػػري ب سػػػتيدات  بسػػػيطة. Stomataوتمػػػـ بينهػػػا ثغػػػور 

و دد ةميؿ مف ب ستيدات  ديمة الموف حاوية  مت  Chloroplastخمر 
 .حبيبات النيأ

تتميز البيري العميػا لمورةػة الطافيػة باحتواشهػا  مػت صػ وؼ منتظمػة 
 ةاليػعيرات اليػمعياأ مت بخصمة مػف مف الحميمات تنته  كؿ حميمة مف 

 4-6،  ػػػدد اليػػػعيرات فػػػ  كػػػؿ خصػػػمة تػػػراوح بػػػيف  (3(كمػػػا فػػػ  اليػػػكؿ
(  حادية الصؼ غير غدية. تتألؼ كػؿ يػعيري مػف خ يػا 4 يعيرات )يكؿ

تػػراوح  ػػدد الخ يػػا  ،Uniserrial  سػػطوانية اليػػكؿ ةصػػيري رةياػػة الجػػدراف
خميػػة. تنتهػػ  كػػؿ يػػعيري  5-8فػبيػػ Multicellular فػػ  اليػػعيري الواحػػدي

 .مف اأس ؿ بخمية كبيري الحجـ وتنته  مف اأ مت بخمية ذات نهاية مدببت
ال تتصؿ يعيرات الخصمة الواحدي مف بعمها البعض ف  الامة وتعػد وػذ  

وجود وػذ  اليػعيرات يت ػؽ مػف مػا ذكرتػت إف  .ص ة مميز  لمنوع ةيد الدراسة
ت الماشيػػػػة تمتمػػػػؾ  وراةهػػػػا إف السرخسػػػػيا( 18) ذكػػػػر إذمصػػػػادر  خػػػػرا ، 

تحػػػورات خاصػػػة وفريػػػدي مػػػف نو هػػػا فمػػػثً  نبػػػات السػػػم ينيا يمتمػػػؾ يػػػعيرات 
وق لمورةػػة الطافيػػة وبػػذلؾ فهػػ  غيػػر ةابمػػة لمبمػػؿ، ػيػػمعيت  مػػت السػػطع العمػػ

فأف  وراةػت الصػغيري تحتػوق  مػت تجػاويؼ تمػـ داخمهػا  Azollaما نبات  
 (8)كمػا  يػار  .Anabaena azollaeخطحمخ اخمػر مػزرؽ وػو طحمػ

إلت وجود اليعيرات اليمعية  مت السطع العمػوق لمورةػة الطافيػة فػ  النػوع 
S. minima   ( 19)اأوراؽ جافة، ووذا ما  كد   تسا د ف  بااق وذ والت

 . ان ست  ند دراستت الجنس
  -:النسيج المتوسط -2

  Ground  tissueيتصؼ وذا النسيج بكونت  باري  ف نسيج  ساس  
وطبات  س نجية   Palisade layerغير متميز إلت طبات  مادية 

Spongy layer .  ف النباتات ماذكرتت المصادر مف مت اًا ووذا جاق 
 (.20،21،22الماشية )

مػػػف خ يػػػا حيػػػوية غنيػػػة بالب سػػػتيدات المتوسػػػط يتكػػػوف النسػػػيج 
) ق اف  Air chambersالخمػػر ، تنحصػػر بػػيف الخ يػػا غػػرؼ وواشيػػة 
( ممػػا يسػػا د Aerenchymaالنسػػيج اأساسػػ  مػػف نػػوع البرنكيمػػا الهواشيػػة 
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مخزنػػًا لخػػزف غػػازق وػػذ  الغػػرؼ كمػػا تعتبػػر  ،الورةػػة  مػػت الط ػػو فػػ  المػػاق
اأوكسجيف وثناش  اوكسيد الكاربوف المرورياف ف   مميتػ  التػن س والبنػاق 

 .(21( الموش 
منػاطؽ الاريبػة مػف كما توجد تجمعات مف الخ يا الحيوية ف  ال

( ، تحتػػػػوق وػػػػذ  الخ يػػػػا  مػػػػت  ػػػػدد كبيػػػػر مػػػػف 3)يػػػػكؿ Veinsالعػػػػروؽ 
الب سػتيدات الخمػػر والتػ  تترتػػخ بػػالارخ مػف جػػدار الخميػة ،  مػػا العػػػػروؽ 

افة بػػيف البيػػرتيف. تحػػاط منطاػػة العػػروؽ مػػف الخػػارج بػػػالايري ػػػػفتتوسػػط المس
اصػػة  ػػػػديدي ووػػ  صػػؼ واحػػد مػػف الخ يػػا المتر  Endodermisالداخميػػة 

اأمػػػ ع بعمػػػها كبيػػػر الحجػػػـ بجػػػدراف سػػػميكة والػػػبعض اأخػػػر صػػػغير 
 .الحجـ بجدراف رةياة

 -:البشرة السفمى -3
 بػاري  ػف صػؼ واحػد مػػف الخ يػا المتراصػة مسػتطيمة اليػػكؿ ، 
يحػػوق بعمػػها  مػػت ب سػػتيدات خمػػر. وتتصػػؼ وػػذ  البيػػري بخمووػػا مػػف 

مػػا يكػػروف طػػواًل  7.4بمغػػت  بعػػاد خ ياوػػا  .الثغػػور لم مسػػتها سػػطع المػػاق
مػػػا يكػػػروف  رمػػػًا تحمػػػؿ بعػػػض خ يػػػا البيػػػري السػػػ مت يػػػعيرات  3.0إلػػػت 

 .(5 حادية الصؼ غير غدية )يكؿ 
  -:الوعائية سطوانةاال -4

يكػوف فيهػا الخيػخ  Protostele سطوانةوو  مف نوع بداشية اال
Xylem  مركػػػػػزق الموةػػػػػػف ومحػػػػػػاط بنسػػػػػػيج المحػػػػػػاقPhloem ( 6 )يػػػػػػكؿ

  -ناطؽ اآلتية:موتتكوف مف ال
   Xylem     -:الخشب -أ

الو اشية ومواجػت لمبيػري  سطوانةيكوف الخيخ إلت اأ مت ف  اال
ويتركػػخ مػػف الاصػػيبات  Monoarchالعميػػا لمورةػػة ويتػػألؼ مػػف ذراع واحػػد 

Trachieds وبرنكيميػػػػا الخيػػػػخ Xylem Parenchyma.   وتجػػػػدر
أو يػة، يػأنت بػذلؾ يػأف اف الطولية لػـ تظهػر وجػود ػاإلياري إلت  ف المااط

 (.23) وجود اأو ية فيها باية النباتات الو اشية الواطشة الت  ينعدـ
  Phloem   -:المحاء -ب
الخيخ ف  موةف مواجت لمبيػري السػ مت و ناصػر  وػ   اسطوانةياف  س ؿ   

 Phloemوبرنكيمػػػػػػا المحػػػػػػاق  Sieve cellsالخ يػػػػػػا المنخميػػػػػػة 
Parenchyma. 

 -:التركيب الداخمي لسويق الورقة الطافية 

ويظهػػػر ماطعػػػت  (7 سػػػويؽ الورةػػػة الطافيػػػة خماسػػػ  اليػػػكؿ )يػػػكؿ        
   -:المستعرض المناطؽ اآلتية

 البيري  -1
 الايري -2
 الو اشية سطوانةاال -3
 -:البشرة -1

 ،مػف الثغػور الخاليػةتتكوف مف صؼ واحد مف الخ يا المتراصة 
 6مايكروف طواًل و 5.4ذات يكؿ مربف تاريبًا ، كبيري الحجـ بمغت  بعادوا 

وتمتػػاز البيػػري بكونهػػا غنيػػة بالب سػػتيدات الخمػػر فمػػً   .مػػايكروف  رمػػاً 
 ػػف احتواشهػػا  مػػت  ػػدد ةميػػؿ مػػف الب سػػتيدات  ديمػػة المػػوف حاويػػة  مػػت 

دد حبيبػػػات نيػػػأ ، تحتػػػوق البيػػػري يػػػعيرات  حاديػػػة الصػػػؼ غديػػػة يتػػػراوح  ػػػ
يعيرات ، تنته   6-7ما يكرومتر ( بيف  10اليعيرات ف  الماطف )سمؾ 
 .كؿ يعيري بخمية مدببة النهاية

 -:القشرة -2
تتميػػز الايػػري باحتواشهػػا  مػػت  ػػدد مػػف الغػػرؼ الهواشيػػة بمػػ  تسػػف 
غرؼ ف  ماطف سويؽ الورةة ي صؿ بينهػا صػؼ واحػد مػف خ يػا برنكيميػت 

وجػدراف رةياػة، وتحتػػوق  مػت  ػدد ةميػػؿ صػغيري الحجػـ ذات يػكؿ متطػػاوؿ 
مػػف الب سػػتيدات الخمػػر و ػػدد كبيػػر مػػف ب سػػتيدات  ديمػػة المػػوف تحتػػوق 

تنته  الايري مف الداخؿ بصؼ واحد مف خ يا متراصة  . مت حبيبات نيأ
سػػػمت وػػػذا الصػػػؼ يممػػػمعة اليػػػكؿ تاريبػػػًا وذات جػػػدار سػػػميؾ نو ػػػًا مػػػا، 

الداخمية  دد مف الب ستيدات  ديمػة  بالايري الداخمية، وتمتمؾ خ يا الايري
 .الموف خازنت لمنيأ

 -:الوعائية سطوانةاال  -3
كمػػا فػػ   Protosteleالو اشيػػة مػػف النػػوع البػػداش   سػػطوانةتكػػوف اال       
 -وتمـ:  (8)اليكؿ

   :-  Pericycleالداشري المحيطية  - 
الحجػـ تتكوف مف صػؼ واحػد مػف خ يػا برنكيميػت متراصػة صػغيري         

 .مربعة اليكؿ تاريبًا ذات جدراف رةياة
  -:المحاق -خ
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يحػػػيط المحػػػاق بنسػػػيج الخيػػػخ المركػػػزق ويتكػػػوف مػػػف طباتػػػيف الػػػت         
وبرنكيمػػػا  ،ثػػ ث طباػػػات مػػف  ناصػػػر المحػػػاق والتػػ  وػػػ  الخ يػػا المنخميػػػة

 .المحاق المتميزي بجدرانها الرةياة
  -:الخيخ -ج

اصػػػػيبات)خ يا ممػػػػمعة يكػػػػوف مركػػػػزق الموةػػػػف  ناصػػػػر  وػػػػ  ال
لـ تعط المصادر اأجنبية والعربيػة المتػوفري التػ  . اليكؿ( وبرنكيما الخيخ

تناولػػت وػػذا النبػػات وتيػػريحت معمومػػات دةياػػت تتعمػػؽ بدراسػػة ماػػاطف الورةػػة 
 .الطافية وسوياها لك  يتـ  ماارنتها بما وجد ف  البحث الحال 

 التركيب الداخمي لمساق ) الرايزومو ( 
 (9يكؿ ) -:تظهر الرايزومت ف  ماطعها المستعرض المناطؽ اآلتية     
 البيري  -1
 الايري  -2
 الو اشية  سطوانةاال -3
  -:البشرة -1

تتكػػوف البيػػري مػػف صػػؼ واحػػد مػػف الخ يػػا المتراصػػة ، تخمػػو مػػف          
( 24الثغػػور الف السػػػاؽ ياػػف تحػػػت سػػطع المػػػاق ووػػذا يت ػػػؽ مػػف مػػػا ذكػػػر  )

 .ب سػػتيدات خمػػر وب سػػتيدات  ديمػػة المػػوف خازنػػة لمنيػػػأوتحتػػوق  مػػت 
فػػ   واتظهػػر خ يػػا البيػػري يػػعيرات احاديػػة الصػػؼ غيػػر غديػػة تػػراوح  ػػدد

يػػػػعير   11-15مػػػػايكروف( لمسػػػػاؽ بػػػػيف  10الماطػػػػف المسػػػػتعرض )سػػػػمؾ 
خ يػػػا.  6-9يػػػعير  وتػػػراوح  ػػػدد الخ يػػػا فػػػ  كػػػؿ يػػػعيري بػػػيف 13وبمعػػػدؿ 

عيرات بحجمهػػػػا الكبيػػػػر ماارنػػػػت بالخ يػػػػا تتميػػػػز الخ يػػػػا الاا ديػػػػة فػػػػ  اليػػػػ
مػػايكروف  رمػػًا. كمػػا  5.0مػػايكروف طػػواًل  7.9بمغػػت  بعادوػػا  إذاأخػػرا 

   .(9)مومع باليكؿ 
  -:القشرة -2

تمتػػػػػػػاز وػػػػػػػذ  الطباػػػػػػػة بكونهػػػػػػػا مؤل ػػػػػػػة مػػػػػػػف البرنكيمػػػػػػػا الهواشيػػػػػػػة 
Aerenchyma    إذ تحتوق  دد مف الغػرؼ الهواشيػة  و المسػافات البينيػة

ت صػؿ  ، غرؼ ، بم   ددوا ف  ماطف الساؽ ثماف  الكبيري المنتظمة اليكؿ 
وػػذ  الغػػرؼ  ػػف بعمػػها الػػبعض بصػػؼ واحػػد مػػف خ يػػا برنكيميػػت رةياػػة 
الجػػػػػدراف غنيػػػػػة بحبيبػػػػػات النيػػػػػأ ، وتحتػػػػػوق  يمػػػػػًا  مػػػػػت  ػػػػػدد ةميػػػػػؿ مػػػػػف 

إف كػػؿ صػػػؼ مػػف الخ يػػػا  (9) حػػػظ مػػف اليػػػكؿ الب سػػتيدات الخمػػر، ي
تنتهػ  الايػري مػف الػداخؿ  .ينته  بخمية كبيري الحجـ  بيموية اليكؿ تاريبػاً 

بالايػػري الداخميػػة والتػػ  تتكػػوف مػػف صػػؼ واحػػد مػػف خ يػػا مثخنػػة الجػػدراف 
ار البسػػيطة وحاويػػة  مػػت  نػػواع مختم ػػة مػػف ػغنيػػة بالنػػ ،الداخميػػة والاطريػػة 

ويػبت المركػخ   Simple starch grainsلنػوع البسػيط   )ا أػػحبيبات الني
Semi compound والمركبCompound ). 

  -:الوعائية سطوانةاال -3
الو اشية فػ  الرايزومػت مػف النػوع المجػوؼ  حاديػة  سطونةتكوف اال         
ووػػذا جػػاق  (10(كمػػا فػػ  اليػػكؿ  ectophloic Siphonosteleالمحػػاق 

 -:وتتكوف مف المناطؽ اآلتية( 3،25) مت اًا مف ما ذكر 
  -:الداشري المحيطية - 

تتكػػوف مػػف صػػؼ واحػػد مػػف الخ يػػا البرنكيميػػت المتراصػػة ، صػػغيري        
يمكػف م حظػة وجػود ناػر بسػيطة وامػحة بػيف  .الحجـ مربعة اليكؿ تاريباً 

 .خ يا وذ  الطباة
  -:المحاق -خ

يحيط المحاق بنسيج الخيخ ويكػوف بيػكؿ حماػت كاممػة مكونػت مػف 
طباتػيف إلػػت ثػ ث طباػػات مػػف  ناصػر المحػػاق والتػػ  وػ  الخ يػػا المنخميػػة 

 .وبرنكيما المحاق
 -الخيخ: -ج

يتػػػألؼ مػػػف الاصػػػيبات وبرنكيمػػػا الخيػػػخ وتترتػػػخ وػػػذ  العناصػػػر          
 .(11، 10  بيكؿ و ل   و نصؼ داشرق ) يكم

   -:المخ -د
يحتػػؿ مركػػز الماطػػف ويتكػػوف مػػف خ يػػا برنكيميػػة كبيػػري الحجػػـ رةياػػة       

 (.11 ) يكؿ  Tracheidsالجدراف تحصر بينها  دد مف الاصيبات 
بعػػػػض المصػػػػادر مػػػػف  تيعػػػػد السػػػػاؽ الجػػػػزق الوحيػػػػد الػػػػذق تناولتػػػػ

المصػػادر إف الماطػػف العرمػػ  لمسػػاؽ وػػذ  ذكػػرت  إذالناحيػػة التيػػريحية ، 
  مػا بالنسػبة (.13مػػف الغرؼ الهواشية ولػـ يحػدد  ػددوا ) يتميز بوجود  دد

لنػػوع االسػػطوانة الو اشيػػة وجػػد إف نتػػاشج البحػػث الحػػال  تت ػػؽ مػػف مػػا ذكرتػػت 
االسػػطوانة الو اشيػػة فػػػ   (  ف25، 3) إذ ذكػػر كػػؿ مػػف المصػػادر السػػاباة،

السػػػاؽ تكػػػوف مػػػف النػػػوع المجػػػوؼ ، مػػػف اختػػػزاؿ  ػػػال  ل نسػػػجة الو اشيػػػة 
وجػػػد ةمػػػة نسػػػيج الخيػػػخ ماارنػػػة بالمحػػػاق وذلػػػؾ الف  إذحػػػاق(، )الخيػػػخ، الم

نبػػات السػػم ينيا يعػػيش فػػ  بيشػػة ماشيػػة و ف االمتصػػاص يحػػدث  ػػف طريػػؽ 
 البيري ف  اأجزاق الم مسة والمغموري ف  الماق.
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كما لػوحظ  ف نسػيج المػخ يكػوف ةميػؿ نسػبيًا حتػت  ف بعػض المصػادر      
ة فػػ  السػػػاؽ تكوف ػػػة الو اشيػاالسطوانارت إلػت  ف ػا تبرتت غير موجود و ي

 (.26)مف النوع البسيط 
 -:التركيب الداخمي لسويق الورقة المغمورة

 -: ظهر الماطف المستعرض لسويؽ الورةة المغموري المناطؽ اآلتية  
 البيري  -1
 الايري -2
 الو اشية  سطوانةاال -3

المسػتعرض لمورةػة (  ف الماطػف 14،13،12ي حظ مػف اأيػكاؿ )        
المغموري ييابت الماطف المستعرض لمساؽ  ػدا بعػض االخت فػات البسػيطة 

  -:وو  كاآلت 
 10تظهر البيري يعيرات تراوح  ددوا ف  الماطف المسػتعرض) سػمؾ  -1

يعيري كما تراوحت   داد الخ يا فػ  اليػعيري  6-11بيف    (مايكروف
 خ يا.   5-6الواحدي بيف 

غمػوري اكبػر ممػػا لمورةػة الم الو اشيػة سػطوانةلخيػخ فػ  االتكػوف نسػبة ا -2
 .(14و13ف الو اشية لمساؽ)اليكمي سطوانةوو  مية ف  اال

يتكػػوف المػػخ مػػف خ يػػا برنكيميػػة كبيػػري الحجػػـ كرويػػة اليػػكؿ  -:المػػخ -3
 (. 14 اؽ )يكؿػماارنة بمثيمتها ف  الس

إف احتواق االسطوانة الو اشية ف  سويؽ الورةة المغمػوري  مػت كميػة        
الخيػػخ ماارنػػة بنسػػبتت فػػ  السػػاؽ ،يعػػود إلػػت باػػاق وػػذا   اكبػػر مػػف نسػػيج 

 ف اأوراؽ المغمػػوري تعػػد جهػػاز  إذـو بػػأداق وظاش ػػت اػػالجػػزق منتصػػبًا لكػػ  ي
ص  وميتها ف   ممية االمتصػا فمً   فح ظ توازف النبات ف  الماق وذا 

 . 27 إذ  نها تحؿ محؿ الجذور الم اودي، ووذا يت ؽ مف ما ذكر 
 -:التركيخ الداخم  ل روع الورةة المغموري ) يبا  الجذور(

 -:ظهر الماطف المستعرض ل روع الورةة المغموري المناطؽ اآلتيةا     
 البيري  -1
 الايري  -2
 الو اشية  سطوانةاال -3
 -:البيري -1

واحػػد مػػف خ يػػا كبيػػري الحجػػـ مكعبػػة اليػػكؿ تاريبػػًا ، وػػ  صػػؼ           
تحتػػػػوق خ يػػػػػا البيػػػػػري  مػػػػت نسػػػػػبة  اليػػػػػة مػػػػػف  .متراصػػػػة  ديمػػػػػة الثغػػػػػور

الب سػػتيدات الخمػػر فػػ  ال ػػروع ال تيػػة وتاػػؿ تػػدريجيًا فػػ  ال ػػروع الاديمػػة ، 
 (.15 ف الب سػػػتيدات الخمر)يػػػكؿػػػػػة مػػػػػحتػػػت تصػػػبع خ يػػػا البيػػػري خالي

عيرات  حاديػة الصػؼ غيػر غديػة ، تػراوح  ػددوا فػ  تظهر خ يا البيري يػ
يػعيرات، كػؿ يػعيري  6-8بيف  )ما يكروف 10الماطف المستعرض ) سمؾ 

 خمية. 7-11مؤل ة مف صؼ واحد مف خ يا  سطوانية تراوح  ددوا بيف 
  -:الايري -2

تتكػػوف مػػف غػػرؼ وواشيػػة بمػػ   إذتتكػػوف الايػػري مػػف برنكيميػػا وواشيػػة        
ت صػػؿ  ػػف بعمػػها الػػبعض بصػػؼ واحػػد مػػف خ يػػا  ،غػػرؼ  ػػددوا ثمانيػػة

تنتهػػ   .برنكيميػػت صػػغيري الحجػػـ رةياػػة الجػػدراف ، غنيػػة بالحبيبػػات النيػػوية
الايري مف الداخؿ بالايري الداخمية والت  تتألؼ مف صؼ واحػػػػد مػػػف خ يػا 

                                                                         .كبيري الحجـ مممعة اليكؿ مثخنة الجدراف
دد خ يػا ػ ند دراسة مااطف متعددي ل روع الورةة المغموري وجد اف         

اوق لػػػػعدد الصػػ وؼ ال اصػػمة بػػيف الغػػرؼ الهواشيػػة فػػ  ػمسػػ الايػػري الداخميػػة
( ،  ق  ف كػؿ صػؼ 15ؿ بم   ددوا ثمانية خ يا ) اليك إذمنطاة الايري 

  .يتصؿ بخمية مف خ يا الايري الداخمية
  -:الو اشية سطوانةاال -3

مػوري بكونهػا مػف نػوع تتميز االسطوانة الو اشيػة فػ  فػروع الورةػة المغ       
( وتتكػػػػوف 16كمػػػػا فػػػػ  اليػػػػكؿ ) Protosteleالو اشيػػػػة  سػػػػطوانةبداشيػػػػة اال

 -:مف
 -:الداشري المحيطية - 

مف صؼ واحد مف خ يا برنكيميت متراصػة ، صػغيري الحجػـ تتكوف        
  .لها يكؿ داشرق إلت بيموق ، ذات جدراف رةيات

 -:المحاق -خ
( ويتكػػػػوف مػػػػف الخ يػػػػا المنخميػػػػة 16يحػػػػيط بعناصػػػػر الخيػػػػخ )يػػػػكؿ     

نسػػػػيج المحػػػػاق بكميتػػػػت الكبيػػػػري ماارنػػػػة بعناصػػػػر  ويتميػػػػز .وبرنكيمػػػػا المحػػػػاق
 الخيخ ووذا مف ص ات النباتات الماشية.

 -:الخيخ -ج
يتكوف نسػيج الخيػخ مػف  ربعػة ةصػيبات تترتػخ بيػكؿ و لػ  تاريبػًا )     

وجد  ف مكونات نسيج  .( يحيط بها  دد ةميؿ مف برنكيما الخيخ16يكؿ 
الخيػػخ تاػػؿ تػػدريجيًا باتجػػا  نهايػػة فػػروع الورةػػة المغمػػوري حتػػت ينعػػدـ فػػ  

(.  ف ةمػػة نسػػيج الخيػػخ تػػدريجيًا 18،17نهايػػة ال ػػروع كمػػا فػػ  اليػػكميف )
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باتجا  نهاية فروع الورةػة المغمػوري جػاق مت اػًا مػف مػا  يػارت إليػت المصػادر 
(، والتػػ  29،22،21ة بصػػوري  امػػة )السػػاباة والتػػ  تناولػػت النباتػػات الماشيػػ

ايػػػارت الػػػت اف النباتػػػات الماشيػػػة تتميػػػز بظػػػاوري اختػػػزاؿ نسػػػيج الخيػػػخ  و 
لمحاق وسبخ ذلػؾ يعػود إلػت اانعدامت ف  بعض  جزاق  النباتات، رغـ وجود 

 ف االمتصػػاص يحػػدث  ػػف طريػػؽ سػػطع النبػػات كمػػت واليعتمػػد فاػػط  مػػت 
ظي تػػػت كمػػػا ياػػػـو بهػػػا فػػػ  فػػػ  حػػػيف ياػػػـو المحػػػاق بكامػػػؿ و  ،نسػػػيج الخيػػػخ

 .النباتات اأرمية
 -:التركيخ الداخم  لمنطاة ت رع الورةة المغموري

 (19) يكؿ -:يتألؼ الماطف مف المناطؽ اآلتية       
 البيري  -1
 الايري -2
 الو اشية  سطوانةاال-3
 -:البيري -1

، كبيػري حػد مػف خ يػا مربعػة اليػكؿ تاريبػاً تتألؼ البيري مػف صػؼ وا       
الحجػػـ متراصػػة  ديمػػة الثغػػور، خاليػػة مػػف الب سػػتيدات الخمػػر ، حاويػػة 

 .لحبيبات النيأ الب ستيدات  ديمة الموف خازنة  مت نسبة  الية مف
 -:الايري -2

تتألؼ مف غرؼ وواشية كبيػري  إذتتكوف الايري مف برنكيما وواشية 
غرفػػة. ت صػػؿ وػػذ  الغػػرؼ  ػػف بعمػػها الػػبعض  15الحجػػـ ، بمػػ   ػػددوا 

ي الحجـ ، تحتوق  مت بصؼ واحد مف خ يا برنكيميت رةياة الجدراف صغير 
تنتهػػ  الايػػري مػػف  .لمنيػػأ ب سػػتيدات  ديمػػة المػػوف خازنػػة مػػف   ػػداد كبيػػري

الػػداخؿ بالايػػري الداخميػػة والتػػ  تتػػألؼ مػػف صػػؼ واحػػد مػػف خ يػػا متراصػػة 
 .الجدراف المماسية والداخمية مممعة اليكؿ تاريبًا مثخنة

  -:الو اشية سطوانةاال -3
كمػػا مبػػيف  Protosteleالو اشيػػة مػػف نػػوع البداشيػػة  سػػطوانةتكػػوف اال       

  -:اآلتية ( وتتألؼ مف اأجزاق20ف  اليكؿ )
 -:الداشري المحيطية - 

تتػػػألؼ مػػػف صػػػؼ واحػػػد مػػػف خ يػػػا صػػػغيري الحجػػػـ كرويػػػة اليػػػكؿ        
 جدراف رةياة تحيط بنسيج  الخيخ والمحاق.متراصة ذات 

 -:المحاق -خ

يحيط المحاق بعناصر الخيخ ويتكوف مف الخ يا المنخمية وبرنكيمػا        
 .المحاق

 -:الخيخ -ج
 خمسة اذرع.  لت Actinosteleيكوف الخيخ مف النوع اليعا          

  . ناصر الخيخ و  الاصيبات وبرنكيما الخيخ
 -:التركيب الداخمي لحامل األجسام الثمرية

  -:يتػػػػػػألؼ الماطػػػػػػػف مػػػػػػػف ث ثػػػػػػػة منػػػػػػاطؽ وامػػػػػػػحة ووػػػػػػػ  كػػػػػػػاآلت        
 :(21ؿ)يك

 البيري  -1
 الايري -2
 الو اشية  االسطوانة -3
 -:البيري -1

و  صؼ واحد مف الخ يا المتراصة الخالية مف الثغور، كبيري الحجـ     
فيها الب ستيدات الخمر وتحتوق نسبة  الية تنعدـ ، مكعبة اليكؿ تاريباً 

. تظهر بعض خ يا البيري ب ستيدات  ديمة الموف خازنة لمنيأ مف
 10يعيرات  حادية الصؼ غير غدية بم   ددوا ف  الماطف ) سمؾ 

 مايكروف ( ثمانية يعيرات.
 -:الايري -2

غرفػة، ت صػؿ  ػف  11تتكوف الايري مف غرؼ وواشية بمػ   ػددوا          
مػف خ يػا برنكيميػة صػغيري الحجػـ رةياػة الجػدراف  وؼبعمها البعض بصػ 
(Aerenchyma) تحتوق  مت نسبة  الية مف الب ستيدات  ديمػة المػوف ،

خازنػػة لمنيػػأ. تنتهػػ  الايػػري مػػف الػػداخؿ  بصػػؼ واحػػد مػػف خ يػػا متراصػػة 
، تمتمػػؾ كبيػػري الحجػػـ ممػػمعة اليػػكؿ ذات جػػدراف مماسػػيت وداخميػػت مثخنػػة 

 .وذ  الخ يا  دد مف حبيبات النيأ
 -:الو اشية االسطوانة -3

  الو اشيػة مػف النػوع المجػوؼ مزدوجػة المحػاق االسػطوانةتكػوف            

Amphiphloic siphonostele ووػػ  تتػػألؼ مػػف لحػػاق خػػارج  ولحػػاق
وتتػػألؼ مػػف الخػػارج إلػػت الػػداخؿ مػػف  داخمػػ  ي صػػؿ بينهمػػا نسػػيج الخيػػخ

 .(22) يكؿ  اآلتية:المناطؽ 
 -:الداشري المحيطية - 
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وػػ  صػػؼ واحػػد مػػف خ يػػا صػػغيري الحجػػـ رةياػػة الجػػدراف ذات يػػكؿ       
 .بيموق تاريباً 

   Outer phloem   -:المحاق الخارج  -خ
يتألؼ مف الخ يا المنخمية وبرنكيما المحػاق ، تصػطؼ وػذ  العناصػر       

 .حوؿ نسيج الخيخ بيكؿ طبات إلت طباتيف
  -:الخيخ -ج

يتألؼ مف الاصيبات وبرنكيميا الخيػخ وتترتػخ وػذ  العناصػر بيػكؿ       
 .و ل 

   Inner phloem -:المحاق الداخم  -د
ياف إلت الداخؿ مف الخيخ ويحيط بالمخ ويتألؼ مف خ يػا منخميػة        

  .وبرنكيما المحاق وتترتخ  ناصر المحاق بصؼ واحد
  -:المخ -وػ 

نكيميػت ر مركز الماطف ويكػوف ةميػؿ نسػبيًا ، يتكػوف مػف خ يػا ب يحتؿ       
 يتخممها  دد ةميؿ مف الاصيبات.                                                                                        

 ند دراسة مااطف مستعرمت لحامؿ اأجساـ الثمريػة لػوحظ  ف نػوع        
ةريبػػػًا مػػػف الجسػػػـ الثمػػػرق  نػػػد نهايػػػة السػػػويؽ و  يػػػة يتغيػػػرالو اش االسػػػطوانة

كمػػػا مبػػػيف فػػػ   protostele االسػػػطوانةتصػػػبع بداشيػػػة  إذالنايػػػو  واًل ، بػػػ
وبيػػػكؿ  Concentric(. يكػػػوف فيهػػػا الخيػػػخ مركػػػزق الموةػػػف 23اليػػػكؿ )

 .،  ما المحاق فينتير بيف  ذرع الخيخPolyarchاذرع متعددي 
الحصػػوؿ  ميهػػا مػػف دراسػػة النبػػات يتمػػع مػػف النتػػاشج التػػ  تػػـ 

تيػػريحيًا  ف نبػػات السػػم ينيا يمتمػػؾ تحػػورات تركيبيػػة تجعمػػت يػػت شـ مػػف البيشػػة 
الماشيػػة التػػ  تتميػػز بظػػروؼ تيػػجف االمتصػػاص العػػال ، وفػػ  الوةػػت ن سػػت 
فهػػػ  ال تسػػػػمع بحػػػػدوث نػػػػتع كثيػػػػر نتيجػػػة الرت ػػػػاع رطوبػػػػة الجػػػػو المحػػػػيط 

اأجػزاق الطافيػة رةياػة الجػدراف غيػر  بالنبات ، لذلؾ تكوف خ يا البيػري فػ 
مغطاي بالكيوتيف، كما تكوف الجذور معدومة فتاػؿ  مميػة االمتصػاص ووػذا 

 .(21جاق متوافاًا مف ما ذكر  )
الايػػري فػػ  جميػػف  جػػزاق النبػػات بأنهػػا مؤل ػػة مػػف غػػرؼ  تكمػػا تميػػز       

وواشية واسعة و ديدي فه  تسا د  مت بااق  جزاق النبات طافية ف  الماق ، 
كما تعد وذ  الغرؼ بمثابة مخزف لغاز اأوكسجيف النػاتج مػف  مميػة البنػاق 

والتػػػ    التػػػن سالمػػػوش  وغػػػاز ثنػػػاش   وكسػػػيد الكػػػاربوف النػػػاتج مػػػف  مميػػػة 

 فمػً   ػفوػذا  ، ا النبػات فػ  التػن س والبنػاق المػوش  مػري  خػرايستخدمه
سناد لمنبات  (.28،29) ما  توفر  وذ  الغرؼ مف د ـ وا 

يتميز نبػات السػم ينيا بوجػود ةيػري داخميػة وامػحة ومتميػزي فػ  جميػف       
ود الايػػػػري ػكمػػػػا  ف وجػػػ. (30،31) الماػػػاطف والتػػػ  تعمػػػؿ كد امػػػة لمنبػػػات

  (.31ة )الواطش باتات الو اشية ػمنػل ة ممػيزيص  الداخمية يعتبر
لػػػوحظ  ف نسػػػيج الخيػػػخ فػػػ  جميػػػف الماػػػاطف يتػػػألؼ مػػػف الاصػػػيبات       

وبرنكيما الخيخ.  ما المحػاق فيتػألؼ مػف الخ يػا المنخميػة وبرنكيميػا المحػاق 
لوحظ ذلؾ ف  البحػث الحػال  مػف  . وةد(23،33)، ووذا يت ؽ مف ما ذكر  

طولية لػبعض اأجػزاق النباتيػة إذ لػوحظ مػف خ لهػا  ف خ ؿ  جراق مااطف 
و   الخيخ يتألؼ مف خ يا م ردي مسمكة الجدراف ذات نهايتيف مستدةتيف

 مػا المحػاق فيتكػوف مػف خ يػا م ػردي  الاصيبات فمً   ف برنكيما الخيػخ،
 و  الخ يا المنخمية، فمً   ف برنكيما المحاق.

ية  ف جميف الماػاطف تمتمػؾ خ ياوػا ا ػداد كما لوحظ مف النتاشج الحال     
مختم ة مف حبيبات النيأ ، وةد تـ تأكيد وذ  النتيجة مف خ ؿ اخػذ ماػاطف 
مػافة ةطػرات مػف اليػود المخ ػػؼ  طريػة مبايػري مػف النبػات )السػاؽ مػػثً ( وا 

يتغيػػػر مػػػف اأحمػػػر إلػػػت اأزرؽ داللػػػة  مػػػت وجػػػود  hgg,kإليهػػػا فوجػػػد إف 
لنيػػأ فػػأف النبػػات يحتػػوق  مػػت نسػػبة  اليػػة مػػف فمػػ ع  ػػف وجػػود ا النيػػأ.

الاطيرات الزيتية وتـ اكتياؼ ذلؾ  ند ومف نبات كامؿ بأجزاشت الخمػرية 
والتكاثرية  مت ورةػة بيمػاق فػ  طبػؽ بتػرق وومػف فػ  فػرف درجػة حرارتػت 

سػػا ة إف الورةػػة تيػػربت بالزيػػت النػػاتج مػػف النبػػات  24ـْ ، ووجػػد بعػػد  60
المصػػادر اأجنبيػػة والعربيػػة التػػ  تػػـ االطػػ ع  بعػػد ج افػػت. وػػذا ولػػـ تعطػػ 

 ميهػػػػا ل جػػػػزاق النباتيػػػػة المدروسػػػػة والتػػػػ  تناولػػػػت وػػػػذا النبػػػػات وتيػػػػريحت 
معمومػػات دةياػػة  ػػف ماػػاطف الورةػػة المغمػػوري وسػػويؽ الطػػور البػػوغ  يمكػػف 

 ماارنتها بما وجد ف  البحث الحال .
 

 :التركيب الداخمي لألعضاء التكاثرية
                             :لمجسم الثمريالتركيب الداخمي 

يحػػػاط الجسػػػـ  لثمػػػرق بجػػػدار رةيػػػؽ مؤلػػػؼ مػػػف طباتػػػيف مػػػف الخ يػػػا      
تكػػوف وػػذ  الخ يػػا مسػػتطيمة اليػػكؿ صػػغيري الحجػػـ ذات  .خارجيػػة وداخميػػة

نواي مركزية الموةف محاطة بسايتوب ـز حػاوق  مػت  ػدد مػف حبيبػات النيػأ 
ي صػػؿ بػػيف طباتػػ  . Oil dropletsالزيتيػػة وبنسػػبت  اليػػة مػػف الاطيػػرات 
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الجػػػدار الخارجيػػػة والداخميػػػة فسػػػحت وواشيػػػة ماسػػػمت إلػػػت  ػػػدد مػػػف الغػػػرؼ 
الهواشية  ف طريؽ خيوط خموية مكونت مف صؼ واحد مػف الخ يػا صػغيري 

مػػػف نتػػػاشج بػػػاحثيف تت ػػػؽ النتػػػاشج الحاليػػػت  .(24الحجػػػـ ، كمػػػا فػػػ  اليػػػكؿ )
 نػػػد ماارنػػػة نػػػوع جػػػدار الجسػػػـ الثمػػػرق فػػػ  ( 33،25) آخػػػريف لمنػػػوع ن سػػػت  

جػػػنس السػػػم ينيا مػػػف بايػػػة السػػػراخس الماشيػػػة نجػػػد  ييػػػابت نػػػوع الجػػػدار فػػػ  
فأف جدار الجسػـ الثمػرق  Marsilia  جنس ػ ما فAzolla (25 )الجنس 

 (.22يكوف صمخ ومؤلؼ مف طباات  ديدي )
 تظهػػر بعػػض خ يػػا الطباػػة الخارجيػػة لمجػػدار يػػعيرات  حاديػػة الصػػؼ    

 3-4غيػػػر غديػػػة ، مؤل ػػػة مػػػف خ يػػػا  سػػػطوانية اليػػػكؿ تػػػراوح  ػػػددوا بػػػيف 
خ يا ف  اليعيري الواحدي وتنته  كؿ يعيري بخمية ذات نهاية مدببت ) يكؿ 

تكػػوف وػػذ  اليػػعيرات كثي ػػة فػػ  الجسػػـ  لثمػػرق ال تػػ  وياػػؿ  ػػددوا  ، (25
تمتمؾ خ يا الجدار فػ  الجسػـ  لثمػرق ال تػ  نسػبة  اليػة مػف  . ند النمج

الب سػػتيدات الخمػػر لػػذلؾ يبػػدو  خمػػر المػػوف ، تتحمػػؿ الب سػػتيدات  نػػد 
 النمج فيتحوؿ الجسـ الثمرق إلت لوف بن  مص ر.

 25 يحمؿ كؿ جسـ ثمرق نو ػًا واحػدًا مػف الحػوافظ البوغيػة )يػكميف       
ووػػػذا يت ػػػؽ مػػػف . و حػػػوافظ بوغيػػػة كبيػػػري  مػػػا حػػػوافظ بوغيػػػة صػػػغيري .(26و

را جميػػػػػف المصػػػػػادر السػػػػػاباة المتعماػػػػػة بدراسػػػػػة النػػػػػوع ن سػػػػػت  و نػػػػػواع  خػػػػػ
(29،26،25،3.) 

حوافظ االبواغ بنو يها الصػغيري والكبيػري داخػؿ  جسػامها الثمريػة  ػف  تحمؿ
، تتميز حوامؿ حوافظ االبواغ الصغيري بطولها ماارنػة Stalkطريؽ حوامؿ 
ووػذا يت ػؽ مػف  .(26و 25االبواغ الكبيػري كمػا فػ  اليػكميف) بحوامؿ حوافظ

تتصػػؿ وػػذ  الحوامػػؿ بتركيػػخ صػػولجان  اليػػكؿ  .(5تػػت المصػػادر )مػػا ذكر 
يتصػػػؿ التخػػػت باا ػػػدي الجسػػػـ  لثمػػػرق مػػػف  ،Receptacleيػػػد ت التخػػػت 

يتميػز . جهػة،  مػا نهايتػت اأخػرا فتكػوف طمياػت )حػري( داخػؿ الجسػـ  لثمػرق
 ما التخت  ،(25االبواغ الصغيري بكونت مت رع )يكؿ التخت الحامؿ لحوافظ

( ووذا يت ؽ مف 26يكؿ الحامؿ لحوافظ االبواغ الكبيري فيكوف غير مت رع )
 (.13ما ذكر  )
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سمق  -:1 يه:  يظه   Salvinia natans( نلمظه  نلخملاي لنرمت 1شكل )

 .نولنق طم ي  -:3 ،  ع اماري -:2لئيسي ، 

 
اوراق  -:3تظير فيو  Salvinia natans( منظر جانبي لنبات 0شكل )

 اوراق مغمورة. -:4طافية، 
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 10سمك ) Salvinia  natans  مقطع مستعرض في ورقة طافية لنبات (3شكل )
 -:13: بشرة 3 ،نسيج متوسط-:2بشرة عميا. -:1 تظير فيو المناطق ن(.مايكرو

 خصمة من الشعيرات. -:14 حميمة، حميمة سفمى

العميا ة البشر  تظير فيو شعيرات  Salvinia  natansلنبات الورقة الطافية  (4شكل )
 حزمة وعائية،  -:5قشــرة داخمية.  -:4خصمة  -:14 -:تظير فيو التالية جانبي ،مظير

 من الشعيرات -:13

، Salvinia  natansنبات السطح السفمي لمورقة الطافية )منظر جانبي( (5شكل )
 االسطوانة الوعائية ، تظير فيون(مايكرو 10سمك )، ورقة طافية -:3وتظير فيو 

 لحاء – 7 خشب، 6التالية:  وتتألف من المناطق

في  Salvinia  natans مقطع مستعرض في ورقة طافية لنبات (6شكل )
 شعيرات السطح السفمي -:16ورقة طافية، -:3، وتظير فيو Salvinia  natansنبات

سمك ) Salvinia  natansلنبات  مقطع مستعرض في سويق الورقة الطافية (7شكل )
 -:8 .وعائية اسطوانة -: 5قشرة داخمية، -:4 -يظير فيو ما يأتي: ،ن(مايكرو 10

 .قشرة -:9بشرة ، 

  Salviniaالطافية لنبات  مقطع مستعرض في سويق الورقة الطافية  (8شكل )

natans ( مايكرون 10سمك  ،) تظير فيو االسطوانة الوعائية وتتألف من المناطق
 .دائرة محيطية -:10لحاء   -:7خشب.  -:6 -اآلتية:

، ن(مايكرو 10سمك )Salvinia   natansمقطع مستعرض في ساق نبات  (9شكل )
 .قشرة -:9بشرة ،  -:8 وعائية اسطوانة -:5 قشرة داخمية -:4:المناطقتظير فيو 

 10سمك ) Salvinia   natansمقطع مستعرض في ساق نبات  (12شكل )
 :7خشب  -:6 -والتي تتكون من: -:االسطوانة الوعائية اآلتية ، تظير فيون(مايكرو

 لب. -:11  دائرة محيطية، -:10لحاء،
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يظير  ن(مايكرو 10سمك ) Salvinia natansلساق نباتمقطع مستعرض  (11شكل )
 .قصيبات-18 .خاليا برنكيمية-:12المب والذي يتألف من: فيو فيو المب والذي

  Salviniaالمغمورة لنبات  مقطع مستعرض في سويق الورقة المغمورة (10شكل )

natans ( مايكرو 10سمك)قشرة. -:9بشرة،  -:8  وعائية. اسطوانة -:5، ن 

 Salvinia  natans لنبات مقطع مستعرض في سويق الورقة المغمورة (13شكل)
 6-:وتتكون من المناطق اآلتية ،الوعائية االسطوانةتظير فيو  ن(،مايكرو 10سمك )

 .لب -:11دائرة محيطية  :-10 لحاء ، :-7خشب ،

 Salvinia  natans لنبات مقطع مستعرض في سويق الورقة المغمورة (14شكل )

 -:18خاليا برنكيمية، -:12 -يظير فيو المب ويتكون من:ن(، مايكرو 10سمك )
 قصيبات.

 Salvinia  natansفي نبات  مقطع مستعرض الحد فروع الورقة المغمورة (15شكل )
وعائية  اسطوانة ،قشرة داخمية -:4 -:وتظير فيو المناطق اآلتيةن( مايكرو 10سمك )، 

 .قشرة -:9بشرة  ،  -:8، 

 Salvinia  natansمقطع مستعرض الحد فروع الورقة المغمورة في نبات  (16)شكل 
 -:وتظير فيو االسطوانة الوعائية ، تتكون من المناطق اآلتيةن( مايكرو 10سمك )، 

 دائرة محيطية. -:10، لحاء -:7خشب.  -:6 -:5

 Salvinia  natansمقطع مستعرض الحد فروع الورقة المغمورة في نبات  (17شكل )
 -:7خشب.  -:6 -من: ألفتت الوعائية، االسطوانةوتظير فيو ن( مايكرو 10سمك )، 

 .دائرة محيطية -:12 ،لحاء 
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 Salvinia  natansمقطع مستعرض الحد فروع الورقة المغمورة في نبات  (18شكل )
-خالية من الخشب وتتكون من:وتظير فيو االسطوانة الوعائية ن( مايكرو 10سمك )، 

 .دائرة محيطية -:12 ،لحاء  -:7

  Salviniaلنبات ةالمغمور  الورقة اتمقطع مستعرض في منطقة تفرع (19شكل )

natans ،( مايكرو10سمك ،)5 .قشره داخمية -:4 -:ةوتظير فيو المناطق االتين:- 
 .قشرة-:9بشره ،  -:8 ،وعائية اسطوانة

  Salviniaلنبات ةالورقة المغمور  اتمقطع مستعرض في منطقة تفرع (02شكل )

natans ،( مايكرو10سمك،)تظير فيو االسطوانة الوعائية وتتكون من المناطق  ن
 .الدائرة المحيطية -:10لحاء.  -:7خشب.  -:6 -االتية:

،  Salvinia  natansلنبات  مقطع مستعرض في حامل االجسام الثمرية (21) شكل
 اسطوانة -:5القشرة الداخمية ،  -:4 -:المناطق االتيةتظير فيو  .ن(مايكرو 10سمك )

 .قشرة -:9بشرة ،  -:8،وعائية 

،  Salvinia  natansلنبات   مقطع مستعرض في حامل االجسام الثمرية (00شكل )
 -أ: 7 خشب،  -:6 -تظير فيو االسطوانة الوعائية وتتألف من: .ن(مايكرو 10سمك )

 لب. -:11دائرة محيطية ،  -:10 لحاء داخمي ، -ب:7، لحاء خارجي 

  Salviniaفي نبات  مقطع مستعرض لنياية حامل االجسام الثمرية (23شكل )

natans  ،(مايكرو 10 سمك ،)6 -الوعائية وتتكون من: االسطوانةتظير فيو ن:- 
 .دائرة محيطية -:10لحاء ،  -:7 ،خشب
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 سمك)،  Salvinia  natansلنبات  مقطع طولي في الجسم الثمري لنبات (04شكل )
الطبقة  -:-14 الجدار الخارجي لمجسم الثمري ويتكون من:فيو  ، يظيرن(مايكرو 20

 جسر خيطي. -17غرفة  -16الطبقة الداخمية،  -:15الخارجية، 

  Salvinia( نلجسم نلثم ي نلحممل للحىن ظ نلرىغي   نل غي ة  ي ارمت 52شكل )

natans :تخت -:20حممل، -:19حم ظ  بىغي  صغي ة،  -:18   -وتظه   يه 

  Salvinia( نلجسم نلثم ي نلحممل للحىن ظ نلرىغي  نلكري ة  ي ارمت 52شكل )

natans ،:حم ظ  بىغي  كري ة. -:21تخت،  -:52سمق ،  -:19  -ويظه   يه 
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ABSTRACT 

During a Period of four seasons, samples of Salvinia natans (L.) were collected from Iraqi marshes particularly 

from Al-Hammash swamp in Theyqar province. The sample plants were then left to grow in an environment similar to 

that in marshes at Baghdad province for four different seasons. For the first time, the plants were subjected to the 

following extensive studies:Anatomical investigations were undertaken through paraffin sectioning of all plant parts such 

as stems, floating leaves with their petioles, submerged leaves with their petioles, sporocarps stalks and their constituents. 

The upper surface of floating leaves contained waxy hairs, and the mesophyll of these leaves not distinct to spongy layer 

and palisade layer. The mesophyll consists of many air chambers. The cortex of all studied sections consist of 

aerenchyma tissue. Endodermis was well distincted in all of plant parts. All parts of plant contained starch grains and oil 

droplets. 


