


 Hydrophytes املائية النبا�ت 

 في أو الماء في تنمو التي ھي المائیة النباتات�
 النباتات ھذه فإن ولذلك بالماء المشبعة التربیة

 بالماء غني وسط في تنمو جذورھا وخاصة
 النباتات تقسیم ویمكن األكسجین في فقیر ولكن

  : یلي ما إلى المائیة





  floating: النبا�ت الطافية 
 في عادة النباتات ھذه تظھر الماء، سطح على طافیة بأوراق النباتات ھذه تمیز�

 في موجودة عادة النباتات ھذه م، ٥ إلى سم ٥٠ بین یتراوح عمقھا التي المیاه
 المیاه سطح على موجودة النباتات ھذه أوراق .راكدة میاھھا التي والجداول البرك
 المجموعة ھذه أزھار الخارجي، والھواء للمیاه الوقت نفس في تتعرض التي

.الماء سطح فوق مرتفعة أو الماء وجھ على طافیة تكون

الطافیة النباتات تقسیم�

Lemna مجذرة غیر طلیقة حرة طافیة نباتات -�١

Pistiaمجذرة حرة طافیة نباتات -�٢

Nymphea بالقاع مثبتة مجذرة طافیة نباتات -�٣













 :الغاطسةالنبا�ت 
 م١٠ إلى تصل عمقھا التي المیاه سطح تحت تتواجد المغمورة المائیة النباتات�

 قل كلما المیاه عمق زاد كلما ألنھ النباتات ھذه مثل لتواجد محدد عامل یشكل عمقھا
  .لھا   الضوء اختراق

:الى تقسم�

Ceratophyllum مجذرة غیر غاطسة نباتات -�١

Hydrillaمجذرة غاطسة نباتات -�٢







 النبا�ت البارزة
ً  مستنقعات نباتات باسم تعرف التي البارزة النباتات� .الضفاف بنباتات تعرف وأیضا

 ومبناھا بشكلھا وتشبھ الخارجي للھواء معرضة النباتات لھذه العلویة األجزاء�
 واألودیة األنھار ضفاف ھي النباتات لھذه المثالیة النمو أماكن    الیابسة، لنباتات

 متر إلى سم ٥٠ بین المناطق ھذه في الماء منسوب یكون والذي والمستنقعات
.معمرة نباتات ھي النوع ھذا نباتات معظم نفسھا، النبتة أوراق من







:تتمیز ھذه النباتات بما یلي �
ولكنھا ( الحوت  نخشوشضعف المجموع الجذري وإذا وجد فإنھ یوجد لتثبیت النبات بالقاع كما ھو الحال في نبات  -�١

)خالیة من الشعیرات الجذریة غالبا
.األوراق المغمورة شریطیة أو خیطیة رفیعة حتى ال تمزقھا التیارات المائیة أو األوراق الطافیة فشكلھا عادي  -�٢
غیاب األدمة وإذا وجدت فإنھا تكون رقیقة جدا بحیث ال تمنع مرور الماء وبذلك -�٣
.تكون كل خالیا البشرة قادرة على امتصاص الماء خاصة في النباتات المغمورة �
غیاب الثغور على األجزاء المغمورة من الساق وأفرعھ ، أما األوراق الھوائیة فتوجد بھا الثغور على كال السطحین  -�٤

.وتوجد على السطح العلوي لألوراق الطافیة 
.الخضراء  البالستیداتاحتواء خالیا بشرة الساق واألوراق على  -�٥
.المسافات البینیة كبیرة جدا لیتمكن النبات من تخزین األكسجین  -�٦
.ضعف تكوین الخشب لعدم الحاجة إلى رفع الماء إلى أعلى حیث یقوم النبات بامتصاص من جمیع أجزائھ  -�٧
� 
.إذ أنھا نباتات خفیفة یحملھا الماء و یحمیھا )  اإلسكلرنشیمیة - الكولنشیمیة( ضعف تكوین االنسجة الدعامیة  -�٨
  برانشیمیةالنسیج الوسطي للورقة ال یتمیز عادة إلى نسیج عمادي وآخر اسفنجي بل یتكون غالبا من خالیا  -�٩

.الھوائیة   عادیة تكثر بینھا المسافات البینیة والفراغات وكلورانشیمیة
. األیلودیانبات  ولنضرب مثال للنباتات المائیة المغمورة�
البشرة تتكون من طبقة واحدة من : نشاھد في القطاع العرضي من الخارج إلى الداخل ما یلي   : األیلودیاتشریح ساق �

. بالكیوتینخضراء خالیة من الثغور والزوائد السطحیة وغیر مغطاة  بالستیداتخالیا رقیقة الجدر تحتوي على 
.  رقیقة الجدر غنیة بالغرف أو الفراغات الھوائیة التي تخزن الغازات  كلورانشیمیةالقشرة واسعة ومكونة من خالیا �

. الكاسبريیوجد على جدر خالیاھا الشریط  الذي دودیرمسآخر طبقات القشرة من الداخل ھي إن 
رقیقة الجدر ویوجد للداخل  برانشیمیةطبقة من خالیا  ٣ - ٢یتكون من  البریسیكلاألسطوانة الوعائیة وأول أنسجتھا �

ثم  بارالنشیمیةحزمة واحدة للداخل حزمة واحدة مركزیة الخشب یوجد بوسطھا قناة وسطیة تمثل الخشب تحاط بخالیا 
.بخالیا اللحاء 

الصف العلوي یمثل البشرة العلیا ویتكون  الورقة رقیقة جدا یتكون نصلھا منصفین من الخالیا  : األیلودیاتشریح ورقة �
صغیرة  كلورانشیمیةكبیرة الحجم ، والصف السفلي یمثل البشرة السفلي ویتكون من خالیا  كلورانشیمیةمن خالیا 

.توجد حزم وعائیة مختزلة ال یتمیز عادة إلى خشب ولحاء أو خشب غیر موجود . الحجم وال توجد ثغور او شعیرات 


