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 Plant Cellالخلية النباتية               

قد يتكون الكائن الحي من خلية واحدة كما في بعض انواع البكتريا , في حين تتكون كائنات 

أخرى من العديد من الخاليا ومن الكائنات من يتكون من ماليين الخاليا والتي تختلف في 

والخلية النباتية هي وحدة بناء الكائن الحي سواء كان نبات او حيوان . أما أشكالها ووظائفها . 

 نسيج فهو مجموعة خاليا متشابهة في الشكل والوظيفة .  ال

  -تتكون الخلية النباتية  عامة من اآلتي :

  -الجدار الخلوي .. ويشمل الطبقات التالية : -أوال :

       Middle Lamella ( Cell Plate )الصفيحة الخلوية  –أ     

                                      Primary Wallالجدار األولي  –ب   

                                  Secondary Wallالجدار الثانوي  –ج  

  Protoplasimالبروتوبالزم                                -ثانيا :

 وهو يتميز ميكروسكوبيا الى السايتوبالزم والنواة 

  -يتميز السايتوبالزم الى :

  Plasma membrane (Ectoplast )غشاء الخلية أو الغشاء البالزمي  – 1

   E.Rالشبكة اإلندوبالزمية  – 2

 الرايبوسومات  – 3

 المايتوكوندريا  – 4

 الليزوسومات النباتية  – 5

 البالستيدات  – 6

 أجسام كولجي ) الدكتيوسومات (  – 7

  Peroxysomesو البيروكسيسومات   Glyoxysomesالجاليوكسي سومات   – 8

     Microtublesاألنابيب الدقيقة  – 9

    Microsomesاألجسام الدقيقة  – 10
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 ومكونات خلوية أخرى هي 

  -النواة .. وتشتمل على : – 11

 الغشاء النووي  –ا                 

 الشبكة الكرومايتينية  –ب                 

 النوية  –ج                 

     Vaculesالفجوة العصارية  – 12

ـ        ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ  ــــــــــ

    Cell  Wallالجدار الخلوي  -اوال :

  -لذي يتكون عادة من عدة اطوار هي :وا  Mitosisعند نهاية اإلنقسام المايتوزي 

الطور  – Metaphase    3الطور اإلستوائي  – Prophase    2الطور التمهيدي  – 1

 .   Telophaseالطور النهائي  – Anaphase   4اإلنفصالي 

عند الطور النهائي يالحظ تحرك جسيمات معينة في اتجاه خط استواء الخلية وتتضمن هذه 

من الشبكة اإلندوبالزمية وجسيمات صغيرة كروية تقريبا  من اجسام كولجي الجسيمات اجزاء 

يعتقد انها تلعب دورا كبيرا في تركيب الجدار . و تختلف الجدران الخلوية في شكلها من خلية 

ألخرى , إال إن تركيبها يكاد يكون متشابه فيها جميعا , ففي الخاليا المرستيمية يكون الجدار 

ون اكثر سمكا في الخاليا البالغة , وكلما زاد عمر الخلية يترسب على الجدار رقيقا جدا , ويك

مواد تزيده سمكا وتغير من شكله وتتوقف تلك التغيرات في الشكل على مقدار الزيادة ونظام 

ترسيبها ويعتقد بان الجدار مادة غير حية تنتج من افراز البروتوبالزم نفسه ويتكون عادة من 

% منه دهون . وجدار الخلية النباتية يتكون من ثالث طبقات  10يدرات و% منه كاربوه 90

 هي الصفيحة الخلوية والجدار االبتدائي والجدار الثانوي ..

 أما أهم وظائف الجدار فهي .. 

  والمتانة الصالبة باعطائها ميكانيكيا النباتية الخلية مساندة -1

   )  االيوني للتبادل القناة بدور يقوم أي والتربة الخلية من االيونات لتبادل واسطة -2

 .   Apoplast بطريقة

 .  الخارجي المحيط من الخلية مكونات حفظ -3

 .  االبتدائي الجدار مرونة طريق عن الخلية نمو في المساعدة -4
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  -ويتكون جدار الخلية من ثالث طبقات هي :

 الصفيحة الخلوية   -ا  

المتكونة من اجزاء من الشبكة األندوبالزمية وطبقة من مثانات صغيرة ناتجة من اجسام 

مكونة الصفيحة الوسطى تصطف على خط استواء الخلية كولجي تلتحم وتمتزج مع بعض 

الكيميائي هي من مادة غروية الصقة أساسها نوعان من  ةويعتقد بأن تركيب الصفيحة الخلوي

  -البكتات هما :

 بكتات الكالسيوم  وبكتات المغنيسيوم . 

وتعتبر حيث تعمل بكتات الكالسيوم مع بكتات المغنيسيوم على لصق اللويفات السيلليلوزية .

اختراق للجدار .  بكتات الكالسيوم اكثر كفاءة من بكتات المغنيسيوم ألنها ال تسمح بحصول اي

ومن الجدير بالذكر أن عنصر البورون مهم جدا لتكوين البكتات وفي حالة نقصه فإنه يمنع 

   تكوين بكتات الكالسيوم .

 الجدار األبتدائي ..  -ب   

وهو أول طبقة تضاف فوق الصفيحة الوسطى ويترسب بسرعة على جانبيها , الذي يتكون   

ي مواد بكتينية ومواد اخرى نصف سيليلوزية من لويفات سيليلوزية مدفونة ف

Hemicellulose   وهذا الجدار رقيق وهو قابل للمط بسهولة مع تمدد الخلية , وهذا المط في

األطوار األولى لتكون الجدار ليس قابال للعودة للحالة األصلية كما يحدث للعجينة أي أنه يتصف 

سيليللوزية يسمح بوجود مسافات شعرية دقيقة ان تراكم اللويفات ال Plastisityبصفة اللدونة 

 , ومواده قابلة لإلنتقال واإلستبدال .

 ..  الجدار الثانوي -ج  

غير  على الجدار األولي مكونا الجدار الثانوي وهو السيليلوز والهيميسيليلوز  يزداد ترسيب 

الذي مثل اللكنين وقد يتشبع بمواد اخرى ,   Elastisityقابل للتغيير ويتصف بصفة المطاطبة 

له قوة تشرب عالية بالماء , اضافة الى مادة البكتين . وعند ترسيب الجدار الثانوي تترك 

, وغالبا    Pitsفينتج عن ذلك النقر     Plasmodesmataمواضع مرور الروابط البالزمية 

 ما يكون الجدار الثانوي صلبا يعطي قوة ميكانيكية للخلية . 

  -أهم المكونات الكيمياوية للجدار الخلوي :

.. وهو عبارة عن سلسلة حلقية مستقيمة ذات وزن جزيئي عالي  Celluloseالسيلليلوز  – 1

ويعتبر السيلليلوز هو المركب االساسي الداخل في جدران   D-glucoseويتركب من وحدات 

رة في العالم وهو مادة خاملة ال الخاليا ولهذا يمكن اعتباره اكثر المركبات العضوية المنتش

 يذوب بالماء وله قيمة غذائية واطئة . 
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خليط من مجمعات .. وهوعبارة عن مركب يتكون من  Hemicelluloseالهيميسيلليلوز  – 2

ومجمعات سكريات   Arabinoseواالرابينوز  Xyloseالزايلوز خماسية مثلالسكريات ال

,  Hydrophilic, وجزيئاته متفرعة وهو محب للماء  Mannose المانوزسداسية مثل 

 ويتواجد في الجدران االولية والثانوية .

  Pectic compoundالمركبات البكتينية  – 3

  -وهي ثالثة انواع رئيسية :

   Galacturonic Acidجزيئة من حامض  100يتكون من بلمرة  –حامض البكتيك  –أ   

وهو الذي   Galacturonic Acidجزيئة من حامض  200يتكون من بلمرة  –البكتين  –ب 

يكسب الخلية الكولنكيمية تغليظا يقويها والبكتين سهل التحلل فقد تتحول الخلية الكولينكيمية 

لها قوة تشرب بعد تحلله الى خلية بيرينكيمية عادية ليس بها تغلظ باألركان, والبكتين مادة 

  Hydrophilicعالية جدا للماء  

 عديم الذوبان بالماء يتحول عند نضج الثمار الى حامض البكتيك والبكتين  –البروتوبكتين  –ج 

تنتشر المواد البكتينية بصورة رئيسية في الصفيحة الوسطى لجدران الخاليا بشكل بكتات 

 كال من البكتين والبروتوبكتين .  الكالسيوم او بكتات المغنيسيوم وبنفس الوقت يوجد

قد تكون   Galacturonicـــ لحامض الـ  COOHان مجموعة الكاربوكسيل -مالحظة :

 -مرتبطة بـ :

 اذا كانت مجموعة الكاربوكسيل مرتبطة برابطة أستر مع كحول المثيل فيتكون البكتيين  .  –أ 

فتتكون   Mgو  Caاذا كانت مجموعة الكاربوكسيل مرتبطة مع عناصر غذائية مثل  –ب 

 أمالح البكتات مثل بكتات الكالسيوم وبكتات المغتيسيوم 

اذا كانت مجموعة الكاربوكسيل مرتبطة في صورة اختالط بين الصورتين السابقتين  –ج 

ب أكثر تعقيدا من الصورتين وهو مرك  Protopectinفيتكون في هذه الحالة البروتوبكتين 

 السابقتين . والمواد البكتينية تتواجد في ثمار اشجار الفاكهة بصورة عامة قبل نضجها . 

وهي مركبات عالية الوزن الجزيئي مكونة من سلسلة طويلة من  -  Cutinالكيوتين  – 4

( حامض دهني مع  18 – 16األحماض الدهنية المرتبطة مع بعضها بأواصر األستر من ) 

تكل , وعموما الكيوتين يتواجد في , وهو مكون أساسي لطبقة الكيو مجموعة هايدروكسيد

  -األجزاء التي هي فوق األرض . وتتكون الكيوتكل من ثالث طبقات :

  Surface waxطبقة التغطية من الشمع  –الطبقة العليا  –أ   

 طبقة وسطى سميكة تحوي على الكيوتين مغمور بمادة شمعية  –ب 
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طبقة سفلى مكونة من الكيوتين والشمع ممزوجة مع مركبات جدار الخلية كالبكتين  -ج

 والسيلليلوز وبعض الكاربوهيدرات ..

   Waxesالشموع  – 5

وهي مادة كارهة للماء ,   Acyl-Lipidsيل وهي عبارة عن سالسل طويلة من دهون األس

 35 – 25) والمركب األساسي للشموع هي سالسل طوسلة مستقيمة من القلويات والكحوالت 

( ذرة كاربون , وتتكون الشموع في بشرة الورقة من خالل قطرات تتحرك من الثقوب 

الموجودة في جدار الخلية بميكانيكية غير معروفة , وتكون الشموع عبارة عن بلورات معقدة 

 بشكل قضبان أو أنابيب أو صفائح . 

   Subrinالسيوبرين  – 6

بأواصر أستر ويحوي مركبات فينولية ,  يتكون من احماض دهنية مع هايدروكسي مرتبط

 وعادة ما يتواجد في أألجزاء التي تحت األرض ويرتبط مع الفلين .

  Ligninاللكنين  – 7

وهو مركب كاربوهيدراتي حلقي وهو الذي يكسب الخشب قوة وصالبة وله قوة تشرب عالية 

 رات والفطريات .,  ويعتبر اللكنين حاجز ) سد ( طبيعي ضد الحش  Hydrophilicللماء 

  -مالحظة مهمة :

  -تتواجد المواد حسب طبيعة الخلية وكالتالي :

 يتواجد في خاليا الخشب   Legnineاللكنين  – 1

 يتواجد في خاليا البشرة   Cutinالكيوتين  – 2

 يتواجد في خاليا الفلين  Subrinالسيوبرين  – 3

 يتواجد في خاليا القلف   Tanineالتانين  – 4

التي بكميات صغيرة  مقارنة مع البالغة  الخاليا الحديثة  يتواجد في Protein البروتين – 5

 . تحتوي على كمية اكبر 

ـ                                      ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ  ـــــــــــ
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 البروتوبالزم ..                                            

تطلق كلمة البروتوبالزم على كل المادة الحية التي يحتويها الجدار السيليللوزي للخلية النباتية 

 عدا الفجوات والبلورات , ويتميز البروتوبالزم الى السايتوبالزم والنواة . 

  -ان أهم مكونات السايتوبالزم الحية هي : 

  Plasma lemmaالغشاء الخلوي  – 1

يطلق على الطبقة السطحية للبروتوبالزم والمالصقة للجدار الخلوي اسم الغشاء البالزمي او 

وقد يسمى الوحدة الغشائية ,   Plasma lemmaغشاء الخلية وكثيرا ما يسمة البالزما لما 

  -ويتكون الغشاء من أربعة طبقات وهي :

 الطبقتين الخارجيتين  في معظمها من البروتين  -  

 بقتين الداخليتين في معظمها من الدهون الط - 

ويحتوي الغشاء البالزمي على الثقوب وهو مرن لدرجة تسمح بتغيير بناءه وحركته , واذا 

 انقطع فإنه يلتئم ويستطيع أن يتبرعم أو أن يخرج طيات منه تكون مثانات تنفصل عنه 

                  -اما أهم مواصفات الغشاء فهي :

  1:1وتينات الى الدهون كنسبة رل الكيمياوي لالغشية الخلوية يؤكد ان نسبة البان التحلي – 1

ان المواد الدهنية تخترق األغشية الخلوية بصورة سهلة مقارنة مع المواد غير الدهنية ,  – 2

 ولقطر األيون دور في عملية األختراق . 

في طيات المايتوكوندريا بينما تحصل  ETCتحصل دورة سلسلة انتقال األليكترونات  – 3

 دورة كربس في الحشوة 

 تحصل تفاعالت الضوء في اغشية البالستيدات الخضراء بينما تحصل تفاعالت الظالم  – 4

 ( في الحشوة .  2CO) اختزال  

 اهم الوظائف .. 

 لها نفاذية اختيارية حسب حاجة الخلية اي مسيطر عليها وهي عملية منتظمة  – 1

 مرن يستطيع ان يتبرعم او ان ينفصل  – 2

بسبب احتواء االغشية على العديد من االنزيمات وحامالت االيونات لذا تعتبر االغشية  – 3

 .  مكانا لحدوث العديد من العمليات الحيوية كامتصاص ونقل الطاقة

ــــ  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــــــــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ  ـــ
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 البالستيدات .                                                

وهي عبارة عن اجسام بروتوبالزمية ذات قابلية على االنقسام موجودة في السايتوبالزم 

صفة مميزة للخاليا النباتية حيث انها غير وتفصلها عنه اغشية مزدوجة والبالستيدات 

بالمحتويات   موجودة في الخاليا الحيوانية , وتتركب البالستيدة  من غشاء مزدوج يحيط

توجد بها تراكيب حبيبية يطلق عليها  Stromaالباقية المؤلفة من ارضية سائلة تسمى السدى 

من تراكيب غشائية معقدة مكونة التي تتصل بها الصبغات والحبيبات مؤلفة  Granaالحبيبات 

تكون منضدة فوق بعضها البعض وتمتد بين الحبيبات   Thylakoidsاقراصا غشائية تسمى 

تراكيب غشائية مزدوجة بحيث تكون اتصاالت بينها وتسمى هذه االغشية ما بين الحبيبات 

Intergrana lamella    . 

  -اهم وظائفها :

ت ي اهم عملية في النبات ومن خاللها يتم انتاج الغذاء للنباالقيام بعملية التركيب الضوئي وه

  -على شكل سكر الكلوكوز , إضافة الى :

 البالستيدات الملونة تساعد على جذب الحشرات ألتمام عمليات التلقيح واالخصاب .  -1

 .  Aتلعب دورا مهما في امتصاص ونقل الطاقة الى كلوروفيل  -2

تعمل الصبغات الملونة على تقليل او تخفيف التاثير الضار الناتج من الضوء الساقط  -3

 على االوراق عندما تكون شدته عالية . 

للصبغات الملونة كالكاروتينات والزانثوفيالت اهمية قصوى من خالل منعها حدوث  -4

 اكسدة لصبغة الكلوروفيل 

ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـ ــــــــــ ــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ  ــ

  -مواصفات البالستيدات الخضراء :                             

توجد بها حبيبات   Stromaتتركب من غشائين خارجي وداخلي وارضية سائلة تسمى السدى 

وتوجد بين    Thylakoidsالمتكونة من اقراص غشائية تسمى الـ  Granaتسمى الكرانا 

تراكيب غشائية مزدوجة بحيث تكون هناك اتصاالت ما بينها تسمى االغشية ما بين الحبيبات 

 يعطي بذيرة    Thylakoide) أي أن تجمع األقراص .  Intergrana Lamellaالحبيبات 

 Granum   ,تجمع البذيرات يعطي الحبيبات وGrana   ) وتمتد بعض األقراص للكرانا .

تحتوي  معظم النباتات الراقية على اربعة انواع بكرانا أخرى .  لالرتباطالواحدة عبر الستروما 

وله دور اساسي في عملية البناء الضوئي حيث تستطيع   Aمن الصبغات هي كلوروفيل 

الطاقة الضوئية وتحويلها الى طاقة كيميائية , أما باقي  القتناصصبغات فعالة منه فقط 

والكاروتينات فكلها عبارة عن صبغات   B , C , D , Eالصبغات بما في ذلك كلوروفيل 

 مساعدة تستطيع اقتناص الطاقة لكنها ال تستطيع تحويلها الى طاقة كيميائية . 

 وظيفتها الرئيسية هي القيام بعملية التركيب الضوئي .    -الوظيفة :
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 مواصفات البالستيدات الملونة                                            

وهي بالستيدات ذات الوان مختلفة كاألحمر واألصفر والبرتقالي وغيرها ويعزى األختالف في 

اللون الى نوعية الصبغات الملونة الموجودة في العصير النباتي ونسبتها فالكاروتين يعطي 

عطي اللون البنفسجي , اللون االصفر , والاليكوبين يعطي اللون األحمر , والزانثوفيل ي

واألنثوسيانين يعطي اللون األرجواني . ويمكن أن توجد البالستيدات الملونة في  أي جزء من 

أجزاء النبات إذ ال يشترط الضوء لتكوينها كما في حالة البالستيدات الخضراء , والبالستيدات 

  -أما أهم فوائدها هي :, تالت األزهار وفي الثمار والجذورالملونة موجودة في ب

 تساعد في جذب الحشرات خاصة في االزهار ألتمام التلقيح  –1

تعمل الصبغات الملونة على تخفيف التاثير الضار من الضوء الساقط على االوراق عندما  – 2

 تكون شدته عالية 

حيث يتم   Aتلعب دورا مهما في امتصاص الطاقة الضوئية وتحويلها الى كلوروفيل  – 3

 تحويلها بواسطة االخير الى طاقة مخزونة 

حيث ان كل جزيئة بيتا كاروتين  Aتعتبر الكاروتينات مصدر مهم لفيتامين  – 4

Betacarotene   تكون لدى تحللها جزيئتين من فيتامينA  

تمنع الكاروتينويدات األكسدة الضوئية للكلوروفيل إذ بدونها يتحطم الكلوروفيل بسرعة  – 5

 بالضوء 

ـ      ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ  ـــــــــ

 البالستيدات عديمة اللون                                     

توجد البالستيدات عديمة اللون في خاليا األجزاء النباتية غير المعرضة للضوء وهي ممكن ان 

 تتحول الى انواع اخرى مثال :_ 

 ..  Amyloplastبالستيدات تخزن النشا – 1

حيث يتكون النشا بداخلها ألنها تحتوي على انزيمات لها القدرة على تخليق النشا من  

 الكلوكوز الذي يتكون في النبات بعملية التركيب الضوئي 

 أو قد تتحول الى بالستيدات خضراء اذا تعرضت الى الضوء .  – 2

او قد تتحول الى بالستيدات ملونة بعد تحولها الى بالستيدات خضراء . كما يمكن أن  – 3

يحصل العكس حيث يمكن ان تتحول البالستيدات الخضراء الى عديمة اللون لدى حجب الضوء 

 عنها 

 وهي التي تقوم بتصنيع وخزن الزيوت .  Elaioplastالبالستيدات الزيتية  – 4
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 وهي التي تقوم بتصنيع وخزن البروتين .  Proteinoplast –البالستيدات البروتينية  – 5

   Dictyosomes ( Golgi bodies )أجسام كولجي                    

تتكون أجسام كولجي من كومة من األكياس المفلطحة القرصية , حافة األكياس متعرجة جدا 

وذلك ألنها تنتج مثانات صغيرة بصفة مستمرة تنفصل من األكياس وتنطلق في السايتوبالزم 

 وهي قبل انطالقها تظل متصلة باجسام كولجي بواسطة انابيب مطاطية رفيعة . 

  -اجسام كولجي يختلفان في الوظيفة هما :ويوجد في الخلية نوعان من 

األكياس أو) فراغات محاطة بأغشية ( أو الحويصالت الخالية من أي محتوى ليفي وتوجد  – 1

 بالقرب من الفجوة وقد تزداد في الحجم لتكون فجوة . 

الحويصالت الليفية وهي ذات محتوى لويفي وتوجد بالقرب من جدار الخلية وتساهم  – 2

 دار الخلية ألن األلياف تعني السيلليلوز  بتكوين ج

  -ان أهم وظائف اجسام كولجي هي :

 .  أي أفراز المواد البكتينية تقوم بإمداد خاليا النبات بالمواد الالزمة لبناء الجدران الخلوية – 1

تقوم بالتخزين المؤقت لبعض المواد التي انتجت في مكان آخر من الخلية ثم تقوم بنقلها  – 2

 وافرازها 

 يجري بها بناء معظم السكريات المتعددة .  – 3

قد تفرز مواد مخاطية كاربوهيدراتية في القمم النامية للجذور لتساعد الجذور على التغلغل  – 4

 في التربة 

ــــ                     ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ  ـــــــــــ

     E. Rالشبكة اإلندوبالزمية                          

هي الكتلة الحية الموجودة بين الغشاء البالزمي وبين النواة وهي شبكة ذات تركيب محدد 

ندوبالزمية وانتفاخاتها له نفس بناء يظهر كأنه أنابيب دقيقة والغشاء المحيط بأنابيب الشبكة اإل

الغشاء البالزمي , ونتيجة لتكوين النظام الشبكي هذا فإنه يتكون ما يشبه الحجرات الصغيرة أو 

الجيوب في الشبكة اإلندوبالزمية وتعمل هذه الجيوب الصغيرة على منع المواد األيضية 

اد األخرى األيضية في جيب آخر المختلفة لنظام أيضي معين في جيب ما من التداخل مع المو

فال تزيدها او تنقصها او تتفاعل معها او مع اية مادة وسطية أخرى ويختلف شكل الشبكة في 

  -الخلية من وقت آلخر تبعا لنشاطها الفسيولوجي , وهي تكون إما :

 حينما تحمل على جانبها السايتوبالزمي حبيبات عديدة –الشبكة اإلندوبالزمية الخشنة  –ا 

 متقاربة هي الرايبوسومات 
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عند غياب الرايبوسومات التي لها دور اساسي في تخليق  –الشبكة اإلندوبالزمية الملساء  –ب 

 البروتين 

  Ribosomesالرايبوسومات                                       

(   5 : 3آخر كبير بنسبة ) جزأين واحد صغير و احدة تتكون منان حبيبة الرايبوسوم الو

تقريبا وتستطيع هذه الحبيبات ان تلتصق بأزواج وهي عادة توجد في مجاميع اربعة فأكثر 

مرتبطة ببعضها بخيط دقيق يحلل بأنزيم خاص   Polyribosomesتسمى عديد الرايبوسوم 

 .   RNAن الخيط نفسه نوع من د يكووق  RNA-aseهو 

 ان من الرايبوسومات بالخلية ويوجد نوع

وهي ملتصقة بأغشية الشبكة اإلندوبالزمية وعادة ما تكون  –الرايبوسومات الملتصقة  – 1 

ـ   مما يوحي بأنها نشطة في تخليق البروتين في السايتوبالزم   RNAغنية ب

وهي التي ال ترتبط بالشبكة اإلندوبالزمية ومنتشرة في  –الرايبوسومات الحرة  – 2 

السايتوبالزم وتختلف هذه في العدد فهي تزيد في مناطق النشاط المرستيمي ويقل العدد اثناء 

تكشف الخاليا , وقد وجد انه عندما تكبر الخلية في الحجم ثم تبدأ في الكبر في السن يقل الـ 

RNA  بينما تحتفظ الشبكة اإلندوبالزمية بالرايبوسومات  لنقص عدد الرايبوسومات الحرة

 المرتبطة معها . 

ـ                     ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ  ـــــــــ

     Mitocondriaالمايتوكوندريا                                

ة مبعثرة في السايتوبالزم , تحاط المايتوكوندريا دائما وهي عبارة عن عضيات بروتوبالزمي

بغشائين بالزميين يفصل بينهما فراغ , الغشاء الخارجي منتظم أملس ذو نفاذية عالية 

-Coوالسكروز والكثير من الكاتأيونات واألنأيونات و   للمركبات ذات الوزن الجزيئي الصغير

A  ,  لمنع تسرب نفاذية قليلة او محدودة  بأنه ذوالداخلي وعلى العكس منه يتميز الغشاء (

ATP  منها ( , وعليه فال بد من وجود ناقالتCarriers  تعمل في الفراغ بين الغشائين على

وتمتد منه امتدادات متعرجة او انبوبية جهة الداخل واألمتدادات المتعرجة قد نقل مواد هامة . 

وتمتلئ المايتوكوندريا بمادة  Cristaeتأخذ شكل الصفائح او الجدر المتفرعة وتسمى 

ويرى فيها حبيبات الرايبوسوم وتحصل بداخلها   Stromaمتوسطة الكثافة تسمى الحشوة 

في منطقة الطيات   E . T . Cسلسلة انتقال االليكترونات وأكسدة األحماض الدهنية , 

Cristae   في حين تحصل دورة كرب في الحشوة ,Stroma  or  ( Matrix )  .  وقد

 ( أنزيما مختلفا . 90تحوي أغشية المايتوكوندريا الداخلية والخارجية على )

بسبب حصول دورتي  ATPوظيفتها األساسية  هي انتاج اكبر كم ممكن من الطاقة على شكل 

.             ATP( جزيئة من  38فيها وتنتج )   E . T . Cكرب ودورة 

ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ  ــــــــــ
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   Lysosomesالليزوسومات النباتية                          

يحلل   Lipaseمثل  ل المائي (تحوي الليزوسومات النباتية على أنزيمات هاضمة ) بالتحل

يحلل االحماض النووية و  Nucleaseالـ هذا يحلل البروتينات وو  Protease الدهون و

تساعد الخلية على تكسير الجزيئات الكبيرة للدهون والبروتينات واالحماض وغيرها , وهذه 

تشملها النووية الى مركبات أصغر في جزيئاتها مما يسهل أكسدتها باإلنزيمات التي 

المايتوكوندريا , ويعتقد ان الليزوسومات تحبس هذه األنزيمات عن الخلية وبذلك تحميها من 

ات فتحلل الخلية تحليال ذاتيا , هضم نفسها وعند موت الخلية تنطلق هذه األنزيم

مثل المايتوكوندريا والاليزوسومات تحلل الجسيمات التي هرمت بدون الحاق اي ضرر بالخلية 

 بقايا الشبكة األندوبالزمية وغيرها . الهرمة و

 صور أو أشكال الاليزوسومات .. 

  .Primary L ائيالاليزوسوم االولي أو االبتد – 1

وتحتوي على  E. Rوتمثل هذه بالحوصلة الكثيفة التي تنفصل عادة من الشبكة األندوبالزمية 

 أنزيمات هاضمة نشطة وقد تنفصل من جهاز كولجي . 

   .Secondary Lم الثانوي  الاليزوسو – 2

وبها كل من المواد المراد هضمها واالنزيمات معا , حيث وهي عبارة عن فجوة الاليزوسوم 

 يتم خروج نواتج الهضم الى السايتوبالزم كي تستفيد منها الخلية . 

  Residual Bodyالجسم المتبقي  – 3

وتمثل الاليزوسوم الثانوي بعد اتمام عملية الهضم وخروج نواتج المواد المهضومة وتحتوي 

على المواد غير القابلة للهضم ويمكن للخلية ان تتخلص من هذه االجسام بطريقة مشابهة 

 لعمليتي االلتهام واالرتشاف ولكن بصورة عكسية اي دفع الغشاء للخارج . 

 لكورتيزون مواد مساعدة على تثبيت الاليزوسومات . وتعتبر مادة الكوليسترول وا

  -: ظائف الليزوسومات و 

 حماية الخلية من األنزيمات الهاضمة  –ا   

 هضم المواد الغريبة التي تأتي من خارج الخلية بعملية األلتهام  –ب  

هضم أجزاء غير مرغوب فيها داخل الخلية مثل المايتوكوندريا المسنة والشبكة  –ج  

 الندوبالزمية الهرمة . ا

  

ــ             ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ  ــــــــــ
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 النواة                                               

للنواة أشكال متعددة ففي الخاليا المرستيمية تكون كروية وتشغل مركز الخلية , وفي الخاليا 

البالغة المميزة , حيث توجد فجوة عصارية كبيرة ترقد النواة بجوار جدار الخلية وتكون 

مفلطحة نوعا ما وقد تستطيل النواة في الخاليا المستطيلة او تكون مغزلية في خاليا الكامبيوم 

  -تتكون النواة من :و

 الغشاء النووي .. – 1

وهوغشاء مزدوج رقيق مطاط يتركب اساسا من البروتين والفوسفولبيدات ويحوي على 

الثقوب او الفتحات وتسمى ) فتحات النواة ( تسمح بمرور مواد حسب حاجة النواة , أي هي 

ليست ممرات حرة يمكن للمواد ان تمر خاللها دون ضوابط أي أن للغشاء النووي صفة 

مواد عبر الثقوب يتضمن في األساس نوعين من الجزيئات انتخابية , ان دخول وخروج ال

  -العمالقة هما :

بروتينات مصنعة في السايتوبالزم وهذه تدخل الى النواة لتساهم في بناء بعض األجزاء أو  -أ 

 المكونات داخل النواة أو تعمل كعوامل مساعدة في الفعاليات النووية . 

  RNAجزيئات من حامض الـ  –ب 

زداد عدد الثقوب في الغشاء في المراحل تة حيث كيغشاء النووي له طبيعة ديناميلكما ان ا

 الحيوية للخلية , بينما يقل عددها عندما تكون الخلية خاملة . 

  -ويحتوي الغشاء على نوعين من الثقوب هما : 

التي تتصل بدورها من اطرافها االخرى بالغشاء  E.Rندوبالزمية يتصل بالشبكة اإلنوع  –أ 

 البالزمي , وتخرج منها الرسائل الوراثية الى الرايبوسومات . 

ثقوب تصل بين محتويات النواة والسايتوبالزم مباشرة ولها صفات تسمح بمرور مواد  –ب  

  RNAمثل البروتينات والـ 

      Nucleousالنوية  – 2

من وزنها الجاف ومعظم  %75افة اذ تصل مادتها الجافة الى مكونات النوية عالية الكث

  -مكوناتها من البروتينات النووية , وتتكون من جزئين :

  Aأنكستغوم  100 – 4جزء يتكون من الياف دقيقة واضحة قطر الواحدة  –أ 

  Aانكستغوم  200 – 150جزء يتكون اساسا من دقائق حبيبية قطر الواحدة من  –ب 

وينغمس الجزئين في مادة بروتينية غير متبلورة ليس لها شكل محدد , ويختلف توزيع 

 المكونات الليفية والحبيبية داخل النوية باختالف النسيج النباتي فقد تكون هذه المكونات 
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تمتزج بعضها مع بعض متجمعة كل على حده في مناطق منفصلة او تتجمع في كتل صغيرة او 

مرتبط   RNAامتزاجا كامال , ولقد ثبت ان المكونات الليفية والحبيبية تحتوي على حامض 

حيث يتركز فيها وال يفصل النوية   RNAببروتينات اخرى وتعتبر النويات غنية جدا بالـ 

 غشاء عن باقي البروتوبالزم النووي . 

ـــ   ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــــــــــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ  ــــ

 الشبكة الكرومايتينية او تسمى ) البالزما النووية (  – 3

وتمتاز بأنها ذات مظهر حبيبي دقيق مترابط في شكل شبكة متسعة غير منتظمة وتتركب اساسا 

مل االدلة الوراثية لكل خلية باالضافة الى ذلك وهي المادة التي تح  DNAمن الحامض النووي 

واثناء   RNAتحتوي على كميات صغيرة نسبيا من البروتينات وحامض نووي آخر هو 

هو اساس التركيب  DNAوحامض التضاعف النووي تنتظم الشبكة لتشكل الكروموسومات 

الكيمياوي للكروموسومات وأهم ما يميز انه يستطيع ان يتناسخ أي يكاثر  نفسه , كما انه 

يخلق ) يستنسخ  DNA, أي أن الـ  RNAالمسؤول عن ترتيب وحدات النيكليوتايد في جزيء 

  Nucleotideويحدد تركيبه . إن وحدة بناء الحامض النووي هي النيوكليوتيده  RNA( الـ 

ويتكون كل نيوكليوتايد من قاعدة نايتروجينية من قواعد البايريميدين أو البيورين و سكر 

  -خماسي و حامض الفوسفوريك وكما موضح أدناه : 

 DNA              RNA              

 يحتوي حامض الفوسفوريك -1 يحتوي حامض الفوسفوريك -1

 السكر من نوع الرايبوز  -2 السكر من نوع دي اوكسي رايبوز -2

  -القاعدة النيتروجينية : -3
 البيورين وتشمل )األدنين +الكوانين( -أ  

البايريميدين وتشمل)السايتوسين + -ب 
 الثايمين (

 -القاعدة النيتروجينية : -3
 البيورين وتشمل )األدنين +الكوانين (-أ  

البايريميدين وتشمل ) السايتوسين  -ب 
 +اليوراسيل( 

 

  -وتجدر اإلشارة الى انه توجد نوعان من المادة الكرومايتينية وهي :

 وهي على شكل خيوط رفيعة جدا تحمل الجينات النشطة  –الكرومايتينية الحقيقية  -أ  

الكرومايتينية المتغايرة وتظهر على شكل كتل كرومايتينية وهي خاملة ال تحمل أي  –ب  

 جينات . 

ــ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ  ــــــــــــ
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 أ . م . د . باقر جالب هادي الربيعي 

 .                      Vaculesالفجوات العصارية                             

عند نمو الخاليا المرستيمية تتكون في البروتوبالزم فجوات صغيرة تتجمع مع بعض مكونة   

فجوة كبيرة وقد تكبر الفجوة وتضغط على السايتوبالزم ومحتوياته الى الجدار كغشاء رقيق 

حيث يزداد سمك السايتوبالزم , ويفصل بين الفجوة والسايتوبالزم غشاء رقيق يسمى 

, و ويعمل التونوبالست كالحاجز الداخلي المقابل للغشاء الخلوي  Tonoplastالـتونوبالست  

تحتوي الفجوة على سائل يسمى العصير الخلوي ومن اهم مواد الفجوة هي المواد المعدنية 

كاالمالح المعدنية مثل الكلوريدات والنترات واالحماض كالماليك واالوكساليك وتحوي ايضا 

 .. كاألنثوسيانين ية السكريات وبعض الصبغات النبات

  -أهم الوظائف :

 أماكن تخزين السكريات وغيرها  – 1

وتشركل واحرردة مرن عمليررات تعتبرر وسرريلة مهمرة مررن وسرائل االفررراز واالخرراج للخليررة ,  – 2

  Vacular Pathwayاالنتقال داخل جسم النبات بطريقة االنتقال الفجوي  

هيئة  رواسب او بلورات مثل اوكزاالت  لىللذوبان عة المواد الغير قابلة تتجمع في الفجو – 3

 -الكالسيوم من خالل اتحاد ايون االوكزاالت مع الكالسيوم كما في المعادلة التالية :

                          4O2CaC  ـ ــ ـــ -Ca+  2+2 ــــــــــ
4O2C   

لها دور في اتزان الماء في الخلية حيث ان المواد المحبة للماء عندما تمتص الماء تعمرل  – 4

على زيادة حجم الخلية وانتفاخها ولهرذا اهميرة ميكانيكيرة كبيررة فري الرتحكم فري صرالبة النبرات 

الزم والذي يقع على البروتوبألمتالء خالياها بالماء والضغط الناشيء عن امتالء الخاليا بالماء 

الي على الجدار الخلوي يعطي قوة حركية لعملية النمو , فإنبات حبوب اللقاح مثال يصحبه توبال

زيرادة هائلررة فرري الحجرم وال يصررحبه زيررادة مناسربة فرري البروترروبالزم فتعمرل الفجرروة الضررخمة 

 المتكونة على دفع واستطالة انبوبة اللقاح حتى تصل الى الكيس الجنيني . 

 . اء بكثرة من الفجوة ينكمش البروتوبالزم وتتبلزم الخليةإذا خرج الم – 5

ـ   ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ  ـــــــــــ

  البلورات – 2

 الحوامض اتحاد من تتكون وهي للنبات قيمة ذات وليست ذائبة غير معينة مركبات وهي

 الحوامض من االوكساليك حامض ويعتبر عادة الكالسيوم مع الخلوي العصير في المذابة

 تركيزه زاد ما اذا للخلية مميتا بكونه الحامض هذا ويتميز البلورات تكوين في الرئيسية

 العصير في الحوامض تركيز من يقلل االساس هذا على البلورات فتكوين معين حد عن

  له مميتة تكون قد نتائج من يخلصه مما الخلوي

  -: البلورات من انواع عدة وهناك
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  وتشمل الكالسيوم اوكزاالت بلورات – 1

  الصبير ساق في كما االبرة تشبه رقيقة وهي  Raphides االبرية البلورات – أ

 تتجه مدببة زوايا ذات تجمعات شكل على تكون وهذه  Druses النجمية البلورات – ب 

  الدفلة نبات ورقة في مستعرض مقطع في كما االتجاهات جميع في

 اوراق في كما خاصة هندسية اشكال ذات وهي  Prismatic المنشورية البلورات – ج

 .  البصل

 ((  Cystolith العنقودية البلورات))  الكالسيوم كاربونات بلورات – 2

 أمالح نهايته في تتجمع تجويفها نحو يمتد الخلية لجدار نموا ً المعلقة البلورة تمثل

 من خليتين بين سيليلوزي امتداد ينشأ أن أو البلورة لجسم المكونة الكالسيوم كاربونات

 تلك وتعرف العنب عنقود شكل تأخذ التي البلورة عليه تتكون للبشرة الخارجية الخاليا

  -: من البلورة تتكون وعموما ً الحجرية الحوصلة بأسم البلورة

  Stalk((    الساق))  العنق – أ 

  Body((  الحجرية الحوصلة))  الجسم – ب 

  الكالسيوم كاربونات من الجسم بينما السيليلوز من العنق يكون ما وعادة
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 الربيعي هادي جالب باقر.  د.  م.  أ  

  -:  لـ تبعا ً الفجوة محتويات  وتختلف

  – التانينات تواجد – 1

)  الفارغة الخاليا تتلون بينما,  غامق بلون المملوءة الخاليا في الفجوات تتلون حيث

 .  باهت بلون(  التانينات من الخالية

 – الخلية عمر – 2

  المحللة االنزيمات بعض على تحتوي الحديثة الخاليا فجوات

 – النبات نوع – 3

 في عالي بتركيز إنها إال البقوليات في منخفض بشكل النترات امالح تتواجد مثال ً 

  الحريقيات

 – النبات نمو طبيعة – 4

 .  الصوديوم أمالح   Halophyta تسمى والتي للملوحة المحبة النباتات تخزن

    Starch Grain النشا حبيبات – ج

 القشرة وخاليا االرضية والسوق الدرنية الجذور في حبيبات هيئة على النشا يوجد

  -: هما جزئين من النشا حبيبات وتتكون,  وغيرها والنخاع

  النشا طبقات تكون او تجميع مركز تمثل وهي  Hilum السرة – 1

  السرة حول المترسبة الحلقات وهي الطبقات – 2

 للحبة المكونة للبالستيدة اليومي النشاط الى طبقات هيئة على النشا تكوين يرجع

 بالماء أغناها هي الداخلية الطبقة ان ويقال المختلفة الطبقات في الماء نسبة وتختلف

 في النشا ويسمى,  الجفاف نتيجة تشققها سهولة في السبب يعود الظاهرة ولهذه

 يسمى الخضراء البالستيدة في النشا بينما,  االختزاني بالنشا اللون عديمة البالستيدة

 مواد هناك دامت ما الخضراء البالستيدة في يوجد ألنه ذلك,  االنتقالي بالنشا

 يتحول المعدل عن الكاربوهيدراتي المحتوى يقل وعندما الخلية في  زائدة كاربوهيدراتية

 في المدخرة الغذائية المواد أنواع أهم النشا حبيبات وتمثل ذائبة سكريات الى النشا

  -: منها والحجوم االشكال متباينة وهي النباتات بعض
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 الربيعي هادي جالب باقر.  د.  م.  أ  

  البسيطة النشوية الحبيبات – 1

 وقد  Hilum بالسرة يسمى الذي الحبة تكوين مركز حول الطبقات جميع تترسب وفيها

  -: السرة تكون

  والبطاطا البزاليا في كما - مركزية – أ  

  والموز الحنطة في كما – مركزية غير – ب 

  الفاصوليا في كما – متفرعة – ج 

  – المركبة النشوية الحبيبات – 2

 حاجز متجاورتين سرتين كل بين ويفصل واحدة سرة من اكثر على تحتوي التي وهي

 .  مستقلة بصورة منها كل حول الطبقات وتترتب

 

 

 

 

 

  النشا حبيبة في المتداخلة الحلقات تكون سبب

  -: هي رئيسية اسباب ثالث الى هذا يرجع قد

 غنية فهي السرة أما,  بالنشا غنية حلقات مع بالماء غنية حلقات تبادل نتيجة – 1

  بالماء

 واالميلوبكتين   Amylose االميلوز هما النشا مكونات من نوعين تبادل نتيجة أو – 2

Amylopectine  عند النشا حلقات عنه ينتج للماء المركبين كال امتصاص واختالف 

  االميلوبكتين من اكبر بنسبة الماء يمتص االميلوز ألن الماء في الحبيبة وضع

 ينتج الحبيبات تكوين أثناء والحرارة كالضوء البيئية الظروف الختالف نتيجة أو – 3

 عدم الى يؤدي الحبيبات تكوين أثناء البيئية الظروف تثبيت كان ولهذا الحلقات هذه عنه

  الحلقات تكوين
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  االليرون حبيبات – د

 تكون وهذه حبيبات شكل على مختزن بشكل النباتية الخاليا في البروتينات توجد

 بلوري شبه جسم من الخروع اندوسبيرم في االليرون حبيبة وتتكون بيضية او مستديرة

 . الحبيبة غالف هو واحد غالف الجسمين بهذين ويحيط كروي آخر وجسم
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 أهم الفروق بين  الفجوة العصارية والبروتوبالزم .    

             البروتوبالزم  الفجوة العصارية                  

pH  -1    الفجوة حامضي اكثر من 

 البروتوبالزم 

  منخفض pHالـ  – 1

 المحتوى المائي أقل  – 2 المحتوى المائي اعلى  – 2  

تخزن منتجات األيض الثانوية مثل  – 3

القلويات والتانينات وبعض االمالح 

 واالحماض العضوية 

غني بمواد االيض االولية  – 3

 كالكاربوهيدرات والدهون والبروتينات 

تبدو الفجوة متجانسة ضوئيا من الناحية  – 4

 الفيزياوية 

 غير متجانس ضوئيا  – 4

تتجمع فيها المواد الغير قابلة للذوبان  – 5

 على صورة رواسب اوبللورات 

 ال تتجمع فيه البللورات  – 5

لها دور مهم وحيوي في اتزان الماء  – 6

 بالخلية وكذلك في انبات حبوب اللقاح 

 الدور هنا أقل  – 6

                       Pitsالنقر                                   

وهي عبارة عن انخفاضات غائرة عن مستوى سطح جدار الخلية , تنشأ النقر في الجدر 

األبتدائية وتعرف بحقول النقر األبتدائية , والتي تظهر بالجدار األبتدائي عند تمدده نتيجة لنمو 

البروتوبالست وزيادته في الحجم ويزداد وضوحها بازدياد الجدار االبتدائي في السمك , حيث 

هذه الحقول مناطق رقيقة في الجدار األبتدائي وعندما يتكون الجدار الثانوي تظهر النقر تمثل 

بشكل واضح على هيئة تجاويف او انخفاضات وعادة ما تظهر هذه النقر متقابلة في الخاليا 

المتجاورة ويفصلهما عن بعضهما غشاء رقيق يتألف اساسا من الصفيحة الوسطى ويسمى 

ويسمى الغشاء الذي يفصل بينهما  Pit Cavityالة بتجويف النقرة التجويف في هذه الح

 -, وبعبارة اخرى فإن النقرة تتميز فيها التراكيب التالية :  Pit Membraneبغشاء النقرة 

 المكون من الصفيحة الوسطى وقسم رقيق من الجدار  Pit Membraneغشاء النقرة  – 1  

 األبتدائي                                                   

 يقع بين الغشاء وتجويف الخلية  Pit Cavityتجويف النقرة  – 2  

 وهي الفتحة الموجودة في نهاية تجويف النقرة عند  Pit Apertureفتحة النقرة  – 3  

 التقائه مع تجويف الخلية 
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  -انواع النقر :                                  

   Primary Pit Fieldحقول النقر األبتدائية  – 1

وهذه تظهر بالجدار االبتدائي عند تمدده نتيجة نمو البروتوبالست وزيادته في الحجم ويزداد 

 ظهورها بازدياد سمك الجدار 

 

 

 

 Simple Pitsالنقر البسيطة    – 2

منتظم يعتبر وجود النقر مميزا للجدران الثانوية حينما يكون ترسيب الجدار الثانوي بشكل  غير 

, فإذا كانت هذه النقر ذات قطر متجانس تقريبا خالل الجدار اطلق عليها اسم النقر البسيطة 

 وتتميز بها التراكيب السابقة وهي الفتحة والتجويف والغشاء . 

 

 

 

   Border Pitsالنقر المضفوفة  – 3

وهي التي ينفصل فيها الجدار الثانوي عن غشاء النقرة ويمتد الى داخل الخلية متدرجا في 

وال تلتقي حواف الضفة في الوسط بل تظل متباعدة   Borderالرقة ومكونا ما يعرف بالضفة 

الوسط  لتكون فتحة مركزية هي فتحة النقرة , كما ان غشاء النقرة قد يظل ال رقيقا بل يتغلظ في

ويتخلف ما بين الضفة وغشاء النقرة فراغ يعرف بغرفة  Torusمكونا ما يسمى بالتخت 

أو الردهة ويكون قطر التخت اكبر قليال من قطر فتحة النقرة ,  Pit Chamberالنقرة 

 ويتكون التخت من مواد جدارية ابتدائية . 

 

 

 

 

 



 

22 
 

 أ . م . د . باقر جالب هادي الربيعي 

   Ramiform or Branchedالنقر المتشعبة ) القنوية (  – 4

تظهر هذه النقر عندما يزداد سمك الجدار زيادة كبيرة فإن النقر تصبح عميقة وتتخذ شكل 

قنوات تصل ما بين تجويف الخلية ووسطها , وكثيرا ما تكون هذه النقر متشعبة كما هي الحال 

 Pyrusجودة في ثمار العرموط ) الكمثرى ( المو   Stone Cellsفي الخاليا الحجرية 

communis  ( Pear )   

          

 

 

 

                                  

 

 

 

 

                          

  اقتران النقر ) الزوج النقري (  حاالت                                  

غالبا ما تقترن النقر الموجودة على جانب من الجدار بواحدة او اكثر  -اقتران النقر :

من النقر المماثلة او المغايرة لها على الجانب اآلخر ويطلق على النقرتين المقترنتين 

 ,  Pit Pairمعا مصطلح الزوج النقري 

  -وفيما يلي أهم التشكيالت الناتجة من اقتران النقر : 

      Simple pit pairوج النقري البسيط الز – 1

وفيه تقترن نقرة بسيطة على جانب من الجدار باخرى مماثلة على الجانب اآلخر منه 

 كتلك الموجودة في الخاليا البيرينكيمية ذات الجدران الثانوية . 

وفيه تقترن نقرة مضفوفة على     .Bordered P. Pالزوج النقري المضفوف  – 2

جانب من الجدار بأخرى مماثلة على الجانب اآلخر ويمكن مالحظة ذلك في الجدران 

 الفاصلة بين عنصرين ناقلين من عناصر الخشب 

      .Half-Bordered P. Pالزوج النقري نصف المضفوف  – 3

وفيه تقترن نقرة مضفوفة على جانب من الجدار باخرى بسيطة على الجانب اآلخر 

 ويالحظ ذلك في الجدران الفاصلة بين عنصر ناقل من عناصر الخشب وبين خلية 
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بيرينكيمية حيث تكون النقر المضفوفة على جانب القصيبة او الوعاء , والنقرة 

 على جانب الخلية البيرينكيمية .  البسيطة

       Unilaterally Compound Pittingالتنقر مركب الجانب  – 4

 وفيه تقترن نقرة واحدة في جانب من الجدار باكثر من نقرة في الجانب اآلخر . 

 .Blind Pالنقرة العمياء  – 5

ي الجانب وفيه تكون النقرة الموجودة على جانب من الجدار غير مقترنة باخرى ف

اآلخر كما في النقر التي تقابلها مسافات بينية , والتي تتكون في الجدران الفاصلة بين 

القصيبات واأللياف , اذ ان النقرة الموجودة على الجانب المواجه لتجويف الخلية 

القصيبة ال تقابلها اية نقرة من جهة الجدار المواجه للخلية الليفية وذلك ألعتبارات 

 وظيفية . 

ـ                ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ  ـــــــــــ
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 أهم النظريات المتعلقة بالمرستيمات في الساق والجذر               

                                           Apical Cell Theoryنظرية الخلية القمية  – 1

   

تفترض هذه النظرية ان قمة الساق تحتوي على خلية واحدة تمثل الخلية االنشائية 

الرئيسية والتي ينشا عن انقسامها وانقسام خالياها الناتجة عنها جميع انسجة النبات 

 واعضاء النبات الموجودة على الساق 

                                             Histogen Theoryنظرية نشوء االنسجة  – 2

   

بمقتضى هذه النظرية يمكن تمييز القمة المرستيمية النامية للساق الى مناطق معينة 

  -وهي : 

 منشئ البشرة وتقوم بتكوين صف واحد من خاليا البشرة –أ 

 ة منشئ القشرة وتقوم بتكوين القشر –ب 

منشئ االسطوانة الوعائية وتقوم بتكوين الحزم الوعائية والنخاع ) اللب ( إن  –ج 

 وجد 

                                      Promeristem Theoryنظرية المرستيم االول  – 3

  

تفترض هذه النظرية وجود منطقة في قمة الجذر والساق تكون على درجة واطئة جدا 

لمرستيم االول وسرعان ما تتميز الى ثالثة مرستيمات ابتدائية على من التميز تسمى ا

  -مسافة من القمة وهي : 

 وتكون البشرة في الساق والبشرة والطبقة الوبرية في الجذر  –البشرة االولية  –أ 

 الكامبيوم االولي ويكون الخشب واللحاء االبتدائيان  –ب 

 نخاع واالشعة اللبية  ويكون القشرة وال –المرستيم االساسي  –ج 

                                Tunica – Corpus Theoryنظرية الغالف والبدن  – 4

    

  -تبعا لهذه النظرية يمكن تمييز منطقتين مختلفتين هما :

وهي منطقة تقع وسط المرستيم القمي وتمتاز بكبر حجم    Corpusالبدن  –أ   

 ة اتجاهات وبذلك تزداد قمة الساق في الحجم خالياها كما انها تنقسم في عد

وهي طبقة تغلف البدن وخالياها اصغر من خاليا البدن كما انها  Tunicaالغالف  –ب 

 تنقسم في اتجاهات عمودية على السطح بحيث ينتج عنها زيادة في السطح او المساحة 

  Growth of Zones or Cytohistologic نظرية نمو المناطق    – 5

Zonation 

تنص هذه النظرية على تواجد مناطق تختلف عن بعضها في طريقة انقسام الخاليا 

  -وحجمها وغزارة محتواها السايتوبالزمي , وأهم هذه المناطق :

 المنطقة االنشائية القمية  –أ 

 منطقة الخاليا االم المركزية  –ب 
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 الطبقة المحيطية  –ج 

 المرستيم الضلعي  –د 

                Theory of the Waiting Meristemنظرية المرستيم الخامل  – 6

   

يفترض وجود منطقة خاملة عند القمة النامية تقع تحت المنطقة السطحية للقمة 

الخضرية للساق , وتبعا لهذه النظرية فإن خاليا هذه المنطقة تبقى خاملة ما دامت 

 القمة النامية للساق في الحالة الخضرية . 
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   Plant Tissues   النباتية األنسجة                          

 التركيب في متشابهة عادة وتكون الوظيفة نفس تؤدي التي الخاليا مجموعة هو النسيج

 األنسجة وتقوم,  والجذر والساق الورقة مثل بالعضو يدعى األنسجة تجمع,  النسيج وتدعى

  النبات جسم تكوين الى يؤدي األعضاء تجمع ان,  مترابطة بوظائف الواحد العضو في المختلفة

  -: هما األنسجة من نوعين وهناك

     Meristematic Tissues        المرستيمية األنسجة – 1

                 Permenant Tissues                  الدائمة األنسجة – 2

         

     Meristematic Tissues المرستيمية األنسجة                         

,  النبات ينمو المرستيم لنشاط ونتيجة االنقسام على القدرة له نباتي نسيج أي هو -: المرستيم

 غنية الجدران رقيقة خاليا وهي  Initials االنشائية بالخاليا أيضا تعرف المرستيمية الخاليا

 انقسام عند.  فعالة وعضياتها صغيرة فجوة تحوي السريع االنقسام على وقادرة باليرتوبالزم

,  انشائية كخلية وتبقى االنقسامية القدرة على الناتجتين الخليتين احدى تحافظ انشائية خلية اي

 .  االنقسامية قدرتها على  تحافظ قد او النبات جسم في خلية لتكون الثانية الخلية تتشكل بينما

ــــ                  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ  ــــــــــــ

 ..  المرستيمية االنسجة تقسيم 

  -: منها عدة اسس على المرستيمية االنسجة تقسيم يمكن

  الى تقسم وهذه -: الخلية بها تنقسم التي االنقسام مستويات عدد -: أوال

 .Rib M عمودي مرستيم – 1  

 الخاليا من واحد صف االنقسام من ينتج ولذلك,  فقط واحد مستوى في الخلية انقسام من وينتج

,  الساق نخاع تكوين عند يحدث كما الطول في النباتي العضو نمو زيادة على ذلك ويساعد

 .  الورقة وعنق

 .  Plate M طبقي مرستيم – 2

 ويساعد طبقي بشكل الناتج النسيج يكون ولذلك,  فقط مستويين في الخلية انقسام من وينتج

 . االوراق في كما السطح مساحة زيادة على ذلك

 .  Mass M كتلي مرستيم – 3
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 جميغ في النسيج حجم زيادة على ذلك ويساعد,  مستويين من اكثر في الخلية انقسام من وينتج

 .  النباتات بعض وقشرة ونخاع اندوسبيرم تكوين عند يحدث كما,  االتجاهات

  -: الى تقسم وهذه..  المرستيم منشأ -:  ثانيا

 . Primary M أولي مرستيم – 1

 والجذور للسيقان القمي المرستيمي النسيج في كما الجنين خاليا انقسام استمرار من وينشأ

 االبتدائي المرستيم خاليا وتشكل النمو عن الناتجة البالغة واالنسجة االوراق ومبادئ االبتدائية

 . الكامل االبتدائي النبات جسم تكوين عنها وينتج االبتدائية باالنسجة تعرف

 .  Secondary M ثانوي مرستيم – 2

 بيرينكيمية تكون ما وغالبا االنقسام على القدرة استعادت,  بالغة خاليا من المرستيم وينشأ

 اضافية انسجة الثانوي المرستيم يبني.  الجروح وكامبيوم الحزم بين الكامبيوم في كما وذلك

 .  االبتدائية االنسجة الى تضاف او محل تحل الثانوية باالنسجة تعرف

               -: الى تقسم وهذه..  النبات على المرستيم موضع على اعتمادا - ثالثا 

 . Apical Meristem القمي المرستيم – 1

 سيلليلوزية جدرها تقريبا االقطار متساوية الحجم صغيرة خاليا من نموذجيا ويتكون

 والسيقان الجذور قمم في وتوجد مركزية فجوة لها وليس كبيرة نواتها كثيف سايتوبالزمها

 .  ابتدائية انسجة تسمى عنها الناتجة واالنسجة

 .  Lateral M الجانبي المرستيم – 2

 اقرب والجذور السيقان في الجانبي المرستيم يقع الجدران سميكة متطاولة خاليا من ويتكون

 والكامبيوم الوعائي الكامبيوم امثلته ومن للسطح موازيا ويكون المركز الى منه السطح الى

 االنسجة جميع , الجذر او الساق سمك في زيادة نشاطه عن وينتج  Phellogen الفليني

  ثانوية انسجة تسمى الجانبي المرستيم نشاط عن الناتجة

 . Intercalary M البيني المرستيم – 3

 من الجانبي المرستيم عن تختلف مواقع في االبتدائية االنسجة بين توجد مرستيمات وهي

 واالنسجة النجيلية النباتات واوراق سيقان قاعدة في توجد التي المرستيمية االنسجة امثلتها

 .  ابتدائية انسجة هي البيني المرستيم نشاط عن الناتجة
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  -: تشمل وهذه..  الخلية فعالية حسب – رابعا

  المبعثرة المرستيمات – 1

 من خارجي مصدر ويتطلب فيها منخفضة الخلية فعالية او الخاليا من قليل عدد ذات وهي

  حديثا المخصبة والبيضة الكامبيوم مثالها النمو ألجل الهورمونات

  المجمعة المرستيمات – 2

 الخلوي االنقسام ألداء كافية بكميات الهورمونات انتاج لضمان كافية خالياها فعالية تكون

 . للنبات الشكلي للتكوين االخرى والعناصر للكاربوهيدرات مباشر وسريان

ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ  ـــــــــــــ
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 األنسجة النباتية ..                               

 

 Permanent Tissuesاألنسجة الدائمة  –  2

وهي األنسجة المتكونة من خاليا توقف بها األنقسام الفعال واصبحت متميزة بطريقة تالئم 

وتختلف درجات التميز ) والتميز هو التخصص ألداء والتخصص الوظيفي المنوط لها . 

  -وظيفة معينة ( في األنسجة والخاليا المستديمة تبعا لنوع النسيج كالتالي :

قد يبقى النسيج حيا فتحتفظ خالياه بمعظم مكوناتها البروتوبالزمية بما في ذلك النواة  – 1

, وقد تتحول هذه الى خاليا مرستيمية كما في تكوين الكامبيوم بين الحزم والسايتوبالزم 

   Dedifferentiationوالكامبيوم الفليني اي ان الخلية تحصل بها ظاهرة فقدان التميز 

قد تنحل النواة خالل عملية التميز بينما يبقى السايتوبالزم , كما في وحدات األنابيب  – 2

, والخاليا  E.Rالمنخلية في اللحاء لمغطاة البذور , وال تحوي أيضا على الشبكة األندوبالزمية 

ة المنخلية هنا تفقد قدرتها على االنقسام أي أن الخلية نصف ميتة وبالتالي ال تحصل هنا ظاهر

 فقدان التميز. 

قد تموت الخاليا بعد النضج وتصبح خالية من النواة والسايتوبالزم وفي هذه الحالة تصبح  – 3

الخلية مكونة من جدار يحيط بتجويف خال من البروتوبالست كما في خاليا األلياف والفلين 

 والقصبات أي أن الخلية ميتة وبالتالي ال تحصل هنا ظاهرة فقدان التميز 

  -يم األنسجة المستديمة :تقس

  -يمكن تقسيم األنسجة المستديمة اعتمادا عاى ما يلي :

  -حسب درجة تعقيدها .. وهذه تقسم الى : التقسيم  – 1

 مؤلف من نوع واحد من الخاليا كالنسيج البيرينكيمي والكولنكيمي وغيرها .  –نسيج بسيط  –أ 

 مكون من اكثر من نوع واحد من الخاليا مثل نسيج الخشب واللحاء.  –نسيج معقد  –ب 

  -التقسيم حسب المنشأ .. وهذه تقسم الى :  – 2

 وهي التي تنشأ من المرستيمات األبتدائية كالبشرة األولية وغيرها .  –األنسجة األبتدائية  –أ 

 كالخشب واللحاء الثانويين .  وهي التي تنشأ من المرستيمات الثانوية –األنسجة الثانوية  –ب 

التقسيم حسب األستمرار الطوبوغرافي ..ويتم فيه تصنيف االنسجة المكونة لجسم النبات  – 3

الى أنظمة نسيجية يمثل كل منها موقعا محددا في جسم النبات , وعليه يمكن تمييز ثالثة انواع 

  -من األنظمة النسيجية في النبات هي :
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 ويشمل االنسجة التي تحيط بجسم النبات كالبشرة  .Dermal T – الضامالنظام النسيجي  –أ 

 ويضم نسيجي الخشب واللحاء .  –  .Vascular T –النظام النسيجي الوعائي  –ب 

ويضم االنسجة المتبقية والواقعة بين  – .Ground T –النظام النسيجي األساسي  –ج 

  لبية والنسيج الوسطي في اآلوراق .النظامين السابقين , وهو يشمل القشرة واللب واألشعة ال

  -الى :  تقسمعتمد على الوظيفة كأساس للتصنيف ووهنا ي ظيفيالتقسيم حسب التشابه الو – 4

 ..  D.Tاو الوقائي  الضامالنظام النسيجي  –أ 

 ويشمل جميع األنسجة التي تحيط بجسم النبات بجميع اعضائه كالبشرة .  

 ..  .Mechanical Tالنظام النسيجي الدعامي ) الميكانيكي (  –ب 

ويشمل جميع األنسجة ذات الوظيفة الميكانيكية التي تكسب النبات قوة ومتانة كالنسيج 

 السكلرينكيمي والكولنكيمي والقصبات . 

 .. ويضم انسجة الخشب واللحاء . V. Tسيجي الناقل ) الوعائي ( النظام الن –ج 

  .Photosynthetic Tالنظام النسيجي التمثيلي  –د 

ويضم األنسجة التي تمارس عملية البناء الضوئي , واألنسجة الحاوية على الكلوروفيل وأهمها 

 في الورقة .  Mesophyllالنسيج الوسطي 

ويضم جميع األنسجة والخاليا  .Secretory Tالنظام النسيجي االفرازي أو األخراجي  –ه 

 والتراكيب التي تلعب دورا في عمليات االفراز واالخراج .

 إن هذا التقسيم األخير )أي حسب التشابه الوظيفي ( هو أهم التقسيمات ويمكن األعتماد عليه . 

ــــ      ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــــــــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ  ـــ

  -مصطلحات يجب معرفتها :

 هو تخصص النسيج ألداء وظيفة معينة .  -  Differentiationالتميز  – 1

هو قدرة الخاليا او االنسجة المستديمة على التحول  -  Dedifferentiationفقدان التميز  -2

 كامنة .  انها مرستيمات  من أنسجة دائمة الى انسجة مرستيمية , أي

هو تحول االنسجة المستديمة الى انسجة اكثر  -  Redifferentiationإعادة التميز  – 3

ا سكلريدية مشبعة جدرانها تميزا كأن تتحول الخاليا البيرينكيمية الى خاليا صلبة اي الى خالي

 بمادة اللكنين . أو تحول الخاليا البيرينكيمية الى خاليا ناقلة في الخشب واللحاء 
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 م األنسجة النباتية حسب الفروق التركيبية والوظيفية . يتقسبخاص المخطط ال      
 

  
 االنسجة النباتية                                               

 
  -االنسجة المرستيمية ) المولدة ( وتشمل :  –اوال 

ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ  ــــــــــ
  -ل  : ابتدائية .. وتنشأ من القمة النامية ) المرستيمات القمية ( وتشم -1

 Epidermتولد البشرة      Protodermالبشرة األولية  –ا                          
  -يولد كل من :    Ground Meristemالمرستيم األساسي  –ب                         

 
  Cortex            القشرة  – 1                                 

 Pith                اللب     – 2                                 
  Pith Rayاالشعة اللبية  – 3                                 

 
  -يولد كل من :   Procambiumالكامبيوم األولي  –ج                         

 

 Proxylemالخشب االبتدائي   – 1                                
 Prophloem   اللحاء االبتدائي  – 2                                

 -ثانوية .. وتنشأ من انسجة غير مولدة ) مرستيمات جانبية ( وتشمل :  – 2
  

 يولد   Vascular Cambiumالكامبيوم الوعائي   –ا                         
 Secondary Xylem  ب الثانوي الخش – 1                               

 Secondary Phloemاللحاء الثانوي    – 2                               
 يولد    Phellogenالكامبيوم الفليني     –ب                       

 Cork                        الفلين  – 1                               
 Phellodermالقشرة الفلينية   – 2                               

  -االنسجة الدائمة وتشمل :  –ثانيا 
 وتشمل  Simple Tissuesنسجة البسيطة األ – 1         

 Epidermنسيج البشرة  –ا                        

 .Parenchyma Tالنسيج البيرينكيمي   -ب                       
 .Collenchyma Tالنسيج الكولنكيمي  –ج                        

 T.    Sclerenchymaالنسيج السكلرينكيمي -د                       
  .Phellogen Tالنسيج الفليني   -هـ                        

        
  -وتشمل :    .Complex Tاالنسجة المعقدة  – 2          

 القصيبات +  – 2األوعية +  - 1 -ويشمل :  .Xylem Tنسيج الخشب  –ا                     
 بيرينكيما الخشب  – 4ألياف الخشب +   – 3                          

 األنابيب الغربالية ) المنخلية  - 1 -ويشمل :  .Phloem Tنسيج اللحاء  –ب                     
 بيرينكيما اللحاء .  - 4ألياف اللحاء +  - 3+  ةالخاليا المرافق  - 2( +                          
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 أنواع األنسجة الدائمة ..                                     

 
  -يفضل عند دراسة أي نسيج تناول المفاصل االساسية فيه وهي : -مالحظة 

 شكل خاليا النسيج وحيويتها . – 1
 تواجد النسيج  – 2

 وظيفته  – 3
 طبيعة الجدران والتثخنات  – 4

 انواعه  – 5
ـ     ـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ  ــــــــــ

  
 .Parenchyma Tالنسيج البيرينكيمي   –اوال 

 
تكون الخاليا البيرينكيمية األساس الذي تنطمر فيه جميع األنسجة األخررى التري تكرون أعضراء 

 النبات المختلفة . 
شكل الخاليا وطبيعتها .. خاليا هذا النسيج حية تحتفظ بالنواة والسايتوبالزم لفترة طويلرة بعرد 

اضجة نظرا لوجود فجوة نضجها , ويؤلف السايتوبالزم طبقة رقيقة تبطن الجدار في الخاليا الن

عصارية كبيرة , بينما تحتل النواة أمرا موقعرا مركزيرا او تتصرل بطبقرة السرايتوبالزم الخارجيرة 
حاويا عن طريق الخيوط السايتوبالزمية او موقعا جانبيا , وتكون الخاليا محاطة بجدار ابتدائي 

نا قد يضاف االبالزمودزماتا , أو على نقر بسيطة . أحي ول النقر األبتدائية التي تتخللهاعلى حق
كننة المقترنة بنسيج الخشب لجدار ثانوي الى الجدار األبتدائي كما يحصل في بعض الخاليا الم

وخاصة الخشب الثانوي حيث تكون الجردران الثانويرة مشربعة بمرادة اللكنرين . وعلرى العمروم , 
ران وشكلها متساوي األبعاد متساوي األوجه حيث يسود فخاليا النسيج البيرينكيمي رقيقة الجد

الشكل المضلع ذو األربعة عشرة وجها , وقد يكون شكلها عموديا كما في النسيج العمادي في 
الورقررة , أو نجميررة أو مفصصررة كمررا فرري النسرريج األسررفنجي أو ذات طيررات . ويتخلررل النسرريج 

يرا البيرينكيميرة ابتدائيرة المنشرأ ناتجرة مرن البيرينكيمي مسافات بينية واسعة , وقرد تكرون الخال
مرستيمات ابتدائية او ثانوية المنشأ ناشرئة مرن مرسرتيمات ثانويرة كمرا فري الكرامبيوم الوعرائي 

والكامبيوم الفليني . قد تتميز بعض خاليا النسيج البيرينكيمري الموجرودة فري النسريج الوعرائي 
   Prosenchymaلبروزنكيمية بكونها مستدقة النهايات يطلق عليها الخاليا ا

 

 وظائف النسيج البيرينكيمي .. 
الرخروة عند امتالئهرا بالعصرير الخلروي وذلرك فري اعضراء النبرات  –يقوم بوظيفة دعامية  – 1

 كاألوراق والسيقان .
 تقوم بوظيفة الخزن , حيث يعتبر النسيج البيرينكيمي أفضل نسيج خازن في النبات .  – 2

 فراز . يقوم بوظيفة األ – 3
 صريللمسافات قصريرة كمرا يحردث فري االشرعة اللبيرة أضرافة الرى تو –يقوم بوظيفة النقل  – 4

 المواد الغذائية والماء نظرا لرقة جدرانها . 
اذا احتروت علررى بالسرتيدات خضررراء فإنهرا تقرروم بعمليررة البنراء الضرروئي كمرا يحصررل فرري  – 5

 النسيج الكلورينكيمي .  
قد تفقد قدرتها على التميز وتصبح خاليا مرستيمية مولدة كما يالحظ في تكوين الكامبيوم  – 6

 الفليني والوعائي والتئام الطعم مع األصل . 
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قد تعاني من عملية اعادة التميز فتتحول الى انسجة اكثر تميزا كأن تتحول الى خاليا صلبة  – 7
ل عملية التصلب التي تحصل في الخاليا البيرينكيمية فتتحول الى خاليا سكلريدية مشبعة , وخال

 جدرانها باللكنين  , أو قد تتحول بعض الخاليا البيرينكيمية الى خاليا ناقلة في الخشب واللحاء 
يعتبر النسيج البيرينكيمي أفضل نسيج خازن سواء للمواد الغذائية او الهواء لماذا  -س 

 ؟نبات . بال
  -الجواب :     

   -يعتبر النسيج البيرينكيمي  مثاليا لعملية خزن المواد الغذائية بسبب توفر الشروط التالية :
 رقة جدران خالياه واحتمالية توسيع الخاليا دون معوقات  – 1

تواجد مساحات واسعة بين الخاليا كي يحصل تمدد مريح للخاليا عندما تخّزن فيها المواد  – 2
 الغذائية . 

 تحتوي خاليا النسيج على فجوة عصارية كبيرة مؤهلة لخزن المواد  – 3
 عدم احتواء اغلب خالياه على جدران ثانوية ملكننة .  – 4

 
ج البيرينكيمي الخاص بالتهوية المواصفات اما في ما يتعلق بخزن الهواء فتتوفر في النسي

  -التالية : 
 صغر حجم خالياه ورقة جدرانها .  – 1
تواجد فراغات هوائية واسعة بينها تتصل مع بعضها لتكون جهازا للتهوية واختزان  – 2

 الهواء . 
ـــ                      ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــــــــــ ـــ ـــ ــــ ـــ  ـ

 لماذا يخزن النبات النشا بالذات ؟  –س 
 ألن النشا خامل كيمياويا الى حد ما .  – 1

 يشغل حيز صغير في الخلية .  – 2
 قليل الذوبان بالماء.  – 3

ـ                                    ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ  ـــــــــ
 

 تقسيم األنسجة البيرينكيمية                                
  -وتقسم الى : 

                                       .Ordinary Parالنسيج البيرينكيمي العادي   – 1
  .Chlorenchyme or Mesophyll Tالنسيج الكلورينكيمي ) المتوسط (  – 2
                                        .Storage Parالنسيج البيرينكيمي المختزن  – 3

                                    .Aerenchyme Tالنسيج البيرينكيني الهوائي  – 4
ـــ                   ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ  ــــــــــ

   .O. Parالنسيج البيرينكيمي العادي  – 1
يتكون هذا النسيج من خاليا بيرينكيمية عادية لم تتخصص ألداء وظيفة معينة وتنطبرق عليهرا 

الصرفات العامررة للخاليررا البيرينكيميررة مررن حيررث الشرركل العررام للخليررة ورقررة جرردرانها وامتالءهررا 
وتواجد مسافات بينية واسعة بين خالياها . وينتشر هذا النوع من الخاليا في بالعصير الخلوي 

فري سريقان وجرذور ذوات الفلقترين وفري جرذور ذوات الفلقرة   ) Pithشررة والنخراع ) اللرب الق
 الواحدة وفي النسيج األساسي لسيقان ذوات الفلقة الواحدة . 
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          .Ch. Tالنسيج الكلورينكيمي  – 2
رضرة لضرروء األعضراء النباتيرة الخضرر المعد فري وهرو النسريج الخراص بالبنراء الضروئي ويوجر

الشمس ألن الضوء هو اهم شرط لتواجد البالستيدات الخضراء , وتحتوي الخلية على كميرات 
وافرة من البالستيدات الخضراء ويوجد هذا النسيج في السيقان العشبية واألطراف الغضة من 

يج المتوسرط الموجرود فري السيقان الخشبية وفي الجزء الخرارجي مرن منطقرة القشررة . والنسر
الورقة يعتبر نوعا خاصا من االنسجة الكلورينكيمية تحور من حيث الشكل ليصبح اكثر مالئمة 

 لوظيفة البناء الضوئي  
  .Storage  Tالنسيج البيرينكيمي المختزن  – 3

يقوم النبات بإستهالك جزء من غذائره فري عمليرة التركيرب الضروئي وجرزء آخرر ألنتراج الطاقرة 
الزمة للقيام بسائر وظائفه الحيوية , ويختزن ما تبقى بعد ذلك على هيئة مواد كاربوهيدراتية ال

تسررمى بأعضرراء األختررزان او بروتينيررة او دهررون . وتخررزن هررذه المررواد فرري أعضرراء خاصررة 
Storage Organs   وفي جميع الحاالت يحدث االختزان في انسجة بيرينكيمية خاصة تمتلئ

بتلك المواد , كما ان هناك بعرض النباترات وبراألخص نباترات الجفراف تخرزن المراء فري انسرجتها 
الختزان الماء وهرو فري هرذه الحالرة يتكرون مرن خاليرا ر النسيج البيرينكيمي أفضل نسيج ويعتب

قرد يكرون  رليلة السايتوبالزم غنية بالعصير الخلروي وهرذا العصريكبيرة الحجم رقيقة الجدران ق
بالمراء تحرت الظرروف السريئة , وقرد يكرون النسريج  االحتفراظهالميرا بعرض الشريء حترى يمكنره 

, أو داخلري   Ficus elasticaالمختزن للماء خارجي الموقع كما في حالة ورقة تين المطراط 

   .Aloe spألوي (  الموقع كما في حالة ورقة نبات الصبار )

 

ــ                                          ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ  ــــــــــــ
 النسيج البيرينكيمي الخاص بالتهوية .    - 4

تتميز خاليا هذا النسيج بصغر حجمهرا ورقرة جردرانها وبوجرود فراغرات هوائيرة واسرعة بينهرا 
وتتصرل هرذه الفراغرات ببعضررها لتكرون جهراز للتهويرة أو ألختررزان الهرواء , ولرذلك يشريع هررذا 

النسيج بين النباتات المائية التي يتعذر عليها األتصال المباشر برالهواء الجروي , وتخترزن هرذه 
األوكسجين وثاني أوكسيد الكاربون ألستعمالها في عملية التنفس والتركيب الضوئي  الفراغات

على التوالي ومن النباتات المائية التي يتواجد بهرا هرذا النسريج نبرات ألوديرا ونبرات الشرمبالن . 
 ومن النباتات الغير مائية هو نبات نخيل التمر . 
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  .Collenchyma  Tالنسيج الكولينكيمي  –ثانيا               

يكون النسيج الكولينكيمي مع النسيج السكلرينكيمي النظام النسيجي الميكانيكي أو الدعامي 

في األعضاء النباتية المختلفة لجسم النبات وهو النظام الذي يقوم بحماية النبات وتقويته ضد 

عوامل الضغط أوالشد أو االنثناء وال سيما في األعضاء الحديثة التي ال تستطيع فيها عناصر 

الخشب وحدها من القيام بالوظيفة الدعامية . والنسيج الكولينكيمي نسيج مستديم بسيط تبقى 

خالياه حية بعد النضج وهي حاوية على نواة وسايتوبالزم وفجوة عصارية واسعة وتحاط 

خاليا النسيج الكولنكيمي بجدران ابتدائية تتميز بتسمكها بصورة غير منتظمة , واحتوائها 

ية من المواد البكتينية مما يترتب عليه وجود نسبة عالية من الماء في جدرانها على نسبة عال

وتتصف الخاليا  (  Hydrophilicنظرا ً أللفة المواد البكتينية مع الماء ) مواد محبة للماء 

الكولينكيمية بمعظم الصفات التي تتصف بها الخاليا البارينكيمية بحيث يعتبرها البعض نسيجا 

محورا وقد تحتوي الخاليا الكولينكيمية على بالستيدات خضراء , وممكن أيضا أن  بيرينكيميا

 تتحول الى خاليا مرستيمية . 

ــ                          ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ  ـــــــــ

 تقسيم األنسجة الكولينكيمية                                  

  -تقسم األنسجة الكولينكيمية الى ثالثة انواع مهمة هي : 

                                       .Angular Cالكولينكيما الزاوية  – 1

                              .Lammellae Cالكولينكيما الصفائحية   – 2

  .Lacunar or Tubular Cالكولينكيما الفراغية ) األنبوبية (  – 3

   .A. Cالكولينكيما الزاوية ..  – 1

وهو أكثر األنواع شيوعا وفيه يحصل التسمك في الجدران األبتدائية في األركان أي في 

المناطق المناظرة لمناطق المسافات البينية في الخاليا البيرينكيمية العادية , ونتيجة لذلك فإن 

الخاليا الكولينكيمية الزاوية تكون جدرانها متسمكة الزوايا كما في ساق نبات القرع وفي 

 اق الكرفس وفي العنب والتين . اعن

 

 

 L . Cالكولينكيما الصفائحية  – 2

وفيها يقتصر تسمك الجدران االبتدائية على الجدران المماسية الداخلية والخارجية بينما تبقى 

الجدران القطرية رقيقة وتحصل هذه التسمكات على هيئة طبقات او صفائح متراكبة منضدة 

 نبات البيلسان ودوار الشمس وتعتبر الكولينكيما الصفائحية  فوق بعضها البعض كما في ساق
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أقل شيوعا في النباتات من النوع الزاوي , وفي كال النوعين السابقين تتالشى المسافات 

 البينية تماما .

 

 

 

  .Lacunar ( Tubular ) Coالكولينكيما الفراغية ) األنبوبية (  – 3

وتتميز بوجود فراغات بينية بين الخاليا ويتمركز التسمك على أجزاء الجدران المواجهة لهذه 

تتبين الفراغات , وهذا النوع أقل شيوعا ويمكن مالحظته في الخس . وفي القطاع الطولي 

لينكيمية بتغلظها غير المستمر اذ تبدو الجدران كأجزاء رقيقة وأجزاء سميكة على الخلية الكو

 ما يوجد في األلياف كما تكون الجدران العرضية مائلة  خالف

 

 

 

   

 

 أهم الفروق بين النسيج الكولنكيمي والنسيج البيرنكيمي        

 النسيج البيرينكيمي    النسيج الكولينكيمي  

تسمك الجدران اإلبتدائية لخالياه بصورة  -1
 غير منتظمة 

 تسمك جدران خالياه منتظمة .  -1

اقتصار تواجده على األجزاء الفتية  -2

 الهوائية للنبات , ويكاد ينعدم في الجذور

 يتواجد في االجزاء الهوائية واالرضية .-2

خلو النسيج الكولينكيمي من المسافات  -3

 البينية وإن وجدت تكون صغيرة 

ما يتميز به هو سعة المسافات البينية  -3

فرصة سانحة لتمدد  إلعطاءبين خالياه 
 لخاليا ا

شكلها مضلع متساوي االبعاد تقريبا , أو -4 شكل خالياه أكثر طوال ونحافة  -4

 تكون عمودية او نجمية او مفصصة 

وظيفتها األساسية هي دعم واسناد  -5
النبات ضد عوامل الشد والضغط  , 

تتميز جدرانها بالمرونة وأساس و
وهي خالية من تكوينها هو السيلليلوز 

 اللكنين 

وظيفتها األساسية هي الخزن أي خزن  – 5
الغذاء والماء والهواء, وتتميز جدرانها 

 بغناها بالبكتين والسيلليلوز والهيميسيلليلوز 
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  Sclerenchyma Tissues النسيج السكلرينكيمي –ثالثا   

وت خالياه عند النضج عادة , حيث تصبح الخلية مكونة من عبارة عن نسيج مستديم تموهو 

مجرد جدار خلوي يحيط بتجويف الخلية الخالي من البروتوبالست وتتميز خاليا النسيج 

وتتم أضافة الجدار الثانوي   Ligninالسكلرينكيمي بوجود جدار ثانوي مشبع بمادة اللكنين 

لت حجمها النهائي ومن ثم يموت من قبل البروتوبالست بعد ان تكون الخلية قد وص

وبالنظر لعدم وجود اختالفات اساسية البروتوبالست عادة بعد اكتمال اضافة الجدار الثانوي 

نسيجا بسيطا , والوظيفة األساسية لهذا النسيج  بين خاليا النسيج السكلرينمكيمي فإنه يعتبر

 حيث يكسب األجزاء التي يتواجد فيها دعامة ميكانيكية .    Supportهي التدعيم 

ــ                   ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ  ــــــــــ

 تقسيم األنسجة السكلرينكيمية      

 -تقسم األنسجة السكلرينكيمية حسب أشكالها الى قسمين أساسيين هما : 

 وهي التي تكون ممعنة في الطول .                                   Fibersاأللياف  – 1

 وهذه تتخذ أشكاال مختلفة وال تكون طويلة . Sclereidsالسكلريدات أو الخاليا المتصلبة  – 2

  .Fأأللياف  – 1  

وهي عبارة عن خاليا طويلة نحيفة ذات نهايات مستدقة غير متفرعة تتصف جدرانها بخاصية 

والتي تجعل الخاليا قادرة على استرجاع شكلها وطولها األصليين بعد   Elasticityطية المطا

مطها أو شدها مما يجعلها عناصر ميكانيكية مالئمة لألعضاء المسنة , وتتداخل النهايات 

المستدقة لخاليا األلياف مع بعضها بإحكام فتكسب األجزاء التي توجد فيها قوة ومتانة . وتبدو 

في المقطع المستعرض على شكل مضلع خماسي او سداسي في الغالب غير ان شكلها األلياف 

االستدارة عندما تكون جدرانها سميكة جدا وااللياف ذات تجويف ضيق , أما النقر يميل الى 

فهي قليلة نسبيا وتصبح عديمة الوظيفة بعد اكتمال نضج االلياف وموتها كما انها تكون من 

 دة وكثيرا ما تكون مختزلة .نوع النقر البسيطة عا

  -تواجد األلياف .. توجد األلياف أما :

 على شكل طبقة مستمرة  -أ

على شكل حزم او اشرطة منفصلة مرتبة بشكل خاص بحيث توفر لعضو النبات أقصى  –ب

 دعامة ممكنة . 

 على شكل خاليا منفردة او مجموعات صغيرة من الخاليا مبعثرة هنا وهناك  .  -ج
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 تغلظ األلياف .. 

  -يحصل التغلظ في جدران األلياف بطرق مختلفة كاآلتي :

يحدث التغلظ في جميع  Agaveفي األلياف القصيرة كألياف قنب مانيال وألياف جنس أكاف – 1

 انحاء الجدار في آن واحد . 

في األلياف الطويلة كالياف نبات الكتان والقنب فيحصل التغلظ في الجدار في المناطق  – 2

  Intrusive growthالوسطية أوال بينما تستمر النهايات بالنمو اإلنحشاري أو األقتحامي 

حيث تسلك نهايات االلياف طريقها ما بين الخاليا األخرى , ومن المواصفات الجيدة لأللياف 

يادة طول الليفة , وامتالكها لقوة شد عالية وانتظام سمكها ونحافتها ومرونتها . إن الصناعية ز

 مصدر األلياف في ذوات الفلقة الواحدة هو األوراق لذا فهي كثيرا ما تسمى بااللياف الورقية . 

  -وتصنف األلياف تبعا لموقعها الى :

 وتقع ضمن نسيج الخشب  –ألياف الخشب  – 1

ل ثألياف خارج الخشب وتشمل الياف اللحاء وألياف الدائرة المحيطة وألياف القشرة وتم – 2

وبخاصة تلك التي تقترن باللحاء المصدر الرئيسي  حزم وأهيئة أشرطة  ىااللياف الموجودة عل

التجارية وتمثل جزءا من اللحاء االبتدائي ويكون سمكها عدة طبقات كما في نبات  لأللياف

قد تتعدى ذلك لتشمل االلياف الواقعة في منطقة اللحاء الثانوي كما في العنب الكتان أو 

 والزيزفون 

   Scleridsالسكلريدات ) الخاليا المتصلبة (     – 2

تختلف أشكالها فهي أما متساوية االبعاد أو تميل لإلستطالة أو تظهر على شكل خيوط رفيعة 

ومتفرعة وتتميز السكلريدات بوجود جدار ثانوي سميك ملكنن به نقر بسيطة عادة وقد توجد 

  -في مختلف األعضاء النباتية كالسيقان واالوراق والبذور والثمار .. ويكون تواجدها أما :

 هيئة خاليا منعزلة  على – 1

 على شكل مجموعات منفصلة  – 2

 على شكل طبقات متصلة  – 3

ويتميز النمو في انواع الخاليا السكلريدية التي تميل لإلستطالة أو التي تظهر تفرعا ملحوظا 

حيث تنمو النهايات   Interesive growthبحصول ما يسمى النمو االقتحامي ) االنحشاري ( 

 سالكة طريقها بين الخاليا المجاورة او المسافات البينية . او األفرع قميا 
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  -مالحظة :

إن ألياف القطن التي تصنع منها األنسجة القطنية ال تمثل ألياف بالمعنى النباتي الصرف  – 1

 اف بل إنها مجرد شعيرات تنمو من بشرة بذور نبات القطن ولكنها تسمى ألي

 تقاس جودة األلياف النباتية بزيادة أطوالها وكثرة طراوتها  – 2

 تعتبر ألياف اللحاء لسيقان ذوات الفلقتين المصدر الرئيسي لأللياف التجارية .  – 3

ـــ   ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ  ـــــــــــ

  -عا ألشكالها :بتقسيم الخاليا السكلريدية ت

   Stone Cellsالخاليا القزمية ) الحجرية (  – 1

وهي شبيهة الى حد كبير بالخاليا البيرينكيمية غير انها تختلف عنها بجدرانها الثانوية السميكة 

  -: الملكننة ويتميز هذا النوع

 بكونه يميل الى الشكل متساوي األبعاد -أ 

 ود النقر المتشعبة حيث تبدو فيها النقر على هيئة قنوات متشعبة وج –ب  

يعتقد بنشوئها من خاليا بيرينكيمية تصلبت جدرانها وكونت جدران ثانوية ملكننة كما في  –ج 

   Pyrus communis ( pear )ثمار الكمثرى ) العرموط ( 

 

 

  .Marco Sالسكلريدات العصوية ) الكبيرة (  – 2

وتتميز بشكلها األسطواني الشبيه بالخاليا العمادية , كما في الخاليا التي تشكل غالف البذرة 

 . في بذور بعض النباتات كالفاصوليا والبزاليا وفول الصويا 

 

 

 

 .Bone Shape Scالسكلريدات العظمية  – 3

سبها شكال شبيها بإتساع نهاياتها مما يكوهي تشبه السكلريدات العصوية غير انها تتميز عنها 

 بالعظام , ومن امثلتها تلك التي توجد في الطبقة الواقية تحت البشرة في بذور الفاصوليا 
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والبزاليا وفول الصويا , حيث تكون البشرة فيها مكونة من سكلريدات عصوية تليها مباشرة 

 خاليا سكلريدية عظمية . 

 

 

 

   .Tricho Scالسكلريدات الخيطية ..  – 4

كتلك التي تالحظ في  Lأو حرف  Yوهي خاليا نحيفة وقد تكون متفرعة فتبدو على شكل حرف 

وعندما تكون هذه الخاليا غير متفرعة تبدو   Oliveالنسيج المتوسط ألوراق نبات الزيتون 

 حقيقية شبيهة باأللياف إال أنها ال تكون مستدقة األطراف كاأللياف ال

 

 

 

 

  .Star Shape Scالسكلريدات النجمية  – 5

زنبق  اوراق ويتميز هذا النوع بخاليا كثيرة التشعب وتوجد بشكل مثالي في أعناق وأنصال

 الماء 

                

 النسيج الكولنكيمي والنسيج السكلرنكيمي .  أهم الفروق بين        

 النسيج السكلرنكيمي  النسيج الكولنكيمي 

 خالياه حية عند النضج حيوية الخاليا   -1

 يتواجد في االجزاء الهوائية فقط . التواجد  –2

غير منتظم ويتميز بصفة  تغلظ الجدران  – 3

 بالستيكية تكسبها مرونة وال تحوي على لكنبن

 خالياه ميتة عند النضج  - 1

 يتواجد في االجزاء الهوائية واالرضية  – 2

 

تغلظ الجدران منتظم نوعا ما وبصفة  – 3

 المطاطية .وهي غنية باللكنين 
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        Dermal Tissuesاألنسجة الضامة                    
وهي األنسجة التي تحيط بجسم النبات كالبشرة والبريديرم , ويجب التفريق بين المصطلحات 

  -التالية :
                   Epidermالبشرة  – 1

  Protoderm    البشرة األولية    - 2
  Periderm    البشرة المحيطة  – 3

ــ                                  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ  ـــــــــــ

   Epidermنسيج البشرة في النبات     -1                                  

وهي الطبقة الخارجية التي تغلف الجسم االبتدائي للنبات بجميع اعضائه , وخاليا البشرة 

البالغة حية واضحة النواة ذات سايتوبالزم رقيق وفجوات واسعة مملوءة بالعصير الخلوي 

وتحوي جدرانها األبتدائية على حقول النقر األبتدائية والخاليا متالصقة خالية من المسافات 

مما يعيق حركة الماء والهواء اال عن طريق الثغور وعادة ما تتشبع الجدران بمادة البينية 

الكيوتين الشمعية والبشرة اكثر سمكا في النباتات الصحراوية , بينما تكون رقيقة جدا في 

  -النباتات مضمونة االمطار , وقد تكون البشرة :

 صف واحد من الخاليا . بشرة بسيطة او وحيدة الطبقة عندما تكون مؤلفة من  –ا 

 بشرة مضاعفة عندما تكون مؤلفة من صفين  –ب 

 من عدة طبقات .  تتألفبشرة متعددة الطبقات عندما  –ج 

  -وظائف البشرة : 

, أضافة الى حفظ األنسجة الوقاية من االضرار الميكانيكية وضد الحشرات واآلفات  – 1

 والروائح وبعض الزوائد دور في الوقاية  رازاتللنبات من فقدان الماء المفرط واإلف الداخلية

 تنظيم عملية التبادل الغازي بالتنفس والتركيب الضوئي والنتح .  – 2

 احيانا تحوي بالستيدات للقيام بعملية التركيب الضوئي كما يحصل في الخاليا الحارسة .  – 3

 االمتصاص في الجذور من خالل الشعيرات الجذرية .  – 4

ول بعض خالياها الى خاليا مرستيمية من خالل حصول ظاهرة فقدان التميز قد تتح – 5

Dediffrentiation    . كما في الكامبيوم الفليني 

ـــ                                          ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ  ــــــــــــ

  -الى عاملين أساسيين :يرجع اختالف سمك طبقة الكيوتكل في بشرة النباتات  ان سبب 
 عمر الورقة .. – 1

حيث يزداد سمك الطبقة مع زيادة عمر الورقة بسبب زيادة ترسيب المواد المكونة للطبقة 
 وخاصة االحماض الدهنية والشموع والكيوتين بواسطة البالزمودزماتا 

 
 



 

42 
 

 أ . م . د . باقر جالب هادي الربيعي 

 بيئة نمو النبات ..  – 2
لنباتات الصحراوية او الجفافية ذات طبقة اسمك حتى تضمن التقليل من فقد الماء , حيث تكون ا

 في حين النباتات التي تعيش في بيئة مضمونة المياه يكون سمك الطبقة اقل بسبب توفر الماء . 

 أنواع خاليا البشرة ..                                         

 الخاليا األعتيادية للبشرة .. – 1

وهي أكثر أنواع خاليا البشرة شيوعا وشكلها قد يكون متساوي األضالع او مستطيلة أو 

  -متعرجة وأهم خصائصها :

 انها خالية من البالستيدات  -أ

 ليس بينها مسافات بينية .  –ب 

جدرانها الخارجية مغطاة باألدمة ) كيوتكل ( ويعتقد بأن خيوط البالزمودزماتا لها دور في  –ج 

 تكوين الكيوتكل حيث تنقل المواد من السايتوبالزم عبر الجدار الخارجي لخاليا البشرة .

ــــ                                      ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ  ـــــــــ

    Guard Cellsحارسة ..الخاليا ال – 2

وهي الخاليا التي توجد على هيئة أزواج وكل زوج منها يحيط بفتحة تسمى فتحة الثغر إضافة 

  Stomatal Complexالى وجود خليتين مساعدتين وهذا ما يسمى بالجهاز الثغري 

والخاليا الحارسة كلوية الشكل وتحتوي على بالستيدات خضراء وهي خاليا حية ذات 

سايتوبالزم ونواة وبروتوبالزم اكثر كثافة من خاليا البشرة االعتيادية وتكون جدران الخاليا 

الحارسة المواجهة لفتحة الثغر سميكة بينما تكون الجدران األخرى لتلك الخاليا رقيقة , هذا 

 الجدران إضافة الى الضغط األزموزي لهما دور في عملية فتح وغلق الثغور . التسمك ب

وتوجد أربعة أنماط رئيسية من الثغور في نباتات ذوات الفلقتين وذلك على أساس نظام وجود 

  -الخاليا المساعدة بالنسبة للثغر , وتلك األنماط هي :

 متعامدة الخاليا المساعدة ..  –أ 

بخليتين مساعدتين يكون فيها الجدار المشترك للخليتين المساعدتين عموديا وفيه يحاط كل ثغر 

 على المحور الطولي للثغر , كما في نبات القرنفل .  
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 متوازية الخاليا المساعدة ..  –ب 

او اكثر تكون فيها المحاور الطولية موازية للخاليا وفيه يرافق كل خلية حارسة خلية مساعدة 

 الحارسة وفتحة الثغر كما في األكاسيا . 

 

 

 

 ثالثية الخاليا المساعدة ..  -ج

 وفيه تحاط الخاليا الحارسة بثالثة خاليا مساعدة غير متساوية في الحجم وذلك كما في البيتونيا 

 

 

 

 عديدة الخاليا المساعدة ..  –د 

وفيه تحاط الخاليا الحارسة بعدد معين من الخاليا التي ال تختلف في شكلها وحجمها عن بقية 

 خاليا البشرة وذلك كما في القرعيات . 

 

  

ـــ                                     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ  ـــــــــــ

 العادية..  أهم الفروق بين الخاليا الحارسة و خاليا البشرة               
 

 خاليا البشرة العادية  الخاليا الحارسة  ت

1- 

2- 
3- 

 
4- 

5- 
6- 

7- 
 

8- 

 تثخن جدرانها غير منتظم 

 تحتوي على بالستيدات خضراء 
 مسؤولة عن عملية النتح 

 
 يتواجد تحتها فراغات بينية

 تحصر بينها فتحة الثغر
 تحتوي على خاليا مساعدة

تمتلئ بالماء أو يخرج منها الماء وبذلك 
 تساهم في فتح وغلق الثغور 

تنتج طاقة بسبب تواجد البالستيدات 
 الخضراء 

 

 تثخن جدرانها منتظم  – 1

 ال تحتوي على بالستيدات خضراء -2
ليست مسؤولة عن النتح وظيفتها الحماية  -3

 فقط 
 ال تحتوي مطلقا على مسافات بينية -4

 ها فتحة الثغر ال تحصر بين-5
 ال تحتوي على خاليا مساعدة  -6

مستقرة ومتوازنة مائيا ألن وظيفتها  -7
 الحماية فقط

ال تنتج طاقة بسبب عدم امتالكها  -8
 للبالستيدات الخضراء
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     Hydathodes ( water stomata )الثغور المائية ..  – 3

وهي تركيبات افرازية خاصة تفرز الماء من داخل انسجة الورقة وتخرجها بصورة قطرات 

 . توجد الثغور المائية  Guttationمائية على سطح الورقة وتعرف هذه الظاهرة باألدماع 

عادة عند حواف وقمم األوراق في نهاية العروق , يمر الماء الزائد من نهاية القصيبات 

العروق الى المسافات البينية للخاليا البيرينكيمية المفككة تقريبا والخالية  الموجودة في نهايات

) وهي طبقة من   Epitheliumمن البالستيدات الخضراء والتي يطلق عليها النسيج الطالئي 

وتكون مفككة وخالية من خاليا بيرينكيمية افرازية تحيط بقنوات او تجاويف المسافات البينية 

. تفتح المسافات البينية للخارج خالل فتحات خاصة محاطة بخليتين البالستيدات الخضراء ( 

 وذلك إلنتظام سمك جدران الخالياحارستين وذات أصل ثغري إال إنها تكون مفتوحة دائما 

ما من تلك المحيطة بالثغر المائي كما إن الخاليا الحارسة في هذه الحالة تكون أكبر حج

الموجودة بالثغور الحقيقية وتبدو القمة التي تحتوي على الثغر المائي منتفخة وتقع عند نهاية 

حزمة وعائية مكونة من بضع قصيبات أو من قصيبة نهائية مفردة فقط . وخاليا الثغر المائي 

ينية صغيرة الحجم ذات أنوية ظاهرة وسايتوبالزم غزير وتحتوي فيما بينها على مسافات ب

واسعة يمر خاللها الماء تحت الضغط المائي من القصيبات حتى الفراغ الواقع تحت فتحة الثغر 

وقد يحتوي الثغر المائي على فتحة مائية واحدة أو أكثر من فتحة كما في بعض أفراد مباشرة 

ل العائلة الخيمية والمركبة . تحدث ظاهرة اإلدماع في الصباح الباكر تحت ظروف انخفاض معد

  النتح رغم توفر نسبة عالية من الرطوبة في التربة خاصة في المناطق االستوائية الرطبة . 

ــــ    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـ ــــــــــ ــ  ـــ
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   أهم الفروق بين الثغور العادية والثغور المائية                        

                      

 الثغور المائية الثغور العادية 

تفتح وتغلق حسب المؤثرات  -1

 .الخارجية 
يخرج الماء عن طريقها على شكل  -2

 بخار ماء 
السفلي غالبا توجد على السطح  -3

 للورقة
 ترتبط بظاهرة النتح  -4

 العملية مستمرة مادام النبات حي  -5
 

 
 

 الخاليا الحارسة اصغر حجما  – 6     
 تقع ضمن نسيج البشرة  – 7     

 

 عدم انتظام تسمك جدران الخاليا  – 8    
 تحتوي على فتحة ثغر واحدة  -  9    

 

 .مفتوحة دائما  – 1

 
 تفرز الماء على شكل قطرات  – 2

 
 توجد عند حواف وقمم األوراق  – 3

 
 ترتبط بظاهرة األدماع – 4

تحدث عادة في ظروف خاصة مثل الليالي  – 5
الباردة الرطبة , وتحصل بسبب حصول 

امتصاص عالي وقلة حصول النتح بسبب 
 الرطوبة العالية 

 الخاليا الحارسة كبيرة  – 6
تقع عند نهاية حزمة وعائية مكونة من  – 7

 بضعة قصيبات 

 انتظام تسمك جدران الخاليا  – 8
 قد تحتوي على اكثر من فتحة  – 9

  
 

 

 

ـــ    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ  ـــــــــ
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  Epidermal Hairأو شعيرات البشرة   Trichomesزوائد البشرة       

 -وهي نموات خارجية تنمو من خاليا البشرة وتختلف في الشكل والوظيفة وتقسم الى:

  -زوائد البشرة غير الغدية ..وهذه تكون بنوعين : –أوال 

 زوائد البشرة وحيدة الخلية , وتشمل انواع منها  – 1

 قد تكون قصيرة ومدببة كما في أوراق الشعير  –أ  

 قد تكون شعرية وطويلة كما في ثمار الخوخ  –ب 

 قد تكون حلمية كما في البنفسج  –ج 

 

  -زوائد البشرة عديدة الخاليا .. وهذه تشمل : – 2

 عديدة الخاليا غير المتفرعة وذات صف واحد كما في الخيار -أ

 عديدة الخاليا غير المتفرعة وذات صفين كما في أوراق البطاطس -ب 

 عديدة الخاليا غير المتفرعة ومتعددة الصفوف كما في الرجلة  -ج

 ة شجيرية الشكل الشعيرات عديدة الخاليا متفرع –د 

 الشعيرات عديدة الخاليا نجمية الشكل كما في نبات الباذنجان   -ه

 

 زوائد البشرة الغدية ..  –ثانيا 

تتميز هذه الزوائد بقدرتها على افراز مواد كيميائية تكون عادة مجموعة من الزيوت 

  -األثيرية ومنها :

 الشعور الالذعة  -1

وتعمل هذه على وقاية النبات من الحيوانات وتتكون الشعيرة من خلية واحدة أبرية 

الشكل وذات قاعدة منتفخة محاطة بخاليا بشرة فوق مستوى خاليا البشرة العادية 

طرف الشعرة يكون منتفخ قليال  ومشبع بمادة السيليكا وتكون األجزاء السفلى من 

لشعرة تكسر طرفها وتبقى نهاية مدببة تثقب الشعرة مشبعة بمادة الجير عند لمس ا

 الجلد وتحقن فيه المادة السامة الموجودة في قاعدة الشعرة 

 

 زوائد تفرز الملح ..  – 2

بعض النباتات التي تتحمل معدالت عالية من االمالح في التربة تكون الشعيرات مثانية 

 المحتوي على أيونات يتكون كل منها من خلية ساقية وخلية مثانية , يمر المحلول 
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الملح من أوعية الخشب مارا بالنسيج الوسطي للورقة ثم خاليا البشرة الى الخلية 

الساقية وأخيرا تدخل أيونات الملح الى خلية المثانة وهناك تتجمع في الفجوة الوسطية 

وق أبيض اللون على سطح الورقة الكبيرة وبجفاف المثانة تبقى االمالح كطبقة مسح

 كما في وريقة شجرة الملح . 

 

 

 

 

 

  Labiatus Glandsزوائد البشرة القرصية أو تسمى الغدد الشفوية  – 3

تحمل على ثمانية خاليا ساقية في أوراق نبات الالفندر تكون الزوائد قرصية الشكل 

( خاليا غدية تتكون قطريا من الساق وتكون مغطاة باألدمة  8يتكون القرص من ) 

تفرز الخاليا الغدية زيوت أثيرية تتجمع بين جدر الخاليا الغدية . )واألدمة قد تكون 

معنقة أو جالسة وتتكون من رأس مستدير أوبيضاوي الشكل كبير الحجم يحتوي على 

 ن خاليا افرازية للزيوت الطيارة غير محتوية على فجوات بل كثيفة السايتوبالزم (. ثما

 

 

 

  Subsidiary Cellsالخاليا المساعدة  – 4

كثيرا ما يشارك في المعقد الثغري خليتان او اكثر من الخاليا المتميزة مورفولوجيا عن 

باقي خاليا البشرة , تتصل مباشرة بالخليتين الحارستين من جهة وبباقي خاليا البشرة 

األعتيادية من جهة أخرى , يطلق عليها الخاليا المساعدة وقد تكون الخاليا المساعدة 

الثغري كما في الباقالء , إال إنها غالبا ما تكون موجودة في الكثير معدومة في المعقد 

 من مغطاة البذور وعاريات البذور وعادة ما تنشأ من خاليا البشرة األولية . 

  -ويمكن تصنيف المعقد الثغري على أساس المنشأ الى :

من منشأ عندما تنشأ الخليتان الحارستان والخليتان المساعدتان  - وسطي المنشأ – أ

 واحد 
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عندما تنشأ الخليتان المساعدتان من خليتين من خاليا البشرة  –محيطية المنشأ  – ب

 األولية مجاورتين للخليتين الحارستين . 

عندما تنشأ بعض الخاليا المساعدة من منشأ مشترك مع  –مختلطة المنشأ  – ج

 الخليتين الحارستين , بينما تنشأ خاليا مساعدة أخرى من منشأ مختلف . 

 

   Motor Cellsالخاليا المحركة  – 5

وهي خاليا واسعة الحجم رقيقة الجدران تتميز جدرانها االبتدائية الرقيقة بكثرة 

وتحوي أحيانا على الكيوتين وقد تكون جدرانها فيها السيلليلوز والمواد البكتينية 

الخارجية مغطاة بالكيوتكل والخاليا حية واسعة الفجوات خالية من البالستيدات 

الخضراء وغالبا ما تكون على هيئة أشرطة متوازية من المناطق الواقعة بين العروق 

 ونادرا ما تتواجد على السطح السفلي .  لبشرة السطح العلوي للورقة

  -ان من أهم وظائف الخاليا المحركة هي :

ترتبط هذه الخاليا بالمساعدة على أنبساط األوراق خالل فترة التكشف لألوراق عند  – أ

 تكوينها للقمم النامية للساق أي إنبساطها خالل فترة نمو األوراق من براعمها . 

وبسط األوراق خالل الطقس الرطب والجاف على التوالي  لها دور في عملية طي – ب

, إن احتواء الخاليا المحركة على كميات كبيرة من الماء تجعلها تفقد الكثير من مائها 

عند الجفاف فيصغر حجمها وبالتالي تعمل على طي الورقة والتفافها مما يعمل على 

ومنتفخة   Turgidن ممتلئة التقليل من سرعة النتح . أما في حالة الجو الرطب فتكو

مما يعمل على انبساط األوراق وعودة النتح .) ان السر في طي الورقة لألسفل لتقليل 

معدل النتح قدر اإلمكان بسبب تواجد الثغور على السطح السفلي للورقة بدرجة اكبر 

 من السطح العلوي ( 

 لها وظيفة خزن الماء أيضا .  – ج

 

ــــ                    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ  ـــــــــ

 .  Motor Cellوالخاليا المحركة  Stone Cellالخاليا القزمية ) الحجرية ( اهم الفروق بين 

  

 الخاليا المحركة الخاليا القزمية ) الحجرية ( ت

1 –  

2 –  
3 –  
 

4 –  
5 -  

 جدرات ثانوية ملكننةخاليا ميتة , تحوي 

 تحوي نقر متشعبة  
 تميل الى الشكل المتساوي األبعاد 

 

 وظيفتها دعم واسناد النبات 
جرررزء أساسررري مرررن السررركلريدات التابعرررة 

 للنسيج السكلرينكيمي 

 خاليا حية , ال تحوي جدران ثانوية ملكننة-

 ال تحوي نقر متشعبة -
تتواجد بشكل اشرطة على السطح العلوي  -

 للورقة 

 وظيفتها طي وانبساط الورقة -
البشررررة جرررزء اساسررري مرررن انرررواع نسررريج -

 التابعة للنسيج البيرينكيمي غالبا 

ـــــ                                       ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ  ــــــــــــ
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  Lithocytesخاليا البلورات المعلقة  – 6

وهي خاليا متخصصة من خاليا البشرة تتميز بسعة حجمها واحتوائها على نوع خاص 

من البورات يطلق عليه البلورة المعلقة , وتتميز البلورة المعلقة بكونها مركبة من 

ومن عنق مؤلف  3CaCOجسم البلورة المؤلف أساسا من كاربونات الكالسيوم 

اسا من مادة السيلليلوز حيث يجعل جسم البلورة معلقا بالجدار الخارجي للخلية أس

 الحاوية عليها بواسطة العنق . 

 

 

 

 

 

 

   Cork Cellsوخاليا الفلين  Silca Cellsخاليا السيليكا      – 7

كثيرا ما تكون خاليا   Graminaeaفي أوراق العديد من نباتات العائلة النجيلية 

البشرة غير متجانسة الحجم , إذ فضال عن ان الخاليا الحارسة والخاليا المساعدة فإن 

الخاليا األخرى من البشرة تتميز الى خاليا طويلة وخاليا قصيرة . تتميز الخاليا 

القصيرة بدورها الى خاليا سيليكا التي تتميز بكونها غنية بمادة السيايكا التي تكون 

موجودة بداخل الخاليا على هيئة حبيبات صغيرة متجانسة ضوئيا من مادة السيليكا , 

وخاليا التي تتميز بكون جدرانها مشبعة بمادة السيوبرين المميزة للخاليا الفلينية , وقد 

 تحتوي خاليا الفلين على اجسام عضوية صلبة بداخلها . 

 

    Epidermal Fibersألياف البشرة  – 8

ن في البشرة خاليا شبيهة باأللياف ناتجة من تصلب خاليا البشرة نتيجة قد تتكو

لحصول عملية تلكنن في جدرانها , أو قد تضاف كذلك مادة الكيوتين للجدار , أو يبقى 

 الجدار سيلليلوزيا . 

    Myrosin Cellsخاليا المايروسين  – 9

سين وهي خاليا واسعة وهي خاليا منعزلة موجودة في البشرة غنية بأنزيم المايرو

الحجم ذات طبيعة غدية غنية بأنزيم المايروسين وهي مألوفة في نباتات بعض العائلة 

 الصليبية وقد تكون خاليا المايروسين طويلة ومتفرعة . 

(   Glycoside) وهي على شكل كلوكوسايد   Sinigrin) توجد مادة السنجرين 

توجد في بذور الخروع وتخرج هذه بفعل أنزيم المايروسين والذي يوجد في خاليا 

منفصلة عن الخاليا المحتوية على الكلوكوسايد ولكنها موجودة في نفس بذور الخردل 

األسود وعندما تطحن البذور ويمتزج األنزيم بالكلوكوسايد تحدث التفاعالت وتتصاعد 

لحريف أو الرائحة النفاذة لبذور الخردل األسود حاملة الطعم االمادة الطيارة 

Mustared   Black   وكذلك مادة أخرى تنتج من كلوكوسايد السينالين

Sinalinيوجد في بذور نبات الخردل األبيض وWhite M.   . بفعل أنزيم المايروسين 
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صة تفرز من قبل بعض انواع خاليا المايروسين هي مادة دهنية بها صبغات خاو

 البشرة . ( . 

    Secretory Cellsالخاليا اإلفرازية ..  – 10

  Taninsغية ز مواد عضوية غالبا كالمواد الدباخاليا حية متخصصة تقوم بإفرا

وغيرها , وقد تقترن الخاليا الغدية أو األفرازية   Nectarوالهالم والصموغ والرحيق 

 مع الشعيرات الغدية 

 قد تكون بهيئة خاليا منعزلة أو أفرازية  –ب 

 أو تكون على شكل سطوح غدية .  –ج 

 أو تكون بهيئة تراكيب أكثر تعقيدا , قد تسهم فيها البشرة فقط وطبقات أخرى .  –د 

والخاليا االفرازية غزيرة السايتوبالزم غنية بالمايتوكوندريا والشبكة األندوبالزمية 

E.R . ومعقد كولجي وحاوية في سايتوبالزمها على عدد من التراكيب الحوصلية 

 

ـــ  ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ     ـــــــــ

 Peridermالبريديرم الكامبيوم الفليني ..                         

   
وينقسم جانبي إذ إنه يقع موازي لسطح الساق أو الجذور وهو نسيج واقي ثانوي المنشأ 

بأتجاه مماسي ويعمل على زيادة سمك جسم النبات , وهو خارجي المنشأ في الساق ألنه ينشأ 
من البشرة أو من المناطق الخارجية من القشرة , أما في الجذور فهو داخلي المنشأ كونه ينشأ 

ينشا في مواضع الجروح وكذلك من خاليا بيرينكيمية للسيقان  من الدائرة المحيطة . وهو
الجذور اثناء حدوث التغلظ الثانوي الناتج من نشاط الكامبيوم الوعائي مما يتسبب في زيادة و

ملحوظة في سمك العضو النباتي الذي يحصل فيه التغلظ الثانوي , مما يسلط ضغطا كبيرا على 
البشرة واالجزاء الخارجية من القشرة مما يؤدي الى تمزقها وبالتالي تفقد البشرة وظيفتها 

ج ضام , وظيفة البريديرم هو حماية األنسجة الداخلية من فقد الماء ومن دخول الطفيليات كنسي

الفليني  مالضارة , تتحول الخاليا البيرينكيمية الى خاليا مرستيمية تعرف بالكامبيو
Phellogen   , تنقسم كل خلية منه لتعطي خلية فلين للخارج وخلية بيرينكيمية للداخل ,

الناتجة من االنقسام تبقى مرستيمية , يسمى النسيج المتكون للخارج والمؤلف الخلية الثانية 
من خاليا فلينية بنسيج الفلين وخاليا الفلين متراصة جيدا ال تحوي مسافات بينية وتحوي على 

مادة السيوبرين ومرتبة في صفوف قطرية , اما الخاليا المتكونة للداخل من الكامبيوم الفليني 
. أي ان البريديرم متميز عادة الى ثالث طبقات من  Phllodermالثانوية  فتسمى القشرة

 الخارج للداخل وهي 
  Corkالفلين  – 1

  Phellogenالكامبيوم الفليني  – 2
  Phllodermالقشرة الثانوية  – 3

يمثل الفلين نسيجا مستديما بسيطا مكون من خاليا متراصة خالية من  Cork الفلين  – 1 

خالية من النقر عادة والخاليا   Suberizedالمسافات البينية وذات جدران ثانوية مسوبرة 

موشورية الشكل تموت عند النضج بعد اكتمال تكوين الجدران الثانوية فتصبح الخلية بعدئذ 

الخالي من البروتوبالست وتكمن   Cell lumenالخلية  مؤلفة من جدار خلوي يحيط بتجويف

 الوظيفة الوقائية لطبقة البريديرم الى وجود الفلين وترجع الوظيفة الوقائية للفلين الى وجود 
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ة مادة السيوبرين الدهنية في جدرانها مما يجعلها غير منفذة للهواء والسوائل . وتوجد ماد

السيوبرين على شكل صفائح تضاف للجدار فوق الجدار السيلليلوزي الملكنن , باألضافة الى 

تسوبر خاليا الفلين فان جدرانها تكون شديدة او محكمة التماسك ببعضها بدون مسافات بينية 

ولهاتين الصفتين وهما تسوبر الخاليا وشدة تماسك جدرانها ببعضها ترجع كفاءة طبقة الفلين 

, نسيج الفلين يحل عادة محل نسيج البشرة فظ االنسجة الداخلية من ان تفقد ماءها في ح

  Lenticlesويقوم بعمل الثغور نسيج آخر يسمى العديسات 

  -وظائف الفلين : 

 منع النبات من فقد كمية كبيرة من الماء عن طريق النتح الشديد بعد تمزق البشرة  – 1 

 اد تشكل طبقة عازلة تحمي النبات من الحرارة والبرودة تحتوي خاليا الفلين على مو – 2

الواقية والتي لها القدرة على   Taninsقد تحتفظ خاليا الفلين ببعض المواد الدباغية  – 3

 مقاومة الطفيليات عند غزوها ألنسجة النبات . 
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     Phloem Tissueنسيج اللحاء                          
وهو نسيج معقد وظيفته الرئيسية نقل المواد الغذائية في النباتات الوعائية بشكل ذائب ويقترن 

  -نسيج اللحاء عادة مع نسيج الخشب في سائر األعضاء النباتية فيكونان معا النسيج الوعائي :
  -ذور من :ويتألف اللحاء في مغطاة الب

                       Sieve Tubeأنابيب منخلية  – 1
                Companion Cellsخاليا مرافقة  2 -

   Phloem Paranchymaخاليا بيرينكيمية  – 3
                                         Fibersألياف  – 4

 Sieve, وتوجد بدال عنها خاليا منخلية أما في عاريات البذور فيفتقر اللحاء لألنابيب المنخلية 
cells  تمثل كل منها خلية مفردة , كما إن الخاليا المرافقة تكون معدومة . بينما يقتصر لحاء

 النباتات الوعائية الواطئة على الخاليا المنخلية والخاليا البيرينكيمية . 
تشمل النباتات البذرية مجموعتين كبيرتين من النباتات عاريات البذور ومغطاة أو   -مالحظة :

) كاسيات ( البذور , وتمتاز النباتات عاريات البذور بأن البذور تكون عارية على الورقة 
الجرثومية الكبيرة والتي تعرف بالحرشفة الكبيرة ) مخاريط ذكرية وانثوية ( . في حين ان 

ور تتكون النباتات مغطاة البذور داخل جدار المبيض الذي يصبح جدار الثمرة ولذلك تكون البذ
 البذور مغطاة . 

  -ومن الجدير بالذكر إن منشأ الخشب واللحاء يكون كالتالي :

    Procambiumالكامبيوم األولي  – 1
  -وهو النسيج الذي ينشأ منه :

  -حيث يصنف هذا الى :  Primary Xylemالخشب األبتدائي  -أ        
 ويتم تكوينه في الفترة التي يكون فيها العضو  Protoxylem –خشب أول  – 1             

 النباتي ال يزال في حالة تمدد او نمو طولي .                                    
يتم تمييزه من الكامبيوم األولي في وقت متأخر   Metaxylemخشب تالي  – 2              

 وال 
 يتم نضج عناصره بصورة كاملة إال بعد اكتمال استطالة العضو النباتي .                              

  -حيث يصنف هذا الى : Primary Phloemاللحاء األبتدائي  –ب 
 ه بعد نشأتها من الكامبيوم األولي وتتميز عناصر  Protophloemلحاء أولي  – 1              

 في مرحلة مبكرة وذلك قبل اكتمال استطالة العضو النباتي وعليه فإن                               
 عناصره كثيرا ما تتمزق وتفقد وظيفتها بعد فترة قصيرة .                               

حصل تمييز عناصره بعد نشوئها من ال ي  Metaphloemلحاء تالي  – 2              

الذي يتكون فيه الكامبيوم األولي إال في مرحلة متأخرة وذلك بعد اكتمال تمدد العضو النباتي 
ويبقى اللحاء التالي مؤديا وظيفتة لفترة أطول نسبيا كما انه يمثل في النباتات التي ال تعاني 

حياة النبات , أما في النباتات المعمرة التي تغلظا ثانويا الجزء الوحيد من اللحاء الوظيفي طيلة 
حال تكون   Secondary  Phloemيحصل فيها تغلظ ثانوي فيحل محله اللحاء الثانوي 

 األخير بفعل نشاط الكامبيوم الوعائي . 
ـ                     ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ  ـــــــــ

   Vascular Cambiumالكامبيوم الوعائي  – 2
  -وهو النسيج الخاص الذي ينشأ منه :

 خالل فترة النمو الثانوي  .Secondary Xالخشب الثانوي   –أ    
ويكون منسقا في نظام محوري او عمودي ونظام   .Secondary  P  اللحاء الثانوي –ب     

  Phloem Raysتستمر األشعة اللحائية أفقي أو شعاعي كما يالحظ في الخشب الثانوي , 
 خالل األصول الشعاعية للكامبيوم التي كونتها مع نظيرتها في الخشب مكونة سلسلة شعاعية 
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والتي تعتبر من الصفات   Vascular Raysمن الخاليا يطلق عليها مجتمعة األشعة الوعائية 
المميزة للخشب واللحاء الثانويين . ومن الجدير بالذكر إن كميات الخشب الثانوي المنتجة من 

الكامبيوم الوعائي هي اكثر بكثير من كميات اللحاء الثانوي المنتجة منه وذلك لحاجة النباتات 
حاليل الغذائية من مع تقدم عمرها وكبر حجمها الى أقصى امتصاص ممكن وأكثر سحب للم

التربة , أضافة الى ان الكامبيوم يقوم بتكوين خاليا خشب بدرجة اسرع من تكوينه لخاليا 
 اللحاء بحيث تكون بالنهاية القسم االكبر من الحجم الكلي للجذور 

ــــ            ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــــــــــــ ــــ ـــ ـــ ــــ  ــ
 

 أهم الفروق بين الكامبيوم الفليني والكامبيوم الوعائي             

 الكامبيوم الوعائي الكامبيوم الفليني  ت 

 يكون الخشب الثانوي واللحاء الثانوي  يكون الفلين والقشرة الثانوية  1

 ال يتحول ويبقى دون تغيير يتحول الى فلين في النهاية  2

طارئ على النبات وغير مستمر مع  3

 حياة النبات 

 مستمر مع حياة النبات 

وظيفته هي غلق الفتحات الناتجة  4

بسبب نشاط الكامبيوم الوعائي وتمزق 

 نسيج اليشرة 

وظيفته انتاج خشب ثانوي ولحاء ثانوي 

 لمواكبة تطور ونمو النبات 

يتوقف عن االنقسام عندما يتم معالجة  5

 الضرر الناتج من تمزق البشرة 

ال يتوقف عن االنقسام ويستمر بالنشاط ما دام 

 النبات حي 

يعتبر نشاطه اساسي لحساب وعد الحلقات  ليس له عالقة بالحلقات السنوية  6

 السنوية 

منشأه من خاليا البشرة والطبقة  7

الخارجية من القشرة او الدائرة 

 المحيطة 

 يتكون من اصول مغزلية واصول شعاعية 

 

ـ     ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ  ـــــــــ
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  -عند مناقشة عناصر الخشب واللحاء يجب التأكيد على نقاط ارتكاز أساسية هي : -مالحظة :
 مناقشة طريقة ترتيب العنصر أي هل أن  العناصر  مفردة ام بشكل سلسلة . ؟  – 1

 مناقشة طريقة نقل المحاليل هل تحوي ثقوب او نقر . ؟  – 2
 مناقشة تثخن جدرانها وطريقة الترسيب . – 3

 مناقشة الصفائح الرابطة بين الوحدات .  – 4
 

 
 أهم العناصر الموجودة في لحاء مغطاة البذور               

 
     Sieve Tubesاألنابيب المنخلية ..  – 1

بوب , تتكون األنبوبة المنخلية من سلسلة من الخاليا تنتظم في صف متصل على هيئة أن
المنخلية مع بعضها عند نهاياتها ويطلق عليها وحدات األنابيب نبوبة وتلتقي الخاليا المكونة لإل

ق عادة مكون اساسا من مادة يالمنخلية . وتحاط وحدات األنابيب المنخلية بجدار ابتدائي رق
وال تحوي الخاليا الغربالية المسنة على نواة وشبكة السيلليلوز ويخلو من مادة اللكنين ,

تكون وحدة األنبوبة المنخلية أي الخلية تكون حاوية على وفي البدابة .   E.Rاندوبالزمية 
وقد تحوي بالستيدات , وتحصل جملة من نواة وسايتوبالزم ومحتويات أخرى كالبروتينات 

 الخاصة في االنابيب المنخلية تفضي بها للنضج ونقل الغذاء التغيرات 

                                 -وكالتالي : ضمن نسيج اللحاء في النبات 
 تنحل النواة ويبقى السايتوبالزم  – 1

التي ال تلبث ان تتكون في السايتوبالزم اجسام صغيرة يطلق عليها االجسام الهالمية  – 2 
 تنتقل الى العصير الخلوي . 

 يزول غشاء الفجوة وتمتزج محتويات السايتوبالزم مع العصير الخلوي  – 3
 في جدرانها المستعرضة تخترق الخيوط البروتوبالزمية السميكة ثقوب الصفائح المنخلية  – 4

وهو مادة   Callose سمى االشرطة الرابطة بمادة الكالوزتحاط هذه الخيوط  او ت – 5
كاربوهيدراتية تالحظ في األقراص المنخلية الموجودة في األنابيب المنخلية حيث تتراكم فيها 

اللحائي خالل فترة السكون الشتوي وتنتج عند  تحللها جزيئات من سكر الكلوكوز.   وتعيق النقل 
فهو عبارة عن نسيج التئام الجروح يظهر أوال كأنسجة بيرينكيمية غير    Callusأما الكالص  

متميزة في حواف الطعم أو البرعم أو القلم أو أنسجة الجروح األخرى . وسميت الخيوط 
 كونها تربط سايتوبالزم الوحدتين المتتاليتين في األنبوبة المنخلية مع بعض باألشرطة الرابطة 

المحيطة بالخيوط الرابطة بمرور الزمن على حساب الخيوط  يزداد سمك اسطوانة الكالوز – 6

افة بالتدريج حتى تتالشى تماما وعندها تفقد نفسها مما يؤدي باألخيرة ان تصبح اكثر نح
األنبوبة المنخلية وظيفتها الناقلة وعند موت وحدات األنبوبة المنخلية تختفي مادة الكالوز 

 تماما وتصبح الصفائح المنخلية ذات ثقوب ظاهرة لكنها تصبح خالية من الخيوط الرابطة . 
  -ة المنخلية وهي  :أي أن هناك ثالث تغيرات متزامنة عند موت األنبوب

 زيادة الكالوز وتتالشى الخيوط  – 1
 اختفاء مادة الكالوز  – 2

 تصبح الصفائح ذات ثقوب ظاهرة خالية من الخيوط الرابطة .  – 3
وتتميز األنابيب المنخلية بوجود صفائح منخلية في جدرانها النهائية ) المستعرضة ( للوحدات 

ية بوضع أفقي متعامد مع المحور الطولي لإلنبوبة المنخلية المكونة لها وتكون الصفائح المنخل
 وقد تكون بوضع مائل , ويعتبر النوع المائل أقل رقيا من النوع األفقي من الناحية التطورية . 
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وفي حاالت نادرة قد تستطيع األنابيب المنخلية استعادة نشاطها عن طريق تحلل بعض من مادة 
الكالوز واستعادة نشاط الخيوط الرابطة بعد تكوينها ثانية في الربيع التالي . إن الطبيعة الحية 

  -لوحدات األنابيب المنخلية يعززها ما يلي :
 قابليتها على تكوين الكالوز  – 1

 درتها على اذابته وق – 2
وقدرتها على تكوين خيوط رابطة في بعض األحيان مما يعزز الطبيعة الحية لها على  – 3

 الرغم من انحالل النواة فيها عند النضج . 
 

  -أما الصفائح المنخلية فهي إما :
 عندما تكون الثقوب منتشرة في الصفيحة دون تمييز.  .Simple S. Pالصفائح البسيطة  – 1

عندما تتجمع الثقوب في مناطق منفصلة يطلق  .Compound S. Pالصفائح المركبة – 2
أي أن الصفيحة المركبة تكون حاوية على أكثر   Sieve areaعلى كل منها المساحة المنخلية 

من مساحة منخلية واحدة وقد توجد المساحات المنخلية في الجدران الجانبية لوحدات االنابيب 
جدا مقارنة مع نظيراتها في الصفائح في هذه الحالة تكون ذات ثقوب ضيقة  المنخلية غير انها

المنخلية وبين الخاليا البيرينكيمية , يقابلها عند ذلك حقول النقر األبتدائية في الشق من الجدار 
 العائد للخلية البيرينكيمية . 

نابيب المنخلية خاليا أما في عاريات البذور والنباتات الوعائية الواطئة فتوجد بدال من األ

والتي تمثل كل منها خلية مفردة وال تتحد الخاليا المنخلية لتكوين انبوبة   Sieve Cellمنخلية 
متعددة الخاليا بل تبقى كل منها مستقلة ويقتصر اتصالها مع بعضها على االشرطة البالزمية 

ها تمثل حالة أكثر تخصصا الموجودة في المساحات المنخلية والتي تشبه البالزمودزماتا إال أن
من البالزمودزماتا العادية , وفي بعض نباتات عاريات البذور توجد جدران ثانوية في الخاليا 

المنخلية , وتعتبر األنابيب المنخلية اكثر رقيا من الخاليا المنخلية من الناحية التطورية . 
خلية والخاليا المنخلية فإن مصطلح الموجود بين وحدات االنابيب المن وبالنظر للتشابه الوظيفي

يستعمل للداللة على المجموعتين من العناصر الناقلة   Sieve Elementsالعناصر المنخلية 
في اللحاء , ان فقد النواة في الوحدات المنخلية يجعل عمرها الوظيفي قصير ينتهي غالبا في 

بذور قد تبقى فعالة لفترة اطول موسم واحد او موسمين غير ان الخاليا المنخلية في عاريات ال
 تصل احيانا عدة سنوات . 

ــ          ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ  ــــــــــ
 

       Companian Cellsالخاليا المرافقة  - 2                    

رينكيمية متخصصة ذات بروتوبالست فعال يحتوي على سايتوبالزم كثيف ونواة وهي خاليا بي
وترتبط الخاليا المرافقة مع وحدات االنبوبة المنخلية إرتباطا وثيقا في الوقع .. والمنشأ .. 

والوظيفة .. فمن ناحية الموقع تقترن خلية مرافقة واحدة او اكثر بكل وحدة من وحدات 
ومن ناحية المنشأ .. فإن منشأ الخلية المرافقة من نفس الخلية المرستيمية االنبوبة المنخلية .. 

 –التي نشأت منها وحدة األنبوبة المنخلية تلك , إن األرتباط الوثيق بين الخلية المرافقة 
التي تقترن بها يشير  –الخالية من النواة  –وبين وحدة االنبوبة المنخلية  –الحاوية على نواة 

الى وجود ارتباط وظيفي بينهما ويعزز ذلك ان موت الخاليا المرافقة في اللحاء يؤدي الى 
فقدان اللحاء لوظيفته . والخاليا المرافقة ذات جدران ابتدائية رقيقة حاوية على حقول نقر 

في شق الجدار المحيط  ابتدائية تقترن مع وحدات األنبوبة المنخلية المقابلة لها بمناطق منخلية
بوحدة االنبوبة المنخلية وتنشأ الخلية المرافقة من نفس الخلية المرستيمية التي تنشأ منها 

 وحدة األنبوبة المنخلية المقترنة بها وذلك نتيجة لحصول انقسامات مماسية او محيطية في 
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حيث تكون احدى الخليتين ون هذا االنقسام غير متكافئ الخلية االمية المكونة لهما ويك
الناتجتين اكبر من االخرى فتتميز الكبيرة منهما الى وحدة انبوبة منخلية بينما تتحول الصغيرة 

الى خلية مرافقة وقد تعاني الخلية الصغيرة انقساما مستعرضا مرة أو اكثر فتتكون بذلك خليتان 
 .  وحدات االنابيب المنخلية مرافقتان او اكثر لكل وحدة من 

ــ                   ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ  ــــــــــ
     Phloem Parenchymaبيرينكيما اللحاء  – 3                       

او ثانويا . وفي اللحاء  توجد الخاليا البيرينكيمية كاحد مكونات نسيج اللحاء سواء كان ابتدائيا
اليا البيرينكيمية موجودة في اللحاء بصورة مفردة او على هيئة مجموعات خاألبتدائي تكون ال

ونظام محوري   .Radial S, أما في اللحاء الثانوي فتنتظم بصورة منسقة في نظام شعاعي 
Axil S.  ي جدرانها احيانا مادة والخاليا البيرينكيمية للحاء تميل الى االستطالة وقد تتكون ف

كما إن بعضها قد يكون مقسما بحواجز مستعرضة الى ردهات وقد تحوي كل  Legninاللكنين 
ردهة على بلورة منفردة  . أن وظيفة الخاليا البيرينكيمية في اللحاء هي الخزن حيث تخزن 

لركود تمتليء , وقد توجد فيها بلورات وفي فترات االماء وبعض المواد الدباغية والراتنجية 
الخاليا البيرينكيمية بالنشا او الزيت وبعد موت اللحاء أما أن تبقى الخاليا البيرينكيمية على 

جدرانها السيلليلوزية الرقيقة او ان تتغلظ تلك الجدران وتتصلب نتيجة إلضافة جدران ثانوية 
 عليها وبذلك تتحول الى سكلريدات ذات جدران ملكننة في الغالب 

ـ                     ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ  ـــــــــ

   Phloem Fibersألياف اللحاء  – 4                              
  -يوجد نوعين من ألياف اللحاء :

 توجد في السيقان الحديثة  –ألياف لحاء ابتدائية  – 1
وتوجد في اللحاء الثانوي وقد يصل التسمك ) التغلظ ( الثانوي في  –ألياف لحاء ثانوية  – 2

% من مساحة القطاع العرضي في الخلية  90جدران ألياف اللحاء الثانوي في الكتان الى 
 وز وتوجد بألياف اللحاء نقر بسيطة او مضفوفة قليال . % من السيلليل 90 – 75وتشمل من 

  -اف اللحاء فتتلخص بـ :أما وظيفة ألي
 تدعيم وتقوية النبات  – 1

وقاية األنسجة الغضة الواقعة تحتها بما في ذلك الكامبيوم األولي والوعائي فتحفظ تلك  – 2
 األنسجة من العوامل الخارجية . 

 تعتبر المصدر الرئيسي لأللياف في التجارة والصناعة .  – 3
وتتكون السكلريدات في لحاء بعض النباتات نتيجة لحصول عملية التصلب في بعض الخاليا 
البيرينكيمية الموجودة في هذا النسيج ويحصل ذلك في المناطق القديمة من اللحاء نتيجة 

 لتكوين جدران ثانوية فيها والتي كثيرا ما تكون ملكننة 
 

ــ        ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــــــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ  ـ
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 أهم الفروق بين اللحاء األولي واللحاء التالي                    

 

 اللحاء التالي   اللحاء األولي   ت

يتميز من الكامبيوم األولي في مرحلة  -1

 مبكرة 

ينشأ من الكامبيوم األولي في مرحلة  -1

 متأخرة 

 يحتل موقعا محددا من الحزمة الوعائية -2 يحتل موقعا خارجيا من الحزمة الوعائية  -2

العناصر المنخلية أكثر نحافة وأقل وضوح  -3
 وقد تكون مقترنة بالخاليا المرافقة 

وحدات األنابيب المنخلية واسعة ومقترنة -3
 بالخاليا المرافقة بصورة اعتيادية 

تتواجد العناصر المنخلية ضمن خاليا حية  -4
طويلة تمثل بدايات األلياف التي تتميز في 
ما بعد الى ألياف بعد تهشم وحدات األنابيب 

 المنخلية  

األلياف معدومة , بعد تهشم اللحاء  -4
التالي مؤديا لوظيفته لفترة األولي يبقى 

 أطول 

 

 
ــــ                              ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ  ــــــــــــ

    Xylem Tissueنسيج الخشب                  

خالل نسيج معقد وظيفته الرئيسية نقل الماء واألمالح المعدنية الممتصة من التربة 

 –الجذر فالساق فاألوراق حيث يتم صنع الغذاء ويقترن نسيج الخشب مع نسيج اللحاء 

فيكونان معا النسيج الوعائي . ويقوم نسيج الخشب الى جانب  –المعني بنقل الغذاء 

وظيفة النقل بوظيفة ميكانيكية حيث يكسب األعضاء دعامة وقوة نظرا لوجود عناصر 

نسيج كاأللياف وللطبيعة القاسية لجدران العناصر الناقلة ميكانيكية صرفة ضمن هذا ال

  -فيه ) القصيبات واألوعية (  وبناءا على : 

 الطبيعة الشكلية البارزة لنسيج الخشب  – 1

 وأنه يحتفظ بكيانه التركيبي لفترة أطول من الزمن .  – 2

 وبقاءه على الجسم النباتي بصورة مستمرة  – 3

لى نسيج الخشب في دراسة المتحجرات النباتية والعالقات وعليه يمكن اإلعتماد ع

  -التطورية للنبات . وعموما يتركب نسيج الخشب في معظم مغطاة البذور من التالي : 

                       Tracheidsالقصيبات  – 1

                               Vesselsاألوعية  -2

                                  Fibersاأللياف  -3

   Parenchyma Cellsخاليا بيرينكيمية  – 4

ــ           ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ  ـــــــــ

  .Tالقصيبات    -1                               

خال من الثقوب لكنه يحتوي على نقر تمثل كل قصيبة خلية مستقلة ذات جدار ثانوي 

Pits   والقصيبات خاليا مستطيلة تموت عند النضج وظيفتها الرئيسية مرتبطة بنقل

تا الماء واألمالح المعدنية الذائبة فيه كما إنها تقوم بوظيفة التدعيم وتتميز نهاي

 تظمة بل القصيبة بكونهما مدببتين نوعا ما , لكنهما ليست مستدقتين بصورة كبيرة ومن
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يقتصر ذلك على اتجاه واحد او مستوى واحد وتكون الجدران النهائية للقصيبات مائلة 

عادة حاوية على نقر وتبدو القصيبات مضلعة في المقطع المستعرض غير انها قد تميل 

 –وهي من النوع المضفوف غالبا  –الى األستدارة وتختلف طريقة توزيع النقر 

باختالف جدران القصيبة حيث تكون وفيرة عادة في الجدران النهائية بينما تقل او 

تنعدم في الجدران المماسية . ويتم انتقال الماء والمواد المذابة فيه من قصيبة الى 

 أخرى عن طريق النقر الموجودة في الجدران الفاصلة بينها , وعندما تكون النقر

فإن مرور الماء يتم عن طريق الجزء الرقيق من   Torusمضفوفة وحاوية على تخت 

غشاء النقرة الذي يقع خارج التخت . وتتغلظ جدران القصيبات بصورة مختلفة كالتغلظ 

  Reticular, والشبكي   Spiral (Helical )والحزوني   Annularالحلقي 

الذي ينشأ من  Pittadع النقري , وهذا اضافة الى النو Scalariformوالسلمي 

ويعتبر التغلظ المنقر أرقى أنواع التغلظ في وجود النقر المضفوفة أو البسيطة . 

 األوعية مقارنة مع التغلظ الحلقي أو الحلزوني أو السلمي أو الشبكي 

ــــ      ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ  ـــــــــــ

 

 

     Vesselsأوعية الخشب  – 2                                

يمثل الوعاء تركيبا إنبوبيا متعدد الخاليا , ينشأ من سلسلة من الخاليا تتصل مع 

بعضها البعض عند نهاياتها , ويطلق على كل خلية منها وحدة الوعاء وضمن الوعاء 

  Perforatedالواحد تكون الجدران النهائية ) المستعرضة ( لوحدات األوعية مثقبة 

ية الوعاء بالجدار النهائي الخالي من الثقوب والحاوي أو ذائبة بصورة كلية وتتعين نها

على نقر فقط . وكما هو الحال في القصيبات فإن وحدات الوعاء تموت عند النضج 

مالح المعدنية المذابة فيه المؤلفة من الماء واأل   Sapوتكون حاوية على العصارة 

أو حاوية على   Pitted رى منقرةلثانوية الملكننة قد تكون هي األخإن جدرانها اكما 

تغلظات مختلفة كالحلقي والحلزوني والشبكي والسلمي وبالنظر لوجود الثقوب في 

الجدران النهائية لوحدات األوعية فإن العصارة تمر خاللها بحرية ضمن الوعاء الواحد 

بينما يقتصر مرور العصارة خالل الجدران الفاصلة بين وعاء وآخر على النقر 

الحاوية  –أو المستعرضة –لك الجدران ويطلق على الجدران النهائية الموجودة في ت

وتوصف هذه الصفائح   Perforation Platesعلى ثقوب مصطلح الصفائح المثقبة 

  -بأنها :

 عندما تكون حاوية على ثقب واحد .  .Simple P. Pبسيطة  - 1

 عندما يوجد بها اكثر من ثقب واحد .   .Compound P. Pومركبة   - 2

وتبعا ألشكال الثقوب وطريقة ترتيبها في الصفائح المركبة فإنها تصنف الى سلمية أو 

شبكية وتتكون الثقوب خالل فترة نشوء أوعية الخشب بفعل أنزيمات يفرزها 

قع البروتوبالست مما يعمل على إذابة الجدار األبتدائي أو الصفيحة الوسطى في الموا

من الجدار التي لم يضاف عليها جدارا ثانويا , وبذلك فإنه تبعا لطريقة توزيع المناطق 

 الذائبة يتعين نوع الصفيحة المثقبة , ومن ثم يموت البروتوبالست وتنحل مكوناته 
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 يبات واالوعية في نسيج الخشب القصالفروق بين  اهم                     
 

 

 االوعية   القصيبات 

, مع تغلظ الجدران حلقي ثم حلزوني  – 1

التأكيد على ان التغلظ المنقر أرقى أنواع 
التغلظ في األوعية مقارنة مع التغلظ الحلقي 

 والحلزوني والسلمي والشبكي 

 تغلظ الجدران اضافة الى تغلظ الثقوب  – 1

خالية من الثقوب ولكن تحوي نقر  – 2
 مضفوفة  

تحوي على ثقوب بفعل انزيمات  – 2
البروتوبالست بين وحدات األوعية , وتحوي 

 نقر نهاية الوعاء 

تمثل كل قصيبة خلية مستقلة ذات جدار  – 3
 ثانوي ملكنن 

الوعاء تركيب انبوبي متعدد الخاليا ينشأ  – 3
  من سلسلة من الخاليا متصلة ببعضها

أقل رقيا من الناحية التطورية وهي صفة  – 4

 مميزة لعاريات البذور 

أكثر رقيا من الناحية التطورية وهي  – 4

 صفة مميزة لمغطاة البذور 

 تستمر مع عمر النبات وهي خاليا قديمة  -5 مع بداية عمر النبات أو هي خاليا حديثة  -5

         

  Xylem Fibersألياف الخشب  – 3                             
وهي ألياف مقترنة بنسيج الخشب وظيفتها ميكانيكية جدرانها ملكننة وأكثر سمكا من جدران 

  -القصيبات وهي على عدة أنواع :

                .Common Fاأللياف العادية  – 1
   Fiber-Tracheidsاأللياف القصيبية    – 2

        .Gelatinous Fاأللياف الجيالتينية  – 3
   .Hibriforn Fألياف عالية التخصص    – 4

تتميز القصيبات الليفية بكونها أقل طوال وأرق جدرانا مقارنة باأللياف العادية لنفس الخشب , 
كما إنها ذات نقر مضفوفة من نوع خاص , حيث أن األضافات الثانوية للجدار تستمر فوق 

دائرية وتكون الفتحة الموجودة عند ضفاف النقرة ضفاف النقرة فتكون بذلك قناة ذات فتحتين 
, أما الفتحة   Outer Apertureوصغيرة نسبيا ويطلق عليها الفتحة الخارجية  الشكل

فتقع عند التقاء القناة بتجويف الخلية , وتتخذ األخير شكال   Inner Apertureالداخلية  
قمعيا مسطحا لذا فهي تبدو في المظهر السطحي على هيئة شق متقاطع . وتتميز القصيبات 

عتيادية بكون األولى أكثر طوال ألنها ليفة , وأسمك جدرانا , كما إن الليفية عن القصيبات األ
ردهات النقر المضفوفة فيها تكون مختزلة نسبيا مقارنة مع نظيراتها في القصيبات . وفي 

بعض القصيبات الليفية قد يبقى البروتوبالست حيا لفترة من الزمن بعد نضج الجدار الثانوي قد 
لعنب . ويزداد وجود األلياف في الخشب كلما زادت األوعية الخشبية تصل لعدة سنوات كما في ا

فيه بينما يقل وجوده بازدياد القصيبات لذا فخشب عاريات البذور تنعدم فيه األلياف . أما 

األلياف الجيالتينية ) السيلليلوزية ( فتتميز جدرانها الثانوية التي ينعدم فيها اللكنين أو الحاوية 
ة من هذه المادة , بينما تزداد في جدرانها نسبة السيلليلوز وسميت هذه األلياف على كميات قليل

 بهذا األسم لكونها ذات مظهر جيالتيني وهي موجودة في الخشب الفعال لبعض ذوات الفلقتين . 
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أما األلياف عالية التخصص للخشب , فتكون هي األخرى حاوية على نقر تتميز بها قناة وتكون 
خالية من الفتحة المواجهة للتجويف ذات شكل قمعي مفلطح اال ان النقر هنا تكون بسيطة 

 الردهة وهي تظهر في المظهر السطحي شقية او متقاطعة . 
ـــــــــــــــ                              ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ  ـ

 أهم الفروق بين األلياف القصيبية واأللياف العادية                         

 األلياف العادية  األياف القصيبية  ت

أقل طوال أي أقصر لكنها أعرض من  -1

 األلياف 

 أكثر طوال – 1

 أسمك جدرانا  أرق جدرانا  -2

أضافات النقر لها فتحتان خارجية   -3
 وداخلية 

 ال توجد بها -3

  

ــ                                         ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ  ـــــــــ
 فروق بين القصيبات واأللياف لأهم ا                               

                               

 األلياف القصيبات  ت

تحتوي على نقر نضفوفة من نوع خاص تشبه -1 تحتوي على نقر مضفوفة  -1

 الشقوق خاصة في األياف القصيبية 

 أطول نسبيا وذات تجاويف أضيق من القصيبات  -2 أقصر نسبيا وذات تجتويف أوسع  -2

 جدرانها أقوى  -3 جدرانها أرق  -3

ـ                          ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ  ــــــــــ
 أهم الفروق بين األلياف القصيبية والقصيبات العادية            

 القصيبات العادية  األلياف القصيبية  ت 

 أقل طوال  -1 أكثر طوال  -1

 أرق جدرانا  -2 أسمك جدرانا  -2

 عموم القصيبات ميتة عند النضج  -3 قد تبقى حية  -3

 القصيبات غير مقسمة  -4 قد تنقسم الخاليا بجدر مستعرضة  -4

وظيفتها نقل الماء من الجذر الى الساق  -5 وظيفتها التدعيم  -5

 واألوراق 

ـ       ــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ  ـــــــــــ
     .Xylem Pبيرينكيما الخشب  – 4                         

وهي خاليا بيرينكيمية مقترنة بنسيج الخشب وظيفتها الرئيسية هي الخزن ويقوم بعضها أيضا 
قصيرة خاصة باإلتجاه الشعاعي وتختلف طبيعة المواد المخزنة في الخاليا  بالنقل لمسافات

البيرينكيمية للخشب كما إنها تختلف أحيانا في طبيعة الجدار فباإلضافة الى الماء قد تختزن 
الخاليا النشا والزيوت , كما إن المواد الدباغية والبلورات تعتبر من المحتويات المالوفة في 

ب وقد تتغلظ جدران الخاليا البيرينكيمية بجدران ثانوية ملكننة خاصة في بيرينكيما الخش
الخشب الثانوي وعندها تكون الجدران حاوية على نقر بسيطة أو مضفوفة أو شبه مضفوفة . 

وقد تنقسم الخلية بحواجز مستعرضة او طولية الى ردهات تحتوي كل منها بداخلها بلورة 
البيرينكيمية بنسبة أوفر في الخشب اإلبتدائي منها في الخشب  واحدة عادة ويكون وجود الخاليا

 ..  الثانوي 

 

 أ . م . د . باقر جالب هادي الربيعي 



 

61 
 

  -كما إنها تكون في األخير متواجدة بمجموعات منسقة في نظامين متميزين هما :
     .Axial ( Vertical ) Sالنظام المحورس ) العمودي (  – 1

        Radial ( Horizontal )النظام الشعاعي ) األفقي (  – 2
  -مالحظات مهمة :

, حيث يتجمع النشا مع نهاية موسم أهم وظيفة لخاليا بيرينكيما الخشب هي تخزين الغذاء  – 1
 النمو ومن ثم يستنزف عندما ينشط الكامبيوم في موسم النمو الالحق . 

في الخشب الثانوي أو في اللحاء الثانوي تنتظم الخاليا البيرينكيمية التابعة سواء للخشب  – 2
 أو اللحاء بشكل محوري أو عمودي وبشكل شعاعي أو أفقي 

نهاية األوعية نقر , بينما نهاية وحدات األنابيب المنخلية ثقوب أي أن الصاعد نقر وهذا  – 3
 هذا أيضا افضل للنبات . أفضل للنبات , بينما النازل ثقوب و

ـ                                        ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ  ــــــــــــ
 أهم الفروق بين الخشب اإلبتدائي والخشب الثانوي                

         

 

 ت

 الخشب الثانوي   الخشب األبتدائي 

ينشأ من الكامبيوم الوعائي خالل فترة  ينشأ من الكامبيوم األولي  1

 النمو الثانوي 

خاليا بيرينكيما الخشب غير منسقة , وإذا  2

 انتظمت فهي في أشعة كاذبة 

 مكوناته اكثر تنسيقا وتنتظم بأشعة حقيقة  -

 ال يتميز الى خشب أول وخشب تالي  - يتميز الى خشب أول وخشب تالي  3

 أهم الفروق بين الخشب األول والخشب التالي                       

 الخشب التالي  الخشب األول  ت

 يحوي ألياف  -1 ال يحوي ألياف  -1

طبيعة التغلظ في العناصر الناقلة يسود  -2
فيها التغلظ الحلقي والحلزوني والتي ال 

 تقاوم الشد 

يسود التغلظ الحلزوني والسلمي والشبكي  -2
والمنقر والتي تقاوم قوة الشد الناتجة عن 

 التمدد السريع للعضو النباتي  

يتكون في بداية عمر النبات ) مبكر (  -3

 أي ينضج أوال 

 يتكون في وقت متأخر أي ينضج متأخرا  -3

قد تتمزق عناصر الخشب فيه لفشلها  -4
حاصل في االنسجة في مواكبة التمدد ال

المجاورة خاصة في السيقان , وال 
 تحصل هذه الظاهرة في الجذور 

يبقى محتفظا بكيانه التركيبي ومؤديا  -4
لوظيفة النقل لفترة اطول في معظم االعضاء 

النباتية واحيانا تبقى هي الجزء الوحيد الذي 
يؤدي وظيفة نقل الماء واألمالح المعدنية طيلة 

 حياة النبات . 

 

ــ              ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ  ـــــــــ
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 الكامبيوم يشكل اسطوانة كاملة داخل جسم النبات .                       
 

في النباتات الخشبية من ذوات الفلقتين وفي  P. V. Tتقوم األنسجة الدعامية األبتدائية 
 .S. Vعاريات البذور بوظيفتها لفترة وتحل محلها في ما بعد األنسجة الوعائية الثانوية 

T واألنسجة األخيرة تنشأ عن نشاط مرستيمي يسمى الكامبيوم الوعائي الذي يمثل مرستيما
في سيقان معظم ذوات جوفاء . و جانبيا يظهر اما على شكل أشرطة منفصلة أو هيئة أسطوانة

الفلقتين وكذلك في عاريات البذور يتميز القسم االكبر من الكامبيوم األولي الى لحاء وخشب 
ابتدائيين , ويتبقى قسم غير متميز بين األنسجة الدائمة من الخشب واللحاء حتى بعد تمام 

نئذ ٍ بمهمة تكوين األنسجة نضجها ويصير بعد ذلك كامبيوم الجسم الثانوي للنبات , ويقوم حي
على ذلك الجزء من  Fasicular Cambiumالثانوية , ويطلق اسم الكامبيوم الحزمي 

الكامبيوم  الوعائي والذي يقع داخل الحزمة الوعائية األصلية , وقد تبقى اشرطة الكامبيوم 
االحيان الحزمي منفصلة عن بعضها بواسطة بارينكيما النسيج االساسي اال انها في اغلب 

تتصل عن طريق اشرطة كمبيومية أخرى تتكون بواسطة انقسام الخاليا البيرينكيمية الواقعة 
  Dedifferentiationبين الحزم الوعائية وهي خاليا االشعة النخاعية بطريقة فقدان التميز 

 وتحولها الى خاليا مرستيمية ويطلق على هذا الجزء من الكامبيوم مصطلح الكامبيوم ما بين
وتتصل بذلك اشرطة الكامبيوم الحزمي بأشرطة  Interfasicular Cambiumالحزم 

الكامبيوم ما بين الحزم لتكون اسطوانة كمبيومية كاملة تتصل بدورها باسطوانات كمبيومية 

داخل األفرع وداخل الجذور وفروعه ويصبح الكامبيوم داخل جسم النبات على هيئة تركيب 
وتقع األسطوانة الكمبيومية في الغالبية العظمى من نباتات ذوات الفلقتين في انبوبي أجوف . 

عاريات البذور بين الخشب واللحاء بحيث تضيف من خالل نشاطها المرستيمي لحاءا ثانويا 
 للخارج وخشبا ثانويا للداخل . 

 -وعموما لدينا ما يلي :
 الكامبيوم األولي  – 1

 الكامبيوم الوعائي  – 2
 كامبيوم الحزمي ) وهو جزء من الكامبيوم الوعائي يقع داخل الحزمة األصلية ( .ال – 3

 الكامبيوم ما بين الحزم ) خاليا بيرينكيمية واقعة بين الحزم الوعائية ( .  – 4
  -ويتكون الكامبيوم عادة من نوعين من الخاليا :

  Fusiform Initial     خاليا كمبيومية ) أصول ( مغزلية  – 1
 8وهي خاليا مستطيلة ذات أطراف مدببة وقد تصل في طولها في بعض الجذوع المسنة الى 

ملم , وينشأ منها العناصر الطويلة رأسيا مثل األلياف والقصيبات واألوعية وبعض خاليا 

بيرينكيما اللحاء وبيرينكيما الخشب وهي الخاليا التي تغلف مجتمعة ما يطلق عليه النظام 
 في الخشب واللحاء الثانويين .   .Axial ( Vertical ) Sمودي المحوري أو الع

               Ray Initialخاليا كمبيومية ) اصول ( شعاعية  – 2
وهذه خاليا صغيرة متساوية االبعاد تقريبا وتتكون منها عادة خاليا االشعة البيرينكيمية والتي 

 Radial (Horizontal )عي أو أألفقي هي ممتدة أفقيا أو عرضيا ويطلق عليها النظام الشعا
 S.  . وذلك في الخشب واللحاء الثانويين 

ـ              ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ  ــــــــــ
 

 
 

 

 أ . م . د . باقر جالب هادي الربيعي 



 

63 
 

 
 النشاط الموسمي للكامبيوم ..                             

 
يستمر نشاط الكامبيوم في بعض النباتات طوال فترة حياة النبات اي ان خاليا الكامبيوم تظل 

تمارس انقسامها بصورة مستمرة وتتميز الخاليا الناتجة عن هذا االنقسام تدريجيا لتكون 
ثال في بعض النباتات التي عناصر الخشب واللحاء الثانويين وغيرهما من االنسجة يحدث هذا م

كما يحدث ايضا في بعض النباتات التي   Tropical Zonesتعيش في المناطق االستوائية 
أما في المناطق التي تتميز   Warm Tropical Zonesتعيش في المناطق المعتدلة الدافئة 

  Springمناخها بتعاقب موسمي واضح فيكون النشاط الكمبيومي على اشده في فصل الربيع 
بينما يتوقف تماما خالل فصلي الخريف   Summerثم يتناقص تدريجيا خالل فصل الصيف 

Fall  والشتاءWinter   ويعاود الكامبيوم نشاطه مرة اخرى بحلول فصل الربيع التالي
 -ويستمر بمعدل عالي خالل هذا الفصل وهكذا وعندما يستأنف الكمبيوم نشاطه يمر بمرحلتين :

 استطالة خاليا الكامبيوم قطريا  –الولى المرحلى ا – 1
ممارسة عملية االنقسام االعتيادية ونتيجة الستطالة الخاليا في المرحلة  –المرحلة الثانية  – 2

االولى ترق جدران خاليا الكامبيوم الى درجة كبيرة وتضعف بالتالي قوة احتمالها وقد تحدث 
 في هذه المرحلة .   Corkعملية انفصال القلف 

وخالل المرحلة الثانية يتكون بتوالي انقسام الكمبيوم عدة طبقات من خاليا الخشب الحديثة 

والتي قد تصل الى حجمها الكامل إال إن جدرها في حالتها األبتدائية الرقيقة ويسهل أيضا خالل 
 هذه الطبقات الرقيقة حدوث عملية انفصال للقلف من الخشب . 

ـــــــ                          ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ  ــــــ
 

 ت السنوية في النباتات كيفية تكوين الحلقا                        

في النباتات الخشبية المعمرة حيث يقوم الكامبيوم بوظيفته طوال حياة النبات ال يكون نشاطه 

مدار السنة ولكنه يكون في أغلب األحيان نشاطا موسميا وال سيما في هذه الحالة منتظما على 

حيث التغيرات المناخية الكبيرة او التي تعيش في في النباتات التي تعيش في المناطق المعتدلة 

يحدث تبادل منتظم بين المواسم المطيرة والمواسم الجافة وعند ذاك المناطق األستوائية حيث 

يكون ايضا للكامبيوم مواسم نشاط ومواسم خمول تبعا للتغيرات المناخية فتكون النتيجة لذلك 

حلقات متوالية من الخشب متميزة يمكن رؤيتها بالعين المجردة في المقاطع المستعرضة , 

 Growthأو حلقات النمو   Annul Ringsلقات السنوية ويطلق على هذه الحلقات اسم الح

Rings  في هذه النباتات تكون عناصر الخشب المتكونة في موسم الربيع وفي مستهل ,

الصيف واسعة رقيقة الجدران نسبيا ومعظمهما على هيئة اوعية , أما عناصر الخشب 

أما األوعية فتكون قليلة المتكونة في آواخر موسم الصيف فيكون معظمهما في صورة الياف , 

ضيقة وسميكة الجدران , وتسمى هذه العناصر على التوالي الخشب الربيعي أو الخشب 

المبكر , والخشب الصيفي أو الخشب المتأخر وتكون المنطقتان معا حلقة سنوية واحدة . 

 ويكاد يتوقف النشاط الكامبيومي تماما خالل فصلي الخريف والشتاء ليستأنف نشاطه عند

حلول موسم الربيع للسنة التالية , ويعزى االختالف في تكوين هذه العناصر الى اختالف حاجة 

النبات مع تغير المواسم . إذ تزداد الحاجة في الربيع الى عناصر خشبية واسعة لتزيد في 

 الجديدة  , كفاءة النبات لنقل الماء واالمالح تساعد في تكوين االوراق والفروع الجانبية 
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أما في الصيف فتزداد الحاجة الى عناصر خشبية تساعد على تدعيم جسم النبات وفي خالل 

نشاط أي الربيع السنة الواحدة ال تكون هنالك حدودا واضحة بين الخشب المتكون في موسم ال

حدد بشكل واضح من ن في موسم الصيف الذي يليه . ولكن الخشب الصيفي يتوالخشب المتكو

الخشب الربيعي المتكون في السنة التالية وبذلك يمكن ان يتحدد الخشب الناتج خالل العام 

الواحد بحلقة سنوية واحدة , وعلى هذا األساس يظهر الخشب الثانوي في حلقات سنوية 

 يبيا .متوالية تمثل كل واحدة منها عاما واحدا بحيث يمكن تقدير عمر النبات ولو تقديرا تقر

ــــ              ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ  ــــــــــــ

 ما يراعى عند عد الحلقات السنوية ..                    

ينتج عنها ان يفوق عدد الحلقات   False Ringيحدث أحيانا أن تتكون حلقات سنوية كاذبة 

الحقيقي للنبات يحدث ذلك مثال عند اضطراب النمو الموسمي في حال تعرض  السنوية العمر

النبات مثال لظروف مناخية سيئة او اصابة النبات بمرض او اية عوامل اخرى ينتج عنها 

 انخفاض سرعة النمو او توقف هذا النمو لفترة ما خالل موسم الربيع . 

كما إنه يجب ان يؤخذ في االعتبار عند تقدير عمر النبات عن طريق عدد الحلقات السنوية في 

النباتات الخشبية ان كمية كبيرة من الخشب الثانوي تتكون خالل السنة االولى بحيث تكون 

الحلقة السنوية االولى من كل من الخشب االبتدائي مضافا اليه الخشب الثانوي المتكون في 

  -نة .. وباختصار يمكن تلخيص المحددات لنمو الحلقات بالتالي : نفس الس

فالحلقات المتكونة في مواسم االمطار الغزيرة تكون عادة اوسع من تلك  –مواسم األمطار  – 1

 المتكونة في سنين الجفاف 

حلقات النمو في االشجار الصغيرة المظللة باالشجار الكبيرة ضيقة  –الضوء والتضليل  – 2

 فالحلقات التالية تكون اوسع  ن لو تم قطع األشجار الكبيرة وسمح لضوء الشمس بالمرورولك

األشجار النامية في المستنقعات حلقاتها ضيقة بسبب قلة األوكسجين  –مياه البزل   - 3

ونقص التهوية مع اجراء عمليات الصرف والبزل وتوفير االوكسجين تكون الحلقات القادمة 

 أوسع 

في االشجار النامية على الجبال والهضاب تكون الحلقات الناتجة  –التربة  استواء – 4

 مشوهة وغير منتظمة , بينما تكون منتظمة في المناطق الطبيعية . 

ـــ                  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ  ـــــــــــ
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 الخشب الربيعي ) المبكر ( والخشب الصيفي ) المتأخر ( .  اهم الفروق بين

 الخشب الصيفي ) المتأخر ( الخشب الربيعي ) المبكر (

 األوعية واسعة , رقيقة الجدران  – 1

 ال يحتوي على ألياف  -2
 كمية االوعية المتكونة أعلى  -3

موسم الربيع ومستهل  تتكون في -4
 الصيف

 االوعية ضيقة , سميكة الجدران  – 1

 يحتوي على الكثير من االلياف – 2
 عية المتكونة أقل وكمية اال – 3

 موسم الصيف أواخريتكون  – 4

     Vascular Bundlesالحزم لوعائية                      

للنسيج الوعائي المكون لنظام الشبكة الوعائية  االبتدائيةالحزمة الوعائية هي أحد الخيوط 

 والشبكة الوعائية هي النظام الشبكي المتصل من النسيج الوعائي الممتد خالل جسم النبات . 

  -وتتكون الحزمة الوعائية عند تمام نضجها عادة من نسيجين هما : 

 نسيج الخشب  – 1

 نسيج اللحاء  – 2

 وم الحزمي . واللذان قد يفصلهما نسيج الكامبي

   -وكما يلي :أنواع الحزم الوعائية في النباتات  ويمكن تمييز 

  .Collateral V. Bالحزم الجانبية .. – 1
وهري الحرزم الوعائيرة التري يكررون فيهرا الخشرب واللحراء علرى نصررف قطرر واحرد ويقرع اللحرراء  

للخارج بينما يقع الخشب للداخل وعند وجود الكامبيوم بين بين الخشب واللحاء كما في سيقان 

ذوات الفلقتين فتعرف الحزم بأنها جانبية مفتوحة . وعند غياب الكامبيوم فتعتبر الحزمة جانبية 
 ة كما في سيقان ذوات الفلقة الواحدة مغلق

 
 

 
 

  
   .Bicollateral  V. Bحزم ذات جانبين ..  – 2

وهي حزم وعائية يكون فيها اللحاء على جانبي الخشب , وعند وجود الكامبيوم فأنه يقع فقط 
بين اللحاء الخارجي والخشب . واحيانا يكون اللحاء الداخلي مغمرورا فري الجرزء الخرارجي مرن 

النخراع ولرريس مالصررقا للخشرب , تشرراهد الحررزم ذات الجررانبين فري نباتررات العررائلتين الباذنجانيررة 
 ية كما في نبات القرع . والقرع

 

 
 

 
 

 

 أ . م . د . باقر جالب هادي الربيعي 



 

66 
 

  .Concentric V. Bحزم مركزية ...  – 3
 وهي حزم وعائية يكون فيه أحد النسيجين الوعائيين محيطا بالنسيج اآلخر ويوجد نوعان منها 

  .Amphicribral V. Bحزم مركزية الخشب ..  –ا   
وفيها يحيط اللحاء احاطة كاملة بالخشب ويشراهد فري كثيرر مرن السرخسريات وفري قليرل مرن    

 النباتات ذوات الفلقتين 
 

 
 

 
 

  .Amphivasal V. Bحزم مركزية اللحاء ..  –ب 
وفيها يحيط الخشب احاطة تامة باللحاء ويشاهد في كثير من نباتات الفلقة الواحدة وقليل من 

 ذوات الفلقتين 
 

 
 
 

 
  .Radial V. B حزم قطرية ...  – 4

وهي حزم وعائية يكون فيها كل من الخشب واللحاء على انصاف اقطار مختلفة ومتبادلة 
 ويفصل بينهما خاليا بيرينكيمية كما في جذور نباتات مغطاة البذور 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

ـــ               ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ  ـــــــــــ
 

  Exarchوالخشب خارجي المنشأ   Endarchما هو الفرق بين الخشب داخلي المنشأ 
 

يعني أن الخشب األول للداخل والخشب التالي للخارج وهذا يكون في  -الخشب الداخلي المنشأ 
 الساق ألن انتاج األوراق يجب أن يصل الى أقرب ميناء لإلنتقال وهو الخشب التالي. 

يعني ان الخشب االول للخارج والخشب التالي للداخل ألن عملية  –أما الخشب الخارجي المنشأ 
نقل المحلول المائي يتم عن طريق االوعية والقصيبات داخل مركز الجذر وليس ابعد من 

 المركز 
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  Vascular Cylinder ( Stele )األسطوانة الوعائية                   

  -األسطوانة الوعائية هي القلب المركزي للسيقان والجذور للنباتات الوعائية وتشمل :

 Pericycleالدائرة المحيطة ) البريسايكل (  – 1

  .V. Bواألنسجة الوعائية . ) الحزمة الوعائية (  – 2

  Pith Raysاألشعة اللبية  – 3

  Pithاللب ) النخاع (  – 4

  -ن األسطوانة الوعائية وهي :ويمكن تمييز ثالثة أنواع م

 األسطوانة الوعائية البدائية  –أوال 

يتركب هذا النوع من قلب مركزي من الخشب محاط بحلقة من اللحاء وال يوجد نخاع في 

المركز وتعتبر االسطوانة الوعائية البدائية اكثر انواع االسطوانات الوعائية بداءة وتميز 

ن النباتات السرخسية ومعظم جذور النباتات الوعائية ويعرف من سيقاسيقان االنواع البدائية 

  -ثالثة انواع من االسطوانة الوعائية البدائية : 

  -االسطوانة الوعائية البسيطة : – 1

 وهي أكثر األنواع بدائية يظهر الخشب في القطاع العرضي دائري تقريبا 

 

 

 

 األسطوانة الوعائية الشعاعية  – 2

 نا مفصص ابشكل شعاعي وأحي وفيها يظهر الخشب

 

 

 

 األسطوانة الوعائية الممزقة  – 3

وفيها يظهر الخشب منسقا الى عدة صفائح متطاولة ومحاطة باللحاء وبعض الصفائح قد تتصل 

 ببعضها والبعض اآلخر يبقى منفصال 
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 االسطوانة  الوعائية االنبوبية ,   -ثانيا 

يميز هذا النوع من االسطوانات الوعائية وجود قلب من النخاع محاط بحلقة او اكثر من 

 االنسجة الوعائية , يوجد هذا النوع في النباتات المتقدمة من السراخس وفي النباتات البذري  

  -ويمكن تمييز خمسة انواع من االسطوانات الوعائية االنبوبية : 

  -ات لحاء جانبي :اسطوانة وعائية انبوبية ذ – 1

 وفيها توجد حلقة خشب تحيط بالمركز النخاعي , ثم تحاط خارجيا بحلقة من اللحاء 

 

 

 

 

  -اسطوانة وعائية انبوبية ذات لحائين جانبيين :  – 2

وفيها يوجد لحائين أحدهما يكون حلقة تحيط بحلقة الخشب خارجيا والثانية بشكل حلقة تحيط 

جود االندوديرمس ) القشرة الداخلية ( أحدهما يوجد خارج للحاء بالخشب داخليا , وفي حال و

 الخارجي والثاني يوجد داخل اللحاء الداخلي . 

 

 

 

 

  -اسطوانة وعائية مركبة : – 3

وهي نوع من االسطوانة الوعائية االنبوبية تمزقت حلقاتها بفواصل بيرينكيمية وتكون 

زم الوعائية ببعضها لتعمل شبكة اسطوانية مصحوبة بفجوات ورقية كبيرة متقاربة تتصل الح

مركزية من الخشب تحاط باللحاء وتعرف  Strand. الحزمة الوعائية متركبة من جديلة 

 الحزمة الواحدة بانها اسطوانة وعائية جزيئية وتعتبر حزمة مركزية الخشب 
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 اسطوانة وعائية متعددة الحلقات .  – 4

وهي تشبه االسطوانة الوعائية المركبة ولكنها تكون من حلقتين او اكثر من الحزم الوعائية , 

 وتتصل الحزم الوعائية ببعضها . 

 

 

 

 

 

 االسطوانة الوعائية الحقيقية .  – 5

ئية كحلقة من الحزم وهي نوع من االسطوانة الحقيقية المجزأة , وفيها تظهر الحزم الوعا

الجانبية أو ذات الجانبين يفصل بينهما أشعة نخاعية , وذلك كما في سيقان معظم النباتات ذات 

 الفلقتين . 

 

 

 

 

 أسطوانة وعائية غير منتظمة . –ثالثا 

ويميزها عدم وجود ترتيب معين لتوزيع الحزم الوعائية في النسيج األساسي وذلك كما في 

 الواحدة . سيقان ذوات الفلقة 
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  Diffuse and Ring Porousالخشب منتشر المسام    والخشب حلقي المسام               

 .Wood Diffuse Pالخشب منتشر المسام     – 1

تنتظم األوعية خالل الخشب في ذوات الفلقتين بطريقة خاصة يتميز بها النوع فقد تكون 

األوعية متساوية األقطار تقريبا وموزعة داخل الخشب توزيعا منتظما على مدى الحلقة 

 السنوية , وهذا يمثل الخشب منتشر المسام مثالها الغََرب والزيتون واليوكالبتوس . 

  Ring Porous Woodم الخشب حلقي المسا – 2

هنا يحتوي الخشب على أوعية متباينة األقطار بحيث تظهر األوعية المتكونة في مستهل 

الموسم أكبر بصورة واضحة عن تلك المتكونة في الخشب المتأخر مثالها البلوط والروبينيا . 

وسطة وليس الفاصل حادا بين هذين النوعين إذ أن هناك أنواع من الخشب تعتبر حاالت مت

أثناء نمو الخشب , باإلضافة الى عمر النبات تأثير على بينهما وقد ثبت أن للظروف البيئية 

توزيع األوعية . ويعتبر الخشب حلقي المسام أكثر تقدما من الناحية التطورية من الخشب 

منتشر المسام , ويوجد النوع األول في عدد محدود من النباتات يعيش معظمها في نصف الكرة 

شمالي في بيئات قاحلة كما ثبت وجوده في النباتات التي تعيش مناخ تتناوب فيه الفصول  ال

الممطرة مع الفصول الجافة , ومن الجدير بالذكر إن خشب عاريات البذور يوصف بكونه ال 

لغياب األوعية فيه , في حين إن خشب مغطاة البذور   Non-Porous Woodمسامي 

 .   Porousيوصف بكونه مساميا 

ــــ    ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ  ــــــــــ

 .    Sap Woodوالخشب الرخو    Heart woodالخشب الصميمي  
            

يتوالى تكوين الخشب الثانوي بمرور الزمن ويفقد الخشب الواقع بالمركز والمتكون منذ فترة 
بعيدة اهميته بالتدريج ويقوم بوظيفة الخشب الثانوي حديث التكوين , يرجع ذلك الى تغيرات 
كثيرة تحدث للخشب كلما مر به الزمن وال سيما الخشب الموجود بالمركز والذي يصبح ذا قيمة 

ويسمى هذا الخشب المركزي بالخشب نيكية دعامية فقط بينما يفقد وظيفته في التوصيل ميكا
, في حين يدعى الخشب الحديث والذي ما يزال يؤدي وظيفة النقل  Heart Woodالصميمي 

, والخشب األخير يحتفظ بجميع وظائفه سواء  Sap Wood مصطلح الخشب الرخو 
ل الخشب الثانوي المتكون مؤخرا , ويتميز بلونه ثوهو يم التوصيلية أو الدعامية أو التخزينية

الفاتح نسبيا ووقوعه خارج الخشب الصميمي , كما إن عناصره الحية ) بيرينكيما الخشب ( 
تكون ال زالت محتفظة بحيويتها كما إنه يمثل الخشب الوظيفي بالنسبة لعملية النقل إضافة الى 

  مع الخشب الصميمي وظيفته الميكانيكية التي يشترك فيها 
  -وتحصل جملة من التغيرات على الخشب الصميمي تتضمن : 

 فقدان العناصر الحية لحيويتها وخاصة بيرينكيما الخشب .  – 1
 زيادة سمك عناصر الخشب بسبب زيادة ترسيب مادة اللكنين على جدرانها .  – 2

تقل نسبة الماء فيه بدرجة كبيرة بسبب نمو بروتوبالست الخاليا البيرينكيمية مكونة  – 3
 التيلوزات داخل أوعية وقصيبات الخشب . 
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تتشبع خالياه عن طريق ترسيب مواد مختلفة بداخلها من بينها الزيوت واألصماغ والمواد  – 4
الراتنجية والمواد الدباغية وبعض المواد الصبغية الملونة التي تضفي على الخشب الصميمي 

 اللون الداكن . 
ويعتبر ترسيب هذه المواد من العوامل التي ترفع من قيمة الخشب من الناحية االقتصادية وذلك 

  -لـ :
 تزيد متانة وقوة احتمال ومقاومة للتأثر بالحشرات والفطريات  – 1

 اللون الداكن يجعل الخشب اكثر قابلية للصبغ والصقل  – 2
 ات الدقيقة ان تخترق الخشب ان األوعية المنسدة تجعل من الصعب على الكائن – 3

قلة الغذاء المخزن بسبب عدم وجود خاليا حية يقلل من امكانية استفادة الكائنات الحية  – 4
 من الغذاء المخزن . 

 
ــ      ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ  ـــــــــــ

 

                                   Rhytidomeأو الريتيدم   Bark  تكون القلف في النباتات                      

يستمر الكامبيوم الفليني في اضافة طبقات جديدة من الفلين كل عام ويعتمد ذلك على 

االنقسامات المحيطة التي تحدث خاليا الكامبيوم الفليني الزيادة المستمرة في السمك , ولكن 

في معظم النباتات الخشبية يتوقف الكامبيوم الفليني في وقت مبكر عن االنقسام وتكوين فلين 

الياه ذاتها الى خاليا فلين وعندئذ ينشأ كامبيوم فليني جديد من المنطقة الداخلية من وتتحول خ

القشرة وينشط مباشرة لتكوين طبقة بيريديرم جديدة وسرعان ما تفقد هذه الطبقة الجديدة 

ايضا نشاطها وتحل محلها طبقة كمبيومية ثالثة تنشأ من طبقات اكثر عمقا داخل القشرة 

د بعدها نشاطها وهكذا حتى يظهر الكامبيوم الفليني اخيرا في طبقات اللحاء وتنشط لفترة تفق

ذاتها ونتيجة لذلك تحرم االنسجة الخارجية من الماء والغذاء فتجف وتموت بسبب تواجد 

انسجة ميتة من الفلين في نسيج اللحاء تعمل على قطع مرور الماء والغذاء الى اسفل ومع 

مك ال تستطيع هذه االنسجة الميتة مسايرة هذه الزيادة فتنفصل استمرار زيادة الساق في الس

والتي تتكون من  الكامبيوم الفليني الفعالوتسقط وتسمى جميع االنسجة الميتة والواقعة خارج 

 .  Barkطبقات متبادلة من الفلين وخاليا القشرة واللحاء الميتة بالقلف 

ــــ   ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــــــــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ  ـــ
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  Rootالجذر                                    

  -يمكن تمييز الجذور في النباتات البذرية الى نوعين رئيسيين :

               Tap Rootالجذور الوتدية  – 1

         Fibrous Rootالجذور الليفية  – 2

وتتميز الجذور الوتدية بوجود جذر رئيسي يتعمق في التربة في حين يتالشى الجذر الرئيسي 

في الجذور الليفية لتحل محله جذور عرضية تنشأ من قاعدة الساق وتنتشر في التربة على 

 مستوى أفقي . 

  -لتالية :ويقوم النوعان من الجذور بالوظائف الرئيسية ا

 التثبيت  – 1

 االمتصاص  – 2

 النقل  – 3

 التخزين  – 4

 التدعيم كما في الجذور المساعدة  – 5

 التكاثر  – 6

 بعض االستخدامات الطبية  – 7

 بعض االستخدامات الصناعية .  – 8

  -المميزات الرئيسية التي تميز الجذور عن السيقان :

 ال يحمل اوراق او زوائد كما في الساق بساطة التركيب الخارجي للجذر اذ  – 1

ال ينقسم الجذر الى عقد وسالميات مما يجعل انتظام االنسجة خاصة الناقلة منها وترتيبها  – 2

 داخل الجذر يكاد يكون ثابتا في المستويات المختلفة عكس الساق 

, والقلنسوة تتكون من خاليا بيرينكيمية   Root Capيتميز الجذر بوجود القلنسوة  – 3

 متجانسة لكنها تتجدد باستمرار كلما استهلك جزءا منها نتيجة احتكاكه بجزيئات التربة .

ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـ ــــــــــ ــ ـــ  ـــ
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  -أما بالنسبة لتوزيع االنسجة فمن أبرز ما يميز الجذور عن السيقان ما يلي :

 وجود الطبقة الوبرية ) الشعيرات الجذرية ( في بعض مناطقه واتساع منطقة القشرة .  – 1

 يج اللب وانعدامه تمركز االنسجة الدعامية بما في ذلك عناصر الخشب أي صغر حجم نس – 2

والخشب التالي  Exarch اختالف اتجاه انسجة الخشب حيث يكون الخشب االول للخارج  – 3

يتولى نقل ودفع كم كبير من المحلول المائي  ألنهعكس الساق وذلك   Endarchللداخل 

 الممتص من التربة 

الحزم الوعائية في الساق في وضع قريب من المحيط الخارجي بينما الحزم الوعائية في  – 4

 الجذر توجد قرب المركز 

تترتب االنسجة الوعائية في الجذر ترتيبا قطريا أي أن الخشب واللحاء يقعان على أنصاف  – 5

ية أي على بالسوق في حزم جانبية أو مركز أقطار مختلفة , بينما ينتظم الخشب واللحاء

 أنصاف أقطار واحدة . 

 تنشأ أفرع الجذر داخليا من طبقة البريسايكل  – 6

ـ   ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ  ـــــــــ

  -التشريح الداخلي للجذر يتضمن ثالث مناطق رئيسية هي :                    

  البشرة  – 1 

 القشرة  – 2 

  األسطوانة الوعائية – 3 

 مواصفات نسيج البشرة بالجذر .   - 1 

 عدم وجود طبقة األدمة ) الكيوتكل ( التي توجد عادة في بشرة الساق واالوراق .  – 1

شرة االعضاء على مادة الكيوتين الشمعية عكس ب جدران خاليا بشرة الجذر ال تحتوي – 2

 الهوائية حيث تتشبع بمادة الكيوتين الشمعية . 

 يحصل فيها اعلى امتصاص للماء والمحاليل الغذائية المتواجدة في التربة .  – 3

يتمدد الجدار الخارجي لخلية بشرة الجذر مكونا الشعيرات الجذرية والتي أهم وظائفها  – 4

 امتصاص الماء والمحاليل من التربة . 

ر الشعيرات الجذرية قصير يستمر لعدة ايام ثم تتمزق وتسقط او تنحل لتحل محلها عم – 5

 شعيرات جديدة . 
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  الشعيرات الجذرية .        –
  -المواصفات : 

تتكون من طبقة واحدة من الخاليا ال تحوي طبقة كيوتكل وال تحوي على مادة الكيوتين 
الشمعية , وتنشا الشعيرة الجذرية عن طريق تمدد الجدار الخارجي لخلية البشرة مكونا انبوبا 

ضيقا ذا جدار خلوي رقيق جدا يمتد اليه البروتوبالزم ليبطن الجدار بطبقة رقيقة ايضا كما 
 واة الى وسط االنبوبة او طرفه تتجه الن

   اساس عملية االمتصاص للماء واالمالح من التربة في الجذور  -الوظيفة :
ـــ   ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ  ـــــــــــ

  

  الجانبية والجذور الجذرية الشعيراتأهم الفروق بين                 

 الجذور الجانبية  الشعيرات الجذرية  ت 

  1 
 

2  
 

3  
 

4 

 تمثل امتداد لنسيج البشرة في الجذر 
 

هو جزء من جذر يمثل حصرا طبقة 
 البشرة 

عمر الشعيرات الجذرية قصيرا وال 
 يعدو عدة أيام 

 ال تكون مقابلة ألوعية الخشب 
 

 

ـ تتكون بسبب حصول ظاهرة فقدان التمييز  ـ
 في خاليا الدائرة المحيطة 

ـ هو جذر بكامل المواصفات واالجزاء   ـ
 

ـ عمر الجذور الجانبية مع حياة النبات .   ـ
 

ـ عادة ما تكون مقابلة ألوعية الخشب   ـ

 

 القشرة  – 2

تبدو القشرة كمنطقة واسعة ذات خاليا كبيرة ومستديرة ومتساوية االبعاد بحيث تضم فيما 

بينها مسافات بينية واسعة ذات اهمية خاصة بالنسبة لعملية التنفس , وتتكون من القشرة 

 Endodermisوالقشرة الداخلية  Exodermis الخارجية 

 االسطوانة الوعائية  – 3

 يطة واالنسجة الوعائية وتتكون من الدائرة المح

 الدائرة المحيطة  –أ 

 واحدة طبقة من عادة وتتكون نسبيا ضيقة بأنها الجذر في  Pericycle المحيطة الدائرة تتميز

 المحيط الدائرة تكون وقد طبقات عدة من تكون ان ويندر البيرينكيمية الخاليا من طبقتين او

 طبقة مباشرة الخشبية األذرع تتاخم عندما متصلة غير تصبح قد انها إال مستمرة

 . االندوديرمس
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  -: المحيطة الدائرة وظائف أهم

 على قدرتها تستعيد ما سرعان إذ التميز فقدان ظاهرة الى خالياها بعض تتعرض قد – 1

  -: منها ثانوية مرستيمات لتكوينها نتيجة جديدة لتراكيب منشئة وتصبح االنقسام

  الجانبية الجذور تنشأ قد – ا 

  الفليني الكامبيوم ينشأ قد – ب 

 ,  الوعائي الكامبيوم من جزء ينشأ قد -ج 

 يكون بحيث اللحاء خاليا من اسرع بدرجة خشب خاليا بتكوين يقوم الكامبيوم ان هنا ويذكر

 .  الجذور لهذه الكلي الحجم من االكبر القسم النهاية في الخشب

  الخيمية العائلة جذور في كما افرازية قنوات او بخاليا تدخر قد – 2

 هو كما السيوبرين أو اللكنين بمادة المحيطة الدائرة خاليا تتغلظ قد,  المسنة الجذور في – 3

 .   Juncusالسنمار نبات جذور في الحال

 

     Vasicular Tissuesاالنسجة الوعائية   –ب 

ينتظم الخشب واللحاء في الجذر االبتدائي انتظاما قطريا بمعنى ان الخشب واللحاء يقعان على 

عكس الساق , يتراوح عدد  Exarchانصاف اقطار متبادلة والخشب في الجذر هو من نوع 

( اذرع في ذوات الفلقتين , بينما في ذوات الفلقة الواحدة يكون  8 – 2اذرع الخشب ما بين ) 

( ذراع , لكن عدد العناصر الخشبية في الذراع الواحد في  20 – 15رع ما بين ) عدد االذ

 ذوات الفلقتين اكبر مقارنة مع ذوات الفلقة الواحدة . 

ـ   ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ  ـــــــــــ
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 أهم الفروق بين جذر من ذوات الفلقتين وجذر من ذوات الفلقة الواحدة  .

 جذر من ذوات الفلقة الواحدة   جذر من ذوات الفلقتين  ت 

 القشرة ضيقة  - القشرة واسعة  1

 قطر االسطوانة الوعائية اكبر قطر االسطوانة الوعائية اصغر  2

عدد اذرع الخشب اقل ويتراوح من  3

 (2 – 8  ) 

 20 – 15عدد أذرع الخشب اكثر ويتراوح من ) 

 ) 

 عدد الوحدات الناقلة للخشب اقل  عدد الوحدات الناقلة للخشب اكثر  4

 النخاع هنا واسع  يكون النخاع او اللب ضيق نوعا ما  5

 الجذور الجانبية أو العرضية . 

عادة من مواقع مقابلة للخشبب   Pericycleتنشأ الجذور الجانبية من محيط الدائرة المحيطة 

األول , تسببتعيد خاليببا البببدائرة المحيطببة قبببدرتها المرسببتيمية فتنقسببم بجبببدر موازيببة للسبببطح 

 وبأخرى عمودية على السطح الخارجي وبهذا تتكون عدة طبقات ,

  -:  في ذوات الفلقتين يكون التشكل كالتالي 

 ينشأ عن الطبقة الخارجية البشرة والقلنسوة  – 1

 ينشأ عن الطبقة الوسطى القشرة .  – 2

 ينشأ عن الطبقة الداخلية  االسطوانة الوعائية   – 3

ولهذا فأن األنسجة الوعائية للجذور الجانبية تتصل مباشرة باألنسجة المماثلة للجدر الناشئة 
طريقه خالل نسيجي القشرة ثم البشرة بعملية  الناشئيد عنها , يخترق الجذر الجانبي الجد

خالل نشاط نسيج االندوديرمس الذي يستمر محيطا بالجذر الجانبي   Digestionالهضم

  النامي حتى يترك الجذر الرئيسي .
ـــــ                ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ    ــــــــــ

أفضرل عضرو نبراتي يرتم مرن خاللره امتصراص محاليرل يعتبرر الجرذر  انفسر علميا كيف ت –س  

 المغذيات من التربة. 

  -الجواب :
 عدم وجود طبقة األدمة ) الكيوتكل ( على سطح بشرة الجذر  – 1

تحوي على مرادة الكيروتين الشرمعية عكرس خاليرا بشررة األعضراء  جدران خاليا البشرة ال – 2
 الهوائية حيث تتشبع بمادة الكيوتين الشمعية 

 توفر طبقة من الشعيرات الجذرية التي تساهم بحصول امتصاص عالي من خاللها  – 3
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ة للماء مما يساهم في سرهولة عمليرة غنى جدران الشعيرات الجذرية بمادة البكتين المحب – 4
 التبادل االيوني 

تحوي جدران الخاليا واالغشية الخلوية ايضا على الشحنات السرالبة والرذي يسراهم ايضرا  – 5
 في حصول تبادل ايوني بين محلول التربة والجذور 

أي األنتقرال  Apoplastاشتراك جدران الخاليا بواحدة من اهم عمليات االنتقال وهري الرـ  – 6
 عن طريق جدران الخاليا او ما يسمى بالفراغ الحر . 

  

ــــ     ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ  ـــــــــ

ة كتلة تتبع حرك أو وضح بالتفصيل عملية االمتصاص عن طريق المجموع الجذري .. -س 

 الماء من خالل امتصاصه من بيئة التربة الى النبات وخروجه خارج جسم النبات .    

 -الجواب : 

بعد حصول عملية االمتصاص للماء من قبل الشعيرات الجذرية وبعض خاليا البشرة 

ينتقل الماء بعد ذلك الى خاليا نسيج القشرة , ويعبر القشرة الداخلية وقبل ذلك يصطدم 

بشريط كاسبر الذي يكون مثخنا بمادة السيوبرين مما يعيق حركة الماء وبالتالي يتحرك 

 Passageوالتي تمثل هنا خاليا المرور او خاليا العبور  الماء نحو المناطق الرخوة

Cells  او بعض الخاليا المهشمة جراء خروج الجذور الثانوية من الدائرة المحيطة

الدائرة المحيطة وفي باتجاه الخارج , وبعد عبور الكتلة المائية لخاليا المرور تعبر 

تصل مباشرة مع نسيج النهاية يدخل قنوات الخشب ان نسيج الخشب في الجذر م

الخشب في الساق ممكنا بذلك الماء من ان يمر من الجذر الى الساق , نسيج الخشب 

كثير التفرع مكونا بذلك شبكة معقدة من النسيج الموصل للماء تنتهي في النهاية في 

اوعية الورقة الدقيقة , يتحرك الماء من اوعية الورقة الى داخل النسيج الوسطي حيث 

ه من سطح خاليا النسيج المتوسط هذه وفي النهاية يُفقد من الثغور الى الجو يتم تبخر

 المحيط بالنبات كبخار ماء وهذا ما يسمى باالمتصاص النشط او االمتصاص الحيوي

ـــ                                         ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ  ـــــــــ
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  STEMالساق                                                  

تتركب قمة الساق داخل البرعم الطرفي من خاليا رقيقة الجدران ينقسم العديد منها ليكون 

خاليا جديدة هذه الخاليا المرستيمية كمثيالتها في قمة الجذر تكون صغيرة متساوية االبعاد 

قريبا ذات أنوية واضحة وسايتوبالزم كثيف مع فجوات صغيرة , وتتكشف في الساق ثالث ت

  -مناطق رئيسية هي : 

 منطقة انقسام خلوي ) منطقة مرستيمية (  – 1

 منطقة استطالة خلوية  – 2

 منطقة نضج خلوي  – 3

 ة . لضغوط والتوترات من جراء سوء األحوال الجويوترجع قابلية تحمل ساق النبات ل

  -وذلك لعدة اسباب :
 الخاليا التوصيلية تكون مستطيلة ومحاذية للمحور الطولي للسيقان .  – 1

تنتظم النقر والثقوب على الجدران بكيفية خاصة بحيث تجعل انتقال المواد الى االعلى  – 2
 واالسفل على احسن وجه . 

الخاليا الدعامية ممعنة في االستطالة مع دقة نهاياتها بحيث تتداخل هذه النهايات مع  – 3
 الخاليا الدعامية االخرى بطريقة محكمة وبهذا الترتيب توفر اقصى مقاومة للضغوط الرئيسية . 

توفر حزم االلياف ذات الطبيعة المرنة والتي تتجاوب مع فعل المؤثر ) الرياح مثال( دون  – 4

 ضرار او تكسر الساق . اال
  

ـ              ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ  ــــــــــ
  -ويمكن تتبع األنسجة المختلفة التي يتكون منها ساق حديثة من الخارج الى الداخل :

                                Epidermisالبشرة  – 1
                                      Cortexالقشرة  – 2

 Vasicular Cylenderاالسطوانة الوعائية  – 3
 

 البشرة  – 1
تتكون البشرة عادة من طبقة واحدة مستمرة من الخاليا ال تخترقها سوى فتحات الثغور 

Stomata  , التي تقوم بوظيفة التبادل الغازي بين االنسجة الداخلية للنبات والوسط الخارجي
وهي تقوم اساسا بمهمة حماية النبات ضد الفقدان الزائد للماء وضد التضرر من المؤثرات 

او االدمة فتصبح  Cuticleالخارجية وتتغلظ الجدران الخارجية لخاليا البشرة بطبقة الكيوتكل 
 قيام بوظيفتها . اقدر على ال

 

 القشرة  – 2
تكون القشرة في السيقان ضيقة عادة اذا ما قورنت بقشرة الجذور وتتميز في السيقان 

الخضراء باحتوائها على نسيج كلورينكيمي قد يمتد كمنطقة مستمرة تحت البشرة مباشرة 
 اضافة الى احتوائها على نسيج بيرينكيمي وسكلرينكيمي 
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 االسطوانة الوعائية  – 3
 -وهذه تتكون من :

       Pericycleالدائرة المحيطة  –أ   
 

وهي طبقة واضحة ومحددة إذا كانت منطقة القشرة محددة من الداخل بطبقة القشرة الداخلية 
الحال في  الواضحة وفيما عدا ذلك يتعذر تحديد طبقة البريسايكل اذ تمتزج مع القشرة كما هي

كثير من عاريات البذور ومغطاة البذور . وتتكون طبقة البريسايكل عادة وذلك في حال تميزها 
  -او سكلرينكيمية او كلتاهما وذلك على هيئة : ةمن عدة طبقات من خاليا بيرينكيمي

 حلقات مستمرة  – 1
 على شكل مجموعات تنتظم مع الحزم الوعائية  – 2

 او قد تتكون من طبقة واحدة او طبقتين  – 3
كذلك فإن عناصر اللحاء قرد تمترد الرى طبقرة القشررة الداخليرة وحينئرذ تصربح طبقرة البريسرايكل 

  -متقطعة . أما وظيفة البريسايكل فهي :
 خزن المواد الغذائية كسائر األنسجة المرستيمية  – 1
 قد تحتوي على خاليا او قنوات افرازية  – 2

تحوي طبقة من الياف سكلرينكيمية تسرمى اليراف البريسرايكل وظيفتهرا تكمرن فري انهرا  قد – 3
 تقي خاليا اللحاء من تأثير الضغط الخارجي . 

                                                      ******* 
 االنسجة الوعائية  –ب 

تظهر في ذوات الفلقتين االنسجة الوعائية عادة على شكل اسطوانة بين القشرة والنخاع وقد 
  -تكون هذه االسطوانة اما :

 مستمرة في المقطع المستعرض  –أ 
متقطعة عن طريق االشعة اللبية الى وحدات تسمى الحزم الوعائية وقد تبين ان  –ب 

 االسطوانات المستمرة انما هي في حقيقة االمر مكونة من حزم وعائية متقاربة . 
  -أما في ذوات الفلقة الواحدة فقد تترتب الحزم الوعائية أما : 

 حلقة غير منتظمة  –أ 
او مبعثر داخل االسطوانة الوعائية او خالل النسيج االساسي  أو تتواجد بشكل غير منتظم –ب 

 للساق . 
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 ما هي أهم الفروق بين ساق من ذوات الفلقتين وساق من ذوات الفلقة الواحدة  .

 ساق من ذوات الفلقة الواحدة  ساق من ذوات الفلقتين  ت

يصعب التمييز بين انسجة القشرة والنخاع  يتميز الى قشرة ونخاع واسعة  1

واالشعة اللبية ويطلق على الجميع النسيج 

 االساسي 

مرتبة وهي من النوع  الوعائيةالحزم  2

 الجانبي المفتوح غالبا 

هي الحزم الوعائية مبعثرة او غير منتظمة و

  من النوع الجانبي المغلق عادة

عية الخشب على شكل انتظام او 3

 صفوف قطرية 

 

 Vاو  Yانتظام اوعية الخشب على شكل حرف 

االسطوانة الوعائية من النوع  4

االسطوانة الوعائية الحقيقية حيث 

تظهر الحزم الوعائية كحلقة من 

الحزم الجانبية او ذات الجانبين بفصل 

 بينهما اشعة لبية 

االسطوانة الوعائية من نوع االسطوانة 

الوعائية غير المنتظمة وهنا ال يوجد ترتيب 

 معين لتوزيع الحزم الوعائية 

 

ــ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ  ــــــــــــ

 

 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

81 
 

 الربيعي هادي جالب باقر.  د.  م.  أ
 

       Leavesالورقة                                           
تعتبر االوراق من اهم اجزاء النبات الزهري الراقي فهي تقوم بعملية البناء الضوئي حيث 

والماء ومادة الكلوروفيل يستطيع النبات  2COتستطيع اقتناص الطاقة الضوئية وفي وجود 
ائه العضوي بنفسه . واالوراق عبارة عن زوائد جانبية تخرج من عقد على الساق تخليق غذ

تعتبر الورقة افضل عضو نباتي وينتشر على سطحي الورقة فتحات خاصة تسمى الثغور , و
  -وذلك بسبب :ألجراء عمليات التبادل الغازي في النبات 

 تتميز الورقة بوفرة النسيج األخضر  – 1
 واتساع السطح  – 2

 امتداد انسجة التهوية  – 3
 وتتكشف في الورقة االنسجة الرئيسية الثالث وهي 

 النسيج الضام  – 1
 النسيج الوعائي  – 2

 النسيج االساسي  – 3
ـ          ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ  ــــــــــ

 تشريح انسجة الورقة 

 -مالحظة ثالثة انسجة رئيسية وهي : يمكن 
 T.                     Epidermisالبشرة   – 1

  .Mesophyll Tالنسيج المتوسط          – 2
        .Vasiculat Tاالسطوانة الوعائية  – 3

 
 البشرة  – 1

تتكون البشرة من طبقة واحدة من الخاليا وتمثل الغطاء السطحي للورقة , واهم وظائفها 
الى هذه  2Oو    2COحماية االنسجة الداخلية من الفقدان الزائد للماء والسماح بمرور 

االنسجة الداخلية , وفي بعض االوراق توفر البشرة بعض الحماية ضد دخول الطفيليات وتكون 
جية لخاليا البشرة مغلظة وعادة مغطاة بطبقة من مادة الكيوتين الشمعية والتي الجدران الخار

تفرز على السطح الخارجي لجدران هذه الخاليا من قبل البروتوبالست وهي المسؤولة الى حد 
كبير عن قدرة طبقة البشرة على حفظ الرطوبة وخاليا البشرة العادية تفتقر الى البالستيدات 

 .      Guard Cellsلخاليا الحارسة الخضراء ما عدا ا

 
 النسيج المتوسط  – 2

تسمى االنسجة الواقعة بين البشرة العليا والبشرة السفلى بالنسيج الوسطي ويتكون في اوراق 
  -نباتات ذوات الفلقتين من نوعين من الخاليا هما : 

  .Palisade Tالنسيج العمادي  –أ      
العليا واهم صفاتها انها خاليا حية بيرينكيمية مستطيلة وعمودية وهي خاليا تتاخم الشرة        

 على خاليا البشرة وتحتوي على بالستيدات خضراء , ووظيفتها القيام بعملية التركيب الضوئي 
   .Spongy Tالنسيج االسفنجي  –ب   

ينية وهي عبارة عن خاليا بيرينكيمية مفككة ذات جدران رفيعة يفصل بينها مسافات ب     
واسعة وتحتوي على بالستيدات خضراء اقل مما في النسيج العمادي ووظيفتها نقل الماء 

 والغذاء . 
 

 



 

82 
 

 الربيعي هادي جالب باقر.  د.  م.  أ
 

 االسطوانة الوعائية  – 3
والعرق في الورقة   Venationتتوزع االنسجة الوعائية بالورقة بطريقة يعبر عنها بالتعريق 

قد يتكون من حزمة وعائية واحدة او مجموعة من الحزم الوعائية , ويختلف التعريق في ذوات 
الفلقة الواحدة عن ذوات الفلتين . ويتناهى نسيج الخشب في العروق الصغيرة حيث يختزل الى 

يرة من الخاليا قصيبة واحدة شبكية او حلزونية , بينما يتناهى اللحاء ليختزل الى مجموعة صغ
 البيرينكيمية مكونة مع القصيبة الوحيدة نهاية الحزمة . 

 

 كيف تفسر علميا اختالف سمك طبقة الكيوتكل في اوراق النباتات .   -س 

 الجواب  - 

  -يتأثر سمك طبقة الكيوتكل بعاملين اساسيين هما : 

 عمر الورقة .. – 1

حيث يزداد سمك الطبقة مع زيادة عمر الورقة بسبب زيادة ترسيب المواد المكونة للطبقة 

 وخاصة االحماض الدهنية والشموع والكيوتين بواسطة البالزمودزماتا 

 بيئة نمو النبات ..  – 2

حيث تكون النباتات الصحراوية او الجفافية ذات طبقة اسمك حتى تضمن التقليل من فقد الماء 

حين النباتات التي تعيش في بيئة مضمونة المياه يكون سمك الطبقة اقل بسبب توفر , في 

 الماء .

النسيج العمادي والنسيج األسفنجي ضمن النسيج المتوسط في  ما هي أهم الفروق بين  –س 

 الورقة النباتية  . 
 -الجواب :

  

 النسيج األسفنجي  النسيج العمادي  ت 

1 – 
 

2 – 
3 – 

4 – 
 

 
5 -  

شرركل الخاليررا بيرينكيميررة مسررتطيلة غنيررة 
 بالبالستيدات الخضراء

 وظيفتها القيام بالتركيب الضوئي 
 تقع تحت طبقة البشرة 

تواجررررده ضررررروري ودائررررم فهررررو إمررررا أن 
يتواجد بالجهتين العليا والسفلى او بجهة 

 واحدة  
 المسافات البينية قليلة

 
 

 

شكل الخاليرا بيرينكيميرة ذات جردران خاليرا -
 رقيقة وتحوي بالستيدات خضراء بشكل أقل 

 وظيفتها نقل الماء والغذاء او خزن الغذاء  -
 تقع تحت النسيج العمادي -

تواجررده لرريس دائمرري فقررد ينعرردم كمررا فرري  -
 اوراق اليوكاليبتوس 

 
 المسافات البينية واسعة  -
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 األزهار                                            

وهي من أعضاء النبات المهمة والتي تحتوي على أعضاء التكاثر الجنسي , والزهرة 

عبارة عن ساق قصيرة محورة ألغراض التكاثر الجنسي وتحمل أوراق متخصصة . 

طرفية تنشأ من تكشف برعم طرفي , أو قد تكون أبطية تنشأ من تكشف والزهرة قد تكون 

برعم أبطي وتعطي الزهرة خصائص تصنيفية مهمة ألنها تصمد أمام التغيرات البيئية 

الطارئة وال تتأثر بها كما تتأثر األعضاء الخضرية , ومن ناحية أخرى تعطينا عددا كبيرا 

 تمنحها األعضاء النباتية األخرى كما ونوعا .من التغايرات يفوق تلك التغايرات التي 

  أجزاء الزهرة .. 

 ... Pedicleالعنق  – 1

جزء أسطواني الشكل عادة ينتفخ في نهايته مكونا التخت , وقد يحمل العنق أوراق صغيرة 

 ت الفلقتين وواحدة في ذوات الفلقة الواحدة . لقنيبات ويكون عددها اثنين في ذواتعرف با

 ..   Receptacleالتخت  - 2

هو الجزء المنتفخ الذي يعلو عنق الزهرة والذي يحمل األوراق الزهرية والتخت عادة 

يكون قصيرا جدا وعقده متقاربة جدا يصعب تمييز السالميات في غالبية األزهار وأحيانا 

يستطيل التخت في السالمية بين الكأس والتويج مكونا الحامل الزهري وقد يتضخم التخت 

ة كبيرة . تحتوي كثير من األزهار على غدد رحيقية وهي غدد متخصصة ألفراز بدرج

الرحيق والرحيق عبارة عن محلول سكري له رائحة عطرية يتكون أساسا من سكر القصب 

Sucrose  وسكر الفواكه وسكر العنب , ووجود الغدد الرحيقية هي من الخصائص المهمة

 لمغطاة البذور ) النباتات الزهرية ( 

 المحيطات الزهرية .. وهي نوعان  – 3

 Calyxالمحيطات الزهرية غير األساسية وهما المحيطان الخارجيان وهما الكأس  –أ   

  Corollaوالتويج 

عضو (المحيطات الزهرية األساسية ) وهما المحيطان الداخليان ( وهما الطلع  –ب 

 التذكير(  والمتاع ) عضو التأنيث ( ..
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 المحيطات الزهرية غير األساسية .. –أ   

 الكأس ..  – 1   

هو المحيط الزهري الخارجي ويتركب من أوراق صغيرة خضراء عادة تسمى السبالت 

Sepals 

قد تكون سائبة أو ملتحمة قد يسقط الكأس أو يبقى مع الثمرة كما في الباذنجان والطماطة 

 لفل .. والف

حماية األجزاء الزهرية  األخرى في البرعم الزهري من المؤثرات الخارجية  –وظيفته 

 كالجفاف 

  Corollaالتويج  – 2  

هو المحيط الذي يلي الكأس للداخل , عادة أكبر من السبالت ذو ألوان زاهية وروائح 

نة , والروائح ترجع مميزة اللون يرجع الى الصبغات في السائل الخلوي للبالستيدات الملو

الى وجود زيوت طيارة دور الروائح واأللوان هو لجذب الحشرات وقت التلقيح يتركب 

قد تكون سائبة او ملتحمة وتعتبر  Petalsالتويج من عدة أوراق ملونة تعرف بالبتالت 

 البتالت من اهم المحيطات الزهرية بالنسبة ألزهار الزينة . 

 المحيطات الزهرية األساسية ..  –ب 

 ..   Antroeciumالطلع  – 1  

وقد تكون أسدية سائبة  Stamensهو عضو التذكير في الزهرة وأوراقه تعرف باألسدية 

 أو ملتحمة تخرج األسدية من التخت وتتكون من 

 وهو الذي يحمل طرف المتك .  -  Filamentالخيط –ا   

وقد يتكون من فص واحد يصل  Lobesيتكون المتك من فصين  -   Antherالمتك –ب   

 Connective tissuesبين فصي المتك نسيج ضيّق يعرف بالمّوصل او النسيج الضام 

اللقاح  , يشتمل كل فص على كيسين من حبوب وقد يكون الموصل متضخما ومتطاوال

Pollen Sacs  ط بظهر المتك تصل الخينشقاق طوليا أو بالتثقيب , قد ييفتح المتك باال

تصال الظهري , أو يتصل الخيط بظهر المتك في نقطة واحدة فيهتز على طوله ويسمى باال

تصال المتحرك واألزهار التي ال تحتوي على محيط متك بسهولة بفعل الرياح ويسمى االال

 الطلع تسمى أزهار مؤنثة .. 

   Pollen grainهي تكوين حبوب اللقاح  –وظيفة األسدية 
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  Gynoeciumالمتاع  – 2 

قد   Carpelsهو عضو التأنيث في الزهرة وهو المحيط الداخلي ووحداته تسمى الكرابل 

  -تكون الكرابل ملتحمة او منفصلة تتكون الكربلة من :

.. وهو الجزء القاعدي المنتفخ من الكربلة , وفي حالة التحام   Ovaryالمبيض   –ا   

الكرابل فإن الجزء القاعدي المنتفخ من الكرابل الملتحمة يكون مبيضا واحدا يعلوه القلم 

فالميسم وقد يحدث التحام الكرابل في المبيض فقط وتبقى األقالم والمياسم سائبة قد يكون 

التي ال تحتوي على محيط المتاع تعرف  األزهارلزجا شكل الميسم كروي أو قرصي أملسا  

 باألزهار المذكرة ..

هو تكوين البويضات داخل المبيض واستقبال حبوب اللقاح على المياسم  –وظيفة المتاع 

  حيث تنبت وتنمو داخل القلم فتساعد على حدوث األخصاب وتكوين البذور والثمار .

 ما هو الفرق بين األزهار والفروع الخضرية .      –ب 

 الفروع الخضرية    األزهار 

عدم وجود استطالة في سالمياتها ولذا فأن  -1
األعضراء الزهريررة تبردو مجتمعررة معرا وليسررت 

موزعررررة بسررررالميات واضررررحة علررررى المحررررور 
 الزهري 

أي   Determinateنمو الزهرة محدود  – 2
تمر بعرد تكروين االجرزاء ان النمرو القمري ال يسر

 الزهرية  
االعضرراء الزهريررة ال يتكررون فرري آباطهررا  – 3

البررراعم , والزهرررة عضررو ثابررت تسررتخدم فرري 
 التصنيف اذ ال يتأثر تركيبها بعوامل البيئة . 

لنمرررو بعرررد تكررروين تتوقرررف الزهررررة عرررن ا – 4
الفرررا لمرررا هرررو عليررره فررري األعضررراء الزهريرررة خ

 الفروع الحضرية  
 الوظيفة األساسية هي للتكاثر الجنسي  – 5

 هي ساق محورة  – 6

 توجد استطالة واضحة وفي سالمياتها  – 1
 

 
 

 النمو هنا غير محدود . – 2
   

 
 يتكون في آباطها البراعم ..  – 3

 
 

 ال يتوقف الفرع الخضري عن النمو   – 4
 

 
 الوظيفة تختلف حسب نوع النبات   – 5

هررو جررزء مررن سرراق او سرراق لكنرره غيررر  – 6
 محور 

ــ        ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ  ـــــــــــ
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 ما هو الفرق بين النبات احادي المسكن والنبات ثنائي المسكن  .  –ج 
 

 النبات ثنائي المسكن   النبات احادي المسكن        

نبات يحتوي على ازهار مذكرة  – 1
 ومؤنثة على نفس النبات  مثل الذرة 

 االزهار هنا تامة     – 2
 االزهار ثنائية الجنس  – 3

 التلقيح قد يكون خلطي او ذاتي  – 4

نبات يحتوي على ازهار مذكرة على  – 1
 نبات ومؤنثة على نبات آخر مثل النخيل 

 االزهار هنا غير تامة  – 2
 االزهار احادية الجنس  – 3

 التلقيح هنا دائما خلطي  – 4
 

ـــ                                      ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـــــــــ

 التلقيح و انواعه , و طرق التلقيح الخلطي  ؟

هو انتقال حبوب اللقاح من المتك الى الميسم والتلقيح قد يكون ذاتي وقد يكون  –التلقيح 

 خلطي 

    Self Pollination –التلقيح الذاتي - 1

هو انتقال حبوب اللقاح من متك زهرة الى ميسم نفس الزهرة او زهرة اخرى على نفس 

 النبات  

    Cross Pollination –التلقيح الخلطي  – 2

هو انتقال حبوب القاح من متك زهرة الى ميسم زهرة اخرى على نبات اخر من نفس الصنف 

 والنوع . 

  -أما طرق التلقيح الخلطي : 

 التلقيح بالحشرات  - 1

 التلقيح بالرياح - 2

 التلقيح بالماء  - 3

 التلقيح بحيوانات مختلفة  - 4

 لقيح باالنسان . الت - 5

ــ                                 ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ  ــــــــــ
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 لماذا تحصل عملية التلقيح الخلطي بين النباتات  .؟          

  -تحصل هذه الظاهرة لألسباب التالية : 

االزهببار وحيبببدة الجببنس والنببببات ثنبببائي المسببكن . أي ان األزهبببار المببذكرة علبببى نببببات  – 1 

 واالزهار المؤنثة على نبات آخر كما في النخيل . 

أختالف اطبوال االسبدية والمياسبم فبي الزهبرة الواحبدة فيصبعب انتقبال حببوب اللقباح مبن  – 2

 متك الزهرة الى ميسم نفس الزهرة 

وهببي علببى   Dichogamyالمياسببم والمتببوك بظبباهرة تسببمى اخببتالف مواعيببد نضببج  – 3

 نوعين: 

 وهو االكثر     Protandrousاذا نضجت المتوك اوال تسمى االزهار مبكرة الطلع  –ا       

 شيوعا كما في دوار الشمس .            

  كما في   Protogynousواذا نضجت المياسم اوال سميت االزهار مبكرة المتاع  –ب        

 الكمثرى واالفوكادو . ويعتقد يرجع اختالف النضج الى ارتفاع درجات الحرارة .              

فببي االزهببار , أي عببدم امكببان اخصبباب  Male Sterilityوجبود خاصببية العقببم الببذاتي  – 4

حبوب لقاح زهرة لبويضات نفس الزهرة , ويرجع حدوث عدم التوافق الى عوامل وراثية في 

 كل من حبوب اللقاح والبويضات ينتج عنه بطء نمو انبوبة اللقاح او عدم تكوينها اصال . 

ــــ                          ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــــــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ  ـــ

 تشريح حبة اللقاح ..                                  

تحتوي حبة اللقاح وهي صغيرة على فجوة عصارية كبيرة وسطية وعنبد النضبج تكببر النبواة 

ويصبح السايتوبالزم اكثر كثافة ويزداد في الحجم ويشغل مكان الفجبوة العصبارية , وتحتبوي 

ضبجة علبى كميببة مبن النشبا . حببة اللقباح لهببا جبدارين , ويوجبد بحببوب اللقبباح حببة اللقباح النا

ثقوب انبات وفي أماكن ثقبوب اننببات ال يوجبد جبدار خبارجي , تحتبوي حببة اللقباح علبى نبواة 

واحبدة أحاديبة األسباس الكروموسبومي , تنقسبم عببادة قببل انطالقهبا لتتكبون خليتبين ال يفصببل 

وخليبة  Tube Cellخليبة الخضبرية التبي تعبرف بخليبة األنبوببة بينهما جدار خلية كبيرة هبي ال

تنفصبل الخليبة المولببدة عبن جبدار حببة اللقبباح  Generative Cellصبغيرة هبي خليبة مولبدة 

وتبقبى فببي سببايتوبالزم الخليببة الخضببرية ويصببح شببكلها بيضببوي او عدسببي , تنقسببم الخليببة 

لية بدون جبدار عبادة , وقبد تكبون نبواة المولدة لتكون كاميتين ذكريين ) الكاميتة عبارة عن خ

المتبك وأحيانبا ال يحبدث إال عنبد اننببات وتكبوين انبوببة تفبتح  فقط ( . ويحدث ذلبك أحيانبا قببل 

اللقاح , وبهذا نجد ان النبات الكباميتي المبذكر قبد اختبزل البى كباميتين ذكبريين وخليبة خضبرية 

 بها نواة األنبوبة . عند انبات حبة اللقاح يمتص الجدار الداخلي الماء ويكبر في الحجم 
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تتمزق الطبقة الداخليبة للجبدار الخبارجي ان وجبدت ويببرز الجبدار البداخلي علبى هيئبة انببوب و

لقباح , وأثنبباء ذلببك يتحلببل النشببا الموجببود بحببة اللقبباح فيرتفببع الضببغط األزمببوزي فببي انبوبببة 

اللقببباح . يختلبببف شببببكل حببببة اللقببباح حسببببب النباتبببات فمنهبببا الكببببروي والبيضبببوي والمضببببلع 

لف أحجام حبوب اللقاح كثيرا كما يختلف شكل نتوءات الجدار الخارجي والمستطيل , كذلك تخت

وكذلك تختلف عدد ثقوب اننببات , فعبادة تحتبوي حببة اللقباح فبي النباتبات ذات الفلقبة الواحبدة 

على ثقب واحد , بينما تحتوي حبوب اللقاح فبي النباتبات ذات الفلقتبين علبى ثالثبة ثقبوب انببات 

المتبك تببدأ أكياسبه ببالتفتح فتفقبد الطبقبة الليفيبة بعبض ماءهبا فيتجعبد أو أكثر . بعد تمام نضج 

الجدار الخارجي لكل خلية من خالياها وجدر خاليا هذه الطبقة مغلظة الجدر الداخلية والقطرية 

ورقيقة الجدران الخارجية , ولهذا فإن الجدران الخارجية  هبي أكثبر تبأثرا بفقبد المباء وأكثرهبا 

يجة لجفباف جميبع خاليبا الطبقبة الليفيبة ألكيباس حببوب اللقباح يفبتح المتبك , انحناءا للداخل ونت

ويتفتح المتك في منطقة خالياها رقيقة الجدران وفي كثير من النباتات يفبتح المتبك بشبكل شبق 

 طويل أو بشكل ثقوب أو مصاريع . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

89 
 

 أ . م . د . باقر جالب هادي الربيعي

 تكشف البويضات ..                                     

بداخل المببيض , ويسبمى مكبان خبروج البيضبة مبن جبدار المببيض   Ovulesتنشأ البويضات 

, ويمتببد مببن المشبببيمة نمببو اسببطواني عببادة يعببرف بالحبببل السبببري   Placentaبالمشببيمة 

Funicle  ويسبلة ليحمل في طرفه البويضة , يعرف جسبم البويضبة بالنNucellus   ويتكبون

في المببدأ مبن خاليبا بيرينكيميبة متشبابهة , ثبم تغلبف النويسبلة بغبالف او غالفبين يحيطبان بهبا 

وتعمبل   Micropyleاحاطبة تامبة إال فبي جبزء طرفبي حيبث تبقبى فتحبة ضبيقة تسبمى النقيبر 

لمقاببل للنقيبر األغلفة على حفظ النويسلة وحمايتها كمبا تقبوم بمبدها بالغبذاء البالزم , والجبزء ا

, فبي طبور مبكبر مبن أطبوار تكبوين النويسبلة تكببر   Chalazaأسبفل النويسبلة يسبمى الكبالزا 

خلية تحت البشرة في قمة نسيج النويسلة ومقابلبة للنقيبر , كمبا تكببر نبواة تلبك الخليبة ويكثبف 

لخليببة سببايتوبالزمها وتسببمى بالخليببة الجرثوميببة أو بالخليببة األميببة للكببيس الجنينببي , تنقسببم ا

األمية انقساما اختزاليا لتعطي صف مبن اربعبة خاليبا أحاديبة األسباس الكروموسبومي , تتحلبل 

الببثالث خاليبببا الخارجيببة وتبقبببى الداخليببة التبببي تكببببر فببي الحجبببم وتعببرف بالجرثومبببة الكبيبببرة 

Megaspore   تنمببو الجرثومببة الكبيببرة متغذيببة علببى الببثالث خاليببا المتحللببة وعلببى نسببيج

بح الكيس الجنيني , تنقسم نواة الكيس الجنيني انقساما غير مباشر البى نبواتين النويسلة ويص

, تتجه كل نواة الى أحد قطبي الخلية , ثبم تنقسبم كبل نبواة انقسباما غيبر مباشبر مبرتين لتكبون 

اربعة نويات أحادية األساس الكروموسومي تتحبرك نبواة مبن كبل مجموعبة البى مركبز الكبيس 

  -يس الجنيني يحتوي على ثمان نويات :الجنيني وبذلك يكون الك

 ثالث منها عند كل قطب  –

 واثنتان في المركز  -

ويعتببر الكبيس الجنينبي ذو النويبات الثمبباني هبو النببات الكباميتي المؤنببث تحباط كبل مبن الببثالث 

نويات الموجودة ناحية النقير بجزء من السايتوبالزم وببذلك تصببح كبل مبنهم عاريبة الوسبطى 

منهمبا اكببر حجمببا فتوجبد للبداخل قلببيال تعبرف بالبيضبة , والخليتببان ااخريتبان تالصبقان جببدار 

جنينببببي وتعرفببببان بببببالخليتين المسبببباعدتين . وتحبببباط الببببثالث نويببببات ناحيببببة الكببببالزا الكببببيس ال

بالسايتوبالزم وتصبح خاليا تعرف بالخاليا السمتية وهي عادة عديمة الجدران . تتحد النواتان 

الموجودتان في مركز الكيس الجنيني واللتان تعرفان بالنواتين القطبيتبين ليكونبان نبواة واحبدة 

 س الكروموسومي تعرف بنواة األندوسبيرم األولية . ثنائية األسا
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  Fertilizationانخصاب                                      

األخصاب هو إندماج نواة الكاميتة الذكرية مع نواة البيضة , ويسبق انخصاب حدوث التلقيح 

على ميسم الزهرة تنبت حبة اللقباح وكثيبرا مبا يفبرز الميسبم محلبوال . فعقب سقوط حبة اللقاح 

قد يكون سكريا يساعد على انبات حبة اللقاح , وعند انبات حبة اللقباح يتمبدد جبدارها البداخلي 

عن طريق ثقب اننبات مكونا أنبوبة اللقاح , وقد وجد إن الكاميتين الذكريتين ال تتحركبان تبعبا 

سببايتوبالزم فببي انبوبببة اللقببباح بببل تتحركببان حركببة مسببتقلة عببن حركبببة للحركببة اننسببيابية لل

السايتوبالزم لذلك تتكون حبواجز الكبالس . بنمبو انبوببة اللقباح يتركبز السبايتوبالزم فبي الجبزء 

الطرفبي مبن اننبوببة حتببى يشبكل ثقبل ألسببتمرار تغلغبل انبوببة اللقبباح ويسبتمر تكبوين حببواجز 

بواسطة البروتوبالسبت ولبذلك فبإن إنبوببة اللقباح الطويلبة الكالس والتي تتكون من وقت اخر 

البالغببة ممكببن أن يوجببد فيهببا عببدد مببن الحببواجز الكالوسببية . تختببرق انبوبببة اللقبباح الميسبببم 

ويساعدها في ذلبك تركيبب الميسبم األجبوف أو المخباطي ثبم تخبرق انبوببة اللقباح انسبجة القلبم 

و عبن طريبق افبراز انزيمبات تبذيب الخاليبا التبي ويتم ذلك عن طريق المسبافات البينيبة للخاليبا ا

تخترقها انبوبة اللقاح , وأثناء نمو انبوببة اللقباح فإنهبا تتغبذى علبى الغبذاء المخبزن بهبا وذلبك 

عالوة على المواد الغذائية التي تستمدها من انسجة الميسم والقلم , ويعتقبد ببأن تحديبد اتجباه 

القلم ثم المبيض يرجع الى وجود جاذبية كيميائية , نمو انبوبة اللقاح مخترقة انسجة الميسم و

ففي بعض النباتات تخرج البويضة خيوط من منطقة النقيبر البى اسبفل القلبم قبد يكبون لهبا دور 

في توجيبه أنبوببة اللقباح للبويضبة , وعنبدما تصبل انبوببة اللقباح البى البويضبة فإنهبا تخترقهبا 

انختبببراق عببن طريببق الكبببالزا كمببا فبببي  عببادة عببن طريبببق النقيببر , وفببي حببباالت قليلببة يحببدث

الكازورينبا والبنبدق , ونبادرا جانبيببا مبن خبالل أغلفبة البويضببة . تختبرق اننبوببة النويسبلة ثببم 

جدار الكبيس الجنينبي وفبي هبذه األثنباء يبزول الجبزء الطرفبي مبن انبوببة اللقباح وتختفبي نبواة 

ن الببى الكبببيس الجنينببي وتتجبببه األنبوبببة ان كانببت ال تبببزال موجببودة وتمببر الكببباميتين الببذكريتي

احداهما الى خلية البيضة . ويعتقد أن الخليتين المسباعدتين تقومبان ببدور فبي ارشباد وتوجيبه 

األنبوبة اللقاحية ناحية البيضة , وتتجه الكاميتة المذكرة الثانية نحو نواة االندوسبيرم األوليبة 

نواتيهمبا ويتكبون الزايكبوت الثنبائي , تندمج الكاميتة الذكريبة األولبى مبع خليبة البيضبة وتتحبد 

األساس الكروموسومي , وتندمج الكاميتة الذكرية الثانية مع نواة األندوسبيرم األولية الثنائية 

الثالثية األساس    Endosperm Nucleusاألساس الكروموسومي لتكوين نواة األندوسبيرم 

السمتية ويعرف االخصاب في هذه الكروموسومي . وفي هذه األثناء تختفي الخاليا المساعدة و

  Double Fertilizationالحالة باألخصاب المزدوج 
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 كيف تثبت علميا بان نواة االندوسبيرم ثالثية االساس الكروموسومي  .      

بعد ان تخترق انبوبة اللقاح النويسلة ثم جدار الكيس الجنيني حيث يزول الجزء الطرفي من 

انبوبة اللقاح وتختفي نواة االنبوبة ان كانت ال تزال موجودة وتمر الكاميتتين الذكريتين الى 
 الكيس الجنيني وتتجه احدهما نحو خلية البيضة , في حين تتجه الكاميتة المذكرة الثانية نحو

نواة االندوسبيرم االولية . تندمج الكاميتة المذكرة االولى مع خلية البيضة وتتحد نواتاهما 

ويتكون الزايكوت الثنائي االساس الكروموسومي وتندمج الكاميتة الذكرية الثانية مع نواة 
اس االندوسبيرم االولية الثنائية االساس الكروموسومي لتكوين نواة االندوسبيرم الثالثية االس

الكروموسومي وفي هذه األثناء تختفي الخاليا المساعدة والسمتية ويعرف االخصاب في هذه 
   Double fertilizationالحالة باألخصاب المزدوج 

ــــ     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــــــــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ  ــ

                                                                 -وضع المحيطات الزهرية على التخت :                            

تختلف االزهار في المستوى الذي تخرج منه االوراق الزهرية على التخت ويوجد ثالثة  

  -اوضاع كااتي : 

   Hypogynous –زهرة سفلية  – 1

وفيها يكون التخت محدبا او مقعرا ويحمل المتاع علبى قمتبه وتوجبد بباقي المحيطبات الزهريبة 

 اسفله ولذلك يوصف المتاع بانه علوي وذلك كما في ازهار العائلة الباذنجانية 

 

 Epigynous –زهرة علوية  – 2

طبة تامبة وتخبرج المحيطبات الزهريبة وفيهبا يكبون التخبت مقعبر ويلتصبق ويحبيط ببالمبيض احا

االخرى في مستوى من التخت يعلبو مسبتوى خبروج المتباع ولبذلك يوصبف المتباع بانبه سبفلي 

 كما في ازهار العائلة القرعية 

 

  Perigynous –زهرة محيطية  – 3

وفيهببا يكببون التخببت مقعببرا قلببيال او كثيببرا ولكنببه ال يلتصببق بببالمبيض كمببا فببي ازهببار العائلببة 

 ية . البقول
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 Seedsالبذور                                           

   -البذرة :

هي عبارة عن جنين نباتي ساكن , تخزن بعض المواد الغذائية في انسجة اخرى خاصة تحيط 

به وتغلفه قشرة واقية حافظة وتمضي البذرة في سكونها فترة من الزمن تطول او تقصر تبعا 

لنوع النبات وللظروف المحيطة بالبذرة . وتبدو البذرة الناضجة جافة تقريبا لكنها تحتوي على 

لة من الماء وبذلك يكون البروتوبالزم فيها بحالة غروية هالمية شبه صلبة . نسبة ضئي

وتحتوي خاليا التخزين بانسجتها على مواد غذائية متعددة التركيب مثل البروتينات 

والكاربوهيدرات والدهون وغيرها , وتجري التغيرات الحيوية والفسلجية في البذور الجافة  

 ساعد على ذلك وجود االغلفة ذات النفاذية القليلة للماء والغازات . ببطء شديد ال يكاد يالحظ وي

 -مكونات البذرة : 

  -من االجزاء التالية : تتكون معظم البذور

يختلف الجنين كثيرا في المظهر باختالف البذور , بسبب  -:  Embryoالجنين  – 1

كل األجنة ما عدا شواذ قليلة  االختالفات في الشكل والتكشف النسبي ألجزاء الجنين , وذلك ألن

  -, مكونة من نفس األعضاء , أما أعضاء الجنين في معظم البذور فهي :

 وهي فرع أثري  –الرويشة  –أ 

وهي اوراق فلقية وتقسم النباتات على اساس عدد الفلقات الى نباتات ذات فلقة  –الفلقات  –ب 

أما النباتات المعراة  Dicotyledoneaونباتات ذات فلقتين  Monocotyledoneaواحدة 

 فقد يصل عدد الفلقات في البذرة الواحدة الى خمسة عشرة فلقة .  البذور مثل الصنوبر

وهي جزء الجنين الذي يقع بين موضع اتصال الفلقات  –السويقة الجنينية السفلى  –ج 

 والطرف العلوي من الجذير ويكون قصيرا جدا في بعض البذور 

 او الجذر األثري   Radicle الجذير –و 

 وتكّون الرويشة والسويقة الجنينية السفلى او الجذير معا محور الجنين . 

ان انسجة التخزين في البذرة قد تكون الفلقات او األندوسبيرم )  -انسجة التخزين : – 2

 السويداء( 

ويسلة واألندوسبيرم قد تتكون اغلفة البذرة من اغطية البذرة وبقايا الن -أغلفة البذرة : – 3

وتتكشف اغلفة البذرة من اغلفة   Testaواحيانا اجزاء الثمرة وتسمى اغلفة البذرة بالقصرة 

البيضة ) عادة غالف او اثنين ونادرا ثالثة ( وعند وجود غالفين للبذرة يكون الداخلي منهما 

 ة بالحماية رقيق وشفاف أما الخارجي فيكون غليظا وجامدا وخشنا . وتقوم اغلفة البذر
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الميكانيكية للجنين وبذلك يسهل نقل وتداول البذور كما ان اغلفة البذرة احيانا تلعب دورا هاما 

 في سكون البذرة كما هو الحال في بعض انواع الفاكهة مثل الخوخ والمشمش .

  -:  Seed Dormancy سكون البذرة  

البذرة على االنبات والسبب في ذلك يعود الى عوامل داخلية او عوامل بيئية . يعرف بعدم قدرة 

نبات يرجع الى عامل او اكثر من عوامل البيئة مثل الرطوبة والحرارة اذا كان عدم اال

, أما إذا كان السبب   External Dormancyواالوكسجين فيعرف بالسكون الظاهري 

    Seed Dormancyواالندوسبيرم فيعرف بسكون البذرة عوامل داخلية في البذرة اي الجنين 

   -فوائد سكون البذرة :

 عدم إنباتها عندما تكون الظروف البيئية  المحيطة بها غير مالئمة لنمو البادرات .  – 1

 يساعد على انتشار البذور عن طريق االنسان والحيوان الى مسافات بعيدة .  – 2

موعد معين وماتت فإن هناك بذور اخرى قد تنمو في جو مالئم اذا نمت بعض البذور في  – 3

 وذلك ألختالف في درجة طور سكون البذرة للصنف الواحد .

 ومن عيوب سكون البذرة هو حاجة بعضها الى معامالت خاصة لإلسراع في عملية انباتها . 

  -العوامل التي تؤدي الى سكون البذرة :

  -غالف البذرة : – 1

تحتوي بعض البذور على أغلفة سميكة تمنع امتصاص الماء بسبب نفاذيتها للماء  -أ

وخاصة بالنسبة لبعض النباتات العائدة الى العائلة البقولية والعائلة الباذنجانية وفوائد 

هذه االغلفة هي اطالة فترة التخزين ويمكن ازالة الغالف البذري او خدشه او معاملته 

 ذيته عند زراعة البذور بحامض مركز لزيادة نفا

األغلفة البذرية التي تمنع او تحدد نمو الجنين ميكانيكيا , حيث ان الجنين يتمدد وينمو  -ب

 ويضغط على غالف البذرة ويسبب تمزيقه بمجرد امتصاص الماء من قبل البذرة 

األغلفة البذرية غير النفاذة للغازات يعزى سكون بعض البذور الى غالف البذرة غير  –ج 

النفاذ لألوكسجين وثاني أوكسيد الكاربون حيث يتجمع ثاني اوكسيد الكاربون الناتج من 

 تنفس الجنين داخل البذرة ويسبب سكونها . 

  -األجنة الساكنة : – 2

المعين قبل حدوث   Stratificationبعض بذور المناطق المعتدلة تحتاج الى التنضيد 

ي الى االنبات , أثناء هذه الفترة وتسمى هذه األنبات حيث تحدث تغيرات في البذرة تؤد

 بتغيرات ما بعد النضج 
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  -األجنة األثرية : – 3

توجد بذور تحتوي على اجنة غير متكاملة النمو وهذه ال بد ان يكتمل نموها حتى تبدأ 

 بالنمو مثل الجزر التي تحتوي بذورها على اجنة غير تامة النضج. 

  -وجود المواد المانعة : – 4

وجدت مواد مانعة أمكن استخالصها من اجزاء النبات المختلفة والتي تلعب دورا حيويا في 

 Paraو  Caffeineو   Ethyleneو   Caumarinبذور وعدم انباتها مثل انبات ال

Ascorbic Acid ( PAA)  تتركز هذه المواد في الثمار واغلفة البذور كما في

 الحمضيات والتفاح والكمثري والعنب والطماطة . 

  -السكون الثانوي أو وجود أكثر من سكون : – 5

الى غالف البذرة والجنين والتغلب على هذه  توجد بعض البذور التي يرجع سبب سكونها

الظاهرة هو اجراء النمو الدافئ للبذور ولبضعة اشهر حيث تنشط الكائنات الحية التي تعمل 

 على تحلل غالف البذرة ثم يعقبه ذلك التنضيد . 

 -: Stratification التنضيد  

بذور واألخرى رمل رطب وهي عملية وضع البذور داخل صناديق خشبية على طبقات احداهما 

بالتبادل على ان تكون الطبقة السفلية والطبقة السطحية األخيرة من الرمل وتترك هذه 
الصناديق في العراء معرضة لدرجات الحرارة المنخفضة في فصل الشتاء او توضع في ثالجات 

لتفاح ( ْم لفترة تتراوح من شهر الى شهر ونصف كما في بذور ا5-2على درجات حرارة من ) 
حيث تساعد الحرارة المنخفضة على تحويل بعض المركبات الغذائية داخل البذور الى صورة 

سهلة االمتصاص واالستهالك مما يساعد على كسر طور السكون وسرعة انبات البذور ومن 
شروط التنضيد توفر درجات حرارية منخفضة كافية وتهوية جيدة لمدة معينة وتختلف مدة 

انواع البذور حيث تتأثر بعوامل اخرى مثل الظروف السائدة وقت انتاج  التنضيد باختالف
 البذور .
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 التركيب الداخلي للنبات وعالقته بالبيئة                         
يختلف التركيب الداخلي للنبات اختالفا كبيرا مع تغير البيئة وقد يصحب هذا االختالف تغير في 

الشكل الخارجي للنبات كذلك , فالنباتات التي تعيش تحت تأثير ظروف بيئة معينة تتحور من 
حيث تركيبها الداخلي وشكلها الخارجي معا بحيث تستطيع التكيف لهذه الظروف والتغلب على 

  -بتها  , وهناك أنواع عديدة من النبات منها :صعو
        Mesophytesنباتات البيئة المتوسطة ) النباتات الوسطية (  – 1

         Xerophytesنباتات البيئة الصحراوية )النباتات القاحلة (    – 2
                                      Halophytesنباتات البيئة المائية  – 3

 
   Xerophytesنباتات الجفاف ) النباتات القاحلة (   – 1

وهي النباتات التي تستطيع العيش تحت ظروف الجفاف وتتحملها عن طريق تحورات خاصة 
 في تركيبها الداخلي والخارجي . 

  -يمكن تلخيص أهم التحورات في ما يلي : 
 تقوية البشرة  – 1

 حيث تحاط البشرة بطبقة سميكة من االدمة وذلك بجانب تغلظ جدران خالياها 

 تكوين كميات وفيرة من النسيج السكلرينكيمي  – 2
تحوي هذه النباتات على نسب كبيرة من الخاليا السكلرينكيمية وال سيما في االوراق وتوجد 

 ج المتوسط . هذه الخاليا عادة بشكل طبقة او طبقتين تقع بين البشرة والنسي
 وفرة الشعيرات  – 3

تكون كثيرة في النباتات الجفافية خاصة على السطوح السفلية لالوراق او على الثغور لتقليل 
 حركة الهواء وتقليل النتح الثغري 

 انطواء االوراق  – 4
 غالبا ما يحصل انطواء لالوراق بصورة محكمة لتقليل عملية النتح خاصة عند ظروف الجفاف 

 الثغور من حيث تركيبها وموضعها  – 5
 هنا تكون في مستوى منخفض او غائرة تحت تجويف الغرف الهوائية 

 اختزال سطح الورقة  – 6
 تلجا بعض النباتات الى تقليل السطح الناتح من خالل حملها الوراق صغيرة 

ــ   ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــــــــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ  ـ
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     Halophytesالنباتات المائية  – 2                            
 

تتحور النباتات المائية أيضا لكي تتالئم مع بيئتها , وتحدث التحورات التركيبية في النباتات 
اختزال االنسجة الواقية والدعامية والموصلة باالضافة الى زيادة في المائية عن طريق 

 المسافات البينية خالل االنسجة الداخلية .
  -ويمكن تلخيص مميزات النباتات المائية كما يلي : 

 البشرة  – 1
حيث تقوم بامتصاص الماء والغازات واالمالح مباشرة من المياه المحيطة وخاليا البشرة 

 حتوائها على الكلوروفيل غزيرة في ا
 الشكل العام للورقة  – 2

 وتكون محورة بحيث تمتص اكبر قدر ممكن من الغازات وزيادة ميكانيكية المقاومة للنبات 
 الغرف الهوائية  – 3

تحتوي النباتات المائية في انسجتها على مسافات هوائية واسعة ممتلئة بالغازات وتقوم بمهمة 
 خزن الغازات 

 اختفاء النسيج السكلرينكيمي  – 4

يختفي النسيج السكلرينكيمي في النباتات المائية واذا وجد فهو ضعيف التكوين ويعتمد النبات 
 على الماء ذاته كدعامة له 

 اختزال االنسجة الوعائية الماصة  – 5
لمغمور يحدث امتصاص الماء واالمالح في النباتات المائية من المياه المحيطة خالل السطح ا  

للنبات ولذلك فالنظام الجذري يكون مختزال في مثل هذه النباتات الى حد كبير وتبقى له عند ذلك 
الوظيفة الميكانيكية بصورة اساسية , وتختفي لذلك الشعيرات الجذرية تماما وكذلك فإن 

 عناصر الخشب تختزل هي االخرى أو تختفي تماما .
 

 
 

 
 
 


