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 المحاضرة الرابعة

 انواع الخاليا واالنسجة النباتية

كما فً , ٌتكون جسم النبات فً ابسط أنواعه من خلٌة واحدة تقوم بجمٌع وظائف الحٌاة   

وفً النباتات االرقى فٌتركب جسم النبات من عدد من الخالٌا . البكترٌا والكثٌر من الطحالب

اما فً النباتات الزهرٌة فٌتركب جسم النبات . المتشابهة شكال ووظٌفة كما فً طحلب باندورٌنا

تتجمع العدٌد من الخالٌا لتكوٌن ما ٌعرف , المختلفة فً الشكل والوظٌفةمالٌٌن الخالٌا من 

النباتً الذي ٌعرف بانه مجموعة من الخالٌا لها نفس االصل وتشترك فً وظٌفة  بالنسيج

بل تعتمد فً حٌاتها على باقً , وال ٌمكن لهذه االنسجة ان تعٌش مستقلة, اساسٌة معٌنة 

التً تكون بدوها جسم  باألعضاءجمع مجموعة من االنسجة لتكون ما ٌعرف اذ تت, االنسجة

 .النبات

   تصنيف االنسجة النباتيةClassification of plant tissues 

 :تصنف االنسجة النباتٌة اعتماداً على عوامل عدٌدة اهمها

 .نسجة اعتماداً على درجة تعقيدهاتصنيف اال: اوال

 :درجة تعقٌدها الى عدة اقسام وانواع هً علىتصنف االنسجة اعتماداً    

وفٌها ٌدخل فً تركٌب النسٌج نوع واحد من انواع  Simple tissuesاالنسجة البسٌطة  -1

 :الخالٌا كما فً

  ًالنسٌج  الحشوي البارنكٌمparenchyma tissues   

  ًالنسٌج الكولنكٌمCollenchyma tissues  

 النسٌج السكلرنكٌمٌةSclerenchyma tissues   

 ًالنسٌج الفلٌن Cork tissues  
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وفٌها ٌدخل فً تركٌب النسٌج نوعٌن او اكثر من  Complex tissuesاالنسجة المعقدة  -2

 :انواع الخالٌا كما فً

  نسٌج الخشبXylem tissues  الذي ٌتكون من اوعٌة خشبٌة وقصٌبات

 .وبارنكٌمة خشب والٌاف خشب

 نسٌج اللحاء Phloem tissues  الذي ٌتكون من انابٌب غربالٌة وخالٌا

 .مرافقة وبارنكٌمة لحاء والٌاف لحاء

ٌشترك فً تركٌبها انواع مختلفة من االنسجة  tissue systemsاالنظمة النسٌجٌة  -3

, المعقدة والخالٌا الدائمٌة لتكون وحدات نسٌجٌة كبرى تجمعها وظٌفة عامة مشتركة 

والنظام  .الخشب واللحاءٌشترك فٌه كل من نسٌج  كما فً النظام النسٌجً الوعائً الذي

 .والنظام النسٌجً االساس, النسٌجً الضام

 

 نسٌج الخشب                                            نسٌج اللحاء             

    

 

 نظام نسٌجً وعائً                   

 

  

  

 :وتتصف الخالٌا المشكلة ألي نسٌج نباتً بالمٌزات التالٌة 

 .تملك بنٌة مورفولوجٌة متشابهة -1

 .تقوم بوظائف فسٌولوجٌة واحدة -2

 .تتمتع بأصل عام واحد -3
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 :وتصنف الى: تصنيف االنسجة النباتية اعتماداَ على النشاط واالنقسام:  انياً 

 

 Merstematic tissues االنسجة المرستيمية -1

ولهذا فهً , المرستٌمٌة هً انسجة تتكون من خالٌا ذات قدرة على االنقسام والنمو االنسجة   

 :تتمٌز الخالٌا المرستٌمٌة بالصفات التالٌة. توجد فً مناطق النمو بالنبات

 .خالٌا قابلة على االنقسام -1

 .خالٌا صغٌرة الحجم رقٌقة الجدران -2

 .المحتوٌات الحٌة كثٌفة والفجوات قلٌلة وصغٌرة منتشرة فً الساٌتوبالزم -3

 .ذات نواة كبٌرة نسبٌاً  -4

 .وعناصر الشبكة االندوبالزمٌة قلٌلة proplastidsالبالستٌدات بحالة بدائٌة  -5

 .خالٌا متراصة ال توجد فٌها مسافات بٌنٌة وان وجدت فتكون غاٌة فً الضٌق -6

 .مربعة او مضلعة او مستدٌرة Isodiametircبعاد تكون الخالٌا متماثلة اال -7

 .المحتوٌات االٌضٌة من نشا وبلورات تكون معدومة -8

تسمى الخالٌا المولدة او : تعطً نوعان من الخالٌا االولىعند انقسام الخالٌا المرستٌمٌة   

بالخالٌا سمٌت : والثانٌة, التً تبقى بحالة مرستٌمٌة بشكل دائمً  initial cellsاالنشائٌة 

بأن تفقد  mature cellsاو ناضجة  وهً خالٌا تتحول خالٌا بالغة derivative cellsالمشتقة 

 extensionوتدخل هذه الخالٌا فً مرحلتٌن متمٌزتٌن وهً الكبر فً الحجم , خاصٌة االنقسام

 او التشكل تنتهً بمرحلة التماٌز تغٌرات كٌمٌائٌة وشكلٌة ووظٌفٌةالتً تحدث فٌها 

Differentiation  حٌث تأخذ الخلٌة الشكل النهائً الذي ٌتالءم مع وظٌفتها حسب نوع النسٌج

وتستطٌع الخالٌا المتمٌزة جزئٌاً  او البالغة وتحت ظروف معٌنة ان تستعٌد . البالغ المكونة له

 بٌن الحزم كحالة نشوء الكامبٌوم الوعائً Dedifferentiationحالتها المرستٌمٌة بعملٌة 

   .والمرستٌم الموجود فً البراعم العرضٌة والكامبٌوم الفلٌنً

  

 

 

 

 

 

 المنطقة المرستيمية لبرعم جانبي                           منطقة االنقسام واالستطالة والتمايز
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 . تكلم عنها باختصار موضحاً ذلك بالرسم؟ ..Mitosisماهي مراحل االنقسام غير المباشر / س 

  المرستيمات تصنيفClassification of meristems 

 :ٌمكن تقسٌم االنسجة المرستٌمٌة على اسس عدٌدة منها

  .حسب موضعها في جسم النباتتقسيم االنسجة المرستيمية   - أ

 :االنسجة المرستٌمٌة فً هذه الحالة الى االقسام التالٌة تقسم

ابتدائٌة توجد فً قمم  وهً مرستٌمات  Apical meristems انسجة مرستٌمٌة قمٌه -1

تنقسم خالٌاها   Growing pointsالسٌقان والجذور واحٌاناً االوراق وٌطلق علٌها القمم النامٌة 

الواطئة اما فً النباتات بمستوٌات مختلفة وتشمل على عدد قلٌل من الخالٌا االنشائٌة فً النباتات 

ٌؤدي نشاط هذه , تظم فً صف او اكثرالراقٌة فتشمل على عدد كبٌر من الخالٌا االنشائٌة قد ٌن

 .ى الزٌادة الطولٌة فً العضو النباتًالمرستٌمات ال

وهً مرستٌمات توجد فً مواقع جانبٌة فً  Lateral meristemsمرستٌمات جانبٌة  -2

 Vascularمحور العضو الذي توجد فٌه وهً مرستٌمات ثانوٌة مثال ذلك الكامبٌوم الوعائً 

cambium لٌنً والكامبٌوم الفCork cambium or Phellogen  . تنقسم خالٌاه رئٌسٌة

بمستوٌات موازٌة للسطح القرٌب منها وٌنشأ عن نشاطها الزٌادة القطرٌة والزٌادة فً سمك 

 .العضو النباتً

عبارة  Intercalary meristemsالمرستٌمات البٌنٌة  -3

عن عن مرستٌمات ابتدائٌة وتوجد بٌن انسجة بالغة مستدٌمة بعٌداً 

القمة النامٌة كتلك التً توجد فً قواعد االوراق او فوق العقد فً 

سٌقان نباتات ذوات الفلقة الواحدة او قواعد السالمٌات كما فً 

نباتات الحشائش ٌعتبر عمل هذه المرستٌمات متمم لعمل 

المرستٌمات القمٌه حٌث انها تساهم فً اعطاء الطول النهائً 

والشكل النهائً لكثٌر من التراكٌب  للسالمٌات وكذلك تعطً الحجم

   .النباتٌة كاالوراق واالزهار والثمار

 

 .حسب منشأهاتقسيم االنسجة المرستيمية  - ب

 :االنسجة المرستٌمٌة فً هذه الحالة الى االقسام التالٌة تقسم

ٌمثل هذا المرستٌم منطقة   Promeristem or  Primordial ئًامرستٌم اولً او بد -1

ضٌقة جنٌنٌة االصل تشمل مساحة صغٌرة فً اقصى القمة خالٌاها فً االطوار  مرستٌمٌة

وتتصف خالٌاها بالصفات . الجنٌنٌة تنقسم باستمرار وتتماٌز مشتقاتها الى مرستٌمات ابتدائٌة 

 .العامة لألنسجة المرستٌمٌة

ة تمثل هذه المرستٌمات المشتقات المباشر Primary meristems مرستٌمات ابتدائٌة  -2

تنقسم خالٌاها وتتماٌز مشتقاتها الى انسجة دائمٌه , لخالٌا المرستٌم االولً وتقع عادة تحتها

 .التً تبنً جسم النبات االبتدائً  Primary permanent tissuesابتدائٌة 
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من خالٌا بالغة   ٌنشأ هذا المرستٌم  Secondary meristemsمرستٌمات ثانوٌة  -3

؟ لماذا وذلك كما فً الكامبٌوم ....وغالباً ما تكون برنكٌمٌة , استعادت القدرة على االنقسام

الفلٌنً والكامبٌوم بٌن الحزم  ٌبنً المرستٌم الثانوي انسجة اضافٌة تعرف باألنسجة الثانوٌة تحل 

 . محل او تضاف الى االنسجة االبتدائٌة

  

 .الوظيفةحسب نوع يمية تقسيم االنسجة المرست - ج

ٌختلف منهج التقسٌم حسب حسب نوع الوضٌفة حسب نوع النبات وقد وجد ان جمٌع النباتات 

المرستٌم االولً سرعان ما ٌتماٌز الى ثالث مرستٌمات تحوي على نسٌج مرستٌمً ٌطلق علٌه 

 : ابتدائٌة هً

 Protoderm   ٌنشأ عنهepidermis 

 Procambium ٌنشأ عنه Primary xylem , primary phloem ,  

 Vascular cambium 

 Ground meristem  ٌنشأ عنهPrimary cortex ; Pith , Pith ray 
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  نظريات تطور وتمايز االنسجة المرستيمية 

Theories of development and differentiation of meristem tissues 

هناك العدٌد من النظرٌات التً تتبنى توضٌح ووصف القمم النامٌة فً الساق اال انها ال        

ٌمكن تطبٌق هذه النظرٌات على جمٌع النباتات بل تنطبق كل منها على مجامٌع محددة او نباتات 

 : معٌنة ومن اهم هذه النظرٌات

  Apical cell theoryنظرية الخلية القميه  -1

خلٌة  قمة الساق تحتوي على اننظرٌة ال تفترض هذهو

 جمٌع االنسجة  ها تنتج مانقسعند امرستٌمٌة واحدة 

استنبطت هذه النظرٌة من  فً الساق الموجودواألعضاء 

الدراسات على بعض النباتات غٌر المتطورة كالطحالب 

 .والحزازٌات 

 

 

  Histogen theoryنظرية نشوء االنسجة  -2

وبمقتضى هذه النظرٌة ٌمكن تمٌٌز القمة المرستٌمٌة النامٌة للساق الى مناطق معٌنة تكشفت 

 Histogens لتقوم بتكوٌن طبقات او مناطق محدده تسمى هذه المناطق الممٌزة بمنشاة االنسجة

 :التً ٌمكن تمٌزها الى

  منشئ البشرةDermatogen ٌقوم بتكوٌن البشرة 

  منشئ القشرةPeriblem وتقوم بتكوٌن القشرة 

  منشئ االسطوانة الوعائٌةPlerome  وتقوم

 بتكوٌن الحزم الوعائٌة والنخاع ان وجد 

  ٌوجد فً الجذر منشأ اخر هو منشئ القلنسوة

Calyptrogen  الذي ٌكون القلنسوة فً الجذر

Rootcap  

لنباتات مغطاة النمو فً القمة النامٌة للساق والجذر فً عدد محدود من اهذه النظرٌة  تفسر

 .البذور

تبعاً لهذه النظرٌة ٌمكن تمٌٌز   Tunica and corpus theoryنظرية الغالف والبدن  -3

 :منطقتٌن مختلفتٌن فً المظهر والتركٌب فً القمة النامٌة للساق وهما

  البدن Corpus القمً وبتوالً انقسام خالٌا هذه  وهً منطقة تقع وسط المرستٌم

 المنطقة تتكون االسطوانة الوعائٌة او تتكون االسطوانة الوعائٌة والقشرة معاً 
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  الغالفTunica  قد , وهً طبقة تغلف البدن

تتكون من طبقة واحدة او اكثر فاذا كانت من 

طبقة واحدة فانها قد تنتج البشرة فقط او البشرة 

خلها واذا كانت من وبعض الطبقات االخرى بدا

  .عدة طبقات فتنتج البشرة والقشرة معاً 

تنطبق هذه النظرٌة على القمة النامٌة للساق فقط دون الجذر 

 .وتنطبق على الكثٌر من القمم النامٌة للساق فً مغطاة البذور سواء ذوات الفلقة او الفلقتٌن

 

من اهم النظرٌات  دوتع   Promeristem theoryنظرية المرستيم االولي  - ح

أذ تفترض وجود منطقة فً قمة الجذر والساق على , والتً سوف نعتمدها فً دراستنا

سرعان ما  promeristemدرجة واطئة جداً من التماٌز ٌطلق علٌها المرستٌم االول 

 :ٌتمٌز الى ثالث مرستٌمات ابتدائٌة بعد مسافة بسٌطة من القمة  لٌشمل

  البشرة االوليةProtoderm   ًتقوم بتكوٌن البشرة فً الساق او الطبقة الوبرٌة ف

 الجذر

  الكامبيوم االوليProcambium االولً ٌتمٌز  بتوالً انقسام خالٌا الكامبٌوم

والداخلً منها الى  Primary phloemالخارجً منها الى عناصر اللحاء االبتدائً 

 تتحول وفً سوق ذوات الفلقتٌن ال primary xylemعناصر الخشب االولً 

خالٌا شرٌط الكامبٌوم االولً كلها الى خالٌا مستدٌمة بل تبقى منها خالٌا مرستٌمٌة 

 Vascularتكون طبقة بٌن الخشب واللحاء مكونة الكامبٌوم مابٌن الحزم 

cambium , االشرطة كلها الى خالٌا  اما فً ذوات الفلقة والجذر فتتحول

 .مستدٌمة

 مرستيم النسيج االساسيGround meristem   ٌقوم هذا المرستٌم باالنقسام

  .بجمٌع الجهات لتتمٌز خالٌاه فً الساق والجذر الى قشرة ونخاع واشعة نخاعٌة

 


