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 المحاضرة الثامنة 

  Vascular or conduction tissues االنسجة الوعائٌة

واللذان ٌعتبران  Phloem واللحاء  Xylemوتشمل هذه االنسجة كالً من نسٌجً الخشب       

والتً .  Vascular bundle من االنسجة المعقدة ٌتواجدان معاً لٌكونا ما ٌسمى بالحزم الوعائٌة

 . على اساسها وجودها من عدمه تصنف النباتات الى نباتات وعائٌة ونباتات ال وعائٌة

 Xylemالخشب : اوالًال 

معقد وظٌفته الرئٌسٌة نقل الماء واالمالح المعدنٌة الممتصة من التربة الى بقٌة نسٌج       

طوال الحٌاة فً النبتة فبمرور إذ ال ٌبقى الخشب ناقال , فضال عن وظٌفة التدعٌم, اجزاء النبات

ٌتركب نسٌج الخشب فً معظم مغطاة . الوقت ٌفقد وظٌفة النقل وٌتحول الى عنصر تدعٌم

 Conductingوتدعى العناصر الناقلة Vesselsواوعٌة  Tracheidsالبذور من قصٌبات 

elements   وٌتركب كذلك من االلٌافFibers ذات  التً تقوم بمهمة دعامٌة وبرنكٌمٌة خشب

اما فً عارٌات البذور فٌتركب نسٌج الخشب من القصٌبات التً تعتبر عناصر . وظٌفة تخزٌنٌة

 .النقل الوحٌدة اضافة الى االلٌاف وبرنكٌمة خشب

 القصٌباتTracheids   

, وجدرها مغلظة تغلٌظاً ثانوي ملكننة, اضٌق من االوعٌة, وهً خالٌا مٌتة عند النضج     

تنزلق النهاٌات المائلة للقصٌبات . ونهاٌتها مستدقة وغٌر مثقبة, عادةمقطعها العرضً مضلع 

النقر من . كما توجد النقر على الجدر الجانبٌة, Pitsمائلة تكثر علٌها النقر  معاً مكونة جدراً 

غالباً او قد تكون بسٌطة وعبر هذه النقر ٌتحرك الماء واالمالح من خلٌة الى  النوع المضفوف

كما تشبه القصٌبات . بٌة فً طرق التغلٌظ الثانوي تشبه القصٌبات خالٌا االوعٌة الخش. اخرى

 .االلٌاف فً الشكل اال ان جدر القصٌبات ارق والتجوٌف الداخلً اوسع من تجوٌف االلٌاف

 :انوي فً االوعٌة الخشبٌة والقصٌبات بأشكال متنوعة تشملٌحدث التثخٌن الث

 Annular  (B)تثخنات حلقٌة -1

  Spiral (C) تثخنات حلزونٌة -2

 Scalariform (D) تثخنات سلمٌة  -3

    Reticular (E) تثخنات شبكٌة -4

  Pitted (F, G)تثخنات نقري  -5

 

  اوعٌة الخشبVessels 

وٌمثل الوعاء تركٌباً انبوبٌاً متعدد الخالٌا ٌتكون من سلسلة من الخالٌا متصلة مع بعضها   

ترتبط وحدات  ,Vessel elementكل خلٌة ٌطلق علٌها وحدة وعائٌة . البعض عند نهاٌتها

او ذائبة  Perforatedالوعاء مع بعضها عن طرٌق الجدران النهائٌة والتً تكون مثقبة 
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وتوصف الصفائح .  Perforation platesدعى هذه النهاٌات بالصفائح المثقبةت, بصورة كلٌة

, عندما تكون حاوٌة على ثقب واحد  Simple perforation plateالمثقبة بكونها بسٌطة 

وتبعاً ألشكال الثقوب وطرٌقة . عندما ٌوجد بها اكثر من ثقب واحد  Compoundومركبة

وتتكون هذه الثوب خالل فترة نشوء الوعاء . بكٌة او دائرٌةتركٌبها فأنها تصنف الى سلمٌة او ش

بفعل انزٌمات ٌفرزها البروتوبالست مما ٌؤدي الى اذابة الجدر االبتدائٌة والصفٌحة الوسطى 

, ٌعتبر الوعاء صفة ممٌزة لنباتات مغطاة البذور. فً المواقع التً لم ٌضف علٌها جدار ثانوي

ومن اهم صفات الرقً فً . واطئة فال وجود لألوعٌة فً خشبهااما عارٌات البذور والنباتات ال

 :ٌلً الوعاء ما

 .التطورٌة من الوعاء الطوٌل الضٌقالوعاء القصٌر الواسع ٌمثل حالة اكثر رقٌاً من الناحٌة  -1

 .الصفائح المثقبة البسٌطة تمثل حالة اكثر رقٌاً من الصفٌحة المثقبة المركبة -2

 .الثقوب اكثر االنواع شٌوعاً ثم ٌلٌه النوع السلمً فالشبكً والدائريالنوع البسٌط من اشكال  -3

ٌعتبر التغلٌظ النقري ارقى االنواع فً تسمك جدران العناصر الناقلة فً الخشب ثم ٌلٌه  -4

 .الحلقً والحلزونً

 

 

 

 

 

 

 

 

 :وٌمكن مالحظة اهم الفروقات بٌن القصٌبات واالوعٌة بالجول التالً

Tracheid Vessels 

تمثل كل قصٌبة خلٌة مستقلة ذات نهاٌة  -1
 .مسدودة

 ال تحتوي على الصفائح المثقبة -2
ٌتم انتقال المواد من قصٌبة الى اخرى عن  -3

طرٌق النقر الموجودة فً الجدران الفاصلة 
 .بٌنها

تمثل العنصر الناقل الوحٌد فً خشب  -4
 .عارٌات البذور والنباتات الواطئة

 ٌعتبر اقل رقٌاً من االوعٌة -5

تركٌب انبوبً متعدد الخالٌا ٌطلق  تمثل -1
 .على كل خلٌة وحدة وعائٌة

تكون الجدران النهائٌة المستعرضة  -2
 لوحدات الوعاء مثقبة او ذائبة بصورة كلٌة

ٌتم انتقال المواد عبر الصفائح المثقبة فً  -3

الوعاء الواحد او من خالل النقر بٌن وعاء 
 .واخر

 .ٌمثل عناصر النقل فً مغطاة البذور -4
 .اكثر رقٌاً من القصٌبات تعتبر -5
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 برنكٌمة الخشب  Xylem parenchyma 

مقترنة بنسٌج الخشب وظٌفتها , هً خالٌا تشبه البرنكٌمٌة العادٌة اال انها تمٌل الى االستطالة  
 .الرئٌسٌة هً الخزن وتقوم بعضها اٌضاً بالنقل لمسافات قصٌرة خاصة باالتجاه الشعاعً

فٌها فباإلضافة الى الماء قد تخزن النشأ والزٌوت وغبرها من  تختلف طبٌعة المواد المخزونة
وتعتبر البلورات من المحتوٌات المألوفة فقد تكون الخلٌة مقسمة الى غرف تحوي كل , المواد 

وتتضمن برنكٌمة الخشب نوعٌن متمٌزٌن من االنسجة هما البرنكٌمة  .واحده منها على بلورة
التً  اصول خالٌا الكامبٌوم المغزلٌةك قد تكون طوٌلة والتً Axial paranchymaالمحورٌة 

 Rayوالبرنكٌمة الشعاعٌة , (راجع الكامبٌوم الوعائً المحاضرة الخامسة) استمدت منها
paranchyma التً تكون قصٌرة تنتج عن اصول خالٌا الكامبٌوم الشعاعٌة. 

 الٌاف الخشبXylem fibers   

 :وٌوجد منها ثالث انواع هً, تشبه الٌاف الخشب االلٌاف العادٌة

  tracheids fibersالٌاف قصٌبٌه  -1

   Libriform  fibers الٌاف لٌبرٌة -2

   Gelatinous fibers الٌاف جٌالتٌنٌة -3

اما االلٌاف اللٌبرٌة , االلٌاف القصٌبٌه اقل طوالً وسمكاً من االلٌاف اللٌبرٌة وذات نقر مضفوفة 

قصٌبٌة واللٌبرٌة جدر عرضٌة تفصل اللٌفة الى عدة ال باأللٌافوقد ٌتكون , فلها نقر بسٌطة

تحتفظ هذه االلٌاف بمادتها الحٌة لسنوات عدٌدة كما فً نباتات ذات , تسمى الٌاف مقسمةخالٌا 

اما االلٌاف . وتقوم هذه االلٌاف بتخزٌن الغذاء الزائد باإلضافة الى التدعٌم, الفلقتٌن كالعنب

جدرها الثانوٌة وٌكون بها نسبة كبٌرة من السٌلٌلوز ولها مظهر الجٌالتٌنٌة فٌقل بها اللجنٌن فً 

 . جٌالتٌنً

 ٌمكن تقسٌم الخشب من حٌث المنشأ الى    :من حٌث المنشأ انواع الخشب : 

  Primary xylemالخشً االبتدائً  -1

   Secondary xylemالخشب الثانوي -2

 : وٌمكن تمٌز كل منهما من خالل الفروقات المبٌنة فً الجدول التالً

Primary xylem Secondary xylem 
  Procambiumٌنشأ من نشاط الكامبٌوم االولً -1

 .خالل فترة النمو االبتدائً
ٌمثل النوع الوحٌد فً النباتات ذوات الفلقة  -2

 .وبعض نباتات ذات الفلقتٌن العشبٌة
 Protoxylemب اولً ٌقسم الى نوعٌن خش -3

 Metaxylemوالخشب التالً
ال تنتظم الخالٌا البرنكٌمٌة فً الخشب االبتدائً  -4

وفً حالة وجودها ٌطلق علٌها االشعة الكاذبة 

Fals rays  
قد ٌخلو من االلٌاف وان وجدت فتوجد فً نظام  -5

  . واحد باتجاه المحور الطولً

 Vasculaeكامبٌوم الوعائًٌنشأ من نشاط ال -1
cambium خالل فترة النمو الثانوي. 

ٌوجد فً سٌقان وجذور عارٌات البذور  ومعظم  -2
 .نباتات ذوات الفلقتٌن

 .ال ٌمكن تمٌزه الى خشب اولً وتالً -3
تنتظم الخالٌا البرنكٌمٌة فً الخشب الثانوي على  -4

 هٌئة اشعة منتظمة ٌطلق علٌها االشعة الحقٌقٌة
Xylem ray . 

االلٌاف تعتبر من المكونات الرئٌسٌة وتوجد فً  -5
 نظامٌن طولً ومستعرض 
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 :كما وٌمكن مالحظة اهم الفروقات بٌن الخشب االولً والتالً الذي ٌنقسم الٌة الخشب االبتدائً

Protoxylem Metaxylem 
االولً فً الفترة التً  ٌتم تمٌزه من الكامبٌوم -1

 .الٌزال فٌها العضو النباتً فً حالة تمدد
 .ال ٌحتوي على الٌاف -2
ان عناصره الناقلة ٌسود فٌها التغلظ الحلقً او  -3

 الحلزونً وال تقاوم كثٌراً قوة الشد
 بعض عناصره تفشل فً مواكبة التمدد  -4

االولً فً وقت متأخر وال  ٌتم تمٌزه من الكامبٌوم  -1
 .ٌتم نضجه اال بعد اكتمال تمدد العضو النباتً

 .قد ٌحتوي على الٌاف  -2
تظهر عناصره التغلظ الحلزونً او السلمً او   -3

 .الشبكً او النقري 
ٌبقى محتفظاً بكٌانه التركٌبً ومؤدٌاً لوظٌفة النقل  -4

 .لفترة طوٌلة

 

 Phloemاللحاء : ثانٌاًال 

ٌتكون اللحاء . لرئٌسٌة نقل المواد الغذائٌة فً النباتات الوعائٌة بشكل ذائبمعقد وظٌفته انسٌج 

وخالٌا  Companion cellsوخالٌا مرافقة  Sieve tubesفً مغطاة البذور من انابٌب منخلٌه 

فً اما  Sclerenchyma cellsوالخالٌا السكلرنكٌمٌة  , Phloem baranchymaبرنكٌمٌة 

كما  Sieve cell  بدال عنه خالٌا منخلٌه وتوجدعارٌات البذور فٌفتقر اللحاء لألنابٌب المنخلٌه 

 .ان الخالٌا المرافقة تكون معدومة

 االنابٌب المنخلٌهSieve tube   

 Sieveتتكون االنبوبة المنخلٌه من صف من الخالٌا الحٌة تسمى وحدات االنابٌب المنخلٌه      

tube elements تحتوي فً بداٌة  ,ولكل وحدة من هذه الوحدات جدر ابتدائٌة رقٌقة سلٌلوزٌة

واثناء النضج تختفً النواة وٌكون , ونواة ومحتوٌات الخلٌة االخرى تكونها على الساٌتوبالزم

ثم ٌتحلل الغشاء البالزمً , الساٌتوبالزم طبقة رقٌقة تبطن الجدر مع وجود فجوة عصارٌة كبٌرة

 .محتوٌات الفجوة العصارٌة مع الساٌتوبالزم الفجوي فتختلط

قد تكون افقٌة او مائلة وتسمى , تنفصل وحدات االنابٌب المنخلٌه عن بعضها بجدر مثقبة     

وقد تكون من النوع البسٌط اذا احتوت على مساحة منخلٌه , Sieve platesبالصفائح المنخلٌة 

كما فً   قًوهذا النوع ٌدل على الرُر , مائلة قلٌالً واحدة خالٌة من الثقوب والتً تكون افقٌة او 

التً قد تتوزع بشكل , وقد تكون مركبة اذا احتوت على عدد من المساحات المنخلٌه . القرع

وقد توجد هذه  .وتكون بشكل مائل على االنبوبة المنخلٌه كما فً العنب, سلمً او شبكً

اضٌق تقابل حقول النقر االبتدائٌة فً جدر  المساحات المنخلٌة على الجدر الجانبٌة ولكن بشكل

خالل هذه المساحات المنخلٌه خٌوط ساٌتوبالزمٌة تصل الوحدات  تمر. الخالٌا البرنكٌمٌة

حٌث تكون الخٌوط المارة فً الصفٌحة المنخلٌة سمٌكة وتكون , المنخلٌه بالوحدات االخرى 

مادة الكالوس من  طبقة رقٌقةبة محاطتكون هذه الخٌوط . ارفع فً المساحات المنخلٌة الجانبٌة

Callose , وهً مادة كاربوهٌدراتٌة ٌزداد ترسبها بتقدم العمر مما قد ٌؤدي الى انسداد ثقوب

وعند الربٌع ومعاودة النشاط ٌذوب عادة , الصفٌحة واختفاء الخٌوط وفقدان الوحدة لوظٌفتها

 .توبالزمٌة من جدٌدجزء من مادة الكالوس فتنفتح الثقوب وتتكون الخٌوط الساي
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التً عند تشكل الخلٌة  P-protienكما تحتوي الوحدات المنخلٌة على مواد بروتٌنٌة تدعى 

, لتكون منها اجسام بروتٌنٌة تتوزع فً ساٌتوبالزم الخلٌةٌحدث تجمع لهذه المادة البروتٌنٌة 

ط المائً داخل عند اختالل الضغ تؤدي هذه االجسام وظٌفة سد الثقوب فً الصفٌحة المنخلٌة

وبالتالً تمنع االنسٌاب السرٌع للمواد الغذائٌة المجهزة من االوراق الى  ,نابٌب المنخلٌةخالٌا اال

ة كبٌرة دون ان ٌستفٌد منه باقً اجزاء النبات وبذلك ٌعانً النبات نقص الغذاء عالجذر بسر

  .العضوي

 

 الخالٌا المنخلٌهSieve cells  

هً خالٌا اسطوانٌة طوٌلة ذات جدر طرفٌة مائلة بشدة ومتراكبة مع جدر خالٌا منخلٌه    

غٌر متخصصة ثقوبها  Sieve areaبل توجد مساحات منخلٌه , ال توجد صفائح منخلٌة. اخرى

وبالتالً ال تتحد الخالٌا المنخلٌة لتكون انبوب بل تبقى . ضٌقة ومتماثلة على اجزاء الخلٌة

. تصر اتصالها مع بعضها على الخٌوط البالزمٌة الموجودة فً المساحات المنخلٌةمستقلة وٌق

 .وال ٌوجد مع الخالٌا المنخلٌه خالٌا مرافقة

 الخالٌا المرافقةCompanion cells  

وتحتوي , المرافقة هً خالٌا برنكٌمٌة متخصصة توجد مالصقة لألنابٌب المنخلٌه الخالٌا        

ساٌتوبالزم كثٌف ونواة تقابل حقول النقر االبتدائٌة فً جدر الخالٌا المرافقة هذه الخالٌا على 

توجد عالقة وثٌقة بٌن . المقابلة للمساحات المنخلٌة فً الجدر الجانبٌة لوحدات االنابٌب المنخلٌة

 لماذا؟ فٌالحظ توقف االنبوبة المنخلٌة عن اداء.....وحدة االنبوب المنخلً وبٌن الخلٌة المرافقة

 .وظٌفتها بسبب موت الخالٌا المرافقة المتصلة به

فتنقسم , تنشأ الخالٌا المرافقة من نفس الخالٌا المرستٌمٌة التً تنشأ منها االنابٌب المنخلٌة      

الكبٌرة منها تكون وحدة انبوبة , غٌر متساوٌتٌنالخلٌة المرستٌمٌة االمٌة  طولٌاً الى خلٌتٌن 

وفً حالة وجدود اكثر من خلٌة مرافقة فان الخلٌة , مرافقةمنخلٌة والصغرى تكون خلٌة 

 .الصغٌرة تنقسم عرضٌاً 
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 برنكٌمة اللحاء   Phloem baranchyma   

قد تكون ملكننة وقد تكون مقسمة الى غرف تحوي , خالٌا برنكٌمٌة تمٌل لالستطالة هً      

 .وقد تحتوي على مواد مخزنة اخرى, كل منها على بلورة 

 السكلرنكٌمٌة والخالٌا Sclerenchyma cells  

ٌحتوي اللحاء االبتدائً والثانوي على الٌاف قد تكون مقسمة او غٌر مقسمة مٌتة او           

وفً اللحاء  ففً اللحاء االبتدائً تقع االلٌاف فً الجزء الخارجً السطحً لمعظم االنسجة, حٌة

كما قد ٌحتوي . توجد فً طبقات تتبادل مع طبقات االنابٌب المنخلٌة والخالٌا المرافقة الثانوي

وتظهر عادة فً اللحاء المسن اء على خالٌا سكلرنكٌمٌة توجد مع االلٌاف او توجد منفرده اللح

 .نتٌجة للتلكنن الشدٌد للخالٌا البرنكٌمٌة

 من حٌث المنشأ الى  ٌمكن تقسٌم اللحاء:   انواع اللحاء من حٌث المنشأ : 

  Primary phloemاللحاء االبتدائً -1

   Secondary phloemاللحاء الثانوي-2

  ؟.....هو الفرق بٌن اللحاء االبتدائً والثانوي ما/ س

ولحاء ابتدائً   Protophloemلحاء ابتدائً اولً ٌصنف اللحاء االبتدائً الى

حاء االولً لٌكون ال. ة من الكامبٌوم االولً ركل منهما مباش الذٌن ٌنشأ   Metaphloemتالً

ٌمة النوى بعد النضج وٌتمٌز هذا اللحاء فً دمن وحدات منخلٌة ذات قطر ضٌق وتكون ع

اما اللحاء التالً فٌتكون من عناصر منخلٌة (. مرحلة النمو السرٌع) مرحلة مبكرة من النمو

    .وٌوجد فٌه خالٌا مرافقة وٌستمر بأداء وظٌفته لفترة اطول من اللحاء االولً واسعة القطر
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Secondary phloem Primary phloem 
1-This is derived from the vascular cambium 

which is a lateral meristem. 

2-The secondary phloem is not differentiated 

into protophloem and metaphloem. 

3-The sieve tubes are short and wide. 

4-The phloem paranchyma is well developed 

and abundant. 

5-In many plants, sclereids are present in 

secondary phloem. 

6-The phloem fibres are generally found among 

the phloem paranchyma cells. 

 

1- The primary phloem is derived from the 
procambium of the apical meristem. 
2- The protophloem and metaphloem 
elements are clearly demarcated. 
3- The sieve tubes are long and narrow. 
4-The phloem paranchyma is less developed 
and scanty. 
5-Sclereids are absent in primary phloem. 
6-The phloem fibres, when present, are 
restricted to the outer most part of the tissue. 

 

  انواع الحزم الوعائٌة: 

ٌوجد للحزم الوعائٌة ثالث انواع رئٌسٌة تختلف فً موضع الخشب واللحاء بالنسبة لبعضهما 

 :وهذه االنواع هً

الخشب واللحاء فٌكون كل منهما على نصف قطر وفٌها ٌتبادل : الحزمة القطرٌة  -1

 .مختلف عن االخر ومثال ذلك حزم الجذور

بٌنما ٌكون النسٌج  فٌها نجد ان الخشب او اللحاء فً مركز الحزمة: الحزم المركزٌة  -2

 تماما ولذلك فان لهذه الحزمة نوعٌن هما االخر محٌط به

الخشب كما فً ساق  حزمة مركزٌة اللحاء فٌكون اللحاء مركزٌاً وٌحٌط به - أ

 .الدراسٌنٌا

حزمة مركزٌة الخشب فٌكون الخشب مركزٌا وٌحٌط به اللحاء كما فً محور ورقة  - ب

 .الفوجٌر

وفٌها ٌوجد كل من الخشب واللحاء على نصف قطر واحد ومثال ذلك : الحزمة الجانبٌة  -3

الوعائً   ففً سٌقان ذوات الفلقتٌن ٌفصل الخشب واللحاء نسٌج الكامبٌوم. حزم السٌقان

وفً حالة السٌقان ذوات الفلقة الٌوجد نسٌج كمبٌوم ,  وتسمى حزمة جانبٌة مفتوحة

وقد ٌوجد الخشب احٌاناً بٌن لحاءٌن . حزمة جانبٌة مغلقة بٌن الخشب واللحاء وتسمى

صله عن احدهما خارجً وٌفصله عن الخشب كمبٌوم وعائً واالخر داخلً وال ٌف

فً هذه الحالة بانها حزمه مفتوحة ذات جانبٌن كما فً ه الخشب كمبٌوم وتسمى الحزم

 .ساق القرع وبعض نباتات العائلة القرعٌة والباذنجانٌة
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