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 المحاضرة الخامسة

  Lateral meristemالمرستيمات الجانبية 

تطرقنا فً المحاضرة السابقة الى انه ٌمكن تقسٌم االنسجة المرستٌمٌة حسب موضعها فً جسم 

: وتشمل االخٌرة نوعٌن اساسٌٌن هما. النبات الى انسجة مرستٌمٌة قمٌه واخرى جانبٌة

 Vascular cambiumالكامبيوم الوعائي  -1

 Cork cambium or Phellogenالكامبيوم الفليني  -2

 

. Vascular cambium  الكامبيوم الوعائي -1

اذا نشأ من انقسام بعض , ٌعرف الكامبٌوم الوعائً اٌضاَ بالنسٌج المرستٌمً الوعائً      

 واذا نشأ من تجدد النشاط االنقسامً لبعض الخالٌا, خالٌا المرستٌم القمً كان نسٌجاً ابتدائٌاً 

ولكنة فً اغلب االحٌان ٌكون خلٌطاً من الحالتٌن كما ٌحدث عند , الباللة كان نسٌجاً  انوٌاً 

ٌظهر هذا المرستٌم على شكل اشرطة منفصلة او على هٌئة . التللٌظ ال انوي للسٌقان والجذور

وم ولكنه وفً العدٌد من النباتات العشبٌة من ملطاة البذور قد ٌكون الكامبً, اسطوانة جوفاء 

ولذلك تقوم االنسجة الوعائٌة االبتدائٌة بوظٌفتها خالل فترة حٌاة , موجودالوعائً ا رٌاً او غٌر 

الى انسجة مستدٌمة من الخشب  Procambiumإذ تتمٌز جمٌع خالٌا الكامبٌوم االولً , النبات

, لذا ال ٌحدث فٌها تللظ  انوي وتعٌش هذه النباتات لموسم واحد  ٌبقى بٌنهما كامبٌوم واللحاء وال

وٌحدث الشًء نفسة فً ذوات الفلقة الواحدة من حٌث تمٌز جمٌع خالٌا الكامبٌوم االولً الى 

ولكن فً سٌقان معظم ذوات الفلقتٌن وكذلك فً , Permmanent tissues خالٌا مستدٌمة

الكامبٌوم االولً الى لحاء وخشب ابتدائٌٌن وٌبقى قسم عارٌات البذور ٌتمٌز القسم االكبر من 

حٌنئذ ٌقوم الكامبٌوم , غٌر متماٌز بٌن االنسجة الدائمة من الخشب واللحاء حتى بعد تمام نضجها

 Vascular cambiumالوعائً بتكوٌن االنسجة ال انوٌة وٌطلق علٌة حٌنها الكامبٌوم الحزمً 

صلٌة وقد تبقى اشرطة الكامبٌوم الحزمً منفصلة عن الذي ٌقع داخل الحزمة الوعائٌة اال

كما هو الحال فً بعض النباتات العشبٌة لجنس , بعضها بواسطة برنكٌما النسٌج االساس

اال انها فً اغلب الحاالت تتصل عن طرٌق اشرطة كمبٌومٌة اخرى   Ranunculusالشقٌق

الخالٌا البرنكٌمٌة الواقعة ما بٌن لبعض  Dedifferentiationجدٌدة تتكون نتٌجة فقدان التماٌز 

ٌة وتحولها الى خالٌا مرستٌمٌة وٌطلق على هذا النوع الوعائٌة وهً خالٌا االشعة النخاع الحزم

وانة طاس وتكوٌنه  Inter Vascular cambiumمن الكامبٌوم مصطلح الكامبٌوم ما بٌن الحزم

 .كامبٌومٌة كاملة

 خاليا كامبيومية مغزليه: لوعائً من حٌث الشكل هماٌوجد نوعان من خالٌا الكامبٌوم ا     

Fusiform initials ًنهاٌتها , والتً تكون طوٌلة فً اتجاه المحور الطولً للعضو النبات

انقسام خلٌة ملزلٌه تعطً خلٌتٌن تبقى  دٌتكون منها  خالٌا الخشب واللحاء فعن, مسحوبة قلٌالً 

وإذا كانت الى , إذا كانت للخارج الى خلٌة نسٌج لحاءاحداهما مرستٌمٌة وتتحول االخرى 

وبتكرار االنقسام تعطً مرة خلٌة نسٌج لحاء واخرى , الداخل فتتحول الى خلٌة نسٌج خشب
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قد ٌتم ذلك بالتساوي ولكن ك ٌراً ما ٌكون معدل تكوٌن نسٌج الخشب اكبر من . نسٌج خشب

وهً  Ray initials يا الكامبيومية الشعاعيةالخالوالنوع ال انً هو . معدل تكوٌن نسٌج اللحاء

 .خالٌا صلٌرة متساوٌة االبعاد تقرٌباً تعطً عند انقسامها خالٌا االشعة البرنكٌمٌة الوعائٌة
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  النشاط الموسمي للكامبيومSeasonal activity  

الكامبٌوم اي ان خالٌا , حٌاة النبات  لكامبٌوم فً بعض النباتات طول فترةٌستمر نشاط ا       

تظل تمارس انقسامها بصورة مستمرة وتتمٌز الخالٌا الناتجة عن هذا االنقسام تدرٌجٌاً لتكوٌن 

ٌحدث هذا على سبٌل الم ال فً بعض . عناصر الخشب واللحاء ال انوي وغٌرها من االنسجة

بتعاقب  اما فً المناطق التً ٌتمٌز مناخها, النباتات التً تعٌش فً المناطق المعتدلة الدافئة

 م ٌتناقص تدرٌجٌاً خالل , موسمً واضح فٌكون النشاط الكامبٌومً على اشدة فً فصل الربٌع

ٌنشط الكامبٌوم فً فصل الربٌع ,  بٌنما ٌتوقف تماماً فً فصلً الخرٌف والشتاء, فصل الصٌف

ذات مع تفتح البراعم وٌكون ذلك فً المنطقة الواقعة تحت اول برعم متفتح بسبب انتقال مواد 

وتنتقل منها لتحفٌز خالٌا , تتكون فً االوراق الصلٌرة للبراعم المتفتحة هورمونٌهطبٌعة 

 .الكامبٌوم فً المنطقة القرٌبة من االنقسام

وقد وجد ان استمرار تعرٌض النباتات الى الضوء ٌؤدي الى استمرار نشاط الكامبٌوم الوعائً   

كما وجد اٌضاً ان . فً االوراق المعرضة للضوءفً هذه النباتات بسبب الهورمونات المتكونة 

ٌتأ ر نشاط الكامبٌوم فً هورمونات الجروح التً تتكون فً الخالٌا المتضررة مٌكانٌكٌاً 

لذلك ٌمكن القول بصورة عامة ان نشاط الكامبٌوم الوعائً ٌرتبط بالدرجة . لمناطق القرٌبة منهاا

ها داخلٌة واخرى ورا ٌة كعمر النبات م ال االساس بالهورمونات اضافة الى عوامل اخرى من

فقد اظهرت الدراسات ان نشاط الكامبٌوم الوعائً لشجرة نبات الصنوبر مقدراً باإلضافة 

ال انوٌة ٌكون شدٌد فً السنوات االولى من عمر النبات بدلٌل تكوٌن طبقات سنوٌة واسعة  م 

 .ٌتناقص هذا النشاط تدرٌجٌاً بتقدم النبات بالعمر

 .Phellogen or Cork cambiumيني مبيوم الفلالكا -2

إذ انه ٌتكون نتٌجة تحول  Secondary meristemكامبٌوم الفلٌنً مرستٌماً  انوٌاً ٌعتبر ال     

جانبٌاً  كما انه ٌم ل مرستٌماً ,  Dedifferentiationخالٌا مستدٌمة خالل عملٌة فقدان التماٌز 

بكونه خارجي المنشأ  وٌوصف الكامبٌوم الفلٌنً. إذ انه ٌقع موازٌاً لسطح الساق او الجذر

Exogenous فلٌنً فً الساق من المناطق الخارجٌة من  فقد ٌنشأ اول كامبٌوم في الساق

وبالرغم من ان اول , القشرة كما هً الحال فً معظم النباتات او ان ٌنشأ من البشرة ذاتها

بٌوم فلٌنً ٌكون خارجً المنشأ فً سٌقان معظم النباتات المعمرة اال انه ٌتكون فٌما بعد كام

لذا كامبٌوم فلٌنً بٌن فترة واخرى فً مناطق اعمق فاعمق حتى ٌصل الى منطقة اللحاء ال انوي 

ي ف نشؤهحٌث ٌتم الجذر فان نشوء اول كامبيوم فليني يكون داخلياً  اما فً. ٌعتبر طبقً التكوٌن

 .Pericycleجذور معظم النباتات المعمرة من الدائرة المحٌطٌة 

بانقسام خالٌا الكامبٌوم الفلٌنً بجدران محٌطٌة تتكون خالٌا فلٌن نحو الخارج وقشرة  انوٌة     

وٌالحظ ان االنقسامات المؤدٌة الى تكوٌن الفلٌن عادة اك ر بك ٌر من تلك التً , نحو الداخل

تقود هذه االنقسامات الى تكوٌن ما ٌعرف بالبشرة او االدمة . رة ال انوٌةتؤدي الى تكوٌن القش

لتحل محل البشرة فً االعضاء التً تعانً تللظاً  انوٌاً كسٌقان وجذور  Peridermالمحٌطٌة 

وكذلك تتكون فً مواضع انفصال وتساقط  عارٌات البذور والنباتات الخشبٌة ذات الفلقتٌن

االعضاء النباتٌة كاألوراق واسفل الجروح فتحمً بذلك االنسجة الداخلٌة من فقدان الماء بالتبخر 



46 
 

, ومن الماٌكروبات كما ٌتكون حول االصابات المرضٌة فٌحد من انتشار الكائنات الممرضة

ظروف التربة التً تؤدي الى تفسخ وتكون طبقة االدمة المحٌطٌة فً الجذور رقٌقة نظراً ل

هً  البشرة المحيطية  عادة الى ثالث طبقات وتتميز. وانسالخ فً الطبقات الخارجٌة من الفلٌن

 :من الخارج الى الداخل

  Cork or Phellemالفلٌن -1

 Cork cambiumالكامبٌوم الفلٌنً  -2

   Phelloderm or Secondary cortex القشرة ال انوٌة -3

 

  

 انوية القشرة الثPhelloderm :تحتفظ بجمٌع محتوٌاتها  وهً خالٌا برنكٌمٌة حٌة

وهً ال تختلف من حٌث تركٌبها عن طبقة القشرة التً , البروتوبالزمٌة ومحاطة بجدار ابتدائً

 .تلٌها من الداخل اال فً انتظام خالٌاها فً صفوف قطرٌة مستمرة فً انتظام 

  الفلينCork:  نسٌج مستدٌم بسٌط مكون من خالٌا متراصة خالٌة من المسافات البٌنٌة وذات

الوظٌفة الوقائٌة لطبقة االدمة  لوتكم. تموت بعد النضج, جدران  انوٌة مسوبرة خالٌة من النقر

 :فً وجود الفلٌن الذي ٌمتاز بما ٌلً

 .اء والسوائلالدهنٌة فً جدرانها مما ٌجعلها غٌر منفذة للهووجود مادة السوبرٌن  -1

 .جدران خالٌا الفلٌن متراصة ال تحتوي مسافات بٌنٌة -2

احتواء خالٌا الفلٌن على الهواء مما ٌجعلها طبقة عازلة تقً النبات والسٌما االنسجة الداخلٌة  -3

 .من الحرارة والبرودة الزائدة

قدرة على تحتفظ خالٌا الفلٌن بداخلها ببعض المواد الواقٌة كالمواد الدباغٌة والتً لها ال -4

  .مقاومة الطفٌلٌات عند غزوها ألنسجة النبات
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, ونظراً الن الفلٌن ال ٌنفذ اللازات بسهولة مما ٌنتج عنه صعوبة تنفس انسجة النبات الداخلٌة

وتحت ال لور , فان الكامبٌوم الفلٌنً ال ٌنتج عنة دائماً خالٌا فلٌن للخارج بل فً بعض المناطق

ٌسمى  مفكك مكون من خالٌا برنكٌمٌةسٌج حً بدال من الفلٌن ن عادة ٌعطً

Complementary tissue   لتحصر غٌر مسوبرة تستدٌر تدرٌجٌاً  رقٌقة الجدرتكون خالٌاه

تسمح بالتبادل اللازي بٌن الهواء الخارجً واالنسجة الداخلٌة وباستمرار  بٌنها مسافات بٌنٌة

, تكوٌن النسٌج المفكك ٌحدث ضلط على طبقة البشرة فً مناطق ال لور غالباً فتسبب تمزقها

 .ولهذا تعتبر العدٌسات نسٌج للتهوٌة وتبادل اللازات  Ienticelsتعرف هذه المناطق بالعديسات

 

ٌج اخر من جهة الخارج خمول ٌقوم الكامبٌوم الفلٌنً فً العدٌسة بتكوٌن نسوعند بدأ فصل ال 

ة واحدة او طبقتٌن من خالٌا مسوبرة متماسكة ٌللق بها العدٌسة وٌسمى هذا مكون من طبق

وهذا النسٌج ٌقوم بحفظ انسجة النبات الداخلٌة فً فترة   Closing tissueالنسٌج بالنسٌج اللالق

وعند بدأ فصل الربٌع اي فصل النشاط . شدٌد او تأ ٌر العوامل الخارجٌةالخمول من النتح ال

تقوم انسجة الكامبٌوم الفلٌنً  انٌتاً بتكوٌن نسٌج مفكك من عدة طبقات وتكوٌن خالٌا متراصة 

مع خالٌا الكامبٌوم الفلٌنً فً صفوف قطرٌة وبتوالً تكوٌنها تضلط عل خالٌا النسٌج اللالق 

وبتعاقب فصول الخمول , ستأنف وضٌفتها فً السماح بالتبادل اللازيدٌسة لتفتمزقها وتنفتح الع

تصبح العدٌسة مكونة من طبقات متعاقبة من نسٌج مفكك ونسٌج غالق ( السكون والنمو)والنشاط 

متمزق وبالتالً ٌصبح من الممكن بواسطة عد هذه الطبقات تكوٌن فكرة تقرٌبٌة عن عمر 

لحجم فقد تكون مٌكروسكوبٌة وقد ترى بالعٌن المجردة بسهولة وتختلف العدٌسات با .النبات

 .بارزه للخارج

وعندما ٌتكون نسٌج الفلٌن فً الساق او الجذر المعمر تحرم االنسجة الخارجٌة من الماء    

ومع استمرار الزٌادة فً السمك للساق ال تستطٌع هذه االنسجة المٌتة . واللذاء وتجف وتموت

وهذا   Bark or Rhytidomeتسمى هذه االنسجة بالقلف, مساٌرة هذا الزٌادة فتنفصل وتسقط 
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والتً الكامبٌوم الفلٌنً الفعال  بمعناه العلمً الدقٌق جمٌع االنسجة المٌتة الواقعة خارجالنسٌج 

والقلف على نوعٌن وحسب  ,تتكون من طبقات متبادلة من الفلٌن وخالٌا القشرة واللحاء المٌتة

 :الطرٌقة التً ٌتكون بها

كاملة والذي وهو قلف تكون على هٌئة طبقات اسطوانٌة     Ring Barkالقلف الحلقي -1

 .ٌتساقط بشكل حلقات كاملة كما فً قلف العنب

وهو القلف الذي تكون نتٌجة صفائح كامبٌومٌة    Scaly Barkالقلف الحرشفي -2

متجاورة ومتراكبة فأن القلف فً هذه الحالة وهً االك ر شٌوعاً ٌتساقط على هٌئة 

   .  قشور او حراشف كما فً البلوط والٌوكالبتوز

 عرضً لساق بعمر سنتٌن لنبات الزٌزفون االمرٌكًمقطع      

  


