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 المحاضرة السابعة

 ية االساس نسجةاالFundamental or Ground tissues 

 : وٌشمل االنسجة التالٌة

  Parenchyma tissueالنسيج البرنكيمي  -1

  Collenchyma tissueالنسيج الكولنكيمي  -2

   Sclerenchyma tissueالنسيج السكلرنكيمي -3

 

 اهم ما ٌمٌز خالٌا هذا النسٌج هً: النسيج البرنكيمي: 

 .خالٌاه حٌة بعد النضج تحتفظ بالنواة والساٌتوبالزم لفترة طوٌلة بعد النضج  -1

الناضجة  بطن الجدار فً الخالٌاالساٌتوبالزم ٌؤلف طبقة رقٌقة ت, النواة مركزٌة او جانبٌة -2

 .لوجود فجوة عصارٌة كبٌرةنظراًا 

 .تحصر الخالٌا البرنكٌمٌة مسافات بٌنٌة واسعة -3

وي حقول النقر البسٌطة والروابط البالزمٌة وفً حاالت نادرة قد الجدار االبتدائً رقٌق ٌح -4

ٌضاف جدار ثانوي كما ٌحصل فً خالٌا برنكٌمة الخشب الثانوي وكذلك خالٌا اللب لبعض 

 .النباتات

فتشارك فً تكوٌن الكامبٌوم بٌن الحزم  Dedfferentiationتعانً ظاهرة فقدان التماٌز -5

 .والفلٌن

   .البرنكٌمٌة فً جمٌع االعضاء النباتٌة الهوائٌة والترابٌةتوجد الخالٌا  -6

وعادة ما تكون مضلعة نتٌجة , تختلف الخالٌا البرنكٌمٌة من حٌث الشكل فقد تكون كروٌة

 تظهروغالباًا ما تكون ذات اربعة عشر ضلعاًا , للضغوط الواقعة علٌها من الخالٌا المجاورة

بٌضوٌة مستدٌرة او  وفً المقطع الطولً , بالمقطع العرضً بشكل مضلع عادة او مستدٌرة

وتكون برنكٌمة الحزم الوعائً عادة , كما فً النسٌج االسفنجً للورقة ستطالةتمٌل الى اال

كما توجد الخالٌا .  Prosenchymaمتطاولة مستدقة االطراف وتعرف بالخالٌا البرونزنكٌمٌة

وقد تكون نجمٌة  .بأشكال اخرى فقد تكون مستطٌلة كما فً النسٌج العمادي للورقةالبرنكٌمٌة 

  .كما فً العرق الوسطً لورقة الكانا

 

قد تكون الخالٌا البرنكٌمٌة ابتدائٌة من حٌث المنشأ كتلك التً تتكون   منشأ النسيج البرنكيمي

م االولً ذلك خالل فترة النمو والكامبٌومن اي من المرستٌمات االبتدائٌة كالمرستٌم االساس 
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او تكون ثانوٌة المنشأ عندما تنشأ من المرستٌمات الثانوٌة كالكامبٌوم الوعائً خالل , االبتدائً

 .مرحلة النمو الثانوي

 :-وٌمكن تقسٌم االنسجة البرنكٌمٌة تبعاًا للوظٌفة التً تؤدٌها الى ماٌأتً

وٌتكون هذا النسٌج من خالٌا : Ordinary parenchymaالنسٌج البرنكٌمً العادي  -1

برنكٌمٌة عادٌة لم تتخصص بوظٌفة معٌنة 

وتنطبق علٌها الصفات العامة للخالٌا 

البرنكٌمٌة من حٌث الشكل العام للخلٌة ورقة 

جدرانها وامتالئها بالعصٌر الخلوي واحتوائها 

ٌنتشر هذا النوع فً . على مسافات بٌنٌة

ان فً سٌق  Pithوالنخاع Cortexالقشرة 

وجذور ذوات الفلقتٌن وفً جذور ذوات الفلقة 

الواحدة وفً النسٌج االساسً لسٌقان ذوات 

  .الفلقتٌن

 

وهو النسٌج  Chlorenchyma and mesophyll tissueالنسٌج الكلورنكٌمً او المتوسط  -2

الخاص بالبناء الضوئً وٌوجد فً االعضاء النباتٌة الخضراء المعرضة للضوء إذ تمتاز 

باحتوائها على كمٌة وافرة من البالستٌدات الخضراء وٌوجد هذا النسٌج فً السٌقان الخلٌة 

العشبٌة واالطراف الغضة من السٌقان الخشبٌة فً الجزء الخارجً من منطقة القشرة 

Cortex . وٌوجد فً االوراق النسٌج المتوسط كما Mesophyll  الذي ٌعتبر نوعاًا خاصاًا

 .ر من حٌث الشكل لٌصبح اكثر مالئمة للبناء الضوئًمن االنسجة الكلورنكٌمٌة تحو
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ٌخزن النبات جزء من غذائه المتبقً  Storage parenchymaالنسٌج البرنكٌمً الخازن    -3

على هٌئة مواد كاربوهٌدراتٌة او بروتٌنٌة او دهنٌة فً اعضاء خاصة تسمى اعضاء 

وفً جمٌع الحاالت ٌحدث االختزان فً انسجة برنكٌمٌة  Storage organsاالختزان 

كما ان هنالك بعض النباتات وخاصة نباتات الجفاف . خاصة تمتلئ بتلك المواد

Xerophytes  تختزن الماء فً خالٌا برنكٌمٌة كبٌرة الحجم رقٌقة الجدران قلٌلة

  .الساٌتوبالزم

 

ٌز خالٌا هذا النسٌج بصغر حجمها تتم  Aerenchymaالنسٌج البرنكٌمً الخاص بالتهوٌة -4

ورقة جدرانها وبوجود فراغات هوائٌة 

واسعة بٌنها وتتصل هذه الفراغات ببعضها 

لتكون جهازاًا للتهوٌة او الختزان الهواء 

ولذلك ٌشٌع بٌن النباتات المائٌة التً ٌتعذر 

وتختزن هذه . علٌها االتصال بالهواء الجوي

 الفراغات االوكسجٌن وثانً اوكسٌد

الكاربون الستعمالها فً عملٌة التنفس 

كما فً . والتركٌب الضوئً على التوالً

 .انسجة نبات عشبة النٌل والرز

 

 النسيج الكولنكيمي Collenchyma tissues   

فً االجزاء النباتٌة المختلفة اما بشكل طبقة مستمرة ومتصلة على  توجد الخالٌا الكولنكٌمٌة 

خالٌا هٌئة اسطوانة فً السٌقان الدائرٌة تحت البشرة مباشرة او ٌفصلها طبقة او طبقتٌن من 
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وفً اركان السٌقان , او توجد على شكل اشرطة تمتد طولٌاًا بمحاذات المحور الطولً . برنكٌمٌة

  . وقد تكون مقترنة مع النسٌج الوعائً فً اعناق االوراق , رعالمضلعة كما فً نبات الق

 :اهم ما ٌمٌز خالٌا هذا النسٌج

 .خالٌاه حٌة بعد النضج ٌحتفظ بالنواة والساٌتوبالزم لفترة طوٌلة بعد النضج -1

تتمٌز بسمكها بصورة غٌر منتظمة واحتوائها على نسبة تحاط الخالٌا بجدران ابتدائٌة  -2

البكتٌنٌة مما ٌترتب علٌه وجود نسبة عالٌة من الماء فً جدرانها كما عالٌة من المواد 

مما ٌجعلها نسٌجاًا مالئماًا جداًا كنسٌج مٌكانٌكً  Plasticityتتمٌز جدرانها بالمرونة 

 .لألعضاء الفتٌة

 .عدم وجود مسافات بٌنٌة وان وجدت فتكون صغٌرة جداًا  -3

 .تكون اكثر طوالًا ونحافة من الخالٌا البرنكٌمٌة -4

واذا احتوت على بالستٌدات  .وظٌفتها دعامٌة واسنادٌة وتوجد فً االجزاء الهوائٌة فقط -5

 . خضراء فأنها تقوم بعملٌة التركٌب الضوئً

  .تمارس ظاهرة فقدان التماٌز لذا فأنها تشارك فً تكوٌن المرستٌمات الثانوٌة -6

النسٌج الكولنكٌمً الى ثالثة وتبعاًا لطرٌقة التسمك الحاصل فً الجدران االبتدائٌة ٌمكن تقسٌم 

 :انواع

 Angularالزاوٌة الكولنكٌمٌة -1

collenchyma   وفٌهاٌزداد

تغلٌظ جدر هذه الخالٌا طولٌاًا 

وتتالشى , فً االركان 

المسافات البٌنٌة بٌنها وهذا 

النوع هو الشائع فً قشرة 

.البطاطا   

 

 

وفٌها ٌزداد تغلٌظ جدر هذه الخالٌا  Lamellar collenchymaالصفائحٌة  الكولنكٌمٌة -2

فً الجدر الموازٌة للمحٌط الخارجً 

لسطح النبات وٌقل فً الجدر المتعمدة 

وتتالشى المسافات , على سطح النبات

 .البٌنٌة كما فً سٌقان زهرة الشمس
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وتتمٌز بوجود فراغات بٌنٌة بٌن   Lacunar collenchymaالكولنكٌمٌة الفراغٌة -3

الخالٌا وٌتركز التغلٌظ على اجزاء الجدار 

المواجهة لهذه الفراغات وهذا النوع من 

االنسجة االقل شٌوعاًا وٌمكن مالحظته فً 

  .بعض النباتات كالخس

 

 

 

 

 النسيج السكلرنكيميSclerenchyma tissue  

فً حالة وجودها  Procambiumمبٌوم االولًتنشأ هذه االنسجة اما من منشأ ابتدائً كالكا    

وقد تنشأ من تحول خالٌا بالغة كالخالٌا , ضمن االنسجة الوعائٌة كااللٌاف فً الخشب واللحاء

البرنكٌمٌة متماٌزة تماٌز جزئً الى خالٌا اكثر تخصص كالخالٌا السكلرنكٌمٌة عن طرٌق 

الخلٌة وتدعى هذه العملٌة              البرنكٌمٌة وتغلظ جدرانها ثم موت تلكنن جدران الخالٌا 

 :واهم ما ٌمٌز هذه االنسجة ما ٌلً. كما فً الخالٌا السكلرٌدات  Redifferentiationبـ 

حٌث تصبح الخلٌة مكونة من جدار خلوي ٌحٌط  تموت خالٌا هذا النسٌج عند نضجها  -1

وبالتالً تفقد هذه الخالٌا القابلٌة  الخالً من البروتوبالزم Cell lumenبتجوٌف الخلٌة 

 .على التماٌز

 .تحتوي على جدر ثانوٌة مشبعة بمادة اللكنٌن -2

 .وظٌفتها دعامٌة واسنادٌة فهً توجد فً االعضاء االرضٌة والهوائٌة -3

 .Elasticityٌكون تغلظ الجدر بشكل منتظم وتمتاز بصفة المطاطٌة -4

 :ى تصنف االنسجة السكلرنكٌمٌة تبعاًا آلشكالها ال

 .Fibersااللياف  -1

  

خالٌا طوٌلة ونحٌفة ذات نهاٌات مستدقة غٌر متفرعة تتداخل    

نهاٌاتها المستدقة مع بعضها فتكسب االجزاء التً توجد فٌها قوة ومتانة 

كما تتصف جدرانها بخاصٌة المطاطٌة او القابلٌة على التمدد مما 

ٌجعلها قادرة على استرجاع شكلها بعد مطها فهً عناصر مٌكانٌكٌة 

تبدو فً المقطع العرضً على شكل مضلع . ضاء المسنةمالئمة لألع

خماسً او سداسً فً الغالب وٌمٌل الى االستدارة عندما تكون 

 .وتحتوي االلٌاف على نقر من النوع البسٌط. جدرانها سمٌكة جداًا 
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 :وتقسم االلٌاف حب مناطق وجودها الى

وتشمل االلٌاف القصبٌة وااللٌاف العادٌة وااللٌاف  Xylem fibersالٌاف الخشب  -1

 .الجالتٌنٌة

ومنها الٌاف اللحاء  والٌاف الدائرة  Extraxlary fibersااللٌاف خارج الخشب  -2

الخ وحسب ...المحٌطٌة والٌاف القشرة  والٌاف تحت البشرة وااللٌاف حول الحزمة 

 .موقع وجودها

 

 Softلدائرة المحٌطٌة والقشرة والتً تدعى االلٌاف الناعمةوا وتعتبر االلٌاف المقترنة باللحاء

fiber والقنب  والتً من اهمها الٌاف الكتان الصناعٌة  لأللٌاف كمصدر اهم االلٌاف المستعملة

التً  Hard fiberفً حٌن تدعى االلٌاف المعزولة مع انسجة اخرى بااللٌاف الخشنة  .والجوت

 .تستعمل فً صناعة الحبال الخشنة

 

   Sclereidesالسكلريدات -2

من خالٌا متباٌنة الشكل وتتمٌز بوجود  انواع

ى نقر جدران ثانوٌة سمٌكة ملكننة وحاوٌة عل

وتوجد هذه االنسجة فً معظم االعضاء , بسٌطة

وتقسم  .النباتٌة كالسٌقان واالوراق والجذور والثمار

 :السكلرٌدات حسب اشكالها الى االنواع التالٌة

تشبة الخالٌا   Brachysclereidsالحجرٌةالخالٌا  -1

اال ان جدرها , البرنكٌمٌة من حٌث الشكل والحجم 

  .وتشاهد فً لب ثمار العرموط مثالًا , سمٌكة ملكننة
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توجد عادة متراصة , خالٌاها اسطوانٌة الشكل  Macrosclereidsالخالٌا العصوٌة -2

كما , بجانب بعضها بشكل الخالٌا العمادٌة

  .الفاصولٌافً قشرة بذور 

 

 

 

 

 

, وهً خالٌا متفرعة بكثرة وبشكل غٌر منتظم Astrosclereidsالخالٌا النجمٌة  -3

 .وتشاهد فً اوراق الشاي

  Osteosclereidsالخالٌا العظمٌة -4

وهً خالٌا اسطوانٌة تشبه الخالٌا 

اال ان اطرافها منتفخة وقد , العصوٌة 

تتفرع مما ٌكسبها شكال شبٌها بالعظم 

ومن االمثلة علٌها الخالٌا التً توجد 

فً الطبقة الواقعة تحت البشرة فً 

 .بذور البزالٌا

 

قد تكون , خالٌا طوٌلة رفٌعة  Trichosclereids الخالٌا الخٌطٌة   -5

  .وتشاهد فً اوراق الزٌتون, متفرعة

 

 

 

 

وتوجد  Lخالٌا رفٌعة لها شكل حرف  L L shaped sclereidsخالٌا لها شكل حرف  -6

على اعناق ورقة  الموجودةفً الشعٌرات الغدٌة 

  .   البٌكونٌا
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االنسجة االساسٌة البرنكٌمٌة والكزلنكٌمٌة  شكل عام ٌمثل مقاطع طولٌة وعرضٌة النواع

 . والسكلرنكٌمٌة بنوعٌها االلٌاف والسكلراٌد


