
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 تشريح النبات العممي
Plant Anatomy 

: وىي وحدة التركيب والوضيفة في النبات وتتألف من  (plant cell)الخمية النباتية 
عدا  والبروتوبالست الحاوي عمى جميع محتويات الخمية  cell wallالجدار الخموي 
 الجدار الخموي. 

   cell wallجدار الخمية 

وىو من اوضح الصفات  protoplastىو جزء الخمية الذي يحيط بالبروتوبالست 
الخمية الحيوانية. ويمكن التعرف عمى انواع الخاليا التي تتميز بيا الخمية النباتية عن 

ىناك عالقة الراقية من خالل التعرف عمى تركيب جدار الخمية حيث ات اتفي النب
الخمية التي يحيط بيا، ويعاني الجدار جممة  مية ووظيفةميمة بين تركيب جدار الخ

في الشكل والتركيب خالل النمو وتالحظ ىذه التغيرات من التغيرات االساسية 
الى وحدات الخشب الناضجة  xylem initialsبوضوح خالل تمييز اصول الخشب 

Mature xylem eletnents   . 

. ويتركب جدار الجدار وتؤثر ظروف الخمية والتغذية ومرحمة التمييز عمى صفات
 ويحتوي عمى بروتينات poly saccharides اساسًا من السكريات المتعددةالخمية 

عمى كميات من  ودىون وامالح معدنية وقد يحتوي عمى االطوار المتأخرة من تكوينو
االوراق واالعضاء اليوائية االخرى بطبقة  . ىذا وتغطى جدران خاليا بشرةالمكنين

 Subrinبينما يشيع وجود مادة السوبرين   Cutinوالكيوتين  wax مؤلفة من الشمع

 )مادة تشبو الكيوتين( في جدران خاليا النسيج الفميني. 

ويكون جدار الخمية النباتية متين وسميك وشبو صمب ويحدد شكل الخمية وقد يكون 
والوضيفة أو يكون كرويًا متطاواًل حسب شكل الخمية  شبو وضمعًا بستة اوجو أو اقل

الشد التي يقوم بيا ويتميز ىذا الجدار بمرونتو العالية حيث تساعده عمى مقاومة 



والضغط وااللتواء التي يتعرض ليا النبات حيث تشكل ىذه الجدران بمجموعيا شبكة 
القوة واالسناد  النبات لتعطي االجزاء اليوائية من النبات مرتبطة مع بعضيا في جسم

 االخرى.  جية كالرياح والعوامل الميكانيكيةلوقاومة الظروف الخار 

ولجدران الخاليا النباتية أىمية اقتصادية فيي تؤلف الخشب وتستعمل مباشرة كالياف 
المستخمص من الثمار )كالتفاح والبرتقال( في انتاج  Pectinكما يستعمل البكتين 

تنتج من ىذا باالضافة الى االصماغ التي  Jelliesوالجيالتين  Jamsالمربيات 
 مستخمصات جدران الخاليا النباتية.

 مراحل تكوين الجدار الخموي : 

 cellالصفيحة الخموية  nuclear divisionتظير خالل مرحمة االنقسام النووي 

Plate  .عند خط استواء المغزل 

 وتشير دراسات المجير االلكتروني الى ان الصفيحة الخموية تتكون من التحام
حويصالت جياز كولجي وباستمرار تكوين والتحام ىذه الحويصالت )في النباتات 

بكتية مرتبطة  وتتألف من مواد middle lamellaالراقية( تتكون الصفيحة الوسطة 
غير فعالة ضوئيًا ال  بعنصر إما الكالسيوم او المغنسيوم بشكل رئيسي لذلك تظير

 Inter cellularالبينية  المادة باسم ترى بالمجير الضوئي احيانًا. وتعرف ايضا

substance التي تربط الجدران االبتدائية primary cell walls  لمخاليا المتجاورة
 compoundاما عندما تتمكنن تشكل تركيب يسمى بالصفيحة الوسطة المركبة 

Middle lamella  الى الصفيحة الوسطى )في وبعد ان تتحول الصفيحة الخموية
( يضاف الجدار االبتدائي الى كل من Telophase النيائي من انقسام الخميةالطور 

جانبي الصفيحة الوسطى ويتألف الجدار االبتدائي )والذي ىو اول جدار تكونو 
وسكريات متعددة اخرى  Hemi celluloseوبشكل اساسي من السميموز  الخمية

وفي  Meristematic cell ويمكن مالحظة الجداراالبتدائي في الخاليا المرستيمية
الحشوية والكولنكيمية وخاليا  )كالخاليا Mature cellsعدد من الخاليا الناضجة 

 البشرة( وفي بعض انواع الخاليا النباتية يضاف جدار آخر يعرف بالجدار الثانوي



secondary cell wall االبتدائي عادة بعد اكتمال استطالة الخمية  عمى الجدار
ويتألف من السميموز وسكريات متعددة اخرى فضاًل عن مواد مختمفة اىميا المكنين 

ويتميز بوجود  بالمرونة يتميز الجدار الثانويوالسوبرين التي تكسبو فعالية ضوئية وال 
 . ( حسب فترات تكوينياثالث طبقات )خارجية ووسطى وداخمية

 phenylالمكنين : ىو مادة سكرية بوليمير يتركب من مشتقات الفنل بروبين  *

Propane  . 

 تبدا عموما بالصفيحة والجدار االبتدائي.  lignificationsان عممية التمكنن 
  Phragmoplast                     cell Plate                 Middle Lamella   

 
Primary cell wall                 Compound Middle Lamella   

Secondary cell Wall                                                              

 )مخطط يوضح مراحل تكوين جدار الخمية(

Phragmoplast    : منطقة داكنة تظير بعد االنقسام تتكون عند خط استواء
 المغزل. 

cell Plate  : تتكون في البداية بوضع مركزي ثم تمتد تدريجيًا نحو صفيحة رقيقة
 الخارج. 

Middle Lamella الخمية االم.  : وصول الصفيحة الخموية الى جدار 

Primary cell wall  غشاء رقيق يقع عمى جية الصفيحة الوسطة يقوم :
 البروتبالست بترسيبو. 

Compound Middle Lamella  : الجدار االبتدائي بالصفيحة ىو اندماج
 ل الخمية الى كامل نضجيا. الوسطى عندما تص



Secondary cell Wall  : إضافة جدار الى الخمية عند وصوليا الى كامل
 نضجيا. 

الجدار االبتدائي في سائر الخاليا النباتية ىو الجدار الوحيد في الخمية كما قد يبقى 
 في حالة : 

 الخاليا المرستيمية -1

 الخاليا البرنكيمية -2

 معظم خاليا البشرة -3

 : في معينة حيث يوجد  انسجة وخاليااما الجدار الثانوي فيقتصر وجوده عمى 

 Vesselsكاألوعية  Trachea elementsالعناصر الناقمة في الخشب   -1
  Tracheidsوالقصيبات 

  والخاليا الصفراء Fibers كااللياف Sclerenchymaالنسيج السكمرنكيمي  -2

 في نسيج الخشببعض الخاليا البرنكيمية كتمك التي  -3

 Cork Tissue نسيج فميني -4

 بعض طبقات البشرة كتمك التي في الصنوبريات -5

  Inter Cellular Spacesالمسافات البينية 

بين  المسافة البينية ىي فرلغ موجود بين خاليا بعض األنسجة النباتية وبالخص
خاليا النسيج الحشوي ويختمف حجم ىذا الفراغ باختالف األنسجة النباتية فيو ضيق 
في النسيج المرستيمي و واسع في النسيج الحشوي كما يختمف حجم المسافات البينية 

مقارنة بتمك التي في النسيج الحشوي في النسيج الحشوي العمادي )ضيقة جدا( 
 ة بواحدة من الطرق اآلتية : االسفنجي. وتتكون المسفات البيني



نتيجة انفصال الخاليا عن بعضيا وتعرف ىذه الحالة بالمسافات البينية  -1
 االنفصالية او االنشطارية. 

نتيجة تحمل خاليا وبالتالي تكوين مسافات بينية في مكان الخاليا المتحممة  -2
 ىذه الحالة بالمسافات البينية االنقراضية. وتعرف 

نتيجة انفصال وتحمل الخاليا معا وتعرف بالمسافات البينية االنفصالية  -3
 االنقراضية. 

 المكونات الحية )او البروتوبالزمية( لمخمية النباتية
Living (or Protoplasmic) Contents in Plant Cell  

1- Nucleus    Procaryotic 

    Euocaryotic                

2- Plastides                 Pigmented Plasrtides            chromoplast   

 chloroplast 

 Non Pigmented Plastids (Leucoplast) 

3- Mitochondria  

4- Endoplasmic Reticulum 

5- Dictyosomes (Golgi Apparatus) 

6- Ribosomes  

7- Microbodies 

 

 

 



  :Nucleusالنواة  -1

  -تنقسم الخاليا او الكائنات الحية عمى اساس النواة الى نوعين ىما:

 Nucler material: وفييا تكون المادة النووية  Procaryoticبدائية النواة  -1
ومن  عمى شكل خيوط بسيطة وغير محاطة بغالف نووي يفصميا عن السايتوبالزم

 . Blue green algeامثمة ذلك خاليا البكتريا وخاليا الطحالب الخضراء المزرقة 

: وفييا تتخذ المادة النووية شكال واضحا تحاط  Euocaryoticحقيقية النواة -2
 بغالف نووي يفصميا عن السايتوبالزم. وتختمف اشكال النواة الحقيقية

Euocaryotic Nucleus   حالة تميزىا:باختالف نوع الخمية و 

a-  كرويةSpherical.تحتل وسط الخمية في خاليا المرستيمات االبتدائية : 

b-  عدسيةLenticular.توجد في خاليا الكامبيوم الوعائي : 

c-  متطاولةElongated .توجد في الخاليا البالغة : 

d-  مسطحةFlattene  

c-  بيضويةOvoid   

* تحتوي الخمية النباتية عمى نواة واحدة فقط إال ان في بعض الحاالت تكون فييا 
كما في الخاليا الحميبية  multi nucleatedالخمية النباتية عديدة النوى 

Lacticiferous  أو تكون فاقدة لمنوىA nucleate  تحاط النواة الحقيقية بغالف
)مواجية  Outer membraneنووي يتألف من غشائين احدىما خارجي 

)مواجية لممادة النووية أو  Inner membraneلمسايتوبالزم( وألخر داخمي 
 Nuclerالثقوب النووية ( ويتخمل ىذا الغالف عدد من Chromatinالكروماتين 

Pores . 



وتوجد ما بين الغشائين الخارجي والداخمي فسحة تعرف بالفسحة النووية المحيطة 
Perinucler space  التي تتصل يفسح الشبكة االندوبالزمية، ىذا ويحمل سطح

 الغشاء الخارجي جسيمات صغيرة تعرف بالرايبوسومات. 

)مكون من الحامض  Chromatin  وتحتوي النواة عمى المادة النووية أو الكروماتين
 وبروتين.  DNA( ويرمز لو deoxy ribonucleic acidالنووي 

 ( وبروتين.ribonuclic acid) RNAض النووي اما النوية فتحتوي عمى الحام

 : Plastidesالبالستيدات  -2

عضيات حية توجد في انواع عديدة من الخاليا النباتية، وتقسم ىذه العضيات وىي 
 ىما :  عمى اساس وجود الصبغات الى نوعين

  -وتشمل : Pigmented Plastidesالبالستيدات الحاوية عمى صبغات  -1

a- الخضراء البالستيدات Chloroplast  وىي عضيات فعالة ومعقدة توجد :
)النسيج الحشوي المسؤول عن  Mesophyllبصورة رئيسية في النسيج المتوسط 

لألوراق الخضراء وفي النسيج الحشوي ( Photosynthesisالتخميق الضوئي 
Parenchyma  المعرض لمضوء في قشرة السيقان الفتية. وتوجد ايضًا في خاليا

 Vascular tissue كالخاليا الحشوية لألنسجة الوعائية االنسجة البعيدة عن الضوء
وال توجد ىذه العضيات في الخاليا المرستيمية. وتحتوي البالستيدات الخضراء عمى 

)الكاروتين  Carotenoidsوالكاروتينويدات  Chlorophyllصبغات الكموروفيل 
Carotene والزانثوفيل Xanthophylls ) وتشمل صبغات الكموروفيل حوالي ثمثي

 صبغات البالستيدات الخضراء ولذلك تكتسب ىذه الصبغة المون االخضر. 



ويختمف عدد البالستيدات من نبات الى اخر فمثاًل وجد ان المميمترالمربع الواحد من 
بالستيدة  443444عمى  ويحتوي communis Ricinusورقة نبات الخروع 

خضراء اما في النباتات الواطنة كالطحالب فيقل عدد البالستيدات الخضراء ويكبر 
 حجميا وقد يختزل الى واحدة فقط كما في السباروجيرا. 

او نجمية  Cup - shapedوتختمف البالستيدات الخضراء في الشكل فيي كأسية 
Star – shape  او حمزونيةhelical  او مفصصةLobed  وغالبًا ما تكون عدسية

 في النباتات الراقية.  Lense – shapeالشكل 

تتركب البالستيدة الخضراء من نظامين من االغشية ىما نظام االغشية الخارجي 
External membrane system  المتمثل بغشائين احدىما خارجي واالخر داخمي

  Internal membrane systemالداخمي بالستيدة ونظام االغشية يحيطان بال
وصفائح )وىي اقراص غشائية منظدة عمى بعضيا(  grana بالبذيراتالذي يتمثل 

) وىي صفائح غشائية مزدوجة تمتد مابين  Inter grana Lamellaمابين البذيرات 
البذيرات( ويوجد ىذا النظام الذي يحتوي عمى حبيبات نشأ وقطرات زيتية وأحماض 

 . Stromaورايبوسومات داخل الحشية  (DNA, RNA)نووية 

b-  البالستيدة الممونةChromoplast  : 

وتكون عادة حمراء أو برتقالية أو صفراء أو وردية المون الحتوائيا عمى صبغات 
الكاروتينويدات )الكاروتين والزانثوفيل( وتختمف ىذه البالستيدات في الشكل فمنيا 

والمضمع والمفصص وتوجد  Rod – shapedالكروي والحمزوني والعصوي 
البالستيدات الممونة في اجزاء نباتية مختمفة وال يعتمد وجودىا عمى الضوء فيي توجد 

وفي ثمار وأزىار  carota Daucusنبات الجزر  في الخاليا الحشوية لجذور
 النباتات الراقية. اما وضيفة البالستيدة الممونة فيي : 



 انثوفيالت دور في تكوين حتمض االبسيسك. لصبغات معينة من الز  -1

الكموروفيل من الراقية تعمل عمى حمايةان الكاروتينات الزانثوفيالت في النباتات  -2
 . Photo oxidationاالكسدة الضوئية 

يعتقد ان ليا دورا غير مباشر في جذب الحشرات كوسيمة من وسائل التمقيح  -3
 . Cross Pollinationالخمطي 

  Non - Pigmented Plastidesالبالستيدات عديمة الصبغات  -2
 ( Leucoplast)البالستيدات عديمة المون 

ويمكن مالحظة ىذا النوع من البالستيدات في اجزاء مختمفة من النباتات الخضر 
 Storageواالوراق واالنسجة الخازنة  Rhizomesمثل نسيج البشرة والرايزومات 

وتشمل  Orobancheمثل نبات اليالوك  Parasitic Plantsوالنباتات المتطفمة 
 البالستيدات عديمة المون ثالثة انواع ىي : 

a-  البالستيدات عديمة المون المخمقة لمنشاAmyloplasts  

b-  البالستيدات عديمة المون المخمقة لمبروتيناتProtoplasts 

c-  البالستيدات عديمة المون المخمقة لدىونElaioplasts   

  Mitochondriaالمايتوكوندريا  -3

في البكتريا وىي عضيات حية توجد في سايتوبالزم الخاليا النباتية والحيوانية وتنعدم 
وتختفي ىذه العضيات من وحدات االنبوب المنخمي الناضجة. والطحالب المزرقة 

دد وتظير المايتوكندريا بأشكال مختمفة منيا العصوي والكروي والخيطي، ويختمف ع
ويزداد عددىا بازدياد نشاط ونمو الخمية. في الخمية الواحدة ونوعيا المايتوكندريا 

ضيقة  احدىما خارجي واالخر داخمي وبينيما فسحة وتحاط المايتوكندريا بغشائين



 2تمتد الى داخل العضية Cristaeويكون الغشاء الداخمي انبعاجات تعرف بالطيات 
وفائدتيا لزيادة المساحة السطحية لمغشاء الداخمي مما يؤدي الى زيادة الفعالية 

تحتوي عمى  Stromaالتنفسية. وتحتوي المايتوكندريا عمى أرضية تعرف بالحشية 
 ورايبوسومات.  DNAالبروتينات و 

 Krebsة كريبس تحتوي المايتوكندريا عمى عدد من االنزيمات مثل انزيمات دور 

cycle  التنفس النتجة لمطاقة وليذا وتمثل ىذه العضيات مواقع حدوث تفاعالت
في الخمية، حيث يتم في المايتوكندريا بناء  Power Houseتسمى بيوت الطاقة 

 Adenosine Triادينوسين تراي فوسفيت ) ATPمعظم المادة الغنية بالطاقة 

Phosphate .) 

   Endoplasmic Reticulumالشبكة البالزمية  -4

لقد اوضح الفحص بالمجير االلكتروني ان السايتوبالزم يضم نظامًا متشابكًا من 
او شريطية ويعرف ىذا  االغشية المزدوجة التي قد تكون اسطوانية الشكل او مسطحة

وتتركب ىذه الشبكة من البروتينات  E.Rالنظام بالشبكة االندوبالزمية يرمز ليا 
وتظير الشبكة عدة اتصاالت فيي تتصل بالغشاء الخارجي  lipo proteinsالدىنية 

النووي وبأغشية جياز كولجي وقد تالمسغشاء الخمية الخارجي )الغشاء  من الغالف
البالزمي(. توجد الشبكة االندوبالزمية بنوعين ىما الشبكة االندوبالزمية الخشنة 

Rough .E.R  والشبكة االندوبالزمية الممساءSmoth .E.R  وتتميز الشبكة
االندوبالزمية الخشنة بكون سطحيا الخارجي يحمل جسيمات كروية تعرف 

  -: ومن الوظائف المقترحة لمشبكة االندوبالزمية Ribosomesبالريبوسومات 

a-  تمثل نظامًا ناقالTransport System  .لمبروتين في الخمية 

b- ليا دور في تكوين جدار الخمية Cell Wall Formation . 



c-  .ليا دور في تبادل المواد بين الخاليا المتجاورة 

d-  .قد تتكون منيا بعض اغشية جياز كولجي 

  Golgi Appartusجهاز كولجي  -5

في الخاليا النياتية من نظام من الجسيمات الشبكية  يتألف جياز كولجي
كل جسيم شبكي من حزمة او كومة من  ويتالف Dictyosomesالدكتيوسومات 

 Vesiclesاقراص غشائية تكون عند حافتيا وباستمرار تكون عدد من الحويصالت 
 Tubulesنبيبات  ذلك بواسطةو لفترة من الزمن  وباالقراص التي تبقة متصمة ببعظيا

 وتنطمق الى السايوبالزم. بعدىا تنفصل ىذه الحويصالت 

التي تدخل في المتعددة دورًا في نقل وتصنيع السكريات يعتقد ان لمجسيمات الشبكية 
 . تكوين جدار الخمية

  Ribosomes الرايبوسومات -6

ىي عضيات كروية الشكل تقريبا توجد حرة في السايتوبالزم وعمى السطح الخارجي 
وتتركب من والبالستيدة الخضراء. وفي النواة و المايتوكندريا لمشبكة االندوبالزمية 

 اىميا اليستونات% 44% وبروتينات تشكل 64يشكل   (RNA)الحامض النووي 
Histones  .وتعمل الرايبوسومات كمواقع لصنع البروتين 

  Microbodies االجسام الدقيقة -7

وىي اجسام صغيرة ينتشر منيا نوعان بصورة واسعة في الخاليا النباتية وىذان 
مومات سوالكاليوكسي Peroxisomes النوعان ىما البيروكيسومات

Giyoxysomes  ويحاط كل جسم من ىذه الجسيمات بغشاء مفرد توجد
البيروكسيسومات بالقرب من غالف البالستيدة الخضراء وتحتوي عمى معظم 



توجد في االنسجة االنزيمات الخاصة بمسار الكاليكوليت اما الكاليوكسيمومات 
 الكاليوزايميتات الخاصة بدورة الخازنة لمدىون وتحتوي عمى االنزيم

 المكونات غير الحية في الخمية النباتية

Non- Living (or Non- protoplasmic) Contents 
1- Starch Grain   

a- Simple  

b- Semi – Compound  

c- Compound   

2- Crystals  

a- Prismatic  

b- Druses  

c- Raphides 

d- Cystolith 

3- Fats & Oils  

4- Aleurone Grains  

5- Tannins 

 المكونات غير الحية في الخمية النباتية 

تتكون في الخمية النباتية ونتيجة لمفعاليات الحيوية عدة انواع من التراكيب او 
وتوصف  ergastic substancesالمكونات غير الحية التي تعرف بالمواد االيضية 

 ىذه المواد بالمجموعة الخاممة. وقد تكون المواد االيضية بييئة تواتج عضوية
)مثل حبيبات النشا وحبيبات االليرون  Organic Storage Productsمخزونة 

 Inوالمواد الدباغية( أوبشكل مواد غير عضوية  Oil dropsوقطيرات الزيت 

organis substance  التي غالبًا ماتكون متبمورة مثل اوكزاالت الكالسيوم
Calcium Oxalat  وترسبات الكالسيومDeposits Of Silica ،بالذكر  ومن الجدير

 ان جدار الخمية النباتية يقع ىو االخر ضمن المكونات الحية لمخمية.



  starch Grainsحبيبات النشا  -1

تتألف من سمسمة طويمة من سكر الكموكوز ويوجد  : مادة كاربوىيراتية starchالنشا 
ف النشا في الخمية النباتية عمى شكل حبيبات تختمف في شكميا وحجميا باختال

التي تتجمع حوليا  Hilumالنبات. وتتميز في حبيبة النشا منطقة تعرف بالسرة 
وقد  Starch Layersالمادة الكاربوىدراتية عمى شكل طبقات تعرف بطبقات النشا. 

 :  تحتوي حبيبة النشا عمى سرة واحدة أو اكثر. وتتميز حبيبات النشا الى ثالث انواع

: وتحتوي عمى سرة واحدة تتجمع حوليا طبقات Simpleحبيبة نشا بسيطة  -1
 النشا. 

: وتحتوي عمى أكثر من سرة Semi – Compoundحبيبة نشا نصف مركبة  -2
 واحدة وتتجمع طبقات النشا حول كل سرة ثم تجمعيا طبقات مشتركة. 

: وتحتوي عمى اكثر من سرة وتتجمع طبقات  Compoundحبيبة نشا مركبة  -3
 . بشكل مستقل وال تجمعيا طبقات مشتركة النشا حول كل منيا

  Crystalsالبمورات  -2

توجد في خاليا عديدة من النباتات ذات اشكال مختمفة وتتركب معظم ىذه البمورات 
وكاربونات الكالسيوم  Calcium Oxalatمن امالح الكالسيوم )اوكزاالت الكالسيوم 

Calcium Carbonate وبالرغم من تعدد اشكال البمورات اال انيا جميعًا تنشأ من )
بمورات مفردة سرعان ما تتجمع البمورات معا لتكون شكال معينا. وتوجد البمورات عادة 

 Secondaryوالمحاء الثانوي  Cortexوالقشرة  Pithفي الخاليا الحشوية في المب 

Phloem  الحجرية أو قد تحوييا خاليا منعزلة كما في الخميةLithocyte  .
 ولمبمورات قيمة في تصنيف النبات. 

 ومن اشكال البمورات في الخاليا النباتية : 



وتكون عمى شكل موشور او ىرم  Prismatis Crystals   : البمورات الموشورية  -1
واالوراق الحرشفية   Citrus Sinensisويمكن مالحظتيا في اوراق نبات البرتقال 

 . Allium Cepaلنبات البصل 

وىي تجمعات شبو كروية لبمورات موشورية او :  Drusesالبمورات النجمية  -2
نباتي  ىرمية الشكل ويمكن دراسة ىذا النوع من البمورات في النسيج المتوسط ألوراق

ومقاطع السيقان واعناق اوراق  Sallxوالصفصاف  Nerium Oleanderالدفمة 
لعنق ورقة والخاليا الحشوية  Tilliaبات الزيزفون وفي قشرة ن Ricinusنبات الخروع 
 . Begoniaنبات البيكونيا 

عمى  : وىي بمورات طويمة ونحيفة ومدببة تتجمع Raphidesالبمورات االبرية  -3
 شكل حزم ويغمب وجودىا بكثرة في انسجة نباتات ذوات الفقمة الواحدة

Monocotyledons  ىذا النوع من البمورات في قمنسوة وقشرة نبات ويمكن مالحظة
وأوراق وأعناق وسيقان  نبات  Vitisوفي اوراق نبات العنب  Lemnaعدس الماء 

 .  Mirabilisشاب الميل )اللة عباس( 

: ويتركب ىذا النوع من  Cystolithالبمورات المعمقة )الحويصمة الحجرية(  -4
في الخاليا الحشوية  توجد البمورات المعمقةالبمورات من مادة كاربونات الكالسيوم و 
( وتتألف البمورات المعمقة من Trichomesوخاليا البشرة )من ضمنيا زوائد البشرة 

ترسبات امالح كاربونات الكالسيوم حول نمو داخمي لجدار الخمية وتعرف الخمية 
ية أو كيس الحوصمة الحجر  Lithocyteالتي تحوي ىذه البمورة بالخمية الحجرية 

Lithocyst  التي تكون أكبر حجما من الخاليا المجاورة ليا. ويتواجد ىذا النوع من
نبات ونصل ورقة  Ficus Elasticaالبمورات في فصل ورقة نبات تين المطاط 

 .Moracaerأو احد نباتات العائمة التوتية  Urticaالحريق 

  Fats & Oilsالدهون والزيوت  -3

وىي متشابية كيماويا اال ان  بصورة واسعة في خاليا النباتتتوزع الدىون والزيوت 
ىذه المواد الغذائية المخزونة في انسجة البذور الدىون صمبة والزيوت سائمة وتوجد 



وتصنع الدىون والزيوت في البالستيدات  وتكون عمى شكل قطرات صمبة أو سائمة
ومات او في عضيات تعرف بالسفير وس Elaioplastsالمنتجة لمدىون 

Spherosomes . 

أندوسبيرم البذرة )كما في بذور عباد الشمس ان الدىون والزيوت غالبًا ما توجد في 
Sun Flower وتتواجد في خاليا بشرة ثمرة الزيتون )Olea وبذور نبات الخروع 

 .Linumوالكتان 

  Aleurone Grainsحبيبات االلبرون  -4

يوجد البروتين في بعض االحيان عمى شكل مادة مخزونة وقد يوجد البروتين 
 االليرونالمخزون عمى شكل اجسام محددة تعرف بحبيبات االليرون. وتتألف حبيبة 

 Crystalloidمن البروتين ىما البروتين المتبمور  في بعض االحيان من شكمين
من البذور وذلك ليرون في عدد وتوجد حبيبات اال Globoidوالبروتين غير المتبمور 
وأحيانا في طبقات خاصة، وتحاط حبيبة االليرون  Embryoفي االندوسبيرم الجنين 

يني اذا كان البروتين غير متبمور، اما البروتين المتبمور فيكون كروي أو بغشاء بروت
  .بمورات متكونة من أوكزالت الكالسيوم، وتتواجد حبيبات االليرون في نبات الخروع

 Tanninsالمواد الدباغية  -5

 Aromaticمركبات عضوية معقدة يعتقد أنيا مصادر لمركبات أروماتية 

Compounds والسيما قمف االشجار  اتوتوجد بصورة واسعة في النباتBark  وفي
 Cellالثممر غير الناضجة واالوراق وتوجد ىذه المواد مذابة في العصير الخموي 

sap  . 

 

 

 



 Pitsالنقر 

الجدران االبتدائية ال تكون مستمرة أو منتظمة دائمًا وىناك انخفاضات في  ان
النقر االبتدائية  الجدران االبتدائية في اماكن غير منتظمة مشكمة بذلك حقول

Primary Pits Filed  وىماك انخفاضات في الجدران الثانوية مكونة بذلك حقول
 وأىم ما يميز ىو ان الجدار الثانوي اليغطي الجدار االبتدائي في الثغرة.  Pitsالنقر 

 ويمكن تمييز التراكيب اآلتية في النقرة : 

من الصفيحة الوسطى والجدار  : مكونة Pit membraneغشاء النقرة  -1
 االبتدائي. 

 : يقع بين الغشاء وتجويف الخمية.  Pit cavityتجويف النقرة  -2

: الفتحة الموجودة في نياية تجويف النقرة عند  Pit apertureنقرة فتحة ال -3
 التقائو في تجويف الخمية. 

  Types Of Pitانواع النقرة 

  Primary Pit Filedحقول النقر االبتدائية  -1

يتميز الجدار االبتدائي بوجود مناطق رقيقة تمثل حقول النقر االبتدائية ومناطق 
في الخاليا التي لم تتغمظ جدرانيا بجدار  ىذه الحقول سميكة عمى التوالي وظير

 مر خالليا.  Plasmo desmataثانوي وتتميز ىذه الحقول بوجود روابط بالزمية 

  Simple Pitsالنقر البسيطة  -2

ويعد وجودىا مميزا لمجدران الثانوية ويمكن مالحظتيا في جدران الخاليا الحشوية في 
 . cusSambuلب ساق نبات البيمسان 

 Bordered Pitsالنقر المضفوفة  -3



وفييا ينفصل الجدار الثانوي عن غشاء النقرة ويمتد الى داخل الخمية متدرجا بالرقة 
يكون مقتصرا  Torusوان وجود التخت bordered متقوسا مكونا ما يعرف بالضفة 

 عمى ىذا النوع من النقر. 

: وىو تسمك وسط غشاء النقرة غير منفذ لمماء وقطره اكبر من قطر  Torusالتخت 
 . Conifersفتحتة النقرة ويعد وجوده صفة مميزة لبعض النباتات مثل الصنوبريات 

  Rami Form or Branched pitsالنقر المتشبعة او القنوية  -4

ة تصل ما بين تكون النقرة عميقة ومتفرعة ويزداد سمك الجدار وتتخذ النقرة شكل قنا
 تجويف الخمية وسطحيا. 

 Pit Combinationاقتران النقر 

واىم التشكيالت الناتجة عن  Pit Pairكل نقرتين مقترنين معا يسميان زوج نقري 
 اقتران النقر : 

 : وفيو اقتران نقرتين بسيطتين.  Simple Pit Pairالزوج النقري البسيط  -1

: وفيو اقتران نقطتين    Bordered Pit Pairالزوج النقري المضفوف  -2
 مضفوفتين. 

نقرة : وفيو تقترن  Half Bordered Pit Pairالزوج النقري نصف المضفوف  -3
وبين خمية بسيطة بنقرة مضفوفة ويوجد بين عناصر الخشب )قصيبة أو وعاء( 

البسيطة برنكيمية حيث تكون النقر المضفوفة عمى جانب القصبية أو الوعاء والنقرة 
 عمى جانب الخمية البرنكيمية. 

: تقترن نقرة بأكثر  Unilaterally compound pittingالتنقر مركب الجانب  -4
 العرموط.  في ثمار Stone Cellمن نقرة أخرى كما في الخاليا الحجرية 

 : وفيو تكون النقرة غير مقترنة بنقرة اخرى.  Blind pitالنقرة العمياء  -5
Tha Plant Tissue 



 االنسجة النباتية

 من الخاليا المقترنة تركيبيا ووظيفيا. : ىو مجموعة  Tissueالنسيج 

عندما تكون خالياه متشابية كالنسيج  Simple tissue بسيطا  يسمى النسيج
عندما يدخل  Complex tissueالحشوي والكولنكيمي والفمين ويسمى نسيجا معقدا 

في تركيبو نوعين أو اكثر من الخاليا التي تتباين عن بعضيا تركيبيا تباينا كبيرا 
)كنسيجي الخشب والمحاء( وتظير االنسجة النباتية اختالفا في مظيرىا وىذا 
 االختالف يرافقو اختالف في الفعاليات الوظيفية ويعكس مظير كل نسيج تكيفاتو

ترابط بين الفعاليات الوضيفية  عضاء النباتية يوجد عادةألداء وظيفة معينة. وفي اال
 لألنسجة المختمفة. 

 : وعمى النحو التالي المميزات المظيريةويمكن تقسيم االنسجة النباتية عمى اساس 

  Meristematic Tissueمرستيمية  انسجة -1

 Permanent Tissue انسجة مستديمة -2

 Meristematic Tissueاالنسجة مرستيمية 

يتألف النسيج المرستيمي من خاليا ليا القدرة عمى االنقسام والنمو ولم تتكشف بعد 
ألداء وظيفة معينة. وتوصف الخاليا المرستيمية في قمم السيقان والجدذور بكونيا 

كثيف نسبيًا ونواة كبيرة مع  رقيقة الجدران ومكعبة الشكل وتحتوي عمى سايتوبالزم
وجود العديد من الفجوات الصغيرة وليا قدرة عالية عمى االنقسام وتشذ عن ذلك 
خاليا الكمبيوم الوعائي حيث تكون سميكة الجدران وغزيرة الفجوات. وتكون عادة 
الخاليا المرستيمية متراصة وال تترك مسافات بينية )يتسبب عن نشاط االنسجة 

يادة في طول العضو النباتي(. وتقسم األنسجة المرستيمية عمى اسس المرستيمية ز 
  -مختمفة ىي :

 



  Position Of Piant Bodyحسب موقعيا في جسم النبات  -1

  Originحسب منشئيا  -2

  Functionحسب الوظيفة  -3

  -أوال : حسب موقعها وتقسم إلى :

في قمم السيقان  : يوجد Apical Meristematicانسجة مرستيمية قمية  -1
 والجذور واحيانًا األوراق ومسئولة عن الزيادة في طول العضو النباتي.

وتكون بين انسجة :  Inter Calary Meristematicانسجة مرستيمية بينية  -2
بالغة مستديمة وتوجد في قواعد األوراق وفوق العقد في النباتات ذوات الفمقة الواحدة 

 )مسؤول عن الزيادة في طول العضو النباتي(. 

النباتي يوجد في الجوانب :  Lateral Meristematicانسجة مرستيمية جانبية  -3
 ومسؤول عن زيادة السمك القطري لمعضو النباتي. 

  -وتقسم الى نوعين هما : Originثانيا : حسب منشئها 

: مسؤول عن تكوين  Primary Meristematicانسجة مرستمية ابتدائية  -1
 االجزاء الثانوية في جسم النبات. 

 كل مرستيم ابتدائي يكون أنسجة مستديمة ابتدائية 

 لحاء ابتدائي، خشب ابتدائي    كل كامبيوم أولي 

مسؤول عن تكوين  Secondary Meristematicثانوية مرستمية أنسجة  -2
 األجزاء الثانوية في جسم النبات.

 كل مرستيم ثانوي يكون أنسجة مستديمة ثانوية

 كل كامبيوم ثانوي يكون أنسجة مستديمة ثانوية 

 خشب ثانوي، لحاء ثانوي.    كامبيوم وعائي 



 فمين، قشرة ثانوي.    كامبيوم فميني

  -وتقسم الى نوعين : Functions: حسب الوضيفة  ثالثا  

  Meristematic tissueاالنسجة المرستيمية  -1

  Permanent tissueاالنسجة المستديمة  -2

)الجذور، الساق، االوراق( وتضم  Originsمن أعضاء * يتألف جسم النبات الراقي
مختمفة تشمل بدورىا أنسجة  Tissue Systemىذه االعضاء أنظمة نسيجية 

 مختمفة. 

 Permanent tissueاالنسجة المستديمة                     

وتتكون ىذه االنسجة نتيجة لنشاط المرستيمات وتظم خاليا توقف فييا االنقسام 
وتختمف  يفيكيب بطريقة تتالئم مع تخصصيا الوظالفعال وتميزت في الشكل والتر 

 درجة االنسجة المستديمة باختالف نوع النسيج الذي يضميا. 

 تقسم االنسجة المستديمة الى : 

: وتتكون من     Simple Permanent tissueاالنسجة المستديمة البسيطة  -1
نوع واحد من الخاليا المستديمة كالنسيج الحشوي والنسيج الكولنكيمي والنسيج 

 ونسيج الفمين.  السكمرنكيمي

: وتتكون من  Complex Permanent tissueاالنسجة المستديمة المعقدة   -2
 .Phloemوالمحاء  Xylemعدة انواع مختمفة من الخاليا كنسيج الخشب 

                     

 

 

 



   Tissue Systemاالنظمة النسيجية                               

 النظام النسيجي الضام : ويتمثل بالبشرة والبشرة المحيطة. 

 النظام النسيجي الوعائي : ويتمثل بالخشب والمحاء. 

الواقع بين النظامين النسيجين الضام  النظام النسيجي االساسي : ويتمثل بالنظام
 والوعائي. 

جزاء : ىي طبقة أو طبقات الخاليا الخارجية التي تغمق كل أ epidermالبشرة 
النبات خالل نموه االبتدائي وىذا يعني ان البشرة في تماس مباشر مع العوامل البينة 

عرضة لمتغيرات التركيبية. تنشأ بشرة الساق واالوراق واالجزاء الزىرية من مما يجعميا 
مستقل أو يكون  فتنشأ من مرستيمالقمي اما بشرة الجذر  الطبقة السطحية لممرستيم 

تقسم البشرة الى  (cortex)القشرة أو  (root cap)ليا منشأ مشترك مع القمنسوة 
 نوعين : 

: تتكون ىذه البشرة من طبقة واحدة من  (Simple epiderm)البشرة البسيطة  -1
 الخاليا. 

 : تتكون من عدة طبقات من الخاليا.  (Multiple epiderm)البشرة المعقدة  -2

وال تحتوي  خاليا البشرة متراصة تفتقر الى المسافات البنية باستثناء مواقع الثغوران 
االنواع عمى بالستيدات خضر تعطي الجدران المماسية الخارجية لخاليا في معظم 

البشرة عدا مواقع الثغور تغطي بطبقة الكيوتكل، تحتوي البشرة عمى انواع من الخاليا 
 -ىي :

a-  الخاليا الحارسة(Guard cells)  . 

b-  الثغور(Stomata)   

c-  الخاليا المحركة(Beliform)  

d-  خاليا البشرة االعتيادية(ordinary epiderm cells)  



e-  شعيرات البشرة(Trichomes)  

 وظائف البشرة : 

وقاية االنسجة الداخمية من االضرار الميكانيكية والطفيميات، تساعد عمى التبادل 
، تساعد عمى امتصاص الماء واالمالح عن طريق (transpiration)الغازي والنتح 

 شعيرات البشرة. 

 (Stomata)الثغور                                

رة يحيط بيا زوجين من الخاليا ىي فتحات )مسافات بينية( موجودة في البش       
الحارسة ثم تحاط بالخاليا المساعدة التي تختمف في حجميا وتركيبيا عن باقي 

 خاليا البشرة.

ان وجود الثغور صفة مميزة لبشرة االعضاء اليوائية توجد عدة أنواع لتركيبة      
  -الخاليا الحارسة مع باقي أنواع خاليا البشرة وىذه األنواع ىي :

: وىي ثغور تحيط بيا الخاليا الحارسة  (Anomocytic type)النوع الشاذ  -1
 sub)االعتيادية وتتميز بغياب الخاليا المساعدة  وتتصل مباشرة بخاليا البشرة

Sidinary cell)  

: ىي ثغور تحيط بيا خميتين حارستين  (Paracytic type)النوع المتوازي  -2
متوازيتين لخميتين حارستين(، كما في بشرة ورقة محاطة بخميتين مساعدتين )خميتين 

   (Acacia)النبات السنط 

: وفيو توجد خميتين مساعدتين تحيطان  (Diacytic type) النوع المتعامد -3
 بالخميتين الحارستين وتكون جدرانيا المشتركة متعامدة مع فتحة الثغرة. 

ىذا النوع ثالث خاليا : وتتميز في  (Anisocytic type)النوع المتابين  -4
 مساعدة متدرجة في الحجم تحيط بالخميتين الحارستين.

  



 Epiderm hairs (Trichomes)شعيرات البشرة                  

تنشأ من خاليا البشرة وتختمف في الشكل والتركيب  (appedages)وىي زوائد    
وتتكون شعيرات البشرة عمى جميع اجزاء النبات من ضمنيا االسدية  والوضيفة

(stamens)  والبذور(seeds)  وقد تكون وحيدة الخمية(Unicellular)  او عديدة
وتقسم الشعيرات الجذرية الى شعيرات غدية  (multiculluler)الخاليا 

(glandular)  التي ليا وظيفة إفرازية(Secretory)  غدية او شعيرات غير(Non. 

Glandular)  وقد تكون الشعيرات الغدية وحيدة الخمية أو عديدة الخاليا وقد تتميز
واالخير يمثل المنطقة االفرازية في  (head)ورأس  (Staik)الشعيرة الغدية الى عنق 

إال أن بعض  البشرة سميموزية رقيقة الجدران الشعيرة. تكون عادة جدران شعيرات
وأن لشعيرات البشرة أىمية في  (Lignifeid) دران ممكننةالشعيرات تكون ذات ج

 تصنيف النباتات حيث اعتمدت في تصنيف أنواع نباتية عديدة وفي عوائل مختمفة. 

   Parenchyma Tissueالنسيج الحشوي                      

من خاليا حية عند النضج وىذه الخاليا تكون غير  ىو نسيج مستديم بسيط يتألف
فيي قد تنشأ من المرستيمات متخصصة نسبيًا، ويختمف منشأ الخاليا الحشوية 

 الكالسيوم الفميني. من الكامبيوم الوعائي أو  والقيمة أ

ووظيفة الخاليا المكونة  تقسم االنسجة الحشوية الى عدة أنواع وذلك حسب تركيب
 ليا الى : 

   Ordinary Parenchyma Tissueالنسيج الحشوي العادي  -1

  Storage Parenchyma Tissueالنسيج الحشوي الخازن  -2

  Chlorenchymaالنسيج الحشوي االخضر )الكمورنكيمي(  -3

  Aerenchymaالنسيج الحشوي اليوائي  -4



كامنة اي محتفظة بقدرىا عمى االنقسام  تعرف الخاليا الحشوية بكونيا مرستيمية
الخاليا الحشوية بجدار ابتدائي توجد فيو حقول النقر االبتدائية  بصورة كاممة، وتحاط

التي تخترقيا الروابط البالزمية. اي جدرانيا منتظمة وتوجد بين الخاليا الحشوية 
 مسافات بينية. 

كما في  Lobedل أو مفصصة تتخذ الخاليا أشكاال مختمفة فقد تكون برميمية الشك
كما في نبات الزنبق أو  armedالنسيج المتوسط لمورقة في ذوات الفمقتين او ذراعية 

 كما في ورقة نبات الصنوبر.  Foldedمطوية 

  Collenchyma Tissueالنسيج الكولنكيمي                        

وبروتوبالست حي يتألف ىذا النسيج من خاليا ذات جدران غير منتظمة التسمك 
وتحتوي جدران الخاليا الكولنكيمية عمى كميات عالية من البكتين وأنصاف السميموز 
فضال عن احتوائيا عمى السميموز. وقد تتمكنن جدران الخاليا الكولنكيمية في االدوار 

من تكوينيا ويقوم النسيج الكولنكيمي بوظيفة دعامية في االعضاء النامية االخيرة 
يا الكولنكيمية بعممية التخميق الضوئي عند احتوائيا عمى البالستيدات وتقوم الخال

 Pedicels وأعناق وحوامل االزىار في السيقان الخضر ويوجد النسيج الكولنكيمي
 ويندر وجود ىذا النسيج في الجذور.  Pedunclesوحوامل النورات الزىرية 

او من المرستيم االساسي  Procambiumقد تنشأ الكولنكيما من الكالسيوم االولى 
Ground Meristemرئيسية من الكولنكيما ىي :  ، وتوجد ثالث أنواع 

: وفييا تكون الجدران  Lamellar Collenchymaالكولنكيما الصفائحية  -1
لمخاليا أكثر سمكا من الجدران  )الخارجية والداخمية( Tangetial Walls المماسية
   Radial Wallsالقطرية 

: أقل أنواع الكولنكيما شيوعا  Lacunar Collenchymaالكولنكيما الفراغية  -2
ويتميز بوجود المسافات البينية وبوجود التسمك عمى الجدران وبشكل رئيسي حول 

 ىذه المسافات البينية. 



: أكثر أنواع الكولنكيما شيوعًا  Collenchyma Angularالكولنكيما الزاوية  -3
 . الجدران الخموية في زوايا أو أركان الخاليا الكولنكيمية وفييا تتمسك

  Sclerenchyma Tissueالنسيج السكمرنكيمي                     

وىو من االنسجة التي توفر الدعامة الميكانيكية ألعضاء نباتية مختمفة وتتصف 
مسك خالياه بكونيا ذات جدران ثانوية سميكة ممكننة صمبة وفي احيان كثيرة تت

لمبروتوبالست الذي يختفي عند  جدران الخاليا السكمرنكيمية بحيث تترك حيزا ضيقا
أن الخاليا السكمرنكيمية تقوم بوضيفتيا الدعامية كخاليا ميتة النضج وىذا يعني 

والسكمريدات  Fibersويوجد نوعان من الخاليا السكمرنكيمية ىما االلياف 
Sclereids  تسمى ايضا بالخاليا الحجرية(Stone Cells ) 

مدببة  : ىي خاليا سكمرنكيمية ممعنة في الطول وذات نيايات Fibersااللياف 
وجدران ثانوية سميكة ممكننة وينعدم وجود البروتوبالست في االلياف في الجذور 

 والسيقان واالوراق والثمار وتكون مصاحبة ألنسجة متميزة. 

أو في النسيج  Phloemوالمحاء  Xylemفتالحظ االلياف في نسيجي الخشب 
الحشوي لمب أو القشرة او مصاحبة لمحزم الوعائية وتقسم االلياف الى مجموعتين 

 ىما : 

  Xylem Fibersالياف نسيج الخشب  -1

)االلياف الوقعة في أنسجة اخرى   Extra Xylem Fibers الياف خارج الخشب -2
 غير الخشب(

في اوراق نباتات ذوات الفمقة الواحدة توجد الياف عمى شكل غالف حول الحزمة 
االلياف مقسمة بجدران بعض وتكون  Bundle sheathيعرف بغالف الحزمة 

وتتصف ىذه  Sepate Fibersعريضة او حواجز وتعرف عندئذ بااللياف المحجزة 
يا تحتفظ بالبروتوبالست لمدة طويمة. تنشأ االلياف من الكامبيوم االلياف بكون

 الوعائي او من المرستيم االساسي ولأللياف اىمية اقتصادية ومنيا الياف الكتان. 



  Vascular Tissue Systemالنظام النسيجي الوعائي         

لمقيام بوظيفة تتكون االنسجة المعقدة  من عدة انواع من الخاليا التي تعمل سوية 
المعقدة ىما الخشب ويتألف النظام النسيجي الوعائي من نوعين من االنسجة معينة 

ويعتقد ان وجود االنسجة الوعائية ىي صفة تفصل النباتات الراقية عن والمحاء 
  بعض المجاميع النباتية

  Xylemنسيج الخشب 

من الجذور صعودا الى  ىو نسيج معقد وظيفتو الرئيسية نقل الماء واالمالح المذابة
يتألف نسيج الخشب من : )الساق واالوراق .... الخ( لمنبات. كل االجزاء اليوائية 

القصيبات ، Tracheay elements (Conducting)عناصر ناقمة )قصيبية( 
Tracheids  االوعيةVessls .الياف، خاليا حشوية ، 

  -يوجد نوعان من نسيج الخشب ىما :

ينشأمن الكامبيوم االولي خالل فترة النمو ) Primary Xylemالخشب االبتدائي  -1
 االبتدائي( 

)ينشأ من الكامبيوم الوعائي خالل فترة  Secondary Xylemالخشب الثانوي  -2
 ويتميز االخشب االبتدائي الى نوعين : النمو الثانوي( 

a-  الخشب االوليProto Xylem :  الذي تتميز عناصره من الكامبيوم االولي
 وتنضج بوقت مبكر

b-  الخشب التاليMeta Xylem  .الذي تنضج عناصره بوقت متاخر : 

في النبات لو أىمية اقتصادية كبيرة حيث يدخل في اضافة الى االىمية الوظيفية 
 كثير من الصناعات كاالخشاب والورق. 

 

 



 )االوعية والقصيبات(  القصيبيةالعناصر 

تترتب طوليا بحيث تتصل ىو تركيب انبوبي يتألف من خاليا :  Vesselالوعاء 
ذوبان الجدران في ىذه ببعضيا عند نياياتيا التي تحتوي عمى ثقوب ناتجة عن 

 النيايات بصورة جزيئية أو كمية. 

عند النضج وذات ىي خمية مفردة عديمة البروتوبالست :  Tracheids القصيبات 
 خالي من الثقوب لكنو منقر. جدران ثانوي ممكنن 

  Phloemنسيج المحاء 

ىو نسيج معقد يقوم بنقل الغذاء في النباتات الوعائية ويتكون المحاء من أنابيب 
)في  Sieve cells)في حالة مغطاة البذور( أو خاليا منخمية  Sieve tubesمنخمية 

وخاليا حشوية والياف  Companion cellsمرافقة  حالة  عاريات البذور( وخاليا
وسكمريدات. يتكون المحاء االبتدائي من الكامبيوم االولي والمحاء الثانوي من 

 الكامبيوم الوعائي. 

  Secretory cell and Tissueالخاليا واالنسجة االفرازية 

منتجة في  عبور مواد )تكون عادة معقدة(  Secretionتعني عممية االفراز 
 قد تكون ىذه المواد زائدة عن حاجة النباتالسايتوبالزم من داخل الخمية الى الخارج، 

( أو قد Excretion)قد يكون من المناسب تسمية العممية بيذه الحالة باالخراج 
( ما Enzymesواالنزيمات  Hormonesتكون ذات أىمية وظيفية )كاليرمونات 

بسبب غموض وظيفة العديد راز واالخراج غير واضحة تزال الحدود فاصمة مابين االف
  .من االفرازات النباتية

بعض التراكيب االفرازية من البشرة االولية )مثل الشعيرات الغدية والغدد  تنشأ
( في حين ينشأ البعض اآلخر من المرستيم االساسي أو nectarinesالرحيقية 

 الكامبيوم الوعائي. 



بعض التراكيب االفرازية عمى شكل خاليا مفردة أو عمى شكل مفردة أو  قد تكون
وتوجد ىذه التراكيب في اجزاء مختمفة من النبات وفي بعض عمى شكل نسيج 

االفرازية لمكثير من  االحيان تتماز عوائل نباتية معينة بوجود نوع خاص من التراكيب
، وتقسم Opiurn واالفيون Rubberاالفرازات النباتية أىمية اقتصادية كالمطاط 

 : التراكيب االفرازية الى نوعين ىما 

: تفرز ىذه  External Secretory Structureالتراكيب االفرازية الخارجية  -1
واالنزيمات الياضمة،  Saltsواالمالح  Nectarالتراكيب مواد مختمفة كالرحيق 

والغدد  Glandular hairsوتشمل التراكيب االفرازية الخارجية الشعيرات الغدية 
 والغدد الياضمة.  Nectary glandsالرحيقية 

تنشأ ىذه :  Internal Secretory Sstructureالتراكيب االفرازية الداخمية  -2
التراكيب من مواقع داخمية تحت البشرة فيي تنشأ من المرستيم االساسي أو من 

ية قد تقوم خمية واحدة أو الكامبيوم االولي وفي ىذا القسم من التراكيب االفراز 
مجموعة صغيرة من الخاليا أو نسيج كامل بعممية االفراز. في حاالت عديدة تقوم 
مجموعة صغيرة من خاليا ذات جدران بوظيفة االفراز وتجمع افرازاتيا في تجويف 

أو متساوي  ductداخمي وىذا التجويف قد يكون متطاوال ويعرف بيذه الحالة بالقناة 
 . glandويعرف حينئذ بالغدة  Iso diametricاالبعاد 

 Stem Anatomyتشريح الساق 

الساق : ىو الجزء اليوائي من محور النبات والذي يحمل االوراق والبراعم في مواقع 
 . Shoot systemوالتراكيب التكاثرية  nodsمحددة ىي العقد 

 aerial systemتسمى السيقان التي تنمو فوق سطح التربة بالسيقان اليوائية 
  لتميزىا عن السيقان التي تنمو تحت سطح التربة أي السيقان الترابية

Subterranean system  وتتميز عن الجذور )في المظير الخارجي( كونيا
تحمل اوراقًا حرشفية )وفي المظير الداخمي( تتميز بوجود حزم وعائية تترتب عمى 



شكل اسطوانة جوفاء أو منتشرة خالل انسجة الساق وتكون ىذه الحزمة )عادة( 
 . Terminalداخمية الخشب االول وفي السيقان اليغمف المرستيم القمي )أي نيائي( 

وفي بعضيا تكون مستقمة  erectوتكون السيقان اليوائية لمعظم النباتات قائمة 
climing  أو زاحفةProstrste . 

وطبيعة نموىا  External structureان اليوائية تبعًا لتركيبيا الخارجي وتقسم السيق
والسيقان الخشبية  herbaceous stemsالى نوعين ىما السيقان العشبية 

Woody stems . 

 وظيفة السيقان ىي :

 نقل الماء واالمالح من الجذور الى االوراق واالزىار والثمار. -1

 نقل الغذاء من االوراق الى االجزاء االخرى من النبات.  -2

 حمل االوراق ووضعيا في الموضع المناسب لحدوث عممية التركيب الضوئي. -3

 حمل االوراق بشكل مناسب لحدوث عممية التمقيح واالخصاب.  -4

 لبعض السيقان وظيفة خزن الغذاء والتكاثر.  -5

  Dicot Stemالفمقتين مقطع مستعرض في ساق نباتات ذوات 

 تركيبو من الخارج الى الداخل : 

 مؤلفة من صف واحد من الخاليا وحاوية عمى الشعيرات )الترايكومات( البشرة :  -1

مؤلفة من عدة صفوف من خاليا كولنكيمية ومن عدة طبقات من خاليا القشرة :  -2
 حشوية.

 وتتكون من :  Vascular bundlesالحزم الوعائية  -3

a-  الياف قبعة الحزمةbundle cap fibers   مجموعة من خاليا سميكة الجدران :
  مجوفة تقع عند الحافة الخارجية لكل حزمة وعائية. 



b-  .المحاء االبتدائي : ويتألف من خاليا رقيقة تقع مباشرة تحت قبعة الحزمة 

c-  الكامبيوم الوعائي الحزميFasicular cambium ويتألف من خاليا : 
 مرستيمية تقع بين نسيجي الخشب والمحاء. 

الخشب االبتدائي : وىو النسيج الداخمي في كل حزمة ويتميز الى خشب تالي  -4
تحت الخشب  )ذي أوعية واسعة( يقع تحت الكامبيوم الحزمي والى خشب اول يقع 

 التالي. وىذا يعني أن الحزمة داخمية الخشب االول. 

 : يتألف من خاليا حشوية تحتل مركز الساق.  Pithالمب  -5

: وىي خاليا حشوية تمتد بين المب والقشرة وتفصل  Pith raysاالشعة المبية  -6
 مابين الحزم الوعائية. 

  Monocot Stemمقطع مستعرض في ساق نباتات ذوات الفمقة الواحدة 

 يتركب من الخارج الى الداخل : 

 البشرة  -1

 السكمرنكيمي : تحت البشرة مباشرة منطقة النسيج  -2

الحزم الوعائية : تتألف كل حزمة خشب ابتدائي ولحاء ابتدائي وال يوجد بينيما  -3
كما ان الخشب والمحاء  Closed bundleكامبيوم وعائي أي ان الحزمة مغمقة 

محاطان بصف أو اكثر من االلياف التي تشكل ما يسمى بغمد أو غالف الحزمة 
bundle sheath . 

 

 

 

 



  Root Anatomyتشريح الجذر 

يتكون الجذر نتيجة فعالية منطقة الجذير في الجنين، يعرف الجذر االول المتكون 
اما الجذور الثانوية  Radicleمن الجذير باالبتدائي ويكون عادة يعرف 

Secondary Root  وىذه بدورىا تكون جذور ثالثيةTertiary Root  وىكذا حتى
المجموع الجذري بانو مجموع جذري ليفي يتكون المجموع الجذري ويصنف 

Fibrous Root System  عندما يتألف من جذور متشابية في القطر كما في
الحنطة والشعير )ذوات الفمقة الواحدة( اما في معظم ذوات الفقتين وعاريات البذور 

ئيسي ويكون اكبر بكثير من فروعو يستديم الجذر االبتدائي ويبقى ىو الجذر الر 
، تعرف الجذور المتكونة من Tap Rootويسمى في ىذه الحالة بالجذر الوتدي 

بعض التراكيب غير الجذر االبتدائي أو فروعو بالجذور العرضية 
adeventitionus root  .وتشاىد في معظم نباتات الفمقة الواحدة 

 يتميز الجذر في المقطع الطولي الى : 

وىي مجموعة خاليا حشوية ذات عمر قصير تحيط أو :  Root Capالقمنسوة  -1
تغطي المرستيم القمي الذي يجددىا بأستمرار وتعمل القمنسوة عمى حماية المرستيم 

 القمي من االحتكاك بجزيئات التربة. 

خاليا قمية ليا القدرة :  Apical Merstem Regionمنطقة المرستيم القمي  -2
 وتكوين خاليا جديدة غير متخصصة وغير متميزة.  عمى االنقسام

تنتج عن استطالة الخاليا الجديدة :  Elogation Regionمنطقة االستطالة  -3
 الناتجة عن انقسام خاليا المرستيم القمي في الجذر. 

تعرف بمنطقة الشعيرات الجذرية :  Differentation Regionمنطقة التميز  -4
Root hairs  التي ىي امتدادات ذرية جانبية الحتوائيا عمى الشعيرات الجذرية

لخاليا البشرة وعن طريق ىذه الشعيرات يستدل عمى منطقة التميز ووظيفة ىذه 
الشعيرات ىي زيادة سطح االمتصاص لذلك فأن منطقة الشعيرات الجذرية ىي اىم 

ة التميز ايضًا بمنطقة خاليا الجذر لقدرتيا العالية عمى امتصاص الماء وتعرف منطق



ألحتوائيا عمى خاليا متميزة ومتخصصة ألداء  Region of maturationالنضج 
 وظيفة معينة في الجذر. 

 مقطع مستعرض في جذور ذوات الفمقتين من الخارج الى الداخل :

 البشرة : مؤلفة من صف واحد من الخاليا المحيطة بالقشرة. -1

من الخاليا الحشوية وتعرف الطبقة االخيرة من  القشرة : مؤلفة من عدة صفوف -2
التي تحيط باالسطوانة الوعائية وتمتاز  Endo Dermesالقشرة بالقشرة الداخمية 

الذي ىو عبارة عن  Casprian stripخاليا القشرة الداخمية بوجود شريط كاسبر 
 اضافات من مادتي السوبرين والمكنين عمى الجذر االبتدائي. 

: تحاط االسطوانة الوعائية من  Vascular Cylinderاالسطوانة الوعائية  -3
وتوجد الى  Peri Cycleالخارج بطبقة من الخاليا الحشوية ىي الدائرة المحيطة 

التي تتبادل  Primary Xylemالداخل من الدائرة المحيطة أذرع الخشب االبتدائي 
يتميز كل ذراع  Primary phloemمع كتل أو مجتميع من نسيج المحاء االبتدائي 

الى الداخل وخشب أول الى  Meta Xylemمن الخشب االبتدائي الى خشب تالي 
 الخارج. 

 مقطع مستعرض في ذوات الفمقة الواحدة من الخارج الى الداخل :

 البشرة : صف واحد من الخاليا  -1

 القشرة : وتتميز الى : -2

a-  قشرة خارجيةExo dermis  : طبقة واحدة من الخاليا ذات جدان مسبورة
 وتعمل كنسيج واقي وتقع تحت البشرة مباشرة.

b- .عدة صفوف من خاليا حشوية خازنة 



c-  القشرة الداخميةVascular Cylinder  تشمل الدائرة المحيطية المكونة من عدة :
متبادلة مع مجاميع صغيرة صفوف من خاليا سميكة وعدة مجاميع كبيرة من الخشب 

 من المحاء ونسيج المب يحتل مركز الجذر. 

   

  
 


