
 

                 الجمسة العممية الرابعة                                                                                            

 النسج النباتية

ج؟ مجموعة من خاليا متماثمة في األصل والبنية والوظيفة مع وجود استثناءات مثل النسج الناقمة والمفرزة ما ىو النسي
ن معايير تصنيف النسج النباتية مختمفة مثل القسومة  التي تتألف من مجموعة مختمفة من الخاليا في شكميا ووظائفيا وا 

                                                                                     وغير القسومة والناقمة وغير الناقمة الخازنة . 

                                                                                                             أواًل: النسج القسومة:
                                                                                                                     تقسم حسب أصميا: 

                          * جنينية أولية مسؤولة عن زيادة أطوال األعضاء وتوجد في القمم النامية لمساق والجذر عمى حد سواء.    
والكامبيوم الفميني ومسؤولة عن زيادة أقطار كل من الجذور والساق ومنيا  cambiumتدعى كامبيوم * جنينية ثانوية 

 الكامبيوم الوعائي.

               

                                                                                                         ثانيًا : النسج الدائمة البسيطة: 
                                                                ىي نسج فقدت قدرتيا عمى االنقسام وتقسم تبعًا لوظيفتيا وأصميا إلى:

                                                                                ضاء من الخارج وىي:     تحمي األع: نسج واقية -1



وىي البشرة والتي تتكون من طبقة أو أكثر من الخاليا تغمف العضو متراصة يغطييا من الخارج  نسج واقية أولية* إما 
في بشرة األوراق والسوق الفتية , قارن بين بشرة البصل وبشرة السوسن  قشيرة تمنع النتح وىي حية قد يتخمميا المسام كما

 أو الكنا اليندية وقارنيما مع بشرة تين المطاط سجل مالحظاتك حول وجود أو غياب المسام وعن وجود اليخضور من
 عدمو وعن األوبار

 

الفميني وتحل محل البشرة األولية في األعضاء الفتية إثر   وىي النسج التي تنشأ من الكامبيوم نسج واقية ثانوية* إما 
زيادة أقطارىا , وىو نسيج ميت لترسب مادة الفمين العازلة لمماء عمى جدر الخاليا . اجر مقطعًا عرضيًا في ساق نبات 

ني ) التي والحظ طبقات النسيج الفمي Geraniaceaeمن الفصيمة الغرنوقية   Pelargonum zonaleالخبازة المزىرة 
تمي طبقة البشرة المباشرة( ذات الخاليا المتراصة تكسب الساق لونًا أصفرًا أو بنيًا في اغمب األحيان بداًل من األخضر 

                                                                                                             .  عندما يكون فتيًا 
ة الممحقة بالبشرة:                                                                                                         البني

إضافة إلى المسام تحوي البشرة بنى خاصة ممحقة بيا مثل األوبار والشعيرات وظيفتيا: حماية العضو النباتي من الرعي 
ا ولمعانيا وبعضيا مفرز لروائح وعطور سندرس منيا األوبار الكأسية.                                   والشمس والحرارة بفضل شكمي

ح السفمي لورقة زيتون وضعو في قطرة ماء وافحص األوبار وارسميا                                           طاعمل حكًا في الس -1
               اعمل حكًا في السطح السفمي لورقة نبات السفرجل وضعو في قطرة من الماء وافحص شكل األوبار وارسميا  -2

                                                                                         :                نسج حشوية ) برانشيمية(  -2
تتميز بأن ليا جدر خاليا رقيقة وتوجد مسافات واسعة بين خالياىا تسمى بالمسافات البينية وىي إما أولية أو ثانوية .    

ق الفتية. أو قد تكون أولية ادخارية تتركز في البذور * قد تكون النسج الحشوية أولية يخضورية في األوراق والسو 
واألعضاء المنطمرة ) سوق أو جذور( وىذا ما نالحظو في درنات البطاطا وبذور الخروع.   افحص مركز المقطع 



                      العرضي الذي اجريتو في ساق الخبازة المزىرة وارسم عدد من الخاليا                                             
* أما النسج الحشوية الثانوية فتنشأ من النسيج القسوم المولد لمفمين ) الكامبيوم الفميني( حيث يعطي بانقسامو نسيج 

                                                                                                                    ثانوي لمداخل . 
                                                                                                                   نسج داعمة: -3

تعتبر النسج المتصمغة من النسج السطحية في اغمب األحيان لوقوعيا أسفل البشرة مباشرة وذلك في السوق وأعناق 
                                            روق األوراق وخاصة العرق الوسطي وال توجد في الجذور .  األوراق وفي مستوى ع

ل ترسبات إضافية عمى جدر خالياىا . وتقسم إلى قسمين حسب طبيعة : تزيد من صالبة األعضاء النباتية بفعوظيفتيا
                                                                         المركبات المترسبة:                                      

نسج متصمغة ) كوالنشيمية( :                                                                                              -آ
ميز منيا:                                                                 تتغمظ بشدة مادة رئيسية السمموز والماء والبكتين وىي نسج حية ون

* نسيج متصمغ دائري :                                                                                                      
ومنيا الكزبرة     Apiaceaeالترسبات متماثمة عمى جدر الخاليا بشكل دائرة كما في نباتات الفصيمة الخيمية 

 والبقدونس) اعمل مقطعا عرضيا في عنق ورقة البقدونس والحظ عند الزوايا النسيج المتصمغ ذو التغمظ الدائري( 

 

                                                                                                         نسيج متصمغ زاوي: *
كما في سوق الفصيمة القرعية ومنيا قثاء الحمار أو عنق ورقة الختمية )اعمل مقطعا عرضيا  اايا الخاليو ترسباتو في ز 

 لنسيج المتصمغ الزاوي(    ختمية والحظ تحت نسيج البشرة أو فوق الحزم الوعائية الخاليا ذان افي عنق ورقة ال



 

* نسيج متصمغ طبقي:                                                                                                     
 الترسبات ىنا مماسية أي عمى الجدر العميا والسفمى لمخاليا فقط كما في ساق نبات عباد الشمس  .

 

                                                                                        : سيكميرانشيمية(نسج متخشبة)  -ب
خاليا ىذا النسيج ميتة , جدرىا سميكة جدًا لشدة ترسب الخشبين والفمين والقشرين بحيث ال يبقى من الخمية إال لمعة 

ضمن ترسبات وتصل حتى النقر . توجد ىذه الخاليا المتخشبة  صغيرة ىي الجوف والذي يمتد منو عدد من األقنية
معزولة ضمن نسج أخرى وخاصة القشرة والمحاء وتالحظ متجمعة في ثمار السفرجل والكمثرى وتدعى الخاليا الحجرية . 

  ة ماء عمى ساترة وغط بالساترة وافحص وارسم الخاليا . حك لب ثمرة السفرجل وضع العينة في نقط



 

                                                                                                                   اف: ــــــاأللي -ج
مغمظة وتوجد قنوات تصل الجوف بالنقر  خاليا متخشبة طولية اسطوانية الشكل . مدببة الطرفين وجوفيا صغير . جدرىا

سيج القشري وترافق النسج المحائية والخشبية وترى مفردة في أوراق الزيتون والشاي وقد يكون . توجد األلياف في الن
ويشكل غمدا يحيط بالحزم الناقمة في وحيدات الفمقة وتوجد النسيج الخشبي متجمعا يدعم الحزم الوعائية في األوراق 

                                                               األلياف في المحيط الدائر واألمة الداخمية.                       

                                                                                                ثالثًا : النسج الدائمة المعقدة:

                                                              وىي تشمل النسيجين الناقمين الخشب والمحاء .                        
يتكون الخشب من عناصر ناقمة لمنسغ الخام وىي قصبات ) أوعية حقيقية( وقصيبات وىي عبارة عن خاليا مفردة 

ك ألياف متراكبة يصعد النسغ فييا عبر ثقوب ىاللية تصل بينيا وتتغمظ القصبات بطرق عدة ويضم النسيج الخشبي كذل
الخشب وبرانشيم الخشب . والخشب إما أولي أو ثانوي حيث يتألف الخشب األولي من خشب ابتدائي تمايزت عناصره 

 قبل االستطالة ويعرف بمقطع أوعيتو الضيقة وخشب تال تتمايز عناصره بعد البموغ .

 

 عةنياية الجمسة الراب


