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VascularVascular  الوعائىالوعائى  الجھازالجھاز  یتألفیتألف systemsystem  النباتالنبات  فىفى    
    جمیعجمیع  فىفى  الجھازالجھاز  ھذاھذا  یمتدیمتد  واللحاءواللحاء  الخشبالخشب  نسیجىنسیجى  منمن  الزھرىالزھرى
    الجھازالجھاز  وجودوجود  یعتبریعتبر  ..فیھافیھا  رئیسیارئیسیا  جھازاجھازا  ویمثلویمثل  النباتالنبات  أعضاءأعضاء
  عددعدد  نمونمو  نجاحنجاح  إلىإلى  أدتأدت  النباتیةالنباتیة  المملكةالمملكة  تطورتطور  فىفى  ھامةھامة  خطوةخطوة
..األرضیةاألرضیة  النباتاتالنباتات  منمن  كبیركبیر



نسیج الخشب نسیج الخشب 
XylemXylem

نسیج الخشب ھو النسیج األساسى الناقل للماء وما بھ من  نسیج الخشب ھو النسیج األساسى الناقل للماء وما بھ من  ••
أمالح ذائبة، یقوم الخشب أیضا بتدعیم جسم النبات وتقویتة  أمالح ذائبة، یقوم الخشب أیضا بتدعیم جسم النبات وتقویتة  

 . .السیما الخشب الثانوىالسیما الخشب الثانوى
--::  خالیا الخشبخالیا الخشب      
          Tracheary elements          Tracheary elementsالعناصر الناقلة العناصر الناقلة ١١..
                        Xylem fibers                        Xylem fibersألیاف الخشب ألیاف الخشب ٢٢..
            Xylem parenchyma            Xylem parenchymaبارنكیما الخشب بارنكیما الخشب ٣٣..



التیلوزات التیلوزات 
TylosesTyloses

  تجاویفتجاویف  فىفى  توجدتوجد  كمثریة،كمثریة،  أوأو  الشكلالشكل  كرویةكرویة  منتفخةمنتفخة  تراكیبتراكیب••
  الحجمالحجم  كبیرةكبیرة  التیلوزاتالتیلوزات  تكونتكون  قدقد  الخشبالخشب  بنسیجبنسیج  للماءللماء  الناقلةالناقلة  الوحداتالوحدات

..الوعاءالوعاء  عنصرعنصر  أوأو  القصبةالقصبة  تجویفتجویف  عندھاعندھا  یمتلئیمتلئ  بدرجةبدرجة

PrimaryPrimary  االبتدائىاالبتدائى  الخشبالخشب XylemXylem::

ProtoxylemProtoxylemالخشب األول الخشب األول ١١..

MetaxylemMetaxylem  الخشب التالىالخشب التالى٢٢..



نسیج اللحاء نسیج اللحاء 
PhloemPhloem

اللحاء وھو النسیج الرئیسى الناقل للغ ذاء ف ى جس م النبات ات     اللحاء وھو النسیج الرئیسى الناقل للغ ذاء ف ى جس م النبات ات                 
الوع   ائى، ویعم   ل ب   ین أم   اكن تجھ   ز فیھ   ا الم   واد الغذائی   ة  الوع   ائى، ویعم   ل ب   ین أم   اكن تجھ   ز فیھ   ا الم   واد الغذائی   ة  

اللح اء  اللح اء   . .العضویة وأخرى تستھلك فیھا ھذه المواد أو تخزنالعضویة وأخرى تستھلك فیھا ھذه المواد أو تخزن
--::  نسیج دائم معقد، یتألف فى النباتات الزھریة مننسیج دائم معقد، یتألف فى النباتات الزھریة من

              Sieve tubes              Sieve tubesاألنابیب الغربالیة األنابیب الغربالیة ١١..

        Companion cells        Companion cellsالخالیا المرافقة الخالیا المرافقة ٢٢..

        Phloem parenchyma    Phloem parenchymaبارنكیما اللحاء بارنكیما اللحاء ٣٣..

                 Phloem fibers                 Phloem fibersألیاف اللحاء ألیاف اللحاء ٤٤..
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