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التركیب الداخلى للسیقان التركیب الداخلى للسیقان 
Internal structure of StemsInternal structure of Stems

من ثالثة أجھزة نسیجیة ھى جھاز البشرة من ثالثة أجھزة نسیجیة ھى جھاز البشرة تتركب الساق حدیثة العمرتتركب الساق حدیثة العمر        
EpidermisEpidermis   والجھاز األساس والجھاز األساسGround tissueGround tissue   والجھاز الوعائى والجھاز الوعائى

Vascular systemVascular system..



األنسجة االبتدائیة لسیقان النباتات ذوات األنسجة االبتدائیة لسیقان النباتات ذوات   
الفلقتینالفلقتین

توجد صفات تركیبیة شائعة تمیز سیقان ھذه النباتات یمكن عرضھا حسب توجد صفات تركیبیة شائعة تمیز سیقان ھذه النباتات یمكن عرضھا حسب           
::ترتیبھا من الخارج إلى الداخل كما یلىترتیبھا من الخارج إلى الداخل كما یلى

من أھم األنسجة الممیزة وتنشأ مبكرة فى حیاة النبات  من أھم األنسجة الممیزة وتنشأ مبكرة فى حیاة النبات    --::  EpidermisEpidermisالبشرة البشرة ١١..
كغطاء خارجى للساق وتتركب من صف واحد من خالیا بارنكیمیة مستطیلة كغطاء خارجى للساق وتتركب من صف واحد من خالیا بارنكیمیة مستطیلة 

..نوعًا فى اتجاه المحور الطولى للساقنوعًا فى اتجاه المحور الطولى للساق
تلى البشرة مباشرة إلى الداخل وتتركب من خالیا بارنكیمیة ذات تلى البشرة مباشرة إلى الداخل وتتركب من خالیا بارنكیمیة ذات   --::  cortexcortexالقشرة القشرة ••

..مسافات بینیة واضحةمسافات بینیة واضحة

یتركب النخاع من خالیا بارنكیمیة غالبا یوجد بینھا عادة یتركب النخاع من خالیا بارنكیمیة غالبا یوجد بینھا عادة   --::PithPithالنخاع   النخاع   ٢٢..
..مسافات بینیة فى النخاع البالغ مسافات بینیة فى النخاع البالغ 



یختل  ف التركی  ب التش  ریحى للعق  د ع  ن الس  المیات م  ن حی  ث    یختل  ف التركی  ب التش  ریحى للعق  د ع  ن الس  المیات م  ن حی  ث      --::  NodesNodesالعق  د العق  د ••
..ترتیب األنسجة الوعائیة ترتیب األنسجة الوعائیة 

ھو عبارة ع ن الحزم ھ الوعائی ھ الت ى تمت د م ن       ھو عبارة ع ن الحزم ھ الوعائی ھ الت ى تمت د م ن         --::  Leaf traceLeaf traceمسار الورقھ مسار الورقھ ••
..االسطوانھ الوعائیھ للساق الى قاعدة الورقھاالسطوانھ الوعائیھ للساق الى قاعدة الورقھ

ھى عبارة عن منطقھ تتك ون م ن خالی ا باالنكیمی ھ     ھى عبارة عن منطقھ تتك ون م ن خالی ا باالنكیمی ھ       --::  Leaf gapLeaf gapثغرة الورقھ ثغرة الورقھ ••
تفصل مسار الورقھ ع ن االس طوانھ الوعائی ھ ف ى منطق ھ العق دة وبالت الى یتص ل         تفصل مسار الورقھ ع ن االس طوانھ الوعائی ھ ف ى منطق ھ العق دة وبالت الى یتص ل         

  ..نسیج القشرة بنسیج النخاع فى منطقھ ثغرة الورقھنسیج القشرة بنسیج النخاع فى منطقھ ثغرة الورقھ
یتب این ترتی ب النس یجین الوع ائیین ، الخش ب واللح اء،       یتب این ترتی ب النس یجین الوع ائیین ، الخش ب واللح اء،         --::  أنواع الحزم الوعائیةأنواع الحزم الوعائیة••

داخل الحزم الوعائیة فى سیقان مغطاة البذور، األمر الذى أدى إلى وجود صور داخل الحزم الوعائیة فى سیقان مغطاة البذور، األمر الذى أدى إلى وجود صور 
وأكث  ر أن  واع الح  زم ش  یوعا ف  ى عاری  ات الب  ذور    وأكث  ر أن  واع الح  زم ش  یوعا ف  ى عاری  ات الب  ذور    . . مختلف  ة م  ن الح  زم الوعائی  ة مختلف  ة م  ن الح  زم الوعائی  ة 

--::ومغطاتھا ما یلىومغطاتھا ما یلى
. . حزم سیقان ذوات الفلقتین حزم سیقان ذوات الفلقتین ١١..
. .   حزم سیقان ذوات الفلقة الواحدةحزم سیقان ذوات الفلقة الواحدة٢٢..



اآلنسجھ النباتیھ لسیقان ذوات الفلقھ الواحدةاآلنسجھ النباتیھ لسیقان ذوات الفلقھ الواحدة  

    نباتاتنباتات  سیقانسیقان  منمن  لكللكل  الداخلىالداخلى  االبتدائىاالبتدائى  التركیبالتركیب  بینبین  الرئیسیةالرئیسیة  االختالفاتاالختالفات  تنحصرتنحصر      
  فىفى  توزیعھاتوزیعھا  ونظمونظم  الوعائیةالوعائیة  الحزمالحزم  تركیبتركیب  فىفى  الواحدةالواحدة  الفلقةالفلقة  وذواتوذوات  الفلقتینالفلقتین  ذواتذوات

    تكونتكون  الواحدةالواحدة  الفلقةالفلقة  ذواتذوات  نباتاتنباتات  لسیقانلسیقان  الممیزةالممیزة  الوعائیةالوعائیة  فالحزمفالحزم    األساسىاألساسى  النسیجالنسیج
closedclosed  المغلقالمغلق  الجانبىالجانبى  النوعالنوع  منمن collateralcollateral bundlebundle  نتیجةنتیجة  حجمھاحجمھا  یزیدیزید  الال  أىأى  

  األولاألول  الكامبیومالكامبیوم  أنأن  حیثحیث  الوعائىالوعائى  الكامبیومالكامبیوم  منمن  لخلوھالخلوھا  نظرانظرا  ثانوىثانوى  نمونمو  حدوثحدوث
..ولحاءولحاء  خشبخشب  إلىإلى  بالكاملبالكامل  یتكشفیتكشف



فى حالة حدوث جرح فى ساق عش بیة  فى حالة حدوث جرح فى ساق عش بیة    --::  Healing of woundsHealing of woundsالتئام الجروح التئام الجروح ••
مورقة أو درنة تنشط الخالیا الحیة المجاورة لمنطقة الجرح وتنقسم وین تج ع ن ھ ذا    مورقة أو درنة تنشط الخالیا الحیة المجاورة لمنطقة الجرح وتنقسم وین تج ع ن ھ ذا    
النش  اط تكش  ف ك  امبیوم فلین  ى ینقس  م ب  دورة مكون  ا فل  ین یغط  ى الس  طح المج  روح     النش  اط تكش  ف ك  امبیوم فلین  ى ینقس  م ب  دورة مكون  ا فل  ین یغط  ى الس  طح المج  روح     

..ویحمیھ وبالتالى یتم التئام الجروحویحمیھ وبالتالى یتم التئام الجروح
یعبر ع ن عملی ة التطع یم الناجح ة بح دوث اتص ال       یعبر ع ن عملی ة التطع یم الناجح ة بح دوث اتص ال         --::  االتصال الوعائى فى التطعیماالتصال الوعائى فى التطعیم••

وقب  ل أن تتكش  ف األنس  جة الوعائی  ة الت  ى س  تربط  وقب  ل أن تتكش  ف األنس  جة الوعائی  ة الت  ى س  تربط  ..ت  ام وكام  ل ب  ین األص  ل والطع  م ت  ام وكام  ل ب  ین األص  ل والطع  م 
بینھما یتكون نس یج ب ارنكیمى ف ى ك ل م ن األص ل والطع م یس مى النس یج الجرح ى           بینھما یتكون نس یج ب ارنكیمى ف ى ك ل م ن األص ل والطع م یس مى النس یج الجرح ى           

CallusCallus     وینشأ ھذا النسیج الجرحى إما من المشتقات الحدیثة الك امبیوم الوع ائى أو   وینشأ ھذا النسیج الجرحى إما من المشتقات الحدیثة الك امبیوم الوع ائى أو
..من البارنكیمیًا الوعائیة إذا لم یكن قد تكشف بھا بعد جدرًا ثانویةمن البارنكیمیًا الوعائیة إذا لم یكن قد تكشف بھا بعد جدرًا ثانویة


