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األنسجة النباتیة األنسجة النباتیة 
The plant TissuesThe plant Tissues



  المورفولوجیةالمورفولوجیة  الصفاتالصفات  مثلمثل  مختلفةمختلفة  ألسسألسس  طبقًاطبقًا  األنسجةاألنسجة  تصنفتصنف          
  أوأو  عنھعنھ  نشأتنشأت  الذىالذى  األصلاألصل  أوأو  االنقساماالنقسام  علىعلى  القدرةالقدرة  أوأو  الخالیاالخالیا
  الخاصةالخاصة  األمثلةاألمثلة  بعضبعض  تنتجتنتج  ..الوظیفةالوظیفة

--::بتصنیف األنسجة فیما یلىبتصنیف األنسجة فیما یلى••
::التصنیف تبعًا للصفات المورفولوجیة للخالیاالتصنیف تبعًا للصفات المورفولوجیة للخالیا١١..
Simple tissueSimple tissueاألنسجة البسیطة األنسجة البسیطة أأ--

Complex tissuesComplex tissuesاألنسجة المركبة األنسجة المركبة بب--
::التصنیف تبعًا لقدرة الخالیا على االنقسامالتصنیف تبعًا لقدرة الخالیا على االنقسام. . ٢٢
  MeristemeMeristemeالمرستیمات المرستیمات أأ--

  permanent tissuespermanent tissuesاألنسجة الدائمة األنسجة الدائمة بب--



Meristems Meristems المرستیماتالمرستیمات  

خالیا المرستیمات تقوم باالنقسام لتكوین خالیا جدیدة طوال حیاة خالیا المرستیمات تقوم باالنقسام لتكوین خالیا جدیدة طوال حیاة       ••
 . .النباتالنبات

--::ممیزات الخالیا المرستیمیةممیزات الخالیا المرستیمیة        
    ..  تقریبًاتقریبًا  IsodiamatricIsodiamatric  األقطاراألقطار  متساویةمتساویة  الحجمالحجم  صغیرةصغیرة  الخالیاالخالیا١١..
  الدقیقةالدقیقة  الفجواتالفجوات  بعضبعض  تتخللھتتخللھ  النشطالنشط  بالبروتوبالستبالبروتوبالست  الخالیاالخالیا  تمتلئتمتلئ٢٢..

..جدًاجدًا
  وسطیًاوسطیًا  مركزًامركزًا  وتحتلوتحتل  الخلیةالخلیة  لحجملحجم  بالنسبةبالنسبة  كبیرةكبیرة  تكونتكون  الخالیاالخالیا  نواةنواة٣٣..

..فیھافیھا
  كبیرةكبیرة  عصاریةعصاریة  فجواتفجوات  بوجودبوجود  الوعائىالوعائى  الكامبیومالكامبیوم  خالیاخالیا  تتمیزتتمیز٤٤..

  منمن  نوعیننوعین  الكامبیومالكامبیوم  ھذاھذا  ویضمویضم  عمیقةعمیقة  نقریةنقریة  رقعاترقعات  ذاتذات  وجدارھاوجدارھا
..الخالیاالخالیا



تصنف المرستیمات تبعًا لموضعھا فى جسم تصنف المرستیمات تبعًا لموضعھا فى جسم 
  النباتالنبات

Apical meristemsApical meristemsالمرستیمات القمیة المرستیمات القمیة : : أوًالأوًال

    ومشتقاتھاومشتقاتھا  البداءاتالبداءات  منمن  كلكل  القمیةالقمیة  المرستیماتالمرستیمات  تشملتشمل  حیثحیث      
    تستخدمتستخدم  وقدوقد  وأفرعھاوأفرعھا  والسوقوالسوق  الجذورالجذور  منمن  كلكل  تصممتصمم  المباشرةالمباشرة
ShootShoot  الساقالساق  قمةقمة apexapex  الجذرالجذر  وقمةوقمة  RootRoot apexapex  ..



نظریات المرستیم القمى للساقنظریات المرستیم القمى للساق

The apical cell theoryThe apical cell theoryنظریة الخلیة القمیة نظریة الخلیة القمیة ١١..

 Histogen Histogen) ) منشأ األنسجةمنشأ األنسجة((نظریة أصل األنسجة نظریة أصل األنسجة ٢٢..
ThearyTheary

 . .منشأ األنسجة المرستیمیة االبتدائیةمنشأ األنسجة المرستیمیة االبتدائیة٣٣..

–– Tunica Tunicaنظریة الغالف والبدن نظریة الغالف والبدن ٤٤.. corpus theorycorpus theory



المرستیم القمى للجذورالمرستیم القمى للجذور

لقد قسمت القمم الجذریة إلى عدة طرز على أساس العالقة بین المنطقة لقد قسمت القمم الجذریة إلى عدة طرز على أساس العالقة بین المنطقة       
--::المنشئة ومناطق األنسجة االبتدائیة خالل التطور وھذه النماذج ھىالمنشئة ومناطق األنسجة االبتدائیة خالل التطور وھذه النماذج ھى

..خلیة واحدة قمیةخلیة واحدة قمیة: : الطراز األولالطراز األول••
..عدة بداءات مرتبة فى صف واحد عدة بداءات مرتبة فى صف واحد   ::الطراز الثانىالطراز الثانى••
..مجموعتین من المبادئ المرستیمیةمجموعتین من المبادئ المرستیمیة:  :  الطراز الثالثالطراز الثالث••
..ثالث مجموعات من المبادئ المرستیمیةثالث مجموعات من المبادئ المرستیمیة  ::الطراز الرابعالطراز الرابع••
..أربع مجامیع من المبادئ المرستیمیةأربع مجامیع من المبادئ المرستیمیة  ::الطراز الخامسالطراز الخامس••



المرستیمات البینیة المرستیمات البینیة : : ثانیًاثانیًا
Intercalary MeristemsIntercalary Meristems

    قواعدقواعد  عندعند  توجدتوجد  التىالتى  تلكتلك  المرستیماتالمرستیمات  لھذهلھذه  األمثلةاألمثلة  أبرزأبرز      
    تحدثتحدث  ..النجیلیةالنجیلیة  العائلةالعائلة  نباتاتنباتات  فىفى  األوراقاألوراق  وإغمادوإغماد  السالمیاتالسالمیات
    المرستیماتالمرستیمات  نشاطنشاط  نتیجةنتیجة  األوراقاألوراق  وإغمادوإغماد  السالمیاتالسالمیات  استطالةاستطالة
    السالمیةالسالمیة  قمةقمة  عندعند  أحیانًاأحیانًا  البینیةالبینیة  المرستیماتالمرستیمات  توجدتوجد  ..فیھافیھا  البینیةالبینیة
    قمةقمة  أوأو  البشنینالبشنین  فىفى  الورقةالورقة  عنقعنق  أوأو  النعناعالنعناع  فىفى  كماكما  الساقالساق  فىفى

..والھندباءوالھندباء  السودانىالسودانى  الفولالفول  فىفى  كماكما  الزھرىالزھرى  الحاملالحامل



المرستیمات الجانبیة المرستیمات الجانبیة : : الثًاالثًاثث
lateral Meristemslateral Meristems

    عنعن  وینتجوینتج  والجذوروالجذور  السیقانالسیقان  قممقمم  عنعن  بعیدًابعیدًا  توجدتوجد  مرستیماتمرستیمات      
    المرستیماتالمرستیمات  ھذهھذه  تقعتقع  النباتالنبات  عضوعضو  قطرقطر  فىفى  زیادةزیادة  نشاطھانشاطھا
    لكامبیوملكامبیوماا  أمثلتھاأمثلتھا  منمن  النباتالنبات  لعضولعضو  الخارجىالخارجى  للسطحللسطح  موازیةموازیة
    وسیقانوسیقان  جذورجذور  فىفى  یتكونانیتكونان  وھماوھما  الفلینىالفلینى  والكامبیوموالكامبیوم  الوعائىالوعائى
    نشاطنشاط  عنعن  تنشأتنشأ  التىالتى  األنسجةاألنسجة  تسمىتسمى  الفلقتینالفلقتین  ذواتذوات  معظممعظم

SeconderySecondery  الثانویةالثانویة  باألنسجةباألنسجة  الجانبیةالجانبیة  المرستیماتالمرستیمات
tissuestissues..


