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 المحاضرة االولى          هياقعقعد.  هبة حسن.د            1 مقرر العقاقير وكيمياء العقاقير

 النسج النباتية

 تعرف الخمية أنها الوحدة األساسية البنيوية والوظيفية المكونة لمنبات.

ويمقب العمم المختص بدراسة يتكون النبات من عدد هائل من الخاليا المكونة لمنسج، 
 .Histologyالبنية الخموية لمنسج بعمم النسج النباتية 

يعرف النسيج بأنه عبارة عن مجموعة من الخاليا المتمايزة التي لها نفس التركيب 
 والمنشأ والوظيفة.

  أنواع النسج:

نواع إلى األ فيزيولوجية والمورفولوجيةتقسم النسج النباتية تبعًا لمخصائص البنيوية ال
 التالية:

 و الميريستيمية:ة أالنسج المولد أواًل:

 النسج الميريستيمية االبتدائية أو القمية

 النسج الميريستيمية الثانوية أو الجانبية

 :النسج الواقية ثانيًا:

 -: تمثل الطبقة الخارجية السطحية لألعضاء النباتية الهوائية )أوراقالبشرة-1
 ثمار(، تتكون البشرة من: -أزهار -سوق
 )خاليا بشرية )األدمة 
  استطاالت تنشأ من إحدى خاليا البشرة، فتكون وحيدة الخمية  وبار:األ

، تنقسم )بسيطة( او تنقسم إلى عدة خاليا )متعددة الخاليا أو مركبة(
 الوظيفة لعدة أشكال:حسب 
  تقوم بدور الحماية لمنبات وخاصة في المناطق  :المسةالوبار األ

 .الجافة
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  تتألف من رأس وقاعدة، ويكون الرأس الجزء  مفرزة:الوبار األ
 فهي أما القاعدة ،المفرز ويوجد بشكل وحيد خمية أو متعدد خاليا

 الجزء غير المفرز وتكون وحيدة الخمية او متعددة الخاليا.
  خاليا مثبتة بالتربة تقوم بامتصاص الماء  ماصة:الوبار األ

 واألمالح المعدنية من التربة. 
 مسامات:ال 

يتكون المسام من خميتين حارستين بينهما فوهة تدعى فوهة السم 
 تقسم المسامات إلى: )فتحة المسام(.
 محور تحيط بالمسام خميتان ممحقتان بشكل موازي معمسام موازي: 
 فتحة المسام.

مع  متعامد: تحيط بالمسام خميتان ممحقتان بشكل مسام متعامد: 
 فتحة المسام.محور 

( خاليا ممحقة إحداها 4-3مسام غير متساوي: يحيط بالمسام )
 أصغر من الثالثة الباقية.

 6أو  5يا الممحقة )مسام غير منتظم: يحيط بالمسام عدد من الخال
 ( بشكل غير منتظم.7وأحيانًا 

يتكون من خاليا ميتة جراء تشرب جدرانها بمادة الفمين، له  النسيج الفميني: -2
 دور بحماية النبات.

 النسج البارانشيمية: ثالثًا:
 يتكون من خاليا ذات طبيعة سيمموزية، أنواعه:

 غني بالصانعات الخضراء وله نوعان: نسيج يخضوري: -1
 نسيج يخضوري متمعج -نسيج حباكي أو دعامي

 :له نوعان نسيج ادخاري: -2

 نسيج بارانشيمي نخاعي -نسيج بارانشيمي قشري 

 لها وظيفة دعامية لمنبات: النسج االستنادية أو الهيكمية رابعًا:
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 و متصمغنسيج كوالنشيمي أ

 متصمب: يقسم إلى مجموعتين: و نسيج سكميرانشيمي أ

 خاليا متصمبة. –ألياف متصمبة 

 النسج الناقمة: :خامساً 

 .ينقل الماء واألمالح المعدنية من التربة لمنبات الخشب:-1
ينقل المواد العضوية من األوراق إلى كافة أجزاء النبات عبر األوعية  المحاء:-2

 الغربالية )المحائية(.
تكون خاليا المحاء ذات طبيعة بارنشيمية، بينما يوجد في الخشب عناصر 

 أهمها األوعية الخشبية. خاصة
تمتمك األوعية الخشبية أشكال متعددة: أوعية لولبية أو حمزونية ، سممية أو 

 مخططة، شبكية، حمقية، منقطة.
تنتشر النسج المفرزة في مختمف أعضاء النبات  النسج المفرزة: سادسًا:

 وتتجمع في قنوات خاصة إفرازية أو فجوات خموية أو جيوب مفرزة.
 فرازية في النبات:العناصر اإلهم أ

 عناصر إفرازية داخمية
 عناصر إفرازية خارجية

 أهم العناصر اإلفرازية الداخمية: 
 .أوعية لبنية -قنوات مفرزة -جيوب مفرزة -خاليا مفرزة


