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 الثالثةالمحاضرة 

 االنسجة المرستيمية واالنسجة المستديمة بشكل عام

 يمكن تقسيم الخاليا حسب بروتوبالست الخلية النباتية الى 

 

وكروية ومدورة  )بيضويةتتميز خالياها بصغر حجمها وتعدد اشكالها  :meristem tissueاالنسجة مرستيمية  .1

ومتعددة االضالع ومستطيلة( ورقت جدرانها المتكونة من السيليلوز ولها القدرة الكبيرة على االنقسام، وبوفرة 

باإلضافة لعدم وجود الفجوات العصارية وان وجدت  السايتوبالزم، كما تتميز باحتوائها على نواة كبيرة وبارزة نسبيا،

عض الخاليا المرستيمية مثل خاليا الكامبيوم الغنية بالفجوات. وقد تحوي أيضا  فتكون صغيرة الحجم ويشذ عن ذلك ب

وتتميز كذلك بانعدام المسافات البينية فيما بينها وان     proplastidsعلى بالستيدات ال لون لها او بالستيدات أولية 

 الصغر.وجدت فأنها في غاية 

 

 بات الى تقسيم الخاليا المرستيمية حسب موقعها في جسم الن 

 

وتوجد في القمم النامية  :Apical or terminal meristem tissueاالنسجة المرستيمية القمية او النهائية   •

للسيقان )المرستيم الساقي ويتم حمايته بواسطة وريقات أولية( والجذور )المرستيم الجذري ويتم حمايته بالقلنسوة وهي  

 خاليا مفككة محاطة بمادة لزجة( ... وتعزى اليها الزيادة في طول العضو النباتي.

 

يوجد بين االنسجة مستديمة ويتمثل بالكامبيوم الوعائي  :  Lateral meristem tissueاالنسجة المرستيمية الجانبية   •

)يوجد في وسط الحزمة الوعائية اذ يعمل على تكوين خاليا الخشب التالي الى الداخل وخاليا اللحاء التالي الى الخارج( 

له الزيادة في سمك العضو    والكامبيوم الفليني )مثل خاليا الفلين تتكون الى الخارج والقشرة الداخلية الى الداخل( وتعزى

 النباتي وهنالك كامبيوم ما بين الحزم )يعمل على جعل الساق دائري( 

 

يمكن مالحظته في قواعد األوراق )العقدة( يعمل على   :inter meristem tissueاالنسجة المرستيمية البينية  •

 قة في حالة قطعها.زيادة استطالة حامل الورقة وبالتالي تعرض الورقة للشمس، ويساعد نمو الور
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 أنواع االنسجة المرستيمية حسب الموقع  (1) شكل

(i )( ،انسجة مرستيمية قميهii( ،انسجة مرستيمية بينية )iii انسجة مرستيمية جانبية ) 
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 Permanent tissueاألنسجة المستديمة   .2

وهي انسجة مكونة من خاليا توقف فيها االنقسام واصبحت متميزة بطريقة تالئم والتخصص الوظيفي المنوط بها.        

)النواة والسايتوبالزم(، اذ تبقى الخاليا قريبة من   وتمتاز هذه الخاليا بانها اما ان تبقى محتفظة بمعظم مكوناتها البروتوبالزمية

الحتفاظها بقدرتها على االنقسام بصورة كامنة كما في النسيج البرنكيمي والكولنكيمي والبشرة.  الخاليا المرستيمية باإلضافة 

وكما يمكن أن تعاني الخلية ظاهرة فقدان التميز فتتحول الى خاليا مرستيمية مرة اخرى. كما يحدث في تكوين الكمبيوم الحزمي  

 والكمبيوم الفليني في التئام الجروح.  

لعديد من األنسجة المستديمة الحية يمكن استحثاث االنقسام الخلوي بصورة تركيبية كما يحدث عند نقل  وفي خاليا ا     

. او في انواع أخرى من الخاليا تنحل النواة خالل عملية التميز بينما يبقى  Tissue culture النسيجيةاألنسجة الى المزارع 

النواة  مكن تموت الخاليا النسيج بعد النضج وتصبح خالية من السايتوبالزم مثل وحدات األنابيب المنخلية، وأيضا ي 

 من جدار يحيط بتجويف خال من البرتوبالست كما في خاليا األلياف والفلين والقصيبات. إذا تتكون فقط والسايتوبالزم 

 

 

 

 

 

 

 

 تقسيم األنسجة المستديمة

 

 

 

 يبين انوع االنسجة النباتية  1مخطط 
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 : Complexityتقسيم االنسجة تبعا لدرجة تعقيدها   اوال:

 إذا كان النسيج مؤلف من نوع واحد من الخاليا.   :Simple tissuesانسجة بسيطة  -1

 إذا كان النسيج مكون من أكثر من نوع واحد من الخاليا   :Complex tissuesانسجة معقدة   -2

  والخشب. كما في اللحاء      

 :  Origin تقسيم األنسجة تبعا للمنشأ :ثانيا

 : Primary tissuesاالنسجة البسيطة   -1

األنسجة االبتدائية وتكون التركيب االبتدائي للعضو النباتي مثل أنسجة البشرة والقشرة والنخاع ونسيجي الخشب وتنشأ من  

واللحاء االبتدائيين وذلك في المراحل األولى من حياة النبات كالجذور والسيقان واألفرع الحديثة حيث يترتب عليه زيادة العضو  

 . (Taylor, 2009) .في الطول

 Secondary tissues :االنسجة الثانوية  -2

هي األنسجة التي تنشا من المرستيمات الثانوية فيطلق عليها األنسجة الثانوية. الخشب الثانوي واللحاء الثانوي، الكامبيوم  

 اذ يزداد العضو النباتي في السمك. .الوعائي

مهمة إلداء وظيفتها وحمايتها من العوامل البيئية  تتكون اجسام النباتات من العديد من األنظمة واألجهزة النسيجية ال

 المحيطة بها 

 

 

 

يبين مراحل تكشف الخلية المرستيمية وتحولها الى خاليا مستديمة مع المحافظة على قدرتها على ( 4) شكل

 التحول من خلية ألخرى او فقدان التميز والتحول الى خلية مرستيمية مرة اخرى

 يبين مراحل تكون الخلية النباتية المرستيمية والمستديمة  2مخطط 
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 Topographic continuityثالثا: تقسم األنسجة حسب االستمرار الطبوغرافي 

انظمة واجهزة نسيجية   اذ صنف األنسجة المكونة للجسم النباتي الى 1875عام  Sachs عمل بهذا التقسيم العالم

Tissue system يمثل كل منها موقعا محددا في جسم النبات۔  

 Dermal Tissue systemلنظام النسيجي الضام ا .1

لمعظم  موكافة األنواع األخرى من الخاليا )بالنسبة ألعضاء النمو االبتدائي( والبريدي   Epidermisيمثل البشرة 

 األعضاء التي تعاني تغلظا ثانويا )تكون الفلين(  

  Vascular Tissue systemالنظام النسيجي الوعائي .2

 Phloemواللحاء  Xylemيتمثل انسجة الخشب 

 Ground Tissue system النظام النسيجي االساسي .3

واالشعة البينية في السيقان والجذور والنسيج المتوسط في الورقة )خاليا  pithواللب  Cortexوتتمثل بي القشرة 

 الطبقة العمادية وخاليا الطبقة االسفنجية(  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( األنظمة النسيجية في النبات 2شكل )
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•  

 Permanent tissueاالنسجة المستديمة  Merismetic tissueاالنسجة المرستيمية  ت

 خاليا حية فتية لها القدرة على النمو االنقسام 1
خاليا حية بالغة يتوقف بيها االنقسام 

 وظيفة محددة إلداءوتصبح متميزة 

2 
 (القمي )المرستيمتوجد في القمم النامية 

 الجانبية والبينية والمرستيمات
 تتواجد في جميع أجزاء النبات

 توجد فسحات هوائية ال توجد فسحات هوائية بين الخاليا 3

 تكون كبيرة نسبيا   الفجوة  الفجوات تكون صغيرة وكثيرة العدد 4
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