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 الرابعةمحاضرة ال

 Dermal Tissue systemالتنوع الخلوي في النظام النسيجي الضام  

بالنسبة لألعضاء ذات  Epidermis يمثل جميع االنسجة التي تحيط بجسم النبات وتتمثل بالبشرة          

 لمعظم النباتات التي عانت تغلظا ثانويا كالسيقان والجذور المعمرة. Peridermالنمو االبتدائي والبريديم 

الطبقة السطحية للمرستيم القمي في الساق بالنسبة لألجزاء الهوائية )ساق، اوراق، أجزاء المنشأ/ 

 . الزهرية( ومن طبقة الخاليا المرستيم القمي للجذر

حماية جسم النبات من االضرار الميكانيكية الخارجية للبيئة وفقدان الماء الزائد واآلفات  وظيفته /

 الخارجية.

 

 Epidermis البشرة  

 تتمثل بالطبقة الخارجية التي تغلف جسم النبات االبتدائي، وتكون على عدة أنواع وهي      

 تتكون من صف واحد من الخاليا.  Uniseriate epidermisالبشرة أحادية الطبقة  •

 تتكون من صفين فقط.  Biseriate epidermis ثنائية الطبقة البشرة •

طبقة ( نتيجة  6-2تتكون من عدة طبقات)   Multiseriate epidermisالبشرة متعددة الطبقات  •

 . Protodermلالنقسامات المماسية لخاليا البروتوديرم 

 

 المنشأ/ تنشا بطرق مختلفة:

  protodermفوق التربة ... تنشا من  -1

 .البشرة والقلنسوة  أة والقشرة أو منش)منشأ البشرة( او منشأ البشر  Dermatogenتحت التربة ... تنشا من   -2

 

 تتميز خاليا البشرة بعدة صفات وهي 

 خاليا حية ذات نواة واضحة  •

 لها سايتوبالزم رقيق •

 فيها فجوات واسعة مملوءة بالعصير الخلوي •

نباتات غير انها قد تصبح ثانوية في  Primary pit feildsلها جدران ابتدائية فيها حقول النقر االبتدائية   •

 دائمة الخضرة واوراق البصل الحرشفية.

 خالية من المسافات البينية لذا فهي تعيق مرور بخار الماء والغازات اال عن طريق الثغور.  •
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 ) ضامة(  تحتويه من أنسجة مستديمة توضح التشريح الداخلي للورقة وما صورة

 وظيفتها /

الحشرات واآلفات  تحمي النبات من االضرار الميكانيكية التي تولدها )الرياح، األمطار، الرمال، الوقاية: ✓

الزراعية( وكذلك حفظ األنسجة الداخلية من الجفاف. باإلضافة إلفرازها مادة تنفر منها الحيوانات وبذلك 

 تقوم بدور الحماية. 

األنسجة الداخلية والمحيط الخارجي  التبادل الغازي بين  اذ تنظم الثغور عملية :تنظيم عملية التبادل الغازي  ✓

في عملية التنفس والتركيب الضوئي، اضافة الى تنظيم خروج الماء من النبات على هيئة بخار في عملية 

  Transpiration النتح

 الماء واألمالح من التربة. تقوم البشرة في الجذور بامتصاص ✓

 ها على بالستيدات خضراء.في حال احتوائ تقوم بالبناء الضوئي ✓

اذ يمكن ان تتحول الى خالبا مرستيمية ثانوية   تحتفظ بعض خاليا البشرة بخاصيتها المرستيمية الكامنة،

 .كما في حالة تكون الكمبيوم الفليني 

 

 أنواع خاليا البشرة 

 Ordinary Epidermal cellsالخاليا االعتيادية للبشرة  -1

تكون بأشكال واحجام مختلفة وغالبا تميل الى االستطالة مثل العروق وسويقات األوراق والحوامل      

بالستيدات خضراء،  الزهرية، وتكون خالية من البالستيدات عدا نباتات الظل والنباتات المائية تحتوي على
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 الصحراوية.ي النباتات جدار الخلية الخارجي مغطى بطبقة من الكيوتكل والتي يزداد سمكها ف

 

 

 
 

 

 ( اشكال خاليا البشرة االعتيادية1شكل )

 

  Subsidiary Cellsالخاليا المساعدة  -2

هي خاليا تكون مصاحبة للخاليا االعتيادية، تعمل على تحريك الثغور أي جعلها مرتفعة او غائرة عن 

  .الحارسة بلماء وااليوناتمستوى بقية خاليا البشرة، كما تعمل كخزان يجهز الخاليا 

تنشا الخلية المساعدة المحاذية للخلية الحارسة من خلية واحدة أي كالهما من نفس المنشأ. وعلى هذا  المنشأ/

 األساس يصنف المعقد الثغري الى:

 الخاليا المساعدة والحارسة تنشا من منشأ المرستيمي.  /Mesogenousمشتركة األصل  •

 تنشا الخاليا المساعدة من خاليا البشرة االعتيادية المجاورة للحارسة.  /Perigenousاالصل    غير مشتركة •

تنشا بعض الخاليا الحارسة من منشئ مشترك مع  /Mesoperigengenousجزئية األصل المشترك  •

 . بينما بقية الخاليا الحارسة فال يجمعها أصل مشترك مع الخاليا الحارسةالخليتين الحارستين بينما 

 :واع طرز الثغور حسب وجود الخاليا المساعدة او عدم وجودها وطريقة اتصالها بالخاليا الحارسةأن

⧫ Anomocytic type  اوRanunculaceous 

 . Vicia faba ال توجد في هذا الطراز خاليا مساعدة كما في نبات الباقالء

بوجود ثالثة خاليا مساعدة تتميز : Cruciferousاو  Anisocytic type الطراز متباين الخاليا  ⧫

  . Rhaphanous متدرجة بالحجم كما في الفجل

ناك خليتان مساعدتان توازي : ه Rubiaceous typeاو  Paracytic type الطراز المتوازي الخاليا ⧫

 .  Ricinus communi خاليا الحارسة وفتحة الثغر كما في الخروع

هناك خليتان مساعدتان تتعامد : Caryophyllaceousاو  Diacytic type الطراز المتعامد الخاليا ⧫

  .على الخاليا الحارسة

يحاط الثغر بعدد من الخاليا المساعدة المنتظمة بشكل نجمي :     Actinocytic typeالطراز نجمي الخاليا   ⧫

 او شعاعي.
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 ( أنواع طرز الثغور 2شكل )

  Guard cellsالخاليا الحارسة -3

تكون على هيئة ازواج ضمن خاليا البشرة األخرى وكل زوج يحيط بفتحة تسمى فتحة الثغر ومن       

مميزاتها انها خاليا حيه تحتوي على بالستيدات خضر ونواة وبروتوبالزم كثيف )كثافة لبروتوبالزم تكون 

سمكها حيث تكون الجدران الخارجية والداخلية أكثر بالمقارنة بالخاليا االعتيادية(، تختلف الجدران في 

 سميكة، اما الجانبية فتكون رقيقة، ولهذا االختالف أهمية في فتح وغلق الثغور.

، المعقد Stomatal apparatus، الجهاز الثغري  Stomaهنالك عدة مسميات لهذا التركيب وهي الثغور  

 .Stomatal complexالثغري 

 

 

 

 

 
 

 

 طولي لتركيب المعقد الثغري( مقطع 3شكل )

 

 :Distribution of stomata on the leavesتوزيع الثغور على األوراق 

واوراق نبات التفاح   يختلف توزيع الثغور على األوراق وذلك تبعاً للنوع النباتي ففي أوراق نبات الزيتون

Malus    مثال ينحصر وجود الثغور في البشرة السفلى فقط وتسمى األوراق في هذه الحالةHypostomatous 

فتنتشر الثغور في كال السطحين العلوي والسفلي وبنفس  Eucalyptu اليوكالبتوس، بينما في أوراق بنات 
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ر مما هو عليه من السطح بالسطح العلوي اكث  Triticum، في حين توجد الثغور في أوراق نبات الحنطة    العدد

، وتتواجد في البشرة العليا فقط وذلك في النباتات المائية وتسمى في  Amphistomatousالسفلي وتسمى 

 هذه الحالة  

 :يمكن تمييز شكلين من الخاليا الحارسة

الفلقتين ما عدا يمكن رؤيتها في جميع نباتات ذوات الفلقة الواحدة وذوات  شكل الخاليا الحارسة الكلوي: -1

النجيلية والسعدية اذ تكون الخاليا الحارسة كلوية الشكل في المنظر السطحي وفي المقطع الراسي  فصيلتين هما

 .في الجهة الخارجية Horn likeتبدو الخلية الحارسة مزودة بجزء قرني الشكل

تبدو الخلية الحارسة ضيقة اذ :   Bell shaped - dumbصولجانية او دمبلية  شكل الخاليا الحارسة -2

امن الطرفين. تكون جدرانها الوسطية سميكة والجدران الخارجية المنتفخة رقيقة  من الوسط ومتسعة ومنتفخة

ويعتمد انتفاخ وانغالق الثغور على شكل الخلية والتغلظ في الجدران فعند امتالء الخلية تنتفخ األطراف رقيقة 

الثغر اما في حالة قلة الضغط األسموزي فيقل انتفاخ األجزاء الطرفية الجدران دون الجزء الوسطي فينفتح 

 . والسعدية وتتقارب االجزاء الوسطية فينغلق الثغر. تتواجد في الفصيلتين النجيلية

في بعض اجزائها ورقيقة في الجهة األخرى وتكون في نوع من عاريات البذور  : جدرانها متغلظةمائلة -3

 .Pinusكالصنوبر 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 ( اشكال الخاليا الحارسة4شكل )
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 . Location of stomataتموضع الثغور على مستوى بشرة الورقة 

 وهو النوع الشائع :نفس مستوى خاليا البشرة •

 Solanumواوراق نبات الطماطم  Capsicumكما في أوراق الفلفل : فوق مستوى خاليا البشرة •

lycopersicum  والنباتات المائيةhydrophytes. 

 في شقوقو ، Neriumموجودة في تجويف خفي كأوراق نبات الدفلة  تحت مستوى خاليا البشرة : •

 .Retamaكأوراق نبات الرتم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Motor cellالخاليا المحركة  -4

هي خاليا كبيرة الحجم توجد بشكل صفوف طويلة لها دور في التفاف األوراق وانبساطها فعند      

ارتفاع درجة الحرارة والجفاف تفقد الماء بسرعة من فجواتها فتنكمش وتلف الورقة على شكل أسطوانة 

 فتقلل من المساحة السطحية للورقة مما يساعد على االحتفاظ بالماء.

 

 

 

 

 

 

 Motor cell ( الخاليا المحركة6شكل )
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  epidermal hairs or trichomesشعيرات البشرة والتريكومات -5

وهي خاليا حية تمثل زوائد خارجية لخاليا البشرة تسقط مبكرا او تستديم طيلة حياه النبات، وهذه      

 اما ان تبقى حية او تفقد حيويتها وتصبح جافة، وقد تكون أحادية الخلية او متعددة.

 تقسم على أساس المظهر الى:

 او glandularغدة ، multicellularاو متعددة الخاليا  unicellularشعيرات وحيدة الخلية  .1

 .nonglandularالغدية  

 . peltate hairsحراشف او شعيرات درعية .2

    water vesiclesحويصالت مائية .3

   root hairsشعيرات جذرية .4

    -كذلك تنقسم الشعيرات الى مجموعتين: 

بأنواع منها ذات راس غدي احادي الخلية او ثنائية وتكون    :  glandular trichomesشعيرات غدية    -ا

 او متعددة او قد يكون الرأس الغدي متعدد الخاليا والعنق الحامل احادي او متعدد الخاليا ايضاً.

وتكون بأنواع وحيدة الخلية او متعددة الخاليا، ولها عدة  covering trichomes:شعيرات تغطية  -ب

نباتات الصحراوية او الجافة اذ توجد فوق الثغور لتوفر جو عالي من الرطوبة وظائف منها تقلل النتح في ال

 يمنع حركة الماء من داخل النبات الى خارجة.

 

 

 

 

 

 

 

 ( اشكال وأنواع الشعيرات7شكل )

شأنها في ذلك شأن   protodermتنشأ شعيرات البشرة من االنقسام غير المتساوي لخاليا البشرة االولية  

( وتشير الدراسات الى أن silica cellانواع اخرى من خاليا البشرة )مثل الخاليا الحارسة، وخاليا السليكا 

 للهورمونات النباتية دور في نمو وتكشف هذه الشعيرات.
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 البشرة بوظائف مختلفة في النبات منها: تقوم شعيرات

 . تغذية النبات -أ

 . امتصاص الماء واألمالح -ب

 . توفر الحماية -ج

 .النتحعملية تقليل  -د

 

   اخرى:انواع 

عن االنقسام غير المتساوي لخاليا البشرة االولية في بعض النباتات انواع اخرى من الخاليا مثل   ينتج

. إذ لوحظ في نبات crystal cellsوخاليا بلورات  Cork cellsوخاليا فلين  silica cellsخاليا السليكا 

. أما خاليا البلورات internodesتكوين خاليا السليكا وخاليا فلينية في السالميات    Avena sativaالشوفان  

والتين المطاط. هذا وتظهر بشرة انواع مائية   Canavalia ensiformisفيمكن مالحظتها في اوراق نباتي  

)خاليا تنقل  transfer cells( نوعا من الخاليا تعرف بخاليا النقل القصير Ranunculus fluitans)مثل 

 .على مسافات قصيرة solutesالمذابات 


