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 ة خامسالمحاضرة ال

 Ground Tissue systemالنظام األساسي 

 Parenchyma tissue النسيج البرنكيمي

،  ) النظام النسيجي الضام والنظام النسيجي الوعائي ( بين النظامين السابقين  جميع االنسجة الواقعة يضم 

في السياقان والجذور والنسيج األساسي في سيقان ذوات الفلقة الواحدة    واالشعة اللبية   ب ويشمل القشرة والل

ويمثل النسيج البرنكيمي اهم مكونات هذا النظام وكذلك النسيج الكولنكيمي   .والنسيج الوسطي في الورقة 

 رنكيمي. لوالسك

 

الجذر من خاليا برنكيمية ذات مسافات بينية وتكون خالية من الخاليا    في cortex القشرة  تتكون          

وال تحتوي على   endodermisالكولنكيمية والخاليا الكلورنكيمية ويحدها من الداخل القشرة الداخلية 

تكون  ف الساق اما في   . exodermisشريط كاسبر ويدعى الجزء الخارجي منها بالقشرة الخارجية 

خاليا كولنكيمية اما بقية    على   وتحتوي   hypodermisذر وتتميز الى تحت البشرة  اضيق من قشرة الج

الداخلية فنادرا ما تكون متميزة وقد تحتوي على مواد نشوية ويطلق    القشرةالبشرة فتكون بارنكيمية. اما  

   . starch sheathالغمد النشوي   الحالةعليها في هذه 

 

الفلقة الواحدة فال    ت في ذواو  الفلقتين،من خاليا برنكيمية في ذوات    فيتكون  pith  )النخاع(  اللب اما        

يطلق لفظ النسيج المتوسط في    يمكن التمييز بين اللب واالشعة اللبية لذا يطلق عليها بالنسيج األساس. 

ل الضوئي  الورقة على النسيج األساس الواقع بين بشزتي الورقة العليا والسفلى والذي يقوم بوظيفة التمثي

يتكون هذا النسيج من نسيج برنكيمي رقيق الجدران بين خاليا مسافات بينية واسعة وهو يتكون في ذوات  

طويلة متراصة متوازية( وتوجد في الجهة العليا للورقة وبرنكيما اسفنجية    )خالياالفلقتين برنكيما عمادية  

اما الحزم الوعائية   ي الجهة السفلى للورقة.)خاليا غير منتظمة الشكل كثيرة المسافات البينية( وتوجد ف

 . لألعلىواللحاء   لألسفلفتكون من النوع المغلق ويكون اتجاه الخشب 

ويالحظ عند اخذ مقطع عرضي لكل من الساق والجذر تظهر لنا األسطوانة المركزية في الجذر       

غالبا ما تتكون من الخاليا بارنكيمية وسكلرنكيمية اما   percycleوالتي تشمل الدائرة المحيطة 

ز الدائرة  اما في حالة الساق فيصعب تمي،  األسطوانة الوعائية فهي تتمثل بحزم وعائية والتي تكون قطرية

المحيطة لكونها تتكون من خاليا برنكيمية غالبا، اما الحزم الوعائية فهي من النوع المفتوح ومقترنة  

 . جانبيا او مركزية
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 Parenchyma tissue  النسيج البرنكيمي  

قشرة لب الساق وميزوفيل الورقة ولب الثمار   ل نسيج مستديم بسيط يؤلف معظم أجزاء النبات مث

 .والبذور

 صفات خالياه

 . حية تحتفظ بالنواة والسايتوبالزم فترة طويلة -1

 . السايتوبالزم طبقة رقيقة جدارية -2

 . تتوسطها فجوة عصارية -3

 .النواة ذات موقع طرفي او وسطي -4

 . لها جدار ابتدائي وحقول النقر االبتدائية  -5

 . مسافات بينيةتتخلل النسيج  -6

 لها القدرة على فقدان التميز والعودة للحالة المرستيمية في برنيكما الخشب يضاف جدار ثانوي لها  -7

قد يكون   Sambucus .الغرض اعطاء الدعم واالسناد وحتى خاليا اللب احيانا" كما في نبات البيلسان 

 Phoenix dactyliferaالخلية سميك نتيجة خزن الغذاء فيه مثل سويداء البذور  جدار

 اشكال الخاليا البرنكيمية 

 وهو الشائع في معظم  Polyhydral isometricذات شكل متساوي االبعاد او متعدد األضالع  •

 .النباتات 

 Lily كما في نبات الزنبقArmed parenchyma الخاليا البرنكيمية ذات األذرع  •

 . الميزوفيل لنبات الصنوبركما في نسيج Folded pare طيات  الخاليا ذات  •

 كما في النسيج العمادي لورقة Elongatedاو Columnarالعمودية الخاليا البرنكيمية  •

 cotina  ت نبا 

 Taxus.  كما في نبات Spongy paren .الخاليا البرنكيمية المفصصة  •

 Canna indicaكما في ميزوفيل نبات فحل الموز Stellate pare . الخاليا البرنكيمية النجمية •

 الخاليا البرنكيمية  منشأ

 :للخاليا البرنكيمية منشأين

 تضم األنسجة البرنكيمية التي تنشا من المرستيمات االبتدائية مثل Primary origin :-منشأ ابتدائي  .1

 Procambiumمن الكمبيوم األولي  والجذر( اوقشرة الساق ground meristem (االساسي المرستيم 

 ) .االبتدائيبرنكيما الخشب االبتدائي واللحاء (
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 تضم األنسجة البرنكيمية التي تنشأ من المرستيمات الثانوية مثل Secondary origin :-منشأ ثانوي  .2

  .الثانويبرنكيما اللحاء الثانوي وبرنكيما الخشب    الوعائي(  والكمبيوم) الفلين  قشرة    الفليني( يكونالكمبيوم  )

 

 للوظيفة  يمكن تقسيم األنسجة البرنكيمية تبعا  

 tissue  Ordinary parenchymaالنسيج البرنكيمي العادي -1

تتكون خاليا هذا النسيج من برنكيما عادية لم تتخصص لوظيفة معينة ولها جميع الصفات العامة   

وامتالئها بالعصير الخلوي ووجود المسافات البينية مثل قشرة الساق والجذر  للنسيج منرقة جدران 

 .األساس لذوات الفلقة الواحدة لذوات الفلقتين والقشرة 

 Chloranchymatissueالكلورنکيمي   النسيج  -2

هو النسيج الخاص بالبناء الضوئي يتواجد في األجزاء المعرضة للضوء فقط تحتوي خالياه على كمية    

من البالستيدات بالنسبة للكلورنكيمي يتواجد في السيقان العشبية واألطراف الغضة اما النسيج  كبيرة

فيتواجد في الورقة وهو تحور من النسيج الكلورنکيمي كما في نبات البزاليا  Mesophyll المتوسط

Pisum   . 

  Storage pare النسيج البرنكيمي الخازن -3

منه   المواد الغذائية الناتجة من عملية البناء الضوئي بعد استهالك جزءوهو النسيج المخصص لخزن 

. والمواد المخزونة اما بروتينية او كربوهيراتية او دهون، كما في سويداء بذور  في الفعاليات الحيوية

 .   Phoenix dactyliferaالنخيل 

 Arenchymaالنسيج البرنكيمي الهوائي    -4

صغيرة الحجم رقيقة الجدران بينها مسافات بينية واسعة تتصل هذه الفراغات مع خاليا هذا النسيج   

لتكون جهاز التهوية هذا النسيج يخزن االوكسجين وثاني اوكسيد الكاربون الناتجة من البناء  بعضها

 .  Aquatic plant يتواجد في النباتات المائية الضوئي والتنفس

 

 . Secrectionاالفراز  البرنكيمية بوظيفةتقوم بعض الخاليا  -

 تقوم بعض الخاليا البرنكيمية بوظيفة النقل لمسافات قصيرة كما في االشعة الوعائية  -

 Vasicular rays . 
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 ( أنواع البرنكيما1)  شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


