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   Collenchyma tissueالنسيج الكولنكيمي 

النبات   ألعضاءيؤلف هذا النسيج مع النسيج السكلرنكيمي النسيج الدعامي او الميكانيكي       

يقدم الدعامة لألعضاء الفتية الهوائية وتقوية هذه االعضاء ضد عوامل    الكولنكيمي  المختلفة. والنسيج

الن جدران الخاليا الكولنكيمية تمتاز بمرونتها كما ان استطالة األعضاء   الضغط والشد واالنحناء

 الفتية تحتاج لمرونة النسيج الكولنكيمي. 

   

 ي مميزات النسيج الكولنكيم 

 .خاليا هذا النسيج حية ذات جدران مثخنة بمواد بكتينية بصورة غير منتظمة •

 .عديمة المسافات البينية  •

 . تتواجد في األجزاء الهوائية فقط تنعدم في األجزاء األرضية •

 .خاليا طويلة ونحيفة •

وقد تكون مقترنة بالنسيج   صف من الخاليا البرنكيمية  1-2تتواجد تحت البشرة مباشرة أو بعدد  •

 .في اعناق األوراق الوعائي

 ۔ :التسمكلطريقة  يقسم النسيج الكولنكيمى الى ثالثة أنواع تبعا  

   Angullar collenchymalالنسيج الكولنكيمي الزاوي  -1

األركان مقابل المسافات البينية مثل القرع  التمسك يحصل في الجدران االبتدائية عند 

Cucurbita والعنبVitis  والتينFicus 

 

   .Lamellar colleالنسيج الكولنكيمي الصفائحي  -2

الداخلية والخارجية وتبقى الجدران القطرية رقيقة وتكون   يقتصر التسمك على الجدران المماسية

 Sambucusصفائح متراكبة كما في البيلسان   الشحنات بهيئة

 

  .Lacunae or Tubular colleالنسيج الكولنكيمي الفراغي او االنبوبي  -3

ت مكونة  يكون التثخن عند الزوايا اال ان التثخنات ال تكون كاملة تترك مسافات بينية ضمن التثخنا
 ( sativa  Lactucaاالنبوب مثل الخس  ما بيشبه
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 أنواع الخاليا الكولنكيمية  (1شكل ) 
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   Sclerenchyma tissueالنسيج السكلرنكيمي 

النسيج مستديم بسيط تموت خالياه عند النضج، فتصبح مجرد جدار سميك يحيط بتجويف الخلية  

 .الخلية مشبع بمادة اللكنينجدار 

 حيث يكسب األجزاء النباتية الدعامة الميكانيكية.  supportهي الدعامية / وظيفتة الرئيسية

Sterome  /   مصطلح يطلق على النسيجين الكولنكيمي والسكلرنكيمي المختصان بوظيفة

 .   التدعيم

في جميع األجزاء النباتية االرضية والهوائية والخاليا السكلرنكيمية لها صفة   يتواجد هذا النسيج 

التغلظ المنتظم للجدران على العكس من النسيج الكولنكيمي يكون فيها   بسبب elasticityمطاطية 

قد تبقى الخاليا السكلرنكيمية حية لفترة   بالستيكية plasticity. التغلظ غير منتظم فيكسبها صفة

بجدران مستعرضة غالبا ما   حيث تنقسم الخليةSeptate fibersما في االلياف المقسمة طويلة ك

طبقات الجدار   تكون الصفيحة الوسطى في الخاليا السكلرنكيمية غير متميزة عما يجاورها من

 Compound middle lamella. فتسمى الصفيحة الوسطى المركبة

 منشأ النسيج السكلرنكيمي 

 Vasicularاو من الكمبيوم الوعائي  procambiumينشا من النسيج المرستيمي كالكامبيوم األولى  

cambium  او تنشا من الخاليا البرنكيمية بعد تحولها إلى خاليا سكلرنكيمية عن طريق تلكنن جدران

 .البرنكيمية وتغلظ جدرانها ثم يموت البروتوبالست وتتحول الى خلية سكلرنكيمية الخاليا

 

 - الخاليا السكلرنكيمية نوعان :

ذات نهايات مستدقة وجدران مطاطية لها slender خاليا طويلة نحيفة    :    Fibersااللياف   -1

األصلي بعد الشد حيث تتداخل النهايات المستدقة لأللياف مع  القدرة على استرجاع شكلها وطولها

في المقطع المستعرض وجدران  لها شكل مضلع  بعضها فتكسب األجزاء قوة ومتانة. األلياف

النوع البسيط تتواجد النقر المضفوفة في   سميكة مع تجويف ضيق، النقر قليلة أو معدومة وهي من 

األلياف   Libriform fiber اما النقر البسيطة فتتواجد في fiber tracheidااللياف القصبية 

يف بينما في االلياف الطويلة مثل  األلياف القصيرة يحدث التغلظ في جميع انحاء جدران الل العادية

يحدث التغلظ في المناطق الوسطى بينما تستمر النهايات بالنمو  Cannabis sativalالقنب 

 . حيث تسلك طريقها ما بين الخاليا intrusive growthاالنحشاري 
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 :الشكلانواع االلياف من حيث 

Magnolia مثلNon - septate fiber -  المقسمة االلياف غير 

 Zeaمثل Septate fiberاأللياف المقسمة  -

 ۔ : انواع االلياف حسب موقعها

 ضمن نسيج الخشب  wood fiberالياف الخشب  1-

 phloem fiberالياف اللحاء  -2

 perivascular fiberالياف الدائرة المحيطية  3-

  Hypodermal fiber and bundle sheath fibers الياف تحت البشرة وغالف الحزمة -4

 تقع خارج اللحاء االبتدائي وتنشا من المرستيم األساسي.  cortex fiber الياف القشرة 5-

 

حيث   commercial fibersالمقترنة باللحاء المصدر الرئيسي لأللياف التجارية،  تعد األلياف 

شرح الجهود   Retting يجاورها من انسجة بطريقة صناعية تسمى التحطين  تنعزل االلياف عما 

، يتجمع االلياف مقابل حزمة وعائية خارج اللحاء  Linum unitatssimumفي نبات الكتان 

تقتصر   ال فان األلياف    Tiliaوالزيزفون  Vitis نبات العنب  ويكون منشأها من الكمبيوم االولي. اما  

   .الثانوي بل تشمل الياف اللحاء االبتدائي،على اللحاء 

 

 

   

  

 

 

 

 
 

 

 خاليا في النسيج السكلرنكيمي أنواع ال ( 2شكل رقم )
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 Economic fiberااللياف االقتصادية 

تتمثل بألياف اللحاء مثل الياف الكتان والقنب والجوت اما الياف القطن والكرفس فهي ليست  

 .وكذلك الياف الحزم الوعائية في ذوات الفلقة الواحدة، حقيقيةالياف 

 

 ۔ :لألليافالمواصفات الجيدة 

 زيادة طول الليفة 1-

 لها قوة شد عالية 2-

 انتظام سمكها ومرونتها 3-

 

 :الصناعية انواع االلياف 

 .القطنعلى سطح بذور Surface fiberاأللياف السطحية  .1

 .مثل الياف اللحاء في ذوات الفلقتينSoft fiberاأللياف الناعمة  .2

 .مع انسجة اخرى ةغير نقيمثل الياف Hard fiberاأللياف الصلبة   .3

 ۔ :امثلة على هذه االلياف

 Gossypium hirsutumالنوع األول   •

 Cannabis sativaو  Linumالنوع الثاني  •

 Musa tertilالنوع الثالث قنيب مانيال  •

 Sclereidsالسكلريدات  -2

تقسم  لذا   البسيطة خاليا مختلفة األشكال تميل لالستطالة تتميز بوجود الجدار الثانوي ذو النقر 

 :حسب اشكالها الى

تشبه الخاليا البرنكيمية اال انها  /  Brachysclereids or Stone cell الخاليا الحجرية .1

لها نقر متشعبة  ،  Isodiametricذات جدران ثانوية سميكة ملكننة لها شكل متساوي االبعاد  

ramiform pits   ما تنشا من تصلب الخاليا البرنكيمية، تتواجد في  غالبا 

 .  Pyrus communisالكمثرى 

سکلريدات كبيرة تشبه الخاليا العمادية /   Macrosclereidsالسكلريدات العصرية  .2

 . Pisumو Phaseolus vulgaris وتتواجد في غالف البذرة مثل 
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تشبه العظام تتواجد في الطبقة الواقعة تحت /   Osteosclereidsالسكلريدات العظمية  .3

 مثل اوراق هاكيا   البشرة في بذور الفاصوليا والبزاليا وفي النسيج المتوسط الالوراق

Hakeaوفي ثمارنخيل التمر . 

خاليا نحيفة متفرعة في النسيج المتوسط /   Trichosclereidsالسكلريدات الخيطية  .4

 .تتفرع بشكل يشبه األلياف Olea europeaeلالوراق مثل الزيتون  

خاليا كثيرة التشعب في اعناق األوراق مثل /  Astrosclereidsالسكلريدات النجمية  .5
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 ( أنواع الخاليا السكلريدية3شكل )

 

 

 

 

 


