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خصائصها
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مثال

مرنة و رقيقة الجدرانخاليا كرويةقادرة على االنقسام عنداكتمال نموها
تحوي بالستيداتخضراء
توجد في األوراق والسيقان الخضراء
-فجوات مركزية كبيرة

التخزينالبناء الضوئيتبادل الغازاتالحمايةاصالح االنسجةو استبدالها

السكليرنشيمية

نوع الخلية

البرنشيمية

الكولنشيمية

السكليرنشيمية

تشكل سالسل طويلة وأسطوانات(متطاولة
الشكل)
جدران خلوية سميكةعند نموها تتوسعاألجزاء االرفع من جدار
الخلية مما يجعلها مرنة
و قابلة للتمدد و االنثناء
دون ان تنكسر
القدرة على االنقسام عند
اكتمال نموها
تموت عند النضج(تفتقرللسيتوبالزم و المكونات
الحية)
سميكة و صلبةخاليا متصلبة و اليافابرية الشكل و لها جدارخلوي سميك

دعم األنسجةالمحيطة
توفير المرونةللنبتة
اصالح االنسجةو استبدالها

الدعم-نقل المواد
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األنسجة

المولد

الجلدي (البشرة)

بيني

قمي
جانبي

كامبيوم فليني
كامبيوم وعائي
وعائية

االساسية

نوع النسيج

مكان وجوده

الوظيفة

مولد قمي

قمم الجور و السيقان (الفلقة و
الفلقتين)

زيادة في الطول (النمو
األولي)

مولد بيني

طول الساق و طول األوراق
(فلقة)

زيادة في الطول (النمو
األولي)

مولد جانبي

في النباتات البذرية غير
المزهرة و ذوات الفلقتين و قليل
من ذوات الفلقة

زيادة في العرض قطر
الجذر و الساق (نمو
ثانوي)

الكامبيوم الوعائي

أسطوانة رقيقة من النسيج
المولد يمكن ان تمتد على طول
الجذور و السيقان

ينتج خاليا جديدة للنقل
في بعض الجذور و
السيقان

الكامبيوم الفليني

خاليا تطور جدران الخاليا
الصلبة الى فلين و تشكل الطبقة
الخارجية الواقية للسيقان و
الجذور

تشكل انسجة الفلين
اللحاء الخارجي على
النباتات الخشبية مثل
شجرة البلوط

مالحظة :األنسجة االنشائية هي األنسجة المولدة.
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تكون في األوراق و بعض
السيقان
يدخل منها ثاني أكسيد الكربون
و الماء و االكسجين و غازات
اخرى

الثغور

الخليتان الحارستان هما الخليتان
اللتان تشكالن الثغر و مسؤولة عن
فتحها و اغالقها

على األوراق و السيقان

الشعيرات
تساعد على حماية النبتة من الحشرات
و الحيوانات ,تطلق مواد سامة عند
لمسها ,تساعد على برودة بعض
النباتات.

هي عبارة عن امتدادات هشة تخرج من

الشعيرات

امتصاص كمية اكبر من المواد .

الجذرية

خاليا البشرة و تمكن الجذر م ن

النسيج الجلدي -

البشرة
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الجلدي (البشرة)

بيني

قمي
جانبي

كامبيوم فليني
كامبيوم وعائي
وعائية

االساسية

األنسجة الوعائية

الخشب

اللحاء

يدخل الماء الذي يحتوي على

هو النسيج األساسي الذي ينقل

المعادن المذابة عبر الجذور

الغذاء و السكريات المذابة و

الى النبتة

المركبات العضوية

الخشب هو نسيج
وعائي ناقل للماء

االنبوب الغربالي:
يحوي على
السيتوبالزم

العناصر الوعائية :خاليا انبوبية

القصيبات :هي انابيب صغيرة او

تتراص طرفا لطرف(.النباتات

خاليا اسطوانية طويلة ذات اطراف

غير الزهرية)

مثقبة (.النباتات الزهرية)

الخاليا المرافقة :لكل
منها نواة

مالحظة :االنتقال المكاني :هو الجلوكوز الناتج من عملية البناء الضوئي يتم تحويله
الى كربوهيدرات و يخزن في مناطق أخرى من النباتات تسمى المخازن.
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االنسجة
االساسية
في السيقان و
تتكون من خاليا

الجذور و البذور

برنشيمية و

تحوي على فجوات

و سكليرنشيمية

كبيرة تخزن

كولنشيمية

السكريات و النشا
او الزيوت

وظائفها :البناء

الضوئي ,الدعم,
التخزين

افي الوراق و السيقان
الخضراء خاليا
البالستيدات الخضراء
تنتج الجلوكوز للنبات

