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  :األنسجة و األعضاء النباتية
 يتركب جسم النبات الكامل من مجموعة من األعضاء التي تشمل الجذر و الـساق و األوراق               

  .و األزهار
 باإلضافة إلـى     و يسمى أيضاً المجموع الجذري و يتكون من محور الجذر و تفرعاته            :الجذر

) 2تثبيت النبات في التربـة      ) 1: و الجذر يقوم بوظيفتين أساسيتين و هما      . الشعيرات الجذرية 
تؤدي الجذور وظائف أخـرى     . امتصاص الماء و األمالح من التربة أي الغذاء و الماء للنبات          

فـي  (ن  التخـزي : عالوة على ما سبق و ذلك تبعاً للتحورات الحادثة في النبات و الجذر مثـل              
و قـد  ) نبات ابن سينا وهو من النباتات المائية(ووظيفة التنفس ) الجذور الدرنية للبطاطا الحلوة   

  .تؤدي الجذور وظيفة التسلق كما يحدث عند بعض أنواع نبات الصبار
 و هو الجزء الموجود عادة فوق سطح التربة و يحمل األوراق و األزهار و الثمـار و             :الساق

ئف مثل التخزين كما في سيقان البطاطس الدرنية و التـي هـي سـيقان               قد يؤدي الساق وظا   
و يساهم الساق في عملية البناء الضوئي في النبات و ذلـك            . تخزينية توجد تحت سطح التربة    

  .في السيقان الخضراء للنباتات الحديثة النمو
يه من أنـسجة و   و هي األعضاء النباتية المسؤولة عن عملية البناء الضوئي بما تحتو  :األوراق

خاليا نباتية غنية بالبالستيدات الخضراء المحتوية على الكلوروفيل أو اليخضور وهو الـصبغة   
  .النباتية التي تلعب الدور الرئيس في هذه العملية

 وهي األعضاء النباتية التي تتواجد عادة بشكل موسمي و تكون محمولة على الـساق               :األزهار
  .لتكاثر الجنسي في النبات و تكوين البذور و الثمارو تفرعاته وهي المسؤولة عن ا
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تتكون األعضاء النباتية السابقة الذكر من مجموعة من األنسجة المختلفة و التي تـأتلف معـاً                

  :و تشمل هذه األنسجة التالية. لتكون هذه األعضاء
قمة النامية في الساق و كذلك       و يتواجد هذا النسيج في ال      ):المريستيمي(النسيج اإلنشائي    ) 1

و تتميز هذه الخاليا بأنهـا      . في القمة النامية للجذر كما يوجد في خاليا الجنين في البذرة          
ذات أبعاد متساوية وجدر خلوية رقيقة و ذات قدرة عالية على االنقسام كما أن الفجـوة                

كوين أنـسجة و    هذه األنسجة مسؤولة عن ت    . العصارية فيها صغيرة  جداً وتكاد التتميز      
  .خاليا نباتية أخرى و بذلك هي مسؤولة عن الزيادة في طول العضو النباتي

 تتميز خاليا هذا النسيج بجدر خلوية أكثر سمكاً مما هو في خاليـا              :النسيج البارنشيمي  ) 2
النسيج اإلنشائي و بوجود الفراغات البين خلوية كما   أنها تأخذ أشكاالً مختلفـة فمنهـا                 

مودي أو الشكل كثير التعرج و الفراغات البينيـة و يـسمى بالبارنـشيما             ذات الشكل الع  
اإلسفنجية وكال النوعين يشكل النسيج المتوسط في أوراق النباتات ذات الفلقتـين و هـو            

كما أن بعض األنواع يأخذ أشكاالً كروية إلى حـد          . النسيج المسؤول عن البناء الضوئي    
هذا النسيج ما يعرف بالنـسيج األساسـي الـذي          ما مع وجود الفراغات البينية و يشكل        

تتواجد فيه باقي األنسجة في العضو النباتي كما أنه يقوم بتخزين المـواد الغذائيـة فـي              
  .الثمار و الجذور و السيقان التخزينية
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