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  . في الخاليا الحيوانية على شكل حبيبات مختزنة في السيتوبالزم
8.1  

تصنف جميع النباتات والحيوانات و معظم أفراد مملكة الفطريات والكثير مـن أفـراد        
نها كائنات متعددة الخاليا ، وفي مثل هذه الكائنـات تجتمـع            مملكة الطالئعيات على أ   

الخاليا معاً لتكون األنسجة واألعضاء واألنسجة هي عبارة عن مجموعة من الخاليـا             
وبعض األنسجة مكونة من نوع واحد من الخاليـا         . ذات تشابه في المظهر والوظيفة      

لطة مع بعضها البعض ويمكننا     بينما أغلبها تتكون من نوعين أو ثالثة من الخاليا المخت         
تعريف النسيج على أنه مجموعة من الخاليا المتشابهة تؤدي نفس الوظيفة مثل النسيج             

  .العضلي
  - :Organsاألعضاء  -

يعرف العضو بأنه عبارة عن تركيب مكون من نوعين أو أكثر من األنـسجة والتـي                
ى نسيج طالئي يبطن    تعمل معاً لتؤدي وظائف محددة مثل القلب حيث يحتوي القلب عل          

تجويفه الداخلي وكذلك يغلف سطحه الخارجي ويحتوي أيضاً على نسيج عضلي قلبي             
وكذلك على نسيج عصبي باإلضافة إلى نسيج الدم وتنتظم جميع األنسجة السابقة معـاً              

وفي النباتـات الزهريـة     . لتكون عضو القلب الذي يقوم بضخ الدم إلى أجزاء الجسم           
رئيسية وهي الساق والجذر واألوراق وكذلك الزهرة التـي         عضاء  يوجد هناك أربعة أ   

وإذا أخذنا الورقة كمثـال علـى األعـضاء         . تظهر في أوقات معينة من حياة النبات      
النباتية سنجد أنها مركبة من نسيج البشرة ونسيج وسطي يؤدي وظيفة البناء الـضوئي          

ى ذلك تحتوي الورقة    من خالل احتواء خالياه على البالستيدات الخضراء باإلضافة إل        
والورقة من خـالل    . على نسيج حشوي أو أساسي ونسيج داعم وكذلك نسيج توصيلي         

وجود هذه التوليفة من األنسجة مختلفة األنواع نجدها تؤدي وظيفة أساسـية وخاصـة          
  .وهي البناء الضوئي

مـل  في حالة الحيوانات األكثر تعقيداً مثل الحشرات والثدييات نجد أن األعضاء ال تع            
بصورة مستقلة وإنما نجدها تنتظم معا لتكون ما يعرف بالجهاز العضوي الذي يأخـذ              
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فمثالً نجد الجهاز الهضمي فـي اإلنـسان         . على عاتقه مجموعة من المهمات المحددة     
يحتوي على عدد من األعضاء منها القناة الهضمية و الكبد و البنكريـاس و جميعهـا                

شكل (ويوضح  . ضمي في هضم وامتصاص الغذاء    تعمل معا لتؤدي وظيفة الجهاز اله     
العالقة ما بين المواد الكيميائية أو الجزيئات والخاليا واألنـسجة واألعـضاء ثـم              ) 8

  . الكائن الحي كمنظومة متكاملة
ومن المؤكد أن المستويات السابقة من التنظيم ال تظهر بالكامل في عدد من الكائنـات               

ال تتكون من أنسجة أو أعضاء      ) أ3 و 2انظرشكل  (سيوم  فمثالً األميبيا والبارامي  . الحية
الجوفمعويات مثل الهيدرا كائنات    . حيث تتم جميع العمليات الحيوية داخل خلية منفردة       

متعددة الخاليا بسيطة التركيب توظف مستويات تنظيمية أقل علـى مـستوى جـسم               
 .ية للكائن الحيالحيوان حيث تؤدي بعض األنسجة و الخاليا المعزولة الوظائف الحيو
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