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 و يشبه النسيج البارنشيمي و لكن الجدر الخلوية أكثر سمكاً بإضافة            :النسيج الكولنشيمي  ) 1
يتواجد هذا النـسيج    . المزيد من السيليلوز إلى الجدار الخلوي مع غياب الفراغات البينية         

 و كذلك تحت بشرة سيقان النباتات الضعيفة مثل البرسيم حيـث  تحت البشرة في األوراق  
  . يعمل على تدعيمها مع إعطائها مرونة كافية لمقاومة الرياح

  و هو نسيج تموت خاليـاه عنـدما تنـضج و يتميـز بغيـاب          :النسيج السكلرينشيمي  ) 2
داء وظيفة  الفراغات البينية و زيادة كبيرة في سمك الجدران الخلوية و يقوم هذا النسيج بأ             

 .التدعيم في األعضاء النباتية المختلفة
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 وهي أنسجة تحيط بجسم النبات و تقوم بتغليف األعـضاء           :األنسجة الحامية أو المغلفة    ) 3
النباتية المختلفة و حمايتها من الظروف الخارجيـة و غـزو الحـشرات و البكتيريـا و       

النباتية و كذلك تساهم في منع فقد الماء مـن          الفطريات و غيرها من مسببات األمراض       
خالل تغليفها لألنسجة التي تقع أسفلها و تتميز خاليا هذا النوع من األنسجة بـأن عـدد                 
طبقات الخاليا محدود كما أن الخاليا متراصة فيما بينها وال تترك أي فراغات بينية مما               

  :إلى نوعين أساسيينويتميز هذا النسيج . يساعدها على أداء الوظائف السابقة
 وهو الذي يغلف األوراق و الـسيقان و الجـذور و األزهـار و               :نسيج البشرة   ) أ

الثمار في جميع أنواع النباتات و هو نسيج مكون من خاليا حية يغطيهـا فـي                 
العادة طبقة من الكيتين الشمعي الذي يساهم في تقليل الفاقد من الماء أثناء عملية              

ا النسيج العديد من الثغور التي نسهم فـي عمليـة          و ينتشر على سطح هذ    . النتح
النتح و كذلك تمثل هذه الثغور األعضاء التي تقـوم بعمليـة التبـادل الغـازي                

 .  في النباتات) التنفس(
 

  
 و هذا النسيج يحل محل نسيج البـشرة فـي سـيقان األشـجار و     :نسيج الفلين   ) ب

و تتميـز  . النباتات المعمرة من نباتات ذات الفلقتين ومن النباتات عارية البـذور   
خاليا هذا النسيج بموتها بعد نضوجها و بأنها متراصة بشكل كبيـر و ال تتـرك    
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بادل الغـازي  أي فراغات بينية كما أن هذا النسيج يحتوي على فتحات خاصة للت          
  .تسمى بالعديسات وتحل بديالً عن الثغور في نسيج البشرة

  ): الوعائية(األنسجة التوصيلية  ) 4
و الغـذاء المـصنع     ) العصارة النيئة (تشمل هذه األنسجة التي تقوم بتوصيل الماء و األمالح          

و تضم نوعين من األنسجة وهما نـسيج الخـشب و   . داخل جسم النبات) العصارة الناضجة (
  .سيج اللحاءن

  :نسيج الخشب  ) أ
  :وظائفه

ــل   - 1 ــالح ينق ــاء واألم ــة الم ــسيقان  المعدني ــى ال ــذور إل ــن الج    .واألوراق م
   . الدعامة للنبات يعطي -2 

  : مميزاته
. ميتة معظمها -  

.ال تحتوي على سيتوبالزم   
. واألوراق السيقانتوجد على شكل أنابيب تمتد من الجذور إلى   

برانشيمية لتخزين   ، كما يحتوي على خالياالخشبيةالقصيبات واألوعية  يتكون الخشب من -
.الغذاء   

:مقارنة بين القصيبات واالوعية الخشبية   
 

 القصيبات  الخشبيةاألوعية

  . تترتب فوق بعضها -
 تكون الجدران الفاصلة بينها -

 لتشكل تتالشىمثقوبة وغالباً ما 
 .أنابيب طويلة رفيعة مجوفة 

 خالياها على نقر  جدرتحتوي
 واالمالحتسمح بمرور الماء 

 .من خاللها الى االعلى 
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