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  جــزوه  گیاهی   و جدول هاي اموزشی
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در ساختار برگ می توان انواع بافت ها را مشاهده کرد و نیز می توان گفت این گیاه دولپه می باشد زیرا از ویژگی هاي گیاهان دولپه 
  گـیاهـان تکـ لپـه اي و دو لپـه ايانشعاب رگبرگ می باشد 

 گـیاهـآن به دودسـته ي گـیاهـآن تکـ لـپـه اي و دو لـپـه اي تـقـسـیم مـیشـونـد

 هستند نخـل  تـک لـپـه و گـیاهـآن بـرگ باریـک نـظـیـر ذرت ، گـنـدم ، یـوالفــ ، نیشـکـر ،  جـو ،  دیگـر غـالت 

 

 :  تکـ لـپـه ايویـژگـی گـیاهـان

 ریشـه افشـان دارنـد) 1

  .بـرگ دراز و بـاریـک و رگـبـرگ مـوازي دارنـد) 2  

  .بـرگ هـا تـوسـط غـالفـ بـه ساقـه اتصـال دارد) 3  
  .دانـه یـک قسـمـتـی اسـت) 4

  اسـت3اجـزاي گـل مضـربـی از ) 5  

  آونـدهـاي چـوبـی و آبکـش در بـرش ساقـه نظـم ) 6  
  .نـدارنـدخاصـی 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

درخـتان پـهـن بـرگ جـنگـلـی و بسـیاري از درخـتان مـیوه و زینتـی و بعــضـی گـیاهـان زراعـی نظـیـر شبـدر ، لـوبیـا ، نخـود 
 فـرنگـی ، پنـبه و غـیـره مـتعـلـق به گـروه دو لپـه اي هـا مـی باشـنـد

 .ریشـه راسـت دارنـد) 1

  .پـهـن و رگـبـرگـ هـا منشـعـب اسـتبـرگـهـا اغلـب ) 2
  .هـر بـرگ تـوسـط دمـبـرگ بـه ساقـه اتصـال دارد) 3
  .دانـه دو قسمـتـی است) 4
  . است5 یا 2اجـزاي گـل مـضـربـی از ) 5
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  .آونـدهـاي چـوبـی و آبکـش در بـرش عـرضـی سـاقـه روي دایـره مـحـیطـیه قـرار دارند) 6
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . با  توجه به این اطالعات می توان گفت که این نوزاد درحال تغذیه از برگ گیاه دو لپه می باشد 
  :در ساختمان برگ گیاه دولپه با توجه به شکل موارد زیر یافت میشود 

  
  )پوستک ( کوتیکول 

  روپوست باالیی   و پایینی 
  پارانشیم  که فتوسنتز می کنند 

    در مجموع رگبرگ هستند اموند چوبی   اوند ابکشی
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از بعضی از یاخته هاي دیواره معده که در مجاورت پیلور قرار دارند ترشح وباعث افزایش ترشح اسید معده و پپسینوژن می : گاسترین
  .شود

  جمع بندي هورمون ها  : 38کادر 
 عامل محرك ترشح هورمون   عملکرد هورمون ها بافت هدف محل ترشح نام هورمون

  یاخته هاي ترشح کننده هورمون ترینگاس
  در عمق غدد معدي مجامر پیلور

   افزایش ترشح اسید معده غدد معدي
 و پپیسنوژن

 انباشته شدن غذا در معده

  یاخته هاي ترشح کننده هورمون سکرتین
  در مخاط دوازدهه

  ورود کیموس اسیدي معده به  )قلیا( افزایش ترشح بیکربنات  غده لوزالمعده
 ههدوازد

  تنوع گوارش در جانداران : 39کادر 
  جانداران فاقد گوارش

  
  
  
 

  .مواد مغذي را مستقیما از طریق انتشار جذب می کنند
  برخی از جانداران موادمغذي را از سطح یاخته یا بدن به طور مستقیم از محیط

  وردستگاه گوارش یا مایعات بدن جان, این محیط آب دریا . با انتشار دریافت می کنند
  .است) جانداران انگل(  میزبان 

  کرم کدو نیز.برخی از تک یاختگان تمام موادمغذي را از سطح یاخته جذب می کنند
  . که فاقد دهان و دستگاه گوارش است مواد مغذي را از سطح بدن جذب می کند

 

 ن با کافنده تن وایجاد کریچهبا ایجاد کریچه گوارشی وادغام آ گوارش درون یاخته اي 

    گوارشی به گوارش
 .غذا درون یاخته خود می پردازد

  حفره 
 گوارشی

  
  در جانورانی که حفره گوارشی دارند شامل مرجانیان 

  و پالناریا ابتدا گوارش ) هیدرو عروس دریایی( 
  ن یاخته اي صورت برون یاخته اي و سپس گوارش درو

 . می گیرد

 بسیاري از جانوران درون بدن خود 

 (  جایگاه ویزه اي براي گوارش غذا 

     .دارند) گوارش برون یاخته اي 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  

 جانداران داراي گوارش

   گوارش برون یاخته اي در
 بسیاري از جانوران

  لوله 
 گوارش

   این لوله در اثر تشکیل مخرج تشکیل می شود و امکان
  جریان یک طرفه غذا را بدون مخلوط شدن غذاي گوارش

  در نتیجه دستگاه گوارش.فعی فراهم می کند یافته و مواد د
 . کامل شکل می گیرد

 

  .هرآنچه که باید درباره پارامسی بدانیم : 40کادر
در انتهاي حفره دهانی با انجام .در پارامسی حرکت مژك ها غذا را ازمحیط به حفره دهانی منتقل می کند : گوارش در پارامسی -1

 اندامکی به نام کافنده تن .کریچه غذایی درون سیتوپالسم حرکت می کند.درون بري کریچه غذایی تشکیل می شود

در نتیجه .که داراي آنزیم هاي گوارشی است به کریچه غذایی می پیوندد وآنزیم هاي خود را به درون آن آزاد می کند) لیزوزوم( 
  ).کریچه غذایی+ لیزوزوم = کریچه گوارشی .( ی تشکیل می شودکریچه گوارش

جذب این مواد گوارشی به صورت خروج آنها از .مواد گوارش یافته جذب می شوند.درون کریچه گوارشی مواد گوارش می یابند 
محتویات .یچهدفعی می گویندکر, به این کریچه .مواد گوارش نیافته درون کریچه باقی می مانند.کریچه و مصرف در درون یاخته است

  .این کریچه از راه منفذ دفعی یاخته از طریق برون رانی خارج می شود
این کریچه آبی را که در نتیجه اسمز وارد .در پارامسی نوعی کریچه انقباضی نیز وجود دارد:  تنظیم اسمزي و دفع مواد در پارامسی-2

  .ی کندیاخته می شودبه همراه مواد دفعی از یاخته خارج م
  ه سلولی 
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  .دیواره سلولی سخت و ضخیم، در ھمھ ی سلولھای گیاھی و قارچھا، و بسیاری از آغازیان دیده می شود
  .با دیواره باکتریایی و دیواره قارچھا متفاوت است) یعنی جنس( دیواره سلولی گیاھی از نظر ساختار شیمیایی

  ....                          تاثیر دیواره سلولی بر رشد سلول؟ کل سلول گیاھی  -دیواره سلولی= پروتوپالست
  .برخالف بیشتر سلولھای جانوری، بسیاری از سلولھای بالغ گیاھی بھ شکل چندوجھی ھستند: تفسیر جملھ

 ٣اند  کھ میتو-چندالیھ ی بودن دیواره سلولی←  علت متفاوت بودن ضخامت چیست؟ -------  برابر غشا١٠٠ تا ١٠ضخامت ← 
  . الیھ باشد۵تا 

  سیمانی از جنس سایر پلیساکاریدھا و پروتئینھا+ ًعمدتا از رشتھ ھای نازک سلولزی : جنس← 
   ممانعت از جذب آب فراوان-----)مثل اسکلت سلولی( محافظت از سلول و کمک بھ حفظ شکل آن » نقش← 

  : ........ھای دیواره سلولی از خارج بھ سمت غشاترتیب الیھ  -------------- . یک ساختار خارج سلولی محسوب میشود
را فراھم ) تاثیر اکسین(و یا رشد آن) نگھبان روزنھ(دیواره نخستین با انعطافپذیری و افزایش سایز خود امکان حرکت سلول گیاھی -

  .میکند
  . باشددیواره سلولی جز خطوط دفاعی گیاھان در برابر عوامل بیماری زا مانند ویروسھای گیاھی می -
  .در گیاھان علفی، مواد دفعی در واکوئلھا و دیواره سلولھا جمع میشوند -
 

تیغھ 
 میانی

  
  الیھ ای نازک از جنس نوعی پلیساکارید چسبناک، کھ سلولھای مجاور را بھ ھم میچسباند

  .مجاور دیواره نخستین است ---------- مشترک بین دو سلول مجاور جوان یا مسن 
بھ ھم میرسند، و ) بھ ھنگام تقسیم سیتوپالسم( زیکولھای خارج شده از جسم گلژی در میانھ سلولو: نحوه تولید← 

  .کھ این صفحھ بھ تیغھ ی میانی تبدیل میشود. صفحھ ای را ایجاد میکنند
 

دیواره 
نخستی

 ن

  .مجاور تیغھی میانی است --------- یک الیھ نازک در ھمھ ی سلولھای جوان و مسن
از جسم گلژی خارج و سپس از غشا اگزوسیتوز .....( وزیکولھای حاوی سلولز و پروتئین و : د نحوه ی تولی←

 .میشوند، و در سطح خارجی غشا، این دیواره را ایجاد میکنند

  گیاھان
 

دیواره 
 دومین

  .ھمیشھ در سطح داخلی دیواره نخستین تشکیل میشود. یک الیھ ضخیم کھ فقط در سلولھای مسن دیده میشود
از جسم گلژی خارج و سپس از غشا اگزوسیتوز .....( وزیکولھای حاوی سلولز و پروتئین و : تولیدنحوه ی ← 

  .میشوند، و در سطح خارجی غشا و سطح داخلی دیواره نخستین این دیواره را ایجاد میکنند
  .محل رسوب لیگنین در سلولھایی کھ قرار است بمیرند← 

  پالسمایی ایجاد میشود؟آیا دیواره دومین ھمواره در مجاور غشای 
 آیا دیواره دومین ھمواره در مجاور غشای پالسمایی مشاھده میشود؟

  
  .منافذی در دیواره سلولی، کھ از طریق آنھا ارتباط بین سلولھای مجاور برقرار میشود←  منافذ

شوند، و در سلولھای مرده فاقد پالسمودسم ھستند، در سلولھای زنده این منافذ توسط پالسمودسم پر می
تیغھ میانی،نخستین و (در محل منافذ دیواره سلولی← . و شیره خام میتواند از درون آنھا عبور کند

 .منقطع میشوند) دومین

ساختارھای 
  مرتبط با

دیواره سلولی 
 گیاھی

   پالسمودیسم
  .ماده ی زنده ای کھ در سلولھای زنده، منافذ موجود در دیواره سلولی را پر میکند← 

  .فقط در سلولھای زنده دیده میشود. سیتوپالسم و جز پروتوپالست محسوب میشوداز جنس 
آب، مواد :از جملھ . موادی از طریق پالسمودسمھا از سلولی بھ سلولھای مجاور منتقل میشود« وظیفھ

  ....کربنی و 4، ویروسھا، ترکیبات )ھورمونھا(غذایی و پیامھای شیمیایی
غشای پالسمایی دو سلول مجاور بھ ھم متصل میشوند، و : ندهدر محل پالسمودسم در سلولھای ز

و ). نوعی اتصال زیستی؛ اتصال سیتوپالسمی(دستگاه غشایی درونی دو سلول بھ ھم مرتبط می شوند
سیتو سل دو سلول بھ صورت آزادانھ با ھم در ارتباط قرار میگیرند، و مواد بھ صورت آزادانھ عبور 

  .میکنند
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 نال

  .ِدیواره سلولی یک سلول، در بعضی مناطق نازکتر میشود و این مناطق نازکتر الن نامیده میشوند
النھای سلولھای مجاور، معموال در مقابل یکدیگر قرار میگیرند و دیواره در این قسمت در مجموع 

  .نازکتر از سایر بخشھاست
  .، دیده میشود)سلولھای ھادی چوبی( غیرزنده ، و سلولھای )مانند پارانشیم و کالنشیم( در سلولھای زنده

عبور شیره خام بین دو سلول ھادی چوبی مجاور یا دو تراکئید کھ پشت سر ھم قرار : یکی از وظایف الن
  .گرفتھ ا ند

در کف النھا، ممکن است چند منفذ ایجاد شود، کھ اگر النھای دو سلول مجاور، در کنار یکدیگر قرار 
  )در صورت زنده بودن ھر دو سلول. (پالسمودسم می تواند جریان یابدبگیرند، در این محل 

 
  

 الن اولیھ
  

در سلولھای پارانشیمی . ( دیواره اولیھ سلولھا ضخامت یکنواختی ندارد، و در برخی قسمتھا نازکتر است
  ).......و کالنشیمی و

در محل منافذ کف حفره ی .  گرفتھ استدر محل الن، یک دیواره بسیار نازک در کف حفره ای قرار
  .الن، پالسمودسم میتواند جریان یابد

 

  
  
  
  

انواع 
 الن

  
 الن ثانویھ

در سلولھای اسکلرئید و فیبرھا ) ناشی از عدم یکنواختی دیواره دومین و یا عدم یکنواختی ھر دو دیواره 
ورت زنده ماندن در کف حفرھای این النھا، منافذی ایجاد میشوند، کھ این منافذ در ص( و ھادی چوبی

در دیواره دومین، در اغلب ) چوب(و در صورت رسوب لیگنین. سلول محل عبور پالسمودسم میباشند
 .موارد پالسمودسم وجود نخواھد داشت

  
 سلولھای معمولی

 کنترل تعرق:نگھبان روزنھ
؟ )ھمھ ی/ بیش تر( اندام ھای ھوایی

  سلولھا تولیدکننده
  .دکوتین ھستن

و توسط کوتیکول 
 .محافظت میشوند

  سلولھای تمایز
   یافتھ

 کاھش تعرق: کرکھا

 سلول ھای معمولی

روپوست 
 در

اندام ھای 
 غیرھوایی

سلولھا فاقد کوتیکول 
  :سلولھای تمایزیافتھ .ھستند

 یک سلول دراز: تارکشنده
  )پارانشیم، کالنشیم و اسکلرانشیم( ینھ ایحاوی بافتھای زم پوست

 
  آبکشی و چوبی: بافتھای ھادی

 
  حاوی مغز و اشعھ ھای مغزی در ساقھ گیاه دو لپھ

 

  سھ بخش متمایز
  در ریشھ و ساقھ
  گیاھان علفی و

 آوندی

استوانھ 
  ای

 مرکزی

  
 دایره محیطیھ در ریشھ

   استثنا
  .فاقد ریشھ، ساقھ و برگ واقعی اند، و بافتھای آوندی ندارند) بدون آوند(خزه گیاھان

  ......مانند. ی بخشھای گیاھان علفی، رشد پسین نیز دیده میشوددر بعض
  

  : نکتھ  
بھ سمت خارج، چوب پنبھ و بھ سمت ) مریستم پسین(در درون پوست ھم در ریشھ و ھم در ساقھ گیاھان چوبی و غیرعلفی، کامبیوم چوب پنبھ ساز 

  .داخل، بخشی از پوست را ایجاد می کند
بھ سمت خارج، آبکش پسین و بھ سمت داخل،چوب پسین را ) مریستم پسین( گیاھان چوبی و غیرعلفی، کامبیوم آوند ساز ھم در ریشھ و ھم در ساقھ

  .تولید می کند
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  بافتھای مریستمی←سلولھای مریستمی ← سلولھای بنیادی: نحوه ایجاد

قدرت تقسیم  -؟ واکوئل )فاقد/ دارای (-؟)کوچک/بزرگ( دارای ھستھ – اسیگروھی از سلولھای ر: سلولھای بنیادی
 ؟)میوز/میتوز(

  .توسط برگھای جوان یا فلسھای جوانھ محافظت میشوند: در ساقھ
 

  محافظت از
 مریستمھای راسی

 ِبرخی از سلولھای حاصل از مریستم نزدیک بھ راس، تمایز مییابند و میمیرند و کالھک: در ریشھ
 .را ایجاد میکنند

مھمترین مناطق مریستمی در گیاھان جوان و علفی و دارای سلولھای کوچک و تمایزنیافتھ در ھمھ  ویژگی
  .ی گیاھان وجود دارند

 
اندکی ( ک ریشھدر نزدیکی نو -)جوانھ کناری( کنارباالیی برگھا -نوک ساقھ ھا و شاخھ ھای جانبی محل

 )باالتر از کالھک و پایین تر از محل تارھای کشنده
 پوست و استوانھ ی مرکزی -روپوست( ایجاد بافتھای نخستین ← با تقسیم میتوز و سیتوکینز خود  نقش

  )ابتدایی
  )ریشھ، ساقھ و برگ( ایجاد ساختارھای نخستین ← 

 

مریستمھ
ای 

( نخستین 
) راسی

در ھما 
 گیاھان

  .شدن ساقھ ھا و ریشھ ھای گیاه علفی میشودرشد نخستین بھ صورت مستقیم موجب طویل  نکتھ
 افزایش حجم سلولھای حاصل از رشد نخستین در گیاھان علفی، منجر بھ رشد قطری میشود

ًی گیاھان، کھ عمدتا گیاھان چوبی چندسالھ ھستند، بھ صورت استوانھ ھایی در ریشھ و ساقھ بعض ویژگی
  .ایجاد میشوند

  .رشد پسین از ویژگیھای بارز گیاھان چوبی دولپھ است
  .نیز یافت میشود) علفی دوسالھ(در بعضی بخشھای گیاھان علفی مانند ریشھ ھویج

 .بھ رشد قطری و استحکام و ضخامت ساقھ کمک میکنند
در زیر پوست و ( بین دستجات آوند چوبی و آبکشی نخستین  محل

  )درون استوانھ مرکزی
 

  آوند آبکش پسین: بھ سمت بیرون
 

  کامبیوم
 آوندساز

  تولید بافتھای نقش
 آوندی

 آوند چوبی پسین: بھ سمت مرکز
 درون پوست محل

  
  

 انواع

  کامبیوم
  ین رفتن روپوستاز ب←  تولید سلولھای چوب پنبھ ای نقش چوب پنبھ ساز

 چوب پنبھ، کامبیوم چوب پنبھ ساز و آبکش پسین: پوست درخت

بافت 
ھای 
مری
ستم

 ی

مریسم 
در : پسین 

ساقھ ھا 
وریشھ 

ھای 
  چوبی
 در 

گیاھان 
دولپھ 

چوبی (
) ھا

وبخش 
ھایی از 
گیاھان 

 علفی

  کمک بھ رشد قطری گیاه، استحکام و ضخامت ساقھ نقش
 چوب پسین کھ تشکیل میگردد، تاحدود زیادی استحکام ساقھ را تامین میکند

 ز مریستم ھای نخستیندر اثر میتوز و تمای نحوه ایجاد
 .را ایجاد میکنند) ریشھ، ساقھ و برگ نخستین(و ساختارھای نخستین. یافت میشوند در ھمھی گیاھان جوان و علفی ویژگی

  چھر حلقھ گل -میوه ھا-برگ-ریشھ-ساقھ: پوشاننده سطح روپوست
  .محافظت میشود) پوستک(در اندامھای ھوایی توسط کوتیکول 

 –حملھ میکروبھا  -محافظت در برابر تبخیر آب): در اندامھای ھوایی( ستکنقش پو
 سرمازدگی

پارانشیم خورش  -3پارانشیم آبکشی -2کلرانشیم  -1 پارانشیم
بھ صورت زمینھ ای در مجاور سایر  -4

 ...)مانند اطراف کیسھ رویانی و (بخشھا
ی پوست ساقھ ھای بسیاری از سلولھای بخش خارج کالنشیم

 )زیر اپیدرم(جوان

 زمینھ ای

) برای استحکام تمایز مییابند(فیبرھا و اسکلروئیدھا اسکلرانشیم
 ؟!!اغلب زنده و گاھی مرده --- 

در مجاورت این  -عناصر آوندی -2تراکئیدھا و  -1 چوبی
سلولھا، فیبرھا و سلولھای پارانشیمی ھم یافت 

 .میشوند

با
ف

ت 
ھا
ی 

گ
یا
ھ
 ی

بافت 
ھای 
غیر 
مری
ستم

 ی

ب
ا
ف

 
ھ
ا

ی
 
ن

خ
س
ت
ی

ن

 انواع

 ھادی

سلول  -)سلول غربالی(ولھای ھادی آبکشیسل -1 آبکشی
سلولھای ھمراه، : در مجاورت این سلولھا-ھمراه 

 .پارانشیم آبکشی، و فیبرھا یافت میشوند
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روپو
 ست

 -وزنھ ھا و سلولھای نگھبان روزنھحضور ر -سلولھای زنده و تولیدکننده کوتین: مشابھ روپوست ساقھ علفی
  کرکھا

 
 ، بین آبکش نخستین و روپوست4#الیھ ای با اندازه پوست

  1مرحلھ
  فقط

  فعالیت
  مریستم
  نخستین

 
زیر 

 پوست
  )بھ سمت داخل(و چوب نخستین) بھ سمت خارج(آبکش نخستین: یک دستھ از حلقھ ھای آوندی حاوی

  .ضخامت چوب نخستین اندکی بیشتر است
  حضور اشعھ مغزی بین دستجات آوندی

 
روپو
 ست

 .با تشکیل کامبیوم چوب پنبھ ساز و رشد قطری ساقھ، روپوست شروا بھ تحلیل رفتن میکند

  )است............................ چوب پنبھ جزئی از (، بین آبکش نخستین و چوب پنبھ2#الیھ ای با اندازه پوست
 )سلولھای مرده در بخش خارجی پوست.(ب پنبھ تولید میکندکامبیوم چوب پنبھ ساز بھ سمت خارج چو

  2مرحلھ
  فعالیت
  مریستم

 پسین
زیر 

 پوست
  .ھنوز اشعھ مغزی حضور دارد. کامبیوم آوندی بین آوند چوبی نخستین و آوند آبکشی نخستین تشکیل میشود

  )دو دستھ حلقھ آوندی.(دستھ دوم حلقھ آوندی بین آوندھای چوبی و آبکش نخستین تشکیل میشود
  .دستھھای آوندی نازک تر میشوداشعھ مغزی بین 

 
روپو
 ست

  .روپوست از بین رفتھ است
 

  شامل چوب پنبھ، کامبیوم چوب پنبھ ساز و آبکش پسین پوست
  .آبکش نخستین تحلیل رفتھ است

 

مراح
ل نمو 

یک 
ساقھ 

چوبی 
دولپھ 

 ای

 3مرحلھ

زیر 
 پوست 

  .کامبیوم آوندی بین دستھھای آوندی نیز تشکیل میشود، و استوانھ ی کامبیوم کامل میگردد
ضخامت چوب پسین ( آبکشی بھ سمت خارج تشکیل استوانھ ی چوبی بھ سمت داخل و استوانھ ی: ت کامبیومفعالی

  )بیشتراست
  .الیھ ھای ضخیم چوب پسین اغلب حلقھای شکل ھستند

 حلقھ ھای سالیانھ← . ھر سال معموال یک حلقھ چوب پسین تشکیل میشود
  

  )بازدانھ و نھاندانھ( مریستمھای پسین در گیاھان دانھ داردر اثر میتوز و تمایز نحوه ایجاد
  

  )مانند تنھ ی چوبی درختان و رشد پسین ریشھ ھویج( ایجادکننده ی ساختارھای پسین ویژگی
 

بافت 
ھای 
 پسین

 چوب پسین، چوب پنبھ و آبکش پسین شامل
  
  

ویژگی 
سلول ھای 

 اصلی

  ) در یک جھتفقط( ھدایت شیره خام از ریشھ بھ برگ 
  )لیگنین(محل رسوب چوب: دیواره سلولی ضخیم

  .سلولھا و فقط دیواره باقی میماند) غشای سلولی، ھستھ و سیتوپالسم( از دست رفتن کل پروتوپالست
  و نیروھای ھم چسبی و دگرچسبی) دایره محیطیھ(حرکت آب در آوند چوبی بھ کمک تعرق، فشار ریشھ ای

 .میباشد
  )سرخس، بازدانھ و نھاندانھ( ی گیاھان آوندیدر ھمھ تراکئید

  .)در پایانھ خود الن دارند. ( باریک و طویل و در قسمت انتھایی مخرطی شکل ھستند
  .عبور شیره خام از طریق النھا بین سلولھای مجاور ممکن است

 ؟ شیره خام)تند/کند(حرکت 
عناصر 

 آوندی
  )گلدار(فقط در گیاھان نھاندانھ 

  صفحھ منفذدار. راکئیدھا ھستند و در پایانھ خود منافذ بزرگی دارندگشادتر از ت
  .عبور شیره خام از طریق النھا بین سلولھای مجاور ممکن است

  .)منافذ امکان ھدایت سریعتر آب را فراھم میآورند( ؟ شیره خام )کند/سریع(حرکت 
 

بافت 
ھای 
 ھادی

 چوبی

سلول ھای 
 زمینھ ای

 .یافت شوند ولھای ھادی چوبیفیبرھا و پارانشیم ھم ممکن است در میان سل
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ویژگی 
 کلی

 )در جھات مختلف و با سرعت ھای متفاوت( ھدایت قندھا و مواد غذایی در سر تاسر گیاه 

سلول 
ھای 

 ھمراه

  سلولھایی زنده و در مجاورت لولھ ھای غربالی
  ودسم در منافذ موجود در دیواره مشترکارتباط با سلولھای غربالی از طریق پالسم

  ، انرژی و انجام دیگر واکنشھای متابولیسمی مورد نیاز سلولھای ھادی آبکشی)رونویسی زیاد(تولید پروتئین
  .شبکھ اندوپالسمی گسترده و میتوکندریھای فراوان دارند

 برداری آبکشی ، را تامین میکنندانرژی الزم برای حرکت فعال ترکیبات آلی آوند آبکشی در مراحل بارگیری و بار

بافت 
ھادی 
انواع  آبکشی

سلول 
ھای 
این 

 بافت
سلول 
ھادی 
 آبکشی

  سلولھای زنده، غربالی و دارای دیواره سلولی منفذدار ، غشای پالسمایی و سیتوپالسم  -
  .در امتداد یکدیگر قرار میگیرند و لولھ ھای غربالی را تشکیل میدھند  -
  نافذ خود، امکان عبور آزادانھ مواد از یکصفحھ غربالی موجود بین ھر دو سلول ھادی آبکشی، از طریق م  -

  سلول ھادی بھ سلول ھادی دیگر را فراھم میکند ایجاد جریان توده ای غیرفعال
 .این سلولھا انرژی مورد نیاز خود را از سلول ھمراه بھ دست میآورند  -

  
 عملکرد اصلی بافت انواع سلول ھا بافت ھای فرعی بافت اصلی

  فتوسنتز -ترشح -ذخیره سلولھای پارانشیمی یمپارانش
 

  .استحکام و گاه کلروپالست دارند سلولھای کالنشیم کالنشیم
 

 بافت زمینھ ای

 استحکام اسکلرئید و فیبر  اسکلرانشیم
  تراکئید، عناصر آوندی چوبی

   ھمراه با پارانشیم و فیبر
 

  ھدایت آب و مواد معدنی
 استحکام گیاه

 بافت آوندی

  ربالیسلولھای غ آبکشی
  سلول ھمراه

  فیبرھای ھمراه
 

  ھدایت شیره خام
  استحکام

   
 

  سلولھای اپیدرم معمولی اپی درم روپوست
  سلولھای نگھبان روزنھ

  کرکھا
  تارھای کشنده

 

  محافظت
  کنترل عمکرد روزنھھای ھوایی و تعرق

  کاھنده تعرق و محافظت
 جذب آب از خاک

  
  

  ه و پوشاننده سطوح برگیک ردیف سلول زند  - روپوست
  تعداد فراوانی روزنھھای ھوایی در سطح زیرین و رویی خود  -
  .پوشیده شده است) پلیمری از اسیدھای چرب=کوتیکول(توسط پوستک  - 
  .؟ است)بیشتر/کم تر(ضخامت کوتیکول در سطح باال و تعداد روزنھھا در سطح زیرین برگ   -
 )نگھبان روزنھ و کرکھا.(ولھای تمایزیافتھ میباشندشامل سلولھای زندھی معمولی، و سل  -

در 
C4 

  مجاور روپوست باالیی و پایینی برگ
  ؟؟.)ندارند/دارند(و کالوین .  مرحلھ اول تثبیت کربندی اکسید را انجام میدھد

  ؟.)نمیباشند/میباشند (؟، و قادر بھ انجام تنفس نوری)ندارند/دارند(روبیسکو  
  شامل الیھ کامال اسفنجی، و یک الیھ متراکم در اطراف سلولھای غالف آوندی

در
C3 

   فقط مجاور روپوست پایینی برگ
  .تثبیت کربندیاکسید را فقط در کالوین انجام میدھند

  .، ممکن است تنفس نوری انجام دھند...رم، نور شدید و روبیسکو دارند، و در ھوای گ
 کامال اسفنجی

اس
فنج
 ی

حفره ھای ھوایی درون برگ، ھمواره با بخار آب دیواره ھای سلولی میان برگ اسفنجی اشباع 
  .ھستند

فقط میانبرگ اسفنجی دارند، کھ یک الیھ از این سلولھا اطراف غالف آوندی را احاطھ  C4گیاھان 
 .کرده است

از جنس  میانبرگ
کلرانشیم 

کلروپالست 
و میتوکندری 

حاوی . دارند
 -کلروفیل 

  تثبیت کننده
2 CO  

نرده 
 ای

  .مشاھده نمیشود C4در گیاھان 
  )کالوین و تنفس نوری.. روبیسکودارند( یک الیھ نزدیک بھ روپوست باالیی برگ 

 سلولھای میانبرگ نرده ای، اندازه ی بزرگتری نسبت بھ میانبرگ اسفنجی دارند

سا
خ

تار 
بر

گ 
 ھا

دستجات 
 آوندی

  .؟ آوند آبکشی قرار میگیرد)روی/زیر (رگبرگھا را میسازند، و در ھر رگبرگ، دستھ آوند چوبی
 .دستھ آوندی توسط سلولھای غالف آوندی احاطھ میشوند
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ًو عمدتا در تماس با سلولھای میانبرگ اسفنجی قرار . اندازه کوچک دارند، و فتوسنتزکننده نیستند C3در برگ 
 .گرفتھ اند

سلول 
ھای 

غالف 
: آوندی
نوعی 

 میانبرگ

  .دارند، و توسط یک الیھ سلول متراکم میانبرگ اسفنجی پوشیده شده انداندازه بزرگتری  C4در برگ 
 .)چرخھ کالوین دارند.(کلروپالست دارند، و مرحلھ دوم تثبیت کربندی اکسید را انجام میدھند

  )چیرگی راسی.(ای میباشد، کھ اکسین مانع از رشد این جوانھ ھ)ِحاوی مریستم نخستین راسی(در باالی دمبرگ، جوانھ ی کناری وجود دارد: نکتھ
 .در بین سلولھای غالف آوندی فضای بین سلولی وجود ندارد

  
  روپوست
  پوشاننده

سطح 
  خارجی

  و فاقد
 کوتیکول

سلول ھای 
 تار کشنده

  .سلولھای روپوستی طویل شده اند  -
نسبت سطح بھ حجم  -تھ کناریاشغال بخش عمده ی سلول توسط واکوئل مرکزی و دارای ھس -تک سلولی  -

  باال
  افزایش سطح جذب در ریشھ -
  )باالتر از سطح کالھک و مریستم راسی.(فقط در منطقھ کوچکی در نزدیکی راس ریشھ یافت میشوند  -
  .بیشتر جذب آب ریشھ از طریق تارھای کشنده است  -
 .ل آب را داردبھ ھنگام عبور آب در مسیرپروتوپالستی، این سلول باالترین پتانسی  -

 .الیھ ھای سلولھای پارانشیمی کھ محصول تمایز بافت زمینھ ای در ریشھ ھستند ساختار
درون 
پوست 

 )آندودرم(

  در ریشھ ھمھ ی گیاھان آوندی -)یک الیھ سلول(درونی ترین الیھ پوست
  در اطراف خود دارند) سوبرینی(سلولھای این الیھ یک الیھ مومی

آب فقط از دو وجھ . نسبت بھ آب نفوذناپذیر است. نوار کاسپاری= الیھ چوب پنبھ ای=وبرینس
  .وجھ سلول قابل عبور است 6از 

  پایان مسیرغیرپروتوپالستی در مسیر عبور آب از عرض ریشھ
 

ساختا
رھای 

نخست
ین 

 ریشھ

 پوست
بخش ھای 

 مھم

  برونپوست
 اگزودرم

  چندالیھ سطحی پوست
 در ریشھ برخی از گیاھان

  
  
  

  و مواد معدنی را بیشتر میکندتوانایی کنترل ورود آب   
دایره 

  محیطیھ
  )پریسیکل(

  
 

  خارجی ترین الیھ استوانھ ی مرکزی و در مجاورت آندودرم
  انتقال فعال یونھا بھ درون آوندھای چوبی و ایجادکننده فشار ریشھ ای

  .آبسزیک اسید برای حفظ فشار ریشھای، این الیھ را تحت تاثیر قرار داد
 .ر مجاورت دایره محیطیھ، آوندھای آبکش و آوندھای چوبی بھ صورت یک در میان قرار میگیرندد

دستجات  دولپھ
   آوندی

 
  تک لپھ

 
 دو لپھ ای

 
استوانھ 

  ی
 مرکزی

 مغز
 تک لپھ ای

  
  .قسمت اعظم آب جذبشده از این طریق است: تارھای کشنده

 
محل 
 جذب

 ریشھ ھا

  .قسمت اندک آب جذب شده از این راه است: وستیسایر سلولھای روپ
 

جذب 
آب در 

 گیاه

مکانیسم 
 جذب

، )فشار اسمزی بیشتر(بھ محلی با پتانسیل آب پایین تر( کمتر) فشار اسمزی(آب ھمواره از محلی با پتانسیل آب باالتر  -
  .حرکت میکند

  )نوعی انتشار ساده.(آب در بین سلولھای زنده فقط بر اساس اسمز جابھ جا میشود  -
  عبور از دیواره سلولی و غشای پالسمایی سلول← الیھ نازک آب اطراف ذرات خاک و یونھای معدنی حل شده در آن   -

در صورت (عبور از اگزودرم← و آب بھ سیتوپالسم سلول تارکشنده ) تارکشنده یا سایر سلولھای روپوستی(روپوستی
  )وجود

  آوند چوبی←  دایره محیطیھ←  عبور از آندودرم← عبور از الیھ میانی پوست ←  
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 پایان مسیر توضیحات نیروی موثر حرکت مسیر
  تفاوت پتانسیل آب )مسیر درونسلولی (پروتوپالستی

  در) فشار اسمزی(
  سلولھای عرضی

 ریشھ

ًآب و مواد حل شده در آن، مستقیما و از طریق 
پالسمودسمھا، ازسیتوپالسم یک سلول بھ سیتوپالسم 

در این مسیر واکوئلھا .  میشوندسلول مجاور منتقل
 .میتوانند نقش داشتھ باشند

.............. 

در دیواره سلوھای . عبور شیره خام از دیواره سلولی دیواره ای
گیاھی فضای کافی برای حرکت مولکولھای آب وجود 

  .دارد
 . کامال بھ آب تراواستدیواره سلولزی

  غیرپروتوپالستی
  مسیر(

 )برونسلولی

 فضای برون سلولی

  نیروی ھم چسبی بین
 مولکولھای آب

عبور شیره خام، از فضای برون سلولی موجود در 
 بین سلولھای گیاھی

.............  
        و

............. 

  
 توضیحات راه انجام تعریف فرایند

  اندکی از طریق
 )کوتیکول(پوستک

 اندکی از طریق عدسکھا

خروج آب از سطح گیاه بھ  تعرق
صورت بخار است، کھ بیشتر 

توسط برگھا و روزنھ ھای 
قسمت اعظم از راه روزنھ  .ھا انجام میشودھوایی آن

 ھای ھوای

  .زمانی انجام می شود کھ فشار آب درون گیاه افزایش یابد
  :بھ ھنگام باالبودن فشار ریشھ ای و پایین بودن تعرق

1-..............................................................  
2-.............................................................. 

  
 توضیحات نقش وضعیت دیواره        محل روزنھ

  در گیاھان
: C4  وC3  

در روز باز 
  و

 درشب بستھ

در ساختار ھمھی بخشھای  ھوایی
  ھوایی

  جوان و علفی
در برگھا بیشتر از سایر نقاط 

  ھستند
ِو با فضاھای کندوییشکل بین 

ی در سلولھای میانبرگ اسفنج
  .ارتباط ھستند

ِاین فضاھا ھمواره با بخار آب 
خارج شده از دیواره سلولی 

 میانبرگھای اسفنجی اشباع ھستند

  غیریکنواخت
 و سلولزی

 CAMدر 
  تیره(

  گل ناز و
  )کاکتوس
: در روز

..............  
: در شب

............. 

  تبادل گازھا -1
  جھت فتوسنتز

  CO2جذب 
  دفع اکسیژن

  انجام تعرق -2
  دفع اکسیژن، -3
H2O و CO2  

 اضافی

  با عملکرد سلولھای نگھبان باز و بستھ میشود -1
قسمت اعظم تعرق از راه روزنھھا انجام  -2

  میشود
در بخش روپوست قرار میگیرند، و ھر  -3

سلول نگھبان  2 روزنھ ھوایی دارای
کھ این . است) روپوستی تمایزیافتھ(روزنھ
  :سلولھا

  .کلروپالست دارند و فتوسنتز میکنند -1
  .بر سطح خود میسازندکوتیکول را  -2
  .دیواره سلولی غیریکنواخت دارند -3

  تعداد روزنھ ھای ھوایی در سطح پایینی برگ
 )معرف کبالت کلرید.(بیشتر است

در (در منتھی الیھ آوندھای چوبی آبی
 .ار دارندقر) انتھای رگبرگھا

  یکنواخت و
  از جنس
  لیگنین و

 سلولز

  ھمواره باز
  ھستند و و

  .مرده اند
 

  محل انجام
تعریق خروج 

  شیره خام
  تعدیل فشار(

  درون سیستم
 )آوندی

و ...............، ...........در برگ گیاھان  -1
....................  

  )دولپھ ای.( در حاشیھ برگھا قرار میگیرند
گندم، ذرت و .......................(.در گیاھان  -2

  .در انتھای برگھا قرار میگیرند....)
 )امالح+آب(شیره خام -3

در تنھ چوبی درخت ھم مشاھده  عدسک
 .میشود

  تقریبا ھمیشھ -   
 باز

  تبادل گازھا
  جھت تنفس

  سلولی
  جذب اکسیژن و

 COدفع 

  سلولھا در محل عدسک از ھم فاصلھ دارند و
  .ھا را فراھم میکنندامکان تبادل گاز

در محل عدسک بھ مقدار اندک تعرق ھم 
 .صورت میگیرد

  
سلول ھای نگھبان 

 روزنھ
  )در نتیجھ فعالیت مریستمھای نخستین( سلولھای روپوستی تمایزیافتھ  -
    CO2لوبیایی شکل، کلروپالستدار و تثبیت کننده   -
در صورت .  ؟ دارد)بیش تر/ کمتر(ل بیشتر و ضخامت ، طو)داخلی(نسبت بھ دیواره شکمی) خارج(دیواره پشتی  -

  تورژسانس، دیواره پشتی
  .نسبت بھ دیواره شکمی بیشتر منبسط میشود

 در دیواره این سلولھا، جھت گیری شعاعی رشتھ ھای سلولزی دیده میشود  -
مکانیسم عمل 

 روزنھ ھا
باز 
 شدن

 از سلولھای روپوستی اطراف بھ درون سلول نگھبان روزنھ و تورژسانس این فزایش فشار اسمزی در سلول نگھبان روزنھ کشیده شدن آبا
  :سلول خمیده شدن این سلول و بازشدن منفذ روزنھ ھوایی تحت تاثیر دو نیروی فیزیکی

  نیروی ناشی از آرایش شعاعی رشتھھای سلولزی در دیواره سلول نگھبان - 1
 .این دو سلول در محل تماس ثابت باقی میماند) تیغھ میان(طول دیواره مشترک. نیروی مستقر در محل تماس میان دو سلول نگھبان - 2
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نیروی حاصل از انبساط بیشتر دیواره پشتی، از طریق رشتھ ھای شعاعی سلولزی بھ دیواره شکمی ←  
  .منتقل شده و دیواره ھای شکمی دو سلول نگھبان از ھم دور میشود

 

 

بستھ شدن ← کاھش انبساط دیواره پشتی و شکمی← ) پالسمولیز(ھبان روزنھخروج آب از سلولھای نگ بستھ شدن
  روزنھ

 .آبسزیک اسید موجب بستھ شدن روزنھ ھای ھوایی میشود  -
  سازشھای

  گیاھان برای
 کاھش تعرق

  تعداد کمتر روزنھھا در سطح باالیی برگھا نسبت بھ سطح زیرین برگ  -
  )تیره کاکتوس(، یا گرم)درختان کاج(د روزنھھا در اقلیمھای خشک و سردداشتن روزنھ ھای فرورفتھ و کاھش تعدا  -
  وجود کرک بر روی برگھا  -
  ...............مثل........................ بستھ شدن روزنھھا در روز و بازشدن آنھا در شب در گیاھان   -
  .؟ است)کم تر/ بیشتر  (ضخامت در سطح باالیی)وجود پوستک  -
  :ی باال و شدت زیاد نور در گیاھاندر دما  -
C3)1 فتوسنتز بھ شدت کاھش .(، و تنفس نوری بھ شدت صورت میگیرد)کاھش تعرق(روزنھ ھای ھوایی بستھ میشوند

  )مییابد
C4) 2فتوسنتز انجام میشود.( ً، روزنھ ھا تقریبا بستھ میشوند، ولی بھ علت تثبیت دو مرحلھای، کالوین را انجام میدھند(.  

CAM) 3فتوسنتز انجام میشود.(، روزنھ ھا بستھ اند، و مرحلھ دوم تثبیت کربندی اکسید در چرخھ کالوین انجام میشود(.  
 

  
  

 شیره خام
توسط ریشھ جذب و بھ صورت غیرفعال در آوندھای  -محلولی رقیقی از آب، مواد معدنی ، یونھا و گازھای محلول  -

  بھ صورت) سلولھای مرده(چوبی
  .ت برگھا ھدایت میشودیکطرفھ بھ سم

  .بھ ھنگام تعریق، شیره خام اضافی از گیاه خارج میشود  -
  .، موجب اختالل در تداوم شیره خام میشود  ...............................................-
 

کشش 
 تعرقی

بود آب آن با اسمز از سلول مجاور و در نھایت از آوند ، کم)انجام تعرق(با تبخیر مقداری آب از ھر سلول میانبرگ
  .چوبی جبران میشود

← سلولھای میانبرگ اسفنجی یا نرده ای ← سلولھای غالف آوندی ←  آوند چوبی: مسیر حرکت آب در برگ
  فضاھای کندویی

  تعرق ←تبخیر از سلولھای اسفنجی مجاور روزنھ ← شکل بین سلولھای اسفنجی
 افزایش احتمال حبابدار شدگی← افزایش کشش تعرقی

مولکولھای آب توسط پیوندھایی بھ یکدیگر متصل و چسبیده (ناشی از پیوندھای ھیدروژنی بین مولکولھای آب  - ھم چسبی
  .)ھستند

  کاھش احتمال حبابدار شدگی← . توان ستون آب درون آوند چوبی را بسیار زیاد میکند  -
  ....................................................نظریھ ←  حرکت آب در داخل گیاه  -
  .پیوستگی ستون آب در آوند چوبی، توسط ھمچسبی بین مولکولھای آب تداوم مییابد  -
 

  نیروھای
  باالکشنده
 شیره خام

  ناشی از چسبندگی مولکولھای آب بھ دیواره چوبی، سلولھای ھادی  - دگر چسبی
 ار شدگیکاھش احتمال حبابد← .از گسستگی ستون آب جلوگیری میکند  -

فشار ریشھ 
 ای

کاھش ← ، یونھای محلول در آب از دایره محیطیھ بھ درون آوند چوبی)صرف انرژی زیستی(ناشی از ورود فعال
  پتانسیل آب در آوند چوبی

 کشیده شدن آب از دایره محیطیھ بھ درون سلول ھادی چوبی← و افزایش فشار اسمزی آن 

  نیروھای
  ھل دھنده ی
 آب از پایین

  دعملکر
  سلولھای
 تارکشنده

حرکت آب در جھت شیب پایین پتانسیل آب و ←افزایش پتانسیل آب در این سلولھا ←با جذب دائم آب و امالح 
  ورود بھ آندودرم و

 پیوستگی شیره خام در آوندھای چوبی← ورود بھ آوند چوبی← دایره محیطیھ 
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  ایجاد اختالل در تداوم شیره خام← ، ایجاد شوند )تراکئید یا عناصر آوندی( رون آوندچوبیحبابھای بخارآب یا ھوا، د مکانیسم
  عوامل ایجادکننده

  حبابدار شدگی
 

عوامل جلوگیری 
کننده از حبابدار 

  شدگی
 

کاھش تعرق و حفظ فشار ریشھ ...........(عملکرد ھورمون  -افزایش فشار ریشھ ای - دگرچسبی -ھمچسبی
  )ای
 

حبابدار 
 شدگی

ایجاد کننده عوامل 
  از حبابدار شدگی

 

  تعرق شدید افزایش تمایل گازھای محلول در شیره خام برای خروج و بھ ھم پیوستن
  یا تراکئیدھا در اثر نیش حشرات یا شکستھ شدن شاخھھا آسیب آوندھای چوبی  -
  سرما و یخزدن شیره خام عدم انحالل ھوا در یخ و جداشدن آن از شیره خام یخزده  -
 

 فشار حاصل از حبابھا زیاد باشد ممکن است از یک آوند یا تراکئید از راه النھا بھ آوندھا یا تراکئیدھای مجاور منتقل شونداگر  
  

در صورت حبابدار شدگی و مسدودشدن یک عنصر آوندی، شیره خام از راه النھا بھ عنصر آوندی مجاور منتقل  مزیت الن ھا
  .میشود

حبابھا در یک آوند . یک آوند بھ آوند دیگر بسیار کم است شتن ساختار خاص، امکان انتشار حبابھا ازبھ دلیل دا
 .محصور میمانند

بذر 
افشانی 

 ھوا

اگر فشار حاصل از حبابھا زیاد باشد، حبابھا میتوانند از یک آوند بھ آوند مجاور منتقل میشوند بذر افشانی ھوا و توقف  عیب النھا
 وندیکامل شیره خام در یک دستھ آ

  
 شیره خام   شیره پرورده  

  ....حاوی آب و قندھا و . غلیظتر و در طی فتوسنتز تولید میشود
حرکت آزادانھ مواد از طریق پالسمودسم در منافذ موجود در دیواره 

  ِھای میان سلولھای غربالی
فقط از طریق . ( قادر بھ انتشار از طریق غشای پالسمایی نیستند

  )انتقال فعال
در محل (دانھ از طریق پالسمودسم بین دو سلول غربالیحرکت آزا

  )صفحھ غربالی
 حرکت در تمام جھات با سرعتھای متفاوت

  رقیقتر حاوی آب، یونھا، امالح و گازھای محلول
  تراکئید و عناصر(حرکت آزادانھ آب در سلولھای خالی ھادی چوبی

  از طریق النھا و منافذ خالی از پالسمودسم) آوندی
  نتشار از طریق غشای پالسماییقادر بھ ا

  حرکت آزادانھ از طریق النھا و صفحھ منفذدار بین سلولھای ھادی چوبی
 ًحرکت فقط بھ سمت باال و با سرعت تقریبا یکسان

  
 توضیحات نتیجھ فرایندھای دخیل مسیر مرحلھ

بارگیری 
 آبکشی

  سلول ھمراه←انتقال قند از منبع 
  سلول ھادی آبکشی←

 

  فزایش فشار اسمزی درا انتقال فعال
  سلول ھادی آبکشی

 

  تولید انرژی توسط سلولھای ھمراه
  . صورت میگیرد

  یا) کلرانشیم(میانبرگ: سلول منبع
  سلول ذخیره کننده مانند پارانشیم ریشھ

 
انتقال آب از 

آوند چوبی 
مجاور بھ آوند 

  آبکشی
 

از طریق النھای موجود در دیواره 
  طولی آوندھای چوبی و آبکشی

 

  سمز آبا
  )غیرفعال(
 

  افزاش فشار در داخل
 سلول ھادی آبکشی

 

حرکت قند در 
آوند آبکشی بھ 

سمت محل 
 مصرف

از طریق پالسمودسم در منافذ 
موجود در صفحھ ی غربالی بین 

ھر دو سلول ھادی حرکت مواد بھ 
طور آزادانھ از سیتوپالسم یک 

  سلول بھ بعدی
 

  جریان تودھای
  )غیرفعال(
 

  د شیره یجابھ جایی موا
 پروده در آوند آبکشی

  ارتباط مستقیم بین سلولھای زنده
 از طریق پالسمودسم ھا

باربرداری 
 آبکشی

  سلول← انتقال قند از آوند آبکشی
  ھمراه

پارانشیم ریشھ ( محل مصرف←  
  )یا ھر سلول مصرف کننده

 

  سلول ھمراه انرژی الزم را تامین  انتقال فعال
 میکند
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  اشکاالت مدل
  جریان
  )تودھای(فشاری

 

  غیرقابل توجیھ بودن سرعت باالی حرکت ساکارز و آمینواسیدھا در آوند آبکشی با نیروی غیرفعال جریان توده ای  -
  حرکت مواد حل شده با سرعتھای متفاوت  -
  جھت متفاوت حرکت مواد در آوند آبکشی  -
 

  
  .بھ تعیین ترکیب شیره پروده کمک کرده اند  - شتھ ھا

ساعت  3تا  2ورت کلنی روی ساقھ ھای گیاھی زندگی میکنند و خرطوم خود را تا محل آوند آبکش فرو میکنند و بھ ص  -
  .ھمانطور میمانند

  .مواد قندی موجود در شیره پرورده از مخرج آنھا بھ بیرون تراوش میشود  -
یھ میکنند و آنھا را در برابر حشرات مورچھھای نگھبان کھ از شتھ ھا بزرگتر ھستند، از این قطرات تراوش شده تغذ  -

  ....رابطھ ←  شکارچی محافظت میکنند
  ........افزایش ھورمون ← وارد کردن صدمھ مکانیکی  -
 خروج شیره خام در اثر فشار خود این شیره← قطع خرطوم ← بی حس کردن شتھ  -

  
  .مصرف میشود) میتوکندری(و تنفس سلولی) کلرپالست(در تنفس نوری، و )کلروپالست(در فتوسنتز تولید اکسیژن

  .درون پراکسیزوم نیز، ممکن است اکسیژن تولید شود
 

مواد 
معدن

 ی

مواد دفعی 
 معدنی

CO2 مصرف میشود) کلروپالست(تولید، و در فتوسنتز) میتوکندری(و تنفس نوری) میتوکندری(در تنفس سلولی. 

  
  بیشتر مواد

  دفعی حاصل
 از متابولیسم

  .تولید و در فتوسنتز مصرف میشود) میتوکندری(لیدر تنفس سلو آب
  .درون پراکسیزوم نیز ممکن است آب تولید شود

 
  .برخی از مواد دفعی از طریق افتادن برگھا و بخشھ ایی از پوست گیاھان چوبی دفع شوند

 آبکش پسین+ کامبیوم چوبپنبھ ساز+چوبپنبھ: پوست
  .در بخشھایی مانند مغز ساقھ انبار میشوند← . در نتیجھ متابولیسم ایجاد میشوند.............. .و ........... ، ............

 

 

 مواد آلی

در گیاھان 
 علفی

  .جمع می شوند..................................... و .............................. مواد دفعی در 
 

  محافظت از خورده شدن توسط جانور گیاه خوار
 

برخی از مواد دفعی گیاھان نقش 
 )ت ثانویترکیبا(دفاعی دارند 

  حفاظت در برابر عامل بیماریزا
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. ستی نی است خطیا رهی نشاستھ ذخولی و محکم است یسلولز حالت ساختار  

 
  دارندوارهی کھ دییوکز ساختھ شده اند سلول ھانشاستھ و سلولز ھردو از گل

 
اھانی و گانی ھا و آغازی دارند مثل باکتریشکل منظم تر  

 
  نقش داردی بھ نوع  در استحکامیاھی گی توان گفت تمام سلول ھایم
 

  در استحکام نقش داردوارهی درایز
 

تدرای سازد کھ جنس آن کربوھی را میانی مغھی مادر تلول توان گفت سیم  
 

وارهی شده دسی تازه تاسی سلول ھاای دختر لول است اما سنی پکتدی ساکاریو پل  
 

www.konkur.in

forum.konkur.in



ت    وه  یـی                                                                                                                                                                                                                                                                 -      ی  ز                                                                                                                                                                                                                                                                    ا

 
- 17 - 

سازندی را منی و پسنینخست  
 
  فضاری مثال در شکل زی برادی دی فضاتوان ی مزی نیاھی گی سلول ھانیب
 
  وجود داردیاھی سلول گنیب
 
ھ سلول بھ ھستھی النی وجود دارد دورترھی مجاور ھفت الیاھی دو سلول گنیب  
 
  باشدی میانی مغھیت
 

  توانند ارتباط برقرار کنندی میتوپالسمی سی ھا از کانال ھاپالسمودسم
 

سمود کھ از پالسمی باشد موادی الن مفضای پالسمودسم ھا در نیشتری بیول  
 

یاھی گی و ھورمون ھانیتامی ودی اسنوی توانند عبور کنند عبارتند از گلوکز آمیم  
 

  مثالی زنده ھستند برای ولو پالسمودسم  ندارنددارند ن الن یاھی گی سلولھایبعض
 

  مثل سلول تخم و گامت ھایاھی گی ھایتک سلول
 

  باشدی میول مرکزک دھد ھمان وای اندازه مریی کھ تغی اندامکورژسانس اولین  تدر
 

  شودی بزرگ میاھی کشد و سلول گی مواری خود را بھ سمت دواکوئول انس شدر تور
 

شود ی مدهیروپالست و کروموپالست دئول ک در واکو یاھی گی در سلولھایرنگ مواد  
 

  وجود نداردکی نوکلئیدھای و اسی ماده وراثت واکوئول  در
 

 و بسیاری از مواد را می تواند ذخیره کند
 

  شودی مرهی ذخزی ندی اسکوئول کاکتوس در وازی مناطق گرم ناھانیگ
 

وست خود پوستک ندارد و در رو پکند یمن فتوسنتز شھیر  
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عامل بیماری توانند ی مواگوئول شده در رهی ذخی ھانی پروتئاکی سلیماری بدر  

 
 باشند
  آ می باشدنیتامی ساز وشی پنیکاروت

 
   غیاثی٠٩١٤٩٢٨٥٤٥٢

 
  جذب آن در بدن انسانی باشد برای می قابل حل در چربکاروتن 

  باشدیصفرا الزم م
 

  باشدی قند دانھ جو نشاستھ میشد ول بای جوانھ جو مالتوز مقند 
  کندی طول موج کار منی ترنیی و پانی در باالتر  و  ب  آی ھالیکلروف

 
  داردیشتری کاربرد ب۴٠٠ طول موج یکی ھا در نزدویید  کارتیول

 
باشندی  دو لپھ ماھانی گھمکی نعنا و روناس ی محمدگل  

 
  مختلف در آنیت ھا شوند مانند شکستن شاخھ و قسمماری باھانی گھرگاه

 
شودی مادی زلنیھورمون ات  

 
  و مرحلھ واسطھ را دارندیتوکندری چرخھ کربس میاھی زنده گی سلولھاھمھ

 
 بھ جز آوند آبکش کھ اندامک ندارد

 
ستی است اما تار کشنده و پوستک قرار نی سراسرروپوست   

 
 در ھمھ جا وجود داشتھ باشند

 
راپوستی پرایت وجود ندارد ز توان گفت کھ روپوسی مراپوستیدر پ  

 
  وجود داردیاھی مسن گی پوست در اندام ھای رویبھ جا
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  و تنوع کاریاھی گی بافت ھا و سلول ھاری نسبت بھ سامی پارانشبافت

 
باشدی انسان میوندی پی دارد معادل بافت جانوریادی مکان زفھیو وظ  

 
  داردیادی نقش زنشیم  کالی علفی استحکام بافت ھا و اندام ھادر

 
باشدی پوست مریً نقش داشتھ باشد معموال در زتواند ی در انعطاف منیچنھم  

 
باشد ی ممی دارد طول الن کمتر از اسکلرانشی دارد اندامک کمنی دوموارهیو د  

 
می دراز است اسکلرانشمی نسبت بھ پارانشی کممی کوچک است کالنشمیپارانش  

  باشدی می آوندی بافتھانی بً باشد و معموالی منی درازتریبرًمخصوصا ف
 

 کھ ھنگام خوردن ی سختی ھاذرهوجود دارد  میوه  اطراف پوشش ھستھ میاسکلرانش
د باشی سلول ھا منی از ایا  مجموعھمی کنی دندان حس مری زیبگال  

 
 توانند ھم دراز و ی ممی اسکلرانشی برد سلول ھای را بھ مغز می این حس  عصبامیو پ

  داشتھ باشندی انشعاب دار ھایتاه و الن کودیھم مثل اسکلرئ
 

 نیتر ی است کھ شکل آبکش در سطح خود دارد اصلی منافذش طوری آبکشیول ھاس
سلول عالوه بر آوندھا یعنی نی آوندھا ھستند اھادی بافت ھا یسلول ھا  

یگری دیھا  
٠٩١٤٩٢٨٥٤٥٢ وجود داردزی نبریمثل ف  

 
را ؟؟ چشود یم نی است چوبی سلولوزی آبکشی آوندھاوارهید  
 

کند ی رسوب می مختلفی چوب بھ شکل ھای چوبی آوندھاوارهیدر د  
 

یاصر آوندعن باشند ی می آبکشی بزرگ تر از آوندھای چوبیآوندھا  
 

  قرار گرفتند وھم ھستند کھ در طول یوند آی از عنصرھایا مجموعھ
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  رفتھ استنی از بی عرضوارهی و دیصفحھ وسط
 

ھا گل ندارند  باز دانھای از خزه و سرخس چکدامیستند و ھ نھاندانھ ھی ھا ھمگگل  
 

رندیگ ی  فشرده کنار ھم قرار متیمی  مرسیسلولھا  
 

  سلول موجود درستی زنده باشد قرار ناھانی ھر سلول موجود در گستیقرار ن
 یادی زتوزی بزرگ مراحل می ھستھ ھای امیرس ی میولھاس ھستھ داشتھ باشد اھانیگ

 دارند
 

 ھدف ی باشد ولی قدرت مشی افزای طول و کمشی افزاشتری بنی نخستی ھامیس مرھدف
  ھستنددیپلوئیً معموال داھانی باشد گ طول می شی فقط افزانی پسی ھامتیرسم

  ھستنددی تتراپلوئاھانی از گی باشد بعضدی ھاپلوئدی آنھا باگامت پس 
 

  باشدی کروموزوم ھمتا میرا باشد و دای مدیپلوئی آنھا دپس گامت 
 

 باشد و بھ گرده ی حشرات می جذاب برای رنگ ھای داراباشدی دوم کھ گلبرگ محلقھ
     کندی کمک میافشان
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