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 فصل ششم

 یک یاد آوری کوچک

                         یوکاریوت ها              پروکاریوت ها         ویژگی ها       

 موجودات معمول
باکتری ها و آرکی باکتری  

 ها
 گیاهان -جانوران -قارچ ها  -آغازیان  

  میکرون 100الی  10 میکرون 10الی  1 اندازه

 نوع هسته
ناحیه  -دارند هسته واقعی ن

 نوکلئوئیدی
 هسته ی واقعی دارای غشای دو الیه

 RNA ( سنتز ) ساختن

 پروتئین /

هر دو همزمان در 

 سیتوپالسم

در هسته و سنتز پروتئین در  RNA سنتز

 سیتوپالسم

 50S + 30S 60S + 40S ریبوزوم

 ساختار های بسیار کم ساختار سیتوپالسم
سلولی و  ساختار های پیچیده از جمله اسکلت

 سیستم غشایی درونی

 حرکت سلول
تاژک ساخته شده از 

 پروتئین فالژلین

 حرکت  -تاژک و مژک ساخته شده از میکروتوبول 

 کاذب پای با

 از یک تا هزاران میتوکندری در هر سلول ندارند میتوکندری

 در جلبک ها و گیاهان دیده می شود ندارند کلروپالست

 و معموال جانداران پر سلولی -کلونی  -تک سلولی   تک سلولی هستندمعموال سازمان بندی سلولی

 تقسیم سلولی
تقسیم دوتایی ) ساده ترین 

 (نوع تقسیم
 میتوز و میوز

 

 ::::پای کاذب قسمتی از ماده زمینه ای است که از منافذ به بیرون منتشر شده است.----:::: سنتز یعنی ساختن
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 اهیگییاخته ویژگی های  گفتار اول

 امروزه بیشترین گونه های گیاهی روی زمین را گیاهان آوندی به ویژه نهان دانگان تشکیل می دهند.

 

 

 واژه ی یاخته اولین بار با مشاهده ی چوب پنبه وارد زیست شناسی شد.

 دیواره ی یاخته ای یاخته ی گیاهی -1

 سلولز 

 

 

اند. پیوستن دو مولکول بتا گلوکز مولکول بتا گلوکز با اتصاالت ازیدی بوجود آمده  nدرشت مولکولهای پلی ساکاریدی هستند که از ترکیب سلولزها

آورد. از مجموعه بلورها را بوجود می بلور سلولزبا آرایش فضایی مکعبی شکل مولکول سلوبیوز  5شود. هر می سلوبیوزموجب تشکیل یک مولکول 

  .شودحاصل می ماکروفیبریل سلولزیمیکروفیبریل  20و از مجموع  میکروفیبریلهای سلولزیو از مجموعه میسلها  میسلها

 همی سلولز 

کربنی مانند مانوز  6کربنی مانند گزیالنها و قندهای  5اشتراک قندهای  ای دیواره هستند که از نظر شیمیایی ازهمی سلولزها بخشی از مواد زمینه

اند. در بیشتر موارد واحدهای همی سلولزی از یک محور ازیدی ستون مهره با ساختمان خطی ساخته شده که در و اسیدهای اورونیک بوجود آمده

  .اندبا سلولز مشترک شده پیوندهای هیدروژنی جایگاههای مختلف بوسیله

 پکتینها 

  .ستا پکتات کلسیمتر است. بخش عمده تیغه میانی سلولها از این مواد شبیه همی سلولزها هستند اما مقدار اسیدهای اورونیک آنها خیلی بیش

 

 

 تفاوت یاخته ی جانوری و گیاهی 

 دیواره 

 کریچه

 سبزدیسه 

 در گیاه که جانوران فاقد آنها هستند 
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 ها  پروتئین

لیت کشش است که این پروتئین در قاب اکستانسیناسید آمینه پرولین است.پروتئین معروف دیواره |پروتئینهای موجود در دیواره بیشتر از مشتقات 

 .دیواره نقش دارد

 نگاهی به شیمی

شود که درآن ها دار به طور غيرعادي قوي است اين جاذبه در ترکيباتي مشاهده مياز ترکيبات هيدروژنجاذبه بين مولکولي دربرخي 

بين هيدروژن و عناصري که اندازه کوچک و الکترونگاتيوي زياد دارند پيوند هيدروژني وجود دارد. پيوند هيدروژني نه تنها بين مولکول 

 .شودماده متفاوت که توانايي تشکيل پيوند هيدروژني را دارند نيز برقرار ميهاي يک نوع ماده، بلکه بين مولکول هاي دو 

   Hydrogen Bond  تعريف پيوند هيدروژني

متصل گردد، شرايطي براي به وجود آمدن نوع بسياري  نيتروژنيا اکسيژن ،فلوئور هرگاه هيدروژن به اتمي با الکترونگاتيوي زياد مثل

 .گويندميپيوند هيدروژني شودکه به آنبت ـ منفي حاصل ميمهمي جاذبه بين مولکولي مث

 

 

 

 یاخته ی گیاهی: 

 دیواره ی یاخته ای: در برگیرنده ی پروتوپالست است

 پروتوپالست )هم ارز یاخته در جانوران(

 عملکرد دیواره ی یاخته ای:

 حفظ شکل یاخته ها  -1

 یکر گیاه استحکام پ استحکام یاخته ها  -2

 واپایش تبادل مواد بین یاخته ها در گیاه -3

 جلوگیری از ورود عوامل بیماری زا  -4
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 بخش های دیواره ی یاخته ای

 :تیغه ی میانی-1

 به دنبال تقسیم هسته ایجاد می شود 

 از پلی ساکاریدی به نام پکتین ساخته شده است 

 نگه پکتین مانند چسب عمل می کند و دویاخته را در کنار هم

 می دارد  

 

  :دیواره ی نخستین- 2

 جنس: دارای رشته های سلولی که در زمینه ای از پروتئین و انواعی از پلی ساکاریدهای غیررشته ای )خمیری شکل( قرار می گیرند.

 مانند قالبی پروتوپالست را در بر می گیرد اما مانع رشد آن نمی شود.

ا رشد پروتوپالست و اضافه شدن ترکیبات سازنده ی دیواره، اندازه ی آن نیز افزایش دارای خاصیت گسترش و کشش است و همراه ب

 می یابد

 

 

 

 

 

 در بعضی یاخته های گیاهی، الیه های دیگری با این نام وجود دارد: دیواره ی پسین -3

 طرز قرارگیری رشته های سلولزی در دیواره ی پسین، سبب استحکام و تراکم این دیواره می شود.

 گیاهی می شود. عت از رشد یاخته یممانباعث 

 

 پالسمودسم با میکروسکوپ الکترونی قابل مشاهده اند
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 پالسمودسم ها با فراوانی در الن مشاهده می شود.

 ترکیب دیواره در یاخته های متفاوت، متناسب با کاری که انجام می دهند 

 و حتی در طول عمر یک یاخته فرق می کند.

 دانستنی ها

  الن و پالسمو دسم

 (pit( جمع )پالسمودسماتا( و الن )Plasmodesmaپالسمودسم )

کرده و سيتوپالسم ر هستند که از ديواره سلول عبور نانومت 50 – 40سمايي به قطر پالسمودسماتا )مفرد:پالسمودسم( زائده هاي لوله اي غشاء پال

( نام دارند به وجود مي pit) الن و هستند ديگر جاهاي از نازکتر که سلولي ديواره از بخشهايي در پالسمودسماتا سلول هاي مجاور را مرتبط مي کنند. 

 آيند.

دسم ها همه ي پروتوپالست د پالسموهي بيشتر وجود دارند. به علت وجوگا و 12 تا 10 تعداد به خوشه صورت به ها الن نواحي در ها پالسمودسم 

 شود.دهد که سيم پالست گفته ميتشکيل يک مجموعه ي به هم پيوسته مي گياهدرون يک 

 . دارد وجود پالسمودسم 100000 تا 1000  بين گياهي معمولي سلول يک در 

 ارتباطات به نهايت در قطعات اين و گيرند مي قرار مياني تيغه البالي آندوپالسمي شبکه  در زمان تقسيم سلولي و تشکيل ديواره جديد، قطعاتي از 

بين سلول هايي که از سلول يکسان مشتق شده اند،  ارند. پالسمودسم ها اوليه ارتباطد نام اوليه پالسمودسماتاي که شوند مي تبديل سلولي

 برقرار مي کند.

 هاي ائدهز پيدايش با يا ها پالسمودسم نوع اين. است گرفته شکل ها آن سلولي ديواره که آيند مي بوجود هايي سلول بين پالسمو دسماتاي ثانويه 

از پالسمودسم هاي اولي ايجاد مي شوندپالسمودسم هاي ثانويه عالوه بر ول پديد مي آيند و يا با انشعاب سل سطح در پالسمايي غشاء اي جوانه

 افزايش ارتباط بين سلول هاي همسان ، در بين سلول هايي که يکسان نيستند نيز امکان ارتباط سمپالستي مستمر را فراهم مي کنند.

 و ... مي گذرندRnaينها ،از محل پالسمودسماتا مواد مختلفي از جمله : آب ، مواد معدني، قندها ، پروتئ 
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 (pitالن )

  الن حفره اي در ديواره سلول گياهي مي باشد که اجاز مي دهد مواد بين دو سلول همجوار رد وبدل شوند. الن شامل حفره الن و غشاي الن مي

 الن جفت  باشد. غشاي الن بخش نازکي از ديواره باقيمانده در محل مي باشد. الن ها اغلب به صورت

 يواره دو سلول همجوارديده مي شود .در د

 الن اوليه 

ت  رديواره اوليه سلولها ضخامت يکنواخت ندارند و در برخي قسمتها نازک است و در برخي قسمتهاي ضخيم به نواحي نازک ديواره اوليه که به صو

 اند.گرفته گويند. معموال در اين نواحي پالسمودسمها قرارشود الن اوليه ميفرورفتگيهايي مشاهده مي

 الن ثانويه 

ه يا يديواره ثانويه نيز ضخامت يکنواخت نداشته و در برخي قسمتها ضخيم و در برخي قسمتها نازک است. به فرورفتگيهاي ديواره ثانويه الن ثانو

 شود که ممکن است در محل النهاي اوليه يا مستقل از آنها تشکيل شود. امکان دارد پيت گفته مي

 

 

 

 

 

 

  simple pitده :الن سا

 مي دهدي پارانشيمي  در الن هاي ساده ، ديواره ثانويه در برخي نواحي حضور ندارد. اين النها که تقريبا استوانه اي شکل هستند، اغلب در سلولهاي 

    . شود
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  boardered – pit: اي هاله الن 

عموال اين سلول ها سيتوپالسم ندارند چرا که اغلب سلولهاي مرده اند. در اين اين النها اغلب در تراکئيدها و عناصر آوندي مشاهده مي شوند و م

ه غشاي کالنها که تقريبا گنبدي شکل هستند و در باالي گنبد منفذي باز مي ماند . بين جنت الن متقابل اغلب بخشي از تيغه مياني مشاهده مي شود 

  .باشد نمي سماييپال غشاي جنس از اصال خود نام برخالف و دارد  الن نام

 

 انواع تغییرات ترکیبات دیواره ی یاخته ای:

 چوبی بودن: به علت تشکیل ماده ای به نام لیگنین )چوب( ایجاد می شود.-1

  شود. لیگینین بین میکرو فیبریلهایسط پروتوپالست سلول ساخته شده و دیواره آغشته به چوب میتو چوبدر این حالت لیگنین یا 

و مقاوم مثل  بافتهای هادیدهد. لیگنین در دهد و استحکام دیواره را افزایش میگیرد و تشکیل شبکه میسلولزی در نواحی خالی قرار می

 .شوداسکلرانشیم مشاهده می

 *لیگنین سبب استحکام بیشتر دیواره می شود 

 *لیگنین توسط پروتوپالست یاخته ها ساخته می شود.

 .ی شودکانی شدن:ترکیبات کانی به دیواره ی یاخته اضافه م-2

 سیلیس و یمکلس مثل متفاوتی نمکهای. دهدمی کاهش را نفوذپذیری و افزایش را دیواره استحکام و کنندمی نفوذ درون به نیز معدنی مواد

 بکهاجل و ایهادولپه از برخی در و کندمی رسوب زیرین هایالیه یا بشره دیواره در کلسیم نمکهای از. کنندمی رسوب بلور صورت به

 سلول درون به بیماریزا عوامل ورود از و داده افزایش را استحکام. شودمی دیده اسبیان دم و گندمیان دیواره در هم سیلیس. است انفراو

 .کندمی جلوگیری

 به طور مثال اضافه شدن سیلیس به دیواره ی یاخته هایی که در سطح برگ گیاه گندم قرار دارند.
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 ذب آب، متورم و ژله ای می شودپکتین دیواره با ج: ژله ای شد-3

 .ای شدن گوییمآید که این عمل را ژلهمیهای بالغ ، مواد پکتیکی تیغه میانی از حالت نامحلول به حالت محلول دردر میوه

 مقدار پکتین در بعضی گیاهان به قدری فراوانی است که از آن برای تولید ژله های گیاهی استفاده می کنند.

 ابی که از خیساندن دانه هایی مانند دانه های به در آب ایجاد می شود، به علت فراوانی ترکیبات پکتینی در این دانه است.مثال: ژله یا لع

 دانستنی ها:

 مچنينه و متنوعند بسيار …، نوعي هتروساکاريد است که در ديواره سلول گياهي يافت مي شود. پکتين ها از نظر طرز تشکيل، طول زنجيره وپکتين

مونوساکاريدهاي تشکيل دهنده ي آنها، تنوع زيادي به چشم مي خورد. اين ماده از تجزيه پروپکتين به دست مي آيد که هنگام  گرفتن قرار طرز در

شود. پکتين بعداً به اسيد پکتينيک تجزيه شده و در نهايت تبديل به اسيد پکتيک مي شود. در طول انجام اين مراحل، ميوه توليد مي  ميوهرسيدن 

  .مي شوند خرابنرم و نرم تر مي شود، چون ديواره هاي سلول گياهي به تدريج 

 

مقدار کمتري  وت فرنگيتو  گيالس، حاوي مقدار بيشتري پکتين مي باشند؛ در حالي که ميوه هاي نرم از جمله پرتقالو  آلوميوه هايي همچون سيب، 

  .پکتين دارند

 

  .استفاده مي کنند ژلهو  مربابا قرار گرفتن در محيط اسيدي، پکتين به ژل تبديل مي شود. از اين پديده در تهيه ي 

مي شود. چون اين ماده قسمت بااليي ناي را مي پوشاند و مانع گرفتگي هايي مي شود که استفاده  سرفهاز پکتين در تهيه ي قطره هاي خوراکي ضد 

 .هم وجود دارد ماستسبب تحريک سرفه مي شوند. پکتين گاهي در 

 : کوتینی شدن-4

اره در دیو سوبرینو  موم،  کوتینشود. در این حالت مشتقات چربیها مثل این تغییر در دیواره موجب کاهش نفوذپذیری دیواره می

شود. کوتین همراه با موم در دیواره سلولهای اپیدرمی مشاهده می .دهدها را کاهش میسلولهای محافظ رسوب کرده و نفوذپذیری دیواره

 .شودمشاهده می سلولهای چوب پنبهه سوبرین در دیوار

 چوب پنبه ای شدن-5

 باعث کاهش از دست دادن آب و جلوگیری از ورود عامل بیماری زا به گیاه می شوند.

 کوتین و چوب پنبه از ترکیبات لیپیدی هستند.
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 کریچه )واکوئل( محلی برای ذخیره-2

 نگاه کلی 

نامند پر شده است. مجموعه بوسیله اندامک حجیمی که آن را واکوئل می های گیاهییاختهبویژه در  سیتوپالسمبخشی از  دهد کهبررسی انواع مختلفی از بافتها نشان می

نامند. ممکن است و پالستیدوم )مجموع پالستها( واکوئم می (میتوکندریهادهد که آن را در مقایسه با کوندریوزومها )مجموع واکوئلهای هر یاخته ، دستگاه واکوئلی را تشکیل می

 .های یاخته باقی گذارندت الیه نازکی در کنارهای را پر کنند و سیتوپالسم را به صوردرصد حجم یاخته 90تا  80واکوئلها 

 

وئل ی( با این دید ابداع شد که واکاولین گزارش در مورد واکوئلها بیشتر بر روی ویژگی شفاف بودن این اندامکها تکیه داشت و نام واکوئل از کلمه التین واکوئوس )فضای خال

نظور ای م، پویایی و اهمیت تبادلهای واکوئلی به اثبات رسیده و واکوئلها به عنوان یکی از اندامکهای فعال یاختهای کم و بیش غیر فعال است. در سالهای اخیر حفره یاخته

 .اندشده

 تغییر حجم سلول )یاخته گیاهی(

 تورژسانس )تورم(: الف( 

 باعث استوار ماندن برگ و گیاهان علفی می شود.

آب وارد یاخته شده، کریچه ها حجیم و پر آب می شوند و باعث افزایش حجم  هنگامی که آب محیط بیش از آب درون یاخته باشد،

 پروتوپالست و چسبیدن آن به دیواره ی یاخته ای می شوند. نهایتاً مقاومت دیواره باعث جلوگیری از پارگی یاخته می شود.

 پالسمولیز )پژمردگی(:ب( 

وتوپالست کاهش می یابد و پروتوپالست از دیواره ی یاخته ای فاصله می اگر به هر علتی آب کم باشد، حجم کریچه و نهایتاً حجم پر

 گیرد.اگر طوالنی مدت باشد باعث مرگ یاخته و نهایتاً گیاه می شود.

 محتوای واکوئلی 

، اسیدهای آلی و دیگر )مثل اسد مالیک در ریشه واکوئلی  اسیدهای آمینهدستگاه واکوئلی دارای ترکیبات بسیار زیاد است که شامل یونهای کانی ، قندهای ساده و اولیگوزیدها ، 

پروتئینها ، موسیالژهای پلی ساکاریدی و هتروزیدهای متنوع است. در مورد یونهای کانی ، تمام فنون سیب ، اسید اسکوربیک در مرکبات( پلی پپتیدها و پروتئینها و گلیکو 

 .است+ Naو + Kو فسفات دارند. برعکس سیتوپالسم آنها دارای یونهای  2Mg+ ای ازمخمرها تجمع واکوئلی قابل مالحظه .کنندجدید ، ورود انتخابی آنها را تایید می
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، اغلب یونهای یک ظرفیتی - Clبه غلظت برابر در واکوئل و سیتوزول آنها وجود دارد. آنیونهای واکوئلی مثل + Kدارند. در حالی که  2Mg+ ای نیز مقدار زیادیبههای شیرالوله

ا وژیکی جاندار بسیار متغیر است. برخی مولکولهای و حالت فیزیولهستند. محتوای واکوئلی مخزنی از ترکیبات پیچیده است که جنس و غلظت آنها بر حسب گونه ، نوع یاخته

 .اند و برخی دیگر با سیتوپالسم جابجایی دارندبطور پایدار در واکوئلها ثابت شده

 رنگ ها در کریچه ها

 به جز آب، کریچه محل ذخیره ی ترکیبات پروتئینی اسیدی و رنگی است

گلوتن که در بذر گندم وجود دارد و هنگام رویش بذر برای رشد و نمو رویان به   مثالی از پروتئینی که در کریچه ذخیره می شود 

 مصرف می رسد.

 نکته: گلوتن ارزش غذایی دارد اما بعضی افراد به آن حساسیت دارند.

 دانستنی ها:

 .بسياري با مصرف گلوتن مشکلي ندارند

 .شرايط بدني خاصي دارند، مشکل ايجاد کند تواند براي افرادي کهبا اين حال، اين ماده مي

 هاي ديگراين مشکالت عبارتند از: بيماري سلياک، حساسيت به گلوتن، آلرژي به گندم و بيماري

 نکته ی بسیار مهم :

 ) کریچه (: انواع واکوئل

 های گیاهی فقط در سلول .......  واکوئل مرکزی.۱ 

     ان آب شیرینمخصوص آغازی    ..……   واکوئل ضربان دار.۲

 مخصوص سلول های جانوری ………       واکوئل غذایی . ۳

 از ترکیب واکوئل غذایی و لیزوزوم بوجود می آید ………   واکوئل گوارشی۴  
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 مثالی از رنگ های درون کریچه

 آنتوسیانین یکی از ترکیبات رنگی درون کریچه است 

 وه هایی مانند پرتقال توسرخ، به مقدار فراوان وجود دارد.*این ترکیبات در ریشه ی چغندرقرمز، کلم بنفش و می

 های متفاوت تغییر می کند. pH*رنگ آنتوسیانین در 

 رنگ های پاییزی 

 یکی دیگر از ویژگی های یاخته های گیاهی، داشتن اندامکی به نام دیسه )پالست( است.

 شوند. واژه پالست از کلمه پالستوسمشاهده می قارچهاو  جلبکهاو برخی موجودات تک سلولی مثل  سلولهای گیاهیهایی هستند که در الستها اندامکپ

(Plastos)  پیشنهاد شد بورگراستراسبوسیله  1884به معنای ساخته شده گرفته شده است. این واژه در سال. 

 کلروپالستها 

و  کلروفیلباشند. رنگدانه موجود در کلروپالستها ، میکرون می 4 - 6است و معموال دیسک مانند هستند و به قطر  سلولمکان تولید غذا در  کلروپالستها

، پس از آنکه کلروفیل تخریب شد،  برگهاشود. رنگ کاروتنوئیدها در پاییز در کاروتنوئید است. ولی چون مقدار کلروفیل بیشتر است، به رنگ سبز دیده می

کلروپالست وجود دارد. در هر  40 - 50در حدود  سلول مزوفیل برگشود. در یک گردد. رنگ کاروتنوئیدها همچنین در برگهای پیر دیده میمشاهده می

  .شودهزار کلروپالست دیده می 500میلیمتر مربع 

 ساختمان کلروپالستها 

 فتوسنتزو اکثر آنزیمهای الزم برای  نشاستهای کلروپالست شامل و متشکل از غشای درونی و غشای بیرونی است و ماده زمینه پوشش کلروپالست مضاعف است

و  DNAدرصد پروتئینهای کلروپالست است. در بخشهایی از استروما  50شامل  (ای کلروپالستباشد. استروما )ماده زمینهو سایر مواد به صورت محلول می

RNA  ند. نشاسته در کلروپالستها کزمانی که گیاه فعاالنه فتوسنتز می .های نشاسته کلروپالستها از ذخایر موقتی گیاه هستندشوند. دانهمشاهده می ریبوزومهاو

 .شودانباشته می

 

شود. سیستم غشایی کلروپالستها از وزیکولهایی مسطح به نام تیالکوئیدها انتقال و در آنجا ذخیره می آمیلوپالستهاها تجزیه شده و به در شب این نشاسته

اند. گرانوم تیالکوئید تشکیل شده که مانند ستونی روی هم قرار گرفته 100دهد. هر گرانولوم از را می گرانومتشکیل یافته و مجموعه تیالکوئیدها تشکیل 

نتز سبه هم وصل هستند. بنابراین سیستم غشایی درون کلروپالستها شامل فرت و گرانومها هستند. کلروپالستها عالوه بر آنکه محل فتوسنتزند در  فرتتوسط 

  .کنندکت مینیز شر اسید چربو  اسید آمینه
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 نحوه تشکیل کلروپالستها از پیش پالستها 

شود. به عبارت دیگر غشای درونی به درون در غشای درونی پروپالست وزیکولهایی تشکیل می

و  پیوندندشوند. سپس وزیکولها بهم میاستروما جوانه زده و این وزیکولها از غشای درونی جدا می

آورند. در نهایت وزیکولهای مسطح به هم پیوسته و تشکیل گرانا وزیکولهای مسطحی را بوجود می

شود. اگر گیاه در غیاب نور باشد، پروپالست به دهند و کلروپالست بالغ میو فرت را می

 .شوداتیوپالست تبدیل می

 
پیوندند و شبکه نیمه بلوری موسوم به جسم وزیکولهای جدا شده از غشای درونی به هم می

ت را گویند. گیاهی که این نوع پالس اتیوپالستدهند. به چنین پالستی تشکیل می را پروالمالر

دارد، اتیوله شده است ولی اگر در معرض نور قرار گیرد اتیوپالستها به کلروپالست تبدیل 

شود. اکثرا کلروپالستها به شوند. پروپالستها به انواع دیگری از پالستها نیز تبدیل میمی

  .افتدشوند اما عکس این قضیه نیز اتفاق میدیل میکروموپالستها تب

 کروموپالستها 

شوند و کلروفیل ندارند. ولی دارای کاروتنوئیدها هستند. کاروتنوئیدها مسئول رنگ پالستهای زرد و نارنجی و قرمز رنگی هستند که به اشکال مختلف دیده می

ها به  آیند. مثال در میوهوپالستها از کلروپالستها بوجود میدر بیشتر موارد کروم .(هویجاست )مثل  هاریشهو برخی  هامیوه،  گلبرگهازرد و نارنجی و قرمز در 

 .شودکند و به کروموپالست تبدیل میهنگام تشکیل ساختار درونی کلروپالست تغییر می

 
بی ت در گلبولهای چرشود که این کاروتنوئیدها ممکن اسماند. کاروتنوئید فراوانی ذخیره میخورد و تیالکوئیدهای کمی باقی میهم میسیستم غشایی به 

کروموپالستها شکل منظمی ندارند. وظیفه  .انباشته شوند یا به صورت بلور یا بصورت دیگر. به ندرت ممکن است کروموپالستها از پیش پالستها بوجود آیند

  .و.... است های گردهانتشار دانهو... برای  هاپروانهو  پرندگانو  حشراتکروموپالستها جلب کردن 

 لوکوپالستها 

شوند. شوند. ولی در بخشهای هوایی هم دیده میهستند، دیده می نورپالستهای بدون رنگدانه هستند که این پالستها معموال در اندامهای زیر زمینی که دور از 

 پروتئینکه حاوی کنند.( ، پروتئینوپالستها )که نشاسته ذخیره می)در سنتز مشارکت ندارند بلکه وظیفه آنها ذخیره است. لوکوموپالستها شامل آمیلوپالستها 

 .باشدهستند.( می روغنهستند.( و اولئوپالستها )که حاوی 

 
شود که ن دانه گیاه پروتئینوپالست و اولئوپالست یافت میشوند. در آلبومهم آمیلوپالستها هم پروتئینوپالستها و هم اولئوپالستها یافت می دانه گیاههای در لپه

برای نمو گیاهک بکار  رویش دانهتجزیه شده و به هنگام  (پروتئین و روغن موجود در این پالستها به محصوالت ساده )اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب

  .رودمی

 آن کاروتنوئید هم دارد که با رنگ سبز سبزینه پوشیده می شود. سبز دیسه )کلروپالست( به مقدار فراوانی سبزینه دارد و عالوه بر

نوع دیگری دیسه وجود دارد که در آن، رنگیزه هایی به نام کاروتنوئیدها ذخیره می شوند، به این دیسه ها، رنگ دیسه )کروموپالست( 

 می گویند.

 رنگ دیسه ها وجود دارد. نکته: در یاخته های ریشه ی هویج مقدار فراوانی کاروتن )نارنجی رنگ( در
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 نکته: رنگ زرد گلبرگ ها و رنگ قرمز گوجه فرنگی به ترتیب به علت گزانتوفیل و لیکوپن در رنگ دیسه است.

نکته ی مهم: ترکیبات رنگی درون کریچه و رنگ دیسه، پاداکسنده )آنتی اکسیدان( اند و در پیشگیری از سرطان و نیز بهبود عملکرد 

 یگر نقش مثبتی دارند.مغز و اندام های د

بعضی دیسه ها رنگیزه ندارند. نشادیسه )آمینوپالست( مقدار فراوانی نشاسته در خود ذخیره دارد و این اندامک را می توانیم در یاخته 

 های بخش خوراکی سیب زمینی نشاسته بیابیم.

 ترکیبات دیگر گیاهی 

ت می آورند. این ترکیبات عالوه بر صنعت عطرسازی در صنعت داروسازی نیز از گیاهانی مانند نعنا و گل محمدی، ترکیبات معطر به دس

 به کار می روند.

 ریشه ی گیاه روناس در رنگ آمیزی سنتی الیاف به کار می رود.

شته اشیرابه، شیره ی سفید رنگی است که از محل برش بخشی از یک گیاه خارج می شود و بسته به نوع گیاه می تواند ترکیبات متفاوتی د

 باشد.

 الستیک برای اولین بار از شیرابه ی نوعی درخت ساخته شد.

 شیرابه ی انجیر ترکیبات آنزیمی و شیرابه ی خشخاش ترکیبات آلکالوئیدی دارد.

 نقش آلکالوئیدها: 

 دفاع از گیاهان در برابر گیاه خواران

 در ساختن داروهای ضد سرطان، مسکن ها و آرام بخش ها 

 یدها اعتیادآور هستند. بعضی از آلکالوئ

نکته: برگ بعضی گیاهان بخش های غیرسبز، مثالً سفید، زرد، قرمز یا بنفش دارد. دیده می شود که کاهش نور در چنین گیاهانی سبب 

 افزایش مساحت بخش های سبز می شود تا بتواند مقدار بیشتری انرژی خورشید را جذب نماید.
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 چند تست خوب

 کدام ترکیب شیمیایی یکسان دارند؟-1

 کوتین چوب پنبه          پ ( پالسمودسم و لیگنین          ج ( تیغه ی میانی و دیواره نخستینالف ( کوتین و پکتین          ب ( 

 در الن ...... پالسمودسم.....-2

 ضخامت دیواره کم است – عبور مواد مغذی دیده می شود                    ب ( همانند –الف ( برخالف 

 دیواره سازی انجام نمیگیرد –دیواره وجود دارد                                      ج ( همانند  –پ ( برخالف 
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 به ترتیب قدیمی ترین , جوان ترین و دور ترین الیه دیواره ی یاخته گیاهی نسبت به غشا کدام است ؟ -3

 و تیغه ی میانی                     ب ( تیغه ی میانی , تیغه ی میانی و دیواره پسین الف ( دیواره پسین , دیواره پسین 

 دیواره پسین , تیغه ی میانی و دیواره پسینپ ( تیغه ی میانی , دیواره پسین و تیغه ی میانی                      ج ( 

 گزینه های زیر درست است ؟چند ومورد از -4

 یاخته های گیاهی همانند یاخته های جانوری به ماده و انرژی نیاز دارند-

 اندامک خای پروتوپالست جانوری همانند پروتوپالست یاخته های گیاهی است .-

 تیغه ی میانی بر خالف دیواره ی نخستین فاقد ترکیب پلی ساکاریدی است .-

 دیواره ی نخستین برخالف دیواره ی پسین مانع رشد یاخته نمی شود . -

 4ج (           3پ (           2ب (           1( الف 

 در یک یاخته ی گیاهی مسن , بخش .......فسفولیپید های غشا در مجاورت وسیعی از دیواره ی ...... قرار دارد-5

 نخستین  –ج ( آب گریز          پسین  –پ ( آب گریز          نخستین  –پسین          ب ( آب دوست  - ( آب دوستالف 

 است ؟درست کدام عبارت نا-6

 ه ی گیاه انجیر ترکیبات آنزیمی دارد( شیرابالف 

 یاخته ای گندم وجود دارد( ترکیبات سیلیسی در دیواره ب 

 ( ترکیبات پکتینی در دانه به وجود داردپ 

 ( رنگریزه لیکوپن در کریچه ی گوجه فرنگی ذخیره می شود. ج
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 سامانه ی بافتیگفتار دوم 

 سامانه ی بافتی: از بافت ها و یاخته های گوناگونی ساخته شده است.

شود. بافتهای گیاهی گروهی از سلولها هستند که دارای توانایی تقسیم بوده و ه گروهی از سلولهای هم شکل و همکار گفته میبافت ب

 انداند و به سلولهای تمایز یافته تبدیل شدهمکررا تقسیم شده

 سه سامانه ی بافتی در گیاهان آوندی: 

 آوندی  -3زمینه ای  -2پوششی -1

 ی در برگ ها، ساقه ها و ریشه های جوان، روپوست نام دارد.سامانه ی بافت پوشش

 روپوست معموالً از یک الیه یاخته تشکیل شده است.

 پیراپوست )پریدرم( نامیده می شود. سامانه ی بافت پوششی در اندام های مسن گیاه 

  وظایف روپوست پوستک ساز

ای اس که روی سطح بیرونی یاخته های پوستک ساز روپوستی وجود دارد که نسبت به آب  پوستک الیه :کاهش تبخیر آب -1

  نفوذناپذیر است زیرا ترکیبات لیپیدی مانند کوتین دارد

  بعضی گیاهان پوست ضخیم دارند  : حفظ گیاه در برابر سرما-2

 ممانعت از ورود نیش حشرات-3

 ممانعت از ورود عوامل بیماری زا-4
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 نکته :

 

 

 

 

 

 

 نوع بافت است:  3سامانه ی بافت زمینه ای دارای 

 رایج ترین بافت در این سامانه  نرم آکنه )پارانشیم( 

 چسب آکنه )کالنشیمی(

 سخت آکنه )اسکلرانشیمی(

 یاخته های نگهبان روزنه 

 دارای سبزینه اند 

 در تنظیم گازهای ورودی و خروجی و بخار آب نقش دارند 

 یاخته های کرک 

 کاهش تبخیر آب 

 زایش دمای برگ گیاه جلوگیری از اف  بازتابش نور خورشید 

 بعضی کرک ها ترکیبات معطر یا ترکیبات دیگر دارند 

 یاخته های ترشحی 

 فاقد پوستک  تارکشنده در ریشه های جوان 

انواع دیگر یاخته های 

 روپوستی
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  .باشداین بافت شامل سه نوع بافت زیر می

باشند و فواصل سلولی متعددی می کلروپالستهای باشد چرا که این سلولها دارایبافت پارانشیم فتوسنتزی می: بافت کلرانشیم .1

 .زیادی بین آنها وجود دارد

ن مواد را بر عهده دارد. که غالبا ای میوه و دانه ، ساقه ، ریشه وظیفه ذخیره در اندامهای مختلف مثل: ایبافت پارانشیم ذخیره .2

فاقد  باشند سلولهای این بافتهای روغنی و پروتئینی میو گاهی نیز شامل دانه نشاسته مثل هیدرات کربن ای شاملذخیره

 .است اند اما پروتوپالسم آنها فعالباشند و دارای دیواره نازکیشکل مشخص می

 اند که بر حسبشکلهای مختلف ندامها بین بافتهای جداگانه قرار دارند و سلولهایش دارایتقریبا در همه ا :ایپارانشیم زمینه .3

شوند یا در نقش انتقال مواد یا گاه در نقش ذخیره مواد یا تبدیل می محل خود به بافتهای مختلف اسکرانشیم ، کالنشیم

  .کننددیگر عمل می نقشهای

 

 

 

 

 

بافت نرم آکنه ای 

 )پارانشیمی(

 دیواره ی نخستین نازک و چوبی نشده دارند 

 نبال زخمی شدن گیاه، این بافت با تقسیم یاخته های خود، گیاه را ترمیم می کند به د

 نقش 
 ذخیره مواد 

 فتوسنتز  
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این بافت معموال در  .شودکه غالبا در ساختمانهای نخستین ساقه ، ریشه و اندامهای دیگر یافت می یک بافت مقاوم است :بافت کالنشیم

شود. وانه سرتاسری یک الیه یا چند الیه سلولی ، ظاهر میسلولی یا است نواحی بیرونی اندامها نزدیک به روپوست به صورت دستجات

 شود. نامنظم بودن رسوبات دیواره سلولهایهستند و دیواره اولیه در آنها به طرز نامنظمی ضخیم می دیواره ثانویه کالنشیم فاقد بافت

اند بنابراین بافت فاقد دیواره ضخیم ثانویه کند. به خاطر اینکه سلولهای اینکمک موثری در شناسایی سریع این بافت می بافت کالنشیم

 .باالیی دارند فعالیت پروتوپالسمی نسبتا

 

 

 

 

 

 

ا گاه به صورت یک ی فت گاه به صورت اجتماع ،شود این بااست که تقریبا در همه نقاط گیاه دیده می بافت مقاومی :بافت اسکلرانشیم

هم در ساختمانهای نخستین و هم در ساختمانهای  بافت اسکلرانشیم شوددیده می ای گاه نیز به صورت سلولهای پراکنده انفرادیچند الیه

 یاخته های آن فاقد دیواره ی پسین است 

 یاخته های آن دارای دیواره ی نخستین ضخیم است 

به علت همین دو ویژگی این 

 بافت باعث استحکام می شود 

 م می شود انعطاف پذیری اندا

 این بافت مانع رشد اندام گیاهی نمی شود 

 یاخته های آن معموال زیر روپوست قرار می گیرند. 

بافت چسب آکنه 

 ای )کالنشیمی(

 دارای دیواره پسین ضخیم و چوبی شده است 
 چوبی شدن دیواره، اغلب سبب مرگ پروتوپالست می شود 

 سبب استحکام گیاه  

  نوع یاخته اند 2دارای 

 یاخته های کوتاه  اسکلرئیدها 

 یاخته های دراز  فیبر  

 از این نوع یاخته ها برای تولید طناب و پارچه استفاده می شود

 ه استفا

بافت سخت آکنه ای 

 )اسکلرانشیمی(
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د. نظر شکل باهم فرق دارن شود. که بخصوص ازسلولهای این بافت به دو دسته فیبر و اسکلریدی تقسیم می .شودثانویه گیاه دیده می

 .باشدع میمتنو فیبر سوزنی و کشیده اما اسکلریدی دارای اشکال

 جمع بندی کلی:یک 

 

 

 

 

 

 

 

 بافت آوندی آبکش  –بافت آوندی چوبی  شامل: سامانه ی بافت آوندی 

 نکته: اصلی ترین یاخته های این بافت ها، یاخته هایی اند که آوندها را می سازند.

مرکزی اندامهای  همراه بافت آبکش ، به عنوان سیستم هدایت کننده است. این بافت در استوانه بافت آوند چوبی: بافت آوند چوبی-1

 لهایاند. اما برخی دیگر مثل سلوسلولهای غربالی وسل و تراکئید اختصاصی ریشه و ساقه قرار گرفته و دارای سلولهای متفاوتی مثل

 .است باشند. پس این بافت ، یک نوع بافت مرکباف غیر اختصاصی میپارانشیم یا الی

اندامهای مختلف. در  دار انتقال مواد غذایی در گیاه است، یعنی انتقال شیره پرورده درعهده بافت آوند آبکشی: بافت آوند آبکشی-2

ولی  .ریشه و ساقه ، درون استوانه مرکزی قرار داردساختمانهای نخستین اندامهای  ارتباط نزدیک با بافت آوند چوبی قرار گرفته و در
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اشد. این بپارانشیمی در مشاهدات میکروسکوپی مشکل می به علت عدم وجود دیواره ثانویه سلولهای آبکش ، تشخیص آن از سلولهای

و نیز  باشندراه میهم یک بافت مرکب است که دارای سلولهای اختصاصی مثل سلولهای غربالی و سلول بافت نیز مثل بافت چوبی

  .سلولهای غیر اختصاصی مثل پارانشیمی و الیاف

 در این بافت ها عالوه بر آوندها، یاخته های دیگری مانند یاخته های نرم آکنه ای و فیبر نیز وجود دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

است  دارای یاخته هایی مرده اند که فقط دیواره ی پسین چوبی شده ی آنها به جا مانده  

 نردبانی، الن دار، مارپیچی، حلقوی   نحوه قرارگیری لیگنین در دیواره ی یاخته های آوند چوبی 

انواع آوند 

 چوبی 

 بعضی آوندهای چوبی از یاخته های دوکی شکل دراز به نام نایدیس )تراکئید( تشکیل شده اند 

 رفتن یاخته های کوتاهی به نام عنصر آوندی به وجود آمده اندبعضی دیگر از به دنبال هم قرار گ

 بافت آوند چوبی 

 از یاخته هایی دارای دیواره ی نخستین سلولزی تشکیل شده است 

 دیواره ی عرضی در این یاخته ها صفحه ی آبکشی دارد

 .این یاخته ها فاقد هسته ولی زنده اند زیرا میان یاخته ی آنها از بین نرفته است

در کنار آوندهای آبکشی نهان دانگان یاخته های همراه قرار دارند. که وظیفه ی کمک به ترابری شیره ی پرورده 

 در آوندهای آبکشی را دارد 

 بافت آوند آبکش 
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 :بندی جمع 
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 ساختار گیاهان گفتار سوم 

 دانه تا درخت  از

در نوک ساقه و ریشه، یاخته های سرالدی )مریستمی( وجود دارند که دائماً تقسیم می شوند و مجموعه یاخته های مورد نیاز برای ساختن 

 سامانه های بافتی را تولید می کند.

 نکته: یاخته های سرالدی به طور فشرده به هم قرار می گیرند و دارای هسته های بزرگ هستند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سرالد نخستین ریشه 

 نزدیک به انتهای ریشه قرار دارد. 

پوشیده شده با بخش انگشتانه مانندی 

 به نام کالهک

 ظت از سرالد نوک ریشه نقش حفا

نفوذ آسان   ترشح پلی ساکارید لزج کننده ی سطح 

 ریشه به خاک 

 بسیار جوانجوانه ها مجموعه ای از یاخته های سرالدی و برگ های  عمدتا در جوانه ها قرار دارد  سرالد نخستین ساقه 

 گره محلی است که برگ به ساقه یا شاخه متصل می شود.  در فاصله ی بین دو گره در ساقه وجود دارد  سرالد میان گرهی 

سرالد پسین در گیاهان دو لپه 

 ای 

 بن الد )کامبیوم( آوندساز

 خستین تشکیل می شود بین آوندهای آبکش و چوب ن

تشکیل چوب پسین به سمت داخل و تشکیل آبکش پسین 

 به سمت خارج 

 بن الد چوب پنبه ساز 

 در سامانه ی بافت زمینه ای ساقه و ریشه تشکیل می شود.

به سمت درون یاخته های نرم آکنه ای و به سمت بیرون 

 بافت چوب پنبه ای می سازد.

 انواع سرالد 
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 )سرالد ( بافتهای مریستمی

توان تقسیم مکررند. مریستمهای حقیقی دارای اختصاصات زیر  اند که دارایبافت مریستمی متشکل از سلولهای نابالغ و تمایز نیافته

  .باشندمی

 (.هستند. )اندازه وجوه برابر دارند ایزودیامتریک سلولهای .1

 .شوداند و فضای بین سلولی در آنها دیده نمیمدور و چند وجهی بوده و به شکل فشرده قرار گرفته .2

 .نازک پکتوسلولزی دارند و هرگز دیواره ثانویه ندارند دیواره .3

  .مشخص و مواد ارگاستیک )مواد غیرزنده( ندارند واکوئل درشت داشته و هسته متراکم با سیتوپالسم .4

  انواع بافت مریستمی

  مریستم انتهایی

گیاهان  یابند. در بعضی ازتمایز می گلها ها ،، ساقه برگها یافت میشوند. از مریستم انتهایی ساقه ، هاساقه و هاریشه در انتهای همه

گیاهان پست و همه گیاهان آوندی عالی از  ای دیگر ازمریستم انتهایی فقط از یک سلول انتهایی تشکیل شده که در عده آوندی پست

  .شده است تعدادی سلول بنیادی تشکیل

  مریستم جانبی

ند. هست افزایش ضخامت اندامها اند. این مریستمها مسئولاین مریستمها به موازات محور طولی اندام یعنی در پیرامون اندام واقع شده

کامبیوم  و آوندی مکامبیو کنند که مریستمهای ثانویه شاملآیند. ولی بافت ثانویه تولید میاین مریستمها درون بافتهای اولیه بوجود می

 .است چوب پنبه
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 نتیجه فعالیت سرالد نخستین 

 رشد طولی و تا حدی عرضی ساقه، شاخه و ریشه است -1

 تشکیل برگ -2

 تشکیل انشعابات جدید ساقه و ریشه  -3

 تشکیل ساختار نخستین گیاه  -4

 بن الد چوب پنبه ساز و یاخته های حاصل از آن در مجموع پیراپوست )پریدرم( را تشکیل می دهد.

 ام های مسن، جانشین روپوست می شود.پیراپوست در اند

در پیراپوست مناطقی به نام عدسک جهت رسیدن اکسیژن به بافت های زنده ی زیر پیراپوست ایجاد شده است که از فاصله گرفتن 

 سلول ها شکل گرفته است. 

 بن الد آوندساز در ساقه دو خاستگاه دارد:

 تین قرار دارند.یاخته های سرالدی که بین آوندهای چوب و آبکش نخس -1

یاخته های نرم آکنه ای که در فاصله ی بین دسته های آوندی قرار دارند. این یاخته ها به حالت سرالدی بر می گردند و بخشی  -2

 از بن الد آوندساز ساقه را می سازد.

 خاستگاه بن الد آوندساز در ریشه، یاخته های سرالدی است.

 

 

 

 

 وعه ای از الیه های بافتی شامل: پوست درخت مجم

 آوند آبکش پسین 

 پیراپوست شامل 

 چوب پنبه 

 بن الد چوب پنبه ساز 

 پوست 
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 سازش با محیط خشک و کم آب 

 وزنه هایی در غار در گیاه خرزهره که به طور خودرو در این محیط ها رشد می کند.حضور ر -1

 وجود تعداد فراوانی کرک درون فرورفتگی های غار مانند  -2

 وجود ترکیبات پلی ساکاریدی در کریچه های بعضی گیاهان ساکن این مناطق  -3

 ه ها ایجاد می کنند.کرک ها با به دام انداختن رطوبت هوا، اتمسفر مرطوب در اطراف روزن

 سازش در آب:

گیاهان ساکن آب ها و یا در جاهایی که پوشیده از آب است، دچار کمبود اکسیژن می شوند. وجود نرم آکنه های هوادار در ریشه، ساقه 

 و برگ، یکی از سازش های گیاهان آبزی است.

 وجود شش ریشه دردرخت حرا که اکسیژن محیط را جذب می کند.
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  : ند نکته تکمیلیچ

مانند کلرانشیم و برخی کالنشیم ها ، و سلول نگهبان  ( دیواره و غشاء سلولی در سلول های کلروپالست دار گیاهان ) و جلبک ها -۱

  روزنه، حالت شفاف دارند به نحوی که نور می تواند از آن ها رد شده و به کلروپالست برسد

   

واره سایر جانداران، در شکل دهی به سلول وهمچنین حفاظت ) مثال جلوگیری از تورژسانس دیواره سلولی گیاهان هم مثل دی -۲

بیش از حد در گیاهان داخل یا نزدیک آب شیرین( نقش دارد . همچنین جلوی ورود ویروس ها و ویروئید ها و سایر عوامل بیماری زا 

  را می گیرد

   

  ه / باد و غیره ( دچار آسیب شود، راه برای ورود عوامل بیماری زا هموار می شوداگر دیواره سلولی به هر دلیلی ) مثل نیش شت -۳

   

هنگامی که یک سلول گیاهی زنده، توسط ویروس یا ویروئید درگیر و آلوده شد، این ویروس یا ویروئید داخل سلول گیاهی تکثیر  -۴

عفونی جدید می توانند از راه منافذ به همراه پالسمودسم به می شود و تعداد زیادی ویروس یا ویروئید جدید می سازد. این ذرات 

   .سلول های مجاور گیاهی رفته و آن ها را هم آلوده کنند 

است ولی گسترش آلودگی از یک سلول  سلولی دیواره در شده ایجاد های شکاف  آلودگی گیاه به ویروس گیاهی از راه :نتیجه 

  .ذ به همراه پالسمودسم استگیاهی به سلول های مجاور از راه مناف
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همانطور که گفته شد، تیغه میانی ) و البته اجزاء سایر دیواره ها( توسط وزیکول های خروجی از دستگاه گلژی به سمت غشاء  -۵

  . سلول می روندو مواد دیواره سازی را به روش اگزوسیتوز از سلول خارج می کنند

اد دیواره سازی اصلی هستند. این وزیکول ها در میان سایر وزیکول های صفحه سلولی قرار برخی از وزیکول های گلژی ، فاقد مو -۶

گرفته و باعث تولید منافذ میان دو سلول گیاهی می شوند. در محل منفذ عالوه بر حرکت پالسمودسم )رشته های سیتوپالسمی( ، 

  .غشاء دو سلول مجاور نیز به هم متصل می شود

   

تیغه میانی + دو دیواره اول + دو دیواره دوم ( وجود دارد. ) )  ۵گیاهی مجاور حداقل یک ) تیغه میانی ( و حداکثر میان دو سلول  -۷

  ! تیغه میانی میان دو سلول مجاور مشترک است

   

ن نی تریدر سلول های سطحی گیاه )اپیدرم( که سطح خارجی شان با سلول دیگری در تمامس نیست، به جای تیغه میانی، بیرو -۸

  . الیه را دیواره اول تشکیل می دهد

   

اگر منافذ دیواره را کال در نظر نگیریم، می توان تیغه میانی را تقریبا یکنواخت فرض کرد. همینطور دیواره اول ) به جز در سلول  -۹

دیواره دوم می تواند تزئیناتی  یکنواخت است و دیواره دوم بطور معمول کال غیر یکنواخت است. این غیر یکنواختی ( های کالنشیم

  ( جالب را مثال در آوند چوبی ایجاد کند. ) شکل کتاب

   

با در نظر نگرفتن منافذ دیواره می توان گفت : کالنشیم دیواره اول با ضخامت غیر یکنواخت و اسکلرئید ، دیواره دوم با ضخامت  -۱۰

  ( غیر یکنواخت تر از بقیه دارند ) شکل کتاب

   

ر سلول های گیاهی بالغ، حجم عمده سلول را دیواره سلولی ) سلولز( تشکیل می دهد. سلولز بیشترین ماده آلی موجود در د -۱۱

طبیعت است که البته هیچ جانوری توانایی تجزیه آن را ندارد! چون ژن آنزیم سلوالز را ندارد. فقط برخی باکتری ها و آغازیان ) مثل 

  .یانه و معده گاو( توانایی هضم سلولز را دارندآغازیان جانوری در روده مور
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  با توجه به شکل و ساختار و جنس دیواره سلولی در گیاهان مختلف می توان به نوع بافت و در مواردی نوع گیاه پی برد -۱۲

   

  را معموال نمی گیرنددیواره اول و دوم بطور معمول جنس ثابتی دارند ) پکتات کلسیم و پکتو سلولز( و جلوی رشد سلول  -۱۳

  .ولی دیواره دوم ،) جدیدترین دیواره ( می تواند ضخامت و جنس متفاوتی در بخش های مختلف داشته باشد

   

  (اگر ضخامت دیواره دوم زیاد شود، با حیات سلول سازگار نیست و سلول می میرد) مثل اسکرانشیم و آوند چوبی -۱۴

.  

   

 

  :  آسان  و حاال یک تست

  یک سلول بالغ کلرانشیم، گلیکوپروتئین های غشاءسلولی به کدام نزدیک ترند ؟ در

  سطح داخلی دیواره دوم -۱

  سطح خارجی دیواره اول -۲

  سطح داخلی دیواره اول -۳

  سطح داخلی تیغه میانی -۴
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  :پاسخ

  نه اول حذف می شودچون کلرانشیم)مهمترین نوع پارانشیم( دارای دیواره دوم نیست، گزی            

  گلیکوپرتئین های غشاء سلول در سطح خارجی آن قرار دارند. بنابراین سطح داخلی دیواره سلولی به آن نزدیک تر             

  هم حذف می شود ۲است . و گزینه             

  .ورتر استتیغه میانی خارجی ترین بخش دیواره سلولی است و از همه نسبت به غشاء د             

  !است ۳پس پاسخ همان گزینه             

  . تمرین: تست باال را در مورد کالنشیم و اسکرئید پاسخ دهید            

 

 

 

 

 

https://konkur.info



www.konkur.info

