
45
لوا ششم

وایگزات یززیدنزد

۱
گفتار

امروزهنهاندانگان)لگدار(بیشترینگونههایگیاهیرویزمینهستند.
گیاهانعالوهبرتأمینغذا،درایجادمواداولیۀصنایعیمثلداروسازیوپوشاکنیزنقشدارند.

درجایخودثابتهستند،ولیمانندسایرجاندارانبهمادهوانرژینیازدارند.
بهجزنوعانگل)مانندسس(بقیهفتوسنتزکنندهاند.

فاقدکلسترولدرغشاییاختههستندوسانتریولندارند.

نکات لصلیه گیاهان

اولینباربامیکروسکوپسادهیاختهرامشاهدهکرد.
بافتمردۀچوبپنبهرامشاهدهکرد.
دریاختۀمردهحفراتیوجودداشت.

حفراتتوسطدیوارهازهمجداشدهبودند.
پروتوپالستیمشاهدهنکرد.

رلبرت هوک

بخشزندهودارایمتابولیسم)سوختوساز(یاختهمیباشد.
)سیتوپالسم،مجموعۀمادۀزمینهایواندامکهایغشادار)بهجزهسته(میباشد.( شاملغشا،سیتوپالسموهستهمیباشد.

همارزیاختهدرجانورانمیباشدچوندیوارهندارد. توسطدیوارهاحاطهشدهاست.
تولیددیوارهراانجاممیدهد.

پرصتوپالست

یاخت ﹦ گیاهی

توسطپروتوپالستزندهتولیدمیشود.
حفظشکلیاخته
استحکامپیکرگیاهاستحکامیاخته

کنترلتبادلموادبینیاختههادرگیاه
جلوگیریازورودعواملبیماریزا

عملکرد دیولره

یکالیهمشترکبیندویاختهتقسیمشدهمیباشدکهتولیدپیشسازهایآنقبلازاتمامتقسیمیاختهشروعشدهاست.
قدیمیتریندیوارهاست. اولینالیهدیوارهاستکهپسازتقسیمهستهایجادمیشود

سیتوپالسمیاختهرابهدوبخشتقسیممیکند.ایندیوارهدرابتدایساختدرتماسباغشامیباشد.
ازپلیساکاریدیبهنامپکتینساختهشدهاست.

پکتینمانندچسبدویاختهراکنارهمقرارمیدهدکهدرونریزکیسههایغشادارقراردارند.
بهتدریجتعدادمنافذتیغۀمیانیکاهشمییابد. بهصورتریزکیسههاییمنفذدارتوسطشبکۀآندوپالسمیوگلژییاختۀاولیهایجادمیشود

تیغ ﹦ میانی

ساختار ص لنولع دیولره ها

بهصورتیکالیهتوسطپروتوپالستهریاختهساختهمیشود.
ازخارجبهتیغۀمیانیمتصلمیباشد. بهسمتداخلتیغۀمیانیساختهمیشود

رشتههایسلولزبههمراهپکتیندارد.
دربدوتشکیلمانندقالیبپروتوپالسترادربرمیگیردوبهدلیلکششوگسرتش،مانعرشدیاختهنمیشود.

اندازهآنباافزایشرشدپروتوپالستواضافهشدنترکیباتدیواره،زیادمیشود.
دربافتکالنشیم،ازهمهضخیمتراست.

رشتههایسلولزیموازیماننددیوارۀپسینندارد.

دیولرۀ نخستین

دربرخییاختههاتوسطپروتوپالستوبهسمتداخلدیوارۀنخستینساختهمیشود.
تاوقتییاختهزندهاستازداخلبهغشاییاختهنزدیکمیباشد. چند الیه ایمیباشد

رشتههایسلولزیداردکهجهترشتههادرونهر الیهبهصورتموازیاست.
اینویژگیسبباستحکاموتراکمزیادآنمیشود. جهترشتههایسلولزیهرالیهباالیهمجاورآنمتفاوتوزاویهداراست

رشدیاختهپسازتشکیلآنهامتوقفمیشود.
دربافتاسکلرانشیموآوندچوبی،حاویترکیباتلیگنینیشدهواستحکامیمیشود.

دیولرۀ پسین

تیغۀمیانیازپروتوپالستدورترمیشودوپروتوپالستکوچکترمیگردد. هرچهدیوارهسازیبیشترشود

ترکیبشیمیاییآندریاختههایمتفاوتدرطولعمرگیاهتغییرمیکند. دربافتهایزنده،پروتوپالسترادربرمیگیرد

دیولرۀ یاخته لی

پالسمودسمهاوالنهادرهنگامتشکیلدیوارۀجدیدپایهگذاریمیشوند)نهاینکهبعداًایجادشوند(.

کانالهاییسیتوپالسمیدردیوارههامیباشندکهمخصوصیاختههایزندههستند.
موادمغذیوسایرترکیباتازیاختهایبهیاختۀدیگرمیروند.

مؤثراست)دوازدهم(. 4C بینیاختۀمیانبرگوغالفآوندیگیاهان 4C و 3C درانتقالمواداسیدی
درانتقالموادبهروشسیمپالستیدرعرضریشهمؤثراست)فصل7(.

بامیکروسکوپالکرتویندیدهمیشوند.
دریاختۀچوبیشدهیامردهوجودندارد.

پالسمودسم

منطقهایاستکهدیوارۀیاختهدرآنانزکماندهاست)نهنازکشدهاست(.لرتباط دیولره لی بین یاخته لی
درمحلالنلیگنینیشدنرخنمیدهد)گفتار2(. دیوارۀدومدرمحلالنتشکیلنمیشود.

دربافتزندهحاویتعدادزیادیپالسمودسممیباشد.
الن ها
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اندامکیتکغشاییدرسیتوپالسمیاختههایگیاهیبرایذخیرۀ موادمیباشد.

آبومواددیگردارد.درونآنمایعیبهنامشیرۀواکوئولیدارد
مقداروترکیبآندربافتهایمختلفیکگیاهوبینگیاهانمختلف،متفاوتمیباشد.

یاختهدچارتورژسانس)تورم(میشود. دیوارۀیاختهتاحدیکشیدهمیشودولیپارهنمیشود پروتوپالستآنهابهدیوارهمیچسبد واکوئولبرخییاختههاآبجذبمیکنند وقتیآبمحیطزیادباشد
سبباستواریآناندامهامیشود)درهیچگیاهی،برگچوبینمیشود(. تورژسانسبافتهادراندامهایغیرچوبی)برگوساقۀعلفی(

پالسمولیزیاخته افزایشفاصلۀدیوارهازغشا جمعشدنپروتوپالست کاهشحجمواکوئول کمبودآبمحیط
مرگگیاه مرگیاختهها حتیباآبیارینیزرفعنمیشود پژمردگیگیاهایجادمیشود اگرپالسمولیزطوالنیمدتباشد

واکوئول

آب
درغشایواکوئولها،پروتئینتسهیلکنندۀاختصاصیبرایعبورآبوجوددارد)فصل7(.

تنظیمحجمیاختهراانجاممیدهد.
میتواندازغشایپروتوپالستوواکوئول،آزادانهوبدونصرفانرژیعبورکند.

مواد مختلف درون لیرۀ واکوئول ها

ییکازترکیباترنگیواکوئولهاست.

درواکوئولهاذخیرهمیشوند)نهاینکهساختهمیشود(.
رنگآنهادرpHهایمختلف،متفاوتمیباشد.

درریشۀچغندرقندقرمز،کلمبنفشوپرتقالتوسرخبهفراوانیوجوددارد.
مانعاثررادیکالهایآزادراکیزهبرمولکولهایزیستیمیشوند)دوازدهم(. نقشپاداکسندگیضدسرطاندارند

بازهمیادتونباشهکهآنتوسیانینییک ازموادرنگیواکوئولهاستوپروتئینیاکربوهیدراتنیست.

ترکیبات رنگی

موادی که در سایر بخش های 
یاخته گیاه ساخته می لوند 

)نه در واکوئول(

مثاًل آنتوسیانین ها

یکیازپروتئینهایدرونواکوئولاستکهدرریبوزومرویشبکۀآندوپالسمیتولیدمیشود.
هنگامرویشبذربرایرشدونمورویانمصرفمیشود. دربذرگندموجوذخیرهمیشود

درخارجیترینالیۀآندوسپرمدانۀغالتوجودداردکهبههورمونجیبرلینحساساست.
گلوتن پروتئین

ترکیبات اسیدی

یاختۀپرزوریزپرزهایرودۀآنهاتخریبمیشود.
سطحجذبغذاکممیشود.

تشخیصقطعیآنباانجامآزمایشاتپزشکیاست.
حساسیتبهآنسبباختاللدررشدومشکلسالمتیمیشود.

برخیبهآنحساسیتدارند بیماریسلیاکراایجادمیکندارزشغذاییدارد

فقطاینگروهدرpHمختلفتغییررنگمیدهد.)آنتوسیانینفقطیکیازرنگهایواکوئولیاست.( مثلآنتوسیانینها
همگیازجملهآنتوسیانینپاداکسندهبودهودرپیشگیریازسرطانوبهبودکارمغزواندامهایدیگرنقشدارد.)دردرمانسرطانمؤثرنیستند.( رنگ های واکوئولی

رنگ ها در گیاهان

سببتبدیلکلروپالستبهکروموپالستمیشود. تجزیۀسبزینهدربرگوافزایشکاروتنوئیدها کمشدننور کاهشطولروزدرپاییز

مساحتبخشسبزآنهازیادمیشود. دراثرکاهشنور برگهاییکهعالوهبرسبز،رنگهایدیگرنیزدارند

رنگزردیانارنجیریشۀهویجوقرمزمیوۀگوجهفرنگیدرنتیجۀرنگیزۀکاروتنوئیدیایناندامکهاست.
دربخشهایهواییوزیرزمینیوجوددارند.

دیسه)پالست(اندامکیدوغشاییدرسیتوپالسماستکهانواعمتفاوتیدارد

کلروپالست)سبزدیسه(

حاویدنایحلقوی،دوغشایصاف،همانندسازی،رونویسیوترجمهمیباشد.
محلانجامواکنشهایفتوسنتزیوشروعتنفسنوریمیباشد)دوازدهم(.

سبزینۀزیادیداردوعلترنگسبزگیاهاناست.
کمیکاروتنوئیدهمدارندکهتوسطسبزینهپوشیدهشدهاست.

رنگیزۀکاروتنوئیدذخیرهایدارد کروموپالست)رنگدیسه(

کاروتننارنجیدارد. ریشۀهویج
رنگیزۀزرددارند. برخیگلبرگها

رنگیزۀقرمزدارد. میوۀرسیدۀگوجهفرنگی
مانعحملۀرادیکالهایآزادبهمولکولهایزیستیمیشوند)دوازدهم(. ترکیباتپاداکسندهضدسرطاندارد

آمیلوپالست)نشادیسه( ذخیرهنشاستهزیادیدریاختههایبخشخوراکیغدۀسیبزمینیدارند.بدونرنگیزه
شروعرشدجوانهوایجادپایههایجدیدازغدهیاساقۀزیرزمینی افزایشمصرفذخیرهنشاسته هنگامرشدجوانۀسیبزمینی

دیسه ها و انواع رنگ های 
)رنگیزه های( درون آن ها
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تولیدرنگبرایرنگآمیزیالیاففرش
الستیکسازی،ازترکیباتمتفاوتشیرابۀنوعیدرختمیباشد. شیرابۀسفیدمیوهودمبرگانجیر)دولپهای(

اینرنگهادرروناس،نعناوگلمحمدیوجوددارند.
ترکیبشیرابهدرگیاهانمتفاوت،فرقمیکند)مصرفغذاییندارد(.

ترکیبات  غیرمورف غذلیی

ترکیبات دیگر گیاهی

آلکالوئیدها

ازترکیباتگیاهیهستندکهدرشیرابۀبرخیگیاهانفراوانند.
ترکیباتدفاعی + ساختداروهایمسکن،آرامشبخشوضدسرطان

برخیاعتیادآورند)شیرابۀخشخاش(
دردفاعگیاهدربرابرگیاهخوارانمؤثراست.

نیکوتینازآلکالوئیدهاستکهسببدورکردنگیاهخوارانمیشود.
دردرمانسرطان)توموربدخیم(مؤثرند)نهپیشگیریمثلپاداکسندهها(.
درمقادیرمختلفممکناستسرطانزا،مسمومکنندهیاکشندهباشند.

ترکیبات دلاعی

گفتار
۲

مجموعهیاختههایکموبیشمشابهمیباشد.)پارانشیم،مریستم،الکنشیم،اسلکرانشیموبافتآوندی( بالت

مجموعهچندنوعبافتویاختههایگوناگونباکارمتفاوتمیباشند.)سامانۀپوششی،زمینهایوآوندی(
هرسامانۀبافتیعملکردخاصیداردولیبافتهایمتفاوتباکارمتفاوتدارند. سامان ﹦ بالتی

روپوستنامیدهمیشود. دراندامجوان
پیراپوست)پریدرم(نامیدهمیشود)البتهدرگیاهاندارایرشدپسین(. درانداممسن

اندامهایرویشیراازخطرهایمحیطیحفظمیکند.
پوششی

لنولع سامانه های بالتی در بخش های رصیشی گیاه آصندی
بینسامانۀپوششیوآوندیقراردارد.

بافتهایپارانشیم،کالنشیمواسکلرانشیمدارد.
مجموعۀپوستوبخشمحصورشدهتوسطآوندهارادرریشه،ساقهومیانبرگرادربرگهاایجادمیکند.

زمینه لی

ترابریموادرادرگیاهبرعهدهدارد.
آوندچوبیمردهوآوندآبکشزندهدارد.

یاختههایفیبری،پارانشیمی)پارانشیمی(وآوندیدارد.
درریشهبهصورتمتمرکزولیدربرگوساقه،بهصورتپراکندهدرسامانۀزمینهایاست.

آصندی

سراسراندامگیاهرامیپوشاند. 1 
همانندپوستجانوراننقشدفاعیداردوبهعنوانسداولدفاعیمیباشد. 2 

دربرگ،ریشههاوساقههایجوان،روپوستنامیدهمیشودکهمعمواًلیکالیهایاست. 3 
دراندامهایمسنگیاهاندارایرشدپسینپیراپوست)پریدرم(نامیدهمیشودکهبافتیچوبپنبهایاست. 4 

پوستک،لیپیدیرویروپوستاندامهایهوایی،سببکاهشتبخیرآبمیشود)پوستکهمانندغشایپایه،یاختهندارد(. 5 

نکاتروپوست 6 

سببکاهشتبخیرآبازاندامهایهواییگیاهمیشود.
الیهایازجنسکوتینلیپیدیدررویخوددراندامهایهواییداردکهپوستکنامیدهمیشود.

پوستکنسبتبهآبنفوذناپذیراست.
پوستکتوسطاندامکهاییاختههایروپوستیتولیدشدهوبهسطحبیرونیدرمجاورهواترشحمیشود.

پوستکازنفوذعواملبیگانهجلوگیریکردهوسببحفظگیاهدرمقابلسرمامیشود.
گیاهانمناطقخشکپوستکضخیمدارند)مثلخرزهره،اککتوسوآناناس(

سامان ﹦ بالت پوششی

نکات سامانه های بالتی در گیاه آصندی

یاختههایروپوستی 7 

دراندامهایهوایی

یاختههایبدونتمایز

یاختههایتمایزیافته

نگهبانروزنه

تنظیمکنندۀبازوبستهشدنروزنۀهواییاست.
کلروپالستداراست دودیوارهباضخامتنابرابردارد)فصل7(.

دربیندونگهبانمجاور،روزنۀهواییوجوددارد.
تواناییتولیدNADPH،چرخۀکالوینوموادآلیازمعدنیدارد)دوازدهم(.

تبخیرآبراکاهشمیدهدوکلروپالستندارد. کرک
یاختۀترشحیبهترشحمواددفاعی،محافظو…میپردازد.

تارکشندهتمایزیافتهداردولینگهبانروزنه،کرکوپوستکندارد.درریشه
هرتارکشنده،یکیاختۀروپوستیطویلدرریشهمیباشد.
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رایجترینبافتدرسامانۀزمینهایاست. 1 
دیوارۀنخستینپروتوپالسترادربرگرفتهاست. دیوارۀنخستیننازکغیرچوبیدارد. 2 

بهآبنفوذپذیراستوفاقددیوارۀپسینمیباشد. 3 
درزخمبافتیقدرتتقسیموترمیمدارد. 4 

ذخیرۀموادوفتوسنتزمیکند. 5 
بهصورتنردهاییااسفنجیدرمیانبرگبهفتوسنتزمیپردازد)دوازدهم(. نوعسبزینهداردربرگهازیاداست. 6 

النداردودارایسوختوسازمیباشد. 7 
دراندوختۀ)آندوسپرم(دانۀنهاندانگان،معمواًلحاوییاختههایتریپلوئیدمیباشد)یازدهم(. 8 

درگیاهانآبزی،فاصلۀبینیاختهایزیادوپرهوابرایتنفسیاختهایدارند)مانندریشۀدرختانحّرا(. 9 

پارلنشیم

یاختههاییبدوندیوارۀپسیندارندکهبهنامیاختۀکالنشیمیمیباشد. 1 
استحکامیاستولیلیگنینینمیشود. دیوارۀنخستینضخیمدارند 2 

استحکامداردولیانعطافپذیراست. 3 
مانعرشدگیاهنمیشود. 4 

معمواًلزیرروپوستهستند. 5 
اندامکوسوختوسازدارند. 6 

کالنشیم

یاختههاییباناماسکلرانشیمیدارندکهدونوعاسکلرئیدوفیبرمیباشند. 1 
دیوارۀپسینضخیمچوبیدارند. چوبیشدن،سببمرگپروتوپالستمیشود. 2 

درحالتزنده،دیوارۀپسینآنها،پروتوپالسترادربرگرفتهاست)دیوارۀنخستیننازکدارند(. 3 
همانندیاختۀکالنشیمیاستحکامدارندولیبرخالفآنهاانعطافپذیرنیستند. 4 

یاختۀاسکلرئیدکوتاهتروالندارمیباشد. 5 
یاختۀفیبریآنهادرازوالندارمیباشد. 6 

فیبردرتولیدطنابوپارچهاستفادهمیشود. 7 
ذرههایسختمیوۀگالبی،مجموعهایازیاختههایاسکلرئیدیاست. 8 

درحالتبلوغمردهاندوفاقداندامکومتابولیسممیباشند. 9 

لسکلرلنشیم

فضایبینروپوستوبافتآوندیراپرمیکند.

سامان ﹦ بالت زمینه لی

یاختههایمردهبهدنبالهمدیگرهستند.
فقطدیوارۀچوبیآنهاباقیماندهاست.

لیگنینبهشکلهایمختلفدردیوارۀاینیاختههاوجوددارد.
دونوعیاختۀتراکئیدوعنصرآوندیدارند.

آوندحاصلازآنهالولۀپیوستهنیستودیوارۀبینیاختهایالنداردارد. یاختۀتراکئیددوکیمردهدارند.
آوندحاصلازآنهافاقددیوارۀعرضیبودهولولۀپیوستهایجادکردهاست. یاختههایعنصرآوندیکوتاهمردهدارند.

درنوعالندار،دیوارهدرمحلالن،غیرچوبیاست.
شیرۀخامراازعرضریشهگرفتهوبهکمکتعرقوفشارریشهایبهاندامهایهواییمیرسانند.

یاختههایفیبروپارانشیمدراطرافآنهاوجوددارد.

آصندهای چوبی

لجتماع یاخته های لصلی بالت آصندی
دیوارۀنخستینسلولزیدارند.
دیوارۀآنهاغیرچوبیاست.

آوندآنهالولۀپیوستهوبدوندیوارۀعرضینمیباشد. دیوارۀعرضیبهصورتصفحۂ آبکیشدارند.
فرایندهمانندسازیورونویسیازژنومخطیندارند)دوازدهم(. یاختۀبدونهستهولیزندهدارند.

یاختۀآنهاسیتوپالسمبههمراهواکوئولبزرگبراینگهداریشیرۀپروردهدارد.
کنارآوندآبکش،یاختۀهمراهوجوددارد. درنهاندانگان

یاختههایهمراهبهترابریشیرۀپروردهدرگیاهانگلدارکمکمیکنند.
دراطرافآوندها،دستههایفیبرآوندهارادربرگرفتهاست.

یاختههایپارانشیمینیزدراطرافآنهاوجوددارد.

آصند های آبکش

ترابریموادمعدنی)شیرۀخام(وآلی)شیرۀپرورده(رادرگیاهبرعهدهداردکهدرهراندامرویشیوزایشیوجوددارد.
ازدوبافتآوندیچوبیوآبکشبهوجودآمدهاست.

هربافتآوندی،یاختههایاصلیآوندیبههمراهیاختههایپارانشیمیوفیبرهایاسکلرانشیمیوجوددارد.

سامان ﹦ بالت آصندی

درآوندچوبی،یاختۀبالغزندهوجودنداردولیدرابفتآوندچوبی،یاختههایپارانشیمیزندهوجوددارد.

دربافتآوندآبکش

زندۀبدونهستهاست. یاختۀاصلیآبکشی
زندۀهستهداراست. یاختۀهمراه

زندۀهستهداراست. یاختۀپارانشیمی
اینسهنوعیاخته،لیگنینینمیشوند.

مردۀبدونهستهبادیوارۀچوبیاست. یاختۀفیبری


