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 :سازمان بندي سلول هاي گياهي

 

 

 
 

 :  رشد در گياهان

 : تفاوت رشد در جانوران و گياهان

د . اما در گياهان رشهستند سلولي تقسيم وترميم ، رشد  قادر به در جانوران ، بسياري از بخش هاي بدن ، -1

 فقط در مناطق مريستمي انجام مي شود.

در جانوران سلول ها و بافت ها ،پس از تمايز قادر به برگشت به حالت اوليه خود نيستند اما در گياهان -2

 رد.پديده ي تمايز زدايي وجود دا

 مناطقي از گياهان است که رشد و تقسيم گياه فقط در آن مناطق اتفاق مي افتد. : مناطق مريستمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اجزاي گياهان علفي در برش عرضي   

روپوست 

پوست

استوانه ي مركزي

مغز  

آوند ها   

مناطق مريستمي 

يا مناطق رشد

گياهان علفي 

نوک ساقه-1

نزديک نوک ريشه-2

جوانه هاي جانبي -3

فقط رشد نخستين 

گياهان چوبي  

رشد نخستين 

رشد پسين

نوک ساقه-1

نزديک نوک ريشه-2

جوانه هاي جانبي -3

کامنيوم چوب پنبه ساز

کامبيوم آوند ساز 

پوست 

بين آوند چوبي و آبکش 



     استعدادهاي                                                      زيست شناسي دبير ): سجاد اميرتيغي مدرس                          كنكورزيست شناسي  جزوه ي 

     درخشان

751

 

ي در گياهان چوب فقط: رشد دو نوع است. رشد نخستين که در تمام گياهان وجود دارد و رشد پسين که نکته

مشاهده مي شود.  ريشه ي هويجعلفي مانند  گياهانبخش هاي و در بعضي از 

 : رشد نخستين باعث افزايش طول گياه مي شود و رشد پسين باعث افزايش قطر گياه مي شود.  نکته

است، چون در نوک ريشه، کالهک وجود دارد  نزديک به نوک ريشه: منطقه رشد يا مريستمي در ريشه ،  نکته

 هائيبرگچه  نوک ساقهتا در هنگام نفوذ به داخل خاک، از منطقه ي مريستمي محافظت کند. همچنين در 

 .وجود دارد که اين برگچه ها بعداً به برگ هاي گياه تبديل مي شود مريستم نوک ساقهاز  محافظتبراي 

است که در مناطق رشد و مريستمي ، سلول هائي به نام سلول در گياهان نحوه ي رشد به اين صورت 

وجود دارد، اين سلول هاي بنيادي تقسيم شده و مريستم ها را مي سازند و مريستم ها نيز تقسيم  بنياديهاي 

 شده و ساير بافت هاي را مي سازد 

 

 

 

 

 

 :ويژگي هاي سلول هاي بنيادي

در مناطق رشد وجود دارند.-1

هستند. تقسيمدر حال  دائماًقدرت تقسيم زيادي دارند و -2

تمايز يافتگي هستند. فاقد-3

دارند ، هسته بزرگي دارند.ي مي باشند)سلول هائي که قدرت تقسيم زيادي هسته بزرگداراي -4

واکوئل هستند. فاقد-5

با تقسيم خود ، بافت مريستمي را مي سازند-6

پلي مراز و هليکاز به  DNAدر سلول هاي بنيادي فعاليت همانند سازي شديد است و آنزيم  هاي -7

33353562333شدت در اين سلول ها فعاليت مي کنند.

 :ويژگي هاي بافت مريستمي

 داراي واکوئل هاي بسيار ريز                                            -3                 هسته بزرگ  -2دائماً در حال تقسيم             -1

 زبدون تماي  - 5بسيار کم          فضاي بين سلولي  - 4

سلول هاي مريستميمناطق رشد  ساير بافت ها سلول هاي بنيادي 
تقسيم و متمايزتقسيم

بافت هادي    

بافت زمينه   

اي    

روپوست    
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: هر دو بافت بنيادي و مريستمي در منطقه رشد گياهان قرار دارند.نکته

سلول هائي که از بافت مريستمي حاصل مي شوند. تمايز پيدا کرده و تبديل به بافت هاي مختلف     مي :  کتهن

شوند.

حاصل مي شود. و بقيه بافت هاي  بافت اصلي نوع 3در ساقه ي گياهان علفي و جوان از بافت مريستمي 

 نوع بافت اصلي به وجود مي آيند. 3گياهي از اين 

رم(بافت روپوست)اپيد

 بافت زمينه اي

 بافت هادي

 :بافت روپوست

 -5قدرت تقسيم ،     داراي -4،  يک اليه-3کلروپالست ، بدون -2،  زنده-1:  ويژگي هاي سلول هاي روپوست

 با فضاي بين سلولي کم يا فاقد فضاي بين سلولي: بهم  چسبيده

: سلول هاي روپوست در گياهان ، تقريباً معادل سلول هاي پوششي در جانوران است. نکته

 :اندام هاي هواييمکان روپوست در 

 گل ها وبخش هاي  ميوهها ،  برگگياه مانند  زندهو  بخش هاي جوانعالوه بر ساقه ، 

شود. : از سلول هاي روپوست ماده اي کوتيني به نام پوستک يا کوتيکول ترشح مينکته

است) طويل بودن  طويلبا زنجيره اي  اسيد هاي چربها که داراي  موماز گروه  ليپيديماده اي : کوتين

 زنجير اسيد چرب باعث آب گريز تر شدن آن ها مي شود( 

است بر خالف ساير ليپپد ها که پلي مر نيستند.. پلي مر: کوتين نوعي نکته

 

 : نقش پوتيک يا کوتيکول

از سطح اپيدرمکاهش تبخير آب -1

جلوگيري از ورود ميکروب ها )نقش معادل مخاط در جانوران(-2

محافظت از سلول هاي زيرين در مقابل سرما-3

است چون در صورت وجود در ريشه مانع از جذب آب مي شود. کوتيکول فاقد ريشهروپوست :  نکته

ير، چوب پنبه نقش محافظتي دارد.در بافت هاي جوان ، اپيدم نقشي محافظتي دارد و در بافت هاي پنکته : 

 وجود دارد. تمايز يافتهسلول  نوع 3در روپوست 
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)سلول هاي نگهبان روزنه )فقط در اندام هوايي

) سلول هاي کرک )فقط در اندام هوايي

) سلول هاي کشنده )فقط در ريشه 

 : سلول هاي نگهبان روزنه

منشاء آنها سلول هاي اپيدرمي هستند. 

 بوده و عمل فتوسنتز را انجام مي دهند. داراي کلروپالستبر خالف سلول هاي اپيدرمي

 قرار دارند و باعث باز و بسته شدن اين روزنه ها        مي  عدد 2در اطراف روزنه هاي هوائي به تعداد

 شوند.

 

 

 
 

و بخار آب با محيط اطراف انجام مي شود. O2CO ,2ها مبادله ي  : در محل روزنهنکته

بخصوص در برگ ها وجود  همه ي بخش هاي هوايي جوان گياهدر  سلول هاي نگهبان روزنهها و  روزنه: نکته

 دارند و در برگ ها نيز سطح زيرين برگ نسبت به سطح باالئي روزنه بيشتري دارند. 

رد. همچنين گياهاني که داراي ساقه ي زير زميني هستند. نکته: رو پوست ريشه روزنه و سلول نگهبان روزنه ندا

مانند: ساقه ي داودي ، نرگس ، زنبق ، فاقد روزنه هستند. 

 :کرک ها

 از گياهان وجود دارند. بعضياست و در اپيدرم برگ ها و اپيدرم ساقه  اپيدرمکرک ها ،  منشاء

 ا هستند.کرک ها به شکل زائده هاي مو مانند در سطح برگ ها و ساقه ه

 :نقش کرک

در گياهان گوشتخوار وسيله ي شکار است. -2کاهش تعرق                       -1

: ريشه فاقد کرک است. نکته

 :سلول هاي تارهاي کشنده

 از ريشه وجود دارند. منطقه ي کوچکياست و در  اپيدرم ريشهآن ها  منشاء

سلول هاي نگهبان روزنه 

شدن روزنه ها    با جذب آب متورم شده و تورژسانس مي يابند و باعث باز 

خير آب مي شوند.و تب

از دست دادن آب )پالسموليز( باعث بسته شدن روزنه ها و کاهش با 

تبخير آب مي شوند.   
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براي جذب آب و مواد معدني  زائده هاي  طويلاست که داراي  طويلاپيدرمي  سلولنوعي  تارهاي کشنده

 مي باشد. 

: تارکشنده ، زائده نيست نوعي سلول با منشاء اپيدرمي است. نکته

است که تقريباً تمام سلول را پرکرده است و هسته در يک  واکوئل بسيار بزرگي: سلول تار کشنده داراي نکته

کنار )همانند هسته سلول هاي چربي( قرار گرفته ، همچنين سيتوپالسم به صورت اليه ي نازکي بين غشاي 

سلول و غشاي واکوئل قرار گرفته است.

 جذب آب و امالح از آب :  وظيفه تار کشنده

 : بافت زمينه اي

 

 

 

 

 

 

 

 :پوست ساقه

 قرار گرفته اند. بافت هاي آونديو  روپوست بينسلول هاي پوست 

 وجود دارد. اسکلرانشيم، کالنشيم ،  پارانشيمبافت  نوع 3در پوست ساقه 

 :بافت پارانشيم

 
داراي  ندرتدارند. و به  نازکي ديواره سلوليهستند ،  هسته بزرگبا  درشتسلول هاي بافت پارانشيم 

 فضاهاي بين سلوليبوده و بين سلول ها  چند وجهيمي شوند. سلول هاي بافت پارانشيمي  دومين ديواره

 وجود دارد.  زيادي

مغز 

قسمت هاي بافت زمينه اي    
دايره ي محيطيه  

اندودرم    

پوست  

اسکلروئيد

بافت زمينه انواع 

اي  
بافت اسکلرانشيم

بافت کالنشيم   

بافت پارانشيم

فيبر
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سلول چند اليه وجود دارد ؟ 2در بيش تر سلول هاي پارانشيمي بين 

 اليه 4( داليه                         7( جاليه                       5(  باليه             3(الف

اندامک هاي يک سلول  تماماست و داراي  زنده و فعالآن ها  پروتوپالسمبوده و  زندهسلول هاي پارانشيمي 

و  توانائي ميتوز و رشد،  جوانسلول هاي  فقطدارند و  تمايز کمييوکاريوتي هستند. سلول هاي پارانشيمي 

 را دارند. تقسيم شدن

، که شامل غشاء ، سيتوپالسم و هسته است. بدون ديواره ي سلولي،  سلول گياهي، يعني يک  پروتوپالسم: نکته

 بخش هاي گياهان وجود دارد.  بيش ترنوع بافت موجود در گياهان است و در  فراوانترين: محل پارانشيم

هستند. کلروپالستاز سلول هاي پارانشيمي داراي  بعضي:  نکته

 مي گويند. کالنشيمبه سلول هاي پارانشيمي که داراي کلروپالست هستند 

 

 

 

 

 

هستند.: بخش هاي خوراکي ميوه ، داراي پارانشيم ذخيره اي نکته

 :  وظايف بافت پارانشيم

)فتو سنتز )کلرانشيم 

 ترشح

 ذخيره مواد غذايي و آب

: با توجه به وظايف بافت پارانشيم ، اين سلول ها داراي واکوئل و پالست هاي توسعه يافته هستند.نکته

33353562333 

 :کالنشيم

انواع 

پارانشيم 

)پارانشيم کلروپالست دار(كلرانشيم

ر نشاسته را دمانند پارانشيم نشاسته دار و در سيب زميني که  پارانشيم اندوخته اي :

پالست ها ذخيره  مي کنند.

هاي سبز  گياه بخش 

سلول هاي ميان برگ  

کاسبرک ها  

ساقه هاي سبز 

برگ ها 
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ن دارند، اي ضخيم تريهستند. ولي نسبت به آن ها ديواره ي سلولي  زندههمانند بافت پارنشيم ، 

د فاقسلول کالنشيم بيشتر از جاهاي ديگر است. همچنين سلول هاي کالنشيمي  گوشه هايضخامت در 

 هستند. دومين ديواره

 .يکسان نيستدر تمام نقاط  ضخامت ديواره: در سلول هاي کالنشيم ، نکته

ند اما مي هست قدرت تقسيم شدن فاقداز سلول هاي پارانشيمي هستند و  يافته ترتمايز سلول هاي کالنشيم 

 توانند هماهنگ با رشد گياه ، رشد کرده و بزرگ شوند. 

 :کالنشيمنقش و وظيفه

اندن باعث استحکام و براشته مسلول هاي کالنشيمي به علت داشتن ديواره نخستين ضخيم مي توانند 

 کلروپالستاز سلول هاي کالنشيمي داراي  بعضيشوند. همچنين  اهان علفيساقه ها و ساير بخش هاي گي

 را انجام مي دهند.  فتوسنتزبوده و عمل 

 :محل بافت کالنشيمي

 از اندامها  بعضيدربخش هاي سطحي

 روپوست( زير اپيدرمدر(

شوند. در ساقه هاي جوان و علفي، گلبرگها، دمبرگ هاي برگ ها وجود داشته و باعث استحکام مي

 :بافت اسکلرانشيمي

به گياه تمايز پيدا کرده اند. استحکام بخشيدناي هستند که براي  تمايز يافتهسلول هاي -1

 ردهمو به سلول هاي  دست مي دهندخود را از  پروتوپالسم،  تشکيل دومين ديوارهزنده بوده ولي با  ابتدا-2

تبديل مي شوند.

دومين ديواره ضخيم شده اند مي توانند نقش استحکامي داشته سلول هاي اسکلرانشيمي مرده که داراي -3

باشند.

وظيفه اصلي بافت اسکلرانشيمي  بعد از مرگ سلول ها آغاز مي شود.-4
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است.  چوب يا ليگينينديواره سلول هاي اسکلرانشيمي از ماده  جنس دومين-5

 .کام اندامها مي شودحموجب است: وظيفه اسکلرانشيم

 اسکروئيدها  -2فيبرها   -1يمي در گياهان وجود دارد سلول اسکلرانش نوع 2

 

 : فيبر ها

 هستند. فاقد پروتوپالسم، و  داراي دومين ديواره ضخيم،  مرده،  بدون انشعاب،  کشيده،  درازسلول هائي 

 قرار دارند و باعث استحکام اين بافت ها مي شوند.  در ميان بافت هاي ديگرفيبرها 

 :اسکلروئيدها

 هستند.  داراي دومين ديواره ضخيم،  بدون پروتوپالسم، مرده سلول هاي

 و پوشش دانه هادر  بيش ترهستند و داراي نقش استحکامي هستند و  عبمنشو  کوتاهسلول هائي 

يافت مي شود همانند پوشش سفت هسته اي آلبالو ، زرد آلو يا دانه هاي موجود در گالبي ميوه ها 

 

 

 

 

 

 

 

 

هاي مرده و داراي دومين ديواره  سلول 

بافت هاي استحكامي گياه 

کالنشيم 

اسکلرانشيم  

محل : زير اپيدرم و ساقه هاي جوان 

سلول هاي زنده و قابل رشد  

محل 

پوشش سفت دانه ها و ميوه   اسكلروئيد:

ها  

در ميان بافت هاي ديگر   فيبر:
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 : مغز ساقه

 است. پارانشيمياز بافت  علفياز ساقه هاي  بسياريمغز 

 است  فراواندر سلول هاي مغز  فضاي بين سلولي

 سلول هاي مغز معموالً مواد غذايي را ذخيره مي کنند)پارانشيم ذخيره اي (

 بخشي از مغز که در ميان دسته هاي آوندي قرار گرفته است را اشعه مغزي مي گويند. :  اشعه مغزي

بافت پارانشيم در پوست ، مغز ، اشعه مغز ساقه ي يک گياه علفي وجود دارد.: نکته

 ترابري آب و مواد محلول : بافت هاي هادي

 

 

 

 

 

 

 

:خزه ها فاقد هر نوع آوند چوبي و آبکش هستند و گياه بدون آوند به حساب مي آيدنکته

است. سريع تردر آن ها  هدايت شيره خامدارند، در نتيجه  نوع آوندي چوبي 2گان نهان دان:  نکته

قرار گرفته و لوله هاي باريکي را به وجود  پشت سر يکديگرآوند چوبي و آبکش  دو نوع: در گياهان ، هر نکته

مي آورده اند و مايعات و مواد حل شده را در سراسر گياه به گردش در مي آورند. 

 : آوند چوبي

 هدايت کننده شيره خام ) آب و مواد معدني ( از ريشه به برگ ها است.

 )از ريشه به برگ( انجام مي دهند. در يک جهت فقطاي چوبي اين کار را آوند ه

و تنها ديواره سلولي آنها باقي مي  از دست مي دهندخود را  پروتوپالسم در حالت بلوغسلول هاي آوند چوبي 

 شيره خام مي کنند.  هدايتآوند هاي چوبي شروع به  بعد از اين مرحلهماند 

 هستند. مرده با ديواره دومين ضخيمآوندهاي چوبي ، سلول هائي 

 است )چون سلول هاي آوند چوبي مرده هستند(. غير فعالهدايت شيره خام در آوند هاي چوبي 

در تمام گياهان آوند دار   

بافت هاي هادي 

آوند هاي چوبي

آوند هاي آبکش 

گياهان گلدار يا نهان دانه  مخصوص  عناصر آوندي:

ي گياهان  آوندي  همهدر : تراكئيد ها 

سلول هاي زنده   

هدايت شيره خام -1

هستند سلو هاي مرده -2
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 است  تعرق و فشار ريشه ايدر هدايت شيره خام در آوند هاي چوبي  مهمترين عامل

 اصر آوندي آوند چوبي وجود دارد. تراکئيد ها ، عن نوع 2

 3335356333:تراکئيدها

خزه ها در تمام گياهان وجود دارد. به جز-1

ند هست طويلو  باريک،  مردهتراکئيدها، سلول هائي -2

شکل و در قسمت انتهائي در دو قسمت انتهائي 

پيدا مي کنند.  مخروطي

ز ا فقطحرکت آب از تراکئيدي به تراکئيد ديگر -3

ها صورت مي گيرد. النطريق 

رضي در بين تراکئيدها ، از به دليل وجود ديواره ع:نکته

اتصال تراکئيدها

 ي آيدنمبه يکديگر لوله ي توخالي پيوسته اي به وجود 

از  آرام ترها  تراکئيدشيره خام در  هدايت،در نتيجه 

 عناصر آوندي است.

 : آوندي عناصر

 از تراکئيدها هستند. گشادترو  کوتاهتر، مردهسلول هائي 

دارند که وجود اين منافذ امکان جريان سريع تر شيره  منافذ بزرگيو  سوراخ هاعناصر آوندي در انتهاي خود 

 خام را فراهم مي کند.

از بين  و انتقال منفذ يا شکافاز طريق  باالتر عنصر آونديبه  يک عنصر آوندي: انتقال شيره ي خام از  نکته

 انجام مي شود. طريق الناز قرار دارند  در کنار همعناصر آوندي که 

ان دانگان يا گياهان گلدار وجود دارد.: در عناصر آوندي فقط در نهنکته

سروو کاج ، سرخس، خزهگياهان ذکر شده در کتاب هاي درسي نهان دانه هستند. به جزء  تمامنکته : 

 :آوند هاي آبکش

جريان آن از برگ ها به سوي همه ي     اندام  وظيفه انتقال شيره ي پرورده را به سراسر گياه بر عهده دارند و

 ها  است. شيره پرورده شامل آب و مواد آلي )قندها( است.

 انجام مي شود چون آوندهاي آبکشي سلول هائي زنده هستند.  فعال: انتقال شيره پرورده به صورت نکته
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 :سلول هاي آوندي آبکش يا سلول هاي غربالي

هستند  فاقد اندامکو سيتوپالسم هستند اما يا  غشاي پالسمائيبا ديواره سلولي و  زنده: سلول هاي  ويژگي ها

هسته و بسياري از اندامک هاي ديگر را  در حالت بلوغاست. اين سلول ها  اندامک هاي آن ها تغيير يافته يا

بوده که بخش عمده سلول را احاطه مي کند و سيتوپالسم به     گوشه  واکوئل مرکزي بزرگي داراياما  ندارند

 اي کشيده شده است.)همانند سلول هاي تار کشنده و بافت چربي(

ت. به اس سوراخ سوراخ و شبيه به غربال يا آبکشه ي آوند آبکشي ، بين سلول هاي سازند ديواره هاي عرضي

 همين دليل به سلول هاي سازنده آوند آبکش ، سلول هاي غربالي نيز مي گويند. 

سلول هاي آبکش لوله اي به نام ، لوله هاي غربالي تشکيل مي شود. در لوله هاي غربالي  اتصال عرضياز 

ن سلول هاي مجاور ، سيتوپالسم اين سلول ها را به يکديگر مرتبط        مي منافذ موجود در ديواره هاي ميا

 کنند و امکان عبور آزادانه مواد را از يک سلول به سلول هاي ديگر فراهم مي کنند.

: سلول هاي آوند آبکش همانند عناصر آوندي در ديواره ي خود داراي منافذ يا سوراخ هائي هستندنکته

 :سلول هاي همراه

 لول هائي که در طول سلول هاي آبکش قرار گرفته اند.س

 هاي مختلف هستند. داراي اندامکو  هسته دار،  فعال،  زندهسلول هاي همراه ، سلول هائي 

پروتئين و توليد انرژي ، پروتئين و ديگر واکنش هاي متابوليسي مورد نياز  سنتز: وظيفه سلول هاي همراه

براي سلول هاي غربال )در واقع سلول هاي همراه ،  انرژي پروتئين و ديگر مواد سلول هاي غربالي را تأمين 

 مي کنند.

      عدد 2 يسلول هاي پارانشيم آبکش

هاي همراه يک عدد     سلول آوندي آبکش    بافت هاي

سلول هاي آوندآبکش يا سلول هاي غربال ا عدد
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السمي آندوپ داراي شبکه : سلول هاي همراه به علت سنتز پروتئين و به خصوص پروتئين هاي ترشحينکته

ي وسيعي هستند. همچنين کار رونويسي و ترجمه در اين سلول ها بسيار فعال است. زبر و گلژ

شيره پرورده توسط سلول هاي غربالي را فراهم مي کنند. در نتيجه  : اين سلول ها انرژي الزم براي انتقالنکته

در سلول هاي همراه، تعداد فراواني ميتوکندري وجود دارد. 

 با آوندهاي آبکشي داشتن ديواره سلولي در هر دو است.  ويژکي مشترک آوندهاي چوبي :نکته

 

 

 

 

 

 .آوندهاي آبکشي بر روي آوندهاي چوبي قرار دارند در برگ همانند ساقهنکته : 

 

 

ميان برگ اسفنجي

ساختار برگ
ميان برگ نرده اي   

رو پوست باالئي   

روپوست پاييني   

داراي فضاي بين سلولي زياد    

داراي فضاي بين سلولي کم    



     استعدادهاي                                                      زيست شناسي دبير ): سجاد اميرتيغي مدرس                          كنكورزيست شناسي  جزوه ي 

     درخشان

761

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  ساختار ساقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پوست 

)بافت زمينه اي(

عضي از گياهان وجود دارد بفقط در اگزودرم: 

پوست

تخصص يافته و داراي نوار کاسپاريآندودرم: 

ساختار ريشه 

نقاط داراي تار کشنده بعضيدر روپوست  

استوانه مرکزي
+ بافت هادي()بافت زمينه اي 

دايره محيطيه )خارجي ترين اليه استوانه اي مرکزي(

آوند ها   

مغز 

چوبي

آبکش

گياهان علفي: پارانشيمي

گياهان چوبي:مرده و چوبي

ساقه   

روپوست 

کرک

نگهبان روزنه

روپوست  

استوانه مرکزي

دايره محيطيه 

آوند ها    

مغز    

چوبي 

آبکش   

گياهان علفي:اغلبپارانشيمي

گياهان چوبي:مرده و چوبي

پوست 
پوست

آندودرم: به آساني قابل مشاهده نيست 

ننيست



     استعدادهاي                                                      زيست شناسي دبير ): سجاد اميرتيغي مدرس                          كنكورزيست شناسي  جزوه ي 

     درخشان

711

 : ساختار ريشه با ساقه مقايسه

: در روپوست ساقه کُرک و سلول هاي نگهبان روزنه و کوتيکول وجود دارد ولي در روپوست  روپوست-1

ريشه فقط تار کشنده وجود دارد. همچنين بعضي از سلول هاي روپوست ساقه )نگهبان روزنه( قادر به 

فتوسنتز هستند ولي هيچ کدام از سلول هاي روپوست ريشه قادر به فتوسنتز نيستند.

است ساقهاز پوست در  ضخيم تربه مراتب  در ريشه: پوست پوست-2

 است ولي در ساقه وجود ندارد. اريداراي نوار کاسپو  کامالً مشخص ريشهدر  آندودرم:  نکته

است ولي در ريشه معموال حجم پوست از  کمتراز حجم استوانه ي مرکزي  پوستحجم ساقه در  -3

 استوانه ي مرکزي بيشتر است ) در ريشه استوانه ي مرکزي مشخص تر است(

قرار  يک در ميانو آوندهاي آبکشي به صورت  آوندهاي چوب ريشه: در استوانه مرکزي استوانه مرکزي-4

و آوند آبکشي بر روي آوند  در مقابل همآوندي چوبي و آبکش ساقه گرفته اند ولي در استوانه مرکزي 

چوبي قرار گرفته است.)آوند آبکش در ساقه بيروني تر است.(

 از پارانشيم مغز در ريشه است. بزرگتر: پارانشيم مغز در ساقه  نکته

ديده مي شوند. ستاره اي، آوندهاي چوبي به شکل  ريشه: در مقطع عرضي نکته

هائي مرده و چوب پنبه اي هستند که عمل محافظت ار بافت در رأس ريشه کالهک قرار دارد که سلول :  نکته

 ريشه را بر عهده دارند.

 : اليه هاي تشکيل دهنده ساقه از خارج به داخل

 

 

 

 :اليه هاي تشکيل دهنده ي ريشه

 

 

 

 

 

 

دايره محيطيهآندودرم)قابل تشخيص نيست(پوستاپيدرم

آوند آبکش آوند چوبي مغز    

پوستاپيدرم     (   )در بعضي از گياهانودرم اگز

دايره محيطيه 

آوند آبکش    

آوند چوبي

مغز    

آندودرم   
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  مقايسه ساقه گياهان تک لپه با  گياهان دو لپه :

تعداد دسته هاي آوندي در ساقه ي گياهان تک لپه -1

اي فراوان تر است و روي دواير تقريبا هم مرکز قرار 

صورتي که اين دسته ها در گياهان دو لپه دارند، در 

اي کم تر و روي يک دايره قرار گرفته اند.

در ساقه ي گياهان دو لپه اي پوست مشخص تر ، -2

ولي در ساقه ي گياهان تک لپه اي پوست نازک و 

گاهي مرز آن با استوانه ي مرکزي نامشخص است.

 مقايسه ريشه  گياهان تک لپه با  گياهان دو لپه :

در ريشه ي گياهان تک لپه اي استوانه ي مرکزي بزرگ -1

تر و حجم پوست کم تر است، در صورتي که در ريشه ي 

گياهان دولپه اي استوانه ي مرکزي کوچک تر و حجم 

 پوست بيش تر است.

در گياهان تک لپه اي وسط ريشه معموال بافت پارانشيم -2

ديده مغزي وجود دارد، که در بيش تر گياهان دو لپه اي 

 نمي شود.

در گياهان دو لپه اي معموال تعداد دسته هاي آوندي -3

 کمتر از تک لپه اي است.

در گياهان تک لپه اي دسته هاي آوندي از هم فاصله -4

دارندو بين آن ها اشعه ي مغزي وجود دارد ، ولي در 

گياهان دو لپه اي دسته هاي  آوندي در کنار هم قرار دارند 

 ازند.و شکل ضربدري مي س

33353562333 

 

 

 

 




