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 های یاختة گیاهیویژگی: 1گفتار  

های گونه ترینبیشدانگان امروزه گیاهان آوندی، به ویژه نهان

دهند. این گیاهان گرچه در گیاهی روی زمین را تشکیل می

اند؛ اما مانند جانوران به ماده و انرژی نیاز دارند. جای خود ثابت

انرژی  برای تأمین ماده و توانندنمیگیاهان برخالف جانوران 

مورد نیاز خود از جایی به جای دیگر بروند و با احساس خطر، 

هایی به گیاهان حمله کنند. چه ویژگیفرار یا به عامل خطر 

کند تا بتوانند بر محدودیت ساکن بودن در محیط کمک می

های متفاوت، توانند در محیطغلبه کنند؟ چگونه گیاهان می

منبع اصلی غذا که بر اینزندگی کنند؟ از طرفی گیاهان افزون 

کنندة مواد اولیة ، تأمیناندبرای بسیاری از مردم کره زمین

صنایعی، مانند داروسازی و پوشاک نیز هستند. گیاهان چه 

هایی دارند که مواد اولیة چنین صنایعی را تأمین ویژگی

 کنند.می

دانستن هایی، برای یافتن پاسخ چنین پرسش اولین قدم

ها در یابی یاختهتة گیاهی و چگونگی سازمانهای یاخویژگی

 هاست.گیری پیکر آنگیاهان آوندی و شکل

 ایدیوارة یاخته

 در یاخته با تفاوتی چه گیاهان در یاخته که بپرسند شما از اگر

 را دیواره ،(کلروپالست) بر سبزدیسه عالوه احتماالً دارد، جانوران

 .بریدمی نام نیز

 

 الف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ب

 

 ب: سلول جانوری –الف: سلول گیاهی  -1ل شک

 بندی گیاهان را بیاموزید:رده 

 گیاهان

 گیانبدون آوند: خزه

 آوندداران

 دانهبدون
نهانزادان آوندی: 

 هاسرخس

 داردانه

 بازدانگان: کاج و سرو

 دانگان نهان
 لپهتک 

 دو لپه

 

 

  مین متعلق به های گیاهی روی زترین گونهبیش: 1تست

 است. ……

 ها( سرخس2  ( گیاهان بدون آوند1

 دار( گیاهان گل4  ( مخروطیان3

دار( دانگان )گلامروزه گیاهان آوندی، به ویژه نهان پاسخ:

دهند. های گیاهی روی زمین را تشکیل میترین گونهبیش

 صحیح است.(« 4»)گزینة 
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با  بار اولین خته،یاشاید برایتان جالب باشد که بدانید واژة 

 چوب(. 2 شکل، وارد زیست شناسی شد )پنبهچوبمشاهدة 

 بافت این هاییاخته .است شده تشکیل مرده هاییاخته از پنبه

 دیده هاییحفره مجموعه صورت به میکروسکوپ با مشاهده در

 این .اندکرده جدا دیگریک از را هاآن هاییدیواره که شوندمی

 گیاهی یاختة از ماندهباقی بخش تنها و اییاخته دیوارة ها،دیواره

 .اندمرده بافتی در

 

 

 

 

 

میکروسکوپ ابتدایی رابرت هوک و آنچه مشاهده  -2شکل 

 کرد.

 

 نام به بخشی گیاه، زندة هایبافت در اییاخته دیوارة

 در یاخته ارز هم پروتوپالست .گیردمی بر در را پروتوپالست

 .(3 شکل) است جانوران

 

 

 

 

 

 

 یاختۀ گیاهی -3شکل 

 

استحکام ، هاحفظ شکل یاختهدیواره عملکردهای متفاوتی دارد. 

جلوگیری در گیاه و  هاواپایش تبادل مواد بین یاختهه، پیکر گیا

ای است. برای از کارهای دیوارة یاخته زا؛از ورود عوامل بیماری

ید کارها ابتدا باپی بردن به نقش دیواره در هر یک از این 

 ساختار دیواره را بشناسیم.

بعد از تقسیم توجه کنید! در تقسیم یاختة گیاهی  4به شکل 

شود. این الیه، تشکیل می تیغة میانیای به نام الیه هسته،

کند و در یاخته )سیتوپالسم( را به دو بخش تقسیم میمیان

ساکاریدی به از پلیشود. تیغة میانی نتیجه، دو یاخته ایجاد می

کند عمل می مانند چسبساخته شده است. پکتین  پکتین نام

 دارد. و دو یاخته را در کنار هم نگه می

 

 اولین بار واژة یاخته با مشاهدة کدام بافت وارد  :2 تست

 شناسی شد؟زیست

 ( هادی2  ( روپوستی1

 ای( زمینه4  پریدرم (3

توسط  پنبهواژة یاخته )سلول(، اولین بار با مشاهدة چوب پاسخ:

 صحیح است.(« 3»شناسی شد. )گزینة رابرت هوک وارد زیست

 

 در مطالعة رابرت هوک بخشی که در زیر  :3 تست

 بود. ……میکروسکوپ مشاهده شد دارای 

 ( سوبرین2  ( فسفولیپید1

 ( کُریچه4  ( سبزدیسه3

چه که رابرت هوک در زیر میکروسکوپ مشاهده کرد آن پاسخ:

ای پنبهپنبه بود. دیوارة یاخته چوبچوب ای بافتدیوارة یاخته

 صحیح است.(« 2»پنبه( است. )گزینة دارای سوبرین )چوب

 

 نقش  ……دیواره  ……غشای یاختة گیاهی  :4 تست

 دارد.

 هادر کنترل مواد بین یاخته -( همانند1

 حفظ شکل یاختة گیاهی -( برخالف2

 استحکام پیکر گیاه -( همانند3

 زاگیری از ورود عوامل بیماریدر جلو -( برخالف4

دیوارة گیاهی همانند غشای یاخته در پایش تبادل مواد  پاسخ:

 صحیح است.(« 1»)گزینة ها در گیاه نقش دارد. بین یاخته
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 تشکیل تیغۀ میانی -4شکل 

 

های تازه تشکیل شده، الیه یا پروتوپالست هر یک از یاخته

سازند. در این دیواره، می دیوارة نخستینهای دیگری به نام الیه

ای از پروتئین و انواعی در زمینهوجود دارند که  های سلولزرشته

 گیرند.ای )خمیری شکل( قرار میساکاریدهای غیررشتهاز پلی

 
  

 دیوارة نخستین و تیغۀ میانی -5شکل 

گیرد؛ اما دیوارة نخستین، مانند قالبی، پروتوپالست را در برمی

دارد و  کششو  گسترشزیرا قابلیت  شود؛مانع رشد آن نمی

همراه با رشد پروتوپالست و اضافه شدن ترکیبات سازندة 

  هایدر بعضی یاختهیابد. دیواره، اندازة آن نیز افزایش می

در تقسیم یاختة گیاهی مراحل زیر را  :1تمرین 

 براساس زمان از راست به چپ مرتب کنید:

 -تقسیم هسته -رة نخستینتشکیل دیوا -تشکیل دیوارة دومین

 تشکیل تیغة میانی -تشکیل غشا

دیوارة تیغة میانی تشکیل غشا تقسیم هسته پاسخ:

 دیوارة دومین نخستین
 

درست یا نادرست بودن هر یک از جمالت : 2تمرین 

 را مشخص کنید: زیر

 ساکارید است.الف( پکتین همانند کیتین یک نوع پلی

در تقسیم یاختة گیاهی تولید پکتین قبل از تولید سلولز ب( 

 شود.شروع می

 پ( پروتوپالست فاقد الن است.

 ت( پروتوپالست گیاهی هیچ تفاوتی با سلول جانوری ندارد.

 پاسخ: 

 درست -الف

 درست -ب

 درست -پ

تواند دارای سبزدیسه پروتوپالست گیاهی مینادرست ) -ت

 باشد که در یاخته جانوری وجود ندارد.(
 

هر یک از موارد ستون الف و ب را با یک  :3تمرین 

 خط ارتباط دهید.

 ب الف

 توقف رشد یاخته )a ( تیغة میانی1

 بعملی همانند چس)b ( دیوارة نخستین2

 ارز یاختة جانوریهم )c ( دیوارة پسین3

 دیوارة سلولزی نازک )d ( پروتوپالست4

 پاسخ: 

1 )b  2 )d 

3 )a  4 )c 
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ها شود که به مجموع آندیگری نیز ساخته می هایالیهگیاهی، 

های سلولزی در رشته گویند. طرز قرار گیریمی دیوارة پسین

استحکام و تراکم این دیواره از شود که دیوارة پسین، سبب می

رشد یاخته بعد از (. 6)شکل  تر باشددیوارة نخستین بیش

 شود.تشکیل دیوارة پسین متوقف می

 
 

 
 

ای. با تشکیل دیوارهتشکیل دیوارة یاخته چگونگی -6شکل 

 شود.های نخستین و پسین، تیغۀ میانی از پروتوپالست دور می

 

پوشاند. آیا ای، دور تا دور یاخته را میدیدیم که دیوارة یاخته

کند؟ مشاهدة طور کامل از هم جدا میها را بهاین دیواره، یاخته

دهد که می نشان میکروسکوپ الکترونیبافت گیاهی با 

ای به یاختة دیگر کشیده از یاخته اییاختههای میانکانال

(. مواد 7گویند )شکل می پالسمودسمها، اند. به این کانالشده

ها از توانند از راه پالسمودسممی ترکیبات دیگرو  مغذی

ها در مناطقی از ای به یاختة دیگر بروند. پالسمودسمیاخته

ای گفته الن به منطقهفراوانی وجود دارند.  ، بهالندیواره به نام 

 جا نازک مانده است.ای در آنشود که دیوارة یاختهمی

 
تصویر پالسمودسم میکروسکوپ الکترونی)الف(، الن  -7شکل 

 ای )ب(در دیوارة یاخته

 

 

 

 دیوارة پسین  ……دیوارة نخستین : 4 تست…… 

 قابلیت گسترش و کشش دارد. -( همانند1

 ای است.چند الیه -خالف( بر2

 فاقد پروتئین است. -( همانند3

  در تماس با تیغة میانی است. -( برخالف4

دیوارة نخستین برخالف دیوارة پسین قابلیت گسترش و  پاسخ:

صحیح « 1»کشش دارد و در تماس با تیغة میانی است. )گزینة 

 است.(

 

برای هر یک از موارد زیر یک دلیل  :4تمرین 

 :بنویسید

تر دیوارة پسین نسبت به دیوارة الف( استحکام و تراکم بیش

 نخستین

 ب( دور شدن تیغة میانی از پروتوپالست

 های گیاهی با وجود دیوارة یاختهپ( عدم جدایی کامل یاخته

 پاسخ: 

 های سلولز در دیواره پسینالف( طرز قرار گیری رشته

 های نخستین و پسینب( تشکیل دیواره

 ای به نام پالسمودسم یاختههای میانالپ( وجود کان

 

konkurmag.ir

http://konkurmag.ir
http://konkursara.com


 (زیست دهم)علی کرامت   و فروش آن از سوی هر فردی ممنوع است . هسوءاستفاده از این مجموعهر گونه        : از یاخته تا گیاه 6فصل 

 Keramat A. 

5 

 

 
 های دو سلول از راه پالسمودسمارتباط میان یاخته -8شکل 

  

 کند.ترکیب دیواره تغییر می

های متفاوت، متناسب با کاری ترکیب شیمیایی دیواره در یاخته

یک یاخته فرق  حتی در طول عمردهند، و که انجام می

 اند.از این تغییرات ای شدنژلهو  نشدکانی، شدنچوبیکند. می

لیگنین ای به نام دیوارة آوندهای چوبی، به علت تشکیل ماده

ها لیگنین ، چوبی شده است. پروتوپالستِ این یاخته)چوب(

لیگنین سبب کند. ای اضافه میسازد و آن را به دیوارة یاختهمی

نی به همین علت وجود درختا شود.تر دیواره میاستحکام بیش

 متر و حتی چند صد متر ممکن است.با ارتفاع چند ده

اگر به برگ گیاه گندم، دست زده باشید، زبری آن را احساس 

دیوارة  افزوده شدن سیلیس بهاید. این زبری به علت کرده

از نوع هایی است که در سطح برگ قرار دارند. این تغییر یاخته

کانی به دیوارة  است؛ زیرا در این تغییر، ترکیبات کانی شدن

 شوند.ای اضافه مییاخته

شود، به این تغییر ای میپکتین دیواره با جذب آب، متورم و ژله

مقدار پکتین در بعضی گیاهان به قدری  گویند.ای شدن میژله

های گیاهی استفاده فراوان است که از آن برای تولید ژله

 دانه بِهانند که از خیساندن دانه هایی م ژله یا لعابیکنند. می

شود، به علت فراوانی ترکیبات پکتینی در این در آب ایجاد می

 هاست.دانه

جاهای خالی را با کلمات مناسب داخل  :5تمرین 

 پرانتز پر کنید:

 -های گیاهی با میکروسکوپ )الکترونیالف( مشاهدة بافت

ای از یاختههای میاندهد که کانالنشان می ……نوری( 

 -ها )الناند که آنیاختة دیگر کشیده شده ای بهیاخته

 گویند. ……پالسمودسم( 

جا ای در آنشود که دیوارة یاختهای گفته میالن به منطقهب( 

 است. ……از بین رفته(  -)نازک مانده

 پاسخ: 

 پالسمودسم -الف( الکترونی

 ب( نازک مانده

 

 نکته:  

خستین و پسین و های ندر محلی که پالسمودسم جریان دارد دیواره

اند. در ضمن غشا دو یاخته در این چنین تیغة میانی از بین رفتههم

ای ایجاد یاختهشده و کانالی برای تبادل مواد با جریان میانمحل یکی

 شود.می

 

 های بالغ گیاهی دارای کدام یاخته :5 تست

 اند؟پالسمودسم

 ( نایدیس2  پنبه( چوب1

 هآکن( نرم4  ( اسکلرئید3

 پاسخ:

پنبه، اند مثل چوبهای بالغ مردة گیاهی فاقد پالسمودسمیاخته

صحیح « 4»نایدیس، عناصر آوندی، فیبر و اسکلرئید. )گزینة 

 است.(
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 های سلولزیاضافه شدن چوب در بین فیبریل -9شکل 

 

از تغییرات دیگر دیواره در  ای شدنپنبهچوبو  کوتینی شدن

و  در کاهش از دست دادن آبه اند کهای گیاهییاخته

به  زاجلوگیری از ورود عوامل بیماریو  جلوگیری از ورود آب

پنبه از ترکیبات لیپیدی کوتین و چوبگیاه نقش دارند. 

 هستند.

 
 کوتیکول روی سطح برگ  -10شکل 

 

 کُریچه )واکوئل(، محلّی برای ذخیره

ی پاسخ شود؟ براچگونه گیاه پژمرده بعد از آبیاری شاداب می

گیاه داشته باشیم.  به این پرسش باید نگاهی دقیق به یاختة

های گیاهی، داشتن اندامکی های یاختهیکی از ویژگیدانیم می

ر این اندامک، مایعی به نام شیرة دبه نام کُریچه است. 

ای ترکیبی از آب و مواد دیگر ای قرار دارد. شیرة کُریچهکُریچه

  است.

ز موارد ستون الف و ب را با یک هر یک ا :6تمرین 

 خط ارتباط دهید:

 ب الف

 دانه به )a ( لیگنینی شدن1

 آوند چوبی)b شدن( کانی2

جلوگیری از ورود عوامل  )c شدن( لعابی3

 زابیماری

 بری برگ گندمز )d شدن( کوتینی4

 پاسخ:

1 )b 2 )d 3 )a 4 )c 
 

 چند مورد درست است؟: 6 تست 

 های گیاهی، یکسان است.شیمیایی دیواره در یاخته ترکیب -

 بت است.ترکیب شیمیایی دیواره در طول عمر یاخته، ثا -

های سازندة های سازندة لیگنین همانند یاختهسلول -

 اند.پنبه مردهچوب

شدن تغییر از نوع سیلیسی شدن دیواره همانند لعابی -

 شدن است.کانی

1 )1  2 )2  

 ( صفر4  3( 3

همة موارد نادرست است. ترکیبات شیمیایی دیواره در  پاسخ:

کند. ته فرق میهای متفاوت و حتی در طول عمر یاخیاخته

اند و پس از سازند زندهپنبه میهایی که لیگنین یا چوبسلول

 ای شدن است. شدن، ژلهمیرند. لعابیتولید این مواد می

 صحیح است.(« 4»)گزینة 
 

 کدام عبارت درست است؟: 7 تست 

 دوست است.( پکتین برخالف کوتین آب1

 است. پنبه برخالف لیگنین به آب نفوذناپذیر( چوب2

 کوتین برخالف لسیتین نوعی لیپید است. (3

لیگنین برخالف سلولز موجب استحکام دیواره پسین ( 4

 شود.می

شود ای شدن دیواره میپکتین با جذب آب موجب ژله پاسخ:

 گریز است. ولی کوتین آب

« همانند»، باید «برخالف»به جای  4و  3، 2های گزینه

 صحیح است.(« 1»)گزینة گفت. می
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مقدار و ترکیب این شیره، از گیاهی به گیاه دیگر و حتی از  

 کند.بافتی به بافت دیگر فرق می

تر حجم دارند که بیش کُریچه درشتیهای گیاهی بعضی یاخته

(. وقتی مقدار آب در محیط 3کند )شکل یاخته را اشغال می

تر از مقدار آن در یاخته تر از مقدار آب در محیط بیشبیش

شوند که اند و سبب میها حجیم و پرآبکُریچهباشد، 

 -11و به آن فشار آورد )شکل  پروتوپالست به دیواره بچسبد

ای در برابر این فشار تا حدی (. دیوارة یاختهسمت راست

یاخته در این وضعیت در . شوداما پاره نمیشود، کشیده می

های ها در بافتحالت تورم یاخته حالت تورژسانس یا تورم است.

، مانند برگ و های غیرچوبیاندامشود که گیاهی سبب می

 گیاهان علفی استوار بمانند.

یابد و اگر به هر علتی آب کم باشد، حجم کُریچه کاهش می

گیرد. این شود و از دیواره فاصله میپروتوپالست جمع می

(. اگر سمت چپ -11شود )شکل نامیده می وضعیت، پالسمولیز

نی مدت باشد، پژمردگی حتی با آبیاری فراوان پالسمولیز طوال

 میرد.هایش، میگیاه به دنبال مرگ یاختهشود و نیز رفع نمی

 
 تورژسانس و پالسمولیز در یاختۀ گیاهی -11شکل 

 

 ها در کُریچهرنگ

و  اسیدی پروتئینی،به جز آب، کُریچه محل ذخیره ترکیبات 

یکی از  سیانینآنتوشوند؛ است که در گیاه ساخته می رنگی

شود. آنتوسیانین ذخیره می ترکیبات رنگی است که در کُریچه

هایی مانند پرتقال میوهو  کلم بنفش، در ریشة چغندر قرمز

وجود دارد. جالب است که رنگ  مقدار فراوانی، به توسرخ

 کند.تغییر می های متفاوتpHدر آنتوسیانین 

ز ترکیباتی است که در کُریچه ذخیره پروتئین، یکی دیگر ا

هاست که در بذر گندم و گِلوتن یکی از این پروتئینشود. می

هنگام رویش بذر برای رشد و نمو رویان و  شودجو ذخیره می

(. گلوتن ارزش غذایی دارد، اما 12شکل رسد )به مصرف می

های و با خوردن فراورده به آن حساسیت دارندبعضی افراد 

 مشکالت جدّی در سالمتو  دچار اختالل رشدار، دگلوتن

 

 است. ……کُریچه برخالف : 8 تست 

 ( دیواره دارای فسفولیپید 1

 ( پروتوپالست فاقد دیواره2

 ( کلروپالست فاقد مواد رنگی3

 ( رنگیزه دارای پروتئین4

باشد. کُریچه اندامکی است که دارای غشا و شیره می پاسخ:

صحیح « 1»فسفولیپید دارد.)گزینة بنابراین در غشای خود 

 است.(

 

 اند؟ کُریچه گیاهی در چند مورد فاقد نقش: 9 تست 

 کشیده شدن دیواره -

 تغییر حجم پروتوپالست -

 استحکام گیاه -

 ساخت پروتئین -

1 )1  2 )2 

 ( صفر4  3( 3

کُریچه گیاهی در ساخت پروتئین فاقد نقش است اما  پاسخ:

 صحیح است.(« 1»خیره کند. )گزینة تواند پروتئین را ذمی

 

برای هر یک از موارد زیر یک دلیل  :7تمرین 

 بنویسید:

 الف( جمع شدن پروتوپالست در وضعیت پالسمولیز

 ب( عدم رفع پژمردگی بعضی گیاهان با آبیاری فراوان

 های متفاوت آنتوسیانین در گیاهان مختلفپ( رنگ

 ت( نقش مهم کُریچه در رویش بذر جو

 سخ:پا

 واکوئل الف( کوچک شدن

 هاب( مرگ یاخته

 های متفاوت pHپ( 

 ت( ذخیرة گلوتن
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های تشخیص قطعی این حساسیت با انجام آزمایششوند. می

 پزشکی است.

 
 هایی که گلوتن در کُریچه آنها ذخیره شده است.یاخته -12شکل 

 

 های پاییزیرنگ

انواعی از که شناسیم؛ در حالیگیاهان را به سبز بودن می

ها به شود. دانستیم که بعضی رنگها در گیاهان دیده میرنگ

یا رنگ زرد یا نارنجی علت وجود مواد رنگی در کُریچه است. آ

فرنگی مربوط به ترکیبات ریشة هویج، و رنگ قرمز میوة گوجه

 هاست؟ پاسخ منفی است.رنگی در کُریچه

ن اندامکی به های گیاهی، داشتهای یاختهیکی دیگر از ویژگی

ها در گیاهان وجود نام دیسه )پالست( است. انواعی از دیسه

(. سبز دیسه )کلروپالست( به مقدار فراوانی 13دارد )شکل 

 شوند. سبزینه دارد. به همین علت گیاهان، سبز دیده می

 
 های گیاهانها در یاختهدیسه -13شکل 

 

یی به نام هارنگیزهنوع دیگری دیسه وجود دارد که در آن، 

رنگ دیسه ها، شوند. به این دیسهذخیره می کاروتنویدها

ها در یاخته های گویند؛ مثالً رنگ دیسهمی )کروموپالست(

. مقدار فراوانی کاروتن دارند که نارنجی استریشة گیاه هویج، 

 فرنگیرنگ قرمز گوجهو  ها به علت گزانتوفیلرنگ زرد گلبرگ

  هاست.آنبه علت لیکوپن در رنگ دیسه 

مشخص شده است که ترکیبات رنگی در کُریچه و رنگ دیسه، 

  پیشگیریترکیبات پاداُکسنده در  اند.اکسیدان(پاداُکسنده )آنتی

 

 های زیر پاسخ دهید:به پرسش :8تمرین  

کدام اندامک در یاختة گندم سبب بروز بیماری سیلیاک ( 1

 شود؟می

ی آنتوسیانین دارد؟ رنگ ( کدام بخش چغندر به مقدار فراوان2

 آن را مشخص کنید.

 پاسخ:

 ( کُریچه1

 قرمز -( ریشه2
 

 جدول زیر را کامل کنید: :9تمرین 

 اندامک ماده رنگی رنگ بخش گیاه

    برگ کلم رنگی

    ریشه هویج

میوة 

 فرنگیگوجه

   

 پاسخ:

 کُریچه -آنتوسیانین -برگ کلم: بنفش

 هدیس -کاروتن -ریشه هویچ: نارنجی

 دیسه -لیکوپن -فرنگی: قرمزمیوه گوجه

 

 کدام عبارت درست است؟ :10 تست 

فرنگی به دلیل ( رنگ تو سرخ پرتقال همانند رنگ گوجه1

 لیکوپن است.

( کاروتن همانند گزانتوفیل کاروتنوئیدهای موجود در 2

 ها هستند.کُریچه

( رنگ موجود در ریشه چغندر همانند رنگ ریشه هویچ در 3

 د کارکرد مغز مؤثرند.بهبو

 زا هستند.ها سرطانها برخالف گزانتوفیل( آنتوسیانین4

ها پاد اکسنده ها و رنگ دیسهترکیبات رنگی در کُریچه پاسخ:

سرطان و نیز بهبود کارکرد مغز و بوده و در پیشگیری از 

 صحیح است.(« 4»های دیگر نقش مثبتی دارند. )گزینة اندام
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های دیگر نقش مثبتی ود کارکرد مغز و انداماز سرطان و نیز بهب 

 دارند.

های های یاختهها رنگیزه ندارند، مثاًل در دیسهبعضی دیسه

زمینی، به مقدار فراوانی نشاسته ذخیره بخش خوراکی سیب

 نشادیسه )آمیلوپالست(شده است که به همین علّت به آن 

 زمینی راگویند. وجود نشادیسه در بخش خوراکی سیبمی

 دهید؟چگونه نشان می

برای رشد  زمینی،های سیبهنگام رویش جوانهذخیرة نشاسته، 

زمینی مصرف های جدید از گیاه سیبها و تشکیل پایهجوانه

که  ها عالوه بر سبزینه، کاروتنوئید هم دارندسبزدیسهشود. می

شوند؛ در پاییز با کاهش طول با رنگ سبزِ سبزینه پوشیده می

در بعضی گیاهان تغییر ها ن نور، ساختار سبزدیسهشدمروز و ک

. در این هنگام سبزینه شونددیسه تبدیل میکند و به رنگمی

 یابد.مقدار کاروتنوئیدها افزایش میو  شودتجزیه میدر برگ 

 
 دیگرها به یکتبدیل پالست -14شکل 

 

 ترکیبات دیگر

ناسیم، اما شعنوان جانداران غذاساز میمعموالً گیاهان را به

هایی به غیر از غذا دارند سازند که استفادهترکیبات دیگری می

های شیمیایی، گیاهان از الً قبل از تولید رنگ(. مث15)شکل 

آیا  آمیزی الیاف بودند.منابع اصلی تولید رنگ برای رنگ

های شیمیایی از چه گیاهانی برای دانید قبل از تولید رنگمی

 شد؟استفاده میآمیزی الیاف فرش رنگ

که میوه تازة انجیر را از شاخه برگ انجیر را ببرید یا ایناگر دم

شود که به جدا کنید، از محل برش، شیرة سفید رنگی خارج می

شیرابه، ترکیبات متفاوتی دارد. الستیک گویند. آن شیرابه می

 برای اولین بار از شیرابة نوعی درخت ساخته شد.

 در گیاهان بندی مواد رنگیجمع 

 مواد رنگی

 آنتوسیانین

 ذخیره در واکوئل

 pHتغییر رنگ در 

 قرمز در رشد چغندر

 بنفش در کلم

 توسرخ در پرتقال

 کاروتنوئید

 ذخیره در دیسه

 هاگزانتوفیل: رنگ زرد گلبرگ

 کاروتن: نارنجی ریشه هویج

 فرنگیگوجه لیکوپن: قرمز 

 کلروفیل
 یسهذخیره در د

 هارنگ سبز برگ

 

 

 چند مورد درست است؟ :11 تست 

 هر یاختة گیاهی که کاروتنوئید دارد، سبزدیسه هم دارد. -

 هر یاختة گیاهی که سبزینه دارد، کاروتنوئید هم دارد. -

زمینی سرشار از خوراکی سیب بذر جوانة گندم همانند بخش -

 آمیلوپالست است.

روز به کروموپالست تبدیل کلروپالست با کاهش طول  -

 شود.می

1 )1  2 )2 

3 )3  4 )4 

 مورد اول نادرست است مثل یاختة ریشه هویجپاسخ: 

مورد دوم درست است چون درون کلروپالست عالوه بر سبزینه، 

 کاروتنوئید هم وجود دارد.

 تر گلوتن دارد.مورد سوم نادرست است بذر جوانة گندم بیش

 صحیح است.(« 2»زینة )گ مورد چهارم درست است.
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، ترکیبات معطر نعنا و گل محمدیاز گیاهانی مانند  -15شکل 

عالوه بر صنعت عطرسازی در آورند. این ترکیبات دست میبه

روند. ریشۀ گیاه روناس در کار میصنعت داروسازی نیز به

 رود.کار میآمیزی سنتی الیاف بهرنگ

 

به  شیرابة بعضی گیاهاندر  اند واز ترکیبات گیاهی آلکالوئیدها

ها دفاع از گیاهان در برابر . نقش آنمقدار فراوانی وجود دارند

آلکالوئیدها را در ساختن داروهایی مانند  خواران است.گیاه

برند. اما کار میبه داروهای ضد سرطانو  هابخشآرام، هامسکّن

آور، از امروزه مصرف مواد اعتیاد اعتیادآورند.آلکالوئیدها  بعضی

ها را معضالت بسیاری از کشورهاست که سالمت و امنیت آن

 کند.تهدید می

ضرر بودن آن است؟ آیا گیاهی بودن یک ترکیب به معنی بی

های تجاری در تبلیغ محصوالت خود و تشویق مردم شرکت

برای خرید، عبارت محصول کاماًل گیاهی است و هیچ ضرری 

الی که ترکیباتی در گیاهان ساخته برند. در حکار میندارد! را به

زا، در مقادیر متفاوت، ممکن است سرطانشود که می

 کننده یا حتی کشنده باشند.مسموم

 
شیرابۀ انجیر ترکیبات خروج شیرابه از گیاهان.  -16شکل 

 دارد. خشخاش ترکیبات آلکالوئیدی شیرابۀو  آنزیمی

 

 : سامانة بافتی2گفتار 

  و عملکرد انواع یاخته

 بخشِ هس دهیم، برش دانگاننهان در را برگ و ساقه ریشه، اگر

 هر به است؛ تشخیص آنها قابل در آوندی و ایزمینه پوششی،

 از سامانه هر زیرا گویند؛می بافتی ها سامانةبخش این از یک

 پیکر بنابراین است؛ شده تشکیل گوناگونی هاییاخته و هابافت

 و ایزمینه ،پوششی نام به افتیب سامانة سه از آوندی گیاهان

 عملکرد بافتی، سامانة هر(. 71 شکل) شودمی تشکیل آوندی

  برابر در را هااندام پوششی، بافت سامانة مثالً دارد؛ خاصی

 

 جاهای خالی را با ترکیبات مناسب پر کنید. :10تمرین  

و شیرابة خشخاش ترکیبات  ……الف( شیرابة انجیر ترکیبات 

 دارد. ……

 نوعی درخت ساخته شد. ……الستیک برای اولین بار از ب( 

ها و بخشپ( آلکالوئیدها در ساخت داروهای مسکن و آرام

 روند.کار میبه ……داروهای 

 پاسخ:

 آلکالوئیدی -الف( آنزیمی

 ب( شیرابة

 پ( ضد سرطان
 

 های زیر پاسخ دهید:به پرسش :11تمرین  

آمیزی سنتی الیاف ( از کدام بخش گیاه روناس برای رنگ1

 شود؟استفاده می

 آید؟دست می( کدام بخش از گیاه نعنا ترکیبات معطر به2

 ( آلکالوئیدها چه نقشی در گیاهان دارند؟3

محمدی عالوه بر صنعت عطرسازی در چه صنعت ( از گل4

 شود؟دیگری استفاده می

 پاسخ:

 ( ریشه1

 ( برگ2

 خواران( دفاع گیاهان در برابر گیاه3

 داروسازی (4

 

 مقایسه: 

 دارانبافت اصلی در مهره

 پوششی -1

 پیوندی -2

 ایماهیچه -3

 عصبی -4
 

 دانگانبافت اصلی در نهان

 پوششی -1

 ایزمینه -2

 آوندی -3
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 نظر به .دارند قرار بیرون محیط در که کندمی حفظ خطرهایی 

 هر وضیحت به ادامه، در چیست؟ دیگر سامانة دو عملکرد شما

 .پردازیممی هاسامانه این از یک

 
 سه سامانۀ بافتی در گیاه -17شکل 

 سامانۀ بافت پوششی

 عوامل برابر در را آن و پوشاندمی را گیاه اندام سراسر سامانه این

 شبیه عملکردی نابراینب کند؛یم حفظ گر،تخریب و زایبیمار

 .دارد جانوران در پوست

 جوان هایریشه و هاساقه ،هارگب در پوششی بافت سامانة

 شده تشکیل یاخته الیه یک از معموالً  و شودمی نامیده روپوست

 (.18 شکل) است

 پیراپوست گیاه، مسنِّ هایاندام در وششیپ بافت سامانة

 .شویدمی آشنا ،3 گفتار در آن با و شودمی نامیده (پریدرم)

 هوایی ایهاندام از آب تبخیر کاهش روپوست، کارهای از یکی

 در دهد؟می انجام را کار این چگونه روپوست اما است؛ گیاه

 هاییاخته بیرونیِ  سطح روی ایالیه که بینیدمی 18شکل

 پوستک .شودمی نامیده پوستک الیه این .دارد قرار روپوست

 مانند لیپیدی ترکیبات از زیرا است؛ نفوذناپذیر آب به نسبت

 را ترکیبات این روپوستی هاییاخته .است شده ساخته کوتین

 که کنندمی ترشح روپوست از سطحی به را آن و سازندمی

 زا بیماری عوامل و حشرات نیش ورود از پوستک .هواست مجاور

 نیز سرما برابر در گیاه حفظ در و کندمی جلوگیری نیز گیاه، به

 

 

 هایاخته هابافت سامانة بافتی

 پوششی -1

 روپوست  -الف

 م()اپیدر

 سازندة کوتین -1

 کرک -2

 نگهبان روزنه -3

 ترشحی -4

 تار کشنده -5

 پیراپوست  -ب

 )پریدرم(

 سازپنبهکامبیوم چوب -1

 پنبهچوب -2

 پارانشیمی -3

 

 تر است؟ درست« پوستک»کدام تعریف برای  :12 تست 

 (87 -)سراسری خارج کشور

 های اپیدرم ساقة جوانشده از یاخته( مادة ترشح1

 ( بسپارة از اسیدهای چرب مترشحه از الیه زیر اپیدرم2

 هاترین الیة سلولی قرار گرفته بر سطح خارجی برگ( خارجی3

 های ویژة نگهبان روزنه و کرک( الیة محافظتی دارای سلول4

ط پوستک ماده لیپیدی از جنس کوتین است که توس پاسخ:

 شود.های جوان هوایی گیاه ساخته میهای اپیدرم بخشیاخته

و  3به دلیل الیه زیر اپیدرم نادرست است و گزینه  2ی گزینه

 صحیح است.(« 1»توضیح روپوست است. )گزینة  4

 

درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر  :12تمرین 

 را مشخص کنید:

 شکیل شده است.الف( روپوست همواره از یک الیه یاخته ت

 شود.زا به ریشه میب( پوستک مانع از ورود عوامل بیماری

 پاسخ:

 الف( نادرست

 ب( نادرست
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 به پوستک. دارند ضخیم پوستک گیاهان بعضی .دارد نقش

 .کندمی کمک برگ سطح از آب تبخیر کاهش

 
 روپوست در برگ -18شکل 

 

 به گیاه، هوایی هایاندام در روپوستی هاییاخته بعضی

یم تمایز ،ترشحی هاییاخته و کُرک ،روزنه نگهبان هاییاخته

 تمایز از جوان، هایریشه در کشنده تار(. 91 شکل) یابند

 پوستک ریشه، شود. روپوستِمی ایجاد روپوست هاییاخته

 دارد؟ ایفایده چه ویژگی این شما نظر به .ندارد

 
 هایاختهی برخالف روزنه نگهبان هاییاختهالف(  -19شکل 

ها مقدار ورود و خروج این یاخته .دارند سبزینه دیگر روپوست،

کنند؛ ب( یاختۀ ترشحی و کُرک. گازها و بخار آب را تنظیم می

از سطح برگ نقش دارند و نور  در کاهش تبخیر آبها کُرک

در نتیجه در جلوگیری از افزایش  دهند.بازتاب میخورشید را 

ها ترکیبات معطر یا بعضی کرکدمای برگ نیز نقش دارند. 

  ترکیبات دیگر دارند.

 

 ایسامانۀ بافت زمینه

 از کندمی پر را آوندی بافت و روپوست بین فضای که سامانه این

 و آکَنه )کالنشیمی( چسب، آکَنه )پارانشیمی( نرم بافت نوع سه

 .شودمی تشکیل (آکَنه )اسکلرانشیمی سخت

 سامانه این در بافت ترینایجر ای )پارانشیمی(آکَنه نرم بافت

 چوبی و نازک نخستین دیوارة ای،آکَنه نرم هاییاخته است.

 قتی(. و20 شکل) نفوذپذیرند آب به نسبت بنابراین دارند؛ نشده

 و شوندمی تقسیم ایآکَنه نرم هاییاخته شود،می زخمی گیاه

 

 است؟ نادرستچند مورد  :13 تست 

شود به آب اه در برابر سرما میای که موجب حفظ گیالیه -

 نفوذناپذیر است.

 اند.های روپوستی فاقد سبزدیسههمة یاخته -

شود، هر یاختة روپوستی که باعث کاهش تبخیر آب می -

 سازد.کوتین می

وجود های روپوستی بههر یاختة ترشحی که از تمایز یاخته -

 های هوایی گیاه قرار دارد.آید، در انداممی

1 )1  2 )2 

3 )3  4 )4 

مورد اول درست است کوتیکول )پوستک( الیه لیپیدی پاسخ: 

 از جنس کوتین است که به آب نفوذناپذیر است.

 شود.های نگهبان روزنه رد میمورد دوم با سلول

های نگهبان روزنه یا مورد سوم نادرست است مثل یاخته

 هاکرک

های هوایی های ترشحی در انداممورد چهارم درست است یاخته

 صحیح است.(« 2»گیاه وجود دارند. )گزینة 

 

جاهای خالی را با کلمات داخل پرانتز پر  :13تمرین  

 کنید:

 -ای بافت )پارانشیمترین بافت در سامانة بافت زمینهالف( رایج

 است. ……کالنشیم( 

 ……همانند(  -دیوارة نخستین سلول چسب آکنه )برخالفب( 

 الن است. ……فاقد(  -آکنه )دارای رمندیوارة نخستین سلول 

نوع  ……سه(  -پ( فضای بین روپوست و بافت آوندی را )دو

 کند.بافت پر می

 پاسخ:

 الف( پارانشیم

 دارای -ب( همانند

 پ( سه
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 مانند تفاوتی،م کارهای ایآکَنه نرم بافت .کنندمی ترمیم را آن 

 به دارنهسبزی آکَنة نرم. دهدمی انجام فتوسنتز و مواد ذخیرة

 .شودمی دیده برگ مانند گیاه، سبز هایاندام در فراوانی

 
ای با دیوارة نازک )الف(، های نرم آکنهیاخته -20شکل 

 ای )ب(.آکنههای نرمترسیمی از یاخته

 

شود که ای ساخته میسامانة بافتی در گیاهان آبزی از نرم آکنه

ها با هوا این فاصله های آن وجود دارد.فاصلة فراوانی بین یاخته

 پر شده است.

 
 آئرانشیم -21شکل 

  

 نام همین با اییهیاخته از آکَنه )کالنشیم( چسب بافت

 دیوارة اما ندارند؛ دیوارة پسین هایاخته این .است شده ساخته

 ضمن هاآکَنه چسب علت همین به .است ضخیم هاآن نخستین

 بافت این .شوندمی اندام پذیریفانعطا سبب ایجاد استحکام،

 ایآکَنه چسب هاییاخته .شودنمی گیاهی اندام رشد مانع

 (.22 شکل) یرندگمی قرار روپوست زیرِ معموالً 

 

 
ای، به علت های چسب آکنهدیوارة ضخیم یاخته -22شکل 

شود )الف(، ترسیمی از یاختۀ آمیزی تیره دیده میرنگ

 ای )ب(.آکنهچسب

 

 
سامانة 

 بافتی

 هایاخته اهبافت

 ایزمینه -2

 ایالف( نرم آکنه

 )پارانشیم(

 نرم آکنه معمولی -1

 دارنرم آکنه سبزینه -2

 ب( چسب آکنه 

 )کالنشیم(
 چسب آکنه

 ج( سخت آکنه

 )اسکلرانشیم(

 فیبر -1

 ئیدواسکلر -2

 

 کدام عبارت درست است؟: 14 تست 

تشکیل تیغة  ( یاختة نرم آکنه برخالف چسب آکنه قابلیت1

 میانی را دارد.

 ( یاختة نرم آکنه برخالف چسب آکنه، پالسمودسم دارد.2

 ( یاختة نرم آکنه همانند چسب آکنه، دیوارة پسین دارد.3

( یاختة نرم آکنه همانند چسب آکنه، دارای دیوارة نفوذناپذیر 4

 به آب است.

 شود تقسیمهای نرم آکنه وقتی که گیاه زخمی مییاختهپاسخ: 

کند. بنابراین قابلیت تشکیل تیغة میانی را شده آن را ترمیم می

 صحیح است.(« 1»دارد. )گزینة 
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هایی با همین نام از یاخته رانشیم(بافت سخت آکنه )اسکل

های سختی که هنگام خوردن گالبی زیر ساخته شده است. ذره

های یاخته هاست.ای از این یاختهمجموعهکنیم، دندان حس می

. چوبی ای دیوارة پسین ضخیم و چوبی شده دارندآکنه سخت

شود )آیا سبب مرگ پروتوپالست می اغلبشدن دیواره، 

های چوبی ضخیم، ها به علت دیوارهدانید چرا؟(. این یاختهمی

 شوند.سبب استحکام اندام می

های ای وجود دارد. اسکلرئیدها، یاختهدو نوع یاختة سخت آکنه

اند. از فیبرها در ایهای دراز سخت آکنهیاختهکوتاه و فیبرها، 

 کنند.تولید طناب و پارچه نیز استفاده می

 
فیبر در برش عرضی و ترسیمی از آن )الف(،  -23شکل 

 اسکلرئید و ترسیمی از آن )ب(.

 

 سامانۀ بافت آوندی

این سامانه بافتی، ترابری مواد را در گیاه برعهده دارد، زیرا 

چوبی و بافت آوند آبکشی است. به یاد  دارای بافت آوند

 اساسی با هم دارند؟ آورید این دو نوع بافت چه تفاوتمی

اند که آوندها را هاییها، یاختههای این بافتترین یاختهاصلی

دانید شیرة خام و پرورده را در طور که میسازند و همانمی

بر آوندها، ها عالوه در این بافت کنند.جا میگیاه جابهسراسر 

فیبر نیز وجود و  ایآکنه های نرمیاختههای دیگری مانند یاخته

 دارد.

 
 

 سامانۀ بافت آوندی -24شکل 

 

موارد ستون الف را به ستون ب ارتباط  :14تمرین 

 دهید.

 ب الف

 یاختة کوتاه با دیوارة لیگنینی )a ( پارانشیم1

2 )

 اسکلرانشیم

b(تولید طناب و پارچه 

 فاصلة بین سلولی زیاد در گیاه آبزی )c ( فیبر3

دیوارة نخستین ضخیم و فاقد دیوارة  )d ( اسکلرئید4

 پسین

 پاسخ:

1 )c  2 )d 

3 )b  4 )a 

 

 چند مورد درست است؟: 15 تست 

گیرند که های چسب آکنه معموالً در زیر بافتی قرار مییاخته -

 ای است.جزو سامانة بافت زمینه

ای هر یاختة دارای دیوارة پسین لیگنین جزو بافت زمینه -

 است.

 انشعاب دارند. هااسکلرئیدها همانند فیبرها دارای الن -

ای کارهای متفاوتی را انجام ترین بافت زمینههای رایجیاخته -

 دهند.می

1 )1  2 )2 

3 )3  4 )4 

های چسب آکنه معموالً مورد اول نادرست است یاختهپاسخ: 

 در زیر بافت روپوستی قرار دارند.

 مورد دوم نادرست است مثل آوندهای چوبی

 اند.های منشعبدها دارای النمورد دوم نادرست است، اسکلرئی

 صحیح است.(« 1»مورد چهارم درست است. )گزینة 
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ای که فقط دیوارة پسین های مردهآوندهای چوبی یاخته 

های . لیگنین در دیوارة یاختهاستها، به جا ماندهشدة آنچوبی

 (.25گیرد )شکل های متفاوتی قرار میآوند چوبی به شکل

 

 
گذاری براساس تزئینات چوبی دیواره نامآوندها را  -25شکل 

دار، دیواره فقط در محل الن، در آوندهای النکنند. می

 نشده است.چوبی

 

به نام  های دوکی شکل درازبعضی آوندهای چوبی از یاخته

. در حالی که بعضی دیگر، از اندنایدیس )تراکئید( ساخته شده

نام عنصر آوندی  های کوتاهی بهیاختهبه دنبال هم قرار گرفتن 

شوند. در این آوندها دیوارة عرضی از بین رفته و لولة تشکیل می

 ای تشکیل شده است.پیوسته

دیوارة نخستین شود که هایی ساخته میآوند آبکش از یاخته

ها صفحة آبکشی در این یاخته دیوارة عرضی سلولزی دارند.

زیرا میان  ند؛اهسته ندارند، اما زندهها گر چه دارد. این یاخته

ها از بین نرفته است. در کنار آوندهای آبکش ها آنیاخته

ها به قرار دارند. این یاخته های همراهیاختهدانگان، نهان

)شکل  کنندترابری شیرة پرورده کمک میآوندهای آبکش در 

های فیبر، دستهبینید، می 26طور که در شکل (. همان26

 اند.آوندها را دربر گرفته

 

 

 
 هایاخته بافت سامانة بافتی

 آوندی -3

 آوند چوبی -1

 نایدیس )تراکئید( -1

 عناصر آوندی -2

 پارانشیمی -3

 فیبر -4

 آوند آبکشی -2

 آبکش -1

 همراه -2

 پارانشیمی -3

 فیبر -4

 

درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر  :15تمرین  

 را مشخص کنید.

اخته که در سامانة بافت آوند چوبی فاقد پروتوپالست هر یالف( 

 های آن بافت است.ترین یاختهباشد، جزو اصلی

آکنه است جزو بافت  های نرمب( هر بافتی که دارای یاخته

 ای است.زمینه

دانگان هر یاختة مسئول هدایت شیره، فاقد هسته پ( در نهان

 است.

وند چوبی مسئول ت( هر یاختة با دیوارة پسین چوبی در آ

 هدایت شیرة خام است.

 پاسخ:

 الف( نادرست مثل فیبر

 ب( نادرست مثل آوند چوبی

 پ( درست

 ت( نادرست مثل فیبر

konkurmag.ir

http://konkurmag.ir
http://konkursara.com


16 

 

 از یاخته تا گیاه :6فصل     .و فروش آن از سوی هر فردی ممنوع است  هسوءاستفاده از این مجموعهر گونه        (زیست دهم) علی کرامت  

Keramat A. 

 
 آوندهای چوب و آبکشی در یک دستۀ آوندی -26شکل 

 

 گیاهان: ساختار 3گفتار 

 از دانه تا درخت

تی تر یا درخای کوچک، گیاهی چندین برابر بزرگچگونه از دانه

شود که شود؟ چه چیزی سبب میبا چندین متر طول ایجاد می

یا چرا از ساقة جدا  هان، شاخه و برگ جدید تولید کنند؟گیا

 شود؟شده، گیاه کاملی ایجاد می

جا دانستید که پیکر گیاه آوندی از سه سامانة بافتی تا به این

های بافتی چیست؟ برای شود. اما منشأ این سامانهساخته می

 اسخ به این پرسش باید به نوک ساقه و ریشه توجه کنیم.پ

 
 

 ایساختار ساقۀ یک گیاه دولپه -26شکل 

 

 

در نوک ساقه و ریشه، یاخته های سرالدی )مریستمی( وجود 

های مورد نیاز یاخته و مجموعه شونددارند که دائماً تقسیم می

های کنند. یاختههای بافتی را تولید میبرای ساختن سامانه

 هستة درشتگیرند. قرار می طور فشرده به همبهسرالدی که 

را به  تر حجم یاختهبیشقرار دارد،  مرکز یاختهها که در آن

دهد. در ادامه، انواع سرالد را بررسی خود اختصاص می

 کنیم.می

 فرنگی برای هدایت مواد معدنی به گیاه گوجه :16 تست

 (90-)سراسری  ند. دار ……هایی نیاز دارد که سلول

 یافتههای تغییر شکل( اندامک1

 ( باریک و طویل هسته و انشعاب2

 ( غشای سلولی و انتهای مخروطی شکل3

 ای با منافذ بزرگ( دیوارة سلولی و پایانه4

برای هدایت مواد معدنی دو نوع یاخته فاقد پروتوپالست  پاسخ:

 تراکئید -1شرکت دارند. 

 صحیح است.(« 4»عنصر آوندی )گزینة  -2

 

برای هر یک از جاهای خالی زیر یک کلمه  :16تمرین 

 مناسب از داخل پرانتز انتخاب کنید.

 -های )متفاوتیالف( لیگنین در دیوارة آوندهای چوبی به شکل

 گیرد.قرار می ……یکسانی( 

ها نایدیس ……همانند(  -های آبکشی )برخالفب( یاخته

 ست.یاخته امین ……دارای(  -)فاقد

 پاسخ:

 الف( متفاوتی

 دارای -ب( برخالف
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قرار  نزدیک به انتهای ریشهاین سرالد  سرالد نخستین ریشه: 

شود. پوشیده می بخش انگشتانه مانندی به نام کالهکدارد و با 

کند که سبب لزج ترشح می ساکاریدیترکیب پلیکالهک 

شود. شدن سطح آن و در نتیجه نفوذ آسان ریشه به خاک می

و با  ریزندطور مداوم میخته های سطح بیرونی کالهک بهیا

شه شوند. کالهک، سرالد نوک رییاخته های جدید، جانشین می

 کند.فظ میهای محیطی، حرا در برابر آسیب

 
سرالد نزدیک به نوک ریشه در مشاهده با  -27شکل 

 میکروسکوپ نوری

 

قرار  هاعمدتاً در جوانهاین سرالدها  سرالد نخستین ساقه:

های های سرالدی و برگای از یاختهمجموعهها دارند. جوانه

، به افزایش طول ساقهها عالوه بر رشد جوانه اند.بسیار جوان

ها را انجامد. جوانهنیز می های جدیدیبرگو  هاایجاد شاخه

جوانة انتهایی و جوانة  در دو گروهبراساس محلی که قرار دارند 

 (.28)شکل  دهندجانبی قرار می

 در فاصلة بین دو گره در ساقهها، سرالد نخستین عالوه بر جوانه

گره، محلی است که برگ به ساقه یا شاخه نیز وجود دارد. 

گویند. بنابراین می میان گرهبه فاصلة بین دو گره،  متصل است.

گرهی سرالد میانبه سرالدی که در این محل قرار دارد، 

 گویند.می

تا حدودی و  افزایش طولسرالدهای نخستین، نتیجة فعالیت 

 هایچنین برگ و انشعابهم عرض ساقه، شاخه و ریشه است.

 

 

 سرالد نخستین
 ساقه

 گرهیسرالد میان

 ایسرالد جوانه
 انتهایی

 جانبی

 نزدیک به انتهای ریشه ریشه
 

نتیجه فعالیت سرالد 

 نخستین

های بافت تشکیل سامانه

 نخستین

 یروپوست

 ایزمینه

 آوندی

رشد طولی و تا حدی 

 عرضی

 ساقه

 شاخه

 ریشه

تشکیل برگ و انشعابات جدید ساقه و 

 ریشه

 

درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر  :17تمرین 

 را مشخص کنید.

الف( بیش حجم یاخته مریستمی توسط کُریچه اشغال شده 

 است.

نوک ساقه و نزدیک نوک  های سرالدیب( فاصلة بین یاخته

 ریشه زیاد است.

شود جنس مشابه پ( ماده لزجی که توسط کالهک ترشح می

 پکتین دارد.

های درونی های سطحی بیرونی کالهک نسبت به یاختهت( یاخته

 جوانتراند.

 پاسخ:

 شود.(الف( نادرست )توسط هسته اشغال می

 اند.(ها به هم فشردهب( نادرست )یاخته

 پ( درست

 تواند(نادرست )می ت(
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شود این سرالدها تشکیل می از فعالیت ساقه و ریشهجدید 

فعالیت این سرالدها ساختار نخستین گیاه شکل چون با 

 گویند.گیرد، به این سرالدها، سرالدهای نخستین میمی

 
 

سرالد ساقه در مشاهده با میکروسکوپ نوری  -28شکل 

 ها در آن )ب( )الف(، ترسیمی از ساقه و محل سرالد

 

 
 مقایسه ریشه گیاه تک لپه و دولپه -29شکل 

 

 
 

 مقایسه ساقه گیاه تک لپه و دولپه -30شکل 

 

 است؟ نادرستکدام عبارت  :17 تست 

( در فاصلة بین دو گره سرالد نخستین با تقسیم خود موجب 1

 شود.رشد طولی می

ای با هستة ه( جوانة انتهایی همانند جوانة جانبی دارای یاخته2

 اند.درشت در وسط سلول

( سرالد نخستین ساقه برخالف سرالد نخستین ریشه در رشد 3

 عرضی دخالت دارد.

 ( در هر گره دمبرگ به ساقه یا شاخه متصل است.4

ستین، افزایش طول و تا نتیجه فعالیت سرالدهای نخ پاسخ:

صحیح « 3»حدودی عرض ساقه، شاخه و ریشه است. )گزینة 

 است.(

 

هر یک از موارد زیر ویژگی کدام گیاه : 18تمرین 

 است؟

 دو لپه( -الف( وجود مغز در استوانة آوندی ریشه )تک لپه

 -ب( وسعت پوست نسبت به استوانه آوندی ریشه زیاد )تک لپه

 دو لپه(

 دو لپه( -ای شکل )تک لپهپ( آوندهای چوبی در ریشه ستاره

وبی حول یک محور ت( آوندهای آبکشی در ریشه دور آوند چ

 دو لپه( -ای )تک لپهدایره

 پاسخ:

 ب( دو لپه  الف( تک لپه

 ت( تک لپه   پ( دو لپه

 

 ساقة دو لپه  ……ساقة تک لپه : 18 تست……  

 دارای مغز است. -( همانند1

 دارای دستجات آوندی متعدد و پراکنده است. -( برخالف2

 ت.دارای پوست مشخص در زیر روپوست اس -( همانند3

 دارای استوانة آوندی بزرگ در مرکز است. -( برخالف4

 پاسخ:

ساقة تک لپه فاقد مغز، استوانة آوندی و پوست مشخص است 

 صحیح است.(« 2»اند. )گزینة دستجات آوندی متعدد و پراکنده
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 کنندسَرالدهایی که بعداً عمل می 

دانگان های با قطر بسیار در نهانها و ریشهتشکیل ساقه

حاصل فعالیت سَرالد نخستین در این  تواندای نمیهدولپ

گیاهان باشد. بنابراین باید سَرالدهای دیگری باشند تا بتوانند با 

های الزم برای این افزایش قطر را ، بافتهاتولید مداوم یاخته

فراهم کنند. به این سَرالدها که در افزایش ضخامت نقش دارند، 

ای سَرالد پسین در گیاهان دولپه گویند. دو نوعمی سَرالد پسین

 وجود دارد.

طور که از نامش این سَرالد همان الد )کامبیوم( آوندساز:بُن

است. این سَرالد  های آوندی چوب و آبکشمنشأ بافتپیداست، 

و  شودتشکیل میآوندهای آبکش و چوب نخستین  بین

و آوندهای آبکش را به  سمت داخلآوندهای چوب پسین را به 

ای که این کند. مقدار بافت آوند چوبیتولید می ت بیرونسم

است. شکل  تر از بافت آبکشیبه مراتب بیشسازد، سَرالد می

 دهد.الد آوندساز را نشان میمراحل تشکیل بُن 31

 

 
 دارد:  در ساقه دو خاستگاهالد آوندساز بُن -31شکل 

خستین های سَرالدی که بین آوندهای چوب و آبکش نیاخته -1

 قرار دارند.

های آوندی ای که در فاصلۀ بین دستهآکنههای نرمیاخته -2

گردند و بخشی ها به حالت سَرالدی برمیقرار دارند. این یاخته

الد خاستگاه بُنسازند. الد آوندساز در ساقه را میاز بُن

 های سَرالدی است.آوندساز در ریشه، یاخته

 

ای سامانه بافت زمینهالد که در بُناین  ساز:پنبهالد چوببُن

های نرم به سمت درون، یاخته شود،ساقه و ریشه تشکیل می

سازد که دیوارة هایی را میای و به سمت بیرون، یاختهآکنه

و در نتیجه، بافتی به نام  شودای میپنبهها به تدریج چوبآن

ت پنبه باف(. بافت چوب33دهند )شکل پنبه را تشکیل میچوب

 دانید چرا؟(ای است )آیا میمرده

های حاصل از آن در مجموع ساز و یاختهپنبهالد چوببُن

های دهند. پیراپوست در اندامرا تشکیل می پیراپوست )پریدرم(

 شود. پیراپوست، به علت داشتن می جانشین روپوستمسّن، 

 

 

 الد(انواع کامبیوم )بن
 الد آوندسازبن

 سازپنبهالد چوببن
 

 الد آوندسازخاستگاه بن
 در ساقه

های سرالدی بین یاخته

 چوب و آبکش نخستین

ای در های نرم آکنهیاخته

های فاصله بین دسته

 آوندی

 های سرالدییاخته در ریشه

 

 چند مورد درست است؟ :19 تست 

ساز بین روپوست و بافت آوندی پنبهالد چوبمحل تشکیل بن -

 است.

 یوم آوندساز در هر دستة آوندی منشأ سرالدی دارد.کامب -

توانند منشأ ساز میپنبهالد چوبالد آوندساز و هم بنهم بن -

 های فاقد پروتوپالست باشد.بافتی با یاخته

الد آوندساز ساز و بنپنبهالد چوبدانگان بندر همة نهان -

 شود.تشکیل می

1 )1  2 )2 

3 )3  4 )4 

ای تشکیل درست است، زیرا در بافت زمینه مورد اولپاسخ: 

 شود.می

مورد دوم درست است، اما اگر بین دسته آوندی باشد منشأ 

 پارانشیمی دارند.

ای پنبهمورد سوم درست است، مثل بافت چوبی و بافت چوب

 هاایمورد چهارم نادرست است، مثل تک لپه

 صحیح است.(« 3»)گزینة 
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نسبت به گازها نیز نفوذناپذیر ، ای شدههای چوب پنبهیاخته

اند و برای زنده ماندن های زیر آن زندهکه بافت، در حالیاست

به اکسیژن نیاز دارند؛ به همین علت در پیراپوست مناطقی به 

 (.32شود )شکل ایجاد می عدسکنام 

 

 
صورت برآمدگی در سطح اندام مشاهده عدسک به -32شکل 

 ده با میکروسکوپ نوری )ب(.شود )الف(. عدسک در مشاهمی

 

ای از شناسیم، مجموعهمی به عنوان پوست درختچه آن

تا و  شودشروع می از آوند آبکش پسینهای بافتی است که الیه

الد آوندساز در بُن. با کندن پوست درخت، سطح اندام ادامه دارد

 گیرد.های محیطی قرار میبرابر آسیب

 
 برشی از ساقۀ درخت -33شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مراحل رشد پسین  -34شکل 
 

درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر : 19تمرین 

 را مشخص کنید.

ساز به گازها پنبهحاصل از کامبیوم چوب الف( هر یاختة

 نفوذناپذیر است.

 ای وجود دارند.پنبههای چوبب( در عدسک یاخته

 ندارد.هایی که روپوست وجود دارد عدسک وجود پ( در محل

ای آکنه های نرمساز و یاختهپنبهالد چوبت( در زیر عدسک بن

 وجود دارند.

 پاسخ:

ای به گازها های چوب پنبهالف( نادرست )فقط یاخته

 اند.(ای زندههای نرم آکنهکه یاختهنفوذناپذیرند، در حالی

 ب( نادرست

 پ( درست، چون عدسک در پیراپوست وجود دارد.

 ت( درست
 

 است؟ نادرستکدام  :20 تتس 

ساز در زیر خود پنبهالد چوبالد آوندساز همانند بن( بن1

 کند.هایی با پروتوپالست فعال تولید مییاخته

الد در پوست درخت مسئول رشد قطری ( هر یک از انواع بن2

 ساقه است.

ای آبکش نخستین روی چوب نخستین ( در ساقة گیاه دو لپه3

 ار دارد.و به سمت بیرون قر

های پسین تر نسبت به چوبهای چوب پسین درونی( الیه4

 تراند.تر و تیرهخارجی، قدیمی

ساز( پنبهالد چوبالد )بنروپوست درخت و یک نوع بنپاسخ: 

الد آوندساز در زیرپوست وجود دارد. )گزینة وجود دارد و بن

 صحیح است.(« 3»
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 سازش با محیط 

آب ایران را مناطق خشک و کممساحت پهناوری از سرزمین 

دهند؛ اما در این مناطق انواعی از گیاهان زندگی تشکیل می

های که بدانیم این گیاهان چه ویژگیکنند. برای اینمی

ساختاری متناسب با محیط دارند، ابتدا به این موضوع توجه 

 اند.کنیم که این گیاهان با چه مشکالتی مواجه

ناطق پیداست، آب در این مناطق، کم طور که از نام این مهمان

و به همین علت پوشش گیاهی، اندک است. تابش شدید نور 

های دیگر این ویژه در روز، از ویژگیخورشید و دمای باال، به

توانند در چنین مناطق است. با وجود این شرایط، گیاهانی می

مناطقی زندگی کنند که توانایی باالیی در جذب آب و نیز 

 هایی برای کاهش تبخیر آن داشته باشند.سازوکار

طور خودروُ در خرزهره گیاهی است که به هایی در غار:روزنه

های این گیاه پوستک در برگ کند.چنین مناطقی رشد می

قرار  های غارمانندیفرورفتگیهای آن در است و روزنه ضخیم

 وجود دارد. تعداد فراوانی کُرکها گیرند. در این فرورفتگیمی

، اتمسفر مرطوبی در انداختن رطوبت هوابه دامها با این کرک

آب از کنند و مانع خروج بیش از حدِّ ها ایجاد میاطراف روزنه

 (.35شوند )شکل برگ می

 
های غار ها در برگ خرزهره در فرورفتگیروزنه -35شکل 

 مانند قرار دارند.

 

 

یدی در ساکارهای پلیرکیببعضی گیاهان در این مناطق ت

خود دارند. این ترکیبات مقدار فراوانی آب جذب  هایکُریچه

ها ذخیره تا آب فراوانی در کُریچهشوند کنند و سبب میمی

 کند.ابی از این آب استفاده میهای کمگیاه در دوره شود.

شناسید که به حفظ زندگی های دیگری میشما چه ویژگی

 ؟کندهایی کمک میگیاهان در چنین محیط

مشخص کنید کدام موارد  -با عالمت + و  :21تمرین 

 ندارند؟در پوست درخت وجود دارند یا وجود 

 سازپنبهالد چوبب( بن  الف( عدسک

 ت( آبکش پسین  الد آوندسازپ( بن

 ج( نرم آکنه  ث( چوب پسین

 ح( پیراپوست  پنبهچ( چوب

 پاسخ:

 -پ(   ب( +  الف( +

 ج( +  -ث(   ت( +

 + ح(  چ( +

 

 سازگاری گیاه خرزهره در  تواندنمیکدام  :21 تست

 کند باشد؟اقلیمی که زیست می

 ( داشتن الیة کوتینی ضخیم1

 هاساکاریدی در کُریچه( داشتن ترکیبات پلی2

 های هوایی فرورفته در برگ( داشتن روزنه3

 ( داشتن روپوست با یک الیه یاخته4

 الیه سلولی دارد.روپوست در گیاه خر زهره چند  پاسخ:

 صحیح است.(« 4»)گزینة 

 

ها چگونه مانع خروج بیش از حد آب کرک :22تمرین 

 شود؟های خر زهره میبرگ

 پاسخ:

های غارمانند را می ها به تعداد فراوان تقریباً فرو رفتگیکرک

پوشانند و با این کار با به دام انداختن رطوبت هوا، اتمسفر 

کند و مانع خروج بیش از ها ایجاد میمرطوبی در اطراف روزنه

 شوند.حد آب در برگ می
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 از یاخته تا گیاه :6فصل     .و فروش آن از سوی هر فردی ممنوع است  هسوءاستفاده از این مجموعهر گونه        (زیست دهم) علی کرامت  

Keramat A. 

آبی مواجه که کشور ما با مشکل کمبنابراین با توجه به این

های است، شناخت ساختار گیاهان، نقش مهمی در انتخاب گونه

  گیاهی مناسب برای کشاورزی و توسعة فضای سبز دارد.

ا در جاهایی زندگی ها و یبعضی گیاهان در آب زندگی در آب:

شوند. این هایی از سال با آب پوشیده میکنند که زمانمی

اند، به همین علت برای گیاهان با مشکل کمبود اکسیژن مواجه

نرم آکَنة هوادار هایی دارند. هایی سازشزیستن در چنین محیط

 های گیاهان آبزی استدر ریشه، ساقه و برگ، یکی از سازش

 (.36)شکل 

 

 

 

 برگ گیاه  -36شکل 

 آبزی

 

های هرمزگان و سیستان و در سواحل استان جنگل حرّا

های اند. ریشهارزشمند ایران هایسازگانبومبلوچستان از 

درختان در آب و گِل قرار دارند. درختان حرّا در آب برای مقابله 

هایی دارند که از سطح آب بیرون با کمبود اکسیژن، ریشه

ها به ا با جذب اکسیژن، مانع از مرگ ریشههاند. این ریشهآمده

ها، شوند. به همین علت به این ریشهعلت کمبود اکسیژن می

 (.37گویند )شکل می شُش ریشه

 
 

 
 های درخت حرا ش ریشهشُ  -37شکل 

درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر  :23تمرین 

 را مشخص کنید:

ای نرم آکنة هوادار الف( برگ گیاهان آبزی همانند ساقه دار

 است.

ب( ساقة گیاهان آبزی برخالف ریشه گیاهان آبزی دارای نرم 

 آکنه هوادار است.

زیست پ( جنگل حرا در سواحل استان هرمزگان معادل یک 

 بوم است.

اند که توانایی جذب اکسیژن محلول هاییت( شش ریشه، ریشه

 در آب را دارند.

 پاسخ:

 الف( درست

یاهان آبزی نیز دارای نرم آکنه هوادار ب( نادرست )ریشه گ

 است.(

 سازگان است.(پ( نادرست )معادل بوم

شود و اکسیژن هوا را ت( نادرست )شش ریشه از آب خارج می

 کند.(جذب می
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