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 به نام خدا

 کلیاتی پیرامون تقسیم بندی گیاهان

 را به صورت زیر تقسیم بندی کرد:)رویان داران یا گیاهان خشکی زی( توان می

 ها و آنتوسروس ها )شاخ واش ها(ها: هپاتیک ها )جگرواش ها(، خزهایخزه

(، دم اسبیان، پنجه گرگیان ها )پسیلوفیت ها: برهنه رستCryptogamesنهانزادان )گیاهان تولید کننده هاگ( 

 هاو سرخس

 :Spermatophytesپیدازادان )گیاهان تولید کننده دانه( 

های برهنه: سیکادها، ژنکگوها، مخروطیان و های باز و دانه: گیاهان با برچهGymnosperms)بازدانگان )

 گیاهان حدواسط

 هاایها و دولپهای: تک لپه(: گیاهانی با برچه بسته و دانه نهفتهAngiospermsنهاندانگان )

 هایبافتشامل نهانزادان آوندی و پیدازادان به واسطه تکامل اسپوروفیت مستقل و  گیاهان آوندی )تراکئوفیت ها(

شامل نهانزادان اوندی و گیاهان دانه دار  . گیاهان آوندیاندگرفتهدر این گروه قرار  2و فلوئم 1گزیلم هادی آوندی

. گیاهان دانه دار اندگرفتهانه دار به واسطه تکامل چوب و دانه مشترک در یک گروه قرار . گیاهان دشوندمی

 .گیرندمی)اسپرماتوفیت ها( نیزدر دو گروه بازدانگان و نهاندانگان )گیاهان گلدار( قرار 

 توان به صورت زیر انجام داد:به عبارتی تقسیم بندی سلسله گیاهان را می

Kingdom: Planta 

1. Bryophyta نهانزادان بدون آوند(ها )خزه  

2. Psilotophyta  هارستبرهنه  

3. Fquisetophyta دم اسبیان 

4. Lycopodiophyta پنجه گرگیان 

5. Polypodiophyta` هاسرخس  

6. Ginkgophyta ژنکگوزها   

7. Cycadophyta سیکادها   

8. Coniferophyta مخروطیان   

9. Genetophyta گیاهان حد واسط 

10. Magnoliophyta نهاندانگان   

 

                                                 
1 - Xylem 
2 - Phloem 
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 ته گیاهییاخ

سلول گیاهی معموال بزرگتر از سلول جانوری است و اشکال منظمتری دارد اما تفاوت اصلی آن با سلول جانوری در 

داشتن یک واکوئل بزرگ مرکزی، وجود دیواره سلولی و کلروپالست است. در برخی گیاهان مانند خزه و سرخس 

 ها اندامک سانتریول )خاص سلول جانوری( نیز وجود دارد.

 های زیر تشکیل شده است:یک سلول گیاهی از قسمت

این پرده از ورود مواد ناخواسته به سلول  پرده ای است که اطراف سلول را فرا گرفته است.غشای پالسمایی: 

جلوگیری می کند و مواد الزم مانند آب، اکسیژن و مواد غذایی را به درون سلول راه می دهد. به عبارت دیگر غشای 

کند، یک ساختار  ارتجاعی یاخته که به طور کامل یاخته را احاطه می یت نفوذپذیری انتخابی دارد. غشایسلول خاص

است و ترکیب تقریبی ها و لیپیدها تشکیل شدهتقریباً از پروتئین غشانانومتر است.  ۱۰تا  ۵/۷نازک به ضخامت 

درصد و  ۴درصد و دیگر لیپیدها  ۱۳ کلسترولدرصد،  ۲۵ فسفولیپیدهادرصد،  ۵۵ هاپروتئین :عبارت است از

 .درصد ۳ها کربوهیدرات

 مولکول دو ضخامت به فقط لیپیدها از نازک ٔ  است که یک برگهیاخته یک الیه چربی دو طبقه غشایبنیادی  ساختار

 نوع از درشت پروتئینی هایمولکول لیپیدی، نازک ٔ  برگه این جایجای. استیکپارچه یاخته سطح سراسر در و بوده

 .قرار دارند شکلکروی

است. یک انتهای هر مولکول فسفولیپید تشکیل شده فسفولیپیدهای از مولکول چربی دوطبقه ٔ  ساختار بنیادی الیه

است. انتهای  گریزآبها محلول بوده یعنی است. انتهای دیگر فقط در چربی دوستآبدر آب محلول بوده یعنی 

گریز فسفولیپیدها به کمک آب های آباست. چون بخش گریزآبآن  اسید چربدوست و فسفاتی فسفولیپد آب

رو، دارای یک تمایل طبیعی هستند و آنها در پهلوی همدیگر شوند ازاینیگر جذب میشوند اما به سوی یکددفع می

با پیرامون است  دو سطح پوسته را که در تماس دوستآبهای فسفاتی در مرکز پوسته قرار دارند. بخش

 نفوذ اورهو  گلوکز، هایونبه مواد طبیعی محلول در آب مانند  غشا وسط در چربی ٔ  دوطبقه ٔ  پوشانند. الیهمی

در این  توانند به آسانیمی الکلو  اکسید کربندی، اکسیژنمواد محلول در چربی از جمله  پذیر است برعکسنا

آنها  استروئیدی ٔ  نیز ماهیت چربی دارند زیرا هسته غشادر  کلسترولهای بخش از پوسته نفوذ کنند. مولکول

 رطو به مولکوها این. اندشده حل پوسته ٔ  دوطبقه ٔ  از یک نظر در الیه هامولکولبسیار محلول در چربی است. این 

 .کنندو مایعات بدن کمک می آباجزای محلول در  به دوطبقه ٔ  الیهالیه نفوذپذیری ٔ  اندازه تعیین به عمده

 دوطبقه ٔ  شکل که در الیههای کرویتوده .کندهمچنین بخش زیادی از توان جابجایی پوسته را کنترل می کلسترول

دهند. دو گونه تشکیل می هاگلیکو پروتئینهستند که بخش اعظم آنها را  غشاء هایپروتئین اینها شناورند، چربی

های کنند و پروتئیننفوذ می غشاء قطر ٔ  یا سرتاسری که در همه پروتئین  درونی :پروتئین در پوسته وجود دارد

 .کنندچسبند و در آن نفوذ نمیمی غشاءپیرامونی که فقط به یک سمت 
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های آب و مواد محلول کنند که از راه آنها مولکولمجراهای ساختاری ایجاد می درونی هایپروتئین شمار بسیاری از 

ای انتشار یابند. این مجراهای پروتئینی دارای یاختهای و درونیاختهتوانند بین مایع بیرونمی هایوندرآب بویژه 

سازند. پذیر میگزینشی برخی مواد به میزان بیشتر از مواد دیگر را امکان واپخشهای انتخابی نیز هستند که ویژگی

کنند که در غیر این های حامل برای جابجایی موادی عمل میبعنوان پروتئین ای درونیپروتئین پوستهشمار دیگر از 

ا در جهتی خالف های حامل مواد رهی نیز این پروتئینگا. کنند نفوذ چربی دوطبقه ٔ  توانستند از الیهصورت نمی

نقش  ی درونیهاپروتئینشوند. شمار دیگری از نامیده می انتقال فعال کنند کهجهت پخش طبیعی آنها جابجا می

 .دارند آنزیمی

 درونی غشاییپروتئین وجود دارند و غالباً به یکی از  غشاءهای پیرامونی بیشتر روی سطح درونی پروتئین

های های پیرامونی تقریباً به طور کامل نقش آنزیمی یا نقش دیگر سازماندهندهاند. این پروتئینچسبیده

 .باشندای را دارا مییاختهدرون

و گلیکولیپیدها وجود  هاگلیکوپروتئینها به شکل تقریباً همیشه بصورت ترکیب با پروتئین غشاء هایکربوهیدرات

های لیپید از دهم مولکولو در حدود یک هاگلیکوپروتئیننوع  ای ازپروتئین پوستهدارند. در واقع بخش بزرگی از 

برآمدگی  یاختهها تقریباً همیشه به سمت سطح بیرونی های گلیکو در این مولکولد. بخشنوع گلیکولیپیدها هستن

های کربوهیدراتی دیگر به نام به سمت بیرون آویزان هستند. بسیاری از ترکیب یاختهکنند و از سطح پیدا می

اند نیز های کوچک پروتئینی متصل شدهاند که به هستهیشتر از مواد کربوهیدراتی ساخته شدهکه ب هاپروتئوگلیکان

 سست پوشش یک دارای یاخته سطح ٔ  این ترتیب همهاند. بهپیوسته یاختهغالباً به طور سست به سطح بیرونی 

 .است گلیکوکالیکس نام به کربوهیدراتی

 :مهم هستنداند دارای چندین کارکرد های کربوهیدراتی که به سطح بیرونی یاخته پیوستهاین بخش

ها یک الیه با بار منفی دارند که چیزهای بیشتر یاخته  رو،منفی دارند. ازاین بار الکتریکیبسیاری از آنها  .1

 .رانندالکتریکی منفی را از خود می دیگر با بار

ها را به چسبند و به این ترتیب یاختههای دیگر مییاخته گلیکوکالیکسها به برخی از یاخته گلیکوکالیکس .2

 .چسبانندیک دیگر می

کنند؛ و عمل می انسولینازجمله  هاییهورمونها بعنوان مواد حامل برای گرفتن بسیاری از کربوهیدرات .3

 ٔ  کند که به نوبهوسته را فعال میهای چسبیده به سطح درونی پپس از انجام این عمل این مجموعه پروتئین

 .کنندا فعال میر یاختهدرونی  هایآنزیم از متوالی ٔ  زنجیره یک خود

 .شوندهای شیمیایی میهای کربوهیدراتی وارد واکنشبرخی از بخش .4
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A6%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A6%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A6%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A6%DB%8C%D9%86_%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A6%DB%8C%D9%86_%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A6%DB%8C%D9%86_%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A6%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A6%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A6%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A6%D9%88%DA%AF%D9%84%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A6%D9%88%DA%AF%D9%84%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A6%D9%88%DA%AF%D9%84%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%DB%8C%DA%A9%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%DA%A9%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%DB%8C%DA%A9%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%DA%A9%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%DB%8C%DA%A9%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%DA%A9%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87
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دیواره سلول های گیاهی، باکتری ها و قارچ ها دیواره ضخیم و محکمی در روی غشای پالسمایی خود دارند که 

انتخابی ندارد اما موادی  نامیده می شود. سلول های جانوری دیواره ندارند. دیواره سلولی خاصیت نفوذپذیری سلولی

 ب های بیماری زا به سلول جلوگیری می کنند.وکه در دیواره سلولی وجود دارد از حمله میکر

ساکاریدها شامل سلولز )پلیمری از پلی  ها دارد.پروتئین ساختمانی چند الیه از جنس پلی ساکاریدها ودیواره سلولی 

اسید( و همی سلولز )پلیمری شامل انواع قندها مانند گزیلوز، ورونیکگلوکز(، ترکیبات پکتیکی )پلیمری از گاالکت

 .باشندآرابینوز و مانوز( می

ها فقط دارای دیواره اولیه در برگ زکنندهفتوسنتهای ای و سلولهای ذخیرههای جوان و در حال رشد، سلولسلول

ها در گیاهان بالغ دهد. سلولها نرم بوده و به آنها امکان رشد میباشند. دیواره سلول در این گونه اندامسلول می

ه و نام دیواره ثانویه بوده که بین دیواره اولیخصوص آنهایی که رشد در آنها پایان یافته دارای یک دیواره دیگر بهبه

تر از دیواره اولیه بوده و ضخامت آن تا چندین میکرون خیلی ضخیم دیواره ثانویه .غشاء سلول قرار گرفته است

وجود دارد که باعث چسبیدن و اتصال  تیغه میانینام  رسد. همچنین بین دیواره دو سلول مجاور، الیه دیگری بهمی

نگام رسیدن ها در هی آنزیمرخای دارد. بداشته و حالت ژله پکتینیشود. این دیواره ترکیبات هم میه ها بسلول

شوند. دیواره اولیه میوه باعث حل شدن ترکیبات پکتیکی دیواره سلول شده و نرم شدن و رسیدن میوه را سبب می

نام های دراز و استوانه مانندی بهصورت رشتههای سلولز بهدرصد سلولز دارد. مولکول ۹-۲۵نازک بوده و حدود 

نام ماتریکس قرار دارند و دارای ای بهها در داخل مادهمیکروفیبریلشود. میکروفیبریل که متصل بهم بوده، دیده می

دهد. دیواره ای است. بیشتر مواد تشکیل دهنده ماتریکس را همی سلولز تشکیل میساختمان شیمیایی پیچیده

ها باشد. همچنین مواد دیگر نظیر ترکیبات پکتیکی و پروتئیندرصد همی سلولز می ۲۵-۵۰نخستین سلول دارای 

 مواد شیمیاییوسیله بعضی از کار رفته است. دیواره نخستین سلول بهدر ساختمان دیواره نخستین سلول به

وسیله پروتوپالسم و فشار دهد که در هنگام جذب آب بهو به سلول این امکان را میکننده رشد نرم گشته تنظیم

که سلول در حال رشد ناشی از آن، دیواره سلول خاصیت پالستیکی پیدا کند و موجب متورم شدن سلول شود. زمانی

وجود آمدن شکاف بین آنها، امکان عبور آب و مواد حل شده در از هم جدا شده و ضمن به هاوفیبریلمیکرنیست، 

سازد. دیواره سلول نسبت به آب و امالح نفوذپذیر بوده و دارای منافذ متعددی آنرا از دیواره اولیه سلول فراهم می

 .شودها بهم وصل میوسیله این شکافجاور بههای منام پالسمودسماتا است، که محتویات سیتوپالسم و سلولبه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%AA%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%AA%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%AA%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%DB%8C%D8%BA%D9%87_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%81%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%84&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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 های دیواره سلولیالیه

 صورت به که است گیاهی هایبافت ٔ  تیغه میانی: آخرین الیه است. یک الیه مشترک منفذ دار بین دو سلول در همه

 و است دیواره ترینقدیمی میانی تیغه. است شده ساخته گلژی دستگاه توسط سیتوکینز هنگام در هاییوزیکول

 .باشدها دورتر است؛ و همچنین از جنس پکتیکی و پروتئینی میغشای سلول از سایر دیواره به نسبت

سلولزی است که  هایمیکروفیبریلهایی از جنس بست: پس از تیغه میانی قرار داشته و شامل چوبنخستیندیواره 

 .سلولز و گلیکوپروتئین قرار داردای ژل مانند از جنس ترکیبات پکتیکی، همیدر توده

اختمانی مستحکم از جنس ترکیبات سلولزی، شود و س: این الیه پس از رشد سلولی ساخته میپسیندیواره 

در نتیجه افزایش سن سلول، ممکن است مواد دیگری ساخته شوند و از سمت داخل  .سلولز و لیگنین داردهمی

( نام دارد.  تشکیل این Secondary Wallسلول بصورت الیه ای روی دیواره نخستین قرار گیرند که دیواره پسین )

شود و به سرعت نیز پایان می می  ایان نمو طولی و بعد از کامل شدن دیواره نخستین آغازدیواره معموالً پس از پ

های مارپیچی سلولز آن است های دیواره پسین، یکی نداشتن ترکیبات پکتیکی و دیگری وضع رشتهیابد. از ویژگی

ممکن است ضخامت دیواره  که به علت تمایل زیاد نسبت به محور طول سلول، حالتی مورب دارد. در یاخته بالغ

پسین به چند برابر ضخامت دیواره نخستین برسد. دیواره پسین معموالً از چند الیه ساخته شده است. پس از 

 تشکیل دیواره پسین، معموالً سلول می میرد و پروتوپالست آن از بین می رود .

 دشوگفته میشود که به آن قسمت الن تر میالن: دیواره سلولی در بعضی نقاط نازک

 .دیواره سلولی محتویات سلول را در بر گرفته، فاقد نفوذ پذیری انتخابی است و ضخامتی بیش از غشا دارد

 :نقش دیواره سلولی گیاهان

 حفظ شکل و استحکام گیاه .1

 کنترل تبادل مواد بین سلول های گیاه .2

 جلوگیری از ورود عوامل بیماری زا .3

 ورت جذب آب زیادجلوگیری از ترکیدن سلول گیاهی در ص .4

 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%81%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%84&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%81%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%84&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%81%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%84&action=edit&redlink=1
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 تبادل مواد از خالل دیواره سلولی

کنند. در محل این دیواره سلول گیاهی سطح ممتدی نیست، بلکه منافذی با اندازه های متفاوت آن را سوراخ می

ای های لولهمنافذ، سیتوپالسم دو سلول مجاور مستقیماً با یکدیگر در ارتباطند. این ارتباط در اثر رشته

شود. به علت وجود این منافذ در ( برقرار میPlasmodesmataها )سمی بسیار نازک به نام پالسمودسمسیتوپال

شود. های گیاهی با سرعت و سهولت انجام میها در بافتهای سلولزی، انتشار و مبادله مواد بین سلولدیواره

ها آیند و سیتوپالسم از آن محلمی های ریز دیواره، بوجودهای نخستین در سوراخها در دیوارهپالسمودسم

 یابد .ازسلولی به سلول دیگر ادامه می

ماند فقط ازدیواره های خاصی از دیواره سلولی حتی بعد از تشکیل دیواره پسین، نازک باقی میبخش

ن یا پونکتواسیو pitشوند، منفذ یا های مختلف دیده میاند. این نواحی را که به شکلتشکیل شده  نخستین

(Punctuation) شود که تبادالت مواد بین دو سلول از طریق آن ای گفته میگویند. منفذ معموالً به ناحیهمی

شود. در محل منفذ ها در محل این منافذ دیده میهای سیتوپالسمی به نام پالسمودسمشود. تراکم رشتهانجام می

ر پیت مکمل خود را در دیواره سلول مجاور در مقابل و تیغه میانی وجود دارد. بطورکلی ه  فقط دیواره نخستین

ای را که در اثر فقدان دیواره پسین بوجود (. حفرهpit-pairخود دارد. چنین منفذی را پیت دوطرفه گویند )

میانی است و دو نخستین و تیغه گویند و غشــایی که متشکل از دیواره( می Pit cavityآید، حفره پیت )می

ای که به طرف سطح ( نام دارد. دهانهPit membraneکند، غشــای پیت )طرفه را از هـم جدا می حفره پیت دو

دو نوع پیت قابل تشخیص  ( گویند .Pit aperatusدرونی حفره یعنی روبروی حفره سلول است، منفذ پیت )

 (.Bordered pitدار )ای یا لبه( و پیت هالهSimple pitاست: پیت ساده ) 
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ای را روی منفذ ای در این است که دیواره پسین بر روی حفره پیت گسترش یافته، لبههم پیت هالهویژگی م

گیرد. در پیت ساده، دیواره پسین چنین که منفذ بصورت باریک در مرکز آن قرار میدهد بطوریتشکیل می

 رشدی ندارد.

 تغییرات دیواره گیاهی

 مواردی که موجب استحکام سلول می شوند: -1

شود. ممکن است در این عمل همه (: این عمل سبب استحکام سلول میLignification( چوبی شدن )الف

دیواره چوبی شود) مثالً در اسکلرانشیم( و یا اینکه قسمتی از آن چوبی گردد، بدین ترتیب که مواد چوبی از 

شود و به تیغه میانی آغاز میکنند)مانند آوندهای چوبی(. چوبی شدن از داخل بر روی دیواره نخستین رسوب می

های گیرد. براساس نظریهتر صورت میشدید  رسد. این عمل در تیغه میانی و دیواره نخستیندیواره پسین می

هایی که سلولز کم دارند شود. بنابراین چوبی شدن درالیهسلولز حاصل میجدید، چوب از تغییرات همی

فاقد سلولز است لیگنین فراوان دارد. دیواره نخستین که دارای  شدیدتر است. به همین دلیل تیغه میانی که

شود و دیواره پسین که تقریباً از سلولز خالص ساخته شده است ترکیبات پکتوسلولزی است کمی چوبی می

گردد. چوب )لیگنین( سبب ازدیاد مقاومت و سختی دیواره شود و یا بصورت بسیار ناقص چوبی میچوبی نمی

 کند.قابلیت ارتجاعی آن را کم میشود ولی می

گردد. (: این عمل سبب استحکام سلول و کاهش میزان نفوذ پذیری آن میMineralisationب( معدنی شدن )

های کلسیم و سیلیس در سطح درونی دیواره بصورت بلور رسوب های مختلفی مثل نمکدر این عمل نمک

 کرد.ی شدن و سیلیسی شدن تقسیم بندیتوان به دو دسته آهککنند. معدنی شدن را میمی

های بشره یا زیر بشره (: آهک یا کربنات کلسیم معموالً در دیواره سلولCalcificationآهکی شدن ) .1

شود. رسوب کند. این عمل بیشتر در نهاندانگانی مثل: تیره کدو و گاوزبان دیده میمی  )هیپودرم( رسوب

)لیتوتامنیون(، به حدی زیاد است که جلبک را به  Lithothamnionکربنات کلسیم در جلبک قرمزی به نام 

شود اصطالحاً اند. سلولی که آهکی میهای این جلبک شکنندهآورد و به همین علت ریسهشکل سنگ در می

های محتوی سیستولیت معموالً از و رسوب داخل آن را سیستولیت گویند. سلول Lithocystلیتوسیست 

 مثال: در بشره برگ فیکوس.  ترندرم درشتهای اپیدسایر سلول

(: این عمل برای استحکام بخشیدن به سلول است که در طی آن ذرات Silicificationسیلیسی شدن ) .2

شود. تیزی و برندگی ها جمع میایای برگ و ساقه و اغلب در تک لپههای بشرهسیلیس در دیواره سلول

نه به همین علت است. در برگ خرما ذرات سیلیس بصورت های گزبرگ گیاهان تیره غالت و تیزی کرک

 .اندبلورهای کروی شکل مجتمع شده

 می شوند:  مواردی که موجب کاهش تراوایی -2
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های اپیدرمی برگ و ساقه صورت (: این پدیده اغلب در قسمت بیرونی سلولCutinizationالف( کوتینی شدن )

افزایش مقاومت سلول در برابر عوامل بیرونی است. الیه نازکی از گیرد. نتیجه این عمل، کاهش تراوایی و می

تر است. های مسن ضخیمپوشاند کوتیکول نام دارد. این الیه در سلولای را میهای بشرهکه روی سلول  کوتین

دیواره بیرونی )اگزین( دانه گرده گیاهان عالی و اسپور گیاهان پست، از جنس کوتین است. کوتین فقط در 

 دانند.شود. منشأ آن را لیپیدهای درون سلولی می( حل میKOHحلول گرم و جوشان پتاس )م

(: ذرات موم در سطح بیرونی بشره برگ و ساقه و حتی میوه برخی از گیاهان و Cerificationب( مومی شدن )

های بصورت دانه شود. در کلمهای مختلف دیده میگیرد. موم به شکلهای گرده، روی کوتیکول قرار میدانه

 شود.های افراشته و کم و بیش منظم دیده میریز و منظم و در کرچک نامنظم است. در نیشکر به شکل رشته

ای در قسمت داخل دیواره نخستین (: در این فرایند مواد چوب پنبهSuberificationای شدن )ج( چوب پنبه

شود. با افزایش رود و بتدریج جانشین آن میمی و بطرف دیواره پسین پیش  های اپیدرمی رسوب کردهسلول

رسد. ای فرا میضخامت چوب پنبه، تراوایی سلول کاهش یافته و مرگ سلول با پر شدن آن از مواد چوب پنبه

پنبه مخلوطی از اسیدهای چرب مانند اسید سوبریک و اسید سریک و اگزاسیدهایی مثل اسید فلونیک چوب

 است.

 تغییرات تیغه میانی

ها بصورت پکتین قابل حل این بخش، از ترکیبات پکتیکی تشکیل شده که در آب غیر محلولند ولی تحت اثر آنزیم

ای شدن گویند. در این حالت رطوبت را شدیداً جذب کرده و حالت لعابی یا آید که این پدیده را ژلهدر آب در می

 شود:کند که به دو صورت دیده میمی  ای پیداژله

ها قرار گیرند. با توانند در داخل سلول نفوذ کنند و هم بین سلولهایی هستند که هم میلعاب ها:موسیالژ

شود و ها رابطه آنها قطع میرسد و با افزایش آن در بین سلولافزایش لعاب در سلول، مرگ سلول فرا می

هایی شود. مثالها دیده مین سلولهای قرمز، موسیالژ بیشوند. در بسیاری از جلبکها آزاد و پراکنده میسلول

ها، بوجود آمدن های گرده، پیدایش منفذ روزنههای گوشتی، جدا شدن دانهای شدن: رسیدن میوهاز حالت ژله

 های ترشحی.حفره

شوند و در اثر ها ذخیره میهای ترکیبات پکتیکی بیش از حد معمول باشند، در درون بافتاگر فرآورده ها:صمغ

ای های پر از ماده ژلهها تخریب شده و جای آنها بصورت حفرهراکم آنها، تعداد نسبتاً زیادی از سلولافزایش ت

آیند شوند و بصورت صمغ در میآید که پس از خارج شدن از گیاه در مجاورت هوا، خشک و سخت میدر می

 )مانند صمغ عربی(.

 طرز تشکیل تیغه میانی و دیواره نخستین

شود. بدین ترتیب که در ناحیه استوایی سلول اواخر آنافاز یا اوایل تلوفاز میتوز و میوز دوم تشکیل میتیغه میانی در 

( در محل صفحه تقسیم و در phragmoplastهایی به نام فراگموپالست )های دوک، میکروتوبولو عمود بر رشته
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سلولز ای از جنس پکتین و همییب صفحهروند. بدین ترتطرف دو قطب سلول پیش میشوند و بهوسط آن ظاهر می

کنند. های جانبی پیش رفته و سیتوپالسم را به دو بخش تقسیم میگیرد که به طرف دیوارهبین دو هسته قرار می

گردد و در مرحله آنافاز، عقیده بر این است که قبل از مرحله آنافاز، دستگاه گلژی خارج از دوک ظاهر می

شوند و سپس با حرکت به داخل سلول در منطقه مختلف از دستگاه گلژی خارج می های حاوی قندهایوزیکول

ای از جنس پکتین به نام صفحه گیرند. به این ترتیب ورقهها بصورت خطی قرار میاستوایی بین فراگموپالست

شودو بدین یآید که پس از پیدایش سلولز در دو طرف آن، تیغه میانی نامیده م( بوجود میCell plateسلولی )

 گیردصورت دیواره نخستین شکل می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سیتوپالسم

فضای اطراف هسته سلول سیتوپالسم نام دارد. در درون سیتوپالسم اجزای مختلفی وجود دارد که اندامک های 

تولید د، تغذیه ، تنفس سلول، تولید انرژی ، درون سیتوپالسم نام دارد هر یک از این اندامک ها وظایف خاصی مانن

 پروتئین و ... بر عهده داند این اندامک ها عبارتنداز

  :ریبوزم ها

 کی بوزومیآنگستروم است. ر 200الی  150ریبوزم ها ذرات کوچک و کروی شکلی هستند، قطر آنها 

شده است . ریبوزم ها در تمام سلول ها وجود دارند  لیتشک نیو پروتئ کینوکلئ دیاز اس یعنیاست  نینوکلئوپروتئ

که نحوه پخش و پراکندگی آنها یکسان نیست. این ذرات در درون سیتوپالسم به حالت آزاد و یا چسبیده به شبکه 

باشد ریبوزم ها در ساختن پروتئین  یبدون غشائ م یها جزو اندامک ها بوزومیی آندوپالسمی دیده می شوند. ر

واحد بزرگ و  ریها از دو ز بوزومیاست . ر شرکت می کنند و در درون سلول های فعال بدن تعداد آنها زیادتر

چسبند یم گریکدیبه  یساز نیشده اند ،که فقط در زمان پروتئ لیکوچک تشک  . 

آندوپالسمی: سلول مجموعه ی مجاری کم و بیش منظمی است که از غشاء سلول شروع شده و محیط هسته ی  شبکه

 یانگستروم وجود دارد. شبکه  500ن منافذی به قطر سلول را احاطه می کند. و به طور منظم و در فواصلی از آ
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 میصاف تقس یآندوپالسم یو شبکه  برز یآندوپالسم یدو غشاء است که به دو قسمت شبکه  یدارا یآندوپالسم

زبر  یآندوپالسم یشبکه  یهسته متصل است . در رو یزبر به غشاء خارج یآندوپالسم یشده است . شبکه 

است که  سهیک سهیزبر ک یمشخص هستند . شبکه  ییبه شکل دانه ها کروسکوپیم ریوجود دارد که ز بوزومیر

 یآندوپالسم یاست . شبکه  یو غشاء ساز یساز نیمهم آن پروتئ ارارتباط هستند و دو ک یها با هم دارا سهیک

زبر  یمدارد اما بر خالف شبکه آندوپالس یشود و سطح صاف ینم دهیدر سطح آن د یبوزومیر یدانه  چیصاف ه

 یندارند اما ارتباط کار یکیزیارتباط ف گریکدیکه با  ییشده از لوله ها لیاست و تشک یگوارش میسرشار از آنز

است یهمان دخالت در سنتز غشاء ساز ای یساز دیپیآن ل یو کار اصل ارندد  . 

گلژی دستگاه  

شده که از  دهینام ی، گلژ ییایتالیشناس و پزشک ا ستی، ز یگلژ لویکام یدستگاه گلژی به پاس پژوهش ها 

تعدادی کیسه های مسطح و به هم چسبیده تشکیل می شود که از قسمت محیطی آنها بخش هایی به حالت جوانه 

 تیفعال زانیتعداد ، به م نیاست . ا ددر هر سلول از چند عدد تا چند صد عد یپدیدار می شوند. تعداد اجسام گلژ

 یکارها یشبکه آندوپالسم یبا همکار یدارد . جسم گلژ یبستگ گرید یترشحها و مواد  نیسلول در ترشح پروتئ

. درداخل کیسه ها مواد مختلفی ذخیره و غلیظ می شوند سپس به درون وزیکول یا حباب های  دهدیانجام م یمتعدد

 نیا ی هجیشوند و در نت یم ییایمیش راتییملکول ها دستخوش تغ نیا یدستگاه گلژ رشود .د یاطراف فرستاده م

شوند یکه دارند ، به نقاط مختلف سلول فرستاده م یشوند و بر حسب نشانه ا یم ی، ملکول ها نشانه گذار راتییتغ  

. 
: این اندام سلولی به اشکال مختلف استوانه ای ، دو طرف گرد و یا کروی در سیتوپالسم سلول های میتوکندری

 .مختلف دیده می شوند

 یکه در ط گرید یبه شکل یاز شکل ییایمیش یانرژ لیختلفی از قبیل تنفس سلولی ) تبدها فعالیت های م میتوکندری

شود  (  یم لیفسفات تبد یتر نیآدنوز یعنیسلول  یملکول سوخت ییایمیش یغذا ها به انرژ ییایمیش یآن انرژ

دو غشاست  یست دارامانند کلروپال یتوکندری. مدتغلیظ مواد مختلف و پدیده های سنتر و حرکات را انجام می دهن

 یی، فضا گریدو غشاست و قسمت د نیب یقسمت ،فضا کیشده است :  لیدرون آن فقط از دو قسمت تشک یاما فضا

از واکنش  یاریپر شده است .که بس کسیبه نام ماتر الیس یمحصور شده و با ماده ا یدرون یاست که توسط غشا

دهد یرخ م سکی، درون ماتر یمربوط به تنفس سلول ییایمیش یها  . 

از  یو بعض اهانیدارند و در گ یهستند که انواع مختلف هیبا دو غشاء دو ال ییکلروپالست: پالست ها اندامک ها 

و  دیپینشاسته ، ل ی رهیذخ ی فهیپالست ها وظ گریپالست است . انواع د یشوند . کلرو پالست نوع یم دهید انیآغاز

آنها . در  یکلرو پالست دارند نه همه  یخاص یها ولسل اهیدر هر گ بر عهده دارند . اهانیرا در گ نیپروتئ

از شاخه  ی( و بعض گرید یآن کلروپالست دارند ) مثل جلبک و چند شاخه  یاز شاخه ها یبعض انیآغاز یفرمانرو

از نعمت کلروپالست محروم اند گرید یها  . 

کنند یاز قارچ ها کلروپالست ندارند و فتوسنتز نم کی چیه   . 
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 هایها کلروپالست ندارند . فتوسنتز در باکتر  یباکتر ها ( . باکتر انویکنند ) مثل س یها فتوسنتز م یاز باکتر یبعض

ردیگ یسلول صورت م یدر غشا  . 

درون کلروپالست یها فضا  :                      

( ییغشا نیب یکلروپالست ) فضا یو خارج یداخل یغشا نیب یاول : فضا یفضا   . 

کند یاسترو ما پر م ایبه نام بستره  یالیفضا را ماده س نی. ا یداخل یدرون غشا یدوم : فضا یضاف  . 

 یم دیالکوئیت سهیاز جنس غشاء است . به هر ک یتو خال یسوم : درون بستره پر از قرص ها و لو له ها یفضا 

سوم کلرو پال ست همان  ینوم . فضا، گرا ندیگو یم رندیگ یهم قرار م یکه رو ییها  سهی. به مجموعه کندیگو

است دیکو ئ الیدرون ت یفضا  . 

اندازند یرا به دام م دیها و جمع آنها ) گرانوم ها ( نور خورش دیکوئ الیت   . 

 10تا  1 های. چرا که باکتر دید ینور کروسکوپیتوان آن را با م یاست . پس م یباکتر کیپالست به اندازه  کلرو

با  دیآن را با یاست . اما ساختار درون کرومتریم 0.2 ینور  کروسکوپیم کیت تفکمتر هستند وقدر کرویم

مینیبب یالکترون کروسکوپیم  . 

هایکلرو پالست مثل باکتر لیدل نیبوده اند . به هم یاجداد کلروپالست باکتر     DNA کوچک و  بوزومی، ر یحلقو

دارد ییدو تا میتقس  . 

  : واکوئل 

ستند که درون بسیاری از سلولها جای دارند. درون این کیسه ها موادی مانند آب ، مواد ها کیسه هایی ه واکوئل

 .غذایی و مواد زاید انباشته می شود

واکوئل انواع  

یاهیگ ی....... فقط در سلول ها     یمرکز واکوئل     

نیریآب ش انآغازی مخصوص..    ……واکوئل ضربان دار          

یجانور های سلول خصوصم ………       ییغذا واکوئل  

دیآ یبوجود م زوزومیو ل ییواکوئل غذا بترکی از ………   یگوارش واکوئل  

شوند و  یکوچک به هم متصل م یسلول جوان چند واکوئل کوچک دارد و با بزرگ شدن سلول واکوئل ها یوقت

درون آن آب است رسد چون  یشفاف به نظر م کروسکوپیم ریبزرگ که ز یواکوئل مرکز کیشوند به  یم لیتبد

دهد یاز خود عبور م یو آب نور را به راحت  . 

یواکوئل مرکز فیوظا   : 

سلول خطرناک  یشود که برا یشود سلول متورم و بزرگ م یآن : آب که وارد سلول م یآب و آزاد ساز جذب

رود یآب به واکوئل م نیشود پس ا یاست چون غلظت درون سلول کم م . 

هااز رنگدانه  یبرخ ی رهیذخ   
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اسانس ی رهیذخ   

از گوگرد یغن یها دیپیمانند ل یمواد دفاع ی رهیذخ   

باشد چون  ادیز ایکم  یلیغلظت مواد خ دی(: ر سلول نبایداخل طیو حفظ ثبات مح جادیا یعنی)  یدر همؤستاز دخالت

شود ،  یات سلول مکه واکوئل باعث حفظ ثب دیبروند و اختالل در کار سلول بوجود آ نیها از ب نیممکن است پروتئ

بدن در کبد به صورت  یسلول است . مثالً : مثال قند اضاف یواکوئل دخالت در همؤستاز یاز کار ها یکیپس 

است نیچن زیشود ، در سلول ها ن یم رهیذخ کوژنیگل  . 

که به آن  کند یوارد م یخورند که آنرا به واکوئل دفع یسازد که به درد نم یرا م ی: سلول مواد یمواد دفع رهیذخ

باشد یمواد دفع ی رهیذخ یبرا یتواند محل یشود . پس واکوئل م یگفته م یواکوئل دفع  . 

  هسته

درون سلول دخالت دارد. هسته مرکز سنتز  یکیولوژیزیاعمال ف میجزء درون سلول بوده که در کار تنظ نیبزرگتر

عمل  یکیعلت دارا بودن صفات ژنتته بهسلول شرکت دارند. هس یکیمتابول یهاتیاست که در فعال ییهامیآنز

رینظ یاهسته یدهایمحل سنتز اس هستهکه  شودیگفته م نیعهده دارد. همچنانتقال وراثت را در سلول به  RNA و 

DNA ایو  یجدا شده است. در داخل هسته، ذرات کرو توپالسمیاز س یاهیغشاء دوال کی لهیوس. هسته بهباشدیم 

 ۱ نیب اهیبوده، بسته به نوع و گونه گ ریها در هسته متغام هستک وجود دارد. تعداد هستکنبه یشکل کوچک یضیب

. مطالعه شوندیم لیدر سلول، تشک یتوزیم میها در مرحله تلوفاز از مراحل تقس. هستکرسدعدد هم ب ۴تا 

و نیکه قسمت اعظم آنها از پروتئ دهدیها نشان مساختمان هستک  RNA ها از اعمال هستک یکیاند. ساخته شده

یاهسته دیاز اس یسنتز قسمت  RNA سنتز شده  نی. پروتئباشدیم نیها سنتز پروتئهستک گرید فی. از وظاباشدیم

رودیکار مبه بوزومیهستک بعداً در ساختن ر لهیوسبه . 

 

 

 

یاهیگ یبافتها  

و  بافت چند نوع از اجتماع ( دارند. هر اندام، گلبرگ، ساقه ،شهی)ر گوناگونی، اندامهاهمانند جانوران ،اهانیگ غالب

است وجود آمده به کسانی نقش یو دارا شکل کی یهااختهی از اجتماع هر بافت .  

اند ازعبارت شوندیم دهید اهانیدر گ که ییبافتها : 

. یو ترشح یآبکش ،یچوب یبافتها نیو همچن مینشاسکلرا ،میکالنش ،درمیپر ،درمیاپ ،میپارانش ،ستمی: مریبافتها

و  میکالنش یبافتها ،«یپوشش ای محافظ یدستگاهها»را  درمیو پر درمیاپ یبافتها «یانهیزم بافت»را  میپارانش بافت

ندیگو «یهاد یهادستگاه»را  یو آبکش یچوب یو بافتها «یاستحکام ای نگاهدارنده یدستگاهها»را  میاسکلرانش . 

ستمیمر بافت  
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 . واژهکنندیم اشغال یاهیگ یرا در اندامها یمشخص یمکانها هستند که یستمیمر یهااختهی یاهیگ یبافتها منشأ

 یدارا ههموار آن یهااختهی که است ی، و بافتشده گرفته میتقس تیقابل یمعنا به ستوسیمر یونانی از کلمه ستمیمر

و چند  متراکم توپالسمی، سبزرگ ، هستهجدار نازک یدارا یستمیمر یهااختهیهستند.  یااختهی میتقس تیفعال

 یهااختهی. سازندیم دیجد یهااختهیو  شوندیم میتقس سرعت مساعد به طیدر شرا هااختهی نیاند.اکوچک واکوئل

تعداد  شی. افزاشوندیاند بزرگتر موجود آمده به از آن که یاصل یهااختهیاز  زین یو گاه کنندیرشد م دیجد

شودیم رشد اندام آنها موجب و حجم هااختهی . 

 نیا . بر اساساست اهیگ کریآنها در پ قرار گرفتن محل بر اساس یاهیگ یستمهایمر یبندطبقه نیاز متداولتر یکی

وجود دارد ستمیرم دو نوع روش : 

وجود دارند یو فرع یاصل یهاشهیها و رساقه یدر انتها ستمهایمر نوع نی: اییانتها یستمهایـ مر1 . 

 یپهلوها ایها کناره موازات به یو فرع یاصل یهاشهیها و رساقه در داخل ستمهایمر نوع نی: ایجانب یستمهایـ مر2

پنبه چوب ومیو کامب یآوند ومیکامبآنها قرار دارند، مانند  . 

 روش نی. در اندیآیوجود م از آنها به که است ییو بافتها اختهی نوع بر اساس ستمهایمر یبندطبقه گرید روش

شوندیم میتقس دو گروه به ستمهایمر : 

 نینخست یبافتها هستند که شهیو ر هساق ییانتها یستمهایمر همان نینخستیستمهای: مرنینخستیستمهایـ مر1

 یآنها دائم یستمیمر تیو فعال رندیگیمنشأ م نیاز جن ماًیمستق ستمهایمر نوع نی. ادهندیم لیرا تشک اهیگ کریپ

 .است

دهندیم لیرا تشک اهیگ کریپ نیپس یبافتها هستند که ییستمهای: مرنیپس یستمهایـ مر2 . 

خود را  تیفعال یول ندیآیوجود م به ساقه ییانتها ستمیاز مر اند که  یاانگرهیم یستمهایمر نام به ستمیمر گرید نوع

دهندیم انجام دور از آن یاهیدر ناح . 

میپارانش بافت  

 یولوژیزیو ف ز نظر شکلا هااختهی نیو ا است شده لیتشک زنده یااختهیاز  که شودیم گفته یبافت به میپارانش

اند. در ارتباط اهیگ یشیرو تیدارند و با فعال یچند ضلع و شکل نازک وارهیمعموالً د یمیپارانش یهااختهی. رندیمتغ

 نیشتریمانند مغز، ب ،اهانیگ کریپ عمده بخش رایز نامند،یم زین یانیبن بافت ای یانهیزم را بافت میپارانش بافت

. است شده لیتشک میاز پارانش هاوهیم یگوشت یو بخشها برگ لیمزوف هیطیمح رهیدا ،شهیو ر ساقه پوست بخش

چند  یمیپارانش یهااختهی . شکلاست ترشح یو گاه نتزفتوس ،ییو مواد غذا آب اندوختن ،میپارانش بافت نقش

 اند، چنانکهخورده نیچ یگاه هااختهی نی. ااست یاستاره هم یو گاه یضویب، دراز، مدور، نامنظم ای منظم یوجه

 نیچ نیدارند.ا اریبس یهایخوردگ نی، چکاج ژهیو ، بهبرگ یسوزن اهانیگ یبرگها یلیکلروف میپارانش یهااختهی

از  یااختهی نیب یباشد. وجود فضاها شکل یسوزن یفتوسنتز در برگها زانیم شیافزا در جهت دیشا هایخوردگ

است میپارانش بافت مهم یهایژگیو . 
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میپارانش بافت انواع  

است لیکلروف ماده ای کلروپالست یمحتو میپارانش نی: امیکلرانش ای یلیکلروف میـ پارانش1 . 

 اهیگ مورد استفاده مناسب در موقع که کندیم رهیرا ذخ زایمواد انرژ میپارانش نی: ایارهیذخ میپارانش ـ

رندیگیقرارم . 

واکوئلها  نی. ااست بزرگ اریبس یبا واکوئلها میحج اریبس یهااختهیآبدار واجد  ای یآب می: پارانشیآب میـ پارانش3

هستند و اکثراً لعاب سرشار از آب . 

شودیم هوا جمع در آن که است ییهاحفره یدارا میانشپار نی: ایاحفره ای ییهوا میـ پارانش4 . 

محافظ یبافتها  

 ادیز رطوبت ،یخشک د،یشد یمانند گرما، سرما یطینامساعد مح عوامل را در مقابل اهیگ ، محافظت  محافظ یبافتها

 شیو ب کم پوشش محافظ یبافتها قتیحق دارند. در عهده ...( به ها،یقارچها، باکتر روسها،ی)و زایماریب و عوامل

شوندیم محسوب اهیگ یبرا یرینفوذناپذ . 

 یدر حال پوشاند،یرا م اهیگ و جوان ییهوا یاندامها سطح درمیهستند. اپ   درمیو پر   درمیاپ بافت بافتها شامل نیا

 در برابر عوامل اهیگ آنها حفاظت نقش را که محافظ یبافها قرار دارد. مجموعه مسن یاندامها در سطح درمیپر که

نامندیم زین یپوشش ، دستگاهنامساعد است . 

(درمی)اپ بشره بافت  

 ،وهی، مگل برگ ،شهی، راز ساقه اعم ،اهیگ نینخست کریپ یبخشها همه یهااختهی هیال نیتریرونیب یبرا بشره اصطالح

 با بشره شهیر بشره که استیوجود ندارد. گفتن ییانتها یستمهایو مر شهیر در کالهک . بشرهرودیکار م به، و دانه

دارد و ساختار تفاوت از نظر منشأ، نقش ساقه . 

 انتقال ،یکیمکان ، حفاظتتعرق زانیم رساندن حداقل اند از: بهعبارت اهیگ ییهوا یبخشها بشره یعیطب ینقشها

 یکمک یاز نقشها ی، برخفوق یبر نقشها ،عالوه.  بشرهیسمیمتابول یهاو فراورده آب رهیهاو ذخگازها از روزنه

کندیم فایا ار و جذب مانند: فتوسنتز، ترشح . 

یابشره یهااختهی انواع  

قرار  هم یپهلو یاند، اما طورمتفاوت شیو آرا ازه، انداز نظر شکل هااختهی نیا یابشره یمعمولیهااختهی .1

شودینم دهیدر آنها د یااختهی نیب یفضا اند کهگرفته . 

، سرخسها، بازدانگان یدر بعض یابشره برمانندهیف یهااختهی ژهیو اتیمحتو ایبا ساختار  یابشره یهااختهی .2

اندشده دهید یاژهیو یهایاولپهو د ،انیگندم یهااز گونه یاریبس . 

 نیاز ا کی. هرندیآیوجود م به در بشره یزی، منافذ   رخارج طیو مح اهیگ نیب ارتباط یبرقرار یاستوماتها برا .3

شودیم دهیپوش یاروزنه ای  محافظ یهااختهی نام به افتهی تخصص اختهیدو  لهیوس منافذ به . 
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 یهااختهیها از زائده نی. اندیگو را کرک بشره یااختهیچند  ایو  یااختهی کی یهاهمه زائده یابشره یهاکرک .4

انددرآمده کرک صورت متعدد به ماتیتقس ای و در اثر دراز شدن منشأ گرفته بشره ریز یبخشها ای بشره . 

مجاور یابشره یهااختهیبا  آنها و ارتباطشان لیتشک نحوه استوماتها  بر اساس یبندمیتقس  

با  که شوندیم احاطه ییهااختهی لةیوس به یاروزنه یهااختهی، نوع نی( ـ در ا  یاآالله )نوع کیتیانوموس ـ نوع1

ندارند یتفاوت یابشره یمعمول یهااختهی  . 

با آنها  یطور موازبه که همراه یهااختهی توسط یاروزنه یهااختهی نوع نیا (   ـ دریروناس )نوع کیتیپاراس ـ نوع2

شوندیم اند احاطهقرار گرفته . 

 وارهیاند و دشده احاطه همراه اختهیدو  لهیوس به یاروزنه یهااختهی، نوع نی( ـ در ا  یخکیم )نوع کیتیاسید ـ نوع3

است یاروزنه یهااختهی عمود بر محور بزرگ مراهه یهااختهی مشترک . 

 متفاوت یهابا اندازه همراه اختهی سه لهیوس به یاروزنه یهااختهی، نوع نی( ـ در ا  ییپایچل )نوع کیتیزوسیان ـ نوع4

کوچکتر است گرید اختهیاز دو  هااختهیاز  یکیاند. شده احاطه . 

اندشده احاطه یشعاع یهااختهیاز  یاحلقه لهیوس به یاروزنه یهااختهی نوع نیـ در ا کیتیسنویاکت ـ نوع5 . 

کنندیم میتقس یو آب ییهوا دو گروه آنها به نقش را بر اساس استوماتها : 

است طیو مح اهیگ نیب یگاز آنها تبادالت نقش ـ که ییهوایـ استوماتها1 . 

است اهیاز گ یاضاف آب آنها دفع نقش ـ که یآب یستوماتهاـ ا2 . 

بشره استقرار آنها در سطح نحوه بر اساس ییهوا استوماتها  انواع  

- رندیگیقرار م سطح کیمجاور در خود در  بشره یهااختهیاستوماتها با  نیـ ا یسطح یاستوماتها . 

- مجاور خود قرار  یابشره یهااختهیو باالتر از  همراهیهااختهی ی، استوماتها بر رونوع نیـ در ا برجسته یاستوماتها

رندیگیم . 

- قرار  بشره از سطح نترییپا جهیو در نت همراه یهااختهیریاستوماتها در ز نوع نیـ ا یعمق ای فرو رفته یاستوماتها

استوماتها در  که شودیم مشاهده اهانیاز گ یبعض ( در بشرهپتیغار )کر نام به ییهایفرورفتگ ی.  گاهرندیگیم

 شوند،یم محسوب فرو رفته استومات ینوع در واقع استوماتها را، که نوع نی. ارندیگیآنها قرار م داخل

ندیگو نهفته ای یمخفیاستوماتها . 

ییهوا یو  استوماتها یآب یاستوماتها یتفاوتها  

است کنواختیو  کم یآب یدر استوماتها یاروزنه یهااختهی وارهید ـ ضخامت1 . 

اندفاقد کلروپالست یآب یاروزنه یهااختهیـ 2 . 

است زیناچ ییهوا یبااستوماتها سهیدر مقا یآب یـ تعداد استوماتها3 . 

 یهاو کناره در نوک فقط یآب یاستوماتها که یدر حال ،افتی توانیم برگ یقسمتها را در تمام ییهوا یـ استوماتها4

شوندیم مشاهده برگ . 
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در  هم یآب یاستوماتها که یدر حال ،افتی توانیم اهانیگ ییهوا یرا منحصراً در بخشها ییهوا یـ استوماتها5

ور وجود دارندغوطه یدر اندامها و هم ییهوا یبخشها . 

وجود ندارد یارروزنهیز اتاق ،یآب یر استوماتهاـ د6  

آوندها  یآب یدر استوماتها که یآوند وجود ندارد در حال وجه چیه به ییهوا یاستوماتها یارروزنهیز یـ در اتاقها7

شوندیم آنجا ختم و به وارد شده یکرو یهااختهی نیب . 

بازند شهیهم یآب یهاروزنه شوند،یم باز و بسته که ییهوا یهاروزنه ـ بر خالف8 . 

کنندیم میتقس دو دسته دارند به که ینقش را بر حسب یابشره کرکها : 

از آنها گفتگو خواهد شد یترشح ندارند و در بافت یپوشش تیاهم که یترشح یـ کرکها1 . 

 را در برابر عوامل اهیو گ شوندیظاهر م بشره یرو یثانو پوشش عنوان به که محافظ ای یپوشش یـ کرکها2

 اهانی. در گشوندیم اهیگ آب عیسر ریتبخ و مانع کنندیم حفظ دیشد یو خشک ادیز یمانند گرما طینامساعد مح

وجود  به اندام نمد مانند در سطح یو پوشش است ادیز العادهفوق یپوشش یکرکها ، تراکمو خشک گرم مناطق

کنندیم حفظ دینور خورش میمستق را از تابش اهیگ سان نیو بد آورندیم . 

درمیپر بافت  

 نیبا آغاز رشد پس و همزمان بشره شدن بعد از خراب که است مسن یهاو ساقه هاشهیر یپوشش بافت درمیپر

 هایا،دولپهچندساله یچوب اهانیگ و ساقه شهیدر ر درمیپر لی. تشکدیآیوجود م مذکور به ی( در اندامهای)رشد قطر

: است شده لیتشک بخش از نظر ساختار از سه درمی. پراست یمعمول دادیرو کیاندنیرشد پس یدارا که و بازدانگان

 سمت به از فلوژن که پنبه ( چوب2 کند،یم دیرا تول درمیپر که است یستمیمر یاپنبه چوب ومیکامب ای   ( فلوژن1

 طرف به فلوژن میاز تقس حاصل یهااختهیاز  که یپوست میپارانش هیشب است یبافت   ( فلودرم3 شود،یم دیتول خارج

است شده لیتشک داخل . 

 لی( تشکینیزمبی)س در خود بشره درتنو به بشره ریمعموالً ز ساقه درمیپر نینخست ،اهانیاز گ یاریبس در

شودیم . 

و  از درختان یبعض شهیدر ر یول شودیم لیتشک   هیطیمح رهیدر دا درمیپر نینخست ،اهانیاز گ یاریبس شهیر در

وجود  هب پوست یسطح یهاهیدر ال درمی، پراست ییغذا ریذخا تجمع محل پوست ، کهچند ساله یعلف اهانیگ

 ریدر ز بیترتبه یبعد یهادرمیو پر شده دیتجد ساله همه آن لیتشک ،دارد یعمر کوتاه درمیپر . چوندیآیم

 ایو  در اواخر آن یبعد یهادرمیو پر یشیرو فصل نیاول یدر ط درمیپر نی. نخستشوندیم لیتشک یقبل یهادرمیپر

 یدرون یبخشها به ژنیاکس دنیرس نعما پنبهوجود چوب . چونردیگیم بعد شکل یهاسال یشیرو فصل لیدر اوا

و  درمیبا پر .  عدسکها همزمانندیآیوجود م به   عدسک نام به یمنافذ درمیپر هیدر ال جهت نیهم به شود،یم ساقه

 نیا به هاعدسک لیتشک . نحوههاستروزنه ریعدسکها در ز لیتشک . معموالً محلشوندیم لیتشک از آن شیپ یکم ای

 موقع نی. در اشوندیم میتقس مختلف یدر جهتها رروزنهیز اتاقک اطراف یمیپارانش یهااختهی که است بیترت
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 . سپساست سست گریکدیبا  آن یهااختهی اتصال که ماندیم یباق یرنگیب و بافت رودیم نیب هاازاختهی لیکلروف

 نام به یاژهیو ستمیمر موقع نی. در اردیگیم صورت ساقه یپوست میپارانش تریدرون یدر بخشها یااختهی میتقس

شودیم لیتشک«   عدسک فلوژن» . 

نگاهدارنده یبافتها  

، . استحکامشودیم اهیگ استحکام آنها سبب یکینمکا نقش هستند که ییبافتها یاستحکام ای  نگاهدارنده یبافتها

را بر  یاستحکام ی. بافتهااست نگاهدارنده و ساختار بافت خاص یهایژگیو جهیدر نت ساقه ارتجاع تیو قابل انعطاف

( و یسلولز وارهیا دب زنده یهااختهیاز  )متشکل   می: کالنشدو گروه به یااختهی یغشا ییایمیش بیترک اساس

کنندیم می( تقسشده یچوب شیو ب کم وارهیو د مرده یهااختهیاز  )متشکل   میاسکلرانش .  

میکالنش بافت  

( نشده ی)چوب میضخ نینخست یهاوارهیبا د یادهیکش شیو ب کم یهااختهیاز  که است یازنده بافت میکالنش

 استحکام که دهدیم نشان اهیگ کریدر پ یمیکالنش یهااختهی قرار گرفتن ساختار و نحوه .است شده لیتشک

 شده لیتشک اختهی نوع کیاز  رایز است یاساده بافت می، کالنشنظر شکل ز. ااست بافت نیا یاساس نقش ،دنیبخش

 .است

اهیدر گ میکالنش بافت محل  

 وهیو م گل مختلف ی، بخشهابرگ ،یو علف جوان یهاساقه ژهیو به اهیگ جوان یاندامها گاهدارندهن بافت میکالنش

 صورت به است ممکن می. کالنششودیم مشاهده یاصل رگبرگ در اطراف یو چوب مسن اهانیدر گ بافت نی. ااست

دیوجود آ به پوست یعمق یدر قسمتها وستهیپ یاحلقه . 

یمیکالنش یهااختهی انواع  

 . در برششودیم میضخ آن نقاط ریاز سا شیب اختهی یهاگوشه حالت نی(  ـ در ادارهیدار   )زاوگوشه میکالنش .1

شودیم دهید شتریب ای اختهیبرخورد چند  ضخامتها در محل نیا ،یعرض  

 ضخامت شی.افزااست یاصفحه صورت به شدن میضخ شکل به مربوط غهیت واژه (  ـیا)ورقه   یاغهیت میکالنش .2

   و عناب یآقط ساقه یپوست در بخش میکالنش نوع نیا یها. نمونهردیگیم صورت هااختهی یمماس یهاوارهیدر د

شودیم دهید . 

3.  یفضاها یروروبه که دهدیم رخ وارهیاز د ییدر بخشها شدن میضخ میکالنش نوع نیـدر ا   یاحفره میکالنش

اندقرار گرفته یداخل . 

4.  یو فضا است شده میضخ یداخل در سطح کنواختیطور به اختهی وارهید ،میکالنش نوع نیـ در ا   یحلقو میکالنش

شوندینم افتیدر آنها  گوش سه . 

میاسکلرانش بافت  
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 یاصل اند و نقششده یچوب و اغلب میضخ یهاوارهید یدارا که گرددیم اطالق ییهااختهی به میاسکلرانش حاصطال

 رینظ یآنها را در برابر عوامل مقاومت اهیگ مختلف یدر اندامها میاسکلرانش . وجود بافتاست اهیگ یآنها نگاهدار

 یبافتها ،نینخست نازک وارهیو واجد د ، زندهنرم یهااختهی عالوه . بهدهدیم شیو فشار افزا ، وزنشدن ، خمکشش

و    برهای: فدو دسته به یمیاسکلرانش یهااختهی. کندیم مذکور محافظت عوامل یاحتمال را از صدمات گرید

اندکوتاه یهااختهیواجد  ادهیلردراز و اسک یهااختهی یدارا برهای. فشوندیم میتقس دهایاسکلر  

دهایاسکلر   

 میپارانش نرم بافت انیدر م سخت یهااختهیاز  ییهاتوده ایمنفرد و  صورت به اهیگ یبخشها شتریدر ب هااختهی نیا

. شوندیم دهیمجرا مانند در آنها د یهایفرورفتگ یادیو تعداد ز است شده یچوب آنها اغلب وارهی. دشوندیم دهید

 میها در اثر ضخحفره نی. ادهندیم لیرا تشک یااختهی و حفره روندیم نیزود از ب ماًعمو هااختهی نیا اتیمحتو

 یها از موادحفره نیا ی. گاهگردندیم مشاهده یروشن نقاط صورت به یعرض و در برش شده کوچک وارهید شدن

وجود  علت از آنها به یوجود، بعض نی. با اندامرده اغلب هااختهی نی. اشوندیپر م هالعابها، تانن چون

مانندیم زنده سازندیم مجاور مربوط یمیپارانش یهااختهیآنها را با  که ییپالسمودسمها . 

کنندیم میتقس گروه 5 آنها را به لیدل نیهم و به شوندیم دهید مختلف یشکلها به دهایاسکلر : 

 اریبس وارهیگرد با د ایو  منظم ییچندتا ایمنفرد  یمیاسکلرانش یهااختهی  یسنگ یهااختهی) دیاسکلر یبراک .1

شوندیم دهینام زین یسنگ یهااختهیاصطالحاً  که اندمیضخ . 

 یهامانند دانه پوشانند،یم یاهیال صورت به ها رادانه یاند و غشاشکل یالهیم   دهایماکرو اسکلر دیماکرواسکلر .2

حبوبات رهیت . 

است منشعب یو گاه آنها برآمده یاند. انتهاشکل یاستخوان   دهایاوستئواسکلر دیاوستئواسکلر .3 . 

اندمنشعب صور گوناگون و به شکل یاستاره   دهایاسترواسکلر دیاسترواسکلر .4 . 

 دارند. انشعاب کی اند و فقطشکل یارشته یو تا حد دهیکش اریبس   دهایکواسکلریرت  دیاسکلر کوی. تر5
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 رویشی هایاندام

بنابراین در شناسایی گیاهان کاربرد زیادی  کنندمیآنها کمتر تغییر  هایویژگیزایشی از آنجا که کمتر در تماس با محیط هستند و  هایاندام

رفی با توجه به اینکه اندامهای زایشی مثل گل، میوه و دانه در مدت کوتاهی در گیاه وجود دارند و اندامهای رویشی مثل دارند اما از ط

. اما از آنجا که دهدمیریشه، ساقه و برگ همیشه و در همه فصول وجود دارند بنابراین اهمیت اندامهای رویشی در شناسایی را نشان 

. شودنمیرای شناسایی از طریق ریشه باید گیاه نابود شود بنابراین از ریشه خیلی در شناسایی گیاهان استفاده ریشه در زمین وجود دارد و ب

صفت تشخیصی باشد یا برخی گیاهان مثل تیره  تواندمیمثل روناس و نعناع که ساقه چهارگوش دارند  هاتیرهساقه نیز در برخی 

 از اهمیت بیشتری در شناسایی گیاهان برخوردارند. معمولا  هابرگکه ساقه شش گوشه دارند اما  آفتابگردان ساقه بالدار دارند یا تیره کدو

 ریشه

مختلف وجود دارد. ریشه اولین عضوی  هایشکل، در بقیه گیاهان این اندام به اندریشهو چند نوع نهانزادآوندی که فاقد  خزگیانبه استثنای 

 کاملا است. این عضو که قسمت پایین رونده محور اولیه گیاه است، از ساقه  3زمین گرایی مثبتو دارای  شودمیاست که از دانه خارج 

جوانه بر روی آن  معمولا انشعابات آن مانند ساقه منظم نیست و دارای اعضایی به نام برگ نیست و بنابراین  معمولا زیرا  باشدمیمتمایز 

 .شوندمیدارند یعنی پوست و اپیدرم را سوراخ کرده و از آن خارج  4ء درونیجایی ندارد. انشعابات ریشه بر خلف ساقه منشا

 در ریشه و ساقه نهاندانگان دو نوع ساختار ممکن است وجود داشته باشد: ساختار نخستین و ساختار پسین.

 .شودمیطری ساقه و ریشه ایجاد ساختار نخستین ساختاری است که در ابتدا در ریشه و ساقه وجود دارد و ساختار پسین در نتیجه رشد ق

 ساختمان نخستین ریشه

برای مشاهده ساختار نخستین ریشه برش عرضی نازکی از منطقه تارهای کشنده ریشه نورسته را آماده و پس از رنگ آمیزی زیر 

 :شودمیزیر به ترتیب از بیرون به سمت داخل دیده  هایبخش. کنیممیمیکروسکوپ مشاهده 

تارمانندی به نام تارهای  هایزائدهاز سلولهای این لیه دارای  ایعدهاز یک لیه سلول به وجود آمده است. نده: الیه تارهای کش •

. تارهای کشنده در دهندمیکانی افزایش  هاینمککشنده هستند. این تارها سطح تماس ریشه را با خاک برای جذب آب و یونهای 

، بنابراین آیندمیتارهای کشنده جدیدی از سمت پایین ریشه به وجود  هاآنبه جای  و روندمیجوانی فعال و در پیری از بین 

 ریزش آنها از بال و پیدایش انها از پایین محور ریشه است.

. دهدمیاین بخش از لیه سلولهای پارانشیمی تشکیل شده است و به طور معمول بیشترین حجم ریشه جوان را تشکیل  پوست: •

پوست درون پوست یا آندودرم نام دارد. آندودرم به طور معمول شامل یک لیه سلول به شکل مکعب مستطیلی  لیه تریندرونی

به نام نوار کاسپاری سطوح جانبی هر سلول  ایپنبهیک قاب چوب  هاایدولپه. در کندمیبوده و استوانه مرکزی را احاطه 

ه یکی رو به پوست و دیگری رو به استوانه مرکزی قرار دارد سلولزی دو سطحی ک هاسلول. در این گیردمیاندودرمی را فرا 

نوار کاسپاری رشد بیشتری  هاایلپه. در تک شودمیهستند و عبور مواد محلول از پوست به استوانه مرکزی از بین انها انجام 

. سازگاری جالبی که در شودمیندها دارد و اغلب به شکل نعل اسب بوده و مانع جریان شیره خام از تارهای کشنده به سمت آو

                                                 
3 - Geotropism 
4 - Endo Gen 
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آوندهای  رأساین قبیل گیاهان به وجود آمده تشکیل سلولهای معبر در بین سلولهای آندودرمی است که این سلولها در مجاور 

 .سازندمیو دارای دیواره سلولزی نازک بوده و عبور شیره خام ازپوست به آوندها را مقدور  شوندمیچوبی ایجاد 

. در استوانه مرکزی دسته آوندهای چوب و شودمیاین بخش از لیه ریشه زا که مجاور آندودرم است شروع  رکزی:استوانه م •

. در هر دسته اوندهای چوبی، عناصر چوبی قطورتر به سمت مرکز و عناصر چوبی اندگرفتهآبکش به صورت یکدرمیان قرار 

فراوانتر است. بخش دیگری از  هاایدولپهآوندی نسبت به  هایدستهداد تع هاایلپهباریکتر به سمت خارج قرار دارند. در تک 

 .کندمیآوندی را پر  هایدستهبخش مرکزی و فضای بین  معمولا مغزی اشغال کرده است که  هایپارانشیماستوانه مرکزی را 

 

 

 رشد و نمو ریشه

و بر این اساس رشد و نمو هم  شودمییک اندام کامل با همه اجزای آن که به ساخته شدن  شودمیفرایند رشد و نمو شامل همه رویدادهایی 

( می گویند. رشد شامل Developmentرا نمو ) نآ کیفی( و جنبه Growthجنبه کمی دارد و هم جنبه کیفی. جنبه کمی این فرایند را رشد )

اپذیر است بنابراین بزرگ شدن سلولها بر اساس تشکیل دهنده اندام مورد نظر است که این بزرگ شدن برگشت ن هایبخشبزرگ شدن 

و یا با افزایش  هاسلول. بنابراین رشد شامل بزرگ شدن اندام مورد نظر است که با افزایش تعداد شودنمیپدیده تورژسانس رشد محسوب 

 .گیردمیبرگشت ناپذیر ابعاد آنها صورت 
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خاص خود را دارد و با مراحل دیگر از نظر کیفی متفاوت است. برای  ایهویژگینمو شامل گذشتن از مراحل مختلف است که هر مرحله 

: ابتدا گیاهک داخل دانه به طور غیر فعال مستقر است که در مرحله رویش دانه کنیممیمثال در زندگی یک گیاه مراحل مختلفی را مشاهده 

به گل  هاجوانهبرخی از  ضمنانکه  رسدمیرحله گل دادن فرا و اندامهای مختلف پدید می آیند و آنگاه م شوندمیفعالیتهای حیاتی شدید 

. باید توجه داشت که رشد و نمو اغلب همراه یکدیگرند و به طور آیندمیو سرانجام پس از گرده افشانی میوه و دانه به وجود  شوندمیتبدیل 

 .شوندمیهماهنگ با هم انجام 

 مراحل رشد و نمو

بلکه مخصوص بخشهایی به نام مناطق مریستمی است. مناطق مریستمی عبارتند  شودنمیک گیاه انجام در گیاهان رشد در همه مناطق ی

 زاینده هایحلقهجانبی و  هایجوانهاز: نوک ساقه، نزدیک نوک ریشه، 

 :شودمیدر هر منطقه مریستمی رشد و تمایز طی مراحل زیر انجام 

 .افزایندمیو بر تعداد خود  شوندمیسرعت تقسیم در این مرحله سلولهای مریستمی به  مرحله تکثیر: •

ولی بر ابعاد آنها  دهندمی. در این مرحله سلولها توانایی تقسیم را از دست گیردمیبه دنبال مرحله اول انجام  مرحله بزرگ شدن: •

 تا سلولها به حداکثر اندازه خود برسند. یابدمیو این بزرگ شدن تا انجا ادامه  شودمیافزوده 

و بافتهای گوناگون را  شوندمیدر این مرحله هر دسته از سلولها به تناسب کاری که انجام خواهند داد از هم متمایز  رحله تمایز:م •

 .کنندمیایجاد 

 رشد نخستین و رشد پسین ریشه

تین در همه گیاهان فرعی است. با این توصیف رشد نخس هایریشهو  هاشاخهرشد نخستین شامل رشد طولی ریشه و ساقه و پیدایش 

رشد قطری ندارند و در آنها  ایلپهعمومیت دارد. رشد پسین شامل افزایش قطر اندامهاست. نهانزادان آوندی و اغلب نهاندانگان تک 

 و بازدانگان است. ایدولپه. بنابراین رشد پسین مخصوص نهاندانگان شودنمیساختمان پسین ایجاد 

 رشد طولی ریشه

در برش طولی یک ریشه نورسته به ترتیب از پایین به بال کلهک، منطقه تقسیم سلولی، منطقه رشد طولی سلولها و منطقه تمایز یا منطقه 

. در نهانزادان آوندی شوندمیمریستمی در منطقه تقسیم وجود دارند که توسط سلولهای بنیادی تولید  هایسلول. شودمیتارهای کشنده دیده 

بنیادی  هایسلولل بنیادی، در اغلب بازدانگان دو ردیف سلول بنیادی و در نهاندانگان چند ردیف سلول بنیادی وجود دارد. یک سلو

پوست و  ایزمینهو پیش کامبیوم هستند. از تمایز پیش پوست، روپوست ریشه، از مریستم  ایزمینهخاستگاه کلهک، پیش پوست، مریستم 

 .شودمیرکزی حاصل از پیش کامبیوم استوانه م
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 فرعی هایریشهپیدایش 
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لیه استوانه مرکزی لیه ریشه زاست. علت نامگذاری این لیه این است که  ترینخارجیهمانطور که در برش عرضی ریشه مشاهده شد 

ای لیه ریشه زا که در مقابل پیش . به این ترتیب که از تقسیم سلولهشوندمیفرعی  هایریشهمتوالی خاستگاه  هایتقسیمسلولهای آن پس از 

. در اثر فعالیت سلولهای بنیادی ریشه آیدمیآوندهای چوبی قرار دارند سلولهای بنیادی شبیه آنچه نزدیک به انتهای ریشه است به وجود 

گاهی برای خود خاست توانندمی هاریشهو این  شودمیپوست ریشه اصلی هضم شده و ریشه فرعی از ان خارج  هایسلولفرعی، 

 فرعی دیگر باشند. هایریشه

 

 

 .اندنمودهمختلف تقسیم بندی  هایروشریشه را به 

 تقسیم بندی ریشه از نظر طول عمر

 5یک ساله هایریشه -1

از بین  هاساقهو پس از آن ریشه و  نمایندمیبسیاری از نباتات در مدت یک فصل رویش حداقل یکبار دوره رشد خود را شروع و کامل 

در فصلی برای فصل رویش دیگر باقی  ایجوانه. یعنی ماندمیو بذر تولید شده آنها تا فرا رسیدن فصل آینده به حال رکود باقی  روندمی

 هستند. 6که رشد مجدد را شروع کند مانند گندم و جو که گیاهان یکساله ماندنمی

 7دو ساله هایریشه -2

یل فصل بهار که شدت سرمای زمستان از بین رفته است بکارند، دوره زندگی این گیاه ناقص در صورتی که بذر نباتاتی مانند چغندر را اوا

بزرگی که محل ذخیره ماده غذایی است، در زیر  ایغده هایریشهبلکه  شودنمیو در سال اول به هیچ وجه ساقه یا برگی تشکیل  ماندمی

قسمتی از طوقه، قبل از پایان فصل سرمای سال آینده بکارند در فصل بهار سال را دوباره با  هاریشه. حال اگر این گرددمیزمین تولید 

. گیاهانی از این قبیل که از کشت بذر آنها تا حصول نتیجه و جمع آوری بذر دو فصل رویدمیساقه ظاهر شده و گل و بذر بر روی آن  آینده

 .شوندمیرویشی لزم باشد، گیاهان دوساله نامیده 

 8ریشه چند ساله -3

                                                 

5 -Annual 

6 - Therophyta 

7 - Biennial 
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مختلف گیاه  هایمحل. نقطه رشد جوانه این گیاهان از سالی به سال دیگر در نمایدمیاز دو فصل رویشی تجاوز  هاییریشهعمر چنین 

 .دهدمیو به رشد خود ادامه  ماندمیمحفوظ 

 تقسیم بندی ریشه از نظر مبداء تشکیل

 اولیه یا اصلی هایریشه -1

و زمانی که طول آن به چند سانتی متر رسید  دهدمی، به نمو خود ادامه شودمیاهک منشعب در گیاهان دولپه، ریشه اولیه که از گی

از انشعابات آن  توانمیاستوانه مرکزی است. ریشه اصلی یا ریشه اولیه را در بیشتر گباهان  هاآنکه مبداء  شودمیانشعاباتی از آن جدا 

. ریشه اصلی در بسیاری از گیاهان مانند چنار و خیار خشبی است. در عده شودمیتشخیص داد. ریشه اصلی اغلب به طور قائم وارد خاک 

 .کندمیاست و در کوکب و سریش لعاب در خود ذخیره  ایغدهمحدودی مانند چغندر و هویج 

 ثانویه یا فرعی یا جانبی هایریشه -2

تشکیل آنها نیز متفاوت است. دسته اول  مبدأو  نمایندمی هستند که از نظر زمان پس از ریشه اصلی یا اولیه گیاه رشد و نمو هاییریشه

گفت که در ابتدا به موازات سطح  توانمیو  گیرندمیاست که از استوانه مرکزی ریشه اصلی منشاء  ایدولپهجانبی گیاهان  هایریشه

یل شوند و در نتیجه حجم بزرگی از خاک ولی پس از مدتی ممکن است به سمت پایین متما نمایندمیخاک یعنی عمود بر ریشه اصلی نمو 

مانند تیره گندمیان است که ریشه اصلی فقط مدت کوتاهی نمو  ایلپهرا پر از ریشه کنند. دسته دوم ریشه ثانویه برخی از گیاهان تک 

جانبی  هایریشهی آنکه مانند به جا هاریشه. این کنندمیجانبی شروع به نمو  هایریشه، هابازماندهکه از نمو  گذردنمیو دیری  کندمی

 .گیرندمیاز ریشه اصلی منشعب گردند از ساقه منشاء  هاایدولپه

 نابجا هایریشه -3

. معهذا تحت بعضی از شرایط، ریشه بر روی اعضای دیگر گیاه گیرندمیدر داخل خاک رشد نموده و از گیاهک منشاء  معمولا ریشه 

که به آنها ریشه نابجا می گویند. در برخی گیاهان مثل داردوست  گرددمینین برگها ظاهر هوایی و زیرزمینی و همچ هایساقهبخصوص 

نابجا روییده و  هایریشهخزنده توت فرنگی  هایساقهتا آن را به تکیه گاه ثابت نگه دارد. بر روی  رویدمیریشه نابجا در سرتاسر ساقه 

 .شوندمیوارد خاک 

 دتقسیم بندی ریشه از نظر محیط رش

 خاکزی هایریشه -1

. شکل و طول و سایر نمایندمیخاکزی هستند و از آب و املح و اکسیژن موجود در فضای بین ذرات خاک استفاده  هاریشهقسمت عمده 

 عمیق هستند هایریشهدو گونه گیاهی ممکن است با یکدیگر اختلفات بسیار بارزی داشته باشند. گیاهانی که دارای  هایریشهاختصاصات 

ا  در صورتی که گیاهان با ریشه سطحی مخصوص نواحی مرطوب بوده که از رطوبت سطحی  کنندمیاز آب و املح اعماق استفاده  طبعا

 .کنندمیاستفاده 

 آبزی هایریشه -2

در آب آبزی هستند و اکسیژن لزم جهت تنفس خود را از هوای محلول  هایریشهدارای  برندمیگیاهان آبزی که در مردابها به سر 

 .گیرندمی

 هوایی هایریشه -3

تنفس کننده،  هایریشهآنها را به  توانمی دهندمیدر قسمت اعظم عمر خود با هوا تماس دارند و نسبت به عمل اصلی که انجام  هاریشهاین 

 گندرو تقسیم نمود. هایریشهانگلی و  هایریشهشمعکی،  هایریشهمکینه،  هایریشه

                                                                                                                                                                                

8 - Perennial 



انال دانشجویان برتر دانشگاه پیام نورک  

@BookTabadol 

 هاریشه. این باشندمیتنفس کننده  هایریشهدارای  ایمدیترانهرخی از گیاهان باتلقی مناطق حاره و تنفس کننده: ب هایریشه •

 .دهندمیکه تبادلت گازی را انجام  رسدمیو بنابراین زمین گرایی منفی دارند و به نظر  شوندمیمشابه ساقه از زمین خارج 

. تعداد زیادی از گیاهان کنندمیکه بر روی گیاهان دیگر زندگی  شودمیطلق : اصطلح اپی فیت به گیاهانی ا9اپی فیت هایریشه •

نابجا استفاده  هایریشهو برای نگهداشتن خود روی گیاه میزبان یا تکیه گاه از  شوندمیپیچنده و بالرونده جزو این دسته محسوب 

 مثل داردوست کنندمی

و فاقد کلروفیل هستند، این  کنندمیبه صورت انگلی یا نیمه انگلی زندگی  : در برخی از نباتات پیدازاد که10مکینه هایریشه •

. گل جالیز که انگل صیفی جات است، انگل کنندمیبه ساقه یا ریشه گیاه میزبان وارد شده و از مواد غذایی آن تغذیه  هاریشه

 ریشه بوده ولی سس انگل ساقه است.

برای افزایش  رسدمیو به نظر  شوندمیظاهر  هاریشهه و مدیترانه این نوع شمعکی: در برخی گیاهان نواحی حار هایریشه •

 مثل انجیر معابد. باشندمی مؤثرولی در جذب مواد غذایی از خاک هم  گیرندمیعظیم آن مورد استفاده قرار  هایساقهاستقامت 

 تقسیم بندی ریشه از نظر شکل ظاهری

دارند که تا عمق زیاد به سمت پایین رشد کرده و سازگاری بالیی برای جذب آبهای ریشه راست  هاایدولپه: اکثر ریشه راست -1

 زیرزمینی را دارند.

 

بلکه تعداد زیادی انشعاب از قسمت پایین  شودنمیریشه افشان دارند یعنی محور اصلی در ریشه دیده  هاایلپه: اکثر تک ریشه افشان -2

آب سطحی را جذب کنند. در حقیقت در این نوع  توانندمیکه خیلی سریع  شودمیدیده  هاییطمحیدر  هاریشه. این آیدمیساقه به وجود 

فرعی وجود ندارد. در این گیاهان رشد ریشه اصلی بعد از مدتی متوقف شده و  هایریشهریشه تفاوت مشخصی بین ریشه اصلی و 

 .شوندمینابجا بر روی بندهای ساقه ایجاد  هایریشه

 

و به همین  شودمیغذایی هستند و هر چه ذخیره غذایی بیشتر شود بر رشد آنها افزوده  هایذخیرهاولیه دارای  هایریشه: ایغدهریشه  -3

 مانند چغندر، هویج و شلغم. نامندمی ایغدهرا  هاریشهجهت این 

دوکی شکل در قسمت  هایریشه. نمایندمیو مرکب تقسیم  13، شلجمی12، مخروطی11را به دوکی شکل هاریشهبر حسب شکل غده این 

شلجمی که قطر  هایریشهو بالخره  شوندمیمخروطی از سطح خاک به سمت پایین باریک  هایریشهمیانی قطورتر از دو انتها هستند، 

تند مانند دوکی شکل هستند منتهی بسیار کوتاه هس هایریشهو در حقیقت شبیه  باشدمیبه مراتب بیشتر از قطر غده  هاآندایره عظیمه 

از  ایغده هایریشهمرکب ممکن است هر یک از اشکال فوق به صورت مرکب و در کنار هم دیده شوند. کلیه  ایغده هایریشهشلغم. در 

                                                 
9 - Epiphytes 

10 - Haustoria 
11 - Fusiform 
12 - Conic (Conique) 
13 - Napiform 
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و قسمت فوقانی ریشه تشکیل شده است، در صورتی که قسمت بالی غده بریده شود کاشتن غده به امید تولید  14رشد قسمتی از ساقه زیر لپه

 هوایی و بذر بیهوده خواهد بود.ساقه 

 

 ساقه

و  هاگل، هابرگکناری،  هایجوانههوایی گیاهان حامل جوانه انتهایی،  هایساقه)بریوفیتها( ساقه حقیقی ندارند.  خزگیاندر گیاهان تنها 

 گیاهی را نیز به عهده دارد. هایشیره. این اندام انتقال هاستمیوه

 مشخصات ظاهری یک ساقه

که برگ یا برگها به ساقه متصل  شودمی. گره به محلی گفته شودمیبه نام گره دیده  هاییبرآمدگیو  هاجوانهساقه برگها،  در روی

جانبی و جوانه انتهایی.  هایجوانه: شودمی. فاصله دو گره متوالی را میانگره می گویند. در روی ساقه دو نوع جوانه دیده شوندمی

خاستگاه محورهای فرعی و گلها هستند. هر  هاجوانه، قرار دارند. این سازدمیکه دمبرگ با ساقه  ایزاویهل جانبی در مح هایجوانه

و  آیدمیپدید  هاشاخه. جوانه انتهایی اغلب در نوک ساقه اصلی یا شوندمی، حفاظت اندیافتهجوانه توسط پولکهایی که برگهای تغییر شکل 

 هایپولک. شودمیاما کمی بزرگتر است. جوانه انتهایی با تولید بافتهای جدید موجب افزایش طول ساقه  جانبی شباهت دارد هایجوانهبه 

عمر  توانمیکه از روی این اثرات  ماندمیحفاظتی اطراف جوانه انتهایی در فصل بهار می افتند ولی اثرات آنهادر پایین این جوانه باقی 

 یک شاخه را تعیین کرد.

 ن ساقهساختمان نخستی

                                                 
14 - Hypocotyle 
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شاخه جوان تهیه و زیر میکروسکوپ مشاهده  رأس، برش عرضی از منطقه نزدیک به ایدولپهبرای مشاهده ساختمان نخستین ساقه 

. ساختا نخستین ساقه تا حدود زیادی با ساختار نخستین ریشه شباهت دارد. در ساقه نیز از خارج به داخل روپوست، پوست و شودمی

 .شودمیاستوانه مرکزی دیده 

 

به طور معمول شامل یک ردیف سلول زنده است که سطح خارجی  پوشاندمیاین لیه که ساقه جوان را از خارج  روپوست یا اپیدرم: -1

 .اندشدهآنها کوتینی 

علفی سبزرنگ سلولهای این بافت کلروپلست  هایساقهمانند پوست ریشه به طور معمول شامل بافت پارانشیم است. در  پوست: -2

آندودرم ساقه بر خلف ریشه  هایسلول. گیردمیکه استوانه مرکزی را در بر  نامندمیلیه پوست را آندودرم  ترینداخلیند. دار

 .اندنکردهچندان تمایز حاصل 

 لیه استوانه ترینبیرونیبه نسبت بزرگتر از استوانه مرکزی ریشه است ولی در ساختمان با آن شباهت دارد.  استوانه مرکزی: -3

آوند چوبی و آبکش  هایدستهاز چند لیه سلول درست شده است.  معمولا مرکزی لیه ریشه زاست که پس از آندودرم قرار دارد و 

که هر دسته آوند آبکش به سمت خارج و روی قاعده دسته آوندهای چوبی  اندگرفتهبر روی یک دایره طوری قرار  هاایدولپهساقه در 

و این درست خلف طرز قرار گرفتن  ترندخارجیجا آوندهای چوبی قطورتر نسبت به آوندهای چوبی باریکتر . در اینگیرندمیقرار 

 .کندمیاوندهای چوبی در ریشه است. بقیه فضای استوانه مرکزی را بافت پارانشیم مغزی پر 

 قرارند: را دارد که برخی از این هاییتفاوت هااینسبت به دولپه  هاایلپهساختمان ساقه تک 

 هایدستههم مرکز قرار دارند. به طور معمول تعداد  هایدایرهبوده و در روی  ترفراوان هاایآوندی در ساقه تک لپه  هایدستهتعداد  -1

 است. ترکوچک هاآنآوندی در سمت خارج بیشتر و اندازه 
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 په ایهانازک بودن پوست و گاهی غیرمشخص بودن مرز بین پوست و استوانه مرکزی در تک ل -2

 

 

 رشد طولی ساقه

. آنگاه آن گیریممیو طول آن را بر حسب میلیمتر اندازه  گیریممیرا در روی گیاه در نظر  اینورستهبرای مشاهده رشد طولی ساقه، ساقه 

در نوک ساقه و در  که رشد طولی شودمی. مشاهده گیریممیطول آن را اندازه  مجدداا و در فواصل زمانی معین  گذاریممیرا به حال خود 

 .گیردمیمنطقه وسیعتری به طول چند ده سانتی متر انجام 
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این منطقه ابتدا با تقسیمات مکرر خود افزایش یافته و  هایسلولدر برش طولی محور جوانه انتهایی نیز سلولهای مریستمی وجود دارند. 

برگها،  تواندمی هاآن. نوک ساقه مریستم های گوناگونی دارد که از تحول کنندمیسپس با رشد و تمایز خود بافتهای گوناگون ساقه را ایجاد 

 ایجاد شود. هاشاخهو  هاگل

 رشد پسین

. این مریستم ها به شودمیرشد پسین مربوط به فعالیت مریستم های پسین است که فعالیت این مریستم ها موجب رشد قطری ساقه و ریشه 

در پوست ریشه و ساقه  هاییحلقهوانه )در شمای فضایی( در استوانه مرکزی و به صورت نیم صورت دایره )در مقطع عرضی( و است

کامبیوم یا  آبکش –چوب و مریستم پسین استوانه مرکزی را لیه زاینده  پوست -چوب پنبه وجود دارند. مریستم پوست را لیه زاینده 

 .نامندمی

 .دهدمیملکرد آن را پس از دو دوره فعالیت در ریشه و ساقه نشان شکل زیر موقعیت لیه زاینده استوانه مرکزی و ع
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سلولهای این لیه در سمت خارج بافتهای آبکشی پسین و در سمت داخل بافتهای چوبی پسین را به  شودمیهمانطور که در شکل مشاهده 

ر توجه کنید. این شکل نحوه تقسیم یک سلول کامبیوم را . اکنون به شکل زیافزایندمیو با این عمل بر قطر استوانه مرکزی  آورندمیوجود 

 .دهدمینشان 

 

که با سطح خارجی ساقه یا ریشه موازی است. بدین ترتیب به طور متناوب  گیردمیقرار  ایصفحهسطح تقسیم هر سلول کامبیوم در 

سلولهای مادر آبکش و  شوندمیرج ساخته اولیه که در سمت خا هایسلول. شوندمیسلولهای جدیدی به سمت خارج و داخل ساخته 
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مادر چوب نام دارند. این سلولها مادامی که تمایز حاصل نکرده و به  هایسلول، شوندمیکه در سمت داخل ساخته  ایاولیهسلولهای 

ع ساقه و ریشه نیز تقسیم کامبیوم در راستای شعا هایسلولصورت آوند کامل در نیامده اند، مانند سلولهای کامبیوم قدرت تقسیم دارند. 

. البته به خاطر داشته باشید که گرددنمی، این عمل موجب افزایش قطر حلقه زاینده شده و ضمن افزایش قطر اندام، حلقه گسیخته شوندمی

همراه و  هایلسلوفعالیت سلولهای کامبیوم تنها منجر به تولی عناصر آوندی نمی شودف بلکه همراه آوندها انواع سلولهای پارانشیمی، 

 .آورندمیبافتهای نگهدارنده را نیز به وجود 

ضخامت چوب پسین جز در موارد استثنا خیلی بیشتر از آبکش پسین است به طوری که چوب پسین یک درخت بخش عمده تنه اصلی گیاه 

که در اصطلح  آورندمیبه وجود پسین، پارانشیم پوستی و چوب پنبه قشر نازکی را  هایآبکشو مجموع کامبیوم،  شودمیرا شامل 

 .شودمیهمگانی پوست درخت نامیده 

در مناطق معتدل چوبهای پسین بر حسب اینکه در بهار یا پاییز به وجود آیند از نظر ویژگیهای ریختی نسبت به یکدیگر متفاوتند. چوبهای 

ابراین در این مناطق دوایر تیره و روشن مجاور هم نماینده . بنترندروشنو  تردرشتبهاری نسبت به چوبهای پاییزی قطر بیشتری دارند و 

 سن یک گیاه را مشخص کرد. توانمیفعالیت سالنه کامبیوم است و با شمارش دوایر تیره و روشن 

 

 

 پوست –الیه زاینده چوب پنبه 

رد و به صورت حلقه پیوسته نبوده و فعالیت که بر خلف کامبیوم جایگاه مشخصی ندا آیندمیبه وجود  ایویژهچوب پنبه و پوست از لیه 

فعالیت کند و سپس از عمل باز ایستاده  ایدورهآن همیشگی نیست. ممکن است در زیر اپیدرم یا در بخشهایی از پوست تشکیل شود و برای 
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پوستی  هایپارانشیمنبه و از داخل و دوباره در بخش دیگری از ریشه و ساقه به وجود آید. از تقسیم سلولهای این لیه از خارج بافت چوب پ

. ریزندمی. به علت نفوذناپذیر بودن بافت چوب پنبه طبقات سطحی به صورت صفحه، حلقه و نوار از تنه درخت جدا شده و آیدمیبه وجود 

ن را از سطح گیاه بریده و که آ شودمیستبری از بافت چوب پنبه  هایلیهاز بلوط فعالیت لیه زاینده پوست منتهی به تشکیل  ایگونهدر 

. به طور کلی بافت چوب پنبه در گیاه به ویژه در بخشهای زیرزمینی نقش حفاظت را به عهده دارند. دهندمیدر صنعت مورد استفاده قرار 

این اندامها متوقف  در سطح خارجی ساقه و ریشه و نفوذ ناپذیر بودن این بافت، تبادلت گازی بین محیط و ایپنبهچوب  هایبافتبا پیدایش 

در این اندامها به  هاییبرجستگی، به همین مناسبت با پیدایش بافتهای چوب پنبه در پوست، تشکیلتی به نام عدسک به صورت شودمی

 .آیدمیوجود 

 

 

 شکل شناسی ساقه

ا یکی از بهترین رده بندیهای ساقه که   .باشدمیندی بر مبنای فرم بیولوژیک ، رده بباشدمیبرای نباتات نواحی معتدله مناسب  مخصوصا

 .کندمیرا از چند نظر تقسیم بندی  هاساقهطبقه بندی زیر 

 هوایی هایساقهالف( 

 رده بندی ساقه از نظر طول عمر -1

تقسیم چوبی هم به بوته، درختچه و درخت  هایساقه. کنندمیعلفی و چوبی تقسیم بندی  هایساقههوایی را به  هایساقهاز نظر طول عمر 

 .شوندمیبندی 
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ا  هاساقه. این رودمیعلفی کلیه قسمتهای فوقانی گیاه در آخر فصل رویش خشکیده و از بین  هایساقهعلفی: در  هایساقه •  نسبتا

ضعیف و نرم بوده و پوست آنها دارای مقدار بسیار کمی چوب پنبه است. سیستم چوبی و آبکش آنها توسعه زیادی پیدا نکرده و 

. در این شوندمینامیده  15. گیاهانی که دارای ریشه چندساله و ساقه یکساله هستند ریزوکارپاندکردهستین خود را حفظ ساختا نخ

 .شوندمیهوایی هر ساله تجدید  هایساقهگیاهان 

که  رودینمچوبی سیستم چوب و آبکش توسعه پیدا کرده است و ساقه در آخر فصل رویشی از بین  هایساقهدر  چوبی: هایساقه •

 شامل موارد زیر است:

ا  هابوتهساقه : 16ساقه چوبی بوته • خاصیت شاخه زایی بارز دارند. در بیشتر موارد شاخه زایی  معمولا و  نازک و کوتاه بوده نسبتا

 .شوندمیبه اشکال بسیار متنوع دیده  هابوتهو به همین جهت  گیردمیاز نزدیک سطح زمین صورت 

 .آیدمیو به صورت تنه در  گرددمیو مشخص  نمایدمیو درختان نمو  هادرختچهساقه خت: ساقه چوبی درختچه و در •

علفی ممکن است رشد  هایساقهشکل ساقه بستگی به عوامل محیطی و اکولوژیک محل خود دارد. چنانکه تحت شرایط مناسب  معمولا 

چندساله ممکن است تحت شرایطی به شکل بوته و در شرایط  یهاساقهچند ساله چوبی در آیند. برخی از  هایساقهکرده و به صورت 

کرچک که در نواحی معتدله علفی و یکساله است در مناطق حاره به صورت یاه  مثلا  محیطی دیگر تنه را تشکیل داده و درختی شوند.

کوهستانی مهاجرت کنند کوتاه  . برعکس گیاهانی در نواحی کم ارتفاع درختی هستند اگر به نواحیآیدمیچوبی بزرگ چندساله در 

 .شوندمی

 هاساقهرده بندی کلی  -2

در ارتفاعات مختلف از سطح زمین برگهای  مستقلا  توانندنمیبه دلیل رشد طولی زیاد و باریکی اندام  هاساقهاین بی مقاومت:  هایساقه

 خود را نگهداری کنند و به تکیه گاه نیاز دارند.

ساعت و در نیلوفر عکس  هایعقربه. جهت پیچش در لوبیا موافق جهت پیچندمیبه دور تکیه گاه  هاساقهاین : 17پیچنده هایساقه •

 .کشدمیساعت طول  5آن است. برای اینکه ساقه نیلوفر یک دور تمام بپیچد 

توسط آنها بر  توانندمی. این گیاهان دارای اندامهایی هستند که شوندمینامیده  18تعدادی از گیاهان بالرونده باالرونده: هایساقه •

تبدیل شده موجب  20به پیچ هاییشاخه 19بالرونده هایساقهاز  ایعده. در شوندمیدسته تقسیم  3تکیه گاه بال روند. این اندامها به 

ممکن دیده شوند. این  هاییفلس هاآنکوچکی فاقد برگ سبز هستند ولی بر روی  هایشاخه. چنین شوندمیبال رفتن گیاه 

. گاهی در انتهای کنندمیبه محض تماس با مانع به دور آن شروع به پیچیدن  شوندمیمخصوص که در درخت مو دیده  هایاخهش

 .شوندمیآنها بادکش دیده 

 21مانند عشقه روندمیبال  رویندمینابجا که منظما بر روی ساقه  هایریشهکه توسط  هاییساقه

. این قسمت ممکن است شامل رگبرگ اصلی، برگچه و یا 22باشدمیفتن با قسمتی از برگ هم مسئولیت بالر هاساقهدر یکسری 

که برگ تغییر شکل یافته هستند و پس از آنکه انتهای آن به تکیه  شودمی. در نباتات تیره کدوئیان پیچهایی دیده باشدمیدمبرگ 

. دمبرگهای تغییر شکل یافته که نبات را به شوندمییه گاه و موجب نزدیک شدن گیاه به تک پیچندمیگاه برخورد کند، به دور آن 

                                                 
15 - Rhizocarpus plants 
16 - rub, Suffruticose plantUndersh 

17 - Voluble or twining stems, Twiners 

18 - Scandent or climbing stems 
19 - Tendril climber 
20 - Tendril 
21 - Root climber 
22 - Leaf climber 
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انتهایی یا  هایبرگچه هاماش. در نخودفرنگی و خلرها و شودمیاز کلماتیس و لدن هم دیده  ایگونهدر  کنندمیتکیه گاه متصل 

ی تبدیل به پیچ شده است و عمل خلر پهنک به تمام هایگونهبخشی از انتهای رگبرگ اصلی تبدیل به پیچ شده است. در یکی از 

 .دهندمیفتوسنتز را گوشوارک های درشت پهن انجام 

 راست هستند و نیازی به تکیه گاه ندارند. هاساقهاین مقاوم:  هایساقه

 و یا زیگزاگ هستند. ایترکههستند که راست و مستقیم و کم شاخه و یا پرشاخه محکم یا  هاییساقه :23راست هایساقه •

که خزنده نیستند ولی ممکن است به طور مورب قرار گرفته باشند.  هاییساقه -1سه نوع هستند. : 24نیم خزنده و خزنده یهاساقه •

و متوجه زمین شده و به صورت خوابیده در  یابدمیساقه انحنا  هاآنکه قسمتی از آنها خزنده است که در یکنوع  هاییساقه -2

در برخی  -3می گویند و در نوع دیگر ساقه راست و بال رونده ولی پایه آن خزنده است.  Recliningرا  هاساقه. این نوع آیدمی

 .کنندمیهم تمام طول آنها روی زمین است و تولید ریشه هم  هاساقه

 رده بندی ساقه از نظر سازگاری -3

 .گیرندمید قرار میان تهی و بندبند هستند و جدارهای عرضی در هر بن هاساقهاین : 25ماشوره ای هایساقه •

 دهدمیو عمل فتوسنتز را ساقه انجام  باشدمیمخصوص گیاهان نواحی حاره و بیابانی  هاساقهاین : 26گوشتی هایساقه •

دارند. نسبت سطح  هاییساقهچنین  هاکاکتوس. شودمیو یا به خار و فلس تبدیل  رویدنمی اصلا  هاآنچونکه برگ بر روی 

 دیگر است و از نظر تطابق با نواحی بیابانی ارزشمند است. هایساقهکمتر از  هاساقهخارجی به حجم این 

بدون  معمولا خاکستری  هایساقه. این شودمیداخل خاک اطلق  هایساقهریزوم اصطلحی است که به ریزوم های سطحی:  •

کلروفیل کمک کنند. در حقیقت این کلروفیل هستند و ممکن است بر سطح خاک نیز برویند و به تکثیر نبات و همچنین جذب 

 هایساقه هاریشهو در مقابل  کندمیهستند که انتهای آنها در مجاورت خاک ریشه زایی  ایخزنده هایساقه هاساقهنوع 

 .شودمیبسیار نازک و شبیه پیچ باش به آنها رانر اطلق  هاساقه. اگر این کنندمیهوایی نیز تولید 

های آنها ممکن است بی برگ بماند و سخت و چوبی شده و به نوک تیزی منتهی شوند. مبداء این خارها یا انت هاساقهخارها:  •

در کنار برگ و از  هاساقهممکن است حامل برگ و جوانه باشند. مبداء این  هاساقهچوبی است و مانند دیگر  هایدستهاز 

 کل نام دارند.زاویه بین برگ و ساقه است. خارهایی که مبداء برگ دارند پری

 .دهندمیهستند که عمل برگ را انجام  هاییساقهفیلوکالدها:  •

 27زیرزمینی هایساقه

 ولی استثنائا بر روی سطح زمین هم ممکن است رشد و نمو کنند. کنندمیدر زیر سطح زمین رشد  معمولا چندساله بوده و  هاساقهاین 

. بر شودمیزیرزمینی گفته  هایساقهی ریشه است ولی در زبان علمی به در زبان یونانی به معنا Rhizomeاصطلح ریزومها:  •

. در این انددرآمدهرنگ  ایقهوهروی این ریزومها که کلروفیل ندارند برگ سبز وجود ندارد و برگها به شکل فلسهای کوچک 

اول زیرزمینی و دوم سطحی  باشندیممقداری مواد غذایی هم ذخیره شده است. برخی از گندمیان دارای دو نوع ریزوم  هاساقه

مذکور از هر طرف منشعب شده و تعداد بیشماری ساقه هوایی  هایساقهبدین معنی که  کنندمیکه هر دو نوع در تکثیر گیاه کمک 

 در چمن آفریقایی مثلا  شودمیافشان از آنها خارج  هایریشهو 

                                                 
23 - Erect 
24 - Procumbent or prostrate 
25 - Culm, Chaume 
26 - Succulents 
27 - Subterranean 
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و در اصطلح  شوندمیو از چندین گره تشکیل  اندشدهر غذایی ضخیم گاهی ریزومها کوتاه و در اثر ذخای: 28ایتکمهریزومهای  •

 .شودمیدیده  هاایلپه. این نوع ریزومها در بسیاری از تک شوندمینامیده  ایتکمهریزوم 

اهر در مقدار ماده غذایی ذخیره شده است. این اندامها بر روی ریزومها ظ ایتکمهبا ریزوم های  هاتکمهاختلف : 29هاتکمه •

دارای تعدادی جوانه هستند  هاتکمهو در حقیقت بخشهایی از ساقه هستند که متورم است و مواد غذایی ذخیره شده دارند.  شوندمی

 و به همین جهت در تکثیر گیاهان نقش دارند

 .شوندمیگاهی قسمتی از ساقه گیاهان در زیر زمین گوشتی شده دارای ذخیره غذایی : 30زیرزمینی گوشتی هایساقه •

 هایریشهبسیار کوتاهی هستند که به یک طبق کوچک محدود گشته و از سطح تحتانی آنها  هایساقهیا پیازها  هاسوخ :هاسوخ •

که همان برگهای تغییر شکل یافته و پر از مواد غذایی یا  گرددمیخارج  هاییفلس هاآن. از سطح فوقانی کندمینابجا رشد و نمو 

 .شندبامیآنکه پایه برگ 

                                                 
28- Tubers 
29- Tubercles 
30 -Corm  
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، و در برخی نیام و گوشوارک Petiole، دمبرگ Bladeپهنک اندام فتوسنتز کننده گیاه است که در بیشتر گیاهان دارای  معمولا برگ 

Stipule .است 

دامه که رگبرگها ا گذرندمیاز آن  هارگبرگسطحی است که ای صفحهبه شکل  معمولا بخش فعال و سبزرنگ برگ است که  پهنک

 .نامندمی رگبندی. چگونگی پراکندگی رگبرگها در سطح برگ را ترندمشخصدر سطح زیرین برگ  معمولا دمبرگ بوده و 

 آوندی هایدستهروپوست، میان برگ و در پهنک سه بخش قابل مشاهده است: 

و پیدازادان  هاسرخسانزادان آوندی مانند این بافت سطح زیرین و زبرین پهنک برگ را پوشانده است. این سلولها در بعضی نهروپوست: 

جایگاه عمده و اصلی فرایند فتوسنتزند و به همین  هابرگدارای کلروپلستند و بخاطر زیستن در محیط مرطوب لیه کوتینی نازکی دارند. 

 هوایی در روپوست بویژه روپوست زیرین وجود دارند. هایروزنهمناسبت تعداد زیادی 

که بیشتر نقش حفاظتی دارند و  آیدمیدر برگها خاستگاه انواع کرکها هستند. هر کرک از یک یا تعدادی سلول به وجود روپوست  هایسلول

که برای گیاه جنبه  شودمی. از نوک کرکهای گیاه گزنه اسید فرمیک ترشح کنندمیبویژه در مناطق خشک از تبخیر سریع آب جلوگیری 

 .گیرندمیر دروزرا به عنوان تله برای شکار حشرات کوچک مورد استفاده قرار برگ گوشتخوا هایکرکدفاعی دارد. 

 

میان برگ می گویند. در میان برگ اکثر برگها دو نوع  کندمیبه پارانشیمی که بین روپوست زیرین و زبرین را پر میان برگ )مزوفیل(: 

شکل هستند که در یک تا چند ردیف در زیر اپیدرم  ایاستوانهلولهای شامل س اینردهوجود دارد. میان برگ  اینردهپارانشیم اسنفنجی و 

 هایحفرهقرار دارند و بین آنها  اینردهمیان برگ اسفنجی که به طورمعمول کروی هستند و در زیر پارانشیم  هایسلولبالیی قرار دارند. 

که برگ به طور  هاایدولپهبرگ بر روی شاخه بستگی دارد. در  به موقعیت هاپارانشیم. ترتیب قرار گرفتن این شوندمیبین سلولی دیده 

 در سمت بال و پارانشیم اسفنجی در زیر قرار دارد. اینردهمعمول به صورت افقی قرار دارند، پارانشیم 

بی و آبکشی نسبت . در هر دسته آوندی، وضعیت قرار گرفتن آوندهای چوسازندمیآوندی رگبرگهای برگ را  هایدستهآوندی:  هایدسته

 .گیرندمیبه هم همانند ساقه است بدین ترتیب که آوندهای چوبی و آبکشی روی یکدیگر قرار 
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. در ساختار دمبرگ از دهدمیدمبرگ و در صورت وجود نیام ساختاری مشابه پهنک برگ دارند. شکل زیر ساختار یک دمبرگ را نشان 

 هایدسته. پارانشیم کلروفیل دار دمبرگ از نوع اسفنجی است. شوندمیآوندی دیده  هایدسته بیرون به درون بافتهای روپوست، پارانشیم و

 ، حالت تقارن دوطرفی دارند.کندمیآوندی کناری نسبت به سطحی که دمبرگ را در طول دو نیم 

 

 شکل شناسی برگ

 در شناسایی و رده بندی گیاهان نقش بسزایی دارند. هابرگ

 شکل ظاهری برگ

 برگ از قسمتهای زیر تشکیل شده است:یک 

ا . پهنک در نباتات نامندمیصفحه سبز رنگ برگ را پهنک  پهنک: -1 و در ابعاد و اشکال مختلف  گیردمیبه صورت افقی قرار  غالبا

 وجود دارد.

 .کندمیمیله باریکی است که پهنک را به ساقه یا شاخه متصل  دمبرگ: -2

و غلف هم  کندمیاز سایر نقاط آن است و قسمتی از ساقه یا تمام محیط آن را احاطه  ترپهنی در برخی گیاهان قاعده برگ گاه نیام: -3

 .شودمینامیده 
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 در صورتی که برگ گیاهی فاقد یکی از موارد فوق باشد به آن برگ ناقص می گویند.
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صفحه کوچک یا بزرگ به نام گوشوارک  در برخی از گیاهان از جمله نارون، گل سرخ و نخودفرنگی در قاعده برگ دو گوشوارک: -4

 وجود دارد.

و  اندبرجستهوجود دارند که همان آوندهای چوب و آبکش هستند و در پشت برگ  هارگبرگاز  ایشبکهدر سطح پهنک : هارگبرگ -5

در سطح برگ به اشکال مختلف  هارگبرگو انشعابات رگبرگ اصلی را رگبرگهای فرعی می گویند.  شوندمیرگبرگ اصلی نامیده 

 :اندپراکنده

 موازی مانند گندم و اختر هایرگبرگ •

 پری شکل مانند سیب و نارون هایرگبرگ •

 مانند چنار و مو ایپنجه هایرگبرگ •

 برگهای کاج فقط یک رگبرگ دارند. •

 ترتیب قرار گرفتن برگ روی ساقه )فیلوتاکسی(

 .اندگرفتهقه قرار به صورت یک در میان و متناوب با هم روی سا هابرگ متناوب:

 روبروی هم قرار دارند هابرگ متقابل:

 .سازندمیدرجه  90ولی به طور متناوب هر جفت با جفت بعدی زاویه  اندقبلشبیه حالت  هابرگ متقابل و متالقی:

 .اندگرفتهچندین برگ در اطراف ساقه در کنار هم قرار  فراهم:

 یک سطح قرار دارند. تعداد سه برگ در اطراف ساقه و در سه تایی:

 .اندگرفتهچندین برگ به صورت متراکم روی شاخه کوتاه قرار  گروهی:

 .پوشاندمیکه نوک هر برگ قاعده برگ بالیی را  اندگرفتهشبیه فلسهای ماهی به نحوی قرار  هابرگ متراکب:

 در دو ردیف مقابل هم قرار دارند. هابرگ دوردیفی:

 .اندگرفتهساقه یا روی سطح زمین قرار در قاعده  هابرگ :ایطوقه
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 اقسام برگ از نظر اتصال به ساقه

 : برگ دارای دمبرگ است.دمبرگ دار -1
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ا بدون دمبرگ که پهنک  :چسبیده -2  به ساقه متصل است. مستقیما

 ادامه دارند. هاییپرهاما دو طرف برگ در امتداد ساقه به صورا  اندچسبیده هابرگ :یراق ساز -3

 .گیرندمیچسبیده و ساقه را در بغل  هارگب: ساقه آغوش -4

 .گیردمیدور ساقه را در بغل  کاملا چسبیده ولی قاعده پهنک برگ  هابرگ: ساقه محصور -5

 : دو برگی که در قاعده به هم متصل شده باشند.متصل -6

ا : دمبرگ سپری -7  .شودمیاز سطح زیرین برگ به وسط پهنک برگ متصل  تقریبا

 

 زیادی دارد. هایبرگچهاده و مرکب داریم. که در برگ ساده تنها یک برگ وجود دارد در حالی که برگ مرکب از طرفی دو نوع برگ س

 :شودمیبرگ ساده به اشکال زیر دیده 

 که یک رگه میانی دارند: هاییبرگالف( 

 ملیم متعدد در حاشیه هایزاویهبا  هابرگ زاویه دار: .1

 طور نامنظم فرورفتگی و برآمدگی دارند. در حاشیه به هابرگ نامنظم: ایکنگره .2

 برگ در حاشیه تعداد مشخصی کنگره دارد منظم: ایکنگره .3

 .رسدمیروبروی هم وجود دارد که تا نیم راه رگبرگ مینی  هاییبریدگیدر حاشیه برگ  شکافته: .4

 .رسدمیتا رگبرگ میانی  هابریدگیدر این حالت  شکافته عمیق: .5

 ته عمیق اما قسمتهای منقسم شده باریک و نوک تیزشبیه برگهای شکاف بریده: .6

 عمیق نامنظم هایبریدگیبرگ دارای  بریده نامنظم: .7

 .رسندمیبرگ به تعداد زیاد و باریک که تا رگبرگ میانی  هایبریدگی شانه مانند: .8

 .کنندمیب( برگهای دارای رگبرگهایی که همدیگر را در یک نقطه قطع 

 تقسیم شده است.برگ به دو قسمت  دو شاخه: -1

 برگ به سه قسمت تقسیم شده است. سه شاخه: -2
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 قسمت تقسیم شده است. 5برگ شبیه انگشتهای دست به  :ایپنجه -3

 اما با پنچه های باریک و افراشته ایپنجهشبیه  باریک: ایپنجه -4

ا  ایقاعدهاما دو پنجه  ایپنجه: شبیه سه شاخه-پنجه ای -5  سه شاخه شده است. عمیقا

 قسمتی 2مانند  رودمیورتی که برگها تا قاعده شکافته شده باشند این واژه به کار : در صقسمتی -6

 

 

 برگهای مرکب انواع متعددی دارد:

فرد یک برگچه انتهایی وجود دارد و در برگ  ایشانهدر دو طرف محور برگ قرار دارند. که در برگ مرکب  هابرگچه: ایشانه .1

 ود ندارد.زوج برگچه انتهایی وج ایشانهمرکب 

 .شودمیزوج که در انتها به رشته بلند و یا کوتاه ساده یا منشعب ختم  ایشانه: برگ مرکب رشته ای-شانه ای .2

 : برگ مرکب با دو برگچهدوبرگچه ای .3

 .شوندمی: برگ مرکب با سه برگچه که از یک نقطه خارج سه پرگچه ای .4
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 .شوندمیج برگچه که از یک نقطه خار 5: برگ مرکب با ایبرگچهپنج  .5

 دارند. ایشانهدوباره تقسیمات  هابرگچه: برگ مرکبی که مضاعف ایشانه، ایشانهدوشانه ای، دوبار  .6

 که دوبار تقسیمات را انجام داده است. ایبرگچه: برگ مرکب سه مضاعف ایبرگچهسه  .7

 

 

 تغییر در شکل برگ

. شوندمینخستین برگهای گیاه هستند که در جنین تشکیل  هالپهباشد  مختلف زندگی گیاه ممکن است متفاوت هایدورهشکل برگ در طول 

به نام پولک از مریستم انتهایی محافظت  اییافتهبرگهای تغییر  هاجوانهگاهی برگهای اولیه گیاه نورسته با برگهای بعدی متفاوتند. در 

 .اندیافتهبرگهای تغییر شکل  هابرچهو  هاپرچم، هاگلبرگ. همه قسمتهای گل هم یعنی کاسبرگها، کنندمی

شکل برگ ممکن است در شرایط محیطی متفاوت و در سن فیزیولوژیکی مختلف گیاه تفاوت داشته باشد. این تفاوتها ناجوربرگی نامیده 

ای جوانی نامیده اوکالیپتوس در سالهای اولیه رشد برگهای متفاوتی دارند که برگه هایگونه. برخی از گیاهان مثل عشقه و برخی شودمی

. این تغییر شکل برگها در اثر افزایش سن شوندمییا بالغ دیده  ترمسنبالغ با این برگها تفاوت دارند و در گیاهان  هایبرگ. شوندمی

 گل و متعاقب آن میوه و دانه تولید کنند. توانندمیدر ارتباط با پدیده گلدهی گیاه است یعنی تنها گیاهان بالغ  معمولا 

 سام برگ از نظر شکلاق

 .شوندمیباریک و سوزنی شکل که به نوک تیزی منتهی  هابرگسوزنی: 

 است. 1به  10موازی که نسبت طول آنها به پهنا بیشتر از  هایحاشیهباریک با  هابرگخطی: 

 شبیه برگهای خطی ولی در قاعده پهن و در نوک تیزدرفشی: 

 است. 2به  3تا  1به  6کند که نسبت طول به پهنای آنها  هایگوشهبا حاشیه موازی و  هایبرگ: ستطیلی

 برگهای شبیه بیضی بیضی:

 شبیه دایره هابرگ :ایدایره

 1به  3از نیمه فوقانی و نسبت طول به پهنا کمتر از  ترپهندر نیمه تحتانی  هابرگ تخم مرغی:
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 ترپهنشبیه برگ بال ولی نیمه فوقانی  واژتخم مرغی:

 .شودمییه تخم مرغی باریک که در دو انتها از پهنای آن کاسته شب :اینیزه

 معکوس اینیزهشبیه  واژنیزه ای:

 شبیه تخم مرغی ولی در قاعده قلبی شکل قلبی:

 شودمیباریک  شدیداا شبیه مستطیلی که در پایین  قاشقی:

 شبیه کلیه :ایکلیه

 دارای شکل شبیه مثلث سه گوش:

 گرد هایگوشهسه گوش وارونه با  :ایگوه

 شبیه لوزی لوزی:

 اندشده ترطویل ایقاعدهشبیه سه گوش ولی زوایای دو گوشه  تبرزینی:

 .شوندمیبه تدریج در جهت رگبرگ اصلی برگ طویل  ایقاعدهزوایای دو گوشه  تیرکمانی:

 درشتی است که نوک آنها به طرف قاعده برگ است. هایدندانهحاشیه برگ دارای  پیکانی:



انال دانشجویان برتر دانشگاه پیام نورک  

@BookTabadol 

 

 

 قسام برگ از نظر رگبرگا

 موازی همند. هارگبرگ رگبرگ موازی: -1

 از قاعده تا نوک برگ به صورت قوسهایی قرار دارند. هارگبرگرگبرگ قوسی:  -2
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 دارای یک رگبرگ اصلی و جندین رگبرگ فرعی جانبی.: ایشانهرگبرگ  -3

 .رسندمییا بیشتر رگبرگ که در قاعده به یک نقطه  3دارای : ایپنجهرگبرگ  -4
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 .گیردمیاست که روی ساقه گیاه قرار  اییافتهگل اندام تولیدمثلی گیاهان است که مجموع برگهای تغییرشکل 

 ختلف گلشکل ظاهری و قسمتهای م

 . کار اصلی گل تولید میوه و دانه است که از قسمتهای زیر تشکیل شده است:شکفدمیهر گل ابتدا به صورت غنچه است که بعدها 

 .کندمیساقه باریکی است که گل را به ساقه وصل  دمگل: .1

. در گل کاغذی بزرگ و باشدمیلف برگچه وجود دارد که به اشکال و رنگهای مخت شودمیدر محلی که دمگل به ساقه متصل  برگچه: .2

 رنگین و در گل شیپوری قیف مانند و سفید است.

 که در برخی از گلها برجسته و مشخص و در برخی چندان مشخص نیست. نامندمیقسمت برجسته انتهای دمگل را نهنج  :31نهنج .3

شبیه گلبرگند مانند زنبق و لله که تعداد آن در ولی کاسبرگهایی وجود دارند که  نامندمیمجموعه برگهای سبز را کاسبرگ  کاسبرگ: .4

گلهای مختلف متفاوت است. وقتی همه کاسبرگها شبیه و هم اندازه باشند کاسه گل را منظم می گویند مانند گل سرخ و اگر کاسبرگها هم 

مثل آلله و  سه گل جدا کاسبرگ استاندازه نباشند کاسه گل را نامنظم گویند مانند گل نخود. زمانی که کاسبرگها از هم جدا باشند کا

 وقتی کاسبرگها به هم متصل باشند پیوسته کاسبرگ هستند مثل میخک و پامچال

. جام گل وقتی گلبرگها هم اندازه باشند منظم شودمیمجموع برگهای رنگین دومین حلقه گل است که جام گل نامیده گلبرگ یا جام:  .5

اندازه نباشند مانند جام گل نخود جام گل نامنظم است. گل را گشاده جام یا جدا گلبرگ یک  هاگلبرگاست مثل شب بو و زمانی که 

از هم جدا باشند مثل آلله و وقتی گلبرگها به هم متصل باشند پیوسته گلبرگ هستند مانند گل نیلوفر و توتون. جام  هاگلبرگگویند وقتی 

 ، استکانی و ...ایلولهروانه آسا، شیپوری، : چلیپایی، میمونی، پشودمیگل به اشکال مختلفی دیده 

                                                 
31 - Receptacle 
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به  معمولا هر پرچم )میکروسپوروفیل( به طور معمول دو بخش میله و بساک را دارد. میله در سمت پایین یا نافه گل:  هاپرچم -6

شابه تشکیل شده . بساک جوان از سولهای پارانشیمی مشودمینهنج چسبیده است و در سمت بال به بخش حجیمی به نام بساک ختم 

از  رسدمی. وقتی بساک شوندمیاست اما کم کم در بساک چهار گروه سلولی به نام سلولهای مادر گرده در چهار گوشه آن متمایز 

 .شودمیاین چهار توده سلولی چهار کیسه گرده )میکروسپورانژ( حاصل 

 

 .شودمینامیده  32مجموع پرچمها نافه یا آندروسیوم

عدد است. در  100و در خشخاش بیش از  10، لوبیا 6شب بو  عدد، 4گیاهی مختلف متفاوت است. در نعناع  هایگونهتعداد پرچم در 

در درون یک گل متفاوت است به طوری که در شب  هاگلیا مضربی از آن است. اندازه پرچم در برخی  3گیاهان تک لپه نعداد پرچم 

تا کوتاه است )دی دینام(. رنگ بساک در  2پرچم بلند و  2است )تترادینام( و در نعناع تای کناری کوتاه  2پرچم وسطی بلند و  4بو 

بیشتر گلها زرد است اما ممکن است به رنگهای دیگر هم باشد چنانچه در گل هلو قرمز، در یاس بنفش و در خشخاش سیاه است. 

به جام گل یا به همدیگر چسبیده باشند  هاگلن است در برخی ممک هاپرچمآزاد دارند مثل آلله و شب بو اما  هایپرچم هاگلبیشتر 

را  ایلولهتا به هم چسبیده و یکی آزاد است و در گل مینا همه پرچمها به هم چسبیده و تشکیل  9پرچم،  10مانند گل نخود که از 

 .دهندمی

                                                 
32 - Androecium 
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 انواع اتصاالت پرچمها

 .ورت به هم اتصال دارنداز طریق میله به سه ص هاپرچ الف( اتصال از طریق میله:

 مثل پنیرک و ختمی آورندمیکه تمام پرچمها یک دسته پرچمی را به وجود  33منودلف •

 مثل گل نخود آورندمیدو دسته پرچمی را به وجود  هاپرچم 34دیادلف •

 مثل علف راعی کنندمیچند دسته پرچمی را ایجاد  هاپرچم 35پلی دلف •

با هم اتصالتی را  هابساکآزادند اما  هامیلهثل تیره آفتابگردان و سیب زمینی که در این حالت ( م36ب( اتصال از طریق بساک )سینانتر 

 .دهندمینشان 

 اصطالحات مربوط به موقعیت پرچم در گل

 مقابل یا روبروی کاسبرگها هاپرچمآنتی سپالوس: 

 روبروی گلبرگها هاپرچمآنتی پتالوس: 

ه در این حالت بافت میله پرچم و بافت گلبرگ یکی شده و بعد در یک قسمت از گلبرگ پرچم از بافت روی گلبرگها ک هاپرچماپی پتالوس: 

 .شودمیدر گیاهان پیوسته گلبرگ دیده  اکثراا که  شودمیگلبرگ جدا 

 37مادگی )مگاسپوروفیل( -7

آن را یک برگ تغییر شکل یافته به حساب  نتوامینام دارد. هر برچه ساختمانی همانند برگ دارد و  (Carpelواحد سازنده مادگی برچه )

. در مادگی نامندمیآورد. مادگی ممکن است از یک یا چند برچه درست شده باشد که در حالت اول مادگی را ساده و در حالت دوم مرکب 

ر هر برچه و در نتیجه هر از هم جدا )آلله و توت فرنگی( یا به هم پیوسته باشد )زنبق، پامچال، اطلسی(. د هابرچهمرکب ممکن است 

. آیدمیمادگی سه بخش تخمدان، خامه و کلله وجود دارد. تخمدان بخش حجیم برچه است و درون آن ساختارهایی به نام تخمک به وجود 

ی از خامه . در بخشگذردمی. خامه ستون باریکی است که از سلولهای پارانشیمی ساخته شده و از آن رگبرگی اندمادهحامل گلمت  هاتخمک

ترشحی کلله ماده  هایسلول. کلله بخش پهن انتهایی خامه است. رسدمیبافت مغذی وجود دارد که لوله گرده از آن راه به تخمک 

 .آوردمیگرده محیط مناسبی را پدید  هایدانهکه برای رویش  سازدمیچسبناکی را 

 انواع مادگی

 مثل آلوچه، آلو و هلو ایبرچهیک  •

با تخمدان تک ( 39متصل به هم یا پیوسته برچه )سین کارپمثل الله و ماگنولیا و ( 38جدا از هم )آپوکارپ چندبرچه ای •

 مثل اسپند یا لله ایخانهمثل بنفشه و تخمدان چند  ایخانه

 وضعیت تخمدان در گل

و  گیردمینی گل زیر تخمدان قرار یع گیرندمیو پرچمها در زیر تخمدان قرار  هاگلبرگ، هاکاسبرگ: 40تخمدان فوقانی یا زبرین •

 هاآللهتخمدان فوقانی است مثل 

                                                 
33 - Monadelf 
34 - Diadelf 
35 - Polyadelf 
36 - Synanther 

37 - Pistil 

38 - Apocarpous 

39 - Syncarpous 

40 - Hypogynous 
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ا که  دهندمیرا تشکیل  ایلولهگاهی اوقات قطعات فوقانی گل به هم چسبیده و  . تخمدان در این شودمینامیده  41لوله گل یا گلبنه اصطلحا

 .شودمینامیده  42که این حالت کمرین اندتهگرفحالت نیز روی قطعات گل قرار دارد و قطعات گل روی لبه لوله گل قرار 

 از قطعات گل قرار دارد در این حالت لوله گل هم ممکن است وجود داشته باشد. ترپایینتخمدان  :43تخمدان تحتانی •

 و انواع آن 44تمکن )جفت بندی(

 :را درون تخمدان جفت بندی می گویند. انواع جفت بندی از این قرارند هاتخمکترتیب استقرار 

 و راسی ایقاعده

 است و بالعکس اگر تخمک بالی تخمدان باشد تمکن راسی است. ایقاعدهاگر تخمک به قاعده تخمدان چسبیده باشد تمکن 

 کناری

در محل  هاتخمک. در تخمدان لوبیا که که از یک برچه تشکیل شده، گیرندمیدر سطح داخلی تخمدان قرار  هاتخمکدر این جفت بندی، 

و به این ترتیب  شودمیولبه ای قرار دارند و در بنفشه که از سه برچه تشکیل شده است کنار هر برچه به کنار برچه دیگر متصل اتصال د

 .گیردمیو تخمک در کناره تخمدان در محل جفت قرار  آیدمیمادگی سه برچه تک خانه به وجود 

 محوری

. بنابراین به دهندمیدر وسط تخمدان به هم پیوسته و محور میانی تخمدان را تشکیل  تشکیل دهنده مادگی هایبرچه کناره  در این جفت بندی 

مانند گیاهان  گیرندمیدر طول محور میانی قرار  هاییردیفو تخمکها به صورت  آیدمیدر داخل تخمدان حفره به وجود  هابرچهتعداد 

 تیره سوسن

 مرکزی

بر روی ستون آزاد در مرکز تخمدان که از رشد  هاتخمکانه مانند پامچال وجود دارد چند برچه و تک خ هایمادگیاین جفت بندی در 

 که به آن تمکن آزاد مرکزی هم می گویند. گیرندمیحاصل آمده، قرار  هابرچهقاعده محل اتصال 

                                                 

41 - Hypanthium 

42 - Perigynous 

43 - Epigynous 

44 - Placentation 
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 .نمایندمیرا از نظر دارا بودن اجزای گل به دو دسته گل کامل و گل ناقص تقسیم  هاگل

 کاسه، جام، نافه و مادگی در گل مشاهده گردد مانند شب بو، آلله، نیلوفر آبی هرگاه هر چهار جزء اصلی گل یعنیگل کامل: 

 هر گاه گل فاقد یکی از اجزای اصلی باشد آن را ناقص می گویند. گل ناقص:
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 گلهای ناقص دارای دو نوع مختلف هستند:

 های برهنه می گویند.فاقد کاسه و جام گل هستند و آنها را گل ایپاره •

 از گلها فاقد گلبرگ هستند در آن صورت آنها را بی گلبرگ می گویند. ایپاره •

که دارای نافه و مادگی باشند خواه دارای کاسه و جام باشند یا نباشند گل هرمافرودیت )نرماده( می گویند مانند گل میخک، اطلسی،  هاییگل

 شب بو و ...

فاقد نافه گل ماده نام دارند. هر گاه گل نر روی یک درخت و گل ماده روی درخت دیگر باشد  هایگلگل نر و  اندمادگیکه فاقد  هاییگل

 گیاه دو پایه است مثل بید، خرما و پسته

 در صورتی که گلهای نر و ماده روی یک گیاه باشد گیاه تک پایه است مانند بلوط، فندق و گردو
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ن هم گلهای نرماده و هم گلهای تک جنسی وجود دارد که در این صورت گیاه پلی گام است. گاهی در برخی گیاهان روی یک پایه آ

و گلهایی که یکی از اجزای گل از بقیه متفاوت باشد و نسبت به  45که اجزای آنها نسبت به محور گل قرینه باشد گلهای منظم هاییگل

 است. 46قرینه نباشند گل نامنظم گذردمیکه از دمگل  ایصفحه

همان گیاه تلقیح گردد گیاه اتوگام است مثل گندم و نخودو اگر توسط گیاه دیگر تلقیح شود  هایگردهرگاه تخمکهای درون یک تخمدان با ه

 .شوندمیگیاه آلوگام است مانند چغندر. گیاهانی که وضعی بینابین دارند آلواتوگام نامیده 

 47اقسام گل آذین

ساده یک دمگل اصلی دارند که چند گل به آن متصلند در صورتی  هایآذینا گل آذین می گویند. گل چگونگی قرار گرفتن گلها روی ساقه ر

 .شوندمیفرعی از دمگل اصلی منشعب  هایدمگلمرکب  آذینکه در گل 

 .شوندمیجانبی باعث رشد بعدی محور  هایجوانهمحور گل آذین به یک گل ختم شده و  گل آذین محدود: •

 .آیدمیمحور گل آذین از رشد جوانه انتهایی به وجود  گل آذین نامحدود: •

 پایک هر گل در گل آذین دمگل:

 پایک گل آذین :48دم گل آذین

 روی محور گل آذین زیر گلها یک برگ کوچک به نام برگه وجود دارد. برگه:

 مثل چتریان و گل قاصد گیرندمیفلس یا برگهای کوچکی که در زیر گل آذینها قرار  گریبان:

 کندمیدر گیاهانی مثل گل شیپوری و پیاز که گل آذین را احاطه  هاییبرگمچمه: چ

 انواع گل آذین محدود

در زیر گل انتهایی یک شاخه حامل یک گل وحود دارد یعنی فقط از یک طرف جوانه جانبی رشد کرده و گل را  گرزن یکسویه: •

 .شودمیویه مرکب تشکیل . در صورتی که گلدهی ادامه یابد گرزن یکسآوردمیبه وجود 

 هایجوانه. در این حالت همیشه شوندمیدر جهات مختلف منشعب  هاشاخهگرزن یکسویه مرکبی که به ترتیب گرزن دم عقربی:  •

 .گیرندمیبه سمت مقعر و گلها در سمت محدب گل آذین قرار  هابرگک شوندمیجانبی یک سمت فعال 

 .اندگرفتهو در یک سطح قرار  شودمیبه ترتیب از چپ و راست منشعب گرزن یکسویه مرکبی که  گرزن بادبزنی: •

 .دهدمیجانبی دو طرف فعال شده و یک بار از چپ و یکبار از راست گل  هایجوانه گرزن مارپیچی یا بال ملخی: •

 .اندگرفتهو در یک سطح قرار  شوندمیگرزن یکسویه مرکبی که انشعابات همه از یک جهت خارج  گرزن حلزونی: •

 از هر دو طرف جوانه انتهایی گل روییده است. گرزن دوسویه: •

 از چند طرف گل انتهایی گل روییده است.گرزن چند سویه:  •

 انواع گل آذین نامحدود

 مثل لله گیردمیدر این حالت فقط یک گل در انتهای ساقه قرار : 49گل منفرد •

 مثل گز یا اقاقیا شوندمیای حامل گل به آن متصل نوعی گل آذین که محور اصلی آن طویل شده و دمگله :50خوشه •

: خوشه در خوشه، خوشه سنبل، خوشه گرزن شودمیکه به سه صورت دیده  شوندمیمنشعب  مجدداا که  ایخوشه خوشه مرکب: •

 یا پانیکول

                                                 
45 - Actinomorph 

46 - Zygomorph 

47 - Inflorescence 

48 - Peduncle 

49 - Solitary 
50 - Raceme 
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 شبیه خوشه اما گلها بدون دمگل هستند. سنبله: •

تی مثل گل شیپوری. در اینوع گل آذین محور گل آذین تا بال کشیده با محور ضخیم گوش ایسنبله :51میله چمچمه یا اسپادیکس •

در بخش  هاگل. گیرندمیو گلهای نر بالتر قرار  ترپایینو گلهای تک جنس ماده  اندجنسیگلها تک  معمولا شده و گوشتی است. 

ا ن برگه . به ایگیردمیو یک برگه رشد یافته دور گل آذین را  گیرندمیمحور قرار  ایقاعده گفته  Spatheاسپات  اصطلحا

 . در خرما اسپات چوبی شده است.شودمی

 .گیرندمینوعی گل آذین که دمگلهای پایینی طویل شده طوری که گلها همه در یک سطح قرار  :52دیهیم •

 هابرگهو  گیرندمیبا گلهای بدون دمگل و به صورت فشرده و انبوه که گلها روی نهنج قرار  ایکپه ، کالپرک، سرسان:53ایکپه •

که در یک کلپرک گلهای پیرامونی ماده  زمانی که در این حالت هر برگه را یک پیلری می گویند. گیرندمیپیرامون نهنج قرار 

و گلهای میانی دوجنس هستند کلپرک ناهمگن است مثل آفتابگردان و حالتی که همه گلهای کلپرک همجنس هستند کلپرک 

 همگن است

. اگر انشعابات دیگری از دمگل اصلی منشعب شود چتر شوندمیوعی گل آذین که در آن دمگلها همه از یک نقطه خارج ن :54چتر •

 است. 55مرکب

و دارای گلهای تک جنسی با گلپوش تحلیل رفته است که گاهی  کندمیشبیه خوشه و سنبله که یکجا خزان  :ایگربهشاتون، دم  •

 .شودمیگی گلهای گل آذین دیده فقط یک برگه در اطراف پرچم و ماد

                                                 

51 - Spadix 

52 - Corymb 

53 - Capitule 
54 - Umbel 
55 - Panicle 
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 گرده افشانی و آمیزش گامتها

گرده پرچم یک گل به روی کلله مادگی همان گل یا گل دیگری از همان گونه. گرده افشانی  هایدانهگرده افشانی عبارتست از انتقال 

این نوع  یابدمیه گرده یک گل روی مادگی همان گل انتقال ممکن است به طور مستقیم یا غیرمستقیم انجام شود. در گرده افشانی مستقیم دان

. گل نخود که طرز قرار گرفتن شودمیانجام  رسندمیو مادگی همزمان  هاپرچمگرده افشانی به طور معمول در گل هرمافرودیت که 

. گرده افشانی غیرمستقیم به شودمی گرده افشانی مستقیم انجام اجباراا که  آوردمیگلبرگها طوری است که فضای مسدودی را به وجود 

 .شودمیکمک حشرات، باد، آب، جانوران دیگر یا به طور مصنوعی توسط انسان انجام 

خاصی حاصل  هایسازگاری شوندمیکه توسط حشرات گرده افشانی  هاییگلگرده افشانی توسط حشرات در بین گیاهان بسیار رایج است. 

. نوشگاه در نقاط شودمی. نوش در نوشگاه ساخته کنندمینوش و یا شهد حشرات را به سمت خود جلب  . این گلها با رنگ، بو،اندکرده

و بر روی بخشهایی از نهنج و ... قرار دارد. نوش از ترشحات گیاهی است و در آن مواد قندی  هاپرچممختلف از جمله در پای گلبرگها، 

 هایدانه. اندازه گلها اغلب با جثه حشرات هماهنگی دارد به طوری که بدنش با کنندمی تأمین هاگلاست که حشرات غذای خود را از نوش 

 .کندمیو به گرده افشانی کمک  یابدمیگرده و مادگی تماس 

وسیله گرده این گیاهان در هوا پخش شده، به  هایدانهو درختان برای عمل گرده افشانی به حشرات نیاز ندارند.  ایبوتهبسیاری از گیاهان 

ماده رسیده می افتد. در اغلب  هایکللهو برخی از آنها به دام  روندمیگرده هدر  هایدانه. در گرده افشانی با باد بیشتر شوندمیباد حمل 

یاهان فراوان گرده این گ هایدانه. کنندمیگرده خود را آزاد  هایدانهو  شودمیاغلب از گل خارج شده و توسط باد تکانده  هاپرچم هاگلاین 
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اغلب دارای انشعابات پر مانند بوده و خارج از گل قرار  هاکلله. کنندمیبوده صاف و سبکند و مسافتهای طولنی را همراه باد طی 

. در گلهایی که توسط باد گرده افشانی دهدمیگرده افزایش  هایدانهرا برای به دام انداختن  هاکللهکه این وضعیت شانس  گیرندمی

 وجود ندارند یا بسیار کوچکند و نوش گل وجود ندارد. هاگلبرگ شوندمی

 آمیزش

تخم با تقسیمات متوالی و تحولتی که  سلول آمیزش عبارتست از آمیزش گامت ماده با گامت نر که محصول آمیزش سلول تخم است.

ه مادگی نشستند، در صورتی که شرایط محیط مناسب باشد، گرده بر روی کلل هایدانه. پس از آنکه آوردمیرویان را پدید  کندمیحاصل 

. هر لوله شودمیو محطویات هر کدام از آنها به صورت لوله گرده از یکی از روزنهای پوسته دانه گرده خارج  کنندمیرطوبت جذب 

. سپس لوله گرده رساندمیخمک و خود را به ت کندمیگرده از طریق بافت مخصوصی که که در خامه وجود دارد به سوی تخمدان نفوذ 

و دو  شودمیو هسته سلول زایشی به طریق میتوز تقسیم  رودمی. ضمن رویش لوله گرده هسته سلول رویشی تحلیل شودمیوارد تخمک 

رای دو گامت دا شودمیکه وارد تخمک  ایگردهیک سلول نر یا آنتروزوئید است. پس لوله  هاسلول. هر کدام از این آیدمیسلول به وجود 

. نتیجه این شودمینر است. در داخل کیسه رویانی یکی از آنتروزوئیدها با سلول تخمزا و آنتروزوئید دیگر با سلول دوهسته ای ترکیب 

 ( است.n3( و تخم ضمیمه )n2آمیزش به وجود آمدن تخم اصلی )

 پدید آمدن دانه

. در این فرایند از تخم اصلی شودمیاین تغییرات تخمک به دانه تبدیل و طی  گیردمیپس از آمیزش یکسری تغییرات در تخمک صورت 

و پس از تغییراتی به پوست  رسندمیتخمک هم در محل سفت به هم  هایپوسته. آیدمیرویان دانه و از تخم ضمیمه، آلبومن دانه به وجود 

 .شوندمیدانه تبدیل 
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 پیدایش آلبومن

که در حقیقت همان اندوخته دانه  سازندمیبه نام آلبومن را  ایویژهاصلی پس از تقسیمات متوالی بافت تخم ضمیمه همراه با تقسیمات تخم 

. تشکیل آلبومن به این ترتیب است که هسته تخم ضمیمه پی در پی تقسیم شده و اطراف گیردمیاست و بعدها مورد استفاده رویان قرار 

ی که بخش میانی کیسه رویانی دارای مقداری سیتوپلسم محتوی مواد غذایی و واکوئل است. در حال کندمیدیواره کیسه رویانی را اشغال 

بیرونی آلبومن در بسیاری  هایلیه. کنندمیحاصل از تخم ضمیمه به تکثیر خود ادامه داده و تمام حجم کیسه رویانی را اشغال  هایهسته

از بین  کاملا ا به مصرف خود رسانده و به این ترتیب خورش در اکثر موارد تمام خورش داخل تخمک ر هاییآنزیماز گیاهان با ترشح 

و در اکثر موارد تمام خورش  یابدمیو تکثیر  کندمیتخم ضمیمه از اندوخته کیسه رویانی استفاده  شودمی. به طوری که ملحظه رودمی

 .گیردمینجام مورد تغذیه رویان قرار اما خود غذای مناسبی برای رویان است و سرا رساندمیرا به مصرف خود 
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 تشکیل میوه

. شودمیو این اندام به میوه تبدیل  آیدمیدر مدتی که رشد و نمو تخمک در جریان است تغییراتی نیز در بخشهای مختلف تخمدان به وجود 

و بیش مشخص برون بر، میان بر و درون و پیرابر نام دارد شامل سه بخش کم  شودمیدیواره میوه که از تغییرات دیواره تخمدان حاصل 

 بر است که ساختمان آن بر حسب نوع میوه متفاوت است.

 

 پوسته میوه است که در هلو کرکدار، در پرتقال ناصاف و در گیلس صاف است. ترینخارجی برون بر:

تقال سفید کاغذی است که همراه با برون بر به در بیشتر موارد قسمت خوراکی میوه است. میان بر هلو نرم خوراکی و میان بر پر میان بر:

 .شودمیعنوان پوست پرتقال کنده 

. درون بر گردو و گیلس چوبی است در حالی که درون بر پرتقال به صورت قاچهای آبدار در گیردمیاین قسمت دانه را در بر درون بر: 

 آمده و خوراکی است.

 

 

 اقسام میوه

 :کنندمیابر آنها به دو دسته تقسیم را از روی ساختمان فر هامیوه

مانند هلو که میانبر آبدار و پرتقال  کنندمیذخیره  ایاندوختهآب و مواد  معمولا در این نوع میوه میان بر و درون بر آبدار:  هایمیوه -1

 آبدار دو نوعند: هایمیوهکه درونبر آبدار دارد. 
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 چسبیده است مانند انگور به پوست دانه کاملا درون بر نازک دارد که : 56سته •

درون بر میوه  پوشانندمیانار را  هایدانهنازک سفیدرنگی که  هایپوستهبخش اسفنجی سفیدرنگ زیر پوست انار میان بر است. 

 انار آبدار و گوشتی شده و بخش خوراکی انار است. هایدانهاست. وسط میوه که دوباره اسفنجی است جفت است و 

مزوکارپ و آندوکارپ قابل  هامیوه. برون بر سخت و ضخیم دارند. در این شودمیتیره کدو دیده  در: Pepoسته کدویی  •

 تشخیص نیستند.

برون بر چوبی است. میان بر بخش سفید اسفنجی زیر پوست میوه است که به عنوان پوست : Hesperidiumسته پرتقالی  •

تخمدان قابل  هایخانهو  اندمشخص هابرچهدر این میوه  هر پر پرتقال درون بر است. هایپوسته. شودمیمیوه جدا 

 قرار دارند. هادانه. هر پر پرتقال یک برچه است که داخل آن اندمشاهده

درون بر چوبی و ضخیم شده دارد که درون بر چوبی و دانه را روی هم هسته می گویند که میانبر بخش خوراکی  :57شفت •

 مثل هلو دهدمیمیوه را تشکیل 

قاعده گلبرگ و پرچم که به هم متصل . شودمیاست که در ازگیل، زالزالک، سیب و گلبی دیده  Pomeمیوه  ی از شفتنوع •

 ایحفرهدرون  هادانه )نوعی میوه کاذب(. دهندمیبخش گوشتی میوه سیب را تشکیل  کردندمیرا در گل ایجاد  ایلولهشده و 

 حقیقت همان درون بر است. البته درون بر در زالزالک چوبی است.که حالت غضروفی دارد و در  اندگرفتهقرار 

ا میوه خشک:  -2  که دو نوع هستند: رسدمیفرابر خشک دارند و دانه آنها به مصرف تغذیه  عموما

 به شکلهای زیر است: الف( ناشکوفا:

 مثل گندم نیست فرابر نازک داشته دارد که به دانه چسبیده است و فرابر قابل جدا کردن از دانه :58گندمه •

 مانند شودمیفرابر میوه خشک و چوبی شده است که از دانه به راحتی جدا : 59فندقه یا کافشه •

 .شودمیهستند که تک بذری و دارای بال هستند و در افرا و زبان گنجشک دیده  ایفندقه هایمیوه60سامار یا فندقه بالدار •

تک بذری  معمولا ر آنها بسیار سخت و چوبی شده مثل فندق و بلوط. از فندقه هستند که فراب تردرشت هایمیوه: 61فندق •

پیاله دار هستند چون میوه درون یک پیاله چوبی حاصل از  هامیوه. این شودمیهستند اما به ندرت دوبذری هم در آنها دیده 

 برگی مثل فندق یا فلسی مثل بلوط باشد. تواندمیرشد گریبان قرار گرفته است. پیاله 

از هم جدا  رسندمیکه وقتی  آیندمیهستند که چند فندقه با هم درون یک گل به وجود  ایفندقه هایمیوه: 62وکارپشیز •

 . مثل تیره شمعدانی و رازیانهشوندمی

. این میوه پوسته شودمیکوچک و دارای پوست شفاف است که در تیره اسفناج و گیاه عدسک آبی دیده  ایمیوه63اوتریکل •

 .شودمیکه بذر داخل آن دیده نازکی دارد 

 که انواع مختلفی دارد: ریزندمیبه صورتهای گوناگون بیرون  هادانهو  شودمیاین نوع میوه خشک پس از رسیدن شکفته ب( شکوفا:  

 امانند زبان در قف شودمی: میوه شکوفای یک برچه که با یک شکاف طولی در محل اتصال دو لبه برچه باز 64یا فولیکول برگه •

 مانند نخود، لوبیا و باقل. شودمیکه با دو شکاف باز  ایبرچهمیوه شکوفای یک  :65نیام یا لگوم •

                                                 

56 - Berry 

57 - Drupe 

58 - Caryopsis 
59 - Achene 
60 - Samare 

61 - Nut 

62 - Schizocarp 
63 - Utricle 

64 - 
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شبیه نیام ولی با طول میوه کوچک باشد. خورجین میوه دوبرچه ای است که مخصوص تیره  هاییمیوه خورجین و خورجینک •

و دو کفه از روی دم  خوردمیشکاف  . در کل میوهکندمیشب بو هستند. یک دیواره کاذب این دو برچه را به دو قسمت تقسیم 

نیز کم کم از روی دیواره کاذب خواهند ریخت. کیسه  هادانهو  ماندمیمیوه می افتد و روی دم میوه فقط همان دیواره کاذب باقی 

 کشیش دارای میوه خورجینک واژقلبی است.

 آمده است مانند خشخاش و پامچال میوه شکوفایی که از اجتماع چند برچه به وجود :66کپسول •

 هابرچهسه شکاف در بین  شودمینامیده  Septicidalدر حالت اول که برچه گشا  -1: شودمیکپسول به طرق مختلف شکوفا 

سه شکاف در میان هر سه برچه ایجاد  شودمینامیده  Loculicidalحالت دوم میان برچه گشا  -2مثل گل حسرت  شودمیایجاد 

است مثل  Circumscissilکه نام آن مجری  شودمیبرچه به صورت عرضی و با درپوش شکوفا  -3مثل اسپند و لله و  شودمی

است که قسمت بالی کپسول از کپسول فاصله گرفته و یکسری منفذ روی کپسول  Poricidalحالت  -4خرفه و تاج خروس و 

 مثل خشخاش و گل میمون شودمیایجاد 

که از یک گل و یک مادگی به وجود آمده است میوه ساده است مانند هلو و پرتقال. اگر میوه از چند  ایمیوه و مرکب:میوه ساده، مجتمع 

تمشک مجموعه شفتچه های  که شودمیاست مثل تمشک که هر مادگی تبدیل به یک شفتچه  67مادگی یک گل به وجود آمده باشد مجتمع

 هایمیوهریز روی میوه توت فرنگی همین  هایدانه شودمیهر مادگی تبدیل به یک فندقه  گوشتی خوراکی است. یا میوه توت فرنگی که

که از چندین  ایمیوه. شودمیفندقه هستند. بخش گوشتی توت فرنگی از رشد نهنج به وجود آمده و در واقع نوعی میوه کاذب نیز محسوب 

ه بخش گوشتی و خوراکی میوه از رشد گلپوش حاصل شده است اما میوه باشد میوه مرکب است مانند توت ک آمدهگل کنار هم به وجود 

ریزی است که درون بخش گوشتی قرار گرفته است. در حقیقت گل آذین شاتون میوه توت را به  هایدانهاصلی میوه فندقه است که همان 

 .آوردمیوجود 

یافته نیست بلکه سایر اندامهای گل است که بزرگ، آبدار و  تخمدان رشد شودمیدر برخی گیاهان آنچه که میوه نامیده  میوه کاذب:

 کاذب می گویند مانند توت، بادام هندی، آناناس و ... هایمیوهکه به انها  شودمیپراندوخته 

                                                                                                                                                                                

65 - Legume 

66 - Capsule 

67 - Aggregate 
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لید دانه کند یا ممکن است بدون لقاح تو کندمیتشکیل میوه بدون عمل لقاح است که در حالت عمومی تولید گیاهان بی دانه  پارتنوکارپی:

 )بکرزایی(. دلیل پارتنوکارپی موارد زیر است:

 عدم لقاح -1

 موارد زیر باشد: تواندمیدلیل عدم لقاح 

 .گیردنمیبه کلله برسد یا رویش دانه گرده روی کلله صورت  تواندنمیدانه گرده  •

 عدم قابلیت رویش دانه گرده •

 ناجور بودن دانه گرده و مادگی •

 له محرکی غیر از دانه گرده تلقیح کنندهتحریک مادگی به وسی -2

و برخی حشرات حاوی مقدار زیادی هورمون است که موجب تحریک مادگی و در نتیجه میوه  هاشتهمشخص شده که بدن 

 .شودمیپارتنوکارپ 
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 دانه

ا دانه تخمک رسیده حاوی رویان و  ت تریپلوئید است که از لقاح بین دو )آندوسپرم، پریسپرم( است. آندوسپرم یک باف مغذیانبافتهای  غالبا

در گیاهان گلدار است که  اییافته. آندوسپرم بافت تخصص آیدمیقطبی( و یک هسته آنتروزوئید به وجود  هایهستهسلول گامتوفیت ماده )

 هالپهجذب  کاملا ن رویان . آندوسپرم ممکن است قبل از رسیدکندمیغذای لزم برای رشد رویان و در برخی موارد گیاه نورسته را فراهم 

غلت مثل گندم  هایدانهنقش آلبومن را در گیاه نورسته به عهده دارند.  هالپهکه فاقد آلبومن هستند  هادانهشود مثل گردو و حبوبات. در این 

وسپرم نارگیل شیره و رسیده دارای آندوسپرم هستند. آندوسپرم ذرت بخش اصلی پف فیل و آند هایدانهو برنج ذرت و خرما از جمله 

 گوشت نارگیل است. پریسپرم بافت مغذی دیپلوئید است.

اندازه و اشکال مختلف دارند. رویان بخش اصلی دانه  هادانهو  شودمیتخمک حاصل  هایپوستههر دانه دارای یک پوست است که از نمو 

 معمولا که ریشه اولیه و  Radicle، یک ریشه چه آوردیماست که از یک محور روی لپه که پس از رشد انشعابات هوایی را به وجود 

. یک محور زیر لپه وجود دارد که بخش رابط بین محور روی لپه و ریشه چه است. و یک تا دو لپه یا آوردمیرا به وجود  ایریشهسیستم 

 .شودمینامیده  Hilumناف یا  وجود دارد. دانه دارای محلی است که محل اتصال دانه به پایک دانه است و ایجوانهبرگهای 

 

 
 


