
از یاخته تا گیاه
نهان دانگان بیشترین گونه های گیاهی روی زمین را تشکیل می دهند. این گیاهان گرچه در جای خود ثابت اند؛ اما مانند 
جانوران به ماده و انرژی نیاز دارند. گیاهان برخالف جانوران نمی توانند برای تأمین ماده و انرژی مورد نیاز خود از جایی به 
جای دیگر بروند اما ویژگی هایی به گیاهان کمک می کند تا بتوانند بر محدودیت ساکن بودن در محیط غلبه کنند؟ به عالوه 
گیاهان ویژگی هایی دارند که سبب می شود افزون بر اینکه منبع غذا برای مردم اند، تأمین کنندۀ مواد اولیۀ صنایعی، مانند 

داروسازی و پوشاک نیز باشند.

 1 چند مورد از موارد ذکر شده در جمالت زیر، تنها در مورد بیشترین گونه های گیاهی روی زمین به شکل صحیحی عنوان 
شده است؟ 

الف( با وجود نیاز به ماده و انرژی، در جای خود ثابت اند و از جایی به جای دیگر نمی روند.
ب( به کمک نوعی سامانة بافتی، ترابری مواد را از ریشه به سوی برگ ها و بالعکس به انجام می رسانند. 

ج( هریک از رشد دانه ای که اندازه ای به مراتب کوچکتر از پیکر گیاه دارد بو جود آمده اند.
د( دارای ویژگی های عملکردی و ساختاری خاصی اند که به آن ها کمک می کند بر محدودیت ساکن بودن، غلبه کنند.

4( صفر  2 )3  3 )2   4 )1

بیشترین گونه های گیاهی، آوند و دانه و لگ و میوه دارند.
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ویژگی های یاختة گیاهی گفتار  ا

هی
گیا

تۀ 
اخ

ی

دیواره

تیغة میانی: الیه ای از جنس پلی ساکارید پکتین است که بعد از تقسیم هسته توسط پروتوپالست ایجاد شده 
و مانند چسب، دو یاخته را در کنار هم نگه می دارد.

دیوارة نخستین: عالوه بر پکتین واجد رشته های سلولزی است و مانند قالبی، پروتوپالست را دربر می گیرد و 
از آنجا که قابلیت گسترش و کشش دارد، مانع رشد پروتوپالست نشده و همراه با رشد پروتوپالست افزایش 

اندازه می دهد.
دیوارة پسین: استحکام و تراکم بیشتری از دیوارۀ نخستین دارد و با تشکیل آن، رشد یاخته متوقف می شود.

سبزدیسه )کلروپالست(: نوعی دیسه است که حاوی سبزینه و کاروتنوئید می باشد.

رنگ دیسه )کروموپالست(: نوعی دیسۀ حاوی رنگیزه هایی به نام کاروتنوئیدها می باشد.
 نشادیسه )آمیلوپالست(: نوعی دیسۀ فاقد رنگیزه و حاوی مقادیر فراواِن نشاسته

است که در بخش خوراکی سیب زمینی ]یعني ساقۀ آن[، به وفور دیده می شود.

غشای پالسمایی: عبور و مرور به یاخته را کنترل می کند.
هسته: محل اصلی قرارگیری مادۀ ژنتیک محسوب می شود.

واکوئل: اندامکی حاوی شیرۀ واکوئلی شامل آب، ترکیبات پروتئینی مثل گلوتن و ترکیبات اسیدی و رنگی 
مثل آنتوسیانین است و در زمان جذب آب توسط یاخته، حجیم شده، سبب ایجاد حالت تورژسانس می شود و 

در زمانی که یاخته آب از دست می دهد، کم حجم شده و سبب ایجاد حالت پالسمولیز می شود.
شبکة آندوپالسمی: مجموعه ای از کیسه های غشایی بهم مرتبط است.

دستگاه گلژی: مجموعه ای از کیسه های غشایی منفصل است.
راکیزه )میتوکندری(: محلی برای وقوع تنفس یاخته ای محسوب می شود.

دیسه )پالست(: 

           پروتوپالست
شامل غشاء، سیتوپالسم 

و هسته

 2 نمی توان گفت بخشی از سلول گیاهی که تفاوت بین یاخته های زنده و مرده است، ...................... .
1( فاقد ساختاری است که مانند قالب آن را در بر گیرد.

2( واجد تعدادی نوکلئیک اسید حلقوی در ماده زمینۀ خود می باشد.
3( در حد فاصل بین هسته و غشاء، تعدادی نوکلئیک اسید خطی دارد.

4( در اولین بررسی که منتهی به مشاهده یاخته شد، وجود نداشته است.

دیوارةیاختهای

2 یاخته، اولین بار در بافت چوب  1 از یاخته های مرده تشکیل شده است  بافت چوب پنبه 
3 یاخته های این بافت درمشاهده با میکروسکوپ به صورت  پنبه، مشاهده شد )شکل 1(. 
4 این  مجموعه حفره هایی دیده می شوند که دیواره هایی آنها را از یکدیگر جدا کرده اند. 

دیواره ها، دیوارۀ یاخته ای و تنها بخش باقی مانده از یاختۀ گیاهی در بافتی مرده اند.
دیوارۀ یاخته ای در بافت های زندۀ گیاه، بخشی به نام پروتوپالست را در بر می گیرد. 

شکل 1- میکروسکوپ ابتدایی
رابرت هوک و آنچه مشاهده کرد. 1(شامل ............... و ............... و ............... است. 2
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 4 3 استحکام پیکر گیاه،  2 استحکام یاخته ها و در نتیجه  1 حفظ شکل یاخته ها،  دیواره عملکردهای متفاوتی دارد. 

5 جلوگیری از ورود عوامل بیماری زا؛ از کارهای دیوارۀ یاخته ای است. واپایش تبادل مواد بین یاخته ها در گیاه و 
 1 به شکل 3 توجه کنید! در تقسیم یاختۀ گیاهی بعد از تقسیم هسته، الیه ای به نام تیغة میانی تشکیل می شود. این الیه، 
2 از پلی ساکاریدی  میان یاخته )سیتوپالسم( را به دو بخش تقسیم می کند و در نتیجه، دو یاخته ایجاد می شود. تیغۀ میانی 

3 پکتین مانند چسب عمل می کند و دو یاخته را درکنار هم نگه می دارد.  به نام پکتین ساخته شده است. 

شکل 2 - یاختۀ گیاهی

1 در این دیواره عالوه بر پکتین، رشته های سلولز  پروتوپالست هریک از یاخته های تازه تشکیل شده، دیوارة نخستین می سازند. 
2 مانند قالبی،  وجود دارند که در زمینه ای از پروتئین و انواعی از پلی ساکاریدهای غیررشته ای قرار می گیرند. دیوارۀ نخستین، 
5 همراه با رشد  4 زیرا قابلیت گسترش و کشش دارد و  3 اما مانع رشد پروتوپالست نمی شود؛  پروتوپالست را دربرمی گیرد؛ 
پروتوپالست و اضافه شدن ترکیبات سازندۀ دیواره، اندازۀ آن نیز افزایش می یابد. در بعضی یاخته های گیاهی، الیه های دیگری نیز 
1 استحکام و تراکم دیوارۀ پسین از دیوارۀ نخستین بیشتر است  ساخته می شود که به مجموع آنها دیوارة پسین می گویند. 
3 در هر یک از الیه های دیواره پسین رشته های سلولزی  2 رشد یاخته بعد از تشکیل دیوارۀ پسین متوقف می شود.  )شکل 4(. 
6 و  5 دیواره پسین قطورترین  4 در دو الیه مجاور دیواره پسین، جهت رشته های سلولزی، با هم زاویه دارند.  با هم موازی اند. 

7 در یاخته های زنده، نزدیکترین الیۀ دیواره به غشاء است. جوان ترین الیه دیواره است و 

شکل 4 - چگونگی تشکیل دیوارۀ یاخته ای. با تشکیل دیواره های نخستین و پسین، تیغۀ میانی از پروتوپالست دور می شود.

دیدیم که دیوارۀ یاخته ای، دورتادور یاخته را می پوشاند. آیا این دیواره، یاخته ها را به طور کامل از هم جدا می کند؟ مشاهدۀ 
دیگر کشیده  یاختۀ  به  یاخته ای  از  میان یاخته ای  کانال های  که  نشان می دهد  الکترونی  میکروسکوپ  با  گیاهی  بافت های 
شده اند. به این کانال ها، پالسمودسم می گویند )شکل 5(. مواد مغذی و ترکیبات دیگر می توانند از راه پالسمودسم ها از 
یاخته ای به یاختۀ دیگر بروند. پالسمودسم ها در مناطقی از دیواره به نام الن، به فراوانی وجود دارند. الن به منطقه ای گفته 

می شود که دیوارۀ یاخته ای در آنجا نازک مانده است.

شکل 3 - تشکیل تیغۀ میانی

2(دیواره نخستین حاوی .............. و .............. است.
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شکل 5- تصویر پالسمودسم با میکروسکوپ الکتروني )الف(، الن در دیوارۀ یاخته ای )ب(

 3 نمی توان گفت بخشی از دیواره هر یاخته گیاهی که عملکردی شبیه چسب دارد ...................... .
1( از یک الیه تشکیل شده است و ساختاری پلی ساکاریدی دارد.

2( توسط دستگاه گلژی یاخته هایی که میتوزشان خاتمه یافته، تولید می شود. 
3( می تواند با تغییر ساختار خود، سبب جدا شدن یاخته های گیاهی از یکدیگر شود.

4( از بهم پیوستن تعداد کیسۀ غشایی به یکدیگر و یکی شدن محتویات درونی آن ها، به وجود آمده است.

 4 کدام یک جملة زیر به شکل نادرستی تکمیل می کند:

»در همة یاخته های زنده، فعال و دارای هستة گیاه ...................... .«
1( دیوارۀ نخستین از دیوارۀ پسین، خارجی تر و از تیغۀ میانی داخلی تر است.

2( دیوارۀ نخستین در سطح داخلی تیغۀ میانی قرار گرفته است.
3( تیغۀ میانی و دیوارۀ نخستین ترکیبات مشابه دارند.

4( دستگاه گلژی در تولید تیغۀ میانی نقش فعال داشته است.

واکوئل،محّلیبرایذخیره

چگونه گیاه پژمرده بعد از آبیاری شاداب می شود؟ برای پاسخ به این پرسش باید نگاهی دقیق به یاختۀ گیاه داشته باشیم. 
نام شیرۀ  به  مایعی  اندامک،  این  واکوئل است. در  نام  به  اندامکی  یاخته های گیاهی، داشتن  از ویژگی های  می دانیم یکی 
واکوئلی قرار دارد. شیرۀ واکوئلی ترکیبی از آب و مواد دیگر است. مقدار و ترکیب این شیره، از گیاهی به گیاه دیگر و حتی 

از بافتی به بافت دیگر فرق می کند.
بعضی یاخته های گیاهی واکوئل درشتی دارند که بیشتِر حجم یاخته را اشغال می کند )شکل 2(. در شکل 6 فرایندهای 
2  واکوئل ها  1 وقتی مقدار آب در محیط بیشتر از مقدار آن در یاخته باشد،  تورژسانس و پالسمولیز نشان داده شده است. 
5 دیوارۀ یاخته ای در برابر  4 به آن فشار آورد.  3 پروتوپالست به دیواره بچسبد و  حجیم و پر آب اند و سبب می شوند که 
6 حالت تورم  این فشار تا حدی کشیده می شود، اما پاره نمی شود. یاخته در این وضعیت در حالت تورژسانس یا تورم است. 

یاخته ها در بافت های گیاهی سبب می شود که اندام های غیر چوبی، مانند برگ و گیاهان علفی استوار بمانند.
3 پروتوپالست  2 حجم واکوئل کاهش می یابد و  1 اگر به هر علتی آب کم باشد،  وقوع پالسمولیز به این صورت است که 
5 اگر پالسمولیز طوالنی مدت باشد،  4 از دیواره فاصله می گیرد. این وضعیت، پالسمولیز نامیده می شود.  جمع می شود و 

پژمردگی حتی با آبیاری فراوان نیز رفع نمی شود و گیاه به دنبال مرگ یاخته هایش، می میرد.

4(بین فشار اسمزی محیط دربرگیرنده یاخته گیاهی با حجم فضای بین دیواره و غشاء یاخته رابطه ............... وجود دارد. 4
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شکل 6 - تورژسانس و پالسمولیز 
در یاختۀ گیاهی

1 یکی از  به جز آب، واکوئل محل ذخیرۀ ترکیبات پروتئینی، اسیدی و رنگی است که در گیاه ساخته می شوند؛ آنتوسیانین 
2 در ریشۀ چغندر قرمز، کلم بنفش و میوه هایی مانند پرتقال  ترکیبات رنگی است که در واکوئل ذخیره می شود. آنتوسیانین 
4 آنتوسیانین نقش  3 رنگ آنتوسیانین در pHهای متفاوت تغییر می کند.  توسرخ، به مقدار فراوانی وجود دارد. جالب است که 

6 بهبود کار مغز و اندام های دیگر نقش مثبتی دارد. 5 در پیشگیری از سرطان و  پاداکسندگی دارد و 

غشای واکوئل همانند غشای یاخته، خاصیت نفوذپذیری انتخابی داشته، ورود مواد به واکوئل و خروج از 
آن را کنترل می کند.

فعالیت

واکوئل ذخیره  در  است که  ترکیباتی  از   1 دیگر  یکی  گلوتن،  مثل  پروتئین هایی 
2 در بذر گندم و جو ذخیره می شود و   می شود. ِگلوتن یکی از این پروتئین هاست که 
4 گلوتن  3 هنگام رویش بذر برای رشد و نمو رویان به مصرف می رسد )شکل 7(. 

5 بعضی افراد با خوردن فراورده های گلوتن دار، دچار اختالل  ارزش غذایی دارد، اما 
رشد و مشکالت جّدی در سالمت می شوند. درواقع مصرف گلوتن می تواند منتهی 
7 یاخته های روده تخریب می شوند و  6 بروز بیماری سلیاک شود که در آن   به 
9 سطح جذب مواد، کاهش  8 ریزپرزها و حتی پرزها از بین می روند و در نتیجه 

شدیدی می یابد تشخیص قطعی بیماری سلیاک با انجام آزمایش های پزشکی است.

رنگهادرگیاهان

گیاهان را به سبز بودن می شناسیم؛ در حالی که انواعی از رنگ ها در گیاهان دیده می شود. دانستیم که بعضی رنگ ها به 
علت وجود موادرنگی در واکوئل است. آیا رنگ زرد یا نارنجی ریشۀ هویج، و رنگ قرمز میوۀ گوجه فرنگی مربوط به ترکیبات 

رنگی در و اکوئل هاست؟ پاسخ منفی است.
یکی دیگر از ویژگی های یاخته های گیاهی، داشتن اندامکی به نام دیسه )پالست( است. انواعی از دیسه ها در گیاهان وجود 

دارد )شکل 8(. سبز دیسه )کلروپالست( به مقدار فراوانی سبزینه دارد. به همین علت گیاهان، سبز دیده می شوند.
دیسه  رنگ  دیسه ها،  این  به  می شوند.  ذخیره  کاروتنوئیدها  نام  با  رنگیزه هایی  آن،  در  که  دارد  وجود  دیسه  دیگری  نوع 

)کروموپالست( می گویند؛ مثاًل رنگ دیسه ها در یاخته های ریشۀ گیاه هویج، مقدار فراوانی کاروتن دارند که نارنجی است.
در  پاُداکسنده  ترکیبات  اکسیدان(اند.  )آنتی  پاُداکسنده  دیسه،  رنگ  و  واکوئل  در  رنگی  ترکیبات  که  است  مشخص شده 

پیشگیری از سرطان و نیز بهبود کارکرد مغز و اندام های دیگر نقش مثبتی دارند.
بعضی دیسه ها رنگیزه ندارند، مثاًل در دیسه های یاخته های بخش خوراکی سیب زمینی، به مقدار فراوانی نشاسته ذخیره شده 

است که به همین علت به آن نشادیسه )آمیلوپالست( می گویند.

شکل 7- یاخته هایی که گلوتن در ُکریچۀ 
آنها ذخیره شده است.
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ذخیرۀ نشاسته، هنگام رویش جوانه های سیب زمینی، برای رشد جوانه ها و تشکیل پایه های جدید از گیاه سیب زمینی مصرف 
می شود. سبزدیسه ها کاروتنوئید هم دارند که با رنگ سبزینه پوشیده می شوند؛ در پاییز با کاهش طول روز و کم شدن نور، 
ساختار سبزدیسه ها در بعضی گیاهان تغییر می کند و به رنگ دیسه تبدیل می شوند. در این هنگام سبزینه در برگ تجزیه 

می شود و مقدار کاروتنوئیدها افزایش می یابد.

5(در زمان تغییر فصل و با اکهش طول روز در بعضی گیاهان ............ به ............ تبدیل می شود اما اکهش نور برای 

گیاهانی با بخش های غیر سبز در برگ خود در صورتیکه با تغییر فصل همراه نباشد سبب ............ مساحت بخش های سبز می شود.

الف( یاخته های دارای سبزدیسه     ب(، رنگ دیسه          پ( نشادیسه

شکل 8- دیسه در یاخته های گیاهان

گوجه فرنگی در ابتدا سبز رنگ است و با گذشت زمان و تغییر سبزدیسه های آن و تبدیل آن ها به رنگ 
دیسه، رنگ آن تغییر می کند.

فعالیت

ترکیباتدیگر

معموالً گیاهان را به عنوان جانداران غذاساز می شناسیم، اما گیاهان ترکیبات دیگری می سازند که استفاده هایی به غیر از غذا 
دارند )شکل 9(؛ مثاًل قبل از تولید رنگ های شیمیایی، گیاهان از منابع اصلی تولید رنگ برای رنگ آمیزی الیاف مثل الیاف 

فرش بودند.

شکل 9- گیاهان استفاده های متفاوتی دارند.

اگر دمبرگ انجیر را ببرید یا اینکه میوۀ تازۀ انجیر را از شاخه جدا کنید، از محل برش، شیرۀ سفید رنگی خارج می شود که به آن 
شیرابه می گویند. ترکیب شیرابه، در گیاهان متفاوت، فرق می کند. الستیک برای اولین بار از شیرابۀ نوعی درخت ساخته شد.

6(انجیر نوعی نهاندانۀ ............... است.

شکل 10- خروج شیرابه از گیاهان 6
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3 نقش آنها دفاع از گیاهان  2 در شیرابۀ بعضی گیاهان به مقدار فراوانی وجود دارند.  1 از ترکیبات گیاهی اند و  آلکالوئیدها 
4 در ساختن داروهایی مانند مسّکن ها، آرام بخش ها و داروهای ضد سرطان به کار  در برابر گیاه خواران است. آلکالوئیدها را 
5 بعضی آلکالوئیدها اعتیادآورند. امروزه مصرف مواد اعتیادآور، از معضالت بسیاری از کشورهاست که سالمت و  می برند. اما 
امنیت آنها را تهدید می کند. آیا گیاهی بودن یک ترکیب به معنی بی ضرر بودن آن است؟ شرکت های تجاری در تبلیغ محصوالت 
خود و تشویق مردم برای خرید، عبارِت محصول کاماًل گیاهی است و هیچ ضرری ندارد! را به کار می برند. درحالی که 

ترکیباتی در گیاهان ساخته می شود که در مقادیر متفاوت، ممکن است سرطان زا، مسموم کننده یا حتی کشنده باشند.

برگ بعضی گیاهان بخش های غیر سبز، مثاًل سفید، زرد، قرمز یا بنفش 
دارد. دیده می شود که کاهش نور در چنین گیاهانی، سبب افزایش مساحت 

بخش های سبز می شود. تا جذب نور توسط برگ های گیاه کاهش نیابد.

فعالیت

 5 چند مورد جملة زیر را به شکل صحیحی تکمیل می کند؟
»آلکالوئیدها .............................«

الف( در بخشی ازگیاهان یافت می شوند که الستیک برای اولین بار از آنها گرفته شد.
ب( همانند آنتوسیانین و ترکیبات رنگِی رنگ دیسه ها، خاصیت ضدسرطانی دارند.

ج( برخالف پاداکسندة موجود در ریشة هویج در دفاع گیاهان برابر گیاهخواران نقش دارند.
د( در ساخت داروهایی مانند مسکن ها و انواعی از آرام بخش ها نقش دارند.

4 )4  2 )3  2 )2  1 )1

سامانة بافتی 2 گفتار 

اگر ریشه، ساقه و برگ را در نهان دانگان برش دهیم، سه بخِش پوششی، 
زمین های و آوندی در آنها قابل تشخیص است؛ به هر یک از این بخش ها 
سامانۀ بافتی می گویند؛ زیرا هر سامانه از بافت ها و یاخته های گوناگونی 
تشکیل شده است؛ بنابراین پیکر گیاهان آوندی از سه سامانۀ بافتی به 
نام پوششی، زمینه ای و آوندی تشکیل می شود )شکل 11(. هر سامانۀ 
بافتی، عملکرد خاصی دارد؛ مثاًل سامانۀ بافت پوششی، اندام ها را در برابر 

خطرهایی حفظ می کند که در محیط بیرون قرار دارند.

7شکل 11- سه سامانۀ بافتی در گیاه
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سامانة بافتی پوششی

یاخته در برگ ها، ساقه ها و ریشه های جوان است. در از یک الیه  متشکل  معموالً   روپوست: 
 ساقه های هوایی و برگ ها با تولید الیه ای لیپیدی به نام پوستک، از تبخیر بیش از حد آب از گیاه و
 ورود نیش حشرات و عوامل بیماری زا به گیاه جلوگیری کرده و آن را در برابر سرما حفظ می کند.
 تار کشندۀ ریشه های جوان، کرک، یاخته های نگهبان روزنه و یاخته های ترشحی اندام های هوایی

گیاهان، از تمایز یاخته های روپوستی حاصل می آیند.
سراسر اندام گیاه را می پوشاند و 
از آن در برابر عوامل بیماری زا و 
مخرب محافظت می کند؛ شبیه 

پوست جانوران عمل می کند.
 پیراپوست )پریدرم(: شامل بن الد چوب پنبه ساز و یاخته های حاصل از آن است و در اندام های ُمسن
 جانشین روپوست محسوب می شود و به علت داشتن یاخته های چوب پنبه ای شده، نسبت به گازها

نفوذناپذیر است. عدسک های پیراپوست، امکان اکسیژن رسانی به بافت های زیرینش را مهیا کرده اند.

سامانة بافتی زمینه ای
فضای بین روپوست و بافت 

آوندي را پر می کند.

 بافت پارانشیمی: رایج ترین بافت سامانۀ بافتی زمینه ای است و یاخته هایی با دیواره نخستین
 نازک و چوبی نشده و نفوذپذیر به آب دارد و در ترمیم زخم های گیاه، ذخیرۀ مواد و فتوسنتز

نقش دارد.

 بافت کالنشیمی: از یاخته هایی با دیوارۀ نخستین ضخیم و فاقد دیوارۀ پسین به نام یاخته های
 کالنشیمی تشکیل شده است و ضمن حفظ استحکام اندام، سبب انعطاف پذیری آن شده و مانع

رشد اندام گیاهی نمی شود. این یاخته ها معموالً زیر روپوست قرار می گیرند.

بافت اسکلرانشیمی
 از یاخته هایی با دیوارۀ پسین ضخیم و چوبی
 شده که سبب استحکام اندام می شوند و اغلب

مرده اند، تشکیل شده است.

اسکلرئیدها: یاخته های کوتاه و چوبی شده اند.

آوندها مجاورت  در  که  درازی اند  یاخته های   فیبرها: 
دیده می شوند و در تولید طناب و پارچه کاربرد دارند.

سامانة بافتی آوندی

آوند چوبی
تراکئیدها: یاخته های دوکی شکل دراِز واجد دیوارۀ عرضی اند.

 عناصر آوندی: لوله های پیوستۀ فاقد دیوارۀ عرضی اند که از به دنبال
هم قرار گرفتن یاخته های کوتاهی به نام عنصر آوندی به وجود آمده اند.

 آوندهای آبکش: از یاخته هایی زنده و فاقد هسته و دارای میان یاخته و دیواره نخستین سلولزی
 تشکیل شده اند که دیوارۀ عرضی در آنها، صفحۀ آبکشی دارد. این یاخته ها در نهان دانگان برای

ترابری شیرۀ پرورده، از یاخته های همراه مجاورشان کمک می گیرند.

گیاه  در  مواد  ترابری  عهده دار 
است و شیرۀ خام و پرورده را 
در سراسر گیاه جا به جا می کند و 
شامل یاخته های سازندۀ آوندها 
]اصلی ترین یاخته ها[، یاخته های 

پارانشیمی و فیبر است.

تنها  که  مرده اند  یاخته های 
دیوارۀ پسین و چوبی شدۀ آنها 
لیگنینی  مختلف  تزئینات  با 

به جا مانده است.
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 2 1 سراسر اندام گیاه را می پوشاند و  سامانۀ بافت پوششی: این سامانه 
3 عملکردی  گیاه را در برابر عوامل بیماری زا و تخریب گر، حفظ می کند؛ بنابراین 
و  ساقه ها  دربرگ ها،   4 پوششی  بافت  سامانۀ  دارد.  جانوران  در  پوست  شبیه 
5 معمواًل از یک الیه یاخته تشکیل  ریشه های جوان روپوست نامیده می شود و 
6 اندام های مسِن گیاه، پیراپوست  شده است )شکل 12(. سامانۀ بافت پوششی در 
7 شامل کامبیوم چوب پنبه ساز و بافت هایی است که  )پریدرم( نامیده می شود و 

این کامبیوم می سازد.
یکی از کارهای روپوست، کاهش تبخیر آب از اندام های هوایی گیاه است؛ 
1 به شکل الیه ای روی سطح بیرونِی  در شکل 12 می بینید که پوستک 
2 نسبت به آب نفوذناپذیر است؛  یاخته های روپوست قرار دارد. پوستک 
4 یاخته های روپوستی  3 از ترکیبات لیپیدی ساخته شده است.  زیرا 
6 عوامل  5 از ورود نیش حشرات و  این ترکیبات را می سازند. پوستک 
7 در حفظ گیاه در برابر سرما نیز  بیماری زا به گیاه، نیز جلوگیری می کند و 
9 پوستک به کاهش  8 بعضی گیاهان پوستک ضخیم دارند.  نقش دارد. 

تبخیر آب از سطح برگ کمک می کند.

بعضی یاخته های روپوستی دراندام های هوایی گیاه، به یاخته های نگهبان روزنه،ُکرک و یاخته های ترشحی، تمایز می یابند 
)شکل 13(. یاخته های نگهبان روزنه برخالف یاخته های دیگر روپوست، سبزینه دارند. تار کشنده در ریشه های جوان، از 

تمایز یاخته های روپوست ایجاد می شود. روپوسِت ریشه، پوستک ندارد.

شکل 13 - الف( یاخته های نگهبان روزنه ب( یاختۀ ترشحی و ُکرک

 6 نمی توان گفت سامانة بافت پوششی .......................... .
1( در ساقه های جوان برخالف انواع ُمسن آنها فاقد یاخته های چوب پنبه ای است.

2( در تنۀ درختان واجد انواعی از یاخته هاست که بیشترین حجم آن ها با هسته اشغال شده است.
3( هر اندام هوایی جوان گیاه بر خالف اندام هوایی ُمسن گیاه، معموالً از یک الیه تشکیل شده است.

4( در برگ ها و ساقه های جوان با تولید ترکیبات لیپیدی می تواند گیاه را در برابر سرما حفظ کند.

شکل 12- روپوست در برگ

6( روپوست منشأ پوستک، سلول نگهبان روزنه، 

............. و ............. است که از بین 

این موارد ............. ساختار سلولی ندارد و 

............. در ساقه تشکیل نمی شود.
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سامانةبافتزمینهای

این سـامانه که فضای بین روپوسـت و بافت آوندی را پر می کند از سـه نوع بافت پارانشـیمی، کالنشـیمی و اسکلرانشـیمی 
تشـکیل می شود.

2 دیوارۀ نخستین نازک و چوبی نشده  1 رایج ترین بافت در این سامانه است. یاخته های پارانشیمی،  بافت پارانشیمی 
تقسیم  پارانشیمی  یاخته های  می شود،  زخمی  گیاه  وقتی   4  .)14 )شکل  نفوذپذیرند  آب  به  نسبت   3 بنابراین  دارند؛ 
 6 5 کارهای متفاوتی، مانند ذخیرۀ مواد و فتوسنتز انجام می دهد.  می شوند و آن را ترمیم می کنند. بافت پارانشیمی 
7 سامانۀ بافت زمینه ای در گیاهان آبزی از  پارانشیِم سبزینه دار به فراوانی در اندام های سبز گیاه، مانند برگ دیده می شود. 

پارانشیمی ساخته می شود که فاصلۀ فراوانی بین یاخته های آن وجود دارد. این فاصله ها با هوا پر شده اند.

شکل 14- یاخته های نرم آَکنه ای با دیوارۀ نازک )الف(، ترسیمی از یاخته های نرم آَکنه ای )ب(.

 7 اغلب یاخته هایی که در فضای بین روپوست و بافت های آوندی ساقة لوبیا قرار گرفته اند ............ .
1( با تقسیم میتوز مرتباً یاخته های جدید می سازند.

2( دیواره نخستین نازک و چوبی نشده دارند.
3( فاقد الن در ساختار دیواره خوداند.

4( دیواره ای قطور حاوی پلی ساکارید غیر رشته ای دارند.

3 دیوارۀ  اما  ندارند؛  پسین  دیوارۀ  یاخته ها  2 این  است.  نام ساخته شده  با همین  یاخته هایی  1 از  بافت کالنشیم 
5 این  4 ضمن ایجاد استحکام، سبب انعطاف پذیری اندام می شوند.  نخستین آنها ضخیم است. به همین علت کالنشیم ها 

6 یاخته های کالنشیمی معموالً زیِر روپوست قرار می گیرند )شکل 15(. بافت مانع رشد اندام گیاهی نمی شود. 
8(هر یاختۀ مربوط به بافت زمینه ای که فاقد دیواره پسین است .................. .

شکل 15- دیوارۀ ضخیم یاخته های کالنشیمی به علت رنگ آمیزی تیره دیده می شود )الف(، ترسیمی از یاختۀ کالنشیمی )ب(.

7(هر یاختۀ مرده موجود در بافت زمینه ای گیاه، دیواره ................ دارد.
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1 ذره های سختی که هنگام خوردن گالبی زیر دندان  بافت اسکلرانشیم از یاخته هایی با همین نام ساخته شده است. 
2 دیوارۀ پسین ضخیم و چوبی شده  حس می کنیم، مجموعه ای از یاخته های اسکلرئیدی است. یاخته های اسکرانشیمی 
3 به علت دیواره های چوبی ضخیم، سبب  دارند. چوبی شدن دیواره، اغلب سبب مرگ پروتوپالست می شود. این یاخته ها 
6 فیبرها، یاخته های  5 اسکلرئیدها، یاخته های کوتاه و  4 دو نوع یاختۀ اسکرانشیمی وجود دارد.  استحکام اندام می شوند. 

7 از فیبرها در تولید طناب و پارچه نیز استفاده می کنند. دراز  اسکرانشیمی اند. 

9(اسلکرانیشم های کوتاه .............. و اسلکرانیشم های دراز ............. اند.

شکل 16- فیبر در برش عرضی و ترسیمی از آن )الف(، اسکلرئید و ترسیمی از آن )ب(

2 دارای بافت آوند چوبی و بافت  1 ترابری مواد را در گیاه برعهده دارد، زیرا  سامانه بافت آوندی: این سامانه بافتی، 
3 اصلی ترین یاخته های این بافت ها، یاخته هایی اند که آوندها را می سازند و همان طور  آوند آبکشی است. به یاد می آورید. 
5 این بافت ها عالوه بر آوندها، یاخته های دیگری  4 شیرۀ خام و پرورده را در سراسر گیاه جابه جا می کنند. در  که می دانید 

مانند یاخته های پارانشیمی و فیبر نیز وجود دارد.

 8 همة یاخته های بافت های زیر، سازندة بافت هم نام با خوداند به جز ........................ .
2( بافت چسب آکنه 1( بافت سخت آکنه  

4( بافت نرم آکنه 3( بافت آوندی چوبی  

1 یاخته های مرده ای اند که دیوارۀ چوبی شدۀ آنها، به جا مانده  آوندهای چوبی 
2 لیگنین در دیوارۀ یاخته های آوندچوبی به شکل های متفاوتی قرار می گیرد  است. 
3 بعضی آوندهای چوبی از یاخته های دوکی شکل دراز به نام تراکئید  )شکل 17(. 
4 بعضی دیگر، از به دنبال هم قرار گرفتِن  )تراکئید( ساخته شده اند. درحالی که 
5 عناصر آوندی دیوارۀ  یاخته های کوتاهی به نام عنصر آوندی تشکیل می شوند. در 

عرضی از بین رفته و لولۀ پیوست های تشکیل شده است.
10(عناصر آوندی دوکی شلک .................. و دیواره عرضی .................. .

1 از یاخته هایی ساخته می شود که دیوارۀ نخستین سلولزی دارند.  آوند آبکش 
3 این یاخته ها هسته ندارند،  2 دیوارۀ عرضی در این یاخته ها صفحۀ آبکشی دارد. 

6 در کنار آوندهای  5 میان یاخته آنها از بین نرفته است.  4 اما زنده اند؛ زیرا 

7 این یاخته ها به آوندهای آبکش  آبکش نهان دانگان، یاخته های همراه قرار دارند. 

شکل 17- آوندهای چوبی به 
شکل های متفاوتی دیده می شوند.
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8 دسته های فیبر، آوندها را در  در ترابری شیرۀ پرورده کمک می کنند )شکل 18(. همان طور که در شکل 18 می بینید، 

بر گرفته اند.

شکل 18 - آوندهای چوبی و آبکشی در یک دستۀ آوندی

 9 نمی توان گفت هر بافت آوندی با ................................. .
1( یاخته های همراه، مخصوص گیاهان گلدار است.

2( یاخته های آوندی فاقد دیواره عرضی، سلول زنده ندارد.
3( وظیفه انتقال شیرپرورده به میوه، یاخته همراه دارد.

4( با یاخته های مرده آوندی، شیره خام را انتقال می دهد.

مقدار بافت آوندچوبی در ساقۀ چوبی شده، به مراتب بیشتر از بافت آوند آبکشی است. این وضع به استحکام گیاه 
کمک می کند.

فعالیت
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ساختارگیاهان 3 گفتار 

ازدانهتادرخت

با  درختی  یا  بزرگ تر  برابر  گیاهی چندین  دانه ای کوچک،  از  چگونه 
چندین متر طول ایجاد می شود؟ چه چیزی سبب می شود که گیاهان، 
شاخه و برگ جدید تولید کنند؟ یا چرا از شاخه یا ساقۀ جدا شده، 

گیاه کاملی ایجاد می شود؟
تا به اینجا دانستید که پیکر گیاه آوندی از سه سامانۀ بافتی ساخته 
این  به  پاسخ  برای  بافتی چیست؟  این سامانه های  اما منشأ  می شود. 

پرسش باید به نوک ساقه و ریشه توجه کنیم.
 2 1 در نوک ساقه و ریشه، وجود دارند که  یاخته های مریستم: 
دائماً تقسیم می شوند و یاخته های موردنیاز برای ساختن سامانه های 
3 به طور فشرده قرار  بافتی را تولید می کنند. یاخته های َسرالدی 
5 هسته  دارد،  قرار  آنها که در مرکز  4 هستۀ درشت  می گیرند. 
را  َسرالد  انواع  ادامه،  در  می دهد.  اختصاص  به خود  را  یاخته  حجِم 

بررسی می کنیم.

2 با بخش انگشتانه مانندی به نام کالهک  1 این سَرالد نزدیک به انتهای ریشه قرار دارد و  مریستم نخستین ریشه: 
3 کالهک ترکیب پلی ساکاریدی ترشح می کند که سبب لزج شدن سطح آن و درنتیجه نفوذ آسان ریشه  پوشیده می شود. 
 5 4 یاخته های سطح بیرونی کالهک به طور مداوم می ریزند و با یاخته های جدید، جانشین می شوند.  به خاک می شود. 

کالهک، مریستم نوک ریشه را دربرابر آسیب های محیطی، حفظ می کند.

2 جوانه ها مجموع های از یاخته های َسرالدی و  1 این مریستم ها عمدتاً در جوانه ها قرار دارند.  مریستم نخستین ساقه: 
3 رشد جوانه ها عالوه بر افزایش طول ساقه، به ایجاد شاخه ها و برگ های جدیدی نیز می انجامد.  برگ های بسیار جوان اند. 

4 جوانه ها را براساس محلی که قرار دارند در دو گروه جوانۀ انتهایی و جوانۀ جانبی قرار می دهند )شکل 20 (.

5 َسرالد نخستین عالوه بر جوانه ها، در فاصلۀ بین دو گره در ساقه نیز وجود دارد. گره، محلی است که برگ به ساقه یا شاخه متصل است. 

7 همچنین برگ و  6 نتیجۀ فّعالیت َسرالدهای نخستین، افزایش طول و تا حدودی عرِض ساقه، شاخه و ریشه است. 

8 چون با فّعالیت این َسرالدها ساختار نخستین  انشعاب های جدید ساقه و ریشه از فّعالیت این َسرالدها تشکیل می شوند. 
گیاه شکل می گیرد، به این َسرالدها، َسرالدهای نخستین می گویند.

 10 هر مریستم نخستین ساقه فقط ......................... .
1( در جوانه ها قرار دارد.

2( عامل افزایش طول ساقه و شاخه است.
3( از یاخته هایی با هسته درشت تشکیل شده است.

4( در محل جوانه های جانبی و انتهایی قرار دارد.

شکل 19 - مریستم نزدیک به نوک ریشه در 
مشاهده با میکروسکوپ نوری

11( الکهک در حفاظت از تارهای کشنده نقش .............
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مقایسة این بخش ها از جنبه های زیر مقدور است:

الف( مقایسة شکل ظاهری گیاهان تک لپه و دولپه:

  

تک لپه                                       دو لپه

1 ریشه در گیاهان دو لپه، راست و در گیاهان تک لپه، افشان )منشعب( است.

2 برگ ها در گیاهان دولپه، پهن و در گیاهان تک لپه، باریک و بلند است.

3 برگ ها در گیاهان دولپه، با غالف پوشیده نشده اند؛ اما در گیاهان تک لپه برگ ها از طریق یک غالف به ساقه متصل اند.

4 رگبرگ ها در گیاهان دولپه، منشعب و در گیاهان تک لپه موازی اند.

5 گیاهان دولپه، دارای دانه  های دو بخشی اند و گیاهان تک لپه دانه های یک بخشی دارند.

6 گیاهان دولپه، مي توانند مریستم پسین داشته باشند؛ اما گیاهان تک لپه فاقد مریستم پسین اند.

ب( مقایسة برش عرضی ریشة جوان در گیاهان تک لپه و دولپه:

1 پوست ریشة گیاهان دولپه، ضخامت بسیار بیشتری از پوست ریشة گیاهان تک لپه دارد.

2 استوانة آوندی در ریشة گیاهان دولپه، قطر کمتری از استوانة آوندی ریشة گیاهان تک لپه دارد.

3 در ریشة گیاهان تک لپه، در مرکزی ترین بخش یاخته های پارانشیمی وجود دارد.

بین آن ها  4 آوندهای چوبی در مرکزی ترین بخش گیاهان دولپه قرار دارند و ظاهری ستاره ای شکل دارند و در فواصل 

آوندهای آبکش دیده می شود؛ اما آوندهای چوب و آبکش تک لپه ای ها، به صورت یک درمیان و بر روی حلقه ای که مغز را در 

برگرفته است، قرار دارند.

فعالیت
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ج( مقایسة برش عرضی ساقة جوان در گیاهان تک لپه و دولپه:

1 در ساقة دولپه ای ها، یاخته هایی که بین روپوست و دستجات آوندی قرار گرفته اند، پوست ساقه را تشکیل  می دهند. در 

صورتی که پوست ساقه برای تک لپه ای ها مرز مشخصی ندارد.
2 تعداد دستجات آوندی در ساقة دولپه ای ها، کم و اندازة آنها نسبتًا بزرگ است؛ اما در ساقة تک لپه ای ها تعداد این دستجات 

زیاد بوده و کوچک ترند.
3 در ساقة دولپه ای ها دستجات آوندی برروی یک حلقه قرار گرفته اند؛ اما در ساقة تک لپه ای ها به شکل پراکنده دیده می شوند 

و هرچه به سمت روپوست پیش می رویم تراکمشان بیشتر می شود.
د( مقایسة ریشه و ساقة دولپه ای ها:

1 ضخامت پوست در ریشة دولپه بیشتر از ساقة آن است. ]یادتون باشه ریشة دولپه ای ها پوست کلفته![

2 محل قرارگیری آوندها در ریشة دولپه محدودتر از ساقة آن است.

3 آوندهای چوب و آبکش در ریشه به شکل یک در میان قرار گرفته اند؛ اما در ساقه به صورت هم دسته اند.

4 در ریشه، آوندهای چوبی به شکل ستاره ای قرار دارند و آوندهای آبکش در بین بازوهای آنها اند؛ اما در ساقه آوندهای چوب 

و آبکش برروی محیط یک دایره قرار دارند.
ه( مقایسة ریشه و ساقة تک لپه ای ها:

1 بخش مشخصی از ریشة تک لپه ای ها مربوط به پوست آن هاست؛ در صورتی که در ساقه، پوست محل مشخصی را به خود 

اختصاص نمی دهد.
2 آوندهای چوبی و آبکش در ریشه، بر روی محیط یک دایره ]استوانة آوندی[ و به صورت یک در میان قرار گرفته اند؛ در 

صورتی که در ساقه، دستجاتی را ایجاد می کنند و به شکل پراکنده قرار گرفته اند.
3 تعداد و پراکندگی آوندهای چوبی و آبکش در ساقه، بیشتر از ریشه است.
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ساختار برگ:
بر اساس شکل زیر می توان گفت:

برگ گیاهان دولپه اي از دو قسمت پهنک برگ و دمبرگ تشکیل شده  است و از محل 
دمبرگ به بخشی از ساقه یا شاخه، که گره نامیده می شود، متصل می شود و در کنار این محل های 

اتصال، جوانه های جانبی دیده می شوند. 
نامیده  نیز  رگبرگ  که  است  آوندی  دسته های  و  میانبرگ  روپوست،  شامل  برگ  پهنک 
می شوند؛ در برگ گیاهان تک لپه روپوست باال و پایین، تعداد روزنه های تقریباً برابر دارند. 
همچنین یاخته های غالف آوندی فتوسنتزکننده اند. در صورتی که در برگ گیاهان دولپه، 

تعداد روزنه های روپوست پایین بیشتر است و غالف آوندی کلروپالست ندارد. ضمناً گیاهان دولپه بر خالف تک لپه ها دارای 
میانبرگ نرده ای در مجاورت روپوست باالیی برگ می باشند. ضمناً در برگ همانند ساقه، آوندهای چوبی و آبکش در کنار هم 
دستجاتی را تشکیل می دهند و در برگ های افقی آوندهای چوبی روی آوندهای آبکش قرار می گیرند. توجه کنید که میان برگ 
شامل یاخته های نرم آکنه ایست و در دولپه اي ها به دو شکل نرده ای و اسفنجی مشاهده مي شود که یاخته های نرده ای در 
مجاورت روپوست رویی قرار داشته و به هم فشرده اند؛ در حالی که یاخته های اسفنجی به  سمت روپوست زیرین قرار دارند و از 

هم فاصلة بیشتری دارند. اما در تک لپه اي ها میانبرگ تنها از نوع اسفنجي مي باشد.

»دولپه«       »تک لپه« 

 11 در بخشی از ریشه یا ساقة جوانی که واجد پوست مشخص باشد، امکان مشاهدة ......................... وجود ندارد.
1( تار کشنده در بیرونی ترین بخش

2( آوندهای چوبی قطور در مرکز 
3( دستجات آوندی در بخش های سطحی

4( سلول های احاطه شده توسط بافت های آوندی 

 12 در برخی یاخته های در تماس با سطح بیرونی آوندهای چوبی و آوندهای آبکشی، با تقسیم خود، برخی بخش های فرعی 
گیاه را می سازند.

2( ساقۀ گیاهان تک لپه ای 1( ریشۀ گیاهان تک لپه ای  
4( ساقۀ گیاهان دولپه ای 3( ریشۀ گیاهان دولپه ای   16
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مریستمهاییکهبعداًعملمیکنند

یاخته های مریستمی

ریشه: نزدیک به انتهای ریشه قرار دارد و با بخش انگشتانه مانندی به نام کالهک 
در برابر آسیب های محیطی حفظ می شود. در اثر فعالیت این مریستم، طول و تا 

حدودی عرض ریشه افزایش یافته و انشعابات جدید در ریشه تشکیل می شود.

ساقه  مریستم های جوانه ها: سبب افزایش طول ساقه و ایجاد شاخه ها و 
برگ های جدید می شوند و در جوانه های انتهایی و جانبی قرار دارند.

مریستم های نخستین

مریستم های پسین
)کامبیوم ها(

کامبیوم آوندساز: بین آوندهای آبکش و چوب نخستین قرار دارد و آوندهای چوب 
پسین را به مقدار بیشتر و به سمت داخل و آوندهای آبکش پسین را به مقدار کمتر  و 

به سمت بیرون، تولید می کند.

کامبیوم چوب پنبه ساز: در سامانۀ بافت زمینه ای ساقه و ریشه تشکیل شده و به 
سمت درون، یاخته های پارانشیمی و به سمت بیرون، یاخته هایی که دیواره شان به مرور 

چوب پنبه ای می شود، می سازد.

مریستم هایی اند که از فعالیت 
نخستین  ساختارهای  آنها، 

گیاه شکل می گیرد.

مریستم هایی اند که در افزایش 
ساقه های  و  ریشه  ضخامت 
گیاهان دو لپه ای نقش دارند.

تشکیل ساقه ها و ریش ه هایی با قطر بسیار در نهان دانگان دولپه ای نمی تواند حاصل فّعالیت مریستم نخستین در این گیاهان 
باشد. بنابراین باید َسرالدهای دیگری باشند تا بتوانند با تولید مداوم یاختـه ها، بافت های الزم برای این افزایش قطر را 
فراهم کنند. به این سَرالدها که در افزایش ضخامت نقش دارند، سَرالد پسین می گویند. دو نوع َسرالد پسین در گیاهان دو 

لپه ای وجود دارد.

مریستم  این  کامبیوم آوندساز )چوب - آبکش(: 
1 منشأ بافت های  همان طور که از نامش پیداست، 
بین   2 مریستم  این  است.  آبکش  و  چوب  آوندی 
آوندهای آبکش و چوب نخستین تشکیل می شود و 
3 آوندهای چوِب پسین را به سمت داخل و آوندهای 

 4 می کند.  تولید  بیرون  سمت  به  را  پسین  آبکش 
مقدار بافت آوند چوبی ای که این مریستم می سازد، به مراتب بیشتر از بافت آوند آبکشی است.

2 به سمت درون،  1 در سامانه بافت زمینه ای ساقه و ریشه تشکیل می شود،  کامبیوم چوب پنبه ساز: این کامبیوم که 
یاخته های پارانشیمی و به سمت بیرون، یاخته هایی را می سازد که دیوارۀ آنها به تدریج چوب پنبه ای می شود و در نتیجه، 
3 کامبیوم چوب پنبه ساز  بافتی به نام بافت چوب پنبه را تشکیل می دهند )شکل 23(. بافت چوب پنبه بافت مرده ای است. 

و یاخته های حاصل از آن در مجموع پیراپوست )پریدرم( را تشکیل می دهند.
2 علت داشتن یاخته های چوب پنبه ای شده،  1 در اندام های مّسن، جانشین روپوست می شود. پیراپوست به  پیراپوست 
3 بافت های زیر آن زنده اند و برای زنده ماندن به اکسیژن نیاز دارند؛  نسبت به گازها نیز نفوذناپذیر است، در حالی که 

تک لپه ای ها مریستم پسین ندارند.

12(هر مریستم پسین در افزایش ضخامت نقش ...............

اما هر افزایش ضخامت مربوط به مریستم پسین .............. .
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5 پیراپوست در واقع شامل کامبیوم  4 به همین علت در پیراپوست مناطقی به نام عدسک ایجاد می شود )شکل 22(. 

چوب پنبه ساز و آنچه این کامبیوم مي سازد است. 

.شکل -22 عدسک به صورت برآمدگی در سطح اندام مشاهده می شود
الف(

آنچه به عنوان پوست درخت می شناسیم، مجموعه ای از الیه های بافتی است که از آوند آبکش پسین شروع می شود و تا سطح 
اندام ادامه دارد. با کندن پوست درخت، بُن الد آوندساز در برابر آسیب های محیطی قرار می گیرد.

شکل -23 برش از ساقۀ درخت

14(شیره پرورده ضمن عبور از ............... تنۀ درختان به سمت ریشه حرکت مي کند.

13( در تنۀ درختان، شیره خام از پیراپوست .................. 

و از پوست ..............  .
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سازشبامحیط

مساحت پهناوری از سرزمین ایران را مناطق خشک و کم آب تشکیل می دهند؛ اما در این مناطق انواعی از گیاهان زندگی 
می کنند. برای اینکه بدانیم این گیاهان چه ویژگی های ساختاری متناسب با محیط دارند، ابتدا باید به این موضوع توجه 

کنیم که این گیاهان با چه مشکالتی مواجه اند. 
همان طور که از نام این مناطق پیداست، آب در این مناطق، کم و به همین 
علت پوشش گیاهی، اندک است. تابش شدید نور خورشید و دمای باال، 
به ویژه در روز، از ویژگی های دیگر این مناطق است. با وجود این شرایط، 
گیاهانی می توانند در چنین مناطقی زندگی کنند که توانایی باالیی در جذب 

آب و نیز ساز وکارهایی برای کاهش تبخیر آن داشته باشند.

1 گیاهی است که به طور خودرُو در مناطق  روزنه هایی در غار: خرزهره 
2 پوستک در برگ های این گیاه ضخیم  خشک و کم آب رشد می کند. 
می گیرند.  قرار  مانندی  غار  فرورفتگی های  در  آن  روزنه های   3 و   است 
5 این کرک ها با به  4 در این فرورفتگی ها تعداد فراوانی ُکرک وجود دارد. 

دام انداختن رطوبت هوا، اتمسفر مرطوبی در اطراف روزنه ها ایجاد مي کنند 
و مانع خروج بیش از حِدّ آب از برگ می شوند )شکل 2(.

در  پلی ساکاریدی  ترکیب های  مناطق  این  در  گیاهان  بعضی   6

شکل -25 برگ گیاهی آبزی. به حفره های بزرگ 
هوا توجه کنید.

 شکل -26 ُشش ریشه های درخت حّرا در
.سطح آب دیده می شوند

واکوئل های خود دارند. این ترکیبات مقدار فراوانی آب جذب می کنند 
در  گیاه  شود.  ذخیره  واکوئل ها  در  فراوانی  آب  تا  می شوند  سبب  و 
دوره های کم آبی از این آب استفاده می کند. بنابراین با توجه به اینکه 
کشور ما با مشکل کم آبی مواجه است، شناخت ساختار گیاهان، نقش 
انتخاب گونه های گیاهی مناسب برای کشاورزی و توسعۀ  مهمی در 

فضای سبز دارد.
زندگی  جاهایی  در  یا  و  آبها  در  گیاهان  بعضی  آب:  در  زندگی 
می کنند که زمان هایی از سال با آب پوشیده می شوند. این گیاهان 
با مشکل کمبود اکسیژن مواجه اند، به همین علت برای زیستن در 
چنین محیط هایی سازش هایی دارند. نرم آَکنۀ هوادار در ریشه، ساقه 

و برگ، یکی از سازش های گیاهان آبزی است )شکل 25 (.
جنگل های حرّا در سواحل استان های هرمزگان و سیستان و بلوچستان 

از بوم سازگان های ارزشمند ایران اند. ریشه های درختان حّرا درآب و 
ِگل قرار دارند. درختان حّرا برای مقابله با کمبود اکسیژن، ریشه هایی 
دارند که از سطح آب بیرون آمده اند. این ریشه ها با جذب اکسیژن، مانع 
از مرگ ریشه ها به علت کمبود اکسیژن می شوند. به همین علت به این 

ریشه ها، ُشش ریشه می گویند )شکل 26(.

شکل -24 روزنه ها در برگ خرزهره در 
فرورفتگی های غار مانند قرار دارند.

جنلگ هاي حرا و ........... نمونه هایي از بوم سازاگن هاي ایران اند
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