
هیمورفولوژی و تشریح گیا



مورفولوژی و تشریح گیاهی

نگرشي  بر گروههاي  اصلي  گیاهان

جرن   گیاه شناساني  مانند تاختاجان   ، كران  كویست   ، دال

گیاهان  پریاخته اي  را بر ( 1990تا 1975)ویتاكر، و

جود اساس  تشكیل  سیستم  آوندي  در گیاهان  عالي  و عدم  و

اهان  گی: آن  در گیاهان  خشكي  ابتدایي  به  دو گروه  اصلي  

. غیرآوندي  و گیاهان  آوندي  تقسیم  مي كنند
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 گیاهان  غیرآوندي

ه  عبارت  این  گیاهان  فاقد بافتهاي  آوندي  تمایز یافته اند و ب

، آب  دیگر، یاخته هاي  تخصیص  یافته اي  جهت  انتقال  غذا

.و تركیبات  كاني  ندارند
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بریوفیتها

هستند كه  بریوفیتها نخستین  گیاهان  خشكي  فتوتوتروف  

در این  فاقد ریشه  و بافتهاي  حقیقي  هادي  یا نگاهدارنده اند،

یر آنها به  گیاهان ، ریزوئیدها نقش  ریشه  را ایفا مي كنند تكث

یتها خزه ها آشناترین  بریوف. وسیلة  هاگ  صورت  مي گیرد

هستند كه  ساقه  برگ  مانند كوتاه  دارند و در مكانهاي  

سایه دار و مرطوب  همانند كنار مرداب ها و چشمه ها و 

روي  تنة  درختان  و سنگها یا خاك  سایبان دار دیده  

.مي شوند
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 گیاهان  آوندي

ده هاي  گیاهان  آوندي  داراي  سیستم  هدایتي  براي  انتقال  آب  و فراور

یشه ، در گیاهان  آوندي  معموالً اندامهایي  چون  ر. فتوسنتزي  هستند

ظت  ساقه  و برگ  وجود دارند و معموالً بافتهاي  مستحكم  جهت  حفا

گیها گیاهان  آوندي  به  علّت  این  ویژ. مكانیكي  در آنها دیده  مي شوند

  به  بیشتر گیاهان  خشكي  كه. قادر به  زیستن  در خشكي  هستند

ب  اغل. گیاهان  آوندي  تعلق  دارند، از گیاهان  عالي  به  شمار مي روند

ا انگل    اما بعضي  از آنها گندروي    ی. گیاهان  آوندي  فتواتوتروف اند

.هستند
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تقسیم بندي  گیاهان  آوندي  به  صورت  زیر است:

-بریوفیتها

-پسیلوفیتها

-لیكوپودیوفیتها

-اكوئیزتوفیتها

-پلي پودیوفیتها

-سیكادوفیتها

-ژنكگوفیتها

-كونیفروفیتها

گنتوفیتها

-ماگنولیوفیتها
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 نهانزادان  آوندي

ها گیاهاني  واجد ریشه ، ساقه  و برگ اند كه  در اندامهاي  آن

نهانزادان. بافت  هادي ، مانند چوب  و آبكش ، دیده  مي شود

پنجه  )تها آوندي  شامل  چهارشاخه  پسیلوفیتها، لیكوپودیوفی

یوفیتها و پلي  پود( دم  اسبیان )، اكوئیزتوفیتها (گرگیان 

.هستند( سرخسها)
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شاخة  پسیلوفیتها

جس  از فقط  دو ن. پسیلوفیتها ساده ترین  گیاهان  آوندي اند

افت  هنوز ی( پسیلوتوم    و تمسیپتریس   )این  گیاهان  

انه هاي  پسیلوتوم  به  عنوان  گیاه  گلداني  در گلخ. مي شوند

اقه  باغ  گیاه شناسي  فراوان  دیده  مي شود این  گیاه  داراي  س

ساده  دوشاخه اي  زواید كوچك  فلس  مانند بر روي  ساقه  و

.ریزوئید به  جاي  ریشه  است 
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 (پنجه  گرگیان )شاخة  لیكوپودیوفیتها

دوشاخه  پنجه  گرگیان  و دم  اسبیان  زماني  به  صورت
یل  درختهاي  بزرگ  مهمترین  پوشش  گیاهي  زمین  را تشك

.  شاخه  پنجه  گرگیان  شامل  پنج  جنس  است. مي دادند
ندي  تشخیص  پنجه  گرگیان  از گروههاي  دیگر گیاهان  آو

دن  دارا بو: با توجه  به  ویژگیهاي  زیر بسیار ساده  است 
هایي  اندام  تولید مثلي  مخروط  مانند، دستگاه  آوندي ، برگ
دون  كه  فقط  یك  رگبرگ  دارند و اتصال  برگ  به  ساقه  ب

.ایجاد شكاف  در بافتهاي  آوندي  ساقه 
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 (دم  اسبیان )شاخه  اكوئیزتوفیتها

ساقه اي.  دم  اسب  كه  تنها جنس  از شاخه  دم  اسبیان  است

وچك  پیرامون  بندهاي  آن  برگهاي  ك. توخالي  و بندبند دارد

یاه  هاگها یا یاخته هاي  جنسي  این  گ. فلس  مانند قرار دارند

درون  اندامهاي  مخروطي  شكل  ویژه اي  واقع  در نوك  

.ساقه هاي  ایستاده  جاي  دارند
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 (سرخسها)شاخه  پلي پودیوفیتها

سرخسها آخرین  شاخه  گیاهان  آوندي  بدون  دانه اند .
ین  برگهاي  ا. سرخسهاي  كنوني  عموماً گیاهاني  كوچك اند

. دگیاهان  بریدگیهاي  عمیق  دارند و از انتها باز مي شون
هاگها . تولید مثل  آنها به  وسیل  هاگ  صورت  مي گیرد

ه  هاگدانها در بیشتر سرخسها ب. درون  هاگدان  جاي  دارند
به  شكل  ( سور  )صورت  گروههایي  به  نام  هاگینه  

لكه هایي  مدور در سطح  زیرین  برگها گرد آمده اند اما در
كیل  برخي  از انواع  آنها منفردند و یا در حاشیه  برگها تش

.مي شوند
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 بازدانگان

  بازدانگان  گیاهان  چوبي  و دانه  دارند كه  در مناطق

این  گیاهان  . معتدل ، سرد و یا در كوهستانها مي رویند

فیتها و ژنكگوفیتها، سیكادوفیتها، پینو: شامل  چهارشاخه 

.گنتوفیتها هستند
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شاخة  ژنكگوفیتها

اهان  ژنكگوفیتها و سیكادوفیتها دو شاخه  از اولین  گی

شاخه  . دانه داري  هستند كه  تاكنون  باقي  مانده اند

با كه  ژنكگوفیتها تنها یك  گونه  دارد به  نام  ژنكگوبیلو

اي  این  گیاه  قرنهاست  كه  در باغچه ه. درختي  بزرگ  است 

  خیره  پیرامون  معابد چیني  كاشته  شده  و به  علت  زیبایي

.  كننده  به  كشورهاي  غربي  نیز راه  یافته  است 

  زیادي  ژنكگوبرگهایي  شبیه  به  بادبزن  دارد و رگبرگهاي

از دمبرگ  انشعاب  حاصل  مي كنند 
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شاخة  سیكادوفیتها

  جنس  است  كه  دو تاي  آنها منقرض  11این  شاخه  داراي

.  سیكادهاي  امروزي  اندازه هاي  متفاوت  دارند. شده اند

.عده اي  كوچك  و برخي  به  بزرگي  نخل اند
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 (مخروطیان )شاخه  كونیفروفیتها

ني  برگهاي  سوز. مخروطیان  مهمترین  شاخة  بازدانگان اند

  كه  در حالي. یا فلسي  این  گیاهان  یك  تا دو رگبرگ  دارد

همه  . برگهاي  نهاندانگان  داراي  رگبرگهاي  زیادند

مخروطیان  دو نوع  هاگ  تولید مي كنند كه  روي  

مخروطهاي  نر و ماده اي  كه  شكل  ظاهري  متفاوت  دارند 

. پدید مي آیند
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شاخة  گنتوفیتها

ا این  شاخه  حد واسط  بازدانگان  و نهاندانگان  است  زیر

بعضي  صفات  آنها به  بازدانگان  و برخي  دیگر به  

الها   سه  راسته  ولویچیالها  ، گنت.نهاندانگان  شباهت  دارد

موماً گنتوفیستها ع. و افدرالها   در این  شاخه  قرار دارند

رگها در افدرالها ب. ساقه هاي  چوبي  و برگهاي  متقابل  دارند

  و گاهي  گلها معموالً یك  جنسي. معموالً تحلیل  رفته  است 

.نر ـ ماده اند
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نهاندانگان  ـ شاخه  ماگنولیوفیتها

  این  گیاهان  در اقلیمهاي  گوناگون  وجود دارند و به

ساختار. صورت  علفي ، درختچه  و درخت  دیده  مي شوند

اه  دستگ. ساقة  آنها بر حسب  محیط  زیست  متفاوت  است 

.زایشي  آنها به  صورت  گل  تكامل  یافته  است 

 و ( ه ایهادولپ)ماگنولیوفیتها را به  دو رده  ماگنولیوپسیدا

.تقسیم  مي كنند( تك  لپه ایها)لیلیوپسیدا 
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 یاخته  گیاهي

ده  یاخته  كوچكترین  واحد ساختاري  و كنشي  موجودات  زن
و همانند یك  حجره ، فضایي  است  كه  به  وسیله  غشایي

همه  یاخته ها به  وسیله  غشاي  . احاطه  شده  است 
سیتوپالسمي  احاطه  شده اند كه  متشكل  از یك  الیه  دو 

اخل  و همه  موادي  كه  به  یاخته  د. مولكولي  فسفولیپید است 
. یا از آن  خارج  مي شوند باید از این  غشا عبور كنند

مایم  یاخته هاي  گیاهي ، عالوه  بر غشاي  سیتوپالسمي ، ض
دیگري  در خارج  آن  به  نامهاي  تیغه  میاني  و دیواره  

.یاخته اي  دارند
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 اجزاء یاخته  گیاهي

 یاخته هاي  گیاهي ، در عین  تفاوتهاي  ظاهري ، از نظر

.شكل  و ساختار، ویژگیهاي  مشترك  بسیار دارند
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  به طور كلي  یاخته ها از خارج  به  داخل  شامل  اجزاي

:زیرند

1 ـ دیواره  یاخته اي  و غشاي  سیتوپالسمي

2  (  السم هیالوپ)ـ سیتوپالسم  كه  خود شامل  دو بخش  زمینه

دریها، و اندامكهاي  مختلف  مانند شبكه  آندوپالسمي ، میتوكن

پالستها، ریبوزومها، لیزوزومها، دستگاه  گلژي ، 

و (  هاریز رشته)سانتریولها، واكوئلها، میكروفیالمنتها 

(.ریز لوله ها)میكروتوبولها 

3 ـ هسته  كه  واجد تركیبات  ارثي  اصلي  یاخته  است.
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 دیواره  یاخته اي

  در پیرامون  اغلب  یاخته هاي  گیاهي  و بعضي  از یاخته هاي

دیواره  . جانوري  دیواره اي  به  نام  دیواره  یاخته اي  وجود دارد

  دارد و یاخته اي  در یاخته هاي  گیاهان  ساختار نسبتاً سخت  سلولزي

كل  نوعي  اسكلت  بیروني  را به  وجود مي آورد كه  به  این  یاخته ها ش

ن  نیز این  دیواره  كه  دیوارة  نخستی. هندسي  و نسبتاً ثابتي  مي دهد

ردد و نامیده  مي شود، به  وسیلة  پروتوپالسم  زنده  یاخته  ایجاد مي گ

..  وجود آن  اساسیترین  وجه  تمایز بین  گیاهان  و جانوران  است 

ین  هریك  از دو یاختة  مجاور هم  دیوارة  نخستین  را تولید مي كند و ب

اخته  آن  دو، الیة  بین  یاخته اي  به  نام  تیغة  میاني  مشترك  بین  دو ی

.وجود دارد
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 ساختار شیمیایي  دیوارة  یاخته اي

ي  از سلولز و برخ. مولكولهاي  سلولز سازندة  اصلي  این  دیواره اند

ني  اجزاي  دیگر دیواره  از هیدراتهاي  كربن  تشكیل  یافته اند، یع

ب ، تركیباتي  متشكل  از كربن  و هیدروژن  و اكسیژن ، كه  مانند آ

.تعداد اتمهاي  هیدروژن  در آنها دوبرابر اكسیژن  است 

ز   و عالوه  بر سلولز، تركیبات  دیگري  مانند پكتین ، همي  سلول

برخي  دیواره ها،. لیگنین    نیز در دیواره  یاخته اي  وجود دارند

عالوه  بر مواد نامبرده ، واجد مواد چربي  نظیر سوبرین    و 

.مومهاست
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 تبادل  مواد از خالل  دیواره  یاخته اي

ي  با دیواره  یاخته  گیاهي  سطح  ممتدي  نیست  بلكه  منافذ
در محل  این  . اندازه هاي  متفاوت ، آن  را سوراخ  مي كنند

دیگر در منافذ سیتوپالسم  دو یاخته  مجاور مستقیماً با یك
این  ارتباط  در اثر رشته هاي  لوله اي  . ارتباط اند

سیتوپالسمي  بسیار نازك  به  نام  پالسمودسم ها   
به  علت  وجود این  منافذ در دیواره هاي  . برقرارمي شود

هاي  سلولزي ، انتشار و مبادله  مواد بین  یاخته ها در بافت
.گیاهي  با سرعت  و سهولت  صورت  مي گیرد
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ساختار منفذ

سین  بخشهاي  خاصي  از دیواره  یاخته  حتي  بعد از تشكیل  دیواره  پ

یل  نازك  باقي  مي مانند، یعني  فقط  از مواد دیواره  نخستین  تشك

ذ   این  نواحي  را كه  به  شكلهاي  مختلف  دیده  مي شوند منف. مي شوند

واد بین  دو منفذ معموالً به  ناحیه اي  گفته  مي شود كه  تبادالت  م. گویند

  به  نام  تراكم  رشته هاي  سیتوپالسمي. یاخته  از آن  طریق  انجام  گیرد

ه ها از پالسمودسمها در محل  این  منافذ دلیل  دیگري  بر ارتباط  یاخت

به طور كلي  هر منفذ مكمل  خود را در دیواره  . طریق  منافذ است 

.یاخته  مجاور در مقابل  خود دارد
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  (تغییرات  پسین)تغییرات  شیمیایي  دیوارة  یاخته

شكیل  دیوارة  نخستین  در یاخته هاي  جوان  از پكتوسلولز ت

ر در بعضي  گیاهان  حالت  سلولزي  تا آخر عم. شده  است 

زي  یاخته  باقي  مي ماند، ولي  در اكثر گیاهان  غشاي  سلول

این  به  علت  نیاز یاخته  دچار تغییرات  ویژه اي  مي گردد و

.  شودتغییرات  پس  از پیدایش  ویژگیهاي  بافتي  ظاهر مي

ایي  بعضي  از این  تغییرات  بر اساس  دگرگوني  شیمی

(.لعابهاتشكیل  صمغها،)تركیبات  ابتدایي  انجام  مي گیرند 
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  تغییرات  شیمیایي  دیوارة  یاخته  دو منظور صورت

:مي پذیرند

1ـ سخت  شدن  دیواره  به  منظور استحكام  بخشیدن  به

.یاخته 

2 ـ كاهش  تراوایي.
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   چوبي  شدن  دیوارة  یاخته

ین  ممكن  است  در ا. این  عمل  سبب  استحكام  یاخته  مي شود
   ، و روند همه  دیواره  یاخته  چوبي  شود، مانند اسكلرانشیم
د یا اینكه  قسمتي  از آن  چوبي  گردد، بدین  سان  كه  موا

د، چوبي  از داخل  بر روي  دیواره  نخستین  رسوب  مي كنن
ني  به  هرحال  چوبي  شدن  از تیغه  میا. مانند آوندهاي  چوبي 

غه  این  عمل  در تی. آغاز مي شود و به  غشاي  پسین  مي رسد
انند میاني  و دیواره  نخستین  شدیدتر صورت  مي گیرد، م

.عناصر پارانشیم  چوبي  
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     كاني  شدن  دیوارة  یاخته

این  عمل  سبب  استحكام  یاخته  و كاهش  میزان  نفوذ آن

یم  مي گردد در این  روند نمكهاي  مختلفي  چون  نمكهاي  كلس

ب  و سیلیس  در سطح  دروني  غشا به  صورت  بلور رسو

.مي كنند



مورفولوژی و تشریح گیاهی

 آهكي  شدن   دیوارة  یاخته

خش  آهك  یا كربنات  كلسیم  معموالً در دیواره  یاخته هاي  بشره  یا ب

انگان  این  عمل  بیشتر در نهاند. رسوب  مي كند( هیپودرم )زیر بشره  

م  در رسوب  كربنات  كلسی. مانند تیره  كدو و گاوزبان  دیده  مي شود

ك  را به  جلبك  قرمزي  به  نام  لیتوتامنیون    به  حدي  زیاد است  كه  جلب

شكل  سنگ  درمي آورد و به  همین  علت  ریسه هاي  جلبك  مزبور 

یاخته اي  كه  آهكي  مي شود اصطالحاً لیتوسیست    و. شكننده اند

یاخته هاي  محتوي  . رسوب  داخل  آن  را سیستولیت    گویند

.سیستولیت  معموالً از سایر یاخته هاي  بشره  درشت  ترند
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 سیلیسي  شدن   دیوارة  یاخته

خش  آهك  یا كربنات  كلسیم  معموالً در دیواره  یاخته هاي  بشره  یا ب

انگان  این  عمل  بیشتر در نهاند. رسوب  مي كند( هیپودرم )زیر بشره  

م  در رسوب  كربنات  كلسی. مانند تیره  كدو و گاوزبان  دیده  مي شود

ك  را به  جلبك  قرمزي  به  نام  لیتوتامنیون    به  حدي  زیاد است  كه  جلب

شكل  سنگ  درمي آورد و به  همین  علت  ریسه هاي  جلبك  مزبور 

یاخته اي  كه  آهكي  مي شود اصطالحاً لیتوسیست    و. شكننده اند

یاخته هاي  محتوي  . رسوب  داخل  آن  را سیستولیت    گویند

.سیستولیت  معموالً از سایر یاخته هاي  بشره  درشت  ترند



مورفولوژی و تشریح گیاهی

 كاهش  تراوایي  دیوارة  یاخته
  كاهش  تراوایي  یا ناتراوا شدن  به  كمك  كوتین ، سوبرین  و یا مومها انجام

.مي گیرد

 ـ این  پدیداغلب درغشاي بیروني یاخته هاي بشره اي  برگكوتیني  شدن ( الف
خته  نتیجه  این  عمل  كاهش  تراوایي  و افزایش  مقاومت  یا. وساقه صورت  مي گیرد

.  در برابر عوامل  بیروني  است 

 ـ ذرات  موم  در سطح  بیروني  بشره  برگ  و ساقه و حتي  میوهمومي  شدن ( ب
موم  كدر . برخي  از گیاهان  و دانه هاي  گرده  آنها، روي  پوستك  قرار مي گیرد

.است  لذا رنگ  اندامهاي  هوایي  را كمي  مات  مي كند

 ـ در این  فرایند مواد چوب  پنبه اي  در قسمت  داخلي  چوب  پنبه اي  شدن ( ج
یش  غشاي  نخستین  یاخته هاي  بشره اي  رسوب  مي كند و به  طرف  غشاي  پسین  پ

ه ، با افزایش  ضخامت  چوب  پنب. مي رود و به تدریج  جانشین  این  غشا مي گردد
.تراوایي  یاخته  كاهش  مي یابد 
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 تغییرات  تیغة  میاني  دیوارة  یاخته
حت  تأثیر این  تیغه  از تركیبات  پكتیكي  تشكیل  شده  كه  در آب  غیرمحلول اند و ت

این  محلول  رطوبت  را شدیداً جذب  كرده. آنزیمها به  صورت  محلول  درمي آیند
:حالت  لعابي  یا ژله اي  پیدا مي كند كه  به  دو صورت  دیده  مي شود

 هم  بین  لعابهایي  هستند كه  هم  مي توانند در داخل  یاخته  نفوذ كنند و:  موسیالژهاـ
.یاخته ها قرار گیرند

ر درون  اگر فراورده هاي  تركیبات  پكتیكي  بیش  از حد معمول  باشند د:  ـ صمغها
ز یاخته ها بافتها ذخیره  مي شوند و در اثر افزایش  تراكم  آنها تعداد نسبتاً زیادي  ا

تخریب  شده  و جاي  آنها به  صورت  حفره هاي  پر از ماده  ژله اي  درمي آید كه  پس
از خارج  شدن  از گیاه  خشك  و سخت  مي شوند و به  صورت  صمغ  درمي آیند 

(.مانند صمغ  عربي )
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 غشاي  سیتوپالسمي

  در سطح  خارجي  اغلب  یاخته هاي  جانوري  و در درون  دیواره

آنگستروم    75سلولزي  اكثر یاخته هاي  گیاهي  غشایي  به  ضخامت  

وجود دارد كه  از یك  طرف  با خارج  و از طرف  دیگر با محتویات  

درون  یاخته  در ارتباط  دائمي  است ، این  غشا از یك  الیه  

ه  یاخته  تشكیل  شده  است  همه  موادي  كه  ب« دومولكولي  فسفولیپید»

.  داخل  یا از آن  خارج  مي شوند باید از این  غشا عبور كنند

ود دارند پروتئینهاي  مختلفي  كه  در میان  الیه هاي  فسفولیپیدي  وج

.  براي  عبور مولكولهاي  ویژه  نقش  حامل  را ایفا مي كنند



مورفولوژی و تشریح گیاهی

 سیتوپالسم
  سیتوپالسم  شامل  تشكیالت  یاخته اي  است  كه  داخل  غشاي

سم  سیتوپال. و خارج  هسته  قرار دارد( پالسمایي )سیتوپالسمي  
اصیت  خ. ساختاري  نیمه  شفاف ، بي شكل  و تقریباً یكنواخت  دارد

ا سیتوپالسم ، پس  از مرگ ، ب. انكسار آن  كمي  بیش  از آب  است 
به  )رنگهاي  اسیدي  انیلین  رنگ  مي گیرد، یعني  اسیدوفیل  است
، (یل انداستثناي  بعضي  نواحي  بسیار غني  از ریبوزومها كه  بازوف

توپالسم  یا به  زمینه  سی. برعكس  سیتوپالسم  زنده  تقریباً خنثي  است 
عبارت  بهتر، اساسیترین  قسمت  محیط  واقعي  داخل  یاخته  را
مین  هیالوپالسم    گویند، زیرا اكثر اعمال  بیوسنتزي  یاخته  در ه

.زمینه  صورت  مي گیرد
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اندامكها سیتوپالسمي
هسته ، میتوكندریها، شبكه  آندوپالسمي: اندامكها عبارت اند از ، 

دیكتیوزومها ریز لوله ها و ریز رشته ها، لیزوزومها و اكوئلها و
ز ذرات  دیگري  نیز در سیتوپالسم  دیده  مي شوند كه  ا. پالستها

گرچه  . این  ذرات  را ریبوزوم  مي نامند. اندامكها كوچكترند
ي  ریبوزومها، به  علت  نداشتن  غشاء، اندامك  به  شمار نمي آیند، ول

ت  به  دلیل  اهمیت  ویژه اي  كه  در سوخت  و ساز یاخته  دارند در قسم
.اندامكها مورد بحث  قرار خواهند گرفت 

لف  سیتوپالسم  در تبادالت  یاخته  با محیط  و همچنین  مراحل  مخت
سوخت  و ساز نقشي  اساسي  دارد
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ریبوزومها

 ریبوزومها   ذرات  كروي  كوچكي  هستند كه  به  صورت  آزاد یا

طر ق. روي  شبكه هاي  آندوپالسمي  درون  سیتوپالسم  دیده  مي شوند

.آنگستروم  است 200تا 170این  ذرات  در حدود 

 درصد اسید نوكلئیك  از 90تا 65در ساختار شیمیایي  ریبوزومها

درصد پروتئین  35تا 10و (  RNA)نوع  اسید ریبونوكلئیك  

نقش  اصلي  ریبوزومها شركت  در ساختن  .  وجود دارد

وتئینها پروتئینهاست ، بدین  معني  كه  ریبوزومها جایگاه  ساختن  پر

.هستند
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 شبكه  آندوپالسمي
  این  شبكه  كه  شكل  لوله هاي  توخالي  دارد در برش  به  صورت

مجاري  ظریف  غشایي  توخالي  با شاخه هاي  فراوان  و مرتبط  به  
یكدیگر و یا به  شكل  مخازن  پهن  كم  و بیش  متراكم  در تمام  

ي  واقع  این  مجاري  متشكل  از دو غشا و فضا.سیتوپالسم  پراكنده اند
اخته  شبكه  آندوپالسمي  به  دو صورت  در ساختار ی. در بین  آنهاست 

شبكة  آندوپالسمي  دانه دار یا ناصاف  و شبكه  . وجود دارد
.آندوپالسمي  بدون  دانه  یا صاف 

  نقش  شبكة  آندوپالسمي  ذخیره  و هدایت  بعضي  مواد در درون
پروتئینها در جدا ریبوزومهاي  واقع  بر روي  این  . یاخته  است 

بعالوه  مواد دیگري. مجاري  ساخته  شده ، سپس  وارد آنها مي شوند
.مانند گلوسیدها در این  مجاري  وجود دارند
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دیكتیوزومها

  دیكتیوزومها سیستمهاي  غشایي  ویژه اي  هستند كه  از روي  هم

ها كیسه  گرد و تخت  با وزیكولهایي  در لبه  آن15تا 5قرار گرفتن  

2م  حدود هر دیكتیوزو. هركیسه  را سیسترنا گویند. تشكیل  شده اند

یاخته هاي  ترشحي ، . میكرون  عرض  دارد0/ 5میكرون  قطر و 

اه  مجموعه  دیكتیوزومها را دستگ. دیكتیوزوم  گسترده تري  دارند

الیایي ، این  نامگذاري  به  افتخار گلژي ، دانشمند ایت. گلژي  مي نامند

براي  نخستین  بار وجود 1898صورت  گرفته  است  كه  در سال  

.آنها را در یاخته هاي  عصبي  گزارش  كرده  است 
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میكروبادیها

ه  میكروبادیها ذرات  كروي  كوچكي  هستند كه  در اطراف  آنها دیوار

اندازه  آنها در یاخته هاي  مختلف  گیاهي  . یك  غشایي  وجود دارد

میكروبادیها گاهي  به  اندازه  میتوكندریها دیده  . متفاوت  است 

ان  است ، مي شوند ولي  با این  حال  تشخیص  آنها از یكدیگر بسیار آس

.زیرا میكروبادیها فاقد دیواره  دوغشایي  هستند

   و ( حامل  آنزیمهاي  اكسیدكننده)میكروبادیها شامل  پراكسي زوم ها

(  ست حامل  آنزیمهاي  تبدیل  كننده  چربي  به  قند ا)گلي اكسي  زوم ها  

.هستند
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لیزوزومها

زة  در بافتهاي  گیاهي  و جانوري ، اندامكهاي  كروي  به  اندا
میتوكندریها یا كوچكتر از آنها وجود دارند كه  آنها را 

. ندمي نام« اجسام  میكروسكوپي  آنزیم دار»یا « لیزوزوم »
ز این  اندامكها فقط  یك  غشا دارند و این  ویژگي ، آنها را ا

تر بخش  مركزي  آن  متراكم. میتوكندریها متمایز مي سازد
نقش  لیزوزومها . است  و گاهي  بلورهاي  گوناگون  دارد

تجزیة  سریع  مولكولهاي  درشت  و گوارش  مواد هنگام  
.تمایز یاخته اي  است 
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واكوئلها
«   حفره  یا كیسه اي  است  كه  غشایي  به  نام  ( حباب )« واكوئل

درون  واكوئل  را . تونوپالست  آن  را از سیتوپالسم  جدا مي كند
.مایعي  به  نام  شیره  واكوئلي  پر كرده  است 

ته  واكوئلهاي  یاخته هاي  جوان  كوچك اند و بیشتر فضاي  درون  یاخ
نیز به  موازات  رشد یاخته ، واكوئلها. را سیتوپالسم  اشغال  مي كند

دیگر سپس  تدریجاً با ادغام  در یك. رشد مي كنند و بزرگ  مي شوند
  اندازه  وقتي  یاخته  به. تعدادشان  كم  ولي  اندازه  آنها بزرگتر مي شود

نهایي  خود مي رسد، بخش  اعظم  فضاي  آن  را واكوئلها اشغال  
.مي كنند كه  سیتوپالسم  و هسته  را به  كنار دیواره  مي رانند

معموالً مواد زاید سیتوپالسم  در داخل  واكوئل  جمع  مي شوند  .
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مهمترین  مواد موجود در شیره  واكوئلي  به  قرار زیرند:
1مانند اكسیژن ، دي اكسید كربن ، و نیتروژن : ـ گازها.

2 كلرورهاي  مانند نیتراتها، فسفاتها، سولفاتها، كربنات  كلسیم  و: ـ نمكهاي  كاني
.سدیم ، پتاسیم ، آهن  و منیزیم 

3اسیدهاي  آلي  موجود در شیرة  واكوئلي  احتماالً : ـ اسیدهاي  آلي  و نمكهاي  آنها
.  در سوخت  و سوز و تنفس  گیاه  اهمیت  فراوان  دارند

4ندقندهاي  موجود در واكوئل  ممكن  است ، گلوكز، لولز یا ساكارز باش: ـ قندها  .
.اینولین  یكي  از قندهاي  واكوئلي  است  كه  مشابه  نشاسته  است 

5  ك  یا به  ی( آنزیمها)این  قدنها به  وسیله  دیاستازها (: هتروزیدها)ـ قندهاي  مركب
..چند قند ساده  و مواد غیرقندي  دیگر تبدیل  مي شوند

6 ها، موادي  هستند از قبیل  پروتئینهاي  محلول  در آب ، چربی: ـ سایر مواد آلي
شیرة  تاننها، آلكالوئیدها و مواد رنگي  گوناگون  و به ویژه  آنتوسیانین   ها كه  در

.واكوئلي  یافت  مي شوند
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میتوكندریها

  میتوكندریها ذرات  ریزي  هستند كه  با میكروسكوپ  نوري  به

كال  این  تنوع  اش. شكلهاي  كروي ، میله اي  یا رشته اي  دیده  مي شوند

ي  به  علت  تهیه  برش  در زوایاي  متفاوت  است  وگرنه  میتوكندر

میتوكندري  . میكرون  است 3تا 1اندامكي  لوله اي  شكل  به  طول  

غشاي  بیروني  صاف  است  و غشاي  دروني  : غشایي  دوالیه  دارد

یها وجود این  چین  خوردگ. چین  خوردگیهایي  به  نام  كریستا   دارد

سبب  افزایش  سطح  آن  مي شود 

 مهمترین  نقش  میتوكندریها تنفس  است  .
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پالستها

 پالستها   اندامكهاي  كوچكي  هستند كه  در بیشتر

ه  یاخته هاي  گیاهي  وجود دارند و اغلب  برحسب  رنگي  ك

بز پالستهاي  كلروفیل دار كه  س. دارند نامگذاري  مي شوند

رنگ اند كلروپالست   ، پالستهاي  رنگین  دیگر را 

كروموپالست    و پالستهاي  بي رنگ  را لوكوپالست    

 اي  لوكوپالستها را گاهي  بر اساس  ماده  اندوخته. مي نامند

مانند آمیلوپالست    كه  پالست. آنها نامگذاري  مي كنند

.نشاسته دار است
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 پالستها را همچنین  بر حسب  مواد ذخیره اي  كه  دارند

:  نامگذاري  مي كنند و مهمترین  آنها عبارت اند از

وپالستها  ، كلروپالستها، لوكوپالستها، آمیلوپالستها، پروتئ

.فئوپالستها  ، رودوپالستها   و اولئوپالستها
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كلروپالستها

دارا كلروپالستها عموماً قرصي  شكل  هستند و به  علت  

خته ها اندازه  و شكل  آنها در یا.بودن  كلروفیل  سبز رنگ اند

ر همچنین  تعداد آنها در یاخته هاي  گیاهي  ب. متفاوت  است 

نتزي  حسب  نوع  یاخته ، نوع  گیاه  و میزان  فعالیت  فتوس

. ت نقش  كلروپالستها انجام  فتوسنتز اس. تفاوت  دارد
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لوكوپالستها

ته هاي  لوكوپالستها پالستهاي  بي رنگي  هستند كه  در یاخ

این  بعضي  از. بشره  و دیگر بافتهاي  بي رنگ  وجود دارد

گونه  پالستها مقدار زیادي  نشاسته  ذخیره  مي كنند و

افت  آمیلوپالست  نامیده  مي شوند كه  بیشتر مخصوص  ب

پارانشیم  ذخیره اي  بوده  و در قسمتهاي  عمقي  اندامها 

.  وجود دارند
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كروموپالستها

 پالستهایي  كه  رنگدانه هاي  زرد یا قرمز دارند
كروموپالستها معموالً . نامیده  مي شوندكروموپالست 

یه  صفحه اي  شكل  ولي  گاهي  كشیده ، دوكي  شكل  و یا زاو
پس  از رسیدن  میوه ها در اواخر تابستان  و به  . دارند

بز هنگام  آماده  شدن  برگها براي  ریزش ، رنگ  برگها از س
ن  علت  آن  از بی. به  قرمز و نارجي  یا زرد تغییر مي كند

رمز رفتن  تدریجي  كلروفیل  و متراكم  شدن  رنگدانه هاي  ق
.یا زرد به  نام  كاروتنوئید در آنهاست 



مورفولوژی و تشریح گیاهی

پروتئوپالستها

نداین  پالستها حاوي  ذرات  و تیغه هاي  پروتئیني  هست .

وسن  پروتئوپالستها را مي توان  در كیسه هاي  جنیني  گل  س

اكم  گاهي  پروتئینهاي  متر. و در ریشه  ثعلب  مشاهده  كرد

.شده  در پالستها به  شكل  اجسام  بلور مانند درمي آیند
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فئوپالستها

اوي  این  پالستها در جلبكهاي  قهوه هاي  یافت  مي شوند و ح

.  ل انددو نوع  ماده  رنگین ، یعني  فوكوگزانتین  و كلروفی

رنگ  سبز گیاه  بر اثر تراكم  رنگ  قهوه اي  پوشانده  

.مي شود و جلبك  قهوه اي  به  نظر مي رسد
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رودوپالستها

اي  این  نوع  پالستها در جلبكهاي  قرمز دیده  مي شوند و ح

. ستنددو ماده  رنگین ، یعني  كلروفیل  و فیكوریترین    ه

رمز تراكم  فراوان  فیكواریترین  سبب  مي شود كه  گیاه  ق

.رنگ  به  نظر آید
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 هسته

ته هاي  هسته  بزرگترین  و آشكارترین  ساختار دروني  یاخ
م  یوكاریوت  است  كه  در هر دو مرحله  انترفاز   و تقسی

مرحله  بین  دو تقسیم  متوالي  یاخته  را . دیده  مي شود
حسب  سن  اندازه  نسبتي  هسته  بر. اصطالحاً انترفاز گویند

 ، در یاخته هاي  خیلي  جوان. و نوع  یاخته  تغییر مي یابد
هسته  در مركز یاخته  قرار دارد ولي  در یاخته هاي  مسن ،
 ، كه  بخش  اعظم  حفره  دروني  آنها را واكوئل  اشغال ، كرده

هسته  كناري  است  و مجاور دیواره  یاخته اي  جاي  
.مي گیرد
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 هسته  از بخشهاي  زیر تشكیل  شده  است:
- از دو الیه  تشكیل  شده  است  كه  هر یك  ساختاري  مانند غشاي: غشاي  هسته

وجود سوراخهایي  در سطح  غشاي  هسته  امكان  تبادل  مواد. سیتوپالسمي  دارد
.  بین  هیالوپالسم  و شیره  هسته  را فراهم  مي سازند

- ماده  ژله مانندي  است  كه  در مرحله  انترفاز در آن  هستك  و :شیره  هسته
.دانه هاي  كروماتین  دیده  مي شوند

-  كي  طي  تقسیم  یاخته  به  شكل  میله هاي  باری(:كروموزومها)دانه هاي  كروماتین
موسوم  به  كروموزوم  درمي آیند

- كه  به  . میكرون اند3تا 1ساختارهاي  كوچك  و كروي  شكلي  به  قطر :  هستك
حل  صورت  برجستگي  یا برجستگیهایي  روي  یك  كروموزوم  یا بیشتر در م

«  تك سازمان  دهنده  هس»این  نقاط  را اصطالحاً . فرورفتگي  ثانویه  ظاهر مي شوند
هستك  از . هاي  ریبوزومي  است RNAهستك  محل  تجمع  و ذخیره   .  مي نامند

.طریق  ریبوزومها در سنتز پروتئینها شركت  دارد
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 بافتهاي  گیاهي

  ریشه)غالب  گیاهان ، همانند جانوران ، اندامهاي گوناگون ، 

هر اندام  از اجتماع  چند نوع  . دارند( ساقه ، برگ ، گل 

بافت  و هر بافت  از اجتماع  یاخته هاي  یك  شكل  و داراي

یاخته  واحد ساختاري  و. نقش  یكسان  به  وجود آمده  است 

.كنشي  گیاه  است 
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بافتهایي  كه  در گیاهان  دیده  مي شوند عبارت اند از  :

 نشیم ، مریستم ، پارانشیم ، اپیدرم ، پریدرم ، كال: بافتهاي

.  رشحي اسكلرانشیم  و همچنین  بافتهاي  چوبي ، آبكشي  و ت

رم  و بافتهاي  اپید« بافت  زمینه اي »بافت  پارانشیم  را 

ي  ، بافتها«دستگاههاي  محافظ  یا پوششي »پریدرم  را 

ا دستگاههاي  نگاهدارنده  ی»كالنشیم  و اسكلرانشیم  را 

هاي  دستگاه»و بافتهاي  چوبي  و آبكشي  را « استحكامي 

.گویند« هادي 
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بافت  مریستم  

ه  منشأ بافتهاي  گیاهي  یاخته هاي  مریستمي  هستند ك

.  مكانهاي  مشخصي  را در اندامهاي  گیاهي  اشغال  مي كنند

به  معناي« مریستوس   »واژه  مریستم  از كلمه  یوناني  

ته هاي  آن  قابلیت  تقسیم  گرفته  شده ، و بافتي  است  كه  یاخ

.همواره  داراي  فعالیت  تقسیم  یاخته اي  هستند
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 ویژگیهاي  یاخته هاي  مریستمي

 ، یاخته هاي  مریستمي  داراي  جدار نازك ، هسته  بزرگ

ه ها در این  یاخت.سیتوپالسم  متراكم  و چند واكوئل  كوچك اند

  جدید شرایط  مساعد به  سرعت  تقسیم  مي شوند و یاخته هاي

یاخته هاي  جدید رشد مي كنند و گاهي  نیز از . مي سازند

یاخته هاي  اصلي  كه  از آن  به  وجود آمده اند بزرگتر 

افزایش  تعداد یاخته ها و حجم  آنها موجب  رشد . مي شوند

.اندام  مي شود
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ر یكي  از متداولترین  طبقه بندي  مریستمهاي  گیاهي  ب
بر . اساس  محل  قرار گرفتن  آنها در پیكر گیاه  است 

:اساس  این  روش  دو نوع  مریستم  وجود دارد

1   اي  این  نوع  مریستمها در انته: ـ مریستمهاي  انتهایي
.ساقه ها و ریشه هاي  اصلي  و فرعي  وجود دارند

2   این  نوع  مریستمها در داخل  : ـ مریستمهاي  جانبي
ساقه ها و ریشه هاي  اصلي  و فرعي  به  موازات  كناره ها یا

وم  پهلوهاي  آنها قرار دارند، مانند كامبیوم  آوندي  و كامبی
.چوب  پنبه 
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ه  و روش  دیگر طبقه بندي  مریستمها بر اساس  نوع  یاخت
در این  روش. بافتهایي  است  كه  از آنها به  وجود مي آیند

:مریستمها به  دو گروه  تقسیم  مي شوند
1   هاي  مریستمهاي نخستین  همان  مریستم: ـ مریستمهاي نخستین

یاه  را تشكیل  انتهایي  ساقه  و ریشه  هستند كه  بافتهاي  نخستین  پیكر گ
د و این  نوع  مریستمها مستقیماً از جنین  منشأ مي گیرن. مي دهند

.فعالیت  مریستمي  آنها دائمي  است 

2   ین  پیكر مریستمهایي  هستند كه  بافتهاي  پس: ـ مریستمهاي  پسین
.گیاه  را تشكیل  مي دهند

ه  از نوع  دیگر مریستم  به  نام  مریستمهاي  میانگره اي   اند ك
مریستم  انتهایي  ساقه  به  وجود مي آیند ولي  فعالیت  خود را در

.  ناحیه اي  دور از آن  انجام  مي دهند
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 بافت  پارانشیم
كیل  پارانشیم    به  بافتي  گفته  مي شود كه  از یاخته اي  زنده  تش

.  شده است  و این  یاخته ها از نظر شكل  و فیزیولوژي  متغیرند
  دارند یاخته هاي  پارانشیمي  معموالً دیواره  نازك  و شكل  چند ضلعي

.و با فعالیت  رویشي  گیاه  در ارتباط اند

نامند، زیرا بافت  پارانشیم  را بافت  زمینه اي  یا بافت  بنیاني  نیز مي 
  ساقه  و بخش  عمده  پیكر گیاهان ، مانند مغز، بیشترین  بخش  پوست

از ریشه ، دایره  محیطیه  مزوفیل  برگ  و بخشهاي  گوشتي  میوه ها
نقش  بافت  پارانشیم ، اندوختن  .  پارانشیم  تشكیل  شده  است 

.آب  و مواد غذایي ، فتوسنتز و گاهي  ترشح  است 



مورفولوژی و تشریح گیاهی

 ساختار یاخته هاي  پارانشیمي

شكل  یاخته هاي  پارانشیمي  چند وجهي  منظم  یا نامنظم ، 
این  . دراز، مدور، بیضوي  و گاهي  هم  ستاره اي  است 

یم  یاخته ها گاهي  چین  خورده اند، چنانكه  یاخته هاي  پارانش
اج ، كلروفیلي  برگهاي  گیاهان  سوزني  برگ ، به  ویژه  ك

ید در این  چین  خوردگیها شا.چین  خوردگیهاي  بسیار دارند
كل  جهت  افزایش  میزان  فتوسنتز در برگهاي  سوزني  ش

.باشد

فت  وجود فضاهاي  بین  یاخته اي  از ویژگیهاي  مهم  با
. پارانشیم  است 
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 ساختار یاخته هاي  پارانشیمي

شكل  یاخته هاي  پارانشیمي  چند وجهي  منظم  یا نامنظم ، 
این  . دراز، مدور، بیضوي  و گاهي  هم  ستاره اي  است 

یم  یاخته ها گاهي  چین  خورده اند، چنانكه  یاخته هاي  پارانش
اج ، كلروفیلي  برگهاي  گیاهان  سوزني  برگ ، به  ویژه  ك

ید در این  چین  خوردگیها شا.چین  خوردگیهاي  بسیار دارند
كل  جهت  افزایش  میزان  فتوسنتز در برگهاي  سوزني  ش

.باشد

فت  وجود فضاهاي  بین  یاخته اي  از ویژگیهاي  مهم  با
. پارانشیم  است 



مورفولوژی و تشریح گیاهی

 انواع  بافت  پارانشیم
1 كلروپالست  این  پارانشیم  محتوي: ـ پارانشیم  كلروفیلي  یا كلرانشیم  

.  یا ماده  كلروفیل  است 

 ند این  پارانشیم  مواد انرژي زا را ذخیره  مي ك: ـ پارانشیم  ذخیره اي
.كه  در موقع  مناسب  مورد استفاده  گیاه  قرارمي گیرند

3 یار حجیم  پارانشیم  آبي  یا آبدار واجد یاخته هاي  بس: ـ پارانشیم  آبي
این  واكوئلها سرشار از آب  و. با واكوئلهاي  بسیار بزرگ  است 

.اكثراً لعاب  هستند

4 است  این  پارانشیم  داراي  حفره هایي: ـ پارانشیم  هوایي  یا حفره اي  
.كه  در آن  هوا جمع  مي شود
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 بافتهاي  محافظ
 بافتهاي  محافظ   ، محافظت  گیاه  را در مقابل  عوامل  نامساعد

محیطي  مانند گرما، سرماي  شدید، خشكي ، رطوبت  زیاد و عوامل
در . به  عهده  دارند...( ویروسها، قارچها، باكتریها، )بیماریزا 

اي  گیاه  حقیقت  بافتهاي  محافظ  پوشش  كم  و بیش  نفوذناپذیري  بر
.محسوب  مي شوند

طح  اپیدرم  س. این  بافتها شامل  بافت  اپیدرم    و پریدرم    هستند
ر اندامهاي  هوایي  و جوان  گیاه  را مي پوشاند، در حالي  كه  پریدرم  د

مجموعه  بافهاي  محافظ  را كه  نقش  . سطح  اندامهاي  مسن  قرار دارد
شي  آنها حفاظت  گیاه  در برابر عوامل  نامساعد است ، دستگاه  پوش

.نیز مي نامند
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  (اپیدرم )بافت  بشره
پیكر اصطالح  بشره  براي  بیرونیترین  الیه  یاخته هاي  همه  بخشهاي  

ه  كار نخستین  گیاه ، اعم  از ساقه ، ریشه ، برگ  گل ، میوه ، و دانه ، ب
. بشره  در كالهك  ریشه  و مریستمهاي  انتهایي  وجود ندارد. مي رود

ش  و گفتني است  كه  بشره  ریشه  با بشره  ساقه  از نظر منشأ، نق
.ساختار تفاوت  دارد

داقل  به  ح: نقشهاي  طبیعي  بشره  بخشهاي  هوایي  گیاه  عبارت اند از
ه هاو رساندن  میزان  تعرق ، حفاظت  مكانیكي ، انتقال  گازها از روزن

بشره ،عالوه  بر نقشهاي. ذخیره  آب  و فراورده هاي  متابولیسمي 
  را ایفا فتوسنتز ترشح  و جذب: فوق ، برخي  از نقشهاي  كمكي  مانند

.مي كند
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 انواع  یاخته هاي  بشره اي
1 . این  یاخته ها از نظر شكل ، اندازه  و آرایش  یاخته هاي معمولي  بشره اي

آنها متفاوت اند، اما طوري  پهلوي  هم  قرار گرفته اند كه  فضاي  بین  یاخته اي  در
.  دیده  نمي شود

2 .  بشره اي  یاخته هاي  فیبرمانندهیاخته هاي  بشره اي  با ساختار یا محتویات  ویژه  
هاي  در بعضي  سرخسها  ، بازدانگان ، بسیاري  از گونه هاي  گندمیان ، و دولپه ای

.ویژه اي  دیده  شده اند

3 .زي  در براي  برقراري  ارتباط  بین  گیاه  و محیط  خارج ، منافذ   ریاستوماتها
فته  به  هریك  از این  منافذ به  وسیله  دو یاخته  تخصص  یا. بشره  به  وجود مي آیند

.  نام  یاخته هاي  محافظ    یا روزنه اي  پوشیده  مي شود

4 . همة  زایده هاي  یك  یاخته اي  و یا چند یاخته اي  بشره  را كرك  كركهاي  بشره اي
ه  و در اثر این  زایده ها از یاخته هاي  بشره  یا بخشهاي  زیر بشره  منشأ گرفت. گویند

.  دراز شدن  یا تقسیمات  متعدد به  صورت  كرك  درآمده اند
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ها و تقسیم بندي  استوماتها  بر اساس  نحوه  تشكیل  آن
ارتباطشان  با یاخته هاي  بشره اي  مجاور

1    ـ در این  نوع ، یاخته هاي  روزنه اي  به  وسیلة  ( نوع  آالله اي   )ـ نوع  انوموسیتیك
.یاخته هایي  احاطه  مي شوند كه  با یاخته هاي  معمولي  بشره اي  تفاوتي  ندارند 

2    ه هاي  ـ در این  نوع  یاخته هاي  روزنه اي  توسط  یاخت(   نوع  روناسي )ـ نوع  پاراسیتیك
.همراه  كه  به طور موازي  با آنها قرار گرفته اند احاطه  مي شوند

3    یاخته  ـ در این  نوع ، یاخته هاي  روزنه اي  به  وسیله  دو( نوع  میخكي   )ـ نوع  دیاسیتیك
همراه  احاطه  شده اند و دیواره  مشترك  یاخته هاي  همراه  عمود بر محور بزرگ  یاخته هاي  

.روزنه اي  است 

4    له  سه  ـ در این  نوع ، یاخته هاي  روزنه اي  به  وسی( نوع  چلیپایي   )ـ نوع  انیزوسیتیك
یكي  از یاخته ها از دو یاخته  دیگر . یاخته  همراه  با اندازه هاي  متفاوت  احاطه  شده اند

.كوچكتر است 

5ته هاي  ـ نوع  اكتینوسیتیك    ـ در این  نوع  یاخته هاي  روزنه اي  به  وسیله  حلقه اي  از یاخ
.شعاعي  احاطه  شده اند
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استوماتها را بر اساس  نقش  آنها به  دو گروه  هوایي  و

:آبي  تقسیم  مي كنند

1ن  ـ استوماتهاي هوایي  ـ كه  نقش  آنهاتبادالت  گازي  بی

.گیاه  و محیط  است 

2یاه  ـ استوماتهاي  آبي  ـ كه  نقش  آنها دفع  آب  اضافي  از گ

.است 
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ر انواع  استوماتها   هوایي  بر اساس  نحوه  استقرار آنها د
سطح  بشره  

-استوماتهاي  سطحي  ـ این  استوماتها با یاخته هاي  بشره  مجاور در خود در یك
.سطح  قرار مي گیرند

-تر استوماتهاي  برجسته  ـ در این  نوع ، استوماتها بر روي  یاخته هاي همراه  و باال
.  از یاخته هاي  بشره اي  مجاور خود قرار مي گیرند

-ه  و استوماتهاي  فرو رفته  یا عمقي  ـ این  نوع  استوماتها در زیریاخته هاي  همرا
ي  به  نام  غار گاهي  فرورفتگیهای.  در نتیجه  پایینتر از سطح  بشره  قرار مي گیرند

  آنها در بشره  بعضي  از گیاهان  مشاهده  مي شود كه  استوماتها در داخل( كریپت   )
ته  این  نوع  استوماتها را، كه  در واقع  نوعي  استومات  فرو رف. قرار مي گیرند

.  محسوب  مي شوند، استوماتهاي مخفي  یا نهفته  گویند
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 تفاوتهاي استوماتهاي  آبي  و  استوماتهاي  هوایي
1 ـ ضخامت  دیواره  یاخته هاي  روزنه اي  در استوماتهاي  آبي  كم  و یكنواخت  است.

2ـ یاخته هاي  روزنه اي  آبي  فاقد كلروپالست اند.

3 ـ تعداد استوماتهاي  آبي  در مقایسه  بااستوماتهاي  هوایي  ناچیز است.

4هاي  ـ استوماتهاي  هوایي  را در تمام  قسمتهاي  برگ  مي توان  یافت ، در حالي  كه  استومات
.آبي  فقط  در نوك  و كناره هاي  برگ  مشاهده  مي شوند

5ي  كه  ـ استوماتهاي  هوایي  را منحصراً در بخشهاي  هوایي  گیاهان  مي توان  یافت ، در حال
.استوماتهاي  آبي  هم  در بخشهاي  هوایي  و هم  در اندامهاي  غوطه ور وجود دارند

6  ـ در استوماتهاي  آبي ، اتاق  زیرروزنه اي  وجود ندارد و در عوض  اپیتم  در آنها دیده
(.نوعي  پامچال )مي شود 

7  ـ در اتاقهاي  زیرروزنه اي  استوماتهاي  هوایي  به  هیچ  وجه  آوند وجود ندارد در حالي
.كه  در استوماتهاي  آبي  آوندها بین  یاخته هاي  كروي  وارد شده  و به  آنجا ختم  مي شوند

8ـ بر خالف  روزنه هاي  هوایي  كه  باز و بسته  مي شوند، روزنه هاي  آبي  همیشه  بازند.
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ه  كركها بشره اي را بر حسب  نقشي  كه  دارند به  دو دست
:تقسیم  مي كنند

1حي  ـ كركهاي  ترشحي  كه  اهمیت  پوششي  ندارند و در بافت  ترش
.از آنها گفتگو خواهد شد

2ـ كركهاي  پوششي  یا محافظ  كه  به  عنوان  پوشش  ثانوي  روي
بشره  ظاهر مي شوند و گیاه  را در برابر عوامل  نامساعد محیط  

سریع  مانند گرماي  زیاد و خشكي  شدید حفظ  مي كنند و مانع  تبخیر
در گیاهان  مناطق  گرم  و خشك ، تراكم  كركهاي. آب  گیاه  مي شوند

ام  به  پوششي  فوق العاده  زیاد است  و پوششي  نمد مانند در سطح  اند
شید وجود مي آورند و بدین  سان  گیاه  را از تابش  مستقیم  نور خور

.حفظ  مي كنند
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 بافت  پریدرم
پریدرم  بافت  پوششي  ریشه ها و ساقه هاي  مسن  است  كه  بعد از

در ( رشد قطري )خراب  شدن  بشره  و همزمان  با آغاز رشد پسین  
ه  تشكیل  پریدرم  در ریشه  و ساق. اندامهاي  مذكور به  وجود مي آید

گیاهان  چوبي  چندساله ،دولپه ایها و بازدانگان  كه  داراي  رشد 
ه  پریدرم  از نظر ساختار از س. پسین اندیك  رویداد معمولي  است 

فلوژن    یا كامبیوم  چوب  پنبه اي  ( 1: بخش  تشكیل  شده  است 
چوب  پنبه  كه  از ( 2مریستمي  است  كه  پریدرم  را تولید مي كند، 

ه  فلودرم    بافتي  است  شبی( 3فلوژن  به  سمت  خارج  تولید مي شود، 
ه  طرف  پارانشیم  پوستي  كه  از یاخته هاي  حاصل  از تقسیم  فلوژن  ب

.داخل  تشكیل  شده  است 
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 مكان  و زمان  تشكیل  پریدرم
شره  و در بسیاري  از گیاهان ، نخستین  پریدرم  ساقه  معموالً زیر ب

.تشكیل  مي شود( سیب زمیني   )به ندرت  در خود بشره  

یه    در ریشه  بسیاري  از گیاهان ، نخستین  پریدرم  در دایره  محیط
ي  تشكیل  مي شود ولي  در ریشه  بعضي  از درختان  و گیاهان  علف

چند ساله ، كه  پوست  محل  تجمع  ذخایر غذایي  است ، پریدرم  در 
چون  پریدرم  عمر كوتاهي. الیه هاي  سطحي  پوست  به  وجود مي آید

تیب  دارد، تشكیل  آن  همه  ساله  تجدید شده  و پریدرم هاي  بعدي  به تر
.در زیر پریدرم هاي  قبلي  تشكیل  مي شوند

عدي  نخستین  پریدرم  در طي  اولین  فصل  رویشي  و پریدرم هاي  ب
در اواخر آن  و یا در اوایل  فصل  رویشي  سالهاي  بعد شكل  

.  مي گیرد
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عدسك ها
چون  وجود چوب پنبه  مانع  رسیدن  اكسیژن  به  بخشهاي  دروني

ك    ساقه  مي شود، به  همین  جهت  در الیه  پریدرم  منافذي  به  نام  عدس
ن  عدسكها همزمان  با پریدرم  و یا كمي  پیش  از آ.  به  وجود مي آیند
  وجود الیه هاي  پریدرمي  كه  در زیر بشره  ساقه  به. تشكیل  مي شوند

نحوه. مي آیند معموالً محل  تشكیل  عدسكها در زیر روزنه هاست 
  اطراف  تشكیل  عدسكها به  این  ترتیب  است  كه  یاخته هاي  پارانشیمي

وقع  در این  م. اتاقك  زیرروزنه  در جهتهاي  مختلف  تقسیم  مي شوند
ند كه  كلروفیل  یاخته هااز بین  مي رود و بافت  بي رنگي  باقي  مي ما

اخته اي  در سپس  تقسیم  ی. اتصال  یاخته هاي  آن  با یكدیگر سست  است 
ر این  د. بخشهاي  درونیتر پارانشیم  پوستي  ساقه  صورت  مي گیرد

. دتشكیل  مي شو« فلوژن  عدسك   »موقع  مریستم  ویژه اي  به  نام  
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 بافتهاي  نگاهدارنده

مكانیكي  بافتهاي  نگاهدارنده    یا استحكامي  بافتهایي  هستند كه  نقش  

  ارتجاع  استحكام ، انعطاف  و قابلیت. آنها سبب  استحكام  گیاه  مي شود

.  ت ساقه  در نتیجه  ویژگیهاي  خاص  و ساختار بافت  نگاهدارنده  اس

ته اي  به  بافتهاي  استحكامي  را بر اساس  تركیب  شیمیایي  غشاي  یاخ

(  زي متشكل  از یاخته هاي  زنده  با دیواره  سلول)كالنشیم    : دو گروه 

متشكل  از یاخته هاي  مرده  و دیواره  كم  و بیش)و اسكلرانشیم    

ناصر ذكر این  نكته  ضروري  است  كه  ع. تقسیم  مي كنند( چوبي  شده 

هادي  عالوه  بر نقش  هدایت ، به  علت  دارا بودن  دیواره هاي  چوبي  

.شده ، نقش  نگاهداري  را نیز به  عهده  دارند
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 بافت  كالنشیم

ش  كالنشیم  بافت  زنده اي  است  كه  از یاخته هاي  كم  و بی

( چوبي  نشده)كشیده اي  با دیواره هاي  نخستین  ضخیم  

ته هاي  ساختار و نحوه  قرار گرفتن  یاخ. تشكیل  شده  است 

خشیدن ، كالنشیمي  در پیكر گیاه  نشان  مي دهد كه  استحكام  ب

  بافت  از نظر شكل ، كالنشیم. نقش  اساسي  این  بافت  است 

.ساده اي  است  زیرا از یك  نوع  یاخته  تشكیل  شده  است
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 محل  بافت  كالنشیم  در گیاه

ژه  كالنشیم  بافت  نگاهدارنده  اندامهاي  جوان  گیاه  به  وی

ساقه هاي  جوان  و علفي ، برگ ، بخشهاي  مختلف  گل  و 

این  بافت  در گیاهان  مسن  و چوبي  در اطراف. میوه  است 

ه  كالنشیم  ممكن  است  ب. رگبرگ  اصلي  مشاهده  مي شود

ه  صورت  حلقه اي  پیوسته  در قسمتهاي  عمقي  پوست  ب

.وجود آید
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 انواع  یاخته هاي  كالنشیمي
1 . ایر ـ در این  حالت  گوشه هاي  یاخته  بیش  از س( زاویه دار)كالنشیم  گوشه دار

در برش  عرضي ، این  ضخامتها در محل  برخورد چند . نقاط  آن  ضخیم  مي شود
یاخته  یا بیشتر دیده  مي شود

2 .  ه  ـ واژه  تیغه  مربوط  به  شكل  ضخیم  شدن  ب(ورقه اي )كالنشیم  تیغه اي
افزایش  ضخامت  در دیواره هاي  مماسي  یاخته ها صورت  .صورت  صفحه اي  است 

یده  نمونه هاي  این  نوع  كالنشیم  در بخش  پوستي  ساقه  آقطي  و عناب    د. مي گیرد
.  مي شود

3.ـدر این  نوع  كالنشیم  ضخیم  شدن  در بخشهایي  از دیوارهكالنشیم  حفره اي
.رخ  مي دهد كه  روبه روي  فضاهاي  داخلي  قرار گرفته اند

4.  ت  در ـ در این  نوع  كالنشیم ، دیواره  یاخته  به طور یكنواخكالنشیم  حلقوي
.  سطح  داخلي  ضخیم  شده  است  و فضاي  سه  گوش  در آنها یافت  نمي شوند



مورفولوژی و تشریح گیاهی

 بافت  اسكلرانشیم

  اصطالح  اسكلرانشیم  به  یاخته هایي  اطالق  مي گردد كه  داراي

دیواره هاي  ضخیم  و اغلب  چوبي  شده اند و نقش  اصلي  آنها 

لف  وجود بافت  اسكلرانشیم  در اندامهاي  مخت. نگاهداري  گیاه  است 

ن  گیاه  مقاومت  آنها را در برابر عواملي  نظیر كشش ، خم  شدن ، وز

به  عالوه  یاخته هاي  نرم ، زنده  و واجد . و فشار افزایش  مي دهد

وامل  دیواره  نازك  نخستین ، بافتهاي  دیگر را از صدمات  احتمالي  ع

:  یاخته هاي  اسكلرانشیمي  به  دو دسته . مذكور محافظت  مي كند

اي  دراز فیبرها داراي  یاخته ه. فیبرها   و اسكلریدها تقسیم  مي شوند

.و اسكلریدها واجد یاخته هاي  كوتاه اند
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اسكلریدها
این  یاخته ها در بیشتر بخشهاي  گیاه  به  صورت  منفرد و یا

توده هایي  از یاخته هاي  سخت  در میان  بافت  نرم  پارانشیم  دیده
دیواره  آنها اغلب  چوبي  شده  است  و تعداد زیادي  . مي شوند

محتویات  این  . فرورفتگیهاي  مجرا مانند در آنها دیده  مي شوند
یاخته ها عموماً زود از بین  مي روند و حفره  یاخته اي  را تشكیل

این  حفره ها در اثر ضخیم  شدن  دیواره  كوچك  شده  و در . مي دهند
ن  گاهي  ای. برش  عرضي  به  صورت  نقاط  روشني  مشاهده  مي گردند

این  یاخته ها . حفره ها از موادي  چون  لعابها، تانن ها پر مي شوند
با این  وجود، بعضي  از آنها به  علت  وجود . اغلب  مرده اند

ط  پالسمودسمهایي  كه  آنها را با یاخته هاي  پارانشیمي  مجاور مربو
.مي سازند زنده  مي مانند
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ن  اسكلریدها به  شكلهاي  مختلف  دیده  مي شوند و به  همی
:گروه  تقسیم  مي كنند5دلیل  آنها را به  

1 . ندتایي  یاخته هاي  اسكلرانشیمي  منفرد یا چیاخته هاي  سنگي  )براكي  اسكلرید
یز نامیده  منظم  و یا گرد با دیواره  بسیار ضخیم اند كه  اصطالحاً یاخته هاي  سنگي  ن

.مي شوند

2 . ماكرو اسكلریدها   میله اي  شكل اند و غشاي  دانه ها را به  ماكرواسكلرید
.صورت  الیه اي  مي پوشانند، مانند دانه هاي  تیره  حبوبات 

3 . رآمده  و انتهاي  آنها ب. اوستئواسكلریدها   استخواني  شكل انداوستئواسكلرید
.گاهي  منشعب  است 

4 . استرواسكلریدها   ستاره اي  شكل  و به  صور گوناگوناسترواسكلرید
.  منشعب اند

5 .شكل اند و تریكواسكلریدها   بسیار كشیده  و تا حدي  رشته ايتریكو اسكلرید  
.فقط  یك  انشعاب  دارند
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 بافتهاي  هادي

    بافتهاي  هادي    یا آوندي  از بافت  چوبي    و آبكشي

د كاني  نقش  بافت  چوبي  هدایت  آب  و موا. تشكیل  یافته اند

.  از ریشه  به  سوي  برگ  است ( شیره  خام )محلول  در آن  

شیره  )بافت  آبكشي  سبب  جریان  فراورده هاي  فتوسنتزي

از این رو، مجموعة  این  دو . در گیاه  مي شود( پرورده 

.بافت  را دستگاه  هادي  گویند
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 بافت  چوبي

 یم  تراكئید   وسل   ، فیبر و پارانش: نوع  یاخته 4بافت  چوبي  از

سل ها چوبي  تشكیل  شده  است  و مهمترین  آنها، یعني  تراكئیدها و و

ش  نق. به  عناصر تراكئیدي    موسوم  است  كه  عناصري  بي جانند

.  اصلي  این  یاخته ها انتقال  آب  و تا حدي  نیز حفاظت  گیاه  است

در . دیاخته هاي  فیبري  در بافت  چوبي  موجب  استحكام  گیاه  مي شو

.  ردبعضي  موارد اسكلریدها رانیز مي توان  در این  بافت  مشاهده  ك

ري  یاخته هاي  پارانشیمي ، كه  نقش  ذخیره اي  و یا فعالیتهاي  دیگ

كامبیوم    بافت  چوبي  از پرو. دارند، نیز در این  بافت  یافت  مي شوند

.  ردبه  وجود مي آید و پروكامبیوم  از مریستم  انتهایي  منشأ مي گی



مورفولوژی و تشریح گیاهی

 اجزاي  بافت  چوبي

1 .  به  دو نوع  اصلي  از عناصر چوبيعناصر تراكئیدي  
( تشكیل  دهنده  آوندهاي  چوبي  ناقص)« تراكئید»: نامهاي 

ان  در گیاه( تشكیل  دهنده  آوندهاي  چوبي  كامل )« وسل »و 
.وجود دارند دارد

2 . ر مقایسه  د. یاخته هاي  فیبر چوبي  نسبتاً درازندفیبرها
نها با تراكئیدها، دیواره  آنها ضخیمتر و منافذ سقف دار آ
ر كم  كمترو كوچكتر است  و در حقیقت  آب  به  مقدار بسیا

.از آن  عبور مي كند



مورفولوژی و تشریح گیاهی

 پروتوگزیلم  و متاگزیلم
ته  اول  دس. در بافت  چوبي  نخستین  دو دسته  عناصر دیده  مي شوند

یده  آنهایي  هستند كه  زودتر شكل  مي گیرند و پروتوگزیلم    نام
.ارندمي شوند، دسته  دوم  كه  دیرتر به  وجود مي آیند متاگزیلم    نام  د

فعال  دارند پروتوگزیلم  در بخشهایي  از پیكر نخستین  گیاه  كه  رشد
ستین  متاگزیلم ، برعكس ، در بخشهایي  از پیكر نخ. به  وجود مي آید

.گیاه  تشكیل  مي شود كه  رشد طولي  آنها متوقف  شده  است 

ز پروتوگزیلم  فقط  از تراكئیدها و اجزاي  وسل ها، یعني  فقط  ا
عالوه  بر عناصر تراكئیدي  تشكیل  شده  است ، در حالي  كه  متاگزیلم ،

  چوبي  عناصر تراكئیدي ، داراي  فیبرها و یاخته هاي  پارانشیم  بافت
.نیز هست 



مورفولوژی و تشریح گیاهی

  (غربالي )بافت  آبكشي

هده  بافت  آبكشي  هدایت  فراورده هاي  فتوسنتز را به  ع
.دارد و همانند بافت  چوبي  یك  بافت  مركب  است 

ت بافت  آبكشي  در نهاندانگان  داراي  چند نوع  یاخته  اس .
. ارانشیم یاخته  آبكشي   ، یاخته  همراه   ، فیبر، اسكلرید و پ
یبر بافت  آبكشي  بازدانگان  فاقد یاخته  همراه  و گاهي  ف

.یاخته  آبكشي  آنها بانهاندانگان  تفاوت  دارد. است 

ند، یاخته هاي  آبكشي  مهمترین  اجزاي  بافت  آبكشي  هست
.  زیرا هدایت  فراورده هاي  فتوسنتزي  را به  عهده  دارند



مورفولوژی و تشریح گیاهی

 پروتوفلوئم  و متافلوئم

ل  بافت  آبكشي  نخستین  از پروكامبیوم  منشأ مي گیرد و شام

زگیاه  كه  در پروتوفلوئم  در بخشهایي  ا. پروتوفلوئم  و متافلوئم  است 

وئم  در صورتي  كه  متافل. حال  رشد طولي  هستند تشكیل  مي گردد

ي  از پس  از پروتوفلوئم  به  وجود مي آید و محل  تشكیل  آن  بخشهای

  در بافت  آبكشي. گیاه  است  كه  رشد طولي  آنها متوقف  نشده  است 

م  تشكیل  گیاهاني  كه  فاقد رشد پسین  و در مرحله  بلوغ اند،از متافلوئ

ه  معموالً اجزاي  لوله هاي  آبكشي  پروتوفلوئم  نسبت  ب. مي شود

.اجزاي  لوله هاي  آبكشي  متافلوئم  درازتر و باریكترند



مورفولوژی و تشریح گیاهی

 مقایسه  بافت  چوبي  و آبكشي

وبي  بافت  چ. بین  بافت  چوبي  و آبكشي  شباهتهایي  وجود دارند

ند كه  داراي  عناصر تراكئیدي  یعني  تراكئیدها و اجزاي  وسل ها هست

بافت  آبكشي  داراي  . هدایت  آب  و مواد كاني  را به  عهده  دارند

ده هاي  عناصر آبكشي ، یعني  یاخته هاي  آبكشي  است  كه  هدایت  فراور

ه هاي  در هر دو بافت  یاخت. فتوسنتز را به  وسیله  آنها انجام  مي دهد

ه  ولي  چیزي  مشاب. پارانشیمي ، فیبرها و اسكلریدها وجود دارند

ا، یاخته  همراه  در بافت  چوبي  دیده  نمي شود با وجود این  شباهته

. اندبافتهاي  چوبي  و آبكشي  از نظر شكل  و نقش  كامالً متفاوت



مورفولوژی و تشریح گیاهی

 بافت  ترشحي

سیار ساختارهاي  ترشحي  از نظر ساختار و محل  استقرار در گیاه  ب

بعضي  از این  ساختارها در درون  گیاه  و برخي  در. متفاوت اند

این  ساختارها به  اشكال  مختلف  دیده  . بیرون  آن  قرار دارند

ل  بعضي  به  صورت  كركهاي  غده اي  ساده ، برخي  به  شك. مي شوند

كركهاي  غده اي  پریاخته هاي  و عده اي  به  صورت  مجاري  یا 

(   هاي لوله هاي  شیرابه)حفره هاي  درون  یاخته اي  هستند التیسفرها   

درت  كه  از یاخته هاي  كشیده اي  تشكیل  شده اند، به  علت  دارا بودن  ق

.ترشح  و دفع ، جزو ساختارهاي  ترشحي  در نظر گرفته  شده اند



مورفولوژی و تشریح گیاهی

 انواع  ساختارهاي  ترشحي

 بر اساس  اینكه  مواد مترشحه  ساختارهاي  ترشحي  در
ه  دو درون  گیاه  باقي  بمانند یا از آن  خارج  شوند، آنها را ب

.گروه  تقسیم  مي كنند

-مواد مترشحه  این  :ساختارهاي  ترشحي  دروني
ساختارها همواره  درون  گیاه  باقي  مي مانند

- ساختارهاي  ترشحي  :ساختارهاي  ترشحي  بیروني
رون  بیروني  آنهایي  هستند كه  مواد ترشحي  خود را به  بی

گیاه  مي ریزند



مورفولوژی و تشریح گیاهی

 ساختارهاي  ترشحي  دروني
1 . د از ویژگیهاي  مهم  یاخته هاي  ترشحي  فعال  مي توان  وجویاخته هاي ترشحي

سیار پروتوپالست  متراكم  و سرشار از مواد پروتئیني ، هسته  درشت ، واكوئل  ب
.بزرگ ، ضخامت  دیواره  و حجم  زیاد را در آنها نام  برد

2 .  ه  گاهي  اتفاق  مي افتد كه  عده اي  از یاخته هاي  ترشحي ، ببافتهاي  ترشحي
ي  صورت  گروهي  در درون  اندامهاي  گیاهي  تشكیل  مي یابند و فعالیت  ترشح

.انجام  مي دهند كه  در این  صورت  آن  را بافت  ترشحي  گویند

3 .  فضاهاي  ترشحي  به  دو صورت  حفره ها و مجاري  دیده  فضاهاي  ترشحي
.مي شوند

4 .ترشحي  از یاخته هاي( لوله هاي ترشحي  یا شیرابه اي )التیسیفرها التیسیفرها  
جود منفرد بسیار دراز و یا از به  هم  پیوستن  عده اي  از یاخته هاي  ترشحي  به  و

.  مي آیند



مورفولوژی و تشریح گیاهی

ه  به  دو التیسیفرها را بر اساس  داشتن ، یانداشتن  شیراب

:گروه  تقسیم مي كنند

 ویژه  نهاندانگان اند و هرگز درالتیسیفرهاي  شیرابه اي ( الف

انند م)شیرابه ها معموالً سفید رنگ اند . بازدانگان  دیده  نمي شوند

ه  ولي  گاهي  نظیر شیرابه  خرزهره  بي رنگ  یا مانند شیراب( كاهو

.نارنجي  رنگ اند( از خانواده  خشخاش )مامیران    

 ممكن  است  حاوي  موادي  مانند التیسیفرهاي  بدون  شیرابه ( ب

ا در این  صورت  آنها ر. صمغ ها، تانن ها، قندها و آلكالوئیدها باشند

.بر اساس  نوع  مواد مترشحه  موجود در آنها طبقه بندي  مي كنند



مورفولوژی و تشریح گیاهی

 تقسیم  التیسیفرها را بر اساس  ساختارشان  به  دو گروه

:مي كنند

 دنبال  هم  لوله هایي  هستند كه  در نتیجة: التیسیفرهاي  بند بند( الف  

ب  به  قرار گرفتن  تعدادي  یاخته هاي  كشیده  ترشحي  ساده  یا منشع

دیواره  بین  یاخته ها یا كامالً از بین  مي رود، یا . وجود آمده اند

.  منفذدار مي شود و یا دست  نخورده  باقي  مي ماند

 كیل  این  لوله ها، كه  از یك  یاخته  تش: التیسیفرهاي  بدون  بند( ب

ر د. شده اند، با رشد گیاه  دراز مي شوند و گاهي  منشعب  مي گردند

ود این  گونه  یاخته ها، هسته  تقسیم  مي شود و تعدادي  هسته  به  وج

. مي آورد



مورفولوژی و تشریح گیاهی

 ساختارهاي  ترشحي  بیروني

 ساختارهاي  ترشحي  بیروني  آنهایي  هستند كه  مواد

ن  مهمترین  ای. ترشحي  خود را به  بیرون  گیاه  مي ریزند

كركهاي ترشحي    و : ساختار عبارت اند از

.غده هاي ترشحي 



مورفولوژی و تشریح گیاهی

 كركهاي  ترشحي

ه  ب. این  كركها از بشره  یا بخشهاي  زیربشره اي  به  وجود مي آیند

از این  ترتیب  كه  یاخته هاي  بشره اي  یا زیربشره اي  بزرگ  شده  و

شهاي  فعال  بخ. بقیه  یاخته ها متمایز مي گردند و سپس  تقسیم  مي شوند

ترشحي  كركها معموالً در سر آنها قرار دارند و ممكن  است  از یك

رشحي  یا چند یاخته  تشكیل  شده  باشند كه  در این  صورت  كركهاي  ت

  از بخش  ترشحي  در بعضي. ساده  و چند یاخته اي  خوانده  مي شوند

كركها رشد بسیار حاصل  كرده  كرك  را به  صورت  غده  

.درمي آورد



مورفولوژی و تشریح گیاهی

 غده هاي  ترشحي

ه تري  آن  دسته  از كركهاي  ترشحي  كه  ساختار تكامل  یافت

غده هاي  ترشحي  . دارند، به  غده هاي  ترشحي  معروف اند

به  )در ترشح  مواد مختلفي  چون  محلولهاي  نمك ، قند 

به  ... ترپن ها، صمغها و( صورت  شهد گل  یا نكتار  

.شركت  دارند



مورفولوژی و تشریح گیاهی

هیداتودها
این  . هیداتودها   در برگهاي  جوان  و ساقه  نخود   دیده  مي شوند

ود هیدات. ساختارها، آبگوني  حاوي  اسیدهاي  آلي  را ترشح  مي كنند
.  ت از دو بخش  پایه  و سر بیضوي  چند یاخته اي  تشكیل  شده  اس
ه  فضاي  هنگام  ترشح ، بین  الیه  سلولزي  دیواره  و پوستك  زبرین  غد

ي  رسید، وقتي  كه  فشار آب  به  حد معین. زیرپوستكي  تشكیل  مي شود
سوراخها در پوستك  باز مي شوند و قطرات  آب  در سطح  آن  پدید

.مي آیند

دفع  آب  از طریق  هیداتودها در بسیاري  از گیاهان  نهاندانه
.صورت  مي گیرد



مورفولوژی و تشریح گیاهی

 غده  ترشح  كننده  نمك

غده هاي  ( 1: غده هاي  ترشح  كننده  نمك  به  دو صورت  دیده  مي شوند

ریك  كیسه  مانندي  كه  از یك  یاخته  ترشحي  بزرگ  در رأس  ساقه  با

ك  این  غده ها داراي  ی. تك  یاخته اي  یا چند یاخته اي  تشكیل  شده اند

( 2آتریپلكس   )یاخته  پایه اي  هستند، مانند اسفناج  وحشي  

ه  غده هاي چند یاخته اي  كه  از چندین  یاخته  ترشحي  و چندین  یاخت

.پایه اي  تشكیل  شده اند، مانند انواع  گز

وند و یاخته  یا یاخته هاي  ترشحي  پس  از پیر شدن  برگ  خشك  مي ش

.اندنمك  به  صورت  الیه اي  از پودر سفید در سطح  برگ  باقي  مي م



مورفولوژی و تشریح گیاهی

غده هاي ترشح  كننده  موسیالژ

ا این  غده ها موسیالژ ترشح  مي كنند كه  قسمت  اعظم  آن  ر

موسیالژ دفع  شده  در. پلي  ساكاریدها تشكیل  مي دهند

در اثر .فضاهاي  بین  دیواره  یاخته  و پوستك  قرار مي گیرد

.تخریب  پوستك ، موسیالژ در سطح  گیاه  ظاهر مي شود



مورفولوژی و تشریح گیاهی

  (نكتاري )غده هاي  ترشح  كننده  شهد گل

داین  غده ها مایع  قندي  ویژه اي  به  نام  شهد ترشح  مي كنن  .

یا بر روي  اجزاي  مختلف  « غده هاي  ترشح  كننده  شهد»

در . گل  و یا بر روي  سایر اندامهاي  گیاه  قرار دارند

ا و حالت  اول ، غده ها در قاعده  كاسبرگها، گلبرگها، پرچمه

همچنین  به  صورت  حلقه اي  در تخمدان  یا نهنج  گل  

.واقع اند



مورفولوژی و تشریح گیاهی

غده هاي  ترشح  كننده  ترپن ها

ف  بسیاري  از كركها و غده هاي ترشحي  تركیبات  مختل

ه اي  این  غده ها از یك  یاخته  پای. ترپن ها را ترشح  مي كنند

یك  و ساقه اي  به  طول  یك  یا چند یاخته  و سري  متشكل  از

دیواره  . یا چندین  یاخته  ترشحي  تشكیل  شده اند

 ، الیه  یاخته هاي ترشحي  به  صورت  پوستك ، الیه  پوستكي

.پكتیني ، و الیه  سلولزي  تمایز یافته  است 



مورفولوژی و تشریح گیاهی

 تارهاي  ترشحي

تارهاي  ترشحي. تارهاي  ترشحي    مواد چسبناك  ترشح  مي كنند

.  اندغده اي  معموالً از یك  پایه  و یك  سر چند یاخته اي  تشكیل  شده

همه  یاخته هاي  بشره اي  خارجي  و . گاهي این  تارها بدون  پایه اند

اك  ماده  چسبن. همچنین  یاخته هاي مجاور آنها توانایي  ترشح  را دارند

مترشحه  اغلب  آمیخته اي  از ترپن ها و موسیالژهاست  كه  در اثر 

ي  عمل  ترشح  مدت. تخریب  سریع  پوستك  به  غده  سطحي  مي رسد

   ، تارهاي  ترشحي  را روي  فلسهاي  گل سرخ. طوالني  ادامه  مي یابد

.فندق    و قهوه  مي توان  دید



مورفولوژی و تشریح گیاهی

 كركهاي  گزنده
« هر كرك  از یك  یاخته. غده اي  شكل اند« كركهاي  گزنده    گزنه

اریك  منفرد كشیده  تشكیل  شده  است  كه  پایه  كیسه  مانند و سر ب
ر از آن  در نوك  قسمت  سوزني ، سیلیس  و پایینت. سوزني  شكل  دارد
نوك  كرك  مدور و شبیه  سرنگ  است  و به  . كلسیم  وجود دارد

خش  محض  فرو رفتن  در پوست  مي شكند و در اثر فشار وارده  به  ب
ش  كیسه  مانند زیرین ، ترشحات  آن  وارد پوست  شده  و سبب  سوز

.مي شود

ه  قاعده  این  كركها از یاخته هاي  بشره اي  پوشیده  شده اند كه  ب
.  دطور آمده  در باالي  سطح  یاخته هاي  بشره اي  دیگر قرارمي گیرن

.بخش  ترشحي  كركها در پایه  قراردارد



مورفولوژی و تشریح گیاهی

 غده هاي  ترشح كننده  عطر گل
 عطر گلها در اثر تولید بعضي  مواد به  وجود مي آید كه  بخش  عمده  آنها را

ه  در بعضي  گیاهان ، این  مواد ب. روغنهاي  فرار در بشرة  گل  تشكیل  مي دهند
.  ندترشح  مي شو« غده هاي  ترشح  كننده  عطر گل   »وسیله  غده هاي  ویژه اي  به  نام  

.نمونة  این  غده ها را مي توان  در تیرة  ثعلب    مشاهده  كرد

روي  غده هاي  ترشح كننده  عطر گل  به  شكلهاي  زبانه اي ، مژه اي  یا بروس  مانند بر
اهي  اسانس  گلها معموالً به  صورت  بخار و گ. اندامهاي  مختلف  گل  دیده  مي شوند

.به  صورت  قطرات  بسیار كوچك  مایع  از آنها بیرون  مي آیند

محل  غده هاي  ترشح كننده  عطر گل  را مي توان  با فرو بردن  گلهاي  مختلف  در
بدین ترتیب  محل  استقرار این  غده ها رنگ. محلول  قرمز خنثي  مشخص  كرد

.ویژه اي  به  خود مي گیرد
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غده هاي  ترشحي  گوارشي  گیاهان  حشره خوار
عمه  ط. اندامهاي  شكار این  گیاهان  برگهاي  تغییر شكل  یافته اند

معموالً حشرات  و جانوران  كوچكي  هستند كه  به  وسیله  رنگهاي
.  جذاب  و درخشنده  برگها و همچنین  ترشح  شهد به  دام  مي افتند
. جانوران  به  طرق  مختلف  به  وسیله  این  برگها شكار مي شوند

در . دموسیالژ ترشح  شده  سبب  جلب  حشرات  به  طرف  گیاه  مي گرد
یعاً دیونه   پس  از نشستن  حشره  بر روي  برگ ، دو نیمه  برگ  سر
كل  بسته  مي شوند؛ در نپانتس    و ساراسنیا  ، كه  برگ  كوزه اي  ش
دارند، حشرات  پس  از ورود به  ته  آن  مي افتند و در دروزرا   
.درون  كركهاي  ویژه  موجود بر روي  برگها محصور مي شوند
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 ریشه
خاك  . ریشه  یكي  از اندامهاي  اصلي  گیاه  است  و عموماً درون  خاك  قرار دارد

ر نقش  اصلي  ریشه  د. خوب  عناصر كاني  مورد استفاده  گیاه  را فراهم  مي كند
یه  زندگي  گیاه ، جذب  آب  و مواد كاني  و نگاهداري  گیاه  است  به  عالوه  ریشه  كل

ه  گیاهان  معموالً مقداري  مواد غذایي  را، حداقل  براي  زماني  كوتاه ، در خود ذخیر
ریشه  عالوه  بر سه  نقش  جذب  آب  و مواد كاني ، نگاهداري  گیاه ، و . مي كنند

آب  و . اندوختن  مواد، عمل  هدایت  مواد غذایي  و آب  را نیز عهده دار است 
نمكهاي  كاني  كه  از خاك  جذب  شده اند، به  ساقه  و از آنجا به  برگ  و دیگر 

مواد آلي  . اندامهاي  گیاه ، كه  در باالي  سطح  خاك  قرار دارند، هدایت  مي شوند
س  از ساخته  شده  در برگها نیز از طریق  ساقه  به  ریشه  اصلي  حمل  مي شود و سپ

  ریشه ها ریشه  اصلي  به  ریشه هاي  فرعي  و باالخره  به  بافتهاي  زاینده  كوچكترین
.مي رسد
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 ریشه  داراي  ویژگیهاي  زیر است:
1ـ كالهكي  كه  نوك  آن  را محافظت  مي كند و بدون  بشره  حقیقي

.است  چنین  بخشي  در ساقه  وجود ندارد

2ـ وجود تارهاي  كشنده  كه  آب  و نمكهاي  كاني  را جذب  مي كند.

3نار ـ دستجات  چوب  و آبكش  نخستین  كه  به  صورت  متناوب  در ك
.یكدیگر قرار مي گیرند

4  ن  تمایز آ: یعني : است « برون  مركزي   »ـ رشد چوب  نخستین
.از سمت  خارج  به  طرف  داخل  صورت  مي گیرد

5 ـ فاقد روزنه  است  و انشعابات  آن  از دایره  محیطیه  منشأ
.مي گیرند

6سین  ـ ساختار پسین  در دو لپه ایها و بازدانگان  همانند ساختار پ
.ساقه  است 
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 توازن  بین  ریشه ، ساقه  و برگهاي  گیاه

رقرار در هر گیاه ، بین  مقدار ریشه  و ساقه  و برگها باید توازني  ب

این  توازن  به  ویژه  از نظر مجموع  سطح  برگ  و مجموع  . باشد

دن  به  عبارت  دیگر، بین  ساخته  ش. سطح  ریشه  حائز اهمیت  است 

ة  هیدراتهاي  كربن  توسط  برگها و جذب  آب  و مواد كاني  به  وسیل

تر هرقدر مجموع  سطح  برگها بیش. ریشه  باید توازني  حفظ  شود

  انرژي  باشد، نور بیشتري  از خورشید دریافت  مي شود و در نتیجه

.  رددنوري  بیشتري  براي  ساخته  شدن  هیدراتهاي  كربن  جذب  مي گ

ري  از همچنین  هرچه  سطح  ریشه  بیشتر باشد، آب  و مواد كاني  بیشت

.خاك  جذب  مي شود
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د ریشه ها ممكن  است  متناسب  با نقشي  كه  ایفا مي كنن
:تغییر شكل  یابند كه  مهمترین  آنها عبارت اند از

1 .  (  غده اي )ریشه هاي  ذخیره اي

2 .  ریشه هاي  كوتاه  شده

3 .میكوریز  .

4 .  ریشه هاي

5 . ریشه هاي  هوایي

6 .  (مكنده )ریشه هاي  انگلي

7 . ریشه هاي  تنفسي
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 آرایش  بافتهاي  نختسین  در ریشه

-(  م پیش  مریست)كالهك  در نوك  قرار دارد و پرومریستم    كالهك

را حفظ  مي كند، در ضمن  باعث  سهولت  نفوذ ریشه  به  درون  خاك

.مي شود

- ك  بشره ، كه  تارهاي  كشنده  بخشي  از آن  است ، از الیه هاي  یبشره

.  ي شودیاخته اي  تشكیل  شده  است  با این  حال  موارد استثنایي  دیده  م

تم  پوست  ریشه  كه  از پوست  ساقه  ضخیمتر است ، از مریسپوست

ت  در بیشتر دولپه ایها و بازدانگان ، پوس. اصلي  به  وجود مي آید

.  بیشتر از یاخته هاي  پارانشیمي  تشكیل  شده  است 
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  (برون  پوست )اگزودرم

ن  دیواره  یاخته اي  الیه  زیر بشره  در بسیاري  از گیاها

در این  صورت  اگزودرم  به  . چوب  پنبه اي  مي شود

ر اگزودرم  از نظ. صورت  بافت  محافظ  تشكیل  مي گردد

ته هاي  یاخ. ساختاري  و سیتوشیمیایي  شبیه  آندودرم  است 

اگزودرم  حتي  پس  از رشد كامل ، پروتوپالست  زنده  

.الیه  متغیر است 3ضخامت  اگزودرم  از یك  تا . دارند
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  (درون  پوست )آندودرم
  آخرین  الیه  دروني  پوست  كه  از یك  ردیف  یاخته هاي  مشخص

ي  تشكیل  شده  است  آندودرم  نام  دارد و یكي  از ویژگیهاي  ساختار
م  این  یاخته ها به  شكل  مكعب  مستطیل  و كامالً به  ه. ریشه  است 

سطوح  دروني  و بیروني  آنها سلولزي  است  اما در . فشرده اند
یده  سطوح  دیگرشان  نوار ضخیمي  از جنس  چوب  پنبه  یا كوتین  د

نوار)مي شود كه  همانند قاب  یا كمربندي  به  دور یاخته  قرار دارد 
رخي  ب. قابهاي دویاخته  مجاور كامالً به هم  اتصال دارند (. كاسپاري   

ساخته  معتقدند كه  نوار كاسپاري  از لیگنین  یا چوب  پنبه  یا هر دو
وري  سیتوپالسم  یاخته هاي  آندودرمي  به  نوار كاسپاري  ط. شده  است 

ي  جدا چسبیده  است  كه  در اثر مواد پالسمولیز كننده    نیز به  آسان
.نمي شود
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 دایره  محیطیه
ك  الیه  در مراحل  نخستین  تشكیل  استوانه  مركزي  از پروكامبیوم  ی

به  یاخته  پارانشیمي  از قسمت  بیروني  آن  تنوع  حاصل  مي كند و
دایره  محیطیه  به  عنوان  . صورت  دایره  محیطیه  ظاهر مي شود

شه  به  نوعي  بافت  مریستمي  نامشخص  تا آغاز ساختار پسین  در ری
.  فعالیت  خود ادامه  مي دهد و ریشه هاي  جانبي  تولید مي كند

یاخته هاي  ویژه اي  از آن  كامبیوم  آوندي  و یاخته هاي  دیگر آن ، 
.كامبیوم  چوب  پنبه اي  را به  وجود مي آورند

در نهاندانگان ، دایره  محیطیه  معموالً یك  الیه  است ، اما در
حیطیه  دایره  م. بسیاري  از تك  لپه ایها از چند الیه  تشكیل  شده  است 

.  در بازدانگان  متشكل  از چند الیه  است 
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 استوانه  مركزي
به  استوانه  مركزي  از بقیه  یاخته هاي  قسمت  دروني  پروكامبیوم  

استوانه  . وجود مي آید و بخش  مركزي  ریشه  را اشغال  مي كند
ر مركزي  در پوست  ریشه  مشخصتر از ساقه  است ، زیرا آندودرم  د

روني ، با توجه  به  اینكه  مریستم  اصلي  د. ریشه  رشد بیشتري  دارد
ر بر خالف  ساقه ، در ریشه  وجود ندارد، بافت  پارانشیم  نامنظم  د

اما در ریشه  .ریشه  گیاهان  دولپه اي  دیده  نمي شود( مغز)مركز 
.گیاهان  تك  لپه اي  ممكن  است  تشكیل  گردد

م  از آنجا كه  دایره  محیطیه  و استوانة  مركزي  هر دو از پروكامبیو
. دبه  وجود مي آیند، به  مجموع  این  دو قسمت  استل    نیز مي گوین
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 ساختار پسین  ریشه

  نمو قطري  ریشه  مربوط  به  فعالیت  دو الیه  زاینده
  بدین  نحوه  تشكیل  كامبیوم  آوندي. كامبیوم  و فلوژن  است 

پس  از كامل  شدن  رشد نخستین ، ( 1: ترتیب  است  كه 
  و پروكامبیوم  بین  انشعابات  آوندهاي  چوبي  نخستین
ورت  آوندهاي  آبكشي  نخستین  باقي  نمي ماند، بلكه  به  ص

قطعات  جدا از هم  است  و بخشي  از كامبیوم  آوندي  را 
یاخته هاي  دایره  محیطیه  كه  بر روي  ( 2. تشكیل  مي دهد

قسمت  خارجي  انشعابات  آوندهاي  چوبي  قرار دارند، به
.یاخته هاي  مریستمي  تبدیل  مي شوند
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 برگ  بازدانگان

  (  سرو)یا پولك  مانند ( كاج )برگ  اكثر بازدانگان  سوزني

وك  برگهاي  سوزني  فقط  یك  رگبرگ  دارند و به  ن. است 

نگان  اشكال  دیگر برگ  نیز در بازدا. تیزي  ختم  مي شوند

پهنك  برگ  در ژنگگو پهن ، در سیكاس    . وجود دارند

.ت شبیه  نخلها و در گنه توم  شبیه  به  برگ  دولپه ایهاس
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 آرایش  جوانه  برگ  یا برگ  روي  ساقه
آرایش  جوانه  برگ  یا برگ  گیاهان  گلدار روي  ساقه  داراي  نظم

فته  چنانكه  گ. معیني  است  كه  در اصطالح  آن  را فیلوتاكسي    نامند
در بعضي  موارد، . شد، برگها در محل  گره ها به  ساقه  متصل اند

 رسد رشد میانگرهي  ساقه  بسیار كاهش  مي یابد و چنین  به  نظر مي
. كه  برگها در مجاورت  سطح  زمین  به  یك  ناحیه  اتصال  دارند

یا « طوقه اي »برگهایي  كه  به  چنین  وضعي  قرار گرفته اند، 
« ساقه اي »نامیده  مي شوند و در مقابل  آنها برگهاي  « ریشه اي »

ه  طول  هستند كه  روي  ساقه  قرار گرفته اند و توسط  میانگره هایي  ك
ت  یك  گیاه  ممكن  اس. قابل  مالحظه اي  دارند از یكدیگر جدا مي شوند

.داراي  هر دو نوع  برگ  طوقه اي  و ساقه اي  باشد
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ه  طرز قرار گرفتن  برگهاي  ساقه اي  در طول  ساقه  بر س
:نوع  است 

 تن  ـ در تعدادي  از گونه ها نحوه  قرار گرفبرگهاي  متقابل ( الف
ر برگها به  صورتي  است  كه  در هر گره  دو برگ  روبه روي  هم  قرا

گرفته  باشند

 ـ اگر در هر گره  بیش  از دو برگ  وجود برگهاي  فراهم ( ب
داشته  باشد، این  نوع  آرایش  را فراهم  گویند

 گ  ـ هنگامي  كه  در هر گره  شاخه  فقط  یك  بربرگهاي  متناوب ( ج
دیده  شود، آرایش  برگها روي  شاخه  یا ساقه  مارپیچي  است  و در

.اصطالح  متناوب  گفته  مي شود
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 ساختار دروني  برگ

  ته هاي  بشره ، پارانشیم  پوستي ، دس)تمام  بافتهاي  برگ

ند، با بافتهاي  مربوطه  ساقه  ارتباط  مستقیم  دار( آوندي 

اي  اما برگ  به  ج. بنابراین  برگ  زایده  جانبي  ساقه  است 

.تقارن  محوري ، داراي  تقارن  دوطرفي  است 
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 دمبرگ
است  تمام  سطح  دمبرگ  از بشره  پوشیده  شده  كه  امتداد بشره  ساقه  

و درون  آن  پارانشیمي  وجود دارد كه  رگبرگها از میان  آن  
آوندهاي  چوب  ـ آبكش  با همان  وضعي  كه  در ساقه  قرار . مي گذرند

وارد ( آوندهاي  آبكشي  در خارج  و آوندهاي  چوبي  در داخل )دارند 
وبي  در نتیجه  آوندهاي  آبكشي  در پایین  و آوندهاي  چ. برگ  مي شوند

عالوه  بر آوندها، . آنها در باالي  آوندهاي  آبكشي  قرار مي گیرند
.یاخته هاي  فیبري  نیز در رگبرگ  وجود دارند

پارانشیم  دمبرگ  از نوع  پارانشیم  كلروفیلي  است  كه
غالباً دسته هاي  . یاخته هایش  به  موازات  محور اندام  دراز شده اند

ستحكام  كالنشیمي  زیر بشره اي  در آن  تمایز یافته اند كه  به  دمبرگ  ا
.و انعطاف  الزم  را مي بخشند
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  در برش  عرضي  پهنك  سه  نوع  بافت  اصلي  دیده
:مي شود

1 )مامي  الیه  بشره  ت: بشره  در هر دو سطح  باالیي  و پاییني  برگ
ن  سطح  برگ  را مي پوشاند و به  بشره  شاخه اي  كه  برگ  بر روي  آ

.واقع  شده  متصل  مي شود

2)  و زیرین  پارانشیمي  است  كه  فضاي  بین  بشره  زبرین: مروفیل  
برگ  را پر مي كند، یاخته هاي  مزوفیل  حتي  پس  از بلوغ  داراي

.دیواره  نازك  و هسته اند

3 ) رگبرگها رشته هایي  آوندي  و:  رگبرگها یا دسته هاي  آوندي
ادامه  رشته هاي  آوندي  دمبرگ  هستند كه  شبكه  گسترده اي  را در 

هنك  رگبرگهاي  اصلي  غالباً در سطح  پ. مزوفیل  تشكیل  مي دهند
.برجسته اند و همان  تشكیالت  دمبرگ  در آنها دیده  مي شود
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 تغییر شكل  برگ

ه  برگ  ممكن  است  غیر از نقشهاي  اصلي  خود، اعمالي  ب

در این  صورت  گاهي  . منظور سازش  با محیط  انجام  دهد

حي  به  نحوي  كامالً محسوس  شكل  ظاهري  و ساختار تشری

ره  و غی( خار)آن  تغییر مي كند و به  صورت  پولك ، تیغ  

.درمي آید
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 ساقه

رون  ساقه  بخشي  از محور اصلي  گیاه  است  كه  معموالً بی

با وجود این ، . از خاك  و به  طور قائم  در فضا قراردارد

ساقه هایي  وجود دارند كه  به  طور افقي  در زیر یا روي  

ني  شكل  كلي  ساقه  مخروطي  است ، یع. خاك  جاي  مي گیرند

در ناحیه  یقه  كه  در سطح  خاك  قراردارد، قطر بیشتري

خلها بعضي  از گیاهان  مانند ن. دارد و در انتها باریك  است 

.ساقة  استوانه اي  دارند
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    نقش ساقه
1 ا ساقه  به  گیاه  استحكام  مي بخشد و برگها را به  وسیله  شاخه ه: ـ نگاهداري

.درسطوح  مختلف  نگاه  مي دارد

2 نین  همچ. ساقه  مسیر انتقال  آب  و نمكهاي  كاني  از ریشه  به  برگهاست :ـ هدایت
خش  موادي  كه  در برگها ساخته  مي شوند از ساقه  به  ریشه  و دیگر اندامهاي  گیاه  پ

.مي شوند

3آب  و . عمر متوسط  یاخته هاي  گیاهي  یك  تا سه  سال  است: ـ تولید بافتهاي  جدید
جریان  مي یابد اما این  جریان  به  انرژي  نیاز نمكهاي  كاني  در یاخته هاي  مرده  

.  دارد

4اي  ساقه هاي  بعضي  گیاهان  قادرند مواد گوناگون  را در بافته: ـ اندوختن  مواد
.مثالً ساقه  نیشكر، قند ذخیره  مي كند. خود ذخیره  كنند

5جه  یاخته هاي  سطحي  ساقه هاي  جوان  داراي  كلروفیل اند و در نتی:ـ فتوسنتز
.مي توانند همانند برگ  عمل  فتوسنتز را انجام  دهند
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 ساقه  داراي  ویژگیهاي  زیر است:

1، به  ـ دستجات  چوب  و آبكش  نخستین ، برخالف  ریشه
.صورت  دسته هاي  توام  چوب  ـ آبكش  قراردارند

2ـ رشد چوب  نخستین  درون  مركزي  است ، در حالي  كه
.در ریشه  برون  مركزي  است 

3 ـ در ساقه ، برخالف  ریشه ، روزنه  وجود دارد و
.شاخه هاي  آن  از مریستم  انتهایي  سرچشمه  مي گیرند

4 ـ بشره  در ساقه  پیوسته  است.

5 ـ ساختار پسین  ساقه  همانند ریشه  است.
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 شكل  ظاهري  ساقه

ساقه هاي  : ساقه ها از نظر محیط  زندگي  بر سه  نوع اند

ساقه ها در . آبي ، ساقه هاي  هوایي  و ساقه هاي  زیرزمیني 

هر محیطي  كه  زندگي  كنند، عموماً گره    و میانگره    

زي  چون  ساقه هاي  آبي  در آب  زندگي  مي كنند لذا نیا. دارند

به  بافت  نگاهدارنده  ندارند، در نتیجه  یا فاقد بافت

نگاهدارنده اند و یا مقدار بسیار كمي  از آن  دارند و از 

.این رو عموماً نرم اند
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  ساقه هاي  هوایي  و زیرزمیني  بر اساس  طول  عمر، نوع
حیط  و گیاه  و نیاز به  حفاظت  در برابر تغییرات  اقلیمي  م

:نحوه  رشد برچند نوع اند
1 ) ب ، مانند گردو، سی: ساقه  بازدانگان  و دولپه ایهاي  چوبي

.كاج ، بلوط 

2 ) مانند لوبیا، نخود، : ساقه  گیاهان  دولپه اي  علفي
.آفتاب گردان  و شمعداني 

3 ) مانند ذرت ، جو گندم ، مارچوبه  و : ساقه  گیاهان  تك  لپه
.نخل 

4 ) مانند ساقه  زیرزمیني  : ساقه هاي  تغییر شكل  یافته
.سیب زمیني ، پیاز، ساقه  خزنده  توت فرنگي  و زنبق 



مورفولوژی و تشریح گیاهی

جوانه ها را، بر اساس  محل  قرارگرفتن  آنها بر روي  ساقه  تقسیم  مي كنند:

- در نوك  شاخه  و ساقه  قراردارد: جوانه انتهایي.

- د در محور برگ  یا در زاویه  بین  برگ  و شاخه  وجو: جوانه  جانبي  یا محوري
این  نوع  جوانه ها فقط  از نظر موقعیتشان  بر روي  شاخه  با جوانه هاي  . دارد

.انتهایي  تفاوت  دارند

- این  نوع  جوانه ها در نواحي. فقط  در بعضي  گونه ها وجود دارد: جوانه  فرعي
این  جوانه ها . گره  روي  جوانه  محوري  یا در یكي  از دو طرف  آن  قرارگرفته اند

.رشد نمي كنند مگر اینكه  جوانه  محوري  از میان  برود

-گاهي  جوانه ها در محلي  غیر از گره هاي  ساقه  به  وجود مي آیند:جوانه  نابجا.
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 ساقه  گیاهان  دولپه اي  علفي

را دولپه ایهاي  علفي  اغلب  گیاهاني  كوچك اند اگر غالف  
وه  جدا كنیم ، ساقه اي  سبز و صاف  دیده  مي شود كه  به  گر

و در مناطق  معتدل  . و میانگروه  تقسیم  شده  است 
، ساختار بیشتر آنها گیاهاني  یكساله  یا دوساله اند. مي رویند

. ظاهري  این  گیاهان  شبیه  ساقه  جوان  گیاهان  چوبي  است
گیاه. گره ، میانگره  و جوانه  دارند، اما جوانه ها برهنه اند

برگهاي  این  گیاهان  . در سرتاسر عمر فعال  است 
ا روي  نمي ریزند و در نتیجه  اثر برگها و اثر بافتهاي  آنه

.ساقه  دیده  نمي شوند
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 ساقه  گیاهان  تك لپه اي

هاي  چوبي   تك  لپه ای. بیشتر گیاهان  تك لپه اي  مناطق  معتدل  علفي اند

به  مناطق  گرم  محدود و ساختار ظاهري  آنها با بازدانگان  و 

  كه  ذرت  از تك لپه ایهاي  علفي  است. دولپه ایهاي  چوبي  تفاوت  دارد

م ، اگر غالف  را جدا كنی. ساقه  آن  از غالف  برگ  پوشیده  شده  است 

م  شده  ساقه اي  سبز و صاف  دیده  مي شود كه  به  گره  و میانگره  تقسی

ساقه  در منطقه  میان  گره  كامالً گرد است ، اما در محل  . است 

در .گره ها، كمابیش  تخم مرغي  شكل  و در یك  نقطه  فرورفته  است 

ه  مراحل  اولیه  رشد ساقه ، در نقطه  فرورفته  نامبرده ، جوانه هایي  ب

.وجود مي آیند كه  گل  و گاهي  ساقه  تولید مي كنند
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 :مهمترین  انواع  ساقه هاي  تغییر شكل  یافته  عبارت اند از
1 . ت    دادن  نام  رونده    به  انشعابات  هوایي  و نام  بن رسساقه  هوایي  خزنده  یا بن رست ها

.به  انشعابات  افقي  در خاك  مورد قبول  است 

2 . این  ساقه ها، اندامهاي  ذخیره اي  گیاه  به  شمار مي روند ساقه هايساقه هاي  زیرزمیني
.دیده  مي شوند( سوخ ها)زیرزمیني  به  اشكال  ریزومها  ، غده ها   و پیازها   

3 .كمي  داردساقه  پیچنده    دراز و باریك  است  و بافت  استحكاميساقه  پیچنده  یا پیچكها  .

4 .شكل  ظاهري  ساقه  برگ نما   همانند برگ  است ، سبز رنگ اند و نقشساقه  برگ نما
.برگ  را هم  انجام  مي دهند

5 . غذا را در بسیاري  از گیاهان  ساقه  و برگها سبزند و توانایي  ساختنساقه  گوشتي  
.  دارند

6 .اغلب  خارهاي    گیاهان ، ساقه  تغییر شكل  یافته  یا زایده    ساقه اندساقه  خارنما.
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 رشد ساقه
 تمام  ساقه ها رشد طولي  دارند ولي  . ساقه  داراي  رشد طولي  و رشد قطري  است

اي  هر دو نوع  رشد نتیجه  تقسیم  یاخته ه. رشد قطري  در همه  آنها دیده  نمي شوند
طري  رشد طولي  همیشه  مقدم  بر رشد ق. مریستمي  و تولید یاخته هاي  جدید است 

.  داست  و ساقه هایي  كه  داراي  هر دو نوع  رشدند، ابتدا رشد طولي  را آغاز مي كنن
به  همین  مناسبت  رشد طولي  را رشد نخستین  و رشد قطري  را رشد پسین

گر رشد پسین  از یك  سو استحكام  ساقه  را سبب  مي شود و از سوي  دی. مي نامند
هرسال  یاخته هاي  جوان  و فعال  جدیدي  به  وجود مي آورد كه  انتقال  مواد را 

تلف  رشد پسین ، بین  بافتهاي  نخستین ، كه  در نقاط  مخ. درگیاه  برعهده  دارند
سراسر ساقه  و ریشه  قراردارند، نوعي  پیوستگي  به  وجود مي آورد و امكان  

.  مي دهد كه  گیاه  مدت  بیشتري  زندگي  كند
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ساختار ساقه  تك لپه ایها با ساختار ساقة  دولپه ایها و
:بازدانگان  تفاوتهایي  به  شرح  زیر دارد

1ـ در ساقه  دولپه ایها و بازدانگان ، پروكامبیوم  آوندي  و در نتیجه  دسته هاي
آوندي  در یك  ردیف  به  صورت  حلقه  قراردارند، اما در تك لپه ایها، جز در 
ي  آن  مواردي  معدود در سرتاسر بافت  مریستمي  اصلي  یا حداقل  در بخش  بیرون

.پراكنده اند

2ـ در ساقه  بیشتر تك لپه ایها، كامبیوم  آوندي  تولید مي شود و همه  نوارهاي
.ید مي كنندپروكامبیوم  فقط  بافت  چوبي  نخستین  و بافت  آبكشي  نخستین  تول

3وار و ـ در تك لپه ایها، تشخیص  پارانشیم  پوستي  از استوانه  مركزي  اغلب  دش
.حتي  گاهي  غیرممكن  است 

4 ـ مغز اكثرا تحلیل  رفته  است.
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 پیدایش  بافتهاي  پسین  در ساقه
ر هنگامي  كه  گیاه  به  حد معیني  از رشد طولي  رسید، ساقه  دیگ

، لذا نمي تواند به  حد كافي  نقش  نگاهداري  و هدایت  مواد را ایفا كند
ش  بافتهاي  این  كیفیت  بر اثر پیدای. این  اندام  رشد قطري  پیدا مي كند

هادي  جدیدي  صورت  مي گیرد كه  از یك  مریستم  ثانوي ، یعني  
طري  كامبیوم  یا الیه  زاینده  چوب  ـ آبكش ، حاصل  مي شوند افزایش  ق

ن  در ای. ساقه  سبب  ایجاد شكافهایي  در بشره  و پوست  مي گردد
ه  صورت  نقشهاي  حفاظتي  و ذخیره اي  بشره  و پوست  به  وسیل

این  . بافتهاي  جدیدي  كه  جانشین  آنها مي گردند ایفا خواهد شد
اینده ، بافتهاي  جدید كه  شامل  چوب  پنبه  و فلودرم اند از دومین  الیه  ز

.یعني  فلوژن ، حاصل  مي شوند
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 ساختار ساقه  در محل  گره
از . دسته هاي  آوندي  برگها و جوانه ها ادامه  بافتهاي  هادي  ساقه اند

آنجا كه  برگ  و جوانه  در محل  گره  ساقه  قرار دارند گره  محل  
ناحیه  گره  . پیوند بافتهاي  آوندي  برگ ، جوانه  و ساقه  است 

در باالي  محلي  كه  آوندهاي  ساقه  منشعب. ساختاري  پیچیده  دارد
ي  مي گردند تا وارد برگ  و جوانه  شوند محفظه هایي  به  نام  جاي  خال

ز در محل  انشعاب  شاخه  ا. برگ    یا جاي  خالي  جوانه  پدید مي آیند
.ساقه  اصلي  نیز جاي  خالي  ایجاد مي شود

اعده  بخشي  از دسته  آوند را كه  بین  استوانه  مركزي  ساقه  و ق
اثر »و« اثربرگي   »برگ  یا قاعده  جوانه  قرارمي گیرد، به ترتیب  

.گویند« جوانه اي   
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 ساختار تشریحي  یقه

 قه  ی. گویند« یقه »ناحیه  هم  مرز دو اندام  ریشه  و ساقه  را

یر در حقیقت  همان  ساقه چه  نخستین  گیاه  است  كه  محور ز

چنانكه  مي دانیم  دسته هاي  چوب  و آبكش  در. لپه  نام  دارد

این  تغییر محل. ریشه  متناوب  و در ساقه  هم پهلوست 

قه  و دسته هاي  چوبي  و آبكشي  در ریشه  و ساقه  در ناحیه  ی

.یا ساقه چه  صورت  مي گیرد
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 گل

ت ، اصطالح  گل  دادن  در زبان  عام  به  معني  شكفتن  گل  اس

در حالي  كه  در گیاه  شناسي  عبارت  است  از مجموعه  

تغییرات  ساختاري  و فیزیولوژیكي  كه  در جوانه هاي

ه  رویشي  صورت  مي گیرد و باعث  تبدیل  این  جوانه ها ب

.جوانه هاي  زایشي  مولد گل  مي گردد
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 ساختار عمومي  گل

مون  كاملترین  گلها چهار بخش  دارند كه  عموماً چهار پیرا

این  چهار بخش . را تشكیل  مي دهند

، جام  گل    (كاسبرگها  )كاسه  گل    : عبارت اند از

 ها  برچه)مادگي  گل   ( پرچمها  )، نافه  گل    (گلبرگها  )

هاي  این  چهار پیرامون  معموالً به  نهنج  گل   ، كه  در انت(. 

دمگل    قرار دارد متصل اند 
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 اندامهاي  پوششي  گل

  (  گلپوش)مجموعه  كاسبرگها و گلبرگها را پوشش  گل

لها بعضي  گ. گویند كه  بخش  نازاي  گل  را تشكیل  مي دهد

ه  تیر)فاقد پوشش اند، خواه  هرگز در آنها وجود نداشته  

گیاهان  بعضي  از)و خواه  بعداً از بین  رفته  باشد ( فلفل 

اده  در بعضي  گلها پوشش  گل  س(. تیره  گردو و اسفناج 

ید و گیاهان  تیره  ب)است  و فقط  كاسه  گل  را شامل  مي شود 

(.توت 
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 كاسه  گل

ایر كاسه  گل  اولین  پیراموني  است  كه  پدید مي آید و س
ده  و كاسه  گل  سبز رنگ  بو. قطعات  گل  را در برمي گیرد

گ  از نظر شكل  ظاهري  و ساختار تشریحي  شبیه  به  بر
گاهي  كاسبرگها به  علت  دارا بودن  رنگیزه هاي  . است 

.  ندفالوني  رنگین اند و منظره  و ساختار گلبرگها را دار
كاسه  گل   .نامیده  مي شوند« گلبرگ  نما»در این  صورت  

 اي  گاهي  یكي  از كاسبرگها شكل  ویژه. عموماً منظم  است 
به  خود مي گیرد 



مورفولوژی و تشریح گیاهی

 جام  گل

د یا به  گلبرگها صفحات  نازكي  هستند كه  معموالً سفی
ع  آبي ، علت  داشتن  رنگیزه هاي  آنتوسیاني  به  رنگهاي  متنو
رومها بنفش ، قرمز و به  علت  دارا بودن  فالونها یا لیپوك

ر تنوع  شكل  د. به  رنگهاي  زرد یا نارنجي  دیده  مي شوند
 پهنك  و گلبرگها بیش  از كاسبرگهاست  در گلبرگها معموالً 

  داده  تشخیص« ناخنك   »بخش  زیرین  باریكتري  به نام  
ر غالباً د.مي شود كه  گلبرگ  را به  نهنج  متصل  مي كند

.قاعده  گلبرگها غده هاي  ترشح  كننده  نوش  جاي  دارند
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 اندامهاي  جنسي  گل

زیرا یاخته هاي  جنسي. نافه  و مادگي  اندامهاي  اصلي اند

.در آنها به  وجود مي آیند

ل  نافه  گل  از پرچمها و هر پرچم  از میله  و بساك  تشكی

.شده  است 
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 بساك

سیله  بساك  برجستگي  كیسه  مانندي  در انتهاي  میله  است  كه  به  و

مت  این  دو قس. شیار طولي  به  دو قسمت  استوانه اي  تقسیم  مي شود

هر . ددر تمام  طول  خود به  وسیله  بافت  پارانشیمي  به  هم  چسبیده ان

قسمت  دو حفره  دراز به  نام  كیسه  گرده  دارد كه  درون  آنها دانه هاي

رده  هر در بساك  رسیده ، بافتي  كه  دو كیسه  گ. گرده  تولید مي شوند

در نتیجه  شكافي  . قسمت  را از هم  جدا مي سازد از بین  مي رود

طولي  در دیواره  هر قسمت  استوانه اي  بساك  پدید مي آید و باعث

.پراكنده  شدن  دانه هاي  گرده  مي شود
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 دانه  گرده
  زاینده  و( هسته )دانه  گرده  رسیده  شامل  سیتوپالسم  دو یاخته

ر این  دیواره  از دو الیه  اگزین    د.روینده ، و دیواره  دانه  گرده  است 
خارج  و انتین    در داخل  تشكیل  شده  است  و نقش  آن  حفاظت  دو

.یاخته  نامبرده  است 

دیواره  دانه  گرده  ساختار ویژه اي  دارد كه  در هرگونه  گیاهي
در « ن   اسپوروپولنی»ماده اي  به  نام  . متفاوت  و قابل  تشخیص  است 

ر تركیب  شیمیایي  دیواره  دانه  گرده  وجود دارد،این  ماده  در براب
  گیاه  پوسیدگي  و فشار بسیار مقاوم  است  به  نحوي  كه  گاهي  از یك

.  فقط  دانه  گرده  آن  به  صورت  فسیل  باقي  مي ماند
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 مادگي  گل

 مادگي  یا اندام  ماده  گل  از یك  یا چند برچه  به  وجود

ا اگر مادگي  گل  فقط  داراي  یك  برچه  باشد آن  ر. مي آید

شد، مادگي  ساده  و اگر دو یا چند برچة  پیوسته  داشته  با

افته  برچه  را برگي  تغییر شكل  ی. مادگي  مركب مي نامند

گ  مي دانند، زیرا اوالً، برچه  در مراحل  اولیه  رشد به  بر

شباهت  دارد، ثانیاً در مراحل  رشد تكاملي  گل  شباهت

.برچه  به  برگ  مشاهده  مي شود
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 تخمدان

دتخمدان  بخش  میان  تهي  است  كه  یك  یا چند خانه    دار  .

تعداد برچه هاي  مادگي  مركب  اغلب  به  تعداد كالله ها 

مادگي  . بستگي  داردشكل   و یا تعداد خانه هاي  تخمدان )

گل  نخود تك  كالله اي  است  و تخمدان  آن  نیز یك  خامه  

مادگي  گل  الله  از سه  كالله  تشكیل  شده  است  و . دارد

.تخمدان  آن  سه  خانه اي  است  و سه  برچه  دارد



مورفولوژی و تشریح گیاهی

 تمكن

ندنحوه  قرار گرفتن  تخمك  را درون  تخمدان  تمكن    گوی  .

. ت نوع  تمكن  در شناسایي  گیاه  و رده بندي  آن  سودمند اس

كناري   ، : نوع  است  كه  عبارت اند از5تمكن  اصلي  

محوري   ، جانبي   ، مركزي   ، و قاعده اي  
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 خامه
خامه  بخش  دراز و باریك  برچه  است  كه  در بعضي  گلها دراز، در 

هر . اصالً وجود ندارد( آالله ، خشخاش )برخي  كوتاه  و در عده اي  
.رشته  كاكل  ذرت  كه  روي  بالل  دیده  مي شود یك  خامه  است 

در این  صورت  در . خامه ها ممكن  است  آزاد یا به  هم  متصل  باشند
ه  وسِط ستوني  كه  از اتحاد خامه ها ایجاد مي شود یك  یا چند مجرا ب
وجود مي آید و این  مجاري  در حقیقت  راه  عبور لوله  گرده  براي  

.رسیدن  به  تخمك  است 

  خامه  معموالً انتهایي  است ، یعني  ادامه  محور تخمدان  است ، ولي
رین  امكان  دارد بر اثر نمو غیرعادي  مادگي  به  صورت  جانبي  یا زی

.درآید
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 كالله
ك  قسمت  انتهایي  خامه  را كالله  گویند كه  ممكن  است  در نوك  خامه ، نازك  و باری

.باقي  بماند و یا برجسته  شده  و به  شكلهاي  مختلف  ظاهر شود

ه  به  از نظر كلي ، كالله  انتهاي  بافت  هادي  است  كه  در رأس  لوله  خامه  منبسط  شد
.شكل  كالله  درآمده  است 

عضي  كالله  در بیشتر گلها پس  از گرده  افشاني  پژمرده  شده  مي خشكد ولي  در ب
مك  گلها فعال  باقي  مي ماند و به  اندامي  تبدیل  مي شود كه  به  پراكندگي  میوه  ك

سطح  كالله  اكثراً داراي  یاخته هاي  كرك  مانند و كوتاهي  است  كه  در . مي كند
ندي  كالله  بعضي  از گیاهان  مایعي  چسبنده  و ق. جذب  و نگاهداري  گرده  مؤثرند
ه  باد در گیاهاني  كه  گرده افشاني  آنها به  وسیل. به  نام  مایع  كالله  ترشح  مي كند

.انجام  مي گیرد كالله  منشعب  و كركدار است 
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 ساختار تخمك
 تخمك    از سه  بخش  تشكیل  شده  است:

 اره  محل  اتصال  بند تخمك  به  دیو)ابتدا توده اي  از یاخته  در سطح  جفت  ( الف
.  ي شودپدیدار مي شود كه  رشد مي كند و به  بافتي  به  نام  خورش   تبدیل  م( تخمدان 

.تمام  یاخته هاي  این  بافت  مریستمي اند

 و اطراف  خورش  دو الیه  بافت  به  شكل  غالفي  به  طرف  باال رشد مي كنند( ب
ه  آن  نوك  خورش  را در بر مي گیرند و فقط  سوراخ  كوچكي  در انتها باز مي ماند ك

وسته  بافت  پیرامون  خورش  را پوسته  دروني  و پ« دوالیه   ». را سفت    مي نامند
.  پوشش  دانه  رسیده  از این  دو پوسته  به  وجود مي آید. بیروني  مي نامند

 ه اي  به  ناحی. رشته  نازكي  به  نام  بند   كه  تخمك  را به  جفت    مربوط  مي كند( ج
ر آنجا كه  بند به  تخمك  متصل  مي شود ناف    گویند و بن    ناحیه اي  را گویند كه  د

.پوست  دروني  از خورش  جدا مي شود
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 كیسه  جنیني

اما . نددر اوایل  تشكیل  تخمك ، تمام  یاخته هاي  بافت  خورش  یكسان  ا

ود و به زودي  یكي  از این  یاخته ها كه  نزدیك  سفت  است  متمایز مي ش

پالسم  نسبت  به  سایر یاخته هاي  اطراف  خود بزرگتر و داراي  پروتو

«  یاخته  مادر مگاسپور  »این  یاخته  را . متراكمتر مي گردد

، طي  دو تقسیم  (كروموزومي n2) هسته  این  یاخته  .مي نامند

( كروموزومي n) چهار یاخته  به  نام  مگاسپور : متوالي  میوزي 

تالشي  سه  مگاسپور كه  به  سفت  نزدیكترند عموماً م. تولید مي كند

مي گردند، اما چهارمین  مگاسپور كه  از سفت  دورتر است  بزرگ

.مي شود و باالخره  كیسه  جنیني    را تشكیل  مي دهد
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د كه  براي  انجام  لقاح  قبالً باید پدیده هایي  صورت  گیرن

:عبارت اند از

1، ـ گرده افشاني

2اي  ـ رویش  دانه  گرده  و عبور لوله  گرده  از خالل  بافته

.برچه  و تخمك 
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 گرده افشاني

ویندانتقال  دانه  گرده  از بساك  به  كالله  را گرده افشاني  گ .

در گلهاي  نر ماده  اگر گرده  یك  گل  روي  كالله  همان  گل

وي  رویش  یابد، گرده  افشاني  را مستقیم  ولي  اگر بر ر

یم  كالله  گل  دیگر رشد كند، گرده افشاني  را غیرمستق

با آنكه  غالب  نهاندانگان  داراي  گلهاي  نر ـ ماده. گویند

یم  انجام  هستند، ولي  به  عللي  گرده افشاني  در آنها غیرمستق

.  مي گیرد
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علل  و عوامل  گرده افشاني  مستقیم  بر دو نوع اند:
1  ـ گرده افشاني  پرچم  یك  گل  همزمان  با مادگي  كالله  همان  گل

.براي  پذیرش  گرده  انجام  مي گیرد

2 ل  یا حركات  گ( در گیاهان  تیره  گزنه )ـ حركات  طبیعي  پرچمها
ار توسط  باد و حشرات  دانه  گرده  گل  را بر روي  كالله  همان  گل  قر

.مي دهد

افشاني  شرایطي  كه  مانع  گرده افشاني  مستقیم  یا به  سود گرده 
ویژگیهاي  ساختاري  گل ، همزمان: غیر مستقیم اند عبارت اند از
، تك  جنس  بودن  و خود (دیكوگام   )نرسیدن  پرچمها و مادگي  

.ناسازگاري  گل 
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 رویش  دانه  گرده  و رشد لوله  گرده

الله  پس  از گرده افشاني ، دانه  گرده  بر سطح  مرطوب  و چسبناك  ك

به  علت. قرار مي گیرد و با جذب  مایع  سطح  كالله  متورم  مي شود

یجه  در سختي  الیه  اگزین ، فشار دروني  آن  افزایش  مي یابد و در نت

  در نقاطي  از دیواره  سلولز دروني  كه  مقاومت  كمتري  دارند، یعني

ود و محل  منافذ دانه  گرده ، برآمدگیهایي  به  نام  لوله  گرده  ایجاد مي ش

ت  چون  غالباً تعداد منافذ بیش  از یكي  است ، در ابتدا ممكن  اس

ت  چندین  لوله  گرده  از آن  خارج  شوند ولي  فقط  یكي  از آنها سبق

.گرفته  رشد مي كند و از راه  خامه  خود را به  تخمدان  مي رساند
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 لقاح
اندازه  شكل  و. آمیزش  دو یاخته  نر و ماده  را با یكدیگر لقاح  گویند

ها در گیاهان  گلدار متفاوت  است  و آن( گامتها)یاخته هاي  نر و ماده  
از . مي نامند( یاخته  ماده )و تخمزا ( یاخته  نر)را به  ترتیب  اسپرم  

  هسته  تركیب  هسته ها پلوئید اسپرم  با هسته  هاپلوئید تخمزا، یك
ن  اسپرم  دومی. به  وجود مي آید( زیگوت   )دیپلوئید به  نام  یاخته  تخم  

سپرم  تركیب  مي شود و آندو( یاخته  مادر آندوسپرم )با هسته  ثانویه  
.  كروموزوم  است n3نخستین    را تشكیل  مي دهد كه  داراي   

ر تركیب  همزمان  دو یاخته  نر یكي  با تخمزا و دومي  با یاخته  ماد
الي  آندوسپرم ، لقاح  مضاعف  گویند و تخم  پس  از تقسیمهاي  متو

ه  جنین  كوچكي  را تشكیل  مي دهد كه  در یك  سوي  آن  گیاهك  دانه  ب
. وجود مي آید
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 گل  كامل  و گل  ناقص

 ،هر گلي  كه  داراي  بخشهاي  چهارگانه  كاسبرگها
گلبرگها، پرچمها، و مادگي  باشد كامل  نامیده  مي شود 

در صورتي  كه  گل  فاقد یك  یا چند(. بادام   ، زردآلو  )
بخش  از اجزاي  چهارگانه  باشد، آن  را گل  ناقص  نامند، 

  كه  مانند گل  شیپوري ، كه  فاقد كاسه  گل  و گل  كلماتیس
سیار گلهایي  كه  فقط  پرچم  یا برچه  دارند ب. فاقد جام  است 

ر  ، ذرت ، بلوط ، گردو، بید سپیدا: فراوان اند، مانند گل 
.كدو، رازك ، مارچوبه ، درخت  خرما
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 گل  نر، گل  ماده ، گل  نر ماده

 گلهاي  زیادي  وجود دارند كه  فقط  داراي  یكي  از اندامهاي  زایا

ي  هستند، مانند مارچوبه ، ذرت ، گردو و بید كه  به  گلهاي  یك  جنس

قط  گلهایي  كه  فقط  پرچم  دارند، گل  نر و گلهایي  كه  ف. معروف اند

هرگاه  گلهاي  نر و ماده  جدا . مادگي  دارند، گل  ماده  نامیده  مي شوند

ایه    گیاه  را یكپ( ذرت ، كدو،گردو)از هم  ولي  روي  یك  گیاه  باشند 

بید، مارچوبه ، )و در صورتي  كه  روي  دو پایه  جدا از هم  باشند 

گلهایي  كه  داراي  اندامهاي  زایاي. گیاه  را دوپایه    مي نامند( نخل 

د نامیده  مي شون( هر مافرودیت   )نر و ماده اند، دوجنسي  یا نر ماده  

(.سیب   ، گالبي   ، هلو  )
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 آرایش  بخشهاي  گل

كاسبرگها، گلبرگها، پرچمها، و برچه ها در بیشتر گلها بر

در بیشتر گلها،. دایره هایي  متحدالمركز روي  نهنج  قرار دارند

د و كمي  كاسبرگها حلقه وار در پایینترین  سطح  گل  روي  نهنج  واقع ان

رچمها به  باالتر از این  حلقه  گلبرگها دیده  مي شوند، باالي  گلبرگها پ

غیر از این  . همان  نحو و باالخره  در مركز گل  برچه ها قرار دارند

.  ودگونه  آرایش  حلقه اي  یا دایره اي ، آرایش  مارپیچي  نیز دیده  مي ش

در آرایش  مارپیچي  یك  یا چند دسته  از بخشهاي  گل  به  صورت

راي  احتمال  مي رود كه  گیاهان  گلدار ابتدایي  دا. مارپیچ  قرار دارند

ه  آرایش  مارپیچي  بوده اند و از تكامل  آنها آرایش  حلقه اي  پدید آمد

.است 
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 گل  منظم  و گل  نامنظم

 گلهایي  را كه  اجزاي  آنها یك  اندازه  و به  فواصل  مساوي  از

نظم  یكدیگر قرار دارند و این  اجزا نسبت  به  محور گل  قرینه اند م

گلهایي  كه  اجزاي  آنها فاقد تقارن  محوري  ولي  داراي  . مي نامند

تقارن  دوطرفي  هستند، یعني  نسبت  به  سطحي  كه  از دمگل  

داراي  گل  نامنظم  لوبیا یا نخود.مي گذرد، قرینه اند، نامنظم  نام  دارند

گ  پهن  یك  گلبر: جامي  است  متشكل  از پنج  گلبرگ  كه  عبارت اند از

به  نام  درفش   ، دو گلبرگ  باریك  در دو طرف  به  نام  بال    و دو

از گلهاي  . گلبرگ  كوچك  كه  از لبه  به  هم  متصل اند به  نام  ناو

ام  نامنظم  دیگر مي توان  نعناع ، بنفشه ، ثعلب    و گل  میمون  را ن

.برد
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 پیوستگي  و گسستگي  اجزاي  گل

  در گل  خربق  بخشهاي  گل  جدا از یكدیگر روي  نهنج

در عده اي  از گلها اجزاي  هر بخش  گل  به  هم  . قرار دارند

خش  در این  صورت  واژه  پیوسته  قبل  از هر ب. پیوسته اند

یوسته  پیوسته  كاسه ، پیوسته  جام ، پ: به  كار مي رود، مانند

اگر اجزاي  بخشهاي  گل  از هم  جدا .پرچم  و پیوسته  برچه 

باشند، واژه  گشاده  یا جدا به  اول  نام  بخش  گل  اضافه

.مي كنند، مانند گشاده  جام  یا جدا گلبرگ 
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 بخشهاي  گل  در ترازهاي  مختلف

در بعضي  گلها مانند الله ، سوسن  و ماگنولیا، كه  داراي  نهنج

محدب  یا مخروطي اند، هریك  از چهار بخش  گل  باالي  دیگري  

ر تخمدان  این  گونه  گلها را كه  باالتر از بخشهاي  دیگ. قرار دارد

در بعضي  گلها، تخمدان  در . گل  قرار دارد زبرین    مي گویند

خمدان  این  گونه  ت. سطحي  پایینتر از بخشهاي  دیگر گل  واقع  است 

.  شودرا زیرین    گویند كه  در گلهاي  نرگس   و آفتاب گردان  دیده  مي

یرند، اگر كاسبرگها، گلبرگها و پرچمها در پیرامون  تخمدان  قرار گ

.چنین  تخمداني  را میاني    گویند
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 گل آذین

    طرز قرار گرفتن  گلها را روي  شاخه ها گل آذین

مي نامند مي نامند كه  به  دو صورت  نامحدود   و محدود   

.دیده  مي شوند
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گل آذین  نامحدود
  در گل آذین  نامحدود محور اصلي  حامل  گلها داراي  چند شاخه  است  و هر شاخه

ل ، در این  حالت  هر گل  روي  شاخه اي  كوتاه ، یعني  دمگ. به  یك  گل  منتهي  مي شود
قرار دارد و محور اصلي  گل  به طور نامحدود به  رشد خود ادامه  مي دهد ولي  

ا اثر عوامل  غالباً به  علل  تأثیر برخي  عوامل  دروني  مانند شرایط  فیزیولوژیك  و ی
م  محیطي  و بوم  شناختي  نمو محور مزبور كم  شده  و ممكن  است  به  یك  گل  خت

ین  به  در حالت  اخیر چون  جوانترین  گل  در انتهاي  محور پدید مي آید لذا چن. گردد
نظر مي رسد كه  گل  مزبور انتهایي  است ، این  حالت  را كه  نوعي  گل آذین  

ن  در گل آذی. خوشه اي  تحلیل  رفته  است  نباید با گل آذین  محدود اشتباه  كرد
ند و نامحدود، گلهاي  مسنتر در پایه  گل آذین  و گلهاي  جوانتر در نوك  آن  قرار دار
نوز ممكن  است  در قسمت  پایه ، میوه ها رسیده  باشند ولي  در نوك  گل آذین  گلها ه

ك  در این  نوع  گل آذینها در بغل  هر برگ  ی. به  صورت  غنچه هاي  جوان  دیده  شوند
.گل  ظاهر مي شود
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 ـ گلها با دمگلهاي  برابر در فاصله هاي  مساوي  روي  گل آذین  خوشه اي
(.شب  بو)در قاعده  هر دمگل  یك  برگك  وجود دارد . محور اصلي  قرار دارند

 ـ گلها بدون  دمگل  در حول  محور اصلي  در گل    آذین  سنبله اي
(.بارهنگ   )فاصله هاي  نسبتاً مساوي  به  آن  چسبیده اند 

 لهاي  ـ هر گل آذین  سنبله اي  فقط  داراي  گگل    آذین  سنبله اي  نر یا ماده
(.بید و گردو)نر یا گلهاي  ماده  است  

 ـ دمگلهاي  یك  اندازه  از انتهاي  محور اصلي  خارج  گل آذین  چتري
(.پیاز،گیالس ، شمعداني )و منظره اي  چتر مانند دارند . مي شوند

 زدیك  ـ تعداد زیادي  گلهاي  بدون  دمگل  با پیوستگي  نگل آذین  كالپركي
(.در گیاهان  تیره  كاسني )روي  نهنج  برجسته  جمع  شده اند 
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 (گرزن )گل آذین  محدود

د كه  محور اصلي  این  نوع  گل آذینها به  یك  گل  ختم  مي شو
در تمامي  بافت  زاینده  یا مریستمي  را در بر مي گیرد و

نتیجه  رشد محوري  كه  گل  روي  آن  ظاهر شده  متوقف  
ه  گل آذین  محدود را عموماً گرزن  گویند كه  به  س. مي گردد

كن   در نوعي  گل  فراموشم  ن)صورت  یكسویه   ، دوسویه    
ده  دی( در بسیاري  از گیاهان  تیره  نعناع )و چندسویه    ( 

گرزن  دم  : گرزن  یكسویه  بر دو نوع  است . مي شود
رزن  ، گ(در گیاهان  تیره  گاوزبان   )عقربي    یا حلزوني  

.بال  ملخي 
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 دیاگرام  گل

به منظور ساده  نشان  داده  اجزاي  گل  از نظر تعداد، مكان

كه  آن  و جدایي  یا پیوستگي  آنها از طرحي  استفاده  مي شود

این  دیاگرام  در حقیقت  نشان. را دیاگرام  گل  مي نامند

دهنده  تصویر اجزاي  گل  روي  سطحي  فرضي  عمود بر

در رسم  دیاگرام  براي  هریك  از بخشهاي. محور گل  است 

ر گل  بر اساس  توافق  بین المللي  عالئم  ویژه اي  به  كا

.مي رود
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1 . میوه

به  میوه  در اصطالح  گیاه شناسي  معموالً از رشد تخمدان  
ل  وجود مي آید،اما در بسیاري  از میوه ها بخشهاي  دیگر گ

ت  چنین  اندامهایي  ممكن  اس. همراه  با تخمدان  رشد مي كنند
برگك  ،(توت  فرنگي )، نهنج  (توت )قسمتي  از پوشش  گل  

، یا محور (سیب )، لوله  گل  همراه  بانهنج  (آناناس   )
دان  اگر غیر از تخم. باشند( انجیر)بزرگ  شده  گل آذین  

شند، بخشهاي  دیگري  هم  در تشكیل  میوه  شركت  داشته  با
.چنین  میوه اي  را كاذب    گویند
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 تشكیل  میوه
بعد از لقاح ، سلسله  تغییراتي  در كیسه  جنیني  رخ  مي دهد و

و بافت  تخمدان  رشد مي یابد. بخشهاي  دیگر گل  نیز تغییر مي كنند
ه  دیواره  آن ، ضمن  تحوالتي ، فرابر   را به  وجود مي آورد كه  از س

ل  از الیه  دروني  به  نام  درون بر  ، كه  متشك: الیه  تشكیل  شده  است 
ار یك  یا چند الیه  یاخته  است ، در بعضي  میوه ها ممكن  است  بسی

ا چند باشد، الیه  میاني  را میان بر   گویند كه  از یك  ی( بادام )سخت  
ست ، الیه  یاخته  تشكیل  شده  است  و معموالً شامل  دستجات  آوندي  ا
شره اي  بخش  بیروني  را برون بر   گویند كه  از یك  الیه  یاخته هاي  ب

كرك  این  الیه  گاهي  كوتیني  و گاهي  پوشیده  از. تشكیل  شده  است 
.  است 
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 پارتنوكارپي
 ًكلیه  بخشهاي  گل ، به ویژه  تخمدان  و تخمكهاي  درون  آن ، در اثر لقاح  معموال

در بعضي  گیاهان  ممكن  است  میوه  به طور معمول  ولي  بدون. تحریك  مي شوند
مر چنین  میوه اي  ممكن  است  داراي  دانه  یا بدون  آن  باشد و این  ا. لقاح  رشد كنند

از طرف  . دو در نتیجه  آن  رشد جنین  دار( بكرزایي )بستگي  به  پدیده  پارتنوژنز  
دیگر، در بعضي  میوه ها، با وجود انجام  عمل  لقاح  و رشد عادي  میوه ، تخمكها 

  در معموالً اصطالح  پارتنوكارپي. رشد نمي كنند و دانه  در میوه  دیده  نمي شود
دون  اما ب. صورتي  به  كار برده  مي شود كه  رشد میوه  بدون  لقاح  بصورت  گیرد

مثالً . ا نه بررسي  دقیق  نمي توان  تعیین  كرد كه  میوه  حاصل  پارتنوكارپي  است  ی
ند تا در نوعي  انگور بي دانه   ، عمل  لقاح  انجام  مي گیرد ولي  تخمكها رشد نمي كن

جه  گو)توجه  داشته  باشید كه  رشد میوه  معمولي  دانه دار . تبدیل  به  دانه  شوند
.بیش  از رشد میوه  بدون  دانه  است ( فرنگي 
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تقسیم بندي  میوه ها

گیرد تقسیم بندي  میوه ها با توجه  به  ویژگیهایي  انجام  مي 

( 3ساختار تخمدان ، ( 2ساختار گل  ( 1: كه  عبارت اند از

، (خشك  یا آبدار)وضع  فرابر ( 4تعداد برچه هاي  مادگي ، 

نحوه  ( 6شكوفایي  یا ناشكوفایي  فرابر میوه  رسیده  ( 5

نقش  سایر قسمتهاي  گل  به  ( 7شكفتن  میوه هاي  شكوفا، 

.ویژه  كاسبرگها و نهنج  در تشكیل  میوه 
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میوه  گیاهان  اصوالً دو نوع اند:

1 كه  از رشد یك  تخمدان  حاصل  : ـ میوه هاي  ساده

. مي شوند و ممكن  است  از یك  یا چند برچه  به  وجود آیند

.یا آبدارند( شكوفا یا ناشكوفا)این  میوه ها خشك  

2 كه  ممكن  است  از رشد چند تخمدان  : ـ میوه هاي  مركب

 ، و یا در یك  گل  به  وجود آیند، مانند توت  فرنگي  و تمشك

اینكه  از رشد چند تخمدان  موجود در چند گل  حاصل  

شوند، مانند توت 
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 میوه هاي  ساده

ي  یا فرابر میوه هاي  ساده  هنگام  رسیدن  ممكن  است  گوشت

مي  آبدار باشد كه  بخش  عمده  آن  را یاخته هاي  زنده  پارانشی

س  از با این  حال  فرابر نیز ممكن  است  پ. تشكیل  مي دهند

ن  و رسیدن  خشك  باشد، در این  صورت  یاخته هاي  آن  بیجا

اسكلرانشیمي  بوده  و داراي  دیواره هاي  چوبي  و یا چوب

  به  با توجه  به  این  مطالب ، میوه هاي  ساده. پنبه اي  هستند

.میوه هاي  خشك  و آبدار تقسیم  مي شوند: دو گروه 



مورفولوژی و تشریح گیاهی

 میوه هاي  خشك

عد این  میوه ها، عموماً فرابر خشك  دارند كه  ممكن  است  ب

ن  اگر ای. از رسیدن ، چرم  مانند یا كاغذي  یا چوبي  شوند

د، آنها میوه ها پس  از رسیدن  بشكفند و دانه ها بیرون  بریزن

ه ها و در صورتي  كه  باز نشوند و دان. را شكوفا  مي نامند

.درون  فرابر باقي  بمانند، آنها را ناشكوفا   گویند
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  میوه هاي  نیام

یره  این  نوع  میوه ، كه  تقریباً از ویژگیهاي  همه  گیاهان  ت

نخود است ، از یك  برچه  تشكیل  شده  است  و پس  از 

رسیدن  به  وسیله  دو شكاف  در امتداد دو درز باز 

در لوبیا و نخود، تخمك  در وسط  غالف  كه   .مي شود

نیام  ممكن  است  به  صورت. همان  فرابر است  قرار دارد

میني    میوه  بادام  ز( یونجه )مارپیچ  درآید یا ناشكوفا باشد 

.نیام  است  و بخش  خوراكي  همان  دانه هاي  درون  آن  است 



مورفولوژی و تشریح گیاهی

 برگه  میوه هاي

این  نوع  میوه  از یك  برچه  تشكیل  شده  است  و پس  از

رسیدن  به  وسیله  یك  شكاف  در امتداد یك  درز باز 

مي شود، مانند زبان  در قفا، تاج  الملوك   ، ماگنولیا و

.خربق 
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  میوه هاي  كپسول
  میوه  از رشد تخمداني  دو یا چند برچه اي  حاصل  مي شود كه  ممكن

از ب. در هر برچه  چند دانه  وجود دارد. است  زبرین  یا زیرین  باشد
:شدن  میوه هاي  كپسول  به  طرق  مختلف  صورت  مي گیرد

 ه ، به  وسیله  شیار طولي  در امتداد درز برچه ، مانند الل( الف
زنبق ، تاتوره 

 د به  وسیله  سوراخهایي  در نزدیكي  انتهاي  برچه ها، مانن( ب
خشخاش

 به  وسیله  شیاري  عرضي  در وسط  میوه  به  صورت  ( ج
سرپوش ، مانند بارهنگ 
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 میوه هاي  خورجین

این  نوع  میوه  از دو برچه  تشكیل  شده  است  كه  پس  از

ي  رسیدن  با چهار شكاف  طولي  باز مي شود و دیواره  میان

. كه  دانه ها به  دو طرف  آن  متصل اند باقي  مي ماند( تیغه )

میوه  .این  نوع  میوه  از ویژگیهاي  گیاهان  تیره  شب  بوست 

.تربچه  نوع  ویژه اي  از خورجین  است  كه  ناشكوفاست 
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میوه هاي  خشك  ناشكوفا
این  . این  میوه  یك  دانه  دارد كه  پوست  آن  كامالً به  فرابر چسبیده  استگندمه  ـ

است ( گندم ، جو، برنج )نوع  میوه  از ویژگیهاي  گیاهان  تیره  غالت  

 رد ـ فندقه  میوه اي  تك  دانه اي  است  كه  فرابر سخت  در اطراف  آن  قرار دافندقه
.و به  آساني  از دانه  جدا مي شود

ده  و ـ در این  نوع  میوه  دیواره  تخمدان  در یك  طرف  رشد جانبي  كرفندقه  بالدار
گي  وجود این  زائده ها در انتشار و پراكند. به  صورت  زایده اي  بال  مانند درمي آید

.میوه  نقش  مهمي  دارد

ـ نوعي  میوه  فندقه اي  است  كه  از تخمدانهایي  با برچه هاي  به  هم  شیزوكارپ
كه  از چسبیده  به  وجود آمده  و هر خانه  آن  هنگام  رسیدن  به  فندقه اي  تبدیل  مي شود

.  خانه هاي  مجاورش  تقریباً به طور كامل  جدا مي گردد
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میوه هاي  آبدار
 وع  این  میوه ها با درون  برچوبي  یا غضروفي  از میوه هاي  ن-شفت

:دو نوع  میوه  شفت  وجود دارد. سته  تمیز داده  مي شوند

 شفت هاي  تك  دانه اي  ـ این  میوه ها از یك  تخمدان  یك  ( الف
برچه اي ، داراي  یك  یا چند تخمك  به  وجود مي آیند، مانند گوجه ، 

گیالس ، 

 شفتهاي  چند دانه اي  ـ این  میوه ها معموالً از تخمدانهاي  ( ب
چند حجره اي  حاصل  مي شوند كه  در هر حجره  آنها یك  هسته  تك  

. دانه اي  یا چند دانه اي  وجود دارد

 ر میان ب. این  نوع  میوه  از یك  تخمدان  مركب  به  وجود مي آید-سته
.و درون بر میوه  آبدار است  و دانه ها را در میان  مي گیرد
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 میوه هاي  مركب

 میوه هاي  مركب  از رشد برچه هاي  فراواني  كه  همه  بر

روي  محور یك  گل  یا نهنج  مشترك  قرار دارند، یا از 

به  . رشد مجموعه اي  از گلهاي  مختلف  به  وجود مي آیند

.  عبارت  دیگر، گل آذین  كامل  به  میوه  تبدیل  مي شود

میوه هاي  مركب  اغلب  گوشتي  و كاذب اند و بر اساس  

 .وندمنشأ به  دو گروه  تك  گلي    و چندگلي    تقسیم  مي ش
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 دانه
ده  دانه  رسی. پس  از لقاح  مضاعف ، تخمك  به  دانه    تبدیل  مي شود

:از سه  بخش  تشكیل  شده  است 

1 ) ،2پوشش  دانه    كه  از یك  یا دو پوست  دانه  به  وجود مي آید  )
(  3آندوسپرم  كه  ممكن  است  به  مقدار زیاد یا كم  وجود داشته  باشد،

جنین  داراي  مواد . جنین    كه  از رشد آن  گیاه  جوان  ایجاد مي شود
.  داندوخته  است  كه  هنگام  رویش  دانه  مورد استفاده  قرار مي گیرن
ش  این  مواد یا در خود جنین  یا در آلبومین  و یا در قسمتي  از خور

« مغز»مجموعه  جنین  و بافتهاي  اندوخته  همراه  آن  . قرار دارند
.ددانه  را به  وجود مي آورد كه  به  وسیله  پوشش  دانه  حفاظت  مي شو



مورفولوژی و تشریح گیاهی

 رویش  دانه
اهم  اگر شرایط  فیزیولوژیك  از نظر رطوبت ، دما و اكسیژن  فر

  به  تا رسیدن. باشد، دانه  مي روید و گیاهك  جواني  را تولید مي كند
این  مرحله ، جنین  جوان  از ذخایري  كه  در خود جمع  كرده  استفاده  

ز اما پس  از پدید آمدن  برگها، مواد آلي  از طریق  فتوسنت. مي كند
.ساخته  مي شوند

ه  از هنگام  رویش ، تقریباً در كلیه  دانه ها، نخستین  اندامي  ك
ریشه  چه  از راه  سفت  . پوست  دانه  بیرون  مي آید ریشه چه  است 

ز رشد ریشه  پیش  ا. خارج  مي شود و ریشه  اولیه  را تولید مي كند
دیگر اندامكهاي  گیاهك ، براي  پایداري  گیاه  در خاك  و جذب  آب  و
.  دمواد كاني  است  سپس  ساقه چه  رشد كرده  محور زیرلپه  را مي ساز



مورفولوژی و تشریح گیاهی

 بخشهاي  دانه
1 . پوششهاي  تخمك  در بیشتر دانه ها سخت  و محكم  مي شوند و-پوشش  دانه

هنگامي  كه  پوششهاي  تخمك  مضاعف  باشد، . پوست  دانه  را تشكیل  مي دهند
ي  كه  عموماً فقط  پوشش  بیروني  در تشكیل  پوست  دانه  دخالت  مي كند، در حال

.پوشش  دروني  به طور كامل  یا كم  و بیش  از بین  مي روند

2. رم  در یاخته  آندوسپرم  از تركیب  هسته  ثانویه  با یكي  از دو اسپ-آندوسپرم
یم  مي شود و یاخته  آندوسپرم  نخستین  به  سرعت  تقس. كیسه  جنیني  تشكیل  مي شود

.بافت  آندوسپرم  را به  وجود مي آورد

3 . ي ماند، پس  از انجام  لقاح ، یاخته  تخم  براي  مدتي  بدون  فعالیت  باقي  م-جنین
دایي  یاخته  از تقسیمات  ابت. زیرا شروع  تقسیم  آن  به  رشد آندوسپرم  وابسته  است 

.یاخته  به  وجود مي آید كه  به  دنبال  هم  قرار دارند8تا 4تخم  



مورفولوژی و تشریح گیاهی

 پراكندگي  میوه  و دانه
ن  پراكنده  شد. دانه  پس  از جدا شدن  از گیاه  مادر، پراكنده  مي شود

ت  طبیع. دانه ها یكي  از عوامل  مهم  انتشار گیاهان  در طبیعت  است 
كه  وسایل  بي نهایت  متنوعي  را براي  انتقال  دانه ها به  كار مي برد

در گیاهان  مختلف  متفاوت اند براي  این  امر گیاهان  در هر مورد 
.سازش  خاصي  حاصل  مي كنند

ا در بعضي  گونه ها، دانه  درون  میوه هاي  ناشكوفا باقي  مي ماند و ب
میوه  پراكنده  مي شود دیگر بخشهاي  گیاه  مانند كاسبرگها یا 

زایده هاي  میوه  ممكن  است  نقش  مؤثري  در پراكندگي  آن  داشته  
شار در میوه هاي  فندقه ، گندمه ، فندفه  بالدار وجود كرك  انت. باشند

دانه  را تسهیل  مي كند


