جزوه گفتار  2فصل  6زیست دهم
از یاخته تا گیاه _ سامانه ی بافتی

 سامانه های گیاهی (سیستم های گیاهی) مانند دستگاه های بدن جانوران(گردش خون و
 )...هستند و هر سامانه ی گیاهی از مجموعه ای از بافت ها و اندام های مختلف تشکیل
شده است.
 سیستم پوششی برگ در همه ی گیاهان چه جوان ،چه مسن ،چه تک لپه و چه دو لپه از
نوع روپوست است.
 روپوست ریشه پوستک ندارد ،زیرا پوستک در برابر آب نفوذ ناپذیر است و جلوی ورود آب
به گیاه را می گیرد در حالی که وظیفه ی ریشه جذب آب از خاک می باشد.
 در سطح پیراپوست پوستک وجود ندارد .ساقه های مسن بر خالف ساقه های جوان فاقد
پوستک می باشند .برگ همواره پوستک دارد.
 پیراپوست فقط در گیاهان چوبی مشاهده می شود .اما روپوست در همه ی گیاهان نهاندانه
وجود دارد.
 در پیراپوست هم یاخته های زنده (یاخته های مریستم پسین ،یاخته های پارانشیمی) و
هم یاخته های مرده(یاخته های چوب پنبه ای) وجود دارد.
 پوستک فقط در سطح روپوست وجود دارد .در سطح پیراپوست پوستک مشاهده نمی شود.
بنابراین ساقه های مسن بر خالف ساقه های جوان فاقد پوستک می باشند.
 برگ همواره پوستک دارد.
 پوستک فاقد یاخته و فعالیت متابولیسمی می باشد.

 ضخامت و جنس دیواره ،در میزان نفوذ پذیری به آب موثر می باشد .با افزایش ضخامت
دیواره میزان نفوذ پذیری آن نسبت به آب کاهش می یابد(.چوبی شدن دیواره میزان نفوذ
پذیری به آب را کاهش می دهد).

 عالوه بر یاخته های پارانشیمی سبزینه دار(کلروفیل) ،یاخته های نگهبان روزنه هم توانایی
فتوسنتز دارند.

کرک

 بعضی از یاخته های اسکلرانشیمی که دیواره ی پسین چوبی دارند زنده اند.
 صحیح و غلط بودن جمله ی زیر را مشخص کنید.
دیواره ی چوبی و چوب پنبه ای نسبت به آب نفوذ ناپذیر است .غلط است .چون ممکن
است دیواره ی چوبی و چوب پنبه ای سبب مرگ یاخته نشده باشند.

انواع سامانه ی بافتی
 .1سامانه ی بافت پوششی :سراسر گیاه را می پوشاند و وظیفه ی محافظت از گیاه در برابر بیماری
ها را برعهده دارد.
 .2سامانه ی بافت زمینه ای :فاصله ی بین سیستم بافت پوششی و آوندی را پر می کند.این
سامانه وظیفه ی فتوسنتز ،ذخیره ی مواد و استحکام را بر عهده دارد.

 .3سامانه ی بافت آوندی :وظیفه ی جا به جایی آب ،مواد معدنی و مواد آلی را در سراسر گیاه بر
عهده دارد.

 در گیاهان آبزی و یا گیاهانی که زمان هایی از سال با آب پوشیده می شوند .بافت پارانشیم
هوادار است .این گیاهان در زیر آب با کمبود اکسیژن مواجه می شوند سیستم بافت زمینه
ای این گیاهان از بافت پارانشیم هوادار است .یاخته های پارانشیمی در ریشه ،ساقه و یرگ
این گیاهان فاصله ی فراوانی دارند که این فاصله با هوا پر شده است .تا یاخته ها بتوانند از
اکسیژن استفاده کنند ،گیاه سبک شود و مقاومت آن در برابر جریان های آبی کاهش
یابد(.هوا در خود یاخته نیست بلکه در فضای بین یاخته ای می باشد).
 یاخته های پارانشیم هوادار فتوسنتز نمی کنند.
 گیاه اکسیژن مورد نیازش را از حفرات هوا دار تامین می کند و کربن دی اکسید را از آب
می گیرد.
این اکسیژن از کجا وارد حفرات هوادار می شود؟
 .1از فتوسنتز یاخته ی گیاه تامین می شود(.از فتوسنتز یاخته های دیگر)
 .2فعالیت برخی جانداران تک یاخته در ال به ال ی یاخته های بافت پارانشیم سبب تولید
اکسیژن می شود.

تحلیل شکل  15صفحه 88
 پارانشیم ها درشت تر از کالنشیم ها هستند

 بین یاخته های کالنشیمی فضاهای تیره رنگ دیده می شود که این فضاها ،فضای بین
یاخته ای نیستند ،بلکه دیواره ی یاخته ای کالنشیم ها هستند که به علت رنگ آمیزی
تیره دیده می شوند.

 فیبر ها هم در بافت آوندی و هم در بافت زمینه ای حضور دارند
 تراکئید ها :یاخته های دوکی شکل و درازی هستند که انتهای مخروطی شکل دارند و
دهانه ی آن ها از عناصر آوندی باریک تر است .تراکئید ها از عناصر آوندی دراز ترند و
تراکئید طولی معادل چند عنصر آوندی دارد.
 عناصر آوندی :یاخته های کوتاه با انتهای گرد هستند.

 کمترین مقدار رسوب چوب(لیگنین) در آوند چوبی با تزئینات حلقوی دیده می شود.
 بیشترین مقدارچوب در آوند چوبی الن دار تراکئید مصرف می شود(فقط در محل الن ها
چوبی نشده است).

 آوند های آبکش همانند تراکئید ها و برخالف عناصر آوندی دیواره ی عرضی دارند که در
یاخته های آبکشی به آن ها صفحات آبکشی می گویند.

شکل  18صفحه 89
 ترتیب آوند ها از داخل به خارج

 .1عنصر آوندی

 قطر آوند چوبی > قطر آوند آبکش
 قطر عناصر آوندی > قطر تراکئید ها
 تراکئید ها دوکی شکل می باشند.

 .2تراکئید

 .3آوند آبکش

