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 سازمان بندی سلولها

 سلولها تخصص نیافته )کلونی( مانند ولوکس، اسپیروژیر )1          تک سلولی -1         جانداران

 سلولها تخصص یافته است و تقسیم کاربین سلولها صورت گرفته است. )2            پرسلولی -2                         

 کنند .تمایز : فرآیندی است که در طی آن سلول ها برای انجام وظیفه ای خاص ، شکل در ساختار خاصی پیدا می 

به تجمع حاصل از تک سلولی ها گفته می شود که در طی آن سلول ها با یکدیگر ارتباط زیستی ندارند ، مثال : کلنی و  کلنی ها 

 لوکس/ کلنی اسپیروژیر

نکته : در عالم طبیعت هم یوکاریوتهای تک سلولی می توانند کلنی تشکیل دهند ) کلنی و لوکس و اسپیروژیر ( و هم سلولهای 

 پروکاریوتی ) استرپتوواستافینو(

 نکات ولوکس:

 

 تعاریف مهم

 رشد :به دومعنی
 تقسیم سلول ها وزیاد شدن تعداد انها -1

 افزایش حجم غیر قابل برگشت اندازه سلول-2

 نمو:
 نمو در اصل به معنی عبور از یک مرحه از زندگی به مرحله دیگر یعنی تغییر فاز موجود 

 بالغ شدن فرد نابالغ–مثال برگ دادن درختی که برگ نداشته 

 :تمایز

 تغییر شکل و ساختار سلولها به منظور انجام وظیفه ای خاص را تمایز می گویند

 سلول عصبی اکسون و دندریت–سلول ماهیچه ای دراز 
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 بافت اصلی در جانورانچهار 

 پوششی (بافت1

 سنگفرشی-1

 گازجدار کیسه های هوایی شش -تبادل مواد  جداررگ  ها و مویرگها انتقال مواد :تک الیه 

 دهان/حلق/نای/نایژه/نایژی/مریمخاطی ) زنده (-سطح پوست  شاخی) مرده ( حفاظت :چند الیه

 نکته: سلول های سنگفرشی یک الیه کیسه های هوایی سورفاکتانت ترشح می کنند

 نایژه و نایژک و مری مخاط ترشح می کنند و مژکدار هستندنکته:سلول های سنگفرشی چند الیه نای و 

 معده /رودهافزایش سطح برای جذباستوانه ای-2

 نکته:سلول های این بافت در معده انزیم و اسید تولید می کنند 

 نکته:سلول های استوانه ای در معده و روده مخاط ترشح می کنند

 کپسول بومن پیچ خورده نزدیک و دور و هنله  نفرون کلیهلوله های تصفیه و تبادل موادمکعبی-3

 نکات تکمیلی

 سلول نیست .(هر زیر همه ی بافت های پوششی ، غشای پایه ای وجود دارد که از جنس پروتئین های رشته ای و پلی ساکاریدهای چسبناک است . ) غشاء پایه 

 سلول های

 مژه دار 

 کنکوری

 

 نای/نایژه/نایژی/مری/حلقسلول های پوششی سنگفرشی چند الیه 

 نورون حسی)مکانیکی(قسمت حلزونی گوش و مجاری نیم دایره  سلول های عصبی 

 کمک به حرکت تخمک برای رسیدن به رحم سلولهای مژه دار لوله ی فالوپ 

 خط جانبی ماهی هاسلول های کاپوال

 جابجایی آبدریاییدر عروس لوله های متحدالمرکز

 نوعی آغازیمژکداران 

 سلول مژکدار که تعداد زیادی مژک دارد ) نام : تریکودینا (

 سلول های 

 تاژکدار در کنکور

بعضی از آنها / آنتروزوئیدهای دو تاژکی در اسپرم انسان / سلولهای الیه داخلی هیدر

 (/اوگلنا / بعضی پروکاریوتهاخزه و سرخس/ تاژک در ولوکس /تاژکداران ) نوعی آغازی 
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 )متنوع ترین(پیوندی (بافت2



 

  
 

87 
AMIR MARDANI 

 1یستز                         بافت های جانوری وگیاهی:3فصل  انی                  امیر مرد

 محلول +یون ها +....... مواد معدنی+پروتئین های +آب پالسما ( خون :1

 گلبولهای قرمز / گلبول های سفید / پالکتهاهای خونی سلول

 کالژن یافت می شودرشته های :  د رماده زمینه ایپوست را به الیه های زیرین وصل می کند ،  (سست 2

 *فاصه بین سلول های ان زیاد است

 ماده ی زمینه ای اندک-فاصله ی بین سلولی کم است ، کار : عایق بندی / ضربه گیری / ذخیره انرژی ( چربی 3

 استنکته:این سلول ها توانایی تغییر اندازه را دارند ونسبت دیگر پیوندی ها متراکم ترند وهسته به گوشه ای رانده شده 

 انعطاف پذیری : از مقدار زیادی کالژن تشکیل شده ( رشته ای  4

 استخوان به استخوان رباط      ماهیچه به استخوانزرد پی 

 نکته:سلول های این بافت دراز و کشیده هستند

 مایع بین زمینه ای ژله ای و االستیک     دارای کالژن ( غضروف5

  در سر استخوان ها   حلقه های نای نایژه -الله گوش-    نوک بینی   -مفصل 

 نکته:حلقه های غضروفی در نای و نایژک ها همواره انها را باز نگه می دارد 

 سخت ترین و سفت ترین / مواد سازنده : کلسیم و کالژن  ( استخوان 6

 در دوران جنین رشد طبیعی استخوان ها توسط هورمون های تیروئیدی صورت می گیرد نکته 

 . نکته:هورمون کلسی تونین باعث رسوب کلسیم در استخوان ها شده و هورمون پارتیروئیدی باعث تجزیه ان

 *بافت استخوانی انواع دارد متراکم و اسفنجی 

 کیل شده اند اما اسفنجی نامنظم*در متراکم سلول ها منظم به دور مجرای هاورس تش

 چنداتاشون کالژن دارن؟-سوال
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 (بافت ماهیچه ای3

 استوانه ای بدون انشعاب  -چندهسته ای ارادی (مخطط 
 نکات ترکیبی :

 خوب دقت کنید زندگی ایشون به سه قسمت تقسیم میشه

 چندین سلول به وجود می اید    هم میتوز و هم سیتوکینز دارد                   قسمتی از جنینی-1

 سلول چند هسته ای می شود            قسمت دیگری از جنینی          فقط میتوز دارد-2

 .بعد از تولد                   نه میتوز نه سیتوکینز           فقط افزایش حجم غیر قابل برگشت دارد-3

 ، استوانه ای ، بعضی تحت کنترل ارادی و در بعضی حاالت غیر ارادی مثل انعکاسانقباض سریع ، مدت انقباض کوتاه ، قرمز رنگ 

 تار ماهیچه ای-یک سلول ماهیچه ای=میون

 *تار ماهیچه ای از تعداد زیادی تاریچه تشکیل شده است و تارچه ها از سارکومر

 ماهیچه دیافراگم / ماهیچه مژک مثال

 شبکه سارکوپالسمی ذخیره می شودنکته:در ماهیچه های اسکلتی کلسیم در 

 46نکته:سلول چند هسته ای بس تعداد کروموزوم بیش از 

 نکته:ماهیچه های ما دارای ذخیره گلیکوژنی بوده و همین طور میوگوبین

 تک هسته ای غیرارادی( صاف 2
 نکات ترکیبی :

 شکل سلول دوکی شکل ، شفاف متمایل به سفید ، انقباض کند و طوالنی مدت  

 عضالت طولی حلقوی لوله گوارش–عضالت رحم  دریچه ی کاردیاپیلور ، مثال:

 نکته:فعالیت عضالت صاف توسط اعصاب محیطی خودمختار سمپاتیک و پاراسمپاتیک کنترل می شود
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 مخطط استوانه ای منشعب- دو هسته ای  تک هسته ایغیرارادی ( قلبی  3
 نکات ترکیبی : میوکارد قلب ماهیچه ای خاص می باشد . 

 سلول های قلب دو دسته می شوند عده ای تمایز می یابند عده ای نمی یابند

 انهایی که تمایز نمی یابند)تمایز نیافته(:قدرت اقباض ذاتی خود را حفظ می کنند و به انها بافت گرهی می گوییم 

 تمایز می یابند که انهایی

بافت یافته:قدرت انقباضشان افزایش می یابد اما دیگر قادر به انقباض ذاتی نیستند و باید جریان الکتریکی بافت گرهی انهارا منقبض کند)تمایز 

 گرهی قلب ، بافت تمایز نیافته می باشد . 

 نکته:بافت ماهیچه ای سنگین ترین بافت بدن می باشد

 ولین و گلوکاگون نیز می باشدنکته:بافت ماهیچه ای بافت هدف هورمون های انس

 نکته:هورمون اکسی توسین باعث انقباض عضالت صاف رحم می شود

 ماهیچه ها دارای میو گلوبین می باشند که در خود اکسیژن ذخیره داردنکته:

 یادداشت نکته:
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 نکات متنی:
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 نورون ها و پشتیبانبافت عصبی: -4
 سلول عصبی یا نورون

 (انتقال پیام عصبی)سیناپس(3 (هدایت پیام عصبی2 پیام عصبی(تولید 1 وظایف

 اجزا
دندریت          

 گیرنده پیام

(جسم سلولی     دریافت پیام و انتقال به 2

 اکسون

(آکسون  انتهای اکسون =پایانه اکسون  3

 )) سیناپس((

 انتقال پیام عصبی به

 ))سیناپس با((

نورون  )حرکتی -1

 یا رابط(

 ماهیچه ها-2

 )انتقال دهنده عصبی استیل کولین(  

 غده ها  مثل هیپوتاالموس و پانکراس-3

 قسمت محافطت کننده

 غالف میلین

–سرعت در هدایت)نه انتقال( پیام عصبی  وظیفه پروتین و فسفولیپید جنس

 عایق بندی اکسون و دندریت

 نوروگلیا سلول سازنده

 )سلول پشتیبان(

 سلول های غیر عصبی

بدون میلین محل تماس –گره رانویه  اجزای غالف

 نورون با مایع بین سلولی

 غالف میلین دار

 

 نکات مهم کنکوری نورون

دقت داشته باشید:یک نورون ممکن است چندین دندریت داشته باشد اما تنها یکـــ جسم سلولی و یــــک آکــــسون  -1

 دارد)ممکن است چندین پایانه اکسونی داشته باشد(

 دقت داشته باشید:هسته و اندامک ها در داخل جسم سلولی قرار دارند اما سیتوپالسم سلولی در کل نورون -2

 جسم سلولی (پخش می باشد-اکسون-)دندریت

 وگلیا یا همان پشتیبان می باشدن سلول های نوریلدر نورون مسئول ساخت غالف می-3
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تقسیم 

 بندی

 انواع

 نورون

 حسی

 میلین دار بسیار بلند )چون حسی است( منفرد دندریت

 میلین دار کوتاه منفرد اکسون

 نکات مهم
وظیفه این نورون دریافت پیام عصبی از گیرند های حسی بدن و انتقال ان برای پردازش به دستگاه عصبی مرکزی می باشد.و هم دندریت -1

 وهم اکسون غالف میلین دارند.

 حرکتی

 بدون میلین کوتاه متعددو زیاد دندریت

 میلین دار بلند )چون حرکتیست( منفرد اکسون

 نکات مهم
 وظیفه ان انتقال پیام عصبی از مغز و نخاع به اندام ها و ... می باشد-1

 نسبت به سایر نورون ها جسم سلولی بزگتری دارد-2

 رابط

 بدون میلین کوتاه متعدد و زیاد دندریت

 بدون میلین کوتاه منفرد اکسون

 نکات مهم

 حسی به نورون حرکتی)واسطه(وظیفه ان انتقال پیام از نورون -1

 این نورون فقط در دستگاه عصبی مرکزی یافت می شود-2

 به علت نداشتن غالف میلین خاکستری رنگ می باشد.-3

 نوروگلیا یا سلول پشتیبان

 تعریف
 غیر عصبی دستگاه عــــــــصبیسلول های 

 و مستقل از نورون ها دارای اندامک و هسته

 وظیفه
 بعضی از انها سبب عایق بندی شدن نورون ها می شود

 بعضی دیگر به تغذیه نورون ها کمک می کنند 

 مشابه غشا سلولی یعنی از جنس فسفولیپید و پروتئین جنس غالف میلین

 غالف میلین

 نورون ها را می پوشاندبسیاری از -1

 بخشی از دندریت ها و اکسون ن ها را می پوشاند-2

گره رانویــــــه:قسمتی از  از غشای نورون)در دندریت یا اکسون( که در ان غالف میلین وجود ندارد و باعث جهش پیام عصبی و در -3

 نتیجه موجب  تسریع پیام عصبی می شود.

 ون با مایع بین سلولی در ارتباط است و در واقع پتانسیل عمل در این ناحیه صورت می گیرد.در محل های گره رانویه غشای نور-4

بیشتری نیز مصرف می ATPپتاسیم بیشترفعالیت کرده پس –در محل گره های رانویه به علت ایجاد پتانسیل عمل فعالیت دریچه ها و پمپ سدیم -5

 شود.

 نکات ترکیبی
سلول های ایمنی بدن به غالف میلین نورون های مغز و نخاع  حمله می کنند و غالف میلین را به عنوان انتی زن محسوب کرده MSدر بیماری -1

 و منجربه کاهش یا عدم جابجایی پیام عصبی می شوند 
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های گیاهیبافت   

هایی مانند برگ و ساقه یا ریشه را هر بافت مجموعه ای از سلول های یک شکل هستند که از لحاظ عمل و ساختمان مشابه بوده و با کنار هم قرار گرفتن اندام 

 به وجود می اورند

عده ای که نمی در گیاهان که بافت های مختلفی وجود دارد  متوجه می شویم دو نوع بافت کلی قابل مشاهده است عده ای که قابلیت تقسیم و تکثیر دارند و 

 توانند تقسیم شوند

 بافت هایی با  قابلیت تکثیرو تقسیم

سلولی در مناطق خاصی اتفاق می افتد مناطق مریستمی و بنیادی در گیاهان تقسیم  

 سلول های بنیادی              بافت مریستمی                    انواع بافت ها

(مریستم پسین2( مریستم نخستین      1بافت مریستمی        
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 بافت مریستمی

واکوئل مرکزی می باشند این سلول ها تقسیم می شوند و بافت های مجموعه ای از سلول های کوچک و دارای هسته ی بزرگ و فاقد 

 مختلف تمایز می یابند

 مریستم نخستین

نزدیکی نوک ریشه وجود دارد با تقسیم خود باعث رشد طولی ساقه و ریشه می شودو درهمه ی گیاهان -شاخه های جانبی-این مریستم که در نوک ساقه ها

 وجود دارد چه یکساله چه چند ساله

 مرستم پسین

در ساقه ها و ریشه های چوبی قابل مشاهده است و دو کامبیو م اوند ساز و چوب پنبه ساز را به وجود  این مریستم که کامبیوم نام دارد به صورت استوانه هایی

 می اورد  و با تقسیم سلول های خود منجر به رشد قطری گیاه می شود و در گیاهان چوبی قابل مشاهده است

 

 بافت

 مریستمی

 مریستم نخستین

نزدیک نوک -در نوک ساقه ها

شاخه های جانبی-ریشه  

نخستین روپوستی(1 کرک-تارکشنده)ریشه(-نگهبان روزنه)برگ(   

زمینه ای)پوست(نخستین (2 مغز  -بافت اسکلرانشیمی-کالنشیمیبافت -بافت پارانشیمی 

 ریشه

نخستین اوندی(3  

 )بافت اوندی(

پارانشیم ابکش(-سلول همراه-آوند ابکش)لوله غربالی-  

عناصر اوندی(-آوندچوبی)تراکئید-  

 مریستم پسین

استوانه ی باریک -ریشه های چوبی

 ساقه

 

 پوست درخت کامبیوم چوب پنبه ساز

چوبی پسین-پسینابکش  کامبیوم اوند ساز  

 مریستم نخستین

شهکجا پیدا میشه؟نوک ساقه ها شاخه های جانبی نزدیک نوک ری  

 چیکار می کنه؟باعث رشد طولی ساقه و ریشه

 در کدوم گیاهان پیدا میشه؟در همه گیاهان یافت میشه

 انواع

 روپوستی
 سازنده سلول های

 اپی درم

 نگهبان روزنه برگ

 تار کشنده ریشه

 کرک

 سازنده پوست زمینه ای

 بافت پارانشیم

 بافت کالنشیم

 بافت اسکلرانشیم

 سازنده بافت هادی استوانه مرکزی
عناصر اوندی(-آوند چوبی)تراکئید  

لوله غربالی(-سلول همراه-آوند آبکش پارانشیم )ابکش  
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های گیاهی سازمان بندی سلول  

ی گیاهان علفی سه بخش دیده می شودو ریشه در برش های ساقه  

ی مرکزیاستوانه -3 پوست  -2روپوست   -1  

ی سطح هستند و نقش حفاظتی دارندروپوست پوشانندهسلول های : روپوست . 

ی مرکزی را پر می کند ، پوست نام داردبافتی که بین روپوست و استوانه  پوست  

ی مرکزی قرار دارندی هدایت مواد مختلف را بر عهده دارند در استوانهآوند های گیاه که وظیفه ی مرکزیاستوانه . 

آوندها ، بافتی به نام مغز وجود داردی مرکزی عالوه بر در استوانه   

 نکته:

بافت روپوست )اپیدرم (-1  

 .روپوست عالوه بر ساقه ، بخش های دیگر جوان گیاه مانند برگ ، میوه و بخش های گل را می پوشاند

ی کوتینی به نام پوستک )کوتیکول( ترشح می کنندسلول های روپوستی ماده . 

میکروب ها و اثر سرما به سلول های زیرین خود جلوگیری می کندی پوستک از تبخیر آب ، حمله  . 

 .کوتین پلی مری از اسید های چرب بلند است *  

TMVتبخیر اب :تعرق           حمله میکروب ها=   پالزمید- TI ویروئید          سرما=حباب دار شدگی–زنگ ها و سیاهک -  

 ی روپوستی هستندل های تمایز یافته*سلول های نگهبان روزنه و کرک ها دو نوع از سلو -１

 نکته:نگهبان روزنه در سطح پایینی  روپوست  تنها وجود دارد. -２

 نکته:دقت داشته باشید سلول های روپوستی ریشه پوستک یا کوتیکول به دلیل جابجایی اب تولید نمی کنند

کشنده در همه جای ریشه وجود نکته:اگر به شکل کتاب نگاه کنید در نزدیکی راس ریشه تار های کشنده از الیه ی خارجی یعنی روپوست خارج می شود وتار 

 ندارد و کوتیکول ندارد

* <سلول های تمایز یافته روپوستی مثل نگهبان روزنه و کرک قابلیت ترشح کوتین را دارند؟-سوال  

درم باالیی و پایینی سلول های نگهبان روزنه وجود دارد؟در کدام اپی  

در همه ی گیاهان روپوست وجود دارد؟-  

 منافذ برای تبادل با محیط اطراف در گیاهان
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 روپوست  اپیدرم         گیاهان جوان            برگ  و ساقه های جوان علفی        نگهبان روزنه

مثل ساقه           بر روی چوب پنبه            عدسک     در پوست گیاهان چوبی چند ساله   

 روپوست  در اطراف گیاهان جوان

 چوب پنبه در اطراف گیاهان مسن و پیر  مثل چند ساله چوبی

 

)پوست(ایبافت زمینه-  

 مجموعه بافت های میان روپوست و بافت های اوندی  )مانند بافت پیوندی(

ازچند نوع بافت دارد که عبارتند   

 بافت اسکلرانشیمی -3بافت کالنشیمی  -2بافت پارانشیمی  -１

 پوست گیاهان سه قسم می باشد  بخش بیرونی یا اگزودرم   بخش میانی  و بخش درونی اندودرم -２

 بافت پارانشیمی

 ویژگی:

1) و زنده و فعال هستندوال دیواره دوم ندارند ـــــــــــی نازک دارند ، معمسلول های بافت پارانشیمی بزرگ اند ، دیواره  . 

بین سلول های پارانشیمی فضای بین سلولی زیادی وجود دارد(2  

یعنی مثل مریستمی و بنیادی با این تفاوت که تمایز انجام نمی دهد  سلول های جوان پارانشیمی قدرت تقسیم نیز دارند( 3  

 وظیفه:

الت دارندی مواد غذایی و آب دخبافت پارانشیمی در فتوسنتز ، ترشح ، ذخیره  

میان برگ نرده ای و اسفنجی پارانشیم فتوسنتز کننده ، کلرانشیم نام دارد و در بخش های سبز رنگ گیاه دیده می شود  

نگهبان روزنه-3گاها کالنشیم  -2کلرانشیم   -1سلول های فتوسنتز کننده     
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 بافت کالنشیمی

 ویژگی

ی کلروپالست دارند و ــــــــــــ، گاه)افزایش حجم(اند قابلیت رشد خود را حفظ کرده ضخیمی دارند ،نخستین ی سلول های کالنشیمی دیواره

 .فتوسنتز می کنند

 .وظیفه: سلول های کالنشیمی باعث استحکام و برافراشته ماندن ساقه ها و سایر بخش ها می شوند

و کالنشیمینکته:سلول های گیاهی هستند که دیواره غیر یکنواخت دارند مثل نگهبان روزنه   

 *نکته:رشد در سلول های کالنشیمی به معنی افزایش حجم غیر قابل برگشت می باشد نه تکثیر سلولی

رانشیمیلبافت اسک  

 ویژگی

ی چوب )لیگنین ( وجود دارد. این سلول ها بعد از مدتی ی دومین ضخیمی که در آنها مادهرانشیمی دیوارهلسلول های بافت اسک

 می میرند

شته باشید در گیاهان ابتدا دیواره نخستین سلولزی ساخته می شود و سپس دیواره دومین چوبینکته:دقت دا  

رانشیمی باعث استحکام بخشیدن به گیاه می شوندلوظیفه:بافت اسک  

اوند چوبی  -3کالنشیمی   -2اسکلرانشیمی   -1سلول های استحکامی      

 انواع سلول های اسکلرانشیمی

اسکلرئید ها -2فیبر ها  -1 ی در گیاهان یافت میشوندرانشیملدو نوع سلول اسک  

 نکته:سوبرین یا چوب پنبه که در اطراف دیواره سلولی قرار می گیرد و دیواره را نسبت به اب نفوذ ناپذیر می کند

 اما چوب یا لیگنین در دیواره دومین وجود دارد و باعث مرگ سلول می شود

جهت قرار گرفته است و باعث مرگ سلول نمی شود و به تنظیم 4اندودرمین ریشه مشاهده می شود در اطراف سلول و در نکته:سوبرین که در سلول های 

 جابجایی اب در عرض ریشه کمک می کند

جهت سلول را می پوشاند و باعث مرگ ان می شود6اما لیگنین در زیر دیواره نخستین تشکیل می شود و   

اره نخستین سلولزی بوده اما دومین لیگنینی یا چوبی می باشدنکته:دقت داشته باشید جنس دیو  

 مریستم نخستین  سلول های چوب پنبه ای کالهک را می سازد و مریستم پسیت چوب پنبه ساز پوست چوب پنبه ای
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 فیبر ها

ای هستند که در میان بافت های دیگر قرار می گیرندسلول هایی دراز و کشیده . 

 اسکلرئیدها

وتاه اما انشعاب دار هستند و بیشتر در پوشش دانه ها و میوه ها یافت می شوند.سلول هایی ک  

می ماند نکته:دقت داشته باشید سلول هایی که می میرند سیتوپالسم  اندامک ها  غشا ی خود را از دست می دهند اما دیواره سلولزی و لیگنینی باقی  

 نکته:

 منشا محل هایی که در ان چوب پنبه قابل مشاهده است

جهت ان و زنده می باشد4اندودرم و اگزودرم در -1  بافت زمینه ای 

جهت سلول6کالهک ریشه     مرده و در -2  مریستم راسی 

پریدرم در اطراف تنه گیاهان چند ساله چوبی  بخش محافظ گیاهان مسن-3  کامبیوم چوب پنبه ساز 

 مغز ساقه

پارانشیمی ساخته شده استمغز بسیاری از ساقه های علفی از بافت   

.سلول های مغز دارای فضای بین سلولی فراوان هستند نکته:   

 .سلول های مغز معموالً مواد غذایی ذخیره می کنند  نکته:

ی مغزی نام داردبخشی از مغز که در میان دسته های آوندی قرار می گیرد ، اشعه  

ت پارانشیمی  می باشد و معموال مواد غذایی ذخیره نکته بسیار مهم :مغز بسیاری از ساقه های علفی از باف

می کند باید دقت داشت   مغز قسمتی از بافت زمینـــه ای می باشد   نه هادی با این که در استوانه مرکزی 

 قرار می گیرد

بافت هادی(3  

 مریستم راسی      بافت نخستین اوندی     بافت های اوندی

دارندنوع بافت هادی  2محلول در آن  گیاهان در برای جابجایی آب و مواد  

آوند آبکشی -2 آوند چوبی  -1  

نوع آوند پشت سر هم قرار می گیرند و لوله های باریکی به وجود می آورند سلول های هر دو *  
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آوند چوبی -1  

ی خام ( را از ریشه به برگها بر عهده دارندآوند های چوبی کار انتقال آب و مواد معدنی )شیره :وظیفه . 

:ویژگی  

و این سلول ها بعد از مدتی می میرند و تبدیل به لوله زیرا دیواره دومین تشکیل داده اند )چوبی (ی سلولی سلول های آوندهای چوبی ضخیم است دیواره

.های توخالی می شوند عناصر آوندی -2تراکئیدها  -1آوند های چوبی خود دو نوع هستند    

اوند چوبی از ریشه تا برگ بروندعواملی که باعث می شوند اب در   

فشار ریشه ای در ریشه و جابجا شدن اب از خاک به ریشه به خاطر اختالف پتانسیل اب -2خال  کشش تعرقی در برگ  به علت تعرق در برگ              -1  

اوند چوبی(نیروی دگر چسبی  )اب با دیواره  -4نیروی هم چسبی در مولکول های اب  )پیوند هیدروژنی(     -3  

 

 تراکئید ها

شکل مخروطی پیدا می کنند باریک و دراز هستند و در قسمت انتهایی خود  

 .حرکت آب از هر تراکئید به تراکئید مجاور از راه الن ها انجام می گیرد

ان قسمت نازکتر  نکات:دیواره سلولی در بعضی نقاط نازکتر می شوند این مناطق نازکتر الن می باشد الن های سلول ها کنار یکدیگر قرار گرفته و دیواره در

ید در بعضی نقاط دیواره سلولی تشکیل نمی شود و در نتیجه منفذ ایجاد می شودکه پالسمودسم از انها جابجا می شودمی شود و دقت داشته باش  

 پالسمودسم کیا؟

بله الن ها عالوه بر بین دوسلول روی هم قرار گرفته در سلول های مجاور  ایا می توان از یک تراکئید به تراکئید دیگر اب جابجا کرد؟–سوال 

تراکئید یا عناصر اوندی نیز وجود دارددو   

 

دسته بندی 

 گیاهان

 بدون دانه بدون اوند خزه گیان گیاهان بدون آوند

 بدونه دانه اوند دار تراکئید سرخس ها گیاهان آوند دار

 دانه دار تراکئید بازدانگان

 تراکئید نهان دانگان

+عناصر 

 اوندی

 دانه دار
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 عناصر آوندی

 .ی خود دارای منافذ بزرگی هستندگیاهان گلدار عالوه بر تراکئید عناصر آوندی نیز دارند که گشادتر و کوتاهتر از تراکئید ها هستند و در پایانه •

استحکام گیاهی نیز نقش دارد زیرا دیواره لیگنینی سفت و سخت  *نکته:سلول های اوند چوبی با اینکه در ترابری مواد معدنی نقش دارند اما در •

 دارند

 عناصر اوندی عالوه بر الن منفذ نیز دارند •

•  

 اوند ابکش

لوله غربالی-3سلول همراه  -2سلول ابکشی  -1بافت ابکش     

 سلول ابکشی:ذخیره اب و مواد غذایی

 برای خودش و لوله غربالی می سازدATPهمراه:دارای میتوکندری فراوان که با چرخه کربس مقدار زیادی 

لوله غربالی:هسته و اندامک های خود را یا از دست داده یا اندامک ها تغییر یافته اند  این سلول ها میتوکندری ندارند و 

ATPانها همراه ساخته می شود اما گلیکولیز دارند. 

ی پرورده ) قند و مواد غذایی دیگر که دربرگها ساخته می شوند( را در سر تا سر گیاه بر عهده داردآوند های آبکشی هدایت شیره       . 

    

 .لوله های هدایت کننده در آوند آبکشی لوله های غربالی نام دارند  

 ر وجود دارد که سیتوپالسم این سلول ها را با یکدیگر مرتبط می کنندی میان سلول های مجاودر دیواره )نه الن(افذیـــدر لوله های غربالی من •

 .در مجاورت لوله های غربالی سلول های همراه نیز قرار دارند. •

 شوندی غربالی انجام میسلول های همراه دارای اندامک هستند و درآنها سنتز پروتئین و دیگر واکنش های متابولیسمی مورد نیاز سلول های لوله •

ت مهمنکا  

وجود دارد که اب تراکئید ها انتهای مخروطی شکل دارند و اب در انها از طریق الن ها جابجا می شود ولی در عناصر اوندی در پایانه سلول ها منافذ بزرگی 

 جابجا بشود

 پروتوپالست:به سلول گیاهی که دیواره سلولی  ان برداشته شده است.

حمشو من بنویثم شما نگاه کنیخدا بقیش نوشتنش با شماااا!!ذشطه به   
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 سلول های چوبی

 ماده لیگنین

 بافت نخستین اوندی تراکئید

 بافت نخستین اوندی عناصر اوندی

 بافت نخستین زمینه ای فیبر

 بافت نخستین زمینه ای اسکلرئید

 واکوئل مرکزی

  تورژسانس  +پالسمولیز ذخیره اب

   ذخیره مواد شیمیایی

روغن خردل  )محل تولید شبکه اندپالسمی  ذخیره مواد دفعی

 صاف(

پپتید غنی از گوگرد )محل تولید شبکه 

 اندوپالسمی زبر(

  جذب گرد افشان ها ذخیره رنگیز ها

  پروتئاز +لیپاز انزیم های گوارشی

CAMدر گیاهان  ذخیره دی اکسید کربن )گل ناز و کاکتوس("  ذخیره به شکل اسید کراسوالسه 

اوند ابکش–بزرگترین واکوئل مرکزی:پارانشیم   

بنیادی–کوچکترین واکوئل مرکزی:مریستم   

پارانشیم جوان-سلول با قدرت تقسیم :مریستمی     

 سلول با قدرت تقسیم میوز:پارانشیم خورش

 بیشترین میتوکندری:سلول همراه ابکش

کالنشیم)افزایش حجم(-م(  افزایش حج–پارانشیم )تقسیم -رشد در گیاه     مریستمی)تقسیم(     

 

 تعاریف مهم

 رشد :

 

 نمو  :

 

 تمایز:
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 قیدهای مهم مطرح شده در کتاب درسی •

 ( همانند و متصل به هم ساخته شده ، کُلُنی می نامند .        ⃝کم و بیش /     ⃝جاندارانی را که پیکرشان از چندین سلول ) کامال   1 •

 ( گونه های ولوکس سلول های خاصی که برای تولید مثل اختصاصی شده اند ، وجود دارند .      ⃝/ بعضی از         ⃝در ) اغلب 2 •

 ( جانداران پرسلولی ، سلول ها برای انجام وظایف خاص ، اختصاصی شده اند .        ⃝بسیاری از /     ⃝در ) همه ی   3 •

 ( سلول های پوششی موادی نرم ، چسبنده و لزج به نام موکوز ترشح می کنند .       ⃝/ بعضی از       ⃝سطح ) همه ی  4 •

 ( رشته های به هم بافته شده ی بافت پیوندی سست انسان از نوعی پروتئین به نام کالژن است .      ⃝/ بسیاری از         ⃝جنس ) همه ی 5 •

 تغذیه ی نورون کمک می کنند و بعضی به عایق بندی آن . ( سلول های نوروگلیا به      ⃝بعضی از  /     ⃝) بیش تر   6 •

 ( بخش های بدن جانوران ، برای ترمیم ، رشد یا تولید مثل تقسیم می شوند .      ⃝/ بسیاری از         ⃝سلول های ) همه ی 7 •

 ان دیده می شود . ( گیاهان علفی و جو     ⃝/ بیش تر        ⃝بافت های روپوست ، زمینه ای و هادی در ) همه ی  8 •

 ( در سلول های پارانشیمی به وجود می آید .       ⃝/ به ندرت         ⃝دیواره ی دومین ) اغلب 9 •

( سلول های بخش خارجی پوست ساقه های جوان ، سلول های کالنشیمی هستند که ) گاه  / همواره  (       ⃝/ بسیاری از        ⃝) همه ی 10 •

 کلروپالست دارند . 

 ( ساقه های علفی از بافت پارانشیمی ساخته شده است .      ⃝بسیاری از   /     ⃝مغز ) همه ی   11 •

 ( گیاهان آوندی یافت می شود .       ⃝برخی از  /     ⃝تراکئید در ) همه ی  12 •

 ( در پوشش دانه ها و میوه ها یافت می شوند .       ⃝/ بیش تر       ⃝اسکلرئیدها ، ) فقط  13 •

  قیدهای مطرح شده در کتاب درسیسایر  •

  نمی دهد .کارهای زیستی را یک سلول به تنهایی انجام همه ی در جانداران پر سلولی ،  14 •

 موکوز را همراه با موادی که به آن چسبیده اند ، به سوی گلو می رانند .  دائماحرکت مژک های سلول بافت موکوزی ،  15 •

 بخش های دیواره ی سلول های کالنشیمی ضخیم تر است .  عضیب 16 •

 اتصال زیستی وجود ندارد .  هیچ بین آمیب های یک محیط 17 •

 رشته های پیوندی وجود داشته باشد .  ممکن استدر بافت پیوندی انسان  18 •

 می کنند . مواد غذایی ذخیره معموال  هستند و فراوانسلول های مغز ساقه دارای فضاهای بین سلولی  19 •

 اولین ها ، ترین ها و ... •

 نوع زایش در ولوکس مشاهده می شود .  ساده ترین •

 بافت های جانوری است .  ساده ترینبافت پوششی یکی از  •

 مناطق مریستمی موجود در گیاهان جوان و علفی ، مریستم های رأسی هستند . مهم ترین •

 نوع بافت پیوندی است .  سخت تریناستخوان  •

 


