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جزوه ی گیاهی :سازمان بندی سلولی

سلَل ّبی ثسیبسی اص ثخص ّبی ثذى جبًَساى ثشای تشهین ،سضذ یب تَلیذ هثل ،تمسین هی ضًَذ ← دس گیبّبى تمسین سلَلی فمظ دس چٌذ هٌغمِ خبظ ثِ ًبم هٌبعك هشیستوی سخ هی دّذ

سبصهبى ثٌذی سلَل گیبّی

ًَن سبلِ
ًضدیه ًَن سیطِ

حفاظت از طریق

ثشي ّبی جَاى یب فلس ّبی جَاى

حفاظت از طریق

والّه سیطِ (چٌذ الیِ اص سلَل ّبی هشدُ)

هْوتشیي هٌبعك هشیستوی گیبّبى جَاى ٍ علفی
ضبخِ ّبی جبًجی
اًذاصُ وَچه

وٌبس ثشي ّب
داسای ّستِ ثضسي
سلَل ّبی ثٌیبدی

گشٍّی اص سلَل ّبی سأسی ← سبصدُ هشیستن ّب
فبلذ ٍاوَئل
فبلذ سبًتشیَل ( دس گیبّبى پیطشفتِ )

سِ ًَع ثبفت اصلی دس ّوِ گیبّبى علفی ٍ جَاى دیذُ هی ضَد ← ٍلی دس ّوِ گیبّبى ًیست ← خضُ ّب ثبفت ّبدی ًذاسًذ!

سلَل ّبی تشضح وٌٌذُ وَتیي
وشن

تشضح الیِ ای وَتیٌی ثِ ًبم پَسته (فبلذ سلَل) وِ سلَل ّبی سٍپَستی سا دس اًذام ّبی َّایی گیبُ هی پَضبًذ

ثشای وبّص تعشق ثشسٍی ثشي ثعضی گیبّبى ٍجَد داسد

ثبفت اصلی سٍپَست

ثبفت ّبی اصلی گیبّبى

سلَل ًگْجبى سٍصًِ

تبس وطٌذُ ( دس سیطِ )

ثبفت اصلی صهیٌِ ای

اص توبیض سلَل ّبی ًضدیه ساس سیطِ اص الیِ خبسجی (سٍپَست سیطِ ) تطىیل هی ضَد /افضایص سغح جْت جزة آة

ثبفت پبساًطین

دس فتَسٌتض تشضح ٍ رخیشُ ی هَاد غزایی ٍ آة دخبلت داسد

ثبفت والًطین

ثسیبسی اصسلَل ّبی ثخص خبسجی پَست سبلِ ّبی جَاى

ثبفت اسىلشاًیطین

ثشای استحىبم ثخطیذى ثِ گیبُ توبیض یبفتِ است ٍ هشدُ هی ثبضذ

آًٍذ چَثی
ثبفت اصلی ّبدی

آًٍذ آثىص
صفحه 1
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هبًع تجخیش آة
هبًع حولِ هیىشٍة ّب
هبًع اص ًفَر سشهب
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پَست سبلِ ٍ سیطِ  -هغض ٍ اضعِ هغضی  -دس سبختبس پبساًطین خَسش (تخوه)  -دس ثبفت آثىطی (پبساًطین آثىطی)  -دس هیبًجشي (پبساًطین ًشدُ ای ٍ
اسفٌجی)

هحل لشاس گیشی

ثبفت پبساًطین

خصَصیبت

داسای اًذاصُ ثضسي /دیَاسُ ًخستیي ًبصن /ثِ ًذست دیَاسُ دٍهیي داسًذ  /داسای پشٍتَپالسن صًذُ  /دس جَاًی هی تَاًٌذ تمسین ضًَذ  /داسای فضبی خبلی
فشاٍاى دخیل دس  :تشضح  ،رخیشُ هَاد غزایی ٍ آة  ،فتَسٌتض ( ولشاًطین )

ًىتِ

هغض ثسیبسی اص سبلِ ّبی علفی اص ثبفت پبساًطیوی سبختِ ضذُ است ← داسای فضبی ثیي سلَلی فشاٍاى ٍ هعوَالً هَاد غزایی رخیشُ هی وٌٌذ← دس گیبّبى چَثی
ثِ دلیل رخیشُ هَاد دفعی  ،هغض هشدُ است

ثبفت اصلی صهیٌِ ای

هحل لشاسگیشی
ثبفت والًطین

ثسیبسی اص سلَل ّبی ثخص خبسجی پَست سبلِ ّبی جَاى
داسای دیَاسُ ًخستیي غیش یىٌَاخت (دسثعضی ثخص ّبی ضخین تش)  -داسای پشٍتَپالسن صًذُ ٍفعبل -گبّی داسای ولشٍپالست اًذ ٍ فتَستض هی وٌٌذ  -دس دیَاسُ
الى ٍ پالسوَدسن داسًذ -لبثلیت سضذ خَد سا حفظ وشدُ اًذ

خصَصیبت

ثبفت استحىبهی صًذُ  -هَجت استحىبم ٍ ثشافشاضتِ هبًذى سبلِ ّبی جَاى ٍ سبیش ثخص ّب هی ضًَذ  -دیَاس ًخستیي ضخین داسًذ

ًمص

فیجش

دساص ٍ وطیذُ  -دس هیبى ثبفت ّبی دیگش (ثِ ٍیژُ ًضدیىی ثبفت آًٍذی)  -الى ّب سبدُ ٍ ثذٍى اًطعبة اًذ

اًَاع
اسىلشٍئیذ

ثبفت اسىلشاًطین

ًمص

وَتبُ ٍ گبّبً هٌطعت -ثیطتش دس پَضص هیَُ ّب ٍ داًِ ّب یبفت هی ضًَذ  -الى ّب هٌطعت ّستٌذ
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ًمص استحىبهی داسًذ  -دیَاسُ دٍهیي ضخیوی تطىیل هی دٌّذ
پشٍتَپالسن دس ٌّگبم تطىیل دیَاسُ دٍهیي اص ثیي ًوی سٍدّب! ثلىِ ٍلتی سٍی دیَاسُ دٍهیي هبدُ چَة (لیگٌیي) تطىیل ضذ ،اغلب  ،پشٍتَپالسن اص ثیي

ًىتِ

هی سٍد ٍ سلَل هی هیشد!

برخی از کلید واژه های تستی
مىظًر

مىظًر

 ) 1بسیاری از سلًل َای ياقع در بخش خارجی پًست ساقٍ جًان ← بافت کالوشیمی

 )4بافت استحکامی فتًسىتس کىىذٌ با دیًارٌ وخستیه ضخیم ← بافت کالوشیم

 )2گريَی از سلًل َای رأسی فاقذ ياکًئل (یا دارای َستٍ بسرگ) ← سلًل َای بىیادی

 ) 5بافت استحکامی با دیًارٌ دارای ضخامت غیر یکىًاخت کٍ قذرت رشذ را حفظ کردٌ اوذ ← بافت کالوشیم

مىظًر

مىظًر

 )3بافت دارای دیًارٌ وخستیه وازک دارای قذرت تقسیم ← بافت پاراوشیم
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مىظًر
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تشاوئیذ
اًَاع

عٌبصش آًٍذی

آًٍذ چَثی

دساص ٍ وطیذُ ،داسای پبیبًِ هخشٍعی←دس ّوِ گیبّبى
آًٍذی

وَتبُ ٍلی گطبدتش اص تشاوئیذ←فمظ دس
گیبّبى گلذاس

لجل اص ّذایت ضیشُ خبم ،غطبّ ،ستِ ٍ سیتَپالسن خَد سا اص دست هی دٌّذ ٍ هی هیشًذ ٍ تٌْب دیَاسُ
ضخیوطبى ثبلی هی هبًذ /داسای دیَاسُ ضخین لیگٌیٌی

خصَصیبت

دس تشاوئیذ
ساُ استجبعی

فمظ اص عشیك الى
اگش دس اهتذاد ّن ثبضٌذ

اص عشیك هٌبفز ثضسي

ثبفت اصلی ّبدی

دس عٌبصش آًٍذی
اگش دس هجبٍس ّن ثبضٌذ

سلَل ّبی غشثبلی
ضبهل

سلَل ّبی ّوشاُ

اص عشیك الى

داسای لَلِ غشثبلی← هٌبفز هَجَد دس دیَاسُ ّبی هیبى سلَل ّبی هجبٍس سیتَپالسن ایي سلَل ّب سا ثِ یىذیگش
هشتجظ هی وٌٌذ← اهىبى عجَس آصاداًِ هَاد اص ثیي ایي سلَل ّب فشاّن هی ضَد
سٌتض پشٍتئیي ٍ دیگش ٍاوٌص ّبی هتبثَلیسوی -داسای اًذاهه -استجبط ثب لَلِ غشثبلی اص عشیك پالسوَدسن← جضء
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ّبدی آثىطی هحسَة ًوی ضًَذ← دس هجبٍست آى ّب لشاس داسًذ.

سلَل ّبی پبساًطیوی
آًٍذ آثىص

خصَصیبت
ًىتِ
ًىتِ

آثىص ّب دس سبلِ جضء پَست هحسَة هی ضًَذ
سلَل ّبی ّبدی آثىطی سلَل ّبی غشثبلی ّستٌذ وِ ← لَل ّبی غشثبلی سا تطىیل هی دٌّذ

برخی از کلید واژه های تستی
مىظًر

 )6سلًل َای استحکامی کٍ اغلب در میان سایر بافت َا قرار می گیروذ ← فیبرَا
مىظًر

 )7سلًل َای استحکامی فاقذ تًاوای اسمس کٍ گاٌ مىشب اوذ ← اسکلريئیذَا

صفحه 3

فبلذ ّستِ  -داسای پشٍتَپالسن صًذُ  -داسای غطبی پالسوبیی ٍ دیَاسُ سلَلی
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