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هشتگـــــــ 
h.گیاهدارایقارچریشهاینسبتبهگیاههمنوعکهفاقدقارچریشهایاست،درشرایطیکسانرشدبیشتروبهتریدارد

h.قارچریشهایسببافزایشسطحتماسریشهباخاکنمیشودبلکهسطحجذبموادمعدنیازخاکراافزایشمیدهد

h.تعدادرشتههایقارچیدرونریشهکمترازتعدادرشتههایموجوددرسطحآناست

h.رابطۀقارچریشهاینوعیرابطۀهمزیستیاستکهدراندامهایهواییوجودندارد

 ãموشکافی

اجزای بخش قارچی در قارچ ریشه ای و در قارچ هایی که غالف تشکیل می دهند را بررسی کنید؟ �
دریافــتمــوادآلــیازآونــدآبکش. 3 انتقــالمــوادمعدنــیبــهویــژهفســفاتبــهآونــدچوبــی 2 نفــوذبــهدرونریشــه 1 وظایــف رشــته های نفوذکننــده بــه درون ریشــه:
وظایــف رشــته های نفوذکننــده بــه درون بافــت خــاک: دریافــتمــوادمعدنــیمــوردنیــازگیــاهازبافــتخــاک. وظایــف غــالف دور ریشــه:پوشــاندنســطحخارجــی

ریشه)یاختههایروپوستی،تارکشندهوکالهک(.

نکاتتصاویر  

تصویر مقابل، قارچ ریشه ای را نشان می دهد.

قارچ در ناحیۀ ریشۀ گیاهان به صورت غالفی در سطح ریشه و درون ریشه دیده می شود.

تعداد رشته های قارچی درون ریشه کمتر از تعداد رشته های موجود در سطح ریشه می باشد.

در محل کالهک ریشه نیز قارچ ریشه ای قابل مشاهده است.

رشته های قارچی می توانند به داخل الیه های درونی ریشه مثل بخش  مریستمی و یا کالهک 

نفوذ کنند.

آوندی  تا دسته های  و  کنند  گیاه عبور  یاخته های درون  بین  از  قارچ می توانند  رشته های 

کشیده شوند. 

آوند آبکش و یاخته های پارانشیمی موجود در سامانۀ بافت زمینه ای، مواد آلی مورد نیاز 

قارچ را تأمین می کنند.

خزه ها هرگز قارچ ریشه ای ندارند زیرا جزء گیاهان آوندی محسوب نمی شوند.

ترکیبها    

ترکیب با فصل ۹ یازدهم:تعدادیازقارچهابرایگیاهانبیماریایجادمیکنندوباعبوردادنرشتههایخودازمنفذروزنههواییانداممکندهخود
رابهدرونیاختهگیاهیواردمیکنند.زنگها،سیاهکهاوقارچجیبرالازقارچهایبیماریزابرایگیاهانمیباشند.

همزیستی گیاه با تثبیت کننده های نیتروژن  

برخیگیاهانباانواعیازباکتریهاهمزیستیدارندکهاینهمزیستیبرایبهدستآوردننیتروژِنبیشتراست.دوگروهمهمازاینباکتریهاعبارتانداز:
ریزوبیومها)نهریبوزوم،نهریزوم،نهلیزوزومونهلیزوزیم(وسیانوباکتریها.

ی ریزوبیوم: بااسامیریبوزوم،ریزوم،لیزوزومولیزوزیماشتباهگرفتهنشود. باک�ت
درریشهگیاهانسویا،نخود 2 ریزوبیومدرخاکودرریشٔهگیاهانزراعیمانندسویا،نخودویونجهزندگیمیکنند. 1

تثبیت با ریزوبیوم 3 زندگیمیکنند. ریزوبیومهادرگرهک دارد، بنامگرهکوجود برجستهمانند یونجهمحلهای و
گیاهان 5 ریزوبیومموادآلیموردنیازخودراازگیاهمیگیرد. 4 نیتروژن،نیازگیاهرابهاینعنصربرطرفمیکند.
هنگامیکهاینگیاهان)سویا،نخود،یونجه(میمیرندیابخش 6 سویا،نخودویونجهباریزوبیومهاهمزیستیدارند.
هواییآنهابرداشتمیشود،گرهکهاوریزوبیومهادرخاکباقیمیمانندوگیاخاکغنیازنیتروژنایجادمیکنند.

 تناوب کشت: ازگذشتهبرایتقویتخاک،تناوبکشتانجاممیشدکهدرآنگیاهانزراعیمختلفبهصورتپیدرپیکشتمیشد.گیاهانتیره
پروانهواران)چونگلشبیهپروانهدارند(همیشهدرتناوبکشتبهکارمیروند.ازگیاهانمهمزراعیتیرهپروانهوارانمیتوانسویا،یونجهونخودرانامبرد.به

دلیلهمزیستیاینگیاهانباریزوبیوم،پسازبرداشتاینگیاهانگیاخاکغنیازنیتروژنمیباشد.
خارج از کتاب:درتناوبکشتبرایمثالدرسالاولیکگیاهازخانوادهغیرتیرهپروانهوارانمانندذرتکشتمیکنندولیدرسالبعدیکگیاهازتیره

پروانهوارانمثلسویا،یونجهونخودکشتمیشودتاذخیرهنیتروژنبهخاکبرگردد.

نفوذ قارچ به
 درون ریشه

ریشٔه گیاه

غالف
 قارچ ریشه
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انتقال مواد در گیاهان

مسیر کوتاه
انتقال مواد در سطح یاخته

مسیر عرض غشایى

مسیر سیمپالستى

مسیر آپوپالستى

انتقال مواد در عرض ریشه گیاه

انتقال شیره خام در آوندهاى چوبى با جریان توده اى

انتقال شیرپرورده در آوند آبکش با الگوى جریان فشارى

فشار ریشه اى

تعرق مسیر بلند

پسازیادگیریمطالبباالمیخواهیمچگونگیجابجاییمواددرمسیرکوتاهومسیربلندرابهطورکاملتوضیحدهیم.

جابجایی مواد در مسیر کوتاه  

جابجاییمواددرمسیرکوتاهدردوجامشاهدهمیشود:A(انتقالآبومواددیگردرسطحیاختهB(انتقالآبومواددیگردرعرضریشٔهگیاه
حاالهرکدامازینمواردرابررسیمیکنیم:

دراینحالت،جابهجاییموادبافرآیندهایفعالوغیرفعالانتشارودرحدیاختهانجاممیشود. 1   A( انتقال آب و مواد در سطح یاخته: 
درهنگامکمآبی،ساختاینپروتئینهاتشدیدمیشوند. 3 برایافزایشسرعتجریانانتقالآبازغشاء،پروتئینهایتسهیلکنندهایدرغشاءایجادمیشوند. 2

اینپروتئینهادرعرضغشایبعضییاختههایگیاهیوجانوریوهمچنینغشاءواکوئولبعضییاختههایگیاهیدیدهمیشوند. 4

هشتگـــــــ 
h.پتانسیلآببافشاراسمزیرابطۀعکسداردواگرفشاراسمزیافزایشیابددرنهایتتمایلبهجذبآبباالمیرود

h.مسیرانتقالمواددرعرضریشه)سیمپالستی،آپوپالستیوعرضغشایی(هرگزدربرگوساقۀگیاهاندیدهنمیشود

h.پتانسیلآبخالصصفراستاماپتانسیلآبدرونگیاههمیشهمنفیدرنظرگرفتهمیشود.زیراآبموجوددرگیاههموارهمقداریموادمحلولدرخوددارد

نکاتتصاویر  

تصویر مقابل، نوعی پروتئین انتقال دهندٔه آب در عرض غشاء را نشان 

می دهد. این پروتئین در سراسر عرض غشاء قابل مشاهده است.

دیواره های پروتئین تسهیل کننده عبور آب دارای بار مشابه و مثبت 

هستند، این بار ها باعث رانده شدن دیواره ها از یکدیگر و فاصله دارشدن 

آن ها نسبت به یکدیگر و عبور سریع تر مولکول های آب از غشا می گردد.

غشاء  پروتئین های  سایر  همانند  آب  عبور  کننده  تسهیل  پروتئین 

توسط ریبوزوم ها متصل به شبکه آندوپالسمی ساخته می شوند.

در مواردی همچون کم آبی، پروتئین تسهیل کننده عبور آب، با 

عملکرد خود موجب ذخیره آب در برخی واکوئل ها می شود و در این 

حالت از پژمردگی گیاه جلوگیری می کند.

ترکیبها    

ترکیب با فصل ۲ دوازدهم:افزایشساختکانالهایپروتئینیدرشرایطکمآبیمثالیازتأثیرمحیطبرتنظیمبیانژنمیباشد.
کانالاختصاصیعبورآبنوعیپروتئینسراسریغشاییوهمیشهبازمیباشدودارایبخشهایآبدوستوآبگریزاست. 1 ترکیب با فصل 1 دهم:
فشاراسمزیبرابربافشاریاستکهبرایتوقفکاملجریانآبالزماست.فشاراسمزیباپتانسیلآبرابطۀعکسداردوهرچهپتانسیلآبدر 2

یکمحیطبیشترباشد،فشاراسمزیآنمحیطکمتراست.

 ãموشکافی

درهنگامکمآبیهورمونآبسیزیکاسیددرگیاهافزایشمییابدوروزنههایهواییبهمنظورجلوگیریاز � 1  در هنگام کم آبی در گیاه چه اتفاقاتی می افتد؟ 
ژنرمزکنندۀپروتئینکانالی،برایافزایشعبورآببیشتربیانمیشود،پسمیزانفعالیترنابسپارازII،وفعالیتریبوزومهای 2 هدررفتنآببستهمیشوند.

رویشبکۀآندوپالسمیافزایشمییابد.

غشای یاخته

پروتئینمولکول های آب
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 B( انتقال آب و مواد دیگر در عرض ریشه گیاه: آبوموادمحلولمعدنیازطریقتارهایکشندهازخاکجذبمیشوندوبهسمتمرکزریشه
میروندتابهآوندهایچوبیبرسندانتقالموادازتارکشندهتاآوندهابه3شکلانجاممیشود:

انتقالازمسیرآپوپالستی. 3 انتقالازمسیرسیمپالستی 2 انتقالازعرضغشا 1

 1( انتقال مواد از طریق مسیر عرض غشایی: دراینمسیر
موادازطریقغشاییاختهبهیاختهبعدیواردمیشوند.چگونگی
انتقالمواددراینمسیرازیاختهشماره1بهسمتیاختهشماره3را
درشکلروبهروبررسیمیکنیمتامتوجهشویمکهمواددراینمسیرها
قسمت از هم مواد مسیر این در میکنند. عبور محلهایی چه از
یعنی آن زنده ازبخش وهم یاختهای دیواره یعنی یاخته غیرزنده
تسهیل پروتئینهای مسیر این در میکنند. عبور پروتوپالست

کنندهانتقالموادکاربرددارد.

 2( انتقال مواد از طریق مسیر سیمپالستی: دراین
راه از و میکنند حرکت یاخته پروتوپالست در مواد مسیر
پالسمودسمبهیاختهمجاورواردمیشوندمسیرسیمپالستیرا
دراین 1 ازیاخته1تایاخته3درشکلروبهروبررسیکردهایم.
روشموادفقطازپروتوپالستوپالسمودسمهاییاختههایعنی
منافذ بودن بزرگ 2 میکنند. عبور یاخته بخشزنده
نوکلئیک پروتئینها انتقال که میشود باعث پالسمودسمها

دراینمسیرالزماستکهآبوموادمحلولفقطیکبارازعرضغشایپالسمایی 3 اسیدهاوحتیویروسهایگیاهیازمسیرسیمپالستیانجامشود.
پسازورودموادبهاولینیاختهمولکولهامیتواننداینمسیرراازطریقپالسمودسمهاانجامدهند. 4 اولینیاختهبگذرند.

درعلمگیاهشناسیبهبافتزندهگیاهیعنیپروتوپالستوپالسمودسمدرکلسیمپالستگفتهمیشود.دراینمسیرموادفقطدربخشزندهگیاهحرکت
میکنند،بههمیندلیلبهاینمسیرسیمپالستیمیگویند.

 3( انتقال مواد از طریق مسیر آپوپالستی:اینمسیر
ازفضاهایبینیاختهایودیوارهیاختهای حرکتموادمحلول
یاخته تا 1 یاختهشماره از را آپوپالستی مسیر میگیرد، انجام
آپوپالستی مسیر در کردهایم. بررسی روبهرو طرح در 3 شماره
غشای هیچ از پس نمیکنند عبور یاخته زنده بخش از مواد

یاختهایعبورنمیکنند.

نکاتتصاویر  

و  آپوپالستی  سیمپالستی،  مسیر  سه  مقایسٔه  مقابل،  تصویر 

عرض غشایی را نشان می دهد.

فقط در مسیر عرض غشایی شاهد عبور مواد از عرض غشا هستیم 

و در روش های دیگر، غشاء نقشی در جا به جایی مواد ندارد. 

در مسیر آپوپالستی مواد وارد سیتوپالسم یاخته ها نمی شوند.

و  دارند  سیتوپالسمی  ارتباط  هم  با  مجاور  گیاهی  یاخته های 

موادی که از مسیر سیمپالستی عبور می کنند، ممکن است برای 

گیاه مضر باشند )مانند ویروس ها(. 

آب در مسیر سیمپالستی بر اثر اختالف فشار اسمزی دو طرف 

غشا و در مسیر آپوپالستی از طریق برقراری پیوند هیدروژنی عبور می کند.

هر سه شیوه جابه جایی مواد در عرض ریشه )آپوپالستی، سیمپالستی و عرض غشایی(، مربوط به مسیرهای کوتاه انتقال مواد در گیاهان هستند 

در درون پوست دو مسیر آپوپالستی و عرض غشایی به مسیر سیمپالستی ملحق می شوند.

یاختٔه ١

محیطپروتوپالست
 اطراف گیاه

دیوارٔه یاختهغشاء یاختهپالسمودسم

یاختٔه ٢ یاختٔه ٣

یاختٔه ١

محیطپروتوپالست
 اطراف گیاه

دیوارٔه یاختهغشاء یاختهپالسمودسم

یاختٔه ٢ یاختٔه ٣

یاختٔه ١

محیطپروتوپالست
 اطراف گیاه

دیوارٔه یاختهغشاء یاختهپالسمودسم

یاختٔه ٢ یاختٔه ٣

دیوارٔه یاخته ای

غشای یاخته

مسیر آپوپالستی

مسیر سیمپالستی
مسیر عرض غشایی

پالسمودسم


