
 ریشه

گشدد. ػول هْن  ٍ اجضای آى هی ساقِ قشاس داسد ٍ هَجة ثاتت ًگاُ داشتي خاک سیشِ اًذاهی اص گیاُ است کِ هؼوَال دس

آب ٍ اهالح هختلف اص صهیي تَدُ ٍ ّوچٌیي هوکي است هَاد غزایی هختلف دیگش سیشِ جزب آب ٍ هَاد غزایی اٍلیِ ًظیش 

 ّای غزایی است کٌذ ٍ هحل ػثَس جشیاًْای شیشُ دسخَد رخیشُ کٌذ. ػالٍُ تش ایي اػوال اصلی ، سیشِ ًظیش ساقِ سشذ هی

شَد کِ دس هَاسدی  اتْی کِ سیشِ تا ساقِ داسد سثة هیتا تَجِ تِ اػوال هشاتِ ٍ غیشهش .(شیشُ پشٍسدُ ٍ شیشُ خام)

  .ساختواى هتفاٍتی ًیض تا آى داشتِ تاشذ

 
 

 

 اجسای مختلف ریشه
 قسوت کاهال اًتْایی سیشِ کِ کالّک سیشِ  :کالهک ریشه

ّای کاهال ساسی ٍ خاسجی کالّک تِ تذسیج ٍ  شَد. یاختِ ًاهیذُ هی

ػَاهل هحیظ صیست تِ صَست تغَس داین دس اثش تواس تا خاک ٍ 

افتذ ٍ دسػیي حال تغَس دائن ًیض  ّای ًاصکی هی پَستِ

ساس سیشِ ساختِ شذُ تِ آى اضافِ  ّای هشیستوی یاختِ تَسیلِ

 .شَد هی

 کِ دس هقغغ عَلی آى سا  :ناحیه نمو ریشه یا منطقه مریستمی

ًاهٌذ. سلَلْای حاصل اص  ّا هی تِ ًام هشیستن ًضدیک اًتْایی سیشِ

ایي هٌغقِ ضوي توایض یاتی سلَلْای هختلف سیشِ سا تَجَد 

 .آٍسًذ هی

 شًَذ ّای هشیستن سیشِ دس ایي ًاحیِ عَیل هی ّای حاصل اص تقسین یاختِ یاختِ :منطقه طویل شذن. 

 ّای داخلی  ختِشَد. ضوٌا یا هٌغقِ تاسّای کشٌذُ ، کِ تیشتش هَاد غزایی اص ایي هٌغقِ جزب گیاُ اٍلیِ هی :منطقه تارهای کشنذه

گشدد. لزا ایي هٌغقِ سا ًاحیِ توایضیاتی ًیض  ّویي هٌغقِ تغییش شکل ٍ ساختواى دادُ ٍ هَجة تشکیل تافتْای هختلف دس سیشِ هی

 .ًاهٌذ هی

 ساختمان داخلی یک ریشه جوان از خارج به داخل در مقطع عرضی

 اپیذرم یا بشره

ٌذُ سا ًیض دس تؼضی اص ًقاط گیشد ٍ تشکیل تاسّای کش ّایی است کِ اص پشٍتَدسم هٌشا هی یا تششُ یک سدیف یاختِ اپیذسم

ّای  گیشد. تاسّای کشٌذُ یاختِ دّذ. دس هَاسدی کِ هحیظ هشعَب تاشذ، تشکیل تاس کشٌذُ تیشتش ٍ تْتش صَست هی هی

ّای تاسّای کشٌذُ ًاصک تَدُ ٍ  گشدد. دیَاسُ یاختِ اپیذسهی ّستٌذ کِ دس قسوتْای جاًثی سیشِ تشکیل هی

تضسگ ٍاکَئل ّای تاس کشٌذُ سششاس اص آب تَدُ ٍ داسای آغشتِ شذُ است. پشٍتَپالسن یاختِ هَاد پکتیکی آى تا سلَلض هؼوَال

  .تاشذ هؼوَال دس اًتْای قسوت تاس یا هَیی یاختِ هی ّستِ .است
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 کورتکس

شَد، کِ هؼوَال اص  ًاهیذُ هی آًذٍدسم تشیي الیِ کَستکس ، داخلی

ّا است. آًذٍدسم هؼوَال جذاس ًاصک داشتِ تِ جض دس  هشخصات تاسص سیشِ

ّای شؼاػی ٍ ػشضی یاختِ کِ ضخین شذُ ٍ اص ًَع کَتیٌی  قسوت دیَاسُ

شَد کِ سشتِ یا  هی ًاهیذُ ًَاس کاسپاسیي یا سَتشیي دسآهذُ ٍ اصغالحا

ّای آًذٍدسهی سا دس  کِ دٍس تا دٍس یاختِ سَتشیي یا کَتیي ًَاسی است کِ

  .ّای شؼاػی ٍ ػشضی یاختِ فشا گشفتِ است جْت دیَاسُ

 دایره محیطیه
اًِ ّای پاساًشیوی اص تغییش شکل الیِ خاسجی الیِ صایٌذُ استَ دس هشاحل اٍلیِ اص تکاهل سیشِ یک الیِ هخصَص اص یاختِ

هاًذ. تا ٌّگام فؼالیت ثاًَیِ  آیذ. ایي الیِ )دایشُ هحیغیِ( ًسثتا تِ حالت غیش فؼال هشیستوی تاقی هی هشکضی تَجَد هی

ّای خاسجی آى هٌتْی تِ تشکیل الیِ صایٌذُ آًٍذی  گیشًذ. یاختِ ّای جاًثی اص ایي هٌغقِ هٌشا هی سیشِ اص آى پس سیشِ

  .شَد هی الیِ صایٌذُ چَب پٌثِ یلگشدد ٍ قسوتْای دیگش هَجة تشک هی

 استوانه مرکسی
شَد. دس ایي حالت ّیچگًَِ پاساًشین داخلی ٍ هغضی دس  اص قسوتْای داخلی حاصل اص پشٍکاهثیَم تشکیل هی ایي ًاحیِ

دیذُ شَد )پاساًشین هغضی(. تؼضی اٍقات  ایْا تک لپِ شَد. فقظ دس هَاسدی هوکي است دس دیذُ ًوی گیاّاى دٍلپِ سیشِ

ًاهٌذ. دس  گیشًذ، یک ٍاحذ تِ ًام استل هی ٍکاهثیَم هٌشا هیهجوَػِ دایشُ هحیغیِ ٍ استَاًِ آًٍذی سا کِ هجوَػا اص پش

شَد، تشکیل ٍ ظاّش  ّای اٍلیِ هؼوَال حثاتْای اٍلیِ تِ صَست تَدُ هشکضی کِ تا چٌذ تاصٍی هٌشؼة دیذُ هی سیشِ

کٌذ. تیي ایي دٍ دستِ آًٍذ )چَتی ٍ آتکشی(  اشغال هی آًٍذ آتکشی سا یک دستِ آًٍذ چَتی گشدد کِ تیي ّش دٍ اًشؼاب هی

گشدد. دس گیاّاًی کِ ساختواى پسیي سیشِ دیذُ  یک یا چٌذ الیِ سلَل تِ ًام الیِ صایٌذُ چَب آتکشی تشکیل هی

 .گشدد شیوی هیّای تاقی هاًذُ تیي چَب ٍ آتکش تِ تذسیج اسکلشاً شَد. یاختِ ًوی

 
گیاّاى ػلفی  ایْا ٍ تؼضی شَد. اها تیشتش تک لپِ تِ ّش حال دس تسیاسی اص سیشِ گیاّاى دٍلپِ ، پاساًشین هغضی دیذُ ًوی

هاًذ ٍ یک هغض پاساًشیوی کارتی  سسٌذ تِ صَست پاساًشیوی تاقی هی کِ دستجات آًٍذ چَتی دس هشکض تِ ّن هی دٍلپِ

کلی داسد. صیشا کِ پاساًشین هغضی دس  شَد، تفاٍت ّا دیذُ هی تا پاساًشین هغضی کِ دس ساقِدٌّذ کِ دس ٍاقغ  تشکیل هی

ای دیذُ شَد، اص پشٍکاهثیَم آًٍذی هٌشا  گیشد. حال آى کِ اگش پاساًشین هغضی دس سیشِ ای هٌشا هی ساقِ اص هشیستن صهیٌِ

شَد. تا ایي تفاٍت کِ آًٍذّای  ّا ًیض دیذُ هی َد دس سیشِش ای کِ دس ساقِ دیذُ هی گشفتِ است. تغَس کلی آًٍذ چَتی اٍلیِ

شًَذ. ٍلی آًٍذّای آتکش اٍلیِ دس  ّا ًسثتا ًادسًذ. دس حالی کِ دس ساقِ تیشتش دیذُ هی چَتی هاسپیچی ٍ حلقَی دس سیشِ

  .تاشٌذ ن هیّای ّوشاُ ٍ پاساًشی ساقِ ٍ سیشِ ّش دٍ ّواًٌذ ٍ یکساى است ٍ ّش دٍ داسای جسوْای غشتالی یاختِ
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