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 2گسارش کبر آزمبیش شمبره:  

پالسمولیس,تورشسبنس, مشبهده اپیدرم گیبهبن :عنوان آزمبیش 

 تئوری آزمبیش: 

گیاّاى تک لپِ ای ػوَهاً ػلفی ٍ غالثاً پایا ّستٌذ ساقِ َّایی آًْا هؼوَالً تذٍى اًطؼاب ٍ تشگی است ٍ تِ جض دس تخص :گیبهبن تک لپه

کِ هوکي است اًطؼاتاتی داضتِ تاضذ دس توام عَل تی اًطؼاب تاقی هی هاًٌذ تشگْای تک لپِ ای ّا دهثشگ ًذاسًذ ٍ غالثاً  (گل آریي)تَلیذ هثل 

تِ ٍسیلِ ًیاهی عَیل ساقِ سا احاعِ هی کٌٌذ اضکال کلی تشگْا تقشیثاً دساص ٍ کطیذُ تَدُ، داسای سگثشگْای هَاصی ٍ هَیشگْای تسیاس ظشیف 

 .ٍ ّش حلقِ پَضطی یا صایای آى اص سِ قغؼِ تطکیل هی ضَد (تشی هش)استثاط دٌّذُ آًْا ّستٌذ گلْا دس تک لپِ ایْا سِ پش 

                                                          

گیبهبن دولپه: 

ضاخِ خضُ ایْا ، ضاخِ . ضاخِ تالَفیتْا یا سیسِ داساى کِ ضاهل جلثکْا ٍ قاسچْا ّستٌذ.  ضاخِ قشاس هی گیشًذ4دس  (Metaphyta) سلسلِ گیاّاى

ِ داس ِ داس ، ًاهیذُ هی ضًَذ. ًْاًضاداى آًٍذی ٍ ضاخِ گیاّاى داً ِ داس تِ دٍ . سِ ضاخِ اخیش تحت ػٌَاى کشٍهَفیتْا یا گیاّاى تٌ ضاخِ گیاّاى داً

ِ ایْا هی تاضذ. صیش ضاخِ تاصداًگاى ٍ ًْاًذاًگاى تقسین هی ضَد ِ ایْا ٍ دٍ لپ ِ ایْا خَد ضاهل دٍ . صیش ضاخِ ًْاًذاًگاى ضاهل دٍ سدُ تک لپ دٍ لپ

ِ داس سا دس خَد جای دادُ اًذ ِ ایْای پیَستِ گلثشگ هی تاضذ کِ تؼذاد صیادی اص گیاّاى داً ِ ایْای جذا گلثشگ ٍ دٍ لپ ِ ایْای تی گلثشگ ، دٍ لپ  .لپ

            

بشرهepidermis):) 



 

 

تِ هؼٌی پَست هطتق ضذُ است   Dermتِ هؼٌی سٍ ٍ epiٍاطُ اپیذسم اص دٍ کلوِ .تطشُ خاسجی تشیي الیِ سلَلْا دس تذًِ اٍلیِ گیاّاى هی تاضذ

کِ دس ٍاقغ تخص خاسجی اػضاء اٍلیِ گیاّاى هثل ساقِ تشگ ٍ ّوچٌیي گل هیَُ تزس سا هی پَضاًذ تافت تطشُ دس هٌغقِ کالّک سیطِ ٍجَد 

 .ًذاسد ٍدس الیِ هشیستوْای اًتْایی ّن هتوایض ًطذُ اًذ ٍالیِ خاسجی سیطِ دس هفَْم تطشُ سیضٍدسم ًاهیذُ هی ضَد

سٍصًِ ّا ٍ رخیشُ آب ٍهَاد هتاتَلیسوی    تطشُ دس قسوت َّایی گیاّاى سثة جلَگیشی اص تثخیش، حفاظت هکاًیکی، تثادالت گاصی اص دسٍى

سلَل ّای تطشُ تصَست یک سدیفِ ٍیا چٌذ سدیفِ دس .هی گشدد کِ ًتیجِ اػوالی اص قثیل فتَ سٌتض، تشضح ٍجزب آب سا دسگیاّاى خَاّذ داضت

اص عشفی سلَلْای تطشُ گاّی خاصیت سلَلْای هشیستوی سا اص خَد تشٍص هی دٌّذ ٍ تکثیش پیذا هی کٌٌذ هثل تطکیل . گیاّاى ظاّش هی ضًَذ 

دس تؼضی گیاّاى کِ فاقذ سضذ ثاًَیِ ّستٌذ الیِ تطشُ .کشکْا هٌطاء سلَلْای تطشُ اص خاسجی تشیي الیِ هشیستوی اًتْای هٌغقِ تًَیکا هی تاضذ

تا آخش ػوش دسگیاّاى تاقی هی هاًذ ٍدس گیاّاى تک لپِ چَتی کِ سضذ ثاًَیِ ای ػالٍُ تش سیستن آًٍذی ًذاسًذ،یک ًَع پشیذسم هخصَظ 

سیطِ ٍساقِ گیاّاى تاصداًِ ٍدٍ لپِ ایْا ٍتک لپِ ای ّای ػلفی ، عَل ػوشتطشُ تستگی تِ صهاى تطکیل پشیذسم  دس .تجای تطشُ تَجَد هی آیذ

ٍلی دس تسیاسی اص دسختاى تا صهاًی کِ .پشیذسم هؼوَال دس اٍلیي سال سضذ ساقِ ّای چَتی ٍسیطِ ّا تطکیل هی ضَد. دس ایي گیاّاى داسد 

ضخاهت هحَسگیاُ چٌذیذى تشاتش ضخاهت ساختواى اٍلیِ ًطذُ تاضذ پشیذسم تطکیل ًوی ضَد ٍدس چٌیي گیاّاًی سضذ اپیذسم اص عشیق تقسین 

هواسی ّوگام تا افضایص حلقِ ّای آًٍذی اداهِ هی یاتذ هثل دسخت افشا،کِ هطاّذُ ضذُ است ٌَّص تافت تطشُ اٍلیِ دسآى دیذُ هی 

ساختواى سلَلْای تطشُ داسای تٌَع ٍسیؼی است ٍدس تیي سلَلْای هخصَظ تطشُ سلَلْای هحافظ سٍصًِ ّا ٍصٍائذ دیگشی هثل کشکْا ٍ .ضَد

. هَّای کطٌذُ سیطِ دیذُ هی ضًَذ

ّش سٍصًِ اص دٍ سلَل ًگْثاى سٍصًِ:روزنه (Guard cell ) ُتطکیل ضذُ است کِ هؼوَال تَسظ سلَل ّای ّوشا ( Annex) احاعِ ضذُ اًذ .

داسای سیتَپالسن فشاٍاى ، ّستِ دسضت ، ٍاجذ ًطاستِ ٍ کلشٍفیل فشاٍاى ، . ایي سلَلْا اص سلَلْای اپیذسهی هٌطاء گشفتِ ٍ اص آًْا کَچکتش است 

 . دس ٍاقغ سلَلْای سٍصًِ اص ًظش فیضیَلَطی تسیاس فؼال هیثاضٌذ. هیثاضذ ( Ostiole ) لَتیایی ضکل ٍ داسای یک سٍصًِ یا هٌفز

سلولهبی همراه: ( Annex ) تشحسة ًَع استقشاس آًْا . سلَلْای ّوشاُ اص سلَلْای اپیذسهی کَچکتشًذ ٍ سلَلْای سٍصًِ سا احاعِ هیکٌٌذ

  :آًْا ػثاستٌذ اص کِ هشسَهتشیي دس اعشاف سلَلْای هحافظ چٌذ تقسین تٌذی اسائِ هیگشدد

  

 Anomocytic) آًوـَستیک(Diacytic)  دیاستیک (Paracytic)  پاساستیک  

 :ٍسایل ٍ هَاد هَسد ًیاص

 هیکشٍسکَج- 8لَگَل -7 هقغش آب -6آب ًوک - 5 آب هقغش - 4قغشُ چکاى -3  الهل- 2   الم - 1

روش کبر:       

تشای هطاّذُ سلَل دس گیاُ چٌذ سلَلی اص ًوًَِ تطشُ پیاص استفادُ هی کٌین دس اتتذا پَستِ ًاصک دس تیي فلسْا سا کِ اص یک سدیف سلَلْای 

 ساًتیوتشٍچٌذ ًوًَِ سٍی الهْای هختلف قشاس دادُ ٍ آى سا دس چٌذ هشحلِ هَسد آصاهایص 05/0تطشُ تطکیل ضذُ است جذا ًوَدُ تقشیثا تِ اًذاصُ 

. قشاس هی دّین



 

 

دسجِ اص الم گشفتِ ٍ سٍی ًوًَِ سّا هی کٌین 45 تا قغشُ چکاى یک قغشُ آب هقغش سٍی ًوًَِ هی سیضین ٍتؼذ الهل سا تا صاٍیِ :مرحله اول

ٍآب اضافی اعشاف آى سا تا دستوال هی گیشین ٍدس صَست ٍجَد َّا دس ًوًَِ آى سا تا چٌذ ضشتِ هالین خالی هی کٌین ٍ صیش هیکشٍسکَج 

 .هَسد هغالؼِ قشاس هی دّین

                                                    

 . تا قغشُ چکاى یک قغشُ هحلَل سًگی لَگَل سٍی ًوًَِ هی سیضین ٍتا هیکشٍسکَج هَسد هغالؼِ قشاس هی دّین:مرحله سوم

 . سٍی ًوًَِ هی سیضین ٍهَسد هغالؼِ تا هیکشٍسکَج قشاس هی دّین %4تا قغشُ چکاى یک قغشُ هحلَل آب ًوک :مرحله چهبرم 

 

                                                                                         پالسمولیستورشسبنس 

دسهغالؼِ تا آب هقغشسلَل تخَتی قاتل سٍئیت هی ضَد دسهشحلِ دٍم تِ تخاعش ایٌکِ غلظت اهالح آى تقشیثا هطاتِ سیتَپالسن سلَل است تصَیش 

ٍضَح خَتی ًذاضتِ ٍّیچ کذام اص اًذاهْای دسٍى سلَل قاتل سٍئیت ًیستٌذ،دسهشحلِ سَم تا استفادُ اصلَگَل تصَیش ٍاضح تشی اصسلَل سا 

خَاّین دیذ کِ دسآى ّستِ ٍداخل آى ّستک تخَتی قاتل سٍئیت خَاّذ تَد ٍ دس هشحلِ سَم چَى دس حالت عثیؼی غطاء سیتَپالسن تِ دیَاسُ 

دسصذ تاػث حالت پالسوَلیضدسسلَل ضذُ ٍغطاء اص دیَاسُ جذا ضذُ ٍقاتل سٍئیت هی % 20سلَل هتصل است ٍتااستفادُ اصهحلَل آب ًوک 

 .گشدد

. تیي دیَاسُ سلَلی ٍ دیَاسُ سیتَپالسوی فاصلِ ٍ فضایی ٍجَد ًذاسد ٍ لزا تفکیک تیي ایي دٍ ػوال غیش هوکي تِ ًظش هیشسذ

است کِ تاػث ًضدیک ضذى ٍ چسثیذى پالسوالوا تِ دیَاسُ  (پتاًسیل فطاسی آب)پذیذُ اسوض ٍ ًْایتا فطاس آب دسٍى سلَلی  هَضَع ایي دلیل

ضَد آًْا ضشٍع تِ هتَسم  سلَل ّاى گیاّى یک دیَاسُ سلَلى قَى داسًذ ٌّگاهى کِ جزب آب اص عشیق فشآیٌذ اسوض اًجام هى سلَلی هیطَد

ٍقتی فطاس داخل سلَل . تَسطساًس تِ هؼٌی هتَسم ضذى ٍ سفت ضذى است. ضذى هى کٌٌذ اها دیَاسُ سلَلى اص تشکیذى آًْا جلَگیشى هى کٌذ



 

 

تَسطساًس تشاى گیاّاى .آًقذس صیاد هى ضَد کِ ّیچ آتى ًوى تَاًذ ٍاسد سلَل ضَد ایي فطاس هایؼى یا ّیذسٍستاتیک ػکس اسوض ػول هیکٌذ

. هقاٍم هى ساصد خیلى هْن است چَى کِ تخص ّاى سثض گیاُ سا دس تشاتش ًَس خَسضیذ 

                                                          

گیاّى دس هحلَل ّاى غلیظ قٌذی قشاس هى گیشًذ اص عشیق فشایٌذ اسوض آب اص دست هى دٌّذ ٍ چشٍکیذُ هی ضًَذ ایي دقیقا  ٌّگاهى کِ سلَل 

 ٍ آًْا سا صیش هیکشٍسکَج تثیٌیذ هطاّذُ خَاّیذ کشد کِ گیشًذ قشاس اگش سلَلْاى گیاّى دس هحلَل ّاى غلیظ  هخالف تَسطساًس است 

 پالسوَلیض فقظ دس ضشایظ استثٌایى  جسن سلَلْا کَچک ضذُ ٍ اص دیَاسُ ى سلَلى فاصلِ هى گیشًذ کِ گفتِ هى ضَد آًْا پالسوَلیضُ ّستٌذ

.  ًوک یا ضکش تحشیک هى ضَد کِ تاػث خاسج ضذى آب هی ضَد دس آصهایطگاُ تِ ٍسیلِ قشاس دادى سلَل ّا دس هحلَل غلیظ. سخ هی دّذ

. تاضذ اغلة اص گیاّاى کَچک یا سلَل ّاى اپیذسهى پیاص استفادُ هی ضَد، دس ایي گیاّاى ضیشُ گیاّى سًگى ضذُ ٍ دس ًتیجِ قاتل سٍیت هى

         

کِ تَسظ یک دیَاسُ سلَلی سخت احاعِ ضذُ اًذ تٌْا هی تَاًٌذ تا جایی آب جزب کٌٌذ کِ پتاًسیل آب  تِ ػثاست دیگش سلَل ّای گیاّی

اسیذّای آلی ٍ اسیذّای آهیٌِ ٍ هَاد دیگش سا دس غلظت ًسثتا تاالیی دس ٍاکَئل - قٌذّا- سلَل ّای گیاُ یًَْا .خاسج ٍ داخل تشاتش ضَد

 فطاس دسًٍی هثثت ٍ تضسگی تِ  هَاد حل  ضًَذُ تاػث جشیاى آب هی ضًَذ دس ایي سٍش سلَل ّای گیاّی هی تَاًٌذ یک.  ّایطاى رخیشُ هی کٌٌذ

ّش سلَل سٍی سلَل ّای هجاٍسش یک فطاس . ًام فطاس اسوضی ایجاد کٌٌذ کِ سٍی حفظ استحکام ٍ سختی تافت ّای گیاّی اثش قغؼی داسد

ایجاد هی کٌذ ایي فطاس ّا کطص تافت تضسگ سا صیاد هی کٌٌذ گیاّاًی کِ آب اص دست هی دٌّذ پظهشدُ خَاٌّذ ضذ چَى فطاس اسوضی کاّص 

هی یاتذ ٍ استحکام تافتْا ًوی تَاًذ حفظ ضَد اگش سلَل ّا ٌَّص صًذُ تاضٌذ هی تَاًٌذ تا فطاس اسوضی دٍتاسُ ثاتت ضًَذ کِ یک پذیذُ ی هتذاٍل 

. پظهشدُ ضذى گیاّاى تا آب دادى اص تیي هی سٍد. دس صًذگی ّش سٍصُ است

 


