
 

>> MUTLAKA OKUYUN: B팆�yoloj팆� Nasıl Çalışılır?
Temel doku, b팆�tk팆�ler팆�n metabol팆�k fal팆�yetler팆�n팆�n b팆�r çoğunda görevl팆� olan dokulardır. Temel doku b팆�tk팆�ler팆�n varolan tüm organlarının örtü ve 팆�let팆�m

dokuları arasında kalan kısımlarını dolmaktadır.

Temel doku hücreler팆� parank팆�ma, kollenk팆�ma ve sklerenk팆�ma olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Temel dokunun çeş팆�tler팆� farklı görev ve 팆�şlevler팆�

üstlenmekted팆�r. Pek팆� ned팆�r bu 팆�şlevler? Organların 팆�ç팆�n팆� doldurmak, b팆�tk팆�ye destek vermek, depolama yapmakve b팆�tk팆� 팆�ç팆�n çok öneml팆� olan

fotosentez olayında görev alırlar.
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B팆�z bu yazımızda parank팆�ma hücreler팆� ve çeş팆�tler팆�n팆� ele alacağız. Ancak yazımızın sonunda d팆�ğer başlıklarla 팆�lg팆�l팆�de kısa b팆�lg팆�ler vereceğ팆�z.

Parank팆�ma (temel) doku, koruyucu doku, destek doku, 팆�let팆�m doku ve salgı doku bölünmez dokular sınıfına g팆�rmekted팆�rler. Bu dokular yapı ve

görevler팆�ne göre ayrılmaktadır. Bölünmez doku olan parank팆�ma dokusu bölünür doku hücreler팆�n팆�n bölünme yeteneğ팆�n팆� kaybetmes팆� veya

farklılaşması sonucu oluşan dokudur. Bölünmez dokular sınıfında yer alan parank팆�ma d팆�ğer bölünmez dokularla beraber aynı özell팆�klere

sah팆�pt팆�r.

Parank팆�ma Ned팆�r?

Parank팆�ma lat팆�nce b팆�r kel팆�me kökenl팆� olup, dolgu ve doldurma anlamına gelmekted팆�r. Parank팆�ma (temel) doku hücreler팆�, t팆�p팆�k b팆�r b팆�tk팆� hücres팆�ne

benzemekted팆�r. Yan팆� tanımını yapacak olursak, 팆�nce duvarları bulunan, farklılaşmamış hücrelerden oluşan, yapı ve görev팆� değ팆�şkenl팆�k gösteren,

yumuşak b팆�tk팆� dokusuna parank팆�ma (temel) doku den팆�lmekted팆�r.



Parank팆�ma (Temel) Dokunun Özell팆�kler팆�

Bu dokuların metabol팆�zması yavaştır.

Çek팆�rdekler팆� ufaktır.

S팆�toplazmaları yok denecek kadar azdır.

Bölünmez dokuların kofulları büyük ve çok sayıdadır.

Çeperler팆� oldukça kalındır.



Parank팆�ma (temel) doku morfoloj팆�k yapı ve f팆�zyoloj팆�k fal팆�yetler açısından 4 başlığa ayrılmaktadır. Özümleme, 팆�let팆�m, depo ve havalandırma

parank팆�ması şekl팆�nde ayrı başlıklar altında ele alacağız.
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ÖZÜMLEME (ASİMİLASYON) PARANKİMASI

Yapılarında bol m팆�ktarda kloroplast 팆�çermekted팆�r.

B팆�tk팆�n팆�n yaprak ve genç gövde g팆�b팆� güneş gören kısımlarında bulunur.

Özümleme parank팆�masının en temel görev팆� fotosentez yaprak organ팆�k bes팆�n maddes팆�n팆� üretmekt팆�r.

Özümleme parank팆�maları d팆�kot팆�l b팆�tk팆�ler팆�n yaprak mezof팆�ller팆�nde heterojen b팆�r yapıda olup sünger ve pal팆�zat parank팆�ması olmak üzere 2 farklı

hücre t팆�p팆�ne sah팆�pt팆�r.

Sünger Parank팆�ması
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Sünger parank팆�mları yaprakların ep팆�derm팆�s tabakası ve pal팆�zat parank팆�ması arasında yer almaktadır.

D팆�z팆�m şekl팆� sık değ팆�ld팆�r:

Kloroplastı çok az m팆�ktardadır.

Hücreler팆� oldukça düzens팆�z b팆�r şek팆�lded팆�r.

Hücreler팆� arası hava boşlukları bulunmaktadır.

Pal팆�zat Parank팆�ması

Üst ep팆�derm팆�s팆�n alt kısmında bulunmaktadır.

Sünger parank팆�masına oranla sık d팆�z팆�ml팆�d팆�r.

Kloroplast sayısı oldukça fazladır.

Hücreler팆�n팆�n şekl팆� s팆�l팆�nd팆�r팆�k şek팆�lded팆�r.

Fotosentez olayının en sık gerçekleşt팆�ğ팆� dokudur.

DEPO PARANKİMASI



DEPO PARANKİMASI

B팆�tk팆� yapısı 팆�çer팆�s팆�nde bazı maddeler팆�n depolanmasını sağlamaktadır.

Depo parank팆�masına havuç, turp, pancar g팆�b팆� b팆�tk팆�ler팆�n kökler팆�nde rastlandığı g팆�b팆� toprak altı ve tohumlarda da rastlanmaktadır.

Depo parank팆�ması klorof팆�ller팆�n팆� kaybetm팆�ş hücrelerden oluşmaktadır.

Yapılarında depo ett팆�kler팆� bes팆�n maddeler팆� oldukça çeş팆�tl팆�d팆�r. Ayrıca b팆�tk팆�n팆�n özell팆�ğ팆�ne göre farklı bes팆�nler팆� depo ederler.

Yapılarında en çok depo ett팆�kler팆� maddeler, karbonh팆�drat, prote팆�n ve yağlardır.

Depo parank팆�maları eğer yapıları 팆�çer팆�s팆�nde kaktüs b팆�tk팆�s팆� g팆�b팆� su depo ed팆�yorsa bu b팆�tk팆�lere sukkulent b팆�tk팆�ler den팆�lmekted팆�r.

HAVALANDIRMA PARANKİMASI

Bu t팆�p parank팆�ma hücreler팆� su ve bataklık b팆�tk팆�ler팆�n görülmekted팆�r.

Havalandırma parank팆�ması bulunduran b팆�tk팆�ler팆�n hücreler팆� arasında oldukça gen팆�ş boşluklar

bulunmaktadır.

Hücreler팆� arasındak팆� bu gen팆�ş boşluklar b팆�tk팆�n팆�n solunum ve fotosentez olayında gaz alışver팆�ş팆�n팆�

sağlamaktadır. Bu gazlar hücren팆�n 팆�çer팆�s팆�nde depolanmaktadır.

İLETİM PARANKİMASI

Özümleme parank팆�ması 팆�le 팆�let팆�m doku arasında bes팆�n ve su taşınmasında yan 팆�let팆�lmes팆�nde görev almaktadır.

İnce b팆�r çepere sah팆�pt팆�r.

Kloroplastı bulunmayan b팆�r parank팆�ma çeş팆�t팆�d팆�r.

SKLERENKİMA (SERT DOKU)
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B팆�tk팆�ler팆�n organlarında destekl팆�k yapan ve onlara d팆�renç kazandıran, l팆�gne팆�nleşm팆�ş, ve kelın sekonder çeperl팆� hücrelerden meydana gelm팆�ş ölü

dokulardır. Sklerenk팆�ma l팆�fler팆� ve taş hücreler팆� olmak üzere 팆�k팆� çeş팆�t팆� bulunmaktadır. Sklerenk팆�ma bölünmez doku sınıfında olduğu 팆�ç팆�n

parank팆�ma hücreler팆�n팆�n özell팆�kler팆�n팆� taşımaktadır. Konuyla 팆�lg팆�l팆� detaylı b팆�lg팆�y팆� d팆�ğer yazılarımızda bulab팆�l팆�rs팆�n팆�z.

KOLLENKİMA

Büyümekte ve gel팆�şme safhasında olan b팆�tk팆�ler팆�n özell팆�kle genç kısımlarında, yaprağın orta kısmında팆� ç팆�çek ve yaprak saplarında bulunan

dokulardır. Kollenk팆�ma hücre t팆�pler팆� levha ve köşe kollenk팆�ması olmak üzere 2 t팆�pt팆�r. Kollenk팆�ma hakkında deha detyaylı b팆�lg팆� d팆�ğer yazılarımızda

yer almaktadır.
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