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سلول گیاهی اجزایی دارد که سلول جانوری از آن بی بهره است. مثال سلول گیاهی دیواره ای سخت و ضخیمی دارد. 

همچنین در بیشتر موارد دارای واکوئل مرکزی بزرگ و کلروپالست می باشد که سلول های جانوری از آنها بی بهره 

 اند. در اینجا به شرح هریک از این موارد می پردازیم.

 

 :و  دیواره ی گیاهانیک پارچه و بدون منفذ است.  قارچهای تک سلولیو  دیواره ی باکتری ها دیواره

 قارچهای پرسلولی دارای منفذ است.

 

دیواره وظیفه ی محافظت از سلول و نیز حفظ شکل را برعهده دارد. 

ی سلولی باکتری ها و گیاهان از لحاظ عملکردی یکسان      دیواره 

از سلول های گیاهی  سیاریاز لحاظ ساختاری متفاوت است. بولی 

بالغ دارای دیواره می باشند و بنابراین چندوجهی اند.)گامت دیواره 

ندارد(! دیواره ی سلولی گیاهان چند الیه می باشد. یک الیه که بین 

مشترک است و به آن تیغه ی میانی گفته می  ،دو سلول مجاور هم

ی دیواره ی سلولی گیاهان نیز همین تیغه ی  شود. قدیمی ترین الیه

میانی می باشد. در مجاور تیغه ی میانی الیه ای به نام دیواره ی 

سلول ها، به ویژه سلول های مسن  عضیدارد. در ب دنخستین وجو

دیواره ی سلول های گیاهی که در  دیواره ی دیگری به نام دیواره ی دومین )به سمت داخل سلول( رسوب کرده و ضخامت دیواره را افزایش می دهد.

ی که سیالمجاورت هم هستند در برخی نقاط نازک تر بوده و حتی گاهی در این مناطق دیواره ای وجود ندارد. به این منافذ الن گفته می شود. ماده ی 

وادی هستند که از طریق پالسمودسم ها منتقل می آب و مواد غذایی و پیام های شیمیایی از جمله م درون این الن ها جریان دارد پالسمودسم نام دارد.

 شوند.

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

 از سلول های بالغ گیاهی وجود دارد.  سیاریدر ب :واکوئل مرکزی

)سلول های بنیادی واکوئل مرکزی ندارند(! می تواند با جذب آب به 

بزرگتر شدن سلول کمک کند. فراورده های دفعی متابولیسمی یا مواد 

شیمیایی حیاتی سلول درون آن ذخیره می شود. در گلبرگ گیاهان 

ه برای جذب حشرات گرده افشان می باشد. ممکن است حاوی رنگیز

 در برخی موارد نیز حاوی مواد سمی برای در برابر آفات می باشد.

همچنین دارای آنزیم های گوارشی می باشد و گوارش سلولی را به 

 انجام می رساند.

 رشته های سلولزی+سیمانی از سایر پلی ساکاریدها+پروتئین
 کیتین پپتیدوگلیکان

 برابر غشا ی پالسمایی 011تا  01ضخامت 
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..................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

 :افت آغازیان ی برخیاز سلول های گیاهی و  بسیاریاندامکی است که در  کلروپالست

فضای درونی دارد.  3غشا و  2حلقوی و ریبوزوم ساده می باشد.  DNAمی شود. دارای 

دسته های قرص مانندی که روی هم قرار دارند، گرانوم نام دارند و فتوسنتز در درون آنها 

ه فضای درونی کلروپالست را پرکرده بستره یا استروما نام رخ می دهد. ماده ی سیالی ک

دارد. تبدیل انرژی تابشی خورشید به انرژی شیمیایی! عالوه بر کلروپالست، پالست های 

دیگری نیز ممکن است درون سلول های گیاهی وجود داشته باشند که محل ذخیره ی لیپید 

 یلوپالست..... .ها، کربوهیدرات ها یا پروتئین ها هستند مانند آم

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

ها از اجزای سلولی هستند که در سازماندهی میکروتوبول ها، تشکیل دوک تقسیم و تشکیل تاژک و مژک دخالت دارند. سانتریول ها فقط در *سانتریول 

 سلول های جانوری و سلول های گیاهی ابتدایی مانند خزه و سرخس یافت می شوند و گیاهان پیشرفته سانتریول ندارند.

ا آماس . به این حالت تورژسانس یجذب آب از طریق اسمز بزرگتر شوند ولی به علت داشتن دیواره ی سلولی نمی ترکند **سلول های گیاهی می توانند با

دهند، ب گقته می شود. تورژسانس در برافراشته نگه داشتن گیاهان علفی بسیار موثر است. ولی اگر سلول های گیاهی آبی که جذب کرده اند را از دست

 ر پژمردگی می شوند که به این حالت پالسمولیز گفته می شود.کوچک می شوند و دچا

 تست های نمونه:

 .........اندامکی که مسئول ذخیره ی مواد و دارای یک غشاست 

 (درون آن ریبوزوم کوچک وجود دارد.2(در سلول جانوری وجود ندارد.                                        0

 (درون آن لیپید ذخیره می شود.4.                                   (بزرگترین بخش سلول برگ است3

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

 ..............در تریکودینا وجود ندارد ........... 

 (دهان سلولی4(مژک                                             3(دیواره                                       2(سانتریول                                            0

..................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

 کدام درباره ی اندامکی که مسئول ذخیره ی مواد است، قطعا نادرست می باشد؟ 
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 (درون آن ریبوزوم وجود ندارد.2الیه ی فسفولیپیدی دارد.                                     4(پوششی با 0

 در باکتری فتوسنتز کننده وجود دارد. (4(درون آن ریبوزوم وجود دارد.                                               3       

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

 کدام محل ذخیره ی پروتئین در دانه ی سویا می باشد؟ 

 (سیتوسل4(پالست                            3(واکوئل                            2(شبکه ی آندوپالسمی                      0

..................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

 در سلول های میانبرگ لوبیا، بزرگترین اندامک کدام است؟ 

 (شبکه ی آندوپالسمی4(کلروپالست                          3(واکوئل مرکزی                           2(هسته                            0

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

 کدام گزینه درست است؟ 

 (دیواره ی سلول، بخش غیر زنده ی آن است.2          مند.                (ماده ی پرکننده ی الن ها را پالسمودسم می نا0

 از جنس پروتئین است. (در دیواره ی سلولی، رشته ها از جنس پلی ساکارید، و سیمان4(خارجی ترین الیه ی دیواره ی سلولی گیاه، دیواره دومین است.       3

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

 دامک مسئول ذخیره ی مواد ....................... نمی تواند صدق کند.در ان 

 (در سیانوباکتری یافت می شود.2غشا                                                              2(وجود 0

 فسفولیپیدی است. (دارای پوششی با دو الیه ی4(درون آن ریبوزوم یافت می شود.                              3

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

 

 

www.g-alm.ir

www.g-alm.ir



 

4 

 روپوست: پوشاننده ی سطح                                                      

استوانه ی مرکزی: حاوی آوندهای چوب و آبکش )و نیز مغز در ساقه( برای ترابری و هدایت                 بخش اصلی گیاهان 3

  مواد مختلف 

 پوست: بین روپوست تا استوانه ی مرکزی                                                     

  

 ت مربوط به رشد گیاهان:نکا       

 .در جانوران سلول های بسیاری از بخش ها برای رشد تقسیم می شوند اما در گیاهان تقسیم سلولی فقط در مناطقی خاص انجام می پذیرد 

 می باشند. گیاهان نیز همانند جانوران دارای سلول های بنیادی می باشند. سلول های بنیادی کوچکند، دارای هسته ی درشت و فاقد واکوئل 

 .سلول های بنیادی تقسیم شده و مریستم ها را می سازند. مریستم ها همان مناطق خاصی هستند که رشد گیاهان را به انجام می رسانند 

 .مهمترین مریستم های گیاهی، مریستم های راسی می باشند که در نوک ساقه ها، شاخه های جانبی و نیز در نزدیکی نوک ریشه وجود دارند 

 ها و برگ ها از مریستم های نوک ساقه و شاخه های جانبی حفاظت می کنند، کالهک ریشه )سلول های مرده( نیز از مریستم ریشه! فلس 

 ست، پارانشیم، ومریستم ها تقسیم می شوند و سلول های جدید را به وجود می آورند. این سلول ها نیز تمایز یافته و بافت های مختلف گیاهی را )مانند روپ

 وندی و ... ( را به وجود می آورند.آ

  .تقسیم شدن و افزایش تعداد آنها. -2افزایش غیر قابل بازگشت ابعاد سلول ها!  -0رشد گیاهان شامل دو حالت است 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                             

 

 

 

 

 

 بافتهای گیاهان:

 

اندام های هوایی مانند ساقه و برگ و هم در اندامهای زیرین گیاه مانند ریشه وجود دارد. سلول های روپوستی در بافتی است که هم در  روپوست:

ا، هساقه و برگها ماده ای کوتینی )پلی مری از اسیدهای چرب( به نام کوتیکول یا پوستک ترشح می کنند. کوتیکول از تبخیر آب، حمله ی میکروب

یرین جلوگیری می کند. سلول های نگهبان روزنه و کرک ها از سلول های تمایز یافته ی روپوستی در ساقه و برگها، و و اثر سرما به سلول های ز

 نیز سلول های تارکشنده از سلول های تمایز یافته ی روپوستی ریشه می باشند.

 پوست:

یت دارای فعال –توپالسم زنده و فعال پرو –به ندرت دارای دیواره ی دومین  –دیواره نازک  –دارای سلول های بزرگ پارانشیم:

ی کلرانشیم سلول های میانبرگ نوع – کلرانشیم!پارانشیم فتوسنتز کننده:  –های فتوسنتزی، ترشح و ذخیره ی مواد غذایی و آب 

 دارای فضاهای بین سلولی زیاد! –سلول های جوان پارانشیمی قدرت تقسیم نیز دارند  –هستند 

بسیاری از سلول های بخش های خارجی پوست ساقه  –دارای دیواره ی نخستین ضخیم  –یواره ی غیر یکنواخت دارای دکالنشیم:

اه دارای قابلیت رشد همگام با رشد گی –دارای نقش استحکامی برای ساقه و سایر بخش ها  –های جوان را این بافت تشکیل می دهد 

 گاه دارای کلروپالست و انجام فتوسنتز. –

 دارای دیواره ی دومین ضخیم که در آن ماده ی چوب )لیگنین( رسوب –سلول های تمایز یافته برای استحکام گیاه  :نشیماسکلرا

فت می دو نوع سلول اسکلرانشیمی در گیاه یا –رسوب لیگنین موجب از بین رفتن پروتوپالسم و مرگ سلول می گردد  –کرده است 

         دراز و کشیده ای هستند که در مین سایر بافتها به خصوص بافتهای آوندی قرار گرفته اند. سلول های  فیبر:شود: فیبر و اسکلرئید. 

 در پوشش دانه ها و میوه ها یافت می شوند. بیشتر منشعب می باشند و  گاهاسلول هایی کوتاه و  اسکلرئید:

یره ی مواد معموال ذخ –سلول های مغز دارای فضاهای بین سلولی فراوان   -مغز بسیاری از ساقه های علفی از پارانشیم ساخته شده است  مغز ساقه:

 اشعه ی مغزی!بخشی از مغز که در میان بافتهای آوندی قرار می گیرد: –غذایی 

ت هدای چوبی: -1به گردش در آوردن آب و سایر مایعات و مواد حل شده در آن. گیاهان دارای دو نوع بافت هادی می باشند.  بافت هادی:

هسته و سیتوپالسم و غشا ندارند و زنده نیستند  –دارای دیواره ی چوبی ضخیم  –آب و مواد معدنی )شیره ی خام( از ریشه ی گیاه به برگ ها 

تراکئید نوعی سلول آوند چوبی است که در تمام گیاهان آوندی یافت می شود. تراکئید باریک و طویل و دارای انتهای مخروطی است.  –

عناصر آوندی نوع دیگری از سلول های آوند چوبی می باشد که در نهاندانگان )گیاهان  –ن و ترابری آب از طریق همین النهای مجاور دارای ال

آبکش:   -2پیشرفته( یافت می شود. کوتاه تر و گشادتر از تراکئید ها. دارای منافذی در پایانه ها و امکان حرکت سریعتر آب بین عناصر آوندی.

ارای دیواره د لوله های غربالی: –دارای چند نوع سلول به نام های: غربالی، همراه، پارانشیم آبکش  –یره ی پرورده در سراسر گیاه هدایت ش

یق رسلولی، غشا، هسته و سیتوپالسم. یا فاقد اندامک، یا دارای اندامک های تغییر شکل یافته )مثالی از یک سلول زنده ی فاقد ریبوزوم(.از ط

دارای اندامک و نیز سنتز پروتئین و انجام سایر واکنش های متابولیسمی الزم برای لوله های غربالی.  سلول های همراه:به هم مرتبط.  منافذی

ته، فدر ریشه آوندهای چوب و آبکش به صورت یک در میان قرار گر نکته:***                                           دارای تعداد زیادی میتوکندری.

 ولی در ساقه آوند های آبکشی روی آوندهای چوبی قرار دارند.

www.g-alm.ir

www.g-alm.ir



 

5 

 

 

 

 

..................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

 های نمونه:تست 

 دام یک از ویژگی عمومی اسکلرئیدها نمی باشد؟ک 

 (دارای دیواره ی دومین حاوی لیگنین.4(تخصصی شدن برای استحکام                  3(منشعب بودن             2(کوتاه بودن          0         

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

 .سلول های .................. و ................... به یک نوع بافت اصلی گیاهی تعلق دارند 

 ترشح کننده ی کوتین –(تار کشنده 4کالنشیم               –(ترشح کننده ی کوتین 3پارانشیم           –(نگهبان روزنه 2پارانشیم              –(نارکشنده 0         

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

 . .....................سلول های کالنشیم ساقه ی نعناع ................ سلول های اسکلرئید در بخش گوشتی گالبی 

قابلیت  –همانند  (4فاقد لیگنین در دیواره هستند         –(برخالف 3در دیواره ی خود الن دارند.        –(برخالف 2کوتاه و منشعب است.           –(همانند 0

 .................................................................................................رشد خود را حفظ کرده اند. .............................................................................................

 RNAپلیمراز در سلول بالغ کدام، فعال است؟ 

 (فیبر4      (عناصر آوندی                       3(سلول های کالهک ریشه                      2(کالنشیم                     0         

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

 کدام بافت زنده در استحکام گیاه نقش بیشتری دارد؟ 

 (کالنشیم4(کلرانشیم                           3(روپوست                      2(اسکلرانشیم                     0

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

 در ساقه ی یک گیاه علفی، کدام فقط در یک نوع بافت اصلی وجود دارد؟ 

 (فاقد پالسمودسم4(فاقد سیتوپالسم                   3کننده ی کوتین                  (ترشح 2(ترشح کننده ی لیگنین                   0

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

  آندودرم و آوند آبکشی، سلول های کدام بخش دیده می شوند؟در ریشه ی گیاهان علفی، بین 

 (پوست4 (اگزودرم                        3(پریسیکل                          2(آوند چوبی                          0
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  است روپوستی یافته تمایز سلول یک کشنده تار. 

  مسیرپروتوپالستی( 0: است مسیر دو از ریشه عرض در آب حرکت : 

 آب اسمزی نیروی وطی شود می سیتوپالسم وارد تارکشنده غشا و دیواره از آب

 آوند وارد تا کند می عبور سلول به سلول ی ها واکوئل و سیتوپالسم درون از

 فضای از آب: غیرپروتوپالستی مسیر( 2 .دارد نقش پالسمودسم مسیر این در شود،

 دخالتیاسمز  نیروی مسیر این در کند، می عبور چسبی هم نیروی طی سلولزی های فیبریل بین ساکاریدی پلی ی بستره از همچنین و ها سلول بین

 آندودرم در نوارکاسپاری دلیل به پروتوپالستی غیر مسیر .ندارد

 یابد. می یانپا

 چوب(سوبرین جنس از مومی یهال :آندودرمین یا نوارکاسپاری 

 دارد، وجود آندودرم سلول سطح 6از  سطح 4 در است کهپنبه( 

 محیطیه دایره سطح از و شده آندودرم پوست وارد سطح از آب

 .شود می خارج

 دیواره( یعرض و شعاعی) جانبی سطوح در ها سلول این که شود می املش را پوست سطحی الیه چند گیاهان از بعضی ریشه در: (پوست برون) اگزودرم 

 .کند می دوچندان را ها یون ورود کنترل ریشه در اگزودرم اهمیت هستند، کاسپاری نوار دارای

 باشند می ولسل فاقد و اند لیپیدی الیه آندودرمین و (پوستک) کوتیکول ولی هستند سلولی ساختار (محیطیه دایره) پریسیکل و اگزودرم. 

 است ای ریشه فشار نیروی و هوایی بخش از کِشنده نیروهای:  شامل شوند می ساقه چوبی آوند در (آب) خام ی شیره صعود موجب که های نیروی. 

 نیروی دو شامل شوند می هوایی بخش از آب کِشش موجب که ییها نیروی 

 یسبچ هم - کشش نیروی در. است چسبی دگر نیروی و چسبی هم -کشش

 میانبرگ ی دیواره سطح و ها عدسک از شده بخار آبِ تعرق، ی پدیدهاثر  در

 موجب مسئله این و شود می تامین آوندچوبی از اسمز روش به اسفنجی، های

 نیز دگرچسبی نیروی .شود می آوندچوبی درون های مولکول بین کشش نوعی

 حالت نندهما که است آوند دیواره با آب های مولکول چسبندگی بواسطه

 .شود می آب صعود موجب موئینگی

 و زدگی یخ ، حشرات نیش اثر در که چوبی آوند دارشدگی حباب پدیده در 

 می( وندیآ عناصر بین و تراکئیدها بین ی ها الن منافذ از حباب پخش) هوایی بذرافشانی بروز از مانع ها الن خاص ساختار شود، می ایجاد شدید تعرق

 .شود می حباب رفتن بین از موجب ای هریش فشار البته شود،

 یافته فزایشا چوبی آوند درون فشار ریشه، درون به غیرپروتوپالستی و پروتوپالستی مسیر از آب 

 آزمایش ار آن توان می ساقه بریدن با که است در حدی فشار این کند می صعود باال سمت به آب و

 :کرد

 اهشک گیاه تعرق و آبسزیک اسید( هورمون اثر در الً)مث را ببندد خود هوایی های روزنه گیاه اگر

 تعریق روش و به آبی های روزنه از چوبی آوند اضافی درون آب ، باشد باال ای ریشه ولی فشار یابد

 .شود می خارج

 بازاند همیشه و دارند چوبی قرار های )نوک( آوند الیه منتهی در آبی های روزنه که باشید توجه داشته! 
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 گبر نوک در (...و  یوالف ، برنج ، ذرت) گندم ی تیره گیاهان در آبی های روزنه 

 اه برگ در حاشیه الدن و عشقه ، فرنگی گوجه مثل گیاهانی در ولی دارد وجود

 هوای نبالد به مثالً دهد نیز رخ دمایی تغییرات اثر در تواند می تعریق .شود می دیده

 .باشد خنک ها شب روز گرم

 تعرق کاهش برای .دارد وجود گیاه جوان های بخش ی همه در هوایی، های روزنه 

 .بازاند ها شب ولی بسته روزها ، ناز گل و کاکتوس تیره و بوده برگ در فرورفته و کم کاج و کاکتوس در هوایی های روزنه تعداد

 سلولاطراف  تیروپوس های سلول نقش .دارند دخالت اییهو روزنه شدن بسته و باز در هستند، هم شکل لوبیایی که روزنه نگهبان ی یافته تمایز سلول دو 

 ها نآ پالسمولیز و تورژسانس در نگهبان های سلول از آب گرفت یا دادن با ها سلول این است مهم ها سلول این شکل تغییر در روزنه نگهبان های

 شوند.  می تورژسانس دچار آن نگهبان های سلول وقتی دارند دخالت

 رنددا نقش هم از ها سلول این گرفتن فاصله در نیرو دو: 

 ی دیواره سلولزی های رشته شعاعیِ آرایش اول نیروی (0

 (طریق افزایش) عرضی انبساط از نیرو این است سلولی

 ولسل شدن طویل امکان ولی کند می جلوگیری سلول

 .آورد می فراهم را نگهبان

 ند. هنگامیمی ما باقی ثابت ، تماس محل در دوسلول این بین مشترک ی دیواره طول ت،اس مستقر روزنه نگهبان سلول دو میان تماس درمحل دوم نیروی (2

 تر، انبساط یشب و طول کمتر ضخامت دلیل به )داخلی( شکمی دیواره به نسبت سلول پشتی )خارجی( کنند، دیواره می جذب آب نگهبان ی ها سلول که

 شوند. باز ها روزنه تا شود می منتقل شکمی دیواره به سلولز اعیهای شع رشته طریق از نیرو این و کند می پیدا تری بیش

 شود می تهگف منبع دارند شده ذخیره آلی مواد یا شوند می ساخته آلی مواد که های محل گیاه در: آبکش آوند توسط گیاه در آلی مواد حرکت 

. یوهم و گل ریشه، نوک ها، برگچه مثل شوند می نامیده مصرف د،کنن می ذخیره خود در یا مصرف را آلی مواد که های محل. لپه و ریشه برگ، مثل

 .شود می انجام آبکشی آوند توسط جابجایی این. گردند می منتقل مصرف محل به منبع از آلی مواد که شود می گفته فرآیندی به جابجایی

 پرورده با خام شیره حرکت تفاوت : 

 .شود می منتقل حرکت جهات ی همه در پرورده شیره لیو دارد صعودی حرکت فقط چوبی آوند درون خام شیره (0

 دموا و اند وسیتوپالسم غشا دارای و اند زنده آبکشی های سلول ولی دارد جریان( توخالی های لوله) چوبی آوند مرده های لوله درون خام شیره (2

 .کند حرکت ها آن درون از باید آلی

 وادم حرکت برابر در غشا ولی گیرد می صورت اسمز ی پدیده طبق و آزادنه غشا از آب عبور (3

 .کند می عمل انتخابی سدی همانند آلی

 (ای توده یا فشاری جریان) مونش ارنست مدل مراحل :پرورده شیره حرکت 

 .شوند می آبکشی آوند وارد منبع از فعال انتقال با آلی مواد : آبکشی بارگیری (0

 .است سمزا ی پدیده طبق آبکشی آوند به چوبی آوند از آب حرکت (2

 .آیند می در حرکت به آلی مواد آبکشی آوند درون آب فشار افزایش با (3

 .شوند یم خارج آوند آبکشی از فعال انتقال طبق و مصرف محل در آلی مواد: آبکشی برداری بار (4

 اوتمتف های سرعت مواد با حرکت همچنین و آوند آبکشی در ساکارز و آمینواسیدها سریع حرکت 

 ندباور براین دانشمندان کشد، می چالش به ای( را توده مونش )جریان فرضیه مختلف، های جهت و

 .کنند می تامین را جریان این انرژی فراوان های با میتوکندری همراه های سلول که
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 تست های نمونه:

 . .............. عدسک های گیاهی به عنوان محل هایی شناخته می شوند که 

 (به حرکت آب در آوند چوبی کمک می کنند.2                                                     (در تعریق دخالت دارند.                     0

 (از این مکان ها، مواد آلی به آوند آبکشی وارد می شوند.4                       ز این مکان ها، مواد آلی از آوند آبکشی خارج می شوند.(ا3

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

 کدام یک ترکیب مومی است؟ 

 (کیتین4(سوبرین                                    3(کراتین                               2(لیگنین                            0

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

 در گیاهان شدت تعرق با کدام عامل نسبت عکس دارد؟ 

 (تعداد عدسک ها4          (وسعت سطح برگ ها         3(تعداد روزنه های هوایی                   2(رطوبت هوا                 0

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

 در مورد روزنه های آبی، کدام عبارت نادرست است؟ 

 (با افزایش فشار ریشه ای باز می شوند.2(در حاشیه ی برگ الدن قرار دارند.                                      0

 ریشه ای به تعریق کمک می کنند.(با افزایش فشار 4(در انتهای آوند های چوبی قرار دارند.                                  3

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

 کدام ما بین آندودرم و بافت هادی قرار می گیرد؟ 

 (اگزودرم4(اشعه ی مغزی                      3(پریسیکل                         2کشی                           (آوند آب0

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

 آوندی موثر باشد؟ کدام عامل می تواند در کاهش پدیده ی حباب دار شدگی در عناصر 

 (انجماد4(شکستن شاخه                3(تعرق شدید                      2(تعریق                      0

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

 .در ریشه، حرکت آب در دیواره ی سلولی، از مسیر ...................... می باشد و با نیروی ................... صورت می گیرد 

 چسبیهم  –(غیر پروتوپالستی 4چسبی                 هم  –(پروتوپالستی 3              اسمز  –(غیر پروتوپالستی 2            اسمز  –(پروتوپالستی 0

.................................................................................................................................................................................................................................................. 
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لید می ن دو نوع متابولیسم تومتابولیسم گیاهان و جانوران بسیار متفاوت است. در نتیجه مواد زایدی هم که در نتیجه ی ای

شوند هم بسیار متفاوت است. گیاهان مواد آلی را با استفاده از مواد معدنی محیط می سازند ولی جانوران مواد آلی را از 

 طریق تغذیه به دست می آورند و سپس با آنها مواد آلی مورد نیاز خود را می سازند.

 

 ( مواد دفعی گیاهان:بیشتر)

 

 

 راه های دیگر دفع مواد در گیاهان شامل:

 

 

 بیماریزا  لبرخی از مواد دفعی گیاهان نقش دفاعی دارند و از خورده شدن گیاه توسط جانوران گیاه خوار جلوگیری می کنند یا  از گیاه در مقابل عوام

 دفاع می کنند.

 ه ها مقدار بی کربنات بیشتری دفع می کنند.غذاهای گیاهی موجب قلیایی شدن محیط داخلی بدن می شوند بنابرابن کلی 

 تست های نمونه:

 بیشتر مواد دفعی گیاهان که از طریق روزنه ها دفع می شوند، کدام است؟ 

 (دی اکسید کربن، تانن، اکسیژن2(تانن، صمغ، اکسیژن                                                   0         

 (اکسیژن، دی اکسید کربن، آب4غ                                                      (تانن، رزین، صم3         

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

 .مواد دفعی گیاه براسیکا اولراسه در ................ آن جمع می شود 

 (دیواره سلولی4(آندوپالسمی نرم                   3(آندوپالسمی زبر                      2(سیتوپالسم                    0

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

 ر گیاهان از تجزیه ی کامل یک مول گلوکز ترکیبات بدون نیتروژنی تولید می شوند که....................شوند.به طور معمول د 

 (می توانند در جهت شیب تراکم خود و از طریق روزنه ها به محیط وارد2می توانند به بخش های مرده ی گیاه منتقل و سپس انبار                         (0         

 (در هر شرایطی در سلول باقی مانده و باعث افزایش کارایی تنفس نوری4(ممکن است طبق قوانین اسمز از طریق روزنه ها به محیط خارج دفع       3         

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

 مصرف در تنفس سلولی –تولید در فتوسنتز  اکسیژن:

 وسنتزمصرف در فت –تولید در تنفس سلولی  دی اکسید کربن:

 مصرف در فتوسنتز –تولید در تنفس سلولی آب: 

 مقدار اضافی هریک از این مواد از طریق انتشار از روزنه ها خارج می شود.

 افتادن برگ ها-0

 گیاهان چوبیافتادن بخش هایی از پوست -2

 انبار شدن در بخش های مرده مثل مغز ساقه )رزین و تانن و صمغ. دیگر مواد دفعی متابولیسمی(-3

 تجمع در واکوئل ها در گیاهان علفی-4

 تجمع در دیواره ی سلولی گیاهان علفی-5
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 به نظر می رسد که گیاهان در زیستگاه خود ثابتند ولی این طور نیست و آنها نیز دارای حرکاتی می باشند.

 

 

 خود به خودی                      پیچشی فعال:                                                           

                    القایی                                                                       

  حرکات گیاهی:  

 

 

 

ن آب دفعال: بعضی از حرکت های گیاهی در اثر عوامل درونی گیاه، مانند رشد نابرابر بخش های مختلف یک اندام، تغییر حجم با جذب یا از دست دا .0

 صورت می گیرد.

 امل بیرونی مانند نور و نیروی جاذبه و .... دخالتی ندارند.عوخودبخودی: در این نوع حرکت  .2

 القایی: این نوع حرکت ها متاثر از عوامل بیرونی مانند نور، آب، جاذبه و .... می باشند. .3

اریک مانند ب پیچشی: علت این نوع حرکت این است که در هر زمان، رشد در بخشی از ساقه، بیشتر از سایر نقاط است. وقتی نوک ساقه به یک جسم .4

 یک شاخه می رسد، حرکت پیچشی باعث می شود ساقه به تکیه گاه محکم شود. نوک برگ بعضی گیاهان نیز حرکت پیچشی دارند.

در حال رویش گیاهان به محرک های خارجی مانند مواد شیمیایی، آب، نور و ... می باشد که گیاه به سمت این عوامل یا  اندام هایپاسخ  گرایشی: .5

 خالف آن ها خم می شود.سمت م

 گیاهان به عوامل خارجی می باشد. حرکت سلول های جنسی نر به سمت ماده نیز حرکت تاکتیکی می باشد. سلول هایپاسخ  تاکتیکی: .6

. ل ابریشمگو گل اقاقیا بعضی گیاهان برگ ها مرکب دارند. برگچه های این نوع گیاهان در روز گسترده و در شب بسته می شوند، مانند  شب تنجی: .7

 گل های بعضی گیاهان نیز در روز باز و در شب بسته می شوند. به این نوع حرکات شب تنجی گفته می شود.

ا می ت، برگهای مرکبی دارند که حساس به لمس می باشند و به محض لمس کردن یکی از آن ها فوری گیاه حساسبعضی از گیاهان، مانند  لرزه تنجی: .8

 ن نوع حرکات، لرزه تنجی نام دارند.خورند و جمع می شوند. ای

نیز به برخورد اشیا و لمس حساس است. در اثر تماس بدن حشره یا جانور کوچک دیگر، حرکاتی  دیونهبرگ گیاهان گوشتخوار، مانند  ساوش تنجی:ب .9

 در برگ ایجاد می شود که موجب به دام افتادن آن می شود. این نوع حرکات، بساوش تنجی نامیده می شوند.

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

 گرماگرایی -آب گرایی  –شیمی گرایی  –زمین گرایی  –گرایشی: نور گرایی 

 تاکتیکی

 بساوش تنجی –لرزه تنجی  –تنجشی: شب تنجی 

پراکنده شدن هاگ ها و نیز باز شدن میوه ها در اثر تغییرات میزان رطوبت هوا. چون سلول هایی که مانند باز شدن هاگدانها و  غیرفعال:

 چنین وظایفی را برعهده دارند مرده اند و به این دلیل به این حرکات غیرفعال گفته می شود.

 

0 2 4 
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6 
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 تست های نمونه:

 .نوعی حرکت ...................... محسوب می شود ......................... 

 لرزه تنجی –(بسته شدن برگ گیاه دیونه بعد از برخورد حشره 2بساوش تنجی                     -شدن برگ های گیاه حساس پس از لمس  (بسته0

 شب تنجی –(باز شدن گلبرگ های گل الله در روز 4                                           گرایشی    –(حرکت سلول گیاهی به سمت نور 3

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

 .برگ گیاه حساس.................برگ گیاه اقاقیا مرکب است و ...................... آن لرزه تنجی دارد 

 برخالف –(برخالف 3همانند                     –خالف (بر3همانند                     –(همانند 2برخالف                         –(همانند 0

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

 در کدام نوع حرکت گیاهی، محرک بیرونی دخالتی ندارد؟ 

 (پیچش نوک برگ پروانه واران4(بسته شدن برگ گیاه دیونه            3(باز شدن برگ های مرکب ابریشم                2(حرکت آنتروزوئید خزه               0

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

 های درحال رویش به محرک های خارجی باشد؟ کدام حرکت گیاهی می تواند پاسخ اندام 

 (پیچش نوک برگ لوبیا به دور تکیه گاه2(بسته شدن برگچه های اقاقیا در تاریکی                                            0

 دیونه در پاسخ به برخورد حشره (تا خوردن برگ گیاه4(فتوتروپیسم راس ساقه ی جوان یوالف                                             3

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

 کدام متاثر از محرک بیرونی نمی باشد؟ 

 (خمیدگی ساقه ی یوالف در فتوتروپیسم2(حرکت آنتروزوئید خزه به سمت آرکگن                                                 0

 رشد مارپیچی نوک برگ شبدر اطراف جسم باریک(4(حرکت برگ دیونه برای به دام انداختن مگس                                          3

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

 . ............کدام عبارت نادرست است؟ در گیاهان 

 (حرکت های فعال فقط در بخش های زنده انجام می شوند.0

 (حرکت های گرایشی، پاسخ اندام های در حال رویش به محرک های خارجی می باشند.2

 م شوند.(حرکت های خودبه خودی می توانند موثر از نیروی جاذبه انجا3

 (هورمون های تنظیم کننده ی رشد، شروع کننده ی بسیاری از پاسخ ها به محرک های محیطی اند.4
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 یاهان نیز برای دفاع از خود در برابر آفات و یا حشرات مضر، ترکیبات خاصی را تولید می کنند که نقش دفاعی دارند. گ

ردل در روغن خا مجموعه ای از چند ترکیب مختلف مانند این ترکیبات می توانند پپتیدهای کوچک و پروتئین باشند ی

گیاهان تیره ی شب بو. روغن خردل بو و مزه ی تندی دارد و به همین دلیل گیاهان این تیره مانند کلم و تربچه برای حشرات 

 سمی می باشند.

 انند از آسیب آن ها در امان باشند. اما در عوض برخی حشرات توانایی تجزیه ی این مواد شیمیایی را دارند و بنابراین می تو 

 .دفاع از طریق تولید مواد شیمیایی از پیچیده ترین راه های دفاعی برای گیاهان می باشد 

 .تولید تیغ و خار نیز یکی از راه های دفاعی گیاهان است 

 .برخی مواد شیمیایی ای که در گیاهان تولید می شوند در واکوئل های آن ها ذخیره می شوند 

 

 

 نمونه: های ستت

 کدام، واحد سازنده ی ترکیبات ضد قارچی در گیاه یونجه می باشد؟ 

 (اسید آمینه4(اسیدهای چرب                       3(لیپید                            2(کربوهیدرات                          0

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

 پپتیدهای غنی از کدام عنصر، در یونجه فعالیت ضد قارچی دارند؟ 

 (فسفر4(جیوه                          3(گوگرد                           2                (کلر             0

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

 برخی مواد شیمیایی دفاعی که گیاهان برای مبارزه با آفات و حشرات تولید می کنند، در کدام اندامک ذخیره می شود؟ 

 (لیزوزوم4(واکوئل مرکزی                         3      (گلژی                   2(شبکه آندوپالسمی                         0       

.................................................................................................................................................................................................................................................. 
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 .بسیاری از گیاهان به هر دو روش جنسی و غیر جنسی تولید مثل می کنند 

 .گیاهان از تغییر جلبک های پرسلولی که در اقیانوس ها زندگی می کنند به وجود آمدند 

 وال کوژپشت         مسن ترین درخت شناخته بزرگترین جاندار روی زمین: سکویا         بزرگترین جانور روی زمین :

 شده: نوعی کاج )بازدانه(

 مثال رده بندی

 خزه خزه ها )دانه ندارند( بدون آوند گیاهان

 سرخس سرخس ها بدون دانه آوند دار

 سرو، کاج مخروط داران بازدانگان دانه دار

 گندم، ذرت تک لپه ای ها نهاندانگان

 لوبیا، گل سرخ دو لپه ای ها

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

 هان دانه دار است، یکی از سازگاری های مهم این گیاهان است که به حفظ بقای آن ها در خشکی کمک تولید دانه که حاصل تولید مثل جنسی در گیا

 می کند. گیاهان بدون دانه نیز تولید مثل جنسی دارند ولی برای انجام آن به آب سطحی نیازمندند.

 .همه ی گیاهان چرخه ی زندگی تناوب نسل دارند                                   

........................................................................................................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 
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 خزه:

 .)گیاه اصلی همان گامتوفیت است. گامتوفیت از اسپوروفیت بزرگتر است. )هم از نظر اندازه، هم طول دوره 

 خزه دارای محورهای ساقه مانند، ضمایم برگ مانند و ریشه مانند است، ولی ساقه و ریشه و برگ ندارد. یعنی 

 تمایز دارد ولی بافت ندارد.

 توفیت ها تشکیل می شوند. ساختار های آرکگن . آنتریدی در راس گامn کروموزومی چند سلولی که 

 با تقسیم میتوز گامت ها را می سازند. )آنتروزوئید و تخم زا(.

 و به تخم  هبعد از رسیدن آنتریدی، دهانه ی آن باز می شود، آنتروزوئید های دو تاژکی توسط آبی که توده های متراکم خزه را می پوشاند، جابه جا شد

ز می آغا ا در آرکگن می رسند و با آن لقاح انجام داده و سلول تخم را پدید می آورند. سلول تخم درون همان آرکگن می ماند و تقسیم میتوز خود راز

 کند و اسپوروفیت جوان و اسپوروفیت بالغ را به وجود می آورد.

 مانند به نام هاگدان است. هاگدان در راس تار می باشد. اسپوروفیت یک  اسپوروفیت بالغ شامل یک بخش میله مانند به نام تار، و یک بخش کپسول

 کروموزومی می باشد و با تقسیم میوز هاگ ها را تولید می کند. هاگ ها نیز با رویش )میتوز( خود گامتوفیت ها را به وجود می آورند. n2 ساختار

................................... 

................................... 

................................... 

................................... 

................................... 

................................... 

................................... 

................................... 

................................... 

................................... 

................................... 

................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

 هاگدان )اسپوروفیت(

 )اسپوروفیت( تار

 گیاه اصلی )گامتوفیت(
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 سرخس:

 .)گیاه اصلی اسپوروفیت است. اسپوروفیت از گامتوفیت بزرگتر است. )هم از نظر اندازه، هم طول دوره 

 که کار هدایت آب و مداد معدنی و غذایی را برعهده دارد. به این گیاهان نهان زادان آوندی نیز گفته می شود. این گیاهان دارای بافت آوندی هستند 

 ط های مرطوب و سایه دار رشد می کنند و تولید مثل جنسی آنها فقط در حضور آب های سطحی انجام می گیرد.همانند خزه گیان، در محی 

 ن دگامتوفیت آن ها یک صفحه ی کوچک قلبی شکلی است که پروتال نام دارد. آرکگن ها و آنتریدی ها بر روی پروتال تشکیل می شوند. بعد از رسی

ژکی توسط آب حرکت کرده و به سمت آرکگن می روند و با تخم زا لقاح انجام می دهند. سپس اسپوروفیت جوان آنتریدی ها، آنتروزوئیدهای چند تا

 و بالغ با تقسیم میتوز تخم زا پدید می آیند.

  )باشد.  تو ریشه می باشد. اسپوروفیت بعضی سرخس ها می تواند به بزرگی یک درخاسپوروفیت سرخس شامل برگ شاخه، ریزوم )ساقه ی زیرزمینی

 دسته های هاگدانی سرخس ها در پشت برگ شاخه قرار دارند و به هر گروه آن ها یک هاگینه می گویند.

............................................................ 

............................................................ 

............................................................ 

............................................................ 

............................................................ 

............................................................ 

............................................................ 

............................................................ 

............................................................ 

............................................................ 

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................. 
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 گیاهان دانه دار:       

 .)گامتوفیت گیاهان دانه دار کوچکتر از اسپوروفیت آنهاست. ) هم از نظر اندازه، هم طول دوه 

 ی می باشد.گیاه اصلی اسپوروفیت است. گامتوفیت آن ها میکروسکوپ 

 .هاگ های آن ها در بافت های اسپوروفیتی باقی می مانند و گامتوفیت های نر و ماده را درون آن ها پدید می آورند 

 .گامتوفیت نر به دانه ی گرده تمایز می یابد 

 .گامتوفیت ماده در تخمک که بخشی از اسپوروفیت است، تمایز می یابد 

 هستند. موفق ترین گیاهان برای زندگی در خشکی 

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................ 

 بازدانگان:        

  نام دارند. لکپومخروط ها اجتماعی از برگ های تغییر شکل یافته ای هستند که 

 

 .در بسیاری از بازدانگان مخروط های نر و ماده روی گیاهان مجزا تشکیل می شوند 

 هر دانه ی گرده ی نارس دو بار تقسیم میتوز                    مراحل تشکیل گامت نر: سلول های کیسه ی گرده میوز        تولید دانه ی گرده ی نارس

 بال          تولید دانه گرده 2فاصله گرفتن پوسته ی داخلی و خارجی و ایجاد          سلول 4ایجاد پوسته ی سخت در اطراف هر          nسلول  4تولید 

سلول، سلول رویشی نام دارد و دیگری سلول زایشی. از رشد سلول رویشی لوله ی گرده تشکیل  4سلول می باشد که یکی از این  4دانه ی گرده شامل 

 گامت نر به وجود می آورد. 2سلول زایشی در درون این لوله تقسیم شده و  می شود و

 

در زیر پولک های مخروط های نر کیسه های گرده تشکیل می نر:

 شوند. دانه های گرده در کیسه های گرده به وجود می آیند.

تخمک ها در سطح باالیی پولک های مخروط ماده ظاهر می ماده:

 شوند. 
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 .تخمک شامل: یک پوسته، پارانشیم خورش، منفذی به نام سفت 

  سلول 4مراحل تشکیل گامت ماده: در دومین سال تشکیل تخمک ها یکی از سلول های پارانشیم خورش میوز           ایجادn          دن یک باقی مان

رم          ا روی آندوسپسلول از چهار سلول           تقسیمات متوالی میتوزی          ایجاد بافتی به نام آندوسپرم )گامتوفیت ماده(          ایجاد آرکگن ه

 تولید یک سلول تخم زا در هر آرکگن.

  لقاح گامت های نر و ماده با یکدیگر و ایجاد تخمn2                              .)تولید رویان. )اسپوروفیت نابالغ 

 .رویان تا مدتی غیرفعال باقی می ماند 

 .مخروط ماده بعد از لقاح: مخروط دانه 

 باشد(. می بعد از رسیدن دانه ها، مخروط های دانه باز می شوند و دانه ها به اطراف پراکنده می شوند. )به کمک بال دانه که شبیه تیغه ی هلیکوپتر   

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

 میتوز
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 نهاندانگان:               

  حلقه می باشد. خارجی ترین حلقه کاسبرگ نام دارد که وظیفه  4بخش های تولید مثلی نهاندانگان درون گل ها ایجاد می شود. یک گل کامل دارای

ب جانوران گرده افشان است. سومین حلقه ی حفاظت از غنچه های گل را بر عهده دارد. حلقه ی دوم حاوی گلبرگ ها می باشد که نقش آن ها جل

رد و احاوی پرچم ها می باشد که دانه های گرده را به وجود می آورند. هر پرچم از یک میله و بساک تشکیل شده است. بساک در باالی میله قرار د

گی نام دارد. هر مادگی از یک یا چند برچه چهارمین حلقه ی گل که داخلی ترین حلقه نیز می باشد، ماد در آن کیسه های گرده تولید می شوند.

ک ی ساخته شده است. هر برچه دارای یک بخش متورم انتهایی به نام تخمدان، یک پایه ای به نام خامه که از تخمدان به سمت باال رشد می کند و

 قسمت دیگر به نام کالله که متورم و چسبناک است و باالی خامه قرار دارد، است.

  حلقه را نداشته باشد گل ناکامل نامیده  4لقه را داشته باشد گل کامل، و گلی که حتی یکی از این ح 4گلی که هر

 می شود.

  گلی که هم پرچم دارد هم مادگی، گل دو جنسی، و گلی که فقط یکی از این دو را دارد گل یک جنسی نامیده

 می شود.

 گرده افشانی:     

 ابتدا با استفاده از بو و سپس با استفاده از رنگ و شکل گل –ها برای تغذیه ی نوزادان خود استفاده می کند  زنبور: شیره ی گل را می خورد و از گرده 

 گل ستاره!!! –معموال گرده افشانی گل های آبی یا زرد را انجام می دهد  –ها را شناسایی می کند 

 رایحه ی قوی می روند. حشرات: آن هایی که در شب تغذیه می کنند به سمت گل های سفید و دارای 

 .مگس: گرده افشانی گل هایی که بوی گوشت گندیده دارند را انجام می دهد 

 .پرندگان نیز گرده افشانی انجام می دهند، مانند مرغ شهدخوار 

 .خفاش: گرده افشانی گل های سفیدی که در شب باز می شوند را انجام می دهد 

 ه، ی، شیرید و بلوط را باد انجام می دهد. این گلها معموال کوچک، فاقد رنگ های درخشان، بوهای قوگرده افشانی بسیاری از گل ها مانند چمن، ب

 مقادیر فراوانی گرده تولید می کنند. گلبرگ و کاسبرگ هستند و

 

هاگ یا  4سلول هاپلوئید یا  4ساک ها          تولید مراحل تولید گامت نر در نهاندانگان: تقسیم میوز هر یک از سلول های موجود در کیسه ی گرده ی ب           

دیواره ی خارجی دارای تزئین  گرده ی نارس          رشد و تقسیم هر هاگ           تولید دانه ی گرده ی رسیده          دارای دو دیواره ی داخلی و خارجی         

سلول زایشی، در لوله ی گرده ی حاصل از سلول رویشی یک بار میتوز کرده و رویشی و زایشی(         سلول ) 2های مختلف          دانه ی گرده ی رسیده دارای 

 گامت نر تولید می کند. 2

 3کی میمونه          تا میمیرن، ی 3(          nهاگ ماده ) 4( در تخمک میوز         n2مراحل تولید گامت ماده در نهاندانگان: یک سلول پارانشیم خورش )           

هسته  2تخم زا: سلول مجاور منفذ سفت         سلول           )گامتوفیت ماده( سلول          تولید کیسه ی رویانی 7هسته و  8بار میتوز همان یک سلول         تولید 

 ای: مقابل منفذ سفت.

 هسته ای لقاح کرده و تخم  2خم دیپلوئید را تولید می کند. گامت نر دیگر، با سلول یکی از گامت های نر به سلول تخم زا لقاح انجام می دهد و سلول ت

ه ز آن ها تغذیاتریپلوئید را پدید می آورد. این سلول با تقسیمات متوالی میتوزی بافت آلبومن را می سازد. آلبومن سرشار از مواد غذایی است که رویان 

www.g-alm.ir

www.g-alm.ir



 

19 

امساوی انجام می دهد. سلول بزرگتر تقسیمات متوالی انجام می دهد و قسمتی را به وجود می آورد که می کند. سلول تخم یک تقسیم با سیتوکینز ن

 .دموجب اتصال رویان به گیاه مادر می شود. سلول کوچکتر نیز توده ی سلولی کروی شکلی ایجاد می کند که از تمایز آن، رویان به وجود می آی

  ز گامتوفیت ماده ترکیب می شوند به همین دلیل به این  نوع لقاح، لقاح مضاعف یا دوتایی گفته می شود.سلول ا  2در نهاندانگان دو گامت نر با 

 .دانه از نمو تخم و بافت های تخمک بعد از لقاح، تشکیل می شود 

 عوامل نامساعد محیطی حفظ  پوشش خارجی تخمک سخت می شود و پوسته ی دانه را به وجود می آورد. پوسته ی دانه، دانه را از صدمات مکانیکی و

می شود زیرا از رسیدن آب و اکسیژن به آن جلوگیری می کند. عالوه براین دانه، مواد غذایی الزم برای رشد رویان  ویانرمی کند و مانع از رویش سریع 

 را نیز فراهم می کند.

 غذایی در نهاندانگان دولپه    آندوسپرم:بافت حاوی مواد غذایی در  آلبومن:بافت حاوی مواد غذایی در نهاندانگان تک لپه     لپه: بافت حاوی مواد

 بازدانگان 

 ...............:لپه..................................................................................... 

........................................................................................................................  

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

.................................................................................................................................................................................................................................................. 
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 ............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

  بیشتر گیاهان می توانند به روش غیرجنسی

تولید مثل کنند. در تولید مثل غیرجنسی بخش 

های رویشی گیاه مانند ساقه، ریشه ها و برگ 

ها نقش دارند. تولید مثل گیاهان از طریق 

ام ن ویشیبخش های رویشی گیاه تولید مثل ر

 دارد.

................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

  در بیشتر گیاهان تولید مثل رویشی سریعتر از تولید

مثل جنسی است. در خزه ها و چمن ها این نوع 

 تولید مثل به فراوانی دیده می شود.

  تکثیر گیاهان از طریق بخش هایی که برای تواید

ذیر پمثل رویشی تخصص نیافته اند نیز امکان 

است. مثال از قطعه های ساقه ی برگ بیدیی و 

برگهای بنفشه ی آفریقایی برای تکثیر این گیاهان 

 استفاده می شود.

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................. 
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 تست های نمونه:

 . .............................در همه ی گیاهان دانه دار 

 (آنتریدی وجود دارد.4(عناصر آوندی وجود دارد.               3(لقاح مضاعف است.                    2(آرکگن وجود ندارد.                   0

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

 کدام ساختار معادل ریزوم سرخس است؟ 

 (برچه ی پنبه4(فلس کاج                      3(ریشه ی هویج                     2               (غده ی سیب زمینی     0

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

  در چرخه ی زندگی کدام گیاه، ژنوتیپ سلول های فتوسنتز کننده می تواند به صورتAAbb   یاAb باشد؟ 

 (ذرت4         (کاج                      3(سرخس                     2(خزه                     0

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

 چند کروموزومی بوده است؟ سلول رویشی دانه گردههر ، کروموزومی تشکیل شده باشد 31ی دانه ی کاج از سلول های  اگر اندوخته 

0)01                             2)05                                   3)31                          4)21 

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

  از لقاح تعداد کروموزوم های درون کیسه چقدر می شود؟کروموزوم باشد، بعد  81اگر کیسه رویانی لقاح نیافته در گیاه حسن یوسف، دارای 

0)011                            2)021                         3)061                       4)241 

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

 لول، فاقد سلول های هاپلوئید است؟رسیده ی کدام س 

 (فلس مخروط نر سرو4ی لوبیا                       (دانه3(دانه ی کاج                         2(بساک ذرت                       0

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

 .در همه ی گیاهان ............................. دیده می شود 

 (ریشه و برگ2روش جنسی و غیرجنسی                                    (تولید مثل به هر دو0

 (سانتریول و هاگ4(چرخه ی زندگی با روش تناوب نسل                                             3

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................................................. 
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  بسیاری از دانه ها برای جوانه زنی باید در معرض سرما و نور قرار بگیرند. پوسته ی بعضی دانه ها باید شکسته شود و ورود

 آب و اکسیژن الزامی است.
  رویانی یا ریشه چه است.اولین عالمت جوانه زنی در همه ی دانه ها ظهور ریشه ی 
  گیاهان دولپه هنگام جوانه زنی ساقه قالب تشکیل می دهد و لپه ها از خاک خارج می شوند. )البته در نخود لپه  اغلبدر

گیاهان تک لپه مانند ذرت که غالف تشکیل می دهند لپه زیر خاک می ماند و ساقه به  اغلبها زیر خاک باقی می مانند(. در 

 شد می کند.صورت مستقیم ر

 ویژگی مثال گیاه

 اغلب گیاهان خودرو، آفتابگردان، لوبیا یک ساله

همه ی گیاهان یک ساله، علفی هستند ولی 

همه ی گیاهان علفی، یک ساله نیستند. 

 بسیاری از علفی ها چند ساله اند.

 هویج، جعفری، پیاز )ریشه محل ذخیره مواد غذایی( دو ساله

خود ساقه ی در سال اول با رشد رویشی 

کوتاه و طوقه ای از برگ ها تشکیل می دهند 

 و در سال دوم گل می دهند.همگی علفی اند.

 چند ساله ی علفی
نرگس زرد، زنبق، داودی )بخش آگاو )خنجری(، 

 های هوایی اغلب از بین می روند(

آگاو در طول زندگی خودش فقط یک بار 

گل می دهد ولی بقیه دارای ریشه و ریزوم 

 هر سال گلدهی اند.برای 

 چند ساله ی چوبی
اغلب موها، درختچه ها، درخت ها )همه ی گیاهان 

 چوبی چندساله اند(

نارون، افرا و موها از گیاهان برگ ریزند، ولی 

 کاج، سرو و مرکبات همیشه سبزند.

 .مسن ترین گیاه شناخته شده نوعی کاج )بازدانه( است 

 بل بازگشت ابعاد سلول صورت می گیرد. )تورژسانس رشد محسوب نمی شود(. پیدایش انشعابات ریشه و ساقه و با تقسیم سلولی یا افزایش غیرقا رشد

 برگ ها جدید رشد محسوب می شوند. پدیده های تمایز و نمو اغلب با رشد همراه هستند.

 نمو............................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................. 

 تمایز.........................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................. 

 .ای نخستین در اغلب گیاهان مریستم ه همه ی گیاهان مریستم نخستین دارند که سه بافت اصلی روپوست، زمینه ای و هادی نخستین از آن تولید می شوند

مانند ستون بشقاب ها، موجب رشد طولی گیاه می شوند. گیاهانی در نوک ساقه و نزدیک نوک ریشه با اضافه کردن سلول های جدید به سلول های قبلی 

 که فقط مریستم نخستین دارند، رشد قطری آن ها با افزایش ابعاد سلول های حاصل از مریستم صورت می گیرد.

  آمده است.کالهک ریشه از سلول های مریستمی نوک ریشه محافظت می کند و خودش از برخی از سلول های مریستمی ریشه به وجود 
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  رشد پسین در بعضی از بخش های گیاهان علفی مانند ریشه ی

هویج دیده می شود. در تنه ی یک درخت دوساله بخش های 

صل از رشد نخستین و پسین به صورت حا

 ...................................مقابلند:..................................................

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

 د. زکامبیوم چوب پنبه ساز با از بین رفتن روپوست تشکیل می شود. کامبیوم آوندساز در زیر پوست است ولی آبکش های پسین را برای پوست می سا

 بهاره بیشتر از تابستانه است. چوب های پسین به سمت داخل ساقه تشکیل می شوند و قطر عناصر آوندی

 س ونمو در گیاهان، پیوسته ولی برگشت پذیر است. بسیاری از سلول های زنده ی گیاهی می توانند همه ی ژن های خود را مجددا فعال کنند و کال

 رکیده.کالوس با تمایز مجدد به یک گیاه جدید تبدیل می شود، مانند کشت بافت ا )توده ی سلولی تمایز نیافته( را طی پدیده ی تمایز زدایی تولید کنند.

 کاربرد محل تولید و نوع اثر هورمون

اکسین )توسط ونت کشف شد و روی 

 یوالف آزمایش شد(

از راس ساقه تولید، و در فتوتروپیسم با تجمع در 

بخش نور ندیده سبب رشد طولی سلول ها می شود. 

اکسین روی دیواره اثر می گذارد. چیرگی راسی 

 جوانه های جانبی می شود. اکسین مانع رشد

ریشه دار کردن قلمه ها، ایجاد ریشه در فن 

 ینکشت بافت با نسبت باالی اکسین به سیتوکین

 سیتوکینین
در ریشه تولید، موجب تحریک تقسیم سلولی، به 

 تعویق انداختن پیری در برخی اندام ها

برای نگهداری میوه ها، سبزیجات، شادابی گل 

 الوس در کشت بافتها و ساقه زایی از ک

 ژیبرلین

تولید در جوانه و دانه های در حال نمو، سبب رشد 

طولی ساقه و بیداری جوانه و دانه می شود. )عکس 

 عمل آبسزیک اسید(.

برای درشت کردن میوه ها و دانه های انگور، 

تولید میوه های بدون دانه در گیاهان تریپلوئید یا 

 نازا

 فت(اتیلن )گاز حاصل از سوختن ن

در شرایط بی هوازی )تخمیر(، غرقآبی، زخم، 

و ویروئید  Ti, TMVآلودگی هوا و بیماریزاها )

 و...( از اغلب بافت ها تولید می شود.

تسریع و تسهیل رسیدن میوه ها، تسهیل در 

 برداشت مکانیکی میوه ها

 آبسزیک اسید

نقش اصلی آن خفتگی دانه ها و جوانه هاست، ولی 

وزنه و جذب آب توسط ریشه موجب بسته شدن ر

 ها در شرایط کم آبی می شود.

آبسزیک اسید و اتیلن موجب پروتئین سازی و 

 تنظیم یون ها در شرایط نامساعد می شوند.
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 ها از شوک  تپروتوپالست، یک سلول گیاهی بدون دیواره است که از طریق روش های مکانیکی یا آنزیم بدست می آید و برای هم جوشی پروتوپالس

نیز  ی و هویج. )پروتوپالست های الحاق شده می توانند از یک گونهسالکتریکی یا مواد شیمیایی استفاده می کنند، مثل هیبرید های سیب زمینی، اطل

 باشند(!

 دیگر عوامل محیطی پاسخ می  اگرچه هورمون های رشد شروع کننده ی بسیاری از پاسخ های گیاهان به محیط می باشند، ولی گیاهان به نور و دما و

 دهند.

 .با شکستن شب های بلند پاییزی، گیاه روز بلند زنبق گل می دهد ولی گیاه روز کوتاه بنت قنسول گل نمی دهد 

  درجه ی سانتی گراد استفاده می شود. 4برای جوانه زنی دانه های سیب از دمای 

 .بسیاری از گیاهان پس از یک دوره ی سرما گل می دهند 

 اری از گوجه فرنگی ها بعد از شب های خنک گل می دهند.بسی 

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

 ست های نمونه:ت

 .مسن ترین درخت شناخته شده دارای ............................ است 

 (آنتریدی4       تاژکی                2(دانه ی گرده ی رسیده  3(سانتریول                               2(آرکگن                               0

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

 . ................... هر گیاه علفی 

 (فقط یک بار گل می دهد.            2(فقط یک سال عمر می کند.                                                                      0

 (دوساله، همواره در سال دوم گل می دهد.4        (همواره پس از یک سال، گل می دهد.                                               3       

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

 دیده نمی شوند؟ دام ساختار ها همزمان در تنه ی یک درختک 

 (کامبیوم آوند ساز و آبکش نخستین2روپوست و کامبیوم چوب پنبه ساز                              (0

 چوب نخستین و چوب پسین(4                                    (چوب پنبه و آبکش پسین       3
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.................................................................................................................................................................................................................................................. 

 .با حذف پوست درخت، ....................... متوقف می شود 

 (هدایت شیره ی خام و پرورده4         (ساخت چوب پنبه           3(هدایت شیره ی خام                  2(ساخت آبکش پسین              0

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

 در چرخه ی زندگی کدام گیاه، ریزوم به وجود نمی آید؟ 

 (سرخس4(زنبق                        3(نرگس زرد                          2(آفتابگردان                   0

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

 فعالیت زیاد کلروپالست در سلول ها مانع از تولید کدام هورمون گیاهی می شود؟ 

 (سیتوکینین4(ژیبرلین                         3(اکسین                      2          (اتیلن           0

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

 از سلول های کدام بخش گیاهان نمی توان پروتوپالست تهیه کرد؟ 

 درم(اپی4کشنده                     (تار3(کامبیوم                     2(کالهک                 0

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

 ی هیچ گیاهی نمی توانند.................. . سلول های ریشه 

 (اتیلن تولید کنند.2(کلروپالست داشته باشند.                                                 0

 (چوب بسازند.4(کمربندی از رشته های پروتئینی تشکیل دهند.                   3

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

 ارد به هورمونی که در ..................... تولید می شود، ریشه زایی را در کالوس تقویت می کند.نسبت باالی هورمونی که در ....................... دخالت د 

 ریشهرئوس  –(فتوپریودیسم 4ریشه          رئوس  –(فتوتروپیسم 3بافت ها              اغلب  –(فتوپریودیسم 2بافت ها                   اغلب  –(فتوتروپیسم 0

.................................................................................................................................................................................................................................................. 

  ساله، کدام الیه ی پوست به کامبیوم آوندساز نزدیک تر است؟ 3در تنه ی درخت 

 (آبکش سال سوم4(آبکش سال اول                   3ول                      (چوب سال ا2(چوب سال سوم                     0

.................................................................................................................................................................................................................................................. 
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 بخش ها یا مراحل مختلف

 گروه گیاهی

 خزه ها

 بدون بافت-بدون آوند-بدون دانه

 سرخس ها

 نددارای آو-دارای بافت-بدون دانه

 )کاج( بازدانگان

 فاقد مادگی بسته-دانهدارای آوند و 

 نهاندانگان

 دارای مادگی بسته-دارای آوند و دانه

 تخمزا تخمزا تخمزا تخمزا گامت ماده

 آنتروزوئید )بدون تاژک( )بدون تاژک(آنتروزوئید  آنتروزوئید )چند تاژکی( آنتروزوئید )دوتاژکی( گامت نر

 مضاعف ساده هدسا ساده نوع لقاح

 سلول تخم دیپلوئید یا زیگوت سلول تخم دیپلوئید یا زیگوت سلول تخم دیپلوئید یا زیگوت محصول لقاح
 تخم اصلی یا تخم دیپلوئید

 تخم ضمیمه یا تخم تریپلوئید

محصول رویش  n2اسپوروفیت )گیاه 

 کامل سلول تخم(
 تار و کپسول

گیاه اصلی سرخس )دارای 

 ریزوم،برگ شاخه و ریشه(
 گیاه اصلی نهاندانه گیاه اصلی بازدانه

که با میوز خود  n2مادر هاگ )سلول 

 هاگ ها را تولید می کند(
 مادر هاگ درون هاگدان مادر هاگ درون کپسول

 جوان کیسه ی گرده سلول هاینر:

یکی از سلول های پارانشیم  ماده:

 خورش

 جوان کیسه ی گرده سلول هاینر:

یکی از سلول های پارانشیم  ماده:

 خورش

 ماده: تخمک             نر: کیسه گرده تخمک ماده:           نر: کیسه گرده هاگدان های درون هاگینه کپسول هاگدان )محل انجام میوز(

 گرده نارس نر:           هماده: هاگ ماد گرده نارس نر:         هماده: هاگ ماد )اسپور( هاگ هاگ )اسپور( هاگ

 پروتال گیاه اصلی خزه )نر و ماده( گامتوفیت )محصول میتوز هاگ(
دانه گرده  نر:          ماده: آندوسپرم

 رسیده

دانه گرده  ماده: کیسه رویانی         نر:

 رسیده

محلی که گامت در آن به 

 وجود می آید

 لوله گرده لوله گرده )جزئی از پروتال( نتریدیآ آنتریدی )راس خزه نر( نر

 کیسه رویانی آرکگن )روی آندوسپرم( آرکگن )جزئی از پروتال( س خزه ماده(آرکگن )را ماده

 کامال وابسته )هتروتروف( کامال وابسته )هتروتروف( مستقل )فتوسنتز کننده( مستقل )فتوسنتز کننده( وضعیت گامتوفیت
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امسال با همکاری دوست بسیار عزیز جناا  قااای سانماتو ستتساکی  ها  با        
این برتام  . صترسو رایگان برای بچ  های هنکتری برتام  ریزی داشک  باشی 

ریزی ب  صترت هفکگو بر روی سایت گذاشاک  ماو شاتد و ها  اهناتن ها        
 امیدواری  ه  هسایو اسکفاده هردن راضو بتده باشن. ادام  دارد

این ترم افزار ها ه  شامل ساتاتت امکااان تیاایو    
ه  با  صاترت   . مو باشد 1391الو  1385از سال 

جداگاتاا  باارای هاار در  باارای سمااامو رشااک  هااای  
تظری قماده شده اسات ها  ماو ستاتیاد ها  صاترت       

 رایگان روی سایت داتنتد هنین
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