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مـن  ! و رفيقام همه رفتن كـوه عشـق و حـال    امروز صبح جمعه س! عالي پرتقالي صبح How Are you?! دوستان خوبم سالم 
بچه ها همين جـا بهتـون   ! حسش رو نداشتم گفتم بشينم گياهي رو بنوسم ، مبحثي كه بال استثناء همه ي بچه ها توش مشكل دارن

ه بعد از خوندن اين كتاب نعره كنان و فاگوزيست فاگوزيست گويان سر به بيابـان هـا   اطمينان ميدم گياهي رو جوري ياد بگيريد ك
قبل از اينكه بخواهم يك راست بروم سراغ چرخه هاي زندگي گياهان و شما را بيشتر گيج كـنم و نفرتتـون رو نسـبت بـه     ! بذاريد

  .ري بوجود اومدنوترجيح ميدم اول  از همه بدونيم كه اصال گياهان چج! گياهي دو برابر كنم
يعنـي   !از آغازيان بوجـود آمـده انـد   فرمانروي قارچ ها ، گياهان و جانوران  3در فصل آغازيان سال چهارم مي خوانيم كه عاغا 

ايجـاد  شـدند ، يـك سـري هـا باعـث      ايجاد قارچ ها چي؟ يعني اينكه يك سري از آغازيان ، طي سال ها و به مرور زمان باعث 
اصـال جملـه ي   . يه سري ها هم كه به همون شكل آغازي باقي مونـدن ! شدند ايجاد گياهاني ها باعث شدند و يك سرجانوران 

 »!فرمانروي قارچ ها ، گياهان و جانوران از تغيير و تحول فرمانروي آغازيان بوجود آمده انـد  3اعضاي «: كتاب درسي اينجوريه
سلول هاي پيش يوكاريوتي كه پروكاريوت فتوسـنتز  ) ل چهارمسا 3فصل ( طبق نظريه ي درون همزيستيدر واقع بچه ها وقتي 

و از اين طريـق سـلول   ! ، اين پروكاريوت فتوسنتز كننده به اندامك كلروپالست تبديل شد!) طي فرآيند اندوسيتوز(را بلعيدند
سـلول هـاي   !. يـه اين به بعد به آن سـلول مـي گوينـد سـلول يوكـاريوت اول      از! پيش يوكاريوتي ما داراي قدرت فتوسنتز شد

از جملـه ي آغازيـان فتوسـنتز    ! يوكاريوت اوليه كه كلروپالست دار شدند، خواستگاه سلول هاي آغازي فتوسنتز كننده شدند
  :جلبك ها هم دو جورند .كننده مي توان جلبك ها را نام برد

  كالميدوموناس :مثال ←جلبك هاي تك سلولي ) الف
  ، جلبك هاي قهوه اي و قرمز) و اسپيروژير يكاهوي سبز درياي(ي سبز پرسلوليجلبك ها :مثال ←جلبك هاي پرسلولي ) ب

گياهان از تغييـر جلبـك هـاي سـبز پرسـلولي      «: ،  يك تيتر گنده اي زده است به اين صورت 9در كتاب درسي سال سوم فصل 
گياهان در واقع از جلبـك  رد كه عاغا پس طبق اين جمله و اون چيزايي كه من گفتم مي توان اينطور استنباط ك »!بوجود آمده اند

  ! هايي مثل كاهوي دريايي و اسپيروژير بوجود آمده اند
گياهان از تغيير جلبك هاي سبز پرسلولي كه در اقيانوس ها زندگي مي كردند، بوجـود آمدنـد و در طـول    ميليون ها سال قبل 

ايـن ويژگـي   ! ب را جذب كنند و آن را نيـز حفـظ كننـد   آگياهان در واقع مي توانند ! با زندگي در خشكي سازگار شدند! زمان
 امـا  ! بوجـود آمدنـد  !) آب(بچه ها در واقع گياهان در ابتدا در اقيانوس هـا ! امكان زندگي را در خشكي براي آنها فراهم كرده است

اما به مرور در ! ندنمي توانستند در خشكي زندگي كنند چون سازگاري هاي الزم رو واسه جذب مواد و آب از محيط خشكي نداشت
باعـث شـد   ! اين تغييرات كه همان قدرت و توانايي جذب مواد معـدني از محـيط بـود   ! ساختار گياهان يكسري تغييرات ايجاد شد

  ! و به قول كتاب درسي با محيط خشكي سازگار شدند! گياهان از دريا و اقيانوس ها به خشكي بيايند
پس منظور ! دارد برعهده را معدني و آب يم كه ريشه وظيفه ي جذب مواددر فصل گردش مواد مي خوان   :نکته مهم  

رات اين است كه    ! و يا اندامي شبيه به ريشه احتماال گياهان ريشه دار شده انداز تغ

  ! مثل خزه ها! و برخي ريشه ي واقعي ندارند بين گياهان ، اكثرشان ريشه دارنددر حال حاضر    :نکته مهم  
      يش دانشگاهي هم در رابطه با جلبك ها و گياهان يك مطلبي آورده شـده اسـت كـه عينـا مـتن كتـاب درسـي را        در فصل سوم پ

  :مي آورم
 به نهمزمادو  ينا .نددبو ها رچقاو  ها جلبك ،شدند ظاهر ها خشكيدر  كه پرسلولي ارانجاند ليناو كه ستا ينا بر رتصو

 وهگر زنيا ردمو كه نددبو هايي يژگيو يدارايك هر ايرز ،كنند ندگيز شكيخدر  نستنداتو مي وهگردو  ينا. مدندآ خشكي
 دهستفاا دخو يياغذ ادمو ساختن ايبر شيدرخو ژينراز ا فتوسنتز يندآفردر  ها جلبكو  نگياها كه يدوربيا خاطر به. دبو يگرد
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از  دهستفاا با را دخو زنيا ردمو يياغذ ادمو ها رچقا .ندآور مي ستد به كخارا از  دخو زنيا ردمو معدني ادمو نگياها .كنند مي
 يها جلبك .كنند بجذ برهنه يها سنگ تختهاز  حتيو  كخا را از معدني  ادمو ننداتو مي ماا ،كنند نمي تهيه شيدرخو رنو

ــه يطردو كترمشا نوعي ننداتو مي ها رچقاو  خشكي در  يستنز ايبر ها گلسنگ. هندد تشكيل گلسنگ شكل به ،يستيز فـــ
 ينا. نددار نگياهاو  ها جلبك با مختلفي همزيستي بطروا ها رچقا .هستند نااتو برهنه يها سنگ مانند ،سخت يها هتگايسز

از  )جلبك يا سبز هگيا( هكنند  فتوسنتز يك با رچقا وفتروهتر يك همزيستي. ندا هميتا حائز ربسيا شناختي مبو نظراز  بطروا
از ده ستفاا با هگيا ،هدد مي ارقر هگيا رختياو در ا كند مي بجذ محيطرا از  زنيا درمو معدني ادمو رچقا. ستا ريهميا عنو
  .دازدپر مي رچقاو  دخو زنيا ردمو ليآ يها لمولكو ساختن به شيدرخو ژينرا

   :یا یشهر - رچقا
ــه ي نوعي يا يشهر - رچقا و  رچقا بين كه ستا ريهميا رابط

 لنتقاا به نخينه. دشو مي اربرقر يندآو نگياها برخي ريشه ي
ــه ي به كخااز  معدني ادمو يگرو د فسفر  كمك نگياها ريش
        را  نخينهو  دخو زنياردمو راتكربوهيد هگيا و كند مي
درون  به ستا ممكن نخينه ي،ا يشهر - رچقادر  .زدسا مي
كتاب درسـي در   شكلدر . بپيچدآن  دور به يا كند ذنفو يشهر

 يشهدرون ر به كه بينيد ميرا  ييها نخينه سال چهارم 11فصل 
 كه ستداده ا ننشا ها فسيلمطالعـــــــــه ي . ندا دهكر شدر

 يا يشهر -رچ قا غالباً ،ييابتدن اگياها مانند يشهر يهارساختا
 نياهاـگ ماا ،دبو يـلآ ي دهما هرگونه دـاقـف كخا ،شدندوارد  خشكي به نگياها كه مانيز ندوربا ينا بر اننشمنددا .ندا دهبو
را  دخو ريهمكا ،يندآو نگياهااز  بعضي. كنند شدر خيز غيرحاصل كخادر  نستنداتو ها يا يشهر - رچقا كمك به ييادــــتبا
وجـود قـارچ هـا    در واقع بچه ها  .كنند حفظ وزمرا تارا  دخو يبقا ندا نستهاتوو  ندداده ا مهادا يا يشهر - رچقا قالبدر  رچقا با

قارچ ها باعث شده اند كه گياهـان بتواننـد بـه    . زگاري بهتر گياهان با محيط كرده استهم به گياهان يك كمك بزرگي در سا
  ! خوبي و بهتر از محيط مواد معدني را جذب كنند

دقت داشته باشيد كه قارچ ها هم با گياهان و هم با جلبك ها مي توانند رابطه ي هميـاري ايجـاد    :نکته مهم  

  . كنند

بهش ميگيم !(ايي ترين گياهان هستند كه فاقد ريشه هستند و چيزي شبيه به ريشه دارندخزه ها ابتد   :نکته مهم  

  ! پس مي توان نتيجه گرفت كه در طبيعت ريشه سا زود تر از ريشه بوجود آمده است) ضمائم ريشه مانند

  :تقسیم بندی گیاهان
  :روش تقسيم مي كنم 3اينجا به  بچه ها گياهان را مي توان از چندين جهت مختلف تقسيم بندي كرد كه من در

  :تقسیم بندی از نظر پیچیدگی ساختار) الف
  :به دو دسته تقسيم مي شوند! گياهان از نظر اينكه پيكر ساده اي دارند و يا پيچيده

در تمـايز آنچنـاني    در گروهي از آنها به اين صورت كه! دارند ساختار خيلي ساده اياين گياهان  ←گياهان ابتدايي و پست -1
يعني ! كه در اينها تمايز انجام شده است اما نه خيلي زياد! مي باشند خزه هامثال بارز اين گياهان  !سلول هاي آنها ديده نمي شود



  )زیست خوار(فاگوزیست                                                                                                             

 

٥٤  

! و نـه بـرگ  ! نه ساقه دارد! اين گياه نه ريشه داردبراي همين . تقسيم كار بين سلول ها انجام شده اما اين تقسيم كار خيلي نبوده
در گروهـي   .چرا كه هيچ بافتي رو تشكيل نداده اسـت ! و ساقه سا! برگ سا! يعني ريشه سا! ه به اونها رو دارهچيزي شبيبلكه 

  .مثال بارز آن سرخس ها مي باشند. ديگر تمايزات به اندازه ي كافي انجام شده و منجر به ايجاد بافت و اندام شده است
 در بين سلول هاي آن تمايز خيلي شديديبراي همين ! چيده اي دارندساختار خيلي پيگياهاني هستند كه  ←گياهان عالي  -2

اندام هاي مختلفي مثل براي همين ... بافت هادي، بافت روپوست، بافت زمينه اي و مثال . بافت تشكيل داده اندديده مي شود و 
  .و نهاندانه ها مي باشدمثال بارز اين گياهان بازدانه ها  . برگ واقعي ، ساقه ي واقعي و ريشه ي واقعي دارند

  :تقسیم بندی از نظر وجود یا عدم وجود آوند) ب
كه از طريق ريشـه آنهـا را    اد معدني و همچنين آب نياز دارندسال دوم دبيرستان خونديم كه گياهان به يك سري مو 3در فصل 

. برده مي شـوند  هاي مختلف گياه آوندهاي چوبي به بخشاين مواد جذب شده از طريق ساختار هايي تحت عنوان . كنندميجذب 
بخش هاي فتوسنتزكننده و توليد كننده ي گياه، از طريق آوندهايي تحت عنوان آونـدهاي  سپس مواد غذايي ساخته شده توسط 

بيشترشان اين بخـش  بلكه ! بچه ها گياهان همه آوند ندارند). محل مصرف!(به قسمت هاي مختلف گياهي برده مي شوند آبكشي
پس گياهان از نظر داشتن و يا نداشتن آوند به دو . و در مقابل برخي از گياهان وجود دارند كه فاقد آوند مي باشند! دها را دارن

  :دسته تقسيم مي شوند
! بـوده  تمايز در آنها خيلـي كـم و ابتـدايي   گياهاني كه فاقد آوند هستند در واقع به اين علت است كه  ←گياهان فاقد آوند  -1

  . هستند خزه هامثال بارز گياهان فاقد آوند همين . اونقدري نبوده كه بخواهد به ايجاد بافت آوندي منجر شوديعني تمايزشان 
در اين گياهان چون تمايز خيلي زياد صورت گرفته است، منجر به تشكيل آوند هـم شـده اسـت و در     ←گياهان داراي آوند  -2

گياهـان آونـدي كتـاب درسـي     . اكثر گياهان آوند دار هسـتند مانطور كه گفتم ه. نتيجه اين گياهان توانسته اند آوند ايجاد كنند
  . و همچنين نهاندانگان مي باشد) قديمي ترين درخت+  مثل كاج و سرو و سكويا(شامل سرخس ها، بازدانگان

  

  )در حد كتاب درسي!(همه ي گياهان آوند دارند به جز خزه ها :مـیری مهـه گـنتیج
  

  :ظر داشتن یا نداشتن دانهتقسیم بندی از ن) ج
 !ايجـاد مـي شـود   !) نـه غيـر جنسـي   (توليد مثل جنسي فرآيند گياهان طي!) نه همه(دانه بخشي از گياه است كه در گروهي از

  :گياهان از نظر داشتن دانه به دو دسته تقسيم مي شوند
بـه ايـن    .قادر به توليـد دانـه نيسـتند   ند كه برخي از گياهان به گونه اي توليد مثل جنسي انجام مي ده ←گياهان فاقد دانه  -1

  !مي باشد سرخس ها و خزه هاكه مثال هاي آن  !گياهان فاقد دانهگياهان مي گويند 
 منجر به توليـد دانـه   !)نه همواره(معموالانجام مي دهند كه  توليد مثل جنسياكثر گياهان به گونه اي  ←گياهان داراي دانه  -2

  .است بازدانگان و نهاندانگانگياهاني كه قادر به توليد دانه مي باشند شامل .  !گياهان دانه دارگويند به اين گياهان مي ! مي شود
  

  !پس مي توان گفت همه ي گياهان عرضه ي توليد دانه را دارند به جز سرخس ها و خزه ها :مـیری مهـه گـنتیج
  

  . يعني خزه ها گياهان فاقد آوند و فاقد دانه مي باشند! انهو نه د! از بين گياهان ، خزه ها نه آوند دارند   :نکته مهم  

  . اما برخالف آنها داراي آوند مي باشند! سرخس ها همانند خزه ها قادر به توليد دانه نيستند   :نکته مهم  
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ن بگوييد در حد كتاب درسي شما هر گياهي را به جز گياهان زير ديدي! وقتي مي گوييم گياهان نهاندانه   :نکته مهم  

ن+ سرخس ها + خزه گيان : اين گياهان شامل موارد زير هستند! نهاندانه است  سكويا+ سرو + اکج (بازدان

  ) قديمي ترين درخت+ 
  ...چمن ، پنبه ، قاصدك ها ، بيد ، آگاو ، زنبق ، خيار ، مو ، بلوط ، نرگس زرد و :مثال از نهان دانگان

آونـدهاي  ! تشكيل شـده انـد   آوندهاي چوبي از تراكئيدها و عناصر آوندييم كه سال دوم خواند 3در فصل  :یادآوری 
  . تشكيل شده اند ، پارانشيم آبكشي و سلول هاي همراه) لوله غربالي(آبكشي هم از سلول هاي غربالي

در بين گياهان، خزه ها چون آوند ندارند پس هيچ كدام از سلول هاي باال را نمـي تـوان در    :نکته مهم  

  ! نه لوله غربالي و نه پارانشيم آبكشي! نه سلول همراه! نه عناصر آوندي! يعني نه تراكئيد! آنها يافت

ن آوند دارند اما آوندشان ساده است   :نکته مهم   و ! و از دو جزء آوند چوبي ، فقط تراكئيد دارند! سرخس ها و بازدان

ن آوند آبكشي را دارنددقت داشته باشيد هم سر. فاقد عناصر آوندي مي باشند   . خس و هم بازدان

آونـد ! يعني هم تراكئيد دارند و هم عناصر آونـدي! گياهان نهاندانه آوند چوبي را به طور اکمل دارند   :نکته مهم  

  . آبكشي را هم دارند
  :ميشه اگه چيزايي كه در مورد آوندها گفتم رو بخوام در قالب يك جدول نشون بدم اينجوري

  

  نهاندانه ها  بازدانه ها  سرخس ها  خزه ها  قايسهمورد م
  دارند  دارند  دارند  ندارند  تراكئيد

  دارند  ندارند  ندارند  ندارند  عناصر آوندي
  دارند  دارند  دارند  ندارند  آوند آبكشي
  دارند  ندارند  ندارند  ندارند  سلول همراه

  
و بقيه ي گياهان فاقد ! ي سانتريول را دارنددر بين گياهان فقط سرخس ها و خزه ها ساختار سلول   :نکته مهم  

  ! سانتريول مي باشند
  :پس اگر بخواهيم گياهان رو تقسيم بندي كنيم اينجوري مي شود

  

  مثال  رده بندي
  خزه ها  !)دانه ندارند(خزه ها  فاقد آوند  گياهان

  سرخس  سرخس ها  فاقد دانه  داراي آوند
  سروكاج ،   مخروط داران  بازدانگان  نه داردا

  گندم ، ذرت  تك لپه اي ها  نهاندانگان

  لوبيا ، گل سرخ  دو لپه اي ها
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   عامل پراكنش آنهـا بـا چشـم غيرمسـلح ديـده      بر اساس اينكه . بچه ها ما مي توانيم گياهان را از يك جنبه ي ديگر بررسي كنيم
  :بر اين اساس گياهان به دو دسته تقسيم مي شوند !مي شود يا نه

خزه ها و سرخس ها بچه ها ! به عبارتي آشكار و پيدا نيست! يعني عامل پراكنش آنها نهان و مخفي است ←نهانزادان ) الف
  كه هاگ ها يك تك سلول هسـتند و بـا چشـم غيرمسـلح ديـده      ! نوعي نهانزاد مي باشند چون عامل پراكنش آنها هاگ است

چـون  !(دان آونـدي و به سرخس ها مي گوينـد نهـانزا  ) دچون آوند ندارن!(نهانزادان غيرآونديبه خزه ها مي گويند  .نمي شوند
  )آوند دارند

دانـه  چـون  . و با چشم غيرمسلح ديده مي شـود ! يعني گياهاني كه عامل پراكنش آنها پيدا و آشكار مي باشد ←پیدازادان ) ب
بچه ها گياهان دانه ! ا مي گويند پيدا زادعامل پراكنش گياهان دانه دار است و دانه هم با چشم غيرمسلح ديده مي شود به آنه

  :يعني همين پيدازادان خودشون به دو دسته تقسيم مي شن. شامل بازدانه ها و نهاندانه ها مي باشد) پيدازادان(دار
و بـه عبـارتي اطـرافش بـاز      اطراف دانه ي تشكيل شده ي اين گياهان پوششي خاص وجود نـدارد چون  ←گياهان بازدانه -1

و مسـن تـرين    بازدانگـان ، كـاج و سـرو و سـكويا    كه مثال بارز ! وسط چيز خاصي احاطه نشده است مي گويند بازدانهو ت! است
  . مي باشد درخت

وجود دارد و به عبارتي دانه شان نهان و  ي خاصپوششچون اطراف دانه ي تشكيل شده ي اين گياهان  ←گياهان نهان دانه -2
و سپس اين گل به ) درون مادگي گل(دانه داخل گل تشكيل مي شودر واقع در نهاندانگان ، د! مي گويند نهان دانه !پنهان است

مي باشد چون ميتوانند ساختاري به نـام گـل تشـكيل بدهنـد و      گياهان گلدارگياهان نهاندانه نام ديگرشان  .شود ميوه تبديل مي
  .گل اندام زايشي گياه است. همين گل به ميوه تبديل مي شود

  :طريق توانستند با خشكي سازگار شوند 3گياهان از ه باشيد كه دقت داشت
  .اين ويژگي رو دارند همه ي گياهان ←توانايي جذب و حفظ آب از طريق ريشه يا اندام هاي ريشه مانند  -1
ا توانسـتند  سرخس ها با ايجاد رابطه همياري با قارچ هگروهي از گياهان آوندي مثل  ←ايجاد رابطه ي همياري با قارچ ها  -2

  . در خاك غير حاصل خيز رشد كنند
برخي از گياهان با توليد دانه كه حاصل توليد مثل جنسي در نهاندانگان مي باشد به حفظ ، بقاء و پراكنش آنهـا   ←توليد دانه  -3

  . در خشكي كمك مي كند
رند بنابراين پيكر ساده و چون آوند ندا) نهانزادان غير آوندي(گياهان بدون آوند مثل خزه ها   :نکته مهم  

اين گياهان مواد غذايي و آب را از سلولي به سلول ديگر طي فرآيند انتشار و اسمز . و خيلي رشد نمي كنند. كوچكي دارند

  . از طريق الن هايشان منتقل مي كنند

  :بررسی گیاهان از نظر عدد کروموزومی
اريوت به كمك يكسري پـروتئين هـاي خـاص پـيچ و تـاب مـي       هسته در سلول هاي يوك DNAسال سوم خونديم كه  6در فصل 

. هر جاندار يك عدد كرومـوزومي خاصـي دارد  ! مي گويند كروموزوم DNAبه اين حالت از ! خورند و فشرده و فشرده تر مي شوند
ديگر شبيه هستند به هم 2به  2تا كروموزوم  46تا كروموزوم داخل هسته دارد كه اين  46مثال هر سلول پيكري بدن انسان سالم 

  :و اگر بخواهند به زبان رياضي نشان بدهند مي نويسند! مجموعه مي باشند 2تا كروموزوم در  46و براي همين مي گويند اين 
2n = 46  

بـيش از  اما اگر جاندار . كه يك جانور ديپلوئيد است انسانمثل  !ديپلوئيدكروموزوم دارند مي گويند  مجموعه 2به جانداراني كه 
ي مجموعه 6(است  مجموعه كروموزوم 6داراي  گونه اي از گندممثال  !!پلي پلوئيدگويند كروموزوم داشته باشد، مي مجموعهدو 
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    مجموعـه كرومـوزوم   3كـه داراي   انگـور بـدون دانـه   يا  !هگزاپلوئيدگويند و به آن مي) تا كروموزوم دارد 42تايي يعني كال  7
بـراي مثـال    !هاپلوئيـد كروموزوم داشته باشد به آن مي گويند  فقط يك مجموعهيا جانداري كه سلول . است تريپلوئيدباشد و مي

- زيست شناسان براي اينكه كلمه. دنباشد سلولي هاپلوئيد ميندار تايي 23يك مجموعه كروموزوم كه فقط  گامت هاي ما انسان ها

باشـد يعنـي   مجموعه مي 2كه انسان داراي  گوييمپس وقتي مي. دهندنشان مي nرا به زبان رياضي نشان بدهند، آن را با  "مجموعه"ي 
n2 به اين . مي باشدn 46(باشدمي 23در انسان عدد هاپلوئيد . است !عدد هاپلوئيدگويند و آن يك چيز ديگر هم مي=n2 .( وقتي

آيـد بنـام   ا مي كنند سلولي بوجود مـي دو گامت انسان كه هاپلوئيدند و هر كدام يك مجموعه كروموزوم دارند با يكديگر لقاح پيد
زيگوت اولين سلول از جانداري است كه بـه تـازگي   . كروموزوم دارد دو مجموعهاست و  ديپلوئيدكه تخم يا همان سلول  !زيگوت

 آورد كـه بـه آنهـا   هاي پي در پي ميتوزي، سلول هاي بدن يك جاندار پرسلولي را بوجـود مـي  زيگوت با تقسيم. تشكيل يافته است
را در  وظيفـه ي خاصـي  دارنـد و   شكل خاصـي هستند و هر گروه  ده ها نوع مختلفاين سلول ها . گويندسلول هاي سوماتيك مي

   .پيدا كرده اند تمايزده دارند و به عبارتي سلول ها هي پرسلولي بدن جاندار به عجامعه
  

  
  :چند تا مثال

  )عي آسكوميستنو(زنبور عسل نر، قارچ مخمر ←جاندار هاپلوئيد مثل 

  ...انسان، شامپانزه، خروس، مرغ و  ← جاندار ديپلوئيد مثل 

  انگور، خيار و گالبي بدون دانه ← جاندار تريپلوئيد مثل

  گل مغربي هوگو دووري ← جاندار تتراپلوئيد مثل

  گندم زراعي ← جاندار هگزاپلوئيد مثل
يعنـي   !هستند 2nگياهان از نظر عدد كروموزمي ) بيشتر(اغلبها زومي چه جوري هستند؟ بچه خوب گياهان از نظر عدد كرومو

اما با اين حال ما در گياهان نمونه هـايي رو   ...كاج، سرو، ذرت، لوبيا و مثل  .مجموعه كروموزوم داره 2سلول هاي پيكري شون 
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مجموعه كرومـوزوم داشـته    2بيش از به جانداراني كه  !(يعني پلي پلوئيد هستند !مجموعه كروموزوم دارند 2بيشتر از داريم كه 
يا گل مغربـي كشـف شـده توسـط آقـاي       !مجموعه كروموزوم دارد 6گندم زراعي كه براي مثال !) باشند مي گويند پلي پلوئيد

  .مجموعه كروموزوم دارند 3گياهاني هستند كه  بدون دانه انگور، خيار و گالبي !مجموعه كروموزوم دارد 4هوگودووري كه 
مثال برخي از سرخس ها بيش از ! تعداد كروموزوم ها هم در گياهان مانند ساير جانوران متفاوت هست   :نکته مهم  

  !تا كروموزوم دارد 48اما  مغربي هوگودووري !) تا كروموزوم دارد 1262سرخس مارزبان ( كروموزوم دارند  1000

  !ه اصلي در خزه هاپلوئيد استمثالً گيا! ما گياهاني داريم كه هاپلوئيد هستند   :نکته مهم  

   هـوجـه تـوجـت  
اسـت و   2nمرحله ي اسپورفيتي است كه در گياهان نرمال  مرحله ي اسپوروفيتي و گامتوفيتيگياهان مراحل زندگي شان شامل 

  .خزه هم به همين صورت مي باشد! ستا nمرحله ي گامتوفيتي 
  :تولید مثل در گیاهان

  :روش توليد مثلي ديده مي شود 2اران در گياهان همانند ساير جاند
 .كه در گروهي از گياهان ديده مي شود! است توليد مثل رويشيمثال آن  ←توليد مثل غير جنسي 

 .دارند توليد مثل جنسي همه ي گياهان ←توليد مثل جنسي

  :بچه ها خود توليد مثل جنسي در گياهان دو جور است
 !شودديده مي  همه ي گياهاندر  ←تناوب نسل 

!) گيـاه اسـت  ( برخـي از قاصـدك هـا   سال سوم مي خوانيم كه  7مثال در فصل . ديده مي شود برخي از گياهاندر  ←بكرزايي 
 !بكرزايي دارند

مت و انجام لقاح و باروري نياز نيست   :نکته مهم   اما در توليد مثل جنسي از نـوع ! در توليد مثل غيرجنسي به ايجاد 

مت ماده ايجاد مي شوند و با هم لقاح مي كننديعني ! تناوب نسل چرا مت نر و هم  و از اين طريق سلول ! هم 

  . زيگوت توليد مي شود

   هـوجـه تـوجـت  
دو  در اكثـر گياهـان   اما در توليد مثل جنسي از نوع تناوب نسل،! در بكرزايي يك نوع والد شركت دارهبچه ها حواستون باشه 

  .ها فقط يك نوع گامتوفيت شركت داردسرخس گفتم اكثرا؟ چون در  حاال چرا. والد شركت دارد
! پس براي توليد مثل جنسي در گياهان نمي توان گفت همواره بايد دو والد شـركت داشـته باشـند   :نکته مهم  

قاح و فرق ل! اما مي توان گفت كه لزوما بايد باروري انجام شود! حتي نمي توان گفت لزوماً به عمل لقاح نياز است

هي بكن رفيق 6باروري رو مي دونيد كه؟ به فصل    !فاگوزيست برو و بحث بكرزايي رو يه ن

متوفيـت هـم در همـه ! اسپوروفيت در گياهان همواره ديپلوئيد نيست بلكه در اكثر گياهان ديپلوئيد است   :نکته مهم  

  !بلكه در اكثر گياهان هاپلوئيد است! گياهان هاپلوئيد نيست
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همچنـين مـي تـوان    ! مي توان گامتوفيتي را يافـت كـه ديپلوئيـد باشـد يـا تتراپلوئيـد باشـد        :مـیری مهـه گـنتیج
) مثل گياه كشف شده توسط هوگـودووري (يا تتراپلوئيد باشد) مثل گندم هگزاپلوئيد(اسپوروفيتي را يافت كه هگزاپلوئيد باشد

  .شدراستي هيچ اسپوروفيتي را نمي توان يافت كه هاپلوئيد با
  

  :تناوب نسل در گیاهان
بـه نظـر شـما،     :بچه ها يه سوال !يكي از روش هاي توليد مثل جنسي در گياهان، از نوع تناوب نسل استخوب بچه ها گفتم كه 

چرا مبحث گياهي انقد تو ذهنتون غول شده؟ خوب من بعد از بررسي هايي كه انجام دادم فهميدم كه شـماها مشـكلتون اينـه كـه     
بـراي همـين تصـميم    ! اصال هيچ دسته بندي درست و درموني تو ذهنتون شكل نمـي گيـره  ! اصطالحات رو نمي دونيداصال معني 

بعدش خواهيد ديد كه چقدر خوب گيـاهي رو متوجـه   ! گرفتم اول از همه اجزاء گياهان و هم اون اصطالحات رو معرفي كنم بهتون
  ....ميگي نه؟ پس خوب گوش كن! مي شيد

در يك مرحله به شكل گامتوفيت هستند . حالت دارند 2گياهان با توجه به چرخه ي جنسي تناوب نسل دانيد همانطور كه مي 
در سرخس هم شـكل  مثال ! باالخره يكي از اين شكل ها گياه اصلي را تشكيل مي دهد! و در مرحله ي ديگر به شكل اسپوروفيت

 مراحل چرخه جنسي ، گياه سرخس به شـكل اسـپوروفيتي بـاقي    گامتوفيتي وجود دارد و هم شكل اسپوروفيتي اما پس از طي 
بينيد شـكل اسـپوروفيتي گيـاه     يعني وقتي مي رويد به يك جنگل و يك سرخسي را مشاهده مي كنيد، آن چيزي كه مي! مي ماند

فيـت؟  خوب چرا به اين شكل از گياه مي گويند اسپوروفيت و بـه آن شـكل ديگـرش مـي گوينـد گامتو      .)sporophyte (است
)Gametophyte ( پس از بررسي هاي زياد و كمك گرفتن ازgoogle translate در زبان يوناني  يافتم كه! عزيزphyte 

      وقتـي   !گامـت توليـد كنـد   يعني اين شكل از گياه قـادر اسـت كـه    ! وقتي به يك شكل از يك گياه مي گوئيم گامتوفيت! يعني گياه
  :پس .اسپور همون هاگ خودمون هستش !اسپور توليد كنداز گياه قادر است كه  يعني اين شكل! مي گوئيم اسپوروفيت

  .است) هاگ(شكلي از گياه كه قادر به توليد اسپور  ←اسپوروفيت 
  .كه قادر به توليد گامت است شكلي از گياه ←گامتوفيت 

 : گامتوفیت در گیاهان مختلف
معرفـي شـون   رند كه جلوترا باهاشون آشنا مي شيم اما همين جا بهتـون  فيت ها در گياهان مختلف شكل و شمايل مختلفي داگامتو

  .مي كنم تا يك بك گراندي از قضيه داشته باشيد

  گامتوفيت ماده)گامتوفيت نر ب)الف: درندا دو نوع گامتوفيت ←خزه ها 

  پروتال يا گامتوفيت قلبي شكلدارد كه به آن مي گويند  يك نوع گامتوفيتفقط  ←سرخس 

  :دارند فيتدو نوع گامتواين گياهان برخالف سرخس ها و همانند خزه ها  ← نه هابازدا
  ي رسيده دانه ي گردهبه آن مي گويند  گامتوفيت نر)الف
  آندوسپرمبه آن مي گويند كه  گامتوفيت ماده)ب

  :ندردا دو نوع گامتوفيتاين گياهان هم همانند بازدانه ها  ← نهان دانه ها
 ي رسيده دانه ي گردهه به آن مي گويند ك گامتوفيت نر) الف

  كيسه ي رويانيمي گويند  كه به آن گامتوفيت ماده  ) ب
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منتهي گامتوفيت نر نهاندانه ها رو نتونستم يـه شـكل    گياهاني كه اسم بردم رو مي بيند در شكل زير شكل و شمايل گامتوفيت در
  :خوب براش پيدا كنم به بزرگي خودتون ببخشيد

  
  :اهان مختلفاسپوروفیت در گی

معرفـي شـون   در گياهان مختلف شكل و شمايل مختلفي دارند كه جلوترا باهاشون آشنا مي شيم اما همين جا بهتون  اسپوروفيت ها
  .مي كنم تا يك بك گراندي از قضيه داشته باشيد

  .اين گياهان يك نوع اسپوروفيت دارند ←خزه ها 

  .وروفيت دارندسرخس ها هم همانند خزه ها يك نوع اسپ ← سرخس

  .اين گياهان هم يك نوع اسپوروفيت دارند ←بازدانه ها 

  .اين گياهان هم يك جور اسپوروفيت دارند ←نهاندانه ها 
  

  .اما انواع گامتوفيت ها در آنها متفاوت است. همه ي گياهان يك نوع اسپوروفيت دارند :مـیری مهـه گـنتیج
  



  تولید مثل گیاهان  


 

٦١ 

اسپوروفيت ساير گياهـان رو هـم   . بازدانگان رو آوردم يه نگاه به شكل شون بندازيد سرخس ها وشكل اسپوروفيت  پاييندر شكل 
  :سمت راستيه اسپوروفيت بازدانگان هستش و سمت چپيه اسپوروفيت سرخس ها هستش. در حين توضيح چرخه شون مي بينيد

  
  

ت گياهـان پيشـرفته بـه سـم) خزه و سـرخس(دقت داشته باشيد كه هر چه از سمت گياهان پست   :نکته مهم  

ن(تر ن و نهاندان متوفيت كوچكتر مي شود و در عوض اندازه ي اسپوروفيت بزرگتر ) بازدان مي رويم اندازه ي 

  .شلک پايين رو دريابيد. مي شود

  
چي؟ مـا  يعني ! هستند رابط گامتوفيت و اسپوروفيتتوليد مي شود كه اين ها در واقع  نوع سلول 2در چرخه تناوب نسل گياهان 
اسپورها و سلول هاي ديگري داريم تحت عنوان ! كه توسط گامتوفيت ها توليد مي شوند! گامت هاسلول هايي داريم تحت عنوان 

گامتوفيـت هـا و اسـپوروفيت هـا سـلول هـاي        در واقع در .يا همان هاگ ها كه اين ها هم توسط اسپوروفيت ها توليد مي شوند
  .ي خاص با تقسيم خود باعث توليد اين سلول ها مي شوندخاصي وجود دارند كه اين سلول ها

  :اينجوري شد پس بچه ها

  .توليد گامت از طريق تقسيم سلول هايي خاص ← گامتوفيت
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  .از طريق تقسيم سلول هايي خاص) هاگ(توليد اسپور ← اسپوروفيت
متوفيت مي گويند سلول م   :نکته مهم   مت در  متبه سلول هاي توليد كننده ي  و به سـلول هـاي ! ادر 

  )اسپور(در اسپوروفيت، مي گويند سلول هاي مادر هاگ) اسپور( توليد كننده ي هاگ 
  خوب بچه ها اين سلول ها تقسيم شون از چه نوعي هستش؟

لول ميده و دو تا سـ  يعني يك سلول مادر گامت مياد ميتوز انجام .انجام مي ده همواره ميتوزن سلول اي ← سلول مادر گامت
 .گامت يا همون سلول جنسيبه اين سلول ها ميگن . بوجود مياره

متوفيت، تعداد كروموزوم و مجموعه ي كروموزومي يكساني با والد خـودش    :نکته مهم   مت حاصل شده از  پس 

مت هاي حاصل از آن هم هاپلوئيد خواهند بـود! دارد متوفيت هاپلوئيد باشد،  متوفيـت! يعني اگر  ديپلوئيـد  اگـر 

مت هاي حاصل از آن هم ديپلوئيد خواهند بود   !باشد، 

تا سـلول بـه    4يعني سلول مادر هاگ مياد ميوز مي كنه و  !همواره تقسيم ميوز انجام ميدهاين سلول  ← سلول مادر هاگ
ومـوزومي نصـف مـي شـود     عـدد كر مي دانيم با انجام تقسيم ميوز  !اسپور يا همون هاگبه اين سلول ها مي گن ! وجود مي ياره

  nباشد، سلول حاصل شده مي شود  2nيعني اگر 
بلكـه ! پس هاگ حاصل شده از اسپوروفيت تعداد كروموزوم و عدد كروموزومي يكساني با اسپورفيت نـداره   :نکته مهم  

اسـپوروفيت اگـر ! يعني اگر اسپوروفيت ديپلوئيد باشد اسپورهاي حاصل از آن هم هاپلوئيد خواهنـد بـود! نصف ميشه

  !پلوئيد خواهند بودتري تتراپلوئيد باشد يا هگزاپلوئيد باشد به ترتيب اسپورهاي حاصل از آنها ديپلوئيد و 

   هـوجـه تـوجـت  
ما هم گامتوفيت هاپلوئيد داريـم و هـم گامـت    ! اما هاگ هاپلوئيد داريم. ما اسپوروفيت هاپلوئيد نداريم توجه داشته باشيد كه

  . مله ها و بازي با كلمات خيلي دقت كنيدبه ج! هاپلوئيد
 گامت باعث ارتباط بين گامتوفيت و اسپوروفيت مي شه؟ اين يعنـي چـي؟   يادتونه گفتم اين دو نوع سلول يعني اسپور و رفقاب وخ

و يك ) ر پيطي تقسيم هاي ميتوز پي د(وليد مي كنه و اين اسپور رشد مي كنهت) هاگ(اسپوروفيت مياد طي تقسيم ميوز اسپورببين 
پـس اينجـوري    .گامتوفيـت به اين گياه مي گـن   .ي كنه و يك گياه به وجود مي يارهاين بافت تمايز پيدا م. بافتي رو به وجود مياره

  :ميشه
  ايجاد گامتوفيت ←تقسيم هاي ميتوزي زياد و پي در پي  ←توليد اسپور  ←اسپوروفيت 

سط گامتوفيت توليد ميشن، دو گامت نر و ماده ي دو گياه مختلف يا دو تا خوب گامت ها چي؟ وقتي گامت ها طي تقسيم ميتوز تو
ايـن سـلول زيگـوت ميـاد     ! و باعث توليد سلول زيگوت مي شن) خود لقاحي(گامت نر و ماده ي يك گياه، با هم لقاح پيدا مي كنند

پـس  ! مي كنه و تبديل ميشه به اسـپوروفيت اين رويان رشد ! تقسيم هاي ميتوزي زيادي انجام ميده و رويان و جنين توليد مي كنه
  :اينجوري ميشه

  توليد گامت نر  ←ميتوز  ←سلول مادر گامت نر  ←گامتوفيت نر ) الف
  توليد گامت ماده ←ميتوز  ←سلول مادر گامت ماده  ←گامتوفيت ماده ) ب
  !اسپوروفيت ←تشكيل رويان  ←تقسيم هاي زياد  ←تشكيل سلول زيگوت  ←لقاح گامت هاي نر و ماده ) ج
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متوفيت نر و ماده نـداريم و    :نکته مهم   بچه ها دقت داشته باشيد كه تو يه سري از گياهان مثال مثل سرخس ها 

متوفيت توليد ميشه مت توسط يك نوع    !هر دو نوع 
  :ان دهيم اين گونه مي شودرا نش )يعني گامت ها و اسپورها(سلولنوع  2فيت و اسپوروفيت و اين تواگر بخواهيم رابطه ي بين گام

  

  
  

به چرخه طبق تعريف كتاب درسي  ؟هستش حاال تناوب نسل يعني چي !خوب فهميديم كه رابطه ي اسپوروفيت و گامتوفيت چيه
البته همونطور كـه گفـتم    .مرحله اسپوروفيتي و گامتوفيتي در تناوب هستند، مي گويند تناوب نسل 2زندگي گياهان كه در آن 

. مثال كاهوي دريايي داراي چرخه زندگي تناوب نسـل هسـتش  ! تو جاندارن ديگه اي مثل آغازيان هم ديده ميشهتناوب نسل 
  !اين جلبك ها هم داراي ساختارهاي گامتوفيتي و اسپوروفيتي هستند

به اون مرحله از زندگي گياه كه در حالت اسپوروفيت طي مـي شـه مـي گـن مرحلـه ي       :تعریف مرحله ی اسپوروفیتی
  !پوروفيتياس

  !به اون مرحله از زندگي گياه كه در حالت گامتوفيتي طي ميشه مي گن مرحله ي گامتوفيتي :فیتی تعریف مرحله گامتو
  :اگر به چرخه تناوب نسل نگاه كنيد مي توانيد چند تا نكته استنباط كنيد

اسپوروفيتي ، سلول مادر  و آخرين سلول مرحله ي! اولين سلول مرحله ي اسپوروفيتي تخم است   :نکته مهم  

  !هاگ مي باشد

مت ها با هم شروع مي شود و با ميوز سلول مادر هاگ كه منجر بـه توليـد    :نکته مهم   مرحله ي اسپوروفيتي با لقاح 

  !هاگ مي شود پايان مي يابد

متوفيتي هاگ   :نکته مهم   متوف) اسپور(اولين سلول مرحله ي  مت است و آخرين سلول مرحله ي  يتي 

  !ها مي باشند

مت ها پايان مي يابد   :نکته مهم   متوفيتي با ميوز سلول مادر هاگ شروع مي شود و با لقاح    !مرحله ي 
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  :جدول مقایسه ای خیلی مهم 
  

  آخرين سلول  اولين سلول  خاتمه  شروع  مورد مقايسه
  مادر هاگ  تخم  ميوز مادر هاگ  لقاح گامت ها  مرحله اسپوروفيتي

  گامت ها  هاگ  لقاح گامت ها  ميوز مادر هاگ  له گامتوفيتيمرح
  

  يتي با چي شروع ميشه؟ مرحله ي گامتوف :السـو 

  )يعني توليد هاگ ها( تقسيم ميوز مادر هاگبا  :جـواب 

  مرحله ي گامتوفيتي با چي تموم ميشه؟  :السـو 

  لقاح گامت ها با :جـواب 

  روع مي شه؟ فيتي با چي شومرحله ي اسپور :السـو 

  لقاح گامت ها با :جـواب 

  فيتي با چي تموم مي شه؟ ومرحله ي اسپور :السـو 

  ميوز مادر هاگ و توليد هاگ هابا  :جـواب 

  اولين سلول مرحله ي گامتوفيتي چيه؟  :السـو 

  هاگ ها :جـواب 

  آخرين سلول مرحله ي گامتوفيتي چيه؟  :السـو 

  گامت ها :جـواب 

  ولين سلول مرحله ي اسپوروفيتي چيه؟ ا :السـو 

  زيگوت :جـواب 

  آخرين سلول مرحله ي اسپوروفيتي چيه؟  :السـو 

  سلول مادر هاگ :جـواب 

  هاگ ها در اثر چه نوع تقسيمي حاصل مي شوند؟  :السـو 
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  تقسيم ميوز :جـواب 

  گامت ها در اثر چه نوع تقسيمي حاصل مي شوند؟  :السـو 

  م ميتوزتقسي :جـواب 

  هاگ ها چه نوع تقسيمي را انجام مي دهند؟  :السـو 

  تقسيم ميتوز :جـواب 

  گامت ها مي توانند تقسيم شوند؟  :السـو 

  !نوچ :جـواب 

  بخش هاي مرحله ي گامتوفيتي كدوما هستن؟  :السـو 

  گامت ها+ گامتوفيت ها + هاگ ها  :جـواب 

   هـوجـه تـوجـت  
در داخـل سـلول    هـيچ كرومـوزوم همتـايي   و ! دارنـد  دست كروموزوم 1يعني در سلول هايشان ! هاپلوئيدندبچه ها همگي اينها 

  )البته در گياهاني كه گامتوفيت شون هاپلوئيده(. هاشون نمي تونيم پيدا كنيم

  بخش هاي مرحله ي اسپوروفيتي كدوم ها هستن؟ :السـو 

  !سلول هاي مادر هاگ+ اسپوروفيت + تخم  :جـواب 

   هـوجـه تـوجـت  
شـبيه بـه    2به  2و كروموزوم هايشان ! دارند مجموعه كروموزوم 2در سلول هايشان يعني ! بچه ها همگي اين ها ديپلوئيد هستند

  !هم مي باشند

  پديده تشكيل تتراد را در كدام مرحله مي توان ديد؟ :السـو 

     در مرحلـه ي اسـپوروفيتي   اتفـاق مـي افتـه پـس      يوروفيتميوز تو مرحله ي اسپ. هستش تتراد مربوط به ميوز :جــواب  
  .مي توان تتراد را مشاهده كرد

  جدا شدن كروماتيد ها و جدا شدن كروموزوم ها را در كدام مرحله مي توان مشاهده كرد؟ :السـو 
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ر مرحلـه ي  هـم در  مرحلـه ي گـامتوفيتي و هـم د    را ) كه مربوط به ميتـوز هسـتش  (جدا شدن كروماتيد ها :جـواب 
در و  مـي دهـد   در مرحله ي گامتوفيتي هاگ ميتـوز مثال  !ديده مي شود در هر دو ميتوزمي توان مشاهده كرد چون  اسپوروفيتي

پـس فقـط در مرحلـه ي     اما جدا شدن كروموزوم ها را ما در ميـوز مـي بينـيم    .مي دهد مرحله ي اسپوروفيتي سلول تخم ميتوز
  .وفيتي مي توان ديداسپور

متوفيتي در گياهان مختلف فرق دارد مثال در    :ه مهمنکت     ...............طول مرحله ي اسپوروفيتي و 
  طول مرحله ي اسپوروفيتي >طول مرحله ي گامتوفيتي  ←خزه ها -1
  طول مرحله اسپوروفيتي <طول مرحله ي گامتوفيتي  ←سرخس ها -2
  !طول مرحله ي اسپوروفيتي <ي طول مرحله ي گامتوفيت ←بازدانگان و نهاندانه ها -3

مثال اون چيزي كـه مـا از يـك گيـاه      .هر كي كه طول مرحله ش بيشتر هستش ما اون گياه رو به همون شكل مي بينيمبچه ها 
  .همون اسپوروفيت هستش يا اون چيزي كه از گياه خزه مي بينيم همون گامتوفيت هستشسرخس در جنگل مي بينيم 

متوفيتي هستند، ژنوتيپ يكسـاني دارنـدهمه ي ساخ   :نکته مهم   چـون همگـي ژنـوم ! تار هايي كه در مرحله ي 

شان يكي است و در مقابل همه ي ساختار هايي كه در مرحله ي اسپوروفيتي حضور دارند ژنوتيـپ شـان يكسـان 

  !است

   هـوجـه تـوجـت  
مثال  .زومي ساختار هاي مرحله ي گامتوفيتي استبرابر عدد كرومو 2همواره عدد كروموزومي ساختار هاي بخش اسپوروفيتي 

  .خواهد بود 2nفيتي باشند ساختار هاي مرحله ي گامتو 4nفيتي واگر ساختار هاي مرحله ي اسپور
مت نر! جور است 2مت ها در گياهان همواره    :نکته مهم   مت ماده داريم و هم    !يعني ما هم 

   هـوجـه تـوجـت  
يعني ما يك گامتوفيت ماده داريم كـه گامـت مـاده توليـد مـي كنـد و يـك        . جور مي باشند 2ن گامتوفيت ها هادر گروهي از گيا

اما برخي از گياهان هسـتند   خزه ها، بازدانه ها و نهاندانگان اينجوري هستندمثال  .ر داريم كه گامت نر توليد مي كندگامتوفيت ن
كه مثـال آن گيـاه    هم گامت نر و هم گامت مادهيعني  !گامت توليد كنند نوع 2ولي قادرند  دارند فقط يك نوع گامتوفيتكه 

  .سرخس است

 نـوع گامـت اسـت صـحيح      2پس اين جمله كه مي توان گامتوفيتي را يافت كه قادر به توليد  :مـیری مهـه گـنتیج
  !مي باشد

  

امـا گروهـي  )ي دو جنسيتيهاگ ها(توليد مي كنند) اسپور(گروهي از گياهان فقط يك نوع هاگ   :نکته مهم  

  )يعني هاگ هاي تك جنسيتي هاگ ماده و هاگ نر( توليد مي كنند) اسپور( نوع هاگ 2ديگر 
  نـوع هـاگ توليـد     2امـا بـه گياهـاني كـه     ! به گياهاني كه فقط يك نوع هاگ توليد مي كنند اصطالحاً مي گويند جور هـاگ : صرفا جهت اطالع

  .جور نيستند !ي هاگ هاي توليد شده ش عين هم نيستند و با هم فرق دارنديعن! مي كنند مي گويند ناجور هاگ
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ني فقط يك نوع هاگ توليد مي كنند و همه ي هاگ هاشون شبيه به هم ديگه جور هاگ هستند يع ←خزه ها و سرخس ها 
  .هاگ اين گياهان دو جنسيتي است .هستش

  )هاگ هاي تك جنسيتي(!شان دو نوع هاگ توليد مي كنند پوروفيتناجور هاگ هستند يعني اس ←بازدانه ها و نهاندانه ها 

ناجور هـاگ يعنـي دو نـوع اسـپوروفيت     گياهان هاگ رو توليد مي كنه؟ خوب در  نگفتين اسپوروفيتمگه شما  :الســو  
  وجود داره؟

 سلول مادر هاگ داريم نوع 1منتهي تو يه سريا  فيت داريمونوع اسپور 1در همه ي گياهان فقط ما ! نه بچه ها :جـواب 
ان مثـل بازدانـه هـا و    امـا تـو بقيـه ي گياهـ     .توليد مي شه دو جنسيتي راي همين يك نوع هاگب ،مثل اسپوروفيت خزه و سرخس

  :داريم) سلول توليد كننده ي هاگ( نوع سلول مادر هاگ  2، اسپوروفيت نهاندانه ها
 نرتا سلول هاگ  4 ← عدد ميوز 1 ← سلول مادر هاگ نر) الف

 تا سلول هاگ ماده 4 ← عدد ميوز 1 ←سلول مادر هاگ ماده ) ب

  : جمله هاي پايين رو حتمن حفظ كنيد :مـیری مهـه گـنتیج

 )صحيح است( .فيت هستندونوع اسپور 1اهان داراي همه ي گي

 )غلط است( .نوع گامتوفيت هستند 1 همه ي گياهان داراي

 )استغلط ( .فيت دارندنوع گامتو 2همه ي گياهان 

 .مثال آن سرخس است )صحيح است(.نوع گامتوفيت داشته باشد 1يت و فونوع اسپور 1يك گياه ممكن است 

مثال آن خزه ها، بازدانه ها و نهان ) صحيح است(.نوع گامتوفيت داشته باشد 2يت و فونوع اسپور 1ممكن است  يك گياه
  .دانه ها مي باشد

 

متوفيـت خواهـد  2قطعـا ) به اصطالح نـاجور هـاگ باشـد( هاگ داشته باشد نوع 2اگر يك گياه    :نکته مهم   نـوع 

متوفيت ماده توليد مي كند! داشت متوفيت نر توليد مي كند و هاگ ماده   2بازدانه ها و نهان دانه هـا : مثال! هاگ نر 

متوفيت توليد مي كنند 2نوع هاگ و    .نوع 

متوفيـت داشـته  1ممكن است ) به اصطالح جورهاگ باشد(داشته باشدنوع هاگ  1اگر يك گياه    :نکته مهم   نوع 

متوفيت داشته باشيم مثال 2باشيم يا اينكه ممكن است    :نوع 

  .نوع گامتوفيت مي باشند 2نوع هاگ دارند اما داراي 1 ← خزه ها

  .نوع گامتوفيت دارند 1نوع هاگ دارند و فقط  1 ←سرخس 
  .هاي سرخس هم دو جنسيتي است اما يك نوع گامتوفيت دارددقت داشته باشيد كه هاگ 
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٦٨  

مت ماده در گياهان مي گويند سلول تخم زا   :نکته مهم   و بـه ! چون با لقاح خود باعث توليد تخم خواهد شـد! به 

  !مت نر مي گويند آنتروزوئيد

مت ماده وقتي تقسيم ميتوز مي دهد تا سلول تخم    :نکته مهم    2را توليد كند در واقع طـي تقسـيم ميتـوز سلول مادر 

يعني اون يكـي از بـين ! سلول ايجاد مي شود اما يكي از اين سلول ها در نهايت به سلول تخم تبديل مي شود

  !ميره

   هـوجـه تـوجـت  
  !آوردتا آنتروزوئيد بوجود مي  2توجه داشته باشيد كه در همه گياهان يك سلول مادر گامت نر طي يك تقسيم ميتوز 

مت   :نکته مهم     .كروموزوم هايشان تك كروماتيدي مي باشد) يعني تخم زا و آنتروزوئيد(سلول هاي 

مت هم تك كرماتيدي است   :نکته مهم   كنـد بايـد دو  ميتـوزاما اگر بخواهد تقسيم ! كروموزوم هاي سلول مادر 

پلي مراز و هلياکز كروموزوم هاي خود را مضاعف  DNAكروماتيدي شود يعني با انجام همانندسازي و فعاليت آنزيم 

  .كند
پـس خـوب   ! تو كتاب درسي تو يه سري جاها اسم ها خاصي استفاده كرده كه بايد بلد باشيد گياهان )اسپور(بچه ها در مورد هاگ

  :اينجا رو گوش كن
  .....................به هاگ ............... در گياه 

  !مي گويند همان هاگ -خزه 

  !مي گويند همان هاگ - سرخس

  )نرسيده(گرده ي نارس  دانه ي مي گويند نر، –بازدانه 

  !گويند هاگ ماده مي ماده، –بازدانه 

  !)نرسيده( گرده ي نارس  دانه ي نر، مي گويند –نهاندانه 

  !مي گويند هاگ ماده ماده، –نهاندانه 
اون موقـع مـي بينيـد    ! تا خوب تعريف ها رو بلـد باشـيد  ! ه بار ديگه بخونيدهمه ي اين چيزايي كه گفتم رو ي !حتمنِ حتمنِ حتمن

  !و مشكل اصلي بچه هاي ما همين تعاريف ساده هستش! آسون هستندبراتون مباحث بعدي چقدر 
بچه ها گامت ها در كجاي گامتوفيت توليد مي شوند؟ در گامتوفيت گياه، ساختاري وجود دارد كه درون اين ساختار گامـت  

و به ساختاري كـه گامـت   ! داخل آن توليد مي شود مي گويند آنتريدي) آنتروزوئيد(به ساختاري كه گامت نر! وليد مي شودت
گياهاني كه دو نوع گامتوفيت دارنـد، گامتوفيـت نرشـان داراي     .داخل آن توليد مي شود مي گويند آركگُن) سلول تخم زا(ماده

گامتوفيت شـان  نوع گامتوفيت دارند  1اما آنهايي كه فقط ) مثال آن خزه است(آركگن آنتريدي است و گامتوفيت ماده شان داراي
  )مي باشد مثال آن سرخس! (و هم آنتريدي استهم داراي آركگن 
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دقت داشته باشيد كه آنتريدي و آركگن در گروهي از گياهان وجود دارد و گروهـي ديگـر از گياهـان نـه    :نکته مهم  

  :اما چيزي معادل آنها را دارند! ريديآركگن دارند و نه آنت
 ساختار چند سلولي: آنتريدي) بساختار چند سلولي  : آركگن) الف ←در خزه و سرخس 

در . دارد ساختار تك سلوليندارند اما چيزي معادل آن دارند كه : آنتريدي) سلولي بساختار چند  :آركگن) الف ←در بازدانگان 
 .گن رو دارهحكم آرك لوله ي گرده اين گياهان

سـاختار تـك    اين گياهان هم آنتريدي ندارند منتهي چيزي معادل آن را دارند كه :آنتريدي) بندارند : آركگن ← در نهاندانگان
و گامت ماده كال تو گامتوفيت ماده كـه  ! نهان دانه ها آرگكن ندارند .حكم آركگن رو داره لوله ي گرده در اين گياهان .دارد سلولي

  .يسه ي روياني ، بوجود ميادكبهش مي گن 
  :جدول مقایسه ای خیلی مهم

  

  نهاندانه ها  بازدانه ها  سرخس ها  خزه ها  مورد مقايسه
  درون لوله گرده  درون لوله گرده  درون آنتريدي  درون آنتريدي  محل توليد آنتروزوئيد
  درون كيسه روياني  درون آركگن  درون آركگن  درون آركگن  محل توليد تخم زا

  

كـه  ! بچه ها در اسپوروفيت گياه ساختاري وجود دارد به نام هاگـدان  در كجاي اسپوروفيت ساخته مي شوند؟) هاگ ها(ها اسپور
اسپوروفيت فقط يـك   در گروهي از گياهان !و با تقسيم ميوز خود هاگ توليد مي كند! اين ساختار داراي سلول مادر هاگ مي باشد

اگه يادتون باشـه خـزه و سـرخس    !( وفيت خزه استكه مثال آن اسپور! اگ توليد مي كندو در نتيجه يك نوع ه! نوع هاگدان دارد
) هـاگ (كه اسـپور ! يك هاگدان نر! نوع هاگدان داره 2 كه اينها اسپوروفيت شون وجود دارنداما در مقابل گياهاني  )جورهاگ بودند

چـون داراي  ! مـاده توليـد مـي كنـه    ) هاگ(ه كه اسپورو يك هاگدان ماد! چون داراي سلول مادر هاگ نر هستش! كنهنر توليد مي 
  :پس خالصه ش اينجوري ميشه .مادر هاگ ماده هستش سلول

  ايجاد هاگ هاي نر ←ميوز  ←داراي سلول هاي مادر هاگ نر  ←هاگدان نر 

  ايجاد هاگ هاي ماده ←ميوز  ←داراي سلول هاي مادر هاگ ماده  ←هاگدان ماده 
ن   :نکته مهم   ن اسپوروفيت شان  بازدان نوع هاگدان  1اما خزه و سرخس ! نوع هاگدان دارند 2و نهان دان

  !دارند
بـه  كـه بايـد بلـد باشـيد مـثال      ! صـدا زده ميشـن   خـاص  سـري اسـم  بـا يـه   هاگدان گياه هـاي مختلـف    !در كتاب درسي عزيز

  ...............مي گويند............هاگدان

  كپسول ← خزه

  هاگدان ← سرخس

  كيسه ي گرده ي زير فلس ← بازدانگان نر

  تخمك روي فلس ← نماده ي بازدانگا

  كيسه ي گرده ي درون بساك ← نر نهاندانگان
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 ٧٠  

  !تخمك داخل مادگي ←ماده ي نهاندانگان 
  :جدول مقایسه ای خیلی مهم

  

  نهاندانگان  بازدانگان  سرخس ها  خزه ها  مورد مقايسه
  نوع 1  نوع 1  نوع 1  نوع 1  انواع اسپوروفيت
  نوع 2  نوع 2  نوع 1  نوع 2  انواع گامتوفيت
  نوع 2  نوع 2  نوع 1  نوع 1  انواع هاگ
  نوع 2  نوع 2  نوع 2  نوع 2  انواع گامت
  نوع 2  نوع 2  نوع 1  نوع 1  انواع هاگدان

  

منتهـي قـبلش   ! عاغا همه ي اين ها رو گفتم تا مقدمات الزم رو براي شروع بحث چرخه زندگي گياهان مختلف فراهم كرده باشـم 
  .مي خوام چند تا نكته رو بگم و زودي رد شيم ازش

بلكه جانداراني هم وجود دارند كه مي توانند هاگ توليد كنند بـراي  ! هاگ ها مختص گياهان نيستند دقت داشته باشيد كه :تـذکر 
  :مثال

 :در آغازیان موارد زیر هاگ تولید می کنند

  !پالسموديوم فالسيپارومريا است مثل مثال بارز آن عامل بيماري ماال :هاگداران

  كپك هاي مخاطي سلولي

  )زئوسپورهايي كه ايجاد ميكنه حكم هاگ رو داره(كاهوي دريايي

  پالسموديوميكپك هاي مخاطي 
 :در قارچ ها موارد زیر هاگ تولید می کنند

  !از طريق توليد هاگ توليد مثل مي كنند ي پرسلوليهمه ي قارچ ها

   هـوجـه تـوجـت  
  در آغازيان و در قارچ ها هاگ هم براي توليـد مثـل غيـر جنسـي اسـتفاده      اما ! در گياهان هاگ صرفاً براي توليد مثل جنسي است

  !)دارند هم هاگ جنسييعني (!و هم براي توليد مثل جنسي!) دارند هاگ غيرجنسييعني (مي شود 
 :در باکتری ها موارد زیر هاگ تولید می کنند

كلسـتريديوم  برخي از بـاكتري هـا مثـل     .گفتم اسپور يعني هاگيادتان باشد اگر  .اكتري ها هاگ تشكيل مي شوددر برخي از ب
  .توليد كنند )نوعي هاگ موسوم به هاگ دروني(اندوسپورمي توانند  بوتولينوم

   هـوجـه تـوجـت  
پس اينكه بگوئيم هـاگ هـا    .ار مقاوم مي باشداختبلكه براي ايجاد يك س ايجاد شده براي توليد مثل نيست در باكتري ها اين هاگ

  .توليد مثل توليد مي شوند غلط استهمواره به منظور در همه جانداران 
مت ها نه   :نکته مهم     !هاگ ها قدرت تقسيم دارند اما 
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مت هاي آنها قدرت فتوسـنتز ندارنـد   :نکته مهم   نـگ و سـبز ر! هاگ هاي توليد شده در گياهان و همچنين 

نيستند پس بچه ها هر چيزي كه به فتوسنتز مربوط هستش رو ما در هاگ هاي گياهان ، قارچ هـا و بـاكتري هـا 

مت هاي توليد شده در چرخه ي زنـدگي ! نمي بينيم  كاهوي دريـايي اما دقت داشته باشيد كه هم هاگ ها و هم 

ر شدم و لکي تحقيق كردم ديدم بلـه همينجوريـه رفتم پيگي! طبق شلک كتاب درسي سبز رنگ هستند و فتوسنتز مي كنند

هاگ هاي ايجاد شده توسط هاگداران و همچنين كپك هاي مخـاطي ! يعني مي تونن فتوسنتز كنن! داستان

  . هم الک فاقد قدرت فتوسنتز هستند

  :جدول مقایسه ای خیلی مهم
  :دلي ميشهاگر بخوام گامت ها و هاگ ها رو در گياهان با هم ديگه مقايسه كنم اين م

  

  گامت ها  هاگ ها  مورد مقايسه
  .گامت نر كوچك است اما ماده بزرگ است  بزرگ  اندازه

گامت نر تاژكدار مي تواند اما تخم زا نمي   ندارند  قدرت حركت
  .تواند

  ميتوز  ميوز  توليد طي تقسيم
  .در اكثر گياهان هاپلوئيد است  .در اكثر گياهان هاپلوئيد است  عدد كروموزومي

  مي توان يافت  مي توان يافت  لوئيدي آن راديپ
  نيستند  هستند  مقاوم به شرايط سخت

  .ندارند  ندارند  فتوسنتز تقدر
  ندارند  دارند  توانايي تقسيم شدن

  -  همواره ميتوز  نوع تقسيمي كه مي دهد
گامت هاي نر در سرخس ها و خزه ها نياز   ندارند  نياز به آب سطحي براي پراكنده شدن

  .دارند
  .ر نهاندانگان نيازي ندارندد

  گامتوفيت  اسپوروفيت  فرمتي كه آن ها را توليد مي كند
+ سرخس + خزه (ها در آركگن: گامت ماده  هاگدان  درون چه ساختاري ايجاد مي شوند؟

  )نهاندانه(و كيسه روياني) بازدانه ها
و لوله ) سرخس+ خزه (در آركگن ها: گامت نر

  )بازدانه و نهاندانه(گرده
  شامل هاگ نرو هاگ ماده: تك جنسيتي) الف  نواع آنا

  )در خزه و سرخس(دو جنسيتي) ب
  .آنتروزوئيد نام دارد: گامت نر

  .تخم زا نام دارد: گامت ماده
  دارند  ارنددن  توانايي لقاح

  
  
  



 

 
 

 
 



 

 
 

 
 


