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 لصل9ل�

تولیلمثصلگیمنمس

بقـایگونههـاوابسـتهبهتولیدمثلافرادآناسـت.ازفصـلقبلبهخاطرداریدکـهموجوداتزندهتولیدمثلجنسـیوتولیدمثل
غیرجنسیدارند.بسياریازگياهانبههردوروشجنسیوغيرجنسیتوليدمثلميکنند

گیمنمسل زلتغییرلجدبکلنمیلنبزلپرندول لوهلوجودلآملهل  ل

میلیونهاسـالقبل،گياهانازتغييرجلبکهایسـبزپرسـلولیکهدراقيانوسهازندگیمیکردند،بهوجودآمدندودرطول
زمانبازندگیدرخشـکیسـازگارشـدند.گیاهانميتوانندآبراجذبوحفظکنند،اینویژگیامکانزندگیرادرخشـکیبرای
آنهافراهمکردهاسـت.اکنونبزرگترینجانداررویزمیندرختیبهنامسـکویااسـت.ارتفاعبعضیازایندرختانبهبیشازصد

متروقطرتنهیآنهابهبیشازهفتمترمیرسد.
اکثـرگياهـانریشـهدارندوبااسـتفادهازآنآبرااززمینميگیرنـد.آوندهایچوبیگیاهان،آبوموادمعدنیراازریشـهبه

دورترینبخشهایگیاهنسبتبهخاک،حملميکنند.اینگیاهانراکهآونددارند،گیاهانآوندیمینامند.
سرخسها،بازدانگانونهاندانگانجزءگیاهانآوندیهستند.خزهگیانگروهدیگریازگیاهانهستندکهبرخالفگروههاییکه

ازآنهانامبردهشد،آوندندارند،بههمیندلیلبهاینگروه،گیاهانبدونآوندگفتهميشود.
خزههاگياهانبدونآوندکوچکهسـتندوپیکرسـادهایدارند.اینگیاهانموادغذاییوآبراازسـلولیبهسلولدیگرمنتقل
ميکنند.خزهگيانفاقدریشه،ساقهوبرگواقعیاندوبافتهایآوندیندارند.نوعدیگریازگروهبندیگیاهانبراساستولیددانه
است.ازایننظرگیاهانبهدوگروهبیدانهودانهدارتفکیکميشوند.برایناساسخزهگیانوسرخسهادرگروهگیاهانبیدانهو

بازدانگانونهاندانگاندرگروهگیاهاندانهدارقرارميگیرند.
تولیددانهکهحاصلتولیدمثلجنسـیدرگیاهاندانهداراسـت،یکیازسـازگاریهایمهماینگیاهاناسـتکهبهحفظ،بقاو

پراکنشآنهادرخشکیکمکميکند.
گیاهـانبـدوندانـهنیـزتولیدمثلجنسـیدارند.گامتنـردراینگیاهانتاژکدارومتحرکاسـتوبههمیـنعلتبرایانجام

تولیدمثلجنسیبهآبسطحینیازدارند.
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مثالردهبندي 

گياهان

خزهخزهها)بدوندانه(بدونآوند

آونددار

سرخسسرخسهابدوندانه

دانهدار
سرو،کاجمخروطدارانبازدانگان

نهاندانگان
گندم،ذرتتکلپهايها
لوبیا،گلسرخدولپهايها

I
1 بزرگترینجانداررویزمین،درختیبهنامسـکویااسـت.ومسنتریندرختشـناختهشده،نوعیکاجاست.بزرگترین.

جانوروالگوژپشتاست.
2 بسياریازگیاهانبههردوروشجنسیوغيرجنسيتولیدمثلميکنند)مانندخزههاوچمنهاوبنفشهافریقاییوبید.

وارکیده،سـیبزمینی...(.ولیبرخیفقطتولیدمثلغیرجنسـيدارند)مانندگیاهانتریپلوئید(وبرخیفقطتولیدمثل
جنسیدارند.دربیشترگیاهانتولیدمثلغیرجنسي)رویشی(سریعترازتولیدمثلجنسیاست.چنینوضعیدرخزهها

وبسیاریازگیاهانمانندچمنهامشاهدهميشود.
3 گياهـانازتغييرجلبکهایسـبزپرسـلولیکهدراقیانوسهازندگـیمیکردند،بوجودآمدهاند.برخیجلبکهایسـبز.

تکسلولیاند)مانندکالمیدوموناس(وبرخیپرسلولیهستند)مانندکاهویدریایی،اسپیروژیر،ولوکس(

تولیلمثصلغیرجهس 

بيشترگياهانميتوانندبهروشغيرجنسـیتوليدمثلکنند.افرادحاصلازایننوعتولیدمثلازنظرژنتیکیهمانندگیاهوالد

خودهسـتند.انواعمختلفیازتولیدمثلغیرجنسـیدرگیاهانوجوددارد.درتوليدمثلغيرجنسـیبخشهایرویشـیگياه،مانند
ساقهها،ریشههاوبرگهانقشدارند.تولیدمثلگیاهانازطریقبخشهایرویشیگیاه،توليدمثلرویشینامدارد.

ساقههایتغییرشکلیافتهکهدرتولیدمثلرویشینقشدارند.

غدهریزومپيازساقهيرونده
افقي،برسطحخاک
مانند:توتفرنگي

ساقهايبسیارکوتاهبابرگهاي
ضخیموگوشتي،مخصوص

تکلپهايها
مانند:الله،نرگس،پیازخوراکي

ساقهيزیرزمیني
وافقي

مانند:زنبق،
سرخس

ساقهيزیرزمینيوگوشتي
مانند:سیبزمیني



زيست شناسي 2 )سال سوم( درس نامه ي كامل و نكته هاي تركيبي 262

—   
    

 I
1 سـاقههایرونده،پيازها،ریزومهاوغدههاانواعیازسـاقههایتغييرشکلیافتهاندکهبرايتوليدمثلرویشيتخصص.

پيداکردهاندکهگياهبااستفادهازآنهاتوليدمثلرویشیراانجامميدهد.
2 دربيشترگياهانتوليدمثلرویشی)غيرجنسي(سریعترازتوليدمثلجنسیاست.یکگیاهدرزیستگاهمناسبخود.

ازطریقتولیدمثلرویشـیبهسـرعتپراکندهميشـودوتعدادفراوانیازافرادجدیدبهوجودمیآورد؛چنینوضعیدر
خزههاوبسياریازگياهانمانندچمنهابهفراوانیمشاهدهميشود.

3 بسیاریازگیاهانبههردوروشجنسیوغيرجنسيتولیدمثلميکنندبهطورمثالخزهوسرخسوچمنوبنفشهی.
افریقاییوبیدوارکیدهوزنبقوسـیبزمینیونرگسو...اینگياهانبدونتوليدگامتوهاگوبدونگردهافشـانی
ميتواننـدتوليدمثـلکنندولـیبرخیگیاهانفقطتولیدمثلجنسـیوبرخیگیاهانفقطتولیدمثلغیرجنسـي)مانند

گیاهانتریپلوئید(دارند.

4 برگهایکاالنکوئهگوشـتیوبهرنگسـبزآبیباحاشـیهیارغوانیاستکنارههایبرگهایاینگیاهدندانهداراستتکثیر.
آناغلببااسـتفادهازقطعههایبرگیاسـاقهانجامميشـوددرطولحاشـیهیبرگها،جوانههایکوچکیتمایزمییابند؛

ایـنجوانههادرواقعگیاهچههاییکوچکو
ریشـهدارنـدهنگامیکهیـکگیاهچهروی
زمینمیافتدبارشـدخود،گیاهجدیدیبه
جوانههـا ایـن واقـع در وجـودمـیآورد
بخشهایـیهسـتندکهگیـاهآنهـارابرای
انجـامتولیدمثلرویشـیایجـادميکند.این

گیاهدارایریشهيهواییاست.
5 بسياریازگیاهانزراعینظیرغالت،حبوبات،سبزیهاوپنبهازطریقدانهتکثیرميشوند.تکثیربسیاریازگیاهانبه.

وسیلهيبخشهایرویشیگیاهنیزانجامميگیرد.
6 میتوانیـمگياهـانرابااسـتفادهازبخشهایـیکهبرایتوليدمثلرویشـیتخصصنيافتهاندنيزتکثيـرکنيم.مثاًلًاز.

قطعههایساقهیبرگبیدیوبرگهایبنفشهیآفریقاییبرایتکثیراینگیاهاناستفادهميشود.
7 روشدیگرتکثیررویشـیگیاهانکهدردرختانانجامميگیرد،پیوندزدناسـت.دراینروشجوانهایراازدرختیکه.

دارایویژگیهایمطلوبوموردنظراسـت،بهدرختدیگرپیوندمیزنند.مدتیبعدازرشـدجوانه،شـاخهایبهوجود
میآیدکهدارایویژگیهایدرختمطلوباست.

8 روشدیگـریکـهبـرایتکثیـررویشـیگیاهانبهکارمیرودفّنکشـتبافتاسـت.درایـنفن،قطعاتیازگیـاه)مانند.
ارکیدهها،گیاهانگلدانیودرختانمیوه(رویمحيطکشـتسـترون)بیميکروب(کشـتدادهميشـود.ازرشـداین

قطعاتسرانجامگیاهچههایجدیدیحاصلميشود.

كالمیلومو مس:
جلبکسـبزتکسـلولیدوتاژکهوهاپلوئیداسـت.کالمیدوموناسميتواندکلنیهاییازانواعمختلفیسـلولتولیدکنندهرچند

بهتنوعسلولهایآغازیانپرسلولینمیرسند.
توليدمثلغيرجنسی:درشرایطمساعدتولیدمثلغیرجنسيداردکالمیدوموناسبالغهاپلوئیداستوباتقسیممیتوززئوسپوردو
تاژکههاپلوئیدایجادميکندکهدراثرآنمجموعهایاز2تا8سلولهاپلوئیدجدید)ازیکنوع(بهوجودمیآیند.زئوسپورهانخست

گیاهچه

گل

ریشه هوایی
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دروندیوارهیسـلولمادرمیمانندوپسازرسـیدن،دیوارهراپارهميکنندوآزادميشـوند.هرزئوسـپوررشـدميکند)نهمیتوز(و 

بهیککالمیدوموناسبالغتبدیلميشوند.
توليدمثلجنسـی:درشـرایطنامسـاعدتولیدمثلجنسـیدارد.کالمیدوموناسبالغدرشـرایطنامسـاعدباتقسـیممیتوزتولید
گامتهایدوتاژکهميکند.ازلقاحگامتهایمتنوع)مثبتومنفی(،سـاختاریمقاومبهنامزیگوسـپوربهوجودمیآیند.زیگوسـپور
ساختارمقاومیاستکهدرونآنیکعددزیگوتدیپلوئیدوجودداردوشرایطنامساعدراتحّملميکند.هرگاهشرایطمساعدشد،
زیگوتدرونزیگوسـپورباتقسـیممیوزسـلولهایهاپلوئیددوتاژکهایجادميکندازتقسـیمهرزیگوت4سلولهاپلوئيددوتاژکهاز
دونوعایجادميشـوداگرکراسکردهباشـد4سـلولاز4نوعایجادميشـود.عددکروموزومیوژنوتیپزیگوتباسلولهایحاصل

ازآنمتفاوتاست.

I
1 درچرخهیکالميدوموناس،سـلول.

بالـغوزئوسـپوروتمـامگامتهـا
هاپلوئیـدودوتاژکـههسـتند.ولی
زیگوسـپورتنهاسـلول،دیپلوئیدو
فاقـدتـاژکاسـت.کالمیدوموناس

اسپورانژندارد.
2 درچرخـهیکالمیدومونـاسهـم.

زئوسـپوروهـمگامـتدوتاژکـه
وحاصـلمیتـوزهسـتند.ولـیدر
شـرایطمتفاوتیبهوجـودمیآیند.
درچرخهیکالمیدوموناسهمهی
هاپلوئیدنـد تـاژکدار، سـلولهای
البتـهبرخـیحاصـلمیـوزبرخـی

حاصلمیتوزهستند.
3 و. کالميدومونـاس در زیگـوت

اسـپيروژیروقارچهاتقسيمميوز

انجامميدهدیعنیژنوتیپوعدد
کروموزومـیزیگـوتباسـلولهای
حاصـلازآنمتفـاوتوازتقسـیم
زیگوتسـلولهایهاپلوئیدمتنوع
تقسـیم ضمـن ایجـادميشـود.

زیگوتآنهاتترادتشکیلميشودوکراس)تبادلقطعهبینکروموزومهایهمتا(وجداشدنکروموزومهمتا)قانوناول
مندل(رخمیدهد.یعنیزیگوتآنبدوننیازبهپیدایشاللجدیدميتواندنوترکیبیایجادکند.

تولید مثل
 غیر جنسی

تولید مثل
جنسی

لقاح

1 الی 3 نسل
 میتوز متوالی

سلول بالغ
(n)

میوز

میتوز

میتوز

دیواره سلولی سلول مادر

(2n)زیگوسپور
فاقد تاژك

گامت ماده
 دوتاژکه

زئوسپور دو تاژکی
حاصل میتوز

گامت نر
 دو تاژکه

+
-

تولیدمثلکامیدوموناس،اینجاندارتولیدمثلجنسيوغیرجنسيانجامميدهد.
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تهموبل سص:ل 

I
4 تکرارنسلگامتوفیتواسپوروفیترابهدنبالهمتناوبنسلميگویند..
5 جاندارانزیرتناوبنسـلدارند:1ـگیاهان2ـمعموالًجلبکهایقرمز3ـجلبکهایقهوهای)مانندکلپ(4ـبعضی.

ازجلبکهایسبز)مانندکاهویدریایی(
6 توجهکنیدکهکالمیدوموناسواسـپیروژیروولوکسجلبکسـبزهسـتندولیتناوبنسـلندارند.جانورانوقارچهاهم.

تناوبنسلندارند.
7 درچرخهیتناوبنسـلسـاختارپرسـلولیکههاگ)اسـپور(تولیدميکندرامرحلهیاسـپوروفیتميگویندوسـاختار.

پرسـلولیکـهگامتتولیدميکنـدرامرحلهیگامتوفیتميگوینـد.درمرحلهياسـپوروفیت)2n(،گیاهتولیدهاگدان
)اسـپورانژ(ميکند.درداخلهرهاگدان)2n(سـلولهایمادرهاگوجوددارندکهباتقسـيمميوز،تولیدهاگ)اسپور(
ميکنند.ایناسـپورهاکههاپلوئیدهسـتند،باتقسـیممیتوزتکثیرمییابندوتولیدگامتوفیت)n(ميکنند.گامتوفیتها
تولیـداندامهایـیهاپلوئیـدگامتزاينروماده،همانندآنتریديوآرکگن،ميکنندکهآنتریدیباتقسـيمميتوزگامتنر
)آنتروزوئيـد(راایجادميکندوآرکگنباتقسـیممیتوزتولیدگامتمـاده)تخمزا(ميکند.گامتنروماده،پسازانجام
عمللقاحسـلولتخم)زیگوت(راایجادميکنند.سـلولتخمباتقسـیممیتوزتکثیرمییابدوایجاداسـپوروفیتجوان
ميکندوازرشدتخممرحلهياسپوروفیتیشروعميشود.درچرخهیتناوبنسلسلولهایهاپلوئیدميتوانندحاصل

میتوزیامیوزباشند.
8 فرقهاگ)اسپور(باگامتدرگياهانچيست؟.

1ـدرگیاهان،هاگحاصلمسـتقیممیوزاسـت،ولیگامتحاصلمسـتقیممیتوزاسـت.2ـعددکروموزومیگامتبا
هاگقدرتتکثیر سـلولهایمولدشیکسـاناسـتولیعددکروموزومیهاگباسـلولهایمولدشمتفاوتاسـت.3ـ
)تقسیممیتوز(دارد،ولیگامتقدرتتقسیممیتوزراندارد.4ـهاگقدرتلقاحندارد،ولیگامتقدرتلقاحدارد.5ـ
هاگحاصلمرحلهاسپوروفیتیاستولیگامتحاملمرحلهگامتوفیتیاست.6ـگامتنردرخزهوسرخستاژکدارد

ولیدرگیاهانهاگتاژکندارد.
9 توجهکنیدکهعددکروموزومیهاگباگامتهرگیاهیباهمیکساناست..

(2n) اسپوروفیت

میتوز

میتوز

میتوز

میتوز

میتوز

میتوز

(2n)هاگدان

(n)گامتوفیت

(n)هاگ
(اسپور)

(n)آنتروزوئید
(گامت نر)

(n)تخم زا
(گامت ماده)

(۲n)سلول تخم
(زیگوت)

اسپورانژ

تقسیم میوز
تکثیر با میتوز

لقاح

 گامت زاي نر
(n)

 گامت زاي ماده
(n)
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كمنویلدریمی : 

جلبکسـبزپرسـلولیاسـت.تناوبنسـلدارد.درچرخهيآندوساختارپرسلولیمجزابهناماسـپوروفیت)2n(وگامتوفیت

)n(دیدهميشـود.اسـپوروفیتبالغسـبزوفتوسنتزکنندهاست،کهمولداسپورانژ)هاگدان(دیپلوئیداستدروناسپورانژسلولهای
دیپلوئیدباتقسیممیوزتولیدزئوسپورچهارتاژکههاپلوئیدميکنند.هرزئوسپورپسازرهاشدنازاسپورانژبامیتوزتولیدگامتوفیت
سـبزفتوسـنتزکنندهميکند.گامتوفیتباتقسـیممیتوزتولیدگامتنروماده2تاژکهميکندوازهمجوشـیگامتهادرآبزیگوت
ایجادميشـودتولیداسـپوروفیتسـبزميکند.درکاهویدریاییبرخالفگياهانتشـکيلزیگوتخارجازبخشگامتوفيتاستو

زیگوتخارجازبخشگامتوفيترشدخودراآغازميکند

اسپورفیت سبز
و فتوتروف مستقل

میتوز

یتوز
م

هاگدان اسپورانژ

میوز

زئوسپور (هاگ)
4 تاژکه

میتوز
گامتوفیت

 سبز و مستقل
گامت ها

حاصل میتوزند
         

میتوز

میتوز

هم جوشی

تخم
(زیگوت)

n
n

n

n

2n

2n

2n

هاپلوئید
دیپلوئید

I
1 درکاهویدریاییزئوسـپوربرخالفگامت4تاژکهوحاصلمیوزاسـتوتواناییمیتوزرادارد.ولیتواناییلقاحراندارد..

ولیگامت2تاژکهوحاصلمیتوزاستولیتواناییمیتوزرانداردولیتواناییهمجوشیرادارد.
2 درکاهویدریاییاسـپوروفیتوگامتوفیتسـبزوفتوسـنتزکنندهاسـتوهیچرابطهيغذاییباهمندارندومسـتقلاز.

همزندگیميکنند.هماسـپوروفیتوهمگامتوفیتمیتوکندریوکلروپالسـتدارنددرونتیالکوئیدهایکلروپالسـت
ازتجزیهیآباکسـیژنتولیدميشـودودرونبسـترهيکلروپالسـت،دیاکسـیدکربندرچرخهیکالوینتوسطآنزیم
روبیسکوبهقندتبدیلميشود)یعنیدیاکسیدکربنتثبیتميشود(وانرژیخودراازنورخورشیدميگیرند.کمبود

دیاکسیدکربنباعثکاهشفعالیتمتابولیسمیهماسپوروفیتوهمگامتوفیتميشود.
3 جلبکهابرخالفگياهانجنينیارویانتشـکيلنمیدهندوسـاختارهایتولیدمثلیپرسلولیمثلآنتریدیوآرکگندر.

گیاهانبهوجودنمیآورند.جلبکهاآوندچوبوآبکشندارند.
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 4 مقایسهيکالميدوموناسوکاهويدریایي:.

الف(درکالمیدوموناسهمانندکاهويدریایيهمهيگامتها)نروماده(تاژکداروحاصلمیتوزهستند.
ب(درکالمیدوموناسزئوسپوردوتاژکهوحاصلمیتوزاستوليدرکاهويدریایيزئوسپور4تاژکهوحاصلمیوزاست.
ج(درکالمیدومونـاسزیگـوتباتقسـیممیوزتولیدسـلولهايهاپلوئیددوتاژکهميکندیعنيعـددکروموزوميزیگوت
باعددکروموزوميسـلولهايحاصلازآنمتفاوتاسـتوزیگوتدرهنگامتقسـیمتشـکیلتترادميدهد.درتقسـیم
زیگوتکالمیدوموناس،کراسـینگآور)تبادلقطعهبینکروموزومهايهمتا(،جداشـدنکروموزومهايهمتا)قانوناول
منـدل(،وقـوعنوترکیبـيبدوننیازبهپیدایشاللهايجدیدممکناسـت.وليدرکاهويدریایيزیگوتتقسـیممیتوز
انجامميدهد.یعنيعددکروموزوميزیگوتباسـلولهايحاصلازآنیکسـاناسـتوزیگوتآن،تتراد،کراسینگآورو

جداشدنکروموزومهمتاندارد.
هـ(درکالمیدوموناسسـلولهايفتوسـنتزکنندهفقطهاپلوئیدهسـتندوليدرکاهويدریایيسلولهايفتوسنتزکننده

همهاپلوئیدوهمدیپلوئیدهستند.
و(درکالمیدوموناسوکاهویدریاییهمهیسلولهایتاژکدارهاپلوئیدند.ميتوانندحاصلمیوزیامیتوزباشند.

چر هليلز لگ ل زهلنمل)گیمنمسلولوسلآو ل(

اسپورفیت بالغ خزه 
وابسته به گامتوفیت

گامتوفیت ماده ي خزه 
(گیاه اصلی)

سبز و مستقل

کپسول (هاگدان)

تار

تخم

آرکگن

هاگ
 روي زمین مرطوب باتقسیم میتوز رشد می کند
 و خارج از هاگدان تولید گامتوفیت می کند.

آرکگن
با میتوز تخمرا
 تولید می کند

خزه ي نر
گامتوفیت نر

مستقل

هاپلوئید
دیپلوئید

خزه ي ماده
گامتوفیت ماده

مستقل

ت 
حرک

تیکی
تاک

آنتروزئید
 (گامت نر)

میتوز

میتوز

آنتریدي
 با میتوز گامت نر

تولید می کند

n

n

n
n n

2n

2n

2n

میوز

لقاح

I
1 خزهها،گیاهانابتداییوبدونآوندهستند.خزههاسانتریولدارند.تولیدمثلغیرجنسيآنهاسریعترازتولیدمثلجنسی.

است
2 خزهگیانگیاهانیکوچکودارایپیکرسادهایهستند.فاقدریشه،ساقه،برگوبافتآوندیهستند.خزههافاقدتارکشنده،.

فاقدنوارکاسـپاری،فاقدروزنهيآبیوهوایی،فاقددایرهیمحیطیهوفشـارریشـهایهستند.فاقدسلولهایلیگنیندارهستند.این
گیاهانموادغذاییوآبراازراهانتشارواسمزازسلولیبهسلولدیگرمنتقلميکنندوبیشتردرمحلهایمرطوبزندگیميکنند.
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 3 گامتوفیتخزههمانگیاهاصلیاستکهشاملمحورساقهمانند)n(وضمائمبرگمانند)n(وضمائمریشهمانند)n(و.

آنتریدیدرگامتوفیتنروآرکگندرگامتوفیتمادهاستکهتماماجزاءهاپلوئیدند.
4 گامتوفیتخزهها)گیاهانبدونآوندی(سبزوفتوسنتزکنندهاستوبزرگترومستقلازاسپوروفیتاست..
5 خزهگیاندونوعگامتوفیتنرومادهدارندکهدررأسگامتوفیتنرچندسـاختارپرسـلولیهاپلوئیدبهنامآنتریدیودر.

رأسگامتوفیتمادهچندساختارپرسلولیهاپلوئيدبهنامآرکگنایجادميشود.
6 آنتریدیسـاختارپرسـلولیهاپلوئیداسـتکهباتقسیممیتوزایجادچندینعددآنتروزوئیددوتاژکه)ازیکنوع(ميکند.

وآرکگنباتقسیممیتوزایجادتخمزا)گامتماده(ميکند.تخمزافاقدتاژکاست.
7 بعدازرسیدنآنتریدیدهانهيآنبازميشودوآنتروزوئیدهایدوتاژکآزادميشوندودارایسانتریولمیباشدکهدر.

آبشناميکنند)جنبشفعالازنوعتاکتیکیالقائیاست(وباتخمزادرداخلآرکگنلقاحمیدهند.
8 ازلقاحآنتروزوئیدوتخمزادرداخلآرکگنسـلولتخمتشـکیلميشـودوتخمدرداخلآرکگندررأسگامتوفیتماده.

رشدخودراآغازميکندوازرویشتخمبخشاسپوروفیتیخزهایجادميشود.
9 اسـپوروفیتخزهشـاملتار)2n(وبخشکپسـولمانندبهنامهاگدانکهدیپلوئیداسـت،میباشـد.اسـپوروفیتخزه.

فتوسنتزنميکندیعنیکلروپالستنداردووابستگیکاملبهگامتوفیتمادهدارد.
دراسپوروفیتخزه،درداخلهاگدان)کپسول(سلولهایمادرهاگباتقسیممیوزسلولهایهاگهاپلوئیدیایجادميکنند
.هاگهافاقدتاژکهسـتندوپسازرسـیدنهاگهاکپسـولبهعلتخشـکیهوابهصورتغیرفعالبازميشودوهاگهادر
اثربادبهاطرافپخشميشوند)جنبشغیرفعال(وازرویشهرهاگرویزمینمرطوبگامتوفیتسبزرنگایجادميشود.

10 درخزهها)گياهانبدونآوندی(تنهاگياهانیهستندکه:.

11 اسپوروفیتبالغخزهفتوسنتزنميکند.یعنیدرخزهسلولهایدیپلوئیدکلروپالست،تیالکوئید،گرانوم،چرخهيکالوین،. 1ـ
اسپوروفیتکوچکتر اسپوروفیتبالغبهگامتوفیتپیوستهباقیمیماند.3ـ تثبیتدیاکسیدکربن،+NADPندارند.2ـ
ازگامتوفیتاست.4ـتراکئیدندارند.سلولهایلیگنیندار)چوبی(ندارند5ـگیاهاصلیهاپلوئیداستپسگیاهاصلیآن

کروموزومهمتاوجهشمضاعفشدنندارند.6ـگیاهاصلیگامتوفیتاست.7ـگیاهاصلیازرشدهاگایجادميشود.
درگیاهانضمنتقسـیممیوزهاگتولیدميشـود)نهگامت(وتقسـیممیوزوتشـکیلتترادوکراسـینگاوروجداشدن.12

کروموزومهـایهمتـاوقانـوناولمنـدلدرونهـاگدانرخميدهـد)نهدرداخـلآنتریدیوآرکگـن(.توجهکنیدکه
آنتریدیوآرکگنهاپلوئیدهستندودرونهرکدامازآنهابامیتوزفقطیکنوعگامتایجادميشود.درونآنتریدیو
آرکگنتقسیممیوز،تتراد،کراس،جداشدنکروموزومهایهمتارخنميدهد.سلولهایهاپلوئیددرونهاگدانبرخالف

سلولهایدرونآنتریدیمتنوعاندیعنیدرونهاگداننوترکیبیبدونپیدایشاللجدیدممکناست.
مقایسهیخزهوکاهویدریایی:.13

درخزهسلولهایحاصلازمیوز)هاگ(فاقدتاژکهستندولیدرکاهویدریاییسلولهایحاصلازمیوزتاژکدارند 1ـ
2ـدرخزهسـلولتخمرشـدخودرادربخشگامتوفیتآغازميکندولیدرکاهویدریاییرشـدتخمخارجازبخش
گامتوفیتاسـت.3ـدرخزهسـلولهایفتوسـنتزکنندهفقطهاپلوئیدندوسلولدیپلوئیدفتوسـنتزکنندهیافتنميشود
ولیدرکاهویدریاییسلولهایفتوسنتزکنندهميتوانندهاپلوئیدیادیپلوئیدباشند.4ـدرخزهگامتمادهتاژکندارد
درخزهازرشـدتخمسـلولفتوسـنتزکنندهایجادنميشودولیدر ولیدرکاهویدریاییهمهیگامتهاتاژکدارند.5ـ
درخزهسلولتاژکدارفقطحاصلمیتوزاست کاهویدریاییازرشـدتخمسـلولهایفتوسـنتزکنندهایجادميشود.6ـ

ولیدرکاهویدریاییميتواندحاصلمیتوزیامیوزباشد.
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 همسلز د سلآو لیل)مم هللنر س(:لل 

ازگیاهانابتداییاست،سانتریولدارد.اسپوروفیتگیاهانآوندیبزرگترازگامتوفیتآنهاست.سرخسهارشدپسینندارند.

هاپلوئید

دیپلوئید

اسپوروفیت جوان
 وابسته به گامتوفیت

پروتال 
سبز و مستقل

میتوز

میتوز

میتوز

آرکگن

تخم

داخل آرکگن

تخم زا فاقد تاژك
 حاصل میتوز

آنتروزئید تاژکدار
 حاصل میتوز

آرکگن

گامتوفیت بالغ (پروتال)
 سبز و مستقل

اسپوروفیت بالغ
 سبز و مستقل

سطح زیري

آنتریدي

میتوز

توز
می

هاگ ها درون
 زمین مرطوب با میتوز

 رشد می کنند
داخل هاگدان

درون هاگدان
با تقسیم میوز

هاگ تولید می شود

برگ شاخههاگدان

ریزوم
(ساقه ي زیر زمینی)

ریشه ها

n

n

n

n

n

n

2n

2n

2n 2n

2n

2n

میوز

لقاح

I
1 ایـنگیاهـانبافـتآوندیچوبوآبکـشدارندوآوندچوبیآنهـاازنوعتراکئید.

کهسـلولهایآنباریکباانتهایمخروطیاسـت.سلولهایتراکئیدمردهوفاقد
هسـتهاندتراکئیـدعالوهبـرانتقـالشـیرهیخامدراسـتحکامسـرخسهمنقش
دارد.سـرخسهاعناصـرآوندیندارند.مانندخزهگیـانبیشتردرمناطقمرطوب
وسـایهدارگسـترشدارنـد،زیراتولیدمثلجنسـیآنهافقطدرحضـورآبانجام

ميگیردوسانتریولدارند.سرخسهمانندخزهتولیدمثلغیرجنسیدارد.
2 گياهاصلیسرخساسپوروفيتودیپلوئيداستکهشامل:.

)2n(4.هاگدان)2n(دیپلوئیداستتواناییفتوسنتزندارد.3.برگشاخهها)2(2.ساقهزیرزمینی)ریزومn(1.ریشهها
اسـتکههردسـتهازهاگدانهایکهاگینهراتشـکیلميدهد.اسـپوروفیتبعضیازسـرخسهابهبزرگییکدرخت
است.ریشهوریزومفتوسنتزنميکند.فتوسنتزدربرگشاخههااست.برگشاخهيسرخستواناییتولیدگامتراندارد.

3 اسـپوروفیتبالغسـرخسسـبزرنگاستوزندگیمستقلدارد.هاگینههادرسـطحپشتیبرگشاخههاقراردارندودر.
داخلهاگدانسلولهایمادرهاگباتقسیممیوزتولیدهاگ)اسپور(هاپلوئیدميکنند.

4 پسازپارهشدنهاگدانها،هاگهارهاشدهوهاگهارویزمینمرطوبباتقسیممیتوزرشدميکنندوگامتوفیتسبز.
رنگکوچکبهنامپروتالایجادميکنندکهزندگیمستقلدارد.

5 گامتوفيتسرخسراپروتالميگویندکهصفحهقلبیشکلسبزرنگیاستکهاندازهیآنکمترازیکسانتیمتراست.

پروتالبافتهاپلوئیدفتوسـنتزکنندهاسـتوهیچوابسـتگیبهاسـپوروفیتنداردوازتقسـیممیتوزهاگتولیدميشود.
ودرسـطحزیرینپروتالباتقسـیممیتوزابتداآنتریدیوسـپسآرکگنبهوجودمیآیند.پروتالسـرخسمیوز،تتراد،

کراسینگاور،جداشدنکروموزومهمتاندارد.

هاگینههايپشتبرگهايسرخس
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 6 آرکگنبافتهاپلوئیدیعنیجزءبخشگامتوفیتاست،کهباتقسیممیتوز)نهبامیوز(ایجادتخمزا)گامتماده(ميکند.

ودرونآنتریدیباتقسیممیتوز)نهبامیوز(آنتروزوئیدتاژکدارایجادميشودکهآنتروزوئیددرآبشناميکند)جنبش
فعال،القایی،تاکتیکیاست(وباتخمزادرداخلآرکگنلقاحميدهدوداخلآرکگنتخمدیپلوئیدتشکیلميشود.

7 زیگوتدربخشگامتوفيترشدخودراآغازميکند..

8 ازرویشتخمدرداخلآرکگن،اسپوروفیتجوانایجادميشودکهاسپوروفیتجواندرابتداوابستهبهگامتوفیت)پروتال(.
استولیبعدازبالغشدنزندگیمستقلپیداميکند.

9 نهانزادانآوندی)سـرخس(تنهاگیاهانیهسـتندکهیکنوعگامتوفیتدارندوگامتوفیتشـانهمتواناییتولیدآنتریدی.
وهمآرکگنرادارد.یعنیهمگامتنروهمگامتمادهتولیدميکنند

10 نهانزادانآوندی)سـرخس(تنهاگیاهانیهسـتندکههماسـپوروفیتوهمگامتوفیتتواناییفتوسـنتزدارد.گامتوفیت.
سـرخسهیچوابسـتگیبهاسـپوروفیتنداردولیاسـپوروفیتجوانآندرمراحلابتداییوابستهبهگامتوفیت)پروتال(

استولیاسپوروفیتبالغمستقلازگامتوفیتاست.
11 درسـرخسوکاهویدریاییهماسـپوروفیتوهمگامتوفیتسـبزرنگوفتوسـنتزکنندهاسـت.البتهدرکاهویدریایی.

اسپوروفیتوگامتوفیتهیچوابستگیغذاییبههمندارند.ولیدرسرخساسپوروفیتجوانوابستهبهگامتوفیتاست.
اسـپوروفیتبالغخزهوسـرخسدرداشـتنهاگدانباهممشـترکهسـتند.درخزه،تارایجادهاگدانميکندولیدر.12

سرخسهاگدانتوسطبرگشاخهایجادميشود.بنابراینتارخزههمتایبرگشاخهیسرخساست.
درخزهوسرخسوکاهویدریاییبرخالفگياهانپيشرفته)بازدانگانونهاندانگان(ازرشدهاگگامتوفيتسبزایجاد.13

ميشـود:گامتوفیتاینهاهیچوابسـتگیبهاسـپوروفیتندارد.وسـلولهایفتوسنتزکنندهکلروپالسـتداردارند.یعنی
گامتوفیتخزهوسرخسوکاهویدریاییميتوانداکسیژنتولیدکندودرچرخهیکالوینباآنزیمروبیسکوميتوانند،

دیاکسیدکربنرابهقندتبدیلکنند.
مقایسهيخزهوسرخس:.14

1ـدرخزهسـلولهایفتوسـنتزکنندهفقطهاپلوئیدندولیدرسـرخسسـلولهایفتوسـنتزکنندههاپلوئیدیادیپلوئید
هستند.2ـخزهریشه،ساقه،برگنداردآوندنداردیعنیسلولهایلیگنیندارندارد.ولیدرسرخستراکئیدوجوددارد
درخزه خزهدونوعگامتوفیتداردولیسـرخسیکنـوعگامتوفیتدارد.4ـ کـهبـهاسـتحکامگیاهکمکميکند.3ـ

اسپوروفیتبالغوابستهبهگامتوفیتاستولیدرسرخساسپوروفیتبالغمستقلازگامتوفیتاست.
هرگیاهسانتریولدار)خزهوسرخس(قطعاًابتداییاست.1ـقطعاًگامتوفیتسبزومستقلداردوگامتوفیتهیچوابستگی.15

بهاسپوروفیتندارد.قطعاًرشدپسینندارند،رویانواجدلپهندارند،تخمکوکیسهیگردهولولهیگردهنداردعناصرآوندی
ولقاحمضاعفندارند.2ـميتواندفاقدآوندباشـدواسـپوروفیتفتوسـنتزکنندهنداشتهباشد)خزه(ویاميتواندآوندیباشد.

)سرخس(

سانتریولومثالنوعگياه
گامتنرتاژکدار

محلرشدهاگوگامتوفيتآبسطحیبرایلقاح
توليدگامتوفيت

دانه

ابتدایی
)بدوندانه(

بدونآوند:خزه
آوندی:سرخس

رویزمینمرطوببزرگوسبزمستقلنیازدارنددارند
خارجازهاگدان

ندارند

پیشرفته
)دانهدار(

بازدانگانو
نهاندانگان

بسیارکوچکووابستهنیازندارندندارند
بهاسپوروفیت

داخلهاگداندر
بخشاسپوروفیتی

دارند
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وخشلنمیلتولیلمثد لومزد  گمسلدرلمخروطلنمل یجمدللميلشود:ل 
گياهاندانهدارموفقترینگياهانبرایزندگیدرخشکیهستند.سهمیازاینموفقیتمربوطبهبخشهایتخصصیافتهای
استکهبهمنظورنمودانهدراینگیاهانبهوجودمیآید.اینبخشهادربازدانگانمخروطنامدارند.مخروطهااجتماعیازبرگهای
تغييرشکلیافتهایهستندکهپولکناميدهميشوند.دربسياریازبازدانگانمخروطهاینرومادهروییکگياهساختهميشوند.

I
1 بازدانگانگیاهاندانهداروپیشرفتههستند.سانتریولندارند.چندسالهچوبیهستند.رشدپسین)قطری(دارند.تراکئید.

دارندولیعناصرآوندیندارند.آرکگندارندولیآنتریدیندارند.گلدارنیستند.

طریقهلتولیلگممتل رلدرلد  هلگردهل:
1ـکیسههایگرده)هاگدان(زیرپولکهایمخروطنرقراردارند.مخروطهاینرازمادهکوچکترندودرشاخههایباالییقرار
دارند.2ـدرونکیسههایگردهسلولهایمادردانهگردهباتقسیممیوز4ـعدددانهگردهنارس)هاگ(ایجادميکنند3ـهردانه
گردهنارسدرداخلکیسـهگردهبهطورپیدرپیدومرحلهتقسـیممیتوز)3بارمیتوزوعبوراز9نقطهیوارسـی(انجامميدهدو
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دانهگردهرسیده)گامتوفیتنر(راتولیدميکندکهبعداًاطرافآنهاراپوستههایسختیفراميگیرد. 

I
1 اجزایدانهگردهرسيده)گامتوفيتنر(کاجشامل:.

1ـدوعددپوسته2ـدوعددبالکهازفاصلهگرفتنپوستههایخارجیوداخلیدانهگردهایجادميشود.3ـچهارعدد
سـلولهاپلوئيد)دوعددپروتالی،یکعددرویشـیویکعددزایشـی(،سلولرویشـی،بعدازگردهافشانیازرشدآن)نه
میتوز(لولهگردهایجادميشود.ودیگریسلولزایشیاستکهبعدازگردهافشانیخارجازکیسهيگردهدرداخللوله
گردهباتقسـیممیتوزدوگامتنر)ازیکنوع(ایجادميکند.گامتهافاقدتاژکوسـانتریولهسـتندوحاصلمسـتقیم

میتوزهستند.
2 درکاجتولیدگامتوفیتنرداخلهاگدانیعنیدربخشاسـپوروفیتیاسـتولیتولیدآنتروزوئیدخارجازهاگدانبعد.

ازگردهافشـانیدرداخللولهیگردهاسـت.دقتکنیدکهدانهگردهنارسهمانهاگنراسـتکهحاصلمسـتقیممیوز
اسـتوتکسـلولیاسـتوعددکروموزومیآنباسلولمولدشمتفاوتاسـت.ولیدانهگردهرسیدههمانگامتوفیتنر

استکهحاصلمستقیمتقسیممیتوزاستو4سلولیاست.
3 سـلولرویشـیوزایشـیهاپلوئیدهستندوجزءگامتوفیتنرمحسوبميشـوند.تواناییانجامفتوسنتزراندارند.دریک.

دانهگردهرسیدهژنوتیپسلولرویشیوزایشییکساناست.چونحاصلتقسیممیتوزهستند.
4 توجـهکنیـدکهتمامسـلولهایمولدهاگدریکپولکژنوتیپیکسـاندارندولیدانههـایگردهنارس)هاگ(واقعدر.

یککیسهگردهلزوماًژنوتیپیکسانندارندچونحاصلتقسیممیوزهستند.توجهکنیدکهتمامسلولهاییکدانهی
گردهرسیدهژنوتیپیکساندارند.

5 درگیاهاندانهدار)پیشـرفته(رشـدهاگوتولیدگامتوفیتدربخشاسـپوروفیتیودرونهاگداناستولیدرگیاهان.
ابتدایی)خزهوسرخس(رشدهاگورشدگامتوفیتدرخارجازهاگداندررویزمینمرطوباست.

مثال1:مخروطنرکاجAaBBومخروطمادهAABbاست.کدامیکبهترتیبژنوتیپهستهزایشیوکدامهستهرویشیدریک
دانهگردهاست؟

ABوaB)4 aBوaB)3 aBوAB)2 AbوAb)1
جواب:گزینه3،چونژنوتیپسلولرویشیوزایشیدریکدانهگردهباهمیکساناست.

مثال2:کاج2n=40استهردانهگردهنارسوهردانهگردهرسیدهآنچندکروموزومدارد؟
جواب:دانهگردهنارسn=20کروموزومداردوهردانهیگردهرسیدهدارای4سلولهاپلوئیداستیعنی80کروموزومدارد.

طریقهليلوهلوجودلآملسلتخملز لدروسلتخاکل
هرپولکمادهکاجدوعددتخمک)هاگدانماده(داردکه1ـتخمکهادرسطحباالییپولکهایمخروطمادهتشکیلميشوند.
2ـهرتخمکنارسسالاولشاملیکعددپوسته2nوپارانشیمخورش2nومنفذیبنامسفتاست.3ـدردومينسالتشکیل
تخمکها،یکیازسلولهایپارانشیمخورشدرونتخمک)هاگدان(باتقسیممیوزچهارسلولایجادميکندکهسهعددحذفشده
سـلولباقیماندهدرداخلتخمکباتقسـیممیتوزمتوالیبافتی ویـکعـددسـلولبزرگتـرباقیمیمانـدوتولیدهاگميکند.4ـ
هاپلوئیدبهنامآندوسپرم)گامتوفیتماده(راایجادميکند5ـرویاینبافتچندعددساختارهاپلوئیدبهنامآرکگنایجادميشود.6

ـدرهرآرکگنباتقسیممیتوزیکسلولتخمزابهوجودمیآید.



زيست شناسي 2 )سال سوم( درس نامه ي كامل و نكته هاي تركيبي 272

—   
    

 I
1 اجزایتخمکنارسکاج:یکعددپوسته)2n(+بافتخورش)2n(+منفذسفت.

2 اجزایتخمکرسيدهکاج:یکعددپوسته)2n(+بافتخورش)2n(+منفذسفت+اندوسپرمکههمانگامتوفیتماده.

استکهرویاینبافتچندعددآرکگن)n(ودرونهرآرکگنیکعددتخمزا)n(وجوددارد.
3 اندوسپرم:اندوسپرمهمانگامتوفیتمادهکاجاستکهبافتهاپلوئیدپرسلولیاستکهدرونتخمک)هاگدانماده(از.

تقسیممیتوزهاگمادهدرسالدومبهوجودمیآید.اندوسپرمهمتایپروتالسرخساستکهباتقسیممیتوز)نهمیوز(
تولیدگامتميکنداندوسپرمبرخالفپروتالسرخسفتوسنتزانجامنميدهد.ووابستگیکاملبهاسپوروفیتدارد.

4 هرپولکمادهدوعددتخمکداردکهژنوتیپپوسـتهوتمامسـلولهایخورشداخلهمهیتخمکهایمخروطباهم.
یکساناستولیژنوتیپهاگوآندوسپرمهرتخمکباتخمکدیگرلزوماًیکساننیست.

5 هنگامگردهافشانیدانهگردهرسیده)گامتوفیتنر(رویپولکمادهقرارميگیردوازرشدسلولرویشی،لولهگردهایجاد.
ميشـودوسـلولزایشـیدرونلولهگردهباتقسـیممیتوزدوعددآنتروزوئیدایجادميکندوگامتنرباسـلولتخمزادر
داخلآرکگنلقاحانجامميدهدوایجادسـلولتخمدیپلوئیدميکند.گیاهانپیشـرفتهبرخالفگیاهانابتدائیآنتریدی

ندارند.لولهیگردهیآنهاهمتایآنتریدیاست.
6 دانهکاجحاصلتغييرتخمکلقاحیافته)هاگدان(استکهشامل:.

)2n(1ـیکعددبال

2ـیکعددپوسته2n:کههمانپوستهتخمکاستوباقیماندهاسپوروفیت

قدیمیاستوقدیمیترینجزءدانهاست.پوستهیدانهقبلازلقاحدرسالاول
بهوجودآمدهاست.

اندوختهيدانه:کههماناندوسپرمیاگامتوفيتمادهاستکهبافتهاپلوئید 3ـ

استکهدرسالدومولیقبلازلقاحبهوجودآمدهاستوژنوتیپآنشبیهیکی
ازگامتمادهاست.

رویان:کهدیپلوئيداسـتوازرشـدونموتخمتشـکیلميشود.دانهیبازدانگاندویابيشازدولپهدارند.لپههمان 4ـ

برگتغييرشکلیافتهاست.دریکدانهژنوتیپرویانولپهقطعاًیکساناستچونمنشاءمشترکدارند.نقشلپهانتقال

اندوختهبهرویاناست.دانهیکاجهشتعددلپهدارد.
7 دربازدانگانهمانندنهاندانگانگامتوفیتوابستگیکاملبهاسپوروفیتقدیمیدارد.دربازدانگانبرخالفنهاندانگان،.

رویان)اسپوروفیتجوان(درمرحلهيرویانیدرداخلدانهوابستهبهگامتوفیتاستچوناسپوروفیتنابالغازآندوسپرم
کههاپلوئیداستتغذیهميکند.ولیاسپوروفیتجواننهاندانگانمستقلازگامتوفیتاست.

8 گياهـیکـهبيشازدولپهداردقطعًابازدانهاسـتودانهیگردهیآنچهارسـلولیاسـت،تخمکآنیکپوسـتهدارد.

واندوختـهدانـه)مـادهیمغـذیدانه(آنهاپلوئیداسـتوقبلازلقـاحبهوجودمیآید.گامتوفیتآنوابسـتگیکاملبه
اسپوروفیتداردوگامتوفیتآنفتوسنتزانجامنميدهد.واسپوروفیتجوانآندرمرحلهیرویانیدرداخلدانهوابسته
بهگامتوفیتاسـت.توجهکنیدکهدانهایکهدوعددلپهداردميتواندبازدانهیانهاندانهباشـد.تخمکیکپوسـتهای

برخالفتخمکدوپوستهایتواناییتولیدآرکگنداردوبادانهیگردهی4سلولیبارورميشود.

بال

پوشش دانه

لپه ها

ریشه رویانی

رویان

(n) گامتوفیت ماده
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گیمنمسلد  هلد رل)ومزد  گمسلول همسلد  گمس(لور الفلگیمنمسل وتل ی : 

1ـگامتوفیتبسیارکوچکدارند،بهطوریکهبرایدیدنآنبایدازمیکروسکوپاستفادهکرد.
2ـدرگیاهـانپیشـرفته)بازدانـگانونهاندانـگان(هاگدربافتهایاسـپوروفیت)درونهاگدان(باقیمیمانند،ورشـدخود
رادرونهـاگدان)دربخـشاسـپوروفیتی(آغـازميکنـدیعنـیتبدیلهاگبـهگامتوفیتهاینـرومادهدرونهـاگدان)دربخش
اسـپوروفیتیاسـت(بنابراینگامتوفیتدرونبخشاسـپوروفیتبهوجودمیآیدووابستگیکاملبهاسپوروفیتدارد.ولیدرگیاهان
ابتداییهاگخارجازهاگدانرویزمینمرطوبیعنیخارجازبخشاسـپوروفیترشـدخودراآغازميکند.یعنیگامتوفیتخارج

ازبخشاسپوروفیتبهوجودمیآیدوگامتوفیتهیچوابستگیغذاییبهاسپوروفیتندارد.
3ـدرگیاهاندانهدار،گامتوفیتتواناییفتوسنتزنداردووابستگیکاملبهاسپوروفیتدارد.یعنیسلولهاپلوئیدفتوسنتزکننده

ندارند.ولیدرگیاهانابتداییدورهیگامتوفیتیفتوسنتزکنندهاستوهیچوابستگیغذاییبهاسپوروفیتندارد.
4ـدرگياهاندانهدار،گامتوفيتدارایتعدادکمیسـلولاسـت.گامتوفیتنرگیاهاندانهداربهدانهیگردهتمایزیافتهاسـت.
گامتوفیتمادهنیزدرتخمککهبخشیازاسپوروفیتاست،تمایزمییابد.ولیگیاهانابتداییدانهیگردهولولهیگردهوتخمکندارند.
5ـدرگیاهانپیشـرفتهبعدازلقاح،تخمک)هاگدانماده(ومحتویاتآنبهدانهتبدیلميشـود.ولیگیاهانابتداییدانهورویان

واجدلپهندارند.
درگیاهـاندانـهداربـادیاجانوراندانههایگردهرابهبخشهـایحاویتخمکمیبرند.انتقالدانههایگردهازبخشهاینر 6ـ
یکگیاهبهبخشهایمادهگردهافشـانینامدارد.اینگیاهانبرایلقاحبهآبسـطحینیازندارند.هنگامیکهدانهیگردهبهبخش
تولیدمثلیمادهیسـازگاریامناسـبمیرسـد،لولهایازآنخارجميشـود.اینلولهکهلولهیگردهنامدارد،ازدانهیگردهبهسمت
تخمکرشدميکندوگامتهاینرراکهدرونلولهیگردهتولیدشدهاند،بهسمتتخمکمیبرد.گیاهانابتداییگردهافشانیندارند.
7ـدرگیاهاندانهدار،سانتریولوجودنداردوآنتروزوئیددرونلولهیگردهبهوجودمیآیدگیاهاندانهدارآنتریدیندارند.ولی

درگیاهانابتداییسانتریولدارندوآنتروزوئیددرونآنتریدیبهوجودمیآید.
8ـدرگیاهاندانهداررویانولپهوجودداردولیگیاهانابتداییرویانواجدلپهندارند،رشدپسینندارند.

هرگیاهیکهرشـدپسـیندارد،گامتوفیتسـبزندارد،هاگدرونبخشاسـپوروفیت)کیسهيگردهیاتخمک(رشدخودرا 9ـ
آغازميکندیعنیهرگیاهیکهکیسـهيگرده،دانهيگرده،لولهيگرده،تخمکداردقطعاًپیشـرفتهاسـتوفاقدسـانتریولاسـت.
همهیگیاهانپیشرفتهدونوعگامتوفیتدارندیعنیازرشدهرهاگ،گامتوفیتنریامادهبهوجودمیآید.برخیرشدپسیندارند

)گیاهانچوبی(برخیندارند.برخیآرکگندارند)بازدانگان(،برخیآرکگنندارند)نهاندانگان(
هرگیاهیکهگامتوفیتسـبز)خزهوسـرخس(دارد،قطعاًابتداییوسـانتریولدارد،هاگخارجازبخشاسـپوروفیترشد 10ـ
خودراآغازميکندوتخمدرونبخشگامتوفیت)آرکگن(آغازميکندهمهیگیاهانابتداییآنتریدیوآرکگندارندبرخییکنوع
گامتوفیت)سرخس(وبرخیدونوعگامتوفیتدارند)خزه(.هرگیاهسانتریولدار)خزهوسرخس(قطعاًرویانواجدلپهندارد،رشد

پسین،تخمک،لولهیگردهودانهیگردهندارد.
بازدانه(اسـپوروفیتجوانوابسـتهبـهگامتوفیتاسـتوميتوانندفاقد سـرخسـ درهمـهیگیاهـانآرکگـندار)خـزهـ 11ـ

سانتریولباشند)بازدانه(.
12ـگیاهانابتداییميتوانندفاقدسلوللیگنینیباشند)خزه(ویاميتوانندسلوللیگنیندارداشتهباشند)آوندچوبیسرخس(

13ـگیاهانابتداییميتوانندگامتوفیتدوجنسهداشتهباشند)پروتالسرخس(ویاگامتوفیتتکجنسهداشتهباشند.
)گامتوفیتخزه(

14ـدرگیاهانبرخالفکاهویدریاییرشـدتخمدربخشهایداخلگیاهصورتميگیرددرحالیکهدرکاهویدریاییرشـد
تخمرویزمینصورتميگیرد.

15ـهرگیاهیکهفاقدآرکگناستقطعاًنهاندانهاستودارایدانهیگردهی2سلولیوتخمکدوپوستهایاست.
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وخشلنمیلتولیلمثد ل همسلد  گمسلدروسلگصلنمل یجمدللميلشود 

گامتوفیتهاینهاندانگاندرگلهاتمایزمییابند.بخشهایمختلف
گلکاملرویچهارحلقهیهممرکزقراردارند.اینچهارحلقهازطریق

بخشیبهنامنهنجبهدمگلمتصلاند.
1ـحلقهاول:درخارجیترینحلقهیگلیکیاچندکاسبرگقرار

دارد.کاسبرگهاوظیفهیحفاظتازغنچههایگلرابرعهدهدارند.
دومينحلقهیگلشاملگلبرگهاست.نقشگلبرگها،خصوصاً 2ـ

گلبرگهایرنگینجلبجانورانگردهافشاناست.
3ـسـومينحلقـهیگلحاویپرچمهاسـتکهدانههـایگردهرا
بهوجودمیآورند.هرپرچممعموالًازیکمیلهیرشـتهمانندوبسـاک
تشـکیلشدهاسـت.بسـاکدربـاالیمیلـهیپرچـمقـرارداردودرآن

کیسههایگردهایجادميشوند.
4ـدرچهارمينحلقهکهداخلیترینحلقهیگلاست،مادگیقراردارد.مادگیازیکیاچندبرچهساختهشدهاست.هربرچه
شـاملکالله،خامهوتخمداناسـت،تخمدانبخشمتورمانتهاییبرچهاسـت.معموالًازتخمدانپایهایبهنامخامهرشـدميکند.

انتهایخامهمعموالًمتورموچسبناکاستوُکاللهنامدارد.

I
1 گلیکههرچهارحلقهراداردگلکاملوگلیکهفاقدیکیاچندتاازاینحلقههاست،گلناکاملنامیدهميشود.گلیکه.

حلقههایپرچمومادگیراداردگلدوجنسیوگلیکهفقطیکیازاینحلقههارادارد،گلیکجنسینامیدهميشود.
2 گياهاللهعباسیونخودفرنگیگلکاملهستندوهمهیگلهایکاملدوجنسیاند..

گصلنملولگردهل  شمسلنمل

I
1 بسـياریازگلها،گلبرگهاییبارنگهایدرخشان،شهد،بوهایقویوشکلهایی.

جذاببرایجانورانگردهافشان،نظیرحشرهها،پرندگانوخفاشهادارندوآنهارا
بهسمتخودمیکشند.

2 گلهامنبعغذاییجانورانگردهافشانهستند؛مثاًلًزنبورهاشيرهیگلرامیخورند.
وازگردههـابرایتغذیهینوزادانخوداسـتفادهميکنند)دانههایگردهمنبعغنی
پروتئینبرایزنبورهاهسـتند(زنبورهابااینعملدانههایگردهراازیکگلبهگل
دیگرمنتقلميکنند.زنبورهامعموالًگردهافشانیگلهایآبی،یازردراانجاممیدهند.

3 زنبورهاابتداگلهارابااسـتفادهازبویآنها)گیرندهشـیمیایی(وسـپسازطریق.
رنگوشکل)گیرندهنوری(شناساییميکنند.

4 حشـرههاییکهدرشـبتغذیهميکنندبهسـمتگلهایسـفیدرنگودارایرایحهیقوی.
میروند.

گلبرگ

کالله

خامه

تخمدان

کاسبرگ

بساكبرچه

میله

پرچم

نهنج
دمگل

ساختارکليیکگل

گردهافشانيباکمکجانوران



275 لصل9:لتولیلمثصلگیمنمس

—   
    
رنگسفیداینگلهایافتنآنهارادرنوربسیارکمشبآسانميکند. 

5 انـواعمگسهاگردههایگلهاییراکهبوییشـبیهبویگوشـتگندیدهدارند،.
میافشانند

6 پرنـدگاننیـزبـهگردهافشـانیکمـکميکنند.مرغشـهدخوارنمونـهایازاین.
پرندگاناست.

7 خفاشگلهایسفيدیراکهدرشببازميشوندگردهافشانیميکند..

8 گردهافشـانیبسـياریازگلها،ماننـدانواعچمنوبلوطرابـادانجامميدهد..
گلهایـیکـهگردهافشـانیآنهـارابـادانجـامميدهـد،معموالًکوچـکوفاقد

رنگهایدرخشان،بوهایقویوشيرههستند.

9 چمنوبلوطوبيدگلناکاملهسـتندوبابادگردهافشـانیميکنندبرایهمین.
پرچـمودانههـایگـردهفراوانیدارنـد.ومعموالًایننوعگلهـافاقدحلقهاولو

دومگلهستند.

 همسلد  گمس:

1ـتکلپهای:گندم،ذرت،برنج،نخل،پیاز،نرگس،اللهجودوسر)یوالف(

2ـدولپهای:تیرهپروانهواران)نخود،لوبیا،عدس،بادامزمینی،یونجه،شبدر،باقال(کلم)براسیکااولراسه(

I
1 نهاندانـگانگیاهـانپیشـرفتهوگلدارهسـتندسـانتریولندارند.آنتریدیوآرکگـنندارند.گامتنرآنهـاتاژکندارد..

اندوختـهدانـهبعدازلقاحتشـکیلميشـود.دونوعآوندچوبیدارند.یعنیهمتراکئیدوهـمعناصرآوندیدارند.عناصر
آوندیازتراکئیدهاگشادترندودرپایانهخوددارایمنافذبزرگیهستند.

لطریقهلتولیلگممتل رلدرلد  هلگرده:
1ـدرنهاندانگانهرپرچمداراییکمیله)2n(وبساک)2n(است.2ـدرهربساک،4عددکیسهگرده)هاگدان2n(وجود
هرسـلولمادرهاگدرداخل درونهـرهـاگدانیـکالیـهیمغذیوجوددارد.)جمعا4ًالیهیمغذیدرهربسـاک(4ـ دارد.3ـ
کیسـهگردهباتقسـیممیوز4عدددانهگردهنارس)هاگنر(ایجادميکندکههاپلوئیدند.5ـهردانهگردهنارسدرداخلکیسـه

گردهباقیمیماندویکعددمیتوزانجامميدهدودانهگردهرسيده)گامتوفيتنر(راایجادميکند.

دانهگردهيپنبهکهرويکالله
قراردارد

دانهيگردهيگیاهيازتیرهي
آفتابگردان

دانهيگردهيگیاهيازتیرهيدانهيگردهيذرت
شاهپسند

گردهافشانيباکمکباد
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دسته آوند چوب و آبکش 

الیه مغذي دورتا دور
 هر کیسه گرده قرار دارد.

دانه هاي گرده ي نارس
که فقط سه تا چهار عدد در
 این شکل مشاهده می شود.

کیسه ي گرده

بساك مادر دانه گردهپرچم

میوز

هرکدام
یک بارمیتوز

داخل کیسه گرده

4عدد
هاگ نر(گرده نارس)

دانه گرده رسیده
(گامتوفیت نر)

سلول رویشی

سلول
زایشی

لوله گرده

دو عدد
آنتروزوئید

A

A

A

A

a

a

Aa

n n

n

2n
2n

 جز یلد  هلگردهلیلرنیلهل همسلد  گمسلشممص:
1ـدوعددسـلولهاپلوئیدیکیرویشـیودیگریزایشـیاسـت.2ـدوعددپوسـتهخارجیوداخلیبههمچسـبیدهدارد.که

دیوارهیخارجیدردانههایگردهگیاهانمختلف،تزیینهایمتفاوتیدارد.وبهشناسایینوعگیاهکمکميکند.

I
1 دانهیگردهرسیدهبازدانگانچهارسلولیودانهگردهرسیدهینهاندانگاندوسلولیاستگامتوفیتنر)دانهیگردهرسیده(.

نهاندانگانکوچکتریندورهگامتوفیتیمحسوبميشود.چونفقطدوسلولرویشیوزایشیداردکهژنوتیپیکساندارند.
2 دانهيگردهنارسهمانهاگنراسـتکهحاصلمسـتقیممیوزاسـتوتکسـلولیاستدرصورتیکهدانهگردهرسیده.

همانگامتوفیتنراستکهدرکاجحاصلدوبارمیتوزودرنهاندانگانحاصلیکبارمیتوزاست.
3 هرگیاهیکهدانهیگردهیدوسلولیداردقطعاًتخمکدوپوستهایدارد،عناصرآوندیدارد،لقاحمضاعفداردوفاقدآرکگناست..
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مثال1:هردانهیگردهنارسورسیدهیگلمغربیتتراپلوئیدبهترتیبچندکروموزومدارد؟ 

اسپوروفیت
گل مغربى
4n=28

هاگدان
کیسه گرده

4n=28

2n=14
دانه گرده نارس

هاگ(اسپور)
2n=14

2n=14

2n=14

سلول رویشی

سلول زایشی

گامت نر (آنتروزئید)
حاصل مستقیم میتوز است.

میتوز
میوز میتوز

میتوز

رشد (نه میتوز)لوله گرده

طریقهلتولیللگممتلممدهلدرلتخاکل
1ـتخمکهاینهاندانگاندرتخمدانتشـکیلميشـود.2ـ
هرتخمکنارسشـاملدوعددپوسـتهوپارانشیمخورش)2n(و

منفذسـفتاسـت.3ـدرونتخمکیکیازسلولهایخورشکه
عددسلولهاپلوئیدتولیدميکند. دیپلوئیداستباتقسیممیوز4ـ
که3عددآنازبینمیروندویکعددآنبههاگمادهنموپیدا
ميکنـد.4ـیکیازسـلولهایهاپلوئیـدباقیماندهکههاگماده
نـامداردباسـهمیتوزمتوالی)7عددمیتوز(ایجـادبافتهاپلوئید
بهنامکیسهرویانی)گامتوفیتماده(ميکند.کیسهیرویانیدارای
8هسـتههاپلوئید)هفتسلول(اسـتکهیکهستهبزرگمجاور
سفتتخمزانامداردودوهستههاپلوئیدیکهسیتوکینزنکردهاند
یکسـلولبهنامسلولدوهستهایایجادميکنند.توجهکنیدکه
ژنوتیپتمامهستههایدرونیککیسهیرویانییکسانهستند.

I
1 سـلولدوهسـتهایهاپلوئیداسـت.جزءگامتوفیتماده)کیسـهرویانی(محسوبميشـودوژنوتیپهستههايسلولدو.

هستهایهمیشهیکساناست.
2 یکتخمدانميتواندیکتخمکیاچندعددتخمکداشتهباشد.درهمهیتخمکهاییکتخمدانژنوتیپسلولهای.

خورشیکساناست.ولیهاگوکیسهیرویانیهرتخمکباتخمکدیگردریکتخمدانلزوماًژنوتیپیکسانندارند.
هرتخمکیکهداخلتخمدانتشکیلميشودقطعاًدوپوستهایاستوفاقدآرکگناست.

3 اجزایتخمکرسيدهنهاندانگان:2عددپوسته+پارانشیمخورش+منفذسفت+کیسهرویانی)تخمزاوهستهدوتایی(.

توجهکنیدکهدریککیسهرویانیژنوتیپتمامهستههاباهمیکسانهستند.
بعـدازگردهافشـانی،دانـهگردهرسـیده)گامتوفیتنـر(رویکاللهمادگیقرارميگیردوسـلولرویشـیایجادلولهگرده
ميکندوسلولزایشیباتقسیممیتوز2عددآنتروزوئیدایجادميکندکهیکیازگامتهاینرباسلولتخمزالقاحمییابد
وسـلولتخمدیپلوئیدراایجادميکندوگامتنردیگرباسـلولدوهسـتهایلقاحميدهدوسـلولتریپلوئیدرابهوجود
مـیآورد.ازرویـشتخـمدیپلوئیـد،رویانولپهبهوجودمیآیدوازرویشسـلولتریپلوئید،آلبومن)3n(ایجادميشـود.

آلبومنسرشارازموادغذاییاستکهرویانازآنتغذیهميکند.
n+nسلولدوهستهای+n3⇒آنتروزوئیدn3⇒تخمتریپلوئیدnآلبومن

nتخمزا+n2⇒آنتروزوئیدn2⇒تخمدیپلوئیدnرویانولپه

Aa

a
a
A
A

تخمدان

کالله
خامه

پوسته تخمک

سلول خورش
(مادر هاگ)

میوز

حذف
می شوند

یتوز متوالی
3 م

هاگ
ماده

هسته دوتایی
aa

تخمزا  
aکیسه رویانی

(گامتوفیت ماده)
n

n

n

n

2n

2n

2n

2n

2n

بافت هاپلوئید است
حاصل میتوز است 

همتاي اندوسپرم کاج و پروتال سرخس است.
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تشکیل و نمو

گامتوفیت ماده
(کیسه رویانی)

تشکیل و نمو گامتوفیت نر (دانه گرده)

بساك

میوز

گرده نارس
(هاگ)

هاپلوئید
دیپلوئید

گرده افشانی

دوسلول
دانه ي گرده

دانه ي گرده
از بساك خارج می شود

دو گامت نر
در لوله گرده

لوله گرده
 وارد کیسه رویانی می شود

دو گامت نر وارد کیسه رویانی می شوند لوله گرده

تخم دیپلوئید
تخم

تریپلوئید

سلول تخم زا

سلول دو هسته ا    ي

کیسه ي رویانی

میتوز

لقاح

سفت

یک سلول
باقی می ماند

( هاگ هاپلوئید)

میوز

تخمک

تشکیلدانهيگرده،کیسهيرویانيوتخمدیپلوئیدوتریپلوئیدوتریپلوئیددرنهاندانگان

4 دقتکنیددراولینتقسـیممیتوزتخمدیپلوئیدنهاندانگانسـیتوکینزسیتوپالسـمرانامساویتقسیمميکندازتقسیم.
متوالیسـلولکوچکتررویانوازتقسـیممتوالیسـلولبزرگتربخشـیبهوجودمیآیدکهموجباتصالرویانبهگیاه

مادر)اسپوروفیتقدیمی(ميشود.
5 اجزایدانهنهاندانگان:.

پوسـتهدانه)2n(:بعدازلقاحسـلولتخمزا،الیههایسـلولیکهپوشـشخارجیتخمکراتشـکیلمیدهند،سخت 1ـ

ميشوندوپوستهیدانهرابهوجودمیآورنداینپوستهیسختعالوهبرحفاظتازدانه،مانعازرویشسریعرویاندانه،
درونگیاهميشودزیراازرسیدناکسیژنوآببهآنجلوگیریميکند.

2ـرویاندانهولپه)2n(:کهازرشدتخمدیپلوئیدایجادميشوند.ژنوتیپیکساندارندچونمنشاءمشترکدارند.

3ـآلبومن)3n(:کهازرشـدتخمتریپلوئیدایجادميشـودکهدربعضیازنهاندانگانمانندذرتوگندم)تکلپهایها(

دردانههـایبالـغوجـودداردولیدربعضیهامانندحبوبـات،لوبیاونخودوعدس)گیاهاندولپهای(آلبومنبهطورکامل
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6 تخمکرسیدهبعدازلقاحتبدیلبهدانهميشودوپوششخارجیتخمکتبدیلبهپوستهدانهميشود..
7 دانههـاعـالوهبراینکهوسـیلهیحفظرویانگیاهانهسـتند،مـوادغذاییرانیزبرایرویانفراهـمميکنند.توجهکنید.

پوسـتهدانهدیپلوئیداسـتهمانپوسـتهتخمکاسـتوقبلازلقاحتشکیلميشود.یعنینسـبتبهبقیهياجزایدانه
قدیمیتراست.

8 لپههادیپلوئیدهستند.برگهایتغییرشکلیافتهاندکهبخشیازرویانگیاهراتشکیلمیدهندوکارشاناندوختهکردن.
موادغذایی)دردولپهها(ویاانتقالموادغذاییبهرویان)درتکلپهها(است.تعدادلپههایرویانبازدانگاندویابیشتر

است.مثاًلًرویانکاجهشتلپهدارد.بعضینهاندانگانیکلپهوگروهیدیگردولپهدارند.

سلول تریپلوئید

تخمک

تخم

دو سلول
حاصل از تقسیم تخم

نا مساوي هستند
رویان

حاصل تقسیم سلول کوچکتر

ریشه چه

دانه

ساقه

آلبومن

لپه ها

پوشش
دانه

رشدونمورویانیکگیاهدولپه

9 هـرگیاهیکهدانهیگردهیدوسـلولیدارد،تخمکدوپوسـتهایدارد،آرکگننـدارد،عناصرآوندیدارد،لقاحمضاعف.
دارد،اندوختهدانههمبعدازلقاحتشـکیلميشـود،اسـپوروفیتهیچوابسـتگیبهگامتوفیتندارد،قطعاًنهاندانهاست.
نهاندانـگانتنهـاگیاهانیهسـتندکهگامتوفیتآنهاتولیدآرکگننميکند.تنهاگیاهانیهسـتندکهدونوعآوندچوبی
دارنـدیعنـیهمعناصرآوندیوهمتراکئیددارندوتنهاگیاهانیهسـتندکهلقـاحمضاعف)دوتایی(دارند.ودونوعتخم
باعددکروموزومیمتفاوتایجادميکنندوتنهاگیاهانیهسـتندکهاسـپوروفیتجوانمسـتقلازگامتوفیتاست.یعنی

اسپوروفیتهیچگونهوابستگیبهگامتوفیتندارد.
10 مقایسهبازدانگانونهاندانگان:.

دانهتخمکرسيدهتخمکنارسدانهیگردهرسيدهاجزا

دوپوستهبازدانگان
دوبال

nچهارسلول

یکپوسته
پارانشیمخورش

سفت

یکپوسته
پارانشیمخورش

سفتوآندوسپرم

یکبال2n+یکپوستهی2n+رویان2n+دو
یابیشازدولپه2n+اندوختهیn)گامتوفیت

ماده=اندوسپرم(
دوپوستهنهاندانگان

nدوسلول
دوپوسته

پارانشیمخورش
سفت

دوپوسته
پارانشیمخورش

سفت
کیسهیرویانی

تکلپه:دوپوستهی2n+رویان2n+یکلپهی
2n+اندوختهی3n)آلبومن(

دولپه:دوپوستهی2n+رویان2n+دولپهی
2nکههماناندوختهیدانه2nاست.
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بال 

پوشش دانه

لپه ها

ریشه رویانی

رویان

(n) گامتوفیت ماده


دانه لوبیا
دو لپه

پوشش دانه

رویان

برگ هاى
رویانى

ریشه ى
رویانى

لپه

دانه ى ذرت
تک لپه

آلبومن

پوشش دانه از پوشش
تخمک به وجود مى آید

که باقى مانده ى
 اسپوروفیت قدیمى است.

3n

11 تماماجزایدانهدولپهها)لوبیاونخودو...(عددکروموزومییکسانداردوژنوتیپاندوختهدانه)لپهها(بارویاندانه.
یکساناست.

اندوختهدانهیبازدانگانهاپلوئیداستوقبلازلقاحتشکیلميشودکههمانآندوسپرم)گامتوفیتماده(است.اندوخته.12
)2n(اسـتکهبعدازلقاحتشـکیلميشـود.اندوختهدانهیبالغدولپهایهافقطشامللپه)3n(دانهیتکلپههاآلبومن

استوفاقدآلبومناستوبعدازلقاحتشکیلميشود.
اسپورانژکاهویدریاییهمتایکپسولخزه،هاگدانسرخسوکیسهیگردهوتخمکگیاهاندانهداراست.درونآنها.13

باتقسیممیوزهاگایجادميشود.یعنیدرونآنهاميتواندتترادـکراسـجداشدنکروموزومهایهمتاـقانوناول
مندلرخميدهد.یعنیدرونآنهاوقوعنوترکیبیبدوننیازبهپیدایشاللهایجدیدممکنمیباشد.

گامتوفیتکاهویدریاییوگیاهاصلیخزه،پروتالسرخسودانهیگردهرسیدهگیاهاندانهداروآندوسپرمبازدانگانو.14
کیسهیرویانینهاندانگانهمتاهستند.کهبامیتوزتولیدگامتميکند.

تـاردرخـزهوبرگشـاخهدرسـرخسوپولکدربازدانگانوبسـاکپرچـمومادگی)برچه(درنهاندانـگانباهمهمتا.15
هستندوتولیدهاگدانميکنند.

نهاندانهبازدانهسرخسخزهکاهويدریایي

تراکئیدوعناصرآوندیتراکئیدتراکئیدنداردنداردآوندچوبي

مستقلازگامتوفیتوابستهبهگامتوفیتوابستهبهگامتوفیتوابستهبهگامتوفیتسبزمستقلاسپوروفيتجوان

سبزوفتوسنتزکنندهسبزومستقلسبزمستقلوابستهبهگامتوفیتسبزمستقلاسپوروفيتبالغ

پرچمومادگی)برچه(پولکبرگشاخهتاراسپوروفیتتوليدکنندهيهاگدان

کیسهگردهوتخمککیسهگردهوتخمکهاگدانکپسولاسپورانژهاگدان

گامتوفیتگامتوفيت
مستقل

گیاهاصلیسبزو
مستقل

پروتالسبزو
مستقل

دانهگردهرسیدهو
آندوسپرم

دانهگردهرسیدهوکیسه
رویانی

نداردداردداردداردنداردآرکگن

نداردنداردداردداردنداردآنتریدي

نداردنداردداردداردداردتاژکوسانتریول

مضاعفسادهسادهسادهسادهلقاح

دربرخیآلبومندربرخیلپههاپلوئیدنداردنداردندارداندوختهيدانه
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رویـاندروندانـهقراردارد.بعضیرویانهاتاهزارانسـالتوانرویشخودراحفـظميکنند.برخیعواملمحیطیباعثرویش
دانهميشوند.افزایشدماوافزایشرطوبتمحیطازاینعواملهستند.

I
1 بسیاریازدانههابایدقبلازجوانهزنیدرمعرضسرمایانورقرارگیرند.شکستنپوستهیدانهیبعضیگیاهاننیزبرای.

جوانهزنیالزامیاسـت.قرارگرفتندرمعرضآتش،عبورازدسـتگاهگوارشجانوران،افتادنرویتختهسنگهاوچندین
راهطبیعیدیگرباعثآسیبدیدنپوستهیدانهوکمکبهرویشآنميشوند.

2 نفوذآبواکسیژنبهدروندانهبرایجوانهزنیالزماست.بانفوذآببهدروندانه،بافتهایآنمتورمميشود،پوستهی.
آنمیشکافدورویشدانهآغازميشود.

3 دانهیسـیببایددوماهدردمای4درجهنگهداشـتهشـودتاهمهیدانههاتواناییجوانهزدنراپیداکنند.چونسـرما.
باعثتجزیهیموادشیمیاییکهبازدارندهیرشدهستندميشود.

4 آبسیزیکاسیدمحرکخفتگیدانهوجوانهاستوژیبرلینهاباعثتحریکجوانهزنیميشوند..

جو  هلز  ،لآغمزلرشللد  هلیلگیمهل نت:ل

I
1 اولینعالمتجوانهزنی،ظهورریشـهیرویان)ریشـهچه(است.وقایعبعدیاینفراینددرگیاهانمختلف،متفاوتاست..

خزهریشهنداردپساولینعالمتجوانهزنیآننمیتواندظهورریشهیرویانیباشد.
2 سـاقهيجوانحاصلازجوانهزنیدانههایبسـیاریازگیاهاندولپهایقالبتشکیلمیدهد.ساقهيجوانپسازخروج.

لپههـاازخـاک،قامـتراسـتپیدامیکند.سـاقهیجوانبعضـیازگیاهان،ماننـدلوبیابعدازجوانهزنی،قالبتشـکیل
میدهند.قالبازرأسساقهمحافظتميکندوازصدمهدیدنآنهنگامرشددرمیانخاک،جلوگیریميکند.

3 سـاقهیجوانحاصلازجوانهزنیدانةبسـیاریازگیاهانتکلپهایرایکغالفمیپوشـاند.سـاقةجواناینگیاهانبه.
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صورتمستقیمرشدمیکند،بااینحاللپهزیرزمینباقیمیماند.دراطرافساقههایجوانبعضیگیاهان،مانندذرت،  
یکغالفمحافظتکنندهبهوجودمیآید.

4 دربرخـیازگیاهـان،ماننـدلوبیا،لپههاپسازخروجازخاکبازميشـوند.لپههایبعضیدیگـرازگیاهان،مانندذرتو.
نخوددرزیرخاکباقیمیمانندوهنگامجوانهزنیازخاکخارجنميشوند.

برگ ها
برگ ها

قالب
لپه

ریشه ي رویانیریشه ي رویانی پوست ي   دانه

ساقه جوان
غالفغالف

جوانهزنيدانه
دانههـاتـاچهمدتیزندهباقیمیمانند؟دانههایبرخیگیاهانعمرمحدوددارندوباگذشـتچندروزتاچندماهتواناییجوانه
زنیخودراازدستمیدهند.بعضیازدانههاپسازگذشتهزارانسالهنوزقادربهجوانهزنیهستند.مثاًلًدانهینوعیگندمپس

ازگذشتچندهزارسالميتواندجوانهبزند.

طو لعارلگیمنمس:

مسنتریندرختشناختهشده،یکنوعکاجاستکهسنآنبهحدود5هزارسالمیرسد.برعکس،برخیازگیاهانفقطچند
هفتهزندهاند.گیاهانازنظرطولعمربهسهگروهتقسیمميشوند:

فلـلگیمنمسلیکلنمله:ل
گياهانآفتابگردان،لوبياوبسـياریازگياهانخودرویکسـالههسـتند.گیاهیکسـاله،گیاهیاسـتکهدریکفصلرشد،
چرخهیزندگیخود)مراحلرشدرویشی،تشکیلگلوتولیدمیوهودانه(راتکمیلميکندوسپسازبینمیرود.درواقعهمهی
گياهانیکسـاله،علفیهسـتند.اینگیاهاندرصورتیکهشـرایطمحیطیمناسبباشـد،باسرعترشدميکنندودرصورتکافی

بودنآبوموادغذاییرشدخودراکاملميکنند.گياهانیکسالهکامبيومآوندسازورشدپسينندارند

2لـلگیمنمسلدونمله:ل
هویج،جعفریوپيازدوسالههستند.گیاهدوسالهگیاهیاستکهبرایتکمیلچرخهیزندگیخود،دودورهیرویشیراپشت
سرمیگذارد.اینگیاهاندراولیندورهیرویشی،ریشهوساقهایجادميکنند.گیاهدرپایانایندورهداراییکساقهیکوتاهویک
طوقهازبرگهاست.ریشههاعملذخيرهیموادغذاییرابرعهدهدارند.گیاهدردومیندورهیرویشیازموادغذاییذخیرهبرای
تولیدمحورگلاستفادهميکند.گیاهدوسالهپسازگلدهیوتولیدمیوهودانهازبینمیرود.اینگیاهانفقطیکبارگلمیدهند.
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3لـلگیمنمسلچهللنمله:ل  

I
1 بسـیاریازگیاهـانعلفـی)داوودی،نرگسزرد،زنبق،آگاو(وهمهیگیاهانچوبیچندسـالههسـتند.گیاهچندسـاله.

گیاهیاستکهچندسالبهزندگیخودادامهميدهد
2 اغلبگیاهانچندسالهدرطولعمرخودچندینمرتبهبهبارمینشینند..
3 برخیازگیاهانچندسالهیعلفی)مانندآگاو(قبلازمرگتنهایکبارگلتولیدميکنندکهتشکیلگلدرآنهانوعی.

نمومحسوبميشود.
داودی،نرگـسزردوزنبـقازگیاهانچندسـالهیعلفیهسـتند.ایـنگیاهانموادغذاییموردنیـازبرایدورهیبعدی
رشـدخودرادرریشـههایگوشـتیوساقههایزیرزمینیذخیرهميکنند.ساقههایهواییگیاهانعلفیاغلبپسازهر

دورهیرشد،ازبینمیروند.
4 درختان،درختچههاوبسياریازموهاجِزءگیاهانچندسالةچوبیهستند.بعضیازگياهانچندسالهیچوبیهرسال.

برگهـایخودرامیریزانند.گیاهانیکههرسـالههمهیبرگهایخودراازدسـتمیدهنـد،مانندنارون،افراوموبه

گياهانبرگریزمعروفهستند.
گیاهانیمانندکاج،سروومرکباتکهدرطولسالتنهاتعدادیازبرگهایخودراازدستمیدهند،بهگیاهانهمیشه

سبزمعروفهستند.
5 زنبـق:علفـیچندسـالهاسـتاینگیاهروزبلنداسـتچـونریـزومداردتولیدمثل.

غیرجنسیهمدارد.زنبقگلکاملدارد
6 درهویجموادغذاییدرریشهودرسیبزمینیدرساقهذخیرهميشود..
7 آگاو)خنجری(:گیاهنهاندانهوگلداراسـت.علفیچندسـالهاسـتولیفقطیک.

بارگلميدهد.عمراینگیاهبارسـیدندانههابهپایانمیرسـد.سـانتریولوگامت
نـرتـاژکداروگامتوفیتسـبزندارد.آرکگـنندارد.لقاحمضاعـفدارد.دونوعآوند
چوبیدارد،دونوعتخمباعددکروموزومیمتفاوتایجادميکند،دانهیگردهیدو
سلولیدارد،تخمکدوپوستهایدارد،اسپوروفیتجوانمستقلازگامتوفیتاست،

وگامتوفیتوابستگیکاملبهاسپوروفیتدارد.
8 برخیگیاهانچندسـالهاصاًلگلنمیدهندمانندکاجکهگیاهبازدانهاسـتچند.

سالهچوبیاستورشدپسیندارد.

رشللول او

رشدونمودواصطالحآشناهستندومادرزندگیروزمرهبهفراوانیازآنهااستفادهمیکنیم.ایندواصطالحدرزیستشناسی
مفاهیمویژهومشخصیرادربردارند:

رشدیعنیبزرگشدنبخشهایتشکیلدهندهییکجاندار،یاتشکیلبخشهاییدربدنیکجاندارکهمشابهبخشهایقبلی
پيدایشانشعاباتریشه،ساقهوبرگهایجدید،نوعیرشدمحسوبميشود. باشد.مثاًلً

گیاهآگاو)خنجري(
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پدیدهیتمایزاغلبهمراهبارشدصورتميگیرد.تمایز  
بهمعنایکسـبیکویژگیجدیددریک،یاتعدادیسـلول
اسـت.کسبویژگیهایجدیدتوسـطیکسلولباتغییرات
سـاختاریوبیوشـیمیاییهمراهاست.رشـدوتمایزدرطول
کـه زنـدهایميشـوند موجـود تشـکیل بـه منجـر زمـان

پیچیدگیهایساختاریومتابولیسمیدارد.
نمـویعنیعبورازیکمرحلهیزندگیبهمرحلهایدیگر
کههمراهباتشـکیلبخشهایجدیداست.مثاًلًتشکیلگل
رویگیاهـیکـهفاقـدگلبودهاسـت،نوعینمواسـت.باید

توجهداشتکهرشدونمواغلبهمراهبایکدیگروهماهنگبایکدیگرانجامميشود.گلدادنآگاووگلدادنگیاهانیکسالهو
دوسالهنموحسابميشود،چونفقطیکبارگلمیدهند.

 اولگیمنمسلپیونته،ل مملورگشتلپذیرل نت.

ژنهانموگیاهانوجانورانراهدایتميکنند.بااینحالالگوهاینمودرآنهامتفاوتاست.

I
1 درجانورانهمگامبانمو،دستهایازژنهاکهکنترلکنندهیتمایزهستند،غیرفعالميشوند.بیشترتمایزجانورانپس.

ازبلوغمتوقفميشود.
2 نمـودرگیاهـانپیوسـته،اماپرگشـتپذیراسـت.گیاهـانبهطورمـداومبامریسـتمهایخودسـلولهایجدیدبهوجود.

میآورند.اینسلولهاتمایزپیداميکنندوجانشینبافتهایموجودميشوندیابهاینبافتهااضافهمیگردند.
3 بسـیاریازسـلولهایگیاهبالغميتوانندهمهیژنهایخودرافعالکنند.چنینسـلولهاییميتوانندتقسـیمشوندو.

تودههاییازسـلولهایتمایزنیافتهبهنامکالوسراتولیدکنند.بهعبارتدیگرتمایززداییانجاممیدهند.اینسـلولها
باردیگرتمایزوبهصورتیکگیاهبالغنموميکنند.

4 درجانورانهمبرخیسلولهایپیکریتمایزیافتهدرشرایطی،ميتوانندهمهیژنهایخودرافعالنمایندوتمایززدایی.
کنند)آزمایشیانویلموت(.

روشلنمیلجلیللوهلنمزیلگیمنمس

کشتبافت،سلول،یااندامگياهی:ازکشتبافتبرایتکثیرگیاهانازجملهگیاهانزینتیارزشمند)مانندارکيدهها(،گیاهان

گلدانیودرختانمیوهاسـتفادهميشـودپایهواسـاسکشتبافت،قراردادنیکقطعهازبافتگیاهیروییکمحیطکشتسترون
)استریل(است.دراینروشباکمکهورمونهایگیاهی،تودهسلولهایتمایزنیافتهپسازرشدوتمایز،سرانجامبهگیاهانیتبدیل

ميشوندکهازنظرژنتیکیهمارزگیاهمادرهستند.

نملجوش ل) لحمق(لپروتوپالنتلنم:ل
ازهمجوشـیپروتوپالسـتهابرایایجادگياهاندورگه)هيبرید(اطلسی،سيبزمينیوهویجاستفادهشدهاست.پروتوپالست،
سـلولیگیاهیاسـتکهدیوارهیسـلولیآنراباکمکآنزیمهایاروشهایمکانیکیازآنجداکردهاند.برخیازموادشـیمیایی،یا

پارانشیم برگ

بسیاري از سلول هاي بالغ گیاهی
می توانند همه ژن هاي خود را فعال کنند

و توده اي از سلول هاي تمایز نیافته
بنام کالوس را تولید کنند.

تمایز زدایی
در محیط کشت  استریل

کالوس ین
وکن

سیت
اکسین

ساقه

ریشه
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شـوکالکتریکیباعثهمجوشـیدوپروتوپالسـتبایکدیگرميشونداگرپروتوپالستهامتعلقبهگیاهانگونههایمختلفباشند،  

حاصلهمجوشییکسلولدورگهخواهدبود.اگراینسلولدورگهدرمحیطمناسبکشتبافتقرارگیرد،بهیکگیاهبالغدورگه
تبدیلميشود.

مهندسـیژنتيک:دراینروشابتداژنهایدلخواهراواردسـلولهاییکگیاهميکنند،سـپسسلولهاییراکهازنظرژنتیکی

تغییریافتهاند،باکمکفّنکشتبافتبهگیاهانبالغجدیدتبدیلميکنند.
بهطورکلیرشـددرجاندارانبهدوروشانجامميشـود:افزایشتعدادسـلولهاازطریقتقسـیمونیزافزایشغیرقابلبازگشـت

ابعادسلولها.مثاًلًآماسسلولهاپسازجذبآب،رشدبهشمارنمیرود،چوناینافزایشحجمبادفعآب،بازگشتپذیراست.

رشلل خستینل)رشللطول (:

بخشهاییازگیاهکهدراثرتقسـیمورشـدمریسـتمهاینخسـتینبهوجودمیآیند،سـاختارنخسـتینگیاهراتشکیلمیدهند.
مریسـتمهاینخسـتیندرمناطقـیمانندنوکسـاقهونزدیکبهنوکریشـه)باالیکالهـک(وبرگهاوجوددارند.مریسـتمهای
نخسـتیندرهمهیگياهانوجوددارند.اینسـلولهاازسـلولهایبنیادیمنشـأميگیردکهفاقدواکوئلهسـتند،هسـتهیدرشت

دارند،قدرتتقسیمباالییدارند)فعالیتهلیکازوDNAپلیمرازباالاست(.

I
1 سلولهاینوکساقهزندهاند)بافتمریستم(آنزیمهایمتابولیسمیدارندولیسلولهاینوکریشهغیرزندهاند)کالهک(..
2 مریسـتمهایرأسـیکهدرنوکسـاقههاونزدیکبهنوکریشـههاقراردارند،باتقسیمسلولیخودباعثرشدنخستین.

ميشوند.مریستمهایرأسیمناطقیهستندکهسلولهایکوچکوتمایزنیافتهدارند.

برایدرکبهتررشـدنخسـتیندراغلبگیاهان،یکسـتونازبشـقابهاییراکهرویهمچیدهشدهاند،درنظربگیرید.بااضافه
کردنبشـقابهایبیشتربهقسـمتفوقانی،سـتونبشقاببلندترميشـودامابرپهنایآنافزودهنميشود.سلولهایمریستمهای
رأسـیاغلبگیاهاننیزبههمینشـیوهسـلولهایجدیدیرابهنوکگیاهاضافهميکنند.سـلولهایجدیدکهازراهتقسیمسلولی

تولیدشدهاند،طویلترميشوند

I
1 بنابراینرشـدنخسـتین،ساقههاوریشـههاییکگیاهراطویلترميکند.درگیاهانیکسالهکهفقطمریستمنخستین.

دارندرشدقطریساقههاوریشههایجوانی،درپیافزایشحجمسلولهایحاصلازمریستمنخستینبهوجودمیآید.
بافتهایحاصلازرشـدنخسـتین،بافتهاینخسـتیننامیدهميشـوند.گیاهانیکسـالهرشـدپسـینندارندکامبیوم

آوندسازوچوبپنبهسازندارند.
2 سـلولهایجدیدحاصلازمریسـتمهایرأسـیدرریشهها،ساقههاوبرگهابهبافتهاینخستینروپوستی،زمینهایو.

آوندیتمایزپیداميکنندبنابرایندربرشعرضیساقهوریشهوبرگسهبخشمتمایزدیدهميشودبرخیازسلولهای
حاصلازمریستمهاینخستیننزدیکبهنوکریشه،کالهکرانیزتشکیلمیدهند.کالهکازمریستمهاینوکریشه

محافظتميکند.
3 بافتچوبپنبهميتواندهمازمریسـتمنخسـتین)کالهکریشـه(وهمازمریسـتمپسین)خارجیترینالیهدرختانبه.

وجودآید(
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رشللپسین:  

ازویژگیهايبارزگياهانچوبی)بازدانهونهاندانه(استولیدربعضیازگیاهانعلفیمانندریشهيهویجنیزدیدهميشود.رشد

پسـیننتیجهفعالیتدونوعمریسـتماسـتکهباعثافزایشرشدقطریگياهونیزافزایشاستحکاموضخامتریشهوساقهیگیاه
ميشود.بخشهاییازگیاهکهدرپیتقسیممریستمهایپسینبهوجودمیآیند،ساختارپسینگیاهرابهوجودمیآورند.مریستمهای

پسینبهصورتاستوانههاییدرریشهوساقهیبعضیگياهانکهعمدتًاگياهانچوبیچندسالههستند،بهوجودمیآیند.
1ـمریسـتمکامبيومچوبپنبهسـاز:درونپوسـتقرارداردوسـلولهايچوبپنبهاي)سـوبرین(ایجادميکند.وقتیکامبیوم

چوبپنبهسـازتشـکیلميشـود،درنتیجهرشـدقطری،اپیدرمازبینمیرود.یعنیاپیدرمبعدازتشکيلکامبيومچوبپنبهسازاز
بينمیرود.

2ـمریستمکامبيومآوندساز:دراستوانهيمرکزی)زیرپوست(قراردارد.بینآوندچوبوآبکشقرارداردواستوانهکاملیایجاد
ميکند.بهطرفبیرونآبکشپسین)سلولغربالیوسلولهمراه(ميسازدوبهطرفداخلچوبپسین)تراکئیددرکاجوتراکئید

وعناصرآونديدرنهاندانگان(ميسازد.الیههایضخیمچوبپسیناغلبحلقهایشکلهستند.

I
1 درسـاختارنخسـتینسـاقهيجوانخارجیترینالیهياپیدرم)روپوسـت(اسـت.ولیخارجیترینالیهيتنهيدرختان.

چوبپنبهاست.

سدقهلیلنملیم ه:ل
درنتیجهيتفاوتقطرعناصرآوندیچوبپسـینایجادميشـوندکهدرفصلهايمختلفسـالبهوجودآمدهاند.یعنیحلقهي
سـاليانهدرهمهيگياهانچوبیبهوجودنميآید،چونفقطدردرختهاییتشـکیلميشـودکهدرمناطقیبافصولمشـخص)که

بهطورمتناوبسردوگرمميشود(رشدميکنند.

I
1 چوبهایفصلبهاربیشتروروشـنتروچوبهایتابستانکوچکتر.

وتیرهتراست.
2 گیاهانعلفییکسالهرشدپسینندارند،حلقهيسالیانهندارند..
3 حلقههايسـالیانهنشاندهندهيچوبپسیناستچونآبکشپسین.

تیرهوروشـنساختهنميشود.درحلقههایسالیانهسلولهایغربالی
وسـلولهایهمـراهوپارانشـیمآبکـشیافتنميشـود.درحلقههای
سالیانهکاجفقطتراکئیدودرگیاهاننهاندانهتراکئیدوعناصرآوندي
یافتميشـود.سـلولهایحلقهیسـالیانهمردهاندوفاقدپروتوپالسم

زندهاندعالوهبرانتقالشیرهیخامدراستحکامگیاهنقشدارند.
4 پوسـتدرخت:شـاملچوبپنبهسـلولهاییبـادیوارهیسـوبرین+.

کامبیومچوبپنبهسـازکهنوعیبافتمریسـتماسـت+آبکشپسـین
اسـت.توجهکنیدکهکامبیومآوندسـازوچوبپسـینجزءپوسـتدرختنیسـتندوزیرپوسـتقراردارند.داخلیترین
الیهيپوسـتدرختnسـالهآبکشسـالnاماسـت.توجهکنیدکهکامبیومآوندسـازجزءپوستدرختنیستولیدر
تولیدبخشـیازآننقشدارد.یعنیدرسـاختارپوسـتدرختفقطیکنوعکامبیوممیبینیم،ولیدرساختآندونوع

چوب پنبه

پارانشیم پوست
آبکش اولیه

آبکش سال اول
آبکش سال دوم

چوب سال دوم

چوب سال اول

چوب اولیه

ت
ت درخ

پوس

چوب پسین
ش پسین

آبک

کامبیوم
چوب پنبه ساز

کامبیوم
آوند ساز
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کامبیومنقشدارند.  

5 درپوسـتدرختسـلولهايغرباليوسلولهايهمراهوسلولهایپارانشـیمیوبافتمریستم)کامبیومچوبپنبهساز(.
یافتميشوندوشیرهيپروردهيگیاهدرپوستدرختحرکتميکندتوجهکنیدکهدرپوستدرختتراکئیدوعناصر

آونديیافتنميشود.
6 حجمعمدهيتنهيدرختانچوبپسـیناسـت.چونبیشترفعالیتکامبیومآوندسـازبهطرفداخلاسـت.برایهمین.

ضخامتآوندهایچوبیخیلیبیشترازآوندهایآبکشاست.
7 درگیاهnسـالهداخلیترینآوندآبکش،آبکشسـالnاماسـتکهجوانترینآبکشاسـتوخارجیترینآبکش،آبکش.

سـالاولیهاسـتکهقدیمیترینآبکشاسـت.درصورتیکهداخلیترینچوب،چوباولیهاسـتکهقدیمیتریناسـتو
خارجیترینچوب،چوبسالnاماستکهجوانترینچوباست.

8 وقتیکامبیومچوبپنبهسـازتشـکیلميشـوددرنتیجهرشـدقطریسـاقه،روپوسـتازبینمیرودیعنیاولکامبیوم.
چوبپنبهسازبهوجودمیآیدبعداًاپیدرمازبینمیرود.

9 عبورشـیرهیخاموپدیدهیحبابدارشـدگیدرحلقهیسـالیانهاسـت)نهدرپوست(وشیرهیپروردهدرپوستدرخت.
حرکتميکند.

وم
ل د

سا
ول

ل ا
سا رشد

رشد

چوب پسین

چوب نخستین
کامبیوم آوندي

کامبیوم چوب پنبه

روپوست
پوست

آبکش نخستین

آبکش پسین

چوب پسین
بعد از دو سال

چوب پنبه

اپیدرم در حال تحلیل

نمویکساقهيچوبي.چوبساقههايچوبيحاصلرشدپسیناست.

تهظیملرشللول اولگیمنمس

گیاهاننیزمانندسـایرجاندارانپرسـلولیازراهافزودنسـلولهایجدیدکهحاصلتقسـیمسـلولیهسـتند،ونیزافزایشابعاد
سـلولها،رشـدميکنند.گیاهاننیزبهمنظورتأمینموادموردنیازسـلولهایجدیدبرایرشـد،نیازمندموادخامهستند.آنهابرای
تشـکیلهمهیکربوهیدراتهایخودفقطبهدومادهخام،یعنیدیاکسـیدکربنوآبنیازدارند.همانطوریکهمیدانیدایندو

مادهبرایفتوسنتزموردنیازهستند.
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گیاهاننیزمانندجانوران،برایتنفسسـلولینیازمنداکسـیژنهسـتند.اگرچهبخشهایسبزگیاهدرفرآیندفتوسنتزاکسیژن  
تولیدميکنند،امابیشترینقسمتاکسیژنمورداستفادهبرگهاوساقههاازهواتأمینميشود.ریشههاکهمعموالًعملفتوسنتزرا
انجامنمیدهند،اکسـیژنموردنیازخودراازهوایموجوددرفضاهایبینذراتخاکبهدسـتمیآورند.اگرخاکاطرافریشـههای
گیاهفشردهشودیاازآباشباعگردد،دیگراکسیژنکافیبرایریشههاتأمیننميشودودرچنینوضعیتیمعموالًریشههامیمیرند.
دیاکسیدکربن،آبواکسیژنتنهاموادمعدنیموردنیاِزگیاهاننیستند.گیاهاننیازمندمقادیراندکیازتعدادیعنصرمعدنی
هستندکهبیشتربهصورتیونهایمعدنیجذبميشوند.سهعنصرنیتروژن،فسفروپتاسیمازعناصرضروریبرایرشدطبیعی

گیاهاناند.

I
1 بیشترینقسـمتاکسـیژنمورداسـتفادهبرگهاوساقههاازهواتأمینميشـود.وبخشیازاکسیژنتوسطکلروپالست.

خودگیاهتامینميشود.
2 ریشـههااکسـیژنموردنیازخودراازهوایموجوددرفضایبینذراتخاکبهدسـتمیآورند.ریشههامعموالًفتوسنتز.

وبافتکلرانشیمندارند.
3 هرسلولگیاهیکهکلروپالستدارد)کلرانشیم،نگهبانروزنهیهوایی،گاهکالنشیم،پروتالسرخس(قطعاًمیتوکندری.

همداردیعنیهرسلولگیاهیکهاکسیژنتولیدميکندقطعاًميتواندآنرامصرفکندهرسلولگیاهیکهدیاکسید
کربنراتثبیتميکندقطعاًدیاکسیدکربنهمتولیدميکند.

نورموسلنمیلگیمن 

گفتهميشـودکههورمونمادهایشـیمیاییاسـتکهدریکمحلازبدنجاندارتولیدميشـودوازآنجابهسویمحلدیگری
حرکتميکندودرآنجاباعثایجادپاسخميشود.امادرگياهانممکناستمحلتوليدواثرهورمونیکیباشد.بهدلیلاینکه
برخیازهورمونهایگیاهیباعثتحریکرشدوبرخیدیگرباعثبازدارندگیرشدميشوند،بسیاریازدانشمندانترجیحمیدهند

کهبهجایاصطالح»هورمونهایگیاهی«ازاصطالح»تنظیمکنندههایرشد«استفادهکنند.
هورمونهایگیاهیراميتوانبهدوگروهاصلیتقسیمبندیکرد:

1محّرکهایرشـدکهشـاملاکسـینها،ژیبرلینهاوسـیتوکینینهاهسـتندودرفرایندهایی،مانندتقسیمسلولی،طویلشدن

سلول،پیدایشاندامهاوتمایزآنهادخالتدارند.
2بازدارندههایرشدکهعملآنهادرمقابلمحرکهایرشداستوشاملاتیلنوآبسیزیکاسیدهستند.

نورموسلنمل لگونمیلرشللگیمنمسلر لكهتر للميلكههل:ل
قرنهامردممیدانسـتندکهگیاهانهنگامرشـدبهسـمتمنبعنوررشـدميکنند.اینپدیدهنورگرایی)فتوتروپيسـم(نامیده
ميشـود.چارلزداروینوپسـراوفرانسـیسدارویناولینآزمایشهایمربوطبهنورگراییرادرسـالهایمیانیدههی1800انجام
دادند.آنهاپیبردندکهرأسگیاهچههایمربوطبهگیاهانگندمی،نوریراکهازیکطرفبهآنتابیدهميشود،دریافتميکند
اماپاسـخرشـدی)خمشدگی(آندرقسمتهایپایينتر،یعنیدورازرأسقابلمشاهدهاست.اینامرباعثخمیدگیگیاهچهبه
سمتمنبعنورميشود.دردههی1920یکزیستشناسهلندیبهنامفریتزِونتبهایننتیجهرسیدکهیکمادهیشیمیاییای
کهدررأسساقههاتولیدميشود،باعثاینخمیدگیميشود.ونتاینمادهیشیمیاییتحریککنندهیرشدراکهباعثخمیدگی

ساقهميشود،اُکسيننامید.مراحلآزمایشونتدرشکلخالصهشدهاست
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مرحلهی1:ونترأسسـاقةجوانگياهجودوسـر)یوالف(رابریدوآنراروییکقطعةآگارقرارداد.اکسـینازرأسبریدهشدهبه  

درونقطعةآگارمنتشرشد.
مرحلهی2:دراینمرحلهاوقطعةآگاررارویانتهایبریدهشدهيساقهجوانمنتقلکرد.اینعملباعثرشدساقهشد.

مرحلـهی3:هنگامیکهونتقطعةآگارحاویاکسـینرا
روییکقسـمتازلبةبریدگیسـاقههایجـوانمنتقلکرد،

ساقههادرجهتمخالفبهرشدخودادامهدادند.
مرحلـهی4:ونـتبـهعنوانشـاهد،یـکقطعـهآگارفاقد
اکسـینرارویانتهایبریدهشـدهيسـاقههایجواندیگرقرار

داد.اینساقههارشدنکردند.

محرکلنمیلرشل

 كسینلنم:ل
1ـاکسینهاباعثافزایشانعطافپذیریدیوارههایسلولیميشوندواینامرامکانطویلشدنسلولهاراهنگامرشدفراهم

ميکند.
اکسـیندرسـمتتاریکسـاقهانباشـتهميشـود،درنتیجهسلولهایسـمتتاریکساقهنسبتبهسـلولهایسمتروشن 2ـ
آنطویلترميشـوند.تفاوتبینطولدیوارههایسـلولیدوسـمِتسـاقه،باعثخمیدگیسـاقهبهسـمتنورميشـود.کهبهآن

فتوتروپيسم)نورگرایی(ميگویند.کهنوعیجنبشالقاییوفعالاست.
3ـاکسینهمچنینباعثبازدارندگیرشدجوانههایجانبیموجودرویساقهميشود.ایناثربازدارندگیکهدرشرایططبیعی
ازطرفجوانهیرأسـیبرجوانههایجانبیوازطریقاکسـیناعمالميشـود،چيرگیرأسینامیدهميشود.بریدنرأسساقهباعث
حذفمنبعتولیداکسینودرنتیجهباعثرشدجوانههایجانبیميشود.بدینترتیبميتوانبهچگونگیتأثیرهرسکردنوبریدن

سرشاخههایگیاهاندرپُرشاخهوبرگشدنآنهاپیبرد.
4ـدرکشاورزیازاکسینبرایریشهدارکردنقلمههااستفادهميشود.نسبتباالیاکسینبهسیتوکینیندرکشتبافت،ریشه

زاییراتحریکميکند.

 یبرلینلنم:ل
1ـژیبرلینهادرساقه،ریشهودانههایدرحالنموتوليدميشوند.2ـاینترکیبات
باعثجوانهزنی باعثنموميوهميشود4ـ باعثتحریکطویلشـدنسـاقه،ميشـود3ـ
ميشـوند.5ـازژیبرلینهابرایتولیدمیوههایبدوندانهوهمچنیندرشـتکردنبعضی

ميوههااستفادهميکنند.

نیتوكیهینلنم:ل
سرعتپیرشدن تقسـیمسلولیراتحریکميکنند3ـ سـیتوکینینهاکهدررئوسریشـه،دانهوميوهتوليدميشـوند.2ـ 1ـ
برخیازاندامهایگیاهیراکاهشمیدهند.مثاًلًریزشبرگهارابهتاخیرمیاندازد.4ـازسیتوکینینهابهصورتافشانه)اسپری(
برایشادابیشاخههایگلوافزایشمّدتنگهداریمیوههاوسبزیجاتدرانباراستفادهميشود.5ـدرکشتبافتازسیتوکینینها

بهمنظورتشکیلساقهازسلولهایتمایزنیافته)کالوس(،استفادهميشود.

راس ساقه ي جوان

قطعه ي آگار

قطعه ي آگار داراي اکسین
اکسین

اکسینباعثميشودکهگیاهچههايجودوسرمتحملرشدطولي
شوندوبهسمتنورخمشوند.

تاثیرهورمنژیبرلینبررشدمیوهانگور
راست:باهورمون

چپ:بدوناستفادهازهورموناضافي
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ومزد ر لهلنمیلرشل  
بازدارندههایرشد:فرایندهاییراکنترلميکنندکهبهمراحلانتهایینموگیاه،مانندپیری،ریزشبرگ،پژمردگیگلهاورسیدگی
میوهاختصاصدارند.بهعالوهایندوهورمونسرعترشد،سنتزپروتئينوانتقالیونرادرشرایطنامساعدمحيطیکنترلميکنند.
مقداراینهورمونهادردرونپیکرهیگیاهدرطیپیری،ریزشبرگورسیدگیمیوهونیزهنگامتنشهایمحیطیافزایشمییابد.

 تیدن:ل
میزاناتیلندرواکنشبهزخمهایمکانیکیبافتها،آلودگیهوا،عواملبیماریزا،شرایطغرقابی)قرارگرفتنبخشهاییازگیاه
درونآببـهمـدتطوالنـی(وبیهوازیافزایشمییابد.بیشازیکقرنپیـشپرورشدهندگانمرکباتپیبردندکهاگرمیوههای
مرکباترادریکاتاقکهبابخارینفتیگرمميشودنگهدارند،میوههازودترمیرسند.رسیدگیمیوههابهاینروشدراثرهورمون
اتیلنانجامميشـود.اتیلنترکیبآلیگازیشـکلیاسـتکهدراثرسـوختنناقصنفتنیزتولیدميشـود.اغلببافتهایگياهی،
اتيلنتوليدميکنند.امروزه،ازاتيلنبرایتسـریعوافزایشرسـيدگیميوههایگوجهفرنگی،انگورودیگرميوههاییکهقبلاز
رسيدگیچيدهميشوند،استفادهميشود.اتیلنهمچنینباعثسستشدنمیوههاییمانندگیالسنیزميشودودرنتیجهبرداشت

مکانيکیاینميوههاراتسهيلميکند.

آوسیزیکل نیل:ل
نقشاصلیآبسیزیکاسیددرخفتگیدانهوجوانهاست.اینهورمونعالوهبردخالتدرخفتگیوبازدارندگیرشد،تعادلآب
رادرگیاهاِنتحِتتنِشخشـکی،بهوسـیلهیبسـتنروزنههاوحفظجذبآبتوسـطریشـهها،تنظیمميکند.اینهورموننقشـی

مخالفژیبرلینهاراباجلوگیریازجوانهزنیدانهایفاميکند.

I
1 آبسـیزیکاسـیدباعثکاهشفشـارتورژسانسوکاهشرشدطولیسـلولهاینگهبانروزنههایهواییميشودوروزنه.

هوایـیرامیبنـددوتعـرقرادرگیـاهکاهشميدهد.برایهمیناحتمالحبابدارشـدگیکاهشپیداميکند.ومقدار
ورودCO2بهگیاهکمميشـود.وشـدتفتوسـنتزکاهشمییابد.وفعالیتکربوکسـیالزیروبیسکوکاهشواکسیژنازی

آنافزایشمییابد

شر یطلمحیط ل یزلرشللگیمنمسلر لتهظیمللميلكهل.

ریشـهیگیاهـانآنهـارابـهیکنقطهاززمیـنمتصلوثابتنگهمـیدارد.درنتیجهگیاهانبرخالفجانـورانقادربهحرکتاز
محیطنامناسببهمحیطمناسبترنیستند.گیاهانباتنظیمسرعتوالگویرشدخودبهمحیطپاسخمیدهند.مثاًلًگیاهیکهآب
وعناصرغذاییکافیدراختیاردارد،نسـبتبهگیاهیکهآبوعناصرغذاییمحیطآنکمتراسـت،رشـدسـریعتروبیشتریدارد.
همچنینرشدگیاهیکهدرمقابلنورکاملخورشیدقراردارد،نسبتبهرشدهمانگیاهدرسایهوتاریکیسریعتراست.طولگیاه
درنورکاملخورشیدافزایشمییابد.بنابرایندسترسیبهنوروعناصرغذاییسرعترشدگیاهراتحتتأثیرقرارميدهد.بااینحال

بسياریازپاسخهاییکگياهرابهمحّرکهایمحيطی،هورمونهایتنظيمکنندهیرشدشروعميکنند.

 ورلدورگ :ل
برخیازگیاهاندربهاروبرخیدیگردرتابستانیاپاییزگلمیدهند.بعضیازگیاهانبهمحضرسیدنبهمرحلهیبلوغبهگل
مینشینند.الگوهایفصلیگلدهیودیگرجنبههایرشدونموبسیاریازگیاهاندراثرتغییراتطولروزوشبصورتميگیرد.

اوایل تابستاناواخر پاییزشکستن شب

نیمه شبنیمه شبنیمه شب
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بازدارندههایرشد:فرایندهاییراکنترلميکنندکهبهمراحلانتهایینموگیاه،مانندپیری،ریزشبرگ،پژمردگیگلهاورسیدگی
میوهاختصاصدارند.بهعالوهایندوهورمونسرعترشد،سنتزپروتئينوانتقالیونرادرشرایطنامساعدمحيطیکنترلميکنند.
مقداراینهورمونهادردرونپیکرهیگیاهدرطیپیری،ریزشبرگورسیدگیمیوهونیزهنگامتنشهایمحیطیافزایشمییابد.

 تیدن:ل
میزاناتیلندرواکنشبهزخمهایمکانیکیبافتها،آلودگیهوا،عواملبیماریزا،شرایطغرقابی)قرارگرفتنبخشهاییازگیاه
درونآببـهمـدتطوالنـی(وبیهوازیافزایشمییابد.بیشازیکقرنپیـشپرورشدهندگانمرکباتپیبردندکهاگرمیوههای
مرکباترادریکاتاقکهبابخارینفتیگرمميشودنگهدارند،میوههازودترمیرسند.رسیدگیمیوههابهاینروشدراثرهورمون
اتیلنانجامميشـود.اتیلنترکیبآلیگازیشـکلیاسـتکهدراثرسـوختنناقصنفتنیزتولیدميشـود.اغلببافتهایگياهی،
اتيلنتوليدميکنند.امروزه،ازاتيلنبرایتسـریعوافزایشرسـيدگیميوههایگوجهفرنگی،انگورودیگرميوههاییکهقبلاز
رسيدگیچيدهميشوند،استفادهميشود.اتیلنهمچنینباعثسستشدنمیوههاییمانندگیالسنیزميشودودرنتیجهبرداشت

مکانيکیاینميوههاراتسهيلميکند.

آوسیزیکل نیل:ل
نقشاصلیآبسیزیکاسیددرخفتگیدانهوجوانهاست.اینهورمونعالوهبردخالتدرخفتگیوبازدارندگیرشد،تعادلآب
رادرگیاهاِنتحِتتنِشخشـکی،بهوسـیلهیبسـتنروزنههاوحفظجذبآبتوسـطریشـهها،تنظیمميکند.اینهورموننقشـی

مخالفژیبرلینهاراباجلوگیریازجوانهزنیدانهایفاميکند.

I
1 آبسـیزیکاسـیدباعثکاهشفشـارتورژسانسوکاهشرشدطولیسـلولهاینگهبانروزنههایهواییميشودوروزنه.

هوایـیرامیبنـددوتعـرقرادرگیـاهکاهشميدهد.برایهمیناحتمالحبابدارشـدگیکاهشپیداميکند.ومقدار
ورودCO2بهگیاهکمميشـود.وشـدتفتوسـنتزکاهشمییابد.وفعالیتکربوکسـیالزیروبیسکوکاهشواکسیژنازی

آنافزایشمییابد

شر یطلمحیط ل یزلرشللگیمنمسلر لتهظیمللميلكهل.

ریشـهیگیاهـانآنهـارابـهیکنقطهاززمیـنمتصلوثابتنگهمـیدارد.درنتیجهگیاهانبرخالفجانـورانقادربهحرکتاز
محیطنامناسببهمحیطمناسبترنیستند.گیاهانباتنظیمسرعتوالگویرشدخودبهمحیطپاسخمیدهند.مثاًلًگیاهیکهآب
وعناصرغذاییکافیدراختیاردارد،نسـبتبهگیاهیکهآبوعناصرغذاییمحیطآنکمتراسـت،رشـدسـریعتروبیشتریدارد.
همچنینرشدگیاهیکهدرمقابلنورکاملخورشیدقراردارد،نسبتبهرشدهمانگیاهدرسایهوتاریکیسریعتراست.طولگیاه
درنورکاملخورشیدافزایشمییابد.بنابرایندسترسیبهنوروعناصرغذاییسرعترشدگیاهراتحتتأثیرقرارميدهد.بااینحال

بسياریازپاسخهاییکگياهرابهمحّرکهایمحيطی،هورمونهایتنظيمکنندهیرشدشروعميکنند.

 ورلدورگ :ل
برخیازگیاهاندربهاروبرخیدیگردرتابستانیاپاییزگلمیدهند.بعضیازگیاهانبهمحضرسیدنبهمرحلهیبلوغبهگل
مینشینند.الگوهایفصلیگلدهیودیگرجنبههایرشدونموبسیاریازگیاهاندراثرتغییراتطولروزوشبصورتميگیرد.

اوایل تابستاناواخر پاییزشکستن شب

نیمه شبنیمه شبنیمه شب

6 عصر6 صبح6 عصر6 صبح6 عصر6 صبح
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ت قنسول

گیاه روز کوتاه : بن

پاسخیکگياهبهطولروزوشبنوردوِرگیناميدهميشود.
اغلبگیاهانازنظرگلدهیدرپاسخبهطولروزوشبدریکیازاینسهدستهقرارميگیرند:گیاهیکهگلدهیآنهنگامی
انجامميشـودکهطولروزکمترازمدتزمانمعینباشـد،گیاهروزکوتاهنامیدهميشـود)بنتقنسـولاواخرپاییزگلميدهد(.در
برخیگیاهانگلدهیهنگامیصورتميگیردکهطولروزبلندترازمدتزمانخاصیباشد.بهچنینگیاهانیروزبلندميگویند.
گیاهانیکهگلدهیآنهاتحتتأثیرطولروزقرارنمیگیرد،گیاهانبیتفاوتخواندهميشوند.نوردورگیدرصنعتکشتوپرورش

گلوگیاهبسـیارحائزاهّمیتاسـت.درگلخانههاطولروزوشـبرا
بـهطورمصنوعیکنترلميکنند.پرورشدهندگانگل،گیاهانرادر
فصولـیازسـالواداربـهگلدهیميکنندکهمعمـوالًدرآنزمانبه
طورطبیعیگلتولیدنمیکنند.گیاهبنتقنسـول)بنتکنسـول(و

زنبقدرچنینشرایطیپرورشدادهميشوند.
زنبق:علفیچندسالهاست،چونریزومداردتولیدمثلغیرجنسی

همداردیعنیبدونگردهافشانیهمميتواندتولیدمثلکند.زنبقگل
کاملدارداینگیاهروزبلنداست،اوایلتابستانگلميدهد،اگریک
شـببلندباکمکیکفالشنوریشکسـتهشـود،زنبقگلميدهد.

ولیبنتقنسولگلنميدهد.

I
1 گیاهزنبقگیاهیروزبلندوشبکوتاهاستودرشبهایکوتاهبدوننیازبهفالشنوریگلميدهدیعنیوجودفالش.

نوریدرطولشبهایکوتاهالزامینیست.

پمنخلوهلدمم:ل
دمارشـدونموبسـیاریازگیاهانراتحتتأثیرقرارميدهد.مثاًلً،درصورتیکهدمادرطولشـببسـیارباالباشـد،بسـیاریاز
گیاهاِنگوجهفرنگیگلنمیدهند.بسیاریازگیاهاندرصورتیکهبهمدتچندساعتدرمعرضدماهایپایین)سرما(قرارنگیرند،
دراوایلبهارموفقبهتشکیلگلنخواهندشد.دماهایپایینباعثورودگیاهانبهمرحلهیموقتیعدمفعالیتدرپاییزميشود.

اینگیاهاندرطولزمسـتانیاحتیدرطولدورهیگرماکهاغلبدرطولزمسـتانمشـاهدهميشـودغیرفعالباقیمیمانند.
برگهـایگیاهـانبرگریزدرطـولپاییزمیریزند.دراینهنـگامپولکهایمحافظتیضخيمـیدورجوانههایاینگياهان مثـاًلً

تشکيلميشود.اینجوانههاپسازیکدورهیسرمابرگهایجدیدتشکیلمیدهند.
خفتگیوضعیتیاستکهدرطیآن،حتیدرصورتمناسببودنشرایطبرایرشد،
جوانهيگیاهیادانهغیرفعالباقیمیمانندونمیرویند.موادشيمياییعاملخفتگی،
درپاسـخبهدماهایپایين،تجزیهميشوند.بنابراینبسـیاریازگیاهانودانههای
آنهـاتـازمانـیکهبهمدتچندهفتـهدرمعرضدماهایپایینقـرارنگیرند،ازخفتگی
بیدارنميشوندورویشخودراآغازنمیکنند.شستهشدنبعضیازموادشیمیاییعامل
خفتگیراهدیگربرطرفشدنخفتگیدانههاست.دورههایخفتگیدربسیاریازگیاهانی
کهزمسـتانمحلزندگیآنهاسـرداسـت،مشـاهدهميشـود.خفتگیبهگیاهانکمک
ميکندکهباجلوگیریازرشدجوانههاوجوانهزنیدانههادرطولگرمایموقتیقبلاز

خفتگيجوانه.پولکهايضخیمجوانههايخفتهموجودشروعوخاتمهیزمستان،بهبقایخودادامهدهندوازبیننروند.
رويشاخهينورستهيدرختسیبراميپوشانند.
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1 . گياهآگاو،
2(پسازگلدهیورسیدندانههاازبینمیرود. 1(ازگیاهانچوبیوچندسالهاست

4(دریکفصلرشد،تمامچرخهزندگیاشراتکمیلميکند. 3(درطولزندگیاش،چندینمرتبهبهبارمینشیند.

2 کدامعبارتنادرستاست؟.
1(گیاهآگاوپسازچندبارگلدادنميمیرد.

2(گیاهمعموالًدرطولزندگيبهنموخودادامهميدهد.
3(علتتشکیلحلقههايساالنهتفاوتقطرعناصرآوندياست.

4(کامبیومچوبپنبهساز،پیشازرشدقطريوازبینرفتنروپوست،تشکیلميشود.

3 . بسياریازگياهانعلفی،
2(پسازتکمیلیکدورهرویشیازبینمیروند. 1(درطولعمرچندسالهخود،یکبارگلمیدهند.

4(برایتکمیلچرخهزندگیخود،دودورهرویشیراپشتسرمیگذارند. 3(پسازهردورهرشد،ساقههواییخودراازدستمیدهند.

4 کدامعبارتنادرستاست؟.
1(درشرایطی،یکسلولپیکریگاوميتواندهمهیژنهایخودرافعالنماید.

2(بسیاریازسلولهایارکیدهتحتشرایطیميتوانندهمهیژنهایخودرافعالسازند.
3(رشدوتمایزدرطولزندگیگیاهآفتابگردانپیوستهادامهدارد.

4(درانسانهمگامبانمو،دستهایازژنهاکهکنترلکنندهیتمایزهستندفعالميشوند.

5 . هستند، درچرخهیزندگیهمهیگياهانیکهدارای
1(رشدپسینـدرطولعمرخودچندینمرتبهگلمیدهند.

2(ساقهیعلفیهواییـپسازهردورهیرشد،ساقههایهواییخودراازدستمیدهند.
3(گامتوفیتکوچکفتوسنتزکنندهـگامتنردردانهیگردهتشکیلنميشود.

4(رویانیبابیشازیکلپهـساقهیجوانپسازجوانهزنیقالبتشکیلميدهد.

6 . کدامعبارتنادرستاست؟بسياریاز
1(گیاهانعلفیوهمهیگیاهانچوبیچندسالههستند.2(ساقهیجوانحاصلازجوانهزنیدرگیاهاندولپهقالبتشکیلميدهد.

4(گیاهانیکساله،علفیهستند. 3(سلولهایگیاهبالغميتوانندهمهیژنهایخودرافعالکنند.
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  53 . زنبورعسلیکهازطریقبکرزاییتوليدميشود،زنبور
1(نریاست،کههمهیژنهایمادرشرادارد.

2(نریاست،کهازتقسیمتخمکملکهبهوجودمیآید.
3(مادهایاست،کهازنظرژنتیکیکاماًلشبیهمادرش)ملکه(است.

4(مادهایاست،کهانرژیخودراصرفنگهداریزادههایملکهميکند.

54 کدامعبارتصحيحاست؟.
1(تراکئیدهادرهمهیگیاهانبدوندانهوجوددارند.

2(آوندهایچوبیپسازبلوغهدایتشیرهیخامرابرعهدهميگیرند.
3(تراکئیدهادرپایانههایخودعالوهبرالندارایمنافذکوچکیهستند.

4(شیرهیپرودهفقطازالنهایموجوددرصفحهیغربالیعبورميکنند.

55 کدامعبارتدرموردگياهذرتنادرستاست؟.
2(هنگامجوانهزنی،لپهزیرزمینباقیمیماند. 1(تکثیرازطریقدانهانجامميگیرد.

4(پوششدانهازتمایزبافتهایتخمکبهوجودمیآید. 3(ساقهیجوانبعدازجوانهزنیقالبتشکیلميدهد.

56 . همهیگياهان
2(علفی،یکسالههستند.  1(چوبی،چندسالههستند.

4(چوبیحداقلیکبارگلميدهد.  3(علفیرشدپسینندارند.

57 کدامعبارتدرموردهورمونهایگياهینادرستاست؟.
2(آبسیزیکاسید،هنگامزخمهایمکانیکیبافت،افزایشمییابد. 1(ژیبرلین،سببنمومیوهوجوانهزنیميشود.

4(اتیلن،انتقالیونهادرشرایطنامساعدمحیطیراکنترلميکند. 3(اکسین،دررأسگیاهچههایجودوسر،تولیدميشود.

58 . هورمونیکهموجبچيرگیرأسیدرگياهميشود
1(برایافزایشمدتنگهداریمیوههاوسبزیجاتدرانبارکاربرددارد.

2(درفنکشتبافتبرایایجادساقهازسلولهایتمایزنیافتهکاربرددارد.
3(انعطافپذیریدیوارهیسلولیرابرایرشدطولیافزایشميدهد.

4(موجبحفظتعادلآبدرگیاهازطریقبستنروزنههایهواییميشود

59 راافزایشميدهد؟)سراسری88(. هورمونیکهازاغلببافتهایگياهیترشحميشود،
4(شادابیشاخههایگل 3(سرعترسیدگیمیوهها 2(مدتنگهداریمیوهها 1(رشدجوانههایجانبی

60 استفادهميشود؟)سراسری87(. امروزهازترکيباتموثردرفتوتروپيسمگياهانگندمی،در
4(افزایشمدتنگهداریمیوهها 3(حفظتعادلآبدرگیاهان 2(تقویتریشهزایی 1(رشدجوانههایجانبی

61 کدامهورمونميتواندباعثپایينآمدنفشارتورژسانسدرسلولهاینگهبانروزنهشود؟)سراسری86(.
4(آبسیزیکاسید 3(سیتوکنین 2(ژیبرلین 1(اکسین

62 صورتنمیگيرد؟)سراسری85(. تحتتأثير
4(ژیبرلین،درشتشدنمیوهها 3(اتیلن،رسیدنمیوهها 2(اکسینریزشبرگها 1(اکسین،چیرگیراسی

63 نقشهورمونیکهدررئوسریشهتوليدميشودکداماست؟)سراسری84(.
4(درشتکردنمیوههایبدوندانه 3(ریشهدارکردنقلمهها 2(افزایشمدتنگهداریمیوهها 1(افزایشرسیدگیمیوهها

64 کدامعملرانمیتوانبهآبسيزیکاسيدیااتيلننسبتداد؟)سراسری83(.
4(بستنروزنههایهوایی 3(رسیدگیمیوهها 2(بیداریجوانهها 1(ریزشبرگها
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  65 استفادهميشود.. ازمادهشناختهشدهتوسطفریتزونتبرای

4(رشدجوانههایجانبیساقه 3(بستنروزنههایهواییبرگ 2(شادابیشاخههایگل 1(ریشهدارکردنقلمهها

66 گياهیکهپسازیکبارگلدهیوتوليددانهازبينمیرود،ریشـهاشرشـدپسينداردوبرایبهسازیآنازروشالحاقپروتوپالستها.
است استفادهميشود،

4(آفتابگردان 3(ارکیده 2(هویج 1(نرگس

67 شود.)خارجکشور93(. است،نمیتواندسبب هورمونیکهمحرک
2(ریشهدارکردنقلمههاـتوقفرشدجوانههایجانبی 1(درشتکردنمیوههایبیدانهـتحریکطویلشدنساقهها
4(تقسیمسلولیـتسهیلدربرداشتمکانیکیمیوهها 3(پالسمولیزسلولهاینگهبانروزنههاـخفتگیدانهها

68 شود.)سراسری93(. است،نمیتواندسبب درگياهان،هورمونیکهمحرک
2(تقسیمسلولیـافزایشمدتنگهداریمیوهها 1(خفتگیجوانههاـپالسمولیزسلولهاینگهبانروزنهها

4(افزایشطولدیوارهیسلولهاـتوقفرشدجوانههایجانب 3(طویلشدنساقههاـخفتگیدانهها

69 )سراسري94(. کدامعبارت،دربارههمهیرشتههایدوکموجوددریکسلولمریستمیگياهحسنیوسف،درستاست؟
2(بهسانترومرکروموزومهامتصلمیگردند. 1(تاصفحهیمیانیسلولادامهمییابند.

4(درپیتغییرشکلموقتاسکلتسلولی،ایجادميشوند. 3(درپیحرکتجفتسانترویولهاشکلميگیرند.

70 کدامعبارت،درموردبسياریازگياهاندرستاست؟)سراسری94(.
1(برگهابرخالفریشهها،بیشتریناکسیژنموردنیازراازطریقفتوسنتزخودتامینميکنند.

2(هورمونموثردرحفظجذبآبتوسطریشهها،درخفتگیجوانههابیتأثیراست.
3(موادشیمیاییعاملخفتگی،درپاسخبهدماهایپایینتجزیهميشوند.

4(هرسلولهستهدار،تواناییتولیدنوعیهورمونمحرکرشدرادارد.

71 . درچرخهیزندگیکاهویدریایی،هرسلولهاپلوئيدی
1(تاژکدار،تواناییهمجوشیباسلولنظیرخودرادارد.

2(تاژکدار،بهساختارپرسلولیگامتوفیتیتبدیلميشود.
3(بدونتاژک،ازمیوزسلولیبادومجموعهکروموزومبهوجودمیآید.

4(بدونتاژک،حاصلتقسیممیتوزسلولیبایکمجموعهکروموزوماست.

72 چندمورد،دربارهیسلولهایدربرگيرندهیکيسهیرویانییکتخمکتازهبارورشدهینخود،نادرستاست؟)سراسری94(.
ب(ميتوانندآلبومنرابهطورکاملمصرفنمایند. الف(حاویکروموزومهایهمتامیباشند.

ج(درشرایطی،ساختارهایچهارکروماتیدیایجادميکنند.د(باتشکیلبخشیویژه،موجباتصالرویانبهگیاهمادرميشوند.
4)4 3)3 2)2 1)1

73 است.)سراسری94(. دارند،اسپوروفيت درهمهیگياهانیکه
2(حرکتهایغیرفعالـبالغکوچکترازگامتوفیت 1(ساقهیزیرزمینیجوانـبرایمدتیبهگامتوفیتوابسته

4(ریشهیگوشتیـجدیدبهگامتوفیتوابسته 3(رشدپسینـبالغتغذیهکنندهیگامتوفیت

74 . چندمورد،عبارتزیررابهدرستیتکميلمینماید؟درگياهان،هرنوع
ب(لقاحتصادفی،بهبروزفنوتیپجدیدزادههامیانجامد. الف(تبادلقطعهبیندوکروموزوم،جهشنامدارد.

د(تفکیککروموزومیدروالدین،باعثنوترکیبیگامتهاميشود. ج(تغییریدرعددکروموزومیسلولها،جهشمحسوبميشود.
4)4 3)3 2)2 1)1

75 وجوددارد.. ،امکانوقوعپدیدهیکراسينگاوردرسلولهای درچرخهیزندگی
4(کاجـآندوسپرم 2(گندمـمولددانهیگردهینارس3(سرخسـآرکگون 1(خزهـآنتریدی
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پمنخلتشریح 

1 2 دقتکنیدکنیدگیاهآگاوگیاهیچندسالهوعلفیاست)ردگزینهی1(ودرطولزندگیخودتنهایکبارگلميدهد.
)ردگزینهی3(چونگیاهیچندسالهاستپسدرچنددورهچرخهیزندگیاشراکاملميکندنهدریکفصل)ردگزینهی

4(بعدازگلدهیورسیدندانهعمرآنبهپایانمیرسد.
2 1 دقتکنیدگیاهآگاوگیاهیچندسـالهاسـتکهتنهایکباردرطولزندگیخودگلميدهدلذاگزینهی1نادرسـت.

اسـت.گیاهانبرخالفجانوراندرطولزندگیخودبهنموادامهمیدهند،بهعنوانمثالتشـکیلبخشهایتازههمانندگل
کهقباًلفاقدآنبودهاسـت)علتدرسـتیگزینهی2(علتتشـکیلحلقهیسـالیانهبهدلیلتفاوتقطرآوندهایچوبیاسـت
کهشاملعناصرآوندیوتراکئیدميشود)علتدرستیگزینهی3(کامبیومچوبپنبهسازدرپوستوزیراپیدرمقرارگرفته
شدهاسـتوباتشـکیلچوبپنبهکهسـاختارسـوبرینیداردباعثازبینرفتناپیدرمميشودوهمچنینباعثرشدقطریو

استحکامدرگیاهميشودپسقبلازرشدقطریوازبینرفتناپیدرمبهوجودآمدهاست.
3 3 برخیازگیاهانعلفیچندسـالههمانندآگاوتنهایکباردرطولزندگیخودگلمیدهندنهبسـیاری)ردگزینهی1(.

بسیاریازگیاهانعلفیجزگیاهانچندسالههستندنهیکسالهویادوساله)ردگزینهی2و4(دقتداشتهباشیددربیشتر
گیاهانعلفیساقههایهواییگیاهبعدازدورهیرشدازبینمیرود.

4 4 بهطـورکلـیدرجانـداراننمـوازطریقژنهاصورتمیگیرد.درانسـانهمگامبانموآندسـتهازژنهاییکهوظیفهی.
کنتـرلتمایـزرابـرعهدهدارند.بعدازتمایزیافتنغیرفعالميشـوندمثاًلدرانسـاندرسـلولهایماکروفاژژنتولیدکنندهی
پرفورینوجوددارداماغیرفعالاسـتویابهاصطالحخاموشاسـتچونسـلولیتمایزیافتهمیباشـدلذاگزینهی4نادرسـت
است.درجانورانتحتشرایطیميتوانهمهیژنهاییکسلولپیکریرافعالکردمثاًلدرپیشدانشگاهیمیخوانیمیان
ویلموتتوانستازیکسلولپیکريتمایزنیافته،تولیدیکگوسفندزندهبکند.دقتکنیددربسیاریازگیاهاننیزاینتمایز

زداییصورتميگیرد.درگیاهانرشدوتمایزپیوستهدرطولزندگیشانبرقراراست.
5 3 دقتکنیدهویجگیاهیدوسـالهاسـتورشـدپسـیندارد)ردگزینهی1(دربسـیاریازگیاهانعلفیسـاقههواییاز.

بینمیرودنههمه)ردگزینهی2(بازدانگانهمرویانیبادویابیشازدولپهدارندکهروشجوانهزنیمتفاوتیبانهاندانگان
دارد)ردگزینهی4(گامتوفیتفتوسنتزکنندهدرگیاهانابتداییدیدهميشودکهدانهیگردهوکیسهیگردهودانهندارند.

6 4 دقتکنیدهمهیگیاهانیکسـالهعلفیلذاگزینهی4نادرسـتاسـت.بسیاریازگیاهانعلفیوهمهیگیاهانچوبی.
چندسالههستند.دقتکنیددربسیاریازگیاهاندولپهایهنگامجوانهزنیقالبدیدهميشود.بسیاریازگیاهانميتوانند
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  54 2 خزههمگیاهیبدوندانهاسـتکهفاقدتراکئیداسـت)ردگزینهی1(تراکئیدهادارایپایانهایبسـتهومخروطیشکل.

هسـتندوشـیرهیخامفقطازطریقالنهامنتقلميشـود)ردگزینهی3(آوندهایآبکششـیرهیپروردهراعالوهبرالنهااز
طریقمنافذصفحهغربالینیزمنتقلميکنند)ردگزینهی4(دقتکنیدآوندهایچوبیبعدازبالغشدنوچوبیشدنوظیفهی

هدایتشیرهیخامرابرعهدهميگیرند.
55 3 دقتداشتهباشـیدذرتگیاهیتکلپهاسـتوهنگامخروججوانههاازخاکغالفمحافظتشـکیلميدهدنهقالبپس.

گزینه3نادرسـتاسـت.ذرتتولیدمثلجنسـیداردوميتواندازطریقدانهتکثیرشـودوهنگامخروججوانهازخاکلپهزیر
خاکباقیمیماند.پوششدانههمانپوستهیتخمکاست.

56 1 دقتداشتهباشیدهمهیگیاهانچوبیچندسالههستندوماگیاهچوبییکسالهودوسالهنداریمدرحالیکهدرگیاهان.
علفیگیاهیکسـالهویادوسـالهویاچندسـالهدیدهميشـود)ردگزینهی2(هویجگیاهدوسـالهیعلفیاسـتکهریشهاش

رشدپسیندارد)ردگزینهی3(بازدانگانگیاهانچوبیهستندواصاًلگلندارند)ردگزینهی4(
57 2 توجهداشتهباشـیدکههورمونآبسـزیکاسـیدهمانطورکهازاسـمآنهممشـخصاسـتدرهنگامکمبودآبازگیاه.

ترشحميشودونقشیمانندهورمونضدادراریدربدنماداردیعنیباعثميشودآبگیاهحفظشودالبتهدرخفتگیدانه
ونیزانتقالفعالیونهمموثراسـتلذاگزینهی2نادرسـتاسـت.ازژیبرلینبرایدرشـتکردنمیوههایبدوندانهاسـتفاده
ميشـود.اتیلنوآبسـزیکاسـیدباعثانتقالفعالیونهادرشرایطنامساعدميشود.هورموناکسیندرراسگیاهچههایجو

یافتميشود.
58 3 هورمونیکهموجبچیرگیراسـیدرجوانههاميشـوداکسـیناست.برایافزایشمدتنگهداریمیوههاازسیتوکینین.

اسـتفادهميشـودنهاکسـین)ردگزینهی1(درکشتبافتبرایتولیدساقهازکالوسازهورمونسیتوکینیناستفادهميشود
)ردگزینهی2(حفظآبازطریقبستنروزنههایهواییتوسطآبسزیکاسیدانجامميشود)ردگزینهی4(اکسینهاباعث

افزایشانعطافپذیریدیوارهیسلولیگیاهميشوند.
59 3 هورمونیکهازاغلببافتهایگیاهیترشحميشوداتیلناستکهباعثافزایشرسیدگیمیوههاميشود..
60 2 هورمونیکهدرفتوتروپیسمنقشمهمیدارداکسیناستکهازآنبرایریشهزاییکالوساستفادهميشود..
61 4 هورمونآبسزیکاسیددرهنگامکمآبیباعثپالسمولیزسلولنگهبانروزنههواییوبستهشدنآنميشود.
62 2 دقتداشتهباشـیداکسـینباعثریزشبرگهانميشود.ریزشبرگهاتحتتأثیرهورمونبازدارندهیرشداست.اکسین.

باعثچیرگیراسیوژیبرلینباعثدرشتشدنمیوههایبدوندانهميشود.
63 2 هورمونیکهدرراسریشهساختهميشودسیتوکینیناستکهباعثافزایشمدتنگهداریمیوههاميشود..
64 2 بیدارشدنجوانههاتوسطهورمونژیبرلیناستنهاتیلنوآبسزیکاسید..
65 1مادهیکشفشدهتوسطفریتزونتاکسیناستکهازآنبرایریشهدارکردنقلمههااستفادهميشود..
66 2 ریشهیهویجرشدپسیندارد،یکبارگلميدهدودرالحاقپروتوپالستازآناستفادهميشود..
67 4 هورمونیکهمحرکتقسیمسلولیاستسیتوکینیناستکهنميتواندرتسهیلبرداشتمکانیکیمیوههاازآناستفاده.

کرد،برایتسهیلبرداشتمکانیکیازاتیلناستفادهميشود.)پاسخگزینهی4(ازژیبرلینبرایدرشتکردنمیوهبدوندانه
اسـتفادهميشـودکهژیبرلینميتواندسـبببزرگشدنسـاقهنیزشود)ردگزینهی1(برایریشـهدارکردنقلمههاازنسبت
باالیاکسینبهسیتوکینیناستفادهميشودکهاکسینموجببازدارندگیرشدجوانههایاچیرگیراسیميشود)ردگزینهی
2(آبسزیکاسیدباپالسمولیزنگهبانروزنههاباعثبستهشدنآنهاميشودکهدرخفتگیدانههمنقشدارد)ردگزینهی3(

68 3 درگیاهانهورمونیکهباعثطویلشدنساقهميشودژیبرلیناستکهباعثازبینرفتنخفتگیجوانهیدانهميشود.
پسنميتواندسـببخفتگیدانههاشـود)پاسـخگزینهی3(آبسـزیکاسـیدمحرکخفتگیدانههااسـتکهباعثپالسمولیز
نگهبانروزنههاوبستهشـدنروزنههایهواییميشـود)ردگزینهی1(سـیتوکینینمحرکتقسـیمسـلولیاسـتکهموجب
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افزایشمدتنگهداریمیوههاهمميشـود)ردگزینهی2(اکسـینباعثافزایشطولدیوارهیسـلولیميشودکهعالوهبرآن  
درتوقفرشدجوانههایجانبینیزنقشدارد)ردگزینهی4(

69 4 توجهداشتهباشـیدبعضیازرشـتههایدوکتامیانهسـلولآمدهوبهسـانترومرکروموزمهامتصلشـدهوبعضیدیگرتا.
حاشیهیسلولهایامتدادیافته)ردگزینهی1و2(گیاهحسنیوسفگیاهینهاندانهاستلذادرآنسانتریولدیدهنميشود

)ردگزینهی3(رشتههایدوکدرپیتغییرشکلموقتاسکلتسلولیایجادشدهاندکهتاپایانتقسیمباقیمیمانند.
70 3 دقتداشتهباشـیدبیشتریناکسـیژنموردنیازسـلولهایبرگهاازهواتامینميشـوند)ردگزینهی1(آبسزیکاسید.

هورمـونموثـردرحفظآبگیاهاسـتکهدرخفتگیجوانهیدانههمموثراسـت)ردگزینـهی2(دقتکنیدکههورمونهای
رشـددرگیاهعبارتاندازاکسـینوژیبرلینوسـیتوکینینکهسـیتوکینیندرریشـهواکسیندرجوانههاوساقههاوژیبرلین
درسـاقهودانههایدرحالنموترشـحميشـودامانميتوانگفتهرسلولزندهدارایهستهاینهورمونهاراترشحميکنند
)ردگزینهی4(موادشـیمیاییمحرکخفتگیباقرارگرفتندردماهایپایینتجزیهميشـوندبهعنوانمثالآبسـزیکاسـید

کهمحرکخفتگیاستدردمایپایینتجزیهشدهوجوانههاشروعبهرشدميکنند.
71 4 دقتداشتهباشیددرکاهویدریاییزئوسپوریاهمانهاگ4تاژکهاستکهتواناییلقاحراندارد)ردگزینهی1(گامتها.

2تاژکههسـتندکهنميتوانندسـاختارپرسـلولیهاپلوئیدبسـازندبلکهباانجاملقاحميتوانندسـاختاراسپوروفیتدیپلوئیدرا
بسـازند)ردگزینهی2(سـلولهایهاپلوئیددرکاهویدریاییعبارتنداز:هاگوگامتوگامتوفیتکههاگوگامتتاژکدار
استپستنهاسلولهاپلوئیدبدونتاژکگامتوفیتاستکهباتقسیممیتوزهاگبهوجودآمدهنهبامیوزآن)ردگزینهی3(

گامتوفیتساختارهاپلوئیدبدونتاژکاستکهازتقسیممیتوزهاگهاپلوئیدیتشکیلشدهاست.
72 3 موارد)ب،ج،د(نادرسـتهسـتند.سـلولهایدربرگیرندهیتخمکیاهمانهاگدانماده،پارانشـیمخورشاسـتکه.

دارایکروموزومهمتااستچونساختاریدیپلوئیدیدارد)علتدرستیالف(دقتکنیدسلولتخمازاندوختهیغذاییدانهها
استفادهميکندنهپارانشیمخورش)علتنادرستیب(توجهداشتهباشیدتقسیممیوزدربعضیازسلولهایپارانشیمخورش
وقبلازلقاحدیدهميشودسایرپارانشیمهامیوزنميکنند.چوندرصورتسؤالگفتهشدهدرتخمکلقاحیافتهپسميتوان
نتیجهگرفتکهپارانشـیمقباًلمیوزکردهومابقیپارانشـیمهامیوزندارند)علتنادرسـتیج(دقتکنیدسلولتخمباتقسیم

نابرابرموجباتصالرویانبهگیاهمادرميشودنهپارانشیمخورش)علتنادرستید(
73 3 زنبقدارایسـاقهیزیرزمینیاسـتکهاسـپوروفیتآنکاماًلمسـتقلازگامتوفیتاسـت)ردگزینهی1(درهاگدان.

سـرخسحرکتغیرفعالدیدهميشـوددرحالیکهاسـپوروفیتبالغشبزرگترازگامتوفیتاست)ردگزینهی2(گیاهانچند
سالهیعلفی،ساقهیزیرزمینیوریشهیگوشتیدارندوچوننهاندانههستندپساسپوروفیتشانمستقلازگامتوفیتاست
)ردگزینهی4(گیاهانیکهرشـدپسـیندارندگیاهانپیشـرفتههستندکهگامتوفیتآنهاکاماًلوابستهبهاسپوروفیتاستو

ازآنتغذیهميکند.
74 1 فقطمورد)ج(صحیحاست.دقتداشتهباشیدکراسینگاوریعنیتبادلقطعهبیندوکروموزومهمتادرحالیکهجهش.

بهحسابنمیآید)علتنادرستیالف(نميتوانگفتطیهرنوعلقاحیفنوتیپجدیددرفرزندانبهوجودمیآیدچونممکن
اسـتفنوتیپفرزندانشـبیهوالدینباشد)علتنادرسـتیب(نمیتوانگفتهرنوعتفکیککروموزومیدروالدیننوترکیبی
ایجـادميکنـدچونممکناسـتژنوتیپوفنوتیپایجادشـدهشـبیهوالدینباشـد)علتنادرسـتید(هرنـوعتغییردرعدد

کروموزومیجاندارنوعیجهشژنتیکیمحسوبميشود.
75 2 آنتریدیوآرکگندرخزهوسـرخسباتقسـیممیتوزگامتمیسـازدنهبامیوزپسامکانوقوعکراسـینگاوردرآنها.

وجودندارد)ردگزینهی1و3(آندوسپرمکاجهاپلوئیداستوباتقسیممیتوزآرکگنهارامیسازدنهبامیوز)ردگزینهی4(
گردهینارسدرگیاهانپیشرفتههمانهاگاستکهباتقسیممیوزازسلولمولدخودیاهمانهاگدانبهوجودمیآیدپس

ميتواندرآنهاکراسینگاوریافت.
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