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دمبلايرگ

لايروزهن�

گ�ا�ان ساختمان

گ�ا�ان

گ�ا�ان بهند� طبق�

هنگ�بان سلول

لايروپوست

لايرگبلايرگ

پ�هن�

بلايرگ م�ان

تهنفس

فتوسهنتز

دالاير آوهندآوهند بدون

داهن� بدون دالاير گلم�وهبلايرگساق�لاير�ش�داهن�

لايرو�ش� زا�ش�اهندام اهندام

بلايرگ بخش�ا�
ساختمان

بلايرگ بلايرگدلايروهن� وظا�ف

�وت��ول

فتوسهنتز مؤثلايربلاير عوامل

فتوسهنتز فوا�د

دانش آموزان عزیز با مطالعه ی این فصل، شما با ساختمان برگ، فتوسنتز و مزایای عمل فتوسنتز آشنا خواهید شد.

در سال های پیش با بخش های مختلف گیاه مثل ریشه، ساقه و برگ و بخش های زایشی گیاه )گل و میوه( و تفاوت 

تک لپه ای ها و دو لپه ای ها آشنا شده اید. 

گیاهان موجودات غذاساز 

در  زیرا  بوده اند،  گیاه شناس  دانشمندان  توّجه  مورد  همیشه  گیاهان  می شناسیم.  گیاهان  سبز  رنگ  با  را  طبیعت 

طبیعت گیاهان سبز تنها موجوداتی هستند که با ساخت غذای مورد نیاز خود و سایر جانداران و تولید اکسیژن، نقش 

بسیار مهم و حیاتی دارند، به گونه ای که اگر گیاهان از بین بروند تقریباً تمام موجودات زنده نیز از بین خواهند رفت.

ساختمان بدن گیاهان

الف( اندام های رویشی )رویا(: اندام هایی که سبب رشد گیاه می شوند. مانند: ریشه، ساقه و برگ
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ب( اندام های زایشی )زایا(: اندام هایی که در تولید مثل گیاه دخالت دارند. مانند: گل، میوه و دانه

به جدول زیر توّجه کنید: 

آوندساقهریشه

ظاهر  دانه  در  که  عضوی  اّولین   -1

می شود.

۲- جذب آب و مواّد معدنی از خاک

۳- محکم نگه داشتن گیاه در خاک

ترب،  مثل  مواّدغذایی  ذخیره   -۴

شلغم و ...

1- نگهداری شاخه ها و برگ ها

مواّد  و  برگ ها  به  امالح  و  آب  هدایت   -۲

ساخته شده از برگ به سایر قسمت ها توسط 

آن ها

۳- برخی از ساقه ها مثل گیاه کاکتوس نقش 

غذاسازی دارند.

مواّد  ذخیره  مسئول  ساقه ها  از  برخی   -۴

غذایی هستند.

مثل  هستند  زمینی  زیر  ساقه ها  از  بعضی   -5

سیر، پیاز و سیب زمینی 

1- لوله های باریک و یک طرفه برای 

جابه جایی مواد در گیاه

آبکش  و  آوند چوبی  نوع  دو  به   -۲

تقسیم بندی می شوند.

معدنی  مواّد  و  آب  چوبی  آوند   -۳

)مواّد خام( به برگ می رساند.

شده  ساخته  مواّد  آبکش  آوند   -۴

)شیره پرورده( را به تمام قسمت های 

گیاه منتقل می کند.

برگ

برگ کارخانه فتوسنتز )غذاسازی( در گیاهان است. وجود سبزینه زیاد و روزنه ها سبب شده تا برگ اندام اصلی 

غذاسازی باشد.

بخش های برگ ½

1- پهنک: بخش ضخیم و پهن برگ می باشد و شکل های مختلفی 

دارد.

۲- رگبرگ: ادامه آوندهای چوبی و آبکش موجود در ساقه است.

برگ  به  استحکام  و  شکل دهی  مواد،  انتقال  مسئول  رگبرگ ها 

هستند.

۳- دمبرگ: بخش بین پهنک و ساقه است.
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ساختمان برگ

در شکل روبه رو به ساختمان یک برگ توّجه کنید.

در جدول زیر با اجزاء یک برگ آشنا می شوید.

سطح باالیی و پایینی برگ با یک الیه سلّول شفاف پوشیده شده است و کلروفیل ندارد ولی دارای روزنه های روپوست

ریزی است. 

ماّده ی موم مانندی که سطح برگ را می پوشاند و برگ را از سرما و گرما حفظ می کند. کوتیکول

میان برگ چون دارای کلروپالست است، بیش تر غذاسازی در این قسمت صورت می گیرد. بین سلّول های میان برگ

میان برگ آوندهای چوبی و آبکش وجود دارد. 

در اطراف روزنه دو سلّول لوبیایی شکل هستند که مسئول باز و بسته شدن روزنه هستند. سلّول نگهبان

سوراخ های ریز میکروسکوپی که با باز و بسته شدن توسط سلّول نگهبان عمل تبادل گازها )کربن دی اکسید روزنه

و اکسیژن( را فراهم می سازند. روزنه ها بیش تر در سطح زیرین برگ هستند تا گیاه آب کم تری از دست 

بدهد. روزنه ها در شب بسته و در روز باز هستند. 
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غذاسازی در گیاهان )فتوسنتز( 

شکل زیر مراحل غذاسازی را درون برگ نشان می دهد. برگ محّل غذاسازی گیاه است. فتو یعنی نور و سنتز 

به معنی ساختن است. غذاسازی به وسیله ی انرژی نور خورشید، فتوسنتز نام دارد. عمل فتوسنتز در گیاه به وسیله 

کلروفیل )سبزینه( و در حضور نور خورشید انجام می گیرد. سبزینه انرژی نور خورشید را جذب می کند و به مواّد 

غذایی تبدیل می کند. از طرفی روزنه های برگ، کربن دی اکسید هوا را گرفته و ریشه ها به وسیله ی تارهای کشنده ی 

خود آب و مواّد محلول را می گیرند و به وسیله ی آوندها به برگ می رسانند. در این عمل، آب و کربن دی اکسید 

درون برگ واکنش شیمیایی انجام می دهند و نور خورشید انرژی این واکنش را تأمین می کند و در نهایت در ماّده 

قند و اکسیژن برای گیاه تولید می شود. قند )گلوکز( اّولین محصول فتوسنتز در حین تغییرات شیمیایی، به نشاسته، 

پروتئین و چربی تبدیل می شود.

بخالايرآب

ا�س�ژن

لايروزهن�

ا�س�د د� �لايربن

گلو�ز قهند

(داهن�) پلايروتئ�ن

داهن�) - (م�وه مچلايرب�

زم�هن�) س�ب ز�لايرزم�هن� ساق� و �ا داهن� (دلاير هنشاست�

(آوهند�ا) لايرگبلايرگ

(آوهند�ا) دمبلايرگ

(آوهند�ا) ساق�

�شهنده) تالاير�ا� و (آوهند�ا لاير�ش�

آب

هنولاير

غذا

خا� و آب دلاير محلول معدهن� مواد

مواّد مورد نیاز برای غذاسازی گیاهان عبارتند از آب، کربن دی اکسید، نور، خاک و سبزینه

محصول غذاسازی گیاهان عبارتند از 1- اکسیژن ۲- مواّد قندی

بنابراین عملیات فتوسنتز طبق رابطه ی زیر تعریف می شود: 

نور خورشیدقند ساده )گلوکز( + اکسیژن                           آب + کربن دی اکسید
سبزینه

پروتئین

نشاسته

چربی
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تنّفس در گیاهان

گیاهان به عنوان موجودات زنده برای حیات خود نیاز به انرژی دارند، پس همواره تنّفس می کنند. گیاهان اکسیژن 

هوا را می گیرند، مواّد غذایی ساخته شده ی خود را می سوزانند و انرژی حاصله را برای فّعالّیت های حیاتی خود مصرف 

می کنند. در نتیجه این عمل کربن دی اکسید و آب تولید می شود.

اکسیژن از طریق روزنه ها وارد می شود و کربن دی اکسید و آب اضافی از طریق روزنه ها خارج می شود.

آب + کربن دی اکسید → اکسیژن + قند ساده: عملیات تنفس در گیاهان  

نشاسته در برگ

معّرف و مشّخص  کننده ی نشاسته، محلول ید است. اگر روی نان، برنج یا سیب زمینی چند قطره محلول ید قهوه ای 

بریزیم، رنگ آبی تیره تولید می شود، یعنی در ساختمان این مواد نشاسته وجود دارد.

برگ در نتیجه ی غذاسازی، نشاسته تولید می کند. )قند تولید شده توسط برگ بالفاصله به نشاسته تبدیل می شود( 

برای اثبات این مسئله به آزمایش زیر توّجه کنید.

1۳ ۲۴5

1( گذاشتن برگ در بشر حاوی الکل

۲( قرار دادن بشر حاوی الکل در بشر حاوی آب و قرار دادن آن ها روی حرارت

۳( شست و شوی الکل برگ در زیر آب 

۴( خشک شدن برگ و سپس ریختن چند قطره محلول ید روی آن

5( ایجاد رنگ آبی تیره در برگ

هن�ته بشر حاوی الکل نباید روی حرارت مستقیم قرار گیرد، زیرا الکل بسیار آتش گیر است.
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مواّد غذایی محصول فتوسنتز

غذا در برگ ساخته می شود. اّما ممکن است در نقاط مختلف از گیاه و به صورت مواّد مختلف ذخیره شود. به جدول 

زیر دّقت کنید.

تصویرمثالغذای ذخیره شده

مواّد قندی

چغندر - شلغم - هویجریشه قند دار

نیشکرساقه قند دار

هلو - انگور - خرمامیوه قند دار

   

مواّد نشاسته دار

سیب زمینیساقه نشاسته دار

موز - خربزهمیوه نشاسته دار

گندم - جو - ذّرت - برنجدانه نشاسته دار

مواّد روغن دار

نارگیل - زیتونمیوه روغن دار

بادام و گردو - آفتابگرداندانه روغن دار

مواّد پروتئین دار

لوبیا - سویادانه پروتئین دار

موز - زردآلومیوه پروتئین دار



16۲

فواید گیاهان و عمل فتوسنتز ½

1- تولید غذا برای موجودات زنده

۲- تبدیل کربن دی اکسید به اکسیژن و کم کردن آلودگی

۳- کمک به مرطوب شدن هوا با دفع بخار آب

بداهن�م ب�شتر

هستند.  جلبک ها  دریاها،  در  تولیدکنندگان  اغلب  هستند،  سبز  گیاهان  خشکی،  در  تولیدکنندها  که  همان طور 

اکسیژنی که تمام موجودات زنده برای تنّفس استفاده می کنند، حاصل غذاسازی گیاهان و جلبک هاست و اگر عمل 

فتوسنتز نبود، جانداران روی کره زمین نیز گاز اکسیژن برای تنّفس نداشتند و حیات به خطر می افتاد.

با انجام یک آزمایش می توان ثابت کرد گیاهان هنگام عمل فتوسنتز اکسیژن موردنیاز جانوران را تأمین می کنند.

در قرن 18 میالدی آزمایشی انجام شد که ابتدا موشی را درون محفظه ای بدون هوا قرار دادند. موش بعد از مّدت 

کوتاهی از بین رفت. سپس یک گیاه را در آن محفظه قرار دادند. این گیاه نیز بعد از مّدتی زرد و پژمرده شد. در 

آزمایش دیگری کنار یک موش یک گیاه شاداب قرار دادند و این بار موش و گیاه تا مّدت زمان بیش تری زنده 

ماندند. 

علّت: در آزمایش اّول موش تمام اکسیژن مخزن را مصرف کرد. پس از مّدتی و بعد از تمام شدن اکسیژن، موش 

از بین رفت. در آزمایش دّوم نیز گیاه کربن دی اکسید موجود در داخل ظرف را جذب کرده و عمل فتوسنتز را انجام 

داده است ولی دیگر کربن دی اکسید نمانده که فتوسنتز کند، پس گیاه نیز پژمرده شده است. در آزمایش سّوم، موش 

در اثر تنّفس، اکسیژن را مصرف کرده و کربن دی اکسید تولید می کند. از طرفی گیاه کربن دی اکسید را مصرف و 

اکسیژن تولید می کند. به این ترتیب همواره اکسیژن و کربن دی اکسید تولید می شود.

هن�ته به جای استفاده از یک موجود زنده در این آزمایش می توان مشابه مثال کتاب درسی از سوختن 

شمع استفاده کرده که در اثر سوختن، اکسیژن مصرف و کربن دی اکسید تولید می کند.
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هن�ته گیاه با فتوسنتز، کربن دی اکسید هوا را گرفته و اکسیژن تولید می کند و برگ مانند فیلتر آلودگی های 

هوا را جذب کرده و کاهش می دهد.

هن�ته گیاهان در شب که نور نیست، فقط تنّفس و در روز هم فتوسنتز و هم تنّفس می کنند. درختان و 

گیاهان در شب با انجام عمل تنّفس همه اکسیژن محیط را جذب می کنند، به این دلیل است که می گویند، شب ها 

نباید زیر درختان خوابید چون احتمال خفگی یا مسمومیت با گاز کربن دی اکسید بیشتر می شود.

بداهن�م  ب�شتر

گیاهان گوشت خوار: 

در گیاهان گوشت خوار پهنک برگ شبیه تله عمل می کند و حشرات را شکار می کند و با این کار نیتروژن موردنیاز 

گیاه را تأمین می کند. )گلوکز ساخته شده در گیاه برای این که بتواند به پروتئین تبدیل شود به نیتروژن نیاز دارد( و 

نیتروژن را از تجزیه بدن این موجودات به دست می آورند.
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تمچــــر�ن

جاهای خالی را با عبارات مناسب کامل کنید.  ½

..................... در خاک هایی رشد می کنند که مواّد غذایی کمی دارند و مجبورند از حشرات  1. گیاهان 

تغذیه کنند.

2. آفتاب گردان همانند ..................... مواّد روغنی را در دانه ی خود ذخیره می کنند.

3. اگر محلول ید را بر روی ماّده ای که نشاسته دارد بریزیم، به رنگ ..................... در می آید.

4. برگ درختان انرژی ساخته شده را به صورت ..................... در خود ذخیره می کنند.

5. اندام غذاسازی در گیاهان ..................... می باشد.

جمالت درست را با )( و جمالت نادرست را با )( مشخص کنید. ½

1. جانداران گیاه خوار تنها موجودات وابسته به گیاهان هستند. 

2. غذاسازی برگ های زرد، کم تر از برگ های سبز است. 

3. شّدت غذاسازی در شب کاهش می یابد، اّما متوّقف نمی شود. 

4. انرژی تابشی خورشید در فتوسنتز به صورت انرژی گرمایی ذخیره می شود. 

5. رنگ برگ در محلول ید، آبی تیره می شود. 

به سواالت زیر پاسخ کامل دهید.  ½

1. اگر گیاهی توانست غذایی زیادتر از حّد نیازش را بسازد، فکر می کنید اضافی این ماّده غذایی را در کجا 

ذخیره می کند؟

2. دو مورد از فواید فتوسنتز را توضیح دهید.

3. اگر روزنه های برگ را چرب کنیم، فکر می کنید چه اتّفاقی روی می دهد؟
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4. به دّقت به شکل ها نگاه کنید، سپس به سواالت زیر پاسخ دهید: 

الف( چرا شمع در شکل )1( پس از مدتی خاموش می شود؟

ب( با گذشت زمان، مقدار کدام گاز در ظرف شماره )1( افزایش می یابد؟ علّت چیست؟ 

پ( با مقایسه ی شکل شماره )3( با ظرف های )1( و )2( چه نتیجه ای می گیرید؟ 

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

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

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

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

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

 

5. در عمل فتوسنتز، گیاه به چه چیزهایی احتیاج دارد و چه چیزهایی را تولید می کند؟ 

6. هر یک از عبارات قسمت )الف( را به مورد مربوط به آن در قسمت )ب( وصل کنید. 

ساقه قنددار

اولین ماّده ی تولیدی عملیات فتوسنتز

میوه قنددار

نیشکر 

روغن

گلوکز

نشاسته

خرما

7. جدول زیر را کامل کنید. 

وظایف آوندوظایف ساقهوظایف ریشه

)1

)2

)1

)2

)1

)2

)1( )2(

)3(
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8. در شکل روبه رو اندام رویشی و زایشی را مشّخص کنید.

 

9. اندام رویشی گیاهان را نام ببرید.

10. چرا گیاهان همواره مورد توّجه گیاه شناسان بوده اند؟

11. در شکل روبه رو بخش های مختلف برگ را نام ببرید و روی شکل مشخّص کنید.

12. چرا هوای محیطی که درختان و گیاهان سبز دارد، خنک تر است؟
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13. چگونه با انجام یک آزمایش می توانید نشان دهید برگ دارای نشاسته است؟

14. در کدام گیاه هم ساقه و هم برگ وظیفه ی ساخت غذا را بر عهده دارند؟

15. گیاهان گوشتخوار چه عملی انجام می دهند؟
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1. هر کدام از مواّد غذایی زیر در چه دسته بندی گیاهی قرار می گیرند در جدول زیر بنویسید.

برنجسیب زمینیزیتونگندم 

2. به نظر شما درون ظرف کدام موجود را قرار دهیم تا مّدت زیادی زنده بماند؟ چرا؟ 

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

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

 

3. جاهای خالی را تکمیل کنید.  

1( گاز تولید شده در عمل فتوسنتز: ...............................................................................

2( عملی که گیاه انجام می دهد: ......................................................................................

3( ماده تولیدی گیاه به سرعت به نشاسته تبدیل می شود: ........................................................................................

.......................................................................................................................................................... 4( انرژی مصرفی: 

5( گاز ورودی به برگ از طریق روزنه ها: ..................................................................................................................

6: مایعی که ریشه ها به برگ می رساند: .....................................................................................................................

4. فرمول فتوسنتز را بنویسید.

5. گیاهان چگونه به کم کردن آلودگی هوا کمک می کنند؟

6. فتوسنتز چیست؟
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7. کلروفیل یا سبزینه چه عملی در برگ انجام می دهد؟

8. کامل کنید.

دانه روغن دار

میوه روغن دار .................................. ..................................

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

9. کامل کنید.

دانه نشاسته دار

میوه نشاسته دار .................................. ..................................

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

 

10. چگونه به حفظ محیط زیست کمک کنیم؟

گزینه ی صحیح را انتخاب کنید.  ½

1. سه عامل اصلی در فتوسنتز گیاهان کدام گزینه است؟

 ۱( انرژی نورانی - آب - کربن دی اکسید

 ۲( انرژی خورشید - کربن دی اکسید - قند

 ۳( انرژی نورانی - اکسیژن - آب

 ۴( آب - کربن دی اکسید - امالح معدنی

2. کدام گازها به ترتیب برای تنّفس و فتوسنتز معّرفی می شوند؟

 ۲( کربن دی اکسید - کربن دی اکسید   ۱( اکسیژن - کربن دی اکسید

 ۴( اکسیژن - اکسیژن   ۳( کربن دی اکسید - اکسیژن
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3. به ترتیب میوه و دانه ی کدام گیاه روغنی است؟

 ۴( زیتون - ُکنجد 	 ۳( آفتاب گردان - نارگیل 	 ۲( جو - ذّرت 	 ۱( ذّرت - گردو

4. در عمل فتوسنتز چه تبدیالت انرژی صورت می گیرد؟

 ۲( نورانی به هسته ای 	 	 ۱( شیمیایی به شیمیایی

 ۴( شیمیایی به نورانی و گرمایی 	 	 ۳( نورانی به شیمیایی

5. معموالً تعداد روزنه ها در سطح باالیی برگ ......................

 .۲( در گیاهان مختلف متفاوت است 	 .۱( با سطح زیرین برابر است

 .۴( بیش تر از سطح زیرین برگ است 	 .۳( کمتر از سطح زیرین برگ است

6. در کدام یک از گیاهان زیر عمل فتوسنتز در ساقه انجام می شود؟

 ۴( لوبیا   ۳( چغندر 	 ۲( رز   ۱( سیب زمینی

7. گیاهان از کدام مورد زیر در غذاسازی استفاده نمی کنند؟

 ۴( کربن دی اکسید   ۳( سبزینه 	 ۲( اکسیژن   ۱( آب

8. با توّجه به عبارت مقابل کدام گزینه درست است؟ »زیتون، بادام، سیب زمینی، برنج«

 ۱( دانه ی روغن دار، دانه ی روغن دار، ریشه ی نشاسته دار، دانه ی نشاسته دار

 ۲( میوه ی روغن دار، دانه ی روغن دار، ساقه ی نشاسته دار، دانه ی نشاسته دار

 ۳( دانه ی روغن دار، میوه ی روغن دار، ساقه ی نشاسته دار، دانه ی نشاسته دار

 ۴( دانه ی روغن دار، میوه ی روغن دار، دانه ی نشاسته دار، دانه ی روغن دار

9. زنبور و گیاه آفتاب گردان در کدام ویژگی مشترک هستند؟

 ۲( توانایی تولید غذا 	 ۱( توانایی تولید کربن دی اکسید

 ۴( داشتن دیواره ی اسکلتی در سلّول ها 	 ۳( توانایی تولید اکسیژن

10.  چرا در شب نباید زیر درختان خوابید؟

 ۲( به دلیل گاز کربن دی اکسید   ۱( به دلیل گاز اکسیژن

 .۴( به دلیل مسمومیت با گاز کربن دی اکسید   ۳( به دلیل مسمومیت توسط گاز اکسیژن


