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موجودات  گیاهان  بنابراین  دارند؛  )فتوسنتز(  غذاسازی  توانایی  که  هستند  جانداران  از  سلسله ای  گیاهان 
عالی هستند که به حیات کمک می کنند و در کشاورزی مؤثر می باشند. بسیاری از جانداران بدون گیاهان دوام 
نمی آورند. گیاهان از نظر اندازه، شکل و نوع محیطی که در آن زندگی می کنند، بسیار با هم متفاوتند. گیاهانی 
که ما هر روز با آن ها مواجه هستیم، معموالً متعلق به گروه گیاهان آوندی می باشند. وجود یا عدم وجود آوند در 

گیاهان ویژگی بسیار مهمی است.

گیاهان آونددار

یاخته های گیاهان مانند هر یاخته ی دیگر برای ادامه ی حیات به موادمغذی نیاز دارند. برای انجام عمل فتوسنتز   
به آب و مواد معدنی موجود در خاک نیاز است. فتوسنتز در برخی از یاخته های گیاهان که سبز رنگند، انجام 
می شود. مثالً ریشه ها به طور معمول فتوسنتز نمی کنند و سبز رنگ هم نیستند. پس الزم است که آب و مواد 

معدنی از خاک به یاخته های فتوسنتز کننده برسند.
برگ  خصوص  به  گیاه،  سبز  اندام های  در  فقط  می باشند  فتوسنتز  محصول  که  کربوهیدرات  مولکول های 
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ساخته می شوند. از آن جایی که تمام یاخته های گیاهان، به مواد آلی ساخته شده  در یاخته های فتوسنتز کننده 
)کربوهیدرات ها(، نیاز دارند، الزم است که این مواد به همه ی یاخته ها برسند.

چگونگی انتقال مواد در گیاهان

انتقال آب و مواد مغذی در بسیاری از گیاهان، از راه بافتی به نام بافت آوندی انجام می شود. این بافت اجزای 

لوله مانندی به نام آوند دارد. دو نوع آوند به نام آوند آبکشی و چوبی در ساختار بافت آوندی وجود دارند. این 

آوندها در سراسر بخش های زنده ی گیاهان وجود دارند.

  آوندها در برگ ها به خوبی مشخص شده اند. رگبرگ، دسته ای از آوندهای چوبی و آبکشی است.

 به آب و مواد معدنی که توسط آوندهای چوبی انتقال می یابد، شیره ی خام و به مواد مغذی که در 
اندام فتوسنتز کننده ساخته می شود و همراه آب توسط آوندهای آبکشی حمل می شود، شیره ی پرورده می گویند.

 یاخته هایی که فتوسنتز نمی کنند، مواد مورد نیاز خود را از شیره ی پرورده تأمین می کنند.

 شیره ی پرورده مقدار زیادی کربوهیدرات دارد.
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ساختار آوندهای چوبی و آبکشی

آوندهای چوبی و آبکشی در ساقه و ریشه یا به صورت یکی در میان اند؛ یعنی یک آوند چوبی در کنار یک آوند 
آبکشی قرار گرفته است یا شبیه ستاره اند؛ یعنی آوندهای چوبی یک نمای ستاره مانند را ایجاد کرده و آوندهای 

آبکشی در اطراف آن قرار می گیرند.

آوند چوبی

آوندهای چوبی از یاخته های مرده تشکیل شده اند. با اضافه شدن ماده ای به نام چوب یا لیگنین به دیواره 
یاخته ای، این یاخته ها می میرند. و فقط دیواره ی یاخته ای چوبی شده ی آن ها 
باقی می ماند. در دو آوندچوبی هم که در امتداد هم قرار گرفته اند، دیواره ی 
عرضی یا به طور کامل از بین می رود و یا سوراخ های بزرگی در آن به وجود 

می آید و این لوله های چوبی شده عمل انتقال شیره ی خام را انجام می دهد.

داردکه  چوب  جنس  از  بخش هایی  چوبی  آوندهای  دیواره ی    
سبب می شود آوندهای چوبی شکل های متفاوتی داشته باشند.

  بیشتر قطر ساقه و ریشه ی درختان از بافت آوند چوبی است.
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آوند آبکشی

در یاخته های آوندهای آبکشی دیواره ی چوبی تشکیل نمی شود. یاخته ها فقط هسته ی خود را از دست می دهند، 
اّما میان یاخته ی خود را حفظ می کنند یعنی نمی میرند. دیواره ی عرضی آوندهای آبکشی، مانند ظرف آبکش 

سوراخ دار است. به همین علّت به آن ها آوند آبکشی می گویند.
این یاخته ها عمل انتقال شیره ی پروده را انجام می دهند. البته در کنار این آوندها یاخته های دیگری به نام 

یاخته های همراه وجود دارند که به آوندهای آبکشی در انتقال شیره ی پرورده کمک می کنند.

  با توجّه به اینکه تعداد آوندهای چوبی در یک گیاه بسیار بیشتر از آوندهای آبکشی می باشد، بیشتر 
قطر گیاهان چوبی را آوندهای چوبی به خود اختصاص می دهند.

تفاوت آوند چوبی و آبکشی

حاوی  � یاخته ای  توالی  چندین  آبکشی  آوند  ساختار  در  ولی  شده  ساخته  مرده  یاخته های  از  چوبی  آوند 
صفحات آبکشی قرار گرفته اند.

آوند چوبی شیره ی خام را منتقل می کند؛ اّما آوند آبکش حاوی شیره ی پرورده است. �

مسیر حرکت شیره در آوند چوبی یک طرفه از ریشه به برگ است، اّما در آوند آبکشی جهت های مختلفی  �
دارد.

تعداد و قطر آوند چوبی بیش از آوند آبکشی است. �

چگونگی حرکت شیره خام از خاک تا برگ

این کار در چندین مرحله انجام می شود که به ترتیب عبارتند از:

الف( جذب آب و مواد معدنی توسط ریشه ی  گیاه از خاک: 

قسمت عمده ی آب و مواد معدنی که جذب ریشه می شود توسط تارهای ظریفی به نام تارهای کشنده جذب 
می شود. تارهای کشنده در مناطق نزدیک به نوک ریشه ها از تمایز یاخته های روپوستی ریشه به وجود می آیند. 
به عبارت دیگر هر تار کشنده در واقع یک یاخته ی روپوستی بسیار نازک و طویل می باشد، که آب و مواد معدنی 
به راحتی از دیواره ی آن ها عبور کرده و وارد ریشه می شوند. هدف از به وجود آمدن تارهای کشنده افزایش 
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سطح تماس آب و خاک با ریشه است.

ب( حرکت شیره ی خام در عرض ریشه:

تارهای  یاخته های  وارد  و مواد معدنی  این که آب  از  پس 
کشنده شد، در عرض ریشه حرکت می کند و وارد آوندهای 
داخل  در  آب  تراکم  و  فشار  که  طوری  به  می شود  چوبی 
تارهای کشنده زیاد می شود. به همین دلیل آب از آن ها وارد 
داخل  در  یاخته  به  یاخته  سپس  می شود،  پوست  یاخته های 

پوست حرکت کرده و به آوند چوبی می رسد.

ج( حرکت شیره ی خام در آوندهای چوبی ریشه و ساقه:

مسیر انتقال شیره ی خام در آوندهای چوبی همواره یک 
طرفه از ریشه تا برگ است و تحت تأثیر عوامل زیر می تواند 

بر نیروی جاذبه غلبه کرده و به برگ برسد:

الف(دگرچسبی

به معنای کشش و چسبندگی است که میان  دگرچسبی 
چوبی  آوند  ساختار  در  موجود  چوب  و  آب  مولکول های 
ستون  گسستگی  از  چسبندگی  نیروی  این  می شود.  ایجاد 

آب در آوند جلوگیری می کند.

ب(فشار ریشه ای

فشار ریشه ای نیرویی است که در اثر اختالف در غلظت 
مواد در ریشه و خاک ایجاد می شود. زمانی که غلظت مواد 
جریانی  باشد،   خاک  از  بیش  ریشه  یاخته های  در  معدنی 
ایجاد می شود که می تواند به حرکت شیره ی خام در آوند 

چوبی کمک کند. به طوری که تجمع آب و یون ها، باعث 
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افزایش فشار محتویات درون آوندهای چوبی ریشه شده و فشار ریشه ای را زیاد می کند و باعث هل دادن 
شیره ی خام به سمت باال می شود.

ج(کشش تعریقی

در گیاهان دو روزنه ی هوایی و آبی وجود دارد. روزنه های هوایی گازهای اکسیژن و کربن دی اکسید را بین 
گیاه و محیط تبادل می کنند و روزنه های آبی، آب اضافه ی گیاه را خارج می سازند. گیاه همه ی آبی را که جذب 
کرده است مصرف نمی کند؛ بلکه بخش زیادی از آن را به صورت بخار از روزنه های آبی خارج می کند. زمانی 
یک مولکول آب از روزنه ی آبی خارج می شود، دیگری نیز به دنبال آن کشیده می شود. این مکش، نیرویی درون 

آوندهای چوبی ایجاد می کند که کشش تعریقی نامیده می شود و به حرکت شیره ی خام کمک می کند.

آزمایش برای پی بردن به محل روزنه ها

گیاهی مانند گل شمعدانی را انتخاب می کنیم.

دو ورق، کاغذ آغشته به کبالت کلرید را با کمک گیره ی کاغذ، در دو سطح یکی از برگ های آن قرار  �
می دهیم.)کاغذ آغشته به کبالت کلرید خاکستری رنگ است(.

گیاه را در شرایط مناسب قرار داده و به آن آب کافی اضافه می کنیم. �

پس از مّدتی نقاط صورتی رنگی در هر دو کاغذ مشاهده می شوند. این نقاط رنگی محل روزنه ها را نشان  �
می دهند؛ چون کاغذ آغشته به کبالت کلرید در برخورد با بخار آب صورتی رنگ می شود.

نتیجه: تعداد روزنه ها در سطح زیری برگ بیشتر است. �

برگ �باال� سطح برگ�اغذ �پا��ن سطح �اغذ

  گیاهان با استفاده از کربوهیدارتی که می سازند و مواد مغذی که از خاک می گیرند، مواد مورد نیاز 
برای رشد و نمو خود را تأمین می کنند، مثالً می توانند پروتئین و چربی بسازند.

ساختار برگ

اّولین الیه ی برگ پوستک نام دارد که در سطح باالیی برگ قرار دارد و این امکان را فراهم می کند که برگ از 
سرما و میکروب ها در امان بماند و از تبخیر بیش از حد آب نیز جلوگیری می کند.

زیر پوستک، روپوست باالیی است که فاقد کلروپالست می باشد.
در سومین الیه ی برگ، یاخته های میان برگ نرده ای قرار دارند که یاخته های اصلی فتوسنتز کننده محسوب 

می شوند. بنابراین کلروپالست دارند.
در زیر یاخته های میان برگ، رگبرگ ها هستند. رگبرگ ها همان آوندهای چوبی و آبکشی اند که مواد مورد 

نیاز گیاه را برای فتوسنتز به یاخته های میان برگ می رسانند.
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در  و  داشته  کلروپالست  نیز  یاخته ها  این  اند.  حفره ای  میان برگ  یاخته های  برگ،  ساختار  در  الیه  پنجمین 
فتوسنتز نقش دارند و فضای ما بین آن ها از هوا پر شده است که تبادالت گازی برگ را آسان تر می کند.

بعد از یاخته های میان برگ حفره ای، روپوست پایینی قرار دارد که دارای یاخته های نگهبان روزنه می باشد. 
نکته ی جالب توّجه این است که یاخته های نگهبان روزنه تنها قسمت هایی از روپوست هستند که کلروپالست 

دارند و می توانند در فتوسنتز شرکت کنند.
الزم به ذکر است که در روپوست باالیی نیز یاخته های نگهبان روزنه وجود دارد اّما تعداد آن ها در روپوست 

پایینی یعنی سطح زیرین برگ بیشتر از سطح باالیی است.

گیاهان آوند دار

سرخس ها اّولین گروه از گیاهان آونددار و دارای ساقه ی زیرزمینی هستند. �

در مکان های مرطوب، مانند استان های شمالی ایران، به صورت خودرو رشد می کنند. �

این گیاهان ساقه ی هوایی ندارند و برگ های آن ها با دمبرگ های طویلی به ساقه ی زیرزمینی متصل هستند.  �
چون برگ هایشان ظاهری شبیه شاخه دارند به آن ها برگ شاخه می گویند.

سرخس ها با وجود این که دارای بافت آوندی هستند اّما در چرخه ی زندگی آن ها دانه تشکیل نمی شود. �

پشت برگ های سرخس برآمدگی هایی به رنگ نارنجی یا قهوه ای به نام هاگینه دیده می شود. �

هاگینه ها مجموعه ای از هاگدان ها هستند که در آن ها طی تقسیم میوز هاگ تشکیل می شود. �

هاگ با قرار گرفتن در جای مرطوب، رشد و سرخس جدیدی ایجاد می کند. �

سرخس ها دانه تولید نمی کنند. �
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بازدانگان

گیاهان مخروط دار یا بازدانگان دسته ای از گیاهان آوندی دانه دار هستند که قدیمی ترین درختان امروزی  �
محسوب می شوند.

برگ های بازدانگان معموالً سوزنی شکل است و یک رگبرگ دارند که می توانند آب را درون خود نگه  �
دارند از این رو در مقابل خشکی مقاوم اند. از طرف دیگر برگ های این درختان در پایان سال دوم می ریزند. 
بنابراین تمام مواقع سال سبز رنگ دیده می شوند. به همین دلیل از این گیاهان برای زیباسازی شهرها استفاده 

می کنند.

بازدانگان گل ندارند و به جای آن مخروط دارند. مخروط ها اجتماعی از برگ های تغییر شکل یافته هستند  �
که پولک نامیده می شوند. دانه ی آن ها در داخل مخروط ماده به وجود می آید بدون آن که میوه ای آن را احاطه 

کرده باشد؛ به همین دلیل بازدانه نامیده می شوند.

کاج و سرو از معروف ترین درختان این دسته هستند که در مناطق معتدل، سرد و کوهستان ها می رویند. �

در این گیاهان هر مخروط از چند پولک تشکیل شده است که به طور منظم و متراکم حول یک محور قرار  �
گرفته اند.

دانه های این گیاهان درون میوه تشکیل نمی شوند؛ بلکه روی پولک های مخروط های ماده ایجاد می شوند. �

مقایسه ی مخروط نر و ماده در بازدانگان

مخروط نر گیاهان مخروط دار یا بازدانگان �
مخروط نر بازدانگان زرد رنگ و کشیده است و از پولک هایی تشکیل شده است که در زیر هر یک دو کیسه ی 
گرده قرار گرفته است. درون این کیسه ها دانه های گرده قرار دارند که با تقسیم خود 4 گامت نر را به وجود 

می آورند. در اطراف دانه ی گرده دو پوسته وجود دارد که از هوا پر می شود و چند ماه روی درخت می ماند.

مخروط ماده ی گیاهان مخروط دار یا بازدانگان �
مخروط ماده ی بازدانگان، حجیم تر و تخم مرغی شکل است و معموالً در رأس شاخه های جوان قرار دارد. روی 

پولک مخروط ماده، تخمک قرار دارد که حاوی گامت ماده می باشد.

 مخروط ماده در کاج ابتدا سبز رنگ، سپس قهوه ای و در نهایت تیره می شود و چند سال بر روی 
درخت می ماند.
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مقایسه ی کاج و سرو

هر دو بازدانه هستند. �

مخروط کاج بزرگ تر است. ولی سرو کوچک و کمی گرد است. �

درخت سرو شاخ و برگ متراکم تری دارد که روی تنه ی درخت  �
مختلفی  شکل های  به  را  آن  کردن،  هرس  با  که  می دهد  پوشش  را 
آرایش می کنند. ولی درخت کاج شاخ و برگ های بازتری دارد و روی 

تنه ی درخت را پوشش نمی دهد.

برگ های درخت کاج سوزنی ولی برگ های درخت سرو فلس مانند است. �

دانه ی کاج بال دار است. بال به دانه ی کاج کمک می کند بعد از جدا شدن از مخروط ماده تا فاصله ی بیشتری  �
این ترتیب قلمرو تولید مثلی گیاه بزرگ تر  به  در هوا پرواز کند و در مناطق دورتری روی زمین قرار گیرد. 

می شود.

نهاندانگان )گیاهان گلدار(

فراوان ترین و متنوع ترین گیاهان روی زمین هستند، در آب و هوای متفاوتی رشد می کنند. از قدرت سازگاری 
بسیار باالیی برخوردار هستند. اندام تولید مثلی در آن ها گل است. دانه ها پس از این که در داخل گل تشکیل 

شدند میوه اطراف آن ها را احاطه می کند، به همین دلیل این گیاهان را نهاندانه می نامند.
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چگونگی تولید مثل و تشکیل دانه و میوه در نهاندانگان

 در داخل بساک، تعداد زیادی دانه ی گرده و دراخل تخمدان، یک یا تعدادی تخمک به وجود می آید. �

دانه های گرده پس از آزاد شدن بر روی کالله قرار می گیرند. که این عمل را گرده افشانی گویند. �

از رویش دانه های گرده، لوله های گرده به وجود می آیند. �

در داخل لوله ی گرده، گامت نر و در داخل تخمک، گامت ماده تشکیل می شود. �

گامت نر و ماده با یکدیگر ترکیب شده و یاخته ی تخم را به وجود می آورند. �

از رشد و تقسیمات پی در پی یاخته ی تخم، جنینی به نام گیاهک تشکیل می شود. اطراف گیاهک مقداری  �
اندوخته ی غذایی تشکیل می شود و دانه به وجود می آید از رشد پوسته ی تخمک، پوست دانه و از رشد دیواره ی 

تخمدان هم میوه به وجود می آید.

گروه بندی گیاهان نهاندانه

نهادانگان را بر اساس اندوخته ی غذایی به دو دسته تک لپه و دو لپه تقسیم می کنند.

مقایسه ی گیاهان تک لپه  و دو لپه
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اندام های گیاهان

اندام های گیاهان را می توان به دو دسته ی رویشی و زایشی تقسیم کرد.

اندام های رویشی گیاه 
اندام های رویشی گیاه شامل سه قسمت زیر می شود:

وظیفه ی  که  است  ریشه  گیاه،  رویشی  های  اندام  از  بخش  اّولین  ریشه: 
جذب آب و امالح مورد نیاز گیاه را بر عهده دارد و گیاه را محکم در خاک 

نگه می دارد.

ساقه: دومین بخش از اندام های رویشی گیاه، ساقه است که شاخه و برگ ها را روی خود نگه می دارد و حاوی 
آوندهایی است که شیره ی خام و پرورده را منتقل می کنند.

ساقه بسته به نوع گیاه در موارد زیر نقش دارد. 
مواد  ذخیره ی  محل  نیشکر،  مثل  است  قندی  مواد  ذخیره ی  محل  کاکتوس،  گیاه  مثل  است  فتوسنتز  محل 

نشاسته ای است مثل ساقه های زیر زمینی سیب زمینی.

برگ: سومین بخش از اندام رویشی گیاه برگ نام دارد که معموالً محل انجام فتوسنتز در بسیاری از گیاهان 

به  و  و رگبرگ های فرعی تشکیل می شود  اصلی  پهنک، رگبرگ  اصلی شامل  از سه قسمت  است. هر برگ 
وسیله ی بخشی به نام دمبرگ به شاخه وصل می شود.

اندام های زایشی

در نهاندانگان گل و میوه و دانه دستگاه زایشی را تشکیل می دهند. یک 
گل کامل از اندام پوششی، اندام های زایا، نهنج و دمگل تشکیل شده است. 
اندام های پوششی گل شامل کاسبرگ ها و گلبرگ ها و اندام های زایا شامل 
پرچم و مادگی هستند.دمگل دنباله ای است که گل را به محور گل متصل 
قطعات گل  اتصال  که محل  گفته می شود  نوک دمگل  به  نهنج  و  می کند 
است. تعداد و وضع قطعات گل در گیاهان مختلف متفاوت است و از این 

تفاوت ها برای رده بندی گیاهان استفاده می شود.
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ذخیره سازی مواد تولید شده در نهاندانگان 

گاهی یک اندام با تغییری که می کند،شبیه اندام دیگری می شود؛ مثالً ساقه ی زیرزمینی سیب زمینی که مواد 
را ذخیره می کند، شبیه ریشه ی ذخیره ای هویج و تربچه شده است یا ساقه ی کاکتوس که آب را ذخیره می کند 

شبیه برگ شده است.

  مواد مغذی در گیاهانی مانند هویج، چغندر قند، شلغم و تربچه در ریشه و در گیاهانی مانند؛ سیب 
زمینی،ریواس، نیشکر و کاکتوس در ساقه و در گیاهانی مانند؛ کلم و اسفناج در برگ و در گیاهانی مانند گندم، جو و ذرت 

در دانه و در پرتقال، هلو، انگور و ... در میوه ذخیره می شود.

سیب زمینی    کاکتوس   تربچه     هویج

درکاکتوسبرگهابهتیغتبدیلشدهاند؛بنابراینعملقتوسنتزدرساقهانجاممیشود.

  کاکتوس هم گل می دهد و هم میوه تولید می کند که محل تولید میوه در ساقه است.

گیاهان بدون آوند

خزه ها قدیمی ترین گیاهان روی زمین اند. �

 این گیاهان ارتفاع زیادی ندارند و پوشش مخمل مانندی روی زمین ایجاد می کنند. �

بخش های برگی شکل خزه و ساقه مانند خزه از یاخته های مشابهی تشکیل شده اند؛ بنابراین خزه ها، ساقه  �
و برگ حقیقی ندارد.

خزه ها ریشه ندارند و به جای آن اجزایی به نام ریشه سا دارند؛ چون از یاخته های مشابهی تشکیل شده اند. �

خزه ها نیز مانند سرخس ها دانه تولید نمی کنند و به جای آن با هاگ تکثیر می شوند. �



212

بخش های مختلف خزه

و  از پنج قسمت ریشه سا، بخش ساقه مانند، بخش برگ مانند، میله  همان طور که در تصویر می بینید خزه 
هاگدان تشکیل شده است.

  هاگ ها در هاگدان موجود در رأس خزه تشکیل می شوند. هاگ وقتی در جای مرطوب قرار می گیرد، 
رشد می کند و از آن خزه ی جدیدی به وجود می آید.

  خزه ها به علّت نداشتن آوند نمی توانند آب را در خود جابجا کنند؛ بنابراین همه ی یاخته ها باید آب 
را از محیط بگیرند؛ به همین علّت رشد عمودی محدودی دارند و در جایی رشد می کنندکه رطوبت کافی در خاک و هوا باشد.

  وجود آوند به عنوان یک صفت ابتدایی تر و اساسی تر در تقسیم بندی گیاهان است؛ زیرا پیدایش 
آوند عاملی است که به گسترش گیاهان در مناطق جغرافیایی متفاوت کمک می کند و ایجاد پیکر بزرگ در گیاهان را ممکن 

کرده است.

نقش گیاهان در زندگی ما

 مهمترین نقش گیاهان در زندگی ما و جانوران خشکی زی، مربوط به فتوسنتز است. �

  فواید فتوسنتز تولید غذا، تأمین اکسیژن مورد نیاز برای تنفس سایر جانداران، مصرف کربن دی اکسید 
هوا و جلوگیری از گرم شدن زمین می باشد.

استفاده در صنایع کاغذ سازی و ساختمان سازی �

ماده ی اولّیه ی بعضی از داروها در صنعت داروسازی و پزشکی �

زیبا سازی شهرها  �

جلوگیری از فرسایش  �
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استفاده در صنایع کاغذسازی و ساختمان سازی �

کاربرد گیاهان در صنعت داروسازی

درخت بید: در تولید داروی آسپرین به کار می رود.
گل انگشتانه: در تهّیه ی نوعی دارو برای درمان بیماران قلبی استفاده می شود.

باقال: ماده ای از آن برای تعیین گروه خونی استخراج می شود.
درخت چینچونا: از پوست آن ماده ای برای درمان بیماری ماالریا استخراج می شود.

عصاره برگ زیتون: ضد التهاب و تقویت کننده ی سیستم ایمنی می باشد.
و  پروتئین  همچنین  و  کربوهیدرات  و   D ویتامین  همچون  معدنی  امالح  و  ویتامین ها  از  گزنه: سرشار  گیاه 

آمینو اسید فراوان است.

تأثیر مقدار کربن دی اکسید بر شدت فتوسنتز 
با افزایش مقدار کربن دی اکسید در محیط شدت فتوسنتز هم افزایش پیدا می کند اّما وقتی که گیاه با تمام 
ظرفیت خود عمل فتوسنتز را انجام می دهد، افزایش کربن دی اکسید، دیگر تأثیری در شدت فتوسنتز نخواهد 

داشت. نتیجه این که افزایش تراکم گاز کربن دی اکسید، تا حد معینی، باعث افزایش شدت فتوسنتز می شود.
تأثیر کربن دی اکسید در شدت فتوسنتز را به صورت نمودار زیر می توان نشان داد.
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1 - جمالت صحیح و غلط را مشخص کنید.

صحیح         غلط  1( بسیاری از جانداران بدون گیاهان دوام می آورند. 

صحیح         غلط  2(  مولکول های کربوهیدرات، در همه ی اندام های گیاه ساخته می شوند. 

صحیح         غلط  3( بافت آوندی در سراسر پیکر گیاه وجود دارد.  

صحیح         غلط  4( گیاه همه ی آبی را که جذب کرده، مصرف می کند.  

صحیح         غلط  5( تعداد روزنه ها در دو طرف برگ یکسان است.  

صحیح         غلط  6( شیره ی پرورده دارای مقدار زیادی کربوهیدرات است.  

صحیح         غلط  7( رگبرگ، به دسته ای از آوندهای آبکشی گفته می شود.  

صحیح         غلط  8( دیواره ی آوندهای چوبی سوراخ دار است.  

صحیح         غلط  9( یاخته های تار کشنده، مواد مورد نیاز خود را توسط فتوسنتز تهّیه می کنند. 

صحیح         غلط  10( سرخس ها دانه تولید می کنند. 

صحیح         غلط  11( دانه های کاج و سرو درون میوه تشکیل می شوند. 

صحیح         غلط  12( بازدانگان و نهاندانگان هر دو دانه تولید می کنند. 

13( افزایش پوشش گیاهی به تنهایی می تواند مشکل گرم شدن زمین را برطرف کند.

صحیح         غلط   

14( بخش های برگی شکل و ساقه مانند خزه از یاخته های متفاوتی تشکیل شده اند. صحیح         غلط 

2 - جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید:
1( یاخته های گیاه، مانند هر یاخته ی دیگری برای زنده ماندن به ................... نیاز دارند.

2( انتقال آب و مواد مغذی در بسیاری از گیاهان، از راه بافتی به نام ........................ انجام می شود.
3( اجزای لوله مانند بافت آوندی را ...................... می نامند.

4( بافت آوندی دارای آوندهای ...................  و .................... است.
5(به دسته ای از آوندهای چوبی و آبکشی در برگ که به خوبی مشخص اند،....................... می گویند.

6( بیش تر قطر ریشه و ساقه ی درختان از آوند ......................... ساخته شده است.
7( گیاه آب و مواد معدنی مورد نیاز خود را از طریق ......................... جذب می کند.

8( رشته های ظریفی که روی ریشه قرار دارند،  ......................... نامیده می شوند.
9( ماده ی موم مانندی که سطح برگ ها را می پوشاند، ......................... است.
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10( آوند های آبکشی مواد ساخته شده در اندام های  ......................... را به سراسر گیاه می برند.
......................... کمک  آوندهای  در   ...................... به حرکت  گیاه  از  تبخیر آب  از  نیروی مکش حاصل   )11

می کند.
12( اّولین گروه از گیاهان آونددار ................... هستند که دارای ساقه ی زیر زمینی اند.

13( از ساقه ی زیر زمینی سرخس ها برگ هایی با  .................. طویل ایجاد می شوند که ظاهری شبیه ................ 
دارند.

14( پشت برگ سرخس، برآمدگی هایی به رنگ قهوه ای یا نارنجی دیده می شود، که مجموعه ای از ................. 
است.

15( سرخس ها در محل های مرطوب مانند استان های شمالی ایران به طور .......................... رشد می کنند.
16( مخروط ها در بازدانگان از تعدادی  ........................... ساخته شده اند.

17( دانه ها در بازدانگان روی پولک های مخروط های ........................... ایجاد می شوند.
18( بازدانگان به جای گل اندامی به نام  ........................... دارند که ........................... تولید می کنند.

19( در بازدانگان کیسه های گرده در ........................... مخروط نر قرار دارند.
20( نهانداگان را بر اساس ........................... گروه بندی می کنند.

21( بسیاری از گیاهانی که امروزه روی زمین وجود دارند، از گیاهان ........................... هستند.
22( خزه ها مانند سرخس ها به جای دانه با  .......................... تکثیر می شوند.

3 - به سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید:
1 - علّت نام گذاری آوندهای آبکشی چیست؟

2 - چه چیزی سبب می شود که آوندهای چوبی به شکل های مختلفی دیده شوند؟

3 - وظیفه ی آوند چوبی و آبکشی را به طور جداگانه بنویسید؟

4 -تار کشنده چه ویژگی هایی دارد که می تواند آب و مواد معدنی را از خود عبور داده و وارد ریشه کند؟

5 - چگونه آب و مواد معدنی از تار کشنده، وارد آوند چوبی می شود؟

6 - در برگ کدام یاخته ها فتوسنتز انجام می دهند؟ چرا؟
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7 - سه نوع از مواد مغذی که توسط گیاهان ساخته می شود را، نام ببرید.

8 - توضیح دهید چگونه خروج بخار آب از برگ، در حرکت رو به باالی شیره ی خام نقش دارد؟

9 - گیاهان با استفاده از چه موادی، مواد مورد نیاز برای رشد و نمو خود را تأمین می کنند؟

10 - الف( در شکل زیر قسمت های مشخص شده را نامگذاری کنید. 

ب( یاخته های کدام قسمت فتوسنتز کننده اند.

11 - جدول زیر را کامل کنید؟

 شیره ی خام در آن جاری است. 

 سوراخ هایی در برگ برای خروج بخار آب

 ماده ی موم مانند روی پوست برگ

یاخته های جاذب آب و امالح

12 - جدول زیر را کامل کنید؟

 مبداءماده حمل شده وظیفهنوع آوند

 آوند آبکشی

 آوند چوبی

13 - سرخس ها از چه طریقی و چگونه تولید مثل می کنند؟
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14 - در شکل مقابل محل های مشخص شده را نام گذاری کنید؟

15 - چرا در مناطق پر درخت هوا خنک تر است؟

16 - شکل مقابل مربوط به مخروط های درخت کاج می باشد.
الف( نوع مخروط در هر شکل را مشخص کنید.

ب( این دو نوع مخروط را با هم مقایسه کنید.

17 -در جدول زیر دو درخت کاج و سرو را با هم مقایسه کنید؟

تفاوتشباهتنوع آوند

برگ هاشاخ وبرگمخروطکاج 

سرو

18 - شکل مقابل:
الف( به کدام ویژگی دانه ی کاج اشاره می کند؟

ب( این ویژگی چه کمکی به گسترش قلمرو تولید مثلی گیاه می کند؟

19 - چرا از گیاهان بازدانه برای زیبا سازی فضای شهرها استفاده می شود؟

ب: ......................................................الف: ....................................................
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20 - به چه علّت به گیاهان گلدار نهاندانه می گویند؟

21 - جدول زیر را کامل کنید.

ریشهگلقرارگرفتنآوندهایچوبیوآبکشدرساقهدانهگیاه

ذرت

باقال

22 - محل ذخیره ی مواد مغذی در گیاهان زیر در کدام قسمت قرار دارد؟
شلغم: ................................                     کاهو: ................................                     کاکتوس: ...........................
هلو: ................................                        نیشکر: .............................                        ذرت: ..............................

23 - چرا خزها ساقه و برگ حقیقی ندارند؟

24 - الف( شکل مقابل مربوط به چه گیاهی است؟
ب( سه ویژگی این گیاه را بنویسید.
ج( از چه طریقی تولید مثل می کند؟

د( قسمت های مشخص شده را نام گذاری کنید.

25 - چرا خزها ارتفاع زیادی ندارند و در جاهای مرطوب رشد می کنند؟

26 - سه مورد از فواید فتوسنتز را بنویسید.

27- نمودار زیر تأثیر کربن دی اکسید را بر میزان فتوسنتز نشان می دهد. این نمودار را تفسیر کنید.

ا�س�د دي �ربن مقدالاير

سنتز
فوتو

ن
م�زا
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28- مفاهیم زیر راتعریف کنید.
شیره خام:

شیره پرورده:

آوند چوبی:

آوندآبکشی:

تار کشنده:
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1-آبوموادمعدنیتوسطچهبافتیازریشهبهاندامهایفتوسنتزکنندهبردهمیشود؟
 4(بافت چوبی  3( تارهای کشنده   2( آوند آبکشی  1( آوند چوبی

2-جنسدیوارهیآوندچوبیچیست؟
 24( گزینه های 1و   3( موم   2( چوب پنبه   1(چوب

3-کاغذآغشتهبهکبالتکلریدپسازبرخوردبابخارآببهچهرنگیدرمیآید؟
4( قرمز  3(  صورتی   2( نارنجی   1( آبی

4-شکلمقابلکدامساختارگیاهرانشانمیدهد؟
  2( ریشه ی فرعی   1( آوند چوبی

4( تار کشنده   3(آوند آبکشی

5-کدامیاختههادربرگحاویدانههایکلروپالستبودهوتواناییفتوسنتزرادارند؟
  4( پوستک   3(  میان برگ    2( روپوست پایینی    1( روپوست باالیی

6-وظیفهیتارهایکشندهدرریشهچیست؟
   2( جذب آب و امالح معدنی  1( نگه داری گیاه در خاک

 4( رشد ریشه    3( ذخیره مواد غذایی

7-روزنههادربرگهایگیاهاندربینکدامیاختههاقراردارند؟
 4(  روپوست   3( رگبرگ   2( میان برگ    1( پوستک

8-آوندهادرکدامقسمتگیاهبهخوبیمشخصاند؟
 4( هر سه مورد     3( برگ 	 2( ساقه    1(ریشه

9-بیشترینمقدارفتوسنتزدریاختههایکدامبخشازبرگصورتمیگیرد؟
 4(  روپوست   3( رگبرگ   2( میان برگ    1( پوستک

10-کدامموردازویژگیهایسرخسمحسوبمیشود؟
 .2( فاقد برگ و شاخه اند    .1( ریشه سا دارند

 .4( دانه دارند    .3( دارای ساقه های زیرزمینی اند

11-کدامیکازگیاهانزیرگلندارنداّمادانهتولیدمیکنند؟
 4( درخت هلو   3( کاج   2( سرخس   1(خزه

12-کدامیکازگیاهانزیرآونددارند،ولیباهاگتولیدمثلمیکنند؟
4( چنار   3( سرو   2( سرخس   1(خزه
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13-کدامگروهازگیاهانزیرفراوانترینگیاهانرویزمیناند؟
 4( خزها  3( سرخس ها   2( مخروط دار   1( گلدار

14-سرعتهدایتشیرهیخامدرکدامیکبیشتراست؟
4( هلو   3( کاج   2( سرخس   1(خزه

15-کدامیکازگیاهانزیرجزءبازدانگانهستند؟
4( سیب   3( سرو   2( سرخس   1(خزه

16-کدامیکازمواردزیردرموردسرخسدرستاست؟
.4( هر سه مورد   .3( با هاگ تولید مثل می کند   .2( دانه ندارد   .1(آونددار است

17-فراوانترینومتنوعترینگیاهانامروزیکدامند؟
 4( نهان دانگان   3( بازدانگان   2( سرخس ها   1(خزه ها

18-دانهیکدامیکازگیاهانزیردرونمیوهقرارمیگیرد؟
4( نهادان دانگان   3( بازدانگان   2( سرخس ها   1( خزه ها

19-کدامویژگیباعثمیشودتانهاندانگانبتواننددرمحیطهایمختلفزندگیکنند؟
4( داشتن گل   3( تنوع اندام ها   2(فراوانی زیاد   1( تنوع گیاهان

20-دانهیکدامیکازگیاهانزیردرونمیوهتشکیلنمیشود؟
 4( سرخس    3( گندم   2( ذرت   1( کاج

21-رگبرگمنشعبدربرگهایکدامگیاهمشاهدهمیشود؟
 4( جو   3( گندم    2( سیب   1(ذرت

22-وظیفهیغذاسازیدرکدامگیاهبرعهدهیساقهاست؟
4( ریواس   3( کاکتوس   2( سیب زمینی   1( نیشکر

23-شکلمقابلمقطععرضیساقهیکدامگیاهمیتواندباشد؟
 2( جو   1( گندم

4( لوبیا   3( ذرت

24-درهویجموادمغذیدرکدامبخشگیاهذخیرهمیشوند؟
 4( برگ    3( ریشه   2( ساقه   1( میوه

25-برگمقابلمربوطبهکدامگیاهمیتواندباشد؟
  2( لوبیا   1(عدس

 4( باقال   3( جو
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26-قدیمیترینگیاهانرویزمینکدامند؟
4( خزه ها   3( نهاندانگان   2( بازدانگان   1( سرخس ها

27-درکدامیکازگیاهانزیرهاگداندررأسآنقراردارد؟
4( قارچ ها   3( دم اسبیان   2( سرخس ها   1( خزه ها

28-مهمتریننقشگیاهاندرزندگیماچیست؟
 4( زیبا سازی محیط    3( فتوسنتز   2( تولید کاغذ   1( تولید دارو

29-مادهیبهدستآمدهازکدامیکازگیاهانزیربرایشناساییگروههایخونیاستفادهمیشود؟
 4( بابونه    3( گل انگشتانه   2( باقال   1( زیتون
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بارم ردیف

0/25

0/25

0/25

0/25

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید:
1( یاخته هایی که فتوسنتز نمی کنند، مواد مغذی خود را از ........................ تأمین می کنند.

2( در آوندها ی آبکشی دیواره ی ........................ مانند ظرف آبکش سوراخ دار است.
3( خزه ها به جای ریشه اجزایی به نام ........................ دارند.

4( مهمترین نقش گیاهان در زندگی ما و جانوران خشکی زی ........................ است.

الف

0/25

0/25

0/25

0/25

جمالت صحیح را با »ص« و غلط را با »غ« مشخص کنید. 
1( یاخته های سازنده ی روپوست برگ، توانایی فتوسنتز دارند.

2( نهان دانگان فراوان ترین گیاهان روی زمین می باشند.
3( از گل انگشتانه برای درمان بیماران قلبی استفاده می شود.
4( خزه ها به علّت نداشتن آوند در جاهای مرطوب می رویند.

ب

0/25

0/25

0/25

0/25

گزینه صحیح را  عالمت بزنید.
1. کدام یک از موارد زیر بیش ترین ماده ی تشکیل دهنده ی شیره ی پرورده در گیاهان می باشد؟

		 2( کربوهیدرات 	 1( پروتئین
 4(  مواد معدنی 	 3( چربی

2. سرخس جز کدام گروه از گیاهان است؟

 4(  نهاندانه   3( بازدانه 	2( بدون آوند   1( آونددار

3. وظیفه ی روپوست در برگ چیست؟
 2(  شکل دادن به برگ  							 1( جلوگیری از تبخیر آب

 همه ی موارد )						4 3( جلوگیری از ورود میکروب ها

ایجاد  زمین  روی  مانندی  مخمل  پوشش  و  ندارند  زیادی  ارتفاع  زیر  گیاهان  از  یک  کدام   .4
می کنند؟

 4(  گندم   3( جو 	2(خزه   1( سرخس

ج
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0/25

0/25

0/25

0/25

عبارات ستون )الف( را به کلمات ستون )ب( وصل کنید.
ب الف

نهاندانگان   قدیمی ترین گیاهان روی زمین

خزه ها   فراوان ترین و متنوع ترین گیاهان امروز

سرخس ها   قدیمی ترین درختان روی زمین

بازدانگان   گیاهان آون دار بدون دانه

د

0/5

0/5

0/5

0/5

به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید.
1- دو مورد از فواید فتوسنتز را بنویسید.

2- کدام گروه از گیاهان آوند دارند ولی گل ندارند؟

3- کدام یاخته ها در گیاهان، مواد مغذی خود را از شیره ی پرورده تأمین می کنند؟

4- چه بخش هایی از خزه ها از یاخته های مشابهی تشکیل شده اند؟

ه

0/5

0/5

0/5

مفاهیم زیر را تعریف کنید؟
1- آوند چوبی

2- شیره ی پروده 

3- تار کشنده

و

0/5
به سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید.

1- کدام ویژگی های تار های کشنده در عملکردهای زیر نقش دارند؟
الف( عبور آب و مواد معدنی از دیواره ی تار کشنده به ریشه: ........................

ب( افزایش سطح جذب آب و مواد معدنی: .............................

ز
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1

1

1

2- جدول زیر را کامل کنید.

3- مواد مغذی در هر یک از گیاهان زیر در چه اندامی ذخیره می شود؟

4- در شکل زیر قسمت های مشخص شده را نام گذاری کنید.

رگبرگریشهنام گیاه
............................................................گندم

............................................................هویج

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



226

1

1/5

1/5

5- دو درخت کاج و سرو را از نظر مخروط و برگ ها ی تشکیل دهنده ی آن ها با هم مقایسه 
کنید.

6- دو تفاوت و دو شباهت سرخس و خزه را بنویسید.

7- نمودار مفهمومی زیررا کامل کنید.

گ�اهان

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

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


