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شی از مواد موردنیاز خود مانند گرچه بیشتر گیاهان می توانند به وسیله فتوسنتز، بخ
چنان به مواد مغذّی کربوهیدرات و در پی آن پروتئین، لیپید را تولید کنند اما هم

.مانند آب و مواد معدنی نیاز دارند

ی کنندگیاهان، این مواد را به کمک اندام های خود، به ویژه ریشه ها جذب م  .

نها به اندام گیاهان چه ساز وکارهایی برای جذب مواد مورد نیاز و نیز انتقال آ
های خود دارند؟ 

ل می شوند؟ مواد حاصل از فرایند فتوسنتز چگونه به سراسر گیاه منتق

یاهان می در این فصل به فرایندهای مربوط به تغذیه، جذب و انتقال گ
.پردازیم
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 میجذب اطراف خود از هوا، آب یا خاک گیاهان مواد مورد نیاز را
.  کنند
 ان از هوا دی اکسید یکی از مهم ترین موادی است که گیاهکربن

.  می کنندجذب 
یاز گیاهان کربن، اساس ماده آلی و بنابراین یکی از عناصر مورد ن

است

جذب کربن

1-زنه ها کربن دی اکسید به همراه سایر گازها از طریق رو
.وارد فضاهای بین یاخته ای گیاه می شود

2-به مقداری از کربن دی اکسید هم با حل شدن در آب ،
ط گیاه جذب صورت بی کربنات در می آید که می تواند توس

.شود

شوندسایر مواد مغذی هم بیشتر از طریق خاک جذب می.

 بی کربنات 

Co2+H2o           H2co3           H+  +Hco3- خاک و مواد مغذی مورد نیاز گیاهان

 از مواد زیر می باشدخاک، ترکیبی

1-مواد آلی

2 غیرآلی
3- (میکروارگانیسم ها)ریزاندامگان ها

رکیبات، خاک های مناطق مختلف به علت تفاوت در ت
تی در و مواد معدنی توانایی متفاو pHمقدار هوای خاک، 
.نگهداری آب، دارد
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1- (هوموس)بخش آلی خاک یا گیاخاک

 الیه سطحی خاک است(هوموس)گیاخاک ،
 ال در حویژه اجزای به طور عمده از بقایای جانداران وبه

. تجزیۀ آنها تشکیل شده است

 (هوموس)اهمیت  گیاخاک
1-بت را در گیاخاک، با داشتن بارهای منفی، یون های مث

شوی این سطح خود نگه می دارند و در نتیجه مانع از شست و
.یون ها می شوند

2-اک می گیاخاک همچنین باعث اسفنجی شدن حالت خ
.شود که برای نفوذ ریشه مناسب است

2-عامل ایجاد ذرات غیرآلی خاک

نگ ها در ذرات غیرآلی خاک از تخریب فیزیکی و شیمیایی س
.ایجاد می شوندهوازدگی فرایندی به نام 

شن و این ذرات از اندازه بسیار کوچک رس تا بسیار درشت
ذوب تغییرات متناوب یخ زدن و. ماسه را شامل می شوند

ای از شدن آب، که باعث خرد شدن سنگ ها می شود، نمونه
.استهوازدگی فیزیکی اثر 

اهان هم می اسیدهای تولید شده توسط جانداران و نیز ریشه گی
.ایجاد کنندهوازدگی شیمیاییتوانند 

واد غذایی کمتر خواهد بودهر چه میزان شن بیشتر ، نفوذپذیری بیشتر، زه کشی بیشتر، تهویه بیشتر، م

یشترخواهد بودهر چه میزان رس بیشتر ، نفوذپذیری کمتر، زه کشی کمتر، تهویه کمتر، مواد غذایی ب

 دانه بندی خاک مناسب استمخلوطی از رس وشن برای.
جذب مواد معدنی در خاک

تند که نیتروژن و فسفر دو عنصر مهمی هس
وراثتی در ساختار پروتئین ها و مولکول های

.شرکت می کنند

اک گیاهان، این دو عنصر را بیشتر از خ
.جذب می کنند
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جذب نیتروژن
 2) نیتروژندرصد 78دارای با اینکه جوِ زمینN

کولی است، گیاهان نمی توانند شکل مول( 
.  نیتروژن را جذب کنند

ان به صورت بیشتر نیتروژنِ مورد استفاده گیاه
-NO3)) یا نیترات(+NH4)یون آمونیوم 

. است
 ط بیشتر در خاک و توساین ترکیبات

.دمیکروارگانیسم ها تشکیل می شون

 بخشی از نیتروژن . فته می شودگتثبیت نیتروژن به تبدیل نیتروژن جو به نیتروژن قابل استفاده گیاهان
.تثبیت شده در خاک، حاصل عملکرد زیستی باکتری هاست

ندگی می کنندباکتری های تثبیت کننده نیتروژن، به صورت آزاد در خاک یا همزیست با گیاهان ز.

آنها برای گیاهان قابل نیتروژن تثبیت شده در این باکتری ها به مقدار قابل توجهی دفع و یا پس از مرگ
.  دسترس می شود

تروژن تثبیت نی

ریان است، تا امروزه تالش های زیادی برای انتقال ژن های مؤثر در تثبیت نیتروژن به گیاهان در ج
.بدون نیاز به این باکتری ها، نیتروژن موردنیاز در اختیار گیاه قرار گیرد

 بدیل مواد نقش هر یک از آنها در تغییر و ت. انواع دیگری از باکتری های خاک دیده می شوند1در شکل
نیتروژن دار چیست؟

گی هوازی هستندباکتری تثبیت کننده نیتروژن، باکتری آمونیاک سازوباکتری نیترات ساز هم.

فاده می نمایدباکتری تثبیت کننده نیتروژن از نیتروژن آزاد هوا برای تثبیت نیتروژن است.

وم استفاده می نمایدباکتری آمونیاک ساز از نیتروژم موجود در بقایای گیاهان و جانوران برای ساخت آمونی.

ریشه گیاهان توانایی جذب نیتروژن را به صورت آمونیوم  و نیترات را دارا می باشد.

در ریشه گیاهان  نیتروزن به صورت آمونیوم قابلیت انتقال دارد
جذب فسفر

 فسفر ((P یاهان را از دیگر عناصر معدنی است که کمبود آن، رشد گ
.محدود می کند

ات از خاک گیاهان، فسفر مورد نیاز خود را به صورت یون های فسف
.  به دست می آورند

رقابل گرچه فسفات در خاک فراوان است، اغلب برای گیاهان غی
.  دسترس است

کیبات معدنی یکی از دالیل آن، این است که فسفات به بعضی تر
.خاک به طور محکمی متصل می شود

ه ها و یا ریشه برخی گیاهان برای جبران، شبکه گسترده تری از ریش
فزایش می های دارای تار کشنده بیشتر، ایجاد می کنند که جذب را ا

.دهد
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بهبود خاک

یگری باشدخاکِ مناطق مختلف ممکن است دچار کمبود برخی مواد یا فزونی مواد د.
 ها می تواند آنها را برای گیاهان قابل کشت کنداین خاک اصالح  .
 افزایش آنها را می توان حاصلخیزیافزودن کود این خاک ها دچار کمبود باشند، با اگر

.داد
د استفاده برای فزونی مواد می توانیم از گیاهانی که مواد زائد را جذب می نماین

نماییم
ح خاک می گوییمتغییر ساختار خاک به گونه ای که برای کشاورزی مناسب شود،اصال

هانتشخیص نیازهای تغذی های گیا

ص زیست شناسان برای تشخی
ا را نیازهای تغذیه ای گیاهان، آنه

در محلول های مغذّی رشد می 
.دهند

ی این محلول ها، آب و عناصر مغذ
.  محلول به مقدار معین دارند

ثرات از این شیوه برای تشخیص ا
یز عناصر بر رشد و نمو گیاهان ن

.استفاده می شود

 انواع کود ها
تر کودها این عناصر مقدار نیتروژن، فسفر و پتاسیم در اغلب خا ک ها محدود است، به همین دلیل در بیش

.  وجود دارند

 وجود دارند( بیولوژیک)کودهای مهم در انواع آلی، شیمیایی و زیستی.
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کودهای آلی
شامل بقایای درحال تجزیه جانداران اندکودهای آلی ،.

 مزایا

1- کودها مواد معدنی را به آهستگی آزاد می کنند این

2- یب کمتری می زندبیش از حدّ آنها به گیاهان آساستفاده نیازهای جانداران شباهت بیشتری دارند، چون به  .

بیماریزاستاین کودها، احتمال آلودگی به عوامل معایب از.

ی در اختیار گیاه کودهای شیمیایی شامل مواد معدنی هستند که به راحت:مزیت
غذّی خاک را جبران قرار می گیرند؛ بنابراین می توانند به سرعت، کمبود مواد م

.کنند
ای زیادی به مصرف بیش از حد کودهای شیمیایی می تواند آسیب ه: عیب

.  خاک و محیط زیست وارد و بافت خاک را تخریب کند
د می شونداز طرفی، با شسته شدن توسط بارش ها، این مواد به آب ها وار  .
بزی می حضور این مواد باعث رشد سریع باکتری ها، جلبک ها و گیاهان آ

.شود
شود و می افزایش این عوامل مانع نفوذ نور و اکسیژن کافی به آب می

.تواند باعث مرگ ومیر جانوران آبزی شود

کودهای شیمیایی

کودهای زیستی
الیت و تکثیر خود، مواد کودهای زیستی شامل باکتری هایی هستند که برای خاک مفید و با فعّ: مزایا

.  معدنی خاک را افزایش می دهند

استفاده از این کودها بسیار ساده تر و کم هزینه تر است .

این کودها معموالً به همراه کودهای شیمیایی به خاک افزوده می شوند

معایب دو نوع کود دیگر را ندارند.
عدنی مقابله گیاهان در برابر مسمومیت با عناصر م
بار همان طور که کاهش عناصر مغذی در خاک برای گیاهان زیان

است، افزایش بیش از حدّ بعضی مواد در خاک می تواند
.مسمومیت ایجاد کند و مانع رشد گیاهان شود

را درون بعضی گیاهان می توانند غلظت های زیادی از این مواد
ی تواند خود به صورت ایمن نگهداری کنند؛ مثالً نوعی سرخس م

.کندآرسنیک را که ماده ای سمّی برای گیاه است، در خود جمع
سرخس بوستون، پاک کننده آرسنیک

ر معدنی مقابله گیاهان در برابر مسمومیت با عناص
ت ها ذخیره کنندبعضی گیاهان می توانند آلومینیم را نیز در باف  .

لیایی صورتی مثالً وقتی گیاه گل ادریسی در خاک های خنثی و ق
.  رنگ هستند در خاک های اسیدی آبی رنگ می شوند

ه استاین تغییر رنگ به علت تجمع آلومینیوم در گیا.
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 مقابله گیاهان در برابر مسمومیت با عناصر مغذی

ک می بعضی گیاهان نیز با جذب و ذخیرۀ نمک ها، موجب کاهش شوری خا
.شوند

باعث کاهش با کاشت و برداشت این گیاهان در چند سال پی درپی می توان
.شوری خاک و بهبود کیفیت آن شد

تکلیف

اهمیت خاک زراعی در چه مواردی می باشد؟

خاکهای قابل کشاورزی در منطقه شما چه نوع ساختاری دارند؟

اده می می نمایند؟در منطقه شما کشاورزان برای به زراعی محصوالت خود از چه نوع  کوهایی بیشتر استف

چند گیاه شوری دوست در منطقه خود پیدا کنید.
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دگیاهان شیوه های شگفت انگیزی برای گرفتن مواد مورد نیاز خود از جانداران دیگر دارن.
واع این همزیست ها، از مهم ترین ان. گیاهان با بعضی از این جانداران ارتباط همزیستی برقرار می کنند

دو نوع موجودزیر می باشند
 (  میکوریزا)قارچ ریشه ای ها
 باکتری های تثبیت کننده نیتروژن

 ای با ریشه گیاهریشه همزیستی قارچ
گیرد و در قارچ ریشه ای، قارچ، مواد آلی را از ریشۀ گیاه می

هم می کندفرابه خصوص فسفات برای گیاه، مواد معدنی و 

قارچ ریشه ای

ی نیتروژنهمزیستی گیاه با تثبیت کننده ها
ن نیتروژن بیشتر برخی گیاهان با انواعی از باکتری ها همزیستی دارند که برای به دست آورد

ریزوبیوم ها و سیانوباکتری ها.است
 تناوب کشت
شد که در از گذشته برای تقویت خاک، تناوب کشت انجام می

.می شدآن گیاهان زراعی مختلف به صورت پی در پی کشت
فاده قرار می یکی از انواع گیاهانی که در تناوب کشت مورد است

ذاری، دلیل این نام گ)گیرد، گیاهان تیره پروانه واران است 
(. شباهت گل های آنها به پروانه است

زراعی این سویا، نخود، عدس، لوبیا، شبدر و یونجه از گیاهان مهم
.تیره هستند

ریزوبیوم-الف
را به وجود ریزوبیوم در ریشه گیاهان وارد می شود ،ساختار گرهک

می آورد
توانایی جذب نیتروزن را از هوا را داراست
 آن را تثبیت و بهNH3  ،تبدیل می کندNH3  تولیدی، هم

یزبان قرار مورد استفاده خود باکتری و هم مورد استفاده گیاه م
.می گیرد

همزیستی با سیانوباکتری ها-ب
برعالوههستنددهفتوسنتزکننهایباکتریازنوعیهاسیانوباکتری

.دهندانجامهمنیتروژنتثبیتفتوسنتز،
بههامتقسسایریاودمبرگ،ساقهدرتوانندمیسیانوباکترها

.دهندنجامارانیتروژنتثبیتونمایندزندگیهمزیستصورت
ندارندفتوسنتزسیانوباکترهاانواعهمه
ارندندنقشنیتروزنتثبیتدرسیانوباکترهاانواعهمه
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همزیستی گیاه آزوال با سیانوباکتری ها

ری هاهمزیستی گیاه گونرا با سیانوباکت
تروژن بهتر صورت گیردهمزیستی  سیانوباکترها در ناحیه  دمبرگ و ساقه گیاه گونرا کمک می نماید تا جذب نی
اده می نمایدسیانوباکترها جذب نیتروزن را انجام می دهند و ازمواد فتوسنتز شده توسط گیاه استف.
 خوارحشره گیاهان

در مناطق فقیر از نیترژن رویش دارند
از  گوارش پیکرحشرات نیتروژن مورد نیازشان را تامین می کنند

بلدرورت ونوس مگس خوار  شبنم خورشیدی
گیاهان انگل

اشددارای کلوپالست اندک و فتوسنتز اندک می ب: سس
سس در مرحله زندگی انگلی خود فاقد ریشه می باشد.

ذایی انواعی از گیاهان انگل وجود دارند که همه یا بخشی از آب و مواد غ
.خود را از گیاهان فتوسنتزکننده دریافت می کنند

گیاه سِس، نمونه ای از این گیاهان است.
یشه استاین گیاه ساقۀنارنجی یا زردرنگی تولید می کند که فاقد ر  .
گیاه سس به دور گیاه سبز میزبان خود می پیچد
 که به درون آوندهای گیاه ( الف۹شکل )اندام های مکنده ایجاد می کند

.نفوذ، و مواد مورد نیازانگل را جذب می کند

لگل جالیز نمونه دیگری از گیاهان انگ
زی، مواد مغذّی را دریافت گل جالیز نمونۀ دیگری از این گیاهان است که با ایجاد اندام مکنده و نفوذ آن به ریشۀ گیاهان جالی

می کند
گل  جالیز نیز اندکی فتوسنتز دارد.
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انتقال از خاک به برگ
ه آب و مواد مورد نیاز گیاهان، اغلب از خاک اطراف ریش

.رودشود و در مسیرهایی به ساقه و برگ میجذب می ها 

 ا از سطح برگ ها به هوجذب شده بخش زیادی از آب
شودتبخیر می 

تعرق

گیاه خروج آب به صورت بخار از سطح اندام های هوایی
.  نامیده می شودتعرق 

اد تعرق، سازوکار الزم را برای جابه جایی آب و مو
.معدنی به برگ فراهم می کند

دو جابه جایی مواد در گیاهان را می توان در
مسیر کوتاه و بلند بررسی کرد

1-در مسیر کوتاه، جابه جایی آب و مواد در سطح یاخته یا چند یاخته بررسی می شود  .

2-در بعضی درختان به این مسافت. در مسیر بلند، جابه جایی مواد در مسیرهای طوالنی تر بررسی می شود
.بیش از صدمتر می رسد

نقش آب در جابجایی مواد
ه علت ویژگی در هر دوی این مسیرها آب به عنوان انتقال دهندۀ مواد، نقش اساسی دارد که این نقش ب

.های آن است

ی می باشد  که می آب به دلیل ساختار قطبی،دارابودن پیوند هیدروژنی دارای نیروهای همچسبی و دگرچسب
تواند در انتقال مواد به نیرویی کار امد تبدیل شود

1-انتقال مواد در سطح یاخته ای
فعّال و در در این حالت، جابه جایی مواد با فرایندهای فعّال و غیر

.حد یاخته انجام می شود
با این فرایندها در فصل های گذشته آشنا شدید  .
از این روش شیوه هایی مثل انتشار و انتقال فعّال، نمونه هایی

.هاست

جابه جایی مواد در مسیر کوتاه
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1-انتقال مواد در سطح یاخته ای

 های عضی یاخته بواکوئولغشای وهای گیاهی و جانوری بعضی یاخته درعرض غشای انتقال آب برای
.گیاهی، پروتئین هایی دخالت دارند که سرعت جریان آب را افزایش می دهند

هنگام کم آبی، ساخت این پروتئین ها تشدید می شود

ور آب هستنداینها کانال هایی همیشه باز با قابلیت تغییر قطر در عرض غشا و اختصاصی برای عب

ه همراه آب از این به دلیل وجود بارهای الکتریکی در برخی از بخش های این کانال ها عبور برخی از یون ها ب
.کانال ها میسر می باشد

2-انتقال مواد در عرض ریشه

ی به در عرض ریشه، انتقال آب و مواد محلول معدن
سه روش انجام می شود

تی و  انتقال از عرض غشا، انتقال سیمپالس
.انتقال آپوپالستی

انتقال عرض غشایی-الف
د از انتقال عرض غشایی شامل جابه جایی موا

.عرض غشای یاخته است

ر می در این روش آب از یک سول به سلول دیگ
دتواند از پروتوپالست  و دیواره عبور نمای

ل در این روش بخش های زنده و غیرزنده در سلو
.گیاهی در انتقال مواد دخالت دارند

ت یا در این روش انتقال مواد به الیه درون پوس
.آندودرم ختم خواهد شد
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سیمپالست-ب
 همراه با پالسمودسم ها استمعنی پروتوپالست سیمپالست به.

 السمودسم هاستمجاور، از راه پیاخته به یک یاخته انتقال سیمپالستی حرکت مواد از پروتوپالست .

 ل شود به یاخته های دیگر منتقفضای پالسمودسم و بسیاری از مواد محلول می تواند از آب.

 های گیاهی از آن عبور ها، نوکلئیک اسیدها و حتی ویروسکه پروتئین پالسمودسم آن قدر بزرگ است منافذ
.می کند

در این روش مواد فقط از بخش های زنده گیاه عبور خواهد نمود.

ت سرعت انتقال مواد در این روش به دلیل دخالت سیتوپالسم و اجزای زنده سلول باالس.

عبور نماید(درمآندو)این روش انتقال مواد می تواند تا آوند چوبی ادامه یابد و به راحتی از درون پوست.

مسیر آپوپالستی-ج
ز فضاهای در مسیر آپوپالستی، حرکت مواد محلول ا

.ودبین یاخته ای و دیواره یاخته ای انجام می ش
ی و مواد برای عبور از حد فاصل غشای پالسمای

.پروتوپالست عبور می نماید
واهد مواد برای عبور وارد بخش های زنده سلول نخ

شد
پوست این شیوه انتقال نیز با رسیدن به درون

ف خواهد به دلیل وجود نوار کاسپاری متوق( آندودرم)
شد

رونی آب و مواد محلول در عرض ریشه سرانجام به د
(  ندودرمآ)درون پوست ترین الیۀ پوست به نام 

.می رسند

ست درون پوست استوانه ای ظریف از یاخته ها ا
سدی را که یاخته های آن کامالً به هم چسبیده اند و
در مقابل آب و مواد محلول ایجاد می کنند

 ( آندودرم)درون پوست

خود یاخته های درون پوست در دیواره جانبی
( نسوبری)دارای نواری از جنس چوب پنبه 
.ه می شودهستند که به آن نوار کاسپاری گفت

وانند از بنابراین آب و مواد محلول آن نمی ت
ای درون طریق مسیر آپوپالستی وارد یاخته ه

.  پوست شوند

نوار کاسپاری
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1-یاخته های درون پوست انتقال مواد را کنترل می کنند  .
ر آپوپالستی به درون این الیه در ریشه مانند صافی عمل می کند که مانع از ورود مواد ناخواسته یا مضر مسی

گیاه می شوند

 اهمیت درون پوست

2- درون پوست، همچنین از
یرون برگشت مواد جذب شده به ب

.از ریشه جلوگیری می کند

بعد از درون پوست حرکت در هر
.سه مسیر ادامه می یابد

ل، و مواد به آوندهای چوبی منتق
ی آمادۀ جابه جایی برای مسیرها

ن طوالنی تر می شود که به ای
.ته می شودگفبارگیری چوبی فرایند 

 بارگیری چوبی

ار در ریشه بعضی از گیاهان، نو
بی کاسپاری عالوه بر دیواره جان

ا نیز درون پوست، دیواره پشتی ر
ین می پوشاند و انتقال مواد از ا
.یاخته ها را غیرممکن می کند

کوپ در برش عرضی و زیر میکروس
یا نوری این یاخته ها ظاهر نعلی

U شکل دارند.
ه های در این گیاهان بعضی از یاخت

ام درون پوستی ویژه ای ، به ن
وار هست که فاقد نیاخته معبر 

د و کاسپاری در اطراف خود هستن
ق انتقال مواد به آوند ها از طری

.این یاخته ها انجام می شود

 یاخته معبر
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 ار طوالنی خام در گیاهان، گاه تا فواصل بسیشیره
.جابه جا می شود

 ستفواصل طوالنی، کارآمد نیبرای انتشار.

نی در گیاهان، جابه جایی مواد در مسیرهای طوال
.  انجام می شودای جریان توده توسط 

جریان توده ای
انتقال آب و مواد معدنی در مسیر های بلند

ی متر سرعت انتشار آب و مواد در گیاه، چند میل
در روز است ولی در جریان توده ای، این 

.  سرعت به چندین متر در روز می رسد

 اهمیت جریان توده ای

و جریان توده ای در آوندهای چوبی تحت اثر د
عامل و با همراهی خواص ویژۀ آب انجام می 

.شود

1- فشار ریشه ای

2-تعرق

 عوامل موثر در جریان توده ای

1-فشار ریشه ای

ن های معدنی را یاخته های درون پوست و یاخته های زنده پیرامون آوندهای ریشه، با انتقال فعّال، یو
.به درون آوندهای چوبی منتقل می کنند

ه درون آوند این عمل باعث افزایش مقدار این یون ها، افزایش فشار اسمزی و در نتیجه ورود آب ب
.چوبی می شود

ه ای را ایجاد می در اثر تجمع آب و یون ها، فشار در آوندهای چوبی ریشه افزایش می یابد و فشار ریش
.شیره خام به سمت باال می شودهل دادن فشار ریشه ای باعث . کند
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 می تواند چند متر لت بهترین حاخام نقش کمی دارد و در شیره صعود ریشه ای دردر بیشتر گیاهان، فشار
.  آن را به باال بفرستد

 بلند می شود؟درختان بسیار خام به نوک شیره ت حرکعاملی باعث پس چه

1-فشار ریشه ای

آزمایشی برای اندازه گیری فشار ریشه ای

گیردقطع کردن اندام های هوایی برای حذف کشش تعرقی صورت می.
ه رانده رانده شدن آب به سمت باال در لوله مویینه نشان می دهد ک

.شدن آب از پایین صورت می گیرد
ه صورت می فشار ریشه ای به دلیل جذب یون ها از خاک به وسیله ریش

.گیرد

2-تعرق

ت که در عامل اصلی انتقال شیره خام، مکشی اس
.اثر تعرق از سطح گیاه ایجاد می شود

علت تعرق نیز حرکت آب از محل دارای آب
بیشتر به محل با آب کمتر است

استستون آب درون آوندهای چوبی پیوسته .

 چسبی و هماین پیوستگی به علت ویژگی های
.مولکول های آب استدگرچسبی 

2- تعرق با همراهی خواص ویژۀ آب

می شودبیشتر تعرق گیاهان از روزنه های برگ انجام  .

روز نیروی مکش تعرق آن قدر زیاد است که در یک
شود؛ گرم می تواند باعث کاهش قطر تنه یک درخت

.هرچند این کاهش اندک است

اشت به اگر دیواره آوندهای چوبی استحکام کافی ند
.راحتی در اثر مکش تعرق، له می شد

قدرت نیروی مکش تعرق
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 ؟می شودتعرق در گیاهان از چه بخش هایی انجام

در گیاهان، تعرق می تواند از طریق روزنه های هوایی، پوستک و عدسک ها انجام شود.

 هوایی انجام می شودوزنه ربین یاخته های نگهبان ( روزن)منفذ گازها و در نتیجه تعرق برگ ها از بیشتر تبادل.

عرق را تنظیم روزنه های هوایی می توانند با باز و بسته شدن، مقدار ت
:باز و بسته شدن روزنه به دلیل. کنند

1- ساختار خاص یاخته های نگهبان روزنه

2-تغییر فشار تورژسانس آنهاصورت می گیرد

انباشت جذب آب به دنبال  ورود فعال یون های پتاسیم و کلر و
.مواد محلول در یاخته های نگهبان روزنه انجام می شود

تنظیم مقدار تعرق بوسیله روزنه هوایی

 عوامل تنظیم بازوبسته شدن روزنه ها

عوامل محیطی و عوامل درونی گیاه بازوبسته شدن روزنه ها را تنظیم می کنند.
 مثالً  با افزایش نور  محیط با تحریک انباشت ساکارز و یون های-Cl وK+  در یاختۀ نگهبان، فشار

.ارد می شوداسمزی یاخته ها را افزایش می دهد و آب از یاخته های مجاور به یاخته های نگهبان روزنه و
زایش طول وجود فیبریل های سلولزی در عرض سلول مانع از افزایش قطر سلول  خواهد شد،اما اف

.سول می تواند انجام شود
می شوددر نتیجه، یاخته ها دچار تورژسانس شده و به علت ساختار ویژۀ آنها، منفذ روزنه باز  .
ای نگهبان بسته شدن روزنه ها هم، به علت خروج  فعال یون ها و به دنبال آن خروج آب از یاخته ه

روزنه انجام می شود
نهساختار یاخته های نگهبان روز
ننددیواره یاخته های نگهبان روزنه، ساختار خاصی دارند که با جذب آب، افزایش طول پیدا می ک.
به دو علت:
 ،اخته های نگهبان آرایش شعاعی رشته های سلولزی است که مانند کمربندی دور دیواره ییکی از این عوامل

.روزنه قرار دارند
لی مانع افزایش طول این کمربندهای سلولزی، هنگام تورژسانس یاخته، مانع از گسترش عرضی یاخته شده، و

.  یاخته نمی شوند
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2-علت ضخامت هنگام تورژسانس، به. اختالف ضخامت در دیوارۀ یاخته های نگهبان روزنه است
.کمتر، دیوارۀ پشتی یاخته بیشتر منبسط می شود

دا کند و منفذ روزنۀ این دو ویژگی باعث می شود هنگام جذب آب و تورژسانس، یاخته ها خمیدگی پی
.در این حالت امکان تبادل گازها، فراهم می شود. هوایی باز شود

وزنه هاعوامل مؤثر بر باز و بسته شدن ر
1-حیطی مؤثر بر در گیاهان، تغییرات مقدار نور، دما، رطوبت و کربن دی اکسید از مهم ترین عوامل م: عوامل محیطی

.حرکات روزنه های هوایی است

2-مقدار آب گیاه و نیز هورمون های گیاهی، از عوامل درونی مهم هستند: عوامل درونی.

ر گیاهان شودافزایش مقدار نور، دما و کاهش کربن دی اکسید، تا حدی معین، می تواند باعث باز شدن روزنه ها د.

کاهش شدید رطوبت هوا باعث بسته شدن روزنه ها می شود.

شکسازگاری های گیاهان برای زندگی در محیط های خ
1-حضور نور متفاوت رفتار روزنه ای برخی گیاهان نواحی خشک مانند بعضی کاکتوس ها، در

جلوگیری است و سبب می شود در طول روز، روزنه ها بسته بمانند و از هدر رفتن آب
.شود

2-کاهش تعداد روزنه ها
3-گی در محیط کاهش تعداد یا سطح برگ ها نیز از دیگر سازگاری های گیاهان برای زند

.های خشک هستند
شما چه سازگاری های دیگری را می شناسید؟

4-روزنه های فرورفته
5-پوشیده شدن برگ از کرک ها
6-افزایش ضخامت کوتیکول
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تعریق

عرق در هنگام شب یا در هوای بسیار مرطوب که شدت ت
ه پمپ های درون پوست همچنان بیابد، یاخته کاهش می 

ی مادامه درون استوانه آوندی کردن یون های معدنی به 
.دهند

 می رسد ا هریشه ای به برگ اگر مقدار آبی که در اثر فشار
صورت به از مقدار تعرق آن از سطح برگ بیشتر باشد، آب

لفی خارج می برگ های بعضی گیاهان علبه از انتها یا قطراتی 
.می گویندتعریق به آن شود که 

بنمتفاوت تعریق با ش

رایط ایجاد شبنم گرچه شرایط محیطی ایجادکننده تعریق مشابه ش
.است، این دو پدیده را نباید با هم اشتباه گرفت

 انجام روزنه های آبیتعریق از ساختارهای ویژه ای به نام
.  می شود و نشانه فشار ریشه ای است

تها یا لبه روزنه های آبی همیشه باز هستند و محل آنها در ان
.برگ هاست
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 پروردهشیره حرکت
 می کندپرورده، درون آوندهای آبکشی حرکتشیره می دانید که.
 می تواند انجام شودهمه جهات پرورده در شیره حرکت .
محل منبع و مصرف

دیگر گیاه را بخشی از گیاه که ترکیبات آلی مورد نیاز بخش های
یبات آلی به آنجا و بخشی از گیاه که ترکمحل منبع تأمین می کند، 

محل د، می شون( گل )یا مصرف ( مثالً ریشه)می روند و ذخیره
.  نامیده می شودمصرف 

 ها از مهم ترین محل های منبع هستندبرگ  .

ع تغییر محل مصرف به محل منب

حل منبع به بخش های ذخیره کننده مواد آلی، هنگام ذخیره این مواد، محل مصرف و هنگام آزادسازی آن، م
.شمار می آیند

در نتیجه یک بخش می تواند در مقطع زمانی خاص محل منبع یا محل مصرف باشد  .

برای تعیین سرعت و ترکیب شیره پرورده می توان از شته ها استفاده کرد

خرطوم شته ها تا آوند آبکش وارد می شود
براساس جریان فشاری مواد وارد خرطوم شته خواهد شد
شته را بی حس و خرطوم آن را قطع می کنند
واند خروج شیره پرورده از انتهای قطع شده  خرطوم شته می ت

ترکیب شیمیایی ، شیره پرورده  را مشخص نماید
حاسبه نمودسرعت جریان یافتن شیره پرورده را نیز می توان م

زنده آبکشی و حرکت شیره پرورده از طریق سیتوپالسم  یاخته های
.از یاخته ای به یاخته دیگر انجام می شود

یچیده تر استبنابراین حرکت شیره پرورده از شیره خام کندتر و پ.

وردهچگونگی حرکت شیره پر
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الگوی جریان فشاری

ت یک گیاه شناس آلمانی به نام ارنس
جابه برایرا فشاری الگوی جریان مونش، 

. استپرورده، ارائه داده شیره جایی 

یم مواد آلی در گیاهان به صورت تنظ
رای ب. شده، تولید و مصرف می شوند

اهی مثال در گل دهی یا تولید میوه، گ
ن تعداد محل های مصرف، بیشتر از آ

مواد است که محل های منبع بتوانند
.غذایی آنها را فراهم کنند

ذف در این موارد ممکن است گیاه به ح
ود بعضی گل ها، دانه ها یا میوه های خ

ی به اقدام کند تا مقدار کافی مواد قند
.  محل های مصرفِ باقی مانده برسد

ی در باغبانی، برای داشتن میوه ها
درشت تر، تعدادی از گل ها یا میوه
یوه های جوان را می چینند تا درختان م

.ر آورندهایی کمتر ولی درشت تر به با

یاهانتنظیم تعداد محل های مصرف، با محل های منبع در گ

طرحی برای نشان دادن محل آوند آبکش و جهت جریان شیرۀ پرورده

شده استبراساس  محل شروع حرکت شیره پرورده از محل منبع به محل مصرف این آزمایش طراحی.
ه بقیه اندام ها حرکت اگر مواد در محل منبع شروع به ساخت نماید بایستی از اندام فتوسنتز کننده ب

نماید
کامبیوم در این برداشتن  پوست درخت تا الیه آوند های چوبی به معنای حذف آوندهای آبکش و الیه

نمونه است
یره پرورده برای پس از مدتی تجمیع شیره پرورده در لبه باالیی این محل برش ،نشان می دهد  که ش

رسیدن به محل مصرف یا ذخیره از باال به پایین جریان خواهد داشت
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 بارم کل: نمره دقیقه 20زمان: نام و نام خانوادگی: پایه:دهم رشته:تجربی
     فردی

اییددانش آموزان عزیز ابتدا به سئواالتی که می دانید پاسخ دهید و سپس روی سئواالتی که کمتر تسلط دارید فکر نم  

زیست دهم تجربی 7فصل رم 
 با

 قبول نیست( مت مورد)تیک و عالجلوی آنها مشخص با ذکر دلیل نمایید "غ "و "ص"عبارات درست و غلط را با نوشتن  1

غ فقط .توسط ریشه جذب می نمایند فقطو خاک  گیاهان تمام مواد مغذی خود رااز هوا آب-

 ریشه نیست

 غ بیشترراه جذب نیتروژن از ریشه و فسفر بیشتر از طریق خاک توسط ریشه می باشد.  تنها-

 غ کمتراهان نمی زند؟ به گیهیچ آسیبی استفاده بیش از حد از کودهای آلی  -

 غ شیمیائیبه خاک می افزایند.  آلی کود های زیستی را معموالً به همراه کودهای-

 صنوعی سرخس ماده سمی آرسنیک را در خود جمع می نماید. -

 از صورتی به آبی تغییر می کند. بازیخاک های  رنگ گل ادریسی با ذخیره آلومینیوم در -

 اسیدی غ

 سطوح جانبی توسط سوبرین)چوب پنبه(پوشیده شده است. فقط در الیه آندودرم همواره -

 ح پشتی نیز نوارکاسپاری دارد.وسطعالوه بر سطوح جانبی غ در گیاهان دارای سلول معبر  

 غ بیشتر از روزنه های برگ است. فقط جایگاه تعرق-

 غ روزنه آبیی گویند. را تعرق م هواییخروج آب بصورت قطرات از روزنه های -

 غ برخیگیاهان علفی قرار دارند. مام تروزنه های آبی در انتها یا لبهء برگ های  -

 صانه ی فشار ریشه ای و شبنم نشانه رطوبت زیاد هوای اطراف گیاه است. تعریق نش -

 غ همه جهات است است. ریشهبه سمت  برگجهت حرکت شیره پرورده از همواره  -

 دیگربخش های گیاه را تأمین می کند. نیمعدمحل منبع فقط برگ بوده و ترکیبات آلی و  -

 )غلط(معدنی -غ فقط برگ نیست 

 می شوند.  اه مصرفهمورکه ترکیبات آلی در آنجا  .محل مصرف بخشی از گیاه است -

 غ مصرف یا ذخیره

 می شوند.  وارد آوند آبکشیواد با انتقال فعال در بارگیری و بار رداری آبکشی م -

 غ فقط بارگیری وارد آوند آبکشی می شوند

همزیستی از نوع میکوریز)قارچ ریشه  اهانکل گیدرصد از  90قارچهای  ریشه ای با  حدود  -

 غ گیاهان دانه دارای( دارند. 

 غ تعرّقمی گویند؟  تعریقآب از سطح اندام های هوائی گیاه  بخار به خروج -

 صب از محل دارای انرژی  پتانسیل باالتر به ناحیه با انرژی پتانسیل کمتر حرکت می کند؟ آ -

 غ برخیگیاهان  هنگام کم آبی ساخت پروتئین)آکواپورین(  تشدید می شود؟  همهدر -

 محسوب خاک آلی مواد از بخشی ، دارند حضور خاک در که هایی میکروارگانیسم از بعضی -

 ، ها میکروارگانیسم پس هاست میکروارگانیسم و آلی غیر ، آلی مواد شامل خاکغ . شوند می

 . نیستند خاک آلی مواد از بخشی

 

 هر

 مورد 
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 جا های خالی را با عبارات مناسب پر نمائید 2

در   بصورت آزاد که  ،باکتری های است بخشی از نیتروژن تثبیت شده در خاک نتیجه عملکرد

 زندگی می کنند. گیاهان  خاک یا هم زیست با

 شامل بقایای در حال تجزیه جانداران اند.  آلیکود های  -

 ک را افزایش می دهند.خا معدنی اند . و بعضی مواد  باکتری هاییکود های زیستی شامل   -

را برای   نیتروژنریزوبیوم ها ماده معدنی  و  فسفات  قارچ های ریشه ای مواد معدنی به ویژه -

 گیاه فراهم می سازند.

 تدریاف فتوسنتز کنندهخود را از گیاهان  مواد معدنیو  آبگیاهان انگل همه یا بخشی از  -

 می کنند. 

ه ای به  در روز،ولی در جریان تود  چند میلی مترآب و مواد  در گیاه فقط   انتشارسرعت  -

 در روز می رسد. مترچندین 

  از شدن  روزنه هاب تا حدی معینی باعث  نور،  دما،  و کاهش کربن دی اکسید،افزایش مقدار  -

 در گیاهان می شود.

 جا بجائی می گویند.  محل مصرفبه  محل منبعدرون گیاه از  آلیبه حرکت ترکیبات  -

 است. پیچیده ترو  کند ترحرکت شیره پرورده از شیره خام   -

 

 هر

 مورد 

25/ 

 

 ( به چه طریقی وارد گیاه می شود؟ CO2کربن دی اکسید) 3

 صورت یون بیکربنات توسط ریشه و برگب -2ضای بین یاخته ای ف-1 

5/ 

  ترکیبات سازنده خاک را نام برید؟ 4

 ریز اندامگان) میکرو ارگانیسم ها(-3-واد غیر آلیم-2واد آلی م -1 

75/ 

 /25  بقایای جانداران  عمدتاً از چه تشکیل شده است؟گیا خاک )هوموس(  5

 /25 یون های بار مثبتگیا خاک با منشاء گیاهی مانع شسته شدن چه یون های می شود؟  6

 نوع هوازدگی را در هر مورد مشخص نماید؟  7

 فیزیکیگ ها در اثر یخ زدگی: خرد شدن سن -الف

 شیمیاییسید های تولید شده توسط ریشه گیاهان و برخی جانداران: ا -ب

5/ 

 /5 سید های نوکلئیکا-2پروتئین نیتروژن در ساخت کدام ترکیبات گیاهی نقش دارد؟  8

 نیتروژن وفسفردو عنصر نام ببرید که در ساخت نوکلئیک اسید گیاهان نقش دارد؟  9

 

 

 

 

 

 

5/ 
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هریک از شماره های ستون الف با ستون ب ارتباط دارد بانوشتن شماره مرتبط جدول زیررا  10

 مرتب سازید 

 

 شماره ستون ب ستون الف

 2 کلسیم خالت در تنظیم مقدار آب یاختهد -1

 1 پتاسیم ستحکام دیواره سلول گیاهیا -2

 4 گوگرد رکت در ساختار سبزینه)کلروفیل(ش -3

 3 منیزیم برخی آمینو اسید هاخت شرکت در سا-4
 

1 

)نیتروژن مولکولی (راجذب  N2؟ زیرا نمی توانند چرا گیاهان نیتروژن را تثبیت می نمایند 11

 ( یا نیترات است.+NH4یتروژن مورد استفاده آنها به صورت آمونیوم )ن-2نمایند.

1 

 کمبود فسفات چه اثری بر رشد گیاهان دارد؟ و به چه شکلی از خاک جذب می شود؟  12

 ای فسفاتیون ه-رشد گیاه را محدود می سازد

5/ 

 دلیل دسترس نبودن فسفات برای گیاهان چیست؟ 13

 .زیرا فسفات به بعضی ترکیبات معدنی خاک به طور محکمی متصل می شود 

5/ 

 جذب بیشتر فسفات چه سازگاری های ایجاد کرده اند؟ برخی گیاهان برای جبران و 14

 .نداریشه هایی با تار کشنده بیشتر ایجاد کرده  -2شبکه ی گسترده ای از ریشه ها و یا -1

1 

 سه نوع باکتری که در فرایند تثبیت نیتروژن نقش دارند را نام ببرید؟ 15

 نیترات ساز -3مونیاک ساز  آ-2تثبیت کننده جو  -1

75/ 

 /5 تشخیص نیاز های تغذیه ای گیاهاننقش محلول های مغذی برای بهبود خاک چیست؟  16

 محلول هایی  مغذی که برای بهبود خاک استفاده می شوند شامل چه ترکیباتی اند؟  17

 ی محلول به مقدار مشخصعناصر مغذ-2آب -1

5/ 

 صورت می گیرد؟برای تشخیص اثرات عناصر بر رشد و نمو گیاهان چه اقداماتی   18

 استفاده ازمحلول های مغذی

5/ 

 دو مزیت کود های آلی را نام ببرید؟ 19

 به نیاز گیاهان دارند شباهت بیشتری-2مواد معدنی را به آهستگی آزاد می کنند  -1 

1 

 /5 .احتمال آلودگی به عوامل بیماریزا وجود داردعیب استفاده از کود های آلی چیست؟   20

 کود های شیمیایی را تعریف نمایید؟  21

 .اختیار گیاه قرار می گیرد به راحتی در -2 عناصر معدنی مورد نیاز گیاه بوده شامل -1

1 

 مزیت استفاده از کود های شیمیایی چیست؟  22

 .به سرعت کمبود مواد مغذی خاک را جبران می کنند 

5/ 

ه خاک و محیط  زیست بآسیب زیادی  - 1 دارد؟مصرف بیش از حد کود های شیمیایی چه معایبی  23

 بب مرگ و میر جانوران آبزی می شوندس -3افت خاک را تخریب می کنند ب -2واردمی کنند

5/1 

 5/1 مرگ و میر جانوران آبزی می شوند؟ کود های شیمیایی چگونه سبب 24
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 /5 م هزینه اندک-2ار ساده دارندبسیاستفاده  -1دو مزیت استفاده از کود های زیستی را نام ببرید؟  25

 /5 کریچه -2افت ها ب -1برخی گیاهان آلومینیوم رادر چه بخش های خود ذخیره می نمایند؟  26

 /5 لومینیومآ-2آنتو سیانین دو ماده نام ببرید که در کریچه ذخیره می شود؟  17

 دو نمونه از همزیستی گیاهان با سایر جانداران بیان نمایید؟   18

 ثبیت کننده نیتروژنتباکتری های  -2ای)میکو ریز(  قارچ ریشه  -1

5/ 

 /5  های سیانو باکتر -2ریزوبیوم ها دو نوع )گروه( از باکتریهای تثبیت کننده نیتروژن را نام ببرید؟  19

جذب آب و مواد مغذی همزیستی بین کدام دو موجود زنده  از معمول ترین سازگاری ها برای 20

 است؟

 گیاهان + قارچ هاریشه 

5/ 

 در قارچ ریشه ای قاچ چگونه با ریشه گیاه ارتباط برقرار می سازد؟  21

 رستادن رشته های ظریفی به درون ریشه ف -2کنند  در سطح ریشه زندگی می بصورت غالفی -1

1 

 /25 فسفات  قارچ ریشه ای برای گیاه فراهم می سازد چیست؟ ماده معدنی کهمهمترین  22

دو علت شادابی گیاهان همزیست با قارچ ریشه ای در خاک های فقیراز نظر مواد غذایی  23

  گیاهنتقال مواد به  ریشه ا -2ای در جذب سریع مواد  توانایی قارچ ریشهچیست؟ 

 

1 

 ببرید؟چهار گیاه همزیست با ریزوبیوم ها را نام  24

 عدس سویا ،لوبیا،شبدر،یونجه ،نخود )رمزعسل شین( 

1 

 محل استقرار ریزوبیوم های هم زیست با پروانه وارن کجاست؟  25

 ریشه  برجستگی های به نام گرهک در

25/ 

 چه زمانی گرهک های پروانه واران تبدیل به خاک غنی از نیتروژن می شود؟  26

 ای هوایی گیاههقطع بخش  -2پس از نابودی گیاه 

5/ 

 /5 روژنتثبیت نیت -2تو سنتز ف -1ها رانام ببرید؟ دو نقش مهم سیانو باکتر 27

 /5 گونرا -2آزوال باکتریها نام ببرید؟  ودو گیاه همزیست با سیان 28

 سیانو باکتریها در چه بخشی از گیاه گونرا می باشد؟ محل استقرار 29

 حفره های کوچک شاخه ودم برگ

5/ 

 /25  ر از نیتروژنیفقمعموالً گیاهان گوشتخوار درخاک چه مناطقی زیست می نمایند ؟  30

 گیاه توبره واش برای تأمین نیتروژن خود از چه جاندارانی استفاده می کند؟  31

 رو حشراتال-2حشرات  -1

5/. 

 /25 ریشهگیاه سس فاقد کدام اندام است؟   32
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 /25 ریشه گیاهانهان جالیزی نفوذ می دهد؟ به کدام بخش گیاد را گل جالیز اندام مکنده خو 33

 /5 ابجایی مواد معدنیج -2ابجایی آب ج -1  ق برای گیاه چیست؟دو نقش و فایده تعرّ 34

 /25 غلظت مواد حل شده در آب  در تعرّق چیست؟ حرکت آبعامل مؤثر در  35

 انتقال مواد در سطح یاخته ای را نام ببرید؟  و فرایند های مؤثر در جابجایی 36

 غیر فعاّل )مانند انتشار(-2فعال )مانند انتقال فعّال( -1

5/ 

 کانا ل های پروتئینی )آکوا پورین( در کجا ها یافت می شوند؟  37

 شاء کریچهغ-3ر عرض غشاء برخی یاخته ای جانوری د -2ر عرض غشاء برخی یاخته های گیاهی د -1

75/ 

 سه ماده نام ببرید که می توانند از منافذ پالسمودسم عبور نمایند؟ 38

 ی گیاهیهاویروس  -3وکلئیک اسید ها ن-2ین هاپروتئ -1 

75/ 

 /5 .به پروتوپالست همراه با پالسمودسم ها گویندسیمپالست را تعریف نمایید؟   39

 چگونگی انتقال سیمپالستی را بطور خالصه بیان نمایید؟ 40

 
 

1 

 /5  یوراهء یاخته هاد-2ا بین یاخته ه -1در انتقال آپوپالستی مواد از چه مسیرهای عبور می نمایند؟  41

 /25 نوار کاسپاری  در مسیر آپو پالستی چه عاملی مانع انتقال از درون پوست می شود؟ 42

 /25 چوب پنبه)سوبرین( نوارکاسپاری از چه جنسی است؟  43

 پوست)آندودرم( را بیان کنید؟سه نقش درون  44

استه یا مضر مسیر آپوپالستی به درون وانند صافی از ورود مواد ناخم-2نترل انتقال مواد ک -1 

 ون ریشهز برگشت مواد جذب شده به بیرجلوگیری ا -3گیاه جلوگیری می کند

5/1 

 پوست دیده می شود؟در گیاهان دارای سلول معبر نوار کاسپاری در کدام بخش دیوارهء درون  45

 درون پوست شتیپدیواره  -2یواره ء جانبی درون پوست د-1 
5/ 

 ویژگی خاص و نقش سلول های معبر چیست؟ 46

 بب انتقال مواد به استوانه آوندی می شوندس-فاقد نوار کاسپاری اند 

5/ 

 جریان توده ای را تعریف نمایید؟  47

 .جایی با فشار کمتر جریان توده ای گویند به حرکت گروهی از جایی با فشار زیادتر به

5/ 

 )بطورخالصه شرح دهید(فشار ریشه ای چگونه ایجاد می شود؟ 48

 

5/1 

انتقال یون های معدنی به درون آوند های چوبی توسط سلو ل های درون پوست با چه  49

 انتقال فعالمکانیسمی صورت می گیرد؟  

25/ 
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 معدنی به آوند های چوبی چیست؟نتیجه انتقال فعال یون های  50

 کاهش پتانسیل آب و ایجاد فشار ریشه ای 

5/ 

 آب در آوند های چوبی طی تعرق چیست؟ دو علت پیوستگی ستون  51

 هم چسبی و دگر چسبی مولکول های آب

5/ 

 چه نیروی در یک روز گرم می تواند باعث کاهش قطر تنه یک درخت شود؟)هرچند اندک( 52

 تعرقینیروی مکش  

25/ 

 رید؟عوامل مؤثر در باز شدن روزنه های هوایی را فقط نام بب 53

 نگهبان روزنه ی خامت بیشتر دیواره شکمی یاختهض-2زی آرایش شعاعی رشته های سلول

1 

چه عاملی در سلول نگهبان روزنه هنگام تورژسانس مانع گسترش عرضی شده و سبب افزایش  54

 زیسلول رشته هایآرایش شعاعی   طول می گردد؟

25/ 

 علت کاهش پتانسیل آب در سلول های نگهبان روزنه های هوایی چیست؟ 55

 لول هاسساکارز به این  -3لر ک-2تاسیمپ -1انتقال فعال یون های  

1 

 /75 واییروزنه های ه -3دسک هاع -2وستک پ -1 محل های انجام تعرق را نام ببرید؟ 56

 های هوایی چیست؟ دلیل باز و بسته شدن روزنه 57

 غییر فشار تورژسانس یاخته های نگهبان روزنهت -2اص یاخته های نگهبان روزنه ساختار های خ-1

1 

 سیم  می شوند؟قباز وبسته شدن روزنه ها به چند گروه ت بطور کلّی عوامل تنظیم کننده ی 58

 درونی-محیطی ب-الف 

5/ 

 بسته شدن روزنه ها را نام ببرید؟ یک مورد از عوامل درونی تنظیم کننده باز و 59

 برخی هورمون های گیاهی مانند آبسیزیک اسید

5/ 

 ها ایفا می کنند؟ عوامل تنظیم کننده چگونه نقش خود را در باز و بسته شدن روزنه 60

 یاخته های نگهبانشت فعال برخی یون ها و ساکارز دربا تحریک انبا 

5/ 

 باز و بسته شدن روزنه هارا شرح دهید؟ چگونگی تأثیر عوامل تنظیم کننده 61

 

2 

توسط سوبرین پوشیده  می تواندندورمآبر طبق مطالب کتاب چند سطح دیوراه سلول های  62

 ؟باشد شده

 سطح پشتی+سطوح جانبی -1ربعضی گیاهان د -2طوح جانبیس -1

75/ 

 عوامل محیطی مؤثر در باز و بسته شدن روزنه های هوایی رانام ببرید؟ 63

 (CO2ی اکسید)دکربن  -رطوبت -دما-تغییرات مقدار نور 

1 

 /5 ول روزبسته نگه داشتن روزنه ها در ط  کاکتوس برای جلوگیری از هدر رفتن آب چه سازگاری دارد؟  64

 1 سازگاری های گیاهان خشکی زی را برای مقابله با کم آبی را نام ببرید؟ 65
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 برای جلوگیری از از دست دان آب نام ببرید؟یک گیاه دارای روزنه فرورفته  66

 خرزهره  

25/ 

 دو زمان مناسب برای انجام تعریق را بیان نمایید؟ 67

 رطوبمهوای بسیار  -2شب هنگام  -1

5/ 

ای به برگ ها می رسد از مقدار تعرق آن از سطح برگ اگر مقدار آبی که در اثر فشارریشه  68

 تعریق         دهد؟بیشتر باشد چه پدیده ای رخ می 

25/ 

نتیجه کاهش شدت تعرق و ادامه پمپ یون های معدنی به درون استوانه مرکزی توسط یاخته در 69

 تعریق        های درون پوست چه پدیده ای رخ می دهد؟

25/ 

 بخش های ذخیره کننده مواد آلی چه زمانی محل مصرف و چه زمانی محل منبع اند؟ 70

 .هنگام ذخیره سازی مصرف و هنگام آزاد سازی محل منبع اند 

5/ 

 برای جابجایی شیره پرورده را چه کسی ارائه کرد؟ یالگوی جریان فشار 71

 ارنست مونش 

 ر

 در مرحله دوم الگوی مونش پتانسیل آب دریاخته های آبکشی چه تغییری می کند؟  72

 کاهش می یابد

25/ 

 برداری آبکشی به چه مکانیسمی صورت می گیرد؟بارگیری و بار  73

 هردوبا انتقال فعال 

25/ 

 چه استفاده ای از شته ها در مطالعه شیره پرورده می شود؟  74

 ترکیب شیره پرورده -2تعیین سرعت-1

5/ 

 پس از برداشتن پوست به صورت حلقه از تنه ی یک درخت 75

 چه اتفاقی می افتد؟ -الف

 .آبکش باالی حلقه جمع شده و باعث تورم در این بخش می شودمواد آلی درآوند  

 .د آبکش ونه در آوند چوبی جریان داردشیره پرورده فقط در آوننشان دهنده چیست؟  -ب

1 

 چرا برخی مواقع گیاه اقدام به حذف برخی از گل ها و یا میوه های خود می نماید؟ 76

 .رافراهم سازد هاآن تواند غذاینمی منبع و  ندمحل های مصرف زیاد اا زیر

5/ 

 /25 چر برخی باغبانان تعدادی از گل ها و یا میوه های جوان را می چینند؟ 77
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 برای برداشت میوه های درشت تر

 تغییرات مواد نیتروژن دار و چگونگیشکل مقابل در رابطه با   78

موارد خواسته شده را نام گزاری  است جذب آن ها از خاک 

 نمایید

 N2 -الف

 )آمونیوم( +NH4 -ب

 )نیترات(-No3 -ج

 

 

 با توجه به شکل به سؤاالت پاسخ دهید 84

 پس از برداشتن پوست به صورت

 حلقه از تنه ی یک درخت 

مواد آلی درآوند آبکش چه اتفاقی می افتد؟  -الف

 .باالی حلقه جمع شده و باعث تورم در این بخش می شود

 .د آبکش ونه در آوند چوبی جریان داردپرورده فقط در آونشیره نشان دهنده چیست؟  -ب

 

 

 چه زیباست یک شب همه ی ما

 ..تنها برای آمدن کسی دعا کنیم

  ...که او هر شب برای همه ی ما به تنهایی دعا می کند

 "اللهم عجل لولیک الفرج"

 

 کوتاهترین دعا برای بزگترین آرزو

 

 طراح: احمد جوکار
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