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نهاندانگان

دنهاندانگان تنها گروه از گیاهان اند که گل تولید می کنن.

 هایی که رنگ ل تولید گویژه است؛ به تولید گل برای گیاهان هزینه بر
؟ چرامی دانید آیا . های گوناگون، ترکیبات معطر و شهد دارند

انرژی خواه هستند فتوسنتز،تولید کربوهیدرات ها  وترکیبات آروماتیک

و توانسته ند زمین ا، گیاهان گل دار بیشترین گیاهان روی با وجود این
. دهندخود اختصاص اند پهنۀ وسیعی از زمین را به 

چند سوال
داشتن گل چه مزایایی دارد؟

با گیاهان گل چرا گوناگونی جانورانی مانند حشره ها در زیستگاهی
دار بیشتر است؟ 

ست بوم  و به زنجیره غذایی و شبکه غذایی بین اجزای یک زی
ر کنیدفراهم بودن مواد غذایی درحلقه اول زنجیره غذایی ،فک

ود؟گل چه ساختاری دارد و چه فرایندی در آن انجام می ش

رخ یا یک فرض کنید گیاهی مانند یک بوتۀ گل س
.رکنیددرخت انگور دارید و می خواهید آن را تکثی

و دانه های آنها آیا صبر می کنید تا دانه تولید کنند
ید؟را می کارید، یا روش دیگری به کار می بر

د حفظ ویژگی های گیاه والد و سرعت تولی
یر جنسی مثل،موجب افزایش اهمیت تولید مثل غ

خواهد شد

روش تولید 
مثل گیاهان

ز تولید مثل ا
طریق

د سرعت تولی
مثل

تولید مثل 
جنسی

کمهاگ و دانه

تولید مثل 
رویشی

استفاده از 
بخش های 

رویشی 
زیاد
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تکثیر با بخش های رویشی

فاده از بخش گیاهان می توانند به روش غیر جنسی و با است
.  ابندیریشه تکثیر های رویشی، یعنی ساقه، برگ و 

رویشیتکثیر با بخش های

(پاجوش. )اد می شوندمثالً روی ریشۀ درخت آلبالو، جوانه هایی تشکیل می شود که از رشد آنها درخت های آلبالو ایج

چنین تولید مثلی از نوع غیر جنسی، یا رویشی است.

تولید مثل غیرجنسی را چگونه توصیف می کنید؟

در جاندارتعداد والدتولید مثل
شباهت ژنتیکی 
نفرزندان به والدی

گامت

یکغیر جنسی
پروکاریوت   و 

یوکاریوت
مشابهکامالً  

تشکیل نمی 
شود

شباهت کمتردر یوکاریوتدوجنسی
ود شتشکیل می 

گامت نر و )
(گامت ماده

انتکثیر با بخش های رویشی توسط انس

قلمه زدن-الف

پیوند زدن-ب

خوابانیدن-ج
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تکثیر با بخش های رویشی توسط انسان

قلمه زدن-الف
اه استفاده می معموالً برای تکثیر گیاهان از بخش های رویشی گی

ر خاک یا آب، هایی از ساقه دباگذاشتن قطعه شاید شما هم . کنیم
روش ثیر گیاه، در این حالت برای تک. گیاهی را تکثیر کرده باشید

.  ایدرا به کار برده زدن قلمه 
 چیزی ند، چه کنظر شما قطعه ای از ساقه که گیاه جدید ایجاد می به

؟باید داشته باشد
ک یا دو برگ و ی( بافت مریستمی)دارای جوانه جانبی یا انتهایی

برای ادامه فتوسنتز باشد

پیوند زدن-ب
ا شاخه در این روش قطعه ای از یک گیاه مانند جوانه ی

می پایه ه آنروی تنۀ گیاه دیگری که بپیوندک، به نام 
هایی مانند گویند، پیوند زده می شود گیاه پایه ویژگی

وری دارد، مقاومت به بیماری ها، سازگار با خشکی یا ش
ی شود، مثالً در حالی که گیاهی که پیوندک از آن گرفته م

میوۀ مطلوب دارد
ارای ویژگی های پیوندک فقط یک ویژگی برجسته ،پایه د

.مطلوب زیاد است

خوابانیدن-ج
عد از مدتی از محل ب. در روش خوابانیدن بخشی از ساقه یا شاخه را که دارای گره است، با خاک می پوشانند

.شودگره، ریشه و ساقۀ برگدار ایجاد می شود که با جدا کردن از گیاه مادر، پایۀ جدیدی ایجاد می
گره دارای مریستمهای جانبی برای تولید ریشه نابه جا و ساقه    می باشد.
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 رویشی توسط تخصص یافته هاتکثیر با بخش های

لشام. انواعی از ساقه ها در گیاهان وجود دارند که برای تولید مثل غیر جنسی ویژه شده اند:

زمین ساقه-الف (  ریزومRhizome )زنجبیل-مانند زنبق

غده مانند سیب زمینی-ب

نرگس-پیاز مانند الله -ج

ساقۀ رونده مانند توت فرنگی-د

نمونه هایی از ساقه های ویژه شده برای تولید مثل غیر جنسی اند.
(ریزوم)زمین ساقه-الف

ۀ هوایی به طور افقی زیر خاک رشد می کند و همانند ساق
.جوانه انتهایی و جانبی دارد

ایه این ساقه به موازات رشد افقی خود در زیر خاک، پ
از زنبق. های جدیدی در محل جوانه ها تولید می کند

گیاهانی است که زمین ساقه دارد

 ریشه مشاهده شده از ریشه های نابجا است.

و ( ریزوم)ساقه زیر زمینی)گیاه دارای دو نوع ساقه
.می باشد( تولید محور گل )ساقه هوایی

تهایی ساقه زیر زمینی ،ریزوم  دارای جوانه جانبی و ان
.است

غده-ب

ایی در ساقه ای زیرزمینی است که به علت ذخیرۀ مادۀ غذ
. آن متورم شده است

های هر یک از جوانه. سیب زمینی چنین ساقه ای است
یاه تبدیل می تشکیل شده در سطح غدۀ سیب زمینی، به یک گ

ای جوانه دار برای تکثیر سیب زمینی، آن را به قطعه ه. شود
.تقسیم می کنند و در خاک می کارند

دگیاه دارای ساقه هوایی و ساقه زیر زمینی می باش

ساقه زیر زمینی غده ای و دارای اندوخته می باشد

تولید ساقه هوایی دارای سبزینه  و دارای شاخه و برگ و
.کننده محورگل می باشد

سیب زمینی از گیاهان دولپه ای می باشد.
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پیاز-ج

وراکی به آن ساقه زیر زمینیِ کوتاه و تکمه مانندی دارد که برگ های خ
.متصل اند

یاز دارندنرگس و الله نیز پ. پیاز خوراکی چنین ساختاری است  .

خاستگاه یک از هر پیاز تعدادی پیاز کوچک تشکیل می شود که هر یک
.گیاه می شوند

وایی و برگ های ه( زیر زمینی )پیاز دارای برگ های اندوخته ای
.فتوسنتز کننده می باشد

 زیر ) مه مانندساقه کوتاه تک:پیاز دارای دو نوع ساقه نیز می باشد
(روزمینی )و ساقه تولید کننده  محور گل ( زمینی 

ریشه ایجاد شده افشان و از ریشه های نابه جا می باشد

ساقۀ رونده-د

دی در محل گره ها، گیاهان توت فرنگی جدی. گیاه توت فرنگی ساقۀ رونده دارد. به طور افقی روی خاک رشد می کند
.ایجاد می شوند

ساقه رونده دارای جوانه جانبی و انتهایی است

از محل جوانه  جانبی و انتهایی توان تولید ریشه نابجا   و ساقه هوایی دارد

ریشه
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اشتن گیاهِ توت فرنگی، از در صورت در اختیار ند.می توانید پیاز گل ها، ساقۀ زنجبیل و سیب زمینی را ببنید ( الف
ودن ساقه و محل ذخیره دراین فعالیت مواردی مانند شکل ظاهری، ذخیره ای یا ذخیره ای نب. تصویر آن استفاده کنید

.را مقایسه کنید

دادساقۀ غده ای را براساس وجود جوانه، برگ یا گره روی بخش حجیم شده می توان از ریشۀ غده ای تشخیص.
شتن جوانه ساقه محسوب بر این اساس شلغم ریشه است چون فاقد جوانه، برگ یا گره می باشد و سیب زمینی به علت دا

می شود

یاهانفنّاوری و تکثیر گ
فنّ کشت

ولید از فنّ کشت بافت برای ت
و گیاهان با ویژگی های مطلوب

اه استفاده تولید انبوه آنها در آزمایشگ
.  می شود
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فنّ کشت

در این فن، یاخته یا قطعه ای از بافت گیاهی در محیط کشت گذاشته می شود.

این محیط دارای مواد مورد نیاز برای رشد و نمو گیاه است  .

نامیده می کال ورند که یاخته و بافت در شرایط مناسب، با تقسیم میتوز، توده ای از یاخته های هم شکل را به وجود می آ
.شود

ی کامالً سترون انجام می همۀ مراحل کشت بافت در محیط. کال می تواند به گیاهانی تمایز یابد که از نظر ژنی یکسان اند
شود

از سامانه بافت زمینه ای.

ته زیرا این سامانه تعداد فراوانی یاخ
.دارد(نرم آکنه ای ) پارانشیمی

ه های همچنین با توجه به اتصال یاخت
دا شدن گیاهی، به کارگیری آنزیم ها برای ج

.یاخته ها الزم است
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های با ساختار گل در سال
.دگذشته آشنا شده ای

ای می دانید گل بخش ه
.متفاوتی دارد

را نام بخش هایی از گل
.  سیدکه به یاد دارید، بنوی

 هر یک از این بخش ها
چه کاری انجام می دهد؟

گل

گ، پرچم و مادگی است که گل ساختاری اختصاص یافته برای تولید مثل جنسی است ودارای گلبرگ، کاسبر
.قرار دارندنهنجروی بخشی به نام 

نهنج وسیع و ممکن است صاف، برآمده یا گود باشد.

نهنج

نهنج وسیع و ممکن است صاف، برآمده یا گود باشد.

سیب
مرکبات-نارنجآالله-ختمی-

شمعدانی
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حلقه های گل

اجزای گل در چهار حلقۀ هم مرکز تشکیل می شوند  .

کاسبرگ

گیرندمیقرارحلقهترینخارجیدرهاکاسبرگ.

گلبرگ ها

ا چه اهمیتی دارد؟ آیا می دانید رنگی بودن گلبرگ ه. گلبرگ ها در حلقۀ دوم و معموالً به رنگ های متفاوت وجود دارند

 جذب گرده افشان ها
پرچم ها و مادگی

پرچم ها در حلقۀ سوم و مادگی در چهارمین حلقه تشکیل می شوند.
برچه

مادگی گل از یک یا تعدادی برچه ساخته شده است.
 واحد سازندۀ مادگی استبرچه در واقع .
برچه ها می توانند منفرد یا تعداد زیادی باشند
(ارسبزبرچه های پیوسته مانند خی-برچه جدا مانند پرتقال.)برچه ها جدا از هم یاپیوسته هستند
(مانند فلفل دلمه ای)دیواره بین برچه ها می تواند حفظ شود یا بهم بپیوندند
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مادگی های چند برچه

دا شوندمادگی های چند برچه ای، ممکن است فضای مادگی با دیوارۀ برچه ها از هم ج.
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وند؟آیا در همۀ گل ها این چهار حلقه تشکیل می ش

مشاهدۀ گل در گیاهان متفاوت نشان می دهد، چنین چیزی نیست.

کامل، یا ای بنابراین، گل ها را بر اساس وجود هر چهار حلقه یا نبودن بعضی حلقه ها در دو گروه گل ه
.  قرار می دهندناکامل 

اشته همچنین گل هایی که هر دو حلقۀ پرچم و مادگی را د
این حلقه ها و آنهایی که فقط یکی ازدو جنسی باشند، گل 
.می نامندگل تک جنسی را دارند، 

گل کدو  گل نر و ماده جدا هستندمانند درخت خرما ،.

سیتشکیل یاخته های جن

امت نر ممکن است گ. می دانید که در تولید مثل جنسی از لقاح گامت نر با گامت ماده تخم ایجاد می شود:

1-دارای وسیلۀ حرکتی باشد،در گیاهان ابتدایی و گیاهان ساکن مناطق مرطوب

2-مانند گیاهان نهاندانه و بازدانه. وسیلۀ حرکتی نداشته باشد،
یاخته های جنسی دارای وسیله حرکتی

امت گامت نر در گیاهانی مانند خزه، همانند گ
واند در نر در جانوران وسیلۀ حرکتی دارد و می ت

ه را قطره های آب یا رطوبتی که سطح گیا
.  اده برساندپوشانده، شنا کند و خود را به گامت م
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تییاخته های جنسی بدون وسیله حرک

 نداردنر در گیاهان گل دار وسیلۀ حرکتیگامت  .

گامت نر ، در این گیاهان برای انتقالبنابراین
.شودساختاری به نام لولۀ گرده تشکیل می

اکتولید گرده نارس در بس

 پلوئیدی دارندکیسه های گرده در بساک تشکیل می شوند و یاخته های دی. نگاه کنید7به شکل.

 گرده های که در واقع این یاخته ها، چهار یاختۀ هاپلوئیدی ایجاد می شود( میوز)از تقسیم کاستمان
.  اندنارس 

تشکیل دانه گرده رسیده

یم هریک از این یاخته ها با انجام دادن تقس
دانۀ گرده هو تغییراتی در دیواره ب( میتوز)رشتمان 
.  تبدیل می شودرسیده 

ساختار دانه گرده رسیده

رۀ دانۀ گرده رسیده یک دیوارۀ خارجی، یک دیوا
.داردایشی یاختۀ زیک یک یاخته رویشی و داخلی، 
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تخمدان که به صورت بخشی متورّم در گل دیده می شود، محل تشکیل تخمک هاست .

محل تشکیل تخمک

تخمک جوان

ه یاخته تخمک جوان پوششی دو الیه ای دارد ک
.  های دیپلوئیدی را در بر می گیرد

 افت بمجموع این یاخته ها، بافتی به نام
را می سازندخورش

کیسۀ رویانی

ی ایجاد می کندیکی از یاخته های بافت خورش بزرگ می شود و با تقسیم میوز چهار یاختۀ هاپلوئید.
 با تعدادی یاخته یسۀ رویانیکاز این چهار یاخته فقط یکی باقی می ماند که با تقسیم میتوز ساختاری به نام

.  ایجاد می کند

یاخته های کیسۀ رویانی

 کیسه از یاخته هایتخم زا و یاخته دو هسته ای
رکت می رویانی اند که در لقاح با گامت های نر ش

.کنند
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گرده افشانی و لقاح

ی شوندبا شکافتن دیوارۀ بساک، گرده ها رها م.

ن دیوارۀ خارجی دانه های گرده منفذ دار و ممک
است صاف یا دارای تزئیناتی باشد

ه فرد دانه گرده هر گل دارای مشخصات منحصر ب
همان گل و قابل شناسایی توسط کالله مادگی

می باشد

کنده و از دانه های گرده به وسیلۀ باد، آب و جانوران در محیط پرا
.گلی به گل دیگر منتقل می شوند

 می گویندی گرده افشانبه انتقال دانۀ گرده از بساک به کالله.

گرده افشانی و لقاح
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د، یاختۀ در صورتی که کالله گرده را بپذیر
ۀ گرده رویشی رشد می کند و از رشد آن لول

.  تشکیل می شود
امه نفوذ لولۀ گرده به درون بافت کالله و خ

را ( اسپرم)می کند و همراه با خود، دو زامه 
ۀ گرده ایجاد که از تقسیم یاختۀ زایشی در لول

ویانی شده اند، به سمت تخمک و کیسه ر
می برد

تشکیل  لوله گرده و گامت نر

دانه گرده و رویش آن
 رده ایجاد لوله گیا رویش سلول رویش

و هسته توسط این سلول صورت می گیرد
آن تحلیل می رود

ود  و با سلول زایشی وارد لوله گرده می ش
ود و به تقسیم میتوز وارد لوله گرده می ش
ی شوددو آنتروزوئید ،گامت نر تبدیل م

لقاح مضاعف
 تخم زا، با یاختۀ( اسپرم ها)از آمیزش یکی از زامه ها

.تشکیل می شودتخم اصلی 
این تخم به رویان نمو می یابد  .

ی یابد که اسپرم دیگر با یاختۀ دو هسته ای آمیزش م
.استتخم ضمیمه نتیجۀ آن تشکیل 

درون تی به نام تخم ضمیمه با تقسیم های متوالی باف
.را ایجاد می کند( آندوسپرم)دانه 

ه شده و این بافت از یاخته های نرم آکنه ای ساخت
. ذخیرۀ غذایی برای رشد رویان است

همان طور که دیدید، دو لقاح رخ می دهد، به همین
اعف یا لقاح مضعلت گفته می شود که نهاندانگان 

.دارنددوتایی 
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انواع آندوسپرم

توپالسم انجام نگیرد، اگر هستۀ تخمِ ضمیمه تقسیم شود، اما تقسیم سی
.بافت آندوسپرم به صورت مایع دیده می شود

شیر نارگیل مثالی از چنین آندوسپرمی است.

پرمی است که در در حالی که بخش گوشتی و سفید رنگ نارگیل، آندوس
.آن تقسیم سیتوپالسم نیز انجام شده است

گل ها و گرده افشان ها
جانوران را به به نظر شما گل ها چه ویژگی هایی باید داشته باشند که

سمت خود جلب کنند؟

گرده افشان ند، جانورانی که گرده ها را از گلی به گل دیگر منتقل می کن
.نامیده می شوند

غشته می پیکر این جانوران، هنگام تغذیه از گل ها به دانه های گرده آ
ر منتقل می شود و به این ترتیب، دانه های گرده را از گلی به گل دیگ

.  کنند

ان رنگ های درخشان، بوهای قوی و شهد گل ها از عوامل جذب جانور
.به سمت گل ها هستند

گرده افشانی توسط زنبور
ها قند فراوانی زنبورهای عسل گل هایی را گرده افشانی می کنند که شهد آن

داشته باشد؛

یده می شوند همچنین این گل ها عالئمی دارند که فقط در نور فرابنفش د
و زنبور را به سوی شهد گل هدایت می کنند
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گرده افشانی توسط باد

ه باد استگرده افشانی بعضی گیاهان وابسته ب.

ولید این گیاهان تعداد فراوانی گل های کوچک ت
وی و می کنند و فاقد رنگ های درخشان، بوهای ق

شیره اند
 ی آن گل در درخت بلوط که گرده افشان-13شکل

یاهانی چرا تعداد گل در چنین گ. را باد انجام می دهد
فراوان است؟

قاحافزایش شانس گرده افشانی  و احتمال ل

رنگ برای گرده افشان هایی که در شب فعال اند ، معنی دار نیست.
این گل ها سفید رنگ و دارای بوهای قوی هستند.
یاهان پیرامون خود قضاوت با توجه به رنگی بودن یا نبودن گلبرگ ها ، وجود شهد یا بو در باره نوع گرده افشانی گ-ب

.می کنند
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ز اسپرم ها با گفتیم که تخم اصلی از لقاح یکی ا
.یاختۀ تخم زا تشکیل می شود

ک گیاه تخم چه مراحلی را طی می کند تا به ی
جدید تبدیل شود؟

ایجاد چه تشکیل گیاه جدید از یاختۀ تخم با
ساختارهایی همراه است؟

تخم تقسیم می شود
م تشکیل می رویان از تقسیم پی در پی یاختۀ تخ

.  شود

زرگ و کوچک در نخستین تقسیمِ تخم، دو یاخته ب
است؟ این تقسیم از چه نوعی)ایجاد می شود 

.)

رابرتقسیم میتوز با سیتوکینز ناب
ان مراحل تشکیل روی

جود می آید از تقسیم یاختۀ بزرگ، بخشی به و
یجاد می که ارتباط بین رویان و گیاه مادر را ا

.کند
 منشأ رویان استیاختۀ  کوچک.
 می 14مراحل تشکیل رویان را در شکل

.بینید

رویان

لپه ها بخشی از رویان اند.

رویان ساقه و ریشۀ رویانی نیز در دو انتهای
.  تشکیل می شوند
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دانه

دیل می شودپوستۀ تخمک تغییر می کند و به پوستۀ دانه تب  .

تبنابراین، دانه شامل پوسته، رویان و ذخیرۀ غذایی اس.

ذخیرۀ غذایی هنگام رشد رویان به مصرف می رسد  .

ده است؟ با توجه به شکل، رویان از چه بخش هایی تشکیل ش

ساقه رویانی

ریشه رویانی

(لپه ها)برگ رویانی

انواع دانه
یا اینکه جذب ممکن است آندوسپرم به عنوان ذخیرۀ دانه باقی بماند ،

.  لپه ها شود

قال مواد مثالً آندوسپرم، ذخیرۀ دانه در ذرت است و نقش لپه، انت
.غذایی از آندوسپرم به رویان در حال رشد است

انواع دانه

ذخیره می در دانۀ لوبیا مواد غذایی آندوسپرم جذب لپه ها و در آنجا
ی دانه را شوند، در نتیجه لپه ها که بزرگ شده اند، بخش ذخیره ا

.تشکیل می دهند

 یاری از گونه نیز می گویند؛ زیرا در بسبرگ های رویانی به لپه ها
.می کنندها از خاک بیرون می آیند و به مدت کوتاهی فتوسنتز
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 برای رویاندن دانه ها
یا دو باید آنها را ابتدا یک

روز در آب بخیسانند 
ند سپس مرطوب نگه دار

.تا رشد کنند

ه هنگام رویش دانه ، ریش
ه اولین اندامی است ک

.خارج می شود

دانهنقش پوسته دانه در ممانعت از رویش
پوستۀ دانه ها معموالً سخت است  .

ه هایی به نظر شما پوستۀ دانه از چه نوع یاخت
تشکیل شده است؟ 

 معموال پوست  دانه ها از سلول های
.اسکلرانشیمی هستند

امساعد پوستۀ دانه، رویان را در برابر شرایط ن
ی حفظ می محیط و صدمه های فیزیکی یا شیمیای

به دانه کند و با جلوگیری از ورود آب و اکسیژن
.مانع از رشد سریع رویان می شود
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 (تشکیل دانه رُست)رویش دانه

وقف می بعد از تشکیل رویان، رشد آن تا مدتی مت
.شود

گیرد رویان در شرایط مناسب رشد خود را از سر می
می ت دانه رُسو به صورت گیاهی کوچک که به آن 

.گویند از دانه خارج می شود

 یافته دانه رویشدر این حالت گفته می شود که
.است

رویش دانه

ب نیاز دانه برای رویش به آب، اکسیژن و دمای مناس
.  دارد

آنها دانه ها با جذب آب متورّم می شوند و پوستۀ
.  شکاف برمی دارد

در نتیجه اکسیژن کافی به رویان می رسد  .
ود را از رویان با استفاده از ذخایرغذایی، رشد و نمو خ

.سر می گیرد

افزایش طول ساقه و ریشه

ل ساقه و ریشه تقسیم سریع یاخته های مریستمی به طو
.  می افزاید

ل می گیرندسه سامانۀ بافتی نیز در ساقه و ریشه شک.

( آیا سه سامانه بافتی را به یاد دارید؟)

سامانه روپوستی،زمینه ای وآوندی
رویش زیر زمینی و رویش رو زمینی

اک بمانند در نهان دانگان بر اساس اینکه لپه ها درون خ
رویش ب یا همراه با ساقه از خاک خارج شوند، به ترتی

تتعریف شده اسزیر زمینی و رویش رو زمینی 
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تولید گیاهان گل دار بعد از مدت زمانی رشد رویشی، یعنی
د می کنندبرگ، شاخه و ریشه های جدید، گل، میوه و دانه تولی

د گل ودانه بعد از فاز رویشی وارد فاز زایشی می شوند و تولی
.را دارند

میوه

ی شوندگفتیم که تخمک ها به دانه تبدیل م.
میوه از رشد و نمو بقیۀ قسمت های گل

.  تشکیل می شود
نهنج،سیب
کاسبرگ،توت

انواع میوه

 ،مانند .ی شودنامیده ممیوه حقیقی میوه ای که از رشد تخمدان ایجاد شده
هلو

میوه اشند، اگر در تشکیل میوه قسمت های دیگر گل نقش داشته ب
.مانند میوۀ سیب که حاصل رشد نهنج است. استکاذب 

تولید مثل در نهاندانگان درسنامه فصل 8

تهیه کننده: زهراضیاء 24



هر یک از پره های پرتقال یک برچه را نشان می دهد.

رچه ها را همچنین در فلفل دلمه ای و خیار می توانیم مرز ب
.مشاهده کنیم 

دا ممکن است در فلفل دلمه ای برچه ها کامال از هم ج
.نشده باشند

پراکنش میوه ها

میوه ها عالوه بر حفظ دانه ها در پراکنش آنها نقش دارند.
ه جا می شوندبعضی میوه ها به پیکر جانوران می چسبند و با آنها جاب.
باد و آب نیز میوه ها و دانه ها را جابه جا می کنند.

باد-دانه بالدار –گل قاصدک 

-گیاه بابا آدم

-میوه خاردار
پستانداران

میوه -کیالک

خاردارپر و 
منقار پرندگان

میوه های نارس معموالً مزۀ ناخوشایندی دارند.

ددر نتیجه دانه های نارس تا زمان رسیدگی میوه از خورده شدن به وسیلۀ جانوران حفظ می شون  .

از طرفی جانوران با خوردن میوه های رسیده، در پراکنش دانه ها نقش دارند  .

الم می مانندپوستۀ بعضی دانه ها چنان سخت و محکم است که حتی در برابر شیره های گوارشی جانوران س.

رنگ های درخشانِ میوه های رسیده جانوران را به خود جذب می کنند.
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 بیشتر بدانید
(سگ )گیاه بابا آدم،پراکنش میوه با کمک جانوران

پراکنش میوه به  کمک پرندگان

کیالک،از خانواده  رزاسه

گل قاصدک

میوه نارون
پراکنش به وسیله باد
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تند با چسبیدن به میوه هایی که دارای بال یا کرک هستند، با باد و میوه هایی که دارای زوائد خارمانند هس
.پشم یا موی جانوران در محیط جابه جا می شوند

1-(دانه بالدار)گل قاصدک

2-(میوه خاردار)آگرونیما

3-(پراکندگی دانه ها بوسیله آب)خیار آب پران

4-(دانه بالدار،پراکندگی بوسیله باد)افرا

میوه های بدون دانه

شاید میوۀ بدون دانه را به میوه ای که دانه دارد، ترجیح دهید.

 اما چگونه میوۀ بدون دانه ایجاد می شود؟

ه است؟آیا هر میوه ای که به آن بدون دانه می گوییم، واقعاً بدون دان

1-میوه های بدون دانه
(اگر لقاح انجام نشود) 

مک ایجاد می دانستیم بعد از لقاح تخم زا و اسپرم، دانه از رشد و نمو تخ
.شود

اهد شدبنابراین اگر لقاح انجام نشود، دانه ای نیز تشکیل نخو  .
پرتقال های بدون دانه به این روش ایجاد می شوند  .
یاز داریم که در فصل برای تشکیل چنین میوه ای به تنظیم کننده های رشد ن

.بعد با آنها آشنا می شوید
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میوه های بدون دانه
(اگر لقاح انجام شده باشد)

ارسی تشکیل می حال اگر لقاح انجام شود، اما رویان قبل از تکمیل مراحل رشد و نمو از بین برود، دانه های ن
شوند که ریزند و پوسته ای نازک دارند

 .به چنین میوه هایی نیز، میوۀ بدون دانه می گویند  .

موز های بدون دانه از این نوع اند.

به نظر شما تشکیل میوه های بدون دانه در طبیعت، پدیده ای رایج است؟

عمر گیاهان چقدر است؟

طول عمر گونه های متفاوت گیاهی فرق می کند و ممکن است از چند روز تا چند قرن باشد.

بیشتر است( غیر درختی)دارند از گیاهان علفی ( مریستم پسین)معموالً طول عمر درخت ها که سرالد پسین.

گیاهان را بر اساس طول عمر به چندگروه تقسیم می کنند.

گیاهان یک ساله
د مثل می این گیاهان در مدت یک سال یا کمتر، رشد و تولی

شی از بین می کنند و سپس با تولید بذر و دانه،بخش های روی
.  روند

گیاه گندم و خیار از گیاهان یک ساله اند

گیاهان دو ساله
م این گیاهان در سال اوّل رشد رویشی دارند و در سال دو

.ی دارندعالوه بر رشد رویشی با تولید گل و دانه رشد زایش

شد رویشی مثالً گیاهی مانند شلغم و چغندر قند در سال اوّل ر
.شونددارد و مواد حاصل از فتوسنتز در ریشۀ آنها ذخیره می

 شده ایجاد می شود و مواد ذخیرهگل دهنده در سال دوم ساقۀ
.نددر ریشه برای تشکیل گل و دانه به مصرف می رس

اشت این معموال ما برای استفاده از بخش رویشی ،اقدام به ک
ی تواند تا گیاهان می نماییم ،اما اگر هدف دریافت دانه باشد،م

.سال دوم در زمین باقی بماند
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گیاهان چند ساله

این گیاهان سال ها به رشد رویشی خود ادامه می دهند  .

بعضی از آنها هر ساله می توانند گل، دانه و میوه تولید کنند  .

ایشی می شوندبعضی از گیاهان در طول دوره زندگی چند ساله خود فقط یکبار وارد فاز ز.

 قرن نیز از گیاهان چند ساله اند که ممکن است حتی تا چنددرخت ها و درختچه ها
.  زندگی کنند

 نیز وجود داردعلفی چند ساله گیاهان  .

ی می ماندزنبق مثالی از چنین گیاهانی و دارای زمین ساقه است که در خاک باق

ته از رشد جوانه های رویش یاف
ی از زمین ساقه، گیاهان جدید

ایجاد می شوند

 قسمت الف تحقیق باید

1-ه آفت گیاهان شامل اثرات سوء به کارگیری حشره کش ها و سموم دفع آفات بر حشراتی باشد ک
از تهدیدهای دیگر می -2. کشاورزی و محصوالت باغی به شمار نمی روند و در عوض برای آنها مفیدند

.توان به امواج رادیویی که مثال شامل امواج تلفن های همراه می شود، اشاره کرد
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 طالبی  :  دبیر نام      تجربیرشته :           ازدهميپايه         

 1صفحه : 

نام درس  :  زیست شناسی2                       وقت :   25  دقیقه   

 نمرهآزمون مجازی دوران کرونا ســــــــــؤاالت رديف

:   دیرا مشخص کن ريز ینادرست بودن عبارت ها ايدرست  1
 تمايز نیافته( )غ                                            .اند نکساي یاز نظر ژنتوده ای از ياخته های تمايز يافته است که کال  (أ

 )روی ريشه(غ     دی روی ساقه زير زمینی صورت می گیراز جوانه ها ديجد اهیگ ،آلبالو یجنس ریمثل غ دیدر تول (ب

(زمینيویرروی ساقة )غ                               ی در محل گره تشکیل می شود.نیرزمیز خوابانیدن پایه جدید بر روی ساقه ی  روش در (ج

 )زير زمینی و هوايی( ص                                                                     گردد. یاز دو نوع ساقه مشاهده م شیب ینیزم بیس اهیدر گ (د

2 

 .دیتز مورد درست  را مشخص کناز کلمات داخل پران ريدرجمالت ز 2
 .اردد حرکتی وسیلةزنبق ( برخالف –)همانند  خزه   در نر گامت -الف
 .زير زمینی است ريشه( – ساقه)ی عنوغده برخالف(  – همانند)ريزوم  -ب
 شکیل می شوند.ت ا(گره ه -هاجوانه  توت فرنگی پايه های جديد در محل)( برخالف –)همانند  زنبق در (ج
 .است اندوخته شده (برگ – يشهر)نوعیمواد غذايی در سیب زمینی ( برخالف –)همانند  نرگس گیاهدر ( د

 باشد. یم ديجد اهیگ(چند - کي )هر ساقه رونده منشا ر( 
 است. يیانتها ستميمر یدارا يیساقه هوا برخالف( -همانند)ساقه،  نیزمه( 

3 

 را با کلمات مناسب کامل کنید: یالخ یدر جمالت زير جا 3
 . دریگ می انجام ازیپبه نام  افتهيتخصص ساقه  ینوع لهیالله، به وس اهیدر گ یشيمثل رو دیتول -الف
 ند.نک یجدا م زمینه ای یبافت ةاز سامان را ها اختهي به روش کشت بافت اهیگ ریتکثبرای   -ب
 شود یم جاديا برگدار ةو ساق شهياز محل گره، ر یمدت بعد از ندیدر روش خوابان -ج
 ود.ش یم استفاده شگاهيمطلوب در آزما یها یژگيبا و یاهانیگ انبوه دیتول یاز فنّ کشت بافت برا (د

  2 

 رويشی       .میکن یاستفاده م اهیگ ی ازيهايا بخش بخش  چه از اهانیگ ریتکث یبرا معمولبطور  -الف 4
 یازپ    است؟ یشيومثل ر دیتول یبرا افتهيتخصص ة کدام ساق اتی، از خصوصکخا ري،ساقه و برگ در ز شهيداشتن ر -ب

یورش اي یازگار با خشکسها،  یماریمقاومت به ب  ؟)دو مورد(دارد يیها یژگيوچه  هيپا اهیگپیوند زدن در روش  -ج

1 

 صورت می گیرد؟و توت فرنگی از طریق رشد چه بخشی از گیاه  نبقزتولید مثل رویشی در گیاه  5
ساقه رونده یوت فرنگت -ب                                   )زمین ساقه(مریزو: زنبق -الف

5/0 

 هاست؟ نهیگز ریمتفاوت با سا ۀافتیساقه تخصص  یدارا نهیکدام گز 6

زنبق-4             یخوراک ازیپ -3له                              ال-2رگس                     ن-1

5/0 

 《......که ....... قطعا  یاهیگ هر》.کند  یم لیتکم یرا به درست ریعبارت ز ،نهیکدام گز 7 
 دارد. یشور ایو  یبا خشک یسازگار ای یماریمقاومت به ب _زدن نقش دارد  وندیدر پ(1
   است. یشیمثل رو دیتول یاست که دارا یآوند دار اهیگ _است افتهیساقه تخصص  یدارا (2
 دکن یم دیرا تول یدیجد یجوانه ها افته،یتخصص  یساقه ها لهیبه وس_دارد یجنس ریمثل غ دیتول (3
 کند یم دیدانه تول یمثل جنس دیانجام تول یبرا _است  ینیزم ریساقه ز یدارا(4

5/0 

 در شکل های مقابل بخش های شماره گذاری شده را نامگذاری کنید 8 
ساقه -2      رگب -1

5/0 

 باسمه تعالي

يازدهم پايه     (–سال تحصیلی  8فصل آزمون 

نام 

نوادگی نام خا

1

2
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 طالبی  :  دبیر نام      تجربیرشته :           همازديپايه          

2

1

نام درس  :  زیست شناسی2                      وقت :   25  دقیقه   
 نمرهآزمون مجازي دوران كرونا ســــــــــؤاالت رديف

:   دیرا مشخص کن ريز ینادرست بودن عبارت ها ايدرست  1
 غ                                                               درد.تخمک قرار  کي ،گياه ةچربهر  تخمدانِدر  (أ

ص                             .داردتاژك هايي با وسيلة حركتي اً قطع است یفاقد عناصر آوندگياهي كه  (ب
ص        هستند.  ديپلوئيدی بافت خورش در آن یها اختهي همانند ياخته های پوشش تخمک زنبق (ج
 ص                                                                    است.ی حرکت ۀليوسدو گامت نر فاقد  سلول زايشي مولد بلوطدر گياه  (د

2 

 .دیاز کلمات داخل پرانتز مورد درست  را مشخص کن ريدرجمالت ز 2
 .است  3از  يمضربلپه ای ها ، تعداد گلبرگ ها دو (  – تک)در  -الف
 ود.ش( گرده اقشاني مي باد – حشرات(كدو توسط )برخالف -د)همانن بلوطگياه گل های  -ب
 .زومي استكرومو (n3- n2بخش گوشتي آن) (برخالف -)همانندسلول های رويان نارگيل  (ج
   هستند. (جدا از هم – بهم پيوستهی )گلبرگ ها( دارای  كدو -آلبالوگل ها در )( د

2 

 مل کنید:را با کلمات مناسب کا یخال یدر جمالت زير جا 3
 است. ياخته دوهسته ایدر نهاندانگان حاصل لقاح اسپرم با  انيرو يياندوخته غذا -الف 

 سازند. مي را خورشبه نام  يمحصور در تخمک بافت ديپلوئيد های اختهيمجموع  -ب
 است. ييغذا ۀريذخ دارای است كهساخته شده  پارانشيم از بافت گوشتي نارگيل آندوسپرم یها اختهي ( -پ
 . )نام گل(دينما يخود جلب م یدارد. كه در نور فرابنفش زنبور را به سو عالئمي قاصدگل  -ت
هار چ ني. از اكندي م جاديا هاپلوئيد ةاختيچهار  ميوز ميشود و با تقس يبزرگ م خورشبافت  یها اختهياز  يکي -د
 د.كن يم جاديا اختهي یتعداد با يانيكيسه روبه نام  یساختار ميتوز ميماند كه با تقس يم يباق يکيفقط  اختهي

   2 

 .دارای چه بخش هايي است نام ببريددانه ی گرده ی رسيده  4
پوسته خارجي، پوسته داخلي، ياخته رويشي و ياخته زايشي

1 

 میتوز   شود؟ يم ليتبد دهرسی گردة ةبه دان يمتقسی نوع چه اثر در نارس، گرده ةهر سلول دان -الف 5
 لوله گرده     ند؟يآ يبه وجود م يشيسلول زا مینر در کدام محل، از تقس یگامت ها -ب
 )جلب حشرات(گرده افشاني به کمك   برعهده دارد؟در تولید مثل گیاه  ينقش چه کامل، گل ة دومحلقاصوالً  -ج

1 

 شود؟ يم دهيد عيچه وقت بافت آندوسپرم به صورت ما 6

دشو يم دهيد عيما صورت بافتِ درون دانه به رد،یانجام نگ توپالسمیس میتقسشود، اما  میتقس مهیتخمِ ضم ةاگر هست

5/0 

ست؟ا حیصح  ندشو يم تافيگرده آلبالو، سةیاند و در ک دهیچسب گريکديکه به  یدیاز چهار سلول هاپلوئ كيدربارة هر  نهيکدام گز 7 
 کند. يم دی، دو گامت نر تولخود می(  ابتدا با تقس                    2  دهد. يانجام م یهسته ا توزیم ج،يبه تدر (1
 کند. دیانه گرده نارس را تولدخود،  میتواند با تقس يم( 4         دار بوده و ممکن است منفذدار باشد.   ناتیتزئ ايصاف ( 3

5/0 

 د.........باش.................تکمیل مي کند؟ هر گل دو جنسي مي تواند.......... نادرستيروبرو را به  ةکدام گزينه جمل
   ارای پرچمناکامل و فقط د (2                                               امل يا ناکامل      ک(1

 (کامل و دارای پرچم ومادگي4         ( ناکامل و دارای پرچم و مادگي                         3

5/0 

 را نامگذاری کنید  ماره گذاری شدهش در شکل های مقابل بخش های -الف 8 
 تخمزا -2   ياخته دو هسته ای   -1

5/0 

 باسمه تعالي

آزمون فصل 8 سال تحصیلی 1399-1400

نام 

نام خانوادگی 
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طالبی  :  دبیر نام      تجربیرشته :           ازدهميپايه          

  دقیقه  25وقت :        99 /2/  تاريخ                        2شناسی   زيست نام درس  : 

نمرهآزمون مجازي دوران كرونا ســــــــــؤاالترديف

:   دیرا مشخص کن ريز ینادرست بودن عبارت ها ايدرست  1
 غ                  ابد.نارس به كيسه گرده تمايز می ية لوبيا دانه ي گرد یزندگدر چرخه  (أ

ص  شود.يم مادر اهيگ به انيموجب اتصال رو ژهيو یبخش ليبا تشكلوبيا تخمک  کي یِانيرو ةسيك ةتازه بارور شد از ياخته هاي يكی (ب
 )پوسته تخمک نه برچه(غ                                شود. یم ليدانه تبد ةكند و به پوست یم رييتغ برچه ةپوست (ج
غ .رفته است نيز بارشد و نمو مراحل  ليقبل از تكمآن  انيروگامت نري است كه  و زا تخم لقاححاصل   پرتقال بدون دانه (د

1

.دیاز کلمات داخل پرانتز مورد درست  را مشخص کن ريدرجمالت ز 2

 .است (نشده – شده)ميتقس كاملبرچه ها به طور ةواريتخمدان با د يفضا (موز – خيارة )ويمدر  -الف
(مصرف می شود. زير زمين  -)روي زمينرد هدان رويشنام دارد كه هنگام (آندوسپرم ذرت -)لوبيااي ذخيره بخش -ب
 كنند.فتوسنتز  وانند(تنمی  -می توانندكه) نديآ یم رونياز خاک بلپه ها گل دار  اهانياز گ اندكی( -ياريبس)در  (ج
 .شودی م رهيذخ آن(ةساق نيزم –برگ  -ةشير)در فتوسنتز مواد حاصل ازچند ساله( است كه  – دو ساله –گياه)يک ساله شلغم ( د

2

 را با کلمات مناسب کامل کنید: یخال یجمالت زير جادر  3
.است شتريب (یدرخت ري)غیعلف اهانيدارند از گ(نيپس ستميمر) نيسرالد پسمعموالً طول عمر درخت ها كه الف( 

رسد. ی خاک به مصرف م يرو در  ازيپ د كه در گياهگوين ینيز م یانيرو يبرگ ها . ها لپه به -ب
 .استدر دانه   رويان  منشأ تخم مِيتقس نينخستحاصل از  كوچک ياختة -ج
 در حال رشد است. انياز درونْ دانه به رو يی، انتقال مواد غذالپه نقش ،در دانه ذرت  (د
 .است نهنجرشد  حاصل بيدرخت س وهيم ه(

 3

پراكنش آنها و حفظ دانه ها  .ديسيا را بنوه وهيدو نقش مالف(  4
 يک كيسه رويانی  توان مشاهده نمود؟ یم یانيرو سهيدرون هر تخمک حداكثر چند ك -ب
.شونديوران حفظ مجان ةليخورده شدن به وس از وهيم یدگيرستا  ،چرا؟فاقد رنگ درخشان هستند دهينرس يها وهيم -ج

1

 در مورد ميوة هلو به سواالت زير پاسخ دهيد: 5
تخمداناز رشد چه بخشی از مادگی گل بوجود می آيد؟  ميوه  اين –الف
تخمدان  چه بخشی از گلِ آن بوجود آمده است؟هستة چوبی هلو از تغيير  -ب

5/0

(92د ماه . )خردادیکن سهیمقا یکروموزومة را از نظر تعداد مجموع ریز اهانیاز گ کیهرة دیرس یدانه  ةریبافت ذخ6
2n     ایب( لوب                    3n) مجموعه) 3  الف( ذرت 

5/0

(95رداد )خند؟کیده ماستفا یکار چه یبرا شه،یدر ر شده رهیذخ ییخود از مواد غذا یشروی ةدور نیدر دوم ،چغندر اهیگ7 

 رسند یمصرف م گل و دانه به لیتشک یبرا شهیشده در ر رهیذخ شود و مواد یم جادیگل دهنده ا ةدر سال دوم ساق
5/0

چند مورد از مطالب زير، درست است؟  8 
.در همه ميوه هاي حقيقی، ميوه از رشد تخمدان ايجاد شده است - الف

.در همه ميوه هاي كاذب، ميوه از رشد نهنج به وجود آمده است -ب

.ته تخم زا و زامه )اسپرم( به وجود آمده اندبعضی ميوه هاي بدون دانه، از لقاح ياخ  - ج

.در بعضی ميوه هاي دانه دار، فضاي تخمدان با ديواره برچه ها به طور كامل تقسيم شده است - د

1 )1                     2)2                         3)3                           4)4

5/0

 لوبيا ی می تواند باشد؟رويان چه گياه -الف ":A"در شكل 
  یانيرو ةساق   در اين شكل، چه نام دارد؟ 1شمارة  -ب

 :است ذرت ةكه مربوط به دان " B " در شكل
كدام شماره به وجود  ،اي دوهسته سلول با نر گامت لقاح از -الف

 رويان  چه نام دارد؟ 3شماره  -ب             2 د؟يآ یم

1
1

2

3

1
2 3

باسمه تعالي

يازدهم پايه     3گفتار  8فصل زمون آ

نام 

گی نام خانواد

AB
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