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پاسخ گیاهان به محرک ها

ی کندشاید دیده باشید که ساقه به سمت نور و ریشه به سمت زمین رشد م.
رگ های جدید به گیاهان با تغییر فصل و در نتیجۀ تغییر دما و طول روز گل می دهند، ب

وجود می آورند یا اینکه برگ هایشان می ریزند

چند سوال

 چه عواملی در این پدیده ها نقش دارند؟

آیا رشد و نمو گیاهان نیز همانند جانوران تنظیم می شود؟

؟ آیا گیاهان به عالئمی که از محیط دریافت می کنند، پاسخ می دهند

اگر چنین است، به چه عوامل محیطی واکنش نشان می دهند؟

ون خود احتمااًل وضعیتی مشابه این شکل را در پیرام
.دیده اید

ست؟ به نظر شما علت خم شدن گیاه به سمت نور چی

ه ها در این حالت چگونه می توانیم مانع خم شدن ساق
شویم؟

یا طول ساقه در بخش رو به نور با طول ساقه در ب
 
خش ا

دور از نور یکسان است؟ 

ثیری در ماندگ
 
اری خم شدن گیاه به سمت نور، چه تا

گیاه دارد؟

 خم شدن گیاهان به سمت نور.
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اوّلین آزمایش

تخم شدن گیاهان به سمت نور پدیده ای رایج در طبیعت اس .
د بود، برای چارلز داروین که به مطالعۀ پدیده حرکت در گیاهان عالقه من

تفاده از دانه بررسی این موضوع، همراه با پسرش آزمایش هایی را با اس
.  رستِ نوعی گیاه از گندمیان، طراحی و اجرا کرد

نکات
 ار دارد سی ساقه قررامریستم ، ساقهراس

دمی گیررت یر مریستم صوزناحیه ن از خم شد

دیر مریستم می باشزناحیه در شد یک جانبه ازرناشی ن خم شد

ستانیمه سایه ساقه در کسین اتجمع از شد یک جانبه ناشی ر  .

اوّلین آزمایش

ورتی آنها دریافتند دانه رست در ص
که از نوری)به سمت نور یک جانبه 

م می ، خ(یک طرف به گیاه می تابد
.اشدشود که نوک آن در برابر نور ب

ت به با توجه به خم شدن دانه رس
ما سمت نور یک طرفه، به نظر ش

یرونی کدام یک از سطوح داخلی یا ب
آن رشد بیشتری دارد؟

آزمایش های دیگر

زمایش بعدها محققان دیگری با انجام آ
دن هایی، نشان دادند که عامل خم ش
دانه رست به سمت نور، ماده ای

.  است که در نوک آن وجود دارد
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طعه ای از آگار در این آزمایش، نوک دانه رستی را که در نور همه جانبه رشد کرده است، بریده و برای مدتی روی ق
.قرار داده اند

ر که می بینید دانه بعد از مدتی این قطعه آگار را روی لبۀ دانه رستی قرار می دهند که نوک آن بریده شده؛ همین طو
.ن نمی شودرست خم شده است، در حالی که قرار دادن آگار معمولی روی دانۀ رستِ بدون نوک، سبب خم شدن آ

یشتری دارد؟به نظر شما کدام یک از سطوح داخلی یا بیرونی آن رشد ب

ای دو خم شدن دانه رست به معنای اختالف اندازۀ یاخته ه
.  طرف آن است

ی یاخته ها در مشاهده های میکروسکوپی نیز نشان داد که رشد طول
ت رو به نور سمت سایه بیشتر از یاخته هایی است که در سم

.  قرار دارند

هتاثیر نور یک جانبه در خم شدن ساق
ودمی ش( دور از نور) نور یک جانبه باعث جابه جایی این ماده از سمت مقابل نور به سمت سایه.
از سمت رو به نور در نتیجه به علت تجمع این ماده در سمت سایه، رشد طولی یاخته ها در این سمت بیشتر

.  است و در نتیجه دانه رُست خم می شود
 نورگرایی
 نامیدندنورگرایی رشد جهت دار اندام های گیاه در پاسخ به نور یک جانبه را  .

 نامیده شد« رشد کردن»، به معنای اکسینسرانجام ترکیب شیمیایی این ماده شناسایی و.
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اکسین ها

خته می شوند که اثرات پژوهش های بیشتر نشان داد که انواعی از ترکیبات مشابه اکسین در گیاهان متفاوت سا
.مشابه دارند؛ بنابراین، نام اکسین ها را به این گروه از ترکیبات دادند

اکسین ها در غلظت زیاد در کشت بافت برای تولید ریشه ها  مورد استفاده هستد.
اکسین ها در تعامل با اتیلن مانع از رشد جوانه جانبی  و منجر به چیرگی راسی می شوند.
(عامل نارنجی)باشندگروهی از اکسین ها می توانند  در از بین بردن  مزرعه گیاهان و درختان دولپه ای  نقش داشته

تنظیم کننده های رشد یا هورمون های گیاهی

این . ان را تنظیم می کنندکشف اکسین سر آغازی برای شناسایی ترکیبات دیگری بود که رشد و فعالیت های گیاه
.  نامیدندتنظیم کننده های رشد یا هورمون های گیاهی ترکیبات را 

انواعی از تنظیم کننده های رشد در گیاهان تولید می شوند، شامل :
اکسین ها
 سیتوکینین ها
جیبرلین ها
اتیلن
 آبسیزیک اسید
سالیسیک اسید

هورمون های 
گیاهی

بازدارنده رشد

اتیلن
آبسیزیک 

اسید
اسید 

سالیسیک

محرک رشد

جیبرلین ها
ن سیتوکیننی

ها 
هااکسین

نقش محرک های رشد
اکسین ها، سیتوکینین ها و جیبرلین ها در فرایندهای رشد مانند:

1-تحریک تقسیم یاخته

2-رشد طولی یاخته ها

3-ایجاد و حفظ اندام ها نقش دارند.

گرچه این تنظیم کننده ها را به عنوان محرک رشد می شناسیم؛

 ه باشندممکن است نقش باز دارندگی نیز داشتمقدار و محل اثر اما بر اساس  .
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نقش اکسین ها

1-باعث نورگرایی می شود

2-بب با افزایش رشد طولی یاخته ها، س
.  افزایش طول ساقه می شود

3-ند؛ اکسین ریشه زایی را تحریک می ک
اهان با استفاده بنابراین، برای تکثیر رویشی گی

از قلمه به کار می رود

4-ای بدون اکسین ها را برای تشکیل میوه ه
دانه

5-برنددرشت کردن میوه ها نیز به کار می.

شاورزیاستفاده از اکسین به عنوان سموم ک

ات به طور مصنوعی بعد از کشف ساختار شیمیایی اکسین ها، این ترکیب
.ان انجام شدندساخته و پژوهش هایی برای شناسایی اثر آنها بر گیاه

دو لپه ای را از بین محققان دریافتند که بعضی از این ترکیبات، گیاهان
به منظور از می برند؛ بنابراین، آنها را برای ساختن سموم کشاورزی

.  ار بردندبین بردن گیاهان خودرو در مزارعی مانند مزرعه گندم، به ک

تعامل نارنجی که مخلوطی از اکسین ها بود، چنین اثری داش.

عامل نارنجی ایاالت متحدۀ امریکا در جنگ با ویتنام به مدت ده سال
.را به کار برد

ارزان بود و نیز زمین درنتیجه بخشی از جنگل های ویتنام که مخفی گاه مب
.  های کشاورزی آنها از بین رفت

د دهه طول تولید عامل نارنجی با اتمام این جنگ، ممنوع شد؛ اما چن
قص های سرطان و تولد نوزادان با ن. کشید تا جنگل ها احیا شوند

.مادرزادی از اثرهای این ماده بود
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هورمون جوانی: سیتوکینین ها

1-ه های جدید، پیر با تحریک تقسیم یاخته ای و در نتیجه ایجاد یاخت
.شدنِ اندام های هوایی گیاه را به تأخیر می اندازند

رگ و گل ها آنها به همین علت با افشانه کردن سیتوکینین روی ب
.  را تازه نگه می دارند

2-وندسیتوکینین ها هورمون ساقه زایی نیز نامیده می ش.

اقه از یاخته به کارگیری این هورمون در کشت بافت، سبب ایجاد س
.های تمایز نیافته می شود

حریک نقسیم سلولی را سیتوکینین با اثر بر روی نقاط وارسی سلولی ت
.موجب می شود

برهم کنش دو تنظیم کننده: شاخه و برگ های بیشتر

نید؟ اگر بخواهید گیاهی پر شاخ و برگ تر داشته باشید، چه کار می ک

 ی کنیداند، قطع م( انتهایی)احتماالً سرشاخه ها را که محل جوانه های رأسی  .

 نبی ب می بینید با قطع جوانۀ رأسی، جوانه های جا6همان طور که در شکل
.  رشد، و شاخه و برگ جدید ایجاد کرده اند

 ،می گویندأسی چیرگی ربه اثر بازدارندگی جوانه رأسی بر رشد جوانه های جانبی.
م کنندهبرهم کنش دو تنظی: شاخه و برگ های بیشتر

ها کاهش می یابد، با قطع جوانه رأسی مقدار سیتوکینین در جوانه های جانبی افزایش و مقدار اکسین آن
.درنتیجه جوانه های جانبی رشد می کنند

ننداگر بعد از قطع جوانۀ رأسی، درمحل برش، اکسین قرار دهیم؛ جوانه های جانبی رشد نمی ک.
ز رشد آنها می این آزمایش نشان می دهد که اکسین از جوانۀ رأسی به جوانه های جانبی می رود و مانع ا

.شود
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اکسین در غلظت کم در مقایسه با سیتوکینین  منجر به ساقه زایی خواهد شد

اکسین در غلظت زیاد ،سیتوکینین  کم ساقه زایی را تحریک می کند.

 نقش بازدارنده یا منفی دارد( ایجاد ریشه های فرعی )سیتوکینین در ریشه زایی.
تالش برای رفع مشکل: جیبرلین ها

 نوعی بیماری حاصل تالش دانشمندان ژاپنی در بررسیجیبرلین ها کشف
.قارچی بود که دانه رست های برنج به آن مبتال می شدند

 عت رشد کنندسبب می شد تا به سرقارچ جیبرال آلودگی دانه رست ها به.
نداشتند، در این دانه رست ها باریک و دراز بودند و بافت استحکامی کافی

.  نتیجه خم می شدند و روی زمین می افتادند
یان های فراوان مسلّماً چنین بیماری سبب کاهش محصول برنج و در نتیجه ز

.  بود
ز قارچ جیبرال، دانشمندان با استخراج و شناسایی ترکیبات به دست آمده ا

.  توانستند جیبرلین ها را شناسایی و معرفی کنند
شوند و رشد و پس از آن مشخص شد که جیبرلین ها در گیاهان نیز تولید می

.  فعالیت های آنها راکنترل می کنند
هانقش جیبرلین

این تنظیم کننده های رشد در:

1-سیم آنافزایش طول ساقه از طریق تحریکِ رشد طولی یاخته و تق

2- رشد میوه

3-رویش دانه ها نقش دارند

4- این هورمون گیاهی را برای تولید میوه های بدون دانه

5-درشت کردن میوه ها به کار می برند.
َالتجیبرلین ها و رویش بذر غ
می سازندرویان غالت در هنگام رویش دانه، مقدار فراوانی جیبرلین.

 اثر ( ن دار الیه گلوت)این هورمون بر خارجی ترین الیۀ آندوسپرم
انه می می گذارد و سبب تولید و رها شدن آنزیم های گوارشی در د

.  شود

ی کننداین آنزیم ها دیوارۀ یاخته ها و ذخایر آندوسپرم را تجزیه م  .
.الز تجزیه می شودنشاسته یکی از این ذخایر است که بر اثر آنزیم آمی
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فرآیند آنزیمی آمیالز

بازدارنده های رشد

شدند که آبسیزیک اسید و اتیلن دو تنظیم کنندۀ ر
.نقش دارند......در

1-سخت فرایندهای مربوط به مقاومت گیاه در شرایط

2-رسیدگی میوه ها

3- ریزش برگ

4- ریزش میوه
مقابله با شرایط نامساعد: آبسیزیک اسید

برای رشد دانه فرض کنید محیط رطوبت کافی برای تأمین آب مورد نیاز
ه بر سر دانه اگر دانه در این شرایط رویش یابد، چ. رست را نداشته باشد

رست می آید؟ 
انند چه چیزی اگر گیاه در شرایط خشکی قرار گیرد و روزنه ها همچنان باز بم

رخ می دهد؟ 
ید را در گیاهان شرایط نامساعد محیط مانند خشکی، تولید آبسیزیک اس

.تحریک می کند
1-سبب بسته شدن روزنه ها و در نتیجه حفظ آب گیاه
2-مانع رویش دانه
3- مانع رشد جوانه ها
در شرایط نامساعد می شود.
4-به شرایط به طور کلی این تنظیم کننده، رشد گیاهان را درپاسخ

.نامساعد، کاهش می دهد

رسیدن میوه ها: اتیلن
از میوۀ رسیده چه چیزی . هیدشاید شما هم شنیده باشید که برای رسیدن میوه های نارس می توانید در پاکت میوه ها، یک سیب یا موز رسیده قرار د

خارج می شود که باعث رسیدگی میوه های نارس می شود؟
ولید می کنند، معلوم شده بود که سال ها قبل از آنکه دانشمندان بدانند گیاهان اتیلن ت. اتیلن گازی است که از سوخت های فسیلی نیز رها می شود

.اتیلن حاصل از سوخت های فسیلی باعث ریزش برگ درختان می شود
می یابددانشمندان در پژوهش های خود دریافتند که از میوه های رسیده اتیلن آزاد می شود و مقدار اتیلن با رسیدن میوه افزایش.
1- رسیدن میوه
2-باعث ریزش برگ درختان می شود  .
3-در ریزش میوه نیز نقش دارد.
بافت های آسیب دیدۀ گیاهان نیز اتیلن تولید می کنند  .
یده شوندار می دهند تا رسگاهی میوه ها را نارس می چینند و زمانی که می خواهند آنها را در بازار پخش کنند، به مدت مشخصی، در محیط اتیلن دار قر
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ردپای اتیلن در چیرگی رأسی

ه های جانبی دیدید که اکسین، عامل چیرگی رأسی است و مانع رشد جوان
.در حضور جوانۀ رأسی یا انتهایی می شود

تحریک می کند و اکسینِ جوانۀ رأسی، تولید اتیلن در جوانه های جانبی را
ا متوقف می در نتیجه با افزایش اتیلن در جوانه های جانبی، رشد آنه

.شود
ریزش برگ
برگ هنگامی می ریزد که ارتباط آن با شاخه قطع شده باشد  .
اهی دارید آیا می با توجه به شناختی که از ساختار یاخته ها و بافت های گی

نی کنید؟توانید تغییراتی را که در ساختار برگ رخ می دهد، پیش بی
ه ها از هم جدا شونداگر بنا باشد که ارتباط برگ با شاخه قطع شود باید یاخت.
لّ اتصال مشاهدات میکروسکوپی نشان می دهد که در قاعدۀ دمبرگ در مح

.به شاخه، الیۀ جدا کننده تشکیل می شود
 از هم جدا ننده فعالیت آنزیم های تجزیه کیاخته ها در این منطقه به علت

.جدا می شودمی شوند و به تدریج از بین می روند، در نتیجه برگ از شاخه
 که در محل چوب پنبه ای شدنِ یاخته هایی از شاخهبعد از ریزش برگ، با

.رون ایجاد می شوداتصال به دمبرگ قرار دارند، الیۀ محافظی در برابر محیط بی
 لن به اکسین، به افزایش نسبت اتیمشخص شده است که برگ در پاسخ

.را تولید می کندآنزیم های تجزیه کنندۀ دیواره
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ی شود، مناسب نیستچنین اندیشه ای برای درختان میوه و به طورکلی گیاهانی که از میوه آنها استفاده م.

کرد به این معنی است که در صورتی که با تغییر ژن بتوان یاخته های گیاه را نسبت به اتیلن غیر حساس
.در فرایند رسیدگی میوه اختالل ایجاد کرده ایم

ترکیبات در پیکر انسان و این ترکیبات می توانند به علت شباهت های ساختاری که ممکن است با بعضی
ر سالمت محیط زیست و جانداران دیگر داشته باشند، در فرایندهای زیستی وارد و احتماال اثرهای نامطلوبی ب

.  انسان بگذارند
مثال سیتوکینین ها باعث تحریک تقسیم یاخته می شوند.
کن است، سرعت تکثیر یاخته حال اگر سیتوکینینی که به طور مصنوعی ساخته شده وارد پیکر جانداران شود ، مم

.ها را افزایش دهد
توجه داشته باشید که این ترکیبات در گیاهان در حجم زیاد وجود ندارند.
کننده دارند و در مقادیر در حالیکه ترکیبات مصنوعی معموال همراه با مواد دیگر که نقش حجم دهنده یا پایدار

.فراوان و گاه بدون رعایت استانداردهای الزم به کار می روند
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 ،شاید توجه کرده باشید که درختان با کاهش سرما گل می دهند

دیگری نیز دربارۀ پاسخ آیا می توانید مثال های. یا اینکه گلبرگ های بعضی گیاهان در شب بسته می شوند
گیاهان به شرایط محیطی ارائه دهید؟ 

در ادامه انواعی از این پاسخ ها را بررسی می کنیم.

شه به نور یک آیا پاسخ ری. دیدیم که ساقه به سمت نور یک جانبه خم می شود
جانبه، همانند ساقه است؟

پاسخ به نور

در طراحی آزمایش باید متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته را مشخص کرد.

خ ریشه به متغیر مستقل در دو بنابراین پاس. متغیر مستقل در اینجا نور و متغیر وابسته پاسخ ریشه است
.  حالت وجود نور و نبود نور بررسی می شود

نتایج این . ه بررسی شوددر این آزمایش برای کنترل بهتر شرایط باید پاسخ ریشه اولیه به نور یک جانب
:  آزمایش به صورت کیفی و در سه حالت ممکن ارائه می شود

 ی تفاوت در اینجا این منظور از ب)گرایش مثبت به سمت نور، گرایش منفی به سمت نور، بی تفاوت
(است که ریشه خم نشود

نقش نور در گیاهان

حیاتی می دانید که نقش نور در گیاهان ،
ه در است؛ اما نور افزون بر نقشی ک

اوتی را در فتوسنتز دارد، فرایندهای متف
.گیاهان تنظیم می کند

ت که گل دهی یکی از این فرایندهاس
.در ادامه به آن می پردازیم
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گل دهی در گیاهان

ل یا فصل گیاهانی که در محل زندگی خود می بینید، در چه فص
هایی گل می دهند؟ 

صل ها گل چرا بعضی گیاهان در فصلی خاص و بعضی در همۀ ف
می دهند؟

ثالً در پاییز اگر بخواهیم گیاهی را که در تابستان گل می دهد، م
هیم؟وادار به گل دهی کنیم، آن را باید در چه شرایطی قرار د

ر جوانه قرار گیاه هنگامی گل می دهد که مریستم رویشی که د
.دارد، به مریستم گل یا زایشی تبدیل شود

شب وابسته این تبدیل به شرایط محیطی مانند دما و طول روز و
.است

وردسته بندی گیاهان را براساس نیاز به ن

رار می دهندگیاهان را براساس نیاز به نور، برای گل دهی در سه دسته  ق .
روز کوتاه
 روز بلند
 بی تفاوت

گیاهان روز کوتاه

گیاه داوودی در روزهای کوتاه پاییز گل می دهد.

ی نیاز در واقع این گیاه برای گل دادن به شب های طوالن
.  باشددارد و زمانی گل می دهد که طول شب از حدّی کمتر ن

گیاهان روز بلند

شبدر که در تابستان گل می دهد، روز بلند است .

ارد و زمانی این گیاه برای گل دادن به شب های کوتاه نیاز د
.گل می دهد که طول شب از حدّی بیشتر نباشد

اهمیت دسته بندی گیاهان را براساس نیاز به نور
ان گل آگاهی از تأثیر نور بر گل دهی به پرورش دهندگ

انند در همۀ امکان داد تا با ایجاد شرایط نوری مصنوعی بتو
.ورش دهندفصل ها، گل هایی با نیازهای نوری متفاوت پر
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گیاهان بی تفاوت به نور
به هر حال گل دادنِ بعضی گیاهان وابسته به طول شب و روز نیست.

 می نامند؛ گیاه گوجه فرنگی از این گروه استبی تفاوت چنین گیاهانی را.

ز کوتاه داوودی گل ندهدتصاویر نشان می دهد که شکستن شب با یک جرقه نوری سبب می شود که گیاه رو.

پاسخ به دما
گیاهان هر دمایی را نمی توانند تحمل کنند  .
ًمثال:
1-ودسرمای شدید می تواند مانع از رویش دانه ها و جوانه ها ش  .
2-ریزد برگ بعضی درختان با کاهش دما در فصل پاییز می
3-جوانه ها با برگ های پولک مانندی حفظ می شوند  .
4-ی دارنددیدیم که گیاهان برای گل دادن نیازهای نوری متفاوت  .

رما نیز بعضی گیاهان برای گل دادن نیاز به گذراندن یک دوره س
.  دارند

ذر آن را مثالً برای نوعی گیاه گندم مشاهده شده است که اگر ب
ی شود و مرطوب کنیم و در سرما قرار دهیم، دورۀ رویشی آن کوتاه م

.  زودتر گل می دهد
ایی را کشف این ویژگی در گیاهان، امکان بهره برداری از زمین ه

.فراهم کرد که اکثر سال با برف و یخ پوشیده شده اند
پاسخ به گرانش زمین

 آیا گرانش زمین بر جهت رشد ساقه و ریشه اثر دارد؟

شد می ساقه در خالف جهت گرانش و ریشه درجهت گرانش زمین ر
.  کند

 ،نامیده ی زمین گرایرشد جهت دار اندام های گیاه به گرانش زمین
می شود

هتت نیروی شش ریشه ها  دارای نورگراییمثبت هستند و در خالف ج
درختان )داریدجاذبه رشد می نمایند،آنها را از کتاب زیست دهم به یاد

(حرا
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پاسخ به گرانش زمین

یی، می توانید با طراحی و اجرای آزمایش ها
زمین گرایی را در انواعی از دانه رست ها

.بررسی کنید

پاسخ به تماس

1-د که به دور شاید بعضی گیاهان را دیده باشی: پیچش
اقۀ درخت مو در مثالً س. گیاهان دیگر یا یک پایه می پیچند

.پیچدتماس با درختی دیگر و یا پایه، به دور آن می
1-علت پیچش:
رار گرفته پیچش به علت تفاوت رشد ساقه در بخش ق

د؛ به روی تکیه گاه و سمت مقابل آن ایجاد می شو
.ابدطوری که رشد یاخته ها در محل تماس کاهش می ی

پاسخ به تماس

2-باعث تا ضربه زدن به برگ گیاه حساس،: ضربه
.شدن برگ می شود

انس در یاخته این پاسخ به علت تغییر فشار تورژس
.هایی رخ می دهد که در قاعدۀ برگ قرار دارند

3- ار کرک هایی برگ تله مانند گیاه گوشتخو: برخورد
ام هایی را دارد که با برخورد حشره به آنها تحریک و پی
رگ و درنتیجه به راه می اندازند که سبب بسته شدن ب

به دام افتادن حشره می شود

پاسخ هایی از جنس دفاع

گیاهان در معرض هجوم عوامل بیماری زا و جانوران
.  گیاهخوار قرار دارند

یاهک گندم شاید نام بیماری هایی مانند زنگ گندم یا س
.  را شنیده باشید

می این عوامل سبب تخریب محصوالت کشاورزی
.  شوند

به نظر . تندبه هر حال گیاهان در برابر آنها بی دفاع نیس
شما گیاهان چگونه از خود دفاع می کنند؟
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6-ند، حرکت حشره همچنین اگر گیاه مواد چسبناک ترشح ک: مواد چسبناک
.دشوارتر و گاه غیر ممکن می شود

شک شدن صمغ ها  و رزین ها به مقدارزیاد ترشح شده  و می توانند با خ
.،جانوران را در محل به دام اندازند

7-ه زخم، ترکیباتی بعضی گیاهان در پاسخ ب: ترشح ترکیبات محافظ گیاه
.ترشح می کنند که در محافظت از آنها نقش دارند

ام می افتدگاه حجم این ترکیبات آن قدر زیاد است که حشره در آن به د  .

که حشره در آن با سخت شدن این ترکیبات، سنگواره هایی ایجاد می شود
حفظ شده است

ده از سنگواره تشکیل ش
هترشحات گیاه و حشر

(پاسخ هایی از جنس دفاع )ورودتالش برای جلوگیری از
1-نۀ بافتی در بخش می دانید روپوست، خارجی ترین ساما: توسط پوستک

وشیده شده های جوان گیاه است و در بخش های هوایی گیاه با پوستک پ
انع از نفوذ نقش پوستک را به یاد دارید؟  پوستک تا حدودی م. است

.  عوامل بیماری زا به گیاه می شود
2-ر از آن کار همچنین دیوارۀ یاخته ای محکم است و عبو: توسط دیواره

.  آسانی نیست
3-ن یا سیلیس در دیواره وجود ترکیباتی مانند لیگنی: وجود ترکیبات سخت

کی کمک می به سخت شدن آن و درنتیجه افزایش توان این سدّ فیزی
.کند

وزنه ها یا با این حال عوامل بیماری زا می توانند با عبور از منفذ ر
فضای بین یاخته ها از این سد بگذرند

4-بر حفظ بافت چوب پنبه نیز در اندام های مسن گیاهان، عالوه
.آب، مانعی در برابر عوامل آسیب رسان است

5-ای کوچک کرک و خار نیز در دفاع از گیاهان نقش دارند مثالً حشره ه
نمی توانند روی برگ های کرک دار به راحتی حرکت کنند
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ظ می کند؟ گیاه با چه سازوکاری خود را در برابر ترکیبات سمی حف

یاخته ای خود دارندمشخص شده است که گیاهان سازوکارهای متفاوتی برای جلوگیری از اثر این مواد بر فرایندهای.

گوارش جانوران تجزیه و به مادۀ یکی از این سازوکارها تولید ترکیباتی است که در خود گیاه سمی نیستند؛ بلکه در لولۀ
.سمّی تبدیل می شوند

انور گیاه را می خورد، این ترکیب مثالً گیاه ترکیب سیانید داری می سازد که تأثیری بر تنفس یاخته ای ندارد؛ اما وقتی ج
.تجزیه و سیانید که سمّی است از آن جدا می شود

جا وجود داردمی دانیم که رقابت بین همه جانداران بر سر دست یابی به منابعی مانند مواد مغذی و  .

شتری دست می یابد و بنابراین گیاهی که بتواند مانع از رشد گیاهان دیگر در اطراف خود شود ، به منابع بی
.  احتماال در رقابت با گیاهان دیگر در ماندگاری، موفق تر عمل می کند

این پدیده آللوپاتی((Allelopathyنامیده می شود.

(پاسخ هایی از جنس دفاع)
دفاع شیمیایی-ب

1-ترکیبات سیانید . یاه خواران می شوندگیاهان ترکیباتی تولید می کنند که سبب مرگ یا بیماری گ: ترکیبات سیانید دار
.  ا متوقف می کندسیانید تنفس یاخته ای ر. دار از این گروه اند که در تعدادی از گونه های گیاهی ساخته می شوند

2- در دور کردن گیاهخواران نقش دارندآلکالوئیدها.
نیکوتین که از آلکالوئیدهاست، چنین نقشی در گیاه تنباکو دارد.

پرهیز می کنداگر ترکیباتی که گیاه می سازد، جانور را نکشد، آن را مسموم می کند و جانور از خوردن دوبارۀ آن

 .عال هستندجالب است که چنین ترکیباتی برای خود گیاه مرگبار نیستند؛در خود گیاه به فرم غیر ف
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(پاسخ هایی از جنس دفاع) مرگ یاخته ای-پ

هان استمرگ یاخته ای یکی دیگر از پاسخ های دفاعی در گیا .
به گیاه نفوذ فرض کنید نوعی ویروس بیماری زا توانسته است

.  کند

تیجۀ ورود ویروس در گیاه فرایندهایی را به راه می اندازد که ن
های آن، مرگ یاخته های آلوده و قطع ارتباط آنها با بافت

.  سالم است

اه تکثیر یابد و در نتیجه ویروس نمی تواند در بافت های سالم گی
مانند تولید گیاه فرصت پیدا می کند تا با سازوکارهای دیگری

.  ترکیبات ضد ویروس با آن مقابله کند

وارش می در مرگ یاخته ای، یاخته به وسیلۀ آنزیم های خود گ
.  شود

در گیاهان است در سالیسیلیک اسید که از تنظیم کننده های رشد
.  مرگ یاخته ای نقش دارد

ی را القا یاختۀ گیاهی آلوده، این ترکیب را رها و مرگ یاخته ا
می کند

جانوران از گیاهان حفاظت می کنند

 یا را دارد، انبوهی از مورچه ها به حشره ای که قصد خوردن برگ های درخت آکاس! نگاه کنید19به شکل -1مثال
.هجوم برده اند

بعید است که حشره بتواند از حمله های مرگبار این مورچه ها جان سالم به در برد  .

دنیز حمله می کندارزی دیده شده است که این مورچه ها حتی به پستانداران کوچک و گیاهان.

گیاهان دارزی، گیاهانی اند که روی درختان رشد می کنند.

جالب است که گرده افشانی درخت آکاسیا وابسته به زنبورهاست.

چه چیزی مانع از حمله مورچه ها به زنبورهای گرده افشان می شود؟

نتشر می کنند که با فراری مشخص شده است وقتی گل های آکاسیا باز می شوند، نوعی ترکیب شیمیایی تولید و م
دادن مورچه ها مانع از حملۀ آنها به زنبورهای گرده افشان می شود
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جانوران از گیاهان حفاظت می کنند

 رگ، ترکیب فراری از یاخته های آسیب دیده ب. نوزاد کرمی شکلِ حشره در حال خوردن برگ تنباکو است-2مثال
.متصاعد می شود که نوعی زنبور وحشی آن را شناسایی می کند

می رساند و روی زنبور ماده ای که در آن اطراف زندگی می کند، با ردیابی این مواد، خود را به نوزاد کرمی شکل
.  آن تخم می گذارد

نتیجه این رویداد . شندنوزادان زنبور بعد از خروج، از تخم از نوزاد کرمی شکل تغذیه می کنند و در نتیجه آن را می ک
.کاهش جمعیت حشره آفت است

ارتباطات موجودات این زنجیره

نوزاد کرمی شکل و برگ گیاه ،رابطه همزیستی از نوع انگلی

رابطه زندگی زنبور ماده  و نوزاد کرمی شکل، از نوع صیادی

رابطه زندگی زنبور ماده  و گیاه،همزیستی از نوع همیاری

طرح باید شامل یک گروه تیمار و حداقل یک گروه آزمودنی باشد.
ویژگی های مشخص و گروه تیمار باید در محیطی بدون صدا و گروه آزمودنی باید در محیطی با صدایی با

.  کنترل شده قرار داشته باشد
را مثال روی رویش می توان اثر صوت. سایر عوامل نیز باید برای گروه تیمار و آزمودنی یکسان باشد

.دانه بررسی کرد

جانوران از گیاهان حفاظت می کنند

واد فراری بعضی گیاهان در برابر حملۀ گیاه خواران، م
ب جانوران تولید و در هوا پخش می کنند که سبب جل

.  دیگر می شود
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جدول هورمون ها

ارتباط هورمون هاتوضیحاتهورمون ها
افزایش رشد طولی یاخته و طول ساقه- اکسین ها

تحریک ریشه زایی - تشکیل میوه های بدون 
دانه و درشت کردن میوه ها - چیرگی 

راسی)مانع رشد جوانه های جانبی است( -
 -تولید سموم کشاورزی - تولید عامل نارنجی 

در چیرگی محرکه رشد، هورمون
و کاهش اتیلن راسی سبب افزایش

جانبی در جوانه های سیتوکینین
جوانه جانبی است ومانع رشد شده

تحریک تقسیم یاخته ای - تحریک رشد جوانه سیتوکینین ها
های جانبی - تحریک ساقه زایی از یاخته 
های تمایز نیافته - تغییر در پیر شدن اندام 

های هوایی گیاه  

اکسین محرکه رشد ، در هورمون
در زایی زیاد ساقه سیتوکینین و کم

شود می تحریک بافت کشت

-
-

و میوه ھای بدون دانھ - در رویش دانھ 
ھا)تولید در رویان دانھ غالت ( واثر بر 

آندوسپرم کھ آنزیم تجزیھ کننده نشاستھ آزاد 
می کند و تولید گلوکز برای رشد رویا

محرک رشد هورمون

ریزش جانبی - های جوانه جلوگیری از رشد
- ها - رسیده شدن میوه ها ومیوه برگ ها
به اکسین ، آنزیم های اتیلن نسبت  افزایش

در دیواره را تولید می کند کننده تجزیه
.ریزش برگ ها

هورمون بازدارنده رشد، از میوه 
های رسیده آزاد می شود ازسوخت 

های فسیلی نیز رها می شود 
همچنین در بافت های آسیب دیده 

نیز تولید می شود  

کاھش رشد گیاه در پاسخ بھ شرایط نامساعد 
مانند خشکی -بستن روزنھ ھای ھوایی و مانع  

)            
          

تعرق - مانع رویش دانھ و جوانھ

ھورمون بازدارنده رشد، حفظ آب 
گیاه در شرایط خشکی از وظایف 

آن است- پاسخ بھ تنش خشکی  
از سلول های آلودهسالیسیلیک اسید  کننده های رشد تنظیم از

و مرگ سلول می شود به ویروس رها گیاهی

آلوده را القا می کند بنابراین با مرگ یاختھ 
آلوده ارتباط یاختھ ھای آلوده با سالم قطع می 

شود  

هورمون باز دارنده رشد 

 پاسخ بھ تنش زخم مکانیکی
و شرایط غرقابی

 محل تولید: جوانھ
راسی- مریستم

 محل تولیدریشھ- بافت زمینھ
 ای - انتقال بھ اندام ھای

ھوایی

تحریک رشد طولی یاخته ها و طول ساقه   جیبرلین ها)جیبرلیک اسید( 

ها میوه درشت کردن ها  یاخته تقسیم تحریک محل تولید میوه ھا و دانھ ھا

اتیلن

در انواع بافت ھای گیاھی

آبسیزین)آبسیزیک اسید
در انواع بافت                               ھای گیاھی

 در سلول ھای ریشھ تولید و
 دارای اثر بر روی سلول

ھای آلوده

نکات مربوط به هورمون هاى گیاهى در یک جدول

 گوارش سلولی و راه اندازی مرگ برنامھ
ریزی شده
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   دقيقه  25وقت :        99 /2/  تاریخ                        2زیست شناسی   نام درس  : 

نمره ســــــــــؤاالتردیف

:  دیرا مشخص کن ريز ینادرست بودن عبارت ها ايدرست  1
است. انسان فتاز جقابل عبور ، كند یم کیرا تحر یجانب یدر جوانه ها لنيات ديتول انواعی از هورمون هایی كه (أ

بدون یها وهیم يدتول یبرا یكند، در كشاورز یم کیرا تحر ییزا شهیر نيكه به همراه اكس یدر كشت بافت، ماده ا (ب

. رديگ می قرار استفاده مورد دانه
 .ی رودبکار م ینجعامل نارتوليد در ، شود  یم افتهين زیتما یساقه از سلول ها ليكه سبب تشک یهورمونانواعی از  (ج
مال ميکندا گامت نر اعبتخمدان گل را بعد از لقاح تخمزا  اثرات خود بر ميوه درتوليد همواره ،نيجيبرل همانند نياكس (د

1

 .دیاز کلمات داخل پرانتز مورد درست  را مشخص کن ريدرجمالت ز 2
د.رور ها بکا وهيردن مدرشت ك ایبر يبرلينجف(برخال -)همانندمی تواند شود  یم یراس یرگيكه سبب چ یهورمون -الف

شود.ها دانه  شیتواند( مانع رو یمن -شدن ساقه ها است، )می تواند لیكه محرک طو یهورمون اهان،يدر گ -ب

 .می شود شیغالت در هنگام روآندسپرم  هیجزتمانع  نييبرلجبرخالف(  -همانند) دياس کیزيآبس هورمون  -ج

 یابد یم افزایش اكسين توسط نينيتوكيبرخالف(س -انندهم)لنيات ديتولمقدار  یجانب یدر جوانه ها -د

2

را با کلمات مناسب کامل کنید: یخال یدر جمالت زير جا 3
 .شود می ستدانه رُمانع از رویش  ……………هورمون  در محيط وجود ندارد، یرطوبت كافكه  هنگامیدر  -الف
 .كند یم ديرا تول ارهوید ۀكنند هیتجز یها میآنز ،................ به  لنينسبت ات شیبرگ در پاسخ به افزا -ب
 ................. امنبه  درون دانه ۀیال نیتر یخارجبر  هورمون هایی را توليد می كند كه با اثر شیغالت در هنگام رو انیرو  -ج

 .شود یدر دانه م یگوارش یها میآنز رهاشدن و ديسبب تول
 دارند. ینگه م تازه گل ها آنها را یرو ......................... هورمون با افشانه كردن -د

 ند.طول ساقه نقش دار شدر افزای ................................ کِیتحر قیاز طر جيبرلين ها -س
 .شود یم یرأسجوانه های  شیروهورمون ......................... مانع از  محيطی نامساعد طیشرا در -ه

 3

كدام هورمون نقش دارد ؟ ریاز موارد ز کیدر هر  4
 ها وهيم زشیر -ب                     با استفاده از قلمه اهانيگ یشیرو ريتکث -الف

نامساعد  طیابله با شراحفظ آب برای مق -د                           در مزارع خودرو اهانيبردن گ نياز ب -ج

1

ر می كنند؟ه بخش هایی از آن اثبر چ ،در حال رویش غالتِ دانۀدرون  یۀال نیتر یخارجه از ی رها شدگوارش یها میآنز -الف 5
؟دارندجز گياهان كدام دسته از جانداران توانایی توليد جيبرلين ب -ب
 ؟كنند یم ديتولكدام هورمون را  اهانيگ ۀدید بيآس یبافت ها -ج

1

5/0.دو منبع توليد اتيلن در گياهان را ذكر كنيد 6

؟داردأثير تچه بر هریک از موارد زیر  اندازند یم ريرا به تأخ اهيگ ییهوای شدنِ اندام ها ريپهورمونی كه   7 
یجانبی شد جوانه هار -ميتوز یاخته ای                           ب –الف 

5/0

 8  
 

 در ارتباط با فرایند ریزش برگ به سئواالات زیر پاسخ دهيد:
؟يد می شوندچه عاملی تولخ به در پاس ۀ برگ از شاخه عمل می كنند،جدا كنند یۀاله ای كه در كنند هیتجز یها میآنز -الف
عوامل  در برابرچگونه  دقرار دارن دمبرگ از شاخه كه در محل اتصال به ییها اختهیشاخه.  شدن برگ ازجدا پس از  -ب

 ی محافظت می شوند؟طيمحمضر 

5/0

به شکل مقابل كه مربوط به پدیده ی نورگرایی است: توضيح دهيد  با توجه  9 
رأس دانه رُست به سمت نور یک جانبه خم نشده است؟  "ب"چرا در شکل 

5/0

باسمه تعالي

  1گفتار  9فصل زمون آ

نام 

نام خانوادگی 

پوشش ماتنور

ب الف

پاسخ گیاهان به محرك ها فصل 9

تهیه کننده : زهرا ضیاء 22



   دقيقه  25وقت :        99 /2/  تاریخ                        2زیست شناسی   نام درس  : 

نمره ســــــــــؤاالتردیف

:  دیرا مشخص کن ريز ینادرست بودن عبارت ها ايدرست  1
 ص         است. نانسا از جفتقابل عبور ، كند یم کیرا تحر یجانب یدر جوانه ها لنيات ديتول انواعی از هورمون هایی كه (أ

 مورد انهدبدون  یاه وهیم توليد یبرا یكند، در كشاورز یم کیرا تحر ییزا شهیر نيكه به همراه اكس یدر كشت بافت، ماده ا (ب
غ                                                                                                                      . رديگ می قرار استفاده

 غ       .ار می رودبک یعامل نارنجتوليد در ، شود  یم افتهين زیتما یساقه از سلول ها ليكه سبب تشک یهورمونانواعی از  (ج
غ   يکندنر اعمال م تخمدان گل را بعد از لقاح تخمزا با گامت اثرات خود بر ميوه درتوليد همواره ،نيجيبرل همانند نياكس (د

1

 .دیاز کلمات داخل پرانتز مورد درست  را مشخص کن ريدرجمالت ز 2
د.ورها بکار  وهيردن مرشت كد ایبر يبرلينجبرخالف( -همانند)می تواند شود  یم یراس یرگيكه سبب چ یهورمون -الف
شود.ها دانه  شی( مانع روتواند یمن -شدن ساقه ها است، )می تواند لیكه محرک طو یهورمون اهان،يدر گ -ب
 .می شود شیت در هنگام روغالآندسپرم  هیتجزمانع  نييبرلج( برخالف -همانند) دياس کیزيآبس هورمون  -ج
 یابد یم افزایش اكسين توسط نينيتوكي(سبرخالف -انندهم)لنيات ديتولمقدار  یجانب یدر جوانه ها -د

2

را با کلمات مناسب کامل کنید: یخال یدر جمالت زير جا 3
 .شود می ستدانه رُمانع از رویش  دياس کیزيآبسهورمون  در محيط وجود ندارد، یرطوبت كافكه  هنگامیدر  -الف
 .كند یم ديرا تول وارهید ۀكنند هیتجز یها میآنز ، اكسينبه  لنينسبت ات شیبرگ در پاسخ به افزا -ب
 اردگلوتن  امنبه  درون دانه ۀیال نیتر یخارجبر  هورمون هایی را توليد می كند كه با اثر شیغالت در هنگام رو انیرو  -ج

 .شود یدر دانه م یگوارش یها میآنز رهاشدن و ديسبب تول
 دارند. ینگه م تازه گل ها آنها را یرو نينيتوكيس هورمون با افشانه كردن -د

 ند.طول ساقه نقش دار شدر افزای آن ميو تقس اختهی یرشد طول کِیتحر کِیتحر قیاز طر جيبرلين ها -س
 .شود یم یرأسجوانه های  شیرومانع از  آبسيزیک اسيدهورمون  محيطی نامساعد طیشرا در -ه

 3

كدام هورمون نقش دارد ؟ ریاز موارد ز کیدر هر  4
 اتيلن    ها وهيم زشیر -ب                  اكسين   با استفاده از قلمه اهانيگ یشیرو ريتکث -الف

 آبسيزیک اسيدنامساعد  طیله با شراحفظ آب برای مقاب -د              اكسين      در مزارع خودرو اهانيبردن گ نياز ب -ج

1

اثر می  ش هایی از آنبر چه بخ ،در حال رویش غالتِ دانۀدرون  یۀال نیتر یخارجه از ی رها شدگوارش یها میآنز -الف 5
 دانه درون ریها و ذخا اختهی ۀوارید       كنند؟

ارچ هاق  ؟دارندجز گياهان كدام دسته از جانداران توانایی توليد جيبرلين ب -ب
 اتيلن   ؟كنند یم ديتولكدام هورمون را  اهانيگ ۀدید بيآس یبافت ها -ج

1

5/0 سينكادر حضور  یده و جوانه های راسی، بافت آسيب ددهيرس ۀويم   .دو منبع توليد اتيلن در گياهان را ذكر كنيد 6
 ؟داردأثير تچه بر هریک از موارد زیر  اندازند یم ريرا به تأخ اهيگ ییهوای شدنِ اندام ها ريپهورمونی كه   7 

ی دهد یا تحریک می كندافزایش م  یجانبی رشد جوانه ها -ب               افرایش می دهد        ميتوز یاخته ای –الف 
5/0

در ارتباط با فرایند ریزش برگ به سئواالات زیر پاسخ دهيد:  8 
وليد می چه عاملی تاسخ به پدر  ۀ برگ از شاخه عمل می كنند،جدا كنند یۀاله ای كه در كنند هیتجز یها میآنز -الف

 نيبه اكس لنينسبت ات شیافزا     شوند؟
عوامل  در برابرچگونه  دقرار دارن دمبرگ از شاخه كه در محل اتصال به ییها اختهیشاخه.  شدن برگ ازجدا پس از  -ب

 .درار دارنق دمبرگ از شاخه كه در محل اتصال به ییها اختهیشدنِ  یبا چوب پنبه ا ؟ی محافظت می شوندطيمحمضر 

5/0

به شکل مقابل كه مربوط به پدیده ی نورگرایی است: توضيح دهيد چرا با توجه   9 
 رأس دانه رُست به سمت نور یک جانبه خم نشده است؟ "ب"در شکل 

 می شود.اكسين توليد برای  ستدانه ر نوک به پوشش مات مانع از رسيدن نورزیرا  

5/0

باسمه تعالي

  1گفتار  9فصل زمون آ

نام 

نام خانوادگی 

نور
مات پوشش

ب الف
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   دقيقه  25وقت :        99 /2/  تاریخ                        2زیست شناسی   نام درس  : 

نمره ســــــــــؤاالتردیف

:  دیرا مشخص کن ريز ینادرست بودن عبارت ها ايدرست  1
 هيچ پاسخی را نشان نمی دهد.جانبه  کیبه نور  شهیر (أ

 آن است. یها اختهیبرخی از فشار تورژسانس در  رييبه علت تغقه مو سا چشيپهمانند حساس  اهيتا شدن برگ گ (ب
 گياه باشد. کیکه الزاماً شاخه  چديپ یای م هیساقة مو به دور پا (ج
.دهد یمزودتر گل  شود و یآن کوتاه م یشیروۀ دور ،در سرما دادن آنقرار  و گندم اهينوع بذر گ هر کردن مرطوببا  (د

1

.دیاخل پرانتز مورد درست  را مشخص کناز کلمات د ريدرجمالت ز 2
 دوره سرما دارند. کیبه گذراندن  ازيگل دادن ن یبرا اهانيگ (بسياری -یبعض) -الف

  وليد می شود.تندیده(ی آن  -اتيلن در سلول های آسيب )دیده برخالف( -تنباکو )همانند اهيگ درنيکوتين  ديآلکالوئ -ب

.کنند یم یا منتشر فرار متصاعد بيترک ینوع ، ايآکاس یگلهابرخالف(  -همانند)تنباکو  برگ دهید بيآس یها اختهی -ج

عثبا تنباکوۀ های آسيب دیدشده از برگ  متصاعد بيترک برخالف( -همانند) ايآکاس یگل ها ییايميش بيترک -د

حشرات می شود. جلب( -رارف)

2

 را با کلمات مناسب کامل کنید: یخال یدر جمالت زير جا 3
.بگذرند ماریزاياهی در برابر ورود عوامل بگي یکیزيسدّ ف از ................. یا طریق ............... از توانند می زا بيماری عوامل -الف
 نند.ک یم.. نيز حمله .................و  ............................مورچه های روی درخت آکاسيا عالوه بر حشرات به  -ب
.ندهاستیراف نیاز ا یکی ....که ................ کند یم ميتنظ اهانيرا در گ یمتفاوتی ندهایفراز فتوسنتز نور بج  -ج
 شود. یم دهينام ییگرا نيزم ن،يبه گرانش زم اهيگ یاندام ها ..............رشد  -د

5/1

 يد می کنند.تول آن را آلوده گياهی یبافت هاکه را ذکر کنيد  یرشدتنظيم کننده ی  -الف 4
  ؟دافت می چه اتفاقیاین پدیده در القاء می کند و  اهيدر گرا  پدیده ایچه  این تنظيم کننده -ب

   1

 ؟وابسته است یطیمح طيشرا به چه  یشيبه سرالد زا یشيسرالد رو تبديل -الف 5
و مثال بزنید. دیکن فيتفاوت را تعر یب اهانیگ ، یگل ده یبه نور، برا ازیبا توجه به ن -ب

1

 یافت هابآلوده با  یها اختهيارتباط چگونه آلوده شده باشد، در اين صورت گیاه به ويروس فرض کنید برگ کیاه تنباکو  6
 ؟کندمی مقابله ويروس  ی باسازوکاربا استفاده از چه  کرده وقطع  را سالم

5/0

 اهیگ خود براي ،ندمي کیدتولبرای دفاع از خود در برابر گياه خواران ه که گيا داریديانيس ترکیبات ي که باعث مي شودسازوکار  7 
 را توضيح دهيد.ی و کشنده  نباشد سم

5/0

8  
 

مي دهد؟  زا افزايشيیمار ب عواملگیاهي را در برابر ورود  فیزيکی سد   اين تواندر ديواره ياخته اي  یباتیترکچه وجود  -الف
 ر کنید.، دو مورد ذککنند یم حفظ اهخوارانیگ ۀلیشدن به وس خورده را از هانایگ ی کهکيز یف از ساختارهاي  -ب

1

 مثال بزنید:از  ترکیبات شیمیايي که  گیاهان براي موارد زير  تولید مي کنند  9 
 یا اختهي تنفسة دنمتوقف کن  -ب                                         خواران اهیگمسموم کردن  -الف 

5/0

(رییبا تغ 93خرداد  ،يیاست؟ )امتحان نها حیشبدر در زمستان کدام مورد صح اهیگل دادن گ یبرا 10
( بلند کردن طول شب2                               بودن طول روز و شب ی( مساو1
 ( کوتاه کردن طول روز4                                       ( کوتاه کردن طول شب3

5/0

شکل چه دسته ای از گیاهان مطابق با شرايطی كه در  ،یگل ده یبه نور برا ازیبراساس ن -الف  11 
.مثال بزنیدگل دهی كنند ، نمونه ای از اين دسته از گیاهان  نمی توانندنشان داده شده   مقابل

5/0

باسمه تعالي

  2گفتار  9فصل زمون آ

نام 

نام خانوادگی 

جرقۀ نوری

پاسخ گیاهان به محرك ها فصل 9

تهیه کننده : زهرا ضیاء 24



   دقيقه  25وقت :        99 /2/  تاریخ                        2زیست شناسی   نام درس  : 

نمره ســــــــــؤاالتردیف

:  دیرا مشخص کن ريز ینادرست بودن عبارت ها ايدرست  1
 غ                                                                       هيچ پاسخی را نشان نمی دهد.جانبه  کیبه نور  شهیر (أ

غ  آن است. یها اختهیبرخی از فشار تورژسانس در  رييبه علت تغساقه مو  چشيپهمانند حساس  اهيتا شدن برگ گ (ب
ص                                                            .نيستگياه  کیکه الزاماً شاخه  چديپ یای م هیساقة مو به دور پا (ج
غ    .هدد یدتر گل مشود و زو یآن کوتاه م یشیروۀ دور ،در سرما دادن آنقرار  و گندم اهينوع بذر گ هر کردن مرطوببا  (د

1

.دیاز کلمات داخل پرانتز مورد درست  را مشخص کن ريدرجمالت ز 2
 دوره سرما دارند. کیبه گذراندن  ازيگل دادن ن یبرا اهانيگ (بسياری -یبعض) -الف
  (ی آن توليد می شود.دیدهن -اتيلن در سلول های آسيب )دیده (برخالف -تنباکو )همانند اهيگ درنيکوتين  ديآلکالوئ -ب
.کنند یمیا منتشر  رار متصاعدف بيترک ینوع ، ايآکاس یگلهابرخالف(  -همانند)تنباکو  برگ دهید بيآس یها اختهی -ج
 کوتنبايب دیدۀ های آسشده از برگ  متصاعد بيترک (برخالف -همانند) ايآکاس یگل ها شده از منتشر ییايميش بيترک -د
 حشرات می شود.برخی  جلب( -رارف) عثبا

2

 را با کلمات مناسب کامل کنید: یخال یدر جمالت زير جا 3
 .بگذرند اماریزيل بگياهی در برابر ورود عوام یکیزيسدّ ف از روزنه یا منفذطریق  از توانند می زا بيماری عوامل -الف
مله می کنند.نيز ح یدارز اهانيگو  پستانداران کوچکمورچه های روی درخت آکاسيا عالوه بر حشرات به  -ب
.ندهاستیفرا نیاز ا یکی گل دهیکه  کند یم ميتنظ اهانيرا در گ یمتفاوتی ندهایفرانور بجز فتوسنتز   -ج
 شود. یم دهينام ییگرا نيزم ن،يبه گرانش زم اهيگ یاندام ها جهت داررشد  -د

5/1

 دياس کيليسيسال .توليد می کنند آن را آلوده گياهی یبافت هاکه را ذکر کنيد  یرشدتنظيم کننده ی  -الف 4
و به  مرگ یاخته ای   ؟دافت می چه اتفاقیاین پدیده در القاء می کند و  اهيدر گرا  پدیده ایچه  این تنظيم کننده -ب

کمک آنزیم های گوارشی

   1

  ز و شب دما و طول رو  ؟وابسته است یطیمح طيشرا به چه  یشيبه سرالد زا یشيسرالد رو تبديل -الف 5
ته به وابس اهانیگ یدادنِ بعض گل و مثال بزنید. دیکن فيتفاوت را تعر یب اهانیگ ، یگل ده یبه نور، برا ازیبا توجه به ن -ب

یگوجه فرنگ اهیگ، مثل نامند یم تفاوت یرا ب یاهانیگ نی. چنستیطول شب و روز ن

1

 یافت هابآلوده با  یها اختهيارتباط چگونه آلوده شده باشد، در اين صورت گیاه به ويروس فرض کنید برگ کیاه تنباکو  6
روسيو ضد باتیترک وآلوده  یها اختهيمرگ  ؟کندمی مقابله ويروس  ی باسازوکاربا استفاده از چه  کرده وقطع  را سالم

5/0

کشنده وی سم هایخود گ براي ،ندمي کتولیدبرای دفاع از خود در برابر گياه خواران که گياه  داریديانيس ترکیبات ي که باعث مي شودسازوکار  7 
شوند یم ليبدت یسم   ۀو به ماد هيگوارش جانوران تجز  ۀلولدر نیست و  یسم اهیدر خود گ باتیترک اين   را توضيح دهيد.نباشد 

5/0

سیلیس اي نیگنیل   مي دهد؟  فزايشازا يبیمار  عواملگیاهي را در برابر ورود  فیزيکی سد   اين تواندر ديواره ياخته اي  یباتیترکچه وجود  -الف  8
کرك و خار  ر کنید.، دو مورد ذککنند یم حفظ اهخوارانیگ ۀلیشدن به وس خورده را از اهانیگ ی کهکيز یف از ساختارهاي  -ب

1

 مثال بزنید:رکیبات شیمیايي که  گیاهان براي موارد زير  تولید مي کنند از  ت 9 
سیانید   یا اختهي تنفسة دنمتوقف کن  -ب                                نیکوتین  خواران اهیگمسموم کردن  -الف 

5/0

(رییبا تغ 93د خردا ،يیاست؟ )امتحان نها حیشبدر در زمستان کدام مورد صح اهیگل دادن گ یبرا 10
 ( بلند کردن طول شب2                               بودن طول روز و شب ی( مساو1
( کوتاه کردن طول روز                                  4   کوتاه کردن طول شب( 3

5/0

شکل كه در  ی چه دسته ای از گیاهان مطابق با شرايطیگل ده یبه نور، برا ازیبراساس ن -الف  11 
.مثال بزنیدگل دهی كنند ، نمونه ای از اين دسته از گیاهان  نمی توانندنشان داده شده   مقابل

 گياهان روز کوتاه یا شب بلند مثل داوودی

5/0

باسمه تعالي

  2گفتار  9فصل زمون آ

نام 

نام خانوادگی 

جرقۀ نوری

پاسخ گیاهان به محرك ها فصل 9
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