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 از آن ها طرح شود.سوال فعالیت  می تواند و شده کتاب محسوب مطالب مهمهم جزء  تسواالمتن توجه : سطرهای زیر خط دار در 

 زیست شناسی دیروز امروز فردا – 1فصل 

 موضوعی خوشمزگی به عالوه، و کند ثابت را چیزی تواندنمی علم بنابراین، و نیستند قطعی علم هاییافته چون است، درستنا گفته این

 .نیست علم قلمرو در خوشمزگی تعیین بتابراین، و است انفرادی و شخصی و حسی، ارزشی

  

    مزایا  معایب

 ولیدگازهای مضرت -تجدید ناپذیرند

 –و باران اسیدی (مونوکسیدکربن و دی اکسید گوگرد)

 آلوده کننده محیط زیست و سرطان زا هستند

 رای تولید آن ها نیازیب -انرژی باالیی دارند

 به آب نیست پس منابع آب منطقه کمتر

 مصرف می شود

سوخت های 

 فسیلی

شت گیاهان باعث ماشین آالت ک-انرژی کمتری دارند

آلودگی هوا می شوند.کشت گیاهان برای سوخت منجر 

صرف آب م-خاک می شود مغذیبه کمبود مواد 

 بیشتری دارند

 محیط زیستیازهای سمی کمتر و آلودگی گ -تجدید پذیرند

وتاه تر و با محصوالت زائد و کود و ک در مدت-کمتری دارند

 می آید و به بازیافت موادکمک می کند... ا بدست 

سوخت های 

 زیستی

 

 

 

 

 

 صاف قلبی اسکلتی )مخطط( نام

 ساختار

 شکلایهای استوانهسلول

 )مخطط(عرضی دارای خطوط

 ایچندهسته

 ای منشعبهای استوانهسلول

 دارای خطوط عرضی

 یک یا دو هسته ای 

بدون شکل های دوکیسلول

 خطوط عرضی 

 ایهستهمعمواًل تک

 غیرارادی غیرارادی ارادی عمل
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 رود.کند و آب درون نی به علت اسمز، باال میتراوا عمل میمرغ مانند پردة نیمهالف( غشای تخم

 اسمز است. پدیدة ،آن گردد. علتشود و در آب نمک غلیظ، چروکیده میمرغ متورم میب( درون آب مقطر، تخم

 : گوارش و جذب مواد 2فصل 

 ،کند. به جای مریهای اطراف آن، متصل میها و اندامکه آن را به بافتاست تشکیل شده  یة بیرونی از بافت پیوندی سستالی ،مریدر 

 توانید بخشی از روده را مشاهده کنید.در صورت تمایل می

   

   کربنات کلسیم-اسید  کلرید ریک-سین پپمحلول -نج عدد لوله ی آزمایشپ-وسایل مورد نیاز: سفیده ی تخم مرغ پخته ی خرد شده   

مشخص ی روش انجام آزمایش: در پنج لوله ی آزمایش به مقدار مساوی سفیده ی ریز شده ی تخم مرغ بریزید. لوله ها را با شماره های

  حجم محلول های اضافه شده در همه لوله ها باید تقریبا مشابه باشد. کنید.
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 هارملوله ی چو در  اسید ،لوله ی سوممحلول پپسین، در  همان مقدار  لوله ی دومآب خالص، در  میلی لیتر50حدود  لوله ی اولدر 

ر دمای چند روز دبریزید. محتوای پنج لوله را  و کربنات سدیم رقیق محلول پپسین  لوله ی پنجمقطره اسید، در  و چندمحلول پپسین 

     . قایسه کنیدم همیج را با او نت آزمایش را تکرار کنید می توانید گرم تر نیز زنی خنک تر و های در محیط. درجه نگهداری کنید 37حدود 

ی پپسین در پایان این مدت شواهدی ا ز عمل گوارشی را در لوله های دوم و چهارم مشاهده می شود. البته لوله ی چهارم عمل گوارش

وی رروی سفیده ی تخم مرغ را بهتر نشان می دهد. زیرا این آنزیم درمحیط اسیدی بهتر عمل می کند.در لوله ی پنجم عمل گوارشی 

درجه سرعت واکنش کند می  37گیرد. زیرا پپسین در محیط قلیایی فعال نیست. در دمای کم ترا ز  سفیده ی تخم مرغ صورت نمی

   . شود. در دمای باال آنزیم ها فعالیت خود را از دست می دهند.زیرا ساختمان بیش تر آنزیم ها پروتئینی می باشد

 

 

 آن ها راکننده عامل غیرفعال لوزالمعده ضمناشوند. شوند و بعد در روده فعال میه ترشح میها به شکل غیرفعال در لوزالمعداین آنزیم

 هم دارد.

 

 

 هنشاست نشان دهنده حضور تیره نشاسته است که رنگ آبی برای شناسایی یبه عنوان لوله شاهد است و درحقیقت این آزمایش 1لوله

یه کرده و دلیل حضورآنزیم پتیالین دربزاق،نشاسته راتجزه ب :3لوله بدلیل نبود نشاسته، رنگ آبی حاصل نمی شود .  :2لوله. شدمی با

ر آن دلوگل سبب تغییر رنگ محلول نمی شود، زیرا  ،دراین لوله تغییر رنگ حاصل میشود، یعنی رنگ آبی تدریجًا  کم رنگ می شود .

  )مالتوز(ی شده استترکوچک  کربوهیدراتنشاسته تبدیل به 
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گ نمی ای که بزاق ریخته شده است ،و نشاسته اش تجزیه شده  تغییر رن لوگول در حضور نشاسته به رنگ آبی درمیآید .لوگل در لوله

جزیه شاسته را تدهد یا خیلی کم تغییر رنگ می دهد.پس هر لوله ای که کمتر رنگ آبی گرفت  یعنی نشاسته کم است  چون آنزیم ها ن

 .  کرده اند

 

 د میلی گرم بر دسی لیتر است{نما mg/dl}                                                             :انداین اعداد ثبت شده ،در برگة آزمایش

 LDL/HDL  نسبت   -  mg/dl  130کمتر از  mg/dl   -   LDL 60بیش از  HDL   -   باشد  mg/dl  200کمتر از  طبیعی باید گلیسریدتری

 .3کمتر از 

 

 های گیاهی مانند روغن زیتون دیدههای غیراشباع بیشتر در غذاهای گیاهی و روغنهای اشباع بیشتر در غذاهای جانوری و چربیچربی

 د.نشومی

و فست فودها ، مصرف دمنوش  چربی های اشباع  اجتناب از خوردن غذاهای دارایراه های پیشگیری از بیماری کبد چرب عبارتند از :  

 ها و میوها و سبزیجات تازه ، تحرک و فعالیت بدنی ، کاهش وزن ، تَرک الکل

 

 

از گازهای گلخانه ای جهان مربوط به  حدود نیمی .گاز متان خروجی از معده گاو، یکی از بزرگترین منابع تولید گرما در جو زمین است

 بسیار بیشتر ازدرصد این مقدار از گاز متان تشکیل شده است. اثر مخرب گاز متان بر روی تغییرات جوی  17بخش دامپروری است که 

 !!میلیارد تن تخمین زده شده است 7حدود توسط بخش دامداری نیز کربن دی اکسید است. میزان تولید و انتشار گاز کربن دی اکسید 
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 تبادالت گازی -3فصل 

 

  ود.باب خارج می شح  الفو هنگام بازدم از انتهای لوله ی بلند داخل ظرف   ب( هنگام دم از انتهای لوله ی بلند داخل ظرف  2

 مشاهده می شود. الف  ( تغییر رنگ در ظرف 3

 نیز مشاهده می شود.  ب  ( با گذشت زمان تغییر رنگ در ظرف 4

 ها : پاسخ به پرسش

اد شده وارد این قرار دارد بنابراین هنگام دم مایع بر اثر مکش ایج  الف  ی مرکزی داخل مایع ظرف متصل به لولهالف ( انتهای لوله بلند 

وارد این   ب  لوله می شودو هوا از لوله ی کوتاه متصل به لوله ی مرکزی وارد می شود. البته این هوا از خارج از طریق لوله بلند ظرف

ریق راهی برای خروج ندارد پس هوای زیادی وارد این ظرف نمی شود.در حالیکه هوا از ط  ب  ظرف ظرف می شود. هنگام بازدم هوای

 خارج می شود  ب  شده و در نهایت به وسیله ی لوله ی کوتاه ظرف الف  لوله ی بلند وارد مایع ظرف

 ی شوند.( که حباب های هوا از آن خارج م الفی هوای بازدمی ) ظرف  ب ( در ظرف مربوط به لوله

ح آن تماس می نیز وارد می شود البته به مقدار کم این هوا مستقیما وارد مایع نمی شود و تنها با سط  ب ( بله هوای بازدمی به ظرف  پ

 یابد در نتیجه تغییر رنگ کندتر و تدریجی انجام می شود.
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 . شناور می ماند با توجه به کیسه هوایی و اینکه در شش ها فضای خالی وجود دارد روی سطح آب
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   .اردخیر زیرا همیشه بین نیم تا یک لیتر هوا در شش ها باقی می ماند.زیرا همیشه مقداری هوای باقیمانده در شش ها حضور د (1

 .ودتمرین از طریق لوله عمل دم به تنهایی  انجام شود . بدیهی است که عمل بازدم نیز معادل دم خواهد ب کمیکافی است با  (2

 

 گردش مواد در بدن - 4فصل 

 

 

 

دهلیز  چپ خون را از طریق سیاهرگ های ششی و از شش دریافت می کند و دهلیز راست خون را از طریق بزرگ سیاهرگ های  (1

 زبرین و زیرین از تمام بدن دریافت می کند

می فرستد و بطن راست خون را از طریق سرخرگ ششی به  )به جز شش ها(بطن چپ خون را از طریق سرخرگ آئورت به تمام بدن (2

 .شش ها می فرستد

 خون طرف جپ ، خون روشن و پر اکسیژن شش ها و خون طرف راست قلب ، خون تیره بافت ها است. (3

ری وارد کند زیرا بطن چپ باید خون را به تمام اندام ها و بافت های بدن )بجز شش ها( پمپ کند و برای این منظور باید نیروی بیشت (4

 درون قفسه سینهکه به شش ها فقط  را خون . بطن راستآن بسیار بیشتر از ضخامت دیواره بطن راست است  دیوارةپس ضخامت 

 . الزم نیستو نیروی زیادی برای پمپ کردن خون  ارسال می کند و کنار قلب هستند
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علت قطور بودن بطن  (1

چپ به وظیفة آن 

گردد که با برمی

آن خون به انقباض 

تمام بدن فرستاده 

شود و این عمل می

مستلزم دیواره 

ای قوی و ماهیچه

 قطور است.

های آکلیلی رگ - (2

)کرونری( در جلو و 

عقب بطن ها 

اند. در جلو متفاوت

حالت مورب و در 

عقب عمودی 

 هستند.

دیوارة سرخرگ ها  (3

رنگ محکم تر با 

روشن تر و ضخامت 

ی نسبت به بیشتر

به همین علت برخالف سیاهرگ ها دهانة آن ها حتی در نبود خون هم نسبتا باز است اما دهانة سیاهرگ ها در ند دار سیاهرگ ها

 نبود خون بسته است.

سوند به بطن نوک سرخرگ  آئورت طریق شود. از ها و ادامة آن، که به کدام حفرة قلب وارد میبا وارد کردن سوند به داخل سرخرگ (4

)با برخورد نوک سوند از داخل به  شود.می و منتهی راست قلب، هدایت بطنسوند به  یو از سرخرگ شش )با دیواره ضخیم( چپ

دیواره بطن راست و نیز بطن چپ ، هم ضخامت کمتر دیواره بطن راست نسبت به بطن چپ و هم تشخیص نوع سرخرگ ممکن می 

 شود (

 است. مایل یا کج( در آن، حالت یهای آکلیلی )کرونررگ  -    حالت برآمده دارد )محدب(. -:شکمی های سطح نشانه

                 شوند.میها دیده سرخرگ ،در این سطح، بیشتر -

 .، حالت عمودی دارداین سطحرگ اکلیلی در  -     دارد. تری حالت صاف یا تخت -:پشتی های سطح نشانه

 خالفدر این حالت چپ و راست قلب  دست یا سینی تشریحکف قرار دادن سطح پشتی روی اول  تشخیص سمت چپ و راست قلب:

را  تفاوت)بحالت نیشگون(  بطن ن هرچپ قلب ضخامت بیشتری دارد و با لمس کردبطن در سمت . دوم : های چپ و راست است.دست

 توان تشخیص داد.می
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ون از دهلیزها وارد خباشد. در این فاصله  ها وجود داشتهاهمیت این فاصلة زمانی در این است که فرصت کافی برای پر شدن بطن (1

 شوند.ها با خون پر میشود و بطنها میبطن

ها می فرستند برای تخلیة کامل بطن بهتر است انقباض از پایین شروع و به ها خون را به سمت باال و به درون سرخرگچون بطن (2

                                    سمت باال ادامه یابد.

 

الف(             

   

   

         

          

 3/0+  1/0+  4/0=  8/0  ب( زمان یک چرخه )یک ضربان(

 (دقیقه 1)ثانیه    60÷  8/0=  75               

 لیتر 5=  سی سی 5000=  میلی لیتر 5000  

 تعداد ضربان قلب در دقیقه ×ای ده قلب = حجم ضربهبرون  

                           75   ×ای = حجم ضربه 5000             

بطن وارد  هر لیتر خون ازمیلی 66 اًیعنی در هر ضربان حدودبه دست می آید   66/66، مقدار حجم ضربه ای   75بر  5000با تقسیم  

  شود. میمربوط به آن سرخرگ 

 

 بطنی -دهلیزیدریچه های  سینیدریچه های  احل چرخة ضربان قلبمر

 باز بسته  مرحلة استراحت عمومی 

 باز بسته مرحلة انقباض دهلیزها

 بسته باز انقباض بطن هامرحلة 
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شود. مقدار کم آن یه نمیبرد. بنابراین، خوردن زیاد آن توصمصرف قهوه یا نسکافه )قهوه آماده( در بیشتر موارد فشار خون را باال می

 تواند مفید باشد.در روز می

منافذ  ها، رابطة مستقیمی وجود دارد. هرجا الزم باشد مواد زیادی بین مویرگ و اندام مبادله شودبین شکل و عمل هریک از مویرگ

 یا  جگر مغز استخوانبیشتر و گشادتر به وجود آمده است، مثل 

ای وارد و خارج نشود .این اندام فقط به اکسیژن و گلوکز نیاز ورود مواد باید به شدت کنترل شود  تا هر ماده مغزمثل   ییهااندام در 

 های پیوسته در آن بوجود آمده است .دارد بنابراین مویرگ

 (کنترل صورت گیرد. حتبر اساس اندازه و تا حدی تمواد  ورود و خروجمثل روده و کلیه منافذ مویرگ زیاد هستند تا  ییهادر اندام)

 

هایی که خون را به انتهای در بالة دمی، رگ

و آنهایی که از باله  برند سرخرگباله می

رگ هستند و چون در کنند سیاهخارج می

، تصویر معکوس است میکروسکوپ نوری 

کنیم. اگر از برعکس میجهت آنها را 

استفاده  میکروسکوپ مخصوص تشریح

نیست و آنچه را  کنید، تصویر معکوسمی

 بینید جهت آن صحیح است.می
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 برای اینکه بتواند هموگلوبین بیشتری را در خود جای دهد. - 1

 توانست به آسانی خم شود.ها عبور کند. اگر فرو رفته نبود نمیرای اینکه بتواند در مواقع الزم خم شود و مثالً از درون مویرگب - 2

که برای جریان توده ای  رفتهای قرمز نبودند فشار اسمزی خون باال میآب حل شود. اگر درون گویچه تواند درهموگلوبین می - 3

خون را زیاد کرده و  و غلظت ضمن این که حل شدن آن در پالسما چسبندگی داوش در کپسول بومن مشکل ساز می شمویرگ ها یا تر

 . استکنترل شده تر از  ،ها  برای انجام واکنش محیط داخل یاخته ضمن این که حرکت خون مشکل تر می شد

 

 در میکرولیتر خون   10000تا  4000( WBC)گویچه های سفید . 1

                         میلیون در میکرولیتر خون 5تا   (  RBC) گویچه های قرمز    

    در هر میکرولیتر خون  250000  (  platelet)گرده ها      

 

          (mg/dl میلی گرم در دسی لیتر) 200کمتر از     (TG)تری گلیسیرید .  2

      (mg/dl ) میلی گرم در دسی لیتر  200کمتر از  کلسترول         

        HDL     60 بیشتر از ( میلی گرم در دسی لیتر mg/dl)                

        LDL      130کمتر از ( میلی گرم در دسی لیتر mg/dl)               

𝟓لیتر :می شود خون لیترهر در   RBCتعداد  با یک تناسب . 3 × 𝟓𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎گویچه ÷ 𝟔−(𝟏𝟎)لیتر = 𝟐𝟓 × (𝟏𝟎)𝟏𝟐 
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            =  25000000000  می شود :  خون میلی لیترهر در   RBCتعداد و 

   25000000000 ×  % 1=  250000000   روزانه تخریب و باید جایگزین شوند

           

 تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد  -5فصل 

 .ندهای تشکیل دهنده آن نرم هست ضخیم تر است و حالت توپری را از بیرون نشان می دهد و بافت سیاهرگ کلیه ،سرخرگمیزنای از 

  گردد. دوباره به حالت اول برمی ،دهانه نسبتا باز آن با فشار دادنضخیمی دارد که  نسبتا سرخرگ دیواره

 . دافتاده ای دارو روی هم سیاهرگ دیواره نازک ، شل 

بعد از برش طولی و تشخیص بخش قشری و مرکزی  ستون های کلیوی را مشاهده کنید در زیر آن ها رگ های بین هرمی در کنار هم 

عدد  18تا  12تعداد هرم ها متفاوت و از  .قابل شمارش می شونداز فاصله بین هرم ها ، هرم ها های کلیوی  بریدن هرم. با ه اند قرار گرفت

 در دو قسمت  کلیه دیده می شوند .

 

 از یاخته تا گیاه -6فصل 

 

هایی به یادگیری اند. چنین فعالیتاز آن چیزی است که دربارة یاختة گیاهی، یاد گرفتهآموزان این فعالیت به منظور خودارزیابی دانش

 توانند از مواد متفاوتی، این مدل را بسازند.آموزان میکند. دانشهای آنها، کمک میفهمیمعنادار و رفع کج
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 های معدنی آب، زیاد است. نمکاگر در استفاده از آب معمولی، حالت پالسمولیز، مشاهده شود، به این معنی است که مقدار 

ای جانوری را، در های در یاختهباید تأثیر نبودن دیوارة یاخته و ورود آب است با  عملکرد یاختة جانوری در محیطی با فشار اسمزی کم

 .که باعث می شود یاخته جانوری با ورود آب دچار تورژسانس و ترکیدگی شود نظر داشته باشید

 مقطر قرار داد.  های جانوری را باید در آبیاخته باید بدانید کهدر طراحی آزمایش، 

و  ادهبراساس روش علمی گروه تیمار و گواه را تشکیل د در طراحی آزمایش،  برای تغییر در اندازه یا وزن بافت، کافی است که له ،ب ب(

 . دهای غلیظ و رقیق بررسی کنیر محیطاین دو متغیر را د

 

آن  اگر تغییر رنگی باشد کند)تغییر چندانی در رنگ آب ایجاد نمی برگ کلم بنفش وقتی در آب با درجة طبیعی باشد، معموالً  

ها و تخریب غشای زیستی (، اما جوشاندن آن، که سبب مرگ یاخته ب رساندهکه به یاخته ها آسی هم به علت برش برگ با چاقوست

 شود.شود، سبب رنگی شدن آب میمی

 

  

 اهده کرد.های متفاوت نمونه های میکروسکوپی تهیه و مشدر زمانکه باید  . داریم دیسهتغییر سبزدیسه به رنگدر گوجه فرنگی 
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خود را افزایش  های سبزدیسهتعداد یاخته های سبزدیسه دار و  ،فتوسنتتز برایجذب مقدار بیشتری از نور خورشید  گیاه در تالش برای

 گیاه  ماندگاری مقاومت ودرنتیجه  و افزایش می یابد از خود گیاه و دفاعو تولید مثل  ی رشدبراساخت مواد آلی مورد نیاز می دهد . 

 .افزایش می یابد

 

 کند.های گیاه، عمل میآبی و هم در تأمین اکسیژن برای یاختههای هوا هم در سبک شدن اندام گیاهی و کاهش مقاومت در برابر جریان

 

 

 الف( 

 وظایف دیواره یاخته ای محل انواع سامانه ها

وپوست و ر پوششیبافت 

 پیراپوست

ی جوان و سطح اندام ها

 مسن

در  ،در اندام های جوان سلولزی

 اندام های پیر چوب پنبه

بیماری مانع محافظت از گیاه )

 انع تبخیر آبو م و سرما هازا

 

 

 های بافت

 زمینه ای

بین روپوست و بافت  بافت پارانشیم

 آوندی

دیواره نخستین نازک و چوبی 

 نشده

و رشد  ذخیره مواد و فتوسنتز

 و ترمیم گیاه

انعطاف  همراهاستحکام   دیواره نخستین ضخیم زیر روپوستمعموال  بافت کالنشیم

 پذیری و رشد گیاه

چوبی بخش های سخت و  بافت اسکلرانشیم

 گیاه در دانه و میوه

دیواره پسین ضخیم و چوبی 

 شده

 استحکام گیاه

پایه دهم جواب فعالیت  هاى کتاب زیست 1

تهیه شده به همت  هانیه مرادى،استان کرمانشاه منطبق با  کتاب چاپ 1399



15 

 

 محوری یا در بخش میانی یابکش - یچوب بافت آوندی

 اندام های گیاه

 چوبی از جنس چوب

 آبکشی از جنس سلولز

 شیره خام انتقال

 شیره پرورده  انتقال

 

شود. ب( نقش آب در گیاه از مواد ساخته شده، بیشتر است. برای به گردش درآمدن آب در گیاه، همیشه حجم عظیمی از آب، تبخیر می

آموزان باید این را در نظر داشته باشند که بخش نیاز دارد. همچنین، دانشبنابراین، گیاه به آوندهای چوبی بیشتر از آوندهای آبکشی، 

  عمدة گیاه، توانایی غذاسازی را دارد.

 

 باهت هاش پوست آوندها و موقعیت شکل آوندها محل سامانه ها

در  بصورت متمرکز آوندها ریشه دولپه

  ای بافت زمینهوسط 

منظره و نه ای کوچک به شکل استوا

 در میان آوند آبکش یچوب هایآوند

 است ستاره ای شکل

ی پوست ضخیم

را استوانه آوندی 

 احاطه کرده

بافت زمینه  ،مه روپوسته

 ای و بافت آوندی دارند

همه آوندهای چوب در 

 ینسبت به آوندهای آبکش

 کنارشان داخلی تر هستد

کار انتقال شیره های  همه

 گیاهی را انجام می دهند

 پوست و  در میانآوندها  ریشه تک لپه

  مغز ریشه اند

به آوندهای چوب ه شکل دایره ای و ب

 داخل سمت 

 اطراف آوند و پوست 

 ار داردقرمغز ریشه 

پوست و  در میانآوندها  ساقه دولپه

 مغز ساقه اند

آوندی  های دسته ای از دایره ه شکلب

 ، آوند چوب به سمت داخل

مغز  تا آوند وپوست 

 داردادامه ساقه 

آوندها بصورت پراکنده در  ساقه تک لپه

 بافت زمینه ای همه جای

ه به سمت تجات آوندی کبه شکل دس

به هم نزدیک و  تعداد بیشترروپوست 

  ندتر

 وجود ندارد پوست

ای، طراحی شده است. آبی متیل، لپه و دولپهبرای مشاهدة ساختار نخستین ریشه و ساقه و مقایسة این ساختارها در گیاهان تک

آورند و به این ترتیب، محدودة آوندهای چوبی های سلولزی را به رنگ قرمز درمیرا به رنگ آبی و کارمن زاجی، دیوارههای چوبی دیواره

 شود.و آبکشی، مشخص می

 

 در جوانه های رأسی ، جانبی و بین دو گره در ساقه و ریشه :مریستم نخستین محل الف(

 عملکرد مریستم نخستین : افزایش طول و تا حدی عرض ساقه و شاخه و ریشه
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یشه رو در سامانه بافت زمینه ای ساقه و  (آوندساز کامبیومبین آوندهای آبکش و چوب نخستین ):  (کامبیومیا )محل مریستم پسین

(کامبیوم چوب پنبه ساز)

ضخامت اندام های گیاه یام پسین : تولید مداوم یاخته های بافت ها برای افزایش قطر عملکرد مریست

شود. این فعالیت در جهت توجه هرچه بیشتر به محیط اند، انجام میدیده 91 با کمک آموزشی که در فعالیت صفحةپژوهش  ب( این

 اطراف و عالقمند شدن به شناسایی گیاهان، طراحی شده است.

هایی اند. ضمن اینکه زمینهبیعی، طراحی شدهزیست و ذخایر طآموزان به حفظ محیطهردو فعالیت الف و ب، برای توجه دادن دانش

یت، به خوبی میزان دهند. قسمت ب در این فعالتری، انجام میشناسان در مقیاس بزرگهایی است که زیستبرای تمرین پژوهش

 دهد.اند را نشان میآموزان از آنچه در این فصل آموختهیادگیری دانش

اهان جذب و انتقال مواد در گی – 7فصل 

هر چه میزان شن بیشتر ، نفوذپذیری بیشتر، زه کشی بیشتر، تهویه بیشتر، مواد غذایی کمتر خواهد بود

 هر چه میزان رس بیشتر ، نفوذپذیری کمتر، زه کشی کمتر، تهویه کمتر، مواد غذایی بیشتر خواهد بود 

 است. مخلوطی از رس وشن برای خاک مناسب

ها کاشت تواند انجام شود به شرط آن که بر اساس روش علمی استوار باشد. یکی از بهترین روشاین آزمایش به روش های مختلف می -

های کشت دارای همه عوامل و شرایط مورد نیاز برای رشد است به گیاه در محلولهای هیدروپونیک و یا محیط کشت است. این محیط

توان هر نوع تغییر رشد و یا تغییرات ظاهری را به آن نسبت داد. روشهای علمی دیگر نیز میتواند مورد  ک عامل. بنابر این میجز ی

پذیرش قرار گیرد.
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 پ( بله

بخش ت( با توجه به بزرگنمایی میکروسکوپ میدان دید را محاسبه کرده و تعداد روزنه ها را در واحد سطح)معموال میکرومتر مربع( 

 کنیم.محاسبه می

بخش ث( 

بسته اند. روزنه های  ،درصد آب نمک 4درصد کلرید پتاسیم باز و در محلول  5/0ب( در روشنایی روزنه های موجود در آب خالص و 

میزان باز شدن روزنه ها تابع عوامل درونی و بیرونی است و اگر همه شرایط به جز یکی ثابت  چون اند. تاریکی همگی بسته گیاهان در

های روشنایی میزان باز بودن یا بسته بودن وابسته به غلظت  متغیر عامل رفتار روزنه هاست. در محلولباشد میتوان نتیجه گرفت که آن 

 مواد محلول است. بنابر این منفذ روزنه ها در محلول نیم درصد با آب خالص تفاوت دارد.

شوند که علت آن عملکرد پمپ های ته میدر بسیاری از گیاهان خشکی روزنه های هوایی در روز باز و در تاریکی تا حدود زیادی بس پ(

 ا در سلولهای نگهبان روزنه است.هپتاسیم و کلر در مجاورت نور و نیز تجمع بعضی قند

کرمانشاه 3ناحیه –هانیه مرادی : طراحی  وتنظیم ،ویرایش 

ترهشمعدانیمیخک
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