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 : تولید مثل گیاهان9فصل 

 سوال در هر کنکور 1/2 میانگینسؤال؛  3۸ = 95تا  ۸۷تعداد سؤاالت در کنکور سراسری داخل و خارج از کشور از سال 

 نمای کلی فصل:

 شویم.های تولید مثلی هر یک آشنا میهای انواع گیاهان و چرخهاین فصل با ویژگی در 

 شود.باشد. بسیاری از سؤاالت از متن مطرح میمطالب این کتاب به صورت ترکیبی از شکل و متن می 

 ه ضروری است.های هر گیاباشند و بنابراین دانستن تمام ویژگیبه طور معمول سؤاالت این فصل به صورت تعبیر می 

 باشند و بنابراین اجزای هر شکل و نکات آن را به خوبی بررسی کنید.های این فصل همواره در کنکور مورد سؤال میشکل 

 ها های گیاهان که در سایر کتاب ّتواند در کنکور منبع خوبی برای طرح سؤال باشد. همچنین ویژگیتولید مثل رویشی در گیاهان نیز می

 تواند به صورت ترکیبی در این فصل مورد سؤال قرار بگیرد.نیز میذکر شده است 

ترین قسمت این شویم. مهمها آشنا میشویم. در ابتدای فصل با انواع گیاهان و تولید مثل جنسی آندر این فصل با تولید مثل در گیاهان آشنا می

د باشید و با یکدیگر مقایسه کنید. سعی کنید تمامی مطالب این فصل را به های انواع گیاهان را بلفصل نیز همین قسمت است که شما باید ویژگی

تر بتوانید به سووؤاالت ساسووی دهید. هنگام مطالعه حتمال شووکل کتاب را با متن آن ارتبا  دهید و چندین بار ای بخوانید تا راحتصووورت مقایسووه

ی تولید مثلی هر گیاه آشوونا شوووید. در بین گیاهان ذکر شووده  های چرخهیژگیهای تولید مثلی را برای خود رسووم کنید تا به طور کامل با وچرخه

شنا میتر میدار مهمی تولید مثل جنسی گیاهان دانهچرخه شد. در قسمت آخر فصل نیز با تولید مثل غیرجنسی آ شویم که بهترین روش برای با

 باشد.بندی کردن نکات آن مییادگیری آن دسته

 کنکور سراسریاز نگاه  9فصل 

 کنکور خارج از کشور کنکور داخل کشور 

 95کنکور 
 تولید مثل گیاهان )کلی(

 دانگان )ترکیبی(تولید مثل نهان

 تولید مثل گیاهان )کلی(

 )ترکیبی( دانگانتولید مثل نهان

 94کنکور 
 تولید مثل گیاهان )کلی(

 دانگان )ترکیبی(تولید مثل نهان

 تولید مثل گیاهان )کلی(

 )ترکیبی( دانگانتولید مثل نهان

 93کنکور 
 تولید مثل گیاهان )کلی(

 تولید مثل غیرجنسی

 تولید مثل گیاهان )کلی(

 تولید مثل غیرجنسی

 9۲کنکور 
 تولید مثل گیاهان )کلی  ترکیبی(

 تولید مثل سرخس

 دانگان(ی نهانتولید مثل گیاهان )دانه

 تولید مثل گیاهان )کلی(

 9۱کنکور 
 مثل گیاهان )کلی(تولید 

 دانگانتولید مثل نهان

 دانگانتولید مثل نهان

 دانگانتولید مثل نهان

 تولید مثل غیرجنسی

 9۰کنکور 

 تولید هاگ )کلی، ترکیبی(

 دانگانتولید مثل بازدانگان و نهان

 تولید مثل سرخس

 دانگانتولید مثل نهان

 دانگان )ژنتیک  ترکیبی(تولید مثل نهان

 دانگانتولید مثل بازدانگان و نهان تولید مثل بازدانگان ۸9کنکور 

 ۸۸کنکور 
 تولید مثل بازدانگان

 های تولید مثلیی ساختارمقایسه

 های تولید مثلیی ساختارمقایسه

 افشانیها و گردهویژگی گل

 تولید مثل بازدانگان

 های تولید مثلیی ساختارمقایسه تولید مثل خزه و سرخس ۸۷کنکور 
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 های تولید مثلیی ساختارمقایسه های تولید مثلیی ساختارمقایسه

 دانگان و بازدانگانتولید مثل نهان

 

 رامونیپ شتریب حاتیتوض

 :  یتجرب یماز در رشته #همه دروس  یآزمون ها جیپک 

 ۹۸-۹۷ یلتحصیسال��

  یتجرب یرشته  -ها  ی: کنکور هپای��

 است:  ریشامل موارد ز جیپک نیا

قبل از آزمون  انیهفته در م کیمرحله به صورت  ۲۲در  ندهیآزمون ها است( در سال آ نیا یمجموعه  ریز زین یشناس ستیآزمون ها )آزمون ز نای��

 برگزار خواهد شد. یقلمچ یها

 اشاره کرد:  ریبه موارد ز توانیآزمون ها م نیا یها یژگوی از��

 سواالت  یباال تیفکی��

 هر سوال  یدرس نامه دار به ازا یدروس به همراه کادر ها یتمام یبرا یحتشری کامال نامه پاسخ��

 جامع و کامل خواهد داشت . لیتحل کی آزمون هر��

الزم  یبعد از هر آزمون با شما تماس گرفته , نکات مشاوره ا#قبل و #آموز که  هر دانش یبرا یکنکور تجرب ۱۰۰_ریز#کارشناس با رتبه # کی وجود��

 کند. یم یو بررس لیتحل قیآزمون و کارنامه شما را به طور دق نیرا گوشزد کرده و همچن

 دیتوان یشما خواهد بود و شما م یکنکور یمشاور شما را نخواهد گرفت و بلکه مکمل برنامه  ی, کارشناس ماز جا دیکه خودتان مشاور دار صورتی در)️‼

 ️‼( دیکرده است استفاده کن یط تیبار با موفق کیکنکور را  ریکنکور که مس ۱۰۰ریرتبه ز کی اتیاز تجرب
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 باشد. یم زین یشناس ستیز یآزمون ها جیشامل  پک  جیپک نیا دکنی دقت️⚠

 باشد. یو ... م یمثل گاج و قلمچ یشیآزما یبا برنامه آزمون ها یآزمون ها مواز ی برنامه️⚠
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 نکات 

 افراد آن است.ها وابسته به تولیدمثل بقای گونه 

 کنند. برخی از گیاهان تنها تولیدمثل جنسی دارند.بسیاری از گیاهان به هر دو روش جنسی و غیرجنسی تولیدمثل می

 سازگار کردند  به وجود آمدند  و به مرور با زندگی در خشکی ها)آب شور( زندگی میهای سبز سرسلولی که در اقیانوسها سال قبل گیاهان از تغییر جلبکمیلیون

 شدند.

 اسپیروژیر -۲کاهوی دریایی  -۱کنند: های سبز سرسلولی که در آب شور زندگی میجلبک 

 ها بودند. ها و قارچها ظاهر شدند  جلبککردند و بعد از تشکیل اتمسفر به خشکی آمدند. اولین جانداران سرسلولی که در خشکیگیاهان ابتدا در دریا زندگی می

 های بزرگی را تشکیل دادند.ها  گیاهان سطح زمین را سوشاندند و جنگلبین گیاهان و قارچسس از اولین همیاری 

 ترین جاندار کره زمین: درختی به نام سکویا است.) نوعی بازدانه(بزرگ 

  :هاز آن( امکان تولید دانه در گروهی ا۲( امکان جذب و ذخیره آب توسط گیاهان ۱سازگاری که موجب ماندن گیاهان در خشکی شد 

 خزه گیاهان ریشه ندارند. گیرند.اکثر گیاهان ریشه دارند و با استفاده از آن آب را از زمین می 

 97بندی کنکور گروه آموزشی ماز؛ جزوه جمع

  

 )چرخه زندگی گیاهان)تولیدمثل جنسی 

شود  سیکر یگیاهان چرخه زندگی تناوب نسل دارند که در آن دو مرحله اسپوروفیتی و گامتوفیتی در تناوب هستند  مرحله اسپوروفیتی از رشد تخم آغاز م

کروموزومی است  توانایی nار شود. هاگ یک ساختها با تقسیم میوز  هاگ یا اسپور تولید میآورد که در آندیپلوئید گیاه در این مرحله ساختارهایی به وجود می

ها سلول تخم آیند. از آمیزش گامتها به وجود میشود. در مرحله گامتوفیتی ساختارهای تولیدکننده گامتتکثیر دارد و از رشد آن ساختار گامتوفیت تشکیل می

 شود.آید و از رشد تخم سیکر دیپلوئید گیاه یا همان بخش اسپوروفیتی تشکیل میبه وجود می

 ها نیز بیش از یک مجموعه کروموزومی دارد  لذا ها بیش از دو مجموعه کروموزومی و گامتوفیت آنآن سلوئید نیز وجود دارند  که اسپوروفیتگیاهان سلی

 اسپوروفیت همواره دیپلوئید نیست!.

 ها در نتیجه تقسیم میوز و یا میتوز هستند.ا هاگهها و جلبکنمایند. ولی در قارچها را ایجاد میی گیاهان در نتیجه تقسیم میوز  هاگهمه 
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 خزه گیاهان 

گیاهان فاقد کنند. خزهای دارند. این گیاهان مواد غذایی و آب را از سلولی به سلول دیگر منتقل میگیاهان بدون آوند کوچک هستند و پیکر ساده

 بافت آوندی ندارند.ریشه، ساقه و برگ واقعی هستند و 

 باشند.شدن نمیاین گیاهان کامالً علفی هستند و قادر به تولیدلیگنین و چوبی 

 گیرد.انتقال مواد در این گیاهان به کمک انتشار و اسمز صورت می 

 ها غیرممکن است.به علت عدم وجود بافت آوندی در این گیاهان، امکان داشتن اندازه بزرگ برای آن 

  گامتوفیت نر و ماده از هم جدا هستند.در خزه 

 97بندی کنکور گروه آموزشی ماز؛ جزوه جمع

 گیاهان عالوه بر تولیدمثل جنسی، تولیدمثل غیرجنسی نیز دارند و در یک زیستگاه مناسب خود از طریق تولیدمثل رویشی به خزه

 د.)همانند بسیاری از گیاهان دیگر مانند چمن(آورنشوند و تعداد فراوانی از افراد جدید به وجود میسرعت پراکنده می

ت
فی

تو
ام

گ
 

 دهد.تر از اسپوروفیت است و برخالف آن فتوسنتز را انجام میبزرگ

مانند  ضمائم روید و از محورهای ساقهها بر زمین مرطوب و درشرایط مناسب میهمان گیاه اصلی و سبزرنگ است که سس از قرارگرفتن هاگ

 مانند درست شده است.ریشهمانند و برگ

های ها سلولشوند آرکگن و آنتریدی ساختارهایی چندسلولی هستند که درون آنها تشکیل میهای خزه در راس گامتوفیتها و آنتریدیآرکگن

 آیند.ها به وجود میجنسی یا گامت

 شود.تشکیل میدرون هر آنتریدی  با انجام تقسیم میتوز  تعداد فراوانی آنتروزوئید)گامت نر( 

 آید.ها به وجود میزا)گامت ماده( نیز در اثر تقسیم میتوز در آرکگنسلول تخم

ت
فی

رو
پو

اس
 

مانند به نام هاگدان است. هاگدان در مانند به نام تار و یک بخش کپسولآید که شامل یک بخش میلهاز رشد تخم  بخش اسپوروفیتیِ خزه به وجود می

 شود.راس تار ظاهر می

 ماند.غیر فتوسنتزکننده است و به گامتوفیت سیوسته باقی می

 شوند.به اطراف سخش می باد یا آبها در اثر شود)مثل در قندان( و هاگها  هاگدان باز میهاگ سس از رسیدن

 خزه گیاهان 

 گیاه

 نر 

گامتوفیت 

 نر
مانند  های ریشهایجاد گیاه هاسلوئید و فتوسنتزکننده)دارای بخش میتوز و رشد هاگ بر زمین مرطوب و شرایط مساعد

انجام تقسیم میوز و تولید تعداد فراوانی  تشکیل چندین آنتریدی در راس گامتوفیت  مانند( مانند و برگساقه

کتیکیِ آنتروزوئیدها حرکت تا بازشدن دهانه آنتریدی و آزادشدن آنتروزوئیدهای دو تاژکی آنتروزوئید درون هر آنتریدی 

 های متراکم خزه را سوشانده است به سمت آرکگنهای آبی که تودهها در رطوبت و قطرهو شنای آن

 گیاه

 ماده 

گامتوفیت 

 ماده
مانند  های ریشهایجاد گیاه هاسلوئید و فتوسنتزکننده)دارای بخش میتوز و رشد هاگ بر زمین مرطوب و شرایط مساعد

یکی از آنتروزوئیدها بعد از ورود به آرکگن با سلول  تشکیل چندین آرکگن در راس گامتوفیت مانند( مانند و برگساقه

 دهد.یابد و تخم دیپلوئید را درون آرکگن تشکیل میزا لقاح میتخم

باشد؛ لذا در تمام طول عمر های فتوسنتزکننده میآید. که فاقد سلولتخم دیپلوئید بخش اسپوروفیتی خزه به وجود میاز رشد  اسپوروفیت

 ماند و وابسته به آن است.خود به گامتوفیت ماده سیوسته باقی می
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 زادان آوندی(ها)نهانسرخس 

ی کانی)معدنی( و مواد هاهای هادی)آوند( هستند که کار هدایت و ترابری آب  نمکتر از گامتوفیت دارند؛ همچنین دارای بافتگیاهان اسپوروفیت بزرگبرخالف خزه

 غذایی درون گیاه را برعهده دارند.

 گیرد.ها فقط در حضور آب سطحی انجام میدار گسترش دارند؛ زیرا تولیدمثل جنسیِ آنسایههای مرطوب و گیاهان  بیشتر در مکانهمانند خزه

 ها به بزرگی یک درختبعضی سرخس دهد ها اجازه رشد بیشتر میداشتن بافت هادی)سیستم آوندی( به آن

 فاقد بافت آوندی است.شاخه(  بافت آوندی دارند؛ اما گامتوفیت های اسپوروفیت)ریشه  ریزوم  برگی بخشهمه

ل(
وتا

پر
ت)

فی
تو

ام
گ

 

 مترسانتیی کمتر از یکشکل سبزرنگی است که اندازهی قلبیصفحه ظاهریویژگی

 باشند.(دارای ریزوئید در بخش نوک قلب و مجاور آنتریدی) ریزوئیدها سبز نیستند و قادر به انجام فتوسنتز نمی

شدن اسپوروفیت از بین های اول تشکیل را برعهده دارد و بعداز بالغوزسپوروفیت در رسبزرنگ است و تونایی فتوسنتز دارد. تغذیه ا

 رود.می

جنس نر و 

 ماده
 گامتوفیت دو جنسی  گیرندشکل میآنتریدی و آرکگن در یک گامتوفیت 

 عدم تاثیر تراکم بر توان تولیدمثلی

محل تولید 

 گامت

 شود.درون هر آرکگن یک تخمزا تولید می شوند ها زیر گامتوفیت)نزدیک به شکاف( تشکیل میآرکگن آرکگن

درون هر آنتریدی یک آنتروزوئید تولید  شوندها زیر گامتوفیت)نزدیک راس( تشکیل میآنتریدی آنتریدی

 شود.می

ت
فی

رو
پو

اس
 

 تر از گامتوفیت است.بزرگ 

 به بزرگی یک درخت است؛ ولی رشد پسین ندارد. هااسپوروفیت بعضی از سرخس 

 هاگیرد؛ تولید لیگنین برخالف خزهدرون اسپوروفیت بافت هادی شکل می 

 97بندی کنکور گروه آموزشی ماز؛ جزوه جمع

هبخش

 ا

 روی خاک

 )فتوسنتز(

 باشد.دهد و فتوسنتزکننده میبخش عمده اسپوروفیت را تشکیل می  شاخهبرگ

 ها در سطح پشتی برگ قرار دارند.هاگدانی سرخسهای دسته 

 شوند(های سرخس دیده میهای هاگینه سشت برگیک هاگینه)دسته هاهر گروه از هاگدان

 ها  رهاشدن هاگ تشکیل هاگ دهند های مادرهاگ میوز انجام میدرون هاگدان سلول

.. 

 زیر خاک

)عدم 

 فتوسنتز(

ریزوم)ساقه 

 زیرزمینی(
 زیرزمینی و افقیی ساقه

 یافته که در تولیدمثل رویشی)غیرجنسی( نقش دارد.ی تغییرشکلنوعی ساقه 

 در زیر ریزوم قرار دارند و در جذب آب و مواد معدنی از خاک نقش دارند. هاریشه
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 ها؟بدون آوند و سرخستاثیر وضعیت آب و هوایی بسیار خشک بر گیاهان 
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 شود؟!! زا در تخمک  تشکیل میهای نر در دانه گرده و تخمگامت

 

 

 دارگیاهان دانه 

 دیدن گامتوفیت از طریق میکروسکوپ ممکن است. تر از اسپوروفیتگامتوفیت بسیار کوچک

 آورند.ها به وجود میرا  درون آن های نر و مادهمانند و گامتوفیتهای اسپوروفیت باقی میهای این گیاهان در بافتهاگ

قرارگیری بر روی  افشان(افشانی)توسط باد یا جانوران گردهگرده شودیابد و از اسپوروفیت والد خارج میبه دانه گرده تمایز می گامتوفیت نر 

 تولید گامت تولید لوله گرده کالله سازگار یا مناسب 

بعد از لقاح تخمک و محتویات آن به دانه  نمایدزا را ایجاد مییابد و سپس تخمدر تخمک که بخشی از اسپوروفیت است  تمایز می  گامتوفیت ماده

 شوند. تبدیل می

 میوه های گلیا سایر بخش تکامل تخمدان

 باشند.دار برای لقاح نیازمند آب سطحی نمیگیاهان دانه 

 افشانی نام دارد.های ماده)همان گیاه یا گیاه دیگر(گردههای نر یک گیاه به بخشگرده از بخشهای انتقال دانهافشانی: گرده 

ی رسد  لولهزیگوتی و عدم وجود ژن ناسازگار( میهای تولیدمثلی ماده سازگار یا مناسب)عدم وجود سدسیشهنگامی که دانه گرده یک گیاه به بخش

 برد.اند  به سمت تخمک میهای نر را که درون لوله گرده تولید شدهکند و گامته به سمت تخمک رشد میشود که از دانه گردگرده از آن خارج می

 ترین گیاهان برای زندگی در خشکی هستند.دار موفقگیاهان دانه 

 آید.دانه در این گیاهان به وجود می نموای است که به منظور یافتههای تخصصبخشی از آن مربو  به بخش علت موفقیت 

 مخرو  در بازدانگان و گل در نهاندانگان یافتهمنظور از بخش تخصص

 تفاوت گیاهان بازدانه و نهاندانه 

 بازدانگان نهاندانگان ویژگی

 درخت یا درختچه درخت  گیاه علفی های گیاه بالغشکل

 تراکئید تراکئید و عناصر آوندی بافت هادی چوبی

 گل مخرو  ساختار تولیدمثلی

 افشانباد یا جانوران گرده باد افشانینحوه گرده

 زیگوت)تخم( زا لقاح مضاعف: آنتروزوئید+تخم زیگوت زا لقاح ساده: آنتروزوئید+تخم لقاح

 سلول تریپلوئید ای+ آنتروزوئید سلول دوهسته

 شوند)تخمدان(توسط میوه احاطه می ماده های مخرو تولید در سطح باالیی سولک هادانه

 گامتوفیت ماده)آندوسپرم( هاآلبومن یا لپه اندوخته غذایی دانه

 ندارند. دارند. تخمدان
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 بازدانگان 

 
رو
مخ

 

 شود؛ مخرو  نر و مخرو  مادهشوند. در بازدانگان دو نوع مخرو  ایجاد میمییافته که سولک نامیده های تغییرشکلاجتماعی از برگ

 دوجنسی هستند: عدم تاثیر تراکم بر توان تولیدمثل شوند. های نر و ماده روی یک گیاه ساخته میدر بسیاری از بازدانگان مخرو 

 تک جنسی هستند. شوند میهای نر و ماده روی گیاهان متفاوتی ساخته در برخی از بازدانگان مخرو 

های گرده در کیسه گرده تولید شوند. دانهتشکیل می )دوتا(های گردههای مخرو  نر  کیسهدر سطح زیرین سولک مخرو  نر

 گردند.می

 شوند؛ لذا فاقد کلروفیل و توانایی فتوسنتز هستند.به رنگ نارنجی دیده می

 تر از مخرو  مادهدارای اندازه کوچک

 شوندهای مخرو  ماده ایجاد میدر سطح باالیی سولک )دوتا(هاتخمک مخرو  ماده

 های نابالغ سبزرنگ هستند و توانایی فتوسنتز دارند.مخرو 

سه
کی

 
ده
گر

 

 های مخرو  نردر سطح زیرین سولک

آورند. هر دانه گرده نارس به را به وجود می نر( )هاگهای گرده نارسهای ی وجود دارند که با تقسیم میوز خود  دانههای گرده سلولدرون کیسه

سختی فرا  های)دو سوسته داخلی و خارجی(ها را سوستهاطراف آن بعدالکند؛ که دهد و چهار سلول ایجاد میدرسی دو بار میتوز انجام میطور سی

 گیرد. دانه گرده در این حالت رسیده است)دارای سوسته سخت(.می

انه
د

 
ده
سی
ه ر
رد
گ

 

ر(
ت ن
وفی
مت
گا
(

 

 شود.سخت تولید می هایدرون کیسه گرده و سس از ایجاد سوسته

 شود.های خارجی و داخلی ایجاد میگرفتن سوستهدارای دو بال است که از فاصله

اول تشکیل نارس مانند؛ زیرا تخمک در سال های گرده بیش از یک سال در محلی از تخمک به نام اتاق گرده باقی میافشانی  دانهسس از گرده

 است و امکان لقاح ندارد.

 باشد.سلول هاسلوئید می 4حاوی 

 سلول رویشی

 شود.آن لوله گرده تشکیل می رشداز 

 

 سلول زایشی

شود و دو گامت در لوله گرده تقسیم می

 آورد.نر به وجود می

 دو سلول سروتالی

 نقشی در لقاح ندارند.

ک 
خم
ت

 

 شود.ماده  دو تخمک ایجاد میدر سطح باالیی هر سولک مخرو  

 هر تخمک نارس شامل سارانشیم خورش  یک سوسته و منفذی به نام سفت است.

ها آورد که یکی از آنسلول به وجود می 4با تقسیم میوز  )سلول مادرهاگ(های سارانشیم خورشها  یکی از سلولدر دومین سال تشکیل تخمک

دهد. درون اندوسپرم تعدادی متوالی میتوزی  بافتی به نام اندوسپرم)گامتوفیت ماده( را تشکیل می هایو با تقسیم )هاگ ماده(ماندباقی می

 شودزا ایجاد میآید.)درون هر اندوسپرم چند سلول تخمزا به وجود مید. در هر آرکگن یک سلول تخمشوآرکگن)چندتا( تشکیل می

 شود. گامت نر و تخمزاهای دیگر از بین می روند.کروموزومی تشکیل می n۲های نر با سلول تخمزا ترکیب و تخم  هنگام لقاح یکی از گامت
انه
د

 

 شود.دانه از نمو تخمک و تخم درون آن ایجاد می

های اطراف آن به همراه سوسته  دانه را شود که تا مدتی غیرفعال یا به اصطالح در خواب است. رویان و بافتاز رشد و نمو تخم رویان تشکیل می

ها دانهها باز و ها سس از رسیدن دانهشود. این مخرو های دانه گفته میهای ماده سس از لقاح و تشکیل دانه  مخرو دهند. به مخرو تشکیل می

ها کاج شود که دانهاین وضع موجب می  چرخد شوند. دانه کاج بالی دارد که مانند تیغه هلیکوستر در هنگام افتادن میبه اطراف سراکنده می

 سراکنش تصادفی درختان کاج مسافتی را از درخت والد خود دور شوند اغلب

 آورد.وجود می کند و اسپوروفیت جدیدی بهدر شرایط مناسب دانه رشد می
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 ها(های تغییرشکل یافته)سولکاجتماعی از برگ مخرو  

 شوند.های نر و ماده روی یک گیاه تشکیل میدر بسیاری از بازدانگان مخرو 

انواع 

 مخرو 

 ایدانه گرده نارس: ساختار چهارهسته شود.گرده تشکیل می کیسهچند های نر  در سطح زیرین سولک مخرو  نر

 سوسته و دو بال( ۲سلولی )  4دانه گرده رسیده: ساختار 

 های مادهدر سطح باالیی سولک مخرو  ماده

 شود.ایجاد میتخمک  ۲ 

 : منفذ سفت3: یک سوسته ۲: سارانشیم خورش ۱تخمک نارس:  سال اول

: آندوسپرم حاوی 4: منفذ سفت 3: یک سوسته ۲رسیده: : سارانشیم خورش تخمک  سال دوم

 تعدادی آرکگن. هر آرکگن حاوی یک تخمزا
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 شود.یابند  ولی گامتوفیت نر بعد از بلوغ)گرده رسیده( از گل خارج میها تمایز میهای نهاندانگان در گلگامتوفیت 

 هر سرچم معموالل ........... 

 دمگل و نهنج؟.......... 

 جنسی و دوجنسی؟ گل کامل و ناکاملگل یک 

 

 

 حلقه اول
 ترین)خارجی

 کننده و حفاظت از  غنچهسبز و فتوسنتز   یک یا چند کاسبرگ

 جلب توجه  جانوران گرده افشان   ها گلبرگ حلقه دوم

هایی های درخشان)گل ستاره( شهد  بوهای قوی و شکلرنگ

 جذاب

 الگوی فرابنفش گل 

باشد   5مضرب  -۱اگر تعداد گلبرگ های یک گیاه نهاندانه : 

 باشد  تک لپه است. 3مضرب -۲لپه است   ۲

 ها و مادگی گل نخودفرنگی را دو گلبرگ سرچم

 نعت از دگرلقاحیمما  سوشانند.می

 زنبورها آبی و زرد 

 کنند.حشراتی که در شب تغذیه می های سفید و دارای رایحه قویگل

 هامگس بوی شبیه به گوشت گندیده 

 هاخفاش شوند.های سفیدی که در شب باز میگل

 مرغ شهدخوار گل قرمز 

 قرمز –صورتی  -گل میمونی: سفید

 ارغوانی -صورتی -سفیدگل الله عباسی: 

 )ژنوتیپ یکسان و فتوتیپ متفاوت(گل ادریسی: آبی و صورتی

 نخودفرنگی: ارغوانی و سفید

 زنبق: بنفش و بنت قنسول قرمز

چندین  حلقه سوم

 پرچم

 های سبز و فتوسنتزکنندهدارای سلول مانندمیله رشته

ساختار  بساک

 کلی

کم در چهار گوشه آن  چهار گروه سلولی مشابه یکدیگرند  کم شده است کههای سارانشیمی درستاز سلول

یابند که در هنگام رسیدن بساک از آن چهار توده سلولی  چهار های مادر هاگ نر متمایز میبه نام سلول

 شود.گرده  حاصل میکیسه

 است. شده یک الیه سلولی که توسط کوتیکول سوشیده روپوست هابخش

 یک ردیف سلول درشت مکانیکیالیه 

 هستند.ایها یک یا دو هستهه است. سلولاطراف هر کیسه گرده را احاطه کرد الیه مغذی

هاگ)گرده نارس( متصل به هم  4های گرده نارس) هر در  مرکز کیسه گرده دانه

 شود.های گرده رسیده یافت میو دانه هستند.(

 گرده را سر کرده است.  درون آن یک دسته آوند هم وجود دارد. بین چهار کیسه بافت پارانشیم

حلقه 

 چهارم

 مادگی

 متشکل از

 یک یا چند 

 برچه

 کالله متورم و چسبناک است معمواللانتهای خامه  کالله

 نقش در ژن خودناسازگار در شبدر

 سد سیش زیگوتی

 کند.ای به نام خامه رشد میاز تخمدان سایه معموالل خامه

 تخمدان

میوه را  

 کند.ایجاد می

 تخمک چندینحاوی 

 هر تخمک 

بعد از لقاح دانه را ایجاد  

 کند.می

 هاگ ماده   میوز  سارانشیم خورش

 گامتوفیت ماده ایجاد یک کیسه رویانی

 محل ورود لوله گرده منفذ سفت 

 سوشش دانه دو سوسته

 سوسته دانه های سلولی سوشش خارجی تخمک الیه
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سیاری از گل  شکلهایی با رنگها  گلبرگب شهد  بوهای قوی و  شان   شرات  سرندگان و خفاشهایی جذاب برای جانوران گردههای درخ شان)ح را به ها ها( دارند و آناف

 کشند.سمت خود می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ده 
گر

ی
شان

اف
 

 توسط جانوران:

ها منبع گل

غذایی جانوران 

افشان گرده

 هستند  

 

 

 کنند.ها برای تغذیه نوزادان خود استفاده میخورند و از گردهها را میی گلشیره هازنبور

 ها شناسایی گل

 شکل (3آبی یا زرد( و معمواللرنگ ) (۲ها و سپسآن ( ابتدا با استفاده از بوی۱

 شود.تصویر فرابنفش توسط بسیاری از حشرات شناسایی میالگوهای 

 هایی حشره

که در شب تغذیه 

 کنند.می

 یافتن آسان در نور کم شب های سفیدی که رایحه قوی دارند. رنگ سفید گل

 هایی که بویی شبیه به گوشت گندیده دارند.گل هاانواع مگس

 همراه(های قرمز) تکامل گل مرغ شهدخوار

  شوند.های سفیدی که در شب باز میگل خفاش

 شوند.ها گرده افشانی نمیتنجی دارند توسط خفاشهایی که شبگل 

 توسط باد:

  

 :نهاندانگان

 هابسیاری از گل

 :انواع چمن و بلو 

 های درخشان  بوهای قوی و شیره هستند.  و فاقد رنگکوچک معمواللهایی که گل 

 شود.داران دارای دو بال است که از فاصله گرفتن سوسته خارجی و داخلی ایجاد میی گرده رسیده مخرو دانه :بازدانگان
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 تفاوت گیاهان تک لپه و دولپه 

 گیاه دولپه گیاه تک لپه ویژگی

 تایی 5یا  4 سه تایی هاتعداد گلبرگ

 معموالل منشعب معموالل موازی شکل برگ

های آوندی در برش عرضی دسته

 ساقه

 واربه صورت دایره معموالل سراکنده

 ای شکل آوندهای چوبی ساختار ستاره به صورت دایره وار ریشههای آوندی دسته

 رویان به همراه دولپه رویان به همراه یک لپه هادانه

 اغلب رشد سسین دارند. فاقد رشد سسین)به جز ریشه هویج( رشد پسین
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کند. تشکیل رویان با تقسیم نامساوی سلول آلبومن سرشار از مواد غذایی است که رویان از آن تغذیه میشود. از تقسیم و رشد سلول تریپلوئید آلبومن ایجاد می

آید که موجب اتصال رویان به گیاه تر بخشی به وجود میبزرگ شود. حاصل این تقسیم نامساوی دو سلول است. از تقسیم متوالی سلول( آغاز میn۲تخم)زیگوت

 آید.یآن رویان به وجود م تمایزکند که با را ایجاد می شکلیتوده سلولی کرویشود و تر نیز به طور متوالی تقسیم میشود. سلول کوچکمادر می
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 محتوای ژنتیکی منشا عدد کروموزومی بخش دانه 

 دانه رسیده لوبیا: 

 دولپه ای
الیه های سلولی  n2 پوسته دانه

پوشش خارجی 

تخمک)دوپوسته 

 تخمک(

 مشابه ژنوتیپ گیاه مادر

-رویان)برگ رویانی

 هالپه  -ریشه رویانی

n2 سلول زیگوت 

لقاح آنتروزوئید با 

 تخمزا

 اسپوروفیت جدید:

نیمی از کروموزوم های مادگی و نیمی از 

 کروموزوم های پرچم

 پوشش دانه:

به پوسته تخمک 

 چسبد.می

n2  الیه های سلولی

پارانشیم خورش در 

 اطراف کیسه رویانی

 مشابه ژنتیک گیاه مادر

دانه رسیده یا نارس 

ها( یا ایلپهگندم ذرت)تک

دانه نارس گیاهان دو لپه 

 مثل لوبیا

الیه های سلولی  n2 پوسته دانه

پوشش خارجی 

تخمک)دوپوسته 

 تخمک(

 مشابه ژنوتیپ گیاه مادر

 رویان:

 -برگ های رویانی

 لپه ها -ریشه رویانی

n2 :سلول زیگوت 

لقاح آنتروزوئید با 

 تخمزا

 اسپوروفیت جدید:

کروموزوم های مادگی و نیمی از نیمی از 

 کروموزوم های پرچم

 سلول تریپلوئید: n3 های آلبومنسلول

حاصل لقاح آنتروزوئید 

 ایبا سلول دو هسته

 حاوی ژنوتیپ مادگی و پرچم

 ) همیشه حداقل دو نوع آلل یکسان دارد.(

 پوشش دانه:

به پوسته تخمک 

 چسبد.می

n2  الیه های سلولی

در پارانشیم خورش 

 اطراف کیسه رویانی

 مشابه ژنتیک گیاه مادر

 دانه کاج

 
های بال و پوشش سلول

 دانه

n2 +فلس 

سلولی  هایالیه 

پارانشیم خورش در 

 اطراف کیسه رویانی

 همانند ژنوتیپ گیاه مادر

 رویان:

 ریشه رویانی و لپه ها

)در شکل برگ رویانی 

 دیده نمی شود.(

n2 :سلول زیگوت 

با لقاح آنتروزوئید 

 تخمزا

حاوی نیمی از کروموزم های مخروط ماده 

 و نیمی از کروموزوم های مخروط نر

سلول های گامتوفیت 

 ماده)اندوسپرم(

n حاوی نیمی از کروموزم های گیاه مادر هاگ ماده 
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 دانه لوبیا دانه ذرت دانه کاج

درون سوشش دانه حداقل دو الیه سلولی 

های وجود دارد که برگلپه ۸یافت می شود. 

ای هستند و در انتقال مواد تغییر شکل یافته

 غذایی از اندوسپرم به رویان نقش دارند.

برخالف دانه های دیگر فاقد برگ رویانی  -3

می باشد ولی برگ های تغییر شکل 

 یافته)لپه ( دارد.

 

 آلبومن بیشترین حجم درون دانه را اشغال کرده است.

تغییر شکل یافته( در حدفاصل بین برگ لپه)یک برگ  -۲

رویانی و ریشه رویانی و آلبومن قرار گرفته است و در 

 انتقال مواد غذایی به رویان نقش دارد.

برگ های رویانی و ریشه رویانی از طریق یک بخش  -3

 مشترک به لپه متصل شده اند.

در حد فاصل رویان و سوشش دانه آلبومن یافت نمی  -4

 شود.

ترین قسمت سوشش دانه در انتهای دانه می  ضخیم -6

 باشد.

 لپه ها بیشترین بخش دانه را اشغال کرده اند.

 نقش هر دو لپه ذخیره مواد غذایی می باشد. -۲

برخالف دو دانه دیگر تمام فضای دانه توسط رویان  -3

اشغال شده است.) در ذرت بیشتر توسط آلبومن و در کاج 

 ل شده است.(هم بخشی توسط اندوسپرم اشغا
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 توضیح سوال خزه گیاهان سرخس ها بازدانگان نهان دانگان

 گامتوفیت فتوسنتزکننده)مستقل( دارد دارد ندارد ندارد

 اسپوروفیت فتوسنتزکننده)مستقل( ندارد دارد دارد دارد

 انتروزوئید تاژک دار دارد دارد ندارد ندارد

 دارتخمزای تاژک  ندارد ندارد ندارد ندارد

 هاگ تاژک دار ندارد ندارد ندارد ندارد

 سلولی۲نر:دانه گرده 

 ماده:کیسه رویانی

 سلولی4نر:دانه گرده 

 ماده:آندوسپرم

گیاه اصلی سبز)نر وماده ازهم جدا  سروتال سبزرنگ

 هستند(

 گامتوفیت

گیاه اصلی وفتوسنتز 

 کننده

گیاه اصلی 

 وفتوسنتزکننده

گیاه اصلی وفتوسنتز 

 کننده

 اسپوروفیت وابسته وغیرفتوسنتزکنندهگیاه 

 کننده گامتوفیتاسپوروفیت تغذیه ندارد ندارد دارد دارد

هاگ نر:درون کیسه 

 گرده

هاگ ماده:درون 

 تخمک

هاگ نر:درون کیسه 

 گرده

هاگ ماده:درون 

 تخمک

 محل تولید هاگ کپسول هاگدان

آنتروزوئید:درون لوله 

 گرده

تخمزا:درون کیسه 

 رویانی

آنتروزوئید:درون لوله 

 گرده

 تخمزا:درون آرکگن

آنتروزوئید:درون 

 آنتریدی

 تخمزا:درون آرکگن

 آنتروزوئید:درون آنتریدی

 تخمزا:درون آرکگن

 محل تولیدگامت

 تخمک دوسوسته ای ندارد ندارد ندارد دارد

 تخمک یک سوسته ای ندارد ندارد دارد ندارد

 ای رویان تک لپه ندارد ندارد ندارد دارد

 رویان دولپه ای ندارد ندارد دارد دارد

 رویان بیش از دولپه ندارد ندارد دارد ندارد

تراکئید وعناصر 

 اوندی دارد

 نوع آوند چوبی که دارد ندارد تراکئید دارد تراکئید دارد

 زمان تشکیل اندوخته دانه - - قبل از لقاح بعداز لقاح

 نوع لقاح ساده ساده ساده مضاعف

 آوند آبکشی ندارد دارد دارد دارد

 انتقال مواد غذایی انتقال فعال انتقال فعال انتقال فعال انتقال فعال

 اندام حقیقی ندارد دارد دارد دارد

 مژک - - - -
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یکی+ سلول دو 

 ایهسته

های تولیدشده در تعداد گامت چند تا چند تا چند تا

 گامتوفیت ماده

های تولید شده در تعداد گامت چند تا چند تا میردتا که یکی می ۲ یابند.تا که لقاح می 2

 گامتوفیت نر

 توضیح سوال خزه گیاهان سرخس ها بازدانگان نهان دانگان

آنتروزوئید تاژک دار و نیازمند آب  + دو تاژکه +چند تاژکی - -

 سطحی برای لقاح

 تولید مثل جنسی + + + +

 لپه = دو لپه ای ها

 هاتک لپهآلبومن= 

آندوسپرم=گامتوفیت 

 ماده

 دانه و اندوخته دانه بالغ - -

 آنتریدی + + )لوله گرده دارد(- )لوله گرده دارد(-

 آرکگن + + + )کیسه رویانی(-

 پارانشیم خورش

 منفذ سفت

 پوسته 2

 سارانشیم خورش

 منفذ سفت

 یک سوسته

 بخش های تخمک نارس - -

 کیسه رویانی=)

یا  nگامتوفیت ماده

n+n )– منفذ سفت 

 2nپوسته  2

آندوسپرم=گامتوفیت 

 ماده

 ۲nسوسته ۱منفذ سفت+

 بخش های تخمک رسیده - -

دانه گرده رسیده= 

 نر

کیسه رویانی 

 ۷ای و هسته۸

 سلولی= ماده

 

 نر-دانه گرده رسیده

بافت اندوسپرم در 

تخمک رسیده و دو 

 ماده -ساله

سروتال سبز)صفحه 

قلبی شکل و دارای 

ریشه مانند در  زوائد

 سطح زیرین(

 سبز و شامل: محورهای ساقه مانند

 ضمائم برگ مانند و ریشه مانند

 nگامتوفیت بالغ 

هر آنچه که از گیاه 

می بینیم.)چون 

گامتوفیت 

 میکروسکوپی است.

هر آنچه که از گیاه می 

 بینیم.

 -هاگینه -برگ شاخه

 ریشه -ریزوم 

 تار+ هاگدان کپسول مانند

متوفیت ماده یافت می ) در راس گا

 شود.

 ۲nاسپوروفیت بالغ 

 فقط در ابتدای رشد -

وابسته به گامتوفیت 

 ماده

 در تمام عمر فقط در ابتدای رشد

 وابسته به گامتوفیت ماده

وابستگی اسپوروفیت جوان به 

 گامتوفیت

 وابستگی اسپوروفیت بالغ به گامتوفیت + - - -

http://www.biomaze.ir/


 9فصل               2گــــروه آمـــوزشــی مــــاز                   زیــســت شــناســی            
 

.irbiomazewww.                                       کانال تلگرام ما:                                                                                30  یصفحه biomaze@ 

 

 

 

 

 

 اسپوروفیتوابستگی گامتوفیت به  - - + +

 توضیح سوال خزه سرخس بازدانه  نهان دانه 

در کیسه های گرده 

 درون بساک ها

های درون تخمک

 درون مادگی

در کیسه های گرده 

سطح موجود در سطح 

 زیرین مخرو  نر

های دوساله در تخمک

در سطح باالیی فلس 

 های مخرو  ماده

دورن هاگدان های 

درونِ هاگینه های 

برگ  مستقر در سشت

 شاخه ها

 نسل اسپوروفیت -فقط درون کپسول

 

 -محل انجام میوز) نوترکیبی

 کراسینگ اور وایجاد تنوع...( 

 تولیدمثل رویشی دارد دارد  دارد

 ساقه زیرزمینی  دارد  دارد

 رشد سسین و مریستم سسین ندارد ندارد دارد دارد

 ریزوم  دارد  دارد

 ریشه و ساقه گوشتی    دارد

ها و بازشدن میوه

 های گردهکیسه

 های گردهانتشار دانه

بازشدن مخرو  و 

های گرده و انتشار کیسه

 های گردهدانه

بازشدن هاگدان و 

 هاشدن هاگسراکنده

بازشدن کپسول و سراکنده شدن 

 هاهاگ

 های غیرفعالحرکت
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 توضیح سوال خزه گیاهان سرخس ها بازدانه نهاندانه

 ماده:

میتوز در 3

 تخمک

 نر:

یک میتوز 

درون کیسه 

 گرده

 ماده:

چندین 

میتوز در 

تخمک 

 رسیده

 نر:

میتوز  ۲

درون 

کیسه 

 گرده

چندین میتوز در خارج از 

 هاگدان

بر روی زمین مرطوب و در 

صورت مناسب بودن 

 محیط

چندین میتوز در خارج از 

 هاگدان

بر روی زمین مرطوب و در 

 صورت مناسب بودن محیط

و محل میتوز هاگ جهت ایجاد تعداد 

 گامتوفیت

اسپوروفیت حاصل میتوز 

 زیگوت

اسپوروفیت حاصل 

 میتوز زیگوت

اسپوروفیت حاصل میتوز 

 زیگوت

گامتوفیت حاصل از میتوز 

 هاگ

 گیاه اصلی

 چرخه زندگی تناوب نسل تناوب نسل تناوب نسل تناوب نسل

 شده در کتابتولید مثل رویشی ذکر  + +با استفاده از ریزوم * +

 ساختار حفاظت کننده از رویان * * دانه  دانه

۲(n۲  وn3) ۲(n وn۲)    تعداد انواع عدد کروموزومی درون دانه

 نابالغ

 تک لپه

۲(n۲  و

n3) 

دولپه: فقط 

n۲ 

۲(n وn۲)    تعداد انواع عدد کروموزومی درون دانه

 بالغ

 رویان  -نوع: آلبومن 3

 و سوشش دانه) مادری(

رویان  -اندوسپرمنوع: 3

 و سوشش دانه)مادری(

 انواع ژنوتیپ های دانه نابالغ  

 تک لپه:

 رویان -۱

 آلبومن -۲

سوشش  -3

 دانه

 دولپه:

 رویان -۱

سوشش  -۲

 دانه

 سوشش دانه -۱

 رویان -۲

 اندوسپرم -3

 انواع ژنوتیپ های دانه بالغ  

گیاه امکان ایجاد دو نوع گامت در یک  غیرممکن ممکن  ممکن ممکن

 )خود لقاحی(

 نحوه انتقال آب درون گیاه اسمز اسمز اسمز اسمز

 می توانند به بزرگی یک درخت باشند. نمی توانند اسپوروفیت اسپوروفیت اسپوروفیت

اسپوروفیت ابتدا از گامتوفیت تغذیه  + + + -

 کندمی
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 دارتعداد اجزای گیاهان دانه

 نهاندانه بازدانه

 صفر ۱ های دانهبال

 صفر ۲ ی رسیده(ی گردههای گامتوفیت نر )دانهبال

 ۲ ۱ های تخمکپوسته

 ۲ ۲ ی رسیده(ی گرده)دانه  های گامتوفیت نرپوسته

 ۲ 4 ی رسیده( ی گردههای گامتوفیت نر )دانهسلول

 بار( ۱) ۱ بار(۲) 3 ی رسیده(ی گردهتقسیمات میتوزی تولید گامتوفیت نر )دانه

 هسته( ۸) ۷ سرسلولی های گامتوفیت مادهسلول

 بار( 3) ۷ زیاد تقسیمات میتوزی تولید گامتوفیت ماده
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 پرسش های آخر فصل
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