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 : رشد و نمو در گیاهان10فصل 

 سوال در هر کنکور 5/1 میانگینسؤال؛  2۷ = ۹5تا  ۸۷تعداد سؤاالت در کنکور سراسری داخل و خارج از کشور از سال 

 نمای کلی فصل:

 های گیرد. ویژگیرار میقزنی تا مراحل پیری گیاه و در ادامه عوامل مؤثر بر رشد گیاهان مورد بررسی انهدر این فصل مراحل رشد یک گیاه از آغاز جو

 باشد.دار میذکر شده در این فصل عموماً مربوط به گیاهان دانه

 ت عموالً سؤاالسؤاالت این قسمت م باشد.باشد که معموالً در هر کنکور دارای حداقل یک سؤال میهای گیاهی میترین قسمت این فصل هورمونمهم

 آسانی نیستند.

 سهیار مههم بها در ایهن فصهل شود. توجهه بهه قیهداز قسمت عوامل مؤثر بر رشد گیاهان معموالً هر سال حداقل یک سؤال ترکیبی گیاهی مطرح می

 باشد.می

ان آشهنا های مختله  آن در گیاههمل مختله  رشهد و نمهو و جنبههباشد. در این فصل شما با عواهای گیاهی کنکور میترین فصلسوم یکی از سخت ۱۰فصل 

ی ههای گیاهی مشابه مطالعههورمون ی قسمتباشد. مطالعههای گیاهی و عوامل محیطی مؤثر بر رشد میشوید. سؤاالت این فصل معموالً مربوط به هورمونمی

ههم یهاهی بسهیار مگی این فصل ترکیب کردن نکات با سایر مطالب باشد. در مطالعهی میباشد و مشابه آن نیازمند تحلیل و استدالل قوهای انسان میهورمون

شهده در  های انهوا  گیاههان ذکهرگیرند. در این فصل نیز باید ویژگیباشد چرا که بسیاری از نکات این فصل به صورت ترکیبی در کنکور مورد سؤال قرار میمی

 ها ترکیب و مقایسه کنید.ا سایر فصلها را بکتاب را به خوبی بلد باشید و آن

 از نگاه کنکور سراسری ۱۰فصل 

 کنکور خارج از کشور کنکور داخل کشور 

 های گیاهیهورمون های گیاهیهورمون ۹5کنکور 

 های گیاهیهورمون تنظیم رشد و نمو گیاهان )کلی( ۹4کنکور 

 ۹3کنکور 
 عوامل محیطی مؤثر بر رشد

 های گیاهیهورمون
 محیطی مؤثر بر رشدعوامل 

 های گیاهیهورمون

 ۹2کنکور 

 های گیاهیهورمون

 رشد و نمو گیاهان

 عوامل محیطی مؤثر بر رشد

 های گیاهیهورمون

 ۹۱کنکور 
 عوامل محیطی مؤثر بر رشد

 های گیاهیهورمون رشد و نمو گیاهان

 های گیاهیهورمون ۹۰کنکور 
 رشد و نمو گیاهان

 (رشد و نمو گیاهان )ترکیبی

 های گیاهیهورمون ۸۹کنکور 
 رشد و نمو گیاهان

 های گیاهیهورمون

 ۸۸کنکور 
 رشد و نمو گیاهان

 های گیاهیهورمون
 های گیاهیهورمون

 رشد و نمو گیاهان

 عوامل محیطی مؤثر بر رشد های گیاهیهورمون ۸۷کنکور 
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 نکات 

 کنند. هزاران سال توان رویش خود را حفظ می ها تااز رویان بعضیرویان درون دانه قرار دارد. 

 ( رطوبت محیط از این عوامل هستند. 2( افزایش دما و ۱شوند. عوامل محیطی باعث رویش دانه می برخی

 )تجزیه عوامل خفتگی در اثر سرما(زنی در معرض سرما یا نور قرار گیرند. ها باید قبل از جوانهبسیاری از دانه

 زنی الزامیست.بعضی از گیاهان نیز برای جوانهشکستن پوسته دانه 

ه رویش آن و کمک ب دانه پوستهدیدن ها و چندین راه طبیعی دیگر باعث آسیبسنگقرار گرفتن در معرض آتش، عبور از دستگاه گوارش جانوران، افتادن روی تخته

 شوند.می

 شود.ه آغاز میشکافد و رویش دانشود، پوسته آن میهای آن متورم میذ آب به درون دانه، بافتبا نفو زنی الزم استنفوذ آب و اکسیژن به درون دانه برای جوانه

 

ی
تگ
خف

 

 رود.ماند و نمیغیرفعال باقی می گیاه یا دانهحالتی که در آن حتی در صورت مناسب بودن شرایط برای رشد؛  تعری 

ی زمستان، به تمه  و خاها در طول گرمای موقتی قبل از شروزنی دانهها و جوانهکند که با جلوگیری از رشد جوانهخفتگی به گیاهان کمک می

 بقای خود ادامه دهند و از بین نروند.

عامل 

 ایجاد
 جلوگیری از رسیدن آب و اکسیژن به رویان وجود پوسته محکم 

 مواد شیمیایی خاص: از جمله آبسزیک اسید

 رسد. تبادالت بین دانه و محیط بیرون به حداقل می 

عوامل 

 رفع

تغییر 

شرایط 

 محیطی

 افزایش دما و رطوبت

 دماهای پایینمواد شیمیایی عامل ختفگی در پاسخ به  ها( از دانه بسیاریزنی قرارگرفتن در معرض سرما یا نور)برای جوانه

 شوند.تجزیه می

 شکستن پوسته دانه ) قرارگرفتن در کنار آتش، برخورد با سطوح سخت

 خوارانبه صورت مصنوعی)سلوالز( یا عبور از دستگاه گوارش گیاه حذف پوسته سلولزی 

 شدن بعضی از مواد شیمیایی عامل خفتگیشسته

 های دانه متورم شدن بافت زنی الزم است. نفوذ آب به درون دانهبرای جوانهنفوذ آب و اکسیژن به درون دانه 

 شدن پوسته و آغاز رویششکافته

دوره 

 خفتگی
 افزایش شایستگی تکاملی شود. ها سرد است مشاهده میاز گیاهانی که زمستان محل زندگی آن بسیاریدر 

خفتگی 

 هاجوانه
ریز در طول پاییز، های گیاهان برگبعد از ریختن برگ شوند. های ضخیم پوشیده میهای نورسته، با پولکهای خفته روی شاخهجوانه

 شود.یهای این گیاهان تشکیل مهای محافظتی ضخیم در اطراف جوانهپولک

شوند و رویش خود را ار نمیها تا زمانی که به مدت چند هفته در معرض دماهای پایین قرار نگیرند؛ از خفتگی بیدهای آنبسیاری از گیاهان و دانه

 کنند.آغاز نمی

 عوامل الزم جهت

 رویش دانه

 حذف عامل خفتگی + نفوذ آب و اکسیژن به درون دانه

انه
جو

ی
زن

 

شود و از دانه است، ظاهر میچه که از تمایز بخشی از رویان ایجاد شده چه : ریشهظهور ریشه زنی اولین عالمت جوانه -آغاز رشد دانه

 گردد.میخارج

شود؛ سبب افزایش متابولیسم و افزایش مصرف زنی میتولید ژیبرلین در دانه در حال نمو باعث تحریک جوانه   تولید ژیبرلین توسط رویان 

 شود.دانه و تکثیر رویان میذخیره

بعدا از 

 شدننمایان

 چهریشه

 بعضی از گیاهان

 هاایبسیاری از دولپه

 تشکیل قالب توسط ساقه جوان برای محافظت از راس ساقه لوبیا

 کند.ها قامت راست پیدا میساقه جوان پس از خروج از لپه

 بعضی از گیاهان

 هاایلپهبسیاری از تک

 کننده در اطراف ساقه و سپس خروج ساقه از آنتشکیل یک غالف محافظت ذرت

اقی ها زیر خاک بکند و لپهساقه جوان بدون تشکیل قالب، به صورت مستقیم رشد می

 مانند.می
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ها وضعیت لپه

 زنیپس از جوان

در زیر خاک باقی 

 مانند.می
 ایتک لپه ذرت 

 ایدولپه نخود 

پس از خروج از خاک 

 شوند.باز می
 ایدولپه لوبیا 

 دانه 
های سلولی که یهیدن دانه، الرس ن با(موازات)همزمازا، و به اح سلول تخمها قرار دارند؛ رویان)جنین( گیاه همان اسپوروفیت جدید است. بعد از لقهای گیاهی درون دانهرویان

 کنند.شوند و پوسته دانه را ایجاد میدهند)دو پوسته تخمک نهاندانگان و یک پوسته تخمک بازدانگان(، سخت میپوشش خارجی تخمک را تشکیل می

 شوندها یافت میها و میوهدانه پوششهای اسکلرئید بیشتر در سلول  

پوسته سخت 

 دانه
 نماید.رویان دانه را از صدمات مکانیکی و عوامل نامساعد محیطی حفظ می 

 های آن کروموزوم ندارند!(باشد؛ لذا ژنوتیپ مادری دارد)ولی سلولهای سلولی مرده تخمک میحاوی الیه   

 کند.شود؛ زیرا از رسیدن آب و اکسیژن به آن جلوگیری میمانع از رویش سریع رویان دانه، درون گیاه می    

 کننده از رویان(وسیله حفظ رویان گیاهان هستند)ساختار محافظت  هادانه

 یی برای رویان گیاه) اندوسپرم در بازدانگان، آلبومن در دانه نابالغ نهاندانگان، لپه در دانه  بالغ نهاندانگانِ دو لپه(تامین مواد غذا 

 هالپه

 

 ست.ارویان  ها ذخیره یا انتقال مواد غذایی بهدهند. کار آنای هستند که بخشی از رویان گیاه را تشکیل مییافتههای تغییرشکلبرگ  

 ها)لوبیا، نخود و .....(ایدانه بالغ دولپه مواد غذایی ذخیره

 ها )ذرت و گندم و ...(ایلپهها و دانه بالغ و نابالغ تکایدانه نابالغ دولپه انتقال مواد غذایی

۱-
 

ان
اه
گی
در 
و 
نم
 و 
شد
ر

 

 ه(گل جدید، یا انشعابات ریشه و ساق های قبلی) پیدایش برگ یاهای مشابه با بخشهای موجود، یا تشکیل بخششدن بخشبزرگ رشد

 هاها یا افزایش غیرقابل برگشت اندازه سلولمکانیسم: افزایش تعداد سلول 

 شود.تورژسانس)آماس(، رشد محسوب نمی 

 گیرد؟رشد سلول رویشی و ایجاد لوله گرده از طریق چه مکانیسمی صورت می 

 اسید بازدارنده رشد هستند.یکاکسین، ژیبرلین و سیتوکینین محرک رشد و اتیلن و آبسز 

 های جانبیاکسین بازدارنده رشد جوانه 

 شود.سیتوکینین با تحریک تقسیم سلولی سبب رشد می 

 کسب یک ویژگی جدید در یک یا تعدادی سلول)ایجاد بافت(  تمایز

 گیرد.اغلب همراه با رشد صورت می 

 هانظیم بیان ژنمکانیسم: ایجاد تغییرات ساختاری و بیوشیمیایی از طریق ت 

 های ساختاری و متابولیسمی دارد.ای که پیچیدگیرشد و تمایز باهم: تشکیل موجود زنده 

 های محرک رشد در تمایز نیز نقش دارند.نهورمو 

 .های جدید استهمراه با تشکیل بخشعبور از یک مرحله زندگی به مرحله دیگر که   نمو

 شوند.هنگ با هم انجام میرشد و نمو اغلب همراه با یکدیگر و هما 

 ار= رشدبشوند. دومین همگی اولین بار فقط نمو محسوب می -ایجاد گل برای اولین بار ، جوانه زنی و ایجاد ساقه، ایجاد ریشه 

 پذیر است.نمو گیاهان پیوسته، اما برگشت شود.ها هدایت مینمو توسط ژن 

 زنی موثر است.جوانه ژیبرلین در نمو میوه)تکامل تخمدان و ایجاد میوه( و 

  زنی است.اسید با اعمال خفتگی، مانع جوانهآبسزیک 
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 (93ي تجربي )سراسر ی گیاهان چوبی، .........ی همهدر ساقه 

 ( قطر عناصر آوندی در فصول مختل  سال متفاوت است.2 ی پوست وجود دارد.( دو نو  مریستم پسین در منطقه۱ 

 باشند.های راسی فاقد واکوئل می( گروهی از سلول4 باشد.( ضخامت آبکش پسین بیش از چوب پسین می3 
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 شوند.ی تمایز هستند، غیرفعال میکنندهها که کنترلای از ژنهمگام با نمو دسته  جانوران

 شوند.بیشتر تمایز جانوران پس از بلوغ متوق  می 

گزین شوند، یا جایفه میهای قبلی اضاها با تمایز خود به بافتکنند. این سلولهای جدید ایجاد میهای خود، سلولبا مریستمبه طور مداوم   گیاهان

 شوند.ها میآن

 ها را بیانی ژنهای خود را فعال کنند.)همهی ژنتوانند همهمی های زنده و هسته دار( ،) در واقع سلولهایگیاه بالغبسیاری از سلول 

 سلولی کالوسایجاد توده تقسیم و تمایززدایی کنند.(

 پذیر است.نمو در گیاهان پیوسته، اما برگشت 

3-
 

س
الو
ک

 

 ها دیواره سلولزی دارند!(های تمایزنیافته) سلولسلولچندین ای از توده 

 شوند.اند، ایجاد میهای خود را فعال کردهی ژنهایی که همهنتیجه میتوز و سیتوکینز سلول در 

 های توده کالوس روشن و لذا فاقد تمایز هستند.های سلولی ژنهمه 

 ند.(جاد کند ایتوانند تقسیم و تمایز به صورت یک گیاه بالغ نمو پیدا کنند.) یعنی با رشد، تمایز و نمو، گیاه جدیها میاین سلول 

 کنند.برای رویاندن گیاهان جدید از بافت کالوس، از فن کشت بافت استفاده می 

ل 
مث
د 
ولی
ت

ی
نس
رج
غی

 

ی(
یش
رو
(

 

 ایجاد کلون توانند به روش غیرجنسی تولیدمثل کنند.بیشتر گیاهان می

 گیرد.یز انجام مینهای رویشی گیاه ها نقش دارند. تکثیر بسیاری از گیاهان به وسیله بخشها و برگها، ریشههای رویشی گیاه مانند ساقهبخش

 به شرط حضور در زیستگاه مناسب خود ها(ها و چمنتر از تولیدمثل جنسی است. )خزهدر بیشتر گیاهان تولیدمثل رویشی سریع

 تولیدمثل جنسی دارند.فقط شود. ها و پنبه( از طریق دانه تکثیر میات و سبزیبسیاری از گیاهان زراعی)غالت،حبوب

ش
بخ

ی
یش
رو
ی 
ها

 

یافته برای تخصص

 تولیدمثل رویشی

 هاهای رونده و بنهها، ساقهها و غدهیافته : پیازها، ریزومهای تغییر شکلساقه

 نیافتهتخصص 

برای تولیدمثل 

 شیروی

 قطعات ساقه گیاه برگ بیدی

 های بنفشه آفریقاییبرگ

 پیوندزدن و فن کشت بافت

ی
یش
رو
ل 
مث
ید
تول

 

های ساقه

 یافتهتغییرشکل

 
د زنند. مدتی بعیمهای مطلوب است به درخت دیگر)پایه پیوند( پیوند ای)پیوندک( را از درختی که دارای ویژگیجوانه پیوندزدن

 های مطلوب است.)فقط شاخه نه بقیه پایه!(آید که دارای ویژگیبه وجود می ایشاخهاز رشد جوانه، 

 رانجامسشود. از رشد این قطعات میکروب( کشت داده میدر این فن قطعاتی از گیاه روی محیط کشت سترون)بی بافتفن کشت

 شود.های جدیدی حاصل میگیاهچه
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 (93)سراسري تجربي  گیاه بنت قنسول ......... 

 باشد.ی علفی می( برخالف زنبق، از گیاهان چندساله۱ 

 های آبی دارد.های خود روزنه( برخالف گندم، در انتهای برگ2 

 تواند تحت تأثیر یک شب بسیار گرم گل دهد.فرنگی، می( همانند گوجه3 

  ی خود، سه بخش متمایز دارد.( همانند نرگس زرد، در برش عرضی ساقه4 
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 هاتکثیر گیاهان گلدانی، درختان میوه، و گیاهان زینتی ارزشمند مانند ارکیده کاربرد

سم
انی
مک

 

با  پایه و اساس: قراردادن یک قطعه از بافت گیاه)چندین سلول( روی یک محیط کشت سترون)استریل: فاقد میکروب( 

های تمایزنیافته پس از رشد و تمایز، سرانجام به گیاهانی های گیاهی)از جمله اکسین و سیتوکینین( توده سلولکمک هورمون

 کلون کردن ارز گیاه مادر هستند.شوند که از نظر ژنتیکی همتبدیل می

 ........ نسبت باالی اکسین به سیتوکینین در کشت بافت 

 ............ استفاده از سیتوکینین به تنهایی 

هم
ی 
وش
ج

ت 
الس
وپ
روت
پ

 ها

 ایجاد گیاهان دورگه)هیبرید( اطلسی، سیب زمینی و هویج کاربرد

سم
انی
مک

 

. یکی جدا های مکانها)سلوالز و پروتئاز( یا روشآنزیمپروتوپالست: سلولی گیاهی است که دیواره سلولی آن را با کمک

 اند.کرده

  شوند.جوشی دو پروتوپالست میباعث همشیمیایی یا شوک الکتریکی برخی مواد 

 ها.جوشی: ادغام هستهنتیجه هم

محیط کشت پس از قرارگیری در 

 بافت

 ت مربوط به یک گونه باشند.اگر دو پروتوپالس پلوئیدگیاه پلی

 های مختل  باشند.اگر دو پروتوپالست مربوط به گونه گیاه دورگه

مهندسی 

 ژنتیک

 ایجاد گیاهان با ویژگی مطلوب)دلخواه ما( کاربرد

 اند.هایی که تغییر یافتهغربالگری سلول یا تنفگ ژنی  Tiهای یک گیاه) به کمک پالزمید های دلخواه به سلولواردسازی ژن مکانیسم

ایجاد گیاه متفاوت با گیاه مادر و دارای  ها در محیط سترون کشت بافت های تغییریافته و تمایز و نمو آنرشد سلول  

 ویژگی دلخواه
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 ها دخالت دارند.ها و تمایز آندر فرآیندهایی مانند تقسیم سلولی، طویل شدن سلول، پیدایش اندام

چیرگی  شود. مانع از تقسیم سلولی می ده رشد جوانه جانبی بازدارن محرک رشد) افزایش قطر سلول(!!!! اکسین  اکسین 

 شدن گیاهو برگ های جانبی و پر شاخجوانه رشد حذف منبع اکسین  ها)هرس کردن( بریدن راس ساقه و شاخه راسی 

 زایی     تولید در راس ساقه: تحریک ریشه زایی                 اکسین نسبت باالی اکسین به سیتوکینین در کشت بافت: تقویت ریشه

 زاییتولید در راس ریشه: تحریک ساقه سیتوکینین                                                                                        

 به میوهتبدیل تخمدان  بدون نیاز به گرده افشانی و تولیدمثل  ژیبرلین: تاثیر بر تخمدان گیاهان نهاندانه نازا 

 امکان مشاهده سیتوکینین و اتیلن به شکل گازی

   
   
   
   
   

ده
ارن
زد
با

شد
ی ر
ها

 

 زنی دارد.های رشد دارند. مثال: ژیبرلین نقشی مخال  آبسزیک اسید در جوانهعملی مخال  محرک

های میوه و تنش ها، رسیدگیهنگام پیری، ریزش برگ کنند. بهاتیلن و آبسزیک اسید: فرآیندهای مربوط به مراحل انتهایی نمو گیاه را کنترل می

 یابند.محیطی افزایش می

کاهش تعرق و حفظ آب و همچنین  های هوایی های نگهبان روزنه و بستن روزنهپالسمولیز سلول در شرایط خشکی:آبسزیک اسید 

فعالیت اکسیژنازی روبیسکو و مصرف شدن ماده اولیه چرخه  C 3در گیاهان   به اکسیژن  2COکاهش نسبت  در گیاه  2COکاهش 

 در تنفس نوری  2COتولید  کالوین) کاهش فتوسنتز( 

 کند.های تابستان، به نفع تعریق عمل میای، مانند ابتدای شبفشار ریشه آبسزیک اسید با کاهش تعرق و افزایش

 شود.رل میاسید کنتدر شرایط نامساعد محیطی، سرعت رشد، سنتز پروتئین و انتقال یون در گیاهان توسط اتیلن و آبسزیک 
، ویروئیدها، Tiزا)پالزمید( عوامل بیماری4( آلودگی هوا 3ات( های مکانیکی) مثل نیش حشر( بروز زخم2 مراحل انتهایی نمو( ۱علل افزایش اتیلن: 

 ها(ها و سیاهکهای مخاطی، زنگ، برخی کپکTMVویروس 

 و در نهایت مرگ شود( ر به تخمیرهوازی)ممکن است منج( شرایط غرقابی و بی5

 ر

 ر

 ر

 ر
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 (94)سراسري خارج از کشور  در گیاهان، هر هورمون ............... رشد، ...............  

 یابد.هوازی افزایش می( بازدارنده ه در شرایط غرقابی و بی2 های جانبی ساقه مؤثر است.رشد جوانه( محرک ه بر ۱

 شود.های تمایزنیافته می( محرک ه باعث تشکیل ساقه از سلول4 کند.( بازدارنده ه نقش خود را با کمک عوامل رونویسی ایفا می3

 (93)سراسري تجربي  سبب ......... شود. تواندینمدر گیاهان، هورمونی که محرک ......... است،  

 هاداری میوه( تقسیم سلولی ه افزایش مدت نگه2 هاهای نگهبان روزنهها ه پالسمولیز سلول( خفتگی جوانه۱ 

 های جانبیها ه توق  رشد جوانهی سلول( افزایش طول دیواره4 ها ها ه خفتگی دانهشدن ساقه( طویل3 

 تواند سبب ............ شود.که محرک ............ است، نمی هورمونی 

 های جانبیها ه توق  رشد جوانهدار کردن قلمه( ریشه2 هادانه ه تحریک طویل شدن ساقههای بی( درشت کردن میوه۱

 هانیکی میوه( تقسیم سلولی ه تسهیل در برداشت مکا4 هاها ه خفتگی دانههای نگهبان روزنه( پالسمولیز سلول3

 های جانوری؟ .............های گیاهی و هورمونتفاوت هورمون

 شوند.ارد خون مید؛ ولی ومحل تولید و اثر هورمون یکی باشد مانند اتیلن. هورمون استروژن و گاسترین نیز محل تولید و اثر یکسان دار در گیاهان ممکن است

 کنند.ها، شرایط محیطی نیز رشد گیاه را تنظیم میعالوه بر هورمون

 ارند.تر و بهتری درت مساعد بودن شرایط)آب، غذا، نور و ...( رشد سریعدهند. ) در صوگیاهان با تنظیم سرعت و الگوی رشد خود، به محیط پاسخ می

 کنند. مثال پاسخ به نور توسط اکسینکننده رشد شرو  میهای تنظیمهای محیطی را هورمونهای یک گیاه به محرکاز پاسخ بسیاری

های هورمون

 گیاهی

 فبخشی از بافت هد کاربرد مکانیسم اثر  محل یا نحوه تولید

 هارئوس ساقه اکسین

های )مریستم راسی و برگ

 جوان راسی(

تحریک رشد از راه طویل 

ها بدلیل افزایش شدن سلول

 سلولی انعطاف دیواره

 نورگرایی

 تحریک رشد طولی ساقه

 هادار کردن قلمهریشه

 زایی در کشت بافتبه همراه سیتوکینین: ریشه

 چیرگی راسی

های کالنشیمی و سلول

های ی، مریستمپارانشیم

 ریشه

ساقه)مریستم راسی(،   ژیبرلین

های درحال ریشه و دانه

 نمو)رویان درون دانه(

 هاشدن ساقهتحریک طویل محرک رشد، نمو و تمایز

 هازنی دانهها و جوانهنمو میوه

 های بدون دانه)نازا(تولید میوه

 هامیوه بعضیدرشت کردن 

ای از های بافت زمینهسلول

نشیم، پارانشیم، جمله کال

های رویانی در و برگ ریشه

 دانه

 هارئوس ریشه سیتوکینین

 دانه و میوه

تحریک رشد از راه تحریک 

تقسیم سلولی و تاثیر بر مدت 

 اینترفاز

 های گیاهکاهش سرعت پیرشدن برخی از اندام

 های گلشادابی شاخه

 رها و سبزیجات در انباداری میوهافزایش مدت نگه

های تمایزنیاته در کشت قه از سلولتشکیل سا

 بافت

مقابله با چیرگی  تحریک تقسیم سلولی 

 راسی

ای از های بافت زمینهسلول

های جمله سلول

 پارانشیمی

 های گیاهیاغلب بافت اتیلن

های رسیده، )میوه

 دیدههای آسیببافت

 های ساقه(گره

کنترل سرعت رشد، سنتز 

ها در و انتقال یون هاوتئینپر

 شرایط نامساعد محیطی

 های محیطیبه استرس پاسخ

ها)مثل تسریع و افزایش رسیدگی میوه

هایی که قبل از فرنگی، انگور و دیگر میوهگوجه

 شوند.رسیدگی چیده می

های گیالس و تسهیل برداشت سست شدن میوه

 مکانیکی

 جلوگیری از رشد طولی گیاهان

 های گیاهبیشتر بافت

 های گیاهیاغلب بافت آبسزیک اسید

 )برگ، ساقه، ریشه(

کنترل سرعت رشد، سنتز 

ها در و انتقال یون هاپروتئین

 شرایط نامساعد محیطی

 آبیپاسخ به استرس کم

نقش اصلی: خفتگی دانه و جوانه)مخال  ژیبرلین 

 و سلوالز(

تنظیم تعادل آب در گیاهان تحت تنش خشکی از 

ها ها: پالسمولیز سلولبستن روزنه( ۱طریق: 

 نگهبان

ها: فعالیت بیشتر ( حفظ جذب آب توسط ریشه2

 دایره محیطیه

 های نگهبان روزنهسلول

 های دایره محیطیهسلول

 های رویان دانهسلول
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 اهیهای گیورمونه 

 کنند.کننده رشد شرو  میهای تنظیمهای محیطی) از جمله حرکات القایی(، هورمونهای یک گیاه را به محرکبسیاری از پاسخ

 تند. وثر هسمهای سلول هدف ها و تولیدپروتئینشوند و بر بیان ژنهدف، سبب تغییر فعالیت سلول می هایِ سلولهای گیاهی با اتصال به گیرندهی هورمونهمه

 شود.اسید کنترل میها توسط اتیلن و آبسزیکمحیطی، سنتز پروتئیندر شرایط نامساعد 

 شرایط محیطی نیز کنند.ها الگوهای رشد گیاهان را کنترل میهورمون

  کند.رشد گیاهان را تنظیم می

 نورگرایی، فتوتروپیسم 

 های مربوط به نورگرایی:اولین آزمایش
 ین و پسرش انجام شدند.( توسط چارلز دارو۱

شدگی( آن در کند؛ اما پاسخ رشدی)خمشود، دریافت میهای مربوط به گیاهان گندمی، نوری را که از یک طرف به آن تابیده میبردند که راس گیاهچه( پی2

 هان به سمت نور)حرکت القایی و نورگرایی)گرایشی(خمیدگی این گیا  تر، یعنی دور از راس قابل مشاهده است.های پایینقسمت

 آزمایش فریتز ونت 

کننده رشد را که کییِ تحریشود. ونت این ماده شیمیاشود، باعث این خمیدگی میها تولید میفریتز ونت به این نتیجه رسید که یک ماده شیمیایی که در راس ساقه

 شود، اکسین نامید.باعث خمیدگی ساقه می

 اکسین 

 آیا اکسین همیشه محرک رشد است؟ ............ 

 کند؟ ......آیا همیشه در پاسخ به نور عمل می 

 سازی تاثیر دارد؟ .........آیا بر پروتئین 

 زایی در کشت بافت؟ .......زایی و ساقهتاثیر آن بر ریشه 

  یابد؟ ...........طول گیاه، در نور کامل خورشید افزایش می 

ی
رگ
دو
ور
ن

 

 سخ یک گیاه به طور روز و شبپا 

 کنند.دهی میاز گیاهان به محض رسیدن به بلوغ به گل بعضی

 گیرد.از گیاهان در اثر تغییرات روز و شب صورت می بسیاریهای رشد و نمو دهی و دیگر جنبهالگوهای فصلی گل

 کنند.ها طول روز و شب را به طور مصنوعی کنترل میدر گلخانه

 اغلب گیاهان

 

 روزکوتاه

 بلند()شب

 کنند. در صورت کوتاه بودن طول روشنایی و بلندبودن شب گلدهی می

 کنند.دهی نمیاگر شب بلند با فلش نوری شکسته شود، گل

 بنت قنسول

  گیرد.ها تحت تاثیر طول روز قرار نمیگلدهی آن تفاوتبی

 روزبلند

 کوتاه()شب

 کنند.می تاه بودن شب گلدهیدر صورت بلند بودن طول روشنایی و کو

 کنند.دهی میاگر شب بلند با فلش نوری شکسته شود، گل

 نوعی زنبق

 تری نسبت به طور روز و شب دارند.پاسخ پیچیده گیاهانبرخی

 دهد.از گیاهان را تحت تاثیر قرار می بسیاریدما رشد و نمو  پاسخ به دما

 شود.میاز گیاهان ِگوجه فرنگی  بسیاریدهی لدمای بسیار باال در طول شب، موجب عدم گ

ل گر اویل بهار د(، رماتحت تاثیر س بسیاری از گیاهان در صورتی که به مدت چند ساعت در معرض دمای پایین قرار نگیرند،) تجزیه آبسزیک اسید

 دهند.نمی

 مانند.(یفعال مدر زمستان حتی اگر گرم هم باشد، غیر شود. )دماهای پایین، باعث ورود گیاه به مرحله موقتی عدم فعالیت در پاییز می

شود. این می تشکیل های این گیاهانهای محافظتی ضخیمی دور جوانهریزند؛ در این هنگام پولکریز در طول پاییز میهای گیاهان برگمثال: برگ

 دهند.های جدید تشکیل میها پس از یک دوره سرما، برگجوانه
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 گیاه زنبق همانند ............  

 رود.ی رویشی از بین می( داوودی، معموالً پس از طی دو دوره2 ی خود، سه بخش متمایز دارد.( نرگس، در برش عرضی ساقه۱

 باشد.ی گل میعباسی، فاقد اولین و دومین حلقه( الله4 تواند با کوتاه شدن طول شب، گل دهد.( بنت قنسول، می3

 

 مثال هایویژگ انوا  حرکت

های مرده گیاه ها و بخش( توسط سلول۱ غیرفعال

 گیرد.صورت می

( فقط به محرک خارجی وابسته است، و 2

 باشد.های درونی میمستقل از محرک

های خزه و هاگ های جنسی و پراکنده شدن( بازشدن هاگدان۱

در اثر  ها در بازدانگان و نهاندانگانسرخس و بازشدن میوه

 تغییر میزان رطوب هوا

 دار( بازشدن کسیه گرده در گیاهان دانه2

های ها و کیسه( بازشدن مخروط در بازدانگان)میوه(، بازشدن بساک3

 گرده

 هاها در خزه، سرخس و قارچ( انتشار هاگ4

 های گرده در بازدانگان و نهاندانگان( انتشار دانه5

   
 

ال
فع
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 ها و عوامل درونی بستگیفقط به محرک خودبخودی

های بیرونی)مانند دارد و مستقل از محرک 

 باشد.نور، جاذبه و ... می

 ها از علل ایجاد آن: رشد نابرابر بخش

ها مختل  یک اندام یا تغییر در حجم سلول

 به دلیل تورژسانس و پالسمولیز

 

گیاهان پیچنده  یا نوک  ساقهرشد مارپیچی نوک  پیچش 

 واران)لوبیا، نخود و ...( است. گیاهان تیره پروانه برگ

 گاه خودشدن ساقه یا برگ به تکیهمحکم

ساقه یا در هر زمان سرعت رشد در بخشی از  علت پیچش 

 باشد.ها میبرگ بیشتر از سایر بخش

 حرکت پیچشی برخورد نوک ساقه به جسم باریکی

 گاهمحکم شدن ساقه به تکیه

نیز ممکن است به عنوان نوعی  های نگهبان روزنهحرکت سلول

 حرکت خودبخودی تلقی شود.
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های خارجی مانند نور، گرما، ( به محرک۱ گرایشی

آب و مواد شیمیایی و جاذبه زمین وابسته 

 است.

های درحال رویش)ریشه، ااندام ( پاسخ2

 های خارجی ساقه، و ...( به مرحک

ف جهت درجهت یا خال شدن()خمحرکت

 محرک

وابسته بودن حرکت به جهت  

 محرک

 ( نورگرایی ریشه و ساقه۱

 )دانه لوبیا؟(گرایی ریشه و ساقه( رمین2

 گرایی، گرماگرایی و ....گرایی، آب( شیمی3

سط نورگرایی ناشی از عملکرد هورمون اکسین است، و اولین بار تو

ده! فریتزونت هم که آزمایش کرد و داروین و پسرش مشاهده ش

 گذاری کرد.اکسین را نام

های خارجی مانند نور، مواد ( به محرک۱ تاکتیکی

 شیمیایی و ..... وابسته است.

  به سوی محرکهای ( حرکت سلول2

 حرکت در جهت محرک 

ه بفاقد تاژک  دار یاهای گیاهی)انتروزوئیدها(، تاژک( جذب گامت۱

 سمت تخمزا

مت س( حرکت آغازیان فتوسنتزکننده مانند گروهی از اوگلناها به 2

 نور

 با خاصیت تاکتیک شیمیایی  ها( حرکت نوتروفیل3

 تنجشی

 

شب 

 تنجی
تغییر میزان نور،   خارجی محرک

 محیط است.

شدن هدر روز و بست ابریشم های مرکب اقاقیا و گلبرگ(  باز بودن ۱

 ها در شبآن

ها در شب ) شدن آنبرخی گیاهان در روز و بسته هایگل( باز بودن 2

ها و حشراتی که در شب تغذیه عدم گرده افشانی توسط خفاش

 کنند.(می

لرزه 

 تنجی
 در گیاه حساس ی مرکبهابرگشدن فوری ( تارخوردن و بسته۱ لمس محرک خارجی 

 بساوش

 تنجی
لمس و برخورد  محرک خارجی آن 

 اشیا

خوار مانند دیونه به برخورد اشیا و گیاهان گوشتبرگ حساسیت 

 ها در اثر تماس با بدن جانور شکارشدن آنلمس و جمع
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 مکانیسم نو  حرکت  در گیاهان  بخش حرکتی

 شب تنجی گل ابریشم بهای مرکبرگ

 ها بستهها باز و شبروز

، رندهر یک از دو برگچه ای که در برابر هم قرار دا

شوند و در خورند و به یکدیگر نزدیک میتار می

 گیرند.کنار هم قرار می
 اقاقیا

 لرزه تنجی گیاه حساس

 شند.پس از لمس بسته می


