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وسیلة فتوسنتز، بخشی از توانند بهمی تر گیاهانبیشچه گر 

ها، لیپیدها و ها، پروتئینمورد نیاز خود مانند کربوهیدرات مواد

چنان به مواد مغّذی اما همبعضی مواد آلی دیگر را تولید کنند 

گیاهان، این مواد را به کمک  مانند آب و مواد معدنی نیاز دارند.

کنند. گیاهان چه جذب می هایژه ریشهوبههای خود، اندام

ها به سازوکارهایی برای جذب مواد مورد نیاز و نیز انتقال آن

مواد حاصل از فرایند فتوسنتز چگونه به  ؟های خود دارنداندام

شوند؟ در این فصل به فرایندهای مربوط سراسر گیاه منتقل می

 پردازیم.به تغذیه، جذب و انتقال گیاهان می

 تغذیة گیاهی: 1گفتار 

، گیاهان برای رشد و نمو، به مواد مختلفی نیاز دارند. گیاهان

کنند. این مواد را از هوا، آب یا خاک اطراف خود جذب می

موادی است که گیاهان از هوا  ترینیکی از مهماکسید کربن دی

و بنابراین یکی از عناصر  اساس مادة آلیکنند. کربن، جذب می

است. این گاز به همراه سایر گازها از راه مورد نیاز گیاهان 

شود. مقداری از کربن به گیاه وارد می ایفضاهای بین یاخته

آید درمی کربناتصورت بیبهشدن در آب، اکسید هم با حلدی

جذب شود. سایر مواد  ها و یا ریشهتوسط برگتواند که می

 شوند.از طریق خاک جذب می تربیشمغذّی هم 

 
 عناصر مورد نیاز برای گیاه -1شکل 

 

 خاک و مواد مغذی مورد نیاز گیاهان

ها ترکیبی از مواد آلی و غیرآلی و ریزاندامگانخاک، 

به علت  های مناطق مختلفاست. خاک ها()میکروارگانیسم

داری آب، مقدار توانایی متفاوتی در نگهتفاوت در این ترکیبات، 

 مواد معدنی دارد. و pHهوای خاک، 

از بقایای  طور عمدهبهبخش آلی خاک یا گیاخاک )هوموس(، 

   ها تشکیل شدهاجزای در حال تجزیة آن به ویژهجانداران و 

 

درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را  :1 تمرین 

 مشخص کنید:

 کنند.الف( همة گیاهان فتوسنتز می

ته از طریق فتوسنتز کننده در غشای یاخب( همة مواد شرکت

 قابل تولید است.

پ( هیچ گیاهی بدون ریشه قادر به جذب آب و مواد معدنی 

 نیست.

اکسید جذب صورت کربن دی، کربن را فقط بههات( برگ

 کنند.می

 پاسخ: 

 ب( درست  الف( نادرست

 ت( نادرست  پ( نادرست

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید: :2 تمرین 

 اساس پروتئین است. ……ر الف( عنص

توسط ریشه قابل جذب  ……صورت اکسید بهب( کربن دی

 است.

 کربناتب( بی  الف( کربن پاسخ:

 

 

 نکته 

 خاک

عوامل 

 غیرزنده

 مواد غیرآلی

 آب

 هوا

 مواد معدنی

 مواد آلی

 هوموس

نشده بقایای تجزیه

 جانداران

 عوامل زنده
 هامیکروارگانیسم

 هاباکتری

 هاقارچ

 آغازیان

 ها و حشراتکرم
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تر گیاهی بیشها از اجزای گیاخاک، که منشأ آن بعضیاست. 

علت داشتن بارهای بهکنند که ، موادی اسیدی تولید میاست

این کار  دارند.های مثبت را در سطح خود نگه میمنفی، یون

اخاک باعث گیشود. ها میوشوی این یونشست مانع ازگیاخاک 

 که برای نفوذ ریشه مناسب است. شودنرمی بافت خاک نیز می

 

 

 

 

 

 

 

های مثبت را در سطح خود های منفی خاک، یونیون -2شکل 

 دارند.نگه می

 

ها در سنگ شیمیاییو  فیزیکیذرات غیرآلی خاک از تخریب 

شوند. این ذرات از اندازة ایجاد می هوازدگیفرایندی به نام 

را شامل  رس تا بسیار درشت شن و ماسهک بسیار کوچ

شدن آب، که باعث زدن و ذوبتغییرات متناوب یخ شوند.می

 هوازدگی فیزیکیای از اثر شود، نمونهها میخرد شدن سنگ

است. اسیدهای تولید شده توسط بعضی از جاندران و نیز ریشة 

 ایجاد کنند. هوازدگی شیمیاییتوانند گیاهان هم می

 

 معدنی در خاک جذب مواد

دو عنصر مهمی هستند که در ساختار  فسفرو  نیتروژن

کنند. گیاهان، این های وراثتی شرکت میها و مولکولپروتئین

 کنند.جذب می تر از خاکبیشدو عنصر را 

 جذب نیتروژن

)N(نیتروژن  %78که جوّ زمین دارای با این است، گیاهان  2

 تربیش. مولکولی نیتروژن را جذب کنندتوانند شکل نمی

یون آمونیوم صورت نیتروژن مورد استفادة گیاهان به

)NH(

در خاک و  تربیشترکیبات  است. این نیترات یا4

ای از این فرایندها شوند. خالصهتشکیل می ریزاندامگانتوسط 

ه ه تبدیل نیتروژن جو بنشان داده شده است. ب 3در شکل 

شود. گفته می تثبیت نیتروژننیتروژن قابل استفادة گیاهان 

نیتروژن تثبیت شده در خاک، حاصل عملکرد زیستی  بخشی از

  کنندة نیتروژن، های تثبیتباکتری هاست.بعضی از باکتری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کدام عبارت درست است؟ :1تست  

یزاندامکان ( مقدار هوای خاک وابسته به مواد آلی و غیرآلی و ر1

 است.

اند که های مثبت در هوموس مواد اسیدیدارندة یون( بخش نگه2

 همگی منشأ گیاهی دارند.

تر از شن بوده و جزو مواد ( اندازة ذرات رس بسیار درشت3

 اند.غیرآلی خاک

( هوازدگی شیمیایی همانند هوازدگی فیزیکی مستقل از عوامل 4

 دهد.زندة خاک رخ می

معدنی خاک و مواد  pHداری آب، هوا، در نگه توانایی پاسخ:

« 1»هاست. گزینة وابسته به مواد آلی، غیرآلی و میکروارگانیسم

 درست است.

 تر منشأ گیاهی دارند.بیش«: 2»گزینة 

 اند.ذرات رس ریزتر از ذرات شن«: 3»گزینة 

 در هوازدگی شیمیایی«: 4»گزینة 

 کدام عبارت نادرست است؟ :2 تست 

 فسفر وجود دارد. DNAساختار لسیتین همانند ( در 1

 کربنات از طریق ریشه قابل جذب است.( آمونیوم همانند بی2

 ( گیاهان توانایی کمی در جذب نیتروژن به شکل مولکولی دارند.3

تر توسط عوامل زندة خاک تولید ( آمونیوم همانند نینرات بیش4

 شوند.می

توانند است اما گیاهان نمی 2Nجو زمین  %78اگر چه  پاسخ:

 درست است.« 3»شکل مولکولی نیتروژن را جذب کنند. گزینة 
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کنند. زندگی می همزیست با گیاهانیا  صورت آزاد در خاکبه 

و  به مقدار قابل توجهی دفعها شده در این باکترینیتروژن تثبیت

ترین شود. مهمبرای گیاهان قابل دسترس می هاپس از مرگ آن یا

نیتروژن، در ادامة این فصل توضیح داده خواهد شد.  انواع تثبیت

های مؤثر در تثبیت ژنبرای انتقال  های زیادیتالشامروزه 

، هابدون نیاز به این باکتریتا ، نیتروژن به گیاهان در جریان است

 نیتروژن مورد نیاز در اختیار گیاه قرار گیرد.

شوند. نقش های خاک دیده میاز باکتری انواع دیگری 3در شکل 

 دار چیست؟ها در تغییر و تبدیل مواد نیتروژنهر یک از آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دار و چگونگی جذب آن از خاکتغییرات مواد نیتروژن -3شکل 

 جذب فسفر

رشد گیاهان ( از دیگر عناصر معدنی است که کمبود آن، Pفسفر )

صورت ورد نیاز خود را به. گیاهان، فسفر مکندرا محدود می

چه فسفات در خاک گرآورند. دست میسفات از خاک بههای فیون

یکی از  اغلب برای گیاهان غیرقابل دسترس است. فراوان است،

دالیل آن، این است که فسفات به بعضی ترکیبات معدنی 

متصل  طور محکمیبه (مثل آهن، کلسیم و آلومینیم)خاک

 هاتری از ریشهشبکة گستردهی جبران، گیاهان برا برخیشود. می

کنند که جذب ، ایجاد میترتار کشندة بیشهای دارای و یا ریشه

 دهد.را افزایش می

 بهبود خاک

برخی مواد یا  کمبودخاکِ مناطق مختلف ممکن است دچار 

ها را برای تواند آنها میمواد دیگری باشد. اصالح این خاک فزونی

ها دچار کمبود باشند، با اگر این خاک گیاهان قابل کشت کند.

 ها را افزایش داد.خیزی آنتوان حاصلکود می افزودن

 

درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را  :3تمرین  

 مشخص کنید:

الف( هر باکتری همزیست با گیاهان، توانایی تثبیت نیتروژن را 

 دارد.

رابطة همزیستی کنندة نیتروژن با گیاهان ب( هر باکتری تثبیت

 دارد.

شده در خاک، حاصل عملکرد زیستی پ( هر نیتروژن تثبیت

 هاست.بعضی از باکتری

ها تنها پس از مرگ شده توسط باکتریهای تثبیتت( نیتروژن

 ها برای گیاهان قابل دسترس است.باکتری

  ب( نادرست  الف( نادرست پاسخ:

 ت( نادرست  پ( نادرست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ند مورد درست است؟ چ: 3 تست

هر باکتری تولیدکنندة  -
4NHکنندة نیتروژن ، باکتری تثبیت

 است.

تبدیل  -
4NH کنندة های تثبیتبه نیترات، توسط باکتری

 گیرد.نیتروژن صورت می
کنندة نیتروژن مستقیماً توسط محصوالت باکتری های تثبیت -

 جذب نیست. ریشه قابل
آمونیوم جذب توسط ریشه گیاهی از طریق آوند چوبی به بخش  -

 شود.هوایی فرستاده می
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 های آمونیاک سازمورد اول نادرست ست، مثالً باکتری پاسخ:
را به آمونیوم  2Nکننده مورد دوم نادرست است. باکتری تثبیت

های لی تبدیل آمونیوم به نیترات توسط باکتریکنند وتبدیل می
 گیرد. ساز صورت مینیترات

مورد سوم درست است مثل آمونیوم و مورد چهارم نادرست است. 
 درست است.« 1»گزینة 
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ها را ، آنای گیاهانتشخیص نیازهای تغذیهشناسان برای زیست

ها، این محلول (.4)شکل  دهندهای مغذّی رشد میدر محلول

از این شیوه آب و عناصر مغّذی محلول به مقدار معین دارند. 

برای تشخیص اثرات عناصر بر رشد و نمو گیاهان نیز استفاده 

 شود.می

 

 
های ای برای کشت گیاهان در محلولدستگاه ساده -4شکل 

 مغذی

 

، به ها محدود استدر اغلب خاک پتاسیمو  فسفر، مقدار نیتروژن

این عناصر وجود دارند. کودهای  کودها تربیشهمین دلیل در 

مهم در انواع آلی، شیمیایی و زیستی )بیولوژیک( وجود دارند. 

. این اندشامل بقایای در حال تجزیه جانداران، کودهای آلی

کنند و چون به نیازهای آزاد می به آهستگیکودها مواد معدنی را 

ها به آن از حدّ دارند، استفادة بیش تریشباهت بیشجانداران 

، احتمال معایب این کودهازند. از می تریآسیب کمگیاهان 

 زاست.آلودگی به عوامل بیماری

در  به راحتیشامل عناصر معدنی هستند که  کودهای شیمیایی

کمبود  به سرعت،توانند گیرند؛ بنابراین میاختیار گیاه قرار می

ای مواد مغذّی خاک را جبران کنند. مصرف بیش از حد کوده

به خاک و محیط زیست وارد  های زیادیآسیبتواند شیمیایی می

و بافت خاک را تخریب کند. از طرفی، با شسته شدن توسط 

شوند. حضور این مواد باعث ها وارد میها، این مواد به آببارش

شود. افزایش می گیاهان آبزیو  هاجلبک، هارشد سریع باکتری

تواند شود و مییژن کافی به آب میاین عوامل مانع نفوذ نور و اکس

 شود. باعث مرگ و میر جانوران آبزی

هایی هستند که برای خاک مفید شامل باکتری کودهای زیستی

خاک را افزایش  بعضی مواد معدنی، تکثیر خودو  با فعالیتو 

است.  هزینه ترکمو  تربسیار سادهدهند. استفاده از این کودها می

به خاک افزوده  ه همراه کودهای شیمیاییمعمواًل باین کودها 

 شوند و معایب دو نوع کود دیگر را ندارند.می

هر یک از عناصر زیر به چه شکل یونی  :4 تمرین 

 شود:توسط ریشه ریشه گیاهان جذب می

 ب( کربن   الف( فسفر

 پ( نیتروژن

 کربناتب( بی  الف( فسفات پاسخ:

 پ( نیترات یا آمونیوم

 

 است؟ نادرستعبارت  کدام :4 تست 

 کنند.صورت فسفات از خاک جذب می( گیاهان، فسفر را به1

های تمایزیافته ( برخی از گیاهان برای جذب فسفات سلول2

 روپوستی فراوانی دارند.

 شود.( فسفر به شکل یونی در خاک به مقدار اندک یافت می3

تر فسفات ( بعضی از ترکیبات معدنی خاک مانع از جذب بیش4

 شود.توسط گیاه می

فسفر به شکل یونی )فسفات( در خاک به فراوانی یافت  پاسخ:

 درست است.« 3»گزینة  شود.می
 

 

 نکته 

 معایب مزایا ترکیبات نوع کود

 آلی
بقایای در 

حال تجزیه 
 جانداران

به آهستگی آزاد  -1
 کردن موا معدنی

تر به آسیب کم -2
گیاهان در استفاده 

 هابیش از حد آن

حتمال آلودگی به عوامل ا
 زابیماری

 شیمیایی
عناصر 
 معدنی

جبران سریع کمبود 
 مواد مغذی خاک

آسیب زیاد به خاک و  -1
محیط زیست در مصرف 

 بیش از حد
 تخریب بافت خاک -2
مرگ و میر جانوران  -3

آبزی به دلیل وارد شدن 
ها توسط این مواد به آب

بارش و رشد سریع 
ها و ها، جلبکباکتری

 یاهان آبزیگ

 زیستی 
 )بیولوژیکی(

 باکتری

شامل  -1
های مفیدی باکتری

که موجب افزایش 
مواد معدنی خاک 

 شوند.می
تر استفاده ساده -2

 ترو کم هزینه

معایب دو نوع کود دیگر 
 را ندارد.
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طور که کاهش عناصر مغّذی در خاک برای گیاهان همان 

تواند واد در خاک میبار است، افزایش بیش از حدّ بعضی مزیان

و مانع رشد گیاهان شود. بعضی گیاهان  مسمومیت ایجاد کند

صورت های زیادی از این مواد را درون خود بهتوانند غلظتمی

تواند آرسنیک را مثالً نوعی سرخس میداری کنند؛ ایمن نگه

  ای سمی برای گیاه است، در خود جمع کند.که ماده

 
 

های رسنیک را جذب و در کریچهنوعی سرخس که آ -5شکل 

  کند.خود ذخیره می

 

 هاکُریچهو  هابافتتوانند آلومینیم را نیز در می بعضی گیاهان

 های اسیدیخاکدر  گیاه گل ادریسیذخیره کنند. مثاًل وقتی 

 صورتی به آبیها از ، گلبرگتجمع آلومینیمکند، با رشد می

نیز با جذب و  گیاهانبعضی (. 6کنند )شکل تغییر رنگ پیدا می

 کاهش شوری خاک، موجب هامانند نمکذخیرة بعضی مواد 

درپی شوند. با کاشت و برداشت این گیاهان در چند سال پیمی

 کاهش این مواد و بهبود کیفیت خاک شد. توان باعثمی

 
خاکهای اسیدی آبی و در رنگ گل ادریسی در خاک -6شکل 

 ست.ا های خنثی و قلیایی صورتی رنگ

 

 ……برخالف کودهای  ……کودهای  :5 تست 

 کند.شیمیایی، مواد معدنی را به آهستگی آزاد می -( آلی1

 شود.شیمیایی، موجب تخریب بافت خاک می -( آلی2

 تری دارد.زیستی، استفادة آسان و کم هزینه -( شیمیایی3

 شود.زا میآلی، موجب شیوع عوامل بیماری -( زیستی4

های ها ویژگیدرست است. در سایر گزینه« 1»گزینة  پاسخ:

 اند.کودها برعکس مقایسه شده

 

درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را : 5تمرین  

 مشخص کنید.

ها محدود الف( مقدار نیتروژن، پتاسیم و فسفر در اغلب خاک

 است.

ب( کودهای زیستی معموالً به همراه کودهای شیمیایی به خاک 

 د.شوافزوده می

ها و ها، جلبککودهای شیمیایی باعث رشد سریع باکتریپ( 

 شود.گیاهان آبزی می

ای گیاهان از شناسان برای تشخیص نیازهای تغذیهت( زیست

 کنند.کودها استفاده می

 درستب(   الف( درست پاسخ:

 ت( نادرست   پ( درست
 

 کدام عبارت نادرست است؟ :6 تست 

محل تجمع آلومینیم است معادل  ( اندامکی که در گل ادریسی1

 کند.اندامکی در پارامسی است که آب اضافی را دفع می

های با هوازدگی شیمیایی، آبی ( رنگ گل ادریسی در خاک2

 است.

درپی گیاهان در هر خاکی، باعث کاهش ( کاشت و برداشت پی3

 شود.مواد و کیفیت خاک می

یک در خود جمع تواند به مقدار زیادی آرسن( نوعی سرخس می4

 کند.

های شور کاشته برای گیاهانی که در خاک« 3»گزینة  پاسخ:

شوند صادق شوند و با جذب نمک موجب بهبود خاک میمی

 نیست.

« 3»کریچه منظور است. در مورد گزینة « 1»در مورد گزینة 

هوازدگی شیمیایی با تولید اسید همراه است که در این خاک گل 

 ادریسی آبی رنگ است.
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 جانداران مؤثر در تغذیة گیاهی: 2گفتار 

انگیزی برای گرفتن مواد مورد نیاز های شگفتگیاهان شیوه

از این جانداران  بعضیخود از جانداران دیگر دارند. گیاهان با 

این  ترین انواعمهمکنند. از برقرار می ارتباط همزیستی

ی هاباکتریو  (میکوریزا) هاایقارچ ریشهها، همزیست

 هستند. کنندة نیتروژنتثبیت

 

 ایقارچ ریشه

ها برای جذب آب و مواد مغذّی، سازگاری ترینیکی از معمول

است که به آن قارچ  هاانواعی از قارچهمزیستی ریشة گیاهان با 

با  دارگیاهان دانه %90حدود (. 7شود )شکل ای گفته میریشه

صورت یا به شهدرون ریها ها همزیستی دارند. این قارچقارچ

کنند و یا با فرستادن زندگی می غالفی در سطح ریشه

، تبادل مواد را با ریشه انجام های ظریفی به درون ریشهرشته

 دهند.می

و  گیردقارچ، مواد آلی را از ریشة گیاه میای، در قارچ ریشه

کند. پیکر فراهم می خصوص فسفاتمواد معدنی و بهبرای گیاه، 

سطح ها، نسبت به ریشة گیاه با ار ظریف قارچای و بسیرشته

تواند مواد معدنی از خاک در تماس است و می تریبیش

تری را جذب کند. وجود گیاهان شاداب همزیست با قارچ بیش

به علت توانایی قارچ  تا حدود زیادیهای فقیر، ای در خاکریشه

 .و انتقال آن به ریشة گیاه است جذب سریع موادای در ریشه

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ای که ریشه -ای: الف( طرح سادة نوعی قارچقارچ ریشه -7شکل 

دهد. بخش کوچکی از قارچ غالفی را روی ریشة گیاه تشکیل می

کند. ب( مقایسة به درون ریشه نفوذ و در تبادل مواد شرکت می

ای )چپ( و دیگری بدون آن ریشه -دو گیاه که یکی با کمک قارچ

 برابر محیطی رشد کرده است.)راست( و در وضعیت 

 چند مورد درست است؟ :7 تست 

 باشند.گیاهان دارای میکوریزا می 90% -

 در میکوریزا فقط یک نوع قارچ شرکت دارد. -

های قارچ وارد سلول گیاهی در میکوریزا ممکن نیست رشته -

 شوند.

در میکوریزا بخشی از گیاه شرکت دارد که فاقد کوتیکول  -

 باشد.می

 ( صفر4 3( 3 2( 2 1( 1

 دار هستند.(گیاهان دانه %90مورد اول نادرست است. ) پاسخ:

 ها شرکت دارند.مورد دوم نادرست است انواعی از قارچ

توانند وارد سلول های قارچ میمورد سوم نادرست است رشته

 شوند.

« 1»گزینة مورد چهارم درست است ریشه فاقد کوتیکول است. 

 درست است.

 

های زیر پاسخ ای به پرسشدر مورد قارچ ریشه :7 ینتمر 

 دهید:

 برد؟الف( کدام جاندار از این رابطه سود می

 شود؟تر توسط قارچ برای گیاه تأمین میب( کدام عنصر بیش

 گیرد؟پ( قارچ چه موادی از گیاه می

 های قارچ کم است یا زیاد؟ت( نسبت سطح به حجم در رشته

 فسفر ب(  الف( هر دو پاسخ:

 ت( زیاد  پ( مواد آلی
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 های نیتروژنکنندههمزیستی گیاه با تثبیت 

ها همزیستی دارند که این با انواعی از باکتری رخی گیاهانب

است. دو گروه  ترنیتروژن بیشدست آوردن همزیستی برای به

 .هاسیانوباکتریو  ریزوبیوماند از: ها عبارتمهم این باکتری

ته برای تقویت خاک، تناوب کشت انجام از گذش ریزوبیوم:

درپی صورت پیشد که در آن گیاهان زراعی مختلف بهمی

شد. یکی از انواع گیاهانی که در تناوب کشت مورد کشت می

است )دلیل این  وارانگیاهان تیرة پروانهگیرد، استفاده قرار می

 ،نخود، سویاها به پروانه است(. آن هایشباهت گلگذاری، نام

 این تیره مهم زراعیاز گیاهان  یونجهو  شبدر، لوبیا، عدس

هایی به نام هستند. در ریشة این گیاهان و در محل برجستگی

 ریزوبیومکنندة نیتروژن به نام باکتری تثبیت نوعی، گرهک

میرند یا که این گیاهان می(. هنگامی8کند )شکل زندگی می

ها در های آنهکشود، گرها برداشت میهای هوایی آنبخش

کنند. ایجاد می گیاخاک غنی از نیتروژنماند و باقی می خاک

نیتروژن، نیاز گیاه را به این عنصر برطرف  ها با تثبیتریزوبیوم

فراهم مورد نیاز باکتری را برای آن  مواد آلی گیاه نیزکنند و می

 .کندمی

 
 

 هاتثبیت نیتروژن توسط ریزوبیوم -8شکل 

 

ها نوعی از سیانوباکتری ها:سیانوباکتری همزیستی با

توانند می هابعضی از آنهستند که  فتوسنتزکنندههای باکتری

گیاهی  آزوال. هم انجام دهندفتوسنتز، تثبیت نیتروژن  عالوه بر

به های شمال و مزارع برنج کشور است که در تاالب کوچک

دارد  مزیستیهها وجود دارد. گیاه آزوال با سیانوباکتری فراوانی

از  بعضی(. 9کند )شکل شدة آن را دریافت میو نیتروژن تثبیت

( در نواحی فقیر از نیتروژن 9نیز )شکل  گونراگیاهان مانند 

دهند. چگونه این گیاهان با وجود نشان می انگیزیرشد شگفت

های کمبود نیتروژن چنین رشدی دارند؟ سیانوباکتری

گیاه، تثبیت نیتروژن انجام این  دمبرگو  درون ساقههمزیست 

 کنند.دهند و از محصوالت فتوسنتزی گیاه استفاده میمی

 ……سیانوباکتری  ……ریزوبیوم : 8 تست 

را به  2Nتواند می -( همانند1
4NH .تبدیل کند 

 توانایی جذب و استفاده از انرژی را ندارد. -( برخالف2

 فتوسنتزکننده است. -انند( هم3

 با گیاهان رابطة همزیستی دارد. -( برخالف4

اند. کننده نیتروژنریزوبیوم و سیانوباکتری هر دو تثبیت پاسخ:

 درست است.« 1»گزینة 

ای توانایی جذب و استفاده از انرژی را هر موجود زنده«: 2»گزینة 

 (1دارد. )فصل 

 یوم فتوسنتزکننده است.سیانوباکتری برخالف ریزوب«: 3»گزینة 

 توانند رابطة همزیستی داشته باشند.هر دو می«: 4»گزینة 

 

درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را  :8 تمرین 

 مشخص کنید.

واران برای تولید گازوئیل زیستی استفاده الف( از گیاهان تیره پروانه

 شود.می

دن عدس استفاده توان برای تراژنی کرهای ریزوبیوم میاز ژنب( 

 کرد.

 پ( لوبیا همانند یونجه توانایی تثبیت نیتروژن را دارد.

 شود.ت( به دنبال مرگ شبدر، هوموس غنی از نیتروژن ایجاد می

 ب( درست الف( درست مثل سویا پاسخ:

 پ( نادرست گیاهان قدرت تثبیت نیتروژن ندارد.

 ت( درست
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و برای  ایران نیستبومی ( گیاه آبزی آزوال، باال -9شکل 

 رشد سریعهای شمالی وارد شد. تقویت مزارع برنج به تاالب

 بسیاری آبزیانو مرگ  کاهش اکسیژن آباین گیاه موجب 

ها بدل شده شود. این گیاه اکنون به معضلی برای این تاالبمی

 است.

و  های کوچک شاخهحفرههایی که در ( سیانوباکتریپایین

کنند، نیتروژن تثبیت شده را برای میاین گیاه زندگی  دمبرگ

در  های آنبرگو  علت بزرگ بودن گیاهکنند. گیاه فراهم می

 هاست.، همزیستی با این باکتریخیزغیرحاصلاین مناطق 

 

 دست آوردن مواد غذایی در گیاهانهای دیگر بهروش

ولی در  اند،این گیاهان فتوسنتزکننده خوار:گیاهان گوشت

بعضی مواد مانند نیتروژن کنند که از نظر میمناطقی زندگی 

  برای شکار و گوارش  هابرخی برگدر این گیاهان  فقیرند.

 

 است؟ نادرستکدام عبارت : 9 تست 

کنندة نیتروژن همزیست خود، ( گونرا همانند باکتری تثبیت1

 فتوسنتز دارد.

کنندة نیتروژن همزیست خود، ( آزوال همانند باکتری تثبیت2

 سنتز دارد.فتو

های گیاه نخود نیاز گیاه را به های درون گرهک( باکتری3

 کنند.برطرف مینیتروژن 

واران فاقد های هوایی گیاه تیره پروانهبخش( 4
4NH .است 

کنندة نیتروژن های تثبیتآمونیومی که توسط باکتری پاسخ:

شود از طریق ریشه به واران میدارد. ریشه گیاهان تیره پروانه

  درست است.« 4»گزینة شود. ها وارد میبخش

 

جاهای خالی را با کلمات مناسب داخل پرانتز : 9 تمرین 

 پر کنید.

رشد آزوال زیاد  ……آلی(  -الف( استفاده از کود )شیمیایی

 شود.می

 . ……نیست(  -ب( آزوال گیاه بومی ایران )است

به  2Nگونرا،  ……ریشه(  -پ( در )ساقه
4NH  تبدیل

 شود.می

های گونرا، باکتری ……دمبرگ(  -ت( در )پهنک

 فتوسنتزکننده وجود دارند.

 –ث( هر یاخته فتوسنتزکننده در برگ گیاه گونرا )سبزینه 

 سبزدیسه(........................... دارد.

 پاسخ:

 الف( شیمیایی

 ب( نیست

 اقهپ( س

 ت( دمبرگ

 ث( سبزینه
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 واشگیاه توبرهجانوران کوچک مانند حشرات، تغییر کرده است.  

کشور هست نیز به روش مشابهی  های شمالتاالبکه در 

درون بخش کوزه مانند ها را به سرعت به حشرات و الروی آن

، انواع 11دهد. در شکل و سپس گوارش می کشدخود می

 نشان داده شده است. خواردیگری از گیاهان حشره

 
 واشگیاه توبره -10شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چند نوع گیاه گوشتخوار -11شکل 

 

یا  همهوجود دارند که  گیاهان انگلانواعی از  گیاهان انگل:

 گیاهان فتوسنتزکنندهخود را از  مواد غذاییو  بخشی از آب

ای از این گیاهان است. این ، نمونهگیاه سسکنند. دریافت می

 فاقد ریشهکند که رنگی تولید می زردیا  ساقة نارنجیاه گی

پیچد و است. گیاه سس به دور گیاه سبز میزبان خود می

الف( که به درون  -12کند )شکل ایجاد می های مکندهبخش

  گیاه نفوذ، و مواد مورد نیاز انگل را جذب دستگاه آوندی

 

 ……در هر گیاه گوشتخواری : 10 تست 

( هر برگی برای شکار و گوارش جانوران کوچک، تغییر کرده 1

 است.

آید که حشرات را به درون وجود میمانندی به( بخش کوزه2

 کشد.خود می

 توانند به کروموپالست تبدیل شوند.ها میسبزدیسه( 3

به  2N( تبدیل 4
4NH گیرد.یها صورت متوسط باکتری 

اند لذا سبزدیسه دارند گیاهان گوشتخوار فتوسنتزکننده پاسخ:

 توانند به کروموپالست تبدیل شوند.که می

 درست است.« 3»گزینة 

 ……هر گیاه انگلی  :11 تست 

 ( برای کسب مواد آلی نیاز به یک میزبان دارد.1

 کند.( همة مواد غذایی خود را از میزبان تهیه می2

 های دارای سبزینه است.بانی با یاختهمیز( دارای 3

 ( فاقد توانایی فتوسنتز است.4

توانند فتوسنتزکننده یا غیر فتوسنتز کننده گیاهان انگل می پاسخ:

« 3»گزینة کنند. باشند اما از گیاهان فتوسنتزکننده تغذیه می

 درست است.
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نمونة دیگری از این گیاهان است که با ایجاد  گل جالیزکند. می

، مواد مغذّی را نفوذ آن به ریشة گیاهان جالیزیو  اندام مکنده

 ب( -12کند )شکل دریافت می

 
 گیاهان انگل: الف(گیاه سس    ب(گیاه گل جالیز -12شکل 

 

 
 چرخة زندگی گیاه گل جالیز -13شکل 

 

 

 انتقال مواد در گیاهان: 3گفتار 

 انتقال از خاک به برگ

ها اغلب از خاک اطراف ریشه آب و مواد مورد نیاز گیاهان،

 بخشرود. شود و در مسیرهایی به ساقه و برگ میجذب می

 شود.ها به هوا تبخیر میزیادی از آب جذب شده از سطح برگ

شود. نامیده می تعرقهای هوایی گیاه اندامخروج آب از سطح 

جایی آب و مواد معدنی به سازوکار الزم را برای جابهتعرق، 

توان در دو جایی مواد در گیاهان را می. جابهکندمیبرگ فراهم 

جایی آب جابه ،در مسیر کوتاهمسیر کوتاه و بلند بررسی کرد؛ 

در مسیر شود. و مواد در سطح یاخته یا چند یاخته بررسی می

شود. تر بررسی میجایی مواد در مسیرهای طوالنیجابه ،بلند

در رسد. متر میاین مسافت در بعضی درختان به بیش از صد 

نقش دهندة مواد، عنوان انتقالبه آباین مسیرها  هر دوی

های آن است. دارد که این نقش به علت ویژگی اساسی

 ، عامل اصلی در حرکت آب است.پتانسیل آب

 چند مورد صحیح است؟ :12 تست 

فرنگی تأمین گل جالیز مواد مغذی خود را از ساقة گیاه گوجه -

 کند.می

 س دارای رنگی مشابه کاروتن یا گزانتوفیل است.گیاه س -

 گیاه سس همانند گل جالیز فاقد ریشه است. -

های کند که دارای یاختهگیاه سس از سامانة بافتی تغذیه می -

 آکنه است.نرم

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

 کند.مورد اول نادرست است از ریشه تغذیه می پاسخ:

 مورد دوم درست است.

 درست است گیاه سس فاقد ریشه است.مورد سوم نا

های مورد چهارم درست است بافت آوندی دارای سلول

 درست است.« 2»گزینة پارانشیمی است. 

 ……گیاه گل جالیز  ……واش گیاه توبره :13 تست 

 (مدارس برترآزمون )است.

  انگل -( همانند1

 دارای سبزدیسه -( برخالف2

  دارای ریشه -( برخالف3

 های منبعفاقد محل -( همانند4

 پاسخ: 
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دهندة تغییرات پتانسیل آب در خاک، گیاه و نشان -14شکل 

 هوای اطراف آن است.

 

انرژی نرژی پتانسیل، دانید که امی :(ψ)سای =پتانسیل آب

است. آب نیز  توانایی انجام کاریا  سامانهیا  شده در مادهذخیره

انرژی پتانسیل دارای انرژی پتانسیل است و از محل دارای 

 کند.حرکت میر تای با انرژی پتانسیل کمناحیهبه  باالتر

مواد و  کنندة جهت حرکت آبتعیینبنابراین پتانسیل آب، 

بر پتانسیل آب،  عوامل مهم مؤثر. یکی از تشده در آن اسحل

و  صفر استاست. پتانسیل آب خالص،  غلظت مواد حل شده

 یابد.کاهش میپتانسیل آب  شودحل میای در آن وقتی ماده

 بنابراین غلظت مواد محلول در آب بر پتانسیل آن مؤثر است. 
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 جایی مواد در مسیر کوتاهجابه

جایی مواد در این حالت، جابه ای:انتقال مواد در سطح یاخته

شود. با انجام می در حد یاختهو  غیرفعّالو  فرایندهای فعّالبا 

هایی مثل های گذشته آشنا شدید. شیوهاین فرایندها در فصل

هاست. آب یکی از هایی از این روش، نمونهانتقال فعّالو  انتشار

غشای ن است. برای انتقال آب در عرض مواد مهم برای جاندارا

غشای کُریچه بعضی و  جانوریو  های گیاهیبعضی یاخته

هست  آکواپورینهای پروتئینی به نام ، کانالگیاهیهای یاخته

که به سرعت جریان آب را به درون یاخته و کُریچه افزایش 

 شودها تشدید میآبی، ساخت این پروتئینهنگام کمدهند. می

 (.15)شکل 

 
کننده عبور آب )آکواپورین( در پروتئین تسهیل -15شکل 

 غشا

 

در عرض ریشه، انتقال آب و  انتقال مواد در عرض ریشه:

عرض شود؛ انتقال از انجام می سه روشمواد محلول معدنی به 

 انتقال آپوپالستی. وانتقال سیمپالستی ، غشا

 

 
 های انتقال مواد در مسیر کوتاهشیوه -16شکل 

 

عرض غشای جایی مواد از نتقال عرض غشایی شامل جابها

پروتوپالست همراه است. سیمپالست به معنی  یاخته

ستی حرکت مواد از است. انتقال سیمپال هاپالسمودسم

 هاست.پالسمودسمیاخته به یاختة مجاور، از راه پروتوپالست یک 

های انتقال مواد در مسیر توجه به شیوهبا  :14 تست 

 ……ال کوتاه از عرض ریشة یک گیاه علفی فقط در مسیر انتق

 (مدارس برترآزمون )……است که 

توانند از فضای بیرون آب و مواد محلول می -( آپوپالستی1

 پروتوپالست عبور کنند.

توانند از فضای آب و همة مواد محلول می -( سیمپالستی2

 های دیگر منتقل شوند.پالسمودسم به یاخته

ها برای عبور استفاده تواند از آکواپورینآب می -( عرض غشا3

 کند.

تواند مانع انتقال آب و مواد نوار کاسپاری نمی -ستی( سیمپال4

 محلول آن شود.

 پاسخ: 
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تواند از فضای پالسمودسم به می آب و بسیاری از مواد محلول  

منافذ پالسمودسم (. 61های دیگر منتقل شود )شکل یاخته

سیدها و حتی ها، نوکلئیک اقدر بزرگ است که پروتئینآن

در مسیر آپوپالستی،  کند.های گیاهی از آن عبور میویروس

نیز و  ایبین یاختهاز فضاهای  حرکت مواد محلول

 شود.انجام می ایدیوارةیاخته

آپوپالستی و  معموالً به روشآب و مواد محلول در عرض ریشه 

یابد. در این مسیر، حرکت آب و مواد سیمپالستی انتقال می

پوست ترین الیة پوست به نام دروناز روپوست تا درونیمحلول، 

از یاخته ای ظریفاستوانهپوست گیرد. درون( انجام می)آندودرم

اند و سدی را در به هم چسبیده کامالًهای آن ها است که یاخته

 (. 17کنند )شکل مقابل آب و مواد محلول ایجاد می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و سیمپالستی در گیاهان: نوار  مسیر آپوپالستی -17شکل 

از درون آوند  مانع انتقال آپوپالستیکاسپاری درون پوست، 

جایی مواد شود جابهطور که مشاهده میشود. همانچوبی می

 تواند آپوپالستی و سیمپالستی باشد.در بخشی از مسیر می

 

 

 

 

 

برای عبور آب در عرض ریشه، در مسیر  :15 تست 

 (مدارس برترآزمون )……ر عرض غشا مسی ……آپوپالستی 

 هیچ یک از اجزای یاخته دخالتی ندارند. -( برخالف1

ل آب در جهت حرکت آب نقش پتانسی -( همانند2

 کننده دارد.تعیین

 ها شرکت دارند.پالسمودسم -( برخالف3

 ها دخالت دارند.آکواپورین -( همانند4

 

 پاسخ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های ترین یاختهکدام عبارت، دربارة بیرونی :16 تست 

 ای نادرست است؟استوانة مرکزی ریشة یک گیاه دولپه

 ای قرار دارند.( در مجاورت سامانة بافت زمینه1

 توانند آب و امالح را در مسیر سیمپالستی عبور دهند.ی( م2

ها به آوندهای چوبی های محلول در آب، توسط آن( یون3

 شود.ترابری می

( به قطورترین آوندهای چوبی نسبت به آوندهای چوبی 4

 تر هستند.باریک، نزدیک

 پاسخ: 
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خود دارای نواری از جنس  دیوارة جانبیپوست در درون

گفته  نوار کاسپاریهستند که به آن  )سوبرین(پنبه چوب

توانند از می فقطشود. بنابراین آب و مواد محلول آن می

منتقل شوند. در  پوست به استوانة آوندیهای درونیاختهدرون

 کنند.کنترل میپوست انتقال مواد را های دروناین حالت یاخته

ه مانع از کند کعمل می هاییمانند صافیاین الیه در ریشه 

به درون گیاه  مضر مسیر آپوپالستییا  مواد ناخواستهورود 

جذب شده به  برگشت موادچنین از پوست، همشوند. درونمی

کند. حرکت در هر دو مسیر در بیرون از ریشه جلوگیری می

، مواد طی فرایندی به نام در آخریابد و زا ادامه میالیة ریشه

جایی بی منتقل و آمادة جابه، به آوندهای چوبارگیری چوبی

 شوند.تر میبرای مسیرهای طوالنی

 

 

 
 

 

 

 کاسپاری نوار -18شکل 

 

، نوار کاسپاری عالوه بر دیوارهای بعضی از گیاهاندر ریشة 

پوشاند و انتقال مواد را نیز می دیوارة پشتیپوست، جانبی درون

و زیر  برش عرضیکند. در می غیرممکنها را از این یاخته

دارند  شکل Uیا  ظاهر نعلیها این یاخته میکروسکوپ نوری

پوستی های درونیاخته بعضی از(. در این گیاهان 19)شکل 

در اطراف  فاقد نوار کاسپاریهست که  یاختة معبربه نام ویژه، 

انتقال مواد به استوانة آوندی از طریق این خود هستند و 

 شود.ها انجام مییاخته

 

 

 

 

کدام عبارت، دربارة ریشة یک گیاه علفی  :17 تست 

 (مدارس برترآزمون )دولپه است؟

های یاخته و فضاهای های آب فقط از طریق دیواره( مولکول1

 کنند.ای حرکت مییاختهبرون

های ( سرالد نوک ریشه فقط در تشکیل روپوست، بافت2

 ای و کالهک نقش دارد.زمینه

ها در دیوارة جانبی خود ( در استوانة مرکزی گروهی از یاخته3

 دارای نواری از جنس سوبرین هستند.

ابل آب و مواد ها سدی را در مقای ظریف از یاخته( استوانه4

 کنند.محلول ایجاد می

 پاسخ: 
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تصویر میکروسکوپی مقطع عرضی ریشة نوعی گیاه.  -19شکل 

پوست های درونیاختهاند. های معبر با پیکان نشان داده شدهیاخته

 شود.( دیده میUشکل )صورت نعلیها بهدر این ریشه

 

 معدنی در مسیرهای بلند انتقال آب و مواد

جا تا فواصل بسیار طوالنی جابه گاهشیرة خام در گیاهان، 

شده برای فواصل طوالنی، شود. انتشار و انتشار تسهیلمی

جایی مواد در مسیرهای طوالنی در گیاهان، جابه کارآمد نیست.

ای حرکت شود. جریان تودهانجام می ایجریان تودهتوسط 

است.  ترفشار کمبه جایی با  فشار زیادتری با گروهی مواد از جای

است  متر در روزچند میلیآب و مواد در گیاه،  سرعت انتشار

 چندین متر در روزای، این سرعت به ولی در جریان توده

 تحت اثر دو عاملای در آوندهای چوبی رسد. جریان تودهمی

انجام  با همراهی خواص ویژة آب، و تعرقو  ایفشار ریشه

 شود.می

 

زنده درون های و یاخته پوستدرونهای یاخته ای:فشار ریشه

های معدنی را به درون ، یونانتقال فعّال، با استوانة آوندی ریشه

کنند. این عمل باعث افزایش مقدار آوندهای چوبی منتقل می

و در نتیجه ورود آب به درون  کاهش پتانسیل آبها، این یون

ها، فشار در آوندهای اثر تجمع آب و یون شود. درآوند چوبی می

. کندای را ایجاد میفشار ریشهیابد و چوبی ریشه افزایش می

شود شیرة خام به سمت باال می باعث هل دادنای فشار ریشه

شیرة  در صعودای ، فشار ریشهتر گیاهاندر بیش(. 20)شکل 

ن را آ چند مترتواند می در بهترین حالتدارد و  نقش کمیخام 

به باال بفرستد. پس چه عاملی باعث حرکت شیرة خام به نوک 

 شود؟درختان بسیار بلند می

 

 آزمایشی برای -20شکل 

 ایاندازه گیری فشار ریشه 

 

 

اند و  ……های های معبر جزو یاختهختهیا :18 تست 

 (مدارس برترآزمون ) باشند.نوار کاسپاری می ……

  فاقد -( پوست2 دارای -( استوانه مرکزی1

 دارای -( پوست4 فاقد -( استوانه مرکزی3

 پاسخ: 

 

 

 

 

 

ه مانند ای ککدام عبارت در ارتباط با الیه :19 تست 

آزمون )کند، صحیح است؟صافی در ریشه نهاندانگان عمل می

 (مدارس برتر

 ترین الیة استوانة آوندی است.( جزو خارجی1

 های فرعی باشد.تواند منشأ ریشه( می2

 ای باشد.تواند یکی از عوامل مؤثر در پیدایش جریان توده( می3

های آن سوبرین یافت ( قطعاً در دیوارة جانبی همة یاخته4

 شود.می

 اسخ: پ
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است  مکشیانتقال شیرة خام،  عامل اصلی عامل اصلی: تعرق:

شود. تعرق، خروج آب از سطح گیاه ایجاد می در اثر تعرقکه 

علت گیاهان است.  های هواییسطح بخشصورت بخار از به

 ترر به کمتبیشاز محل دارای پتانسیل  حرکت آبنیز  تعرق

است. این  پیوستهاست. ستون آب درون آوندهای چوبی 

 دگرچسبیو  چسبیهمهای ویژگی به علتپیوستگی 

 (.21های آب است )شکل مولکول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثیر مکش تعرقی و أحرکت شیرة خام، تحت ت -21شکل 

  پتانسیل آب

های طور معمول، در کدام شرایط مولکولبه :20 تست 

فرنگی های موجود در حاشیة برگ گیاه گوجهآب از طریق روزنه

 (مدارس برترآزمون )شود؟دفع می

ها های نگهبان روزنهمکش تعرقی و دور شدن یاخته ( افزایش1

 دیگراز یک

های نگهبان ای و نزدیک شدن یاخته( کاهش فشار ریشه2

 دیگرها به یکروزنه

های معدنی به درون استوانة آوندی توسط ( پمپ کردن یون3

 های درون پوست و کاهش میزان رطوبت هوایاخته

 ها و اشباع بودن اتمسفردیس( باال رفتن فشار آب در داخل نای4

 پاسخ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آزمون )……عامل اصلی انتقال شیرة خام  :21 تست 

 (مدارس برتر

 شود.( به دنبال بسته شدن روزنة هوایی کامالً متوقف می1

 تواند موجب کاهش قطر تنة درخت است.( در شرایطی می2

تواند سبب باز شدن روزنة آبی در انتهای برگ گیاه گندم ( می3

 شود.

 شود.( با جایگزینی پیراپوست به جای روپوست غیرممکن می4

 پاسخ: 

 

 

 

 

 

...::     daneshjofa.ir     ::...

https://daneshjofa.ir/


 (زیست دهم)علی کرامت و فروش آن از سوی هر فردی ممنوع است . هسوءاستفاده از این مجموعهر گونه  : جذب و انتقال مواد در گیاهان 7فصل 

 Keramat A. 

17 

شود. نیروی های برگ انجام میگیاهان از روزنه تر تعرقبیش 

 باعثتواند قدر زیاد است که در یک روز گرم میمکش تعرق آن

 اندکتنة یک درخت شود؛ هر چند این کاهش  کاهش قطر

 است. اگر دیوارة آوندهای چوبی استحکام کافی نداشت به

 .شدله میراحتی در اثر مکش تعرق، 

 

 شود؟هایی انجام میتعرق در گیاهان از چه بخش

و  پوستک، های هواییروزنهتواند از طریق در گیاهان، تعرق می

تبادل گازها و در نتیجه تعرق  تربیشانجام شود.  هاعدسک

های نگهبان روزنة هوایی انجام بین یاخته منفذها از برگ

 شود.می

را  با باز و بسته شدن، مقدار تعرق توانندمیهای هوایی نهروز

ساختار خاص  به دلیل . باز و بسته شدن روزنهتنظیم کنند

 ها است.تغییر فشار تورژسانس آنروزنه و  های نگهبانیاخته

های نگهبان مواد محلول در یاخته به دنبال انباشتجذب آب 

مل درونی گیاه )مانند شود. عوامل محیطی و عواروزنه انجام می

ها را تنظیم شدن روزنه(، با باز و بستههای گیاهیبعضی هورمون

و  هابعضی یون انباشت فعّالکنند. این عوامل با تحریک می

ها را کاهش داده و در یاختة نگهبان، پتانسیل آب یاخته ساکارز

های نگهبان روزنه وارد های مجاور به یاختهآب از یاخته

به علت و  دچار تورژسانس شدهها در نتیجه، یاختهشود. می

ها هم، شود. بسته شدن روزنهباز می ، روزنههاساختار ویژة آن

 (.22شود )شکل انجام می فرایندی معکوسدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های هوایی.شدن روزنهچگونگی باز و بسته -22شکل 

و  نند پتاسیمهایی ماانتقال فعّال یونهای نگهبان روزنه با یاخته

باعث . این کار دهندکاهش می، پتانسیل آب را درون خود کلر

 شود.ها، روزنه باز میشده و با تورم یاخته جذب آب

 

 
 

 

 

 

 

های کلر برای باز شدن روزنة هوایی، یون :22 تست 

های شیب غلظت، وارد یاخته ……ای پتاسیم هیون ……

 (مدارس برترآزمون ) شود.نگهبان روزنه می

 در جهت -( همانند2  برخالف -( همانند1

 در جهت -( برخالف4  برخالف -( برخالف3

 پاسخ: 
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های نگهبان دیوارة یاختههای نگهبان روزنه: ساختار یاخته

پیدا  افزایش طولروزنه، ساختار خاصی دارند که با جذب آب، 

 های سلولزیآرایش شعاعی رشته ل،یکی از این عوامکنند. می

های نگهبان روزنه است که مانند کمربندی دور دیوارة یاخته

این کمربندهای سلولزی، هنگام تورژسانس یاخته،  قرار دارند.

افزایش طول  ولی مانعیاخته شده،  از گسترش عرضیمانع 

های تر دیوارة یاختهضخامت بیش، عامل دیگر شوند.نمییاخته 

. هنگام تورژسانس، روزنه در محل تماس دو یاخته استنگهبان 

این دیواره، دیوارة  بخش شکمیدر  تربیشبه علت ضخامت 

باعث  ین دو ویژگیشود. امی تر منبسطبیشیاخته پشتی 

ها خمیدگی پیدا یاختهشود هنگام جذب آب و تورژسانس، می

ل در این حالت امکان تباد باز شود.روزنة هوایی  منفذو  کند

 (. 23شود )شکل گازها، فراهم می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های سلولزیآرایش شعاعی رشته -23شکل 

 هاعوامل محیطی مؤثر بر باز و بسته شدن روزنه

از  اکسیددیکربنو  رطوبت، دما، مقدار نور، تغییرات در گیاهان

های هوایی است. عوامل محیطی مؤثر بر حرکات روزنه ترینمهم

 از عوامل درونی مهم، های گیاهیهورموننیز و  مقدار آب گیاه

اکسید، تا کربن دی کاهشمقدار نور، دما،  افزایشهستند. 

ها در گیاهان شود. روزنه باعث باز شدنتواند حدی معین، می

بعضی گیاهان نواحی خشک مانند  برخیای رفتار روزنه

شود در ، در حضور نور متفاوت است و سبب میهاکاکتوس

و از هدر رفتن آب جلوگیری  بسته بمانندها روزنه طول روز،

 پوشیده شدن، فرو رفتههای ها، روزنهروزنه کاهش تعدادشود. 

نیز از دیگر  هاسطح برگیا  کاهش تعدادو  هاکرکاز  برگ

 های خشکدر محیطهای گیاهان برای زندگی سازگاری

 هستند.

کدام عبارت در ارتباط با گیاه تره نادرست  :22 تست 

 (مدارس برترآزمون )است؟

های نگهبان روزنه، های پتاسیم و کلر در یاخته( با کاهش یون1

 یابد.تعرق کاهش می

های های نگهبان روزنه هوایی، یاخته( با پالسمولیز یاخته2

 شوند.روپوستی مجاور دچار تورژسانس می

شود ستون چسبی و دگرچسبی آب باعث میهای هم( ویژگی3

 ها باال رود.صورت پیوسته از راه پالسمودسم نایدیسآب به

ای و افزایش انباشت ساکارز در ( به دنبال کاهش فشار ریشه4

 شود.های نگهبان، کم یا متوقف مییاخته

 پاسخ: 

 

 

های موجود کدام عبارت، دربارة همة روزنه :23 تست 

آزمون )لپه و دولپه درست است؟در برگ گیاهان علفی تک

 (مدارس برتر

 شوند.( باعث انجام تبادالت گازی گیاه با محیط خارج می1

 شوند.ای در آوندهای چوبی می( باعث حفظ جریان توده2

 شوند.های گرم و خشک بسته میگرفتن در موقعیت ( با قرار3

های نگهبان، تغییر اندازه ( در پی تغییر فشار آب در یاخته4

 دهند.می

 پاسخ: 
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 تعریق 

 کاهشکه شدت تعرق  بسیار مرطوبیا در هوای  در هنگام شب

های یون پمپ کردنچنان به هم پوستهای درونیاختهیابد، می

دهند. اگر مقدار آبی که ادامه می به درون استوانة آوندیمعدنی 

آن از سطح  قمقدار تعررسد از ها میبه برگ ایفشار ریشهدر اثر 

های برگ لبة یا انتهاصورت قطراتی از ، آب بهتر باشدبیشبرگ 

گویند می تعریقشود که به آن خارج می بعضی گیاهان علفی

(. گر چه شرایط محیطی ایجاد کنندة تعریق مشابه 24)شکل 

با هم اشتباه  نبایدرا  این دو پدیدهاست،  ایجاد شبنمشرایط 

انجام  های آبیروزنهای به نام ی ویژهگرفت. تعریق از ساختارها

 همیشه بازها ای است. این روزنهشود و نشانة فشار ریشهمی

 هاست.برگ لبةیا  در انتهاها هستند و محل آن

 
 تعریق در گیاهان -24شکل 

 

 حرکت شیرة پرورده

کند. دانید که شیرة پرورده، درون آوندهای آبکشی حرکت میمی

بخشی از  تواند انجام شود.ر همة جهات میحرکت شیرة پرورده د

های دیگر گیاه را تأمین گیاه که ترکیبات آلی مورد نیاز بخش

جا و بخشی از گیاه که ترکیبات آلی به آن محل منبعکند، می

ها از شود. برگنامیده می محل مصرفشوند، روند و ذخیره میمی

ندة مواد کنهای ذخیرههستند. بخش های منبعترین محلمهم

 و محل مصرفاین مواد،  هنگام ذخیرةآلی، 

 

های روزندده ةهمدد ةکدددام عبددارت، دربددار:24 تستتت 

فرنگی درسددت اسددت؟ موجددود در بددرگ گیدداه گوجدده

 (95)سراسری  

 شوند.باعث انجام تبادالت گازی گیاه با محیط خارج می (1

 کنند.های چوبی حفظ میخام را در آوند ةپیوستگی شیر (2

 شوند.های گرم و خشک بسته میبا قرار گرفتن در موقعیت (3

هدای نگهبدان، تغییدر انددازه در پی تغییر فشدار آب در سدلول (4

 دهند.می

 پاسخ: 

 

طور معمددول، در کدددام شددرایط بدده :25 تستتت 

های موجود در حاشدیة طریق روزنه های آب ازمولکول

 (96)سراسری  ؟ شودفرنگی دفع میبرگ گیاه گوجه

ها های نگهبدان روزندهافزایش کشش تعرقی و دور شدن سلول( 1

 .دیگراز یک

های نگهبددان نزدیددک شدددن سددلولای و کدداهش فشددار ریشدده( 2

 . دیگر.ها به یکروزنه

های تارکشدنده و کداهش زیاد شدن فشدار اسدمزی در سدلول( 3

   میزان رطوبت هوا

باال رفتن فشار آب در داخل آونددهای چدوبی و اشدباع بدودن ( 4

 اتمسفر

 پاسخ: 

 

صدورت های آب بهر کدام شرایط، مولکول:26 تست 

انتهای بدرگ گیداه  های موجود درمایع از طریق روزنه

 (96خارج کشور)سراسری   شود؟گندم دفع می

ها و افدزایش میدزان جدذب آن افزایش خروج بخار آب از برگ( 1

 توسط ریشه

اشدباع  های تارکشدنده وباال رفتن سرعت جذب آب در سدلول( 2

 بودن بخار آب در اتمسفر

دیگدر های هوایی به یدکهای نگهبان روزنهنزدیک شدن سلول (3

 کاهش یافتن فشار ریشه ایو 

زیادتر شدن تمایل گازهای محلول به خدروج از شدیرة خدام و ( 4

 افزایش ورود بخار آب به اتمسفر
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آیند. حرکت شمار میبه محل منبعآن،  هنگام آزادسازی

ترکیبات آلی درون گیاه از محل منبع به محل مصرف، 

برای تعیین سرعت و ترکیب شیرة پرورده نام دارد.  جاییجابه

 (. 19)شکل  ها استفاده کرداز شتهتوان می

 
 های منبع و مصرف در گیاهحلم -25شکل 

 

 
استفاده از شته برای تعیین سرعت و ترکیب شیرة  -26شکل 

 پرورده

 

از طریق حرکت شیرة پرورده  چگونگی حرکت شیرة پرورده:

و از یاختة های زندة آبکشی یاخته یاخته )سیتوپالسم(میان

حرکت شیرة پرورده از شیرة خام  بنابراینشود. انجام می دیگر

ارنست شناس آلمانی به نام است. یک گیاه ترپیچیدهو  رکندت

جایی شیرة پرورده، را برای جابه جریان فشاریالگوی  مونش،

طور خالصه مشاهده به 27ارائه داده است که در شکل 

 کنید.می

 مصرفو  تولید، شدهتنظیممواد آلی در گیاهان به صورت 

گاهی تعداد ه، دهی یا تولید میوشوند. برای مثال در گلمی

های منبع بتوانند که محل تر از آن استهای مصرف، بیشمحل

ها را فراهم کنند. در این موارد ممکن است گیاه مواد غذایی آن

 های خود اقدام کند تاها یا میوهها، دانهبه حذف بعضی گل

 

 

دار کدام عبارت، دربارة ترکیبات آلی نیتروژن :27 تست 

 دانه درست است؟شیرة پروردة یک گیاه نهانموجود در 

( با صرف انرژی و طی فرایندی به نام باربرداری آبکشی، از 1

 شوند.های آبکشی میمنبع وارد یاخته

ای در عناصر آوندی ( همواره با سرعتی معادل جریان توده2

 کنند.حرکت می

های زنده و غیرزنده در جهات مختلف ( از طریق یاخته3

 شوند.می جاجابه

های ( ممکن است در پی فعالیت بعضی باکتری4

 غیرفتوسنتزکننده تولید شده باشند.

 پاسخ: 

 

 

 ……قطعاً  ……طبق مدل مونش به دنبال  :28 تست 

 یابد.پتانسیل آب آوند آبکشی افزایش می -( بارگیری آبکشی1

 شود.آب از آوند آبکشی خارج می -( باربرداری آبکشی2

های قندها از محل -های آبکشی( افزایش فشار داخل یاخته3

 شوند.ذخیره خارج می

 -های مصرفهای منبع به محل( صدور ترکیبات آلی از محل4

 .کنندهای مصرف رشد میبخش

 پاسخ: 

 

 

 ……ای در آوندهای چوبی جریان توده :29 تست 

 (مدارس برترآزمون )……ای در آوندهای آبکشی جریان توده

 تواند تحت تأثیر انتقال فعال باشد.می -( همانند1

 تر است.تر و پیچیدهسریع -( برخالف2

 گیرد.ها صورت مییاختهاز طریق میان -( همانند3

جایی مواد در مسیرهای طوالنی عث جابهبا -( برخالف4

 شود.می

 پاسخ: 
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در مانده برسد. های مصرف باقیمقدار کافی مواد قندی به محل 

ها یا تر، تعدادی از گلهای درشتای داشتن میوهبر باغبانی،

تر ولی هایی کمچینند تا درختان میوهی جوان را میهامیوه

 تر به بار آورند.درشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چگونگی حرکت مواد در آوند آبکش -27شکل 

 

 
طرحی برای نشان دادن محل آوند آبکش و جهت  -21شکل 

دهد که در باالی حلقه نشان میتورم جریان شیرة پرورده. 

شیرة پرورده فقط در آوند آبکش و نه در آوند چوبی )بخش 

 مانده در تنه( جریان دارد.باقی

ست مونش نطبق الگوی ارائه شده توسط ار :30 تست 

 (مدارس برترآزمون )……مرحلة  ……در مرحلة 

 شود.، انرژی مصرف می4 -، همانند1( 1

 شود.، انرژی مصرف نمی3 -، همانند1( 2

 شود.، انرژی مصرف نمی3 -، برخالف2( 3

 شود.، انرژی مصرف می4 -، برخالف2( 4

 پاسخ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گیری از طرح مقابل کدام مورد نتیجه :31 تست 

 (مدارس برترآزمون )شود؟نمی

 
 ( آوندهای آبکشی در پوست قرار دارند.1

بکشی و نه در آوند چوبی جریان ( شیرة پرورده فقط در آوند آ2

 دارد.

 تر است.( حرکت شیرة خام کندتر و پیچیده3

 توانند در آوند آبکشی جمع شوند.( مواد آلی می4

 پاسخ
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