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  نکات حرفه اي  گیاهان براي کنکور
  غیـــاثی مدرس زیست ونوس

.نددانه ندار ساده هستند آوند ندارند اهانی ها گخزه  
ندک دارژ اسپرم آهنا تاییعن آن در خبش نر ی جنسیها ولس  
  دارندولی آهنا سانرتی سلول هاشرتیب

ند نداره  دارند لوله گردی عادلقاح  
  ندارندزینی  عناصر اوند ندارند شهی ر 

  تفاوت که آوند داردنی باشد با ای مثل خزه مباًی تقرسرخس
  دارندولی باشد سانرتی مدی آوند آهنا فقط تراک

  هستندی آونداهانی گنی اسپرم آهنا تاژک دارد ساده تر
ندارندل  ویک ندارند سانرتژ دارند تا دانه گرده و لوله گرده   رند آوند دادانه ها باز  

  ندارند ی دارند عناصر آوندکئیدند ها فقط ترا آونی بدر
  دو لپهای تک لپه هستند ای  هناندانه اهانیگ

 تعداد نیشرتبی باشد ی آهنا مضاعف م لقاح  تاژک ندارند و ولی آوند دانه دارند سانرت
  هناندانگان هستندیاهی گیها گونه

  خود ثابت هستندی مثل قارچ ها در جااهانی گ
  اجنام شود عبارتند ازتواند ی میاهی سلول گکیر  که دیی هاواکنش

 زیالن ن و ت پالمسودسم  پالسی دارااهانی گنی مهچنی سازنی پروتئی مهانند سازیسی رونو
  دارندیتوکندری و مبس کریاهی و گی جانوری باشند سلول هایم

  والن رند شکل منظم دارند کلروپالست  داوارهی دی برخالف جانوریاهی گیسلوهلا
  دارندودسمپالمس
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 چهیهما ی چربی شود فقط در سلول های مندهی دی جانوری در سلول های کنارهسته
شود ی مدهی دیاسکلت  

 
 

  وجود دارد نیز ای و نوروگلیاهی گی در سلول های کنارهسته
 ردی می مجی بار سلول از آن کشف شد ابتدا زنده بود سپس به تدرنی بافت چوب پنبه که اول

 توپالسمی مانده شامل هسته غشا و سی قسمت باقمی را برداروارهی دیاهی سلول گاگر از
باشد یمعادل پروتوپالست م  

 را آلوده کند اهانی توانند گی ها و قارچ ها می باکرتمانند خمتلف ی هاکروبیم
ز نداردندارد سلوله واری است پروتوپالست دواکوئول یاهی اندامک سلول گنیبزرگرت  

.  ستی نی است خطیا رهی نشاسته ذخیول و حمکم است ی ساختار سلولز حالت  
 دارند شکل وارهی که دیینشاسته و سلولز هردو از گلوکز ساخته شده اند سلول ها

اهانی و گانی ها و آغازی دارند مثل باکرتیمنظم تر  
 در وارهی درای نقش دارد زی به نوع  در استحکامیاهی گی توان گفت متام سلول هایم

حکام نقش دارداست  
 ی و پلدراتی سازد که جنس آن کربوهی را میانی مغهی مادر تلول توان گفت سی م

 و نی خنستوارهی شده دسی تازه تاسی سلول هاای دخرت لولست اما س انی پکتدیساکار
سازندی را منیپس  

 
 سلول نی فضا بری مثال در شکل زی برادی دی فضاتوان ی مزی نیاهی گی سلول هانیب

  وجود داردیاهیگ
 

 یانی مغهی ت به هسته سلول هی النی وجود دارد دورترهی جماور هفت الیاهی دو سلول گنیب
  باشدیم
 

 نیشرتی بی توانند ارتباط برقرار کنند ولی میتوپالمسی سی ها از کانال هاپالمسودسم
 توانند عبور کنند یسم مود که از پالمسی باشد موادی الن مفضایپالمسودسم ها در 

یاهی گی و هورمون هانیتامی ودی اسنویعبارتند از گلوکز آم  
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 مثال تک ی زنده هستند برای ولو پالمسودسم  ندارنددارند ن الن یاهی گی سلوهلایبعض
  مثل سلول ختم و گامت هایاهی گی هایسلول

 
 باشد در ی میول مرکزک دهد مهان وای اندازه مریی که تغی اندامکورژسانس اولین  تدر

  شودی بزرگ میاهی کشد و سلول گی مواری خود را به مست دواکوئول انس شتور
 

شود ی مدهیروپالست و کروموپالست دئول ک در واکو یاهی گی در سلوهلای رنگمواد  
 

  وجود نداردکی نوکلئیدهای و اسی ماده وراثت واکوئول  در
 و بسیاری از مواد را می تواند ذخیره کند 

  شودی مرهی ذخزی ندی اسکوئولکاکتوس در وا زی مناطق گرم ناهانیگ 
  و در رو پوست خود پوستک نداردکند یمن فتوسنتز شهیر

  باشندعامل بیماری  توانند ی مواگوئول شده در رهی ذخی هانی پروتئاکی سلیماری بدر
  آ می باشدنیتامی ساز وشی پنیکاروت

نسان جذب آن در بدن ای باشد برای می قابل حل در چرب کاروتن    
  باشدی صفرا الزم م

 
  باشدی قند دانه جو نشاسته می باشد ولی جوانه جو مالتوز مقند 

 ها ویید  کارتی کند ولی طول موج کار منی ترنیی و پانی در باالتر  و  ب  آی هالی کلروف
  داردیشرتی کاربرد ب۴۰۰ طول موج یکیدر نزد
ندباش ی دو لپه ماهانی گمهکی نعنا و روناس ی حممدگل  

 لنی خمتلف در آن هورمون اتی شوند مانند شکسنت شاخه و قسمت هاماری باهانی گهرگاه
شودی مادیز  
 

 و مرحله واسطه را دارند به جز آوند یتوکندری چرخه کربس میاهی زنده گی سلوهلامهه
 آبکش که اندامک ندارد

داشته باشند در مهه جا وجود ستی است اما تار کشنده و پوستک قرار نی سراسرروپوست   
 پوست در ی روی به جاراپوستی پرای توان گفت که روپوست وجود ندارد زی مراپوستی در پ

  وجود داردیاهی مسن گیاندام ها
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 مکان فهی و تنوع کار و وظیاهی گی بافت ها و سلول هاری نسبت به سامی پارانشبافت
باشدی انسان میوندی پی دارد معادل بافت جانوریادیز  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 در انعطاف نیچنمه دارد یادی نقش زنشیم  کالی علفی استحکام بافت ها و اندام هادر
 ی دارد اندامک کمنی دوموارهید و باشدی پوست مری نقش داشته باشد معموالً در زتواند یم

باشد ی ممی کمرت از اسکلرانشدارد طول الن  
 

 می اسکلرانش دراز استمی نسبت به پارانشی کممی کوچک است کالنشمیپارانش
  باشدی می آوندی بافتهانی باشد و معموالً بی منی درازترربیخمصوصاً ف

 که هنگام خوردن ی سختی هاذرهوجود دارد  میوه  اطراف پوشش هسته می اسکلرانش
د باشی سلول ها منی از ایا  جمموعهمی کنی دندان حس مری زیبگال  

 توانند هم دراز و هم مثل ی ممی اسکلرانشی برد سلول های را به مغز م این حس ی عصبامی و پ
  داشته باشند ی انشعاب دار های کوتاه و الندیاسکلرئ

 نیتر ی است که شکل آبکش در سطح خود دارد اصلی منافذش طوری آبکشیول هاس
 مثل یگری دی هاسلول عالوه بر آوندها یعنی نی آوندها هستند اهادی بافت ها یسلول ها

٠٩١٤٩٢٨٥٤٥٢ وجود داردزی نربیف  
 

را ؟؟ چشود ی منی است چوبی سلولوزی آبکشی آوندهاوارهید  
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 بزرگ ی چوبی آوندهاکند ی رسوب می خمتلفی چوب به شکل های چوبی آوندهاوارهیدر د
 هستند که یوند آی از عنصرهایا  جمموعهیاصر آوندعن باشند ی می آبکشیتر از آوندها

  رفته استنی از بی عرضارهوی و دی قرار گرفتند و صفحه وسطهمدر طول 
 

ها گل ندارند   باز دانهای از خزه و سرخس چکدامی هناندانه هستند و هی ها مهگگل
رندیگ ی فشرده کنار هم قرار م تیمی  مرسیسلوهلا  
 هسته اهانی سلول موجود در گستی زنده باشد قرار ناهانی هر سلول موجود در گستی قرار ن

  دارندیادی زتوزی بزرگ مراحل می هسته های امیرس ی میوهلاسداشته باشد 
 

 هدف ی باشد ولی قدرت مشی افزای طول و کمشی افزاشرتی بنی خنستی هامی مرسهدف
 هستند پس از دیپلوئی معموالً داهانی باشد گ طول می شی فقط افزانی پسی هامیترسم

 آهنا   پس گامت هستنددی ترتاپلوئاهانی از گی باشد بعضدی هاپلوئدی آهنا باگامت
  باشدی کروموزوم مهتا میرا باشد و دای مدیپلوئید
 

 باشد و به گرده ی حشرات می جذاب برای رنگ های داراباشدی دوم که گلربگ محلقه
٠٩١٤٩٢٨٥٤٥٢ کندی کمک میافشان  

 
 افشان شهی هستند که ری دارند رگربگها مواز ای هزی نی عمودی ها برگ های لپه اتک

 ی تک لپه اشهی مغز وجود دارد در رمی دارد که داخل آن پارانشیمرکز استوانه شهیدارند در ر
 تر آوند ی داخلی وجود دارند آوند چوبی ارهی آوندها دور داشودی مدهی دی فرعشهیها ر

 باشد در وسط مغز وجود ی ممی ها که ضخی دو لپه اشهیر در باشد ی تر می خارجیآبکش
 ی ستاره ای چوبی آوندهاشود ی مدهی دی آبکش وی چوبی آهنا آوند های به جارایندارد ز

بی  مشعی پهنک بزرگ دمربگ و رگربگهای دو لپه دارااهانی گیشکل هستند برگها
 دارند

 
 دوماً نقل و انتقال کنند ی به آن نفوذ مزایماری اوالً عوامل بمی پوست درخت را بکناگر

از حرف د (  هستند رهیاد ی روید آونیها  دستههایا و لپهد ه در ساقشود ی پرورده خمتل مرهیش
 در کنار هم ی و چوبی آبکشی و به شکل منظم قرار دارند آوندها)می کردیرمزگردان

  شودی مدهی ها دی مغز ساقه در دولپه ادارند قرار یهستند و در دسته بند
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  مغز وجود نداردهایا  در تک لپهیول 
 

 ستی ناهانی در مهه گنی پس تیم مرسی دارند ولنی خنستمیرسی می آونداهانی گمتام
  هستندنی پسکامبیوم  یهناندانگان دو لپه دارا

 
 باشد در پوست ی چوب پنبه ساز عضو پوست مومی پوست است کامبری ز  سازی آوندومیکامب

وجود نداردعناصر اوندی  و ئید  تراکیدرخت آوند چوب  
 

 نقش یوانند به نوع تی ماهانی قطر گشی در افزانی خنستمیترس هم منی پسمیترس مهم
 دی در تولمی پارانشدی در تولنی خنست  میترسم   و همنی پس میترسم هم نیداشته باشند و مهچن

  توانند نقش داشته باشندی آوند مدیچوب پنبه و در تول
 

٠٩١٤٩٢٨٥٤٥٢ توان گفت مهه آوندها در انتقال آب نقش داشتندیم  
 

 نی بر عکس ای شود ولی مدهی دزی ندرخت  ستو وجود دارد در پراپوستی که در پیزی چهر
 سازد در مست ی می ساز آوندها را در مست داخل چوبی آوندومی باشد کامبی م غلط حالت

  سازدی میخارج آبکش
  ساخت پوست درخت نقش دارندریستم پسین در  توان گفت دو نوع میم
 

 نیتر کی و نزدباشد یم نی مهان آوند خنستومی آوند به کامبنی چند ساله دورتراهی گکی در
  است که عدد بزرگ داردیآوند مهان

 
 هم آهنا ی مثل جنسدی تولی برارای زکنند ی می مرطوب زندگیها طی و سرخس در حمخزه

  در آب شنا کرده و خود را به گامت ماده برسانددیسلول تاژکدار با
 

 ی ها ترشحنیوتئ پرنی ارای زشود ی آزاد سلول ساخته می هابوزومی ها توسط رولیسانرت
 بزرگ ی موجود در کلروپالست و هم از روی هابوزومی هم از ری غذاسازی برااهانی گستندین

  کنندی استفاده میاهی موجود در خود سلول گیها
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 در   و برخی اغازیان مثل اسپیروژیر اهانی گ مانند  کنند ی که فتوسنتز مییسلوهلا
  دارندیاثت و کلروپالست خود ماده وریتوکندریهسته م

 
 ندارند نی کالوی کربس دارند ولیعنی هستند یهوازوم   ی و بزی ری هایباکرت

 ی ندارند ولبس کریعنی هستند ی هوازی  ها بی باکرتنی ها برعکس ایانوباکرتیس
 هستند ی سنتز کننده هستند هوازویمی ساز شرتاتی نیهای دارند باکرتنیچرخه کالو

٠٩١٤٩٢٨٥٤٥٢کربس دارند  
 

 را از جانداران هم رتوژنی جمبور هستند نکی نوکلئیدهای و اسنی پروتئدی تولی براناهایگ
 ی جاندارانستی الزم نرتوژنی ها ندیپی و لدراتی کربوهدی تولی برای ولرندی خود بگستیز

 کننده تی تثبی های کنند عبارتند از گلسنگها باکرتی متی را تثبرتوژنیکه ن
  کنندی ملی تبدومیون آمونی  را بهرتوژنین ،  که  رتوژنین
 

 دی اکسی به نوعیعنی کنند ی ملی تبدرتاتی را به نومی آمونونی ساز رتاتی نیهایباکرت
  دهندیشدن اجنام م

 
 هی جتزیهای باکرتیکی است ی ضروری وجود دو نوع باکرتومی آمونونی دی تولیبرا

رتوژنی کننده نتی تثبیها ی باکرتیگردی ساز اکیکننده و آمون  
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  استیی مولکوهلای در تنفس سلولردیگی را می تنفس سلولی است که جلوی مسکیآرسن
که از کربس به زجنیره رفته و به  انرژی تبدیل می شوند  ارسینیک جلوی این تبدیل را 

 میگیرد 
 کنند پس ی میی ها سم زدامی آنزی فعال شود بعضری با وجود سم غیمی هر آنزستی نقرار

٠٩١٤٩٢٨٥٤٥٢ باشدیه آهنا سم ها م مادشیپ  
 

؟؟دیی آهنا را بگوی هایژگی ارتباط دارند و واهانی که با گی متام جاندارانسوال  
 
 

 زی باشد و نی مهسفرگیعنی کطرفهی باشد یاری هم یعنی دو طرفه تواندی میستیمهز
 ی بودن کمک می رشته انی است ای قارچها رشته اکری باشد پیحالت شکار و شکارچ

 الزم را کسب کنند در یی جانداران هبرت نفوذ کرده و مواد غذاری ساکریند تا به پک
 کنند در قارچ ی مهی جتزی دارند و مواد را به راحتیادی گسرتش ززوزومی و لمهایقارچ ها آنز

 از آن آن از ی و خبش کوچکدهدی غالف را ملی تشکشهی از قارچ ریادی قسمت زشهیر
کندی نفوذ مشهیا به ر هوارهی دنی بی فضاقیطر  

 
 در شهی مثال در قارچ ری دارند برایادی مواقع رشد زی در بعضاهانی خمتلف گی هاشی آزمادر

  دارندیشرتی رشد باهانی گنیربلی هورمون جای و نیاثر هورمون اکس
 

 ثبیت کربن جو را تدی اکسی دیعنی ها فتوسنتز کننده هستند یانوباکرتی سمهه
کنند یمثبیت تزی را نرتوژنی ننهایا از ی بعضی ولکند یم  
 

  ی زندگیعنی وی بشهی ریعنی زویر
  کنندی می زندگشهی در رومی و بزی ری هایپس باکرت

  ٩١٤٩٢٨٥٤٥٢ان پروانه واراهانی گشهی البته در ر
 

 وجود دارد ادی آهنا هوا زی هامپارانشی نی است پس بی است آبزی کوچکاهی آزوال گاهیگ
  کنندی مدی توله دانوزی با میشی هستند که در فصل زایشیندام زا ااهانیگل ها در گ
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 و در شود ی مدی تولدراتی شده و ابتدا کربوهبی کربن ترکدی اکسی فتوسنتز آب و ددر
  خواهد شددی الزم تولی مولکول هاریطول مراحل سا

 
 دو نوع  توبره واشاهی مثال گی توانند حشره خوار باشند برای فتوسنتز کننده ماهانیگ

  حشره خواری فتوسنتز کننده برگ های عادیدارد برگ هاگ بر
 

  توبره واشاهیگ  آزوال را مشاهده کرد هماهی توان گی تاالب ها هم مدر
 

 کنند ی استفاده مدار خود جانیمهای از آنزکوژنی گلهی جتزی حشره خوار برااهانیگ
  و تار کشنده و یآوند چوب ندارد پس شهی ندارد چون رشهی ری سس ساقه دارد ولاهیگ

  نداردزی نشهی ندارد و قارچ رشهی رروپوست
 

  اهانی کسب مواد خمتلف توسط گی برایی هاروش
  ها ی با باکرتیستی مهزکی

 دو حشره خوار 
 سه انگلها

 
 
 
 
 
 
 
 

  نداردشهی سس راهی مثال خزه و گی داشته باشد براشهی ر یاهی هر گستی نقرار
 دارند تا شهی شش راهانی مثال گیخود را در خاک قرار دهد براریشه  یاهی هر گستی و قرار ن

  هبرت استفاده کنند هوااز 
٠٩١٤٩٢٨٥٤٥٢ 
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 یی هوای مناسب است به علت خروج خبار آب از راه روزنه هاطی که هوا و شرای زمانتعرق
 شود ی اجنام مکنند ی زنده نگهبان روزنه که متحرک هستند و فتوسنتز میمک سلول هاک

شود ی ساقه و شاخه اجنام م .  از برگقتعر  
 

 آن فشار ی باشد علت اصلادی زاهی گ اب باشد وی شرجای که هوا سرد ی زمانقیتعر
 قی هستند تعری آوند چوبیعنی کمک کننده مرده هستند ی باشد سلول های میها شهیر

 فقط از راه برگ امکان دارد
 

 ینی پروتئی توانند از کانال ها و پمپ های من بزرگاری بسی مولکوهلایاهی گی سلوهلادر
رندی گی مشی را پندوسیتوز و آتوزی شکل غشا حالت اگزوسرییعبور کنند با تغ  

 
 یاهانی مثال در گی است براشرتی ها بنی پروتئنی ای باشد ژن هاادی زی سازنی چقدر پروتئهر

 شود یاعث م شده و بادی ز واکوئول ی غشای هانی هستند پروتئیکه مناطق خشک
  باشدشرتی بیریآبگ

 
 آب را به ی آبی روزنه هاشوند ی باز و بسته میی هوای باز هستند روزنه هاشهی مهی آبی هاروزنه

  به شکل خباریی هوای روزنه هاکنند ی خارج معیشکل ما
 

 ی روزنه آهنا در انتهانی مهی ولباشدی دولپه میها  برگهیش و حا در کنار ی آبی هاروزنه
  باشدی م تک لپه یابرگ ه

 
 ی را به آوندهایون ها با انتقال فعال رای دارد زیادی زی هایتوکندری زا و آندودرم مشهی رهیال

کندی پمپ میچوب  
 

 ی دو لپه در وسط بزرگرت هستند معموالً آوندهااهانی گشهی در ری چوبی آوند هایسلوهلا
  تر استی داخلی چوبی تر آوندهایرونی بیآبکش

 
 سلول تار کشنده هسته و ی هسته ندارد ولباشدی از سلول تار کشنده میه قسمت کشندتار

٠٩١٤٩٢٨٥٤٥٢اندامک ها را دارد  
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 نقش مثبت یا شهی فتوسنتز و فشار ردردارند  وجود اهانی گشهی که در ریی ساختارهامهه

  دارندیو کمک
 

 فاصله کم یکی شود ی از ورود و کنرتل آب میری که باعث جلوگی دو عاملدودرم  آندر
  استی نوار کاسپارهی الیگریسلوهلا و د

 
 ها وارهی دنی تواند از بی منرای زشود ی میمپالستی سری به مسلی تبدی آپوپالستری در مسآب

  شده انددهی پوشدیپی ها با لوارهی دنی کند چون ایعبور م
 

تداف ی اتفاق می و هم در آوند آبکشی هم در آوند چوبیری گفت بارگتوان یم  
 

  شود ی مجادی ایتوسط نوار کاسپار  کنرتل  ورود مواد  دریمپالستی سری مستیامه
  باشدی خام مرهی سرعت حرکت ششی ها و افزاکروبیو م حرکت اب کنرتل جهت 

 
 است که هر دو در انتقال فعال نقش نی ادودرم  زا و آنشهی رهی الی مهم سلول های هایژگیو

رند دایشرتی بیتوکندریداشته و م  
 

  در اندودرم  وجود دارد بر اساس حالت آناهی نوع گدو
 دارد و آب ی کاسپار نواره سلول ها چهار ششم از وجه شان  مهدودرم  آنی در حالت اول سلول ها

کند ی حرکت مری مسکیفقط در   
  سلوهلا به نام معرب بدون نواری دهند و بعضی سلول ها اصال اجازه عبور منشرتی در حالت دوم ب

دهند ی اجازه ورود مال هستند و کامیکاسپار  
 

 باشد و به ی مویر دارند به شکل ا که نویاهی که گیی در سلوهلای نوار کاسپارشکل
  استمست خارج
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 ی دارد پس در بعضی خام نقش کمرهی در صعود شیا شهی ر شارف اهانی گشرتی بدر
 صعود تی توان گفت اولویم دارد یشرتی خام نقش برهی در صعود شی اشهی فشار راهانیگ

  باشدی متعرقی خام با کشش رهیش
 

 دهی دم دری فقط در ساقه ها در پریززنه ها در شاخه و ساقه وجود دارند عدسک نرو از یبعض
 ها کلروپالست دارد بزرگ است ی تک لپه ای در اطراف رگربگ های غالف اوند وشود یم

 ی کند تک لپه ایا نازک است و فتوسنتز منا لپه ای ه در دوی ولکند ی است فتوسنتز ممیضخ
 را با جی و اسفنی برگ نرده اانی مپه ای  ها دو نوع  دولیول د دارنانربگی نوع مکیها فقط 
 هم دارند

٠٩١٤٩٢٨٥٤٥٢ 
 نی برگ ارای وجود دارد زنیی دو لپه معموالً در پوسته پااهانی در برگ گیی هواروزنه

  بودندینیی پات  روپوس است و اگر در ی افقاهانیگ
  رفتی به هدر ماهی آب گری به علت تبخ

 
 شود ی اجنام متعرق  تعریق  ی خاک گرم باشد به جای باشد ولی که هوا سرد و شرجیزمان

 ی شعاعشی آرایکی شود ی میی هوای سرعت باز شدن روزنه هاشی که باعث افزایعوامل
 ی سلول های و شکمیشت پوارهی و ضخامت دطر است دوم تفاوت قی سلولزیرشته ها

باشدینگهبان روزنه م  
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 سخت و کم آب نقش دارد طی در باز و بسته شدن روزنه ها در شرادی اسکیزی آبسهورمون
  آب خود را حفظ کندگیاه  شودیباعث م

 
 ابتدا ی ها و مواد معدنونی یعنی افتد ی میا شهی ری فشارهی شبی باز شدن روزنه ها اتفاق ایبرا
 ابدی ی مشی سلول ها افزانی ای روند فشار امسزی نگهبان روزنه مینتقال فعال به سلول هابا ا

شودی اجنام شده روزانه باز م تورژسانس شوند و یجمبور به جذب آب م  
 

 اندامک ها ری کلروپالست و سای شکل هستند متحرک داراییای لوبیی روزنه هوایسلوهلا
 روزنه به شکل قیه و شاخه وجود دارند آب از طر در برگ ساق هستند روپوستیعضو بافت

٠٩١٤٩٢٨٥٤٥٢شودیخبار خارج م  
 

 فقط در برگ یچوب اوند  عضو بافت ی آوند چوبی انتهاحرکت ی مرده ب . ی روزنه آبیسلوهلا
  کنندی خارج معی به شکل ما هستند و اب را ها

 
  بندندی را م را باز در طول شب روزانهنه خود  در طول روز روز٣  ی ساهانیگ

  خنک روز روزنه ها باز هستندفقط چند ساعت ٤ن  سی اهای در گ
 

 هوا اجنام ی از خشک شدن و مبارزه با گرمیری در جلوگاهانی گی که به سازگاریعوامل
 یدر طول روز داشنت منافذ روزنه ها روزنه ها  بسته شدن می شود عبارتند از پوست ضخیم

  نگهبان روزنه وجود چوب پنبه و عدسکی حرکت سلول هانیی رو به پایفرورفته روزنه ها
 

 ی و هوا عبور مرتوژنی کربن ندی اکسی و دژنی مانند آب اکسی موادیی هوای روزنه هااز
 کنند

 
؟ پرورده نقش دارند رهی سلول ها در حرکت شکدام  

  مهراهی سلول هاکی
  دوتار کشنده 

ربیف سه   
ی آبکشی آوندهاچهار    
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حرکت  ی ولاهی پرورده از برگ به متام گرهی و برگ حرکت ششهیم از ر خارهی حرکت ش
  و در مهه جهات وجود داردشهی مهاب

 
 در سال دوم به عنوان حمل ی شود ولیمصرف حمسوب م حمل  دو ساله به عنوان اهی در گشهیر

  شودیمنبع حمسوب م
 
 
 

  حشرات
 چشم مرکب یسیدی نای تنفسمستی گردش خون باز س  ی هرتوتروف دارایجانداران پرسلول

  دارندی و قلب پشتوتیوکاری در خون ی تنفسیی فاقد گازهاولنف  هیدارا
 

کوژنیگل: ی ارهیقند ذخ  
نیتیک: یقند ساختار  

پس اندامک غشادار دارند:  هستندوتیوکاری . 
ندارند...  وسکویپس کلروپالست، روب: هرتوتروف هستند . 

 . دارندیصب و عی اچهی ماه،یوندی پ،یبافت پوشش
مورچه:  خوارند مثلزی مهه چیعنکبوت و بعض:  گوشتخوارند مثلیبعض  
 . هستندی گوارشی هامی آنزیدارا

 ... دارند ویلوله گوارش
  و فاقد گلبول قرمزیینا: ی تنفسستمیس

باز: گردش خون  
 . کنندی دفع مدی اسکیاور
  پا مثل مورچه۶ یدارا
  پرواز مثل زنبور عسلیی توانایدارا

قد پرفا  
ی اختصاصریدفاع غ  

ی و قلب پشتی شکمیطناب عصب  
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 چشم مرکب
  فرابنفش مثل زنبور عسلدی دیدارا
  هورمونیدارا

ستون،ی هسته، هیدارا DNA  ... مراز ویپل
  اورنگی کراس،یبی نوترکوز،ی و متوزی ممی تقسیدارا
ی کروموزوم جنسیدارا  
ست در ملخ با نر و در پروانه ها با ماده اتی جنسنییتع . 
  زنبور عسل،یی بکرزایی توانایدارا

  گلداراهانیتکامل مهراه با گ
یلقاح داخل   

توپالسمی در هسته و ترمجه در سی و مهانند سازیسیرونو  
  ونرتونی اگزون و ایدارا

 مثل ازشانی مورد نی هستند که غذا و مواد آلیشامل جانداران) هرتوتروف(ها مصرف کننده
کنند ی مافتی درطی کنند و آن را از حمدیدن خودشان تول در بتوانند یقندها را من . 

 
 خود ازی مورد نی آلباتی هستند که عالوه بر ترکیجانداران) اتوتروف(دکنندگانیتول
کنند ی منی تامزیها را ن  مصرف کنندهازی مورد نی آلباتی ترکی سرکی . 

 
٠٩١٤٩٢٨٥٤٥٢ها مصرف کننده هستند  جانداران متام جانوران و قارچنیدر ب . 

 
 .  هستندکننده دی تولانی آغازی و برخها ی باکرتی ، برخاهانیاغلب گ

 
 و فتوسنتز باشند ی کنندگان مندی جزء تولزی انگل مثل سس و گل جالاهانیگ

  هستندسکوی فاقد ژن روبنی بنابراکنند یمن
 دی و آب تولدیاکس ید  مصرف و کربنژنی گلوکز و اکسی هوازیِا اختهیدر تنفس 

 ژنی و آب مصرف و گلوکز و اکسدیاکس ید  که در فتوسنتز کربنی در حالشوند یم
شوند ی مدیتول . 

 
 . ای تی پی هم تولید هم مصرف می شود و فتوسنتزی هوازیِا اختهیدر تنفس 
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 دو انربگی می ، در فضاباشد ی مغز می فاقد مغز و ساقه داراشهی که ریا  هناندانهاهانیدر گ

شود یمشاهده م) ی اسفنجانربگیم + یا  نردهانربگیم(ننده نوع سلول فتوسنتز ک . 
 

 انربگی می در فضازی نباشد ی مغز و ساقه فاقد مغز می داراشهی که ریا  هناندانهاهانیدر گ
شود یمشاهده م) یغالف آوند + ی اسفنجانربگیم(دو نوع سلول فتوسنتز کننده  . 

 
 سلول فتوسنتز ی خود دارایها  برگنِیریت ز و روپوسییمتام انواع هناندانگان در روپوست رو

 .کننده هستند
 

 یها سلول.(شوند ی مدهی دزی مرده نیها  ، سلولانربگی میدر متام انواع هناندانگان در فضا
یآوند چوب ) 

 
 . شده استلی تشکاختهی هی الکی جوان معموال از یها شهیها و ر ها ، ساقه روپوست در برگ

 اختهی هی الکی از شی از بنیری و روپوست زییره روپوست رو خرزهاهیتوجه شود که در گ
اند  شدهلیتشک . 

 
 نگهبان یها  و به دنبال آن تعداد سلولیی هوایها  تعداد روزنهها یا لپه در ساختار برگ دو
 . استیی از روپوست روشرتی بنیریروزنه در روپوست ز

 تک لپه ، تعداد اهانی گیی دو لپه نسبت به روپوست رواهانی گییتوجه شود روپوست رو
 . داردیی روزنه هوایکمرت

 
 یا اختهی نی بی به هم فشرده و فضایا  نردهمی پارانشیها اختهی یطبق شکل کتاب درس

 . استیا  نردهیمی پارانشیا اختهی نی بی از فضاشرتی بی اسفنجمیپارانش
 

 :  قابل مشاهده استریدرون بسرته کلروپالست موارد ز
دیبونوکلئوتیر ینواع دئوکس و ای حلقویدنا  

دهایبونوکلئوتیانواع رنا و انواع ر  
 رناتن
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 یها  موثر در واکنشیها می آنزی ، برخکازی مثل دنابسپاراز ، رنابسپاراز ، هلییها میآنز
 ... ویفتوسنتز
 رمز شده و توسط ی حلقوی موجود در دنایها  از آهنا توسط ژنی که خبشها نیانواع پروتئ

 رمز شده و توسط یا  هستهیها  در ژنگری دی و خبششوند ی مدیوپالست تول کلریها رناتن
شوند ی ساخته متوپالسمی سنهی آزاد در ماده زمیها رناتن . 

 ی فتوسنتزیها  ژن ، واکنشانی بمی ، ترمجه ، تنظیسی ، رونوی مثل مهانندسازییندهایفرا
 ...و
 علت به رنگ نی به مهدهند یا بازتاب م و قرمز ، نور سبز ری آبی نورهاافتی ضمن درها نهیسبز

شوند ی مدهیسبز د . 
 در زی ندهایها است کاروتنوئ  در کلروپالستزهی رنگنیشرتی که بنهیعالوه بر سبز

 . وجود دارنددیالکوئی تیغشا
 

 و دراز دارد و در زمان اجنام ی نواریها سهی است که سبزدیا  جلبک سبز رشتهی نوعریروژیاسپ
کند ی آزاد مژنی اکساهانیگفتوسنتز مهانند   

 
 باشد ی خام و پرورده در جهت حرکت سرعت حرکت و شدت حرکت مرهی حرکت شتفاوت

 پالمسودسم ها عبور کرده و سرعت قی پرورده فقط از طررهی شی ولری خام از سه مسرهیش
  داردیحرکت کمرت

 
 از شود یامسز اجنام م و جذب و انتقال فعال به شهی با کمک ری چوبی در آوندهایا شهی رفشار

 ی با ساکاروز و فتوسنتز اجنام می آبکشی در آوندهایا  تودهانجری باشد ی و برگ مشهیر
شودی اجنام ماهی و در مهه جهت گی آبکشی در آوندهاودسم هاشود با کمک پالمس  

 
 و یری کند بارگفای نقش ای توده اانی و هم در جریا شهی هم در فشار رتواند ی مروپوست 

باشدی به کمک انتقال فعال می آبکشیربرداربا  
 

 پرورده رهی دوماً نقل و انتقال ششودی مفی ضعاهی گیمنی پوست درخت حذف شود اوالً ااگر
شود یخمتل م  
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 شود یاستفاده م... و نی مانند اکسیی درشت و بدون دانه از هورمون های هاوهی مدی تولیبرا
  باشدی چوب پنبه آبکش ساز مومیمب و کامیپوست درخت شامل چوب پنبه پارانش

 
 آن ها ی گل ها و برگ هایشی در مراحل زاشود ی مدیتوله  برگ شاخه ساقیشی مراحل رودر
 باشند دو ساله ی مفی ساله هستند که علکی بر اساس طول عمر اهانی شود گی مدیتول

د شونی حمسوب می هم چوب علفی ند ساله ها هم  چی باشند ولی میهستند که علف  
 

 ریرا ندارند ختمکربس  که ییها ی خود کلسرتول ندارند باکرتغشای ها در یباکرت
ستی الزم نژنی مصرف اکسری و در ختمدهند یاجنام م  

؟؟؟؟؟؟؟؟ ستی ارتباط دارند چاهانی که با گی مهه جاندارانیژگیو  
 مشرتک آهنا یگژی و جانور باشد وای قارچ بی آغازی توانند از متام فرمانرو ها مانند باکرتیم

 ی ممی و داشنت آنزیسی رونوی سازنی پروتئدی ان ای  یمهانندساز غشا  زیکولیداشنت گل
 باشد

 
 اندام مکنده دارد از کند ی فتوسنتز منی نارجنای ندارد ساقه زرد شهی رس ساهیگ
 یی مواد غذازبانی ماهی گی از آوندهاتواند ی کند می فتوسنتز کننده استفاده ماهانیگ

  هست استحکام نداردی علفاهیکند گکسب 
 

 کند ی آن محله مشهی کند فقط به ری محله منزبانی ماهیکل گ به  زی گل جالاهیگ
 است ی علفاهی کند اندام مکنده دارد گی فتوسنتز منکند یممحله  وند ها به آ

 استحکام ندارد
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