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  نکات حرفه اي  گیاهان براي کنکور
  غیـــاثی مدرس زیست 

.نددانھ ندار ساده ھستند آوند ندارند اھانی ھا گخزه  
 

ندک دارژ اسپرم آنھا تاییعن آن در بخش نر ی جنسیھا ولس  
 
  دارندولی آنھا سانتری سلول ھاشتریب
 

ند نداره  دارند لولھ گردی عادلقاح  
 

  ندارندزینی  عناصر اوند ندارند شھی ر 
 

  تفاوت کھ آوند داردنی باشد با ای مثل خزه مًبای تقرسرخس
 

  دارندولی باشد سانتری مدی آوند آنھا فقط تراک
 

  ھستندی آونداھانی گنی اسپرم آنھا تاژک دارد ساده تر
 

ندارندل  ویرک ندارند سانتژ دارند تا دانھ گرده و لولھ گرده   رند آوند دادانھ ھا باز  
 

  ندارند ی دارند عناصر آوندکئید آوند ھا فقط ترانی بدر
 

  دو لپھای تک لپھ ھستند ای  نھاندانھ اھانیگ
 

 تعداد نیشتربی باشد ی آنھا مضاعف م لقاح  تاژک ندارند و ولی آوند دانھ دارند سانتر
  نھاندانگان ھستندیاھی گیھا گونھ
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  خود ثابت ھستندی مثل قارچ ھا در جااھانی گ
 
 

  انجام شود عبارتندتواند ی میاھی سلول گکی کھ در یی ھاواکنش
  از

ت پالسمودسم  پالسی دارااھانی گنی ھمچنی سازنی پروتئی ھمانند سازیسی رونو  
 

  دارندیتوکندری و مبس کریاھی و گی جانوری باشند سلول ھای مزیالن ن و 
 

 و الن روپالست رند شکل منظم دارند کل داوارهی دی برخالف جانوریاھی گیسلولھا
  دارندودسمپالسم

 
 
 
 
 
 
 

 چھیھما ی چربی شود فقط در سلول ھای نمدهی دی جانوری در سلول ھای کنارھستھ
شود ی مدهی دیاسکلت  

 
 

  وجود دارد نیز ای و نوروگلیاھی گی در سلول ھای کنارھستھ
 

  بار سلول از آن کشف شد ابتدا زنده بودنی بافت چوب پنبھ کھ اول
 

  می را برداروارهی دیاھی اگر از سلول گردی می مجیتدر سپس بھ 
 

باشد ی معادل پروتوپالست متوپالسمی مانده شامل ھستھ غشا و سیقسمت باق  
 

  را آلوده کند اھانی توانند گی ھا و قارچ ھا می باکترمانند مختلف ی ھاکروبیم
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ندارده واری است پروتوپالست دواکوئول یاھی اندامک سلول گنیبزرگتر  
ز ندارد سلول  

.  ستی نی است خطیا رهی نشاستھ ذخیول و محکم است ی سلولز حالت ساختار  
 

  دارندوارهی کھ دیینشاستھ و سلولز ھردو از گلوکز ساختھ شده اند سلول ھا
 

اھانی و گانی ھا و آغازی دارند مثل باکتری شکل منظم تر  
 

  نقش داردی بھ نوع  در استحکامیاھی گی توان گفت تمام سلول ھایم
 

  در استحکام نقش داردوارهی درای ز
 

  دراتی سازد کھ جنس آن کربوھی را میانی مغھی مادر تلول توان گفت سی م
 

وارهی شده دسی تازه تاسی سلول ھاای دختر لولست اما س انی پکتدی ساکاریو پل  
 

سازندی را منی و پسنی نخست  
 
  فضاری مثال در شکل زیا بردی دی فضاتوان ی مزی نیاھی گی سلول ھانیب
 

  وجود داردیاھی سلول گنی ب
 
  بھ ھستھ سلولھی النی وجود دارد دورترھی مجاور ھفت الیاھی دو سلول گنیب
 

  باشدی میانی مغھی ت 
 

  توانند ارتباط برقرار کنندی میتوپالسمی سی ھا از کانال ھاپالسمودسم
 

سم ود کھ از پالسمیمواد باشد ی الن مفضای پالسمودسم ھا در نیشتری بی ول  
 

یاھی گی و ھورمون ھانیتامی ودی اسنوی توانند عبور کنند عبارتند از گلوکز آمیم  
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  مثال ی زنده ھستند برای ولو پالسمودسم  ندارنددارند ن الن یاھی گی سلولھایبعض

 
  مثل سلول تخم و گامت ھایاھی گی ھایتک سلول

 
  باشد ی میول مرکزک دھد ھمان وایاندازه م ریی کھ تغی اندامکورژسانس اولین  تدر

 
 ی بزرگ میاھی کشد و سلول گی مواری خود را بھ سمت دواکوئول انس شدر تور

 شود
 

شود ی مدهیروپالست و کروموپالست دئول ک در واکو یاھی گی در سلولھای رنگمواد  
 

  وجود نداردکی نوکلئیدھای و اسی ماده وراثت واکوئول  در
 

واد را می تواند ذخیره کند و بسیاری از م  
 

  شودی مرهی ذخزی ندی اسکوئول کاکتوس در وازی مناطق گرم ناھانیگ 
 

  و در رو پوست خود پوستک نداردکند یمن فتوسنتز شھیر
 

عامل بیماری  توانند ی مواگوئول شده در رهی ذخی ھانی پروتئاکی سلیماری بدر  
 

  باشند
  آ می باشدنیتامی ساز وشی پنیکاروت

 
 

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

 
  باشدی قند دانھ جو نشاستھ می باشد ولی جوانھ جو مالتوز مقند 

  کند ی طول موج کار منی ترنیی و پانی در باالتر  و  ب  آی ھالی کلروف
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  داردیشتری کاربرد ب۴٠٠ طول موج یکی ھا در نزدویید  کارتیول

 
باشند ی دو لپھ ماھانی گھمکی نعنا و روناس ی محمدگل  

 
  مختلف در آنی شوند مانند شکستن شاخھ و قسمت ھاماری باھانی گھرگاه

 
شودی مادی زلنی ھورمون ات  

 
  و مرحلھ واسطھ را دارندیتوکندری چرخھ کربس میاھی زنده گی سلولھاھمھ

 
  بھ جز آوند آبکش کھ اندامک ندارد

 
  ستی است اما تار کشنده و پوستک قرار نی سراسروپوست ر
 

 در ھمھ جا وجود داشتھ باشند
 

راپوستی پرای توان گفت کھ روپوست وجود ندارد زی مراپوستی در پ  
 

  وجود داردیاھی مسن گی پوست در اندام ھای روی بھ جا
 

  و تنوع کاریاھی گی بافت ھا و سلول ھاری نسبت بھ سامی پارانشبافت
 

باشدی انسان میوندی پی دارد معادل بافت جانوریادی مکان زفھی و وظ  
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  داردیادی نقش زنشیم  کالی علفی استحکام بافت ھا و اندام ھادر

 
  باشدی پوست مریً نقش داشتھ باشد معموال در زتواند ی در انعطاف منیچنھم 
 

باشد ی ممیاسکلرانش کمتر از  دارد طول النی دارد اندامک کمنی دوموارهیدو   
 

می دراز است اسکلرانشمی نسبت بھ پارانشی کممی کوچک است کالنشمیپارانش  
  باشدی می آوندی بافتھانیً باشد و معموال بی منی درازتربریً مخصوصا ف

 
 کھ ھنگام خوردن ی سختی ھاذرهوجود دارد  میوه  اطراف پوشش ھستھ می اسکلرانش

د باشی سلول ھا منی از ایا موعھ مجمی کنی دندان حس مری زیبگال  
 

 توانند ھم دراز ی ممی اسکلرانشی برد سلول ھای را بھ مغز م این حس ی عصبامی و پ
  داشتھ باشند ی انشعاب دار ھای کوتاه و الندیو ھم مثل اسکلرئ

 
 نیتر ی است کھ شکل آبکش در سطح خود دارد اصلی منافذش طوری آبکشیول ھاس

  سلول عالوه بر آوندھا یعنی نی آوندھا ھستند ایھاد بافت ھا یسلول ھا
یگری دیھا  

٠٩١٤٩٢٨٥٤٥٢ وجود داردزی نبری مثل ف  
 

را ؟؟ چشود ی نمی است چوبی سلولوزی آبکشی آوندھاوارهید  
 

  کند ی رسوب می مختلفی چوب بھ شکل ھای چوبی آوندھاوارهیدر د
 

یر آونداصعن باشند ی می آبکشی بزرگ تر از آوندھای چوبیآوندھا  
 

  قرار گرفتند وھم ھستند کھ در طول یوند آی از عنصرھایا  مجموعھ
 

  رفتھ استنی از بی عرضوارهی و دی صفحھ وسط
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ھا گل ندارند   باز دانھای از خزه و سرخس چکدامی نھاندانھ ھستند و ھی ھا ھمگگل  
 

رندیگ ی فشرده کنار ھم قرار م تیمی  مرسیسلولھا  
 

  سلول موجود در ستی زنده باشد قرار ناھانیموجود در گ ھر سلول ستی قرار ن
 یادی زتوزی بزرگ مراحل می ھستھ ھای امیرس ی میولھاس ھستھ داشتھ باشد اھانیگ

 دارند
 

 ی باشد ولی قدرت مشی افزای طول و کمشی افزاشتری بنی نخستی ھامی مرسھدف
  ھستنددیپلوئی دً معموالاھانی باشد گ طول می شی فقط افزانی پسی ھامیترسمھدف 
  ھستنددی تتراپلوئاھانی از گی باشد بعضدی ھاپلوئدی آنھا باگامت  پس 

 
  باشدی کروموزوم ھمتا میرا باشد و دای مدیپلوئی آنھا د پس گامت 

 
 باشد و بھ گرده ی حشرات می جذاب برای رنگ ھای داراباشدی دوم کھ گلبرگ محلقھ
٠٩١٤٩٢٨٥٤٥٢ کندی کمک میافشان  

 
 شھی ھستند کھ ری دارند رگبرگھا مواز ای هزی نی عمودی ھا برگ ھای ا لپھتک

  مغز وجود داردمی دارد کھ داخل آن پارانشی استوانھ مرکزشھیافشان دارند در ر
 

 وجود دارند ی ارهی آوندھا دور داشودی مدهی دی فرعشھی ھا ری تک لپھ اشھی در ر
د باشی تر می خارجی تر آوند آبکشی داخلیآوند چوب  

 
 آنھا ی بھ جارای باشد در وسط مغز وجود ندارد زی ممی ھا کھ ضخی دو لپھ اشھیر در 

 ی شکل ھستند برگھای ستاره ای چوبی آوندھاشود ی مدهی دی و آبکشی چوبیآوند ھا
بی دارند مشعی پھنک بزرگ دمبرگ و رگبرگھای دو لپھ دارااھانیگ  
 

ً دوما نقل و انتقال کنند ی بھ آن نفوذ مازیماریً اوال عوامل بمی پوست درخت را بکناگر
  ھستندرهی دای روی آوندیھا  دستھھایا  دو لپھھ در ساقشود ی پرورده مختل مرهیش
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 و ی آبکشی و بھ شکل منظم قرار دارند آوندھا)می کردیرمزگرداناز حرف د (  
 دهیھا د ی مغز ساقھ در دولپھ ادارند قرار ی در کنار ھم ھستند و در دستھ بندیچوب

  شودیم
  مغز وجود نداردھایا  در تک لپھیول 
 

 ستی ناھانی در ھمھ گنی پستیم  مرسی دارند ولنی نخستمیرسی می آونداھانی گتمام
  ھستندنی پسکامبیوم  ینھاندانگان دو لپھ دارا

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

وجود نداردعناصر اوندی  و ئید  تراکید چوبپوست درخت آون  
 

 نقش ی توانند بھ نوعی ماھانی قطر گشی در افزانی نخستمیترس ھم منی پسمیترس مھم
 در می پارانشدی در تولنی نخست  متیرسم   و ھمنی پس متیرسم ھم نیداشتھ باشند و ھمچن

  توانند نقش داشتھ باشندی آوند مدی چوب پنبھ و در تولدیتول
 

٠٩١٤٩٢٨٥٤٥٢ توان گفت ھمھ آوندھا در انتقال آب نقش داشتندیم  
 

 بر ی شود ولی مدهی دزی ن درخت ستو وجود دارد در پراپوستی کھ در پیزی چھر
 ی می ساز آوندھا را در سمت داخل چوبی آوندومی باشد کامبی م غلط  حالتنیعکس ا

  سازدی میسازد در سمت خارج آبکش
 

  ساخت پوست درخت نقش دارندستم پسین در ری توان گفت دو نوع میم
 

 و باشد ی منی ھمان آوند نخستومی آوند بھ کامبنی چند سالھ دورتراهی گکی در
  است کھ عدد بزرگ داردی آوند ھماننیتر کینزد

 
 ھم ی مثل جنسدی تولی برارای زکنند ی می مرطوب زندگیھا طی و سرخس در محخزه

ا کرده و خود را بھ گامت ماده برساند در آب شندیآنھا سلول تاژکدار با  
 

 ھا نی پروتئنی ارای زشود ی آزاد سلول ساختھ می ھابوزومی ھا توسط رولیسانتر
  موجودی ھابوزومی ھم از ری غذاسازی برااھانی گستندی نیترشح
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 ی استفاده میاھی موجود در خود سلول گی بزرگ ھای در کلروپالست و ھم از رو

 کنند
 

 در   و برخی اغازیان مثل اسپیروژیر اھانی گ مانند  کنند یتوسنتز م کھ فییسلولھا
  دارندی و کلروپالست خود ماده وراثتیتوکندریھستھ م

 
 ندارند نی کالوی کربس دارند ولیعنی ھستند یھوازوم   ی و بزی ری ھایباکتر

  ھستندی ھوازی  ھا بی باکترنی ھا برعکس ایانوباکتریس
 

 سنتز کننده ویمی ساز شتراتی نیھای دارند باکترنی چرخھ کالوی ندارند ولبس کریعنی 
٠٩١٤٩٢٨٥٤٥٢ ھستند کربس دارندیھستند ھواز  

 
 را از تروژنی مجبور ھستند نکی نوکلئیدھای و اسنی پروتئدی تولی برااھانیگ

  ھا دیپی و لدراتی کربوھدی تولی برای ولرندی خود بگستیجانداران ھم ز
 
 کنند عبارتند از گلسنگھا ی متی را تثبتروژنی کھ نینداران جاستی الزم نتروژنین

  کنندی ملی تبدومیون آمونی را بھ تروژنین ،  کھ  تروژنی کننده نتی تثبی ھایباکتر
 

 دی اکسی بھ نوعیعنی کنند ی ملی تبدتراتی را بھ نومی آمونونی ساز تراتی نیھایباکتر
  دھندیشدن انجام م

 
 ھی تجزیھای باکتریکی است ی ضروریجود دو نوع باکتر وومی آمونونی دی تولیبرا

تروژنی کننده نتی تثبیھا ی باکتریگردی ساز اکیکننده و آمون  
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 یی مولکولھای در تنفس سلولردیگی را می تنفس سلولی است کھ جلوی سمکیآرسن
 است

 تبدیل کھ از کربس بھ زنجیره رفتھ و بھ  انرژی تبدیل می شوند  ارسینیک جلوی این
 را میگیرد 

 کنند ی میی ھا سم زدامی آنزی فعال شود بعضری با وجود سم غیمی ھر آنزستی نقرار
٠٩١٤٩٢٨٥٤٥٢ باشدی ماده آنھا سم ھا مشیپس پ  

 
؟؟دیی آنھا را بگوی ھایژگی ارتباط دارند و واھانی کھ با گی تمام جاندارانسوال  

 
 

 زی باشد و نی ھمسفرگیعنی کطرفھی باشد یاری ھم یعنی دو طرفھ تواندی میستیھمز
  بودنی رشتھ انی است ای قارچھا رشتھ اکری باشد پیحالت شکار و شکارچ

 
  الزم رایی جانداران بھتر نفوذ کرده و مواد غذاری ساکری کند تا بھ پی کمک م

 
  دارند و مواد رایادی گسترش ززوزومی و لمھای کسب کنند در قارچ ھا آنز

 
  لی تشکشھی از قارچ ریادی قسمت زشھی کنند در قارچ ری مھی تجزی بھ راحت

 
 شھی ھا بھ روارهی دنی بی فضاقی از آن آن از طری و بخش کوچکدھدیغالف را م

کندینفوذ م  
 

 مثال در ی دارند برایادی مواقع رشد زی در بعضاھانی مختلف گی ھاشی آزمادر
  دارندیشتری رشد بھانای گنیبرلی ھورمون جای و نی در اثر ھورمون اکسشھیقارچ ر

 
 کند ی مثبیت کربن جو را تدی اکسی دیعنی ھا فتوسنتز کننده ھستند یانوباکتری سھمھ

کنند یمثبیت تزی را نتروژنی ننھای از ای بعضیول  
 

  ی زندگیعنی وی بشھی ریعنی زویر
  کنندی می زندگشھی در رومی و بزی ری ھایپس باکتر
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  ٩١٤٩٢٨٥٤٥٢ان پروانھ واراھانی گشھی البتھ در ر
 

 وجود ادی آنھا ھوا زی ھامپارانشی نی است پس بی است آبزی کوچکاهی آزوال گاهیگ
 ی مدی تولھ دانوزی با میشی ھستند کھ در فصل زایشی اندام زااھانیدارد گل ھا در گ

 کنند
 

 و در شود ی مدی تولدراتی شده و ابتدا کربوھبی کربن ترکدی اکسی فتوسنتز آب و ددر
  خواھد شددی الزم تولی مولکول ھاریحل ساطول مرا

 
 توبره واش دو نوع اهی مثال گی توانند حشره خوار باشند برای فتوسنتز کننده ماھانیگ

  حشره خواری فتوسنتز کننده برگ ھای عادیدارد برگ ھاگ بر
 

  توبره واشاهیگ  آزوال را مشاھده کرد ھماهی توان گی تاالب ھا ھم مدر
 

 کنند ی استفاده مدار خود جانیمھای از آنزکوژنی گلھی تجزیر برا حشره خوااھانیگ
  ندارد شھی ندارد چون رشھی ری سس ساقھ دارد ولاهیگ
 

  نداردزی نشھی ندارد و قارچ رشھی ر روپوست و تار کشنده و یپس آوند چوب
 

  اھانی کسب مواد مختلف توسط گی برایی ھاروش
  ھا ی با باکتریستی ھمزکی

 دو حشره خوار 
 سھ انگلھا
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  نداردشھی سس راهی مثال خزه و گی داشتھ باشد براشھی ر یاھی ھر گستی نقرار
 

 شش اھانی مثال گیخود را در خاک قرار دھد براریشھ  یاھی ھر گستی و قرار ن
  بھتر استفاده کنند ھوا دارند تا از شھیر

٠٩١٤٩٢٨٥٤٥٢ 
ب است بھ علت خروج بخار آب از  مناسطی کھ ھوا و شرای زمانتعرق  

 
 زنده نگھبان روزنھ کھ متحرک ھستند و یمک سلول ھاک یی ھوایراه روزنھ ھا

شود ی ساقھ و شاخھ انجام م .  از برگق تعرشود ی انجام مکنند یفتوسنتز م  
 

  باشد ادی زاهی گ اب باشد وی شرجای کھ ھوا سرد ی زمانقیتعر
 

 آوند یعنی کمک کننده مرده ھستند یباشد سلول ھا ی میھا شھی آن فشار ریعلت اصل
  فقط از راه برگ امکان داردقی ھستند تعریچوب

 
 ی توانند از کانال ھا و پمپ ھای بزرگ نماری بسی مولکولھایاھی گی سلولھادر

 ی مشی را پندوسیتوز و آتوزی شکل غشا حالت اگزوسریی عبور کنند با تغینیپروتئ
رندیگ  
 

 مثال در ی است براشتری ھا بنی پروتئنی ای باشد ژن ھاادی زیساز نی چقدر پروتئھر
 شده و باعث ادی ز واکوئول ی غشای ھانی ھستند پروتئی کھ مناطق خشکیاھانیگ
  باشدشتری بیری آبگشود یم
 

 ی روزنھ ھاشوند ی باز و بستھ میی ھوای باز ھستند روزنھ ھاشھی ھمی آبی ھاروزنھ
  بھ شکل بخاریی ھوای روزنھ ھاکنند یج م خارعی آب را بھ شکل مایآب
 

 روزنھ آنھا در نی ھمی ولباشدی دولپھ میھا  برگھیش و حا در کنار ی آبی ھاروزنھ
  باشدی م تک لپھ ی برگ ھایانتھا

 
 را بھ یون ھا با انتقال فعال رای دارد زیادی زی ھایتوکندری زا و آندودرم مشھی رھیال

کندی پمپ می چوبیآوندھا  
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ً دو لپھ در وسط بزرگتر ھستند معموال اھانی گشھی در ری چوبی آوند ھایاسلولھ
  تر استی داخلی چوبی تر آوندھایرونی بی آبکشیآوندھا

 
 سلول تار کشنده ھستھ و ی ھستھ ندارد ولباشدی از سلول تار کشنده می کشنده قسمتتار

٠٩١٤٩٢٨٥٤٥٢اندامک ھا را دارد  
 

 نقش یا شھی فتوسنتز و فشار ردردارند  وجود اناھی گشھی کھ در ریی ساختارھاھمھ
  دارندیمثبت و کمک

 
 فاصلھ یکی شود ی از ورود و کنترل آب میری کھ باعث جلوگی دو عاملدودرم  آندر

  استی نوار کاسپارھی الیگریکم سلولھا و د
 

 نی تواند از بی نمرای زشود ی میمپالستی سری بھ مسلی تبدی آپوپالستری در مسآب
  شده انددهی پوشدیپی ھا با لوارهی دنی کند چون ای ھا عبور مهوارید
 

افتد ی اتفاق می و ھم در آوند آبکشی ھم در آوند چوبیری گفت بارگتوان یم  
 

  شود ی مجادی ایتوسط نوار کاسپار  کنترل  ورود مواد  دریمپالستی سری مستیاھم
  باشدی خام مرهی سرعت حرکت ششی ھا و افزاکروبیو م حرکت اب کنترل جھت 

 
 است کھ ھر دو در انتقال نی ادودرم  زا و آنشھی رھی الی مھم سلول ھای ھایژگیو

  دارندیشتری بیتوکندریفعال نقش داشتھ و م
 

  در اندودرم  وجود دارد بر اساس حالت آناهی نوع گدو
  نوارمھ سلول ھا چھار ششم از وجھ شان  ھدودرم  آنی در حالت اول سلول ھا

کند ی حرکت مری مسکی دارد و آب فقط در یکاسپار  
 
 

 سلولھا بھ نام ی دھند و بعضی سلول ھا اصال اجازه عبور نمشتری در حالت دوم ب
دھند ی اجازه ورود مال ھستند و کامیمعبر بدون نوار کاسپار  
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 باشد و بھ ی مویر دارند بھ شکل ا کھ نویاھی کھ گیی در سلولھای نوار کاسپارشکل

ست اسمت خارج  
 

 ی دارد پس در بعضی خام نقش کمرهی در صعود شیا شھی ر شارف اھانی گشتری بدر
  داردیشتری خام نقش برهی در صعود شی اشھی فشار راھانیگ
 

  باشدی متعرقی خام با کشش رهی صعود شتی توان گفت اولوی م
 

 فقط در ساقھ ھا در یززنھ ھا در شاخھ و ساقھ وجود دارند عدسک نرو از یبعض
  ی در اطراف رگبرگ ھای غالف اوند وشود ی مدهی دم دریرپ
 

  ھا یتک لپھ ا
ا نازک  لپھ ای ھا در دوی ولکند ی است فتوسنتز ممیکلروپالست دارد بزرگ است ضخ

د دارنانبرگی نوع مکی ھا فقط ی کند تک لپھ ایاست و فتوسنتز نم  
 

  با ھم دارند راجی و اسفنی برگ نرده اانی مپھ ای  ھا دو نوع  دولولی 
٠٩١٤٩٢٨٥٤٥٢ 

 برگ رای وجود دارد زنییً دو لپھ معموال در پوستھ پااھانی در برگ گیی ھواروزنھ
  بودندینیی پا روپوست  است و اگر در ی افقاھانی گنیا

  رفتی بھ ھدر ماهی آب گری بھ علت تبخ
 

جام  انتعرق  تعریق  ی خاک گرم باشد بھ جای باشد ولی کھ ھوا سرد و شرجیزمان
  شود یم
 

 شی آرایکی شود ی میی ھوای سرعت باز شدن روزنھ ھاشی کھ باعث افزایعوامل
 ی و شکمی پشتوارهی و ضخامت دطر است دوم تفاوت قی سلولزی رشتھ ھایشعاع

باشدی نگھبان روزنھ میسلول ھا  
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 آب نقش  سخت و کمطی در باز و بستھ شدن روزنھ ھا در شرادی اسکیزی آبسھورمون
  آب خود را حفظ کندگیاه  شودیدارد باعث م

 
 ھا و مواد ونی یعنی افتد ی میا شھی ری فشارھی شبی باز شدن روزنھ ھا اتفاق ایبرا

  روندی نگھبان روزنھ می ابتدا با انتقال فعال بھ سلول ھایمعدن
 

  شوند و ی مجبور بھ جذب آب مابدی ی مشی سلول ھا افزانی ای فشار اسمز
شودی انجام شده روزانھ باز مژسانستور  

 
 ری کلروپالست و سای شکل ھستند متحرک داراییای لوبیی روزنھ ھوایسلولھا

 در برگ ساقھ و شاخھ وجود دارند آب از  ھستند روپوستیاندامک ھا عضو بافت
٠٩١٤٩٢٨٥٤٥٢شودی روزنھ بھ شکل بخار خارج مقیطر  

 
 فقط یچوب اوند  عضو بافت ی آوند چوبی انتھاحرکت ی مرده ب . ی روزنھ آبیسلولھا

  کنندی خارج معی بھ شکل ما ھستند و اب را در برگ ھا
 

  بندندی را باز در طول شب روزانھ را منھ خود  در طول روز روز٣  ی ساھانیگ
  خنک روز روزنھ ھا باز ھستندفقط چند ساعت ٤ن  سی اھای در گ
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 ھوا ی خشک شدن و مبارزه با گرم ازیری در جلوگاھانی گی کھ بھ سازگاریعوامل
در طول روز  روزنھ ھا  بستھ شدن می شود عبارتند از پوست ضخیانجام م  

 
 نگھبان ی حرکت سلول ھانیی رو بھ پای فرورفتھ روزنھ ھایداشتن منافذ روزنھ ھا

 روزنھ وجود چوب پنبھ و عدسک
 

 و ھوا تروژنی کربن ندی اکسی و دژنی مانند آب اکسی موادیی ھوای روزنھ ھااز
  کنندیعبور م

 
؟ پرورده نقش دارند رهی سلول ھا در حرکت شکدام  

  ھمراهی سلول ھاکی
  دوتار کشنده 

بریف سھ   
ی آبکشی آوندھاچھار    

 ی ولاهی پرورده از برگ بھ تمام گرهی و برگ حرکت ششھی خام از ررهی حرکت ش
  و در ھمھ جھات وجود داردشھی ھمحرکت اب

 
 در سال دوم بھ ی شود ولیمصرف محسوب م محل و سالھ بھ عنوان  داهی در گشھیر

  شودیعنوان محل منبع محسوب م
 
 
 

  حشرات
 چشم یسیدی نای تنفسستمی گردش خون باز س  ی ھتروتروف دارایجانداران پرسلول

  دارندی و قلب پشتوتیوکاری در خون ی تنفسیی فاقد گازھاولنف  ھیمرکب دارا
 

ژنکویگل: ی ارهیقند ذخ  
نیتیک: یقند ساختار  

پس اندامک غشادار دارند:  ھستندوتیوکاری . 
ندارند...  وسکویپس کلروپالست، روب: ھتروتروف ھستند . 

 . دارندی و عصبی اچھی ماھ،یوندی پ،یبافت پوشش
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مورچھ:  خوارند مثلزی ھمھ چیعنکبوت و بعض:  گوشتخوارند مثلیبعض  
 . ھستندی گوارشی ھامی آنزیدارا

 ... دارند ویرشلولھ گوا
  و فاقد گلبول قرمزیینا: ی تنفسستمیس

باز: گردش خون  
 . کنندی دفع مدی اسکیاور
  پا مثل مورچھ۶ یدارا
  پرواز مثل زنبور عسلیی توانایدارا

 فاقد پر
ی اختصاصریدفاع غ  

ی و قلب پشتی شکمیطناب عصب  
 چشم مرکب

  فرابنفش مثل زنبور عسلدی دیدارا
  ھورمونیدارا

ستون،یستھ، ھ ھیدارا DNA  ... مراز ویپل
  اورنگی کراس،یبی نوترکوز،ی و متوزی ممی تقسیدارا
ی کروموزوم جنسیدارا  
 . در ملخ با نر و در پروانھ ھا با ماده استتی جنسنییتع

  زنبور عسل،یی بکرزایی توانایدارا
  گلداراھانیتکامل ھمراه با گ

یلقاح داخل   
توپالسمیرجمھ در س در ھستھ و تی و ھمانند سازیسیرونو  
  ونترونی اگزون و ایدارا

 مورد ی ھستند کھ غذا و مواد آلیشامل جانداران) ھتروتروف(ھا مصرف کننده
 افتی درطی کنند و آن را از محدی در بدن خودشان تولتوانند ی مثل قندھا را نمازشانین

کنند یم . 
 

 خود ازی مورد نی آلتبای ھستند کھ عالوه بر ترکیجانداران) اتوتروف(دکنندگانیتول
کنند ی منی تامزیھا را ن  مصرف کنندهازی مورد نی آلباتی ترکی سرکی . 
 

٠٩١٤٩٢٨٥٤٥٢ھا مصرف کننده ھستند  جانداران تمام جانوران و قارچنیدر ب . 
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 .  ھستندکننده دی تولانی آغازی و برخھا ی باکتری ، برخاھانیاغلب گ

 
 کنند ی و فتوسنتز نمباشند ی کنندگان نمدیل جزء توزی انگل مثل سس و گل جالاھانیگ

  ھستندسکوی فاقد ژن روبنیبنابرا
 دی و آب تولدیاکس ید  مصرف و کربنژنی گلوکز و اکسی ھوازِیا اختھیدر تنفس 

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

 
 . ای تی پی ھم تولید ھم مصرف می شودفتوسنتز و ی ھوازِیا اختھیدر تنفس 

 
 ی ، در فضاباشد ی مغز می فاقد مغز و ساقھ داراشھی کھ ریا  نھاندانھاھانیدر گ

مشاھده ) ی اسفنجانبرگیم + یا  نردهانبرگیم( دو نوع سلول فتوسنتز کننده انبرگیم
شود یم . 

 
 ی در فضازی نباشد یز م مغز و ساقھ فاقد مغی داراشھی کھ ریا  نھاندانھاھانیدر گ

مشاھده ) یغالف آوند + ی اسفنجانبرگیم( دو نوع سلول فتوسنتز کننده انبرگیم
شود یم . 

 
 ی خود دارایھا  برگِنیری و روپوست زییتمام انواع نھاندانگان در روپوست رو

 .سلول فتوسنتز کننده ھستند
 

 دهی دزی ن مردهیھا  ، سلولانبرگی میدر تمام انواع نھاندانگان در فضا
ی آوند چوبیھا سلول.(شوند یم ) 

 
 شده لی تشکاختھی ھی الکی جوان معموال از یھا شھیھا و ر ھا ، ساقھ روپوست در برگ

 .است
 کی از شی از بنیری و روپوست زیی خرزھره روپوست رواهیتوجھ شود کھ در گ

اند  شدهلی تشکاختھی ھیال . 
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 یھا  و بھ دنبال آن تعداد سلولیی ھوایاھ  تعداد روزنھھا یا لپھ در ساختار برگ دو
  استیی از روپوست روشتری بنیرینگھبان روزنھ در روپوست ز

 
 تک لپھ ، اھانی گیی دو لپھ نسبت بھ روپوست رواھانی گییتوجھ شود روپوست رو

 . داردیی روزنھ ھوایتعداد کمتر
 

 یا اختھی نی بیا بھ ھم فشرده و فضیا  نردهمی پارانشیھا اختھی یطبق شکل کتاب درس
 . استیا  نردهیمی پارانشیا اختھی نی بی از فضاشتری بی اسفنجمیپارانش

 
 :  قابل مشاھده استریدرون بستره کلروپالست موارد ز

دیبونوکلئوتیر ی و انواع دئوکسی حلقویدنا  
دھایبونوکلئوتیانواع رنا و انواع ر  

 رناتن
 موثر در یھا می آنزی ، برخکازی مثل دنابسپاراز ، رنابسپاراز ، ھلییھا میآنز

  وی فتوسنتزیھا واکنش
... 

 رمز شده و ی حلقوی موجود در دنایھا  از آنھا توسط ژنی کھ بخشھا نیانواع پروتئ
گری دی و بخششوند ی مدی کلروپالست تولیھا توسط رناتن  

 
 توپالسمی سنھی آزاد در ماده زمیھا  رمز شده و توسط رناتنیا  ھستھیھا  در ژن

شوند یختھ مسا . 
 یھا  ژن ، واکنشانی بمی ، ترجمھ ، تنظیسی ، رونوی مثل ھمانندسازییندھایفرا

 ... ویفتوسنتز
 نی بھ ھمدھند ی و قرمز ، نور سبز را بازتاب می آبی نورھاافتی ضمن درھا نھیسبز

شوند ی مدهیعلت بھ رنگ سبز د . 
 در زی ندھای کاروتنوئھا است  در کلروپالستزهی رنگنیشتری کھ بنھیعالوه بر سبز

 . وجود دارنددیالکوئی تیغشا
 

 و دراز دارد و در ی نواریھا سھی است کھ سبزدیا  جلبک سبز رشتھی نوعریروژیاسپ
کند ی آزاد مژنی اکساھانیزمان انجام فتوسنتز ھمانند گ  
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  خام و پرورده در جھت حرکت سرعت حرکت و شدت رهی حرکت شتفاوت
 

 پالسمودسم ھا قی پرورده فقط از طررهی شی ولری از سھ مس خامرهی باشد شیحرکت م
  داردیعبور کرده و سرعت حرکت کمتر

 
 و جذب و انتقال فعال بھ اسمز انجام شھی با کمک ری چوبی در آوندھایا شھی رفشار

ی آبکشی در آوندھایا  تودهانجری باشد ی و برگ مشھی از رشود یم  
 

 و در ی آبکشی در آوندھامودسم ھاد با کمک پالس شوی با ساکاروز و فتوسنتز انجام م
شودی انجام ماهیھمھ جھت گ  

 
 کند فای نقش ای توده اانی و ھم در جریا شھی ھم در فشار رتواند ی مروپوست 

باشدی بھ کمک انتقال فعال می آبکشی و باربرداریریبارگ  
 

 رهیانتقال شً دوما نقل و شودی مفی ضعاهی گیمنیً پوست درخت حذف شود اوال ااگر
شود یپرورده مختل م  

 
استفاده ... و نی مانند اکسیی درشت و بدون دانھ از ھورمون ھای ھاوهی مدی تولیبرا

 ی چوب پنبھ آبکش ساز مومی و کامبمی پوست درخت شامل چوب پنبھ پارانششود یم
 باشد

 
 گل ھا و برگ یشی در مراحل زاشود ی مدیتولھ  برگ شاخھ ساقیشی مراحل رودر
  سالھ ھستندکی بر اساس طول عمر اھانی شود گی مدی آن ھا تولیاھ
 

 ھم  علفی ند سالھ ھا ھم  چی باشند ولی می باشند دو سالھ ھستند کھ علفی مفی کھ عل
  شوندی محسوب میچوب

 
 ریرا ندارند تخمکربس  کھ ییھا ی خود کلسترول ندارند باکترغشای ھا در یباکتر

ستی الزم نژنیمصرف اکس ری و در تخمدھند یانجام م  
؟؟؟؟؟؟؟؟ ستی ارتباط دارند چاھانی کھ با گی ھمھ جاندارانیژگیو  

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 21 

 یژگی و جانور باشد وای قارچ بی آغازی توانند از تمام فرمانرو ھا مانند باکتریم
 و یسی رونوی سازنی پروتئدی ان ای  یھمانندساز غشا  زیکولیمشترک آنھا داشتن گل

  باشدی ممیداشتن آنز
 
 

 اھانی اندام مکنده دارد از گکند ی فتوسنتز نمی نارنجای ندارد ساقھ زرد شھی رس ساهیگ
 کسب کند یی مواد غذازبانی ماهی گی از آوندھاتواند ی کند میفتوسنتز کننده استفاده م

  ھست استحکام نداردی علفاهیگ
 
 

وند  بھ آکند ی م آن حملھشھی کند فقط بھ ری حملھ نمزبانی ماهیکل گ بھ  زی گل جالاهیگ
  است استحکام نداردی علفاهی کند اندام مکنده دارد گی فتوسنتز نمکند یمحملھ  ھا 
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