
D  

 جزوه کنکوری

 فصل نهم 

 تولید مثل در گیاهان

 استاد امیر مردانی
 عناوین

 روش های تولید مثل در خزه و سرخس و باز

 دانگان ونهاندانگان

 

 

 

 نام مبحث 91كنكور 92كنكور 93كنكور 94كنكور 95كنكور 96كنكور 

 توليدمثل گياهان 2 1 2 2 2 1
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 انواع جلبک ها 

 قهوه ای-قرمز–سبز  

ک های سبز دو دسته اند جلب

 پرسلولی و تک سلولی

 ولکوس-پرسلولی کلنی:اسپیروژیر

 پرسلولی:کاهوی دریایی

*بزرگترین جاندار کره 

زمین درخت سکویا نوعی 

 بازدانه

 

بزرگترین جانور روی *

 کره زمین وال ها می

باشند وال گوژپشت 

 اندازه متوسط دارد

 

*طویل ترین 

جانداران کره زمین 

نوعی جلبک قهوه ای 

می باشد به نام 

 کلـــــپ
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دسته 

بندی 

 گیاهان

اهان بدون گی

 آوند

 ندارد بدون دانه بدون اوند خزه گیان

گیاهان آوند 

 دار

 تراکئید بدونه دانه اوند دار سرخس ها

 تراکئید دانه دار بازدانگان

 تراکئید+عتاصر اوندی دانه دار نهان دانگان

 گیاهان دو دسته هستند علفی و چوبی  

 نهان دانگان    چوبی و علفی-4  بازدانگان   چوبی-3  سرخس ها   علفی    -2خزه ها    علفی      -1

 اسپوروفیت    اسپور=هاگ     فیت =زاینده     زاینده هاگ

 معنی واقعی فیت=گیاه    گامتوفیت    زاینده گامت 

 مرحله اسپوروفیتی گیاهان:مرحله ی که در طی ان با میوز اسپور تولید می شود

 که در طی ان گامت با میتوز تولید می شودمرحله گامتوفیتی گیاهان:مرحله ای 

 همه ی گیاهان قدرت تولید مثل جنسی را دارند اما غیر جنسی)رویشی(را بسیاری از انها دارند

 .اند آمده وجد به ها اقیانوس در پرسلولی سبز های جلبک تغییر از گیاهان  ✓✓

 به و خشکی در زندگی با زیستی هم صورت به که بودند ها قارچ و ها جلبک شدند، خشکی وارد که پرسلولی موجودات اولین  ✓✓

 .کردند پیدا تطابق گلسنگ، شکل

 هم و آوند هم دانگان نهان و بازدانگان و هستند دانه بدون و دارند آوند ها سرخس ندارند،( ریشه و) دانه و آوند گیان خزه  ✓✓

 .دارند دانه

 به رشد برای توانند نمی کامل طور به را آب و معدنی مواد انتقال توانایی چون. هستند کوچکی گیاهان آوند، بدون گیاهان  ✓✓

 .افتد می اتفاق اسمز و انتشار طریق از گیاهان این در معدنی مواد و آب انتقال. برسانند گیاه

  .کرد تقسیم توان می( گاندان نهان و بازدانگان) پیشرفته و( ها سرخس و گیان خزه) زادان نهان یا ابتدایی گروه دو به را گیاهان  ✓✓
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 :دارند احتیاج ویژگی دو به خشکی در گسترش و رشد برای پیشرفته گیاهان  ✓✓

  گیاه مختلف های موقعیت به آب و معدنی مواد انتقال برای توانایی .۱1

 گسترش و بقاء حفظ، برای دانه تولید توانایی .۲2

  .دهند می انجام جنسی مثل تولید دانه تولید بدون ابتدایی گیاهان و کنند یم تولید دانه جنسی مثل تولید با پیشرفته گیاهان  ✓✓

  .کند ایجاد تخم و رسیده ماده گامت به خود حرکت با بتواند تا است متحرک و دار تاژک نر گامت ابتدایی گیاهان در  ✓✓

 مثل تولید و زیست برای آب به نیاز ندارد، مواد انتقال برای کارآمدی آوند یا ندارد آوند ابتدایی گیاهان که آنجائی از  ✓✓

 .دارند( نر گامت حرکت)

 .باشند می سانتریول فاقد پیشرفته گیاهان که حالی در دارند، سانتریول ابتدایی گیاهان  ✓✓

 

 نندهک تولید کروموزومی nn های بخش میتوز تقسیم از گامت و!!( گامت نه) شود می تولید هاگ گیاهان در میوز تقسیم از  ✓✓

 انجام تواند نمی تکثیر و دارد لقاح توانایی فقط گامت ولی دارد را میتوز تقسیم توانایی هاگ ترتیب این به. آیند می وجود به گامتی

  .دهد

 .هاگ یا اسپور تولیدکننده گیاه یعنی اسپوروفیت و گامت کننده تولید گیاه یعنی گامتوفیت  ✓✓

 و گامتوفیتی مراحل آورنده وجود به ترتیب به و بوده گامتوفیت و اسپوروفیت مراحل محصول ترتیب به گامت و( اسپور یا) هاگ  ✓✓

 .هستند اسپوروفیتی

 .شود نمی دیده نسل تناوب ها قارچ و جانوران در و است گیاهان مختص اسپوروفیت و گامتوفیت نسل، تناوب  ✓✓
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 هاگدان=کپسول

چندین 

 ارکگن

در هر 

ارکگن 

یک تخم 

 زا

چندین 

انتریدی در 

هرکدام 

چندین 

 انتروزوئید
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 ویژگی های خزه

 پس امکان خود لقاحی در این گیاهان وجود ندارد گیاه نر و ماده از هم جدا می باشند خزه گیان بر خالف اکثر گیاهان*

بس مطالبی در مورد ساقه و برگ و ریشه برای این گیاهان صدق نمی  فاقد بافت اوندی و ریشه و ساقه و برگ واقعی-
 کند.

 کند و بر روی گامتوفیت ماده قرار دارد. اسپوروفیت کامال وابسته به گامتوفیت است ، زرد رنگ است ، فتوسنتز نمی -3

 .نکته:بر روی گامتوفیت نر هیچ گونه اسپوروفیتی تشکیل نمی شود

 و اوندی ندارند مواد غذایی و اب را از طریق انتشار و اسمز کسب می کنند-
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 برای تولید مثل جنسی به اب سطحی نیاز دارند

 می کند و درشت تر از اسپوروفیت استگامتوفیت گیاه اصلی است ، سبز رنگ است و فتوسنتز 

 محور ساقه مانند  سبز                   ضمائم برگ مانند    سبز                   ضمائم ریشه مانند   نارنجی

 و با جنبش فعال از نوع تاکتیک شیمیایی به سوی تخم زا ها حرکت می کنند کی دارندژدوتاانتروزیید های 

 ه مانند نارنجی رنگ بوده و فتوسنتز نمی کند بلکه محور ساقه مانند و برگ مانند سبز و فتوسنتز می کنداز گامتوفیت ضمائم ریش

زمانی که یک هاگ بر روی  زمین می افتد از رشد ان یک گامتوفیت به وجود می اید یا -سوال

 چندین گامتوفیت؟

 هاگدان خزه و سرخس به چه شکلی هاگ ها را ازاد می کنند؟-سوال

 .ان پس از رسیدن هاگ ها بر اثر تغییر میزان رطوبت هوا هاگدان پاره شده و هاگ ها ازاد می شوند و این حرکت غیر فعال استهاگد

فشار ریشه ای –کرک دایره محیطیه –تارکشنده –*خزه گیان که فاقد اوند هستند در نتیجه روزنه هوایی و ابی 

 ندارند

 

 

 مریستم نخستین در همه گیاهان وجود دارد خزه گیان مریستم نخستین را دارند چون

نکته:گامتوفیت خزه اتوتروف می باشد در صورتی که اسپوروفیت ان هتروتروف است و مواد الی خود را از گامتوفیت تهیه 
 می کند

 خزه گیان تنها گیاهانی هستند که گامتوفیت گیاه اصلی می باشد

دند هاگدان چوبی شده و سلول های ان می میرند و با تغییر مزان بعد از اینکه در هاگدان با میوز هاگ ها ساخته ش
 رطوبت هوا هاگدان باز شده و هاگ ها ازاد می شوند این حرکت غیر فعال است
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 هاگ  گامت

n N 

 بزرگتر کوچکتر

 دارد     گامتوفیت  قابلیت میتوز قابلیت میتوز ندارد

 لقاح دارد قابلیت

 حاصل میتوز

 دقابلیت لقاح ندار

 حاصل میوز

 ابتدایی:گامت نر تاژکدار

 پیشرفته:تاژک ندارد

 تاژک ندارد
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پروتال با اندازه کمتر 

 از یک سانتی متر

و دارای گامتوفیت نر 

 و ماده

 وابسته به گامتوفیت

گامتوفیت تحلیل رفته 

و اسپوروفیت فقط 

برگ ها از خاک 

 بیرون هستند

با تغییر میزان 

رطوبت هوا 

هاگدان باز می 

 شود
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 نکات مهم سرخس ها

سرخس تنها گیاهی است که هردو  هم گامتوفیت)پروتال( و هم اسپوروفیت مستقل هستند و فتوسنتز می کنند *

 قسمت فتوسنتز کننده اند

 زیر گامتوفیت تشکیل می شوند در صورتی که در خزه ها در راس گامتوفیتارکگن هاو انتریدی در سرخس 

 و انتریدی تشکیل شده اند و ریزوئید پروتال از چندین ارکگن

 را باریزوم اشتباه نگیرید  ئید ریزو*
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ها ریزوم به ساقه زیر زمینی گیاهان گفته می شود مثل سرخس و زنبق   ریزوئید ساختار ریشه مانند در زیگومیست 

 و پروتال سرخس

 گیاهان ابتدایی )خزه و سرخس(بر خالف گیاهان دانه دار دارای سانتریول هستند*

 در سرخس ها ، اسپوروفیت گیاه اصلی است و درشت تر از گامتوفیت است. *

ولی بعد از  )اسپوروفیت جوان(در سرخس ها ، اسپوروفیت فقط دراوایل رشد خود به گامتوفیت وابسته است *

 .پروتال از بین رفته و اسپوروفیت مستقل خواهد شدمدتی 

 اسپوروفیت در سرخس ها از زیر گامتوفیت رشد کرده و به باال می اید -1 •

 بیرون ان های برگ تنها که دارد ریشه و ساقه–زمانی که اسپوروفیت بالغ می شود هر سه ساختار برگ -2 •

 باشد می خاک از

توفیت یا همان پروتال تحلیل رفته و از بین می رود و تنها زمانی که اسپورفیت بالغ می شود گام-3 •

 اسپوروفیت باقی می ماند

در سرخس ها هم پروتال سبز رنگ بوده و فتوسنتز می کند و هم اسپوروفیت و هر دو مستقل هستند اما -4 •

ل شدنش تنها در یک زمان اسپوروفیت به گامتوفیت وابسته می باشد و ان اسپوروفیت جوان در اوایل تشکی

 می باشد

دقت بکنید از اسپوروفیت هم ریشه و ساقه در خاک اند و فتوسنتز نمی کنند و فقط برگ شاخه فتوسنتز می  •

 کند

بر  در پشت برگ شاخه چندین هاگینه وجود دارد که هر هاگینه از چندین هاگدان تشکیل شده است-5 •

 خالف خزه ها که یک هاگدان دارند

 اه اصلی می باشد در سرخس ها اسپوروفیت گی-6 •

 تنها گیاهی که هم اسپوروفیت و هم گامتوفیت قابلیت فتوسنتز دارد سرخس می باشد-7 •

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

  
 

306 
AMIR MARDANI 

 2زیست                       :تولید مثل در گیاهان9فصل                  نی      امیر مردا

 در سرخس گامتوفیت تنها دارای ریزوئید می باشد و فاقد ساقه و یا برگ و یا مشابه ان می باشد •

یز می توان انرا ریزوئید ضمائم ریشه مانند است که در جذب اب کمک می کند ودر قارچ های زیگومیست ن •

 دید.

شباهت بین خزه و سرخس در داشتن گامتوفیت سبز رنگ می باشد در گیاهان پیشرفته * •

 گامتوفیت فتوسنتز کننده نداریم

*نکته ترکیبی:در میلیون ها سال پیش در جنگل های باتالقی درختان بلند بدون دانه و 

 سرخس های درخـــــتــــی کوتاه تر غلبه داشته اند.
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دانه گرده 

معادل 

گامتوفیت 

 نر است 

دانه که در ان 

رویان وجود 

دارد با دانه 

گرده اشتباه 

 گرفته نشود

 داخل لوله گرده؟هازدانگان گامت نر تو لوله گرده تشکیل میشه یا تو دانه ی گرددرب-
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✓✓ 

 
 

 تقسیم دو از که رسیده گرده دانه که درحالی است، سلولی تک و بوده میوز مستقیم حاصل که است نر هاگ همان نارس گرده دانه

 .است نر گامتوفیت و سلولی چهار و شده حاصل( میتوز تقسیم ۳3) پیاپی
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 سلول سلول، چهار این از یکی. است یکسان ژنوتیپ با پلوئیدها سلول عدد چهار پوسته، عدد دو بال، دو شامل رسیده گرده دانه  ✓✓

 نامیده پروتالی های سلول و ندارند نقشی لقاح در دیگر سلول دو. است زایشی سلول دیگر یکی و( گرده لوله تولید برای) رویشی

 .شوند می

 نظر از که آورد می وجود به( تروزوئیدآن) نر گامت دو و( میتوز تقسیم چهارمین) کرده میتوز تقسیم دوباره زایشی سلول  ✓✓

 .اند رویشی سلول عین و هم عین ژنتیکی

 .هستند دیپلوئید همگی که باشند می سفت منفذ و خورش بافت پوسته، عدد یک شامل بازدانگان نارس تخمک  ✓✓

 و ماده گامتوفیت همان یا مآندوسپر پرسلولی بافت و سفت منفذ و خورش بافت پوسته، عدد یک شامل بازدانگان رسیده تخمک  ✓✓

 سال در( میوز تقسیم از مانده زنده سلول) ماده هاگ میتوز تقسیم از آندوسپرم. باشد می( ماده هاگدان) تخمک درون در هاپلوئید

 .آید می وجود به دوم

 آندوسپرم یک میتوز با و( ماده هاگ عنوان به) ماند می زنده یکی که کند می ایجاد سلول ۴4 میوز تقسیم با خورش سلول یک  ✓✓

 .کند می ایجاد

 .است سرخس پروتال همتای آندوسپرم. است کاج ماده گامتوفیت همان یا است پرسلولی هاپلوئید بافت آندوسپرم  ✓✓

 .است آنتریدی همتای گرده لوله. ندارد وجود!!( آنتروزوئید نه) آنتریدی ولی دارد وجود آرکگن بازدانگان در  ✓✓

 قرار ماده پولک روی باد، توسط عمدتا افشانی گرده با( پورتالی سلول دو و زایشی سلول رویشی، سلول) رسیده گرده دانه  ✓✓

 گامت) آنتروزوئیدی هسته دو به میتوز تقسیم با زایشی سلول آن درون که شود می ایجاد ای گرده لوله رویشی سلول رشد با و گرفته

 .کند می ایجاد دیپلوئیدی تخم سلول و کرده لقاح آرکگن داخل در زا تخم سلول با شده، تبدیل( نر

 های مخروط به. شوند می تبدیل( پوسته و اطراف های بافت رویان،) دانه به آن محتویات و( ماده هاگدان) تخمک لقاح از پس  ✓✓

 اطراف به ها دانه و شوند می باز ها دانه رسیدن با دانه های مخروط. شود می گفته دانه مخروط دانه، تشکیل و لقاح از پس ماده

 .گردند می پراکنده

 اسپوروفیت و کرده رشد ها دانه مناسب شرایط در که است( خواب یا) غیرفعال مدتی تا شده تشکیل رویان تخم نمو و رشد از  ✓✓

 .آورند می وجود به جدید
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E تخمدان پس از

تشکیل رویان تبدیل 

 به میوه می شود
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تخمدان تبدیل به میوه 

شده و محافظ دانه 

 می شود

پوشش دانه از 

 2nاسپوروفیت و
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اندوحته غذایی 

 لوبیا

اندوخته غذایی یی

 ذرت
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 تولید مثل جنسی گیاهان

 دانه دار

 ( گامتوفیت در حد میکروسکوپی2 ت بزرگتر از گامتوفیت است(اسپورفی1 ویژگی ها

(گامتوفیت نر و ماده  از طریق باقی ماندن هاگ ها 3

 در بافت اسپوروفیت به وجود می ایند

 تعداد کمی(گامتوفیت انها دارای 4

 سلول است

(موفق ترین گیاهان برای زندگی در خشکی به علت 5

 ه منظور نمو دانهتولید بخش های  تخصص یافته ای ب

  

 گامتوفیت نر

  

 به دانه گرده تمایز می یابد سرانجام

 در بازدانگان و نهاندانگان هر دو به دانه گرده تمایز می یابند انواع 

 گامتوفیت ماده

  

 در تخمک که بخشی از اسپوروفیت است تمایز می یابد سرانجام

 آندوسپرم بازدانگان انواع

 رویانیکیسه  نهاندانگان
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 تفاوت ها و شباهت های چرخه زندگی قسمت نر بازدانگان و نهاندانگان

 

 دو سلول از چهار سلول:

(سلول رویشی:از رشد ان لوله گرده 1

 به وجود می اید

(سلول زایشی:در لوله گرده تقسیم و 2

 دو گانت نر به وجود می اورد

 

 دانه گرده

 رسیده

 دارای دوبال

 

 سلول4ایجاد 

 عداکه ب

 اطراف انها را

 پوسته سختی

 فرا می گیرد

به طور پی در 

 پی

 دوبار

 تقسیم میتوز

 

 دانه های

 گرده نارس

 

 تقسیم

 میوز

 بعضی از

 سلول های

درون کیسه 

 گرده

 بازدانگان

 دو سلول دیده می شود:

از رشد ان لوله  (سلول رویشی:1

 گرده به وجود می اید

در لوله گرده تقسیم  (سلول زایشی:2

 و گامت نر به وجود می اوردو د

تشکیل دانه 

 گرده رسیده

دارای دوبال 

خارجی و 

 داخلی

 

 در هر دانه گرده 

رسیده یک دیواره خارجی و 

یک دیواره داخلی به وجود 

 می اید

 رشد و تقسیم

 هر گرده نارس

 )هر هاگ(

دانه های 

 گرده نارس

)چهار 

 هاگ(

 تقسیم

 میوز

هر یک از 

سلول هایی 

 کیسه گرده

 انگاننهاند

 شکل های این جزوه در کانال و انتهای جزوه قرار دارد
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 تفاوت ها و شباهت های چرخه زندگی قسمت مادگی بازدانگان و نهاندانگان

 

تشکیل ارکگن 

هاروی بافت 

 اندو سپرم

هر ارکگن =یک 

 سلول تخم

 

 

 

تشکیل بافتی 

به نام 

 اندوسپرم

 

 

 

 ان یک سلول

با تقسیم های 
 متوالی

 زیمیتو

ایجاد 
سلول 4

 هاپلوئید

یکی از 
انها باقی 

 می ماند

وز
می

 

یکی از سلول 
های  پارانشیم 

 خورش

 مستقیما

حواستون 

 باشه !!!

 در دومین

 سال

تشکیل 

 تخمک ها

 تخمک شامل:

(پارانشیم 1

 خورش

 پوسته ک(ی2*

 (منفذ سفت3

مکان تخمک 

:ها  

تشکیل در 

سطح باالیی 

پولک های 

 مخروط ماده

 

 

 

گان
زدان

با
 

 

 تشکیل دو سلول

(یکی با دوهسته 1

هاپلوئیدی 

 دروسط سلول

(یکی دیگر 2

هاپلوئیدی در 

 مجاور سفت

 

 

 

 تشکیل

بخش چند 

 سلولی

 کیسه ی رویانی

 

 

 ان یک سلول

با تقسیم و رشد 
 خود

 

 

ایجاد 
سلول 4

 هاپلوئید

یکی از 
انها باقی 

 می ماند

وز
می

 

یکی از سلول 
 های

پارانشیم 
 خورش

حواستون 
 باشه!!!

می کند  رشد
 سپس

در اولین 

 سال

 یا

همان  سال 

تشکیل 

 تخمک ها

 :تخمک شامل 

 (پارانشیم خورش1

 پوسته دو( 2*

 ( منفذ سفت3

مکان تخمک 

:ها  

تشکیل در 

گان تخمدان
ندان

ها
ن

 

 

 

 شکل های این جزوه در کانال و انتهای جزوه قرار دارد
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 اندوخته غذایی بازدانگان و نهان دانگان چیست؟–سوال  •

 و رویان از ان تغذیه می کند.نه:بافت هاپلوئیدی اندوسپرم که قبل از لقاح تشکیل می شودبازدا •

 که رویان یا ان را کامل مصرف می کند و یا باقی می ماند که بعد از لقاح تشکیل می شود3nنهان دانه:البومن  •

 n3نهان دانگان      تک لپه ای      البومن  •

 n2لپه          ه ایدو لپ                            •

 چه گیاهانی دارای ارکگن می باشند؟-سوال •

 دسته گیاهان خزه گیان و سرخس ها و بازدانگان دارای ارکگن بوده و سلول تخم زا درون ان تشکیل 4از  •

 اما در نهان دانگان تخم زا در کیسه رویانی تشکیل می شود می شود •

 ان چیست؟در بازدانگان و نهان دانگ محافظت از دانه-سوال •

 در بازدانگان اطراف دانه عریان بوده و پوششی ندارد •

 به وجود می اید2nدر نهان دانگان پوشش اطراف دانه میوه می باشد که از تغییر تخمدان •

 اسکلرانشیمی  )اسکلرئید(-2nپوشش دانه در بازدانه و نهان دانه متعلق کیست؟و بافت ان چیست؟اسپوروفیت  •
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 دانه دار اسپوروفیت در اوایل به گامتوفیت وابسته است؟در کدام گیاهان -سوال

بازدانگان رویان که اسپوروفیت است برای رشد احتیاج به اندوخته غذایی خود دارد که همان اندوسپرم هاپلوئید که 

 گامتوفیت می باشد تغذیه می کند

 .گرده می باشدانتروزوئید های نر در کجا تشکیل می شوند؟ ما می دانیم که داخل لوله -سوال •

 .در بازدانگان در پولک های مخروط ماده در مجاور منفذ سفت تشکیل می شود •

 .در نهان دانگان درمادگی یعنی کالله که بعد از رویش خامه و تخمدان را رد کرده و وارد منفذ سفت می شود •

 چی؟ ؟یعنی کنه می رشد گرده لوله تشکیل زمان رویشی سلول-سوال

 معنی افزایش حجم غیر قابل برگشت هستش رشد  سلول رویشی به

 ایا در دانه گرده رسیده گامت نر داریم؟ –سوال  •

 خیر گامت نر در قسمت های نر بازدانه و نهان دانه بعد از تقسیم سلول زایشی به وجود می اید •

سلولی بودن دانه 4ان و سلولی بودن دانه نهان دانگ2نکته:از تفاوت های دانه های بازدانگان و نهان دانگان می توان به  •

 بازدانگان اشاره کرد

می باشد در صورتی که  3nنکته:در نهان دانگان اسپوروفیت هیچ وابستگی به گامتوفیت ندارد زیرا اندوخته غذاییش البومن •

 در بازدانگان اسپوروفیت به گامتوفیت)اندوسپرم(که اندوخته غذاییش می باشد وابستگی دارد دراوایل

های انتروزوئید گیاهان دانه دار و بدون دانه در این است که در بدون دانه انتروزوئید تاژکدار می باشد در نکته:از تفاوت  •

 گیاه دانه دار بدون تاژک می باشد
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 هر گیاه دو لپه ای نهان دانه می باشد؟-سوال •

 خیر تعداد لپه در بازدانگان دو یا بیشتر می باشد •

 رویانی •

و نهان دانگان در این است که در بازدانگان در تخمک چندین ارکگن مشاهده می کنیم پس نکته:از تفاوت های بازدانگان  •

 چندین سلول تخم زا خواهیم داشت

 در صورتی که در تخمک در نهان دانگان تنها یک تخم زا خواهیم داشت •

 در نهاندانگان ممکن است در یک مادگی چندین برچه وجود داشته باشد. •

 ند یک یا چند برچه وجود داشته باشد.بله در هر مادگی می توا •

 گیاهی را می شناسید که بدون لقاح تخم زا و انتروزوئید تولید مثل جنسی کند؟-سوال •

 نهان دانگان کنکوری

گوجه -گیاه حساس-گیالس-الدن-لوبیا-میمونی-نارنگی-نخود-نارون-نخود فرنگی-نرگس-نیشکر-هویج-یونجه

-ذرت-زنبق-سویا-سیب-سیب زمینی-شبدر-شاه پسند-قاصدک-کاکتوس-گالبی-گل ستاره-گل مغربی-گندم-فرنگی

 بنت-بنفشه اریقایی-بلوط-بید-پنبه-پیاز-تربچه-تنباکو-توتون-تیره گل ناز-جعفری-چمن-خزه-خیار-داوودی-دیونه

-ارکیده-اطلسی-افتاب گردان-افرا-اقاقیا-اگاو-الو-انگور-بادام زمینی-براسیکا اولراسه-برگ بیدی-برنج-قنسول

 جو دوسر-ابریشم-دریسیا
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 نهان دانگان بازدانگان سرخس خزه بخش گیاه

 گیاه اصلی گیاه اصلی گیاه اصلی تار و کپسول اسپوروفیت

اندام تولید 

کننده 

 هاگدان

پوک مخروط  پولک مخروط نر پشت برگ شاخه روی تار

 ماده

 تخمدان پرچم 

 تخمک کبسا تخمک کیسه گرده هاگدان کپسول هاگدان

مادرهای  مادر هاگ

 هاگ

سلول های کیسه  مادر های هاگ

 گرده

یک سلول 

 خورش

سلول های 

 کیسه گرده

یک سلول 

 خورش

 هاگ ماده گرده نارس هاگ ماده گرده نارس هاگ ازاد هاگ ازاد هاگ

محل رشد 

 هاگ

داخل کیسه  درون تخمک داخل کیسه گرده روی زمین زمین روی

 گرده

درون 

 تخمک

دانه گرده  اندوسپرم دانه گرده رسیده پروتال گیاه اصلی تگامتوفی

 رسیده

کیسه 

 رویانی

اندام گامت 

 زای نر

 - لوله گرده - لوله گرده انتریدی انتریدی

ندام گامت ا

 زای ماده

داخل کیسه  - ارکگن - ارکگن ارکگن

 رویانی

 - انتروزوئید - انتروزوئید انتروزوئید انتروزوئید گامت نر

 تخم زا - تخم زا - تخم زا تخم زا دهگامت ما

اندوخته 

 دانه

 2n+لپه3nالبومن اندوسپرم گامتوفیت ماده ندارد ندارد

اجزای 

اسپوروفیت 

 بالغ

ریشه+برگ  تار+کپسول

 شاخه+ریزوم

 +هاگینه+هاگدان

 ریشه+ساقه+برگ+گل ریشه+ساقه+برگ+مخروط ها

 ندارد ندارد دارد دارد سانتریول

گامت 

 تاژکدار

 ندارد ندارد دارد دارد

اسپوروفیت 

 جوان

 مستقل وابسته به اندوسپرم وابسته وابسته

اسپوروفیت 

 بالغ

 مستقل مستقل مستقل وابسته

 وابسته به اسپوروفیت وابسته به اسپوروفیت سبز و مستقل سبز و مستقل گامتوفیت
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ب زمینیغده های سی  

 زنبق با ساقه زیر زمینی

 گل نرگس
 گل الله
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 حبوبات

 

 غالت
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 پنبه

 

 بنفشه افریقایی
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 برگ بیدی   چه ساقه ای داره واسه تکثیر!!!!گیاه 

 

 فن کشت بافت

برگ هارو ببین جون 
میده واسه 

!!!!تکثیر  
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 اثر استاد امیر مردانی                  تفاوت ها و شباهت های چرخه زندگی قسمت نر بازدانگان و نهاندانگان

 

 دو سلول از چهار سلول:

(سلول رویشی:از رشد ان 1

 لوله گرده به وجود می اید

(سلول زایشی:در لوله 2

گرده تقسیم و دو گانت نر به 

 وجود می اورد

 

 دانه گرده

 رسیده

 دارای دوبال

 

 سلول4ایجاد 

 که بعدا

 اف انها رااطر

 پوسته سختی

 فرا می گیرد

به طور پی 

 در پی

 دوبار

 تقسیم میتوز

 

 دانه های

 گرده نارس

 

 تقسیم

 میوز

 بعضی از

 سلول های

 درون کیسه گرده

 بازدانگان
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 دو سلول دیده می شود:

از رشد ان  (سلول رویشی:1

 لوله گرده به وجود می اید

در لوله  (سلول زایشی:2

نر به گرده تقسیم و دو گامت 

 وجود می اورد

تشکیل دانه 

گرده 

 رسیده

دارای 

دوبال 

خارجی و 

 داخلی

 

 در هر دانه گرده 

رسیده یک دیواره 

خارجی و یک دیواره 

داخلی به وجود می 

 اید

 رشد و تقسیم

هر گرده 

 نارس

 )هر هاگ(

دانه های گرده 

 نارس

 )چهار هاگ(

 تقسیم

 میوز

هر یک از 

سلول هایی 

 کیسه گرده

 نهاندانگان
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