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ها،  کربوهیدرات مانند خود موردنیاز مواد  از بخشی فتوسنتز، وسیلهٔ  به توانندمی  گیاهان بیشرت گرچه 

مواد   و آب مانند مغّذی مواد  به همچنان اما کنند تولید را دیگر آلی  مواد  بعضی  و لیپیدها ها،پروتئین

 کنند.می  جذب هاریشه ویژه  به خود، هایاندام کمک به را مواد  این گیاهان، دارند.  نیاز معدنی

 مواد دارند؟ خود  هایاندام به آنها انتقال نیز و نیاز  مورد  مواد  جذب برای وکارهایی  ساز گیاهان چه

 به مربوط فرایندهای به فصل این  در  شوند؟ می  منتقل گیاه  رسارس به  چگونه فتوسنتز  از فرایند حاصل 

  .پردازیممی  گیاهان انتقال و جذبتغذیه،  
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اطراف   خاک یا آب هوا، از را مواد این گیاهان، دارند. نیاز  مختلفی  مواد  به �و، و رشد یبر گیاهان

  .کنندمی  جذب هوا از گیاهان  که است موادی ترینمهم از یکی  اکسیددیکربن کنند.می  جذب خود 

 سایر همراه به اکسیددیکربن است. گیاهان نیاز مورد  عنارص از  یکی  بنابراین و آلی  مادهٔ  اساس کربن،

 حل با هم  اکسیددی کربن از مقداری شود.می ای گیاهیاختهها وارد فضاهای بینطریق روزنه گازها از

 مواد  سایر شود. جذب ریشه یا  برگ توسط تواندمی که آیدمی در کربناتبی صورت آب، به در شدن

  .شوندمی  جذب خاک طریق از  بیشرتهم  مغذی

 گیاهان  نیاز مورد مغذی مواد و خاک

 مناطق هایخاک است.) هامیکروارگانیسم(هاریزاندامگان و  غیرآلی  و آلی  مواد  از  ترکیبی  خاک،

   و pH خاک هوای مقدار  آب، نگهداری در متفاوتی  توانایی  ترکیبات، این در تفاوت علت به مختلف

 .دارند معدنی  مواد 

حال   در  اجزای ویژه به و جانداران  بقایای از  و بطور عمده  الیۀ سطحی خاک است،  )هوموس(گیاخاک

 نگه خود سطح در را مثبت هاییون منفی،  بارهای داش� گیاخاک با  است. شده تشکیل  آنها تجزیهٔ 

همچنین باعث اسفنجی شدن   گیاخاک شود. می  هایون این وشوی شست از  مانع  و در نتیجه   .دارندمی 

 شیمیایی  و  فیزیکی تخریب از خاک غیرآلی  ذرات  .است مناسب ریشه نفوذ  برای شود کهمی  خاک 

 درشت تا  رس کوچک  بسیار اندازهٔ  از ذرات این  .شوند می  ایجاد هوازدگی  نام به فرایندی در هاسنگ

 هاسنگ شدن خرد  باعث که آب،  شدن ذوب  و  زدن متناوب یخ تغییرات شوند.می  شامل  را  ماسه  و شن

 .است فیزیکی  هوازدگی  اثر از ای�ونه شود،می 

 شیمیایی هوازدگی توانند می  هم  گیاهان ریشهٔ  نیز و  جانداران  از  بعضی توسط شده  تولید  اسیدهای

   ایجاد کنند. 
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 خاک در معدنی مواد جذب

و پروتئین ساختار در  که هستند مهمی  عنرص دو فسفر و نیرتوژن  رشکت وراثتی  هایمولکول ها 

 .کنند می  جذب خاک  از بیشرت را عنرص دو این گیاهان،  کنند. می 

 نیرتوژن جذب

( درصد ٧٨ دارای جِو زمین اینکه با  را نیرتوژن مولکولی  شکل توانند�ی  گیاهان است،  )٢Nنیرتوژن 

+آمونیوم( یون صورت به گیاهان استفادهٔ  مورد  نیرتوژنِ  بیشرت کنند. جذب
٤(NH این  است. نیرتات یا 

 نشان ١شکل در فرایندها این از ایخالصه شوند.می  تشکیل ریزاندامگان توسط  و خاک در ترکیبات

 شود.گفته می  نیرتوژن تثبیت  گیاهان استفادهٔ  قابل نیرتوژن به جو نیرتوژن تبدیل  به است.  شده داده

 تثبیت کنندهٔ  هایباکرتی  .هاستباکرتی زیستی  عملکرد  حاصل  خاک، در شده تثبیت نیرتوژن  از بخشی

 این در شده تثبیت نیرتوژن  .کنندمی  زندگی  گیاهان با همزیست یا خاک در آزاد  صورت به نیرتوژن،

 مهم شود.می  دسرتس گیاهان قابل  برای آنها مرگ از پس یا و دفع، توجهی  قابل مقدار به هاباکرتی

 برای زیادی هایتالش امروزه  .شد خواهد داده توضیح فصل این ادامهٔ  در نیرتوژن،  تثبیت انواع ترین

بدون  است، جریان در گیاهان به نیرتوژن تثبیت در مؤثر هایژن انتقال  ها،باکرتی این به نیاز تا 

 شوند.می  دیده خاک هایباکرتی از دیگری انواع ١ شکل در  .گیرد  قرار گیاه اختیار  در موردنیاز نیرتوژن

  چیست؟ دار نیرتوژن تبدیل مواد و تغییر در آنها از یک هر نقش

  

 

 

  

 و دارننیرتوژ مواد تغییرات -۱ شکل

  خاک از آنها جذب چگونگی
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  کنند:  هایی که نیرتوژن را برای گیاهان قابل جذب میباکرتی

نیرتوژن موجود در جو را به یون  ۀ نیرتوژن جو که درون خاک وجود دارند و  های تثبیت کنند: باکرتی١

  ها)کنند. (مانند ریزوبیومآمونیوم تبدیل می 

  کنند. های آمونیاک (آمونیوم)ساز که از مواد آلی موجود در خاک یون آمونیوم تولید می : باکرتی٢

باکرتی٣ باکرتی:  نیرتاتهای  استفاده  های  باکرتی قبلی  تولید شده توسط دو دسته  از آمونیوم  ساز که 

  کنند.  کرده و آنرا به یون نیرتات تبدیل می 

 فسفر جذب

 فسفر گیاهان،  کند. می  محدود  را  گیاهان  رشد آن، کمبود که است معدنی  عنارص دیگر از   )Pفسفر (

 خاک فراوان در فسفات گرچه  آورند. می  دست  به خاک از  فسفات هاییون صورت  به را  خود نیاز مورد

به که است  این آن، دالیل از یکی  است. دسرتس غیرقابل گیاهان برای اغلب است،  بعضی  فسفات 

 از تریشبکٔه گسرتده جربان، برای گیاهان برخی  شود.می  متصل محکمی  طور به خاک معدنی ترکیبات

  .دهدافزایش می  را جذب که کنندمی  ایجاد بیشرت، کشندهٔ  تار دارای هایریشه یا و  هاریشه

 خاک بهبود

این   اصالح باشد.  دیگری مواد فزونی یا  مواد  برخی  کمبود  دچار است ممکن مختلف مناطق خاکِ 

افزودن   با باشند، کمبود  دچار هاخاک این اگر کند. کشت قابل گیاهان برای را آنها تواندمی  هاخاک

 ای گیاهان،تغذیه نیازهای تشخیص برایشناسان  زیست داد.  افزایش آنها را  حاصلخیزی توانمی  کود 

 به مغذی محلول  عنارص و  آب ها،محلول این   .)٢شکل( دهند می  رشد  مغّذی های  محلول در  را آنها

 .شود استفاده می  نیز گیاهان �و و رشد عنارص بر اثرات تشخیص برای این شیوه از دارند. معین مقدار
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 بیشرت  در دلیل همین به است، محدود  هاکخا اغلب  در  پتاسیم و  فسفر نیرتوژن، مقدار

 دارند. وجود )بیولوژیک(زیستی  و شیمیایی  آلی، انواع در مهم کودهای دارند. وجود  این عنارص کودها 

آلی،   آزاد آهستگی به  را معدنی مواد کودها این اند.جانداران تجزیه درحال  بقایای شامل  کودهای 

 آسیب گیاهان  به  آنها حدّ  از بیش  استفادهٔ  دارند، بیشرتی شباهت جانداران نیازهای چون به و  کنندمی

 شامل  شیمیایی کودهای .زاست بی�ری عوامل  به آلودگی  احت�ل کودها،  این از معایب  زند. می  کمرتی

 کمبود رسعت، به توانندمی  بنابراین  گیرند؛می  قرار گیاه اختیار  در  راحتی به که هستند معدنی عنارص

 به زیادی هایآسیب تواندشیمیایی می  کودهای حد از  بیش مرصف کنند.  جربان  را  خاک مغّذی  مواد

 این ها،بارش توسط  شدنشسته با طرفی، از  کند. تخریب را خاک بافت و وارد زیست محیط و خاک

 آبزی گیاهان و هاها، جلبکباکرتی رسیع رشد  باعث مواد  این حضور شوند.می  وارد هاآب به  مواد 

 ومیر مرگ باعث تواندو می  شود می  آب به کافی  اکسیژن و نور نفوذ  مانع عوامل این افزایش شود.می 

  .شود  آبزی جانوران
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 مواد   بعضی خود، تکثیر و  فّعالیت با  و مفید خاک برای که هستند هایی باکرتی شامل زیستی  کودهای

کودها   این است. ترهزینه کم و  ترساده بسیار  کودها این از  استفاده  دهند. می  افزایش  را  خاک  معدنی 

  .ندارند را دیگر کود  نوع دو معایب و شوندمی  افزوده خاک به شیمیایی  کودهای همراه به معموالً

 حّد بعضی از  بیش افزایش است،  بار  زیان  گیاهان برای خاک در  مغذی عنارص کاهش  که  طور ه�ن

توانند   می  گیاهان بعضی شود. گیاهان رشد مانع و  کند ایجاد  مسمومیت تواند  می خاک  در مواد 

 رسخس می  نوعی مثالً کنند؛  نگهداری ایمن صورت به خود  درون را  مواد  این از زیادی هایغلظت

 توانند آلومینیممی  گیاهان بعضی کند.  جمع خود  در است،  گیاه برای سّمی  ایماده که را  آرسنیک تواند 

رشد هایخاک در  ادریسی  گل گیاه وقتی  مثالً کنند. ذخیره هاکُریچه و هابافت در نیز را  اسیدی 

  بعضی.  )۳ شکل(کنند می  پیدا رنگ  تغییر آبی به صورتی از هاگلربگ آلومینیم، تجمع با ،کند می 

کاشت   با  شوند. می  خاک  شوری کاهش  موجب  ها،�ک مانند  مواد بعضی ذخیرهٔ  و  جذب  با نیز  گیاهان

  .شد  خاک  کیفیت بهبود  و  مواد  این کاهش باعث توان می  درپی پی  سال چند در گیاهان این برداشت و
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شیوه دارندهای شگفتگیاهان  دیگر  جانداران  از  خود  نیاز  مورد  مواد  گرف�  برای  با    .انگیزی  گیاهان 

می   بعضی برقرار  همزیستی  ارتباط  جانداران  این  همزیستاز  این  انواع  مهمرتین  از  ها،  کنند. 

  تثبیت کنندٔەنیرتوژن هستند. های(میکوریزا) و باکرتیها ایریشهقارچ 

 ایریشهقارچ 

 انواعی از با  گیاهان  ریشهٔ  همزیستی مغّذی،  مواد و  آب جذب  برای هاسازگاری ترینمعمول از  یکی

 هابا قارچ داردانه گیاهان درصد ٩٠ . حدود )۴ شکل(شود می  گفته ایریشهقارچ آن  به که است هاقارچ

سطح هاقارچ این دارند. همزیستی  ریشه   درون به ظریفی  هایرشته کنند.می زندگی ریشه در 

 گیاه ریشهٔ  از را آلی  مواد  قارچ، ای،ریشه قارچ در   .دهندمی  انجام آن با را مواد  تبادل فرستد کهمی 

 ظریف بسیار  و  ایرشته پیکر کند. می  فراهم خصوص فسفات به  و معدنی  مواد  گیاه، برای و  گیردمی 

 بیشرتی معدنی مواد تواندمی  و است  �اس  در خاک بیشرتی از سطح با گیاه ریشهٔ  به نسبت ها،قارچ

   کند. جذب را

  

  

  

 می تشکیل  گیاه ریشهٔ  روی را  غالفی  که  ایریشهقارچ نوعی سادهٔ  طرح)الف  :ای ریشه  قارچ -   ٤شکل

 گیاه دو مقایسهٔ   )ب کند.می  رشکت مواد  تبادل در و نفوذ  ریشه درون به قارچ از کوچکی  بخش .دهد

 رشد محیطی  برابر وضعیت در راست)  و(آن بدون دیگری و   )چپ(ایریشه کمک قارچ با یکی  که

  .است کرده
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 نیرتوژن هایکنندهتثبیت با گیاه همزیستی

 نیرتوژنِ  آوردن دست برای به همزیستی  این که دارند همزیستی  هاباکرتی از  انواعی  با گیاهان برخی

 .هاسیانوباکرتی و  هاریزوبیوم :از  اند عبارت هاباکرتی این مهم گروه دو  است. بیشرت

 به مختلف زراعی  آن گیاهان در که شدمی  انجام کشت تناوب خاک، تقویت برای گذشته از  :ریزوبیوم

 گیرد،می  قرار استفاده مورد کشت تناوب که در گیاهانی انواع از یکی  شد.می  کشت پی درپی  صورت

 نخود،  . سویا، )است پروانه به آنها  های گل شباهت گذاری،این نام دلیل(است واران پروانه تیرهٔ  گیاهان

محل   در  و  گیاهان  این ریشهٔ  در  هستند. تیره این زراعی مهم  گیاهان از  یونجه شبدر و لوبیا،  عدس،

 کند (شکل می  زندگی  ریزوبیوم نام  به نیرتوژن  کنندهٔ  تثبیت  باکرتی  نوعی  ،گرهک نام  به  هاییبرجستگی 

 در های آنهاگرهک شود،می  برداشت آنها هوایی  هایبخش یا میرندمی  گیاهان این که  . هنگامی )۵

 را  گیاه نیرتوژن، نیاز تثبیت با هاریزوبیوم کنند. می  ایجاد نیرتوژن از  غنی گیاخاک و  ماندمی باقی  خاک 

  .کندمی  فراهم آن برای را باکرتی نیاز مورد  آلی مواد  نیز گیاه و کنندمی  برطرف عنرص این به
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 هستند که  فتوسنتزکننده هایباکرتی از نوعی  هاسیانوباکرتی .هاسیانوباکرتی با همزیستی

 با آزوال گیاه دهند. انجام هم نیرتوژن تثبیت فتوسنتز، بر عالوه توانند می  آنها از بعضی 

 نیز در گونرا گیاه.  )۶ شکل(کندمی  دریافت را آن شدهٔ تثبیت نیرتوژن و دارد  ها همزیستیسیانوباکرتی 

 این دمربگ و ساقه درون همزیست هایسیانوباکرتی  دارد.  انگیزیشگفت رشد نیرتوژن از فقیر نواحی

  .کنندمی  استفاده گیاه فتوسنتزی محصوالت از و دهند می  انجام  تثبیت نیرتوژن گیاه،

  

  

  

  

 

  

 گیاهان در غذایی مواد آوردن دست به  دیگر های روش

 نظر بعضی  از که کنندمی  زندگی  مناطقی  در  ولی  اند،فتوسنتزکننده گیاهان این  :خوارحرشه گیاهان

 کوچک مانند  جانوران  گوارش  و  شکار  برای هابرگ برخی  گیاهان این در فقیرند. مانند نیرتوژن مواد 

   .استکرده تغییر حرشات،

 و حرشات این گیاه روید.کشور می  ش�ل هایتاالب در خوار استگیاهان حرشهکه از   واشتوبره  گیاه

 ،٨ شکل  در  دهد.گوارش می  سپس  و  کشد می  خود  مانند کوزه  بخش  درون به  رسعت به  را  آنها  الرو

  .است شده داده نشان خوار حرشه گیاهان  از دیگری انواع

زیست های همکدام مورد، دربارۀ دو گروه مهم باکرتی 1  تست

 ) ١٣٩٨  - رسارسی(   با گیاهان صادق است؟

  شوند. زمینی گیاه مستقر میزیرهای در بخش) ١

  کنند. در شکل مولکولی نیرتوژن جو تغییر ایجاد می) ٢

  دهند. های مربوط به تثبیت کربن را انجام میواکنش) ٣

  آورند. دست میهمۀ مواد آلی مورد نیاز خود را از گیاهان به) ٤
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 را از خود غذایی  مواد  و آب از  بخشی یا همه که  دارند وجود  انگل گیاهان از انواعی   :انگل  گیاهان

 ساقٔه نارنجی  گیاه این است. گیاهان این از ای�ونه سس، گیاه کنند.می  دریافت فتوسنتزکننده گیاهان

 پیچد و می  خود  میزبان سبز گیاه دور به  سس گیاه است.  ریشه فاقد که کندمی  تولید زردرنگی یا

 را انگل مورد نیاز مواد و نفوذ، گیاه آوندهای درون به  که)الف۹ شکل  (کندمی  ایجاد  مکنده هایبخش

 ریشهٔ  به نفوذ آن و اندام مکنده ایجاد  با که است گیاهان  این از دیگری �ونهٔ  جالیز گل  کند. می  جذب

  کند. می  دریافت را مغّذی مواد  ،جالیزی گیاهان

  

  

  

  

  

 

 

 حدس بزنید؟ را حرشات شکار توانید نحوهٔ می آنها شکل به توجه با آیا .خوار حرشه گیاه نوع چند  ۸ شکل
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 برگ  به  خاک از انتقال

 و  ساقه  به  مسیرهایی  در و  شودجذب می  هاریشه اطراف خاک  از اغلب گیاهان، نیاز  مورد  مواد  و آب

 سطح از آب خروج شود.می تبخیر هوا به هابرگ سطح از جذب شده آب از زیادی بخش .رود می  برگ

 معدنی  مواد  آب و جایی جابه برای را الزم سازوکار تعرق، شود.می  نامیده تعرق گیاه های هوایی اندام

 در کرد؛ بررسی  بلند و کوتاه مسیر دو توان درمی  را گیاهان  در مواد  جایی جابه کند.می  فراهم برگ به

در و آب جایی جابه کوتاه، مسیر  بلند، مسیر در شود.می  بررسی  یاخته چند یا یاخته سطح مواد 

در  جاییجابه بیش  درختان  بعضی  در مسافت این شود.می  بررسی ترطوالنی  مسیرهای مواد   از  به 

 این  که  دارد اساسی  نقش دهندٔه مواد، انتقال عنوان به  آب مسیرها این دوی هر در  رسد.می  صدمرت

   است. آن هایویژگی  علت به نقش

 کوتاه مسیر در مواد جاییجابه

 حد  در غیرفّعال و  و  فّعال فرایندهای با  مواد جایی  جابه  حالت،  این  در  :اییاخته سطح  در مواد انتقال

 انتقال  انتشار و  مثل  هایی شیوه شدید. آشنا  گذشته  هایفصل در فرایندها  این با  شود.می  انجام  یاخته 

مهم  از  یکی آب هاست.روش این از  هایی�ونه فّعال،  آب انتقال  برای است. جانداران برای مواد 

یاخته غشای و جانوری و گیاهی  هاییاخته  بعضی غشای درعرض بعضی  گیاهی واکوئول   ،  های 

دارندپروتئین دخالت  جریان که هایی  کم دهند. می  افزایش را آب رسعت   این ساخت آبی، هنگام 

  ). ١٠(شکل شود  می  تشدید هاپروتئین
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انجام  سه  به  معدنی  محلول  مواد و آب  انتقال ریشه، عرض در   :ریشه عرض در مواد انتقال  روش 

 شامل  غشایی عرض انتقال  .آپوپالستی انتقال  و سیمپالستی انتقال ،غشا عرض از انتقال  شود؛می 

 هاپالسمودسم با همراه معنی پروتوپالست به سیمپالست است. یاخته غشای عرض از مواد  جایی جابه

یاخته پروتوپالست از مواد  حرکت سیمپالستی انتقال است.  راه از  مجاور،  یاختهٔ  به  یک 

 دیگر هاییاخته به فضای پالسمودسم از تواندمی  محلول مواد  از بسیاری و آب هاست.پالسمودسم

 حتی و اسیدهانوکلئیک ها،که پروتئین است بزرگ قدر آن پالسمودسم منافذ  .)١١ شکل(شود  منتقل

حرکت مسیر در کند.می عبور آن از گیاهی هایویروس  بین فضاهای از محلول مواد  آپوپالستی، 

  .شود می  انجام اییاخته دیوارهٔ  نیز و اییاخته

  

  

  

 )آندودرم(  پوست درون نام  به  پوست الیهٔ  ترین درونی   رسانجام به  ریشه عرض در  محلول  مواد و  آب

 و اندچسبیده هم کامالً به آن  هاییاخته که است هایاخته از ظریف ایاستوانه پوستدرون رسند.می 

 جانبی  دیوارهٔ  در پوستهای درون. یاخته)۱٢ شکل(کنندمی  ایجاد  محلول مواد  و آب مقابل در را سدی

 بنابراین شود.می  گفته نوارکاسپاری آن  به  که هستند  )سوبرین(پنبه   چوب جنس  از نواری دارای خود 

 هاییاخته شوند.  های آندودرمتوانند از طریق مسیر آپوپالستی وارد یاخته�ی  آن  محلول مواد و  آب

 ورود  از مانع که کندمی  عمل صافی  مانند ریشه در  این الیه کنند. می  کنرتل را مواد  انتقال پوستدرون

 مواد  برگشت از همچنین پوست، درون شوند.می  گیاه درون آپوپالستی به مسیر مرض یا ناخواسته مواد 

 کند. جلوگیری می  ریشه از بیرون به شده جذب
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 منتقل،  چوبی آوندهای به مواد  .یابدمی ادامه مسیر سه  هر در حرکت بعد از آندودرم

  شود. گفته می  بارگیری چوبیشود که به این فرایند می  ترطوالنی  مسیرهای برای جاییجابه آمادهٔ  و 
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 را نیز پشتی دیوارهٔ  پوست، درون جانبی  هایدیواره بر عالوه کاسپاری نوار گیاهان، از بعضی ریشهٔ  در

میکروسکوپ نوری   زیر و  عرضی برش  در کند. می  غیرممکن  را ها یاخته این از مواد  انتقال  و پوشاندمی 

 ای،ویژه پوستی ندرو هاییاخته گیاهان این  ). در ۱٣ شکل (دارند شکل   Uنعلی یا   ظاهر ها یاخته این

 از آوندها مواد به انتقال و هستند خود  اطراف در کاسپاری نوار فاقد وجود دارند که معرب یاختهٔ  نام به

  .شود می  انجام هایاخته این طریق

 

  

  

  

بیرونی 2  تست  دربارۀ  گزینه،  سلولکدام  دو  ترین  گیاه  یک  ریشۀ  مرکزی  استوانۀ  های 

  است؟   نادرست ایلپه

   )١٣٩٧ -خارج از کشور(

  ای قرار دارند. های بافت زمینه) در مجاورت سلول١

  توانند آب و امالح را در مسیر عرض غشایی عبور دهند. ) می ٢

  شود. ها به آوندهای چوبی ترابری می های محلول در آب، توسط آنیون) ٣

  تر هستند. ) به قطورترین آوندهای چوبی نسبت به آوندهای چوبی باریک، نزدیک٤
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 است؟   نادرست های پوست ریشۀ لوبیا،ترین یاختهکدام عبارت، دربارۀ درونی 3  تست 

  )١٣٩٧ -(با تغییر) (رسارسی

  کنند. امالح در مسیر آپوپالستی جلوگیری می ) از حرکت آب و ١

  ای نقش ندارد. زا در ایجاد فشار ریشه) برخالف الیۀ ریشه٢

  تر هستند. ) به آوندهای چوبی باریک نسبت به قطورترین آوندهای چوبی نزدیک٣

 کنند. های محلول در آب را به داخل آوندهای چوبی وارد می ) با رصف انرژی، یون٤

 بلند هایمسیر در معدنی مواد و آب انتقال

 کارآمد طوالنی،  فواصل برای انتشار شود.می  جاجابه طوالنی  بسیار فواصل تا گاه گیاهان، در خام شیرهٔ 

 رسعت شود. می  انجام  ای توده  جریان توسط  طوالنی  مسیرهای  در  مواد جایی جابه گیاهان،  در  نیست.

 چندین  رسعت به  این  ای، توده جریان در  ولی است روز  در مرت میلی  چند  گیاه، در  مواد  و  آب  انتشار

 با و  و تعرق،  ایریشه فشار  عامل دو اثر تحت  چوبی  آوندهای در  ایتوده جریان  رسد.می  روز در  مرت

 .شود می  انجام آب ویژهٔ  خواص  همراهی 

فّعال،  با ریشه،  آوندهای پیرامون   زنده هاییاخته و پوست درون هاییاخته  :ایریشه  فشار  انتقال 

 ها،یون مقدار این افزایش  باعث عمل  این  کنند. می  منتقل  چوبی آوندهای  درون به  را معدنی هاییون

 ها،و یون آب تجمع اثر در شود.می  چوبی  آوند درون به آب ورود نتیجه در  و افزایش فشار اسمزی

 ای باعثریشه فشار کند.می  ایجاد  را ایریشه فشار و یابدمی  افزایش ریشه چوبی  آوندهای در فشار

 شیرهٔ  در صعود  ایریشه فشار گیاهان، بیشرت ). در٤۱ شکل(شود می  باال سمت به  خام شیرهٔ  دادن هل

 بفرستد.  باال به را آن مرت چند تواندمی  بهرتین حالت در و دارد  کمی نقش خام
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 شود؟ می بلند درختان بسیار نوک به خامشیرهٔ  حرکت باعث عاملی پس چه 

 

 

 

 علت  .شود می  ایجاد  گیاه سطح از تعرق اثر در که مکشی است خام، شیرهٔ  انتقال اصلی  عامل  :تعرق

 آوندهای درون آب ستون  .است کمرت به محل با آب بیشرت آب دارای محل آب از حرکت نیز تعرق

 آب هایمولکول دگرچسبیو   چسبی هم هایویژگی  علت به پیوستگی  این  .است پیوسته چوبی 

 زیاد  نقدر آ تعرق  مکش نیروی شود.انجام می  برگ هایروزنه از گیاهان تعرق بیشرت  ).٥۱ شکل(است

 اندک کاهش  این هرچند  شود؛ یک درخت تنهٔ  قطر کاهش  باعث تواندمی  گرم روز  یک  که در است

  .شدمی  له  تعرق، مکش  اثر در راحتی  نداشت به کافی  استحکام چوبی  آوندهای اگر دیوارهٔ  است.
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  شود. انجام  هاعدسک و  پوستک هوایی،  هایروزنه طریق از تواندمی  تعرق  گیاهان، در

  .شود می  انجام  هوایی  روزنهٔ  نگهبان هاییاخته بین منفذ از  هابرگ تعرق نتیجه در  و  گازها تبادل  بیشرت

 روزنه به شدن بسته و باز کنند. تنظیم را تعرق مقدار شدن، بسته و باز با توانند می  هوایی  هایروزنه

دنبال   به آب جذب است. آنها  تورژسانس فشار تغییر و روزنه نگهبان هاییاخته خاص ساختار دلیل

گیاه   درونی  عوامل و محیطی  عوامل شود. می  انجام روزنه نگهبان هاییاخته در محلول مواد  انباشت

  کنند.  می  تنظیم را  هاروزنه شدنبازوبسته

یون و  انباشت ساکارز  تحریک  با  نور  یاخته  K+و    Cl-های  مثال  اسمزی  فشار  نگهبان،  یاختٔ�  را  در  ها 

ها  شود. در نتیجه، یاختههای نگهبان روزنه وارد می های مجاور به یاختهدهد و آب از یاختهافزایش می 

به علت ساختار ویژٔە آندچار   باز می تورژسانس شده و  روزنه  بسته شدن روزنهها،  به  شود.  ها هم، 

  شود. های نگهبان روزنه انجام می علت خروج آب از یاخته

  

  

 

  

 آب،  جذب که با دارند خاصی ساختار  روزنه، نگهبان هاییاخته دیوارهٔ   :روزنه نگهبان هاییاخته ساختار

که سلولزی هایرشته شعاعی  آرایش عوامل، این از یکی کنند.می  پیدا طول افزایش  مانند است 

 هنگام تورژسانس سلولزی، کمربندهای این دارند. قرار روزنه نگهبان هاییاخته دیوارهٔ  دور کمربندی

 دیگر،اختالفعامل  .شوند�ی یاخته طول افزایش مانع  ولی شده، یاخته عرضی گسرتش از مانع یاخته،

 دیوارهٔ  ،کمرت ضخامت علت تورژسانس، به هنگام است.  روزنه نگهبان هاییاخته دیوارهٔ  در  ضخامت

 شود. می  منبسط  بیشرت یاخته  پشتی 
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 روزنهٔ  منفذ و کند پیدا خمیدگی  هایاخته تورژسانس، و آب جذب هنگام شود می  باعث دو ویژگی  این 

  ). ١٦شکل (شود می  فراهم گازها، تبادل  امکان حالت این در شود. باز  هوایی

 ها روزنه شدن بسته  و باز بر مؤثر عوامل

 مؤثر بر محیطی  عوامل ترین مهم از اکسیددیکربن و رطوبت دما، نور، مقدار تغییرات گیاهان، در

مهم   درونی  عوامل از گیاهی، هایهورمون نیز و  گیاه آب مقدار است. هوایی هایروزنه حرکات

شدن   باز  باعث تواندمی  معین،  حدی  تا اکسید، ید کربن کاهش  و  دما  نور، مقدار افزایش  هستند.

 در حضور  ها، کاکتوس بعضی  مانند خشک نواحی  گیاهان  برخی ایروزنه رفتار شود.  گیاهان در  هاروزنه

جلوگیری  آب رف� هدر از و �انند بسته هاروزنه روز، طول در شود  می  سبب  و است متفاوت نور

سطح   یا  تعداد کاهش  و  هاکرک از  برگ شدن  پوشیده فرورفته،  هایروزنه ها،روزنه تعداد کاهش  شود. 

  .هستند خشک  هایمحیط در زندگی  برای گیاهان هایسازگاری دیگر از نیز هابرگ

 تعریق

 پوست درون هاییاختهیابد،  می  کاهش تعرق شدت که  مرطوب بسیار هوای در یا  شب هنگام در

 در که آبی  مقدار اگر دهند.می  ادامه آوندیدرون استوانهٔ  به معدنی  هاییون کردن پمپ به همچنان

برگ ایریشه فشار اثر صورت   به آب  باشد، بیشرت برگ سطح از  آن  تعرق مقدار از رسدمی  هابه 

 شکل (گویندمی  تعریق به آن که شود می  خارج علفی  گیاهان بعضی هایبرگ لبهٔ  یا انتها از  قطراتی 

 با  نباید  را  پدیده دو  این است، شبنم ایجاد رشایط تعریق مشابه  ایجادکنندهٔ  محیطی  رشایط گرچه.  )٧۱

 نشانٔه فشار و  شودمی  انجام آبی  هایروزنه نام به ای ویژه ساختارهای  از تعریق   .گرفت اشتباه  هم

  .هاستبرگ یا لبهٔ  انتها  در آنها محل و هستند باز همیشه ها روزنه  این است.  ایریشه
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 های موجود در های آب به صورت مایع از طریق روزنهدر کدام رشایط، مولکول 4  تست 

  شود؟گیاه گندم دفع می انتهای برگ 

  )١٣٩٦ -(خارج از کشور

  ها و افزایش میزان جذب آب توسط ریشه ) افزایش خروج بخار آب از برگ١

  های تارکشنده و اشباع بودن بخار آب در ا�سفررف� رسعت جذب آب در سلول) باال ٢

  ایهای هوایی به یکدیگر و کاهش یاف� فشار ریشههای نگهبان روزنه) نزدیک شدن سلول٣

  ) زیادتر شدن �ایل گازهای محلول به خروج از شیرۀ خام و افزایش ورود بخار آب به ا�سفر٤

های موجود  های آب به صورت مایع از طریق روزنهبه طور معمول، در کدام رشایط مولکول 5  تست 

 شود؟(با تغییر)   ی برگ گیاه دفع میدر حاشیه

  ) ١٣٩٦ -(رسارسی  

  ها از یکدیگرهای نگهبان روزنهشدن سلول) افزایش کشش تعرقی و دور١

  ها به یکدیگرزنههای نگهبان رو ای و نزدیک شدن سلول) کاهش فشار ریشه٢

  های تار کشنده و کاهش میزان رطوبت هوا) زیاد شدن فشار اسمزی در سلول٣

  های چوبی و اشباع بودن ا�سفر از بخار آب ) باال رف� فشار آب در داخل آوند٤
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٢٠ 

 ) ١٣٩٨ -است؟   (رسارسی  نامناسب کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر 6  تست 

  گیاه است.»   .................. رشایط«یکی از 

  ایها، افزایش مقدار فشار ریشه) افزایش خروج قطرات آب از انتها یا لبۀ برگ١

  های هوایی های چوبی، مکش ناشی از سطح بخش) حرکت آب و امالح در آوند٢

  های ان روزنههای نگهبهای هوایی، جذب آب به دنبال انباشت مواد محلول در یاختهشدن روزنه) باز٣

های هوایی، کاهش بخار آب در هوای  های نگهبان روزنه) کاهش خروج آب از منفذ بین یاخته٤

 اطراف

 

روزنه 7  تست  «همه  دربارۀ  عبارت،  گوجهکدام  گیاه  برگ  در  موجود  است؟   های  درست  فرنگی» 

  )١٣٩٥ -(رسارسی

  شوند. ) باعث انجام تبادالت گازی گیاه با محیط خارج می ١

  کنند. پیوستگی شیره خام را در آوندهای چوبی حفظ می ) ٢

  شوند. های گرم و خشک بسته می ) با قرار گرف� در موقعیت٣

  دهند. های نگهبان، تغییر اندازه می ) در پی تغییر فشار آب در سلول٤
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٢١ 

 پرورده شیرهٔ  حرکت

 همٔه جهات در پرورده شیرهٔ  حرکت کند.می  حرکت آبکشی  آوندهای درون پرورده، شیرهٔ  که دانید می 

 کند، تأمین می  را  گیاه دیگر های  بخش  نیاز مورد  آلی ترکیبات  که  گیاه از  بخشی  شود.  انجام  تواند می 

 شوند،می  مرصف یا ذخیره (مثأل ریشه) و روند می  آنجا به آلی ترکیبات که گیاه از  بخشی  و منبع محل

مواد   کنندهٔ ذخیره هایبخش هستند. منبع هایمحل ترینمهم از هابرگ شود.می  نامیده مرصف  محل

 برای آیند. می  ش�ر  به منبع  محل  آن، آزادسازی هنگام  و مرصف  محل  مواد،  این  ذخیرهٔ  هنگام  آلی، 

 ). ۱٨ شکل (کرد  استفاده هاشته از توان می  پرورده ترکیب شیرهٔ  و رسعت تعیین
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٢٢ 

 از و  آبکشی  زندهٔ  هایسیتوپالسم یاخته طریق از پرورده شیرهٔ  حرکت   :پرورده شیرهٔ  حرکت چگونگی

 ترپیچیده و کندتر خام از شیرهٔ  پرورده شیرهٔ  حرکت بنابراین شود.می  انجام دیگر یاختهٔ  به اییاخته

را  جریان الگوی مونش،  ارنست نام  به آملانی  شناس گیاه یک  است.  شیرهٔ  جاییجابه برای فشاری 

  .کنیدمی  مشاهده خالصه طور  به ١٩ شکل در که است داده ارائه پرورده،
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٢٣ 

 دهیگل در مثال  برای شوند.می  مرصف و  تولید شده، تنظیم صورت به گیاهان در آلی  مواد 

 غذایی  مواد  بتوانند منبع هایمحل که است آن از بیشرت مرصف، هایمحل تعداد  گاهی  تولید میوه، یا 

 خود  هایمیوه یا هادانه ها،گل بعضی  حذف به گیاه است ممکن موارد  این در کنند. را فراهم آنها

 داش� برای باغبانی، در برسد. مانده باقی  مرصِف  هایمحل به قندی مواد  کافی  مقدار کند تا اقدام

 ولی کمرت هاییمیوه درختان تا چینند می  را  جوان  هایمیوه یا  ها گل از  تعدادی تر، های درشتمیوه

  .آورند بار  تر بهدرشت
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٢٤ 

دار موجود در شیرۀ پروردۀ یک گیاه کدام عبارت، دربارۀ ترکیبات آلی نیرتوژن 8  تست 

 است؟  نادرست دانه،نهان

  )١٣٩٧ -(رسارسی

  توانند به روش انتشار از غشاهای سلولی عبور �ایند. ) می ١

  گردند. جا می ای و در جهات مختلف جابهمتفاوت با جریان توده) با رسعتی  ٢

  کنند. هسته به سمت محل مرصف حرکت می دار و بی های هسته) به کمک سلول٣

  ها ممکن است بعد از فعالیت نوعی باکرتی غیرفتوسنتزکننده صورت گرفته باشد. ) تولید آن٤

- کند؟  (رسارسیر را بطور مناسب کامل میدر ارتباط با یک گیاه علفی، کدام گزینه عبارت زی 9  تست 

١٤٠٠ (  

  «در هر نوع بارگیری ............» 

  یابد. ) آب از نوعی آوند به نوعی دیگر انتقال می ١

  شود. ) شیرۀ گیاهی با مرصف انرژی به درون آوند منتقل می ٢

  شود. ای مرده منتقل می ای زنده به یاخته) ترکیباتی از یاخته٣

  �اید. ای از مواد به سمت محل مرصف حرکت می گیاهی بصورت توده) شیرۀ ٤

  

  


