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من همیشه فکر می کردم وقتی از گیاه خواران صحبت می شه، در مورد موجوداتی به غیر از انسان هاس! اما بزرگ تر که شدم 

دیدم نه بابا ما خودمون از صبحانۀ صبح تا ناهار و شام شب و میان  وعده و پیش وعده و پس وعده و میوه و ... همش داریم گیاه 

ً دو نوع  می خوریم که!! ... تا این که مثل شامها رشتۀ تجربی رو انتخاب کردم و اومدم رساغ کتاب  زیست، دیدم آهان! ما کلاّ

گیاه خوار داریم؛ یکی اونی که گیاه را رس سفره می خوره و یکی هم اونی  که بحث های گیاهی کتاب درسیش رو حسابی می خونه!!! 

بله بچه ها! اوالً که ما از اولش بیشرت گیاه خوار بودیم؛ بعدشم که از این به بعد، بازم باید گیاه خوار )خوندن مباحث گیاهی( باشیم!!!

تو این فصل، اول تفاوت های یاختۀ گیاهی با جانوری رو می خونیم؛ می خونیم که گیاهان دیواره دارند و این دیواره خیلی 

واسشون مهمه! اون قدری که به خاطر کامل تشکیل دادنش می میرن!! می خونیم وجود این دیواره س که باعث می شه یاخته های 

گیاهی بتونن تو واکوئولشون مقادیر زیادی آب ذخیره کنند ولی یاخته های ما نه!!! تو همین گفتار با اندامکی آشنا می شید که 

O2ای نبود! انسانی نبود! معلمی نبود! کلسی نبود! درسی نبود!! امتحانی نبود!!!  اگر نبود، دیگه 

بله سبزدیسه که فرنگیا بهش می گن منی دونم چی پلست؟! آهان، کلروپلست، کلروپلست و ... چه اسم های سختی هم می ذارنا!! نه؟!!

آخر این گفتار هم با صدای بلند داد می زنه محصوالت کاملً گیاهی؛ الزاماً بدون رضر نیستند، حتی، حتی خیلی از مشکلت 

مهم جوامع و جوانان، وجود بعضی از همین محصوالت اسمشو نرب گیاهی هس!!!

تو گفتار دوم با بافت های گیاهی آشنا می شین، البته می خونین که گیاهان سامانۀ بافتی دارند و اگر جانوران چهار نوع بافت داشتند، 

گیاهان سه نوع سامانۀ بافتی دارند که تو هر سامانه می تونین چند نوع یاخته پیدا کنین! تو همین گفتار می خونین در گیاهان یکی از 

مهم ترین یاخته هایش )یعنی آوند چوبی( مانند یاختۀ مهم بدمنان )یعنی گویچۀ قرمز( مرده اند که اگر منرده بودند، ما هم زنده نبودیم!!

گفتار سوم آخرش! در مورد سازش گیاهان با محیط اطرافشون صحبت می کنه. اولش! در مورد ساختار )پیکر( گیاه )ساقه، 

ریشه و ...(، آخرش می گه که گیاهان چون منی تونند حرکت کنند، مجبورند با رشایط متغیر محیط، مثل گرما، رسما و خشکی 

سازش پیدا کنند! مجبورند، می فهمی؟!! مجبور!!! اولش هم می گه چه تفاوت هایی بین ساقه و ریشه وجود داره! می گه که 

گیاه علفی داریم!! چوبی داریم!! سیب داریم!! پرتقال داریم!! و ... راستی! هلوشو بدم؟! آلوشو بدم؟! می گه که همۀ گیاهان 

گلدار کرۀ زمین دو دسته اند: تک لپه و دولپه. پس بذار منم همین جا بهتون بگم، همۀ مردم کرۀ زمین سه دسته اند: دستۀ 

اول! دستۀ دوم!! دستۀ سوم!!! 
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درحالحاضر،نهاندانگانبیشترینگونههایگیاهیرویزمینرابهخوداختصاصدادهاند.
اگرچهگیاهاندرجایخودثابتاند،ولیمانندجانورانبهمادهوانرژینیازدارندوبرخالفجانوران،نمیتوانندبرایتهیءهآنهااز

جاییبهجایدیگربروندونیزنمیتوانندبااحساسخطر،فرارکردهویابهدشمنحملهکنند!
گیاهانتوانستهاندبهمحدودیتثابتوساکنبودندرمحیطغلبهکنندونیزدرمحیطهایمتفاوتزندگیکنند!

گیاهانعالوهبراینکهمنبعغذاییبرایانسانهاهستند،مواداولیءهصنایعداروسازیوپوشاکرانیزتأمینمیکنند.

عالوهبروجودسبزدیسه)کلروپالست(دریاختههایگیاهی،داشتندیوارءهیاختهاینیزاز
جملهتفاوتهایمهمآنهابایاختههایجانوریاست.

وجودیاخته،برایاولینباردربافتچوبپنبهتوسطرابرتهوکودرزیرمیکروسکوپ
ابتداییاشکشفومشاهدهشد.

ُمردهای یاختههای از چوبپنبه، بافت 
تشکیلشدهکهبهصورتمجموعهحفرههایی
دیدهمیشوندوتوسطدیوارههاییازیکدیگر
دیوارءه همان که دیوارهها این شدهاند. جدا
یک از باقیمانده بخش تنها یاختهایاند
یاختءهگیاهیدربافتیُمردهبهشمارمیآیند.

 
دربافتهایزندءهگیاهی،بهساختاریمیگویندکهبخشیبهنامپروتوپالسترادربرمیگیرد.پروتوپالستشاملغشا،سیتوپالسموهستءهیاختءه

گیاهیاست.

وظایف دیواره
 حفظ شکل و استحکام یاخته ها  استحکامپیکرگیاه

  کنترل تبادل مواد بین یاخته ها
 جلوگیری از ورود عوامل بیماری زا

 

 تیغۀ میانی

نقش:الیهایکهدرزمانتقسیمیاختءهگیاهیوبعداز

بهدوبخشمجزاقسمت را تقسیمهسته،سیتوپالسم
دویاختءهجدیدگیاهیایجادمیشود. میکند.

مانند که پکتینساختهشده نام به ترکیبی از جنس:

چسبعملمیکندودویاختهرادرکنارهمنگهمیدارد.

 دیوار� نخستین
جنس:عالوهبرپکتین،رشتههایسلولزینیزدارد.

نقش:مانندقالبیپروتوپالسترااحاطهمیکندولیمانعرشدآننمیشود!
ویژگی:قابلیتگسترشوکششداردوهمراهبارشدپروتوپالستواضافهشدنترکیباتسازندءهدیواره،اندازءهآننیز

افزایشمییابد.
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 دیوار� پسین

تعریف:بهالیههایدیگریمیگویندکهمجموعاًدیوارءهپسیننامدارندوفقطدربعضییاختههایگیاهیرویسطحداخلی
دیوارءهنخستینساختهمیشوند.

آرایشرشتههایسلولزیدرهرالیهازدیوارءهپسینباهمموازیبوده،ولیباالیءهدیگرزاویهدارند.)یعنی
همراستانیستند!(

نقش:دیوارءهپسین،عالوهبرایجاداستحکامدریاختهوپیکرگیاه،مانعازرشدیاختهمیشود.

ویژگی
استحکاموتراکمآنازدیوارءهنخستینبیشتراست.

اگرازخارجبهداخلیاختهبرویم،الیههایدیوارءهیاختهایبهترتیبزیرقرارگرفتهاند:


ازبینسهالیءهدیوارءهپسین،الیءهوسطیآننسبتبهبقیهضخیمتراستونیزآرایشموادسازندءهآنبادوالیءهدیگرمتفاوتاست.
تیغءهمیانی،بیندویاختءهگیاهیمجاورفقطیکالیهایبودهومشترکاست.

بیندوپروتوپالسِتدویاختءهگیاهیمجاور،حداکثر5وحداقل3الیءهمختلفدیوارءهیاختهقراردارد.
باتشکیلدیوارههاینخستینوپسین،فضایداخلییاخته)سیتوپالسم(کوچکترمیشودوپروتوپالستازتیغءهمیانیدورترمیشود.

نزدیکترینالیهبهپروتوپالست،دیوارءهپسینودورترینالیه،تیغءهمیانیاست.
رشتههایسلولزیدروندیوارءهنخستینباهمموازیاند،درحالیکهدردیوارءهپسینبایکدیگرغیرموازیهستند.


تعریف:بهکانالهایارتباطیسیتوپالسمیمیگویندکهازیاختهایبهیاختءهدیگرکشیدهشدهاند. پالسمودسم

نقش:عبورموادمغذیوترکیباتدیگرازطریقآنازیاختهایبهیاختءهدیگرکشیدهشدهاند.

تعریف:بهمناطقیازدیوارءهیاختهایگفتهمیشودکهضخامتدیوارهدرآنجانازکماندهاست. الن
ویژگی:وجودپالسمودسمهابهفراوانیدرآنمحل

پالسمودسمهادرهمهجایدیوارءهیاختهایوجوددارند،اما
فراوانیآنهادرمحلالنهابیشتراست.

درالنهادیوارءهپسینقطعاًوجودندارد،درحالیکهدیوارءه
نخستینیااصالًتشکیلنمیشودویاکمتر)نازکتر(ازسایر

بخشهاساختهمیشود.
در هم و زنده گیاهی یاختههای در هم میتوانند النها 

یاختههایُمرده)دارایدیوارءهپسین(وجودداشتهباشند.
پالسمودسمهانیزدریاختههایُمردءهگیاهیوجودندارند.
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وجوداندامکیبهنامواکوئولازویژگیهایاختصاصییاختههایگیاهیاست.


محلذخیرءهشیرءهواکوئولیکهترکیبیازآبومواددیگراست.

ورودآببهدرونیاخته زمان وقوع:هنگامیکهمقدارآبدرمحیطاطرافبیشترازمقدارآندرداخلیاختهباشد
پروتوپالستحجیمشدهوبهدیوارهفشارواردمیکندکهبهاین تعریف:دراثرورودآببهدرونیاخته،واکوئولهاپرآبوحجیممیشوند

وضعیتیاخته،تورژسانسیاتورممیگویند.
نقش:موجباستوارماندناندامهایغیرچوبی،مانندبرگوگیاهانعلفیمیشود.

بعضییاختههایگیاهی،واکوئولدرشتیدارندکهبیشترحجمیاختهرااشغالمیکند.

حالت، این در باشد، کم محیط آب علتی به هرگاه تعریف:
)چروکیده( جمع پروتوپالست و یافته کاهش واکوئول حجم
ازدیوارءهیاختهفاصلهمیگیرد؛بهچنینوضعیتی، میشودو

پالسمولیزمیگویند.

باشد، طوالنیمدت پالسمولیز اگر 
رفع فراوان آبیاری با گیاهحتی پژمردگی)چروکیدگی(

نمیشودوگیاهبهدنبالمرگیاختههایشمیمیرد!

درفرایندهایتورژسانسوپالسمولیز،بیشترینتغییرحجممربوطبهواکوئولدرشتمرکزیاستکهبیشترحجمیاختءهگیاهیرا
اشغالمیکند!

درهنگامپالسمولیز،غشاییاختهایدرمحلپالسمودسمهاهنوزبهدیوارءهیاختهایباقیماندهاست!

غشایواکوئول،مانند آببراساساسمزمیتواندازغشایپروتوپالستوواکوئول،آزادانهوبدونصرفانرژیعبورکند. 
یاختههایگیاهبراساستفاوتفشاراسمزِیپروتوپالستومحیطاطراف،یابه غشاییاخته،ورودوخروجموادازآنراکنترلمیکند.

ایندوفرایند،موجبتغییردراندازهووزنبافتگیاهیمیشوند. حالتتورژسانسویابهحالتپالسمولیزدرمیآیند

 )صفحة 82 کتاب درسی(تعاایف

مقدارینمکراباحجم10میلیلیتردرظرفیمیریزیموسپس،90میلیلیترآبمقطربهآناضافهمیکنیم.بهاینترتیب،یک 
محلولنمک10درصدیبافشاراسمزیباالبهدستمیآید.

اسمزیدرون فشار زیرا تورژسانسمیشود؛ قرارمیدهیم،میبینیمکهدچار آبمقطر در را آن و برشمیزنیم را پیاز روپوست قطعه یک
یاختههایپیازبیشترازمحیطاطرافاست؛پسآبواردیاختههامیشودوواکوئولهاحجیممیشوند.

اماقطعءهروپوستپیازیکهدرونمحلولآبنمکقرارمیگیردپالسمولیزمیشود؛زیرافشاراسمزیدرونیاختههایروپوستکمترازمحیط
اطرافاست؛پسآبازواکوئولهاخارجشدهوبهمحیطاطرافیاختههامیرودوپروتوپالستیاختههاجمعوچروکیدهمیشود.

درطراحیاینآزمایشبرایتغییردراندازهیاوزنبافتگیاهی،بایدبراساسروشعلمی،گروهشاهد)گواه(وگروههایتیمارداشتهباشیم.
ظرفآبمعمولیرابهعنوانشاهدوظرفهایآبمقطرومحلولنمکرابهعنوانتیماردرنظرمیگیریم.

ابتداقطعاتمساوی)ازنظراندازهووزن(ازروپوستپیازرادرهرسهظرفقرارمیدهیم.همءهشرایطالزمبرایانجامآزمایشبرایهرسهظرف
بایدیکسانباشد.درابتدایآزمایش،اندازهووزنهرقطعهرایادداشتمیکنیم.پسازمدتزمانیکهقطعاتپیازدرسهظرفباقیماندندو

فراینداسمزبررویآنهاانجامگرفت،دوبارهاندازهووزنقطعاترابررسیمیکنیم.
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اگرچهدرظرفشاهد،مقدارکمیکاهشاندازهووزنبافتپیازراداریم،ولیدرظرفآبمقطربهعلتورودآببهقطعءهپیاز،
اندازهووزنبافتافزایشمییابدودرظرفمحلولنمک،بهعلتپالسمولیزشدیدوخروجآبازقطعءهپیاز،کاهشاندازهووزنبافترامشاهده

میکنیم.
درواکوئولعالوهبرآب،ترکیباتپروتئینی)مانندگلوتن(،اسیدیورنگی)مانندآنتوسیانین(ذخیرهمیشود.

آنتوسیانین،یکترکیبرنگیاستکهدرریشءهچغندرقرمز،برگکلمبنفشومیوههاییمانندپرتقالتوسرخبهفراوانییافتمیشود.جالب
استبدانیدکهرنگآنتوسیانیندرpHهایمتفاوتتغییرمیکند.

گِلوتنیکترکیبپروتئینیاستکهدرواکوئولیاختههایگندموجوذخیرهمیشودوبرایرشدونمورویانبهمصرفمیرسد.

 )صفحة 83 کتاب درسی(تعاایف

برگکلمبنفشدرآببادرجءهحرارتطبیعی،معموالًتغییریدررنگآبایجادنمیکند،زیراغشاییاختهوغشایواکوئولمانعاز
خروجرنگهاازیاختههایگیاهیمیشوند؛اماجوشاندنبرگ،باعثمرگیاختءهگیاهِیبرگکلموتخریبغشایآنمیشود؛بنابراینمواد

رنگیبهداخلآبآزادشدهورنگآبرابهرنگبنفشتغییرمیدهند.

امروزه ...................... بیشترین گونه های گیاهی روی زمین را تشکیل می دهند. این گیاهان گرچه در جای خود ثابت اند؛ اما مانند جانوران به - 1
...................... و ...................... نیاز دارند.

...................... در بافت های زندۀ گیاه، بخشی به نام پروتوپالست را در بر می گیرد. پروتوپالست شامل غشا، ...................... و ...................... است.- 2
در تقسیم یاختۀ گیاهی بعد از تقسیم ......................، الیه ای به نام ...................... تشکیل می شود.- 3
...................... و ...................... دیگر می توانند از راه پالسمودسم ها از یاخته ای به یاختۀ دیگر بروند. پالسمودسم ها در مناطقی از دیواره به نام - 4

الن، ...................... وجود دارند.
گلوتن یکی از پروتئین هایی است که در ...................... ذخیره می شود، این ماده در گندم و جو ذخیره می شود و برای رشد و نمو ...................... به مصرف می رسد.- 5
به جز آب، واکوئول محل ذخیرۀ ترکیبات ......................، اسیدی و ...................... است.- 6

در جدول زیر، هر یک از گزاره ها با یکی از واژه ها ارتباط منطقی دارد. شمارۀ واژۀ مرتبط را داخل  بنویسید. )توجه: یک واژه اضایف است.(- 7

گزارهواژه
1(پالسمولیز

2(استحکامیاختهها
3(بافتچوبپنبه
4(دیوارءهپسین
5(تیغءهمیانی

6(پالسمودسم

الف(مانعازرشدیاختهمیشود.
ب(ازیاختههایمردهتشکیلشدهاست.

پ(ازکارهایدیوارءهیاختهایاست.
ت(سیتوپالسمرابهدوبخشتقسیممیکند.

ث(درمناطقیازدیوارهبهنامالن،بهفراوانیوجوددارند.

 درستی یا نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید. )در جمالت نادرست، زیر عبارت های غلط خط کشیده و درست آن ها را  بنویسید.(
تورژسانس سبب افزایش و پالسمولیز سبب کاهش وزن گیاه می شود.   )........................................(- 8
همۀ یاخته  های گیاهی دارای واکوئول هستند.   )........................................(- 9
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آنتوسیانین یکی از ترکیبات رنگی است که در پالست ذخیره می شود.   )........................................(- 10
در یاخته  های زنده ای که دیوارۀ پسین دارند، غشای یاخته ای با دیوارۀ نخستین در تماس است.   )........................................(- 11
تیغۀ میانی، نخستین دیواره ای است که تشکیل می شود و از همه پیرتر است.   )........................................(- 12
در یاخته  هایی که دیوارۀ پسین دارند، در برخی نقاِط دیواره، دیوارۀ پسین وجود ندارد.   )........................................(- 13
برخی یاخته های گیاهی تعداد زیادی واکوئول درشت دارند.   )........................................(- 14
گلوتن در گیاهان دولپه ذخیره می شود.   )........................................(- 15

با توجه به تصویر روبه رو، الف( شمارۀ )1( چه وسیله ای را نشان می دهد؟ - 16
ب( شمارۀ )2( را نام گذاری کنید.

پ( تنها بخش باقی مانده در آن چه شمارۀ )2( نشان می دهد، چیست؟
با توجه به شکل روبه رو، الف( اجزای شماره گذاری شده را نام گذاری کنید. - 17

............... -2  ............... -1

............... -4  ............... -3
............... -5

ب( کاهش حجم کدام مورد باعث جمع شدن پروتوپالست می شود؟
پ( کدام مورد در شکل دادن به یاختۀ گیاهی نقش دارد؟

ت( در کدام شماره یا شماره ها اطالعات وراثتی یاخته قرار دارد؟ 
با توجه به شکل روبه رو، الف( اجزای شماره گذاری شده را نام گذاری کنید. - 18

............... -2  ............... -1
ب( این شکل چه فرایندی را نشان می دهد؟

پ( جنس شمارۀ 1 از چیست؟ 

با توجه به شکل روبه رو، الف( این شکل چه ساختاری را نشان می دهد؟- 19
ب( اجزای شماره گذاری شده را نام گذاری کنید. 

............... -1
............... -2
............... -3
............... -4

پ( شمارۀ 2 چه پلی ساکاریدی دارد؟
ت( کدام شماره یا شماره ها مانند قالبی پروتوپالست را در بر می گیرد؟

ث( کدام شماره مانند چسب عمل می کند؟
با توجه به شکل روبه رو، الف( این شکل چه ساختاری را نشان می دهد؟- 20

ب( اجزای شماره گذاری شده را نام گذاری کنید.
............... -2  ............... -1
............... -4  ............... -3
پ( کدام شماره دیرتر از بقیه تشکیل می شود؟ 

ت( کدام شماره به غشای یاخته ای نزدیک تر است؟
ث( کدام شماره مانع از رشد یاخته می شود؟
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با توجه به تصویر روبه رو، الف( اجزای شماره گذاری شده را نام گذاری کنید. - 21
............... -2  ............... -1
............... -4  ............... -3

ب( تصویر )الف( با چه نوع میکروسکوپی گرفته شده است؟
پ( مواد غذایی از طریق کدام شماره از یاخته ای به یاختۀ دیگر می روند؟

با توجه به شکل روبه رو، الف( این شکل چه فرایندی را نشان می دهد؟ - 22
ب( اجزای شماره گذاری شده را نام گذاری کنید.

............... -3  ............... -2  ............... -1
پ( مایع موجود در شمارۀ )1( چه نام دارد؟

با توجه به شکل روبه رو، الف( این شکل چه فرایندی را نشان می دهد؟ - 23
ب( اجزای شماره گذاری شده را نام گذاری کنید.

............... -1
............... -2
............... -3

با توجه به تصویر روبه رو، الف( یاخته ای که با عالمت سؤال »؟« نشان داده شده است، چه ماده ای را در خود - 24
ذخیره می کند؟

ب( این شکل می تواند مربوط به چه گیاهی باشد؟ 

 به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید.
گلوتن به چه منظوری در گیاه مصرف می شود؟- 25
هنگامی که تورژسانس اتفاق می افتد، فشار اسمزی محیط چگونه است؟- 26
حالت تورم یاخته ها در بافت های گیاهی چه مزیتی دارد؟- 27

 به پرسش های زیر پاسخ کامل دهید.
به پرسش های زیر در رابطه با یاختۀ گیاهی پاسخ دهید.- 28

ب( دیوارۀ آن در بافت های زندۀ گیاه، چه بخشی را در بر می گیرد؟ الف( دو تفاوت آن را با یاختۀ جانوری بیان کنید. 
پ( در تقسیم این یاخته، سیتوپالسم چگونه به دو بخش تقسیم می شود؟

ترتیب زمانی تشکیل دیواره در گیاهان را بنویسید.- 29
در رابطه با دیوارۀ یاخته ای به سؤاالت زیر پاسخ دهید.- 30

ب( دو ماده ای را که در دیوارۀ نخستین وجود دارد، نام ببرید. الف( دو وظیفۀ آن را بنویسید.  
پ( آیا دیوارۀ نخستین مانع رشد پروتوپالست می شود؟ علت پاسخ خود را توضیح دهید.

در مورد دیوارۀ پسین به سؤاالت زیر پاسخ دهید.- 31
الف( این نوع دیواره را تعریف کنید.

ب( استحکام و تراکم این دیواره نسبت به دیوارۀ نخستین کم تر است یا بیشتر؟ علت را توضیح دهید.
پ( این دیواره را از نظر ضخامت و ساختار الیه ها توصیف کنید.

ب( در چه مناطقی، پالسمودسم به فراوانی یافت می شود؟- 32 الف( پالسمودسم را تعریف کنید. 
الن را تعریف کنید.- 33
تورژسانس را تعریف کنید.- 34
ب( در صورتی که پالسمولیز طوالنی مدت شود، چه اتفاقی می افتد؟- 35 الف( پالسمولیز را تعریف کنید. 

telegram.me/medabook_com   www.medabook.com

مشاوره و راھنمای انتخاب بھترین منابع کنکور : 021-28425210



8

آنتوسیانین در ............... چغندر قرمز، کلم بنفش و میوه هایی مانند پرتقال توسرخ، به مقدار ............... وجود دارد.- 36
2(ساقءه/کمی  1(ریشءه/فراوانی

رنگ آنتوسیانین در pH های متفاوت ............... است.- 37
2(ثابت  1(متغیر

بعضی یاخته های گیاهی واکوئول درشتی دارند که ............... حجم یاخته را اشغال می کند.- 38
2(همءه  1(بیشتر

در کدام گزینه هر دو مورد ذکرشده بین یاخته های زندۀ گیاهی و جانوری مشترک نیست؟- 39
4(دیوارءهیاختهایوکلروپالست 3(غشاییاختهایوسیتوپالسم 2(دیوارءهیاختهایوپروتوپالست 1(کلروپالستوپروتوپالست

کدام یک از موارد زیر درست است؟- 40
1(همءهیاختههایگیاهیدارایپروتوپالستودیوارءهیاختهایهستند.

2(رابرتهوکبرایاولینبارتوانستدیوارءهیاختههادربافتهایمختلفراببیند.
3(نقشکنترلیغشاییاختهاینسبتبهدیوارءهیاختهایدرکنترلمواد،بیشتراست.

4(پکتینفقطدردیوارءهنخستیندیدهمیشود.
کدام گزینه در مورد دیوارۀ پسین درست است؟- 41

2(درهرسمتتیغءهمیانییاختءهبالغمیتوانددارایسهالیهباشد. 1(دورترینالیهبهغشاییاختهایاست.
4(درهمءهیاختههایگیاهیتشکیلمیشود. 3(درهرالیءهآن،رشتههایسلولزینسبتبههمزاویهداراند.

در محل الن ............... و ............... بر خالف ............... وجود دارد.- 42
2(تیغءهمیانیـدیوارءهنخستینـدیوارءهپسین 1(دیوارءهپسینـغشاییاختهایـدیوارءهنخستین
4(غشاییاختهایـدیوارءهپسینـتیغءهمیانی 3(دیوارءهپسینـدیوارءهنخستینـتیغءهمیانی

چند گزینه عبارت روبه رو را به شکل درستی تکمیل می کند؟ »نمی توان گفت ............... .«- 43
ب( الن های یک یاخته روبه روی الن های یاخته مجاور قرار می گیرند الف( یاخته  هایی که دیوارۀ پسین تشکیل نمی دهند، الن ندارند 

ت( دیوارۀ پسین بین غشا و دیوارۀ نخستین ساخته می شود پ( یاخته های مرده فاقد کانال های پالسمودسمی هستند 
4)4 3)3 2)2 1)1

کدام گزینه ترتیب الیه های بین دو یاختۀ گیاهی را به شکل کامل و درست، نشان می دهد؟- 44
1(غشاـسیتوپالسمـدیوارءهپسینـدیوارءهنخستینـتیغءهمیانیـدیوارءهنخستینـدیوارءهپسینـغشاـسیتوپالسم
2(سیتوپالسمـغشاـدیوارءهپسینـدیوارءهنخستینـتیغءهمیانیـدیوارءهنخستینـدیوارءهپسینـغشاـسیتوپالسم

3(تیغءهمیانیـدیوارءهنخستینـدیوارءهپسینـغشاـتیغءهمیانیـدیوارءهنخستینـدیوارءهپسین
4(دیوارءهپسینـدیوارءهنخستینـتیغءهمیانیـدیوارءهپسینـدیوارءهنخستینـتیغءهمیانیـسیتوپالسم

کدام گزینه، جملۀ زیر را در مورد یاخته  هایی که دیوارۀ پسین دارند، درست تکمیل می کند؟ - 45
»دیوارۀ ............... از سمت ............... با ............... و از سمت ............... با ............... در تماس است.«

2(نخستینـداخلـتیغءهمیانیـخارجـدیوارءهپسین 1(پسینـداخلـغشاییاختهایـخارجـدیوارءهنخستین
4(پسینـخارجـغشاییاختهایـداخلـدیوارءهنخستین 3(نخستینـخارجـغشاییاختهایـداخلـدیوارءهپسین

می توان گفت: »فرایند ............... باعث ............... و ............... سبب ............... وزن گیاه می شود.«- 46
2(پالسمولیزـکاهشـتورژسانسـافزایش 1(تورژسانسـکاهشـپالسمولیزـافزایش
4(پالسمولیزـافزایشـتورژسانسـتثبیت 3(تورژسانسـافزایشـپالسمولیزـتثبیت

در صورتی که برگ کلم بیش از چند دقیقه در آب ............... قرار گیرد، ............... .- 47
2(جوشـنفوذپذیریانتخابیغشاییاختهایازبیننمیرود 1(معمولیـدرجءهزیادیازپالسمولیزرانشاندهد

4(جوشـقطعاًرنگآببنفشمیشود 3(معمولیـقطعاًغشاییاختههاازبینمیرود
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انواعیازرنگهادرگیاهاندیدهمیشودکهبعضیازآنهابهعلتوجودموادرنگیدرواکوئولاست؛درحالیکهوجودرنگزردیانارنجیدر
ریشءههویجورنگقرمزدرمیوءهگوجهفرنگیمربوطبهوجودترکیباترنگیدرواکوئولهانمیشود!بلکهبهعلتوجودهمینترکیباترنگیدر

اندامکدیگریبهنامرنگدیسه)کروموپالست(دریاختههایگیاهیاست.


اندامکیسیتوپالسمیکهوجودآنازویژگیهاییاختههایگیاهیاستوانواعیازآندرگیاهانوجوددارد.

انواع دیسه )پالست(

 سبزدیسه )کلروپالسف(:حاویمقدارفراوانیسبزینهاست،بههمینعلتگیاهان،سبزدیدهمیشوند.
 رنگ دیسه )کروموپالسف(:نوعیدیسهکهرنگیزههایکاروتنوئیدهادرآنذخیرهمیشوند؛مثالًرنگدیسههادریاختههای

ریشءهگیاههویج،مقدارفراوانیکاروتننارنجیرنگدارند.
 نشادیسه )آمیلوپالسف(:بهدیسههایفاقدرنگیزهایمیگویندکهدریاختههایبخشخوراکیسیبزمینی،بهمقدار

فراوانینشاستهذخیرهمیکنند.

ترکیباترنگیموجوددرواکوئولهاورنگدیسهها،پاداُکسنده)آنتیاکسیدان(هستند.ترکیباتپاداُکسندهدرپیشگیری
ازسرطانونیزبهبودکارکردمغزنقشمثبتیدارند.

ذخیرءهنشاسته،هنگامرویشجوانههایسیبزمینی،برایرشدجوانههاوتشکیلپایههایجدیدازگیاهسیبزمینیمصرفمیشود.
درپاییزباکاهشطولروزوکمشدننور،ساختارسبزدیسههادر سبزدیسهها،کاروتنوئیدهمدارندکهبارنگسبزینهپوشیدهمیشوند
درپاییز،سبزینههایبرگتجزیهشدهومقدارکاروتنوئیدهایآنافزایشمییابد. بعضیگیاهانتغییرکردهوبهرنگدیسهتبدیلمیشوند

 )صفحة 84 کتاب درسی(تعاایف

ازآنجاییکهسبزدیسههایگوجهفرنگیمیتوانندبهرنگدیسهتبدیلشوند،بنابراینگوجهفرنگیهادرابتداسبزرنگاندوباگذشت 
زمان،رنگآنهاتغییرمیکندوقرمزرنگمیشوند.

میتوانباتهیءهنمونههایمیکروسکوپیازگوجهفرنگیهایکالونرسیده)سبزرنگ(ورسیده)قرمزرنگ(درزمانهایمختلفسالوبررسی
آنها،اینتغییررابهوضوحمشاهدهکرد.


قبلازتولیدرنگهایشیمیایی،گیاهانازمنابعاصلیتولیدرنگبرایرنگآمیزی
فرش. الیاف رنگآمیزی برای روتاس گیاه ریشءه از استفاده مثل بودند؛ الیاف


استفادهازگیاهانگلمحمدیونعنابرایاستخراجترکیباتمعطرآنها.

تعریف:بهشیرءهسفیدرنگیمیگویندکهازمحلبرشبخشیازگیاهخارجمیشودوترکیبآندرگیاهانمختلف،متفاوتاست.
کاربرد:برایاولینبار،الستیکازشیرابءهنوعیدرختساختهشد!
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دربرشدمبرگیامیوءهتازءهآن،شیرابهایوجوددارد. درانجیر 
دارایترکیباتآلکالوئیدیبودهکهازترکیباتگیاهیاست درخشخاش
ودرشیرابءهبعضیگیاهانبهمقدارفراوانوجوددارد.آلکالوئیدهارادرساختن

داروهاییمانندمسّکنها،آرامبخشهاوداروهایضدسرطانبهکارمیبرند.

ترکیباتیدرگیاهانساختهمیشودکهدرمقادیرمتفاوت،ممکناستسرطانزا،مسمومکنندهویاحتیکشندهباشند!

 )صفحة 85 کتاب درسی(تعاایف

برگ بعضی گیاهان بخش های غیرسبز مثالً سفید، زرد، قرمز یا بنفش دارد  کاهش نور در چنین گیاهانی موجب افزایش بخش های سبز 
می شود. چه توضیحی برای این مشاهده دارید؟ این تغییر رنگ در برگ چه اهمیتی در ماندگاری گیاه دارد؟

چوندراینگیاهانعالوهبرسبزینه،رنگدانههایدیگرینیزوجودداردکهتعدادشانازسبزینههابیشتراست،بنابرایندرشرایططبیعی
محیط،اثررنگسبزینههارامیپوشانند،امادرمواقعیکهنورمحیطکممیشود،تعدادسبزینههایبرگافزایشمییابدتاگیاهبیشتربتواند

فتوسنتزوغذاسازیکند.درواقع،اینتغییررنگبهماندگاریبیشتراینگیاهانکمکمیکند.

ذخیرۀ نشاسته، هنگام رویش ...................... سیب زمینی، برای رشد ...................... و تشکیل ...................... جدید از گیاه سیب زمینی مصرف می شود.- 48
اگر ...................... انجیر را ببرید، از محل برش، ...................... سفیدرنگی خارج می شود که به آن ...................... می گویند.- 49
بعضی دیسه ها رنگیزه ندارند، مثالً در دیسه های یاخته های بخش ...................... سیب زمینی، به مقدار فراوانی ...................... ذخیره شده است.- 50
رنگ دیسه ها در یاخته های ...................... گیاه هویج، مقدار فراوانی ...................... دارند که نارنجی است.- 51

در جدول زیر، هر یک از گزاره ها با یکی از واژه ها ارتباط منطقی دارد. شمارۀ واژۀ مرتبط را داخل  بنویسید. )توجه: یک واژه اضایف است.(- 52

گزارهواژه
1(کاروتنوئیدها

2(آلکالوئیدها
3(پاداُکسنده
4(سبزدیسه
5(گیاهان

6(نشادیسه

الف(ساختنداروهاییمانندمسّکنها
ب(بهدیسههایحاویاینها،رنگدیسهمیگویند.
پ(باکاهشطولروزبهرنگدیسهتبدیلمیشود.
ت(ازمنابعاصلیتولیدرنگبرایرنگآمیزیالیاف

ث(ترکیباترنگیدرواکوئولورنگدیسه

 درستی یا نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید. )در جمالت نادرست، زیر عبارت های غلط خط کشیده و درست آن ها را  بنویسید.(
الستیک نوعی آلکالوئید است.   )........................................(- 53
در برگ بعضی گیاهان کاهش نور سبب افزایش مساحت بخش های سبز می شود.   )........................................(- 54
نشادیسه در تأمین انرژی برای تشکیل اندام های جدید گیاه مؤثر است.   )........................................(- 55
با استفاده از محلول لوگول می توان وجود نشادیسه در بخش خوراکی سیب زمینی را تشخیص داد.   )........................................(- 56
کاروتنوئید در کلروپالست و کروموپالست وجود دارد.   )........................................(- 57
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با توجه به تصویر روبه رو، الف( این شکل چه ساختاری را نشان می دهد؟ - 58
ب( شمارۀ )1( چه ماده ای را در خود ذخیره می کند؟

با توجه به تصویر روبه رو، الف( این شکل چه ساختاری را نشان می دهد؟- 59
ب( شمارۀ )1( چه ماده ای را در خود ذخیره می کند؟

 
با توجه به تصویر روبه رو، الف( این شکل چه ساختاری را نشان می دهد؟ - 60

ب( شمارۀ )1( چه ماده ای را در خود ذخیره می کند؟ 

با توجه به تصویر روبه رو، الف( این شکل چه گیاهی را نشان می دهد؟- 61
ب( یک کاربرد برای این گیاه بنویسید. 

با توجه به شکل روبه رو، الف( دو گیاه )1( و )2( را نام گذاری کنید. - 62
............... -2  ............... -1

ب( چه ترکیباتی در این دو گیاه ذخیره می شود؟

با توجه به تصویر روبه رو، برای هر کدام از شکل های )الف(، )ب( و )پ( - 63
نام یا یک توضیح مختصر بنویسید.

پ( ...............  الف( ............... 
ب( ...............

با توجه به شکل روبه رو، در صورت کاهش نور در گیاهی که در این شکل - 64
نشان داده شده است، کدام دو اندامک به یکدیگر تبدیل می شوند؟ 

 به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید.
کدام دیسه فاقد رنگیزه است؟- 65
دو ماده ای که در سبزدیسه ها وجود دارند را نام ببرید.- 66
»گیاهان استفاده هایی به غیر از غذا دارند.« برای این جمله مثالی بزنید.- 67

 به پرسش های زیر پاسخ کامل دهید.
به پرسش های زیر پاسخ دهید.- 68

الف( رنگ قرمز میوۀ گوجه فرنگی مربوط به ترکیبات رنگی در کدام اندامک است؟
ب( سه نوع دیسه در گیاهان را نام ببرید.

در هر کدام از پالست ها چه ماده ای ذخیره می شود، نام ببرید.- 69
در رابطه با آنتی اکسیدان ها به سؤاالت زیر پاسخ دهید.- 70

ب( نقش مثبت این ترکیبات چیست؟ الف( دو اندامک را نام ببرید که حاوی آنتی اکسیدان باشند. 
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در مورد سبزدیسه به سؤاالت زیر پاسخ دهید.- 71
ب( در زمان تغییر، به چه اندامکی تبدیل می شود؟ الف( چه زمانی ساختار آن ها تغییر می کند؟ 

پ( در زمانی که این اندامک تغییر می کند، مقدار رنگیزه های آن چه تغییری می کند؟
شیرابه را تعریف کنید و یک کاربرد برای آن بنویسید.- 72
در مورد آلکالوئید ها به سؤاالت زیر پاسخ دهید.- 73

ب( یک نقش برای آن ها بنویسید. الف( آلکالوئیدها را تعریف کنید.  
ت( آیا این مواد اعتیادآورند؟ توضیح دهید. پ( یک کاربرد برای آن ها بنویسید. 

نوع دیگری دیسه وجود دارد که در آن، رنگیزه هایی با نام ............... ذخیره می شوند. به این دیسه ها، ............... می گویند.- 74
2(کاروتنوئید/رنگدیسه  1(آلکالوئید/سبزدیسه

............... از دیسه ها در گیاهان وجود دارد. سبزدیسه )کلروپالست( به مقدار ............... سبزینه دارد. - 75
2(یکنوع/کمی  1(چندنوع/فراوانی

رنگ دیسه ها در یاخته های ............... گیاه هویج، مقدار ............... کاروتن دارند که نارنجی است. - 76
2(ریشءه/فراوانی  1(برگ/کمی

............... موجود در ............... و ............... موجود در ............... از ترکیبات رنگی است.- 77
2(آنتوسیانینـواکوئولـکاروتنـآمیلوپالست 1(کاروتنوئیدـواکوئولـکاروتنـپالست
4(آنتوسیانینـواکوئولـکاروتنـکروموپالست 3(کاروتنـواکوئولـآنتوسیانینـپالست

می توان گفت اگر محلول حاوی ............... را روی ............... بریزیم، رنگ آن ............... می شود.- 78
4(نشاستهـسیبزمینیـآبی 3(یدـنشاستهـآبی 2(نشاستهـلوگولـقرمز 1(یدـنشاستهـقرمز

کدام عبارت درست است؟- 79
1(ترکیباترنگیموجوددرآمیلوپالستخاصیتآنتیاکسیدانیدارند.

2(رنگدیسههامیتواننددرقسمتهایهواییوزیرزمینیگیاهوجودداشتهباشند.
3(لوگولمعرفیداست.

4(ترکیباتپاداکسندهدردرمانسرطاننقشدارند.
چند مورد از موارد زیر در مورد گیاهان نادرست است؟- 80

ب( رنگ همۀ گلبرگ ها به دلیل وجود کلروپالست است. الف( همۀ رنگیزه های قرمز در واکوئول ذخیره می شوند. 
ت( هر یاخته ای که دیوارۀ نخستین دارد، قطعاً دیسه دارد. پ( همۀ یاخته های گیاهی دیسه دارند. 

4(چهار 3(سه 2(دو 1(یک
عبارت درست را انتخاب کنید.- 81

1(یاختههایشکل)پ(دارایدیوارءهپسینهستند.
2(یاختههایشکل)ب(دارایتیغءهمیانیوشبکءهآندوپالسمی

وپالستهستند.
3(یاختههایشکل)الف(دارایکلروفیلودیوارءهپسینهستند.

4(یاختههایشکل)پ(دارایآنتوسیانینوکلروفیلهستند.
می توان گفت آلکالوئید ها ............... .- 82

2(برایاولینباردرتهیءهالستیکبهکاررفتند 1(درشیرابءههمءهگیاهانوجوددارند
4(نقشدفاعازگیاهانرادربرابرگیاهخواراندارند  3(همگیاعتیادآورند

ترکیبات رنگی در واکوئول ............... ترکیبات رنگی در کروموپالست ............... .- 83
2(برخالفـدرزمانکاهشنورکاهشمییابند 1(همانندـحاوییکنوعآنتوسیانینهستند

4(برخالفـدرpHهایمختلفتغییررنگمیدهند  3(همانندـنقشاکسیدانیدارند
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برِگ و ساقه ریشه، تشکیلدهندءه بخش سه از یک هر به بافتی: سامانۀ  تعریف 
نهاندانگان،سامانءهبافتیمیگویندوهرسامانه،شاملبافتهاویاختههایگوناگونیاست.
پیکرگیاهاننهاندانه)گلدار(از3سامانءهبافتیبهنامهایپوششی،زمینهایوآوندیتشکیل
میشودکههرکدامویژگیوعملکردخاصیدارندودرادامهبهبررسیآنهامیپردازیم.



تعریف: بهسامانهایمیگویندکهسراسراندامگیاهرامیپوشاندوعملکردیشبیهپوست
درجانوراندارد.

نقش: گیاهرادربرابرعواملبیماریزاوتخریبگرحفظمیکند.

 روپوست
جایگاه: دربرگها،ساقههاوریشههایجوان

ساختار:معموالًازیکالیهیاختهتشکیلمیشود.
وظیفه:کاهشتبخیرآبازاندامهایهواییگیاهباایجادالیهایبهنامپوستک

الیهایبهنامپوستکرویسطحبیرونییاختههایروپوستقرارمیگیردکهازترکیبات
لیپیدیمانندکوتینوتوسطیاختههایروپوستیساختهمیشود.

نقش پوستک
جلوگیریازورودنیشحشراتوعواملبیماریزابهگیاه

محافظتازگیاهدربرابرسرما
کمکبهکاهشتبخیرآبازسطحبرگها

 پیراپوست )پریدرم(:بهسامانءهبافتپوششیموجوددراندامهایمسنگیاه،پیراپوستمیگویند.

انواع یاخته های تمایزیاتته از روپوسف

دراندامهای
هواییگیاه

تبدیل به
یاختههاینگهبانروزنه

یاختههایکرک
یاختههایترشحی

یاختههایتارکِشنده درریشههایجوانتبدیل به


یاختههاینگهبانروزنه،برخالفسایریاختههایروپوست،سبزینهدارند. روپوستریشهفاقدپوستکاست! 

تعریف:بهنوعیسامانءهبافتیکهفضایبینروپوستوبافتآوندیراپُرمیکند،سامانءهبافتزمینهایمیگویند.

 بافت پارانشیمی 
)نرم آکَنه(

ویژگی:رایجترینبافتدرسامانءهبافتزمینهای

پسنسبتبهآبنفوذپذیرند. ساختار:یاختههایآندیوارءهنخستیننازکوچوبینشدهدارند
کارهایمتفاوتیمانند هنگامزخمیشدنگیاه،یاختههایآنتقسیممیشوندوزخمراترمیممیکنند. نقش:

ذخیرءهموادوعملفتوسنتزانجاممیدهد.
جایگاه:بافتپارانشیمیسبزینهداربهفراوانیدراندامهایسبزگیاهمانندبرگوجوددارد.
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به میانی تیغءه دارای فقط پارانشیمی یاختههای دیوارءه 

همراهدیوارءهنخستیننازکهستند.
چوندیوارءهنخستینیاختههاینرمآکنهای،چوبیوضخیم
است. نفوذپذیر آب مولکولهای به نسبت  نمیشود!
در و الن زیادی نسبتاً تعداد نرمآکنهای، یاختههای در 

نتیجه،پالسمودسمونیزاندامکسبزدیسهیافتمیشود.

سامانءهبافتزمینهایدرگیاهانآبزیازیاختههایپارانشیمیساختهمیشودکهفاصلءهفراوانیبینیاختههایآنوجوددارد
واینفاصلههاباهواپُرشدهاند.

 )صفحة 87 کتاب درسی(تعاایف

برابر در مقاومت کاهش گیاهی، اندام سبکترشدن باعث دارد، وجود آبزی گیاهان پارانشیمی یاختههای بین فاصلءه در که هوایی 
جریانهایآبیونیزتأمیناکسیژناینگیاهانمیشود.



 بافت کاُلنشیمی 
)چسب آکنه(

ویژگی:اینبافتمانعرشداندامگیاهینمیشود.
ندارند، پسین دیوارءه بافت این یاختههای ساختار:

ولیدیوارءهنخستینآنهاضخیماست.
نقش:ضمنایجاداستحکامموجبانعطافپذیری

انداممیشوند.
جایگاه:معموالًدرزیرروپوستقرارمیگیرند.

 بافت اسکلرانشیمی 
)سخت آکنه(

ویژگی:چوبیشدندیوارءهیاخته،باعثمرگپروتوپالستآنمیشود!
ساختار:یاختههایآندیوارءهپسیندارندکهبهعلتتشکیلمادهایبهناملیگنین)چوب(،چوبیشدهاست.

نقش:یاختههایاینبافت،نقشاستحکامیدارند.
ذرههایسختیکههنگامخوردنگالبیزیردندانحسمیکنیم،مجموعهایازیاختههایاینبافتاست.

یاختههایدرازبافتاسکلرانشیمیاندکهدر فیبرها یاختههایکوتاهاینبافتاند. اسکلرئیدها انواع:
تولیدطنابوپارچهنیزازآنهااستفادهمیکنند.

   

اگرچههمفیبروهماسکلرئید،دیوارءهپسینضخیموچوبیشدهدارندولیدردیوارءههردویآنهابهمقدارزیادالنیافتمیشود.
دردیوارءهاسکلرئیدهاباوجودضخامتزیاددیوارءهپسین،تعدادالنهایفراوانینسبتبهفیبرهاوجوددارد.


تعریف: اصلیترینیاختههایاینسامانءهبافتی،یاختههاییاندکهآوندهایچوبیوآبکشیرامیسازند.

نقش:بافتهایآوندی،باعثترابریمواددرکلگیاهمیشوند؛یعنیشیرءهخاموپروردهرادرسراسرگیاهجابهجامیکنند.
ساختار: دراینسامانه،عالوهبرآوندهایچوبیوآبکشی،یاختههایدیگریمانندنرمآکنهایوفیبرنیزوجوددارد.
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انواع: اینسامانه،شاملدونوعبافتآوندچوبیوآوندآبکشیاست.

 بافت آوند 
چوبی

تعریف:یاختههایُمردهایهستندکهفقطدیوارءهچوبی)لیگنینی(شدءهآنهاباقی

ماندهاست.بهطوریکهلیگنیندردیوارءهآنهابهشکلهایمتفاوتیقرارمیگیرد.

انواع

تراکئیدها:یاختههایدوکیشکلدرازیاندکهبعضیازآوندهای
چوبیراشاملمیشوند.

عناصرآوندی:یاختههایکوتاهیاندکهازبهدنبالهمقرارگرفتن
درعناصر آنها،بعضیدیگرازآوندهایچوبیساختهمیشوند
آوندی،دیوارءهعرضیازبینرفتهولولءهپیوستهایتشکیلمیشود.

 بافت آوند آبکشی
تعریف:شاملیاختههاییهستندکهدیوارءهنخستینسلولزیدارندودیوارءهعرضییاختهها،دارایصفحءهآبکشیاست.

ویژگی:یاختههایآبکشی،هستهندارند!ولیزندهاند؛چونسیتوپالسمآنهاازبیننرفتهاست.

درکنارآوندهایآبکشنهاندانگان،یاختههایهمراهوجوددارندکهبهآوندهایآبکشدرترابریشیرءه ساختار:

دستههایفیبر،دورتادورآوندهایچوبیوآبکشیرااحاطهمیکنند. پروردهکمکمیکنند.


قطرعناصرآوندیازتراکئیدهابیشتراست،درحالیکهقطرهر
دویعناصرآوندیوتراکئیدهانسبتبهقطرآوندهایآبکشیبیشتر
مطابقاینشکل،بهعلتوجودیاختءههمراهدرکنارآوند است.

آبکشی،میتوانگفتاینگیاهنوعیگیاهنهاندانهاست.

مقداربافتآوندچوبیدرساقءهچوبیشده،بهمراتب
بیشترازبافتآوندآبکشیاست.

 )صفحة 89 کتاب درسی(تعاایف



ساختارویژگیسامانءهبافتی

پوششی
سراسراندامهایگیاهرامیپوشاندوآنرادربرابرعواملبیماریزا

وتخریبگرحفظمیکند.
بخشهای در و روپوست جوان، بخشهای در 

مسنگیاه،پیراپوستنامدارد.

فضایبینروپوستوبافتآوندیراپُرمیکند.زمینهای
و چسبآکنهای نرمآکنهای، بافت نوع سه از

سختآکنهایتشکیلمیشود.
دارایبافتآوندچوبیوآبکشیاست.ترابریموادرادرگیاهبرعهدهدارد.آوندی

ساختاروویژگیهاانواعبافتهایزمینهای

پارانشیم
دارایدیوارءهنخستیننازکوفضایبینیاختهایزیاد/یاختهایبزرگ،زندهوفعال/تواناییتقسیمشدنو

رشد/انجامعملفتوسنتز
دارایدیوارءهنخستینضخیم/زیرروپوستساقههایجوان/موجباستحکاموبرافراشتهماندنگیاه/دارایتواناییرشدکالنشیم

اسکلرانشیم
دارایدیوارءهپسینچوبیشده/یاختهایُمرده/یاختههاییدرازوکشیده/بافتاستحکامیگیاه/فاقدتواناییرشدوتقسیمفیبر

دارایدیوارءهپسینچوبیشده/یاختهایُمرده/یاختههاییکوتاه/بافتاستحکامیگیاه/فاقدتواناییرشدوتقسیماسکلرئید
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برایانجامعملفتوسنتزوساختموادقندیپرانرژی)مانندگلوکز(درگیاه،وجودآبنقشیبسیارمهمواساسیدارد،همچنینبرایبهگردش
درآمدنآبدرسرتاسرگیاه،مقدارزیادیآباستفادهمیشودوازآنجاییکهبرایرساندنآببهمحلاصلیانجامفتوسنتز)برگها(،حجمعظیمی
ازآبتبخیرمیشود،بنابراینگیاهبهآوندهایچوبی)برایانتقالآبدرگیاه(بیشترازآوندهایآبکشی)برایجابهجاییشیرءهپرورده(نیازدارد.

سامانۀ بافت پوششی در برگ ها، ...................... و ...................... جوان ...................... نامیده می شود.- 84
پوستک از ترکیبات ...................... مانند ...................... ساخته شده است.- 85
یاخته های نگهبان روزنه ...................... یاخته های دیگر روپوست، ...................... دارند. - 86
بافت ...................... کارهای متفاوتی، مانند ذخیرۀ مواد و ...................... انجام می دهد.- 87
یاخته های بافت ...................... دیوارۀ پسین ندارند؛ اما دیوارۀ نخستین آن ها ...................... است.- 88
یاخته های اسکلرانشیمی دیوارۀ ...................... دارند که به علت تشکیل ماده ای به نام ......................، چوبی شده است.- 89
آوند آبکش از یاخته هایی ساخته می شود که دیوارۀ ...................... سلولزی دارند. دیوارۀ ...................... در این یاخته ها صفحۀ آبکشی دارد.- 90
تار کشنده در ریشه های ......................، از تمایز یاخته های ...................... ایجاد می شود.- 91

در جدول زیر، هر یک از گزاره ها با یکی از واژه ها ارتباط منطقی دارد. شمارۀ واژۀ مرتبط را داخل  بنویسید. )توجه: یک واژه اضایف است.(- 92

گزارهواژه
1(روپوست

2(فیبر
3(سامانءهبافتزمینهای
4(سامانءهبافتپوششی

5(پوستک
6(پوست

الف(فضایبینروپوستوبافتآوندیراپرمیکند.
ب(بافتاسکلرانشیم

پ(معموالًازیکالیهیاختهتشکیلشدهاست.
ت(یاختههایروپوستیآنرامیسازند.

ث(سراسراندامگیاهرامیپوشاند.

در جدول زیر، هر یک از گزاره ها با یکی از واژه ها ارتباط منطقی دارد. شمارۀ واژۀ مرتبط را داخل  بنویسید. )توجه: یک واژه اضایف است.(- 93

گزارهواژه
1(بافتپارانشیمی

2(یاختههایکالنشیمی
3(آوندآبکش
4(اسکلرانشیم

الف(معموالًزیرِروپوستقرارمیگیرند.
ب(رایجترینبافتدرسامانءهبافتزمینهای

پ(سبباستحکامانداممیشوند.

 درستی یا نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید. )در جمالت نادرست، زیر عبارت های غلط خط کشیده و درست آن ها را  بنویسید.(
در سامانۀ بافت آوندی فقط یاخته های سازندۀ آوند وجود دارند.   )........................................(- 94
بعضی آوندهای چوبی از یاخته های دوکی شکل کوتاه به نام تراکئید ساخته شده اند.   )........................................(- 95
در کنار آوندهای آبکش بازدانگان، یاخته های همراه قرار دارند.   )........................................(- 96
از فیبرها در تولید طناب و پارچه نیز استفاده می کنند.   )........................................(- 97
بافت پارانشیم از چند نوع یاخته تشکیل شده است.   )........................................(- 98
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همۀ یاخته های روپوست دارای کلروفیل هستند.   )........................................(- 99
سامانۀ بافت پوششی در گیاهان چوبی شامل دو بافت روپوست و پریدرم است.   )........................................(- 100
پوستک در سطح همۀ  اندام های گیاه وجود دارد.   )........................................(- 101
فیبرها در کنار آوندهای آبکش وجود دارند.  )........................................(- 102

با توجه به شکل روبه رو، الف( اجزای شماره گذاری شده را نام گذاری کنید.- 103
............... -1
............... -2
............... -3
............... -4
............... -5

ب( کدام شماره نقش حفاظت دارد؟
پ( کدام شماره در انتقال مواد نقش دارد؟

ت( کدام شماره دارای انواع بیشتری از یاخته  ها است؟ 
با توجه به شکل روبه رو، الف( اجزای شماره گذاری شده را نام گذاری کنید. - 104

............... -2  ............... -1

............... -4  ............... -3
ب( کدام شماره یا شماره ها ساختار یاخته ای ندارند؟

پ( این شکل کدام اندام گیاه را نشان می دهد؟
ت( شمارۀ )4( از تمایز چه یاخته هایی ایجاد شده است؟

با توجه به شکل روبه رو، الف( اجزای شماره گذاری شده را نام گذاری کنید. - 105
............... -2  ............... -1

............... -3
ب( کدام شماره دارای سبزینه است؟

پ( شمارۀ یک جزء کدام سامانۀ بافتی در گیاه است؟  
با توجه به تصویر روبه رو، الف( اجزای شماره گذاری شده را نام گذاری کنید.- 106

............... -2  ............... -1
ب( شمارۀ یک از تمایز چه یاخته هایی ایجاد می شود؟

پ( شمارۀ دو در چه اندام هایی از گیاه وجود دارد؟ 
با توجه به شکل روبه رو، الف( این شکل چه ساختاری را نشان می دهد؟- 107

ب( اجزای شماره گذاری شده را نام گذاری کنید. 
............... -2  ............... -1
............... -4  ............... -3

 ............... -5
پ( این ساختار در چه اندام هایی از گیاه به فراوانی دیده می شود؟

با توجه به تصویر روبه رو، الف( این شکل چه نوع سامانۀ بافتی را نشان می دهد؟- 108
ب( ویژگی یاخته های موجود در این نوع سامانۀ بافتی چیست؟
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با توجه به شکل روبه رو، الف( این شکل چه ساختاری را نشان می دهد؟ - 109
ب( اجزای شماره گذاری شده را نام گذاری کنید.
............... -2  ............... -1

............... -3
پ( وظیفۀ این بافت چیست؟ 

با توجه به شکل روبه رو، الف( این شکل چه نوع یاخته ای را نشان می دهد؟- 110
ب( قسمتی که با عالمت سؤال »؟« مشخص شده است را نام گذاری کنید.

پ( این شکل متعلق به کدام بافت است؟ 
ت( یک کاربرد برای این یاخته بنویسید.

با توجه به تصویر روبه رو، الف( یاخته ای که با عالمت سؤال »؟« نشان داده شده است، چه نام دارد؟- 111
ب( به چه علت این یاخته باعث استحکام اندام می شود؟

پ( این شکل متعلق به کدام بافت است؟ 

با توجه به شکل روبه رو، الف( این شکل چه ساختاری را نشان می دهد؟ - 112
ب( این ساختار متعلق به کدام بافت است؟

با توجه به تصویر روبه رو،الف( اجزای شماره گذاری شده را نام گذاری کنید.- 113
............... -2  .............. -1
............... -4  ............... -3

ب( شمارۀ )4( متعلق به چه بافتی است؟
پ( نقش شمارۀ )2( چیست؟ 

 به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید.
یاخته های بلند و کوتاه سازندۀ آوند چوبی به ترتیب چه نام دارند؟- 114
وظیفۀ سامانۀ بافت آوندی چیست؟- 115
ذره های سختی که هنگام خوردن گالبی زیر دندان حس می کنیم، مجموعه ای از کدام یاخته هاست؟- 116
به چه علت کالنشیم ها ضمن ایجاد استحکام، سبب انعطاف پذیری اندام می شوند؟- 117
فاصلۀ بین یاخته های سامانۀ بافت زمینه ای در گیاهان آبزی چگونه پر می شود؟- 118
روپوست در کدام اندام گیاه فاقد پوستک است؟- 119

 به پرسش های زیر پاسخ کامل دهید.
در مورد سامانۀ بافتی به سؤاالت زیر پاسخ دهید.- 120

الف( اگر ریشه، ساقه و برگ را در نهان دانگان برش دهیم، چند بخش در آن ها قابل تشخیص است؟ نام ببرید.
ب( به هر کدام از این بخش ها چه می گویند؟ چرا؟

پیراپوست را تعریف کنید.- 121
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در مورد سامانۀ بافت پوششی به سؤاالت زیر پاسخ دهید.- 122
ب( این سامانه در برگ ها، ساقه ها و ریشه های جوان چه نام دارد؟ الف( یک وظیفه برای آن بنویسید.  

در مورد پوستک به سؤاالت زیر پاسخ دهید.- 123
ب( جنس پوستک از چیست؟ الف( این الیه در کجا قرار دارد؟  

پ( توسط چه یاخته  هایی ساخته می شوند و چه وظایفی بر عهده دارد؟
سامانۀ بافت زمینه ای چه فضایی را پر می کند و از چه نوع بافت هایی تشکیل می شود؟- 124
در رابطه با بافت پارانشیم به سؤاالت زیر پاسخ دهید.- 125

ب( دیوارۀ نخستین آن ها چگونه است؟ الف( این نوع بافت در کدام سامانۀ بافتی وجود دارد؟ 
پ( وظایف این بافت را بنویسید.

نام یاخته های بافت کالنشیم چیست؟ این یاخته ها معموالً در کجا قرار دارند؟- 126
در مورد بافت اسکلرانشیم به سؤاالت زیر پاسخ دهید.- 127

ب( چرا دیوارۀ پسین آن ها چوبی شده است؟ الف( دو نوع یاختۀ این بافت را نام ببرید. 
در مورد سامانۀ بافت آوندی به سؤاالت زیر پاسخ دهید.- 128

ب( وظیفۀ آن چیست؟ الف( دارای چه نوع بافت هایی است؟ 
پ( چه یاخته های دیگری در این سامانۀ بافتی وجود دارند؟

چرا آوندهای چوبی به شکل های متفاوتی دیده می شوند؟- 129

مقدار بافت آوند چوبی در ساقۀ چوبی شده، به مراتب .............. از بافت آوند آبکشی است.- 130
2(کمتر  1(بیشتر

در .............. آوندهای آبکش ..............، یاخته های همراه قرار دارند.- 131
2(داخل/بازدانگان  1(کنار/نهاندانگان

.............. در دیوارۀ یاخته های آوند چوبی به - 132 .............. ای هستند که دیوارۀ چوبی شدۀ آن ها، به جا مانده است.  آوندهای چوبی یاخته های 
شکل های متفاوتی قرار می گیرد.

2(زنده/سوبرین  1(مرده/لیگنین
یاخته های .............. دیوارۀ پسین دارند که به علت تشکیل ماده ای به نام .............. چوبی شده اند. - 133

2(سختآکنهای/لیگنین  1(چسبآکنهای/کوتین
یاخته های نرم آکنه ای، دیوارۀ نخستین نازک و چوبی .............. دارند؛ بنابراین نسبت به آب .............. .- 134

2(شده/نفوذناپذیرند  1(نشده/نفوذپذیرند
سامانۀ بافت پوششی .............. اندام های گیاه را می پوشاند و آن را در برابر عوامل بیماری زا و تخریب گر، حفظ می کند؛ بنابراین عملکردی - 135

شبیه .............. در جانوران دارد. 
2(سراسر/پوست  1(برخی/بافتپیوندی

عناصر آوندی ............... تراکئیدها، یاخته هایی ............... هستند.- 136
2(همانندـکوتاهوگشاد 1(همانندـدارایهستهولیمرده

4(برخالفـدارایصفحاتآبکشی 3(همانندـفاقدپروتوپالستزنده
چند مورد جملۀ مقابل را درست تکمیل می کند؟ »همۀ یاخته  هایی که در سامانۀ بافت آوندی نقش استحکامی دارند، ............... .«- 137

ب( فاقد دیوارۀ پسین هستند الف( در بافت زمینه ای هم یافت می شوند 
ت( دارای دیوارۀ نخستین هستند  پ( توانایی رشد دارند  

ث( در محل الن دارای پلی ساکاریدهای غیررشته ای هستند.
4)4 3)3 2)2 1)1
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کدام گزینه در مورد شکل روبه رو درست است؟- 138
1()الف(و)پ(دارایصفحاتآبکشیهستند.

2()الف(فاقدسیتوپالسمولیزندهاست.
3()ب(بهترابریشیرههادرگیاهکمکمیکند.

4(ازمنافذ)الف(سیتوپالسمعبورمیکند.


می توان گفت در اصلی ترین یاخته های بافت چوبی، ............... .- 139

2(لیگنینبرخالفسلولزساختهمیشود 1(سوبرینهمانندکوتینساختهمیشود
4(صفحاتآبکشیوجوددارد 3(لیگنینهمانندسلولزساختهمیشود

کدام عبارت زیر درست است؟- 140
1(یاختههایبافتآوندیدرحالتبلوغدیوارءهعرضیخودراازدستمیدهند.

2(دیوارءهیاختههاییکهدارایسبزینههستند،کوتینیمیشوند.
3(درسامانءهبافتزمینهایوآوندییاختههایدرازوباریکمشاهدهمیشود.
4(هریاختهایکهدیوارءهضخیمدارد،قابلیترشدخودراازدستدادهاست.

کدام گزینه نادرست است؟- 141
1(یاختههایپارانشیمیبرخالفاسکلرانشیمیدیوارءهپسینتشکیلنمیدهند.

2(درسطوحسازمانبندیگیاهانبافتبعدازسامانءهبافتیقراردارد.
3(تنوعبافتهادرگیاهانبیشترازسامانههایبافتیاست.

4(یاختههایروپوستمعمولینسبتبهکرکدارایتمایزکمتریهستند.
امکان ندارد در بافت آوندی چوبی نهان دانگان ............... مشاهده کرد.- 142

2(یاختءهدارایدیوارءهپسین  1(یاختءهزندءهفاقدهسته
4(یاختههاییکهبهترابریشیرءهخامکمکمیکنند.  3(یاختههایفاقددیوارءهعرضی

نمی توان گفت ............... .- 143
1(یاختههایپارانشیموکالنشیمدریکسامانءهبافتیقراردارند
2(بافتچسبآکنهبرخالفنرمآکنهدارایدیوارءهضخیماست

3(هریاختهایکهدرسامانءهبافتزمینهایدیوارءهانعطافپذیردارد،دارایفعالیتنیزهست
4(یاختههایکالنشیمدارایدیوارءهچوبیضخیمهستند

فیبرها ............... اسکلرئیدها و ............... عناصر آوندی ............... هستند.- 144
1(همانندـبرخالفـدارایدیوارءهپسینضخیم

2(برخالفـهمانندـبدونپروتوپالست
3(همانندـبرخالفـفاقدغشاییاختهایوهسته

4(همانندـبهمانندـداراینقشاستحکامی
چند جمله در مورد شکل روبه رو نادرست نیست؟ - 145

ب( فاقد دیوارۀ چوبی ضخیم است. الف( این یاخته دارای نقش استحکامی است. 
ت( دارای متابولیسم و فعالیت است. پ( دارای دیوارۀ پسین ضخیم و نقش استحکامی است. 

ث( فاقد پروتوپالست و مرده است. 
4)4 3)3 2)2 1)1
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درگفتارپیشینیادگرفتیمکهپیکرگیاهاننهاندانه)آوندی(،از3سامانءهبافتیپوششی،زمینهایوآوندیساختهمیشود.منشأاینسامانههای

بافتیبهیاختههایمریستمیبرمیگرددکهدرنوکساقهوریشهقراردارند.
یاختههایمریستمیدائماًتقسیممیشوندویاختههایموردنیازبرایساختنسامانههایبافتیراتولیدمیکنند.

یاختههایمریستمیبهطورفشردهقرارمیگیرندوهستءهدرشتآنهاکهدرمرکزجایمیگیرد،بیشترِحجمِیاختهرااشغالمیکند.درادامه،
بهبررسیانواعمریستممیپردازیم:

 

 مریستم 
نخستین ریشه

جایگاه:نزدیکبهانتهای)نوک(ریشه

بخش کالهک ریشه

که یاختهها از انگشتانهمانند ساختاری تعریف:
مریستمنخستینریشهرامیپوشاند.

ترشحترکیبیپلیساکاریدیکهباعثلزجشدن نقش:
سطحآنودرنتیجه،نفوذآسانریشهبهخاکمیشود.
محافظتازمریستمنخستیننزدیکبهنوکریشهدر

برابرآسیبهایمحیطی
ویژگی:دائماًیاختههایسطحبیرونیکالهکمیریزند

وبایاختههایجدیدجایگزینمیشوند.

 مریستم نخستین 
جایگاه ساقه 

 عمدتاً در جوانه ها

 تاصله بین دو گره در ساقه یا شاخه:گرهبهمحلیمیگویندکهبرگبهساقهیاشاخهمتصلاست.

تعریف:بهمجموعهایازیاختههایمریستمیوبرگهایبسیارجوان،جوانهمیگویند.

نقش:عالوهبرافزایشطولساقه،باعثایجادشاخههاوبرگهایجدیدنیزمیشود.
انواع:جوانءهانتهاییـجوانءهجانبی

تشکیلبرگونیزانشعابهایجدیدساقهوریشه افزایشطولوتاحدودیعرِضساقه،شاخهوریشه

مریستمها، این به  میشود گیاه نخستین ساختارهای تشکیل به منجر مریستمها این فعالیت که آنجایی از 
مریستمهاینخستینمیگویند.
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 )صفحة 91 کتاب درسی(تعاایف

)مانندروپوست(، بافتی3گانءهپوششی نهاندانه)تکلپهایودولپهای(شاملسامانههای میدانیمکهساختارنخستینگیاهان 
زمینهای)پوست(وآوندی)استوانءهآوندیحاویآوندهایچوبوآبکش(میشود.

استوانءهآوندیپوستروپوستچگونگیآرایشیافتنآوندهاشکلبرشعرضی

دستههایآوندیبهصورتمنظمریشءهتکلپه
قرار مرکزی استوانءه محیط در
آوندهای که بهطوری گرفتهاند،
چوبیبهسمتداخلوآوندهای

آبکشبهسمتخارجاند.

روپوستداریم
ولیپوستکندارد!
بعضیازیاختهها
بهتارکشندهتمایز

یافتهاند.

داریمداریم

ریشءهدولپه
صورت به چوبی آوندهای
گرفتهاند قرار ستارهایشکل
میان در آبکش آوندهای و

پَرههایاینستاره.

روپوستداریم
ولیپوستک
ندارد!بعضیاز
یاختههابهتار
کشندهتمایز

یافتهاند.

داریمداریم

آوندهایساقءهتکلپه آوندی، دستءه هر در
چوبوآبکشروبهروییکدیگرند
وکلدستجاتآوندیبهصورت
پراکندهدرهمهجایبافتزمینهای

وجوددارند.

روپوستدارای
پوستکداریم

نداریم!
)طبقکتاب

درسی(
نداریم!

ساقءهدولپه
آوندهایچوبوآبکشروبهروی
یکدیگرندوکلدستجاتآوندی
بهصورتپراکندهدرهمهجای

بافتزمینهایوجوددارند.

روپوستدارای
پوستکداریم

داریمداریم

بهاستوانهایکهبافتهایآوندیچوبوآبکشدرونآنقرارمیگیرند،استوانءهآوندیمیگویند.
بااستفادهازروشکار،وسایلوموادالزمدرقسمت)ب(فعالیت،درپایانمشاهدهمیکنیمکه:رنگآبیمتیل،دیوارههایچوبی
آوندهایچوبیبافتآوندِیبرشهایعرضیریشهوساقهگیاهانبارنگآبیمشخص یاختههایآوندچوبیرابهرنگآبیدرمیآورد
آوندهایآبکِشبافت میشود،همچنینرنگکارمنزاجی،دیوارءهسلولزینخستینیاختههایآوندآبکشرابهرنگقرمزدرمیآورد
آوندیرامیتوانیمبارنگقرمزمعینکنیم؛بنابراینبادورنگمتفاوتآبیوقرمز)استقاللوپرسپولیسخودمونی!(میتوانیمجایگاهدقیق

آوندهایچوبیوآبکشرامشخصکنیم.
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در نوک ...................... و نزدیک نوک ......................، یاخته های مریستمی وجود دارند.- 146

کالهک ترکیب ...................... ترشح می کند که سبب ...................... سطح آن و در نتیجه نفوذ ...................... ریشه به خاک می شود.- 147

جوانه ها مجموعه ای از یاخته های ...................... و برگ های بسیار ......................اند.- 148

مریستم نخستین عالوه بر ......................، در فاصلۀ بین ...................... در ساقه یا شاخه نیز وجود دارد. - 149

یاخته های سطح بیرونی ...................... به طور ...................... می ریزند و با یاخته های جدید، جانشین می شوند. - 150

در جدول زیر، هر یک از گزاره ها با یکی از واژه ها ارتباط منطقی دارد. شمارۀ واژۀ مرتبط را داخل  بنویسید. )توجه: یک واژه اضایف است.(- 151

گزارهواژه
1(پوست

2(مریستمنخستینریشه
3(مریستمنخستینساقه

4(گره
5(کالهک
6(مریستم

الف(محلاتصالبرگبهساقهیاشاخه
ب(دائماًتقسیممیشوند.

پ(مریستمنوکریشهرادربرابرآسیبهایمحیطی،حفظمیکند.
ت(عمدتاًدرجوانههاقراردارند.

ث(بابخشانگشتانهمانندیبهنامکالهکپوشیدهمیشود.

 درستی یا نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید. )در جمالت نادرست، زیر عبارت های غلط خط کشیده و درست آن ها را  بنویسید.(
پیکر گیاهان از سه سامانۀ بافتی ساخته می شود.   )........................................(- 152

یاخته های مریستمی گاهی تقسیم می شوند و یاخته های مورد نیاز برای ساختن سامانه های بافتی را تولید می کنند.   )........................................(- 153

یاخته های مریستمی فاصلۀ بین یاخته ای زیادی دارند.   )........................................(- 154

سیتوپالسم، بیشتِر حجِم یاختۀ مریستمی را به خود اختصاص می دهد.   )........................................(- 155

یاخته های سطح بیرونی کالهک به طور مداوم می ریزند.   )........................................(- 156

نتیجۀ فعالیت مریستم های نخستین، فقط افزایش طول ساقه، شاخه و ریشه است.   )........................................(- 157

با توجه به شکل های روبه رو به سؤاالت زیر پاسخ دهید.  - 158
الف( اجزای شماره گذاری شده را نام گذاری کنید.

............... -1
............... -2

ب( شکل )الف( چه یاخته  هایی را نشان می دهد؟

پ( کدام شماره می تواند ترکیب پلی ساکاریدی ترشح کند؟

ت( یک وظیفه برای شمارۀ )1( بنویسید.

ث( این تصویر با چه نوع میکروسکوپی گرفته شده است؟
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با توجه به تصویر روبه رو، الف( اجزای شماره گذاری شده را نام گذاری کنید. - 159
............... -2  ............... -1
............... -4  ............... -3

............... -5
ب( شمارۀ )4( در چه نوع گیاهانی وجود دارد؟

پ( شماره های )1( و )5( جزء کدام نوع مریستم هستند؟
با توجه به شکل روبه رو، الف( اجزای شماره گذاری شده را نام گذاری کنید.- 160

  ............... -1
............... -2
............... -3
 ............... -4

ب( کدام نوع مریستم در این شکل مشاهده می شود؟

با توجه به شکل روبه رو، الف( این شکل چه ساختاری از گیاه را نشان می دهد؟- 161
ب( اجزای شماره گذاری شده را نام گذاری کنید.

............... -1
............... -2
 ............... -3
............... -4

پ( شکل )الف( و )ب( را از نظر تک لپه یا دولپه  بودن نام گذاری کنید.
با توجه به شکل روبه رو، الف( اجزای شماره گذاری شده را نام گذاری کنید. - 162

............... -3  ............... -2  ............... -1
ب( این شکل کدام اندام گیاه را نشان می دهد؟

پ( شمارۀ )3( مربوط به کدام بافت است؟
ت( این شکل مربوط به کدام دسته از نهان دانگان است؟

با توجه به شکل روبه رو، الف( این شکل کدام اندام گیاه را نشان می دهد؟- 163
ب( اجزای شماره گذاری شده را نام گذاری کنید.
............... -2  ............... -1

پ( شمارۀ )2( مربوط به کدام بافت است؟ 
ت( این شکل از کدام دستۀ نهان دانگان است؟

 به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید.
جوانه ها مجموعه ای از چه مواردی هستند؟- 164
جوانه ها را بر چه اساسی گروه بندی می کنند؟ نام این گروه ها را بنویسید. - 165

 به پرسش های زیر پاسخ کامل دهید.
در مورد یاخته های مریستمی به سؤاالت زیر پاسخ دهید.- 166

الف( در کدام بخش های گیاه قرار دارند؟
ب( عملکرد آن ها چگونه است؟

پ( فاصلۀ بین یاخته ای در این یاخته ها چگونه است؟
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در مورد کالهک به سؤاالت زیر پاسخ دهید.- 167

ب( چگونه باعث نفوذ آسان ریشه به خاک می شود؟ الف( کالهک چیست؟   

ت( یک نقش حفاظتی برای کالهک بنویسید.  پ( کدام یاخته های کالهک به طور دائم می ریزند؟ 

مریستم نخستین ساقه در چه بخش هایی از گیاه وجود دارد؟- 168

نتیجۀ فعالیت مریستم  های نخستین چیست؟ دو مورد را ذکر کنید.- 169

چرا لفظ »نخستین« را برای مریستم های نخستین ریشه و ساقه به کار می برند؟- 170

در مورد گیاهان تک لپه و دولپه به سؤاالت زیر پاسخ دهید.- 171

الف( برش عرضی ریشه در گیاهان تک لپه و دولپه چه تفاوت هایی با هم دارند؟ یک مورد را بنویسید.

ب( برش عرضی ساقه در گیاهان تک لپه و دولپه چه تفاوت هایی با هم دارند؟ یک مورد را بنویسید.

در ساقۀ تک لپه ای ها تراکم دسته های آوندی در زیر پوست ............... از مرکز ساقه است.- 172

2(بیشتر  1(کمتر
دسته های آوندی در ............... تک لپه ای ها و دولپه ای ها وجود دارد.- 173

2(ساقه  1(ریشه
کدام گزینه نادرست نیست؟- 174

1(ضخامتپوستدرریشءهدولپهایهابسیاربیشترازاستوانءهآوندیاست.
2(ضخامتپوستدرریشءهدولپهایهاکمترازاستوانءهآوندیاست.

3(ضخامتپوستدرریشءهدولپهایهاتقریبابرابراستوانءهآوندیاست.
4(ضخامتپوستدرریشءهدولپهایهابرابرروپوستاست.

کدام گزینه درست است؟- 175

1(دایرهایکهدروسطشکلبرشعرضیریشءهدولپهایهادیدهمیشود،دستههایآوندینامدارد.
2(دایرهایکهدروسطشکلبرشعرضیریشءهدولپهایهادیدهمیشود،استوانءهآوندینامدارد.

3(دایرهایکهدروسطشکلبرشعرضیریشءهدولپهایهادیدهمیشود،ضخامتیبیشترازپوستدارد.
4(دایرهایکهدروسطشکلبرشعرضیریشءهتکلپهایهادیدهمیشود،فاقدپارانشیماست.

نمی توان گفت ............... .- 176

1(مریستمنخستینساقهدرسهمنطقهازگیاهمشاهدهمیشود
2(جوانههایانتهاییوجانبیمجموعهایازیاختههایمریستمیهستند

3(یکوظیفءهجوانءهانتهاییتولیدبرگهایجدیددرگیاهاست
4(آوندهایآبکشدرریشءهدولپهایهاستارهایشکلاست

در کدام یک از موارد زیر دسته های چوب و آبکش به شکل یک دایره در بافت زمینه ای قرار گرفته است؟- 177

2(ریشءهدولپه  1(ریشءهتکلپه
4(ساقءهدولپه  3(ساقءهتکلپه

شکل )الف( و )ب( به ترتیب چه مواردی را نشان می دهند؟ - 178

1(ساقءهتکلپهـریشءهدولپه
2(ریشءهدولپهـساقءهتکلپه
3(ساقءهتکلپهـساقءهدولپه
4(ریشءهتکلپهـریشءهدولپه
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چند مورد از موارد  زیر درست نیست؟- 179
الف( کمی باالتر از مریستم نوک ریشه یاخته های در حال تمایز وجود دارند.

ب( مریستم های نخستین فقط باعث رشد طولی گیاه می شوند.
پ( در ریشۀ دولپه ای ها آوندهای آبکش البه الی بازوهای آوندهای چوبی قرار گرفته اند.

ت( در ریشۀ تک لپه ای ها آوندهای چوب و آبکش به شکل یک دایره قرار دارند.
4)4 3)3 2)2 1)1

در رابطه با برش های بافتی کدام گزینه صحیح است؟- 180
1(برشهابعدازقرارگرفتندرمحلولرنگ،بالفاصلهدرمحلولرنگبرقرارمیگیرند.

2(آبیمتیلدیوارههایسلولزیرابهرنگآبیدرمیآورد.
3(برشهابعدازقرارگرفتندرمحلولرنگیآبیمتیل،شستشودادهمیشوندودرکارمنزاجیقرارمیگیرند.

4(درآخرینمرحله،ازاسیداستیکبهعنوانرنگبراستفادهمیشودوبالفاصلهنمونههادرزیرمیکروسکوپمشاهدهمیشوند.

 تعریف مریستم پسین: مریستمهاییهستندکهباتولیدمداومیاختههاوبافتهایالزم،باعثافزایشقطریاضخامتگیاهمیشوند.
نقش: تشکیلساقههاوریشههاییباقطربسیاردرنهاندانگاندولپهای



 کامبیوم چوب 
آبکش )آوندساز(

کامبیوم توسط که چوبی آوند بافت مقدار ویژگی:

چوبآبکشساختهمیشود،بهمراتببیشترازمقدار
بافتآوندآبکشیاست.

جایگاه:بینآوندهایآبکشوچوبنخستین
 نقش:منشأبافتهایآوندیچوبوآبکشاست
آوندهای و داخل بهسمت را پسین آوندهایچوب

آبکشپسینرابهسمتبیرونتولیدمیکند.

 کامبیوم چوب پنبه ساز

جایگاه:درسامانءهبافتزمینهایساقهوریشه

نقش:بهسمتدرونگیاه،یاختههایپارانشیمیوبهسمتبیرون،یاختههاییرامیسازدکهدیوارءهآنهابهتدریج

بافتچوبپنبهرامیسازد. چوبپنبهایمیشود
چوبپنبه،ترکیبیلیپیدیاستونسبتبهآبنفوذناپذیراست. بافتچوبپنبهیکبافتُمردهاست! ویژگی:

پیراپوست
یاختههایپارانشیمی(،پیراپوستمیگویند. + تعریف:مجموعاًبهکامبیومچوبپنبهسازویاختههایحاصلازآن)چوبپنبه

جایگاه:دراندامهایمسنگیاه،جانشینروپوستآنمیشود.
بافتهایزیرپیراپوست بهعلتداشتنیاختههایچوبپنبهایشده،عالوهبرآبنسبتبهگازهانیزنفوذناپذیراست. ویژگی:
مناطقیبهنامعدسکدرپیراپوستایجادمیشودکهدرآنجایاختههااز زندهاندوبرایزندهماندنبهاکسیژننیازدارند

همفاصلهدارندوامکانتبادلگازهارافراهممیکنند.
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الزماستبدانیدکهپوستدرخت،مجموعهایازالیههایبافتیاستکهازآوندآبکشپسینشروعمیشودوتاسطح
باَکندنپوست اندامساقهادامهمییابد،یعنیکامبیومآوندساز،چوبپسینوچوبنخستینجزءپوستدرختبهحسابنمیآیند!

درخت،کامبیومچوبآبکشدربرابرآسیبهایمحیطیقرارمیگیرد.


بیندوکامبیومچوبآبکشوچوبپنبهسازساقءهدرخت،بافت
آبکشیشاملآوندهایآبکشنخستینوپسین،یاختههایهمراه
شامل درخت یک تنءه  دارد. وجود فیبر یاختههای تعدادی و
آوند الیءه  + پسین چوبی آوند الیههای  + آبکش چوب کامبیوم
طبقتعریفعلمی،پوستدرختشامل چوبنخستینمیشود.
و کامبیومچوبپنبهساز پارانشیم، نخستین، آبکش پسین، آبکش

چوبپنبهاست.

دمایباال)بهویژهدرروز( تابششدیدنورخورشیدو پوششهایگیاهیاندک ویژگی های این مناطق:

گیاهانیمیتواننددرچنینمناطقیزندگیکنندکهتواناییباالییدرجذبآبونیزسازوکارهاییبرایکاهشتبخیرآب
داشتهباشند.

ایجادروزنههاییدرفرورفتگیهای چگونگی سازش گیاهان در این مناطق: 
غارمانند:درگیاهخودرویخرزهره،عالوهبرضخیمشدنپوستکدربرگهای
کرکها آن،روزنههانیزدرفرورفتگیهاییباتعدادُکرکفراوانقرارمیگیرند
بابهدامانداختنرطوبتهوا،اتمسفرمرطوبیدراطرافروزنههاایجادکردهواز

خروجبیشازحدآبازبرگجلوگیریمیکنند.
وجودترکیباتپلیساکاریدیدرواکوئولهایبعضیگیاهان:اینترکیبات،
مقدارفراوانیآبجذبکردهودرواکوئولهاذخیرهمیشوند،سپسگیاهدر

دورههایکمآبیازاینآباستفادهمیکند.

ویژگی های این محیط:درمحیطآبیاجاهاییکهزمانهاییازسالباآبپوشیدهمیشوند،بعضیگیاهانبامشکلکمبوداکسیژنمواجهمیشوند.
چگونگی سازش گیاهان در این مناطق:

از یکی وبرگ: پارانشیمهواداردرریشه،ساقه بافت ایجاد 
سازشهایگیاهانآبزیاست.

ریشههایدرختانحّراازسطحآببیرونمیآیند:اینریشههابا
جذباکسیژنمانعازمرگریشههابهعلتکمبوداکسیژنمیشوند

بهایننوعازریشههاُششریشهمیگویند.
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 )صفحة 94 کتاب درسی(تعاایف



نقشوعملکردمحلتشکیلانواعمریستم

مریستمنخستین)درهمءهنهاندانگان(
درجوانءهانتهاییساقه/جوانههای
جانبیساقه/فاصلءهبیندوگره/

نزدیکبهنوکریشه

درافزایشطولوتاحدودیعرضساقه،
شاخهوریشهتشکیلبرگونیزایجاد

انشعابهایجدیدساقهوریشه

مریستمپسین)فقطدر
نهاندانگاندولپهای(

کامبیومچوبآبکش
دروناستوانءهآوندیوحدفاصل

بینآوندچوبیوآبکش
مؤثردررشدقطریساقهوریشه

درونسامانءهبافتزمینهایکامبیومچوبپنبهساز

برعهدءهدانشآموزانعزیز

 )صفحة 95 کتاب درسی(تعاایف

حَّرانامدرختانیاستدراندازههای3تا6متریباشاخوبرگهایسبزوروشنکهدرآبهایشورزندگیمیکنند.نامعلمییک 
گونهازایندرختکهبهافتخاردانشمندبزرگایرانیابوعلیسیناثبتجهانیشدهاست،Avicenniamarinaمیباشد.حّراگیاهیاستاز
تیرءهشاهپسندکهدانءهآنرویدرختمادرمیرویدونهالتولیدمیکند،سپسازدرختجدامیشودوداخلمردابمیافتد.جنگلدرختان

حّرابرسطحدریاوآبهایشورقرارداردواینسازشباآبشوروشرایطنامناسب،ازحّرایکگیاهاستثناییبهوجودآوردهاست.
منطقءهحفاظتشدءهحّراوتاالببینالمللیخورخوران،حاویمجموعهجنگلهایدرختانسرسبزساحلیمانگرویاحّرااستکهدرحوالی
جزیرءهقشم،،بندرپُل،بندرخمیروجزیرءههرمزدراستانهرمزگانقرارداردکهآبراهههایشباپرندگانزیباوطبیعتبکرآنازمناطقتوریستی
ودیدنیاستانهرمزگاناست.اینجنگلهامعموالًتحتحفاظتسازمانمحیطزیستقراردارندومجموعءهدرختانحّرایشمالغربیقشمبه

دلیلاهمیتبینالمللیاشبهعنوانذخیرهگاهحّراشناختهشدهاست.
جنگلحّرادرسواحلجنوبیایران،مهدانواعگوناگونآبزیان،پرندگانودوزیستاناست.ازپرندگانآنمیتوانبهمرغماهیخواریاحواصیل،

لکلک،مرغسقاومرغدریاییوازآبزیانبهخرچنگ،ماردریایی،شیلو،نوعیصدفوانواعمختلفقورباغهاشارهکرد.
گیاهحّرابهعنوانعلوفءهخشکبرایخوراکچهارپایانمردممحلیاستفادهمیشود.بافتساقه،تنهوریشءهایندرختبهگونهایاستکه
آبشوردریاراتصفیهوموادموردنیازآنراجذبوبقیءهموادرادفعمیکند.شیرءهدرونآوندهایحّرابرایبهبودیبیماریخشکی)نوعی
بیماریپوستیشایعدرمنطقه(تأثیرزیادیدارد.درصنعتازتاننموجوددرگیاهحّرابرایتولیدجوهرمازواستفادهمیشود.چسبتختهو

خمیرچوبازدیگرمصارفصنعتیگیاهحّرااست.
برعهدءهدانشآموزانعزیز

تشکیل ساقه ها و ریشه هایی با قطر بسیار در نهان دانگان ...................... نمی تواند حاصل فعالیت مریستم ...................... در این گیاهان باشد.- 181
مقدار بافت آوند ...................... که کامبیوم آوندساز می سازد، به مراتب ...................... از بافت آوند آبکشی است. - 182
به سمت - 183 و   ...................... یاخته های  به سمت درون،  ...................... ساقه و ریشه تشکیل می شود،  بافت  کامبیوم چوب پنبه ساز در سامانۀ 

بیرون، یاخته هایی را می سازد که دیوارۀ آن ها به تدریج ...................... می شود.
پوستک در برگ های خرزهره ...................... است و روزنه های آن در فرورفتگی های ...................... قرار می گیرند.- 184
بعضی گیاهان در مناطق خشک و کم آب ترکیب های ...................... در ...................... خود دارند.- 185
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در جدول زیر، هر یک از گزاره ها با یکی از واژه ها ارتباط منطقی دارد. شمارۀ واژۀ مرتبط را داخل  بنویسید. )توجه: یک واژه اضایف است.(- 186

گزارهواژه
1(کرک
2(پوست

3(روپوست
4(خرزهره

5(چوبپنبه
6(عدسک

الف(مجموعهایازالیههایبافتیاست.
ب(سازگاربهمناطقخشکوکمآباست.

پ(نسبتبهگازهانیزنفوذناپذیر
ت(مانعخروجبیشازحدآبازبرگمیشود.

ث(بهصورتبرآمدگیدرسطحاندامدیدهمیشود.

 درستی یا نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید. )در جمالت نادرست، زیر عبارت های غلط خط کشیده و درست آن ها را  بنویسید.(
کامبیوم چوب پنبه ساز و یاخته های حاصل از آن در مجموع روپوست را تشکیل می دهند.   )........................................(- 187
پیراپوست و بافت های زیر آن مرده اند.   )........................................(- 188
با کندن پوست درخت، کامبیوم چوب پنبه ساز در برابر آسیب های محیطی قرار می گیرند.   )........................................(- 189
در مناطق خشک و کم آب پوشش گیاهی وجود ندارد.   )........................................(- 190
ترکیب های پلی ساکاریدی مقدار کمی آب جذب می کنند و سبب می شوند تا آب در واکوئول ها ذخیره شود.   )........................................(- 191
پارانشیم هوادار در ریشه، ساقه و برگ، یکی از سازش های گیاهان آبزی است.   )........................................(- 192

با توجه به تصویر روبه رو، الف( اجزای شماره گذاری شده را نام گذاری کنید. - 193
............... -1
............... -2
............... -3

ب( )الف( و )ب( کدام اندام های گیاه را نشان می دهند. 
پ( این گیاه تک لپه است یا دولپه؟

با توجه به شکل روبه رو، الف( عالمت سؤال »؟« چه ساختاری را نشان می دهد؟- 194
ب( این ساختار در کدام بخش گیاه مشاهده می شود؟ 

 
با توجه به شکل روبه رو، الف( اجزای شماره گذاری شده را نام گذاری کنید.- 195

............... -1
............... -2

 ............... -3
............... -4

ب( این گیاه تک لپه ای است یا دولپه ای؟ 
پ( کدام شماره یا شماره ها پوست را نشان می دهند؟
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با توجه به شکل روبه رو، الف( اجزای شماره گذاری شده را نام گذاری کنید. - 196

............... -1

............... -2

 ............... -3

............... -4

............... -5

ب( یک وظیفه برای شمارۀ )3( بنویسید.

پ( جنس شمارۀ )2( از چیست؟

با توجه به شکل روبه رو، الف( این شکل بیانگر چیست؟- 197

ب( در چه گیاهانی وجود دارد؟

پ( این نوع ساختار چه مشکلی را می تواند برطرف کند؟

ت( عالمت سؤال »؟« را در این شکل نام گذاری کنید. 

 به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید.
مریستم پسین را تعریف کنید.- 198
پیراپوست در چه اندام هایی جانشین روپوست می شود؟- 199

 به پرسش های زیر پاسخ کامل دهید.
به سؤاالت زیر در مورد درختان حّرا پاسخ دهید. - 200

ب( درختان حّرا برای مقابله با مشکلشان، چه سازگاری دارند؟ الف( این درختان با چه مشکلی مواجه هستند؟ 
پ( اندامی که این سازگاری را ایجاد می کند، چه نام دارد؟

در مورد کامبیوم آوندساز به سؤاالت زیر پاسخ دهید.- 201
ب( این کامبیوم در کجا تشکیل می شود؟ الف( منشأ چه بافت هایی است؟  

پ( به سمت داخل و بیرون چه بافت هایی را می سازد؟
گیاه در دوره های کم آبی در مناطق خشک و کم آب چگونه عمل می کند؟- 202
در مورد گیاه خرزهره به سؤاالت زیر پاسخ دهید.- 203

ب( روزنه های آن چگونه قرار گرفته اند؟ الف( این گیاه در چه مناطقی رشد می کند؟ 
پ( در گیاه خرزهره چه سازگاری هایی وجود دارند که مانع خروج بیش از حد آب از برگ می شود؟ 

پوست درخت مجموعۀ چه الیه های بافتی است؟- 204
در مورد کامبیوم چوب پنبه ساز به سؤاالت زیر پاسخ دهید.- 205

ب( این کامبیوم به سمت درون چه یاخته هایی را می سازد؟ الف( این کامبیوم در چه سامانه ای تشکیل می شود؟ 
ت( چگونه پیراپوست را تشکیل می دهد؟ پ( چگونه بافت چوب پنبه را تشکیل می دهد؟ 

چرا پیراپوست نسبت به گازها نفوذناپذیر است؟ نیاز به اکسیژن بافت های زیرین چگونه برطرف می شود؟- 206

کامبیوم چوب پنبه ساز به سمت بیرون، یاخته هایی را می سازد که دیوارۀ آن ها ............... چوب پنبه ای می شود.- 207
2(سریعاً  1(بهتدریج

با کندن پوست درخت، کامبیوم آوندساز در برابر آسیب های ............... قرار می گیرند.- 208
2(درونی  1(محیطی
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کدام گزینه درست است؟- 209
1(کامبیومآوندسازریشهابتدابهصورتیکدایرءهکاملبینآوندهایچوبوآبکشنخستینتشکیلمیشود.

2(کامبیومآوندسازریشهبهصورتستارهبینیاختههایپارانشیموچوبپنبهایجادمیشود.
3(یاختههایلیگنیندارنمیتوانندفقطازفعالیتکامبیومآوندسازحاصلشدهباشند.

4(یاختههایحاصلازکامبیومآوندسازدرتشکیلپوستدرختشرکتنمیکنند.
کدام گزینه ترتیب تعدادی از الیه ها در یک ساقۀ دوسالۀ چوبی را از خارج به داخل به درستی نشان داده است؟- 210

1(پیراپوستـآبکشنخستینـآبکشپسینسالاولـآبکشپسینسالدومـکامبیومآوندسازـچوبسالدومـچوبپسینسالاول
2(پیراپوستـآبکشپسینسالدومـآبکشپسینسالاولـآبکشنخستینـکامبیومآوندسازـچوبنخستین
3(پیراپوستـچوبنخستینـکامبیومآوندسازـآبکشنخستینـآبکشپسینسالاولـآبکشپسینسالدوم

آبکشنخستین چوبپسینسالاولـ چوبسالدومـ کامبیومآوندسازـ آبکشپسینسالدومـ آبکشپسینسالاولـ آبکشنخستینـ 4(پیراپوستـ
کامبیوم ............... به سمت ............... و به سمت ............... را می سازد.- 211

1(آوندسازـداخلبافتآبکشیـبیرون،بافتچوبی
2(آوندسازـبیرونبافتآبکشیـداخل،بافتچوبی

3(آوندسازـداخلفقطآوندچوبیـبیرون،فقطآوندآبکش
4(چوبپنبهسازـبیرون،یاختههایپارانشیمیـداخل،یاختههایچوبپنبهای

کدام گزینه جملۀ مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ »نمی توان گفت گیاه خرزهره ............... .«- 212
1(بهکمکیاختههایکرکخود،اتمسفرمرطوبیرادراطرافروزنههایشایجادمیکنند

2(برایزندگیدرمناطقخشکسازگاریدارد
3(درمناطقخشکوبیآببهصورتخودرومیروید

4(دارایروپوستضخیماست
چند مورد جملۀ مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ »کامبیوم آوندساز ............... کامبیوم چوب پنبه ساز در ساخت ...............، نقش دارد.«- 213

ب( برخالف ـ یاخته های با قدرت تقسیم الف( همانند ـ یاخته های پارانشیمی 
ت( برخالف ـ یاخته هایی که می میرند پ( همانند ـ یاخته های استحکامی  

4(چهار 3(سه 2(دو 1(یک
چند مورد در ارتباط با شکل روبه رو نادرست است؟- 214

الف( در خارجی ترین الیۀ بخش مشخص شده با عالمت سؤال، ترکیبات لیپیدی وجود دارد.
ب( شماره های )3( و )4( می توانند یاخته های دارای لیگنین تولید کنند.

پ( شمارۀ )2( توانایی ایجاد یاخته های جدید را دارد. 
ت( شماره های )3( و )4( برخالف شمارۀ )1( می توانند یاخته هایی با پروتوپالست زنده بسازند. 

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

می توان گفت عدسک ............... .- 215
1(فاقدیاختههایمردهدراطرافخوداست

2(بهصورتبرآمدگیدرداخلانداموجوددارد
3(زمانیایجادمیشودکهسامانءهبافتپوششیساقه،پیراپوستباشد

4(یاختههاییبافاصلءهبینیاختهایکمدارد
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نهان دانگان ـ انرژی ـ ماده- 1
دیوارءه یاخته ای ـ سیتوپالسم ـ هسته- 2
هسته ـ تیغءه میانی- 3
مواد غذایی ـ ترکیبات ـ به فراوانی- 4
واکوئول ـ رویان- 5
پروتئینی ـ رنگی- 6
2  پ- 7 1 اضافی   

4  الف   3  ب  
6  ث 5  ت  

درست- 8
آوند - 9 یاخته های  یا  اسکلرانشیم  مثل  مرده  یاخته های  نادرست؛ 

چوبی فاقد واکوئول هستند.
نادرست؛ در واکوئول ذخیره می شود.- 10
غشای - 11 دارند،  پسین  دیوارءه  که  زنده ای  یاخته های  در  نادرست؛ 

یاخته ای با دیوارءه نخستین در تماس است.
درست- 12
درست - 13
نادرست؛ یک واکوئول درشت دارند.- 14
نادرست؛ گندم و جو تک لپه هستند.- 15
ب( یاخته های بافت چوب پنبه- 16 الف( میکروسکوپ ابتدایی  

پ( دیوارءه یاخته ای 
الف( 1- سبزدیسه 2- هسته 3- واکوئول 4- غشای واکوئول  - 17

5- سیتوپالسم
پ( دیوارءه یاخته ب( شمارءه سه )واکوئول( 

ت( دو و یک )سبزدیسه(
الف( 1- تیغءه میانی 2- هسته- 18

ب( تقسیم یاخته و تشکیل تیغءه میانی
پ( تیغءه میانی از پکتین ساخته شده است.

الف( دیوارءه یاخته ای- 19
تیغءه میانی 4- دیوارءه  ب( 1- دیوارءه پسین 2- دیوارءه نخستین 3- 

نخستین 
پ( سلولز

ت( شمارءه دو و چهار )دیوارءه نخستین(
ث( شمارءه سه 

الف( دیوارءه یاخته ای- 20
تیغءه میانی 4- دیوارءه  ب( 1- دیوارءه پسین 2- دیوارءه نخستین 3- 

نخستین 
ت( شمارءه یک )دیوارءه پسین( پ( شمارءه یک )دیوارءه پسین( 

ث( شمارءه یک )دیوارءه پسین(

نخستین- 21 دیوارءه   -3 پسین  دیوارءه   -2 میانی  تیغءه   -1  الف( 
4- پالسمودسم

پ( شمارءه چهار ب( الکترونی  
الف( تورژسانس- 22

ب( 1- واکوئول 2- کلروپالست 3- هسته
پ( شیرءه واکوئول

الف( پالسمولیز- 23
ب( 1- واکوئول 2- کلروپالست 3- هسته

ب( گندم و جو- 24 الف( گلوتن 
برای رشد و نمو رویان- 25
فشار اسمزی محیط کم است.- 26
که - 27 می شود  سبب  گیاهی  بافت های  در  یاخته ها  تورم  حالت 

اندام های غیرچوبی، مانند برگ وگیاهان علفی استوار بمانند.
الف( داشتن کلروپالست و دیوارءه یاخته ای- 28

ب( پروتوپالست
پ( در تقسیم یاختءه گیاهی بعد از تقسیم هسته، الیه ای به نام تیغءه 
به دو بخش تقسیم  را  این الیه، سیتوپالسم  میانی تشکیل می شود. 

می کند و در نتیجه، دو یاخته ایجاد می شود.
تیغءه میانی ـ دیوارءه نخستین ـ دیوارءه پسین- 29
الف( حفظ شکل یاخته ها، استحکام یاخته ها- 30

ب( پکتین و سلولز
پ( خیر، زیرا قابلیت گسترش و کشش دارد و همراه با رشد پروتوپالست 

و اضافه شدن ترکیبات سازندءه دیواره، اندازءه آن نیز افزایش می یابد.
ساخته - 31 نیز  دیگری  الیه های  گیاهی،  یاخته های  بعضی  در  الف( 

می شود که به مجموع آن ها دیوارءه پسین می گویند.
ب( بیشتر ـ رشته های سلولزی هر الیه از دیوارءه پسین با هم موازی 
و با الیءه دیگر زاویه دار است. تعداد الیه های دیوارءه پسین بیشتر است.

است.  بیشتر  وسطی  الیءه  ضخامت  که  است  الیه  سه  دارای  پ( 
رشته های سلولزی در هر الیه با هم موازی هستند. رشته های هر الیه 

با الیءه دیگر زاویه دار است.
نشان - 32 الکترونی  میکروسکوپ  با  گیاهی  بافت های  الف( مشاهدءه 

می دهد که کانال های میان یاخته ای از یاخته ای به یاختءه دیگر کشیده 
شده اند. به این کانال ها، پالسمودسم می گویند.

ب( در الن ها
الن به منطقه ای گفته می شود که دیوارءه یاخته ای در آن جا نازک - 33

مانده است.
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وقتی آب در محیط بیشتر از مقدار آن در یاخته باشد، آب وارد - 34
به دیواره فشار وارد  نتیجه پروتوپالست حجیم و  یاخته می شود؛ در 
این  در  یاخته  حجیم اند.  و  پرآب  واکوئول ها  حالت  این  در  می کند. 

وضعیت در حالت تورژسانس یا تورم است. 
الف( اگر به هر علتی آب کم باشد، پروتوپالست جمع می شود - 35

نامیده می شود. این وضعیت، پالسمولیز  فاصله می گیرد.  از دیواره  و 
ب( اگر پالسمولیز طوالنی مدت باشد، پژمردگی حتی با آبیاری فراوان 

نیز رفع نمی شود و گیاه به دنبال مرگ یاخته هایش، می میرد.
ریشه/ فراوانی- 36 گزینءه »1« 
متغیر- 37 گزینءه »1« 
بیشتر- 38 گزینءه »1« 
تفاوت های - 39 از  کلروپالست  و  یاخته ای  دیوارءه  گزینءه »4« 

یاختءه گیاهی و جانوری است.
گزینءه »3« - 40

1( نادرست؛ یاخته های مرده فاقد پروتوپالست هستند.
2( نادرست؛ برای اولین بار دیوارءه یاخته ای در بافت چوب پنبه مشاهده شد.
4( نادرست؛ پکتین هم در تیغءه میانی و هم در دیوارءه نخستین وجود دارد.

گزینءه »2« - 41

1( نادرست؛ دیوارءه پسین نزدیک ترین الیه به غشای یاخته ای است.

3( نادرست؛ در هر الیءه دیوارءه پسین، رشته های سلولزی با هم موازی هستند.

4( نادرست؛ در برخی یاخته های گیاهی دیوارءه پسین تشکیل می شود.
در محل الن، دیوارءه پسین وجود ندارد.- 42 گزینءه »2« 
موارد )الف( و )پ(، این عبارت را به شکل درستی - 43 گزینءه »2« 

تکمیل می کنند.

الف( درست؛ یاخته هایی که دیوارءه پسین تشکیل نمی دهند نیز الن دارند.
الن های  روبه روی  یاخته،  یک  الن های  گفت  می توان  نادرست؛  ب( 

یاختءه مجاور قرار می گیرند.
پ( درست؛ نمی توان گفت یاخته های مرده فاقد کانال های پالسمودسمی 
هستند. پالسمودسم  فاقد  ولی  دارند  را  کانال  واقع  در  هستند. 
ت( نادرست؛ می توان گفت دیوارءه پسین بین غشای یاخته ای و دیوارءه 

نخستین ساخته می شود.
سیتوپالسم ـ غشای یاخته ای ـ دیوارءه پسین ـ - 44 گزینءه »2« 

دیوارءه نخستینـ  تیغءه میانیـ  دیوارءه نخستینـ  دیوارءه پسینـ  غشای 
یاخته ای ـ سیتوپالسم

دیوارءه پسین از سمت داخل با غشای یاخته ای و - 45 گزینءه »1« 
از سمت خارج با دیوارءه نخستین در تماس است.

پالسمولیز وزن گیاه را کاهش و تورژسانس آن را - 46 گزینءه »2« 
افزایش می دهد.

در صورتی که برگ کلم بیش از چند دقیقه در - 47 گزینءه »4« 
آب معمولی قرار گیرد، درجءه کمی از پالسمولیز را نشان می دهد ولی 
قراردادن آن در آب جوش نفوذپذیری غشای یاخته ای را از بین می برد 

و به دلیل ورود آنتوسیانین به آب رنگ آن بنفش می شود.
جوانه های ـ جوانه ها- پایه های- 48
دمبرگ ـ شیره ـ شیرابه- 49
خوراکی ـ نشاسته- 50
ریشه ـ کاروتن- 51
2  الف - 52 1  ب   

4  پ 3  ث   
6  اضافی 5  ت  

نادرست؛ الستیک برای اولین بار از شیرابءه نوعی درخت ساخته شد.- 53
درست- 54
درست- 55
درست- 56
درست- 57
ب( نشاسته- 58 الف( اندامک نشادیسه 
ب( کاروتنوئید- 59 الف( کروموپالست 
ب( سبزینه- 60 الف( کلروپالست 
الف( روناس- 61

ب( تولید رنگ های شیمیایی برای رنگ آمیزی الیاف فرش
الف( 1- گل محمدی 2- نعنا- 62

ب( ترکیبات معطر و دارویی
الف( انجیر ـ شیرابه ای که از محل بریده شدن میوءه تازه خارج - 63

می شود.
ب( خشخاشـ  شیرابه ای که از گیاه خارج می شود و حاوی آلکالوئید است.

پ( شیرابه ای که از نوعی درخت خارج می شود و برای تهیءه الستیک 
به کار می رود.

کروموپالست به کلروپالست تبدیل می شود تا مساحت بخش های - 64
سبز افزایش پیدا کند.

نشادیسه یا آمیلوپالست- 65
سبزینه و کاروتنوئید- 66
اصلی - 67 منابع  از  گیاهان  شیمیایی،  رنگ های  تولید  از  قبل  مثالً 

تولید رنگ برای رنگ آمیزی الیاف بودند.
الف( کروموپالست )رنگ دیسه(- 68

ب( آمیلوپالست، کلروپالست و کروموپالست
نشاسته در آمیلوپالست، مواد رنگی در کروموپالست و کلروفیل - 69

)سبزینه( در کلروپالست
الف( واکوئول و کروموپالست- 70

ب( ترکیبات پاداکسنده در پیشگیری از سرطان و نیز بهبود کارکرد 
مغز و اندام های دیگر نقش مثبتی دارند.
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الف( در زمان کاهش نور )در پاییز با کاهش طول روز(- 71
ب( کروموپالست

پ( افزایش می یابد.
اگر دمبرگ انجیر را ببرید یا این که میوءه تازءه انجیر را از شاخه - 72

جدا کنید، از محل برش، شیرءه سفیدرنگی خارج می شود که به آن 
شیرابه می گویند؛ مثالً تهیءه الستیک

الف( آلکالوئیدها از ترکیبات گیاهی اند و در شیرابءه بعضی گیاهان - 73
به مقدار فراوانی وجود دارند.

ب( نقش آن ها دفاع از گیاهان در برابر گیاه خواران است.
پ( آلکالوئیدها را در ساختن داروهایی مانند مسّکن ها، آرام بخش ها و 

داروهای ضدسرطان به کار می برند.
از  اعتیادآور،  مواد  مصرف  امروزه  اعتیادآورند.  آلکالوئیدها  بعضی  ت( 
معضالت بسیاری از کشورهاست که سالمت و امنیت آن ها را تهدید می کند.

کاروتنوئید/ رنگ دیسه- 74 گزینءه »2« 
چند نوع/ فراوانی- 75 گزینءه »1« 
ریشه/ فراوانی- 76 گزینءه »2« 
گزینءه »4« - 77

1( نادرست؛ آنتوسیانین یکی از ترکیبات رنگی است که در واکوئول 
ذخیره می شود.

2( نادرست؛ در آمیلوپالست نشاسته وجود دارد.
3( نادرست؛ آنتوسیانین یکی از ترکیبات رنگی است که در واکوئول 

ذخیره می شود. در آمیلوپالست نشاسته وجود دارد.
نشاسته - 78 معرف  و  بوده  ید  حاوی  لوگول  محلول  گزینءه »3« 

است. در صورتی که این محلول روی ماده ای که نشاسته دارد، اضافه 
شود، تغییر رنگ می دهد و آبی می شود.

گزینءه »2« - 79

1( نادرست؛ آمیلوپالست فاقد ترکیبات رنگی است.
دارد.  وجود  هویج  ریشءه  در  کاروتن  حاوی  کروموپالست  درست؛   )2

کروموپالست در اندام هوایی مثل برگ نیز وجود دارد.
3( نادرست؛ لوگول معرف نشاسته است.

4( نادرست؛ این ترکیبات در پیشگیری از سرطان نقش دارند.
هر چهار مورد نادرست هستند.- 80 گزینءه »4« 

الف( نادرست؛ مواد رنگی هم در واکوئول و هم در کروموپالست وجود دارند.
ب( نادرست؛ کلروپالست فاقد مواد رنگی است.

پ( نادرست؛ یاخته های مرده فاقد دیسه هستند.
ت( نادرست؛ یاخته های مرده دیوارءه نخستین دارند ولی فاقد دیسه هستند.

سه شکل )الف(، )ب( و )پ( به ترتیب یاخته های - 81 گزینءه »2« 
دارای کلروپالست، کروموپالست و آمیلوپالست را نشان می دهد.

)1( و )3( نادرست هستند، چون یاخته های زنده فاقد دیوارءه پسین هستند.
مواد  فاقد  که  نشان می دهد  را  آمیلوپالست  نادرست؛ شکل )پ(   )4

رنگی است.
گزینءه »4« - 82

1( نادرست؛ در بعضی گیاهان وجود دارند.
2( نادرست؛ الستیک برای اولین بار از شیرابءه نوعی درخت ساخته شد.
مسّکن ها،  مانند  داروهایی  ساختن  در  را  آلکالوئیدها  نادرست؛   )3

آرام بخش ها و داروهای ضدسرطان به کار می برند.
گزینءه »4« - 83

1( نادرست؛ آنتوسیانین در واکوئول وجود دارد.
2( نادرست؛ پالست ها با تغییر میزان نور می توانند به یکدیگر تبدیل 
می شوند. مواد رنگی موجود در کلروپالست می توانند در زمان کاهش 

نور زیاد شوند.
پاداکسنده  رنگ دیسه،  و  واکوئول  در  رنگی  ترکیبات  نادرست؛   )3

)آنتی اکسیدان(اند.
ساقه ها ـ ریشه های ـ روپوست- 84
لیپیدی ـ کوتین- 85
برخالف ـ سبزینه- 86
پارانشیمی ـ فتوسنتز- 87
کالنشیم ـ ضخیم- 88
پسین ـ لیگنین )چوب(- 89
نخستین ـ عرضی- 90
جوان ـ روپوست- 91
2  ب- 92 1  پ  

4  ث 3  الف  
6  اضافی 5  ت  

2  الف- 93 1  ب  
4  پ 3  اضافی  

نادرست؛ یاخته های فیبر هم در سامانءه بافت آوندی وجود دارند.- 94
نادرست؛ تراکئیدها دراز هستند.- 95
نادرست؛ در کنار آوندهای آبکش نهان دانگان، یاخته های همراه - 96

قرار دارند.
درست- 97
نادرست- 98
دیگر - 99 یاخته های  برخالف  روزنه  نگهبان  یاخته های  نادرست؛ 

روپوست، سبزینه دارند.
درست- 100
نادرست؛ ریشه فاقد پوستک است.- 101
درست- 102
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الف( 1- سامانءه بافت پوششی 2- ساقه 3- سامانءه بافت آوندی - 103
4( سامانءه بافت زمینه ای 5( کالهک

پ( 3- سامانءه بافت آوندی ب( 1- سامانءه بافت پوششی 
ت( 1- سامانءه بافت پوششی دارای انواع یاخته های روپوست، نگهبان 
روزنه، کرک، تار کشنده، یاختءه ترشحی در روپوست و یاختءه چوب پنبه 

و چوب پنبه ساز و پارانشیم در پریدرم است.
الف( 1- پوستک 2- روزنه 3- یاخته های روپوستی 4- یاخته های - 104

نگهبان روزنه
ت( روپوست پ( برگ  ب( 1 و 2 

الف( 1- یاختءه روپوست 2- یاختءه نگهبان روزنه 3- روزنه- 105
پ( سامانءه بافت پوششی ب( شمارءه 2  

الف( 1- یاختءه ترشحی 2- کرک- 106
پ( برگ و ساقه ب( روپوست  

الف( یاختءه پارانشیمی- 107
ب( 1- دیوارءه نخستین 2- الن 3- واکوئول 4- کلروپالست 5- هسته

پ( در اندام های سبز گیاه
الف( سامانءه بافت زمینه ای در گیاهان آبزی- 108

پُر شده  هوا  با  که  دارد  آن وجود  یاخته های  بین  فراوانی  فاصلءه  ب( 
است.

الف( یاخته های بافت کالنشیم - 109
ب( 1- دیوارءه نخستین 2- الن 3- واکوئول

پ( ضمن ایجاد استحکام سبب انعطاف پذیری اندام می شود.
ب( دیوارءه پسین- 110 الف( فیبر  

پ( بافت اسکلرانشیم
ت( از فیبرها در تولید طناب و پارچه نیز استفاده می کنند.

الف( اسکلرئید- 111
ب( چون دیوارءه پسین ضخیم و چوبی دارد.

پ( اسکلرانشیم
الف( دیوارءه یاخته های آوند چوبی- 112

ب( بافت آوند چوبی
الف( 1- صفحءه آبکشی 2- یاختءه همراه 3- یاختءه آبکش 4- - 113
فیبر

ب( بافت اسکلرانشیم
کمک  آبکش  آوندهای  به  پرورده  شیرءه  ترابری  در  یاخته ها  این  پ( 

می کنند.
تراکئید و عناصر آوندی- 114
شیرءه خام و پرورده را در سراسر گیاه جابه جا می کنند.- 115
یاخته های بافت اسکلرانشیم- 116

آن ها - 117 نخستین  دیوارءه  اما  ندارند؛  پسین  دیوارءه  یاخته ها  این 
ضخیم است؛ به همین علت چسب آکنه ها ضمن ایجاد استحکام، سبب 

انعطاف پذیری اندام می شوند.
با مولکول های هوا- 118
ریشه- 119
الف( سه بخش- 120

گوناگونی  یاخته های  و  بافت ها  از  سامانه  هر  زیرا  بافتی،  سامانءه  ب( 
تشکیل شده است.

پیراپوست - 121 گیاه،  مسِن  اندام های  در  پوششی  بافت  سامانءه 
)پریدرم( نامیده می شود.

الف( گیاه را در برابر عوامل بیماری زا و تخریب گر، حفظ می کند.- 122
ب( روپوست

الف( روی سطح بیرونِی یاخته های روپوست- 123
ب( از ترکیبات لیپیدی مانند کوتین

پ( روپوستـ  پوستک از ورود نیش حشرات و عوامل بیماری زا به گیاه 
جلوگیری می کند و در حفظ گیاه در برابر سرما نیز نقش دارد. پوستک 

به کاهش تبخیر آب از سطح برگ کمک می کند.
این سامانه که فضای بین روپوست و بافت آوندی را پر می کند - 124

از سه نوع بافت پارانشیم، کالنشیم و اسکلرانشیم تشکیل می شود.
الف( سامانۀ بافت زمینه ای- 125

ب( دیوارءه نخستین نازک و چوبی نشده
پ( فتوسنتز، ترمیم و ذخیرءه مواد درون یاخته هایشان

قرار - 126 روپوست  زیرِ  معموالً  کالنشیمی  یاخته های  ـ  کالنشیم 
می گیرند.

الف( فیبر و اسکلرئید- 127
ب( به علت تشکیل ماده ای به نام لیگنین )چوب(  چوبی شده اند.

الف( بافت آوندی چوب و بافت آوندی آبکش- 128
ب( شیرءه خام و پرورده را در سراسر گیاه جابه جا می کنند.

پ( یاخته های فیبر و پارانشیم
شکل های - 129 به  چوبی  آوند  یاخته های  دیوارءه  در  لیگنین  چون 

متفاوتی قرار می گیرد.
بیشتر- 130 گزینءه »1« 
کنار/ نهان دانگان- 131 گزینءه »1« 
مرده/ لیگنین- 132 گزینءه »1« 
سخت آکنه ای/ لیگنین- 133 گزینءه »2« 
نشده/ نفوذپذیرند- 134 گزینءه »1« 
سراسر/ پوست- 135 گزینءه »1« 
تراکئید و عناصر آوندی یاخته هایی فاقد هسته و - 136 گزینءه »3« 

پروتوپالست هستند. عناصر آوندی کوتاه و تراکئیدها دراز هستند. این 
لوله فاقد صفحات آبکشی است.
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گزینءه »2« - 137

الف( نادرست؛ آوند چوب و آبکش در بافت زمینه ای نیستند.
ب( نادرست؛ فیبر و یاخته های آوندی دارای دیوارءه پسین هستند.

آوند  یاخته های  و  مرده  چوبی  آوند  یاخته های  و  فیبر  نادرست؛  پ( 
آبکش زنده هستند.

ت( درست؛ یاخته های آوندی و فیبر دارای دیوارءه نخستین هستند.
ث( درست؛ سلولز در ساختار دیوارءه نخستین وجود دارد. در محل الن 

دیوارءه نخستین و تیغءه میانی هم وجود دارد.
موارد )الف(، )ب( و )پ( به ترتیب صفحات آبکش، - 138 گزینءه »4« 

یاختءه همراه و تراکئید هستند. 

1( نادرست؛ تراکئید فاقد صفحات آبکشی است.
2( نادرست؛ یاختءه آوند آبکش دارای سیتوپالسم است.

3( نادرست؛ یاخته های همراه به ترابری شیرءه پرورده کمک می کند، 
نه شیره ها.

گزینءه »3« - 139
در بافت آوندی چوبی، چوب پنبه یا سوبرین وجود ندارد و این بافت 
فاقد صفحات آبکشی است، ولی این یاخته ها دارای چوب یا لیگنین 

و سلولز هستند.
گزینءه »3« - 140

1( نادرست؛ این جمله در مورد یاخته های آوند آبکش درست نیست.
ولی  هستند  سبزینه  دارای  پارانشیم  یاخته های  برخی  نادرست؛   )2

کوتین ندارند. کوتین در پوستک وجود دارد.
3( درست؛ فیبر در بافت زمینه ای و آوندی وجود دارد.

ولی  دارند  نخستین ضخیم  دیوارءه  کالنشیم  یاخته های  نادرست؛   )4
زنده هستند.

یاخته، - 141 شامل  گیاهان  در  سازمان یابی  سطوح  گزینءه »2«  
بافت، سامانءه بافتی و اندام است.

یاخته های  برخالف  کالنشیمی  و  پارانشیمی  یاخته های  درست؛   )1
اسکلرانشیمی، فقط دیوارءه نخستین دارند و فاقد دیوارءه پسین اند.

3( درست؛ تعداد انواع سامانه های بافتی نسبت به انواع بافت ها کم تر 
است. 

4( درست؛ می دانیم که یاخته های کرک و ترشحی، از تمایز یاخته های 
پوششی روپوست به دست می آیند.

یاخته های بافت آوند چوبی دارای دیوارءه پسین و - 142 گزینءه »1« 
مرده هستند. این یاخته ها به ترابری شیرءه خام کمک می کنند. در این 

بافت یاخته های فاقد دیوارءه عرضی مشاهده می شود.

گزینءه »4« - 143

یک  در  کالنشیم  و  پارانشیم  یاخته های  گفت  می توان  نادرست؛   )1
سامانءه بافتی قرار دارند.

دارای  نرم آکنه  برخالف  بافت چسب آکنه  نادرست؛ می توان گفت   )2
دیوارءه ضخیم است.

دارند  انعطاف ناپذیر  دیوارءه  اسکلرانشیم  بافت  یاخته های  نادرست؛   )3
و زنده نیستند.

چوبی  دیوارءه  دارای  کالنشیم  یاخته های  گفت  نمی توان  درست؛   )4
ضخیم هستند.

دارای - 144 سه  هر  آوندی  عناصر  و  اسکلرئید  فیبر،  گزینءه »4« 
دیوارءه پسین ضخیم و مرده هستند.

این شکل یاختءه کالنشیم را نشان می دهد. موارد - 145 گزینءه »3« 
)الف(، )ب( و )ت( درست هستند.

نقش  ضخیم،  نخستین  دیوارءه  داشتن  با  کالنشیم  درست؛  الف( 
استحکامی دارد. 

ب( درست؛ یاختءه کالنشیم فاقد دیوارءه پسین و چوبی است.
پ( نادرست؛ فاقد دیوارءه پسین است.

ت( درست؛ این یاخته ها زنده و دارای فعالیت هستند.
ث( نادرست 

ساقه ـ ریشه- 146
پلی ساکاریدی ـ لزج شدن ـ آسان- 147
مریستمی ـ جوان- 148
جوانه ها ـ دو گره- 149
کالهک ـ مداوم- 150
2  ث- 151 1  اضافی  

4  الف 3  ت  
6  ب 5  پ  

نادرست؛ پیکر گیاه آوندی از سه سامانءه بافتی ساخته می شود.- 152
نادرست؛ یاخته های مریستمی دائماً تقسیم می شوند و یاخته های - 153

مورد نیاز برای ساختن سامانه های بافتی را تولید می کنند.
می گیرند.- 154 قرار  فشرده  طور  به  مریستمی  یاخته های  نادرست؛ 
نادرست؛ هستءه درشت بیشترِ حجمِ یاخته را به خود اختصاص می دهد.- 155
درست- 156
نادرست؛ نتیجءه فعالیت مریستم های نخستین، افزایش طول و - 157

تا حدودی عرِض ساقه، شاخه و ریشه است. 
الف( 1- مریستم نزدیک نوک ریشه 2- کالهک- 158

پ- شمارءه دو  ب- مریستمی   
ساختن  برای  نیاز  مورد  یاخته های  و  می شوند  تقسیم  دائماً  ت( 

سامانه های بافتی را تولید می کنند.
ث( میکروسکوپ نوری
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الف( 1- جوانءه انتهایی 2- گره 3- پهنک  برگ 4- دمبرگ 5- جوانءه - 159
جانبی

ب( دولپه ـ دمبرگ ویژگی برگ در دولپه ای هاست.
پ( مریستم نخستین ساقه

الف( 1- مریستم جوانءه انتهایی 2- برگ 3- کرک 4- مریستم - 160
در جوانءه جانبی

ب( مریستم نخستین ساقه
الف( برش عرضی ریشه- 161

ب( 1- روپوست 2- پوست 3- استوانءه آوندی 4- آوند آبکش
پ( )الف( تک لپه )ب( دولپه

الف( 1- روپوست 2- دستءه آوندی 3- پوست- 162
پ( بافت زمینه ای  ب( ساقه  

ت( دولپه ای ها
الف( ساقه - 163

ب( 1- روپوست 2- دستءه آوندی
ت( تک لپه ای ها پ( بافت آوندی  

یاخته های مریستم و برگ های بسیار جوان- 164
جوانءه - 165 گروه  دو  در  دارند  قرار  که  محلی  براساس  را  جوانه ها 

انتهایی و جوانءه جانبی قرار می دهند.
الف( در نوک ساقه و نزدیک به انتهای نوک ریشه- 166

ساختن  برای  نیاز  مورد  یاخته های  و  می شوند  تقسیم  دائماً  ب( 
سامانه های بافتی را تولید می کنند.
پ( فاصلءه بین یاخته ای کم است.

نوک - 167 نخستین  مریستم  که  است  انگشتانه مانندی  بخش  الف( 
ریشه را می پوشاند.

ب( کالهک ترکیب پلی ساکاریدی ترشح می کند که سبب لزج شدن 
سطح آن و در نتیجه نفوذ آسان ریشه به خاک می شود.

با  و  می ریزند  مداوم  طور  به  کالهک  بیرونی  سطح  یاخته های  پ( 
یاخته های جدید، جانشین می شوند.

ت( کالهک، مریستمِ نزدیک نوک ریشه را در برابر آسیب های محیطی 
حفظ می کند.

عمدتاً در جوانه ها قرار دارند. جوانءه انتهایی، جوانه های جانبی - 168
و فواصل میان گره ای

نتیجءه فعالیت مریستم  های نخستین، افزایش طول و تا حدودی - 169
عرِض ساقه، شاخه و ریشه است، هم چنین برگ و انشعاب های جدید 

ساقه و ریشه از فعالیت این مریستم  ها تشکیل می شوند.
شکل - 170 گیاه  نخستین  ساختار  مریستم ها  این  فعالیت  با  چون 

می گیرد، به این مریستم ها، مریستم های نخستین می گویند.
ریشءه - 171 از  بیشتر  دولپه  ریشءه  در  پوست  ناحیءه  ضخامت  الف( 

تک لپه است.
ب( در ساقءه تک لپه دسته های چوب و آبکش در سراسر بافت زمینه ای 
و بر روی دایره های هم مرکز پراکنده اند، ولی در ساقءه دولپه دسته های 

چوب و آبکش به شکل یک دایره در بافت زمینه ای قرار گرفته اند.

بیشتر- 172 گزینءه »2« 
ساقه- 173 گزینءه »2« 
با توجه به شکل های مربوط به برش عرضی ریشه - 174 گزینءه »1« 

و ساقه این گزینه درست است.
در ریشءه تک لپه ای ها و دولپه ای ها استوانءه آوندی - 175 گزینءه »2« 

و در ساقءه آن ها دسته های آوندی دیده می شوند )نادرستی گزینءه )1( 
و درستی گزینءه )2((. پوست در ریشءه دولپه ای ها ضخامتی بیشتر از 

استوانءه آوندی دارد )نادرستی گزینءه )3((.
گزینءه »4« - 176

از  نادرست؛ می توان گفت مریستم نخستین ساقه در سه منطقه   )1
گیاه مشاهده می شود. در جوانه های جانبی، انتهایی و در مریستم های 

میان گره ای
2( نادرست؛ می توان گفت جوانه های انتهایی و جانبی مجموعه ای از 

یاخته های مریستمی هستند.
3( نادرست؛ می توان گفت یک وظیفءه جوانءه انتهایی تولید برگ های 

جدید در گیاه است. 
در ریشءه دولپه نسبت ضخامت پوست به استوانءه - 177 گزینءه »2« 

آوندی از بقیه بیشتر است.
روی - 178 بر  آوندی  دسته های  تک لپه ای ها  ساقءه  در  گزینءه »1« 

دایره های هم مرکز قرار دارند و در ساختار نخستین ریشءه دولپه ای ها، 
دسته های آوندی چوب و آبکش به صورت یک در میان در مرکز ریشه 

قرار دارند.
مریستم های - 179 است.  نادرست  )ب(  مورد  فقط  گزینءه »1« 

نخستین تا حدودی باعث رشد عرضی هم می شوند.
برای مشاهدءه بهتر، برش ها را با یک یا دو رنگ، - 180 گزینءه »3« 

رنگ آمیزی می کنیم. برای این کار به محلول رنگ بر، یا سفیدکننده، 
آبی  و  زاجی  کارمن  رنگ  سفید(،  )سرکءه  درصد  یک  اسید  استیک 
متیل نیاز داریم. برای رنگ آمیزی، برش ها را به ترتیب در هر یک از 

محلول های زیر قرار می دهیم.
آب مقطر، محلول رنگ بر )15 تا 20 دقیقه(، آب مقطر، استیک اسید 
رقیق )1 تا 2 دقیقه(، آب مقطر، آبی متیل )1 تا 2 دقیقه(، آب مقطر، 
کارمن زاجی )20 دقیقه(، آب مقطر آبی متیل دیواره های چوبی را به 
رنگ آبی و کارمن زاجی دیواره های سلولزی را به رنگ قرمز درمی آورد.

دولپه ـ نخستین- 181
چوب ـ بیشتر- 182
زمینه ای ـ پارانشیمی ـ چوب پنبه ای- 183
ضخیم ـ غارمانندی - 184
پلی ساکاریدی ـ واکوئول های- 185
2  الف- 186 1  ت  

4  ب 3  اضافی  
6  ث 5  پ  
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نادرست؛ کامبیوم چوب پنبه ساز و یاخته های حاصل از آن در - 187
مجموع پیراپوست را تشکیل می دهند. 

نادرست؛ بافت های زیر آن زنده اند.- 188
برابر - 189 در  آوندساز  کامبیوم  درخت،  پوست  کندن  با  نادرست؛ 

آسیب های محیطی قرار می گیرد. 
نادرست؛ در مناطق خشک و کم آب پوشش گیاهی کم است.- 190
جذب - 191 آب  فراوانی  مقدار  پلی ساکاریدی  ترکیب های  نادرست؛ 

واکوئول ها ذخیره شود. فراوانی در  تا آب  می کنند و سبب می شوند 
درست- 192
الف( 1- آوندهای چوب نخستین 2- آوندهای آبکش نخستین - 193

3( کامبیوم آوندساز
پ( دولپه ب: ساقه  ب( الف: ریشه  

ب( پیراپوست )ساقه(- 194 الف( عدسک 
شامل - 195 پیراپوست   -3 پسین  آبکش   -2 پسین  چوب   -1 الف( 

چوب پنبه، کامبیوم چوب پنبه ساز و نرم آکنه 4( کامبیوم چوب و آبکش
پ( شمارءه 3 ب( دولپه  

الف( 1- روپوست باالیی 2- پوستک ضخیم 3- کُرک 4- فرورفتگی های - 196
غارمانند 5- روزنه

ب( کرک ها با به دام انداختن رطوبت هوا، اتمسفر مرطوبی در اطراف 
روزنه ها ایجاد می کنند و مانع خروج بیش از حِد آب از برگ می شوند.

پ( لیپید )کوتین(
الف( برگ گیاهی آبزی که دارای حفره های بزرگ هواست.- 197

ب( گیاهان آبزی
پ( مشکل کمبود اکسیژن را برطرف می کند و به ماندن برگ ها بر 

روی آب کمک می کند.
ت( هوا

مریستم - 198 دارند،  نقش  افزایش ضخامت  در  مریستم هایی که  به 
پسین گویند.

اندام های مسن- 199
الف( کمبود اکسیژن- 200

ب( پارانشیم هوادار در ریشه، ساقه و برگ، یکی از سازش های گیاهان 
ریشه هایی  اکسیژن،  کمبود  با  مقابله  برای  حّرا  درختان  است.  آبزی 

دارند که از سطح آب بیرون آمده اند.
پ( شش ریشه

الف( منشأ بافت های آوندی چوب و آبکش است.- 201
ب( بین آوندهای آبکش و چوب نخستین تشکیل می شود.

پ( آوندهای چوِب پسین را به سمت داخل و آوندهای آبکش پسین 
را به سمت بیرون تولید می کند.

پلی ساکاریدی - 202 ترکیب های  مناطق  این  در  گیاهان  بعضی 
جذب  آب  فراوانی  مقدار  ترکیبات  این  دارند.  خود  واکوئول های  در 
می کنند و سبب می شوند تا آب فراوانی در واکوئول ذخیره شود. گیاه 

در دوره های کم آبی از این آب استفاده می کند. 

الف( مناطق خشک و کم آب- 203
ب( در فرورفتگی های غارمانندی قرار می گیرند.

در  می گیرند.  قرار  غارمانندی  فرورفتگی های  در  آن  روزنه های  پ( 
به  با  این کرک ها  دارند.  ُکرک وجود  فراوانی  تعداد  فرورفتگی ها  این 
ایجاد  روزنه ها  اطراف  در  مرطوبی  اتمسفر  هوا،  رطوبت  انداختن  دام  

می کنند و مانع خروج بیش از حد آب از برگ می شوند.
از - 204 مجموعه ای  می شناسیم،  درخت  پوست  عنوان  به  آن چه 

الیه های بافتی است که از آوند آبکش پسین شروع می شود و تا سطح 
اندام ادامه دارد.

الف( در سامانءه بافت زمینه ای ساقه و ریشه- 205
ب( به سمت درون، یاخته های پارانشیم را می سازد.

پ( به سمت بیرون، یاخته هایی را می سازد که دیوارءه آن ها به تدریج 
را  چوب پنبه  بافت  نام  به  بافتی  نتیجه،  در  و  می شود  چوب پنبه ای 

تشکیل می دهند.
مجموع  در  آن،  از  حاصل  یاخته های  و  چوب پنبه ساز  کامبیوم  ت( 

پیراپوست را تشکیل می دهند.
به علت داشتن یاخته های چوب پنبه ای، بافت های زیرِ پیراپوست - 206

در  به همین علت  دارند؛  نیاز  اکسیژن  به  زنده ماندن  برای  و  زنده اند 
مناطق  این  در  که  ایجاد می شود  نام عدسک  به  مناطقی  پیراپوست 

یاخته ها از هم فاصله دارند و امکان تبادل را مهیا می کنند.
به تدریج- 207 گزینءه »1« 
محیطی- 208 گزینءه »1« 
اولیه، - 209 چوب  آوند  مانند  لیگنین دار  یاخته های  گزینءه »3« 

حاصل فعالیت کامبیوم چوب آبکش )آوندساز(  نیستند.

بین  به صورت یک ستاره  ابتدا  ریشه  آوندساز  کامبیوم  نادرست؛   )1
آوندهای چوب و آبکش نخستین تشکیل می شود.

2( نادرست
حاصل  که  دارد  وجود  آبکش  آوند  درخت  پوست  در  نادرست؛   )4

کامبیوم آوندساز است.
کامبیوم چوب آبکش )آوندساز( به سمت خارج - 210 گزینءه »1« 

دوم  سال  در  می سازد.  را  چوب  آوند  داخل  سمت  به  و  آبکش  آوند 
یاخته های چوب و آبکش پسین سال دوم ساخته می شود که جدیدتر 
)نادرستی  نزدیک تر است  )آوندساز(  آبکش  به کامبیوم چوب  و  بوده 

گزینه های )2( و )3((.
کامبیوم آوندساز به سمت داخل فقط آوند چوب - 211 گزینءه »2« 

نمی سازد بلکه بافت چوبی و به سمت خارج بافت آبکشی را ایجاد می کند.
سمت  به  و  چوب پنبه ای  یاخته های  بیرون،  سمت  به  چوب پنبه ساز 

داخل، یاخته های پارانشیمی را می سازد.
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گزینءه »4« - 212

یاخته های کرک،  به کمک  نادرست؛ می توان گفت گیاه خرزهره   )1
اتمسفر مرطوب در اطراف روزنه ها ایجاد می کنند.

2( نادرست؛ می توان گفت گیاه خرزهره برای زندگی در مناطق خشک 
سازگاری دارد.

3( نادرست؛ می توان گفت گیاه خرزهره در مناطق خشک و بی آب به 
صورت خودرو می روید.

4( درست؛ خرزهره دارای پوستک ضخیم است نه روپوست ضخیم.
فقط مورد )الف( درست است.- 213 گزینءه »1« 

کامبیوم آوندساز و چوب پنبه ساز هر دو یاخته های پارانشیمی می سازند 
مورد  )درستی  هستند  تقسیم  قدرت  دارای  و  زنده  یاخته ها  این  که 
)الف( و نادرستی مورد )ب((، هم چنین کامبیوم چوب پنبه ساز می تواند 
یاخته های چوب پنبه را بسازد و کامبیوم آوندساز هم یاخته های چوب 
را می سازد که هر دو می میرند. یاخته های چوب نقش استحکامی و 
یاخته های چوب پنبه ای نقش حفاظتی دارند )نادرستی موارد )پ( و )ت((.

موارد )الف( و )ت( درست هستند.- 214 گزینءه »2« 

الف( درست؛ در پوست درخت خارجی ترین الیءه یاخته های چوب پنبه ای 
هستند. چوب پنبه ای شدن در اثر اضافه شدن ترکیبات لیپیدی به دیوارءه 

یاخته ای رخ می دهد.
یا  ب( نادرست؛ شمارءه 3 پیراپوست را نشان می دهد که فاقد چوب 

لیگنین است. 
پ( نادرست؛ شمارءه 2 آبکش پسین را نشان می دهد که توانایی ایجاد 

سلول جدید را ندارد.
ت( درست؛ یاخته های پارانشیمی دارای پروتوپالست زنده هستند که 
هستند.  آن  تولید  به  قادر  دو  هر  چوب پنبه ساز  و  آوندساز  کامبیوم 
این  در  است؛  آبکش  و  چوب  بافت  تولید  به  قادر  آوندساز  کامبیوم 

بافت ها یاخته های پارانشیم یا نرم آکنه وجود دارند.
پیراپوست در اندام های مسن، جانشین روپوست - 215 گزینءه »3« 

می شود. پیراپوست به علت داشتن یاخته های چوب پنبه ای شده، نسبت 
به گازها نیز نفوذناپذیر است، در حالی که بافت های زیر آن زنده اند و 
برای زنده ماندن به اکسیژن نیاز دارند؛ به همین علت در پیراپوست 
تا  دارند  وجود  زیاد  یاخته ای  بین  فاصلءه  با  عدسک  نام  به  مناطقی 

بتوانند اکسیژن را به بافت های زیرین برسانند.
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