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 انسان بدن های رگ سیاه و ها سرخرگ با آبکش و چوبی آوندهای مقایسه
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 گياهان بندي تقسيم

 ها خزه مثل: دانه بدون و آوند بدون -

 سرخس مثل دانه بدون -

 دار آوند گیاهان -

 دار انهگیاهان د -

 سرو و كاج مثل( دانه باز)دار مخروط -

 گیاهان اكثر مثل( دانه نهان)دار گل -

 

 .دارند قرار ها مخروط پولك روی ها دانه بازدانه، یا دار مخروط گیاهان در

 .است پنهان میوه داخل در دانه دانه، نهان یا دار گل گیاهان در

 

 ها خزه

 .ندارند واقعی برگ و ساقه ریشه، ها خزه

 .كند می عمل ریشه جای به كه دارند باریکی های رشته ها خزه

 .اند گرفته قرار ساقه شکل به بخشی دور كه دارند مانندی برگ و سبز و كوچك اجزای ها خزه

 .ندارند آوند ها خزه

 .یافت تنها صورت به را ها آن توان نمی و رویند می گروهی طور به همیشه ها خزه

 .كنند می زندگی مرطوب جای در فقط ها خزه

 .دارند وجود درختان از بعضی تنه روی و ها جنگل در مازندران و گیالن در ها خزه از مختلفی انواع

 .شوند می حاصل هاگ رویش از آیند وجود به دانه رشد از آنکه جای به ها خزه

 

 .دهد تشکیل را كاملی جاندار و كرده رشد تنهایی به تواند می كه است سلولی هاگ :هاگ

 .آورند می وجود به را جدیدی خزه و كرده رشد گیرند قرار مناسبی جای در هاگدان شدن پاره از پس خزه های هاگ اگر

 

 دارند؟ احتياج غذا به گياهان چرا

 طرفی از. شود می انجام جدید های سلول توسط جانوران مثل هم گیاهان رشد و كنند می رشد جانوران مانند هم گیاهان

 اردد هسته دارد غشاء جانوری سلول مانند گیاهی سلول یعنی هستند جانوری های سلول شبیه بسیار گیاهی های سلول

 نیاز. ... و چربی پروتئین، كربوهیدرات، مانند موادی به هم گیاهی سلول یك شدن ساخته برای پس...  و دارد ژنتیکی ماده

 برگ گیاهان در سازی غذا كارخانه كه جاست این مساله ولی سازند می خودشان را مواد این گیاهان كه است درست. است

 هساخت برگ در كه غذایی پس كنند می رشد هم گیاه ریشه و ساقه كه حالی در شود می ساخته برگ در فقط غذا و است

 .نندك رشد و بسازند جدید سلول بتوانند غذایی ماده این كمك با آنها تا برسد گیاه دیگر قسمتهای به باید شود می
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 و قانون شپزشکی ا كتاب) سیناست ابوعلی كتابهای نامگذاری شبیه آبکش و چوبی آوندهای نامگذاری كه اینجاست البج

 و چوبی آوند میبرند اندامها به ریشه از را معدنی مواد و آب كه آوندهایی گیاهان در( . دارد نام شفا شا فلسفی كتاب

 .دارند نام آبکش برند می اندامها به را برگها در شده ساخته غذایی مواد كه آونهایی

 

 آوندها گذاري نام دليل

 عرضی دیواره در چون آبکش های آوند كه صورت این به است اوندها( شکل)  ساختار روی از گیاهان در آوندها نامگذاری

 خود طولی دیواره روی چون هم چوبی های آوند و شوند می خوانده نام این به دارند مانندی آبکش های سوراخ خود

 .ستا كاری منبت شبیه چیزی چوبی تزئینان این. شوند می خوانده چوبی آوند نام به دارند( لیگنین) چوبی تزئینات

 

 )نکات مهم( برگ تا خاک از

 كشنده تار دیواره بودن نازک -1

 خام شیره حركت در آن نقش و تعرق -2

 از تربیش خیلی خام شیره مقدار چون)آبکش های آوند به نسبت چوبی آوندهای تعداد بودن بیشتر و بودن قطور دلیل -3

 (است پرورده شیره مقدار

 

 رود؟ می باال چوبی هايدآون در زمين جاذبه خالف بر چگونه آب

 :شود می چوبی وندهایآ در آب حركت باعث عامل دو

 برگها سطح از آب تبخیر -2- ای ریشه فشار -1
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 دارند آوند که گياهانی

 :اه سرخس

 .هستند ها دمبرگ و برگها فقط شود می دیده زمین روی آنچه و دارند زمینی زیر ساقه سرخسها -1

 .ندارند دانه و كنند می مثل تولید هاگ با سرخسها -2

 .هستند ها هاگدان از ای مجموعه بلکه نیست هاگدان عدد یك برگ پشت لکه -3

 

 :بازدانگان

 .كنند می تولید دانه ولی ندارند گل -1

 .شود می تشکیل ماده مخروط پولك روی بلکه شود نمی تشکیل میوه داخل دانه كه است این آنها نامگذاری دلیل -2

 نهدا همان شود می بلند درختان این از بهار فصل در كه رنگی زرد غبار و شده تولید بهار فصل در فقط نر های مخروط -3

 .هستند گرده های

 .است باد توسط دانه شدن پراكنده برای كار و ساز نوعی شود می دیده دانه كنار كه مانندی باله قسمت -4
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 :مكنی نکته دو به اشاره است الزم باال بیازمایید را خود با رابطه در

 غذایی مواد ذخیره محل میتونه هم برگ و ریشه ساقه میوه بر عالوه نیست غذایی مواد ذخیره محل میوه فقط :اول نکته

 باشه

 .دارند زمینی زیر ساقه گیاهان از بسیاری نیست ریشه الزاما هست خاک زیر كه گیاه از قسمتی هر :دوم نکته

 

 ها خزه مورد درنکاتی 

 خزه های سلول بودن مشابه یعنی سلولی تمایز عدم -1

 مواد انتقال سیستم وجود عدم دلیل به ها خزه بودن وچكك -2

 رطوبت بهتر داری نگه برای فشرده و متراكم رشد -3

 سا ریشه یا ریزوئید نام به اندامی داشتن و حقیقی ریشه و رگبرگ وجود عدم -4

 یول كنند می مثل تولید هاگ توسط دو هر سرخس و خزه)  سرخسها با آنها تفاوت و شباهت و هاگ توسط مثل تولید -5

 (كپسول خزه و داره هاگدان سرخس
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 دوراهی شناسایی كلید

 

 :زیر صورت به می كنیم استخراج كلید روی از را سرو و ذرت خصوصیات

 (رنگ قرمز مسیر) دارد هم آوند و دارد دانه دارد، گل دارد، لپه یك: ذرت

 (رنگ آبی مسیر)دارد هم آوند دارد دانه ولی ندارد گل: سرو
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 ها سرخس

 .دارند برگ و ساقه ریشه، ها سرخس

 .دهند نمی گل اما دارند برگ و ساقه ریشه، ها سرخس

 .شوند می زیاد هاگ با ها خزه مانند ها سرخس

 .دارند وجود ایران شمال ی ها جنگل در طبیعی طور به و اند مرطوب مناطق مخصوص ها سرخس

 

 ها سرخس زندگی محل

 .كنند می زندگی ایران شمال های جنگل در طبیعی طور به -1

 .رویند می ها چاه اطراف و ها جوی استخرها، كنار در گاهی -2

 

 هاگينه

 .دارد وجود هاگ زیادی بسیار تعداد كدام هر داخل در كه است هایی هاگدان مجموعه هاگینه

 سرخس های برگ پشت در: هاگینه تولید محل

 به مدتی از پس كه شود می ایجاد زردی های لکه ها سرخس برگ پشت در سال از معینی های ماه در: هاگینه تولید نحوه

 .آیند می در هاگینه نام به رنگی ای قهوه های برآمدگی صورت

 .شوند می جدید سرخس به تبدیل ،بیفتند مرطوب و مناسب جای در سرخس های هاگ اگر
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 سرخس های برگ پشت های هاگینه

 

 ها بازدانه

 .دارند قرار مخروطها پولك روی ها دانه بازدانه، یا دار مخروط گیاهان در

 .(اند كرده تعیین هم سال هزار پنج تا را درختان این از بعضی سن) هستند ها بازدانه از امروزی درختان ترین قدیمی

 سرو و كاج: ها بازدانه برای ثالم

 

 اجک

 .شود نمی زرد پاییز در دیگر درختان مثل آنها های برگ زیرا هستند سبز سال همه در تقریباً ها كاج

 علت همین به كنند می رشد ها آن درون در ها دانه كه دارند هایی مخروط آن جای به اما دهند نمی گل سروها و ها كاج

 .گویند می دار مخروط آنها به

 .است دار مخروط گیاهان ها بازدانه دیگر نام

 

 .كنند می رشد آنها درون ها دانه كه دارند هایی مخروط گل جای به زیرا گویند می هم دار مخروط گیاهان ها بازدانهبه 

 

 مخروط انواع

 نر مخروط -1

 ماده مخروط -2



 *** دبیرستان غیردولتی هوشمند هدف ***

 *** نهم( علوم تجربی پایه دنیای گیاهانزدهم )دوا*** مهمترین نکات فصل 

 

 کاج درخت

 .هستند درختان ترین مهم جمله از كاج درخت

 كاج شیره و چوب -2- كاج چوب -1 :کاج درخت مورداستفاده بخشهاي

 

 :کاج درخت چوب مصرف موارد

 كاغذ تهیه -1

 تلفن و برق سیم پایه تیرهای تولید -2

 سازی جعبه و نجاری كارهای از بسیاری برای الزم تخته تهیه -3

 

 مثل مختلف صنعتی مواد تهیه :کاج درخت شيره و چوب مصرف موارد

 عکاسی فیلم -1

 الکل -2

 استون -3

 داروها بعضی و رنگ صابون، تهیه برای الزم مواد -4

 

 هستند؟ سبز هميشه بازدانگان یا دار مخروط گياهان راچ

 مقابل در رو این از. دارند نگه خود در را آب تواند می كه دارد رگبرگ یك و است شکل سوزنی معموال بازدانگان های برگ

 دشون می دیده رنگ سبز سال مواقع تمام بنابراین. ریزند می دوم سال پایان در درختان این های برگ. اند مقاوم خشکی

 

  بازدانگان یا دار مخروط گياهان مثل توليد

 گیاهان این. است گرفته قرار شکل مخروطی میوه درون دانه بازدانگان، یا دار مخروط گیاهان در گفتیم كه طور همان

 .پردازیم می آن شرح به زیر در كه هستند ماده و نر مخروط نوع دو هر دارای

 

 بازدانگان یا دار مخروط گياهان نر مخروط

 قرار گرده كیسه دو یك هر زیر در كه است شده تشکیل هایی پولك از و است كشیده و رنگ زرد بازدانگان نر مخروط

 اطراف در. آورند می وجود به را نر گامت 4 خود تقسیم با كه دارند قرار گرده های دانه ها كیسه این درون. است گرفته

 .كند می كمك نر های گامت انتشار به بال مانند و شود می پر هوا از كه دارد وجود پوسته دو گرده دانه

 

 بازدانگان یا دار مخروط گياهان ماده مخروط

 پولك روی. دارد قرار جوان های شاخه راس در معموالً و است شکل مرغی تخم و تر حجیم بازدانگان، ماده مخروط

 می ماده درمخروط موجود تخمك به را گرده های دانه باد .باشد می ماده گامت حاوی كه دارد قرار تخمك ماده، مخروط
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 محتویات و تخمك لقاح، از پس .گیرد می صورت لقاح و سازد می را گرده لوله نام به گرده،ساختاری دانه سپس. رساند

 هدان این باد ماده، مخروط شدن باز با. است بال شبیه چوبی و سخت پوسته یك داری كه شوند می نامیده دانه آن، درون

 .برسند رشد برای مناسب مکانی به تا چرخند می سقوط هنگام در خود بال كمك به و كند می جابجا را یافته لقاح های
 

 
 كاج مثل تولید چرخه

 

 ها دانه نهان

 .است پنهان میوه داخل در دانه( دانه نهان) یا دار گل گیاهان در

 .هستند دانه نهان یا دار گل گیاهان گروه در دهند می گل كه درختانی و ها بوته تمام

 .هستند زمین روی گیاهان ترین گوناگون و ترین فراوان دار گل گیاهان

 .دارند دانه و میوه گل، برگ، ساقه، ریشه، ها دانه نهان

 

 ها دانه نهان انواع

 ها ای لپه تك -1

 ها ای لپه دو -2

 

 ها اي لپه دو و ها اي لپه تك مقایسه

 :گل اجزای نظر از -1

 .است 3 از مضربی گل اجزای تعداد ها ای لپه تك در

 .است 5 یا 2 از مضربی گل اجزای تعداد ها ای دولپه در
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 :ساقه عرضی برش در ها آوند گرفتن قرار نحوه نظر از -2

 دایره یك روی ها ای دولپه در

 دایره چند روی ها ای لپه تك در

 

 :ها رگبرگ نظر از -3

 .هستند هم موازی ها ای لپه تك رد

 .اند موازی غیر ها ای لپه دو در

 

 :دانه نظر از -4

  قسمتی یك دانه ها ای لپه تك در

 قسمتی دو دانه ها ای دولپه در

 

 دانه نهان گياهان هاي اندام انواع

 رویا های اندام -1

 زایا های اندام -2

 

 رویا هاي اندام

 ثرندؤم گیاه رشد در كه هستند هایی اندام رویا های اندام

 شوند می برگ و ساقه ریشه، شامل رویا های اندام

 

 ساخته غذایی مواد رساندن سپس و ساز غذا های سلول به آنها انتقال و زمال مواد و آب جذب با :رویا هاي اندام وظيفه

 .شوند می ها آن رشد باعث گیاه های سلول همه به شده

 

 زایا هاي اندام

 شوند می میوه و گل شامل زایا های اندام

 .دارند عهده به را جدید گیاه رشد برای آن شدن پراكنده و دانه تشکیل وظیفه زایا های اندام

 

 ریشه وظيفه

 .است برگ در گیاه غذاسازی برای الزم مواد و آب جذب ریشه اصلی كار -1

 .دارد می نگه محکم خاک در را گیاه ریشه -2
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 می فرو آن اعماق به آنکه یا شوند می پخش خاک سطح در محیط نوع و گیاه نوع با متناسب ها ریشه :ها ریشه محل

 .باشند داشته قرار هوا یا آب در ها ریشه است ممکن گاهی .روند

 

  برگ به را ها آن و كند می جذب را معدنی مواد و آب هستند مو مانند كه كشنده تارهای كمك به گیاه ریشه :تارکشنده

 .رساند می

 

 .است ریشه شود می خارج آن از كه قسمتی اولین كاریم می را دانه قتیو

 

 اقهس

 .شناخت توان می آسان دارند قرار خاک باالی در كه آن علت به را ها ساقه تر بیش

 

 :ها ساقه اصلی کار دو

 .رسانند می ها برگ به را زمین از شده جذب های نمك و آب -2 .دارند می نگه خود روی را ها برگ و ها شاخه -1

 

 است ها آوند عبور محل -3- سازی غذا كار كاكتوس مثل گیاهان بعضی در -2- مواد ذخیره -1 :ها ساقه دیگر کارهاي

 

 .دارد می نگه خود در را قندی ماده زیادی مقدار كه است ساقه نوعی نیشکر

 شاخه روي هاي جوانه انواع

  .شوند می تبدیل برگ به ها جوانه این از بعضی -1

 .شوند می تبدیل شاخه به ها جوانه این از دیگر برخی -2

 

 نکات مهم

 .دارند هم قطری رشد طولی، رشد بر عالوه چوبی گیاهان

 آوندها شدن زیاد: درختان تنه قطر افزایش علت

 یم افزایش آبکش آوندهای از بیشتر خیلی چوبی های آوند چون دهد می تشکیل چوب آوندهای را درخت تنه قطر بیشتر

 .یابند

 غذایی اندوخته دارای و( زیرزمینی ساقه) اند گرفته قرار زمین زیر كه هستند ساقه نوعی زمینی سیب و خوراكی پیاز

 .هستند

 .دارد قرار زمین زیر در كه ساقه نوعی: زیرزمینی ساقه

 .دارد وجود حلقه تعدادی درختان تنه شده بریده ساقه در

 .است درخت رشد سال یك به مربوط( شده بریده ساقه) درخت تنه در روشن و تیره حلقه هر
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 .آوندهاست تراكم بیانگر روشن و تیره های حلقه

 .هستند چوبی آوندهای مجموعه درختان تنه در موجود های حلقه

 

 برگ

 .است گیاه سازی غذا كارخانه برگ

 .است شده ذخیره برگ در( كلروفیل) سبزینه مقدار ترین بیش

 .است گیاه غذاسازی محل كلروفیل یا سبزینه

 .است یکی تقریبا گیاهان همه در برگ اصلی كار ولی شود می دیده گوناگون بسیار های شکل به مختلف گیاهان در برگ

 

 .دارد وجود ها برگ روی و پشت پوشاننده نازک پوسته در كه ریزی بسیار های سوراخ :روزنه

 .شوند می دیده میکروسکوپ با فقط ها روزنه

 

 می تنفس برای  را اكسیژن و غذاسازی عمل برای را هوا اكسید دی كربن راه، این از برگ وسط سلوهای :روزنه وظيفه

 .گیرند

 

 .دارند نیاز اكسید دی كربن به هم و اكسیژن به هم گیاهان

 .دارند نیاز تنفس برای را ن اكسیژ و فتوسنتز برای را اكسید دی كربن گیاهان

 .رسانند می برگ به ساقه طریق از را گیاهان غذاسازی برای الزم معدنی مواد و آب :ها رگبرگ وظيفه

 هستند متصل ریشه و ساقه آوندهای به و بوده آوندها از ای مجموعه ها رگبرگ

 

 :روزنه نگهبان هاي سلول و روپوست هاي سلول تفاوت

 .هستد شکل لوبیایی روزنه نگهبان سلولهای -1

 .ندارند كلروپالست روپوست های سلول ولی دارند كلروپالست روزنه نگهبان سلولهای -2

 

 برگ در موجود رنگی مواد

 سبز رنگ به :(كلروفیل) سبزینه -1

 زرد رنگ به: گزانتوفیل -2

 نارنجی رنگ به: كاروتن -3

 .دهد می زیبایی منظره آنها به كه شود می تشکیل ها برگ در هم دیگری رنگی مواد

 .ماند می باقی دیگر رنگی ماده دو ولی شود می تجزیه سبزینه كه است این  پاییز در ها برگ زردشدن علت
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 آوند انواع

 رساند می برگ به ریشه از را (خام شیره) معدنی مواد و آب: چوبی آوند -1

 برند می ها سلول همه به را( پرورده شیره) برگ در شده ساخته غذایی موادش: آبک وندآ -2

 

 شود می جذب گیاه توسط كه معدنی مواد و آب :خام شيره

 برگ در شده ساخته غذایی مواد :پرورده شيره

 

 آبکش و چوب آوندهاي تفاوت

 .است بکشآ های آوند از بیشتر چوبی های آوند قطر و تعداد

 .است ساقه عهده به غذاسازی كار و اند شده تبدیل تیغ به ها برگ كاكتوس مانند بیابانی گیاهان در

 .است ها آن عهده بر ساقه طولی رشد كه دارد وجود ساقه انتهای و اطراف در هایی جوانه چوبی، اقهس در

 

 
 چوبی وندآ
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 بکشآ وندآ

 آوندها کارکرد

 آوندهای هایسلول. دارد عهده بر آن هایبرگ به گیاه هایازریشه را( خام شیره) معدنی مواد و آب هدایت چوبی آوندهای

 ودخ وسیتوپالسم هسته سلولی، غشای بگیرند، عهده بر را معدنی مواد و آب هدایت كه آن از قبل و هستند ضخیم چوبی

 .است سلولی دیواره هاسلول این ماندهباقی قسمت تنها. دهندمی دست از را

 

 آوندهای  از نوع این. شوندمی یافت آوندی گیاهان همه در كه كرد اشاره هادیسنای به توانمی چوبی آوندهای انواع از

 آوندهای از دیگری نوع گلدار گیاهان. كنندمی پیدا مخروطی شکل انتهایی قسمت در و هستند طویل و باریك چوبی

 دارای خود پایانه در و هستند هادیسنای از گشادتر آوندی عناصر. شوندمی  نامیده آوندی عناصر كه دارند نیز را چوبی

 .كنندمی فراهم آوندی عناصر بین را آب ترسریع جریان امکان منافذ این كه هستند بزرگی منافذ

 

 آبکش آوند

 را (پرورده ی شیره) شود می ساخته گیاه در كه دیگری غذایی مواد و قندها هدایت كه است سلولهایی دارای آبکشی آوند

 ینا هستند سیتوپالسم و سلولی غشاء سلولی ی دیواره داراری آبکشی هادی سلولهای دارند عهده بر گیاه سر تا سر در

 ربالیغ های لوله آبکش آوند در كننده هدایت های لوله. است یافته تغییر آنها اندامکهای یا هستند اندامك فاقد یا سلولها

 بطمرت یکدیگر به را سلولها این سیتوپالسم مجاور میان های دیواره در موجود منافذ ، غربالی های لوله در شود می نامیده

 .كنند می فراهم دیگر سلول به سلول یك از را مواد ی آزادنه عبور امکان و كنند می
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 آبکشی آوند بافت

 ارتباط در. مختلف اندامهای در پرورده شیره انتقال یعنی است، گیاه در غذایی مواد انتقال دارعهده آبکشی آوند بافت

. اردد قرار مركزی استوانه درون ، ساقه و ریشه اندامهای نخستین ساختمانهای در و گرفته قرار چوبی آوند بافت با نزدیك

 میکروسکوپی مشاهدات در پارانشیمی سلولهای از آن تشخیص ، آبکش سلولهای ثانویه دیواره وجود عدم علت به ولی

 و ربالیغ سلولهای مثل اختصاصی سلولهای دارای كه است مركب بافت یك چوبی بافت مثل نیز بافت این. باشدمی مشکل

 .الیاف و پارانشیمی مثل اختصاصی غیر سلولهای نیز و باشندمی همراه سلول

 

 آبکش وندآ و چوبی وندآ تفاوت

 در است طرفه1 آوند این در معدنی مواد و آب حركت یعنی دهد می انتقال باال سمت به ریشه از را مواد چوبی آوند -1

 است طرفه 2 مواد حركت آبکش آوند در حالیکه

 

 . است شده تشکیل زنده های سلول از آبکش آوندهای ولی اند شده تشکیل مرده های سلول از چوبی آوند -2

 

 ی شیره اعظم قسمت آبکش آوند در حالیکه در ، ندارد وجود ˝اصال یا و بوده پائین بسیار ساكارز % چوبی آوند در -3

 . است ساكارز پرورده

 

 آوند در خام ی شیره حالیکه در است 8 تا 8/7 بین PH دارای و بوده آبکش آوند داخل در پرورده ی شیره عموماً -4

 .است اسیدی یعنی ، است 9/5 تا 6/5 بین PH دارای و داشته جریان چوبی

 

 .است +K یون از باالیی غلظت دارای آبکش آوند -5


