درسنامه علوم تجربی ـ پایه نهم

مولف  :علیرضا پیربیگی مدیرگروه علوم تجربی استان قزوین تلگرام 09100466711 - @Oloomz_789

فصل ( )12دنیای گیاهان

مواد الزم برای عمل غذاسازی (فتوسنتز)در برگ عبارتند از:
 )1آب
 )2مواد معدنی
 )3نورخورشید
 )4کربن دی اکسید
 )5کلروفیل(سبزینه)
محصول عمل فتوسنتز چیست؟
 )1اکسیژن
 )2مواد قندی(مولکول های کربوهیدرات)
نکته :گیاهان با استفاده ازکربوهیدراتی که می سازند و مواد مغذی ای که از خاک می گیرند ،مواد مورد نیـاز بـرای رشـد و نمـو خـود را
تأمین می کنند ،مثالً می توانند پروتئین و چربی بسازند.
وظایف مهم ریشه درگیاه عبارتنداز:
 )1گیاه رامحکم درخاک نگه می دارد.
 )2کار آن جذب آب وموادمعدنی الزم و موردنیاز گیاه ازخاک است.
 )3ذخیره مواد غذایی در بعضی از گیاهان است.
مثل :هویج ،چغندر،ترب ،تربچه،
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چگونه آب و مواد معدنی(شیره خام) توسط ریشه جذب میگردد؟
 )1رشته های ظریفی که روی ریشه قرار دارند،تار کِشنده نامیده می شوند.هر تارکشنده در واقع یک سلول بسیار طویـل اسـت دیـواره
تار کشنده نازک است؛ بنابراین آب و مواد معدنی محلول در آن می توانند از دیواره تار کشنده عبور کنند و وارد ریشه شـوند .آب
و مواد معدنی بعد از ورود به تار کشنده در عرض ریشه حرکت می کنند و وارد آوندهای چوبی می شوند بنـابراین حجمـی از آب و
موادمعدنی در آوندهای چوبی جریان می یابد که به آن شیرۀ خام می گویند.
 )2ریشه ی گیاه به کمک تارهای مو مانندی(تارهای کِشنده) که دارد آب و نمک های موجوددرخاک را جذب می کنـد ،تـاآن هـارا بـه
برگ برساند.
حرکتِ رو به باالی آب در گیاه چگونه بوجود می آید؟
گیاه همه آبی را که جذب کرده است ،مصرف نمی کند؛ بلکه بخش زیادی از آن به صورت بخار ازروزنه های برگ خارج می شود.
خارج شدن بخار آب از برگ ،نیروی مکشی در گیاه ایجاد می کند.این نیرو بر حرکتِ رو به باالی آب در گیاه نقش دارد.
بافت آوندی چیست؟ بافتی است که وظیفه انتقال آب و مواد مغذی در بسیاری ازگیاهان را بر عهده دارد.
آوند چیست؟ به اجزاء لوله مانند بافت آوندی  ،آوند میگویند.
انواع آوند عبارتنداز:
 )1آوندهای چوبی :آوندهای چوبی ،آب و مواد معدنی (شیره خام) را از ریشه به اندام های دیگر می برند.
 )2آوندهای آبکشی :آوندهای آبکشی مواد ساخته شده (مغذی) در اندام های فتوسنتز کننده (شیره پرورده) را به سراسرگیاه مـی
برند.
نکته:
 )1آوندهای چوبی و آبکش در سراسر پیکر گیاه وجود دارد.
 )2رگبرگ  ،دسته ای از آوندهای چوبی و آبکشی است.
شیرۀ پرورده چیست؟
موادی که در برگ ها ساخته می شوند ،همراه با آب وارد آوندهای آبکشی می شوند .این مایع را شیرۀ پرورده می نامند.
آیا میدانید:
 )1دیواره های عرضی آوند آبکشی ،مانند ظرف آبکش سوراخ دار است.به همین علت به آنها آوند آبکشی می گویند.
 )2دیواره آوندهای چوبی بخش هایی از جنس چوب دارد که سبب می شودآوندهای چوبی شکل های متفاوتی داشته باشند.
 )3بیشتر قطر ساقه و ریشه درختان از بافت آوندچوبی ساخته شده است.
ویژگی خزه هاعبارتند از:
 )1آوند ندارند.
 )2گل ندارند.
 )3دانه ندارند.
 )4ارتفاع زیادی ندارند.
 )5بصورت گروهی رشد می کنند.
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 )6ریشه  ،ساقه وبرگ واقعی ندارند( .ریشه سا دارند)
 )7پوشش مخمل مانندی روی زمین ایجاد می کنند.
 )8تولید مثل آنها از رویش هاگ صورت می گیرد( .هاگ در درون هاگدان رشد میکند)
مناطق زندگی خزه ها کجاست؟ خزه ها درمحیط های مرطوب زندگی می کنند و در مناطقی مثـل گیالن و مازندران  ،بـر روی تنـه ی
بعضی از درختان و سنگ ها وجود دارند.
ویژگی سرخس ها عبارتند از :
 )1گل ندارند.
 )2دانه ندارند.
 )3دارای آوند می باشند.
 )4ریشه  ،ساقه وبرگ دارند.
 )5ساقه زیر زمینی دارند.
 )6در جای مرطوب رشد می کنند.
 )7تولید مثل آنها با هاگ صورت می گیرد.
ویژگی ساقه زیرزمینی سرخس ها عبارتنداز:
 )1از این ساقه ها برگ هایی با دمبرگ طویل ایجاد می شود.
 )2ساقه های زیرزمینی ظاهری شبیه شاخه دارند.
هاگینه چیست؟
 )1پشت برگ های سرخس برآمدگی هایی به رنگ نارنجی یا قهوه ای دیده مـی شـود .هـر یـک از ایـن برآمـدگی هـا مجموعـه ای
ازتعدادی هاگدان است که در آنها هاگ تشکیل می شود.
 )2مجموعه ای از هاگدان ها است که در داخل شان هاگ های زیادی وجود دارد.
مناطق زندگی سرخس ها کجاست ؟
سرخس ها در مناطق مرطوب وبه طور طبیعی در گیالن و مازندران وجود دارند .و در
سایرمناطق ایران در کنار استخرها  ،جوی ها اطراف چاه ها میتوان یافت.
مشخصات کلی بازدانه ها ( مخروط دارها ) عبارتند از:
 )1گل ندارند.
 )2دارای مخروط نر و ماده هستند.
 )3هر مخروط از تعدادی پولک ساخته شده است.
 )4دانه در روی پولک های مخروط ماده تشکیل می شود.
 )5همیشه سبز هستند و برگهایشان  2ـ 3سال عمر دارد.
مثل :کاج و سرو
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ویژگی نهان دانه ها(گیاهان گل دار)عبارتند از:
 )1کامل ترین گیاهان هستند.
 )2دانه درون میوه یا گل پنهان است.
 )3ریشه  ،ساقه  ،برگ وگل و میوه دارند.
 )4فراوانترین وگوناگون ترین گیاهان هستند.
 )5به صورت بوته  ،درختچه  ،درخت یافت میشوند.
 )6به دو گروه تک لپه ایها ـ دولپه ایها تقسیم می شوند.
کاربرد گیاهان در زندگی ما عبارتنداز:
 )1انجام عمل فتوسنتز:
 )aتولید اکسیژن
 )bتأمین غذای جانداران
 )cمصرف کربن دی اکسید
 )2گیاهان منبع تولید ثروت هستند و به عنوان ماده اولیه بعضی از داروها در پزشکی و داروسازی نیز به کار می روند.
مثل:
 )aنوعی دارو که برای بیماران قلبی به کار می رود ،از گیاهی به نام گل انگشتانه به دست می آید.
 )bاز نوعی باقال ماده ای به دست می آورندکه با استفاده از آن ،گروه خونی را شناسایی می کنند.
 )3صنایع نساجی مثل :پنبه ـ کتان
 )4تولید انرژی با سوزاندن چوب

پایان فصل()12
.....................................................................................................
59

