ﺑﮭﻔر دﺑﯾر ﻋﻠوم ﺗﺟرﺑﯽ ﺗﯾزھوﺷﺎن ﺷﮭﯾد ﺑﮭﺷﺗﯽ ﻧﺎﺣﯾﮫ دو ﺧرم آﺑﺎد

ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕرام
behfaroloum9

ﺑﮭﻔر

فصل 12

ﺷﮑل ﺟواﻧﮫ ﺳرﺧس

ﺳوال آیا انسان می تواند بدون گیاهان زندگی کند؟ بسیاری از جانداران دیگر نیز بدون گیاهان دوام نمی آورند.
انسان حتی قبل از شناخت ِ
دقیق گیاهان از آنها استفاده می کرد ،اما شناخت ویژگی های گیاهان به او
کمک کرد تا بتواند از آنها استفاده های بیشتری ببرد .در این فصل ضمن آشنایی باگروه ها و ویژگی های
کلّی گیاهان ،فرصت می یابید تا گیاهان محل زندگی خود را بشناسید.
ﮔﯾﺎھﺎن ﺑﮫ ﭼﻧد ﮔروه ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽ ﺷوﻧد؟ دو ﮔروه  -1ﺑدون آوﻧد

 -2دارای آوﻧد
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آوﻧد ﭼﯾﺳت؟ ﻟوﻟﮫ ھﺎی ﺑﺎرﯾﮑﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣواد را در ﮔﯾﺎه ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد

بیشتر گیاهان آوند دارند

ﮔﯾﺎه ﺑرای زﻧده ﻣﺎﻧدن ﺑﮫ ﭼﮫ ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﻧﯾﺎز دارﻧد؟

سلول های گیاه نیز مانند هر سلول دیگری برای زنده ماندن به مواد مغذی نیاز دارند .آب و مواد معدنی
در خاک وجود دارند .مولکول های کربوهیدرات فقط در اندام های سبز گیاه ،به خصوص برگ ساخته
می شوند؛ بنابراین با این پرسش مواجه می شویم که چگونه آب و مواد معدنی از ریشه به برگ منتقل
می شوند وکربوهیدرات های ساخته شده از برگ به ریشه می روند .؟ از طرق دﺳﺗﮕﺎه آوﻧدی
فعالیتر ﻣﺣﻠول آب رﻧﮕﯽ ﻗرار ﻣﯽ دھﯾم ﺑﻌد از ﻣدﺗﯽ اﮔر ﺳﺎﻗﮫ را ﻗطﻊ ﮐﻧﯾم رﻧﮓ را ﻣﺷﺎھده ﻣﯽ ﮐﻧﯾم
ﺳﺎﻗﮫ ی ﮐرﻓﺳﯽ را د

آزمایشی برای نشان ِ
دادن حرکت آب در طول ساقه طراحی کنید.

ﻣواد ﭼﮕوﻧﮫ در ﮔﯾﺎه ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽ ﺷوﻧد

ﺑﺎﻓت آوﻧدی ﭼﻧد ﻧوع آوﻧد دارد؟ انتقال آب و مواد مغذی در بسیاری ازگیاهان ،از راه بافتی به نام
بافت آوندی انجام می شود .این بافت اجزای لوله مانندی به نام آوند
دارد .بافت آوندی که دارای آوندهای چوبی و آبکشی است،
در سراسر پیکر گیاه وجود دارد.
ﺗﻔﺎوت آوﻧدھﺎی ﭼوﺑﯽ و آﺑﮑش از ﻧظر ﮐﺎرﭼﯾﺳت؟
آوندهای چوبی ،آب و مواد معدنی را از ریشه به
اندام های دیگر می برند؛ در حالی که آوندهای آبکشی
مواد ساخته شده در اندام های فتوسنتز کننده را به سراسر             
رﮔﺑرﮔﮭﺎ ﭼﮫ ﻧوع آوﻧدی ھﺳﺗﻧد
شکل  1ــ رگبرگ ،دسته ای از
گیاه می برند .آوندها در برگ ها به خوبی مشخص اند (شکل .)1
آوندهای چوبی و آبکشی است.

آﯾﺎ آوﻧدھﺎ را ﻣﯽ ﺗوان دﯾد؟

آیا می دانید
دیوارههای عرضی آوند آبکشی ،مانند ظرف آبکش سوراخ دار است .به همین علت به آنها آوند آبکشی
می گویند.
ﻋﻠت ﻧﺎم ﮔذاری و ﺗﻔﺎوت آوﻧدھﺎی ﭼوﺑﯽ ﺑﺎ ھم ﭼﯾﺳت؟
دیواره آوندهای چوبی بخش هایی از جنس چوب دارد که سبب می شود آوندهای چوبی شکل های
ٔ
متفاوتی داشته باشند .بیشتر قطر ساقه و ریشه درختان از بافت آوندچوبی ساخته شده است.

ﭼرا ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ از آوﻧدھﺎ آﺑﮑﺷﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد؟

ﺷﮑل آوﻧدھﺎی ﭼوب و آﺑﮑش ﭼﮫ ﺗﻔﺎوﺗﯽ دارد؟

آوند چوبی
آوند آبکشی

116

ﻧﮑﺗﮫ ﻣﮭم
ﺗﻌداد آوﻧدھﺎی ﭼوﺑﯽ ﺑﯾﺷﺗر از آوﻧدآﺑﮑش اﺳت و ﺑﯾﺷﺗر ﻗطر رﯾﺷﮫ و ﺳﺎﻗﮫ را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھﻧد

آزمایش کنید
مشاهده آوندهای چوبی
ٴ
وسایل و مواد الزم :تیغ ،شیشه ساعت ،قطره چکان ،تیغه و تیغک ،میکروسکوپ نوری ،مایع
سفید کننده ،آب مقطرِ ،
رنگ آبی متیل ،ساقه جوان و نازک یا دمبرگ گیاه انگور یا هر گیاه دیگر.
1ــ با تیغ ،برش هایی طولی و بسیار نازک از ساقه یا دمبرگ تهیه کنید.برای انجام دادن این کار از
معلمتان کمک بگیرید .در استفاده از تیغ نکات ایمنی را رعایت کنید.
2ــ برش ها را درون شیشه ساعت قراردهید و چند قطره مایع سفید کننده به آنها اضافه کنید .بعد
از بی رنگ شدن برش ها ،آنها را با آب مقطر شست و شو دهید تا مایع سفید کننده خارج شود.
3ــ چند قطره رنگ آبی متیل روی برش ها بریزید و صبر کنید تا آبی شوند .سپس آنها را با آب مقطر
شست و شو دهید.
4ــ یک برش را روی تیغه بگذارید و روی آن را با تیغک بپوشانید.نمونه را با میکروسکوپ مشاهده
کنید.آیا آوندهای چوبی را تشخیص می دهید؟
ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد آوﻧدھﺎی ﭼوﺑﯽ را ﻣﺷﺎھده ﮐﻧﯾد ؟

ﺑﮭﻔر

زﯾرا ﮔﯾﺎه در اﺛر ﮐﻣﺑود آب ﭘژﻣرده ﻣﯽ ﺷود

ﺳوال

از خاک تا برگ
پژمرده
مشاهده برگ های
چرا با
ٔ
ٔ
گیاه ،به آن آب می دهیم؟ آب چگونه
از خاک به برگ ها می رود و سبب
ﭘﺎﺳﺦ
شود؟ ریشه ،آب و
شادابی آنها می
مواد معدنی موردنیاز گیاه را جذب
می کند .آیا می دانید چه قسمتی از
ریشه این کار را انجام می دهد؟
به شکل 2ــ الف نگاه کنید .رشتههای
ب) سلول تارکشنده
شکل 2ــ الف) تارکشنده،
ظریفی که روی ریشه قرار دارند،
ﺗﺎر ﮐﺷﻧده از ﭼﮫ ﭼﯾزی ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت؟
ب).دیواره
تار کِشنده نامیده می شوند.هر تارکشنده در واقع یک سلول بسیار طویل است (شکل 2ــ
ٔ
دیواره تار کشنده عبور کنند
تارکشنده نازک است؛ بنابراین آب و مواد معدنی محلول در آن میتوانند از
ٔ
و وارد ریشه شوند.
آب و ﻣواد ﻣﻌدﻧﯽ ﭘس از وارد ﺷدن ﺑﮫ ﺗﺎرھﺎی ﮐﺷﻧده ﮐﺟﺎ ﻣﯽ روﻧد؟
آب و مواد معدنی بعد از ورود به تار کشنده در عرض ریشه حرکت می کنند و وارد آوندهای چوبی
میشوند (شکل )3؛ بنابراین حجمیاز آب و موادمعدنی در آوندهای چوبی جریان مییابد که به آن شیرۀ خام
می گویند.
ﺗﻌرﯾف ﺷﯾره ی ﺧﺎم ﭼﯾﺳت؟
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شیرۀ خام
روزنه
مولکول آب
خروج بخار آب

اتمسفر

ﺑﮭﻔر
ﻧﮑﺗﮫ

در ﺷﯾره ی ﺧﺎم ﭼﮫ ﻣواد ﻣﻔﯾدی
ﺑرای ﮔﯾﺎه وﺟود دارد؟

آب ﺑﮫ ﺻورت ﻣوﻟﮑول از ﺧﺎک ﺟذب ﻣﯾﺷود

شکل 3ــ شیرۀ خام از ریشه تا
باالترین قسمت های گیاه جریان
دارد و آب و مواد معدنی مورد نیاز
سلول ها ی گیاه را تإمین می کند.

ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل در ﺧﺎک ﻣرطوب ﮔﯾﺎه ﻣﯽ ﺗواﻧد رﺷد ﮐﻧد ؟
مولکول آب
ریشه
خاک

آﯾﺎ ﮔﯾﺎه ھﻣﮫ ی آﺑﯽ را ﮐﮫ ﺟذب ﮐرده ﻣﺻرف ﻣﯽ ﮐﻧد؟

آب از خاک جذب می شود

آب

ﻋﻠت ﺣرﮐت رو ﺑﮫ ﺑﺎﻻی آب در ﮔﯾﺎه ﭼﯾﺳت؟

همه آبی را که جذب کرده است ،مصرف نمی کند؛ بلکه بخش زیادی از آن به صورت بخار از
گیاه ٔ
روزنه های برگ خارج می شود .خارج شدن بخار آب از برگ ،نیروی مکشی در گیاه ایجاد می کند.این
ِ
نیرو بر حرکت رو به باالی آب در گیاه نقش دارد.دوم  :ﻓﺷﺎر رﯾﺷﮫ ای
فعالیت
کاغذ آغشته به کبالت کلرید در برخورد با بخار آب ،صورتی رنگ می شود .برای نشان دادن این
واقعیت که «بخارآب از روزنه های برگ خارج می شود و در بعضی برگ ها تعداد روزنه ها در دو
طرف برگ ،یکسان نیست ».آزمایشی طراحی کنید.

ﺑﺎ ﭼﮫ آزﻣﺎﯾﺷﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺧروج ﺑﺧﺎر آب از روزﻧﮫ ھﺎ را ﻣﺷﺎھده ﮐﻧﯾد

ﯾﺎﺧﺗﮫ ھﺎی ﻣﯾﺎن ﺑرگ زﯾرا ﺳﺑزﯾﻧﮫ ﯾﺎ ﮐﻠروﻓﯾل دارﻧد
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به شکل  4نگاه کنید! کدام سلول ها فتوسنتز انجام می دهند؟ چرا؟ می دانید گیاهان با استفاده از
کربوهیدراتی که می سازند و مواد مغذی ای که از خاک می گیرند ،مواد مورد نیاز برای رشد و نمو خود
را تأمین می کنند ،مثال ً می توانند پروتئین و چربی بسازند.
ﮔﯾﺎه ﭼﮕوﻧﮫ ﻣواد ﻣﻔﯾدی ﻣﺎﻧﻧد ﭘروﺗﺋﯾن و ﭼرﺑﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد؟

ﭘوﺳﺗﮏ ﮐﻠروﻓﯾل ﻧدارد و ﻏذا ﺳﺎزی ﻧﻣﯽ ﮐﻧد
ﭘوﺳﺗﮏ ﭼﯾﺳت؟

ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده در ﺑرگ ﮐﺟﺎ ﻣﯽ روﻧد؟

ﻓﺎﯾده ﺷﯾره
ﭘرورده
ﺑرای ﮔﯾﺎه
ﭼﯾﺳت؟

موادی که در برگها ساخته
میشوند ،همراه با آب وارد آوندهای
آبکشی میشوند .این مایع را شیرۀ
پرورده مینامند.سلولهایی که
فتوسنتز نمیکنند ،مواد مغذی
مورد نیاز خود را از این شیره تأمین
شیره پرورده مقدارزیادی
میکنندٔ .
کربوهیدرات دارد.

پوستک (مادۀ
موم مانند)
روپوست

رگبرگ ها

آوند چوبی
آوند آبکشی

میان برگ

روپوست
روزنه
سلول های روزنه
شکل  4ــ ساختار برگ

گیاهانی که آوند دارند ﺳرﺧس ھﺎ در ﮐﺟﺎ ﻣﯽ روﯾﻧد
سرخس ها :استان های شمالی ایران از جاهایی است که در آن سرخس به طور خودرو رشد می کند.
ساقه زیرزمینی اند .از این ساقه ها برگ هایی با  
سرخس ها اولین گروه از گیاهان آونددار و دارای ٔ
دمبرگ طویل ایجاد می شود که ظاهری شبیه شاخه دارند(شکل  .)5گاهی ،پشت برگ های سرخس
برآمدگی هایی به رنگ نارنجی یا قهوه ای دیده می شود .هر یک از این برآمدگی ها مجموعه ای از
تعدادی هاگدان است که در آنها هاگ تشکیل می شود.هاگ ها با قرار گرفتن درجای مرطوب ،رشد
و سرخس جدیدی ایجاد می کنند .همان طور که می دانید سرخس ها دانه تولید نمی کنند .آیا در استان
شما سرخس به طور خودرو رشد می کند؟
؟

وﯾژﮔﯽ
ﺳرﺧﺳﮭﺎ
ﭼﯾﺳت؟

ﺗوﻟﯾد ﻣﺛل ﺳرﺧﺳﮭﺎ
ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت؟

ﯾﻌﻧﯽ ﺳﺎﻗﮫ ی ﺳرﺧس در زﯾر ﺧﺎک اﺳت
شکل  5ــ الف) سرخس ،ساق ٴه زیر زمینی دارد.

وﯾژﮔﯽ
ﺑﺎزداﻧﮫ ھﺎ
ﭼﯾﺳت؟

ب) مجموع ٴه هاگدان ها در پشت برگ سرخس

ﻣﺧروط دارﻧد ،ﺑرگ ﺳوزﻧﯽ ﯾﺎ ﻓﻠﺳﯽ ﺷﮑل دارﻧد

بازدانگان :شاید کاج و سرو را از نزدیک دیده باشید .چه ویژگی هایی از این درختان می شناسید؟ کاج
و سرو چه تفاوت اساسی با سرخس دارند؟
از ﻧظر ﺷﮑل ﻣﺧروط ،ﺷﮑل ﺑرگ و ﺗراﮐم ﺷﺎﺧﮫ ھﺎ
بازدانگان گل ندارند؛ اما دانه تولید می کنند .آیا می دانید تخمک و گرده در چه بخش هایی از این گیاهان
ﻣﺧروط ﻧر
ﻣﺧروط ﻣﺎده
تشکیل می شوند؟
کاج و سرو دارای مخروط های نر و ماده اند (شکل .)6هر مخروط از تعدادی پولک ساخته شده
ﻣﺧروط ﮐﺎج و ﺳرو از ﭼﮫ ﭼﯾز ھﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده؟
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ﭼرا ﺑﮫ ﮐﺎج و ﺳرو ﺑﺎزداﻧﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد؟

است .دانه های این گیاهان درون میوه تشکیل نمی شوند؛ بلکه روی پولک های مخروط های ماده ایجاد
می شوند.

مخروط ماده

ﮐﺎج

درخت کاج

دانۀ کاج

ﭼرا داﻧﮫ ﮐﺎج ﺑﺎﻟدار اﺳت؟ ﺗﺎ ﺑوﺳﯾﻠﮫ ی ﺑﺎد ﺑﮭﺗر ﭘراﮐﻧده ﺷود

مخروط نر ﮐﺎج

شکل  6ــ کاج از بازدانگان است.

فعالیت
درباره موارد زیر تهیه کنید و به صورت تصویری در کالس ارائه
دریک فعالیت گروهی ،گزارشی
ٔ
دهید.ﻣﺧروط ﻣﺎده ﻗﮭوه ای و ﭘوﻟﮑﮭﺎ درﺷت و ﻣﺣل ﺗﺷﮑﯾل ﺗﺧﻣﮏ و داﻧﮫ اﺳت اﻣﺎ ﻣﺧروط ﻧر زرد و و ﻓﻘط ﻣﺣل ﺗﺷﮑﯾل ﮔرده اﺳت
مقایسه مخروط نر و ماده در گیاه کاج
الف )
ٔ
مقایسه کاج و سرو
ب)
ٔ
ﺷﺎﺧﮫ ھﺎ ﮐﺎج ﮐم ﺗراﮐم وﺑرﮔﮭﺎ ﺳوزﻧﯽ وﻟﯽ ﺷﺎﺧﮫ ھﺎی ﺳرو ﭘر ﺗراﮐم و ﻗﺎﺑل آراﯾش و ﺑرﮔﮭﺎ ﻓﻠﺳﯽ ﺷﮑل
ِ
دارند،ازگیاهان گلدارند .با ساختار گل
نهان دانگان :بسیاری از گیاهانی که امروزه روی زمین وجود
ِ
جنسی گیاهان گلدار آشنایید.گیاهان گلدار بسیار گوناگون اند و در آب وهواهای
و نقش آن در تولید مثل
ﻓراوان ﺗرﯾن ﮔﯾﺎھﺎن روی زﻣﯾن ﮐدام اﻧد؟
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ﻧﮭﺎﻧداﻧﮕﺎن در ﭼﮫ ﻣﺣﯾط ھﺎﯾﯽ رﺷد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد؟

ﻋﻠت ﻧﺎم ﮔذاری ﮔروھﯽ از ﮔﯾﺎھﺎن ﺑﮫ ﻧﮭﺎن داﻧﮫ ھﺎ ﭼﯾﺳت؟

متفاوتی رشد می کنند.دانه های گیاهان گلدار در میوه محصور شده اند و به همین علت به آنها نهان دانه
نیز می گویند.آیا می دانید نهان دانگان را بر چه اساسی گروه بندی می کنند؟

ﺑر اﺳﺎس ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻗﺳﻣﺗﯽ ﺑودن داﻧﮫ

خود را بیازمایید
جدول زیر بعضی تفاوت های دو گروه گیاهان نهان دانه( تک لپه ای ها و دولپه ای ها) را نشان می دهد.
در جای خالی کلمه مناسب قرار دهید.
ساقه

دانه

گل

برگ

...
ﺗﮏ
ﻟﭘﮫ
آوندهای چوب و آبکش
ﮏ ﻗﺳﻣﺗﯽ
دانۀ ﯾ...
...دحلقه
در ﭼﻧ

...وازی
رگبرگ ها ﻣ

...ﮫ ﺗﺎﯾﯽ
تعداد گلبرگ ها ﺳ

...
دو
ﻟﭘﮫ
 ...ﻗﺳﻣﺗﯽ
دانۀ دو

آوندهای چوب و آبکش
ﮏ حلقه
درﯾ...

ﭼﮭﺎر ﯾﺎ  5ﺗﺎﯾﯽ

تعداد گلبرگ ها ...

...ﮐﻧده
رگبرگ ها ﭘرا

اﻧدام ھﺎی ﯾﮏ ﮔﯾﺎه ﮐﺎﻣل ﭼﻧد دﺳﺗﮫ اﻧد؟ ﻧﺎم ﺑرﯾد .دو دﺳﺗﮫ  - 1روﯾﺷﯽ  -2زاﯾﺷﯽ

خود را بیازمایید
اندام های رویشی (ریشه ،ساقه و برگ) در نهان دانگان متنوع اند.موارد زیر را در هر شکل،
مشخص کنید.
راھﻧﻣﺎ
الف ) برگ ،ساقه و ریشه
ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب  :ب = ﺑرگ ر = رﯾﺷﮫ س= ﺳﺎﻗﮫ
ب) مواد مغذی در هرگیاه در چه اندامی ذخیره شده است؟
اﻧدام ھﺎی روﯾﺷﯽ ﮔﯾﺎه ﮐدام اﻧد؟

ب

ر

س

در ﮐﺎﮐﺗوس ﺑرگ ﻧدارد ﭼون ﺑﮫ ﺧﺎر ﺗﺑدﯾل ﺷده اﻧد

ب

ب

س

س

س

ر

ر

ر
ﻏذا در ﺳﺎﻗﮫ

ﻏذا در رﯾﺷﮫ

ﻏذا در رﯾﺷﮫ

ﻏذا در ﺳﺎﻗﮫ
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ﮔﯾﺎھﯽ ﺑدون آوﻧد ﻧﺎم ﺑﺑرﯾد= ﺧزه

ﻗدﯾﻣﯽ ﺗرﯾن ﮔﯾﺎھﺎن روی زﻣﯾن ﮐدام اﻧد

گیاهانی که آوند ندارند
خزهها قدیمیترین گیاهان روی زمیناند .این گیاهان ارتفاع زیادی ندارند و پوشش مخمل مانندی روی
زمین ایجاد می کنند(شکل  7ــ الف).
ﭼرا ارﺗﻔﺎع ﺧزه ھﺎ زﯾﺎد ﺑﻠﻧد ﻧﯾﺳت؟ ﭼون آوﻧد ﻧدارﻧد

ﺑﮭﻔر

آزمایش کنید
مشاهدۀ سلول های خزه
وسایل و مواد الزم :تیغه ،تیغک ،میکروسکوپ نوری ،آب ،بخش های برگی شکل و ساقه مانند
خزه.از اﯾن آزﻣﺎﯾش ﻣﯽ ﻓﮭﻣﯾم ﮐﮫ اوﻻ ﺧزه رﯾﺷﮫ  ,ﺳﺎﻗﮫ و ﺑرگ واﻗﻌﯽ ﻧدارد ﺑﻠﮑﮫ از ﺗﻌدادی ﯾﺎﺧﺗﮫ ی ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده
ِ
مشاهده
نمونه میکروسکوپی تهیه
برای
میکروسکوپی بخش های برگی شکل و ساقه مانند خزهٔ ،
ٔ
کنید.آیا بخش های برگی شکل و ساقه مانند ،سلول های متفاوتی دارند؟ آیا آوند در آنها می بینید؟ ﺧﯾر
ﺧﯾر

ﭼرا ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﺧزه ھﺎ رﯾﺷﮫ  ,ﺳﺎﻗﮫ و ﺑرگ واﻗﻌﯽ ﻧدارﻧد؟

دیدید که بخش های برگی شکل و ساقه مانند خزه از سلول های مشابهی تشکیل شده اند؛ بنابراین گفته
می شود که خزه ،ساقه و برگ حقیقی ندارد.خزه ها ریشه هم ندارند و به جای آن ،اجزایی به نام ریشه سا
دارند که از یک یا چند سلول ساخته شده اند .خزه ها مانند سرخس ها به جای دانه با هاگ تکثیر
می شوند .هاگ ها در هاگدان موجود در رأس خزه تشکیل می شوند .هاگ وقتی درجای مرطوب قرار
خزه جدیدی می روید.
ﺗوﻟﯾد ﻣﺛل ﺧزه ھﺎ ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت
می گیرد ،رشد می کند و از آن ٔ
هاگدان
میله

بخش ساقه مانند
همراه با بخش های
برگ مانند

شکل  7ــ الف ) نوعی خزه
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ریشه سا
ب) بخش های متفاوت خزه را ﻧﺎم ﺑﺑرﯾد

ﭼون آوﻧد ﻧدارﻧد ﮐﮫ آب را ﺑﮫ ﻗﺳﻣت ھﺎی ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮔﯾﺎه ﺑرﺳﺎﻧد ﺑﻧﺎﺑراﯾن در ﻧﻘﺎط ﻣرطوب رﺷد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ از طرﯾق اﻧﺗﺷﺎر آب و اﻣﻼح را ﺟذب ﮐﻧﻧد .و ﭼون
وﺟود آوﻧد ﺑﮫ اﺳﺗﺣﮑﺎم ﺳﺎﻗﮫ ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻧﺑودن آوﻧد در ﺧزه ﺑﺎﻋث ﺷده ﮐﮫ ﻧﺗواﻧﻧد ارﺗﻔﺎع زﯾﺎد ی داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد

فکر کنید
اندازه خزه ها کوچک است و در
ارتفاع خزه ها چند سانتی متر بیشتر نمی شود .به نظر شما چرا
ٔ
جاهایی رشد می کنند که حتماً رطوبت وجود دارد؟
فعالیت
خزه ،سرخس ،سرو ،ذرت و نخود را بر اساس صفت های زیر و با استفاده از کلید دوراهی
دانه دولپه ای
دانه تک لپه ایٔ ،
گروه بندی کنید .داشتن :دانه ،گل ،آوندٔ ،
این گروه بندی را به چند شکل می توانید انجام دهید؟
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گیاهان در زندگی ما
اگر بخواهید از نقشی که گیاهان در زندگی ما دارند ،سخن بگویید ،کافی است همین کتابی راکه در
دست دارید ،مثال بزنید.کاغذ کتابی که در دستان شماست ،از گیاهان به دست آمده است (شکل .)8
اولیه بعضی
ماده ٔ
گیاهان می توانند منبع تولید ثروت باشند؛ زیرا عالوه بر استفاده های رایج ،به عنوان ٔ
از داروها در پزشکی و داروسازی نیز به کار می روند (شکل .)9مثال ً نوعی دارو که برای بیماران قلبی
به کار می رود ،از گیاهی به نام گل انگشتانه به دست می آید .از نوعی باقال ماده ای به دست می آورند
که با استفاده از آن ،گروه خونی را شناسایی می کنند .شما چه نمونه هایی از کاربرد گیاهان در زندگی
انسان می شناسید؟
رﻧﮓ ﺳﺎزی  ,ﻣﯾز و ﺻﻧدﻟﯽ و
ﻣﺛﺎﻟﮭﺎﯾﯽ از ﮐﺎرﺑرد ﮔﯾﺎھﺎن در زﻧدﮔﯽ را ﻧﺎم ﺑﺑرﯾد

ﭘﻧﺑﮫ

ﮔل اﻧﮕﺷﺗﺎﻧﮫ
ﮐﺗﺎن

شکل  8ــ گیاهانی که کاغذ می شوند.

شکل  9ــ گیاهی با کاربرد دارویی

123

ﻣﮭم ﺗرﯾن ﻧﻘش ﮔﯾﺎھﺎن در زﻧدﮔﯽ ﻣﺎ و ﺟﺎﻧوران ﭼﯾﺳت؟

ﻓواﯾد ﯾﺎ ﻧﻘش ﻓﺗو ﺳﻧﺗز را ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد

مهم ترین نقش گیاهان در زندگی ما و جانوران خشکی زی ،مربوط به فتوسنتز است .فتوسنتز عالوه بر
تأمین غذای جانداران ،در تولید اکسیژن و مصرف کربن دی اکسید نقش دارد.دانستید که مقدار
کربن دی اکسید درکره زمین افزایش یافته است .آیا با توجه به اینکه گیاهان این ماده را مصرف می کنند،
افزایش پوشش گیاهی به تنهایی می تواند مشکل افزایش کربن دی اکسید و گرم شدن زمین را برطرف
کند؟
ﺧﯾر ﺑﺎﯾد ﮐرﺑن دی اﮐﺳﯾد ﮐﻣﺗری ھم ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﯾم

ﮔﯾﺎھﺎن ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎﻋث ﺟﻠوﮔﯾری از ﮔرم ﺷدن زﻣﯾن ﻣﯾﺷوﻧد؟

فعالیت
نمودار زیر اثر کربن دی اکسید را بر میزان فتوسنتز در بسیاری از گیاهان نشان می دهد.این نمودار
را تفسیر کنید .اﻓزاﯾش ﮐرﺑن دی اﮐﺳﯾد ﺗﺎ ﺣدی ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﺎﻋث اﻓزاﯾش ﻓﺗو ﺳﻧﺗز ﺷود و اﮔر ﺑﺎﻻﺗر رود ﺗﺎﺛﯾری در
ﻓﺗو ﺳﻧﺗز ﻧدارد  .واﮔر ﻏﻠظت ﮐرﺑن دی اﮐﺳﯾد از ﺣدی ھم ﮐﻣﺗر ﺑﺎﺷد ﻓﺗوﺳﻧﺗز ﺻورت ﻧﻣﯽ ﮔﯾرد

مقدار فتوسنتز

ﺑﮭﻔر

مقدار کربن دی اکسید

فعالیت
درباره نمونه هایی از گیاهانی که در محل زندگی شما وجود دارند ،گزارش
در فعالیتی گروهی
ٔ
تهیه گزارش به این موارد توجه کنید :نوع  و
تصویری همراه با متن کوتاه تهیه و ارائه کنید.در ٔ
نام محلی گیاه ،ویژگی های ظاهری ،شرایطی که گیاه در آن رشد می کند ،نقشی که در زندگی مردم
درباره آنها.
محلی دارد و نیز باورهای مردم
ٔ
ﺑﮭﻔر دﺑﯾر ﻋﻠوم ﺗﺟرﺑﯽ ﺗﯾزھوﺷﺎن ﺷﮭﯾد ﺑﮭﺷﺗﯽ ﻧﺎﺣﯾﮫ دو ﺧرم آﺑﺎد

ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕرام
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behfaroloum9
ﻧدارد

ﺧزه

داﺷﺗن آوﻧد

دارد

داﺷﺗن داﻧﮫ

ﻧدارد

ﺳرﺧس
ﻧدارد

دارد
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ﺳرو

داﺷﺗن ﮔل
دارد

اﻧدوﺧﺗﮫ ﻏذاﯾﯽ داﻧﮫ

ﯾﮏ ﻗﺳﻣﺗﯽ ذرت
دو ﻗﺳﻣﺗﯽ ﻧﺧود

