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به این فكر كرده اید كه انسان بتواند بدون گیاهان زندگی كند؟ گیاهان چنان نقشی در زندگی انسان و
جانداران دیگر دارندكه آنها بدون گیاهان دوام نمی آورند.انسان حتی قبل از شناخت ِ
دقیق گیاهان
از آنها استفاده می كرد ،اما شناخت ویژگی های گیاهان به ما كمك كرد تا بتوانیم از آنها استفاده های
بیشتری ببریم.در این فصل ضمن آشنایی باگروه ها و ویژگی های كلی گیاهان فرصت می یابید تا
گیاهان محل زندگی خود را بشناسید.
۱۲۳

1

بیشتر گیاهان آوند دارند

ﻏ

سلول های گیاهی  ،مانند هر سلول دیگری برای زنده ماندن به مواد مغذی نیاز دارند .آب و مواد
معدنی در خاك و جود دارند .مولكول های كربوهیدرات فقط در اندام های سبز گیاه ،مانند برگ
ساخته می شوند .بنابراین با این پرسش مواجه می شویم كه چگونه آب و مواد معدنی از ریشه به برگ
منتقل می شوند  ،وكربوهیدرات های ساخته شده از برگ به ریشه می روند.

ﻴﺮ

آزمایش کنید
مشاهده بافت آوندی
وسایل و مواد مورد نیاز :بِشر با حجم
،cc500آب  ،رنگ غذا ،چاقو ،دستكش ،كرفس.
-1بِشر را با آب پركنید واندكی رنگ درآن
بریزید تا آب كامال رنگی شود.
-2انتهای دمبرگ كرفس را با چاقوی تیز به طور
مورب ببریدوآن را درون بشر بگذارید.دربه
كارگیری چاقواحتیاط كنید!
-3بعد از  24ساعت ،قطعه ای از دمبرگ را جدا
كنید و از وسط  ،از طول برش دهید.چه اجزایی
پررنگ ترند؟ مسیر رنگی در ساقه چه چیزی را
نشان می دهد؟

ﻞﺍ
ﻗﺎﺑ

۱۲۴

ﺎﺩ
ﺳﺘﻨ

2

شكل  .2برگ نعنا  .رگبرگ ،
دسته ای از آوندهای چوبی و
آبكشی است.

انتقال مواد مغذی دربسیاری ازگیاهان از راه بافت هایی به نام های
بافت چوبی و بافت آبكشی انجام می شود .به این بافت ها بافت آوندی
نیز می گویند ؛زیرا اجزای لوله مانندی به نام آوند دارند .بافت آوندی
در سراسر پیكرگیاه وجود دارد.
آوندهای چوبی كه در بافت چوبی قرار دارند  ،آب و
مواد معدنی را از ریشه به اندام های دیگر می برند،
در حالی كه آوندهای آبكشی كه در بافت آبكشی
هستند ،مواد ساخته شده در اندام های فتوسنتز كننده
را به سراسر گیاه می برند .آوندها به خصوص در برگ ها به
خوبی مشخص اند(شكل .)2

ﻏ

آیا می دانید
دیواره های عرضی آوند آبكشی  ،مانند ظرف آبكش سوراخ دار است .به همین علت به آنها آوند
آبكشی می گویند.
دیواره آوندهای چوبی بخش هایی از جنس چوب دارد كه سبب می شود آوندهای چوبی شكل
های متفاوتی داشته باشند .بیشتر قطر ساقه و ریشه درختان از بافت آوندچوبی ساخته شده
است.
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آزمایش کنید
مشاهده آوندهای چوبی
وسایل و مواد الزم :تیغ  ،ظرف ِپتری ،قطره چكان ،تیغه و تیغك  ،میكروسكوپ
نوری  ،مایع سفید كننده  ،آب مقطرِ ،
رنگ آبی متیل،یونولیت ،ساقه جوان و نازك یا
دمبرگ گیاه انگوریا هر گیاه دیگر.
-1با تیغ برش هایی طولی و بسیار نازك از ساقه یا دمبرگ تهیه كنید.برای انجام دادن
این كار از معلمتان كمك بگیرید
 -2.برش ها را درون ظرف پتری قراردهیدو چند قطره مایع سفید كننده به آنها اضافه
كنید .بعد از بی رنگ شدن برش ها  ،آنها را با آب مقطر شست و شو دهید تا مایع سفید
كننده خارج شود.
 -3چند قطره رنگ آبی متیل روی بر ش ها بریزیدوصبر كنید تا آبی شوند.
-4یك برش را روی تیغه بگذارید و روی آن را با تیغك بپوشانید.نمونه را با
میكروسكوپ مشاهده كنید.آیا می توانید آوندهای چو بی را تشخیص دهید؟

3
۱۲۵

از خاك تا برگ

ﻏ

چرا با مشاهده برگ های پژمرده گیاه ،به گیاه آب
می دهیم؟ آب چگونه از خاك به برگ ها می رود
و سبب شادابی آنها می شود؟ ریشه  ،آب و مواد
معدنی موردنیاز گیاه را جذب می كند .آیا می
دانید چه قسمتی از ریشه این كار را انجام می
شكل .3الف) تاركشنده ،ب) سلول تاره كشنده دهد؟ به شكل  .3الف  .نگاه كنید .رشته های
تاركشنده نامیده می شوند.هر ِ
ظریفی كه روی ریشه قرار دارند ِ ،
تاركشنده در واقع یك سلول بسیار
طویل است(شكل  .3ب).دیواره تاركشنده نازك است  ،بنابراین آب و مواد معدنی محلول درآب می
توانند از آن عبور كنند و وارد ریشه شوند.
آب و مواد معدنی بعد از ورود به تار كشنده در عرض ریشه حركت می كنند و وارد آوندهای چوبی
می شوند (شكل  .)4بنابراین حجمی از آب و موادمعدنی در آوندهای چوبی جریان می یابد كه به آن
شیره خام می گویند.
توجه كرده اید وقتی از كنار مناطق پوشیده از
درخت عبور می كنید  ،هوا خنك تر است ؟
گفته می شود جنگل ها در خنك كردن هوای
كره زمین نقش دارند .شاید با توجه به شكل 5
بتوانید دلیلی برای این وضع ارائه دهید.

ﻴﺮ

ﻞﺍ
ﻗﺎﺑ
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شكل  .4شیره خام از ریشه تا باالترین قسمت های گیاه
جریان دارد و آب و مواد معدنی موردنیاز سلول ها ی گیاه
را تامین می كند.

شكل .5الف)ساختار برگ ،ب) روزنه های برگ

گیاه همه آبی را كه جذب كرده است  ،مصرف نمی كند ؛ بلكه بخشی زیادی از آن به صورت بخار از
روزنه های برگ خارج می شود .خارج شدن بخار آب از برگ  ،نیروی مكشی در گیاه ایجاد می كند.
ِ
حركت رو به باالی آب در گیاه نقش دارد.
این نیرو به

ﻏ

فعالیت
كاغذ آغشته به كبالت كلرید در برخورد با بخار آب صورتی می شود.برای نشان دادن این واقعیت
آزمایشی طراحی كنید":بخارآب از روزنه های برگ خارج می شود و در بعضی برگ ها تعداد
روزنه ها در دو طرف برگ فرق می كند".

ﻴﺮ

ﻞﺍ
ﻗﺎﺑ

به شكل  5نگاه كنید ! كدام سلول ها فتوسنتز انجام می دهند؟ چرا ؟ می دانید گیاهان با استفاده از
كربوهیدراتی كه می سازند و مواد مغذی كه از خاك می گیرند ،مواد موردنیاز برای رشد و نمو خود
را تامین می كنند ،مثال می توانند پروتئین و چربی بسازند.
موادی كه در برگ ها ساخته می شوند ،همراه با آب وارد آوندهای آبكشی می شوند  .این مواد را
شیره پرورده می نامند .شیره پرورده ،مواد مغذی را به سلول هایی می دهدكه فتوسنتز نمی كنند.شیره
پرورده مقدارزیادی كربوهیدرات دارد.

گیاهانی كه آوند دارند

ﺎﺩ
ﺳﺘﻨ

سرخس ها .استان های شمالی ایران از جاهایی است كه در آن سرخس به طور خودرو رشد می
كند .سرخس ها اولین گروه از گیاهان آونددار و دارای ساقه زیرزمینی اند .از این ساقه برگ ها یی
با دمبرگ طویل ایجاد می شود كه ظاهری شبیه شاخه دارند(شكل  .)6به همین علت به برگ سرخس
 ،برگ شاخه می گویند .پشت برگ های سرخس برآمدگی هایی به رنگ نارنجی یا قهوه ای ظاهر می
شود .هر یك از این برآمدگی ها مجموعه ای از تعدادی هاگدان است كه در آنها هاگ تشكیل می
شود.هاگ ها با قرار گرفتن درجای مرطوب ،رشد و سرخس جدیدی ایجاد می كنند.همان طور كه
می دانید سرخس ها دانه تولید نمی كنند .آیا در استان شما سرخس به طور خودرو رشد می كند؟

شكل .6الف)اجزای سرخس،

۱۲۷

ب)مجموعه هاگدان ها در پشت برگ سرخس،

پ)نوعی سرخس

5

ﻏ

بازدانگان .شاید كاج و سرو را از نزدیك دیده باشید(شكل  .)7چه ویژگی هایی از این درختان
می شناسید؟ كاج و سرو چه تفاوت اساسی با سرخس دارند؟ بازدانگان گل ندارند اما دانه تولید
می كنند .آیا می دانید تخمك و گرده در چه بخش هایی از این گیاهان تشكیل می شوند؟
كاج و سرو دارای مخروط های نر و ماده اند.هر مخروط از تعدای پولك ساخته شده است .دانه های
این گیاهان درون میوه تشكیل نمی شوند ،بلكه روی پولك های مخروط های ماده ایجاد می شوند.

ﻴﺮ
ﻞﺍ
ﻗﺎﺑ

مخروط ماده ،

شكل  .7كاج ،

ﺎﺩ
ﺳﺘﻨ

دانه كاج

مخروط نر،

جمع آوری اطالعات
دریك فعالیت گروهی درباره موارد زیر اطالعاتی جمع آوری و به صورت تصویری در كالس
ارائه دهید.
الف ) مقایسه مخروط نرو ماده در گیاه كاج.
ب) مقایسه كاج و سرو
6
۱۲۸

ﻏ

ِ
،ازگیاهان گل دارند.ساختار گل
نهاندانگان .بسیاری از گیاهانی كه امروزه روی زمین وجود دارند
ِ
جنسی گیاهان گلدار می دانید.گیاهان گلدار بسیار گوناگون اند و در آب
و نقش آن را در تولید مثل
و هواهای متفاوتی رشد می كنند.دانه گیاهان گلدار در میوه محصور شده است و به همین علت به
آنها نهان دانه نیز می گویند.آیا می دانید نهان دانگان را بر چه اساسی گروه بندی می كنند؟ جدول .1
بعضی تفاوت های دو گروه گیاهان نهان دانه( تك لپه ای ها و دو لپه ای ها) را نشان می دهد.

ﻴﺮ

دانه

ریشه

ساقه

برگ

گل

تک لپه

دو لپه

ﻞﺍ
ﻗﺎﺑ

دانه تک لپه ای

آوندهای چوب و آبکش
روی یک حلقه

آوندهای چوب و آبکش
در چند حلقه

رگبرگ ها موازی

گلبرگ ها  3عدد یا
مضربی از 3

دانه دو لپه ای

آوندهای چوب به شکل
ستاره در مرکز ریشه

آوندهای چوب و آبکش
در یک حلقه

رگبرگ ها مشعب

گلبرگ ها  3عدد یا
مضربی از 3

جدول .1مقایسه تك لپه ای ها و دولپه ای ها

ﺎﺩ
ﺳﺘﻨ

خود را بیازمایید
اندام های رویشی (ریشه  ،ساقه و برگ) در نهاندانگان متنوع اند.موارد زیر را درهرشكل مشخص
كنید.
الف ) برگ  ،ساقه و ریشه
ب) مواد مغذی در هرگیاه در چه اندامی ذخیره شده است؟

7
۱۲۹

بعضی گیاهان آوند ندارند

خزه ها قدیمی ترین گیاهان روی زمین اند .این گیاهان ارتفاع زیادی ندارند و پوشش مخمل مانندی
روی زمین ایجاد می كنند(شكل .8الف).

ﻏ

آزمایش کنید
مشاهده سلول های خزه
وسایل و مواد الزم  :تیغه ،تیغك میكروسكوپ
نوری ،آب  ،مایع سفید كننده  ،بخش های برگی
شكل و ساقه مانند خزه.
ِ
میكروسكوپی بخش های برگی
برای مشاهده
شكل و ساقه مانند خزه ،نمونه میكروسكوپی تهیه
كنید.می توانید در آغاز با مایع سفید كننده رنگ
سبز خزه را از بین ببرید.آیا بخش های برگی
شكل و ساقه مانند ،سلول های متفاوتی دارند؟ آیا
آوند در آنها دیدید؟

ﻴﺮ

ﻞﺍ
ﻗﺎﺑ
ب) بخش های متفاوت خزه

شكل  .8الف ) نوعی خزه ،

8
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ﺎﺩ
ﺳﺘﻨ

دیدید كه بخش های برگی شكل و ساقه مانند خزه از سلول های مشابهی
تشكیل شده اند؛بنابراین گفته می شود كه خزه ساقه و برگ حقیقی ندارد.
خزه ها ریشه هم ندارند و به جای آن اجزایی به نام ریشه سا دارند كه از
یك یا چند سلول ساخته شده اند .خزه ها مانند سرخس ها به جای دانه
ِ
هاگدان موجود در راس خزه ،
با هاگ تكثیر می شوند .هاگ ها در
تشكیل می شوند .هاگ وقتی درجای مرطوب قرارمی گیرد رشد می كند
و از آن خزه جدیدی ایجاد می شود.

فکر کنید
به نظر شما چرا اندازه خزه ها كوچك است و در جاهایی رشد می كنندكه حتما رطوبت وجود
دارد؟

ﻏ

فعالیت
خزه  ،سرخس ،سرو ،ذرت و نخود را بر اساس صفت های زیرو با استفاده از كلید دوراهی گروه
بندی كنید.این گروه بندی را به چندشكل می توانید انجام دهید؟
داشتن  :دانه  ،گل  ،آوند ،دانه تك لپه ای  ،دانه دو لپه ای.

ﻴﺮ
گیاهان در زندگی ما

شكل. 10گیاهانی كه كاغذ می شوند.

ﺎﺩ
ﺳﺘﻨ

ﻞﺍ
ﻗﺎﺑ

اگر بخواهید از نقشی كه گیاهان در زندگی ما دارند  ،سخن بگویید ،كافی است همین كتابی راكه
در دست دارید ،مثال بزنید.كاغذ كتابی كه در دستان شماست از گیاهان به دست آمده است(شكل
.)9گیاهان می توانند منبع تولید ثروت باشند،زیراعالوه براستفاده های رایج ،به عنوان ماده اولیه بعضی
مواد و داروها درپزشكی و داروسازی نیز به به كار می روند(شكل . )10داروهایی مانند كینین و
آسپرین قبل از تولید صنعتی از گیاهان استخراج می شدند .مثال نوعی دارو كه برای بیماران قلبی به
كار می رود از گیاهی به نام گل انگشتانه به دست می آید یا از نوعی باقال ماده ای به دست می آورند كه
با استفاده از آن گروه خونی را تعییین می كنند .شما چه نمونه هایی از كاربرد گیاهان در زندگی انسان
می شناسید؟

شكل .11گیاهان با مصرف پزشكی و دارویی

9
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ﻏ

مهم ترین نقش گیاهان در زندگی ما و جانوران خشكی زی  ،مربوط به فتوسنتز است .فتوسنتز عالوه
بر تامین غذای جانداران  ،درتولید اكسیژن و مصرف كربن دی اكسید نقش دارد.دانستید كه مقدار
كربن دی اكسید دركره زمین افزایش یافته است .آیا با توجه به اینكه گیاهان این ماده را مصرف می
كنند  ،افزایش پوشش گیاهی به تنهایی می تواند مشكل افزایش كربن دی اكسید و گرم شدن زمین را
برطرف كند؟

ﻴﺮ

فعالیت
نمودار  .1اثر كربن دی اكسید را بر میزان فتوسنتز در بسیاری از گیاهان نشان می دهد.این
نمودار را تفسیر كنید.

ﻞﺍ
ﻗﺎﺑ

ﺎﺩ
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فعالیت
دریك فعالیت گروهی درباره نمونه هایی از گیاهانی كه در محل زندگی شما وجود دارند ،گزارش
تصویری همراه با متن كوتاه تهیه و ارائه كنید.در تهیه گزارش به این موارد توجه كنید :نوع و
نام محلی گیاه ،ویژگی های ظاهری ،شرایطی كه در آن رشد می كند ،نقشی كه در زندگی مردم
محلی دارد و نیز باورهای مردم در باره آنها.
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