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کردند )مثل کاهوی دریایی و اسططپیروژیر( به وجود ها زندگی میاقیانوسهای سططبز پرسططلولی که در گیاهان از تغییر جلبک .1

  آمدند و در طول زمان با زندگی در خشکی سازگار شدند.

 گیاهان میتوانند آب را جذب و ذخیره کنند و در نتیجه در خشکی زندگی کنند. ✓

 ترین جاندار روی زمین درختی به نام سکویا است.بزگ .2

 است.سکویا گیاهی بازدانه  ✓

 شود.در سکویا رشد پسین مشاهده می ✓

 شوند.در گیاهان مواد قندی به صورت نشاسته ذخیره می .3

 شود.ی گیاهان ذخیره میهای ذخیرهنشاسته در پالست ✓

شکیل می .4 شترین ترکیب آلی طبیعیت را ت شتهسلولز که بی صورت ر ساختار دیوارهدهد، به  سلولی گیاهان هایی محکم در  ی 

 شرکت دارد.

 ای و بدون انشعاب است.ولکول سلولز رشتهم ✓

 دهند.گیرند و یک فیبریل سلولزی تشکیل میها در کنار یکدیگر قرار میچند هزار از این رشته ✓

 برابر غشای پالسمایی است. ۱۰۰تا  ۱۰ی سلولی گیاهان ضخامت دیواره ✓

 های مجاور بر هم عمودند. های سلولزی در دیواره در هر الیه به صورت موازی هستند اما الیهرشته ✓

 آورند.شوند و ساختاری محکم را به وجود میهای سلولی با سایر مواد ترکیب میهای سلولزی در دیوارهالیه .5

 اند.ساکاریدها و پروتئین قرار گرفتههای سلولزی نازک در سیمانی از جنس سایر پلیی گیاهان، رشتهدر دیواره ✓

های مجاور مشططترک ها بین سططلولی سططلولی چندالیه اسططت که یکی از الیهدیواره .6

 ی میانی است.تیغه است. این الیه

 چسباند.های مجاور را به هم میی میانی سلولتیغه ✓

 ی نخستین قرار گرفته است. ای به نام دیوارهی میانی الیهمجاور تیغه .7

های مسطن، در سططح درونی ها، به ویژه سطلولدر بعضطی سطلول .8

ستین دیوارهدیواره سوب ی دیگری به نام دیوارهی نخ ی دومین ر

  دهد.را افزایش می کند و هخامت دیوارهمی

که  های گیاهی، هخیم است اما منافذی داردی سلولی سلولدیواره .9

 پالسمودسم نام دارد.کند که ای زنده درون این منافذ را پر میماده

سم ✓ سمود سلولموادی از طریق پال سلولی به  های مجاور منتقل ها از 

ـــود. آب، مواد غذایی و پیاممی ـــیمیایی )مًل هورمونش های های ش

 ی این مواد هستند.گیاهی( از جمله

تر الن شططود. این مناطق نازکتر میی سططلولی در بعضططی نقاط نازکدیواره .10

های مجاور، معموالً در مقابل یکدیگر قرار های سططلولنشططوند. النامیده می

 هاست.تر از سایر بخشگیرند و دیواره در آن قسمت در مجموع نازکمی

 ی سلولی است و ساختار غیرزنده دارد.الن قسمتی از دیواره ✓
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  های بالغ گیاهی به شکل چندوجهی هستند.بسیاری از سلول .11

 سلول جانوری وجود ندارد. های گیاهی اجزایی دارد که درسلول .12

A. ی سلولیدیواره 

 ی سخت و هخیم دارند.های گیاهی دیوارهسلول .1

سلول محافظت میدیواره .2 سلولی از  سلول را ی  کند و 

 دهد.در حفظ شکل یاری می

سلول گیاهی که دیواره .3 شده به  شته  سلولی آن بردا ی 

 گویند.است، پروتوپالست می

B. پالست 

 ارند.ها انواع متفاوتی دپالست .1

 دهد.ها فتوسنتز رخ میدر کلروپالست .2

ست .3 سایر پال سته، ذرات ها مواد متفاوتی مثل در  شا ن

 شوند.ها ذخیره میها و لیپیدرنگی، پروتئین

C. واکوئل مرکزی 
 های گیاهی بالغ است.ی بسیاری از سلولواکوئل مرکزی بزرگ، ویژه .1

  های بنیادی واکوئل مرکزی وجود ندارد.در سلول ✓

 ند.کای از جنس غشاست که در خود آب و مواد شیمیایی گوناگونی را ذخیره میکیسه واکوئل .2

 شوند.افشانی میهایی داشته باشند که سبب جذب حشرات به هنگام گردههای مرکزی در گلبرگ گیاهان ممکن است رنگیزهواکوئل ✓

ستند و به این ترتیب  .3 سمی ه ضی از گیاهان واکوئل مرکزی حاوی مواد  ضی از آفات گیاهی از خود در بع گیاه در برابر جانوران گیاهخوار و بع

 کنند.دفاع می

 باشد.های دفع مواد میی مواد در گیاهان یکی از راهذخیره ✓

 ترکیبات شیمیایی دفاعی گیاهان ترکیبات ثانویه نام دارند. ✓

 دارد.های برای گوارش سلولی های گیاهی بالغ، واکوئل مرکزی آنزیمدر بیشتر سلول .4

 ها کمک کنند.توانند به بزرگ شدن سلولها با جذب آب اهافی و منبسط شدن میواکوئل .5

 ، ساقه، برگ و آوند دارند.اکثر گیاهان ریشه .13

 باشند.ها گیاهان بدون آوند میها وجود ندارد. خزهاین ساختارها در خزه ✓

سی در گیاهان دانه .14 صل تولید مثل جن ست، یکیتولید دانه که حا سازگاری دار ا ست که به حفظ و بقای از  های مهم گیاهان ا

 کند.ها در خشکی کمک میآن

 گیاهان بدون دانه نیز نیز تولید مثل جنسی دارند. این گیاهان برای انجام تولید مثل جنسی به آب سطحی نیاز دارند. .15

 مثال بندیرده  

 گیاهان

 بدون آوند
 دارای سانتریول

 خزه غیرآوندی(ها )گیاهان خزه بدون دانه

 آونددار

 تراکئید بدون دانه

 آوند آبکش

 سرخس ها )نهانزادان آوندی(سرخس

 داردانه فاقد سانتریول

 سرو، کاج، سکویا دارانمخروط بازدانگان

 تراکئید

 عناصر آوندی

 آوند آبکش

 دانگاننهان

 ذرت، گندم هاایتک لپه

 ی عباسینخود و ...(، گل میمونی، اللهحبوبات )لوبیا،  هاایدولپه
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 دانهگیاهان بدون
 

 توانند دانه و رویان تولید کنند. در طی تولید مثل جنسی نمی .1

 دهند.ها دوک تقسیم را تشکیل میدر طی تقسیم سلولی، با کمک سانتریول .2

 دار دارند.های جنسی نر تاژکسلول .3

 دارند.برای تولید مثل جنسی نیاز به آب سطحی  .4

 کنند.دار زندگی میهای مرطوب و سایهبه طور معمول در محیط ✓

 شوند.ی درختان و ... یافت میها، سایهسنگ ها نیز در زیر تختههای بسیار خشک مانند بیابان ّدر محیط ✓

 شود.های جنسی نر به سمت سلول جنسی ماده با حرکت تاکتیکی انجام میحرکت سلول .5

 کنند.زا( را درون آرکگن تولید میرا درون آنتریدی و گامت ماده )سلول تخم گامت نر )آنتروزوئید( .6

 

I. هاخزه 
 ی خزه مشکل یا غیرممکن استهاسلولدیدن هسته در  .1

 از گیاهان ابتدایی است.  .2

 کوچک هستند.  .3

 ای دارند.پیکر ساده .4

 کنند.آب را از راه انتشار و اسمز از سلولی به سلول دیگر منتقل میمواد غذایی و  .5

 شود.هایی واجد پروتوپالست انجام میانتقال تمامی مواد با کمک سلول ✓

 های آوندی هستند.گ و بافترفاقد ریشه، ساقه، ب .6

شه و بافت ✓ شده تا بیشنبود ری های مرطوب زندگی و تر در محلهای آوندی باعث 

 رشد کنند.

 ولید مثل جنسی دارند ولی برای آن به آب سطحی نیاز دارند.ت .7

 است. تربزرگگامتوفیت آن از اسپورفیت  .8

 بخش گامتوفیتی همان گیاه اصلی است که از محورهای ساقه مانند، ضمایم برگ مانند و ریشه مانند درست شده است. ✓

 شوند.های آن در رأس گامتوفیت تشکیل میآرکگن و آنتریدی .9

ر آنتریدی با انجام میتوز تعداد فراوانی آنتروزوئید درون ه  .10

شکیل  سیم میتوز در یمت سلول تخم زا نیز در اثر تق شود. 

  آید.یمآرکگن به وجود 

 شود.یمباز  اشدهانهآنتریدی پس از رسیدن   .11

تاکتیکی  حرکتآنتروزوئیدهای آن دو تاژکی هستند و طی  .12

 کنند.به سمت آرکگن شنا می (القایی)

 ماند.یماسپوروفیتی خزه به گامتوفیت پیوسته باقی  بخش  .13

 گامتوفیت خزه سبز رنگ است. .14

سیم هاهاگی خزه نیز همانند هاهاگ  .15 سایر گیاهان با تق ی 

 شوند.یممیوز تشکیل 

 شود.یمدر اثر باد یا آب به اطراف پخش  هاهاگ  .16

 شود.یماسپوروفیت جوان بر روی گامتوفیت ماده تشکیل   .17

 یابند.یمی مرطوب و سایه دار گسترش هامکانبیشتر در   .18

 شوند.از طریق تولید مثل رویشی به سرعت پراکنده می .19

 گامتوفیت گیاه اصلی

 تار و هاگدان اجزای اسپوروفیت بالغ

 کپسول هاگدان

 پرسلولی نر تعداد سلول گامتوفیت

 آنتریدی محل تولید گامت نر

 پرسلولی ماده تعداد سلول گامتوفیت

 آرکگن محل تولید گامت ماده

 ۲ نر تعداد تاژک گامت

 زیاد تعداد تقسیمات میتوزی هاگ

 همواره وابسته وهعیت غذایی اسپوروفیت

 همواره مستقل وهعیت غذایی گامتوفیت
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II. سرخس  
 از گیاهان ابتدایی است. .1

کروموزوم  ۵00ها بیش از بعضططی از آن .2

 دارند.

 گیاهان آوندی هستند.جزء  .3

 گویند.ها نهانزادان آوندی نیز میبه آن .4

 ها است.از گامتوفیت آن تربزرگها اسپوروفیت آن .5

های کانی و مواد غذایی را بر عهده ها نقش هدایت و ترابری آب، نمکآوند آن .6

 دارد.

 مرطوب و سایه دار گسترش دارند. ییهامکانبیشتر در  .7

 آیند.فیت به وجود میآرکگن و آنتریدی زیرگامتو .8

تر از آن کم یاندازهقلبی شططکل، سططبز رنگ و  یصططفحهگامتوفیت آن )پروتال(  .9

cm۱ .است 

 ها به بزرگی یک درخت است.اسپورفیت بعضی از آن .10

 های هاگدانی در سطح پشتی برگ قرار دارند.دسته .11

 آورند.ها یک هاگینه را به وجود میگروهی از هاگدان .12

 گویند.رگ شاخه میهای سرخش ببه برگ .13

 آنتروزوئید چند تاژکی دارند. .14

 کند تا پروتال تحلیل رود.کند و از آن تغذیه میاسپورفیت جوان بر روی پروتال رشد می .15

 .باشدیمریشه مانند غیرفتوسنتز کننده  زوائدپروتال دارای  .16

 زیرزمینی وافقی است. یساقهآن ریزوم است که  ییافتهتغییر شکل  یساقه .17

 تواند مورد استفاده قرار بگیرد.در تولید مًل رویشی گیاه می ریزوم ✓

 .باشدیم هایشهرزیرزمینی(  ی)ساقه یزومراسپوروفیت بالغ شامل برگ، شاخه،  .18

 اسپوروفیت گیاه اصلی

 اجزای اسپوروفیت بالغ
ریشه، ریزوم، 

 شاخهبرگ

 هاهاگینه هاگدان

 پرسلولی نر تعداد سلول گامتوفیت

 آنتریدی محل تولید گامت نر

 پرسلولی ماده تعداد سلول گامتوفیت

 آرکگن محل تولید گامت ماده

 چند نر تعداد تاژک گامت

 زیاد تعداد تقسیمات میتوزی هاگ

 وهعیت غذایی اسپوروفیت
ابتدا وابسته، 

 سپس مستقل

 همواره مستقل وهعیت غذایی گامتوفیت
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 داردانهگیاهان 
 باشد(ها هاگ میباشد )برخالف گیاهان بدون دانه که عامل پراکندگی آنعامل پراکندگی گیاه دانه می .1

 دار ندارند. )حرکت تاکتیکی ندارند و نیازمند آب سطحی نیستند(تاژکگامت نر  .2

 کنند.در طی تولید مثل جنسی دانه و رویان تولید می .3

 کنند.دوک تقسیم را بدون کمک سانتریول ایجاد می .4

 شود.گامتوفیت درون گیاه مادر ایجاد می .5

II. بازدانگان 
 شود.گامتوفیت بسیار کوچکی دارند که با میکروسکوپ دیده می .1

 شوند.ها ایجاد میدر مخروطها های تولید مثلی آنبخش .2

سهدر زیر پولک .3 شکیل میهای مخروط نر کی های گرده شود که دانههای گرده ت

 آیند.های گرده به وجود میدر کیسه

 شود.های مخروطی ماده ظاهر میها در سطح باالیی پولکتخمک .4

 آیند.ها نر و ماده روی یک گیاه به وجود میها مخروطدر بسیاری از آن .5

 آید.زا در تخمک به وجود میگرده و تخم یدانهت نر در گام .6

 ها شامل دو بال است.آن ییدهرس یگرده یدانه .7

 رسیده و گامتوفیت ماده آندوسپرم است. یگرده یدانهگامتوفیت نر،  .8

 کند.اسپوروفیت جوان وابسته به گامتوفیت است و از ان تغذیه می .9

 لقاح یگانه دارند. .10

 خورش، سفت و یک پوسته است. تخمک شامل پازاشیم .11

 غذایی آندوسپرم است. یاندوخته .12

 های رویان دو یا بیشتر است. به طور مثال رویان کاج هشت لپه دارد.تعداد لپه .13

ای دارد با هزار سططال( کاج قارچ ریشططه ۵ترین درخت، نوعی کاج اسططت )مسططن .14

 اند.ها به درون ریشه نفوذ کردههای بازیدیومیست که نخینهقارچ

 
 

A. سکویا 
 زمین  یکرهین جاندار تربزرگ .1

B. کاج 
نهداشططتن  .1 عداد هاروز کاهش ت ته و  ی فرورف

سرد در درختان یماقلدر  هاروزنه شک و  های خ

ی گیاهان برای کاهش تعرق هاسططازشکاج از 

 است.

 لپه دارد. ۸آن  یدانه .2

 غذایی آن هپلوئید است. یاندوخته .3

 ترین درخت شناخته شده استنوعی کاج مسن .4

 هزار سال( ۵)

 از گیاهان همیشه سبز است. .5

قارچ ریشططه .6 لب  قا یدیومسططتدر  باز با  ها ای 

 همیاری دارد.

C. سرو 
 باشد.ها میکنام بنیادی سسک .1

 اسپوروفیت گیاه اصلی

 مخروط هامحل تولید گامتوفیت

 نر هاگدان
ی گرده کیسه

 ها()زیر پولک

 هاگدان ماده
 تخمک 

 ها()باالی پولک

 ۱ ی تخمکتعداد پوسته

 ۴ نر تعداد سلول گامتوفیت

 میتوز( ۳بار ) ۲ نرتعداد تقسیمات میتوزی هاگ 

 ی گردهدانه محل تولید گامت نر

 پرسلولی ماده تعداد سلول گامتوفیت

 زیاد تعداد تقسیمات میتوزی هاگ ماده

 محل تولید گامت ماده
آرکگن در 

 آندوسپرم

 (nآندوسپرم ) ی بالغی غذایی دانهاندوخته

 وهعیت غذایی اسپوروفیت
ابتدا وابسته، 

 سپس مستقل

 وابستههمواره  وهعیت غذایی گامتوفیت
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II. نهان دانگان 

ید مثلی آنبخش .1 گلهای تول جاد ها درون  ها ای

 شود.می

با  .2 که  ند  کی دار چ کو یار  یت بسطط ف تو م گا

 شود.میکروسکوپ دیده می

 شود.زا در تخمک تشکیل میگرده و تخم یدانهگامت نر در  .3

های گرده درون های گرده در کیسهسلول .4

 شود.ها تشکیل میبساک

نه .5 یک  یگرده یدا یده   ییوارهدرسطط

یک  که  ییوارهدخارجی و   ییوارهدداخلی دارد 

خارجی در گیاهان مختلف دارای تزئینات متفاوتی 

 است.

 سته است.تخمک شامل پارانشیم خورش، سفت و دو پو .6

 رویانی است. ییسهکرسیده و گامتوفیت ماده  یگرده یدانهگامتوفیت نر،  .7

 لقاح مضاعف دارند. .8

غذایی به  یاندوختهها لپه ایغذایی و در دو لپه یاندوختهای آلبومن در تک لپه  .9

 رود.شمار می

 های رویان، یک یا دو است.تعداد لپه  .10

 

 اسپوروفیت گیاه اصلی

 گل هامحل تولید گامتوفیت

 نر هاگدان
ی گرده کیسه

 )درون بساک(

 هاگدان ماده
 تخمک 

 )درون تخمدان(

 ۲ ی تخمکتعداد پوسته

 ۲ نر تعداد سلول گامتوفیت

 میتوز( ۱بار ) ۱ نرتعداد تقسیمات میتوزی هاگ 

 ی گردهدانه محل تولید گامت نر

 ماده تعداد سلول گامتوفیت
 سلول  7

 هسته( ۸)

 تعداد تقسیمات میتوزی هاگ ماده
 ۶میتوز،  7بار ) ۳

 سیتوکینز(

 ی رویانیکیسه محل تولید گامت ماده

 آلبومن یا لپه ی بالغغذایی دانهی اندوخته

 همواره مستقل وهعیت غذایی اسپوروفیت

 همواره وابسته وهعیت غذایی گامتوفیت
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A. هاقاصدک 
 کنند که نوعی تولید مثل جنسی است.میبکرزایی   .1

B. گیاه نخود فرنگی 
 پوشانند.یمی گل هاگلبرگو مادگی را دو تا از  هاپرچمدر حالت طبیعی   .1

 ها با یکدیگر آسان است.آمیزش دادن آن .2

 در هر گل هم پرچم و هم مادگی وجود دارد. .3

 دهد.انجام می پوشاند بنابراین خود لقاحیها و مادگی آن را دو گلبرگ میپرچم .4

 شود.گیاهی نسبتاً کوچک است و به آسانی پرورش داده می .5

 دهد.زود گل می .6

 کند.های بسیاری تولید میدانه .7

 در نخودفرنگی رنگ گل ارغوانی به رنگ گل سفید غالب است. .8

 سبز غالب است. یدانهزرد به رنگ  یدانهرنگ .9

 چروکیده غالب است. یدانهصاف به شکل  یدانهشکل  .10

 رنگ غالف سبز به رنگ غالف زرد غالب است.  .11

 شکل غالف بادکرده به شکل غالف چروکیده غالب است. .12

 ی به وهعیت گل انتهایی غالب است.جانبوفیست گل  .13
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 گیاه از نظر بلندی صفت پابلند به پاکوتاه غالب است. .14

C. گیاهان ادریسی 

 ورتی است. )صفت تحت تأثیر محیط(های خنثی، صهای اسیدی، آبی و در خاکرنگ گل این گیاه در خاک .1

D. میمونی 
 رنگ گل گیاهان میمونی الگوی غالبیت ناقص دارد. .1

E. چمن 
 شوند.افشانی آن توسط باد انجام میمعموالً گرده .1

فراوان و کوچک دارند و معموالً فاقد گلبرگ و کاسططبرگ  یگردههای های درخشططان، بوهای قوی و شططیره هسططتند و دانهکوچک، فاقد رنگ .2

 د.هستن

 شوند.از طریق تولید مثل رویشی به سرعت پراکنده می .3

F. بلوط و بید 
 شود.افشانی آن توسط باد انجام میگرده .1

کنند و معموالً فاقد گلبرگ و فراوان و کوچک تولید می یگردههای های درخشططان، بوهای قوی و شططیره و کوچک هسططتند و دانهفاقد رنگ .2

 کاسبرگ هستند.

 دهند.ای تشکیل میها همیاری در قالب قارچ ریشهبا بازیدیومیستاز گیاهانی هستند که  .3

G. نخود 
 ای نهاندانه است.دو لپه .1

 آورد.ها در زمان رویش قالب به وجود نمیایبر خالف دو لپه .2

 شوند. )رویش زیرزمینی(ها از خاک خارج نمیها، لپهایبر خالف دو لپه .3

 پوشاند.زنی آن را غالف میجوان حاصل از جوانه یساقه .4

 کند.این گیاهان به صورت مستقیم رشد می یساقه .5

 مانند.ها زیر خاک باقی میلپه .6

H. هویج 
 از گیاهان دو ساله است. .1

 شود.آن دیده می ییشهردر  پسین رشد .2

 از گیاهان علفی است. .3

 ن گیاه استفاده شده است.ای یرگهها برای ایجاد گیاه دو جوشی پروتوپالستاز هم .4

I. پیاز 
 کنید.ینمی آن هیچ کلروپالستی پیدا هاسلولی آن نوعی برگ هستند، ولی در هافلسشود و یماگر چه پیاز بخشی از گیاه محسوب  .1

 از گیاهان دو ساله است. .2

 ها(ایاست )مخصوص تک لپه های هخیم و گوشتیای بسیار کوتاه با برگآن پیاز نام دارد که ساقه یتغییر شکل یافته یساقه .3

J. زنبق 
 علفی است. یسالهاز گیاهان چند  .1

http://irmohasel.com


 

 

 زیرزمینی و افقی است. یساقهآن ریزوم نام دارد که  یتغییر شکل یافته یساقه .2

 کنند.های زیرزمینی ذخیره میهای گوشتی و ساقههای بعدی رشد را در ریشهمواد غذایی مورد نیاز برای دوره .3

 رود.ها پس از هر دوره ازبین میعلفیهای هوایی اغلب ساقه .4

 نوعی زنبق روز بلند است. .5

K. زرد سنرگ 
 علفی است. یسالهاز گیاهان چند  .1

 ای(های گوشتی و هخیم است )مخصوص تک لپهای بسیار کوتاه با برگآن پیاز نام دارد که ساقه یتغییر شکل یافته یساقه .2

 کنند.های زیرزمینی ذخیره میهای گوشتی و ساقهبعدی رشد را در ریشه یدورهمواد غذایی مورد نیاز برای  .3

 رود.رشد ازبین می یدورهها پس از هر ی هوایی اغلب علفیهاساقه .4

L. آلو 
1. 4۸n=2 باشد.می 

M. زمینیسیب 
 دارای مقدار زیادی نشاسته است. .1

2. 4۸n=2 باشدمی. 

 زیرزمینی و گوشتی است. یساقهآن غده است که  یتغییر شکل یافته یساقه .3

 های تکثیر رویشی این گیاه است.قطعه قطعه کردن و کشت بافت از روش .4

 زمینی استفاده شده است.سیب یرگهها برای ایجاد گیاه دو از هم جوشی پروتوپالست .5

N. براسیکا اولراسه 
 گونه است. .1

 آورند.های مختلف به دست میاز طریق انتخاب مصنوعی از آن کلم .2

 آید.لی از تغییر د گل انتهایی آن به وجود میکلم بروک .3

 آید.آن به وجود می یساقهکلم بروکسل از تغییر در  .4

 آید.کلم گل در تغییر در گل جانبی آن به وجود می .5

 آید.کلم برگ از تغییر در برگ آن به وجود می .6

O. گیاه شبدر 
 شود.به نام ژن خودناسازگاری تنظیم می دارای آمیزش غیر تصادفی ناهمسان پسندانه است که توسط ژنی چند آللی .1

 در سلول شبیه برگ شبدر است. tRNAساختار  .2

 رود.پروانه واران به شمار می ییرهتاز  .3

 کنند.ها زندگی میآن یزوبیوم ییشهرهای روی درون غده .4

P. ذرت 

 زیادی است. ینشاستهدارای   .1

 از نهاندانگان تک لپه است.  .2

 و آلبومن نام دارد.آن تریپلوئیدی است  یاندوخته  .3

 آید.زنی یک غالف محافظت کننده به وجود میجوان آن در زمان جوانه یساقهدر اطراف  .4

 مانند.ها زیر خاک باقی میلپه  .5

 آید.جوان آن به صورت مستقیم از خاک بیرون می یساقه  .6

 ۱۵درصططد در جمعیت اولیه به  ۵های آن از دانه نسططل مقدار متوسططط روغن در ۵0دار( در طی ها )انتخاب جهتطی انتخاب مصططنوعی در آن .7

 رسید. ۵0درصد در جمعیت 

سل   .8 شد که جهش پذیرترین ژن ۱۵تا  ۱0شد پس در کل بین گیاه ذرت پرورش داده می 300تا  200در هر ن های هزار گیاه ذرت پرورش داده 

 3کند بنابراین احتال وقوع حتی یک جهت آن هم جهشططی که بتواند میزان تولید روغن را تا هزار گیاه جهت پیدا می ۵0ذرت، یک در هر 

 د بسیار بعید است.برابر افزایش ده

 عامل اصلی افزایش تولید روغن بوده است. هاآنهای جدید آللی و انتخاب ترکیب  .9

 است. 4Cاز گیاهان مقاوم به گرما و   .10

 ای ندارد.پازاشیم نرده  .11
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Q.  شب بو یرهیتگیاهان 
 تند دارد. یمزهکنند که در مجموع روغن خردل نام دارد که بو و گروهی از ترکیبات شیمیایی را تولید می .1

 شب بو هستند. ییرهتکلم و تربچه از گیاهان  .2

 گیاهی، مانند کلم و تربچه به دلیل وجود ترکیبات شیمیایی است. ییرهتتند اعضای این  یمزه .3

 شوند برای حشرات سمّی هستند.یماین مواد شیمیایی که روغن خردل نامیده  .4

R. تربچه 
 بو است.ی شباز گیاهان تیره .1

 ید شده توسط آن جزء ترکیبات ثانویه است.روغن خردل تول .2

S. ارکیده 
 شود.از فن کشت بافت برای تکثیر آن استفاده می .1

T. اطلسی 
 شود.ها برای ایجاد گیاهان دورگه استفاده میجوشی پروتوپالستاز هم .1

U. ی آفریقاییبنفشه 
 اند.یافتهشود که برای تولید مثل رویشی تخصص نهای انجام میتولید مثل رویشی آن با کمک بخش .1

 شود.تولید مثل رویشی آن با کمک برگ انجام می .2

V. برگ بیدی 
 اند.شود که برای تولید مثل رویشی تخصص نیافتههای انجام میتولید مثل رویشی آن با کمک بخش .1

 شود.های ساقه انجام میتولید مثل رویشی آن با کمک قطعه .2

W. آفتابگردان 
 باشد.ساله و علفی میجزء گیاهان یک .1

X.  افرا 
 ریز است.جزء گیاهان چندساله و برگ .1

Y. نارون 
 ریز است.جزء گیاهان چندساله و برگ .1

Z. آگاو 
 دهد.گیاه علفی چندساله است که در طول عمر خود فقط یک بار گل می .1

AA. قنسول بنت 
 بلند( است.از گیاهان روزکوتاه )شب .1

BB. )جو دوسر )یوالف 
 باشد.دارای فتوتروپیسم می .1

 رد استفاده قرار گرفت.در آزمایش فریتز ونت مو .2

CC. جعفری 
 جزء گیاهان دوساله است. .1

DD. گل ابریشم 
 تنجی است.های مرکب و حرکت شب ّدارای برگ .1

EE. اقاقیا 
 تنجی است.های مرکب و حرکت شبدارای برگ .1
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FF. گیاه حساس 
 تنجی دارد.های مرکب و لرزهبرگ .1

GG. سویا 
 های آن دارای حرکت پیچشی است.نوک برگ .1

 کنند.ها زندگی میبیومی آن ریزوهای ریشهروی غده .2

HH. بادام زمینی 
 های آن دارای حرکت پیچشی است.نوک برگ .1

 کنند.ها زندگی میی آن ریزوبیومهای ریشهروی غده .2

II. لوبیا 
 های آن دارای حرکت پیچشی است.نوک برگ .1

 کنند.ها زندگی میی آن ریزوبیومهای ریشهروی غده .2

 شود.از طریق دانه تکثیر می .3

 باشد.میگیاه دولپه  .4

 ساله است.گیاه یک .5

 دهد.زنی قالب تشکیل میهنگام جوانه .6

JJ. یونجه 
 های آن دارای حرکت پیچشی است.نوک برگ .1

 کنند.ها زندگی میی آن ریزوبیومهای ریشهروی غده .2

 نوعی پپتید غنی از گوگرد در یونجه فعالیت هدقارچی دارد. .3

KK. دیونه 
 گیاه گوشتخوار است. .1

 باشند.تنجی میبساوشهای آن دارای حرکت برگ .2

LL. خیار 
 شود.از ژیبرلین برای تیمار نوع تریپلوئید آن استفاده می .1

MM. سیب 
 ریز چندساله و چوبی است.جزء گیاهان برگ .1

 شود.از ژیبرلین برای تیمار نوع تریپلوئید آن استفاده می .2

NN. انگور 
 ریز چندساله و چوبی است.جزء گیاهان برگ .1

 شود.تریپلوئید آن استفاده میاز ژیبرلین برای تیمار نوع  .2

 شود.از اتیلن برای تسریع و افزایش رسیدگی آن استفاده می .3

OO. نارنگی 
 شود.از ژیبرلین برای تیمار نوع تریپلوئید آن استفاده می .1

PP. گالبی 
 شود.از ژیبرلین برای تیمار نوع تریپلوئید آن استفاده می .1

QQ. گیالس 
 شود.های آن میشدن میوه اتیلن باعث سست .1

RR. جبرن 
 شود.از طریق تکثیر دانه تولید می .1

 ( و آهن تولید کرد.Aساز ویتامین های برنج دارای مقادیر باالی بتاکاروتن )پیشتوان سویهدر مهندسی ژنتیک، می .2
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SS. توتون 
 کند.آن را آلوده می Tiپالزمید  .1

 آید.نیکوتین از آن به دست می .2

TT. تنباکو 
 کند.آن را آلوده می TMVویروس  .1

 آید.به دست می نیکوتین از آن .2

UU. پنبه 
 شود.از طریق تکثیر دانه تولید می .1

 زیگوتی از نوع ناپایداری دودمان دورگه وجود دارد.های مختلف پنبه سد جدایی پسبین گونه .2

VV. عشقه 
 های آبی آن در اطراف برگ قرار دارند.روزنه .1

WW. الدن 
 های آبی آن در اطراف برگ قرار دارند.روزنه .1

XX. گوجه فرنگی 
 آن در اطراف برگ قرار دارند. های آبیروزنه .1

 شود.از اتیلن برای تسریع و افزایش رسیدگی آن استفاده می .2

 شود.آلوده میTiتوسط پالزمید  .3

 دهند.فرنگی گل نمیدر صورتی که دما در طول شب باال باشد، بسیاری از گیاهان گوجه .4

YY. گندم 
 ی برگ قرار دارد.های آبی در حاشیهروزنه .1

 کنند.مک تنفگ ژنی به آن ژن وارد میدر مهندسی ژنتیک با ک .2

 کند.ها گندم را آلوده می ّها و سیاهکزنگ .3

ZZ. گیاه گل مغربی 
 در آزمایش هوگو دیوری از این گیاه استفاده شد. .1

 میهنی به وجود آمده است.زایی همبر اثر گونه 4μگل مغربی  .2

 ارد.ی ژنی از نوع نازایی دورگه وجود دجدایی خزانه 2μو  4μمغربی بین گل .3

AAA. ی گل نازگیاهان تیره 
 است. CAMگیاه  .1

 باشند.های آن در روز بسته و در شب باز میروزنه .2

BBB. کاکتوس 
 است. CAMجزء گیاهان  .1

 ها در برابر تعرق است.ها سازش آنهای فرورفته و کاهش تعداد روزنهداشتن روزنه .2

 باشند.های آن در روز بسته و در شب باز میروزنه .3

CCC. نیشکر 
 است. 4Cجزء گیاهان  .1
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 ی هاگ در گیاهانساختارهای تولیدکننده

 هاسرخس گیانخزه
 نهاندانگان بازدانگان

 ماده نر ماده نر

هاگدان در رأس تار 

 اسپوروفیت

های سطح پشتی هاگینه

 هاشاخهبرگ

درون های سلول

 ی گردهکیسه

های پارانشیم یکی از سلول

 خورش تخمک

های درون سلول

 ی گردهکیسه

های پارانشیم یکی از سلول

 خورش تخمک

 ی گامت در گیاهانساختارهای تولیدکننده

 نهاندانگان بازدانگان هاسرخس گیانخزه

 ماده نر ماده نر ماده نر ماده نر

های رأس آنتریدی

 گامتوفیت نر

های رأس آرکگن

 گامتوفیت ماده

های ها و آرکگنآنتریدی

 سطح زیرین پروتال

ی رسیده )تقسیم ی گردهدانه

ی سلول زایشی درون لوله

 گرده(

 آندوسپرم

ی رسیده )تقسیم ی گردهدانه

ی سلول زایشی درون لوله

 گرده(

 ی رویانیکیسه

 سلولی۲ پرسلولی سلولی۴ پرسلولی پرسلولی پرسلولی
 سلولی7

 ای(هسته۸)

 

 

 نهاندانگان بازدانگان هاسرخس گیانخزه

 ماده نر ماده نر ماده نر ماده نر

 سلولی ۲ پرسلولی سلولی ۴ پرسلولی پرسلولی پرسلولی های گامتوفیتتعداد سلول
 سلولی 7

 ای(هسته ۸)

تعداد ساختار 

ی گامت در هر تولیدکننده

 گامتوفیت

 چند آرکگن آنتریدیچند  چند آرکگن چند آنتریدی
سلول  ۱

 زایشی
 آرکگن ۲

سلول  ۱

 زایشی
 زاسلول تخم ۱

های تولید تعداد گامت

شده توسط هر ساختار 

 ی گامتتولیدکننده

چندین 

آنتروزوئید 

 دارتاژک

سلول  ۱

زا در هر تخم

 آرکگن

چندین 

آنتروزوئید 

 دارتاژک

سلول  ۱

زا در تخم

 هر آرکگن

 آنتروزوئید ۲

سلول  ۱

در هر زا تخم

 آرکگن

۲ 

 آنتروزوئید

زا تخم سلول ۱

ی در هر کیسه

 رویانی

های تولید تعداد گامت

 شده توسط هر گامتوفیت

چندین 

آنتروزوئید 

 دارتاژک

چندین 

 زاسلول تخم

چندین 

آنتروزوئید 

 دارتاژک

چندین 

سلول 

 زاتخم

 آنتروزوئید ۲
سلول  ۲

 زاتخم

۲ 

 آنتروزوئید
 زاتخم سلول ۱

 ــــــ صفر ــــــ صفر ــــــ چندین تاژک ــــــ تاژک ۲ های گامت نرتاژکتعداد 

تعداد تقسیمات میتوزی 

 هاگ برای تولید گامتوفیت

چندین 

 تقسیم

چندین 

 تقسیم
 چندین تقسیم

 تقسیم  ۳

بار  ۲)

 تقسیم(

چندین 

 تقسیم

 تقسیم  ۱

مرتبه  ۱)

 تقسیم(

 ۶میتوز،  7

 سیتوکینز 

مرتبه  ۳)

 تقسیم(

 
 ارتباط غذایی اسپوروفیت و گامتوفیت گیاهان

 گامتوفیت اسپوروفیت

 مستقل وابسته گیانخزه

 مستقل ی زندگی مستقلدر ابتدای رویش وابسته، ادامه هاسرخس

 بازدانگان
اسپوروفیت تازه تشکیل شده )رویان( وابسته، سایر 

 مراحل زندگی مستقل
 وابسته

 وابسته مستقل نهاندانگان

 های تکثیر غیرجنسی گیاهانروش

ی تغییر ساقه

 شکل یافته

هایی که برای تولید مًل بخش

 اندرویشی تخصص نیافته
 فنّ کشت بافت پیوند زدن

جوشی هم

 هاپروتوپالست
 مهندسی ژنتیک

های رونده، ساقه

ها و پیازها، ریزوم

 هاغده

های قطعه

 ساقه
 هابرگ

ی درخت جوانه

دارای ویژگی 

 و مورد نظر مطلوب

کشت قطعاتی از گیاه در 

 محیط کشت سترون

الحاق پروتوپالست 

 های گیاهیسلول

گیاهی  کشت سلول

ورزی شده با کمک دست

 کشت بافت

 برگ بیدی سرخس )ریزوم(
ی بنفشه

 آفریقایی
 درختان

گیاهان زینتی ارزشمند 

ها(، گیاهان )مانند ارکیده

 گلدانی و درختان میوه

اطلسی، گیاهان دورگه 

 زمینی و هویجسیب
 ــــ
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 دارتعداد اجزای گیاهان دانه

 نهاندانه بازدانه

 صفر ۱ های دانهبال

 صفر ۲ ی رسیده(ی گردههای گامتوفیت نر )دانهبال

 ۲ ۱ های تخمکپوسته

 ۲ ۲ ی رسیده(ی گرده)دانه  های گامتوفیت نرپوسته

 ۲ ۴ ی رسیده( ی گردههای گامتوفیت نر )دانهسلول

 بار( ۱) ۱ بار(۲) ۳ ی رسیده(ی گردهتقسیمات میتوزی تولید گامتوفیت نر )دانه

 هسته( ۸) 7 پرسلولی های گامتوفیت مادهسلول

 بار( ۳) 7 زیاد تقسیمات میتوزی تولید گامتوفیت ماده

 

 نوع سیتوکینز

 نهاندانه بازدانه

 ماده نر ماده نر

 نامساوی مساوی نامساوی مساوی ی هاگتقسیم میوز تولیدکننده

 تقسیم میتوز هاگ جهت تولید گامتوفیت
نامساوی و 

 مساوی

نامساوی و 

 مساوی
 نامساوی

نامساوی و 

 مساوی

 نامساوی ـــــ تقسیم سلول تخم

 مساوی ـــــ ی رویانتقسیم میتوز بخش ایجادکننده

 نامساوی و مساوی ـــــ ی رویان به گیاه مادردهندهاتصال تقسیم میتوز بخش

 دانگاننهان بازدانگان هاسرخس گیانخزه  

 ماده نر ماده نر ماده نر ماده نر 

ت )
اسپوروفی

2μ
) 

 

 تار و هاگدان اجزای اسپوروفیت بالد

شاخه + ریزوم برگ

ی زیرزمینی( + )ساقه

 هاریشه

 ریشه + گل برگ + ساقه + هابرگ + ساقه + ریشه + مخروط

 ی هاگدانکنندهاندام تولید
بخش کپسول مانند 

 انتهای تار

های سطح هاگینه

های شاخهپشتی برگ

 سرخس

زیر پولک 

 مخروط نر

باالی پولک 

 مخروط ماده
 تخمدان پرچم

 هاگدان هاگدان هاگدان
ی کیسه

 گرده
 تخمک

های کیسه

 ی بساکگرده
 تخمک

 های هاگدانسلول های هاگدانسلول هاگ یسلول تولیدکننده

های سلول

ی کیسه

 گرده

یک سلول پارانشیم 

خورش در سال 

 دوم تشکیل تخمک

های سلول

 ی گردهکیسه

سلول پارانشیم 

 خورش

گ)
ها

n)
 

 هاگ آزاد هاگ آزاد هاگ
ی گرده

 نارس

سلول دورتر از 

سفت پس از میوز 

 پارانشیم خورش

 ی نارسگرده

سلول دورتر از 

پس از  سفت

میوز پارانشیم 

 خورش

ت)
گامتوفی

n)
 گیاه اصلی نام گامتوفیت 

ی پروتال )صفحه

 شکل سبز(قلبی

ی دانه

ی گرده

 رسیده

 آندوسپرم
ی ی گردهدانه

 رسیده
 ی رویانیکیسه

 آرکگن آنتریدی آرکگن آنتریدی محل تولید گامت

ی گرده دانه

ی )لوله

 گرده(

 آرکگن
ی گرده دانه

 ی گرده()لوله

ی داخل کیسه

 رویانی

دانه
 

 آندوسپرم _____ _____ ی دانهاندوخته

 ۳nآلبومن لپه: تک

)نابالد( ـ لپه  ۳nآلبومن دولپه: 

۲n )بالد( 
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 هاگ اسپوروفیت سلول تخم گامت گامتوفیت 

 Xn=Y Xn=Y ۲nn=۲n ۲nn=۲n Xn=Y خزه

 Xn=Y Xn=Y ۲nn=۲n ۲nn=۲n Xn=Y سرخس

 Xn=Y Xn=Y ۲nn=۲n ۲nn=۲n Xn=Y بازدانگان

 Xn=Y Xn=Y ۲nn=۲n ۲nn=۲n Xn=Y نهاندانگان

 

 عمر گیاه طول ی رشد اولدوره ی رشد بعددوره ویژگی مثال

 آفتابگردان

 لوبیا

از  بسیاری

 گیاهان خودرو

در شرایط  رشد سریع

محیطی مناسب 

 طلب()فرصت

 همگی علفی

 از بین رفته است

 مراحل رشد رویشی

 گل تشکیل

 میوه و دانهتولید 

 یک ساله

جعفری،  هویج،

 پیاز

بین رفتن پس از  از

گلدهی و تولید میوه و 

 دانه

از مواد  استفاده

غذایی ذخیره برای 

 تولید محور گل

 تولید میوه و دانه

ای ی ذخیرهریشه ایجاد

ی کوتاه و و ساقه

 هاای از برگطوقه

 ساله دو

نرگس  داوودی،

 زرد، زنبق

 )برخی( یک بار گلدهی

کنند )آگاو یا می

 خنجری(

)اغلب( از بین رفتن 

 ی هواییساقه

ی مواد در ذخیره

ی گوشتی و ریشه

 ی زیرزمینیساقه

 بسیاری از گیاهان علفی

 ساله چند

)اغلب چند 

مرتبه گلدهی 

 کنند(می

 مو نارون، افرا،

رشد پسین و  دارای

 ی چوبی شدهساقه

 ـــ ـــ
ی ریز )همهبرگ

 ها(برگ
گیاهان ی همه

 چوبی

)درختان، 

 ها، موها(درختچه
کاج، سرو و 

 مرکبات
 ـــ ـــ

 سبزهمیشه

)تعدادی از 

 ها(برگ
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