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گل، میوه و دانه ندارند.
نوعی از آن ها می تواند آرسنیک سمی را در خود جمع کند. سرخسای  بدوناسانه

آونداسار

گل ندارند.
دانه دارند. ب تسانگ ن

سانهاساران

مانند غالت )گندم، جو و ذرت( و پیاز می باشند.
ریشۀ مغزدار دارند که مغز در بین آوندها محصور است.

دستجات آوندی متعدد روی دوایر متعدد در ساقه دارند.
در ساقۀ آن ها حد بین پوست و استوانۀ مرکزی نامشخص است.

ریشۀ افشان و برگ لوله ای دارند.
دمبرگ و پهنک برگ ندارند.

در میانبرگ خود فقط پارانشیم اسفنجی دارند.
غالف آوندی برگ آن ها کلروپالست دار است.

دانۀ رسیدۀ آن ها آندوسپرم دار و حاوی یک لپۀ نازک می باشد. 
رویان دانۀ آن ها مقدار فراوانی هورمون جیبرلین می سازد.

تکالپهاایای 

نه ندانگ نا)گلاساران(

مانند حبوبات )لوبیا، نخود و عدس( می باشند.
ریشۀ آن ها فاقد مغز است ولی نسبت پوست زیادی دارد.

ساقۀ مغزدار به همراه دستجات آوندی روی یک دایره دارند.
پهنک و دمبرگ دارند.

در میانبرگ خود به سمت روپوست زبرین پارانشیم نرده ای و به سمت روپوست زیرین، پارانشیم اسفنجی دارند.
غالف آوندی آن ها معمواًل کلروپالست ندارد.

ساقه و ریشۀ آن ها پوست مشخص دارند.
برخی از آن ها کامبیوم و رشد پسین قطری دارند.

3C هستند. اغلب از گیاهان 
دانۀ رسیدۀ آن ها فاقد آندوسپرم است.

دانۀ رسیدۀ آن ها دو لپۀ قطور برای ذخیره و انتقال غذا به رویان دارد.
توسط برخی ترکیبات اکسینی از بین می روند.

سولپهاایای 

در برش عرضی ریشه، ساقه و برگ خود، سه سامانۀ بافتی یا سه بخش پوششی، زمینه ای و آوندی دارند.
بیشترین گونۀ گیاهی را دارند.

گل اندام زایشی آن هاست.
گامت نر و ماده را در مادگی ایجاد می کنند.

در کنار آوندهای آبکش، یاخته های همراه دارند.
سانتریول و گامت متحرک ندارند.

لقاح مضاعف و کیسۀ رویانی دارند.
دانۀ آن ها رویش روزمینی یا زیرزمینی دارند.

آوندهای چوبی تراکئیدی و عنصر آوندی دارند.

ویژگیامشترکاوامنحصرابهافرساآنای 

آوند، دانه، ریشه، ساقه و برگ ندارند.
گامت نر آن ها همانند اسپرم جانوران وسیلۀ حرکتی دارد.

گامت نر آن ها در قطره های آب یا رطوبت سطح گیاه شنا کرده تا به گامت ماده برسد.
خزهاگی ن بدوناآوند

گی ی ن
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۱
گفتار

این تولیدمثل با استفاده از بخش های روییش، مثل ساقه، ریشه و برگ صورت می گیرد.
در این تولیدمثل میوز نقشی ندارد و تنوع محصوالت فقط در اثر جهش ایجاد شده است.

تولیدمثلاغیرجندیانه ندانگ نا)رویشی(

جوانه های روی ریشۀ درخت آلبالو

در یک ریشۀ آلبالو، جوانه هایی دارد  از هر جوانه یک پایه و درخت جدید ایجاد می شود. ریشه

توسطابخشای یاتخصصا
نی فتهابرایاتولیدمثلارویشی

قطعاتی از ساقه را در خاک یا آب قرار می دهند.
هر قلمه باید جوانه ای برای تکثیر داشته باشد. قلمهاتسن

پیوندک  جوانه یا شاخه ای است که ویژگی مطلوب مثل میوۀ خوب دارد.

پیوندک را به آن پیوند می زنند.گیاه پایه
مقاومت به بیماری ها و سازگاری به خشکی و شوری دارد.

جوانه یا شاخه دارای ویژگی مطلوب )پیوندک( را به پایۀ مقاوم وصل می کنند.

پیونداتسن

بخشی از ساقه یا شاخه دارای گره را با خاک می پوشانند.
از محل گرۀ آن، ریشه و ساقۀ برگ دار ایجاد می شود.

گیاه جدید را به عنوان پایۀ جدید از گیاه مادر جدا می کنند.
خواب نیدن

به صورت افقی زیر خاک رشد می کند.
همانند ساقۀ هوایی، جوانۀ انتهایی و جانبی دارد.

جوانۀ انتهایی باعث رشد افقی در زیر خاک می شود.
جوانه های جانبی سبب ایجاد پایه های جدید می شوند.
زنبق گیاه علفی چندساله و دارای زمین ساقه می باشد.

تمیناس قها)ریزوم(

توسطاانواعاس قهای یاتخصصا
ی فتهابرایاتولیدمثلارویشی

ساقۀ زیرزمینی متورم و پر از ذخیرۀ مواد غذایی می باشد.
سیب زمینی از این نوع با جوانه های سطحی است.

هر جوانۂ سطحی روی غدۀ سیب زمینی به یک گیاه تبدیل می شود.
برای تکثیر، هر غده را به قطعه های جوانه دار تقسیم کرده و در خاک می کارند.

غده

از دو قسمت ساقۀ زیرزمینی کواته تکمه مانند و برگ های خوراکی متصل به آن تشکیل شده است.
ساقه و برگ های خوراکی آن زیر خاک قرار دارند.
پیاز خوراکی، نرگس و الله از این گروه می باشند.

دانه ای تک لپه با رویش روزمیین دارد.
از هر پیاز، تعدادی پیاز کوچک تشکیل می شود  هر پیاز کوچک خاستگاه یک گیاه می شود.

پی ت

رشد افقی روی خاک دارد.
در توت فرنگی دیده می شود  در محل گره ها توت فرنگی های جدید ایجاد می شوند. س قا﹦ارونده

برای تولید گیاهانی با ویژگی های مطلوب و به صورت انبوه در آزمایشگاه استفاده می شود.
از یاخته یا قطعات یاخته ای با قدرت میتوز )مریستمی یا پارانشیمی( در محیط کشت استفاده می شود.

محیط کشت کاماًل سترون و دارای مواد مورد نیاز برای رشد و نمو گیاه است.
با تقسیم یاخته، ابتدا توده ای تمایز نیافتۀ یاخته ای به نام کال ایجاد می شود.

کال، مریستمی است که می تواند ضمن تمایز به گیاهی تبدیل شود که ژن های یکسانی با گیاه مطلوب اولیه دارد.

فناکشزاب فز

در قلمه زدن، پیوند زدن و خوابانیدن از اندام های هوایی برای رویش استفاده می کنند.
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گفتار
۲

اندام های رویشی  ریشه، ساقه، برگ، دمبرگ، شاخهاندام های نهاندانگان
اندام های زایشی  گل، میوه، دانه

ساختاری اختصاصی برای تولیدمثل جنسی ویژۀ نهاندانگان است.
اجزای آن روی بخشی وسیع به نام نهنج قرار دارند که ممکن است صاف، برآمده یا گرد باشد  نهنج منشأ میوۀ کاذب مثل سیب می باشد.

گل

خارجی ترین حلقۀ گل می باشد )حلقۀ اول(.
اغلب سبز و سبزدیسه دار است. ک سبرگای 

اجزاای احلقهای یاگلاک مل

به سمت داخل کاسبرگ است )حلقۀ دوم(.
معمواًل به رنگ های مختلف دیده می شود  سبب جلب توجه جانوران گرده افشان می شود.

در برخی گیاهان مثل آلبالو جدا از هم ولی در برخی مثل کدو به هم متصل می باشند.
گلبرگای 

حلقۀ سوم می باشد که اندام جنسی نر هستند.

بساک  بخش پهن محل تولید گردۀ نارس و رسیده می باشد.دو قسمت دارد
میله  پایه ای برای اتصال بساک به نهنج می باشد.

گامت نر )اسپرم( در آن ایجاد نمی شود.

پرچزای 

هر چهار حلقه را دارد )لگ آلبالو(.
دوجنسی است و حاوی پرچم و مادگی می باشد. گلاک مل

براحدباتعداساحلقهای 

انواعاگل

مثل گل گیاه آلبالو است.
هم پرچم و هم مادگی )داخلی ترین حلقه( دارد.

ممکن است چهارحلقه ای کامل باشد.
ممکن است ناکامل باشد و فاقد کاسبرگ یا گلبرگ یا هر دو باشد.

گلاسوجندی

هر چهار حلقه را ندارد.
می تواند تک جنسی یا دوجنسی باشد. گلان ک مل

مثل گل کدو می باشد.
یا پرچم و یا مادگی را به عنوان داخلی ترین حلقه دارد.

گل کدو

کاسبرگ سبز و گلبرگ های متصل به هم زرد دارد.

گل نر
گامت نر و ماده ایجاد نمی کند.

گردۀ نارس و رسیده تولید می کند.
پرچم داخلی ترین حلقۀ آن است.

داخلی ترین حلقۀ آن مادگی است.گل ماده
گامت نر و ماده در آن ایجاد می شود.

گلاتکاجندی

براحدباانواعاانداماجندی

حلقۀ چهارم یا داخلی ترین حلقۀ گل می باشد که اندام جنسی مادۀ گیاه است.
محل تولید گامت نر )اسپرم( و گامت ماده )تخم زا( می باشد.

از یک یا چند برچه تشکیل شده است.
در مادگی های چندبرچه ای ممکن است در برخی مثل پرتقال فضای آن با دیوارۀ برچه ها از هم جدا شده باشند.

هر برچۀ آن

واحد ساخت مادگی است.

اجزای هر برچه

کالله  بخش پهن باالی برچه برای گرفتن دانۀ گرده است.

کالله را به تخمدان متصل می کند.خامه
لولۀ گرده و اسپرم ها در آن ایجاد می شود.

تخمدان

بخش حجیم انتهای برچه است.
منشأ میوۀ حقیقی مثل میوۀ هلو می باشد.

تخمک ها در آن ایجاد می شوند.
محل لقاح گامت ها و تولید دانه می باشد.

م سگی
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در خزه گیان و سرخس ها دیده می شود و تاژک دارد.
در قطره های آب یا رطوبت سطح گیاه شنا می کند تا به گامت ماده برسد.

نیازی به لولۀ گرده برای رسیدن به گامت ماده ندارد.
ح ویاوسیلا﹦احرکتی

انواعاگ مزانرا)اسپرم(اسراگی ی ن

در گیاهان دانه دار و گل دار دیده می شود  تاژک و وسیلۀ حرکتی ندارند.
پس از گرده افشانی و از میتوز یاختۀ زایشی درون لولۀ گرده ایجاد می شوند.

برای لقاح و رسیدن به گامت ماده به آب سطحی نیازی ندارند.
ف قداوسیلا﹦احرکتی

هر بساک  تعدادی کیسۀ گرده داردمراحلاتولیداگرسۀارسیدهاسراپرچزاگی ی ناگلاسار
هر یاختۀ دیپلوئید )Aa( قدرت میوز 
دارد و 4 گردۀ نارس و سپس 4 گردۀ 

رسیده ایجاد می کند.

A تغییرات در دو دیواره  گردۀ رسیدۀ دوهسته ای + گردۀ نارس A  میتوز 
A تغییرات در دو دیواره  گردۀ رسیدۀ دوهسته ای + گردۀ نارس A  میتوز 
a تغییرات در دو دیواره  گردۀ رسیدۀ دوهسته ای + گردۀ نارس a  میتوز 
a تغییرات در دو دیواره  گردۀ رسیدۀ دوهسته ای + گردۀ نارس a  میتوز 

 هر کیسۀ گرده تعدادی 

  )Aa ًیاختۀ دیپلوئید )مثال
مولد گرده دارد.

 هر چهار گردۀ رسیده
 یک یاختۀ کوچک زایشی
 و یک یاختۀ بزرگ رویشی
به همراه دو دیواره دارد. 

یاختۀ هاپلوئید کوچک زایشی

دیوارة داخلی صاف

یاختۀ هاپلوئید بزرگ رویشی

دیوارة خارجی گردة رسیده
قطعاً منفذدار است.

ممکن است صاف یا داراي تزئینات باشد.

با رویش خود و بدون میتوز، لولۀ گرده را پس از
گرد هافشانی در کالله و خامه ایجاد م یکند.

«گردة رسیدة نهاندانگان»

ژنوتیپ دو هستۀ هاپلوئید درون هر گردة رسیده قطعاً مشابه هم م یباشد
یا هردو a هستند.

یا هردو A هستند.

پس از گرد هافشانی میتوز کردهدو اسپرم مشابه م یسازد  a یا هردو

A یا هردو

شکفتن بساک
و گرده افشانی

میوز

تخمدان متورم هر برچه هر تخمک جوانتعدادی تخمک دارد مراحلاتولیداگ مزام سها)تخزاتا(اواکیدا﹦اروی نیاسرام سگیاگل
.)Aa ًدو پوسته یا پوشش دوالیه ای دارد که یاخته های دیپلوئید دارد )مثال

 )Aa( در هر تخمک  یکی از یاخته های بافت خورش  .)Aa ًدرون پوسته ها، بافتی به نام خورش با یاخته های دیپلوئید دارد )مثال

بزرگ  می شود و میوز می کند.  چهار هستۀ هاپلوئید
به وجود می آورد.

سه یاختۀ هاپلوئید آن می میرد.
)A ًیاختۀ بزرگ تر و داخلی تر هاپلوئید باقی می ماند )مثال

یاختۀ باقی مانده سه 
مرحله میتوز می کند

 )A( یک کیسۀ رویانی با 8 هستۀ هاپلوئید
در تخمک ایجاد می کند

.)A( یکی از یاخته ها تک هسته ای گامت ماده یا تخم زا می باشد

یکی از یاخته ها دوهسته ای است که AA می باشد.
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با شکفتن بساک و رها شدن گرده های رسیده صورت می گیرد.
به انتقال گردۀ رسیده از بساک به کالله گرده افشانی می گویند.

دانۀ گردۀ رسیده به وسیلۀ باد، آب و جانوران در محیط پراکنده می شود یا در همان گل خودلقاحی می کند.

گرسهاافش نی

جانوراین هس�تند که گرده ها را از یک گل به گل دیگر می برند.

پیکر آن ها هنگام تغذیه به دانه های گردۀ رسیده آغشته می شود.
رنگ های درخشان، بوهای قوی و شهد گل، عوامل محرک برای جلب توجه این جانوران می باشد.

گرسهاافش نای 
گل هایی که شهد آن ها قند فراوان دارند را می افشانند.

گیرندۀ فرابنفش در چشم مرکب خود دارند.
پرتو فرابنفش بازتاب شده از گل ها را گرفته و به سوی آن ها می روند.

اغلب زنبورهای کارگر ماده هستند که در اثر لقاح ایجاد شده اند ولی خود آن ها در لقاح شرکت نمی کنند.

تنبوری یاعدل

پستاندارانی هستند که برخی رفتار دگرخواهی با گروه همکاری دارند.
گل های سفیدی که در شب باز هستند را می افشانند. خف شای 

مخصوص گیاهانی است که تعداد فراوانی گل کوچک دارند )مانند بلوط(.
فاقد رنگ های درخشان، بوهای قوی و شیره هستند. گرسهاافش نیاب اب س

پس از گرده افشانی  قرارگیری گردۀ رسیده روی کالله  در صورت پذیرش کالله )هم گونه بودن و سازاگر بودن(  تمایز یاختۀ رویشی دانۀ گرده  ایجاد لولۀ گرده و نفوذ آن در کالله و خامه
میتوز دوتا اسپرم مشابه )a( می سازد  هردو توانایی لقاح دارند و وارد کیسۀ رویانی می شوند.

می کند
 )A( درون لولۀ گرده  هستۀ زایشی هاپلوئید گرده

گامت نر نهاندانگان درون لولۀ گرده ایجاد می شود ولی لولۀ گرده در برچه )قسمت خامه( ایجاد شده است.
گامت نر نهاندانگان در کیسۀ گرده و پرچم یا بساک ایجاد نمی شود.

هر تخمک رسیده حاوی یک کیسۀ رویانی می باشد که در اطراف کیسۀ رویانی بقیۀ یاخته های دیپلوئید خورش واقع هستند.
دور هر کیسۀ رویانی و پارانشیم های خورش اطراف آن، دو پوستۀ تخمک با یاخته های دیپلوئید وجود دارند.

یاختۀ تخم زای هاپلوئید )a(در هر کیسۀ رویانی تعدادی یاخته وجود دارد که دو یاختۀ آن قدرت لقاح دارد
)aa( یاختۀ دوهسته ای با دو هستۀ هاپلوئید مشابه

فرض کنید گل نر با ژنوتیپ AA و گل ماده با ژنوتیپ aa باشد.

لق حاواتولیداگ مزاسرانه ندانگ ن
میتوز منشأ رویان، لپه و گیاه اصلی می شود. =2( )Aa n ) تخم اصلی  )=a n + تخم زا  =( )A n اسپرم 

میتوز =3( )Aaa n ) تخم ضمیمه  )=aa n2 یاختۀ دوهسته ای  + =( )A n اسپرم 
بافت 3n درون دانه )آندوسپرم( می سازد.

یاخته های پارانشیمی دارد.
ذخیرۀ غذای رویان می باشد.

لق حامض عفانه ندانگ ن

دو هسته از دو اسپرمدر کیسۀ رویانی، پنج هسته در لقاح مضاعف شرکت می کنند
سه هسته از دو یاختۀ کیسۀ رویانی

اگر میتوز تخم ضمیمه بدون تقسیم سیتوپالسم باشد  بافت غذایی مایع مثل شیر نارگیل می سازد.انواع آندوسپرم )درون دانه (
اگر میتوز آن با تقسیم سیتوپالسم باشد  بخش گوشتی جامد و سفید نارگیل را می سازد.
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)2 تخمک حاصل شده است  ژنوتیپ والد یا گل ماده را دارد. )n دو پوسته که از یاخته های 
رویان و لپه یا لپه های آن  از میتوز تخم اصلی 2n ایجاد شده است.

از میتوز تخم ضمیمه 3n ایجاد شده است.اندوختۀ  اولیه یا درون دانه )آندوسپرم(
یک الل از والد نر و دو الل مشابه از والد ماده دارد.

بخشای یاسانا﹦ااولیا﹦ایرانه ندانه

)2 تخمک حاصل شده است  ژنوتیپ والد یا گل ماده را دارد. )n دو پوسته که از یاخته های 
رویان و لپه یا لپه های آن  از میتوز تخم اصلی 2n ایجاد شده است.

از میتوز تخم ضمیمه 3n ایجاد شده است.اندوختۀ  اولیه یا درون دانه )آندوسپرم(
یک الل از والد نر و دو الل مشابه از والد ماده دارد.

بخشای یاسانا﹦ااولیا﹦ایرانه ندانه

اگر ژنوتیپ گل نر به صورت aaBB و گل ماده به صورت Aabb باشد، به سؤاالت زیر پاسخ دهید:
الف( انواع ژنوتیپ های گردۀ نارس، هستۀ زایشی، هستۀ رویشی و اسپرم ها  همگی یک نوع aB می شوند.

aB میتوز گرده های رسیده  )aB( میوز یک نوع گردۀ نارس  aaBB والد نر
aB هستۀ رویشی

میتوز  aB هستۀ زایشیaB اسپرم
aB اسپرم

ب( انواع ژنوتیپ های ممکن برای تخم زا و یاختۀ دوهسته ای را بنویسید:

میوز
خورش  Aabb گل ماده

Ab میتوز کیسۀ رویانی با هسته های  Ab
Ab تخم زای آن

AAbb یاختۀ دوهسته ای آن

ab میتوز کیسۀ رویانی با هسته های  ab
ab تخم زای آن

aabb یاختۀ دوهسته ای آن
ج( انواع دانه های حاصل با ژنوتیپ پوسته، رویان و آندوسپرم آن ها را بنویسید:

:Ab در کیسۀ رویانی حاوی هسته های aB 1 لقاح مضاعف اسپرم های 
AaBb )رویان(   2n تخم اصلی  Ab تخم زای +aB اس�پرم 

AAaBbb )آندوسپرم(   3n تخم ضمیمۀ  AAbb یاختۀ دوهسته ای +aB پوستۀ آن همواره ژنوتیپ گل مادۀ Aabb را دارد.اسپرم 

:ab در کیسۀ رویانی حاوی هسته های aB 2 لقاح مضاعف بین اسپرم های 
aaBb )رویان( aB+ تخم زای ab  تخم اصلی  اسپرم 

aB+ یاختۀ دوهسته ای aabb  تخم ضمیمۀ aaaBbb )آندوسپرم( پوستۀ دانۀ آن باز هم ژنوتیپ گل مادۀ Aabb را دارد.اسپرم 

مث لا)1(

سوامث لااتاژنتیکاگی یی

اگر ژنوتیپ آندوسپرم نارگیل به صورت AaaBBBDDd باشد، ژنوتیپ اسپرم، تخم زا، یاختۀ دوهسته ای و تخم اصلی یا رویان آن چیست؟

در هر صفت مثل Aaa، اللی که با بقیه متفاوت است، مربوط به اسپرم )A( و دو الل مشابه دیگر )aa( مربوط به یاختۀ دوهسته ای است.

AaaBBBDDd

ABd   )n( اسپرم
aBD   )n( به وجود می آید. تخم زا AaBBDd از لقاح آن ها تخم اصلی 

یاختۀ دوهسته ای  aaBBDD )همواره در همۀ صفات خالص است.(
AaBBDd  رویان و تخم اصلی

مث لا)2(
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گفتار
۳

تخم اصلی 2n  درون کیسۀ رویانی ابتدا یک میتوز با تقسیم سیتوپالسم نامساوی می کند و دو یاختۀ بزرگ و کوچک ایجاد می کند.

میتوز دو هستۀ 2n ایجاد می کند  تقسیم سیتوپالسم نامساوی  2n تخم اصلی
یاختۀ کوچک تر  منشأ رویان و گیاه اصلی می شود.

یاختۀ بزرگ تر  بخش ارتباط دهندۀ رویان و مادر را ایجاد می کند.

روی ناسانهای 

الف دانۀ رسیدۀ آندوسپرم دار )3nدار (

در غالت )گندم و ذرت( دیده می شود.
در این دانه ها یاختۀ اندوخته دار همان یاخته های 3n آندوسپرمی می باشند.

لپۀ آن ها نازک می باشد.
لپۀ آن ها وظیفۀ انتقال مواد مغذی از آندوسپرم به رویان دارد.

لپۀ آن ها به ذخیرۀ مواد مغذی نمی پردازد.

دیپلوئید پوسته و رویان دارند.این دانه های رسیده یاخته های 
تریپلوئید آندوسپرمی دارند.

انواعاسانا﹦ارسیدۀانه ندانگ ن
)3n ب دانۀ رسیدۀ فاقد آندوسپرم  )فاقد

در حبوبات )لوبیا، نخود و عدس( دیده می شود.
مواد آندوسپرمی جذب لپه ها شده اند.

دو لپۀ قطور با قدرت ذخیرۀ مواد غذایی دارند.
لپه های آن ها هم ذخیره و هم انتقال غذا به رویان دارند.
این دانه ها فقط یاخته های دیپلوئید پوسته و رویان دارند.
باقی ماندۀ آندوسپرم آن ها در حال از بین رفتن می باشد.

لپه ها برگ رویانی هستند.در اغلب موارد لپه های آن ها از خاک خارج می شوند
مدت کوتاهی فتوسنتز می کنند.

در هر نوع دانۀ رسیده

پوسته های دانه  همان پوسته های تخمک از والد ماده می باشند.
لپه و رویان  یاخته های حاصل از میتوز تخم اصلی می باشند.

در آندوس�پرم دارها )ذرت(  یاختۀ 3n حاصل از تخم ضمیمه می باش�د.یاختۀ اندوخته دار
در بدون آندوسپرم ها )لوبیا(  یاختۀ اندوخته دار همان یاختۀ 2n لپه ها است.

ساقۀ رویانی  انتهای باالیی رویان می باشد که زمینه ساز اندام های هوایی می شود.

یک یا دو لپه

مشخص ترین بخش رویان می باشند.
در غالت، یک عدد و در حبوبات دو عدد وجود دارند.

وظیفۀ انتقال مواد غذایی به سایر بخش های رویان را دارند.
به لپه ها، برگ های رویانی نیز می گویند چون در بسیاری از گونه ها از خاک خارج شده و به مدت کوتاهی فتوسنتز می کنند.

ریشۀ رویانی  انتهای پایینی رویان است که زمینه ساز تشکیل ریشۀ گیاه می شود.

اجزایاروی ن
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پوستۀ دانه سخت است و رویان را در برابر شرایط نامساعد محیط و صدمات مختلف حفظ می کند.
پوستۀ دانه، با جلوگیری از ورود آب و اکسیژن به دانه، مانع از رشد رسیع رویان می شود.

بعد از تشکیل رویان )در اثر تقسیم یاختۀ کوچک 2n(  رشد رویان تا مدتی متوقف می شود.
رویان در شرایط مناسب و به کمک هورمون جیربلین، رشد خود را از سر می گیرد.

به گیاه کوچکی که از رشد رویان از دانه خارج می شود، دانۂ رست می گویند.
مشاهدۀ دانۀ رست به معنی رویش یافتن دانه می باشد.

دانه برای رویش به آب، اکسیژن و دمای مناسب نیاز دارد.

2O کافی به رویان  جذب آب توسط دانه  متورم شدن  شکفتن پوسته  رسیدن 
استفاده از ذخایر غذایی

افزایش تنفس هوازی
شروع رشد دانه و دانۀ رست

رشد مریستم ساقه  ایجاد سه سامانۀ پوششی، زمینه ای و آوندی ساقه می دهد.در دانۀ رست
رشد مریستم ریشه  ایجاد سه سامانۀ پوششی، زمینه ای و آوندی ریشه می دهد.
گیاهان گل دار بعد از مدت زمانی از رشد رویشی به تولید گل، میوه و دانه یا همان رشد زایشی می پردازند.

انواع دانه ها از نظر رویش

الف رویش روزمینی

در دانۀ دولپه ای لوبیا و تک لپه ای پیاز دیده می شود.
ابتدا ریشه و سپس ساقه از زیر پوستۀ دانه خارج می شود.

لپه ها در خارج خاک سبز و فتوسنتزکننده اند.
لپه ها پس از مدتی خشک می شوند.

ب رویش زیرزمینی

در دانۀ ذرت تک لپه ای و نخود دولپه ای دیده می شود.
ریشه از زیر لپه و ساقه از باالی لپه خارج می شود.

لپه از خاک خارج نمی شود و فتوسنتز نمی کند.
رشد ساقه و ریشه همواره از دو طرف دانه می باشد.

رویشاسانهای 

تخمک به دانه تبدیل می شود ولی میوه از رشد و نمو بقیۀ قسمت های گل ایجاد می شود.
میوۀ حقیقی  همیشه از رشد تخمدان ایجاد می شود )مثل میوۀ هلو(.

میوۀ کاذب  از قسمتی از گل به غیر از تخمدان حاصل می شود  میوۀ کاذب سیب از نهنج ایجاد می شود.

بخش خوراکی از نهنج ایجاد شده است.در میوۀ کاذب سیب 
تخمدان و تخمک ها در وسط میوه به صورت نازک قرار دارند.

در میوۀ حقیقی هلو  محدودۀ دیوارۀ تخمدان هم شامل بخش خوراکی و هم بخش چوبی ضخیم اطراف دانه می شود.

میوه

میوه ها در حفظ دانه ها و پراکندگی آن ها مؤثرند.
برخی میوه ها با چسبیدن به پیکر جانوران با آن ها جابه جا می شوند.

باد، آب و جانوران عالوه بر گرده افشانی در جابه جا کردن میوه و دانه ها نیز نقش دارند.

در نتیجه توسط جانوران خورده نمی شود.میوۀ نارس معمواًل مزۀ ناخوشایند دارد
زمان الزم برای حفظ دانه های خود را دارد.

هورمون اتیلن با زودرس کردن میوه ها، مدت نگهداری دانه توسط آن ها را کم می کند.
جانوران با خوردن میوۀ رسیده  سبب آزاد شدن دانۀ آن ها می شوند  سبب پراکنش گیاه می شوند.

پوستۀ سخت برخی دانه ها، سبب محافظت آن ها در برابر شیرۀ گوارشی می شود.
رنگ های درخشان میوۀ رسیده، جانوران را به خود جذب می کنند.

هورمون اکسین و جیبرلین در درشت کردن میوه ها و تشکیل میوۀ بی دانه نقش دارند.

پراکنشامیوهای 

اکسین و جیبرلین در این عمل نقش دارند.اگر تخم اصلی و دانه تشکیل نشود
میوۀ بی دانه ایجاد می شود )مانند پرتقال بی دانه(.

اگر لقاح صورت بگیرد  تخم اصلی تشکیل شود  ولی رویان قبل از تکمیل مراحل رشد، بمیرد  دانه های نارس ریز با پوستۀ نازک ایجاد می شوند  به آن ها نیز میوۀ بی دانه گفته می شود )مثل برخی موزها که بی دانه هستند(.
میوهای یابدوناسانه
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از چند روز تا چند قرن می باشد.
معمواًل طول عمر درختان دولپه ای که رشد پسین و کامبیوم دارند از علفی ها بیشتر است.

طولاعمراگی ی نانه ندانه

در مدت یک سال یا کمتر رشد رویشی و زایشی خود را تکمیل می کنند.
پس از تولیدمثل و گل دهی از بین می روند.

گیاه گندم و خیار، نهاندانۀ یک ساله هستند.
همۀ این گیاهان علفی هستند و کامبیوم و رشد پسین ندارند.

گی ی نایکاس له

این گیاهان در سال اول فقط رشد رویشی دارند  ریشه، ساقه و برگ ایجاد می کنند.
شلغم و چغندرقند از این گروه می باشند  رنگ چغندر به دلیل آنتوسیانین درون کریچه های ریشۀ آن است.

این گیاهان در سال اول، مواد غذایی حاصل از فتوسنتز را در ریشۀ خود ذخیره می کنند.
در سال دوم عالوه بر رشد رویشی با مصرف مواد درون ریشه، ساقۀ گل دهنده ایجاد می کنند.

در سال دوم گل می دهند )یک بار لگ می دهند ( ولی دو سال رشد رویشی دارند.

در سال اول نوعی اندام مصرف می باشد که مواد آلی را ذخیره می کند.ریشۀ آن ها
در سال دوم نوعی اندام منبع است که مواد آلی را از خود خارج می کند.

همۀ این گیاهان علفی هستند و اغلب فاقد کامبیوم و رشد پسین می باشند.

گی ی ناسواس له

چندسالۀ علفی
برخی مثل زنبق هستند که زمین ساقه ای در خاک حاوی جوانه دارد.

برخی از آن ها هر سال گل، دانه و میوه می دهند.
سال ها به رویش خود ادامه می دهند.

گی ی ناچندس له

چندسالۀ چوبی

دولپه ای های درختی و درختچه ای هستند.
کامبیوم و رشد پسین قطری دارند.

ممکن است حتی تا چند قرن زندگی کنند.
سال ها رشد رویشی و گل دهی دارند.



هدیه
تعداد سؤاالت : 20 / زمان پیشنهادی :  20 دقیقه

چند مورد عبارت زیر را به نادرستى تکمیل مى کند؟ »در نرگس ……… توت فرنگى براى تکثیر زایشى از بخشى استفاده مى شود که ………« 1
ب( همانند - حاصل رشد تخمک مى باشد. الف( برخالف - زیرزمینى مى باشد.  

د( برخالف - رشد افقى در خاک ندارد. ج( همانند - داراى سه سامانۀ بافتى مختلف مى باشد. 
4( 4 مورد 3( 3 مورد  2( 2 مورد  1( 1 مورد 

هر گیاه فاقد ……… ، قطعًا واجد ……… مى باشد. 2
2( آوند - قدرت ایجاد قارچ ریشه ای 1( گل - یاختۀ جنسی نر متحرک  

4( یاختۀ همراه - آوند 3( دانه - یاختۀ جنسی نر متحرک  
هر ساقه تخصص یافته گیاهى براى تکثیر رویشى، که ……… دارد، ………  3

1( به طور افقی رشد - پایه های جدیدی در محل گره ایجاد می کند.
2( شکل کوتاه و تکمه مانند - از هر غده کوچک یک گیاه جدید ایجاد می شود.

3( ذخیره زیاد مواد غذایی و شکل متورم - هر جوانه می تواند به یک گیاه تبدیل شود.
4( رشد زیرزمینی - خاستگاه یک گیاه می شود.

چند مورد از عبارت هاى زیر دربارۀ فناورى و تکثیر گیاهان به صورت کشت بافت نادرست مى باشد؟ 4
الف( براى تولید انبوه گیاهانى با ویژگى مطلوب در زمین هاى کشاورزى استفاده مى شود.

ب( اغلب مراحل این فن در محیط کاماًل سترون و داراى مواد مورد نیاز گیاه انجام مى شود.
ج( از هر یاخته موجود در سامانه بافت زمینه اى ساقه مى توان در این فن استفاده کرد.

د( توده کال حاصله از این روش داراى یاخته هایى هم شکل با ژن هاى یکسان است.
4( 2 مورد 3( 1 مورد  2( 4 مورد  1( 3 مورد 

کدام گزینه عبارت مقابل را به درستى تکمیل مى کند؟ »هر گل ……… حلقه اى ………، قطعًا ……… دارد.« 5
2( سه - تک جنسی - کاسبرگ به همراه بساک و خامه 1( چهار - کامل - کاسبرگ و تعدادی برچه 

4( سه - بدون برچه - در بساک توانایی تولید تتراد 3( دو - دوجنسی - گرده افشانی توسط حشرات 
بخشى از قسمت تولیدمثلى ماده در گل آلبالو که ……… در آن انجام مى شود، قطعًا ………  6

2( تولید اسپرم ها - از یاختۀ رویشی دانۀ گرده ایجاد شده است. 1( اتصال دوک به تترادها - در پذیرش دانۀ گردۀ مناسب نقش دارد. 
4( تشکیل لولۀ گرده - متورم و دارای دو پوسته می باشد. 3( تشکیل تخمک ها - در سطحی پایین تر از پرچم ها قرار دارد. 

کدام گزینه نمى تواند عبارت مقابل را به درستى تکمیل کند؟ »گیاهى که ……… مى تواند ……… داشته باشد.« 7
2( دانه رسیده آندوسپرم دار ندارد - رشد ساقه رویانی از زیر لپه )ها( 1( رویانی با دو لپه دارد - دو نوع آوند چوبی و کامبیوم 

4( با میتوز، یاخته های جنسی دارای وسیله حرکتی ایجاد می کند - دانه فاقد رویان 3( پریدرم دارد - دانه رسیده ای فقط حاوی یاخته های دیپلوئید 
در مورد شکل مقابل کدام عبارت صحیح مى باشد؟ 8

1( تقسیم )ج( همانند )د( سبب تنوع می شود.
2( بخ�ش )ال�ف( برخ�اف )ب( دیوارۀ داخل�ی و خارج�ی منفذدار 

مشخص دارد.
3( ه�ر یاخته )الف( همانند یکی از یاخته های )ب( در نهایت س�بب 

تشکیل دو اسپرم یکسان می شود.
4( ضم�ن تقس�یم )ج( همانن�د )د(، تغییرات�ی مش�خص در دی�وارۀ 

یاخته های حاصل ایجاد می شود.
چند مورد عبارت مقابل را به نادرستى تکمیل مى کند؟ »……… مجموعۀ کروموزومى درون ……… از ……… بیشتر است.« 9

ب( تعداد - گردۀ نارس - گردۀ رسیده الف( انواع - کیسۀ رویانى لقاح نکرده - گردۀ رسیده 
د( تعداد - تخم ضمیمه - تخم اصلى ج( انواع - کیسۀ رویانى لقاح کرده - تخم ضمیمه 

4( 4 مورد 3( 3 مورد  2( 2 مورد  1( 1 مورد 
چند مورد عبارت مقابل را به درستى تکمیل مى کند؟ »در گیاه الله، تخمک ……… دانه، فاقد ……… مى باشد.« 10

د( برخالف - آندوسپرم ج( همانند - خورش  ب( همانند - لپه  الف( برخالف - پوششى دوالیه اى 
4( 1 مورد 3( 2 مورد  2( 3 مورد  1( 4 مورد  

به طور معمول در درخت نارگیل، بالفاصله پس از مرحلۀ جدا شدن ……… در تقسیِم ………، یاخته هاى ……… ایجاد مى شود. 11
2( کروماتیدهای خواهری - تخم اصلی - دیپلوئید 1( کروموزوم های همتا - یاخته زایشی - هاپلوئید 

4( کروماتیدهای خواهری - یاخته مولد کیسۀ رویانی - هاپلوئید مضاعف 3( کروموزوم های همتا - یاخته مولد گردۀ نارس - هاپلوئید غیرمضاعف 

فصل هشتم
تولیدمثل نهاندانگان
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کدام گزینه نادرست است؟ 12
1( در هر گل آلبالو برخاف کدو تولید یاخته های حاصل میوز نر و ماده می تواند در یک گل انجام شود.

2( در یک گل کامل، کنار هم قرار گرفتن طولی کروموزوم های همتا در کیسۀ گرده و تخمک صورت می گیرد.
3( دانه ای که هر یاخته آن دو مجموعه کروموزوم دارد، همۀ یاخته های آن فرمول ژنتیکی یکسانی دارند.

4( در هر گل کامل تقسیم نامساوی سیتوپاسم، هم پس از تقسیم میوز و هم پس از تقسیم میتوز می تواند اتفاق بیفتد.
در گل ها بخشى با پوشش دوالیه اى، یاخته هاى دیپلوئیدى را دربر گرفته است. در مورد این بخش چند مورد زیر صحیح مى باشد؟ 13

ب( دیوارۀ خارجى منفذدار به صورت صاف یا تزئین دار دارد. الف( حاوى یک کیسۀ رویانى مى باشد. 
د( پس از لقاح این بخش به یک دانه تبدیل مى شود. ج( هر یاختۀ آن قدرت میوز دارد.  

4( 4 مورد 3( 3 مورد  2( 2 مورد  1( 1 مورد 
در گیاهان نهان دانه، یاخته هاى آندوسپرمى ……… یاخته هاى بخش واقع در دو انتهاى رویان دانه ………  14

2( برخاف - به هم فشرده هستند. 1( همانند - هسته درشت مرکزی دارد.  
4( برخاف - قادر به ایجاد دوک نمی باشد. 3( همانند - دیواره نازک غیرچوبی دارد. 

چند مورد زیر دربارۀ گرده افشان ها و گرده افشانى صحیح نمى باشد؟ 15
الف( پیکر گرده افشان ها، هنگام تغذیه از گل ها، به دانه هاى گیاه آغشته مى شود.

ب( رنگ ها و بوهاى قوى برخالف شهد گل ها از عوامل جذب گرده افشان ها مى باشد.
ج( عالئم نورى خاص در گل هاى گرده افشانى شده توسط زنبورهاى عسل فقط در نور فرابنفش دیده مى شود.

د( تعداد فراوانى گل هاى کوچک اغلب در گرده افشانى گل هاى ناکامل دیده مى شود.
4( صفر مورد 3( 1 مورد   2( 3 مورد  1( 2 مورد 

هر قسمت موجود در دانه اولیه زنبق که دو ژن خود را از یک نوع والد گرفته است، قطعًا ………  16
2( هنگام رشد رویان به مصرف غذایی می رسد. 1( از تغییر پوسته تخمک حاصل شده است. 

4( در دو انتهای خود فاقد مریستم نخستین می باشد. 3( قطعًا برخی کروموزوم های کیسه گرده را دارا می باشد. 
چند مورد از عبارت هاى زیر نادرست است؟  17

n3 استفاده مى کند. الف( لوبیا قبل از بالغ یا رسیده شدن دانه اش از مواد غذایى یاخته هاى 
ب( هر گیاه داراى ساقه اى با دستجات آوندى فقط روى یک دایره، مى تواند عالوه بر مریستم نخستین، کامبیوم نیز داشته باشد.

ج( ترکیبات رنگى پاداکسندۀ موجود در یک اندامک مى تواند در اندامک دیگرى به فعالیت بپردازد.
د( در دانۀ رسیدۀ نهاندانگان، برگ رویانى به همراه ریشه و ساقه رویانى وجود دارد.

4( صفر مورد 3( 3 مورد  2( 1 مورد  1( 2 مورد 
اگر ژنوتیپ آندوسپرم تشکیل شده در کیسۀ رویانى AAaBbb باشد، کدام گزینه نادرست است؟ 18

1( رویان تشکیل شده در این کیسۀ رویانی، دارای ژنوتیپ AaBb می باشد. 
2( ژنوتیپ یاخته های اولیۀ تشکیل دهندۀ یاختۀ جنسی نر ممکن است AaBB باشد.

3( ژنوتیپ مادگی تشکیل دهندۀ این کیسۀ رویانی ممکن است AaBb باشد.
4( ژنوتیپ یاخته زایشی تشکیل دهندۀ یاختۀ جنسی نر ممکن است Ab باشد.

n2 درون کیس��ه گرده در درخت گل دار، AabbRW بوده و ژنوتیپ پارانش��یم خورش aaBbRW باشد، دانۀ اولیه اى که  19 اگر ژنوتیپ یاخته هاى 
آندوسپرم ……… دارد، نمى تواند یاخته اى با ژنوتیپ ……… داشته باشد.

aaBbRW - AaaBbbRRR )2   AaBbRW - AaaBBbRWW )1
AaBbRW - AaaBBbRRW )4   AaBbRW - AaabbbRRW )3

کدام گزینه درست است؟ 20
1( قسمتی از گیاه که منبع غذارسانی الزم برای گل دهی شلغم است، قادر به فتوسنتز نمی باشد.

2( گیاه گندم برخاف شلغم، در سالی از زندگی خود می تواند دورۀ رشد رویشی و زایشی خود را کامل کند.
3( گیاهی که چند قرن زندگی می کند نمی تواند فاقد رشد پسین باشد.

4( هر گیاهی که چند سال رشد رویشی دارد، چند سال نیز دانه می دهد.
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هدیه
موارد )الف(، )ج( و )د( نادرست هستند.11 13

دق�ت کنی�د ک�ه اس�م و ویژگی خاص در گیاهان آش�نا! در کنکور ش�ما را گول نزند و با دقت کامل، س�ؤال را بخوانید!! در این س�ؤال تکثیر زاییش مدنظر بوده اس�ت 
 ک�ه در م�ورد نهاندان�گان فق�ط با دان��ه، گل و میوه صورت می گیرد. امی��دوارم اگر عبارات )ال��ف( و )د( را انتخاب کرده بودید از این به بعد س��ؤاالت را با دق��ت زیاد بخوانید!!

)پیازِ نرگس و ساقه رونده توت فرنگی برای تکثیر رویشی می باشد نه زایشی!(.

دانه در تولیدمثل زایشی از رویش تخمک ایجاد می شود و برخاف ریشه، ساقه و برگ فاقد سه سامانۀ پوششی، زمینه ای و آوندی می باشد )درستی ب(.

خزه ها و سرخس ها فاقد دانه هستند که یاختۀ جنسی نر یا اسپرم متحرک دارند و برای لقاح به آب سطحی محتاجند.21 13

گزینۀ )1(: بازدانگان یاختۀ جنس�ی متحرک و گل ندارند. / گزینۀ )2(: خزه ها آوند ندارند و فاقد ریش�ه برای ایجاد قارچ ریش�ه ای هس�تند. / گزینۀ )4(: 
یاختۀ همراه ویژۀ نهاندانگان است ولی خزه نه یاختۀ همراه دارد و نه آوند.

ساقه های تخصص یافته تکثیر رویشی به چهار صورت زمین ساقه، غده، پیاز و ساقه رونده می باشد.31 13

گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. زمین س��اقه و س��اقه رونده، رش�د افقی به ترتیب در زیر و روی خاک دارند ولی تولید پایه های جدید در زمین س�اقه از محل 
جوانۂ انهتایی و جانبی و در س�اقه رونده، از محل گره ها می باش�د. / گزینۀ )2(: نادرس�ت است. پیاز، ساقه زیرزمیینِ کواته تکمه مانند دارد و با غده متورم پراندوخته که در 

سیب زمینی دیده می شود متفاوت است. / گزینۀ )3(: درست است. ساقه غده ای زیرزمینی متورم و پر از اندوخته غذایی آمیلوپاستی می باشد که هر جوانه روی غده آن 
می تواند به یک گیاه تبدیل شود. / گزینۀ )4(: نادرست است.

رشد زیرزمیین در ساقه ها به صورت زمین ساقه، غده و پیاز دیده می شود که در هرکدام در محل جوانه ها و گره ها گیاهان جدید ایجاد می شوند نه یک گیاه!

موارد )الف(، )ب( و )ج( نادرست می باشند.41 11

الف( نادرست است. از فن کشت بافت برای تولید گیاهان با ویژگی های مطلوب و تولید انبوه آن ها در آزمایشگاه استفاده می شود )نه در زمین های کشاورزی!( / 
ب( نادرس�ت اس�ت. همه )نه اغلب( مراحل فن کش�ت بافت در محیط کاماًل سرتون یعنی عاری از میکروب و دارای مواد مورد نیاز رشد گیاه انجام می شود. / ج( نادرست 
اس�ت. در این فن از یاخته ها یا بافت های مریس��می یا اپرانش��یم جوان که قادر به میتوز می باش�ند اس�تفاده می شود ولی یاخته های اسکلرانش��یمی و کالنشیمی در سامانه 
بافت زمینه ای، میتوز ندارند. / د( درست است. در شرایط مناسب و با رشد و تقسیم میتوز یاخته هایی هم شکل به انم کال و سپس ابفت ها یا توده ای تمایز یافته با ژن های 

یکسان و یاخته های هم شکل و یکسان ایجاد می شود.
5114

گلی که س�ه حلقه ای و بدون برچه )بدون قس��مت تولیدمثلی ماده( می باش�د، قطعًا دارای کاسبرگ، گلبرگ و پرچم می باش�د. بساک این گل، حاوی کیسه های گرده و 
یاخته های میوز دهنده برای تولید گرده انرس می باشد. این یاخته ها در تقسیم میوز، قدرت انجام کراسینگ اوور، نوترکیبی، تشکیل تتراد و جدا کردن کروموزوم همتا دارند.

گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. گل دارای مادگی می تواند یک یا چند برچه ای باش�د. / گزینۀ )2(: نادرست است. گل سه حلقه ای تک جنسی، دارای کاسبرگ، 
گلبرگ و پرچم یا مادگی می باش�د که در این صورت یا بس�اک و میله و یا برچه و کاله و خامه و تخمدان می باش�د. / گزینۀ )3(: نادرس�ت اس�ت. گلی که دو حلقه ای و 

دوجنسی است فاقد کاسبرگ و گلبرگ است و دارای هر دو قسمت زایشی پرچم و مادگی می باشد و معمواًل گرده افشانی آن ها با ابد یا آب صورت می گیرد.

بخش تولیدمثلی مادۀ گل، مادگی می باشد که در تخمدان آن، تخمک ها تشکیل می شوند. با توجه به شکل 61 13

کتاب در گل آلبالو، تخمدان هر برچۀ آن در زیر پرچم ها در نهنج قرار گرفته است. 
گزینۀ )1(: میوز در تخمدان ولی پذیرش دانۀ گرده در کالله صورت می گیرد. / گزینۀ )2( و )4(: اسپرم 
در لولۀ گرده ایجاد شده در کالله و خامه به وجود می آید ولی لولۀ گرده بخشی از قسمت های تولیدمثل ماده نمی باشد.

7114

یاخته های جنسی دارای وسیله حرکتی، ویژه گیاهان بی دانه می باشد )خزه و سرخس( پس این گیاهان اصًا دانه ندارند.

گزینۀ )1(: درس�ت اس�ت. گیاه دولپه ای در نهاندانگان می تواند دو نوع یاخته آوند چوبی تراکئیدی و
عنصر آوندی داش�ته باش�د و همچنین اگر رشد پسین داشته باش�ند می توانند دو نوع کامبیوم آوندساز و چوب پنبه ساز 

داش�ته باش�ند. / گزینۀ )2(: درس�ت است. دانه رسیده فاقد آندوسپرم )اندوخته( مخصوص هناندانگان دولپه ای می باشد که در بیشتر از آن ها مانند لوبیا رشد ساقه رویانی 
از زیر لپه می باشد و لپه ها از خاک با رویش روزمینی خارج می شوند. / گزینۀ )3(: درست است. پریدرم و رشد پسین ویژه درختان دولپه ای است و همان طور که می دانید 

2n یعنی پوسته و لپه های قطور و رویان دارند. در دولپه ای ها، دانه رسیده فاقد آندوسرپم است و فقط یاخته های 
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در ش�کل م�ورد نظ�ر )ال�ف( گرده های ن�ارس حاصل می�وز )ج( 81 13
می باشد و )ب( گرده های رسیده حاصل از میتوز )د( می باشند.

گزین�ۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. تقس�یم می�وز برخ��الف میت�وز، 
 / می ش�ود.  یاخته ه�ا  در  تن�وع  س�بب  مختل�ف  تت�رادی  آرایش ه�ای   ب�ا 
گزینۀ )2(: نادرس�ت اس�ت. دی�واره داخلی غیرمنفذدار و خارج�ی منفذدار در 
گرده های رس��یده وجود دارد. / گزینۀ )3(: درس�ت اس�ت. ه�ر گردۀ نارس و 
رس�یده می توان�د در نهایت دو اس�پرم یکس��ان در یک لولۀ گ�رده ایجاد کند. / 
گزینۀ )4(: نادرس�ت اس�ت. تغییرات در دیواره یاخته مخصوص تبدیل گردۀ 

نارس به رسیده و ضمن تقسیم میتوز )د( می باشد.
عبارات )الف(، )ب( و )ج( نادرست می باشند )برو جدول زیر رو تحلیل کن(.91 13

کیسۀ گرده لقاح کردهکیسۀ رویانى لقاح نکردهتخم ضمیمهتخم اصلىگردۀ رسیدهگردۀ نارسمجموعه

1223810تعداد مجموعه
112212انواع مجموعه

فقط مورد )د( صحیح می باش�د. واژه تخمک تا وقتی گفته می ش�ود که لقاحی صورت نگرفته ابش��د. تخمک دارای پوشش دوالیه ای، خورش و کیسه رویانی لقاح 101 14
 3n 2n )لپه و رویان()رد ب( و یاخته های   نکرده است ولی واژه دانه پس از لقاح مضاعف )دوتایی( نهاندانگان و ایجاد تغییرات پوسته گفته می شود که حاوی یاخته های 
)آندوسپرم( می شود که دور آن ها خورش های 2n و پوشش دوالیه ای تخمک 2n قرار گرفته است )در ضمن می دانید که الله تک لپه ای و آندوسپرم دار است( )درستی د(.

 خورش و پوسته، دو بخشی هستند که در تخمک و دانه مشترک می باشند )رد الف و ج(.
نارگیل گیاهی نهاندانه تک لپه می باشد که هم آندوسرپم مایع بدون تقسیم سیتوپالمس و هم جامد گوشیت خورایک هرماه تقسیم سیتوپالمس دارد. 111 12

گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. یاخته زایش�ی دانه گرده با میتوز س�بب ایجاد یاخته های جنسی نر می شود ولی جدا ش�دن کروموزوم همتا ویژه آنافاز 1 میوز 
اس�ت ن�ه میتوز!! / گزینۀ )2(: درس�ت اس�ت. تخم اصلی در گیاهان ق�درت انجام میتوز دارد که بعد از آنافاز و جدا ش�دن کروماتیدهای خواه�ری، دو یاختۀ دیپلوئید با 
اندازۀ سیتوپاسم متفاوت ایجاد می کند. / گزینۀ )3(: نادرست است. بالفاصله بعد از آنافاز میوز 1 که کروموزوم های همتا از هم جدا می شوند، مرحله تلوفاز 1 می باشد 
که محصول آن دو یاخته هاپلوئید مضاعف می باش�ند. / گزینۀ )4(: نادرس�ت اس�ت. یاخته مولد کیس�ه رویانی با میتوز و جدا شدن کروماتیدهای خواهری، به یاخته های 

هاپلوئید با عدد کروموزومی n و تک کروماتیدی تبدیل می شود.
12113

2n حاصل از لقاح اسپرم و  2n دارد )پوس��ته، لپه و رویان( ولی پوس�ته فرمول ژنتیکی مادر و لپه و رویان فرمول تخم  دانه رس�یده نهاندانگان دولپه ای فقط یاخته های 
تخم زا را دارد که می تواند با پوسته متفاوت باشد.

گزینۀ )1(: درست است. آلبالو برخاف کدو، یک گیاه با گل های دوجنسی است که در یک گل هر دو بخش نر و ماده وجود دارد. / گزینۀ )2(: درست است.

 کیسه گرده و تخمک معادل هم می باشند چون در آن ها ضمن میوز تشکیل تتراد )جفت شدن طولی کروموزوم های همتا( صورت می گیرد. / گزینۀ )4(: درست است.
اگر به ش�کل کتاب در مورد یاخته های حاصل از میوز خورش دقت کنید، متوجه می ش�وید که یاخته باقی مانده از س�ه یاخته دیگر حجیم تر می باش�د و همین طور در دانه 
گرده رس�یده آن ها، سیتوپاس�م یاخته رویش�ی از زایشی حجیم تر اس�ت. دقت کنید که اولین میتوز یاخته تخم اصلی نهاندانگان نیز میتوز با تقسیم سیتوپالمس انمساوی 

دارد که یاخته کوچک تر خاستگاه گیاه اصلی می شود.
منظور صورت سؤال تخمک است که فقط مورد )د( دربارۀ آن صحیح است چون هر تخمک پس از لقاح به یک دانه تبدیل می شود.131 11

یکی از یاخته های خورش درون تخمک، با میوز سبب ایجاد یک یاخته مولد کیسه رویانی )چون سه تای دیگر می میرند( می شود ولی تخمک هنوز کیسۀ رویانی ندارد 
)نادرستی الف و ج(. عبارت )ب( در مورد دانۀ گرده )نه تخمک( صحیح است.

14113

دو سر رویان دانه حاوی مریسمت های نخستین ایجاد کننده ساقه و ریشه هستند. آندوسپرم دانه نیز بافت اپرانشیمی دارد. این دو بافت در داشتن دیواره انزک غیرچویب 
و تواانیی تقسیم شدن به هم شبیه می باشند ولی هسته درشت مرکزی و به هم فشرده بودن از ویژگی های اختصاصی بافت مریستمی است.

موارد )الف( و )ب( نادرست می باشند.151 11

الف( نادرس�ت اس�ت. دقت کنید که پیکر گرده افش�ان ها در هنگام تغذیه از گل ها به دانه های گرده آغشته می ش�ود نه به دانه های گیاه!! )چون دانه ها در 
میوه ها نهان هستند و هنوز هم به وجود نیامده اند(. / ب( نادرست است. شهد گل ها نیز عاوه بر رنگ درخشان و بوی قوی در جلب توجه گرده افشان ها مؤثر است. / ج( 

درس�ت اس�ت. زنبورهای عس�ل عائم نوری گل ها را که فقط در نور فرابنفش دیده می شود، تشخیص می دهند. / د( درست است. گیاهان دارای گل های ناکامل که با باد 
گرده افشانی می کنند، تعداد فراوانی از این گل های کوچک را تشکیل می دهند که فاقد کاسبرگ و گلبرگ با رنگ درخشان و  بوی قوی هستند.
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3n نیز دو کروموزوم خود را از والد م�اده و یک کروموزوم را از والد نر گرفته  در دان�ه نهاندان�گان، پوس��ته ه�ر دو ژن خود را از والد ماده گرفته اس�ت و تخم مضیمه 
اس�ت. پس منظور س�ؤال این دو قس�مت )پوسته و آندوسپرم( می باشد چون قسمت دیگر دانه، رویان اس�ت که دیپلوئید بوده و از هر والد یک کروموزوم می گیرد. حتمًا به 

یاد دارید که فقط رویان در دو انتهای خود دارای مریستم نخستین نوک ساقه و ریشه می باشد )علت درستی گزینۀ )4((.

3n ص�ادق نیس�ت. / گزین�ۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. فق��ط پوس��ته دان��ه از تغیی�ر پوس�ته تخم�ک حاص�ل می ش�ود و ای�ن نکت�ه در م�ورد آندوس�پرم 
گزینۀ )2(: نادرست است. فقط آندوسرپم ذخیره غذایی دارد و هنگام رشد رویان به مصرف می رسد و پوسته دانه این ویژگی را ندارد. / گزینۀ )3(: نادرست است. کیسه 
2n دارد که مربوط به والد نر می باش�د ولی پوس�تۀ دانه کامًا حاوی ژن های مادر اس�ت که گاهی هم مثًا در خودلقاحی می تواند کروموزوم های کیس�ه  گرده یاخته های 
 گ�رده را داش�ته باش�د. آندوس�پرم می توان�د کروموزوم های�ی ش�بیه کیس�ۀ گ�رده داش�ته باش�د ول�ی ص�ورت س�ؤال قی�د »ه�ر« و »قطع�ًا« دارد ک�ه گزین�ۀ )3( 

را نادرست می کند.
فقط مورد )ب( نادرست می باشد.171 12

 گیاهان دولپه ای در ساقۀ خود، دستجات آوندی روی یک دایره دارند که برخی از آن ها مثل انواع درختی آن ها کامبیوم دارند.
3n اندوخته ای به نام آندوس�پرم می باش�د که تا قبل از رس�یده شدن دانه، در همه دانه ها  الف( درس�ت اس�ت. دانه اولیه هر نهاندانه ای حاوی یاخته های 
2n لپه ذخیره می شود و فاقد آندوسپرم می شوند. / 3n آن در یاخته های   قابلیت غذارسانی به سایر یاخته ها را دارد. در دولپه ای حین اینکه دانه رسیده می شود، اندوخته 

ب( نادرس�ت اس�ت. گیاهان دولپه که علفی هس�تند ولی کامبیوم مخصوص درختان دولپه ای چندساله است. / ج( درست است. در گیاهان، کاروتنوئیدها و آنتوسیانین ها 
ترکیبات رنگی هس�تند که به ترتیب در رنگ دیس�ه ها و واکوئول ها قرار دارند. در زیس�ت دوازدهم می خوانید که از بین آن ها کاروتنوئیدها در راکیزه، مانع اثر رادیکال آزاد 

می شوند. / د( درست است. رویان دانه رسیده نهاندانگان حاوی لپه )برگ رویانی(، ریشه و ساقه رویانی می باشد.
181 aB aB بوده است. پس یاخته زایشی تولیدکننده آن نیز به صورت  AAaBbb باشد، یعنی یاختۀ جنسی نر  3n دانه به صورت  وقتی آندوسپرم یا یاخته  14

بوده است چون با میتوز این یاختۀ جنسی را ایجاد کرده است.
2n می باش�ند. /  3n از هر دو ژن یکس�ان یک صف�ت، یکی را حذف کنی�د، باقی مانده ه�ا ژنوتیپ رویان  گزین�ۀ )1(: درس�ت اس�ت. ه�رگاه در یاخت�ه 
B را  a و  2n تولیدکننده آن باید هرچه که باشد، بتواند این دو ژن  aB بوده است پس یاخته  گزینۀ )2(: درست است. یاختۀ جنسی نر در این سؤال قطعًا به صورت 
( )یاخته دوهسته ای AAbb بوده و یاختۀ جنسی نر aB بوده است(. / گزینۀ )3(: درست است. یاختۀ جنسی ماده این سؤال حتمًا دارای  AaBB در خود داشته باشد )مثالً 
b را داش�ته باش�د، پس  A و  AAbb درآمده اس�ت، در نتیجه مادگی یا والد ماده نیز باید بتواند ژن های  b بوده اس�ت که یاخته دوهس�ته ای به صورت  A و  ژن های 

می تواند AaBb باشد.
19113

در دانۀ اولیۀ نهاندانگان سه بخش وجود دارد
پوس�ته  2n از والد ماده

رویان  2n از لقاح تخم زا و یکی از یاخته های جنسی نر
آندوسپرم  3n از لقاح یاختۀ دوهسته ای و یاخته های جنسی نر دیگر

گزینۀ )1(: نادرست است. اگر آندوسپرم AaaBBbRRWW باشد، یاختۀ 2n به صورت رویان AaBbRW و پوسته aaBbRW می تواند داشته باشد. /
گزینۀ )2(: نادرس�ت اس�ت. آندوس�پرم نمی تواند Bbb باش�د چون در این صورت والد نر B را داده اس�ت که امکان ندارد. / گزینۀ )3(: درس�ت اس�ت. اگر آندوسپرم 
AaabbbRRW باش�د، واجد دو نوع یاختۀ دیپلوئیدی رویان AabbRW و پوس�تۀ aaBbRW می تواند باش�د و نمی تواند الل B را داشته باشد. / گزینۀ )4(: نادرست 

است. اگر اندوخته AaaBBbRRW باشد، می تواند رویان AaBbRW و پوستۀ aaBbRW داشته باشد.
شلغم گیاهی دوساله علفی است که ریشه آن مانند ریشه اغلب گیاهان، قادر به فتوسنتز و جذب نور برای ساخت مواد آلی نمی باشد، این ریشه در سال اول 201 11

مواد ساخته شده گیاه را ذخیره کرده تا در سال دوم با آزاد کردن آن ها سبب گل دهی گیاه شود.
گزینۀ )2(: نادرس�ت اس�ت. گندم و خیار که گیاه یک س�اله اند و در همان سال اول همانند س��ال دوم زندگی شلغم که دوساله است می توانند رشد رویشی 
و زایش�ی کاملی داش�ته باش�ند. )منظور س��ؤال سال اول زندگی نیس��ت بلکه در یک سال لکی از رشد گیاه می باش��د.( / گزینۀ )3(: نادرست اس�ت. برخی بازدانگان و 
تک لپه ای های درختی تا چند قرن زندگی دارند ولی رش�د پس�ین برحس�ب کتاب شما! فقط در دولپه ای های درختی وجود دارد. / گزینۀ )4(: نادرست است. برخی گیاهان 

چندساله، فقط یک بار در زندگی گل می دهند.
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