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از یاخته تا گیاه فصل ششم

موارد )ج( و )د( صحیح هستند. نهان دانگان بیشترین گونه های گیاهی روی زمین را تشکیل می دهند.11 12
الف( نادرست است. این گیاهان در جای خود ثابت هستند اما مشابه )نه برخالف( جانوران به ماده و انرژی نیاز دارند. / ب( نادرست است. جانوران 
محدودیت ساکن بودن، ندارند و می توانند برای تأمین نیازهای خود جابه جا شوند. / ج( درست است. براساس متن کتاب، گیاهان افزون بر اینکه منبع غذا برای مردم اند، 
تأمین کنندۀ مواد اولیۀ صنایعی مانند داروس�ازی و پوش�اک نیز هس�تند. / د( درس�ت است. طبق فصل 1 کتاب درس�ی، از راه های افزایش کمیت و کیفیت غذای انسان، 

شناخت روابط گیاهان و محیط زیست است.

امروزه نهان دانگان )لگ دار( بیشترین گونه های گیاهی روی زمین هستند. 
گیاهان عالوه بر تأمین غذا در ایجاد مواد اولیۀ صنایعی مثل داروسازی و پوشاک نیز نقش دارند.

در جای خود ثابت هستند، ولی مانند سایر جانداران به ماده و انرژی نیاز دارند. 
به جز نوع انگل )مانند سس( بقیه فتوسنتزکننده اند. 

فاقد کلسترول در غشای یاخته هستند و سانتریول ندارند. 

نکات اولیه گیاهان

موارد )الف(، )ب( و )د( از وظایف دیواره می باشد.21 13

دیوارۀ یاختۀ گیاهی س�بب حفظ ش�کل یاخته، اس�تحکام یاخته و در نتیجه اس�تحکام پیکر گیاه، کنترل تبادل مواد بین یاخته ها و جلوگیری از ورود میکروب بیماری زا 
می ش�ود. دقت کنید که دیواره برخالف غش�ای یاخته، نفوذپذیری انتخابی مواد ندارد و فقط براس�اس قطر و اندازه مواد، آن ها را از منافذ خود عبور می دهند ولی غش�ا در 

انتقال مواد نقش انتخابی )نسبی( و برحسب نیاز یاخته دارد )نادرستی ج(. 

توسط پروتوپالست زنده تولید می شود.
حفظ شکل یاخته
استحکام یاخته 

استحکام پیکر گیاه 

کنترل تبادل مواد بین یاخته ها در گیاه
جلوگیری از ورود عوامل بیماری زا

عملکرد دیوارد

موارد )الف(، )ب( و )د( درست هستند. در یاخته های گیاهی پروتوپالست شامل غشا، سیتوپالسم و هسته )قسمت اصلی یک یاختۀ جانوری( می باشد )حتماً 31 13
به یاد دارید که یاختۀ یقه دار اسفنج، یک یاختۀ جانوری می باشد(.

الف( درس�ت اس�ت. خارجی ترین قس�مت پروتوپالس�ت، غشا است که از دو الیۀ فس�فولیپیدی ایجاد شده است. / ب( درس�ت است. پروتوپالست با 
 داش�تن اندامک های مختلف قادر به تولید الیه های مختلف دیواره اس�ت. / ج( نادرس�ت است. حفظ شکل و استحکام یاخته، یکی از وظایف دیواره )نه پروتوپالست( است. / 
د( درس�ت اس�ت.از فصل )1( باید به یاد داش�ته باشید که هسته یاخته، قسمتی است که شکل، اندازه و کار یاخته را مشخص می کند و فعالیت های آن را کنترل می کند. 

همان طور که گفتیم، هسته نیز قسمتی از پروتوپالست است ولی حفظ شکل یاختۀ گیاهی بر عهدۀ دیوارۀ آن است. 

بخش زنده و دارای متابولیسم )سوخت وساز( یاخته می باشد.
شامل غشا، سیتوپالسم )میان یاخته( و هسته می باشد.  )سیتوپالسم، مجموعۀ مادۀ زمینه ای و اندامک های غشادار )به جز هسته( می باشد.(

توسط دیواره احاطه شده است.  هم ارز یاخته در جانوران می باشد.
تولید دیواره را انجام می دهد. 

ت
پروتوپلاس

پروتوپالس�ت دارای س�ه بخش هس�ته، سیتوپالسم و غشا می باشد که فقط غشا فاقد نوکلئیک اسید اس�ت و خاصیت تراوایی نسبی نیز دارد )دقت کنید که دنا 41 14
عالوه بر هسته در راکیزه و دیسه ها نیز وجود دارد(.

گزینۀ )1(: کنترل تبادل مواد بین یاخته ها در کنار حفظ ش�کل یاخته، وظیفۀ دیواره اس�ت که بخش�ی از پروتوپالس�ت نمی باشد )این گزینه خیلی تله 
داش��ت! یادت باش��ه س��ؤال در مورد چیه؟!(. / گزینۀ )2(: گلیکوژن در جانوران و قارچ ها س�اخته و ذخیره می ش�ود، قند در گیاهان به صورت نشاس�ته ذخیره می شود )الًک 
گیاهان لگیکوژن و الکتوز ندارند(. / گزینۀ )3(: شبکۀ آندوپالسمی شبکه ای از لوله ها و کیسه ها دارد اما دستگاه گلژی سبب بسته بندی مواد می شود )به نظرم برو یک دور 

نمودار درختی فصل )1( یا درسنامۀ این قسمت اندامک ها رو دوباره بخون تا جلوتر دوباره اعصابت داغون نشه!(. 
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229 اولین بار، رابرت هوک، توس�ط میکروس�کوپ  س�اده مقابل توانست چوب پنبه متش�کل از یاخته های مرده حفره مانند را ببیند. این 51 14
یاخته ها توسط دیواره هایی از هم جدا شده بودند و فاقد پروتوپالست زنده بودند.

گزین�ۀ )1(: حفره ه�ا توس�ط دیواره از هم جدا ش�ده بودند ولی خود دیواره ها، حفره نیس�تند. / گزین�ۀ )2(: در بافت مرده، 
پروتوپالست وجود ندارد. / گزینۀ )3(: فقط بافت چوب پنبه  را مشاهده کرد )نه بافت های مختلف(. 

اولین بار با میکروسکوپ ساده یاخته را مشاهده کرد. 
بافت مردۀ چوب پنبه را مشاهده کرد. 

در یاخته های مرده حفراتی وجود داشت. 
حفرات توسط دیواره از هم جدا شده بودند.

پروتوپالستی مشاهده نکرد. 

رابرت هوک

ش�کل مورد نظر بیانگر مراحل س�اخت تیغۀ میانی به عنوان یک الیه مش�ترک پکتینی در سیتوپالس�م بعد از تقسیم هس�ته می باشد که بسته بندی آن توسط 61 11
دس��تگاه گلژی انجام ش�ده اس�ت )نه شبکۀ آندوپالسمی( )درس�تی گزینۀ )1( و نادرس�تی گزینۀ )4((. تیغۀ میانی در حقیقت یک الیه دیوارۀ مشترک می باشد که مانع رشد 

یاخته نمی شود و در طی ساخت به تدریج تعداد منافذ بین ریزکیسه ها کم می شود )نادرستی گزینۀ )2((. در مورد گزینۀ )3( دقت کنید که وجود هم زمان پکتین و سلولز 
در دیوارۀ نخستین می باشد )نه تیغۀ میانی که فقط پکتین دارد(.

یک الیه مشترک بین دو یاخته تقسیم شده می باشد.
اولین الیه دیواره است که پس از تقسیم هسته ایجاد می شود  قدیمی ترین دیواره است.

سیتوپالسم یاخته را به دو بخش تقسیم می کند. این دیواره در ابتدای ساخت در تماس با غشا می باشد.
از پلی ساکاریدی به نام پکتین ساخته شده است.

پکتین مانند چسب دو یاخته را کنار هم قرار می دهد که درون ریزکیسه های غشادار قرار دارند.
به صورت ریزکیسه هایی منفذدار توسط شبکۀ آندوپالسمی و گلژی یاختۀ اولیه ایجاد می شود  به تدریج تعداد منافذ تیغۀ میانی کاهش می یابد.

تیغ ﹦ میانی

عبارات )الف( و )ب( در مورد دیوارۀ نخستین که الیۀ داخلی دارای خاصیت رشد، گسترش و کشش می باشد و اندازۀ آن با رشد پروتوپالست زیاد می شود، 71 11
صحیح می باشند. عبارت )ج( در مورد دیوارۀ پسین است که مانع رشد یاخته می شود و عبارت )د( و )ه�( نیز در مورد تیغۀ میانی است که خارجی ترین الیۀ دیواره یاخته 

می باشد و در وسط سیتوپالسم یاختۀ دوهسته ای ایجاد می شود.

موارد )ب( و )ج( عبارت را به درس�تی تکمیل می کنند. براس�اس ش�کل کتاب درس�ی، در صورت نبود دیوارۀ پسین، دیوارۀ نخس��تین که منظور سؤال است، 81 14
پروتوپالست را مستقیمًا مانند قالبی دربر می گیرد )دوستان عزیزم شیوۀ طراحی جدید سؤاالت کنکور بدین شلک است که باید دقیقاً متن کتاب درسی در مورد یک قسمت 

را بلد باشید!(.
الف( نادرست است. تیغۀ میانی از پکتین ساخته شده که مانند چسب عمل می کند و دو یاخته را کنار هم نگه می دارد. / ب( درست است. براساس 
ش�کل کتاب درس�ی، دیوارۀ نخس�تین از خارج به تیغۀ میانی که از پکتین ساخته شده است، متصل می باش�د. / ج( درست است. حتماً  به یاد دارید که کربوهیدرات ها در 
الیۀ خارجی غشا قرار گرفته اند و چون دیوارۀ نخستین، مستقیمًا پروتوپالست را دربر گرفته است پس از سمت داخل خود به بخش خارجی غشا و کربوهیدرات آن اتصال 

دارد. / د( نادرست است. کلمۀ الیه ها و رشته های سلولزی موازی مربوط به دیوارۀ پسین می باشد. 
دیوارۀ پس�ین، فاقد پکتین اس�ت و چون نس�بت به الیه های دیگر دیواره دیرتر ساخته می شود، جوان تر اس�ت و طبق شکل کتاب نزدیک ترین الیه به غشای 91 11

یاخته دارندۀ آن است.
گزینۀ )2(: دیوارۀ نخس�تین و پس�ین دارای رش�ته های سلولز می باش�ند و فقط تیغۀ میانی فاقد سلولز اس�ت، تیغۀ میانی نسبت به سایر الیه ها مسن تر 
اس�ت اما طبق ش�کل کتاب دورترین الیه نس�بت به فسفولیپیدهای غشا اس�ت. / گزینۀ )3(: دیوارۀ نخستین دارای پکتین و سلولز است اما با توجه به شکل، دیوارۀ پسین، 
ضخیم تر است. / گزینۀ )4(: در دیوارۀ یک یاخته هرچه الیه ای به غشای یاخته نزدیک تر باشد، دیرتر ساخته شده و نسبت به سایر یاخته ها جوان تر است، خارجی ترین الیۀ 

دیوارۀ پسین در مجاورت دیوارۀ نخستین قرار گرفته است )پس جوان ترین الیه بخشی است که به غشا نزدیک تر است که همان الیۀ داخلی دیوارۀ پسین می باشد(.

توجه داشته باشید که محل قرارگیری الیه های دیواره به نسبت پروتوپالست سنجیده می شوند و هر الیه ای که به پروتوپالست نزدیک تر باشد، داخلی تر است و برعکس.

B

رابرت1هوک 151 

A

تیغۀ1میانی1 152 

B

153

C

C

نکته



از یاخته تا گیاد

230

شم
 ش

ول
ل

به صورت یک الیه توسط پروتوپالست هر یاخته ساخته می شود.
به سمت داخل تیغۀ میانی ساخته می شود  از خارج به تیغۀ میانی متصل می باشد.

رشته های سلولز به همراه پکتین دارد.
در بدو تشکیل مانند قالبی پروتوپالست را دربر می گیرد و به دلیل کشش و گسرش، مانع رشد یاخته نمی شود.

اندازه آن با افزایش رشد پروتوپالست و اضافه شدن ترکیبات دیواره، زیاد می شود.
در بافت کالنشیم، از همه ضخیم تر است.

رشته های سلولزی موازی مانند دیوارۀ پسین ندارد. 

دیوارۀ نخستین

در برخی یاخته ها توسط پروتوپالست و به سمت داخل دیوارۀ نخستین ساخته می شود.
چند الیه ای می باشد  تا وقتی یاخته زنده است از داخل به غشای یاخته نزدیک می باشد.

رشته های سلولزی دارد که جهت رشته ها درون هر الیه به صورت موازی است.
جهت رشته های سلولزی هر الیه با الیه مجاور آن متفاوت و زاویه دار است  این ویژگی سبب استحکام و تراکم زیاد آن می شود.

رشد یاخته پس از تشکیل آن ها متوقف می شود.
در بافت اسکلرانشیم و آوند چوبی، حاوی ترکیبات لیگنینی شده و استحکامی می شود.

دیوارۀ پسین

هرچه دیواره سازی بیشتر شود  تیغۀ میانی از پروتوپالست دورتر می شود و پروتوپالست کوچک تر می گردد.

ساختار و انواع دیوارد ها

همۀ موارد عبارت را به درستی تکمیل می کنند. 101 11
الف( بعد از تقس�یم هس�ته، تیغۀ میانی که توس�ط یاخته دوهس�ته ای تولید می ش�ود سیتوپالس�م را به دو بخش تقس�یم کرده و دو یاختۀ جدید با دو 
پروتوپالست مجزا ایجاد می کند. / ب( دیوارۀ نخستین اولین الیه از دیواره است که رشته های سلولزی دارد و طبق متن کتاب، قابلیت گسترش و کشش دارد. / ج( دیوارۀ 

پسین فاقد پکتین است و همواره بیش از یک الیه دارد. / د( دیوارۀ پسین دارای رشته های موازی سلولزی در هر الیه است و به دیوارۀ نخستین متصل است. 
دیوارۀ پسین برخالف تیغۀ میانی و دیوارۀ نخستین چندین الیه دارد. 111 14

گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. دیوارۀ پسین مانع از رشد یاخته می شود ولی در صورت چوبی شدن باعث مرگ می شود. / گزینۀ )2(: نادرست است. با 
توجه به شکل کتاب درسی، دو الیۀ غیرمجاور از دیوارۀ پسین، می توانند رشته های سلولزی موازی هم داشته باشند. / گزینۀ )3(: نادرست است. دیوارۀ پسین در بعضی 
از یاخته های گیاهی س�اخته می ش�ود و اگر چوبی ش�ود، باعث مرگ یاخته می شود. پس در این حالت دیگر پروتوپالستی وجود ندارد که دیوارۀ پسین به آن متصل باشد. / 

گزینۀ )4(: درست است. براساس متن کتاب، دیوارۀ پسین مانع از رشد یاخته می شود.
با توجه به شکل کتاب درسی، قدیمی ترین الیۀ دیوارۀ پسین از طرف خارج خود به دیوارۀ نخستین متصل است که دیوارۀ نخستین رشته های سلولزی موازی 121 13

هم ندارد. همچنین، درونی ترین الیه هم به غشا متصل است که در آنجا هم رشته های سلولزی موازی دیده نمی شود )غشا هم که رشته های سلولزی نداره!(. 
گزینۀ )1(: قدیمی ترین الیۀ س�لولزدار یک یاختۀ گیاهی، دیوارۀ نخس�تین است که پکتین نیز دارد. / گزینۀ )2(: جدیدترین الیه دیوارۀ پسین نزدیک 
غش�ا و قدیمی ترین الیه در مجاورت دیوارۀ نخس�تین قرار گرفته اس�ت. / گزینۀ )4(: رشته های س�لولزی هر الیه از دیوارۀ پسین با هم موازی و با الیۂ دیگر زاویه دارند ولی 

می دانید که دو خط موازی، زاویه ای با یکدیگر به وجود نمی آورند.
بخش )الف( قدیمی ترین و )د( جدیدترین الیه دیوارۀ پس�ین هستند. بخش )ب( دیوارۀ نخستین 131 12

و بخش )ج( تیغۀ میانی را نشان می دهد )با این اوصاف، موارد اول و سوم نادرست هستند(. 
مورد اول( نادرس�ت اس�ت. دیوارۀ پس�ین فاقد پکتین اس�ت اما )الف( و )د( هم زمان تولید 
نش�ده اند، الیه های نزدیک به غش�ا دیرتر تولید ش�ده اند پس )د( نس�بت به )الف( جوان تر اس�ت. / مورد دوم( 
درس�ت اس�ت. هرچه از تیغۀ میانی به سمت غش�ای یاخته برویم با الیه های دیواره ای جدیدتر روبه رو می شویم 
 پس )د( جدیدترین الیۀ دیواره اس�ت ولی در تمام یاخته های گیاهی، تیغۀ میانی قدیمی ترین الیۀ دیواره اس�ت. / 
مورد س�وم( نادرس�ت اس�ت. از بین این دو الیه، فقط دیوارۀ نخس�تین )ب( قابلیت گسترش و کشش همراه با 
رش�د یاخته دارد. از طرفی دیوارۀ پس�ین مانع رش�د یاخته می ش�ود. / مورد چهارم( درست است. همۀ یاخته ها 

تیغۀ میانی و دیوارۀ نخستین دارند اما دیوارۀ پسین در بعیض از یاخته های گیاهی مشاهده می شود.
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231 موارد )ب( و )ج( نادرست هستند. 141 12
الف( درست است. خارجی ترین الیۀ یاختۀ گیاهی، دیواره است که برخالف غشا نفوذپذیری انتخابی ندارد. / ب( نادرست است. خارجی ترین بخش 
پروتوپالست، غشاست ولی دیواره همانند غشا در یاختۀ گیاهی فاقد کلسترول می باشد )لکسترول در ساختار غشای یاخته های جانوری وجود دارد(. / ج( نادرست است. 
تیغۀ میانی، بین دو یاختۀ مجاور، مش�ترک اس�ت. یعنی هر یاخته یک تیغۀ میانی مجزا برای خودش نمی س�ازد. / د( درس�ت است. تیغۀ میانی و دیوارۀ نخستین الیه های 

پکتین دار هستند که هیچ کدام مانع رشد یاخته نمی شوند.
موارد )ج( و )د( صحیح می باشند.151 14

الف( نادرس�ت اس�ت. پالسمودس�م ها و الن ها در محل دیوارۂ یاخته ای تشکیل می ش�وند )نه غشا!(. / ب( نادرست اس�ت. الن ها مناطقی هستند که 
دیواره در آنجا نازک ابیق مانده است )نه اینکه نازک شده است( چون فاقد دیوارۀ پسین است )در یاخته های زنده، الن ها حاوی تعداد زیادی منفذ به نام پالسمودسم 
می باش��ند پس هر الن یک منفذ نمی باش��د بلکه یک محل نازک از دیوارۀ یاخته اس��ت(. / ج( درس�ت اس�ت. بافِت زنده ای که در گیاه در حال دیواره سازی است، هرچه 
دیواره سازی آن بیشتر می شود، تیغۀ میانی آن نیز از غشای یاخته و پروتوپالست دورتر می شود. / د( درست است. پالسمودسم ها، منافذی یا کانال هایی حاوی سیتوپالسم 

در دیوارۀ یاخته های زنده گیاهی هستند که با بررسی بافت های گیاهی توسط میکروسکوپ الکروین مشاهده می شوند.
بخش )ج( حاوی تیغۀ میانی و دیوارۀ نخستین است که هر دو دارای پکتین می باشند. با توجه به شکل کتاب درسی، بخش )الف( دیوارۀ پسین، بخش )ب( 161 12

تیغۀ میانی و بخش )ج( الن است.
گزینۀ )1(: پالسمودس�م ها در مناطقی از دیواره به نام الن به فراوانی وجود دارند. / گزینۀ )3(: از بین الیه های دیواره، فقط دیوارۀ پس�ین مانع رش�د 

یاخته می شود. / گزینۀ )4(: تیغۀ میانی برخالف دیوارۀ پسین رشته های سلولزی موازی ندارد.

پالسمودسم ها و الن ها در هنگام تشکیل دیوارۀ جدید پایه گذاری می شوند )نه اینکه بعدًا ایجاد شوند(.

کانال هایی سیتوپالسمی در دیواره ها می باشند که مخصوص یاخته های زنده 
هستند.

مواد مغذی و سایر ترکیبات از یاخته ای به یاختۀ دیگر می روند.
4C بین یاخت�ۀ میانبرگ و غ�الف آوندی  3C و  در انتق�ال م�واد اس�یدی 

4C مؤثر است )دوازدهم(. گیاهان 
در انتقال مواد به روش سیمپالستی در عرض ریشه مؤثر است )فصل 7(.

با میکروسکوپ الکروین دیده می شوند.
در یاختۀ چوبی شده یا مرده وجود ندارد.

پالسمودسم

منطقه ای است که دیوارۀ یاخته در آن انزک مانده است.
دیوارۀ دوم در محل الن تش�کیل نمی ش�ود.  در محل الن لیگنینی ش�دن رخ 

نمی دهد )گفتار 2(.
در بافت زنده حاوی تعداد زیادی پالسمودسم می باشد.

الن ها

ارتباط دیوارد ای بین یاخته ای

پالسمودس�م ها در مناطق�ی از دی�واره به نام الن به فراوانی وجود دارند. در محل الن تیغۀ میانی و دیوارۀ نخس�تین وج�ود دارد که این الیه ها برخالف دیوارۀ 171 12
پسین قابلیت کشش و گسترش دارند. 

گزینۀ )1(: الن به منطقه ای گفته می ش�ود که دیوارۀ یاخته ای در آنجا نازک مانده اس��ت )نه اینکه نازک تش��کیل شود، با توجه به شلک کتاب درسی، در 
محل الن و در یاخته های دارای دیوارۀ پسین، تیغۀ میانی و دیوارۀ نخستین همان ضخامت قبلی خود را دارند و نازک نشده اند(. / گزینۀ )3(: با توجه به شکل کتاب، 

در محل الن، دیوارۀ پسین وجود ندارد. / گزینۀ )4(: این گزینه پالسمودسم را تعریف کرده است ولی سؤال در مورد الن است.
موارد )الف( و )د( صحیح هستند. دیوارۀ پسین مانع از رشد یاخته می شود.181 12

الف( درس�ت اس�ت. رش�ته های سلولزی در هر الیۀ دیوارۀ پسین با هم موازی اند و با الیۀ دیگر زاویه دارند. / ب( نادرست است. دیوارۀ پسین همواره 
از چند الیه تشکیل شده است. / ج( نادرست است. در محل الن دیوارۀ پسین وجود ندارد که بخواهد اتفاقی برایش بیفتد )شلک کتاب درسی(. / د( درست است. تمام 

الیه های دیواره توسط اندامک های پروتوپالست تولید می شود.
موارد )ب( و )ج( در مورد دیواره های پسین که فقط در برخی بافت ها ایجاد می شوند، همواره صحیح می باشند.191 11

الف( نادرس�ت اس�ت. این عبارت در مورد غش�ای یاخته اس�ت )نه دیواره(. / ب( درست است. هرچه دیواره سازی بیشتر ش�ود، فاصلۀ تیغۀ میانی تا 
غشای یاخته بیشتر می شود. / ج( درست است. در محل الن دیوارۀ ثانویه ساخته نمی شود و دیوارۀ یاخته به دلیل داشتن تیغۀ میانی و دیوارۀ نخستین، نازک تر از مجاور 

خود می باشد. / د( نادرست است. گوارش سلولز دیوارۀ پسین در رودۀ بزرگ و به کمک آنزیم های مترشحه از میکروب ها آغاز و تمام می شود. 
سؤال در مورد واکوئول می باشد که طبق تیتر کتاب درسی، »محیل برای ذخیرۂ مواد« می باشد که دربارۀ این اندامک فقط مورد )ج( نادرست است.201 13

در گیاه، هر واکوئول، حاوی شیرۀ واکوئولی از آب و مواد دیگر می باشد که مقدار و ترکیب این شیره در بافت های مختلف یک گیاه و در گیاهان مختلف متفاوت می باشد 
)درستی الف و ب(.

برخی بافت های گیاهی تعداد زیادی واکوئول ریز دارند ولی برخی یاخته ها، دارای یک واکوئول درشت برای ذخیرۀ آب دارد که بیشتر حجم یاخته را فراگرفته است )نادرستی ج(.

در محیط رقیق، با تورژسانس، پروتوپالست حجیم شده و به دیواره می چسبد ولی در محیط غلیظ، با پالسمولیز، پروتوپالست کوچک شده و غشا از دیواره فاصله می گیرد )درستی د(.
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از یاخته تا گیاد
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اندامکی تک غشایی در سیتوپالسم یاخته های گیاهی برای ذخیرۂ مواد می باشد.

آب و مواد دیگر دارد.درون آن مایعی به  نام شیرۀ واکوئولی دارد
مقدار و ترکیب آن در بافت های مختلف یک گیاه و بین گیاهان مختلف، متفاوت می باشد.

وقتی آب محیط زیاد باشد  واکوئول برخی یاخته ها آب جذب می کنند  پروتوپالست آن ها به دیواره می چسبد  دیوارۀ یاخته تا حدی 
کشیده می شود ولی پاره نمی شود  یاخته دچار تورژسانس )تورم( می شود.

تورژسانس بافت ها در اندام های غیرچوبی )برگ و ساقۀ علفی (  سبب استواری آن اندام ها می شود )در هیچ گیاهی، برگ چوبی نمی شود(.
کمبود آب محیط  کاهش حجم واکوئول  جمع شدن پروتوپالست  افزایش فاصلۀ دیواره از غشا  پالسمولیز یاخته

اگر پالسمولیز طوالنی مدت باشد  پژمردگی گیاه ایجاد می شود  حتی با آبیاری نیز رفع نمی شود  مرگ یاخته ها  مرگ گیاه

واکونوف

موارد )الف( و )د( صحیح می باشند )الًک تو این تست به دو چیز دقت کنید! هر جا غلیظ تره، یعنی فشار اسمزیش بیشتره و تمایلش به آبگیری هم بیشتره! حاال 211 11
اگه یاخته غلیظ تر بود، خب آب می خوره گنده می شه و غشاش می چسبه به دیوارش!(.

الف و د( درس�ت هس�تند. وقتی محیط غلیظ و فشار اسمزی باالیی داشته باشد، واکوئول ها و پروتوپالست آبدهی یا پالسمولیز کرده و فاصلۀ دیواره از 
پروتوپالست زیاد می شود ولی در محیط رقیق، فشار اسمزی یاخته بیشتر بوده و با آبگیری پروتوپالست حجیم تر می شود. / ب( نادرست است. غشا جزئی از پروتوپالست 
اس�ت بی دقت! با آبگیری یاخته در محیط رقیق، فاصلۀ دیواره و پروتوپالس�ت کم می ش�ود! / ج( نادرس�ت اس�ت. در محیط غلیظ، واکوئول ها به جای تورم یا آبگیری به 

آبدهی می پردازند.
ش�کل )الف( معرف تورژس�انس یا تورم یاخته در اثر آبگیری زیاد در محیط رقیق می باش�د که فش�ار اسمزی 221 13

یاخته از محیط بیشتر بوده است. ادامۀ این عمل سبب شادابی گیاه می شود. شکل )ب( معرف پالسمولیز می باشد که در 
محیط غلیظ کم آب با فش�ار اس�مزی باالی محیط رخ می دهد که اگر طوالنی مدت رخ دهد، پژمردگی حاصل از آن حتی 

با آبیاری نیز رفع نمی شود و سبب مرگ یاخته ها و گیاه می شود.

یاخته ای که تورم  می یابد حجیم می ش�ود و برخالف یاختۀ پالس�مولیز شده، فاصلۀ بین اندامک های آن کم ولی فاصلۀ 
بین غشا و دیوارۀ یاخته ای آن زیاد می شود )نادرستی گزینۀ )2((.

فقط مورد )الف( صحیح اس�ت. اندامک گلوتن دار، واکوئول اس�ت که تجمع آب درون آن باعث ایجاد حالت تورژس�انس در یاخته ها می ش�ود، حالت تورم 231 12
یاخته ها در بافت های گیاهی سبب می شود که اندام های غیرچوبی مانند برگ و گیاهان علفی استوار بمانند.

ب( نادرس�ت اس�ت. در محیط رقیق آب وارد یاخته می ش�ود، در نتیجه پروتوپالس�ت حجیم و به دیواره فش�ار می آورد. دیوارۀ یاخته )نه واکوئول( در 
برابر فشار تا حدی کشیده می شود اما پاره نمی شود )آخه اندامک که دیواره نداره عاقل!(. / ج( نادرست است. در حالت پالسمولیز، پروتوپالست جمع می شود )نه دیواره(. 
دیواره استحکام باالیی دارد و حتی در حالت پالسمولیز هم تغییری از نظر جمع شدن خود نمی کند. / د( نادرست است. طبق متن کتاب آنتوسیانین ییک از ترکیبات رنگی 

است که در واکوئول ذخیره می شود و به همۀ ترکیبات رنگی که در آن ذخیره می شود، آنتوسیانین گفته نمی شود.

موارد )الف( و )د( صحیح می باش�ند. وقتی فش�ار اس�مزی محیط باالست، یعنی محیط غلیظ است و س�بب آبدهی یا پالسمولیز یاخته می شود. در این حالت 241 14
پروتوپالس�ت پالس�مولیز یافته و فاصلۀ غش�ا با دیوارۀ یاخته زیاد می ش�ود. برعکس این حالت، در محیط رقیق که فشار اسمزی محیط کم است، یاخته با تورژسانس خود 

سبب کاهش فاصلۀ غشا با دیواره می شود.
این قبیل تست ها خوبی که دارند این است که هم متن کتاب دوره می شود و هم در تله های بی دقتی با چند نقطه چین قرار می گیرید. 251 13

در صورتی که محیط گیاه غلیظ باش�د، گیاه آب زیاد ی از دس�ت می دهد و پژمرده می ش�ود. اگر این محیط ادامه دار و طوالنی باشد، پژمردگی حاصل شده حتی با آبیاری 
فراوان نیز رفع نمی شود و یاخته ها می میرند.

در محیط رقیق نیازی به آبیاری فراوان گیاه نیست )نادرستی گزینه های )2( و )4((.

فقط مورد )ب( درست می باشد.261 14
الف( نادرس�ت اس�ت. گلوتن یکی از ترکیبات پروتئیین و نیتروژن دار موجود در ش�یرۀ واکوئولی است. / ب( درست است. گلوتن پروتئین ذخیره ای در 
واکوئول گندم و جو می باش�د که در هنگام رش�د و نمو رویان مصرف می ش�ود. / ج( نادرست است. گلوتن، آنتوسیانین، آب و سایر مواد اسیدی در واکوئول به عنوان مادۀ 
ذخیره ای هستند )دقت کنید که این مواد در واکوئول ها تولید نشده اند(. / د( نادرست است. ریشۀ چغندر قرمز، برگ، کلم بنفش و میوۀ پرتقال توسرخ، همگی مقدار فراوانی 

آنتوسیانین دارند.

واکوئول 155 

B

B

نکته

C

156

A

A

نکته
11

21

C



233

آب 
در غشای واکوئول ها، پروتئین تسهیل کنندۀ اختصاصی برای عبور آب وجود دارد )فصل 7(.

تنظیم حجم یاخته را انجام می دهد.
می تواند از غشای پروتوپالست و واکوئول، آزادانه و بدون صرف انرژی عبور کند.

ییک از ترکیبات رنگی واکوئول هاست.

در واکوئول ها ذخیره می شوند.
رنگ آن ها در pHهای مختلف، متفاوت می باشد.

در ریشۀ چغندر قند قرمز، کلم بنفش و پرتقال توسرخ به فراوانی وجود دارد.
نقش پاداکس�ندگی ضدس�رطان دارند  مانع اث�ر رادیکال های آزاد 

راکیزه بر مولکول های زیستی می شوند )دوازدهم(.
باز هم یادتون باش�ه که آنتوس�یانین ییک از مواد رنگی واکوئول هاس�ت و 

پروتئین یا کربوهیدرات نیست. 

ت رنگی
ترکیبا

موادی که در گیاد ساخته می شوند

مثاًل آنتوسیانین ها

یکی از پروتئین های درون واکوئول است که در ریبوزوم روی شبکۀ آندوپالسمی تولید می شود.
در بذر گندم و جو ذخیره می شود  هنگام رویش بذر برای رشد و نمو رویان مصرف می شود.

در خارجی ترین الیۀ آندوسپرم دانۀ غالت وجود دارد که به هورمون جیبرلین حساس است.

گلوتن

پروتئین
ت اسیدی

ترکیبا

یاختۀ پرز و ریزپرزهای رودۀ آن ها تخریب می شود.

سطح جذب غذا کم می شود.

تشخیص قطعی آن با انجام آزمایشات پزشکی است.
حساسیت به آن سبب اختالل در رشد و مشکل سالمتی می شود.

ف درون شیرۀ واکونوف ها
مواد مختل

بیماری سلیاک را ایجاد می کندارزش غذایی دارد  برخی به آن حساسیت دارند. 

موارد )الف(، )ج(، )د( و )ه�( عبارت را به نادرستی تکمیل می کنند. منظور از یاخته های گلوتن دار، یاخته های زندۀ واکوئول دار گیاهی و منظور از یاختۀ دارای 271 13
غشای کلسترول دار، یاختۀ جانوری است.

الف( نادرست است. شبکۀ آندوپالسمی صاف، شبکه ای از کیسه ها و لوله های بدون رناتن است که در یاخته  های گیاهی همانند جانوری وجود دارد. / 
ب( درست است. دیواره در یاخته های گیاهی در حفظ استحکام یاخته و کنترل تبادل مواد بین یاخته ها، نقش دارد ولی یاختۀ جانوری دیواره ندارد. / ج( نادرست است. 
¬±¼¨q) ضمن تجزی�ۀ گلوکز به تولید  ·sÃv¨H RIÿvÎ » JA)ADP ATP CO+ + → + +2 یاخته ه�ای گیاه�ی همانن��د جانوری در فرایند تنف�س یاخته ای طبق واکنش 
CO2 و ATP می پردازند. / د( نادرس�ت اس�ت. در یاخته های گیاهی، آنتوس�یانین )نه لگوتن( موجود در واکوئول ها در pHهای متفاوت تغییر رنگ می دهند که یک مادۀ 

رنگی می باشد. / ه�( نادرست است. دقت کنید که آنتوسیانین فقط یکی از مواد رنگی درون واکوئول است. 
همۀ موارد دربارۀ نشادیسه ها که منظور سؤال می باشند، نادرست هستند. دقت کنید که انواع دیگر دیسه ها در بخش خوراکی سیب زمینی دیده نمی شوند.281 11

الف( همۂ نشادیسه ها فاقد رنگیزه می باشند )نه برخی(. / ب( ذخیرۀ پروتئین و مواد اسیدی ویژۀ واکوئول ها است )نه دیسه ها( )البته این اندامک ها 
نیز برای فعالیت های خود پروتئین دارند ولی نقش ذخیره ای برای پروتئین ندارند( . / ج( با رشد و تشکیل پایۀ جدید جوانه ها ذخایر نشاسته مرصف می شوند که 

در حقیقت با هیدرولیز به گلوکز تبدیل می شوند. / د( نشادیسه رنگیزه ندارد.
یاختۀ گیاهی دارای واکوئول و آنتوسیانین درون آن، قطعًا یک یاختۀ زنده است که تمام یاخته های زندۀ گیاهی پالسمودسم دارند.291 13

گزینۀ )1(: یاخته دارای نشادیسه می تواند دارای ترکیبات رنگی در واکوئول خود باشد. / گزینۀ )2(: ترکیبات رنگی موجود در واکوئول ها و رنگ دیسه ها، 
پاداکس�نده اند، این ترکیبات می تواند کاروتنوئیدها و یا مواد رنگی واکوئول مانند آنتوس�یانین باش�د، پس این یاخته لزومًا دارای کاروتنوئید نیست. / گزینۀ )4(: یک یاختۀ 

زندۀ گیاهی می تواند دارای رنگ دیسه و در عین حال گلوتن در واکوئول خود باشد و بودن این دو اندامک در یک یاخته منافاتی با یکدیگر ندارند.
ترکیبات رنگی در واکوئول )مانند آنتوسیانین موجود در پرتقال توسرخ( و رنگ دیسه )رنگ قرمز گوجه فرنگی( پاداکسنده اند، ترکیبات پاداکسنده در پیشگیری از 301 13

سرطان و نیز بهبود کارکرد مغز و اندام های دیگر نقش مثبتی دارند.
گزینۀ )1(: آنتوس�یانین در ریش��ۂ چغندر قرمز )اندام زیرزمینی(، برگ کلم بنفش و میوه هایی مثل پرتقال توس�رخ به مقدار فراوانی وجود دارد، کاروتن 
که نوعی کاروتنوئید اس�ت نیز در رنگ دیس�ۀ یاخته های ریش��ۂ گیاه هویج وجود دارد )پس هر دو در اندام های زیرزمینی یافت می ش��وند(. / گزینۀ )2(: نشادیسه فاقد 
ترکیبات رنگی و پاداکسنده است. / گزینۀ )4(: ترکیبات رنگی موجود در برگ می تواند ترکیبات رنگی موجود در واکوئول، رنگ دیسه و سبزدیسه باشند. دقت داشته باشید 

که مثاًل ترکیبات رنگی درون واکوئولی در فتوسنتز نقش ندارند )البته رنگ دیسه ها نیز در فتوسنتز نقشی ندارند(.
موارد )الف(، )ب( و )ج( نادرست هستند. 311 13

الف( نادرس�ت اس�ت. آنتوس�یانین )موجود در ریشۀ چغندر قرمز( همانند کاروتن )ایجاد کنندۀ رنگ  ریش��ۀ هویج( از ترکیبات اپداکسنده اند و در پیشگیری از 
س�رطان موثرند )نه درمان!(. / ب( نادرس�ت اس�ت. آنتوسیانین موجود در میوۀ پرتقال تو سرخ )نه برگ پرتقال( در شیرۀ واکوئولی قرار دارد )مادۀ ایجاد کنندۀ رنگ در برگ 
پرتقال، سبزینه است که در واکوئول وجود ندارد(. / ج( نادرست است. مادۀ ایجاد کنندۀ رنگ در برگ بیشر گیاهان، سزبینه است که در سبزدیسه وجود داشته و سبب سبز 
بودن آن می ش�ود. س�بزینه برخالف کاروتن، خاصیت پاداکس�ندگی ندارد. / د( درست است. عامل ایجاد رنگ قرمز در پرتقال توسرخ، آنتوسیانین است که همانند گلوتن 

در واکوئول قرار گرفته است؛ در صورتی که عامل ایجاد رنگ قرمز گوجه فرنگی در رنگ دیسه هاست.
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نشادیسه دارای ذخیرۀ نشاسته است که هنگام رویش جوانه های سیب زمینی برای رشد و تشکیل پایه های جدید از گیاه سیب زمینی مصرف می شود. واکوئول 321 14
نیز می تواند دارای پروتئین هایی باشد که در برخی گیاهان مثل گندم و جو، مثاًل گلوتن دارد که برای رشد و نمو رویان در گندم و جو مصرف می شود.

گزینۀ )1(: س�بزینه فقط در سبزدیس�ه وجود دارد. / گزینۀ )2(: در نشادیس�ه، نشاسته که واحد س�ازندۀ آن کربوهیدرات و یک نوع مولکول زیستی 
اس�ت ذخیره می ش�ود و در واکوئول، مواد مختلفی مانند پروتئین که آن هم نوعی مولکول زیس�تی اس�ت. / گزینۀ )3(: نشادیسه برخالف سبزدیسه کاروتن و یا هر ترکیب 

رنگی دیگری ندارد. یادتان باشد که کاروتن نوعی کاروتنوئید است و در رنگ دیسه ها و سبزدیسه ها وجود دارد.
موارد )الف(، )ب( و )ج( عبارت را به نادرستی تکمیل می کنند. 331 13

الف( نادرس�ت اس�ت. مثاًل نشادیس�ه فاقد ترکیبات رنگی و پاداکسنده اس�ت. / ب( نادرست است. از بین دیس�ه های مختلف فقط سبزدیسه دارای 
 س�بزینه اس�ت. / ج( نادرست اس�ت. رنگ دیسه ها و نشادیسه ها یک کیسه ای هس�تند )در دوازدهم می خوانید که درون سبزدیسه، کیس��ه هایی به نام تیالکوئید وجود دارد(. / 

د( درست است. در تمام دیسه ها همانند واکوئول ها مواد متفاوتی مثل رنگیزه یا مواد غذایی ذخیره می شود.
موارد )ج( و )د( صحیح هستند. دیده شدن گیاهان به رنگ سبز به دلیل وجود سزبدیسه است.341 12

الف( نادرس�ت اس�ت. سبزدیس�ه ها کاروتنوئید دارند که با س�بزینه پوش�یده می ش�وند )در واقع س��بزینه در اطراف مواد پاداکس��نده قرار گرفته است(. / 
ب( نادرس�ت اس�ت. در بخش های خوراکی س�یب زمینی، نشادیس��ه فراوان اس�ت )نه سبزدیسه(. / ج( درس�ت اس�ت. در پاییز با کاهش طول روز و کم شدن نور، ساختار 
سبزدیسه در بعضی گیاهان تغییر کرده و به رنگ دیسه تبدیل می شود. / د( درست است. سبزدیسه همانند واکوئول گلوتن تولید نمی کند، گلوتن ذخیره شده در واکوئول 

در خارج از آن تولید شده است )حتماً می دانید که پروتئین سازی در رناتن صورت می گیرد(.
فقط مورد )ج( صحیح اس�ت. در پاییز و در اثر کاهش طول روز و کم ش�دن نور، س�اختار سبزدیس�ه ها در برخی گیاهان تغییر می کند و به رنگ دیس�ه تبدیل 351 13

می شود. در این هنگام از مقدار سبزینه کم شده و به مقدار کاروتنوئیدها افزوده می شود )حتماً می دانید که گیاهان در روز به فتوسنتز و غذاسازی می پردازند. پس اکهش 
طول روز مقدار تولید مواد آلی آن ها را کم می کند(.

موارد )الف(، )ب( و )د( عبارت را به درستی تکمیل می کنند. 361 13
الف( درس�ت اس�ت. رنگ قرمز گوجه فرنگی در اصل به دلیل مواد رنگی موجود در رنگ دیسه هاست که فاقد سبزینه می باشند )درسته که سبزدیسه هم 
اکروتنوئید داره ولی به لکمۀ اصلی دقت کنید!(. / ب( درست است. رنگ قرمز ریشۀ چغندر به دلیل وجود آنتوسیانین در واکوئول های ریشه آن است. / ج( نادرست است. 
رنگ قرمز پرتقال های توسرخ به دلیل وجود آنتوسیانین موجود در واکوئول است که این اندامک، ذخیره کنندۀ آب، مواد اسیدی و پروتئین نیز می باشد. / د( درست است. 

رنگ نارنجی ریشۀ هویج به دلیل وجود کاروتن در رنگ دیسه ها )نه واکوئول( است و کاروتنوئید و آنتوسیانین، محل ذخیرۀ مشترکی ندارند.
ابتدا باید دقت کنید که مواد رنگی واکوئول )نه فقط آنتوسیانین( و کاروتنوئیدها پاداکسنده اند. برگ، ساقه و ریشه بخش های رویشی، گل، میوه و دانه بخش های 371 11

زایشی اند. آنتوسیانین می تواند در برگ )لکم بنفش(، ریشه )چغندر قرمز( و میوه )پرتقال توسرخ( وجود داشته باشد. از طرفی کاروتنوئیدها نیز در برگ، ریشه و میوه وجود دارند.
گزینۀ )2(: در بین مواد رنگی درون واکوئول، فقط آنتوسیانین در pHهای مختلف، تغییر رنگ می دهد. / گزینۀ )3(: گلوتن ذخیره شده در واکوئول های 
گندم و جو هنگام رویش بذر برای رشد و نمو رویان به مصرف می رسد )نه تولید شده(. / گزینۀ )4(: رنگ قرمز گوجه فرنگی به دلیل وجود رنگ دیسه ها و رنگ پرتقال های 

توسرخ به دلیل وجود آنتوسیانین در واکوئول است.
فقط مورد )ب( صحیح است. اندامک های دارای ترکیبات رنگی در گیاهان واکوئول، رنگ دیسه و سبزدیسه می باشند )طبق معمول باید به قید »برخی« از 381 11

آن ها خیلی دقت کنید!(.
الف( نادرست است. متام )نه برخی( این اندامک ها حاوی ترکیبات پاداکسنده اند که در بهبود کار مغز و اندام های دیگر نقش مثبت دارند. / ب( درست 
است. واکوئول ها برخالف رنگ دیسه ها سبب پالسمولیز یا تورژسانس یاخته در محیط های مختلف می شود. / ج( نادرست است. نشاسته در نشادیسه ذخیره می شود پس 
این مورد در رابطه با هیچ کدام از اندامک های دارای مواد رنگی صدق نمی کند. / د( نادرست است. هر نوع ترکیبات رنگی رنگ دیسه ها و واکوئول ها )به جز آنتوسیانین( در 

pHهای مختلف تغییر رنگ نمی دهد، پس ویژگی فوق در همۂ آن ها وجود دارد )نه برخی(. می دانید که در واکوئول، ترکیبات رنگی غیر از آنتوسیانین وجود دارند.

در برگ هایی که عالوه بر بخش س�بز حاوی بخش های س�فید، زرد یا قرمز و بنفش می باش�ند با کاهش نور بر مساحت بخش سبز افزوده می شود که افزایش 391 14
مساحت بخش سبز، به معنای افزایش ساخت سبزدیسه است.

گزین�ۀ )1(: آلکالوئیدها در ش�یرابۀ بعض�ی گیاهان به مقدار فراوان وجود دارند. / گزینۀ )2(: آلکالوئیدها ترکیب رنیگ و غذایی نیس�تند. / گزینۀ )3(: 
آلکالوئید به عنوان داروی درمانی ضدسرطان ولی مواد رنگی به عنوان پاداکسنده در پیشگیری از سرطان مؤثرند.

تولید رنگ برای رنگ آمیزی الیاف فرش
شیرابۀ سفید میوه و دمبرگ انجیر )دولپه ای(  الستیک سازی، از ترکیبات متفاوت شیرابۀ نوعی درخت می باشد.

این رنگ ها در روناس، نعنا و گل محمدی وجود دارند.
ترکیب شیرابه در گیاهان متفاوت، فرق می کند )مصرف غذایی ندارد(.

ف 
ت  غیرمور

ترکیبا
غذایی

آلکالوئیدها

از ترکیبات گیاهی هستند که در شیرابۀ برخی گیاهان فراوانند.
+ ترکیبات دفاعی ساخت داروهای مسکن، آرامش بخش و ضدسرطان 

برخی اعتیادآورند )شیرابۀ خشخاش(
در دفاع گیاه در برابر گیاه خواران مؤثر است.

نیکوتین از آلکالوئیدهاست که سبب دور کردن گیاه خواران می شود.
در درمان سرطان )تومور بدخیم( مؤثرند )نه پیشگیری مثل پاداکسنده ها(.
در مقادیر مختلف ممکن است سرطان زا، مسموم کننده یا کشنده باشند. 

ت دلاعی
ترکیبا

ت دیگر گیاهی
ترکیبا
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B

B

B

C

B
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235 منظور این گزینه کاروتنوئیدهاست که در واکوئول و نشادیسه وجود ندارند. 401 14
گزینۀ )1(: در برخی گیاهان، س�بزینه با کاهش طول روز تجزیه می ش�ود ولی به رنگیزۀ دیگر تبدیل نمی ش�ود )این عبارت از اس��اس غلط است تازه 
سبزینه خاصیت پاداکسندگی ندارد(. / گزینۀ )2(: با کاهش طول روز در برخی گیاهان مقدار کاروتنوئیدها زیاد می شود، رنگ آنتوسیانین )نه اکروتنوئید( به pH محیط وابسته 

است. / گزینۀ )3(: در این گیاهان سبزینه در برگ تجزیه می شود، ولی برخی از آلکالوئیدها )نه سبزینه( اعتیادآورند. 
نشاستۀ ذخیره شده در نشادیسه هنگام رویش جوانه های سیب زمینی برای رشد جوانه ها و تشکیل پایه های جدید از گیاه مصرف می شود.411 14

گزینۀ )1(: اگر دمبرگ )نه ریشه( انجیر را ببرید یا میوۀ تازۀ انجیر را از شاخه جدا کنید، از محل برش شیرابه خارج می شود. الستیک اولین بار از شیرابۀ 
نوعی درخت ساخته شد )ولی قطعاً از ریشۀ انجیر نبود!(. / گزینۀ )2(: از عصارۀ گلبرگ گیاه گل محمدی همانند عصارۀ برگ نعنا در مصارف غیرغذایی استفاده می شود. / 
گزینۀ )3(: از آلکالوئیدها در ساخت داروی درمانی ضدرسطان استفاده می شود )نه پیشگیری!(. البته نیکوتین مطرح شده در این گزینه، خودش از عوامل سرطان است. 

فقط مورد )ج( نادرست است. آلکالوئیدها در شیرابۀ بعضی گیاهان به مقدار فراواین وجود دارند. آلکالوئیدها در دفاع از گیاهان در برابر گیاه خواران )درستی 421 11
الف(، س�اختن داروهایی مانند مس�ّکن ها و آرام بخش ها )درس�تی ب( و دارو های ضدسرطان )در پیشگیری از س��رطان نقشی ندارند( به کار می روند، اما بعیض آلکالوئیدها 

= نادرستی ج(. امروزه مصرف مواد اعتیادآور از معضالت بسیاری از کشورها است که سالمت و امنیت آن ها را تهدید می کند )درستی د(.  اعتیادآورند )نه همۀ آن ها 
دقت کنید که تغییر pH )اس��یدیته( محیط، س�بب تغییر آنتوسیانین واکوئول ها می شود ولی تغییر در مقدار نور سبب تجزیه سبزینه، ساخت بیشتر کاروتنوئید 431 14

و تغییر سبزدیسه به رنگ دیسه می شود )در واقع لفظ انواع نادرست است چون به همۀ این اندامک ها اشاره دارد(. 

گزینه های )1(، )2( و )3( صحیح هستند و نکات مهمی هستند که در متن کتاب و فعالیت کتاب دقیقًا به آن ها اشاره شده است.
موارد )الف(، )ج( و )د( نادرست می باشند.441 11

الف و د( نادرست هستند. آلکالوئیدها ترکیباتی در گیاهان هستند )نه در هر فتوسنتزکننده ای!! برخی باکتری ها نیز فتوسنتزکننده اند!( )نادرستی د(. این 
ترکیبات در شیرابۀ برخی گیاهان به فراواین یافت می شوند )نادرستی الف(. / ب( درست است. آلکالوئیدها، نقش دفاعی برای گیاه دارند و از طرفی در ساخت دارو نیز به کار 
می روند. / ج( نادرست است. الستیک را اولین بار از شیرابه نوعی درخت گرفتند ولی دقت کنید که تورژسانس در استوار نگه داشتن گیاه علیف نقش مهمی دارد )نه درختی!(.

موارد )ب( و )ج( عبارت را به نادرستی تکمیل می کنند.451 12

برگ بعضی گیاهان بخش های غیرسبز، مثاًل سفید، زرد، قرمز یا بنفش دارد. کاهش نور در چنین گیاهانی، سبب افزایش مساحت بخش های سبز می شود، در این گیاهان 
ساختار رنگ دیسه ها تغییر کرده و به سبزدیسه تبدیل می شود. )موارد )الف( و )د( در رابطه با این گیاهان صحیح است(.

در پاییز با کاهش طول روز و کم ش�دن نور، س�اختار سبزدیس�ه ها در بعضی گیاهان تغییر می کند و به رنگ دیس�ه تبدیل می شوند. در این هنگام سبزینه )نه سبزدیسه( در 
برگ تجزیه می شود و مقدار کاروتنوئیدها افزایش می یابد )موارد )ب( و )ج( در رابطه با این گیاهان نادرست است(. دقت کنید در این گیاهان، سبزینه )نه سبزدیسه( تجزیه 

می شود )نه اینکه مقدار تولید سبزینه اکهش یابد(. راستی یادتون باشه که سبزینه در رنگ دیسه تولید نمی شود و وجود هم ندارد. 

موارد )الف( و )ب( عبارت را به  درستی تکمیل می کنند. 461 12
الف( درس�ت اس�ت. براساس ش�کل کتاب درس�ی، در محل الن، دیوارۀ پس�ین وجود ندارد و طبق متن کتاب، دیوارۀ 
پس�ین مانع از رش�د یاخته می شود. / ب( درست اس�ت. از بین الیه های دیواره، فقط دیوارۀ پسین فاقد پکتین می باشد که تراکم و استحکام 
آن از سایر دیواره ها بیشتر است. / ج( نادرست است. تیغۀ میانی سیتوپالسم را به دو بخش تقسیم می کند اما تولید دیوارۀ نخستین توسط 
پروتوپالس��ت هر یاخته انجام می  ش�ود. / د( نادرس�ت اس�ت. دیوارۀ نخستین قابلیت گسترش و کش�ش دارد ولی وجود رشته های سلولزی 

موازی در هر الیه، ویژگی دیوارۀ پسین است. 
با توجه به ش�کل کتاب درس�ی ، منظور دیوارۀ نخس�تین است که بین تیغۀ میانی و دیوارۀ پسین در برخی یاخته ها قرار دارد ولی دقت کنید فقط در یاخته های 471 12

گیاهی که دیوارۀ پس�ین ندارند، دیوارۀ نخس�تین مانند قالبی پروتوپالس�ت را دربر گرفته اس�ت اما در یاخته های دارای دیوارۀ پسین این طور نیست و خود دیوارۀ پسین در 
اطراف پروتوپالست می باشد. 

گزینۀ )1(:  با توجه به شکل کتاب درسی، تیغۀ میانی بین دو دیوارۀ نخستین قرار گرفته است. 
براس�اس متن کتاب، هنگام تقس�یم یاخته، تیغۀ میانی سیتوپالس�م را به دو بخش تقسیم می کند )البته نمی توان 
گفت همواره دو بخش حاصل یا دو یاخته حاصل هم اندازه هستند(. / گزینۀ )3(: دیوارۀ پسین فاقد پکتین می باشد 
و رش�ته های س�لولزی در ه�ر الیۀ آن ب�ا هم موازی ان�د. / گزینۀ )4(:  طبق مت�ن کتاب، دیوارۀ نخس�تین قابلیت 
گس�ترش و کش�ش دارد و همراه با رش�د پروتوپالس�ت، اندازۀ آن نیز افزایش می یابد )البته تیغۀ میانی هم این 

ویژگی را دارد( ولی دیوارۀ پسین مانع رشد یاخته می شود.
موارد )الف(، )ب( و )د( صحیح هستند. فقط تیغۀ میانی فاقد رشته های سلولزی است.481 13

الف( درس�ت اس�ت. همواره در هر بافتی تیغۀ میانی بین دو یاخته در ادامه در دو طرف آن دیوارۀ نخس�تین قرار می گیرد. / ب( درس�ت است. از بین 
الیه های مختلف دیواره، فقط دیوارۀ پسین مانع رشد یاخته می شود. / ج( نادرست است. تیغۀ میانی یک دیوارۀ مشرک بین دو یاخته است پس یک الیه مجزا از آن برای 
هر یاخته وجود ندارد. / د( درست است. براساس متن کتاب در تقسیم یاختۀ گیاهی بعد از تقسیم هسته، الیه ای به نام تیغۀ میانی تشکیل می شود )در یازدهم می خوانید 

که البته مراحل الزم برای ایجاد آن قبل از تشکیل هسته ایجاد شده است ولی اکمل شدن آن که نام تیغۀ میانی می گیرد بعد از تقسیم هسته صورت می گیرد(.
برای حل این تس�ت به ش�کل مقاب�ل، توجه کنی�د. جوان ترین الیه ه�ا، درونی ترین الیه ه�ای دیوارۀ 491 14

پسین اند که نزدیک غشا قرار گرفته اند و بیشترین فاصله را از هم دارند. 
گزین�ۀ )1(: بی�ن این دو یاخته، 8 الیه س�لولزدار وج�ود دارد )6 الیه دیوارۀ پس��ین + 2 الیه 
دی��وارۀ نخس��تین(. / گزین�ۀ )2(: رش�ته های س�لولزی در هر الیه از دیوارۀ پس�ین ب�ا هم موازی اند ول�ی با دقت 
در ش�کل مش�اهده می کنی�د که در هر دیوارۀ پس�ین س�ه الیه ای، الیه های اول و س�وم رش�ته های م�وازی دارند. 
 فق�ط دق�ت کنی�د که دو الی�ه مجاور هم نمی توانند رش�ته های مش�ابه داش�ته باش�ند و آن ها زاویه دار هس�تند. / 
گزین�ۀ )3(: در واق�ع 4 الیه دی�وارۀ اختصایص برای هر یاخته وجود دارد، چون تیغۀ میانی بین دو یاخته مش�ترک 

است و به یاختۀ خاصی اختصاص ندارد. 
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موارد )الف(، )ب( و )ج( عبارت را به نادرستی تکمیل می کنند )دقت کنید که نزدیک ترین الیه دیوارۀ پسین به سیتوپالسم، جوان ترین دیواره می باشد(.501 14

الف( نادرست است. الیه های دیوارۀ پسین از سلولز تشکیل شده است و فسفولیپید مخصوص غشا می باشد. / ب( نادرست است. رشته های سلولزی 
در هر الیه از دیوارۀ پس�ین به صورت موازی با هم قرار گرفته اند ولی دقت کنید که این الیه چون جدیدترین اس�ت در س�طح داخلی خود به غش�ا متصل اس�ت )نه دیوارۀ 
دیگر(. / ج( نادرست است. نزدیک ترین الیه دیوارۀ پسین به پروتئین های سیتوپالسم، الیه ای است که نزدیک غشا قرار گرفته است و چون دیرتر از الیه های دیگر ساخته 
شده، جوان ترین الیۀ دیواره است. دقت کنید که این الیه از خارج به الیۀ دیگری از دیوارۀ پسین متصل است که پکتین ندارد. / د( درست است. نزدیک  ترین الیۀ دیوارۀ 

پسین به پروتئین های سیتوپالسم، الیه ای است که در مجاورت غشا قرار گرفته است. 
دیوارۀ یاخته ای در بافت زندۀ گیاهی بخشی به نام پروتوپالست را دربر می گیرد که همۀ موارد این عبارت را به نادرستی تکمیل می کنند. 511 14

الف( دیوارۀ یاخته ای سبب حفظ شکل و استحکام یاخته می شود که جزء پروتوپالست نیست )از طرفی هر سه قسمت غشا، سیتوپالسم و هسته حاوی 
فسفولیپید می باشند(. / ب( اندامک های درون سیتوپالمس واجد بخش کیسه مانند می باشند ولی غشای منفذدار ویژۀ هسته می باشد. / ج( هسته شکل، اندازه و کار یاخته 
را مشخص می کند ولی سیتوپالسم )نه هسته( از اندامک ها و مادۀ زمینه ای تشکیل شده است. / د( باز هم دقت کنید که یادتون نره سؤال داره در مورد چی حرف می زنه! 
االن عبارت )د( از نظر علمی درس�ته چون دیوارۀ نخس�تین و تیغۀ میانی در س�اختار خود پکتین دارند ولی فاقد الیه های س�لولزی با رشته های موازی می باشند ولی دیواره 

جزء پروتوپالست یاخته که منظور سؤال است، قرار نمی گیرد.
موارد )الف(، )ج( و )ه�( نادرست هستند. 521 12

الف( نادرست است. دیوارۀ یاخته ای از غشا ضخیم تر است و همانند غشا به کنترل تبادل مواد می پردازد. / ب( درست است. همۀ یاخته های گیاهی 
دارای تیغۀ میانی و دیوارۀ نخستین می باشند که با توجه به شکل کتاب درسی، تیغۀ میانی بین دو دیوارۀ نخستین قرار می گیرد. / ج( نادرست است. به کانال های حاوی 
سیتوپالسم موجود در دیواره )نه غشا( پالسمودسم می گویند )خود اکنال پالسمودسمی دارای غشا می باشد(. / د( درست است. در دیوارۀ یاخته، الن ها فاقد دیوارۀ پسین 
می باشند و پالسمودسم ها در الن ها به فراوانی وجود دارند. / ه ( نادرست است. با توجه به شکل کتاب درسی، تیغۀ میانی و دیوارۀ نخستین در محل الن نازک تر نشده اند 

و فقط دیوارۀ پسین است که در محل الن تشکیل نمی شود.
دیوارۀ یاخته ای در بافت های زندۂ گیاه بخش�ی به نام پروتوپالس��ت را دربر می گیرد ولی دقت کنید که تیغۀ میانی و دیوارۀ نخس�تین الیه های پکتین دارند که 531 14

جزء دیوارۀ یاخته محسوب می شوند )نه پروتوپالست(.
گزین�ۀ )1(: در بافت ه�ای زن�ده قطع�ًا فعالیت های زیس�تی مختلف و آنزیم ه�ای فعال وج�ود دارد. / گزین�ۀ )2(: اندامک های مختل�ف موجود در 

پروتوپالست دارای غشا و در نتیجه فسفولیپید می باشند. / گزینۀ )3(: کانال های پالسمودسمی در بافت های زنده وجود دارند. 
موارد )الف( و )ج( نادرست هستند. در گیاهان واکوئول، محلی برای ذخیرۀ مواد مختلف است )به تیترهای کتاب دقت کنید!(. 541 12

الف( نادرس�ت اس�ت. واکوئول فاقد کیس�ه های متعدد اس�ت اما محل ذخیرۀ ترکیبات پروتئینی، اسیدی و رنگی اس�ت. / ب( درست است. مقدار و 
ترکیب ش�یرۀ واکوئول، از گیاهی به گیاه دیگر و حتی از ابفیت به ابفت دیگر فرق می کند )ولی در یاخته های یک بافت ویژگی یکس��انی دارد(. / ج( نادرس�ت است. واکوئول 
محل ذخیرۀ ترکیبات پروتئینی، اسیدی و رنگی است که در گیاه ساخته می شود )خود واکوئول این مواد را تولید نمی کند(. / د( درست است. اگر به هر علتی محیط غلیظ 

و تراکم آب کم شود، واکوئول جمع می شود و باعث جمع شدن پروتوپالست و فاصله گرفتن آن از دیواره می شود.
نارنجی بودن ریشۀ هویج به دلیل وجود کاروتن در رنگ دیسه )نه واکوئول(های یاخته های ریشه است. 551 13

گزینۀ )1(: گلبولین یک پروتئین است. طبق متن کتاب، پروتئین ها، فقط یکی دیگر از ترکیباتی هستند که در واکوئول ذخیره می شوند و در بین آن ها 
نیز گلوتن فقط ییک از این پروتئین هاست. گلوتن در گندم و جو ذخیره می شود و برای رشد و نمو رویان به مصرف می رسد )هر پروتئین موجود در واکوئول لزوماً لگوتن نیست 
و در رشد و نمو رویان استفاده نمی شود(. / گزینۀ )2(: آنتوسیانین ییک از ترکیبات رنگی است که در واکوئول ذخیره می شود و رنگ آن در pHهای مختلف تغییر می کند و 
این مورد در رابطه با هر ترکیب رنگی صدق نمی کند. / گزینۀ )4(: آنتوسیانین که یکی از مواد رنگی )نه اسیدی( است در ریشۀ چغندر قرمز به مقدار فراوانی وجود دارد.

م�وارد )الف(، )ج( و )د( صحیح هس�تند. منظور س�ؤال پروتئین گلوتن ذخیره ش�ده در 561 13
واکوئول است. 

الف( درست است. گلوتن نوعی پروتئین است. پس از مولکول های زیستی اند که 
 pH کربن، هیدروژن، اکس�یژن و نیتروژن دارند. / ب( نادرست است. گلوتن به طور کلی تأثیری روی
ندارد )این عبارت در مورد مواد اسیدی واکوئول صحیح است(. / ج( درست است. گوارش پروتئین ها 
در انس�ان، از معده که محل تولید کیموس اس�ت، آغاز می شود. / د( درست است. با توجه به شکل، 

این مورد صحیح است.
موارد )الف( و )د( عبارت را به درستی تکمیل می کنند. )این تست ترکیبی با فصل )2( می باشد، پس ببینید عزیزان من! حتی می توان سؤال گیاهی 571 12

را ب��ا جان��وری مخل��وط کرد، پس دیگر اماکن گزینش یک فصل و مس��تقل ناگه کردن به آن وجود ن��دارد و نباید فکر حذف یک فصل در زیست شناس��ی برای کنکور به 
ذهنتان خطور کند(.

الف( درست است. در بیماری سلیاک بر اثر پروتئین گلوتن، یاخته های پوششی روده تخریب می شوند و ریزپرزها و حتی پرزها )داخلی  ترین بخش چین ها( 
 از بی�ن می رون�د )حتم��اً از فص��ل )2( ب��ه یاد دارید که پرز روده از مخاط اس��ت ولی چین آن از مخاط و زیرمخاط تش��کیل ش��ده اس��ت. اگر هم ب��ه یاد نداری خب ب��رو دوره کن!(. / 
 ب( نادرس�ت اس�ت. در این بیماری س�طح جذب مواد کاهش ش�دیدی پیدا می کند و بس��یاری از مواد مغذی مورد نیاز بدن  از راه رودۂ ابریک  )نه معده( جذب نمی ش�وند. / 
ج( نادرست است. افراد مبتال به سلیاک فقط به پروتئین گلوتن از میان پروتئین های متنوع درون واکوئول حساسیت دارند. / د( درست است. این افراد باید از مواد بدون 

گلوتن استفاده کنند، پس باید از مواد گیاهی که تحت تأثیر پروتئاز تجزیه کنندۀ گلوتن قرار گرفته اند استفاده کنند.
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237 فقط مورد )د( صحیح است. در این تست به قید »برخی« باید دقت زیادی کنید! حتمًا می دانید که سبزینه فقط در سبزدیسه ها )نه رنگ دیسه( وجود دارد ولی 581 11
کاروتنوئید در هر دیسۀ رنگیزه داری مشاهده می شود. 

الف( نادرس�ت است. هیچ کدام از دیسه های رنگیزه دار، ذخیرۀ نشاس�ته ندارند )به دیسه های دارای نشاسته آمیلوپالست می گویند(. / ب( نادرست 
اس�ت. رنگ آنتوس�یانین موجود در واکوئول )نه رنگ دیس��ه( در pHهای مختلف تغییر می کند )نه رنگیزه دیس��ه ها(. / ج( نادرست است. ترکیبات رنگی موجود در واکوئول و 
رنگ دیس�ه پاداکس�نده اند پس کاروتنوئیدها که از این مواد هس�تند در هر دیسه رنگیزه دار )سبزدیسه و رنگ دیسه( وجود دارند ولی در این تست مواردی صحیح هستند که 

فقط در برخی دیسه ها مشاهده شوند. 

مثل آنتوسیانین ها   فقط این گروه در pH مختلف تغییر رنگ می دهد. 
پاداکسنده بوده و در پیشگیری از سرطان و بهبود کار مغز و اندام های دیگر نقش دارد. رنگ های واکونولی

نکت��ه: کاه�ش ط�ول روز در پایی�ز  کم ش�دن نور  تجزیۀ س�بزینه در ب�رگ و افزایش کاروتنوئیدها  س�بب تبدیل کلروپالس�ت به 
کروموپالست می شود.

نکته: برگ هایی که عالوه بر سبز، رنگ های دیگر نیز دارند  در اثر کاهش نور  مساحت بخش سبز آن ها زیاد می شود.

رنگ زرد یا نارنجی ریشۀ هویج و قرمز میوۀ گوجه فرنگی در نتیجۀ رنگیزۀ کاروتنوئیدی این اندامک هاست.

ی در سیتوپالسم
شای

ت( اندامکی دوغ
دیسه )پالس

ت که انواع متفاوتی دارد
اس

کلروپالست )سبزدیسه (

حاوی دنای حلقوی، دو غشای صاف، همانندسازی، رونویسی و ترجمه می باشد.
محل انجام واکنش های فتوسنتزی و شروع تنفس نوری می باشد )دوازدهم(.

سبزینۀ زیادی دارد و علت رنگ سبز گیاهان است.
کمی کاروتنوئید هم دارند که توسط سبزینه پوشیده شده است.

کروموپالست )رنگ دیسه (  رنگیزۀ 
کاروتنوئید ذخیره ای دارد 

ریشۀ هویج  کاروتن نارنجی دارد.
برخی گلبرگ ها  رنگیزۀ زرد دارند.

میوۀ رسیدۀ گوجه فرنگی  رنگیزۀ قرمز دارد.
ترکیبات پاداکسنده ضدسرطان دارد  مانع حملۀ رادیکال های 

آزاد به مولکول های زیستی می شوند )دوازدهم(.

بدون رنگیزه  آمیلوپالست )نشادیسه ( 
ذخی�ره نشاس�ته زی�ادی در یاخته ه�ای بخ�ش خوراکی غدۀ 

سیب زمینی دارند.
هنگام رش�د جوانۀ س�یب زمینی  افزایش مص�رف ذخیره 
نشاسته  شروع رش�د جوانه و ایجاد پایه های جدید از غده 

یا ساقۀ زیرزمینی

گ های 
دیسه ها و انواع رن

)رنگیزد های( درون آن ها گ ها در گیاهان
رن

موارد )ب( و )د( صحیح هستند. منظور سؤال واکوئول است.591 12
الف( نادرست است. گلوتن موجود در واکوئول که نوعی پروتئین )نه ترکیب رنگی( است توانایی تخریب پرزها و ریزپرزها را دارد. / ب( درست است. 
طبق متن کتاب، بعضی یاخته های گیاهی واکوئول درشتی دارند که بیشتر حجم یاخته را اشغال می کند. / ج( نادرست است. واکوئول فاقد دنا و رناتن است. / د( درست 

است. در درختان چوبی علت استواری اندام های هوایی غیرچویب مانند ساقۀ علفی و برگ، حجیم شدن واکوئول ها و ایجاد حالت تورژسانس است.
فقط مورد )ج( صحیح اس�ت. طبق متن کتاب، واکوئول محل ذخیرۂ ترکیبات پروتئینی، اس�یدی و رنگی اس�ت که در گیاه ساخته یم شوند پس تمام مواد آلی 601 11

موجود در واکوئول، در خارج از آن اندامک تولید شده اند ولی محصول گیاه فتوسنتزکننده هستند.
الف( نادرس�ت اس�ت. رنگ کلم بنفش به دلیل آنتوس�یانین و رنگ گوجه فرنگی به دلیل ترکیبات رنگ دیس�ه های آن اس�ت. / ب( نادرس�ت اس�ت. 
کاروتنوئید همانند آنتوس�یانین می تواند در اندام های غیرهوایی مانند ریش��ۂ هویج دیده ش�ود. / د( نادرست است. هیچ کدام از رنگ دیسه ها سبزینه ندارند )سبزینه فقط در 

سبزدیسه است و بس!(.
رنگیزه با بیشترین تأثیر در فتوسنتز، سبزینه است که فقط در سبزدیسه وجود دارد ولی کاروتنوئیدهای سبزدیسه ها نیز کمی در این فرایند نقش دارند. دقت 611 13

کنید که واکوئول، رنگ دیسه و نشادیسه مستقیمًا در فتوسنتز نقشی ندارند. 
گزینۀ )1(: نه نشادیس�ه ترکیبات رنگی پاداکس�نده دارد و نه گلوتن نقش پاداکس�ندگی دارد. / گزینۀ )2(: نشادیس�ه به ذخیرۀ نشاس�ته می پردازد و 
این پیل س��اکارید در هنگام رش�د جوانه مصرف می ش�ود )نه پروتئین(. / گزینۀ )4(: در پاییز با کاهش طول روز و کم شدن نور، ساختار سبزدیسه ها )نه نشادیسه( در بعضی 

گیاهان تغییر کرده و به رنگ دیسه تبدیل می شود یا برعکس ولی هیچ گاه تبدیل نشادیسه به سبزدیسه یا رنگ دیسه وجود ندارد.
موارد )الف(، )ب( و )ج( عبارت را به درستی تکمیل نمی کنند. ترکیبات رنگی موجود در واکوئول، رنگ دیسه و سبزدیسه )به جز سبزینه(، پاداکسنده اند.621 14

الف( نادرس�ت اس�ت. دیس�ه ها اندامک های دوغش�ایی اند پس بیش از دو الیۀ فس�فولیپیدی دارند. از طرفی غش�ای منفذدار ویژۀ هس�ته اس�ت. / 
 ب( نادرس�ت اس�ت. این اندامک می تواند واکوئول بدون گلوتن و یا رنگ دیس�ه باش�د که هیچ کدام س�بزینه ندارند )این عبارت فقط در مورد سبزدیس��ه درس��ت است(. / 
ج( نادرست است. نشادیسه که نشاسته ذخیره می کند فاقد ترکیبات رنگی و پاداکسنده است. / د( درست است. مواد پاداکسنده در بهبود کارکرد مغز و اندام های دیگر 

نقش مثبت دارد.
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فقط مورد )الف( عبارت را به نادرستی تکمیل می کند. 631 11
الف( نادرس�ت اس�ت. سبزدیس�ه )قس��مت اول( همانند واکوئول )قس��مت دوم( می تواند دارای ترکیبات رنگی باش�د. / ب( درس�ت است. سبزدیسه 
)قس��مت دوم( برخالف نشادیس�ه )قس��مت اول( دارای کاروتنوئید پاداکس�نده می باشد. / ج( درست است. قسمت اول سبزدیسه اس�ت که گاهی در ایجاد رنگ میوه های 
 نارس مثل گوجه فرنگی نقش دارد )البته برخی میوه های رسیده مثل خیار و سیب نیز سبز هستند.( ولی محل تولید )نه ذخیره( گلوتن، رناتن بوده که فاقد مواد رنگی است. / 
د( درس�ت اس�ت. در واکوئول )قس��مت اول( برخالف نشادیسه )قسمت دوم = تنها دیسه های فاقد اکروتنوئید(، مواد پاداکسندۀ رنگی متنوعی وجود دارد که یکی از آن ها 

آنتوسیانین می باشد. 
رویان جو، گلوتن که نوعی پروتئین است و جوانۀ سیب زمینی نشاسته که نوعی کربوهیدرات است را تجزیه می کند. 641 14

گزین�ۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. پروتئین ه�ا همانن�د کربوهیدرات ه�ا از نوع نشاس�ته در رودۀ باریک گ�وارش نهای�ی می یابند. / گزینۀ )2(: نادرس�ت 
 اس�ت. گوارش ش�یمیایی پروتئین های غذا برخالف کربوهیدرات ها از معده آغاز می ش�ود )کربوهیدرات هایی مانند نشاس��ته در دهان ش��روع به هیدرولیز ش��دن می کنند(. / 
گزینۀ )3(: نادرس�ت اس�ت. گلوتن برخالف نشاس�ته در افراد مبتال به س�لیاک می تواند باعث تخریب پرزها و ریزپرزهای روده شود. / گزینۀ )4(: درست است. گوارش 

نهایی پروتئین ها و کربوهیدرات ها در روده انجام می شود.
همۀ موارد نادرست هستند. 651 14

الف( نادرس�ت اس�ت. رنگ دیسه در فتوسنتز نقشی ندارد. / ب( نادرست است. در سبزدیسه، کاروتنوئیدها توسط سبزینه پوشیده شده اند که ویژگی 
پاداکس�ندگی و بهبود کار مغز ندارد. / ج( نادرس�ت اس�ت. در نشادیس�ه ها نشاس�ته به صورت ذخیره وجود دارد )در آنجا تولید نمی ش��وند(. / د( نادرست است. در بعضی 
گیاهان در پاییز ساختار سبزدیسه ها )نه سبزینه ها( تغییر کرده و به رنگ دیسه تبدیل می شوند. در این هنگام سبزینه در برگ تجزیه می شود و کاروتنوئیدها افزایش می یابد 

)نه اینکه سبزینه ها به اکروتنوئیدها تبدیل شوند(.
موارد )ج( و )د( نادرست هستند. منظور سؤال پروتئین گلوتن است که در واکوئول ها ذخیره می شود. 661 12

الف( درس�ت اس�ت. آغاز تجزیۀ پروتئین ها از معدۀ انس�ان و تحت اثر آنزیم پپسین می باش�د. / ب( درست است. مقدار و ترکیب شیره واکوئول ها، از 
گیاهی به گیاه دیگر و حتی در یک گیاه از بافتی به بافت دیگر فرق می کند. / ج( نادرست است. ترکیبات رنگی درون واکوئول و رنگ دیسه خاصیت پاداکسندگی دارند و 
پروتئین ها این خاصیت را ندارند. / د( نادرست است. دستگاه گلژی )نه واکوئول( از کیسه های متعدد برای بسته بندی مواد ایجاد شده است )واکوئول یک کیسه دارد(. 

همۀ موارد عبارت را به نادرستی تکمیل می کنند. 671 14
الف( سبزدیس�ه ها نیز کاروتنوئید دارند اما به دلیل داش�تن مقدار فراوانی س�بزینه، مادۀ پاداکس�ندۀ زیادی ندارند. / ب( میتوکندری نیز یک اندامک 
دوغش�ایی سیتوپالس�می اس�ت. / ج( واکوئول محل ذخیرۀ مواد مختلف است اما سازندۀ آنتوسیانین نیست )آنتوس��یانین در خارج از واکوئول تولید و درون واکوئول ذخیره 

می شود(. / د( راکیزه تأمین کنندۀ انرژی یاخته است و دو غشا دارد )نه دو کیسۀ غشایی(، وجود کیسه های غشادار، ویژگی سبزدیسه است )دوازدهم(.
موارد )الف(، )ج( و )د( نادرست هستند. 681 13

الف( نادرست است. سبزدیسه ها عالوه بر مقدار فراوان سبزینه، کاروتنوئید هم دارند که جزء مواد پاداکسنده اند ولی این مواد در پیشگیری از سرطان 
)نه مانند آلاکلوئید در درمان آن( مؤثرند. / ب( درست است. هیچ یک از دیسه ها آنتوسیانین ندارند )آنتوسیانین در واکوئول وجود دارد(. / ج( نادرست است. سبزدیسه ها 
نیز که مقدار فراوانی سبزینه دارند، دارای کاروتنوئید که خاصیت آنتی اکسیدانی دارد، می باشند )یادتونه کتاب گفته بود، مواد پاداکسنده در بهبود اکر مغز و سایر اندام ها مؤثره! 
خب کبد هم سایر اندام ها به حساب میاد!(. / د( نادرست است. یاخته های ریشۀ چغندر قرمز دارای آنتوسیانین در واکوئول های خود و یاخته های ریشۀ هویج دارای کاروتن 

در رنگ دیسه های خود است )پس ممکنه در ریشۀ یاخته ای هم واکوئول و هم رنگ دیسه داشته باشه!(.
فقط موارد )ب( و )د( صحیح هستند. 691 13

الف( نادرس�ت اس�ت. ترکیبات رنگی حاصل از روناس در رنگ آمیزی الیاف به کار می رود و مصرف غذایی ندارد. / ب( درس�ت اس�ت. براساس متن 
کتاب در هر دو مورد کاماًل صحیح است و آن را به عنوان نکته به یاد بسپارید! / ج( نادرست است. براساس متن کتاب،  آلکالوئیدها در دفاع از گیاهان در برابر گیاه خواران 
نقش دارند. برخی از آلکالوئیدها اعتیادآورند )جمله رو درس��ت بخون!(. / د( درس�ت است. قسمت اول نشاسته است و قسمت دوم پروتئین گلوتن! همان طور که در فصل 

اول آموختید، کربوهیدرات ها از سه نوع عنصر H ،C و O تشکیل شده اند ولی پروتئین ها عالوه بر این سه نوع عنصر، در ساختار خود نیتروژن هم دارند. 
موارد )الف(، )ب( و )ج( عبارت را به نادرستی تکمیل می کنند. منظور سؤال آلکالوئید است.701 14

الف( نادرس�ت اس�ت. آلکالوئیدها در ش�یرابۀ بعیض گیاهان )نه هر گیاهی( به مقدار فراوان یافت می ش�وند. / ب( نادرس�ت است. بعیض آلکالوئیدها 
اعتیادآورند. / ج( نادرست است. الستیک اولین بار از شیرابۀ نوعی درخت ساخته شد و این موضوع ارتباطی با آلکالوئیدها ندارد. / د( درست است. براساس مفهوم جمله 

روی سؤال صحیح است.
فقط مورد )ج( صحیح است. از آلکالوئیدها در موارد مختلفی استفاده می شود که یکی از استفاده های برخی از آن ها ساخت داروهای ضدسرطان است )ترکیبات 711 11

رنگی واکوئول و رنگ دیسه نیز پاداکسنده اند و در پیشگیری از سرطان مؤثرند(.
الف( نادرست است. قبل از تولید رنگ های شیمیایی )نه در حال حاضر( گیاهان از منابع اصلی تولید رنگ برای رنگ آمیزی الیاف بودند. / ب( نادرست 
است. شیرابۀ گیاهان سفید و فاقد ترکیبات رنگی متنوع است. / د( نادرست است. افزایش مساحت بخش های سبز در برخی گیاهان با کاهش نور به دلیل تغییر ساختار 

رنگ دیسه هاست و ارتباطی با ترکیبات و استفاده های غیرغذایی گیاهان ندارد.
موارد )ب( و )د( عبارت را به درستی تکمیل می کنند. 721 12

الف و ج( نادرس�ت اس�ت. بارها توضیح دادیم که برحس�ب نوع برگ، برخی با کاهش طول روز، سبزدیس�ه آن ها به رنگ دیسه تبدیل می شود )مثل 
درختانی که برگ س��بز آن ها در پاییز نارنجی یا زرد می ش��وند )رد الف(( و در برخی گیاهان که بخش های غیرس�بز مانند قرمز، س�فید یا بنفش دارند با کاهش نور س�اختار 
رنگ دیس�ه ها تغییر کرده و به سبزدیس�ه )دیس��ۀ فتوسنتزکننده( تبدیل می شوند و این موضوع باعث افزایش مس�احت بخش های سبز می شود )رد ج(. / ب( درست است. 
آنتوس�یانین در واکوئول و س�بزینه در سبزدیس�ه قرار دارد و امکان ندارد آنتوس�یانین به س�بزینه تبدیل شود. / د( درست است. خش�ک شدن و غلیظ شدن محیط سبب 

پالسمولیز یاخته و افزایش فاصلۀ غشا و دیواره می شود.
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موارد )الف( و )ب( صحیح هستند. 11 13

الف( درس�ت اس�ت. برخی ترکیبات گیاهی در مقادیر متفاوت می تواند س�رطان زا باش�د و نقش کاروتنوئیدها و آنتوس�یانین ها که پاداکس�نده اند و در 
پیش�گیری از س�رطان مؤثرند را خنثی کند. / ب( درس�ت اس�ت. براس�اس متن کتاب ترکیباتی که در گیاهان س�اخته می ش�ود در مقادیر متفاوت ممکن اس�ت سرطان زا، 
مسموم کننده یا حتی کشنده باشد. / ج( نادرست است. آلکالوئیدها را در ساختن داروهایی مانند مسّکن ها، آرام بخش ها و داروهای ضدسرطان به کار می برند )این جمله 
به این معنا نیست که دارویی که از آن ها ساخته می شود هم نقش ضدسرطانی داشته باشد و هم مسّکن و آرام بخش(. / د( نادرست است. دقت کنید که این عبارت 
در مورد فقط گیاهان نیست و در جانداران مختلف بحث کرده است که اگر پالسمولیز طوالنی باشد، در گیاهان پژمردگی حتی با آبیاری فراوان نیز رفع نمی شود و گیاه به 

دنبال مرگ یاخته هایش می میرد و از طرفی در جانوران تورژسانس زیاد باعث مرگ یاخته می شود )چون دیواره ندارد(.
قسمتی از دیواره که به غشای یاخته متصل است، دیوارۀ پسین است که با توجه به شکل کتاب دیوارۀ پسین، بیشترین فاصله را از تیغۀ میانی که قدیمی ترین 21 13

الیه است، دارد.
گزینۀ )1(: هیچ یک از قس�مت های دیواره، فس�فولیپید ندارند. / گزینۀ )2(:دیوارۀ نخس�تین فقط یک الیه سلولزدار دارد که به تیغۀ میانی )الیه ای 

که فقط حاوی پکتین است( متصل است. / گزینۀ )4(: دیوارۀ پسین سلولزی است و به غشای فسفولیپیدی متصل است.

فقط مورد )ج( عبارت را به درستی تکمیل می کند. 31 13

الف( نادرس�ت اس�ت. داشتن دیسه از ویژگی های یاخته های گیاهی و برخی جلبک ها می باشد. / ب( نادرست است. در گیاهان فقط یاخته های نگهبان 
روزنه و نوعی پارانش�یم توانایی فتوس�نتز دارند. این در حالی اس�ت که انواع متعددی از یاخته های گیاهی می توانند دیس�ه داش�ته باش�ند مثاًل یاخته های بخش خوراکی 
س�یب زمینی نشادیس�ه دارند و یا ریشۀ هویج رنگ دیس�ه دارد اما توانایی فتوسنتز ندارند. / ج( درست است. یاخته دارای دیسه، یک یاختۀ زنده است و قطعًا میتوکندری 
و خود دیس�ه و هس�تۀ آن دو غش�ا دارند. / د( نادرست اس�ت. مثاًل یاخته های بخش خوراکی سیب زمینی، نشادیس�ه دارند اما رنگیزه ندارند )هسته را نیز می توان نوعی 

اندامک در نظر گرفت(.

فقط مورد )الف( در مورد واکوئول که مدنظر سؤال است، صحیح می باشد. چون ترکیب شیرۀ آن در گیاهان و بافت های مختلف متفاوت است.41 14

ب( واکوئول محل ذخیره ترکیبات رنگی، اسیدی و پروتئینی می باشد. / ج( علت نارنجی شدن ریشۀ هویج مواد رنگی کاروتن رنگ دیسه هاست نه واکوئول ها! /
د( تغییر ساختار اندامک ها با تغییر طول روز ویژۀ دیسه ها می باشد.

فقط عبارت )ب( در مورد رنگ دیسه های دارای کاروتن که مدنظر سؤال است، صحیح می باشد چون همانند آنتوسیانین ها ویژگی پاداکسنده دارند.51 12
 نشادیسه، فاقد رنگیزه می باشد )نادرستی الف(. رنگ دیسه سبزینه ندارد )نادرستی ج(. ذخیرۀ قندی ویژۀ نشادیسه ها است )نادرستی د(.

آنتوسیانین ویژۀ واکوئول هاست که این اندامک با آبگیری در استواری اندام های غیرچوبی نقش دارد.61 14
 رنگ دیسه های پاداکسنده دار ذخیرۀ پلی ساکارید و تنظیم آب ندارند )نادرستی گزینۀ )1( و )2((. 

 رنگ دیسه سبزینه ندارد )نادرستی گزینۀ )3((.
موارد )الف( و )ج( درست هستند. 71 13

الف( درس�ت اس�ت. مثاًل در یاخته های ریش�ۀ گیاه هویج رنگ دیس�ه وجود دارد، در صورتی که سبزدیس�ه ها فقط در اندام های هوایی وجود دارند. / 
ب( نادرس�ت اس�ت. یاخته های بخش خوراکی س�یب زمینی، نشادیس�ه دارند که رنگیزه ندارد ولی این یاخته می تواند واکوئول حاوی مواد رنگی داشته باشد. / ج( درست 
اس�ت. نشاس�تۀ موجود در نشادیس�ه هنگام تشکیل پایه های جدید گیاه باید تجزیه شود و به مصرف برسد و برای این کار به آنزیم هیدرولیزکنندۀ نشاسته یا همان آمیالز 

نیاز است. / د( نادرست است. سبزینه فقط در سبزدیسه ها وجود دارد و رنگ دیسه ها فاقد سبزینه هستند.
موارد )ب(، )ج( و )د( عبارت را به درستی تکمیل نمی کنند. 81 13

الف( درست است. برخی دیسه ها مانند نشادیسه که به ذخیرۀ نشاسته می پردازد، رنگیزه ندارد. / ب( نادرست است. آنتوسیانین در واکوئول وجود 
دارد )نه دیسه(. / ج( نادرست است. سبزدیسه ها عالوه بر سبزینه، کاروتنوئید هم دارند. / د( نادرست است. ترکیبات رنگی موجود در واکوئول و رنگ دیسه پاداکسنده اند. 

کاروتن نیز یکی از مواد رنگی است که در رنگ دیسه وجود دارد.
موارد )ب( و )ج( صحیح هستند. 91 14

الف( نادرست است. تیغۀ میانی پس از تقسیم هسته کامل می شود و در درون سیتوپالسم )درون یاخته( تشکیل و ایجاد می شود )اگزوسیتوز نمی شود(. / 
 ب( درست است. دیوارۀ نخستین دارای پکتین و سلولز است. دیوارۀ پسین سلولز دارد ولی پکتین ندارد و برخالف دیوارۀ نخستین قابلیت گسترش و کشش نیز ندارد. /

 ج( درس�ت اس�ت. طبق ش�کل کتاب در محل الن، تیغۀ میانی و دیوارۀ نخس�تین وجود دارد و این دو دیواره برخالف دیوارۀ پس�ین از رش�د یاخته جلوگیری نمی کنند. / 
د( نادرست است. در یاخته های فاقد دیوارۀ پسین، دیوارۀ نخستین بین دو الیه دیواره ای قرار ندارد بلکه بین تیغۀ میانی )یک الیه دیواره( و غشای یاخته قرار گرفته است.

فقط عبارت )ب( صحیح است.101 11

الف( نادرس�ت اس�ت. جدیدترین الیۀ دیوارۀ پس�ین از سطح درونی خود به غشا و قدیمی ترین الیۀ آن به س�طح داخلی دیوارۀ نخستین متصل است. / 
ب( درست است. خارجی ترین الیۀ دیوارۀ پسین، قدیمی ترین الیۀ پسین بوده که از خارج خود به دیوارۀ نخستین متصل است. / ج( نادرست است. جدیدترین الیۀ دیواره، 
دیوارۀ پس�ین اس�ت که به غش�ا و دیوارۀ نخستین متصل است. / د( نادرس�ت است. قدیمی ترین الیۀ دیواره، تیغۀ میانی است که بین دو دیوارۀ نخستین قرار گرفته است 

ولی دقت کنید که هرکدام از این دو دیوارۀ نخستین مربوط به یک یاختۀ خاص می باشد )عبارت را دقیق بخوانید!(.
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اندام های گیاه گل دار

رویشی
ریشه
ساقه

برگ و دمبرگ

زایشی
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دانه 

در برش عرضی اندام های روییش نهان دانگان یعنی برگ، ساقه و ریشه، سه بخش یا سه سامانۀ بافتی با عملکرد متفاوت به نام پوششی، زمینه ای و آوندی وجود دارد.

موارد )ب(، )ج( و )د( عبارت را به نادرستی تکمیل می کنند.741 13
الف( درست است. هر سامانۀ بافتی از یاخته ها و بافت های گوناگون تشکیل شده است. / ب( نادرست است. سامانۀ بافتی زمینه ای ریشه به صورت 
پراکنده قرار نمی گیرد )ش��لک ایس��تاگه درختی را ببینید(. / ج( نادرس�ت است. هر ابفت به تنهایی دومین سطح رده بندی حیات است اّما سامانۀ بافتی قسمتی از اندام است 

که در حال تشکیل سومین سطح حیات است. / د( نادرست است. حفاظت در برابر خطرهای محیطی وظیفۀ سامانۀ بافت پوششی هر اندام است. 

مجموعه یاخته های کم و بیش مشابه می باشد. )پارانشیم، مریستم، الکنشیم، اسلکرانشیم و بافت آوندی(

مجموعه چند نوع بافت و یاخته های گوناگون با کار متفاوت می باشند. )سامانۀ پوششی، زمینه ای و آوندی(
هر سامانۀ بافتی عملکرد خاصی دارد ولی بافت های متفاوت با کار متفاوت دارند.

در اندام جوان  روپوست نامیده می شود.
در اندام مسن  پیراپوست )پریدرم( نامیده می شود )البته در گیاهان دارای رشد پسین(.

اندام های رویشی را از خطرهای محیطی حفظ می کند.

پوششی

بین سامانۀ پوششی و آوندی قرار دارد.
بافت های پارانشیم، کالنشیم و اسکلرانشیم دارد.

مجموعۀ پوس�ت و بخش محصور شده توس�ط آوندها را در ریشه، ساقه و میانبرگ را در 
برگ ها ایجاد می کند.

زمینه ای

ترابری مواد را در گیاه برعهده دارد.
آوند چوبی مرده و آوند آبکش زنده دارد.

یاخته های فیبری، پارانشیمی )پارانشیمی( و آوندی دارد.
در ریشه به صورت متمرکز ولی در برگ و ساقه، به صورت پراکنده در سامانۀ زمینه ای است.

آوندی

بالت

سامان ﹦ بالتی

ش های 
انواع سامانه های بالتی در بخ

رویشی گیاد آوندی

سؤال کاماًل از شکل طراحی شده است: 751 12
اگر دقیق به ش�کل های زیر نگاه کنید، درمی یابید که در برگ و س�اقه، بافت آوندی به صورت پراکنده در مادۀ زمینه ای قرار دارد ولی در ریش��ه، بافت آوندی به صورت 
ممترکز در وسط گیاه قرار دارد )در برش عرضی ساقه، قسمت مرکزی درونی از بافت زمینه ای تشکیل شده است. البته این ویژگی مخصوص ریشۀ علفی نهان داناگن 

دولپه است که در ریشۀ بافتی در بین آوندها وجود ندارد(. 

فقط مورد )د( عبارت را به درستی تکمیل می کند )موارد )الف(، )ب( و )ج( نادرست هستند(.761 12
الف( نادرس�ت اس�ت. یاخته های تش�کیل  دهندۀ یک بافت معمواًل مش��ابه هس�تند. / ب( نادرست است. س�امانۀ بافتی به تنهایی یک اندام تشکیل 
نمی دهد. مثاًل سه سامانۀ بافتی پوششی، زمینه ای و آوندی با هم تشکیل اندامی به نام ریشه می دهند. / ج( نادرست است. یک اندام همانند یک سامانۀ بافتی از تعدادی 

بافت تشکیل شده است. / د( درست است. یک سامانۀ بافتی همانند یک اندام به تنهایی پیکر گیاه را نمی سازد )پیکر یک فرد از چند دستاگه ساخته می شود(.
منظور سؤال الیۀ روپوستی یا سامانۀ بافت پوششی است که در گیاهان جوان به صورت پریدرم نیست و هر گیاه مسنی، باالخره یک روز جوان بوده! البته در 771 11

مورد پریدرم، بعدًا مفصل می خوانید.
گزینۀ )2(: س�امانۀ بافت پوشش�ی می تواند در گیاهان مس�ن به صورت چندالیه باشد. از طرفی روپوس�ت نیز معمواًل یک الیه ای است )نه همواره(. / 
گزینۀ )3(: این س�امانه در اندام های جوان به صورت روپوس�ت و در اندام های مس�ن به صورت پریدرم وجود دارد. / گزینۀ )4(: یاخته های نگهبان روزنه در روپوس�ت 

دارای کلروپالست بوده و فتوسنتز کننده هستند.
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241 پوس�تک، از پلیمری لیپیدی تش�کیل شده است که در یاخته های روپوست جوان اندام های هوایی تولید می شود )نه زیر روپوست = نادرستی گزینۀ )2(( ولی 781 11
خود الیه پوستک فاقد یاخته می باشد. )پوستک فقط در سطح بیرونی الیه خارجی یاخته های روپوستی اندام های هوایی جوان وجود دارد )نادرستی گزینۀ )3((و در ریشه 

وجود ندارد )نادرستی گزینۀ )4((.
موارد )الف( و )د( صحیح می باشند. 791 12

 الف( درست است. پوستک نوعی مادۀ لیپیدی است و از نظر ماهیت شیمیایی مانند چوب پنبه لیپیدی می باشد. / ب( نادرست است. پوستک مانع 
تبخیر آب اندام های هوایی گیاهان می شود ولی دقت کنید که پوستک فاقد یاخته می باشد. / ج( نادرست است. یاخته های روپوستی ترشح کنندۀ پوستک اندام های هوایی 

گیاه را می پوشانند )نه همۀ اندام ها(. / د( درست است. شبکۀ آندوپالسمی صاف محل ساخت لیپیدها است.
در مورد یاخته های روپوستی یک نهان دانه جوان فقط مورد )ج( صحیح می باشد. 801 14

الف( نادرست است. در برگ و ساقه جوان به این سه نوع یاخته تمایز می یابند )نه در اندام های مختلف مثالً ریشه نگهبان و کرک ندارد(. / ب( نادرست است. ترکیبات رنگی 
می تواند مثاًل در واکوئول هر یاخته ای ذخیره ش�ده باش�د. از طرفی، ریش�ه، یاختۀ نگهبان روزنه ندارد. / ج( درست است. همۀ یاخته های روپوستی، یاخته هایی زنده هستند 

که می توانند تنفس یاخته ای را با تجزیه گلوکز انجام دهند. / د( نادرست است. در گیاهان بالفاصله پس از تقسیم هسته، ابتدا تیغۀ میانی ایجاد می شود که سلولز ندارد.

 1 سراسر اندام گیاه را می پوشاند.
 2 همانند پوست جانوران نقش دفاعی دارد و به عنوان سد اول دفاعی می باشد.

 3 در برگ، ریشه ها و ساقه های جوان، روپوست نامیده می شود که معمواًل یک الیه ای است.
 4 در اندام های مسن گیاهان دارای رشد پسین پیراپوست )پریدرم( نامیده می شود که بافتی چوب پنبه ای است.

 5 پوس�تک، لیپیدی روی روپوس�ت اندام های هوایی، س�بب کاهش تبخیر آب می شود )پوستک  همانند غشای 
پایه، یاخته ندارد(.

 6 نکات روپوست

سبب کاهش تبخیر آب از اندام های هوایی گیاه می شود.
الی�ه ای از جن�س کوتین لیپی�دی در روی خ�ود در اندام های هوایی دارد که پوس�تک 

نامیده می شود.
پوستک نسبت به آب نفوذناپذیر است.

پوستک توسط اندامک های یاخته های روپوستی تولید شده و به سطح بیرونی در مجاور 
هوا ترشح می شود.

پوستک از نفوذ عوامل بیگانه جلوگیری کرده و سبب حفظ گیاه در مقابل سرما می شود.
گیاهان مناطق خشک پوستک ضخیم دارند )مثل خرزهره، اککتوس و آناناس(

ت پوششی
سامان ﹦ بال

 7 یاخته های روپوستی

در اندام های هوایی 

یاخته های بدون تمایز

یاخته های تمایز یافته  

نگهبان روزنه

تنظیم کنن�دۀ باز و بس�ته ش�دن روزنۀ 
هوایی است. 

کلروپالست دار است  دو دیواره با 
ضخامت نابرابر دارد )فصل 7(.

در بین دو نگهب�ان مجاور، روزنۀ هوایی 
وجود دارد.

توانایی تولی�د NADPH، چرخۀ کالوین 
و مواد آلی از معدنی دارد )دوازدهم(.

کرک  تبخیر آب را کاهش می دهد و کلروپالست ندارد.

یاختۀ ترشحی به ترشح مواد دفاعی، محافظ و … می پردازد.

تار کشنده دارد ولی نگهبان روزنه، کرک و پوستک ندارد.در ریشه
هر تار کشنده، یک یاختۀ روپوستی طویل در ریشه می باشد.

همۀ موارد دربارۀ الیۀ پوستک که منظور تست است، نادرست می باشند.811 11
الف( این الیه همانند غش�ای پایه، یاخته و فعالیت زیس�تی ندارد. / ب( پوس�تک به علت عدم نفوذپذیری نسبت به آب باعث کاهش تبخیر می شود 
)نه به  دلیل ضخیم بودن(. / ج( پوس�تک از اندام های هوایی محافظت می کند )ریش��ه پوس��تک ندارد(. / د( پوستک در اغلب گیاهان ضخامت زیادی ندارد و همیشه یک 

الیه دارد )روپوست معمواًل یک الیه یاخته است(.
موارد )ج( و )د( در مورد س�امانۀ ابفت پوش��یش که منظور س�ؤال است، نادرست می باش�ند. این سامانه در حالت جوان به نام روپوست و در برخی گیاهان در 821 11

حالت مسن به عنوان پیراپوست معرفی می شود.
الف و ب( درس�ت هس�تند، چون ویژگی اصلی س�امانۀ پوشش�ی در هر سنی از گیاه می باشند. / ج( نادرست است. فقط س�امانۀ پوششی پیراپوستی در 

گیاهان دولپه ای دارای رشد پسین، حاوی کامبیوم چوب پنبه ساز می باشد. / د( نادرست است. بافت آبکش جزء سامانۀ پوششی نمی باشد.
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فقط در سطح خارجی یاخته های روپوستی گیاه، پوستکی با مواد لیپیدی وجود دارد )نه در سطوح مختلف هر یاختۀ آن(.831 12
گزینۀ )1(: یکی از کارهای روپوست، کاهش تبخیر آب است. از طرفی برحسب متن کتاب ساخت پوستک توسط یاخته های مختلف روپوست انجام 
می شود. از طرفی، نگهبان روزنه، با بستن روزنۀ هوایی و کرک، با مرطوب کردن هوای اطراف، می توانند خروج آب از گیاه را کاهش دهند. / گزینۀ )3(: پوستک این الیه 
از ورود عوامل مزاحم جلوگیری می کند. / گزینۀ )4(: فقط یاخته های نگهبان روزنه در آن به منفذ متصل هستند که این یاخته ها سبزدیسه داشته و توانایی فتوسنتز دارند.

در شکل بخش )الف( پوستک، بخش )ب( یاخته های نگهبان و بخش )ج( یاخته های روپوستی را نشان 841 12
می دهد که یاخته های نگهبان دارای س�بزینه بوده و فتوس�نتز کننده و تولیدکنندۀ مواد آلی هس�تند و بقیۀ یاخته های 

روپوستی فاقد توانایی فتوسنتز می باشند.
گزینه ه�ای )1( و )3(: بخ�ش )الف( اصاًل یاخته ندارد. / گزینۀ )4(: هم یاختۀ بخش )ج( و هم 

بخش )ب( می توانند در رنگ دیسه ها یا واکوئول های خود ترکیبات رنگی داشته باشند.

85113

س�امانۀ بافت زمینه ای که بین روپوس�ت و بافت آوندی را فراگرفته است، شامل سه نوع بافت پارانشیمی، کالنشیمی و اسکلرانشیمی می باشد که در جدول زیر نکات 
آن ها را دوره می کنیم ولی صفحات مخصوص انتقال شیرۀ پرورده در آوند آبکش یعنی در سامانۀ آوندی می باشد.

موارد )الف(، )ب( و )د( صحیح می باشند. در این سؤال به قید برخی دقت کنید. 
الف( درست است. دیوارۀ نخستین ضخیم فقط در کالنشیم ها وجود دارد. / ب( درست است. دیوارۀ پسین چوبی فقط در یاخته های بالغ اسکلرانشیمی 
وجود دارد. / ج( نادرست است. این ویژگی در هیچ کدام وجود ندارد و مختص یاخته های آوندی است. / د( درست است. این ویژگی در پارانشیم های فتوسنتزکننده وجود دارد. 

شکلویژگیانواع بافت های زمینه ای

پارانشیمی
دیوارۀ نخستین نازک غیرچوبی و الن دارد - به آب نفوذپذیر است - در ترمیم 
زخم بافتی تقسیم می شود و ترمیم می کند - ذخیرۀ مواد - فتوسنتز و ساخت 

شیرۀ پرورده دارد - درگیاهان آبزی فضای بین یاخته ای پرهوا دارد.

کالنشیمی
دیوارۀ نخستین ضخیم غیرچوبی دارد - دیوارۀ پسین ندارد - استحکام و 

انعطاف پذیری دارد - معمواًل زیر روپوست است - مانع رشد گیاه نمی شود - 
اندامک و فعالیت زیستی دارد.

اسکلرانشیمی

دیوارۀ نخستین نازک و پسین ضخیم چوبی دارد - استحکامی بدون انعطاف 
است - چوبی شدن آن سبب مرگ یاخته ها می شود - فاقد پروتوپالست هستند.

دو نوع یاخته 
دارد.

اسکلرئید  کوتاه و مرده چوبی شده استحکامی در میوه گالبی
 فیبر  یاخته های دراز استحکامی مرده نزدیک آوندها -

در تولید طناب و پارچه کاربرد دارد.

فقط مورد )ب( در مورد بافت اپرانشیمی که رایج ترین بافت سامانۀ زمینه ای است، نادرست می باشد.861 12

بافت پارانشیم، رایج ترین بافت موجود در سامانۀ زمینه ای است که دیوارۀ چوبی ندارد )درستی ج(، به آب نفوذپذیر است )درستی الف( و قدرت فتوسنتز و ذخیرۀ مواد 
آلی دارد )درستی د( ولی قابلیت استحکامی ندارد )نادرستی ب(.

استحکام گیاه در اثر بافت های کالنشیمی، اسکلرانشیمی و هادی چوبی می باشد )نادرستی ب(.

 1 رایج ترین بافت در سامانۀ زمینه ای است.
 2 دیوارۀ نخستین نازک غیرچوبی دارد.  دیوارۀ نخستین پروتوپالست را دربر گرفته است.

 3 به آب نفوذپذیر است و فاقد دیوارۀ پسین می باشد.
 4 در زخم بافتی قدرت تقسیم و ترمیم دارد.

 5 ذخیرۀ مواد و فتوسنتز می کند.
 6 نوع سبزینه دار در برگ ها زیاد است.  به صورت نرده ای یا اسفنجی در میانبرگ به فتوسنتز می پردازد )دوازدهم(.

 7 الن دارد و دارای سوخت وساز می باشد.
 8 در اندوختۀ )آندوسپرم( دانۀ نهان دانگان، معمواًل حاوی یاخته های تریپلوئید می باشد )یازدهم(.
 9 در گیاهان آبزی، فاصلۀ بین یاخته ای زیاد و پرهوا برای تنفس یاخته ای دارند )مانند ریشۀ درختان حّرا(.
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243 در نهان دانگان جوان س�امانۀ بافت زمینه ای، فضای بین روپوس�ت و آوندها را پر می کند ولی وظیفۀ مصون نگه  داش�تن گیاه از عوامل محیطی با سامانۀ بافت 871 12
پوششی است. 

گزینۀ )1(: س�امانۀ زمینه ای، برای اس�تحکام هم می تواند بافت کالنش�یم داشته باشد و هم اسکلرانشیم! / گزینۀ )3(: این سامانۀ بافتی در برگ ها نیز 
همیشه وجود دارد. / گزینۀ )4(: پارانشیم موجود در سامانۀ زمینه ای بافتی با قدرت تقسیم برای ترمیم زخم گیاه به حساب می آید.

س�ؤال داره داد می زن�ه که بافت کالنش�یم چ�ه ویژگی هایی داره! ای�ن بافت همان طور ک�ه می دانید یاخته های آن اندامک دار هس�تند و دیوارۀ اس�تحکامی و 881 11
انعطاف پذیر دارند )درس�تی الف(، به آب نفوذپذیر هس�تند زیرا چوبی یا چوب پنبه ای نش�ده اند )نادرستی ب(، قادر به تقسیم شدن نیستند و برای ترمیم کمک نمی کنند 

)نادرستی ج( و چون دیوارۀ پسین ندارند، مانعی برای رشد گیاه به حساب نمی آیند )درستی د(.

 1 یاخته هایی بدون دیوارۀ پسین دارند که به نام یاختۀ کالنشیمی می باشد.
 2 دیوارۀ نخستین ضخیم دارند  استحکامی است ولی لیگنینی نمی شود.

 3 استحکام دارد ولی انعطاف پذیر است.
 4 مانع رشد گیاه نمی شود.

 5 معمواًل زیر روپوست هستند.
 6 اندامک و سوخت وساز دارند.

کلانشیم

فقط مورد )الف( در مورد الیۀ پوستیک روی سطح خارجی الیه روپوستی صحیح می باشد. این الیه لیپیدی سبب کاهش تبخیر آب در اندام های هوایی می شود 891 14
)درستی الف(.

ب( لیگنین و ترکیبات چوبی نیز همانند پوس�تک و س�ایر لیپیدها )مثل چوب پنبه ( به آب نفوذانپذیر هس�تند. / ج( پوس�تک توسط یاخته های روپوسیت 
ترشح می شود. / د( پوستک اصاًل در ریشه وجود ندارد که بخواهد ممانعتی ایجاد بکند یا نکند. 

فقط مورد )ج( درست است.901 13
الف( نادرس�ت اس�ت. بافت کالنش�یم به دلیل نداش�تن دیوارۀ پس�ین، با رش�د گیاه، قابلیت رش�د دارد )البته بدون تقس��یم( و به دلیل چوبی نش�دن 
 انعطاف پذیر اس�ت. / ب( نادرس�ت اس�ت. برحسب کتاب درسی، پارانشیم ها دیوارۀ دوم ندارند و از طرفی چوب پنبه ای شدن در سامانۀ پوششی گیاهان مسن رخ می دهد. / 

ج( درست است. چوبی شدن باعث از بین رفتن غشا می شود پس یاختۀ بالغ می میرد. / د( نادرست است. فیبرها در تولید طناب و پارچه نقش دارند )نه اسلکرئیدها(. 

 1 یاخته هایی با نام اسکلرانشیمی دارند که دو نوع اسکلرئید و فیبر می باشند.
 2 دیوارۀ پسین ضخیم چوبی دارند.  چوبی شدن، سبب مرگ پروتوپالست می شود.

 3 در حالت زنده، دیوارۀ پسین آن ها، پروتوپالست را دربر گرفته است )دیوارۀ نخستین نازک دارند(.
 4 همانند یاختۀ کالنشیمی استحکام دارند ولی برخالف آن ها انعطاف پذیر نیستند.

 5 یاختۀ اسکلرئید کوتاه تر و الن دار می باشد.
 6 یاختۀ فیبری آن ها دراز و الن دار می باشد.

 7 فیبر در تولید طناب و پارچه استفاده می شود.
 8 ذره های سخت میوۀ گالبی، مجموعه ای از یاخته های اسکلرئیدی است.

 9 در حالت بلوغ مرده اند و فاقد اندامک و متابولیسم می باشند.

اسکلرانشیم

منظور سؤال دو بافت کالنشیم و اسکلرانشیم یا یاخته هایی به همین نام هستند که هر دو دیوارۀ ضخیم و استحکامی )نخستین یا پسین( دارند )درستی الف( و 911 11
چون در سامانۀ زمینه ای هستند، بین روپوست و بافت آوندی قرار گرفته اند )درستی ب( ولی کالنشیم دارای اندامک در حالت بلوغ است ولی اسکلرانشیم به دلیل چوبی شدن 

و مرگ، فاقد اندامک است )رد ج(. در آخر دقت کنید که کالنشیم دیوارۀ نفوذپذیر نسبت به آب دارد ولی اسکلرانشیم به علت چوبی شدن این خاصیت را ندارد )رد د(.
هر چهار مورد در گیاهان آبزی دیده می ش�ود. )تمام گیاهان آونددار، این س��امانه های بافتی را دارند و می توانند همۀ بافت های موجود در هر س��امانه را 921 13

هم داشته باشند.(

گیاهان آبزی، در س�امانۀ بافت زمینه ای خود، عالوه بر س�ه نوع بافت معمولی پارانش�یمی )عبارت الف(، کالنش�یمی )عبارت ب( و اسکلرانش�یمی )عبارت د( حاوی 
O2 ذخیره شده این فضاها برای تنفس استفاده می کند. پارانشیم با فضاهای بین یاخته ای فراوان پرهوا نیز می باشند که گیاه از 

شکل بیانگر بافت اپرانشیمی می باشد )این بافت در سامانۀ زمینه ای و آوندی وجود دارد(.931 14
گزین�ۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. فضای بین روپوس�ت و آونده�ا را کل س��امانه زمینه ای با س�ه نوع بافت 
پارانش�یمی، کالنش�یمی و اسکلرانشیمی پر می کند. / گزینۀ )2(: نادرست است. پارانشیم الن دارد ولی دیوارۀ چوبی ندارد. / 
گزینۀ )3(: نادرست است. یاخته های فتوسنتزکننده پارانشیمی در بخش سبز گیاه فراوانند در حالی که پارانشیم انواع مختلف 
یاخته با وظایف متفاوت دارد. / گزینۀ )4(: درس�ت اس�ت. همۀ الیه های دیواره ای در بافت پارانشیم همواره نازک می باشند. 

)پارانشیم برخالف الکنشیم و اسلکرانشیم، دیوارۀ ضخیم نخستین یا پسین ندارد.(
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موارد )الف(، )ب( و )ج( نادرست تکمیل می کنند.941 14

به جز دیواره های چوبی شده در بافت های اسکلرانشیمی و آوند چوبی، سایر بافت ها از جمله مریستم، پارانشیم و کالنشیم، دیوارۀ انعطاف پذیر دارند.
الف( نادرس�ت اس�ت. برخی یاخته ها دیوارۀ پس�ین غیرچوبی دارند ولی آن ها نیز انعطاف پذیر هس�تند )یادتون باش��ه که عدم انعطاف در اثر 
داش��تن دیوارۀ پس��ین  نمی باش��د بلکه در اثر لیگنینی ش��دن دیوارۀ پس��ین ایجاد می ش��ود(. / ب و ج( نادرست است. بافت کالنش�یمی فاقد قدرت تقسیم است 
ولی اس�تحکامی می باش�د. / د( درس�ت است. هر یاخته ای که دیوارۀ غیرچوبی دارد و انعطاف پذیر اس�ت، زنده می باشد پس حاوی پروتوپالست و متابولیسم های 

)سوخت وساز( زیستی می باشد.
ش�کل بیانگر یاختۀ زنده کالنش�یمی است که بافت آن با دیوارۀ نخس�تین ضخیم پکتوسلولزی که با عالمت سؤال مشخص 951 12

شده است سبب استحکام و انعطاف می شود. این بافت دیوارۀ پسین و قسمت لیگنینی ندارد.

یادتونه که
تیغۀ میانی پکتینی بود، سلولز نداشت.

دیوارۀ نخستین هم پکتین داشت هم سلولز )و همیشه هم یک الیه بود(.
دیوارۀ پسین سلولز داره، پکتین نداره! 

سؤال در مورد مقایسۀ کالنشیم با دیوارۀ نخستین ضخیم و اسکلرئید )نه فیبر( با دیوارۀ پسین ضخیم در گالبی می باشد. 961 12
یاخته های کالنشیم ساقه برخالف یاختۀ اسکلرئید در بخش میوۀ گالبی، فاقد لیگنین در دیوارۀ ضخیم خود هستند.

گزینۀ )1(: کالنشیم کوتاه منشعب نیست. / گزینۀ )3(: هر دو حاوی الن هستند. / گزینۀ )4(: اسکلرئید با داشتن دیوارۀ دوم رشد آن متوقف شده  است.
پارانشیم دیوارۀ نخستین نازک و قدرت ترمیم زخم دارد.971 14

گزین�ۀ )1(: کالنش�یم نقش اس�تحکامی دارد ولی دی�وارۀ چوبی ندارد. / گزینۀ )2(:پارانش�یم ه�م الن دارد ولی دیوارۀ ضخیم ن�دارد. / گزینۀ )3(: 
اسکلرانشیم دیوارۀ چوبی دارد که پروتوپالست یاخته های زنده آن در حال ساخت لیگنین بوده اند )باالخره هر دیوارۀ چوبی ای باید توسط یک پروتوپالست ساخته شود(.

شکل یاخته های کالنشیمی را نشان می دهد که برخالف یاخته های پارانشیمی فاقد قدرت تقسیم هستند.981 14
گزینۀ )1(: ش�کل خود بافت کالنش�یم را نش�ان می دهد. / گزینۀ )2(: همان طور که می دانید طبق متن کتاب، کالنشیم معمواًل در زیر روپوست قرار 

می گیرد و استحکام می دهد. / گزینۀ )3(: کالنشیم بافتی استحکامی و در عین حال انعطاف پذیر می باشد.
یاخته های سبزینه دار ساقۀ جوان لوبیا شامل یاخته های نگهبان روزنه در روپوست و پارانشیم های برگ و ساقه هستند که نمی توانند به صورت زائده مانند در 991 14

زیر پوستک واقع شده باشند )کرک ها این حالت زائده مانند را دارند(.
گزینۀ )1(: یاخته های نگهبان روزنه های هوایی می توانند در تنظیم آب نقش داش�ته باش�ند. / گزینۀ )2(: پارانش�یم دیوارۀ نخستین غیرچوبی دارد. / 

گزینۀ )3(: به طور مثال یاختۀ نگهبان روزنه، می تواند پوستک در سطح خارجی خود داشته باشد که تا حدی، مانع تغییر دمای گیاه می شود.
این ش�کل مربوط به آوند چوبی می باش�د که )الف( دس�ته های عناصر آوندی بدون دیوارۂ 1001 13

عریض را به صورت مارپیچی نش�ان می دهد )نادرس�تی گزینۀ )1((. بخش )ب( تراکئید را نشان می دهد 

که همانند عناصر آوندی فاقد پروتوپالس�ت زنده می باش�د )نادرس�تی گزینۀ )2((. بخش )ج( الن را در 
تراکئید ها نش�ان می دهد که چوبی نمی ش�ود و حاوی کانال های بدون پروتوپالس�ت و پالسمودسم برای 

عبور شیرۀ خام می باشد )درستی گزینۀ )3( و نادرستی گزینۀ )4((.
در تست هایی که عنوان می کند »فاقد … منی ابشد«، خیلی برای شما اذیت کننده می باشد. 

این عبارت یعنی »کدام ویژیگ گفته شده در نقطه چین وجود دارد«.
موارد )الف(، )ج( و )د( عبارت را به نادرس�تی تکمیل می کنند. دقت کنید که منظور این س�ؤال می تواند یاخته های همراه، فیبرها و بافت پارانش�یم در سامانۀ 1011 13

آوندی باشند.
الف( نادرس�ت اس�ت. در س�اقۀ لوبیا، یاخته های فیبری درون س�امانۀ بافت آوندی، دیوارۀ چوبی دارند و بدون هس�ته می باشند. / ب( درست است. 
یاخته های فیبر منظور این عبارت می باش�د که اندازۀ دراز دارند. یاخته های همراه و پارانش�یم، زنده اند. / ج( نادرس�ت اس�ت. وجود غش�ای منفذدار عالمت وجود هسته 
می باش�د. پس تا اینجا می توان یاختۀ همراه و پارانش�یم را در نظر گرفت که فقط پارانش�یم ها در س�امانۀ زمینه ای هم وجود دارند. / د( نادرس�ت است. یاخته های چوبی با 

اندازۀ کوتاه را در اسکلرئید و عناصر آوندی می توان مشاهده کرد که هیچ کدام در منظور سؤال وجود ندارند.

فقط مورد )ج( پاس�خ اس�ت. دیوارۀ نخس�تین گیاهان، الیۀ پکتوسلولزی در س�مت داخلی تیغۀ میانی می باشد که قابلیت گسترش، رشد و کشش و انعطاف 1021 13
دارد. اندازۀ این الیه با رش�د پروتوپالس�ت، زیاد می ش�ود و چون چوبی یا لیگنینی نمی شود، می تواند سبب اس�تحکام به همراه انعطاف پذیری )مخصوصاً در الکنشیم( شود 

)درستی ب و د(.

قرارگیری الیه های سلولزی با جهت های متفاوت مخصوص دیوارۀ پسین یاخته های گیاهی است و برحسب کتاب درسی دیوارۀ اولیه یک الیه ای است )نادرستی ج(.

در لولۀ آوند آبکش، دیوارۀ نخستین سلولزی سبب ایجاد صفحۀ منفذدار بین  یاخته ای برای انتقال شیرۀ پرورده شده است )درستی الف(.

منظور این گزینه پارانشیم است که در استحکام گیاه نقش ندارد.1031 14
گزینۀ )1(: یاختۀ آوند آبکش�ی، یاختۀ بالغ زنده ولی بدون هس�ته اس�ت ولی فقط در نهان دانگان )گیاهان لگ دار( در کنار آن یاختۀ همراه وجود دارد. / 
گزینۀ )2(: یاختۀ بافت کالنش�یم این گونه اس�ت که معمواًل در زیر روپوس�ت است )نه قطعاً(. / گزینۀ )3(: اسکلرانش�یم و آوندهای چوبی دیوارۀ پسین لیگنینی دارند که 
قطعًا دو نوع یاختۀ دراز و کوتاه در آوند چوبی دیده می ش�ود ولی دقت کنید که س�ؤال  داره میگه بافت با یاختۀ اصلی زنده! در حالی که این دو بافت در حالت بلوغ یاختۀ 

اصلی آن ها زنده نیستند. 
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یاخته های مرده به دنبال همدیگر هستند.
فقط دیوارۀ چوبی آن ها باقی مانده است.

لیگنین به شکل های مختلف در دیوارۀ این یاخته ها وجود دارد.
دو نوع یاختۀ تراکئید و عنصر آوندی دارند.

یاخت�ۀ تراکئی�د دوکی م�رده دارند.  آوند حاصل از آن ها لولۀ پیوس�ته نیس�ت و دیوارۀ 
بین یاخته ای الن دار دارد.

یاخته ه�ای عنصر آوندی کوتاه م�رده دارند.  آوند حاصل از آن ه�ا فاقد دیوارۀ عرضی 
بوده و لولۀ پیوسته ایجاد کرده است.

در نوع الن دار، دیواره در محل الن، غیرچوبی است.
شیرۀ خام را از عرض ریشه گرفته و به کمک تعرق و فشار ریشه ای به اندام های هوایی می رسانند.

یاخته های فیبر و پارانشیم در اطراف آن ها وجود دارد.

آوندهای چوبی ت آوندی
اجتماع یاخته های اصلی بال

دیوارۀ نخستین سلولزی دارند.
دیوارۀ آن ها غیرچوبی است.

دی�وارۀ عرض�ی به صورت صفحۂ آبکیش دارند.  آوند آن ها لولۀ پیوس�ته و بدون دیوارۀ 
عرضی نمی باشد.

یاختۀ بدون هسته ولی زنده دارند.  فرایند همانندسازی و رونویسی از ژنوم خطی ندارند )دوازدهم(.
یاختۀ آن ها سیتوپالسم به همراه واکوئول بزرگ برای نگهداری شیرۀ پرورده دارد.

در نهاندانگان  کنار آوند آبکش، یاختۀ همراه وجود دارد.
یاخته های همراه به ترابری شیرۀ پرورده در گیاهان گل دار کمک می کنند.

در اطراف آوندها، دسته های فیبر آوندها را دربر گرفته است.
یاخته های پارانشیمی نیز در اطراف آن ها وجود دارد.

ش
آوند های آبک

ترابری مواد معدنی )شیرۀ خام( و آلی )شیرۀ پرورده( را در گیاه برعهده دارد که در هر اندام رویشی و زایشی وجود دارد.

در آوند چوبی، یاختۀ بالغ زنده وجود ندارد ولی در ابفت آوند چوبی، یاخته های پارانشیمی زنده وجود دارد.

در بافت آوند آبکش

یاختۀ اصلی آبکشی  زندۀ بدون هسته است.
یاختۀ همراه  زندۀ هسته دار است.

یاختۀ پارانشیمی  زندۀ هسته دار است.
این سه نوع یاخته، لیگنینی نمی شوند.

یاختۀ فیبری  مردۀ بدون هسته با دیوارۀ چوبی است.

از دو بافت آوندی چوبی و آبکش به وجود آمده است.

هر بافت آوندی، یاخته های اصلی آوندی به همراه یاخته های پارانشیمی و فیبرهای اسکلرانشیمی وجود دارد.

ت آوندی
سامان ﹦ بال

سامانه های بافتی ساقۀ جوان علفی می  تواند مثل گیاهان آبزی در پارانشیم اسفنجی خود دارای فضاهای بین یاخته ای پر از هوا باشد. از طرفی در مورد گیاهان 1041 13
آبزی حتمًا می دانیم که بین پارانشیم های آن حفره های پر از هوا وجود دارد. 

گزین�ۀ )1(: باف�ت پارانش�یم را در نهان دان�گان ع�الوه بر س�امانۀ زمین�ه ای، در کنار آوندهای آبکش�ی در س�امانۀ تراب�ری مواد نیز می ت�وان دید. / 
گزینۀ )2(: اسکلرئید و عناصر آوندی یاخته های کوتاه چوبی می باشند که در سامانۀ پوششی وجود ندارند اما اسکلرئید در سامانۀ بافت زمینه ای و عناصر آوندی در سامانۀ 
بافت آوندی وجود دارند. / گزینۀ )4(: در زیر روپوست دو سامانۀ زمینه ای و آوندی وجود دارد که در هر دو یاخته های استحکامی چوبی مثاًل از نوع فیبر دیده می شود.

عالمت سؤال در شکل )الف( دیوارۀ نخستین یاختۀ پارانشیم و در شکل )ب( دیوارۀ نخستین را در یاختۀ کالنشیمی نشان می دهد. این دیواره و سایر دیواره ها 1051 14
در این دو نوع بافت، چوبی نمی شوند.

گزینۀ )1(: عالمت سؤال ها، دیوارۀ نخستین هستند که در هر دو بافت، حاوی پکتین و سلولز می باشد )یادتونه که تیغۀ میانی پکتین داشت و دیوارۀ پسین هم 
سلولزی بود!(. / گزینۀ )2(: پارانشیم برخالف کالنشیم، در سامانۀ آوندی هم وجود دارد. / گزینۀ )3(: کالنشیم نوعی بافت استحکامی و انعطاف پذیر در سامانۀ زمینه ای گیاهان است.

یاخته های اس�تحکامی بدون لیگنین، مربوط به بافت کالنش��یم هس�تند که همانند یاخته های آبکش�ی فاقد لیگنین می باش�ند )لیگنین یا چوبی شدن فقط در 1061 14
اسلکرانشیم و آوند چوبی دیده می شود(. 

گزینۀ )1(: دیوارۀ نخستین در بافت کالنشیم، ضخیم است )نه نازک(. / گزینۀ )2(: خود توضیح سؤال در مورد کالنشیم است پس برخالف خودش 
که نمی تونه باشه! / گزینۀ )3(: کالنشیم معمواًل در زیر روپوست است )نه پوست(. )تفاوت میان پوست و روپوست را به زودی متوجه خواهید شد.(
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فقط مورد )د( جمله را به درستی تکمیل می کند.1071 13
الف( نادرس�ت اس�ت. یاخته در عناصر آوندی مرده اس�ت و پروتوپالست ندارد. / ب( نادرست اس�ت. یاخته های فیبری در بافت اسکلرانشیم، مرده 
هس�تند و توانایی تورژس�انس یا پالس�مولیز ندارند. / ج( نادرس�ت است. در یک یاختۀ زندۀ گیاهی، با افزایش فشار اس�مزی مایع بین یاخته ای، پالسمولیز در یاخته ایجاد 
می ش�ود چون آب از یاخته خارج می ش�ود )نه تورژس��انس(. / د( درست است. در یک یاختۀ زندۀ گیاهی، با افزایش فش�ار اسمزی مایع بین یاخته ای، پالسمولیز در یاخته 

رخ داده و پروتوپالست از دیواره فاصله می گیرد.
دقت کنید که یاخته های نابالغ در هر بافتی زنده و دارای پروتوپالست می باشند که قدرت تولید پروتئین دارند و از طرفی این یاخته ها در بافت آوند چوبی و 1081 11

اسکلرانشیم به تولید مادۀ لیگنینی می پردازند. 
لیگنینی یا چوبی شدن در بافت های هادی چوبی )تراکئید و عناصر آوندی( و بافت اسکلرانشیمی وجود دارد.

موارد )الف(، )ج( و )د( جمله را به درس�تی تکمیل می کنند )این س��ؤال مقایس��ۀ قسمت اول یعنی فیبرها با قسمت دوم یعنی اسلکرئیدها می باشد که هر دو از 1091 12
بافت اسلکرانشیمی هستند(.

الف( درست است. فیبر برخالف اسکلرئید در سامانۀ آوندی هم یافت می شود. / ب( نادرست است. فیبر همانند اسکلرئید دارای لیگنین در دیوارۀ 
پسین است. / ج( درست است. در فیبر همانند اسکلرئید، یاختۀ بالغ، چوبی شده و فاقد پروتوپالست است. / د( درست است. فیبر همانند اسکلرئید در حالت بلوغ مرده 

است و کانال سیتوپالسمی پالسمودسم ندارد ولی الن دارد.
همۀ موارد داده شده در مورد ویژگی های اسکلرئیدهای ابلغ نادرست است.1101 11

الف( اسکلرئیدها برخالف فیبرها در سامانۀ آوندی قرار ندارند. / ب( یاختۀ بالغ اسکلرئید مرده است و قادر به تولید لیگنین نیست. / ج( اسکلرئیدها 
یاخته هایی کوتاه هستند و به صورت لوله قرار نمی گیرند. / د( فیبرها به عنوان یاختۀ غیراصلی در سامانۀ آوندی قرار دارند )نه اسلکرئیدها!(.

یاخته های اصلی ایجادکنندۀ آوندها که مس�تقیمًا در انتقال ش�یره های گیاهی نقش دارند، همان یاخته های تراکئیدی یا عنصر آوندی چوبی مرده فاقد هس�ته و 1111 14
یا یاختۀ آبکش زنده هستند که هستۀ خود را از دست داده اند.

گزینۀ )1(: دیوارۀ دوم به خودی خود مانع فعالیت زیستی یاخته نمی شود و صرفًا از رشد جلوگیری می کند بلکه اگر چوبی )لیگنینی( شود، باعث مرگ 
یاخته و توقف فعالیت های زیس�تی می ش�ود. / گزینۀ )2(: یاخته های بافت کالنشیم، زنده هس�تند ولی باعث استحکام گیاه هم می شوند. از طرفی یاخته های مریستمی و 
پارانشیمی نیز زنده اند و پالسمودسم دارند ولی فاقد نقش استحکامی می باشند. / گزینۀ )3(: بافت کالنشیم دیوارۀ نخستین ضخیم غیریکنواخت و الن دار دارد و دارای 

فعالیت متابولیسمی می باشد )از وجود الن در الکنشیم می توان نتیجه گرفت که برخی قسمت های دیوارۀ آن نازک باقی مانده است(.
فقط مورد )د( جمله را به درستی تکمیل می کند. سؤال در مورد فیبر است ولی ذرات سخت میوۀ گالبی اسکلرئید هستند.1121 12

 لطفًا دقت کنید که در سؤال قید »امکان ندارد« وجود دارد، پس عبارات نادرست یعنی عباراتی که امکان ندارد واجد ویژگی فیبرها باشند، مدنظر ما هستند.
الف( نادرس�ت اس�ت. فیبر می تواند در سامانۀ آوندی وجود داش�ته باشد. / ب( نادرست است. فیبر یاخته های دراز و چوبی شده دارد. / ج( نادرست 

است. فیبر در سامانۀ آوندی در برگیرندۀ دسته های آوندی است.
فقط مورد )د( دربارۀ یاخته های تراکئید و عناصر آوندی که نوع اصلی در بافت آوند چوبی هستند، نادرست است. 1131 14

الف( درس�ت اس�ت. یاخته های آوند چوبی زنده نیستند و پروتوپالس�ت، تیغۀ میانی و دیوارۀ نخستین را از دست داده اند. در این یاخته ها فقط دیوارۀ 
پس�ین چوبی آن ها باقی مانده اس�ت. / ب( درس�ت است. رس�وب لیگنین در دیوارۀ این یاخته ها به شکل های متفاوتی اس�ت. / ج( درست است. در محل الن های دیواره، 
لیگنین وجود ندارد چون در این صورت دیگر شیرۀ خام از آن ها عبور نمی یابد. / د( نادرست است. یاخته های دراز در این بافت تراکئیدها هستند که یاخته های دوکی دراز 

دارند ولی لولۀ پیوستۀ بدون دیوارۀ عرضی در آن ها فقط در مورد عناصر آوندی که یاختۀ  کوتاه هستند صادق می باشد. 
کالنشیم نوعی بافت استحکامی با یاخته های زنده و دارای فعالیت زیستی می باشد که این بافت فقط در سامانۀ زمینه ای قرار دارد. 1141 11

گزین�ۀ )2(: به ط�ور مثال یاخته های آوندی چوبی مثل تراکئید و عناصر آوندی فقط در س�امانۀ زمینه ای وجود دارند. / گزینۀ )3(: کالنش�یم، دیوارۀ 
ضخیم و نفوذپذیر نسبت به آب دارد. / گزینۀ )4(: یاخته های آوند چوبی فقط دارای دیوارۀ دوم چوبی هستند.

یاختۀ اصلی در بافت آبکش�ی در دیوارۀ عرضی خود صفحات س�لولزی منفذدار از نوع دیوارۀ نخس�تین دارد. )یک وقت دیوارۀ عرضی تراکئید را صفحۀ آبکشی 1151 12
حساب نکنید!(

گزینۀ )1(: آوند آبکشی دارای دیوارۀ نخستین و تیغۀ میانی می باشد. / گزینۀ )3(: آوند چوبی پروتوپالست ندارد. / گزینۀ )4(: یاخته های همراه فقط 
در گیاهان گل دار یا همان هنان دانگان وجود دارد )نه هر گیاه آوندی(.

بر طبق متن کتاب درسی در آوند آبکش که شکل مورد نظر است، بخش )الف( صفحۀ منفذدار آبکشی با دیوارۀ عرضی از دیوارۀ نخستین سلولزی است که 1161 14
در انتقال شیرۀ پرورده نقش دارد. 

گزینۀ )1(: بافت آبکش یاختۀ دوکی تراکئیدی ندارد. / گزینۀ )2(: یاختۀ )ب( از نوع همراه است که زنده است و هسته دارد بنابراین، نمی تواند چوبی 
شده باشد. / گزینۀ )3(: یاختۀ آبکش هستۀ خود را از دست داده است )نه سیتوپالسم(.

در س�امانۀ زمینه ای س�ه نوع بافت پارانش�یمی، کالنش�یمی و اسکلرانش�یمی وجود دارد که دیوارۀ غیرچوبی و انعطاف پذیر در دو بافت اول یعنی پارانشیم و 1171 13
کالنشیم وجود دارد. هر دو این بافت ها همواره رشد و انعطاف دارند چون چوبی نمی شوند.

گزین�ۀ )1(: اسکلرانش�یم ها همانن�د آون�د چوبی، دی�وارۀ لیگنینی دارند ول�ی عالوه بر یاخت�ه دراز فیبری، یاخته های کوتاه اس�کلرئیدی ه�م دارند. / 
گزینۀ )2(: یاختۀ همراه هس�ته دارد و قید »برخالف« نادرس�ت اس�ت. / گزینۀ )4(: از بین بافت های سامانۀ زمینه ای، فقط کالنشیم در سامانۀ بافت آوندی وجود ندارد 

که این بافت قدرت تقسیم ندارد ولی رشد طولی به همراه دیوارۀ نخستین ضخیم دارد.
فیبرها بافت استحکامی دربر گیرندۀ آوندها هستند که یاخته های آن همانند تراکئیدها بدون هسته و دارای دیوارۀ چوبی و باریک و دراز هستند.1181 14

فیبره�ا در ذخی�رۀ آب و م�واد غذایی نقش ندارند )رد گزینۀ )1((. دیوارۀ نخس�تین هیچ گاه در هیچ بافتی چوبی نمی ش�ود )رد گزین�ۀ )2((. یاخته های دراز با دیوارۀ چویب 
دارند )نه سلولزی( )رد گزینۀ )3((.

B

A

B

C

A

B

B

B

A

B

B

A



247 موارد )الف(، )ب( و )ج( صحیح می باشند. بافت آوند آبکشی یاختۀ اصلی آبکشی و یاخته های همراه و پارانشیم و فیبر دارد.1191 13
الف( درس�ت اس�ت. یاخته های همراه زنده، هسته دار هستند و به انتقال مواد آلی در آوند آبکش کمک می کنند. / ب( درست است. یاخته های اصلی 
آبکشی هسته ندارند ولی فعالیت زیستی دارند )یادتونه که غشای منفذدار مال هسته بود! )فصل 1((. / ج( درست است. در بافت آبکش، پارانشیم ها دیوارۀ نخستین نازک 
دارند که در تش�کیل صفحۀ آبکش�ی ش�رکت نمی کند. / د( نادرست است. در فیبرها دیوارۀ پسین چوبی ش�ده وجود دارد و در یاخته های دیگر بافت آبکش، دیوارۀ چوبی 

دیده نمی شود )همان طور که گفتم، دیوارۀ نخستین هیچ اگه چوبی نمی شود(.
فقط مورد )ج( صحیح است.1201 13

عدم وجود دیوارۀ عرضی یاخته ها مخصوص عنارص آوندی چوبی با یاخته های کوتاه می باشد )نادرستی د( که در آن ها الن در سطح جانبی برای تبادل آب با آوند آبکش 
دیده می شود )نادرستی الف(. این لوله های پیوسته فقط دیوارۀ پسین چوبی دارند )درستی ج و نادرستی ب(.

در گیاهان آوندی، آوندهای آبکشی از یاخته هایی سیتوپالسم دار ولی بدون هسته تولید شده اند.1211 13
گزین�ۀ )1(: تراکئیده�ا برخ�الف عناصر آوندی دارای دیوارۀ بین یاخته ای هس�تند و لولۀ پیوس�ته ندارند. / گزینۀ )2(: فقط هنان دان��گان در کنار آوند 

آبکشی یاخته های همراه دارند )نه هر گیاه آوندی(. / گزینۀ )4(: در آوندهای چوبی شکل های متفاوتی از چوب در دیواره دیده می شود.
همۀ موارد عبارت را به درستی تکمیل می کنند.1221 11

یاخته های تراکئیدی، از نوع الن دار، دراز و دوکی هستند. یاخته های آوند چوبی قبل از آنکه هدایت آب و مواد معدنی را بر عهده بگیرند، ابتدا در حالت جوان زنده و 
دارای پروتوپالست فعال هستند ولی کم کم با ترشح لیگنین و چوبی شدن دیوارۀ پسین، از بین می روند و فاقد تنفس یاخته ای می شوند.

فقط مورد )ب( در مورد آوندهای چوبی که توسط عنارص آوندی ایجاد شده اند و لولۂ پیوسته بدون دیوارۂ عریض هستند، صحیح می باشد.1231 14
الف( نادرس�ت اس�ت. یاختۀ همراه در کنار آوند آبکش نهان دانگان اس�ت )نه آوند چوبی(. / ب( درس�ت اس�ت. این آوندها س�اخته ش�ده با عناصر 
آوندی برخالف تراکئیدها دیوارۀ عرضی ندارند. / ج( نادرس�ت اس�ت. عناصر آوندی یاخته کوتاه هس�تند ولی دوکی نیستند. / د( نادرست است. آوند چوبی فاقد هسته و 

پروتوپالست و مرده استحکامی می باشد.
فقط مورد )ب( صحیح است. 1241 12

 بافت های ترشح کنندۀ لیگنین، بافت های اسکلرانشیمی )در سامانه های زمینه ای و آوندی( و آوند چوبی )در سامانۀ آوندی( هستند )نادرستی الف(. پارانشیم های 
ترمیم کنندۀ زخم بافتی در اطراف آوندها و بافت زمینه ای وجود دارد )نادرس�تی ج(. یاختۀ با اندازۀ کوچک و چوبی ش�ده هم در اس�کلرئید بافت زمینه ای و هم در عناصر 

آوندی وجود دارد )نادرستی د( ولی ترشح پوستک فقط توسط روپوست در سامانۀ بافت پوششی صورت می گیرد )درستی ب(.
 دقت کنید که ترشح کنندۀ پوستک همواره در بافت روپوست می باشد و پیراپوست گیاه مسن، پوستک ندارد.

همۀ موارد به جز )الف( نادرست می باشند. 1251 11
الف( درست است. با توجه به شکل روبه رو مشاهده می کنید که قطر هر یاختۀ همراه بسیار کوچک تر از 
یاختۀ آبکش با صفحۀ منفذدار می باش�د. / ب( نادرس�ت اس�ت. دنای خطی در هیچ آوند گیاه وجود ندارد، چون آوند چوبی 
مرده بدون هس�ته و آوند آبکش زنده پروتوپالس�ت دار بدون هس�ته می باشد ولی دیوارۀ نخس�تین سلولزی ویژۀ آوند آبکش 
می باش�د چون آوند چوبی فقط دیوارۀ پس�ین چوبی دارد. / ج( نادرست است. تعداد یاختۀ همراه از تعداد آوند آبکش بیشتر 
است که در شکل مقابل کنار یک آوند آبکش تعدادی یاختۀ همراه دراز کشیده است. از طرفی یاختۀ همراه فقط در کنار آوند 
آبکش نهان دانگان اس�ت. / د( نادرس�ت است. بافت پارانش�یمی موجود در بافت آوند آبکش پروتوپالست دارد ولی فیبرها 

فاقد این ویژگی می باشند.
موارد )الف( و )ب( مشترک می باشند.1261 13

هر دو سامانۀ پوششی روپوستی و زمینه ای دارای یاختۀ فتوسنتزکننده می باشند ولی هیچ کدام در ساقه تار کشنده ندارند. )موارد )الف( و )ب( مشترک می باشند.(

دیوارۀ چوبی و دیوارۀ نخستین ضخیم در سامانۀ زمینه ای برخالف سامانۀ پوششی وجود دارند ولی یاختۀ ترشحی پوستک در سامانۀ پوششی روپوستی وجود دارد.

در شکل مورد نظر، )الف( فیبر، )ب( عناصر آوندی، )ج( یاختۀ آبکشی و )د( تراکئید چوبی است. )فیبرها همانند 1271 14
تراکئیدها )د( یاخته های دراز دارند ولی عناصر آوندی طول یاختۀ کوتاه تری از تراکئید دارند.(

گزینۀ )1(: یاخته های اصلی آبکش�ی حاوی پروتوپالس�ت هس�تند ولی فیبر و آوند چوبی مرده هس�تند. / 
 گزین�ۀ )2(: یاخته ه�ای اسکلرانش�یمی از ن�وع فیب�ر ع�الوه ب�ر س�امانۀ آون�دی در س�امانۀ زمین�ه ای نی�ز وج�ود دارند. / 

گزینۀ )3(:تراکئیدها و عناصر آوندی برخالف یاخته های اصلی آبکشی فقط دیوارۀ چوبی پسین دارند. 

یاختۀ شکل سؤال، فیبر در بافت اسکلرانشیم را نشان می دهد که موارد )ج( و )د( در مورد ویژگی های آن صحیح هستند )دقت کنید که فرق فیبر و الکنشیم در 1281 12
نداشتن اندامک مشخص می شود(.

الف( نادرس�ت اس�ت. خود ش�کل یاخته س�ؤال در مورد فیبر اس�ت. / ب( نادرست است. اس�کلرئید برخالف فیبر در س�امانۀ آوندی، دربر 
گیرندۀ آوندها نمی باش�د. / ج( درس�ت اس�ت. فیبر در تولید طناب و پارچه نقش دارد اما پارانشیم چنین نقشی ندارد. / د( درست است. فیبر و کالنشیم دیوارۀ 

چوب پنبه ای ندارند.
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در شکل مورد نظر که همگی در مورد آوندهای چوبی می باشند که الن دارند )نادرستی گزینۀ )1(( و  فاقد یاختۀ 1291 13
همراه هستند )نادرستی گزینۀ )4((، به ترتیب )الف( تراکئید دارای الن غیرچوبی در وسط آوند می باشد ولی )ب(، )ج( و )د( 

همگی عناصر آوندی با لوله های پیوسته بدون دیوارۀ عرضی را نشان می دهند.

با توجه به متن و ش�کل کتاب درس�ی، تراکئیدها به نس�بت عناصر آوندی درازتر و تنگ تر می باش�ند ولی دقت کنید این یاخته ها تا زنده اند به تولید لیگنین 1301 14
می پردازند ولی وقتی به عنوان آوند در انتقال شیرۀ خام شرکت می کنند که دیوارۀ آن ها چوبی شده و مرده اند )شاید فکر کنید این را که در کتاب عنوان نکرده است ولی چرا! 

چون در کتاب درسی نوشته یاخته های آوند چوبی، مرده اند!(.
موارد )الف(، )ب( و )ج( نادرس�ت تکمیل می کنند. ش�یرۀ پرورده همان مواد ساخته ش�ده در میانربگ و یاخته های فتوسنزتکننده پارانشیمی سبز گیاه هستند. 1311 14

دقت کنید که لوله های آبکش�ی که دارای صفحه های آبکش�ی هس�تند، تنها مس�ئول حمل این مواد هس�تند. پس همان طور که می دانید پارانش�یم، دیوارۀ نازک )الف(، 
اندامک های مختلف )ب( و دارای قدرت تقسیم و ترمیم زخم )ج( می باشد. 

شکل یاختۀ پارانشیمی را نشان می دهد که در هیچ زمان نقش استحکامی ندارد. بخش )الف( دیوارۀ نخستین و 1321 12
)ب( الن را در شکل نشان می دهد.

گزینۀ )1(: دیوارۀ نخس�تین در یاخته های پارانشیم همانند تیغۀ میانی و دیوارۀ نخستین کالنشیم حاوی 
پکتین هس�تند )الکنش��یم دیوارۀ پس��ین ندارد(. / گزین�ۀ )3(: یاخته های پارانش�یمی در گیاهان آوندی فض�ای بین یاخته ای 
پرهوا تولید می کنند. / گزینۀ )4(: چون این یاخته زنده می باش�د در محل الن آن، پالسمودس�م های فراوان به عنوان کانال 

 این سیتوپالسمی دیده می شود )اسلکرانشیم و آوندهای چوبی، پالسمودسم و پروتوپالست ندارند(.

بافت اپرانشیم با دیوارۀ نخستین نازک، هم در سامانۀ بافت آوندی و هم در سامانۀ بافت زمینه ای دیده می شود.1331 11
گزین�ۀ )2(: در س�امانۀ باف�ت زمین�ه ای، یاخته های مختلف اسکلرانش�یمی دارای یاخته های چوبی ش�ده و مرده هس�تند. / گزین�ۀ )3(: آوند آبکش 
یاخته های�ش زنده فاقد هس�ته هس�تند ولی دقت کنید ک�ه این عبارت صحبت از س�امانۀ بافتی می کند نه یاخته های س�ازندۀ آوند! چون در این س�امانه ها، همواره یاختۀ 

پارانشیمی هسته دار وجود دارد. / گزینۀ )4(: در سامانۀ بافت زمینه ای، کالنشیم ها یاخته هایی با دیوارۀ نخستین ضخیم می باشند. 
در متن تست به کلمۀ »قطعًا« دقت کنید!1341 14

یاخته های تار کش�نده، نگهبان و کرک مربوط به س�امانۀ بافتی روپوس�تی هس�تند ولی پارانشیم، کالنش�یم و اسکلرانشیم در س�امانۀ بافت زمینه ای و آوندها به همراه 
پارانشیم و فیبر در سامانۀ بافت هادی )آوندی( موجود هستند.

انواع یاخته ها و موارد دیگرسامانۀ بافتی 

نگهبان - کرک - ترشحی - تار کشنده پوششی روپوستی 
چوب پنبه - عدسک - مریستم - پارانشیمپوششی پیراپوستی 

پارانشیم - کالنشیم - اسکلرانشیم زمینه ای 
پارانشیم - فیبر - همراه - آبکش - تراکئید - عناصر آوندیآوندی 

همۀ موارد بین آوندهای آبکش و پارانشیم ها مشترک می باشند.1351 13
هر دو بافت چون دیوارۀ چوبی ندارند، پس زنده اند و به آب نفوذپذیرند )درس�تی الف و ج(. سیتوپالس�م هر دو بافت توس�ط غش�ا در پروتوپالس�ت محصور ش�ده است 

)درستی د(. از طرفی دقت کنید که پس از تقسیم هسته در هر بافت گیاهی، صفحۀ یاخته ای برای تقسیم سیتوپالسم در وسط یاخته ایجاد می شود )درستی ب(.
دقت کنید که منظور س�ؤال، بافت پارانش�یمی فتوس�نتزکننده نمی باشد بلکه منظور س��امانۂ ابفت زمینه ای می باشد که حاوی پارانشیم فتوسنتزکننده است. در 1361 12

سامانۀ بافت زمینه ای سه نوع بافت پارانشیمی با دیوارۀ نازک، کالنشیم استحکامی زنده و اسکلرانشیم استحکامی مرده وجود دارد )درستی گزینۀ )2( و نادرستی گزینۀ )1((. 
گزینۀ )3( در مورد سامانۀ آوندی است و گزینۀ )4( در مورد سامانۀ پوششی روپوستی می باشد. )سامانۀ بافت پوششی، یاخته های فتوسنتز کنندۀ فراوانی ندارد.(

موارد )الف( و )ب( صحیح می باشند. )A( شکل تراکئید است که از یاخته های مرده تشکیل شده است و فعالیت 1371 12
زیس�تی ندارد )درس�تی الف( و در دیوارۀ یاخته های آن، لیگنین یا چوب رس�وب کرده ولی دارای غشا نمی باشد )درستی ب و 
نادرس�تی د(. )B( ش�کل آوند آبکش است که یاخته های زنده دارد ولی هس�تۀ خود را از دست داده است، اما اندامک دارد و 

فاقد دیوارۀ چوبی است )نادرستی ج(.

بافت کالنش�یمی حاوی دیوارۀ نخس�تین ضخیم اس�تحکامی می باش�د که فقط در بافت زمینه ای وجود دارد )سایر بافت های اس��تحاکمی، دارای دیوارۀ 1381 14
پسین مستحکم هستند(.

گزینۀ )1(: یاختۀ فتوسنتزکننده هم در روپوست به عنوان یاختۀ نگهبان و هم در بافت زمینه ای به صورت یاختۀ فتوسنتزکننده پارانشیمی وجود دارد. / 
گزینۀ )2(: در قسمت سامانۀ آوندی، یاخته های آوند چوبی و فیبر نقش استحکامی دارند. در سامانۀ زمینه ای گیاهان نیز یاخته  های فیبری، اسکلرئیدی و کالنشیمی نقش 

استحکامی دارند. / گزینۀ )3(:پوستک فاقد یاخته می باشد. 

B

A

B

B

B

B

نکته

B

A

B

B



249 در س�امانۀ بافت آوندی نهان دانگان، عالوه بر یاخته های اصلی آوندس�از چوبی و آبکش، یاخته های همراه، فیبر و پارانش�یمی نیز وجود دارند که موارد )الف(، 1391 11
)ب( و )د( در آن ها دیده نمی شوند.

الف( درس�ت اس�ت. فقط کالنش�یم دیوارۀ نخس�تین ضخیم دارد که در س�امانۀ زمینه ای وجود دارد )نه آوندی!(. / ب( درست است. یاختۀ بالغی 
 که لیگنینی ش�ده اس�ت را همواره مرده به حس�اب بیاورید. / ج( نادرس�ت است. پارانش�یم قدرت ذخیرۀ مواد با دیوارۀ نازک دارد که در س�امانۀ آوندی نیز وجود دارد. / 

د( درست است. تراکئیدها، دوکی شکل مرده هستند و پالسمودسم ندارند.
فقط گزینۀ )الف( دربارۀ عنارص آوندی صحیح می باشد.1401 11

الف( درست است. یاخته های عناصر آوندی، کوتاه و دارای دیوارۀ پسین لیگنینی یا چوبی شده هستند. / ب( نادرست است. در کنار آوندهای آبکشی 
 یاختۀ همراه کمک کننده در انتقال ش�یرۀ پرورده وجود دارد )نه در آوند چوبی(. / ج( نادرس�ت اس�ت. یاخته های تش�کیل دهندۀ عناصر آوندی، چوبی و مرده هس�تند. / 

د( نادرست است. عناصر آوندی، یاختۀ دوکی ندارد. 
141112

ه�ر یاخت�ۀ هدایت کنن�ده م�واد آیل، قطع�ًا زن�ده و دارای پروتوپالس�ت می باش�د ول�ی یاخت�ۀ انتق�ال دهن�ده م�واد معدن�ی ه�م یاخت�ه زن�ده و ه�م یاخت�ه م�رده
)هادی چوبی( می باش�د )درس�تی گزینۀ )2( و نادرس�تی گزینۀ )1((. دقت کنید که هر یاختۀ گیاهی هر ژن خود را نمی تواند بیان کند )نادرس�تی گزینۀ )4(( اما در مورد 

عبارت گزینۀ )3( دقت کنید که رنگ دیسه ها در فتوسنتز نقشی ندارند ولی دارای کاروتنوئید هستند )مثالً ریشۀ نارنجی هویج نمی تواند غذاسازی کند(. 

در سامانۀ بافت پوششی روپوستی، یاختۀ نگهبان قدرت فتوسنتز دارد و با باز و بسته کردن روزنۀ هوایی در تنظیم آب گیاه نقش دارد.1421 13
گزینۀ )1(: تولید پوس�تک در س�امانۀ زمینه ای وجود ندارد. / گزینۀ )2(: یاخته های آوند آبکش مس�ئول ترابری مواد آلی می باش�ند ولی دیوارۀ چوبی 
ندارن�د. دق�ت کنی�د ک�ه یاختۀ همراه در اطراف آوندهای آبکش هس�تند و نق�ش کمکی در انتقال ش�یرۀ پرورده دارند. / گزین�ۀ )4(: اس�تحکام و انعطاف پذیری ویژگی 

کالنشیمی ها می باشد که فقط در سامانۀ زمینه ای وجود دارد.
143112

این سؤاالتی که مقایسه ای هستند و بیش از دو جای خالی دارند را در و ویس QR Code ها بارها گفته ام که چگونه بررسی کنید تا زمان کمتری مصرف 
شود که در QT این سؤال نیز باز تکرار کرده ام.

گزینۀ )1(: نادرست است. فقط بافت های اسکلرانشیم، کالنشیم و آوند چوبی دارای نقش استحکامی می باشند )پارانشیم ها، مریستم ها و آوند آبکش 
نقش اس��تحاکمی ندارند(. / گزینۀ )2(: درس�ت است. بافت های اسکلرانش�یم در دیوارۀ پسین و کالنشیم در دیوارۀ نخستین دارای حالت ضخیم استحکامی می باشند. / 
گزینۀ )3(: نادرس�ت اس�ت. پروتوپالس�ت بافت اسکلرانشیم از بین رفته است چون دیوارۀ چوبی دارد. / گزینۀ )4(: نادرست است. بافت آبکشی نقش استحکامی ندارد 

و مسئول ترابری شیرۀ پرورده می باشد. )این بافت دیوارۀ چوبی ندارد.(
فقط عبارت )ج( درست است. 1441 13

الف( نادرست است. آوند چوبی تهنا دیوارۂ پسین چوبی دارد و حتی غشا، به همراه دیواره های نخستین و تیغۀ میانی خود را از دست داده است )پروتوپالست 
 خود را از دست داده است(. / ب( نادرست است. تراکئید در گیاهان غیرآوندی )مثل خزه ها( نمی تواند وجود داشته باشد. تراکئیدها در همۀ گیاهان آوندی حضور دارند. / 
ج( درس�ت اس�ت. هر یاختۀ تراکئید از عنصر آوندی باریک تر اس�ت ولی طول درازتری دارد. / د( نادرست است. گیاهان گل دار عناصر آوندی را دارند ولی صفحۀ آبکشی 

مخصوص آوند چوبی و عناصر آوندی آن نمی باشد )صفحۀ  آبکشی منفذدار با دیوارۀ عرضی می باشد(.
درونی ترین س�امانۀ بافتی در ریش�ۀ گیاهان دولپه ای، س�امانۀ آوندی اس�ت که یاخته های آبکش و چوبی اصلی آن ها درونی ترین هس�تند. در همۀ آن ها همۀ 1451 13

الیه های دیواره ای توسط پروتوپالست تولید شده اند.
گزین�ۀ )1(: پارانش�یم رایج ترین بافت در س�امانۀ زمینه ای اس�ت ولی در س�امانۀ آون�دی فقط این نوع بافت ک�ه وجود ندارد. / گزینۀ )2(: س�امانۀ 
آوندی در بخش آبکش�ی و چوبی دارای یاخته های پارانش�یمی دارای پروتوپالس�ت است. / گزینۀ )4(: در محل الن ها در سامانۀ آوندی چوبی و آبکش در یاخته های مرده 

پالسمودسم ها دیده نمی شوند )مثالً در فیبرها و آوند چوبی(. 
موارد )الف(، )ب( و )د( جمله را به نادرستی تکمیل می کنند. )دقت کنید که سؤال در مورد سامانۀ پوششی از نوع روپوستی است نه پیراپوست!(1461 13

الف( نادرس�ت اس�ت. لوبیا گیاه علفی اس�ت و عدسک تولید نمی کند. از طرفی در بخش روپوستی اصاًل عدسک وجود ندارد چون عدسک مربوط به 
پیراپوس�ت در رش�د پس�ین است. / ب( نادرست است. کالنشیم مربوط به روپوس��ت ساقۀ لوبیا نیست )مربوط به سامانۀ بافت زمینه ای است(. / ج( درست است. اغلب 
یاخته های روپوس�تی سبزدیس�ه )لکروپالس��ت( ندارند که نقش محافظت )مثل کرک( یا ترش�حی دارند. / د( نادرست اس�ت. یاخته های مجاور پوستک الیه ای از روپوست 

هستند که در بخش های هوایی گیاه قرار دارند ولی برحسب متن کتاب درسی بعضی از آن ها تمایز یافته اند )منظور نگهبان، کرک و ترشحی ها هستند(.
منظور س�ؤال لیپیدها می باش�ند که در گیاه جوان در س�اختار پوس�تک و در گیاه مس�ن در س�اختار چوب پنبه وجود دارد که همۀ موارد دربارۀ این مواد 1471 14

نادرست هستند.
ال�ف( س�اده ترین کربوهیدرات ه�ا دارای حلقۀ پنج یا ش�ش ضلعی هس�تند )نه لیپیده��ا(. / ب( لیپیدها هم مثل ریبوز دارای H ، C و O هس�تند )پس 
نوع عناصر برخالف نس��بت آن ها در لیپید و کربوهیدرات یکس��ان می باش��د(. / ج( فسفولیپیدها منظور قس�مت اول عبارت است ولی در ساخت برخی از هورمون های انسانی 

کلسترول نقش دارد که این ماده در غشای گیاهان وجود ندارد. / د( آنزیم ها سرعت واکنش های شیمیایی را افزایش می دهند که هیچ کدام لیپیدی نیستند.
موارد )الف( و )ب( نادرست هستند.1481 12

الف و ب( نادرس�ت هس�تند. به طور معمول یاخته های چوبی ش�ده، مرده هس�تند و مواد آلی را عبور نمی دهند و از طرفی کانال های پالسمودسمی هم 
ندارند چون اصاًل سیتوپالس�می ندارند. / ج( درس�ت اس�ت. دو یاختۀ چوبی شده از بافت اسکلرانشیم یا آوند چوبی هستند ولی دیوارۀ نخستین ضخیم در کالنشیم وجود 
دارد. / د( درس�ت اس�ت. الن ها محل هایی هس�تند که دیواره نازک باقی مانده اس�ت و چوب )لیگنین( ندارد ولی در اطراف الن ها در این یاخته ها، دیوارۀ پس�ین چوبی یا 

لیگنینی شده است. 
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س�ؤال در مورد بافت کالنش�یم می باش�د که دیوارۀ نخستین ضخیم آن هیچ گاه مانع رشد یاخته نمی ش�ود و از طرفی هیچ گاه دیوارۀ پسین و فرایند چوبی 1491 14
ش�دن ندارد. در این یاخته ها، دیوارۀ نخس�تین به غش�ا نزدیک است و از خارج، غشا به آن متصل اس�ت. همان طور که می دانید کربوهیدرات ها نیز در سطح خارجی 

غشا قرار دارند. 
گزینۀ )1(: کالنشیم بافتی زنده است، پس دستگاه گلژی آن، مانند هر یاخته از کیسه های روی هم تشکیل شده است. / گزینۀ )2(: فیبرها در اطراف 

دسته های آوندی قرار دارند )نه الکنشیم(. / گزینۀ )3(: دیوارۀ فاقد پکتین، دیوارۀ پسین است که در بافت کالنشیم ایجاد نمی شود. 
همۀ موارد عبارت را به نادرستی تکمیل می کنند. 1501 14

الف( منظور این عبارت، یاخته های فیبری می باش�ند که از چوب درون دیوارۀ آن ها، برای کاغذس�ازی اس�تفاده می ش�ود. این یاخته ها در حالت بلوغ 
دیوارۀ چوبی دارند و می میرند پس پروتوپالستی ندارند. / ب( دیوارۀ نخستین ضخیم در بافت کالنشیم دیده می شود که یاخته های زنده بوده و برخالف فیبر و اسکلرئید، 
دارای اندامک هس�تند. / ج( یاخته های غیراس�تحکامی در س�امانۀ زمینه ای از نوع پارانشیم هس�تند که در محیط رقیق با آبگیری و تورژسانس، غشای آن به سمت دیواره 

رفته و به آن متصل می شود. / د( هیچ یاخته ای از سامانۀ زمینه ای در دو طرف یاختۀ نگهبان وجود ندارد. 
اپرانشیم برگ منظور است که بیشترین بافت سبزدیسه دار می باشد که در مورد آن فقط مورد )د( نادرست است.1511 13

الف( درس�ت اس�ت. اپرانش��یم برگ بین روپوس�ت و سامانۀ آوندی اس�ت و دیوارۀ ضخیم ندارد. / ب( درست است. پارانش�یم به همراه با کالنشیم و 
 اسکلرانشیم در بافت زمینه ای قرار می گیرد. / ج( درست است. دیوارۀ نخستین آن ها پروتوپالست را دربر می گیرد که به دلیل عدم چوبی شدن به آب نفوذپذیر است. /

 د( نادرست است. یاخته های روپوست، پوستک تولید می کنند )نه پارانشیم سامانۀ زمینه ای(.
موارد )الف(، )ب( و )د( نادرست هستند. 1521 14

منظور سیتوپالمس درون کانال های موجود در دیوارۀ یاخته های زنده می باشد. 
الف( نادرس�ت اس�ت. منظور س�ؤال الن نمی باش�د. / ب( نادرس�ت اس�ت. این کانال ها و مواد سیتوپالس�می به مقدار فراوان در الن ها وجود دارند 
 )نه اینکه فقط در الن ها هستند(. / ج( درست است. سیتوپالسم که منظور این سؤال است )نه اکنال پالسمودسمی( در فاصلۀ بین هسته تا غشای یاخته می باشد )فصل 1(. / 

د( نادرست است. عناصر آوندی زنده نیستند و سیتوپالسم ندارند. 
عالمت سؤال پالمسودمس را نشان می دهد که فقط مورد )د( دربارۀ آن ها صحیح است چون وجود پالسمودسم ها که کانال سیتوپالسمی هستند نشان دهندۀ 1531 13

ارتباط دو یاختۀ زنده و دارای فرایندهای زیستی می باشد.
الف( نادرس�ت اس�ت. توسط میکروس�کوپ الکروین دیده می شوند )نه نوری( )لطفاً نوشته های کنار ش��لک ها را نیز بخوانید!(. / ب( نادرست است. 

یاخته های اسکلرانشیمی بالغ مرده هستند و پالسمودسم ندارند. / ج( نادرست است. الن منطقه ای است که دیواره نازک باقی مانده است )نه پالسمودسم(.
موارد )ج( و )د( جمله را به درستی تکمیل می کنند )منظور سؤال بافت اسلکرانشیمی می باشد که در سامانۀ زمینه ای، دیوارۀ چوبی دارد(.1541 11

الف( نادرس�ت اس�ت. در بافت اسکلرانش�یمی، اسکلرئیدها کوتاه هستند. / ب( نادرست اس�ت. از اسکلرانشیم ها فقط فیبرها در سامانۀ آوندی نیز 
وجود دارند و اس�کلرئید در این س�امانه دیده نمی ش�ود. / ج( درس�ت اس�ت. عناصر آوندی همانند یاخته های بالغ اسکلرانش�یمی، مرده چوبی هس�تند و پالسمودسم 
ندارند. / د( درست است. یاخته های بالغ اسکلرانشیمی، به دلیل از بین رفتن پروتوپالست هسته ندارند و فاقد اطالعات وراثتی هستند ولی یاختۀ همراه، زنده و دارای 

اندامک ها می باشد.
موارد )ب(، )ج( و )د( صحیح هستند. 1551 12

الف( نادرست است. ذره های سخت همان اسکلرئیدها هستند )قید »برخالف« بی معنی است(. / ب( درست است. اندازۀ یاخته ها در اسکلرئیدها 
و عناصر آوندی برخالف فیبرها و تراکئیدها، کوتاه اس�ت ولی همگی آن ها دیوارۀ چوبی ش�ده دارند و مرده اند. / ج( درس�ت اس�ت. یاخته های کالنش�یم و اسکلرئیدی در 

سامانۀ آوندی وجود ندارند. / د( درست است. اسکلرئیدها همانند عناصر آوندی مرده بوده و فاقد پالسمودسم هستند.
در گیاهان آبزی اپرانش��یم هوادار وجود دارد که یاخته های آن دیوارۀ نخس��تین انزک دارند. پس جملۀ مورد نظر صحیح اس�ت ولی موارد )الف( تا )د( همگی 1561 11

نادرست هستند.
الف( آوندها فقط توس�ط دس�ته های فیبر احاطه می ش�وند. / ب( آوند آبکش از یاخته های زندۀ دارای پروتوپالست تشکیل شده است. / ج( شیرۀ خام 
توس�ط یاخته های مرده آوند چوبی هدایت می ش�ود )نه آبکش(. / د( لطفًا س�ؤال را فراموش نکنید و ذهن خود را به س�مت یاختۀ پارانش�یم هوادار نبرید. س�ؤال را دوباره 

بخوانید. در مورد آوند آبکش است که فقط در سامانۀ آوندی وجود دارد. 
همۀ موارد صحیح می باشند.1571 13

یاخته های بالغ چوبی شده

در سامانۀ پوششی  وجود ندارند.

فیبر  غیردوکی - استحکامی - دراز )درستی الف(در سامانۀ زمینه ای
اسکلرئید  غیردوکی - استحکامی - کوتاه )درستی ج(

در سامانۀ آون�دی
تراکئید  دوکی - مرده - دراز - استحکامی )درستی د(

عناصر آوندی  مرده - غیردوکی - کوتاه - استحکامی )درستی ب(
فیبر  غیردوکی - استحکامی - دراز

موارد )الف(، )ب( و )د( صحیح هستند.1581 11
الف( درس�ت اس�ت. رایج ترین بافت سامانۀ زمینه ای اپرانشیم است که همراه فیبر )نه اسلکرئید( در کنار آوندها نیز دیده می شود. / ب( درست است. 
یاخته ه�ای س�ازندۀ عناص�ر آوندی از تراکئیدها کوتاه تر و گش�ادتر و از طرفی طبق ش�کل کتاب درس�ی، هر دو ن�وع آوند چوبی از آوند آبکش قطورترند )ش��لک کتاب(. / 
ج( نادرس�ت اس�ت. در ریش�ه روپوس�ت نمی تواند کرک تولید کند. / د( درست اس�ت. یاخته های تش�کیل دهندۀ لوله های آوند چوبی که مرده اند و لوله های آبکشی هم 

سیتوپالسم دارند ولی هسته ندارند، پس DNA خطی ندارند.
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251 موارد )الف(، )ب(، )ج( و )د( مشترک می باشند که در زیر بررسی می کنیم:1591 11
الف( مش�ترک؛ یاخته های اسکلرانش�یمی و آوند چوبی، لیگنینی ش�ده اند و مرده می باشند که در دو سامانۀ زمینه ای و آوندی وجود دارند. / ب( مشترک؛ یاختۀ فیبری دراز 
اسکلرانش�یمی در هر دو س�امانۀ فوق وجود دارد. / ج( مش�ترک؛ یاخته های بافت پارانش�یمی با دیوارۀ نخس�تین نازک در هر دو سامانه وجود دارند. / د( مشترک؛ در بافت 
زمینه ای، یاختۀ اس�کلرئیدی و در بافت آوندی، عناصر آوندی، یاخته های کوتاه چوبی مرده می باش�ند. / ه ( غیرمش�ترک؛ یاخته زنده فاقد هس�ته ویژۀ آوند آبکش بوده که 

فقط در سامانۀ بافت آوندی وجود دارد. / و( غیرمشترک؛ کرک ویژۀ بافت روپوستی است و در بافت زمینه ای و آوندی وجود ندارد.
همۀ موارد دربارۀ یاختۀ اسکلرئیدی مورد نظر سؤال نادرست هستند.1601 14

الف( مجموعه ای از اس�کلرئیدها ذره های س�خت میوۀ گالبی را تش�کیل می دهند )نه هر کدام جدا(. / ب( اس�کلرئید برخالف فیبر در س�امانۀ آوندی 
وجود ندارد. / ج( خود یاخته نشان داده شده اسکلرئید است )برخالف خودش که نمی تونه باشه!(. / د( اسکلرئیدها در استحکام بافت آوندی نقش ندارند چون در سامانۀ 

زمینه ای وجود دارد.
سؤال در مورد فیبر می باشد که فقط مورد )الف( در این تست جواب می باشد. 1611 11

الف( درس�ت اس�ت. روپوس�ت به دلیل داش�تن روزنه های هوایی تنظیم بخار آب را انجام می دهد که یاخته فیبری ندارد. / ب( نادرس�ت است. همۀ 
اندام های هوایی جوان، پوس�تک دارند. پس منظور قس�مت اول، ریش��ه می باش�د ولی دقت کنید که ریش�ه اصاًل کرک ندارد و مفهوم این جمله غلط است. / ج( نادرست 
 اس�ت. در س�امانۀ  بافت آوندی اندام ها، در کنار آوندها، فیبر را می توان مش�اهده کرد. / د( نادرس�ت اس�ت. در س�امانۀ بافتی زمینه ای و آوندی ریشه، عالوه بر پارانشیم 

)که دیوارۀ نخستین نازک دارد(، فیبر ها نیز دیده می شوند.
در این ش�کل یاختۀ )الف( نگهبان روزنه سبزدیس�ه دار اس�ت که قطعًا چون سبزدیسه دارد، پس 1621 14

کاروتنوئید با خاصیت آنتی اکسیدان و پیشگیری کننده از سرطان دارد ولی در مورد کرک نمی توان اظهار نظر 
قطعی کرد. 

یاخته های نگهبان روزنه وقتی باعث باز ش�دن روزنه ش�وند، آب خارج می شود و مقدار آب 
درون گیاه را کاهش می دهد )رد گزینۀ )1((. از طرفی در روپوست، فقط یاختۀ نگهبان روزنه سبزینه فتوسنتزی 
دارد و این ویژگی در کرک وجود ندارد )رد گزینۀ )2((. در آخر دقت کنید که هر دوی این یاخته ها از تمایز بافت 

روپوستی به وجود آمده اند و می توانند در سطح خارجی خود پوستک لیپیدی داشته باشند )رد گزینۀ )3((. 
در ش�کل، )الف( الیه های دیوارۀ پس�ین، )ب( دیوارۀ نخستین و )ج( تیغۀ میانی مشترک را نشان 1631 14

می دهد که تیغۀ میانی و دیوارۀ نخستین برخالف الیه های دیوارۀ پسین در محل های الن که دارای پالسمودسم 
فراوان است، باقی مانده اند. این یاخته می تواند زنده باشد زیرا دلیلی بر چوبی بودن دیوارۀ آن نیست.

گزین�ۀ )1(: یاخت�ۀ اس�تحکامی انعطاف پذیر، یاختۀ کالنش�یمی اس�ت که دیوارۀ پس�ین 
ندارد. / گزینۀ )2(: در آوند چوبی، فقط دیوارۀ پس�ین چوبی باقی مانده اس�ت. / گزینۀ )3(: اواًل که در بافت 
اس�تحکامی کالنش�یمی بخش )الف( تشکیل نمی ش�ود و از طرفی در این بافت دیوارۀ نفوذناپذیر به آب وجود 

ندارد چون عمل چوبی شدن یا چوب پنبه ای شدن با ذرات لیپیدی در آن دیده نمی شود. 
در مورد بافت استحکامی نهان دانگان همۀ موارد صحیح می باشند.1641 14

الف( کالنشیم، بافت استحکامی انعطاف پذیر است که فقط در سامانۀ زمینه ای قرار دارد. / ب( با توجه به شکل کتاب درسی در اسکلرانشیم، دیوارۀ 
نخس�تین نازک در بافت اس�تحکامی اسکلرانش�یم دیده می شود که دیوارۀ پسین ضخیم و چوبی دارد. / ج( رایج ترین بافت س�امانۀ زمینه ای پارانشیم است که استحکامی 

نمی باشد. / د( منظور فیبرها و آوندهای چوبی هستند که مرده اند و فاقد فعالیت زیستی می باشند. 
فقط مورد )ب( صحیح اس�ت. قس�مت اول در مورد دیوارۀ پسین چوبی شده و قسمت دوم در مورد دیوارۀ نخستین می باشد که دیوارۀ پسین در تراکئیدهای 1651 11

بالغ همانند دیوارۀ نخستین در آوندهای آبکشی در هنگام تقسیم سیتوپالسم ایجاد نشده است بلکه این تیغۀ میانی است که هنگام تقسیم اولیۀ سیتوپالسم ایجاد می شود 
اما سلولزی نیست )درستی ب(. 

الف( تراکئیدها لولۀ پیوستۀ آوندی ندارند. / ج( دیوارۀ پسین تراکئیدها قبل از چوبی شدن، ابتدا در هر الیۀ خود رشته های سلولزی موازی هم و بدون 
زاویه داشته است )زاویه بین رشته های دو الیۀ مجاور هم می باشد(. / د( تراکئیدها پروتوپالست ندارند.

منظور صورت سؤال سامانۀ پوشیش گیاه است که فقط موارد )ج( و )د( دربارۀ آن صحیح و بقیۀ موارد نادرست هستند.1661 12
الف( نادرس�ت اس�ت. در گیاهان مسن به  صورت پیراپوست می تواند از چند الیه باش�د )روپوست، معمواًل تک الیه ای است(. / ب( نادرست است. 
این س�امانه فقط در اندام های هوایی به کاهش تبخیر آب می پردازد. / ج( درس�ت اس�ت. برای تولید پوستک و چوب پنبه که لیپیدی هستند باید شبکۀ آندوپالسمی فعال 
وجود داشته باشد. / د( درست است. در ساقه و ریشه گیاهان مسن پوستک وجود ندارد )پوستک ویژۀ روپوست است( ولی دقت کنید که برگ در سراسر عمر گیاه حاوی 

روپوست است و هیچ گاه پیراپوست ندارد. 
فقط مورد )الف( عبارت را به نادرستی تکمیل می کند و بقیۀ موارد درست هستند. 1671 13

الف( نادرس�ت اس�ت. سامانۀ بافت پوششی پوس�تک دار در ریشه وجود ندارد )پوس��تک ویژۀ بخش هوایی گیاه جوان و برگ در تمام طول عمر گیاه 
اس��ت(. / ب( درس�ت اس�ت. سامانۀ بافت زمینه ای و آوندی می توانند یاخته هایی با دیوارۀ پسین لیگنینی داشته باشند که هر دو در زیر روپوست قرار دارند. / ج( درست 
 اس�ت. اس�کلرئیدها در س�امانۀ زمینه ای بین روپوس�ت و آوندها قرار دارند که این یاخته ها، کوتاه بوده و نقش اس�تحکامی دارند ولی در انتقال ش�یرۀ گیاه نقش ندارند. / 

د( درست است. پارانشیم ها در سامانۀ زمینه ای و آوندی وجود دارند که این سامانه ها می توانند فیبرها را نیز داشته باشند که یاخته های دراز چوبی هستند.
سامانۀ زمینه ای فضای بین روپوست و سامانۀ آوندی تراکئیددار را اشغال می کند که بافت های اسکلرانشیم و پارانشیم آن دارای دیوارۀ نخستین نازک می باشند.1681 11

گزینۀ )2(: خارج از آوندها، سامانه های پوششی و زمینه ای وجود دارند که بافت روپوستی فاقد یاخته های استحکامی می باشد. / گزینۀ )3(: زیر روپوست، 
دو سامانۀ زمینه ای و آوندی وجود دارد که یاختۀ کالنشیمی فقط در بخش زمینه ای وجود دارد. / گزینۀ )4(: بین سامانۀ زمینه ای و آوندی، سامانۀ دیگری وجود ندارد.

C

B

C

B

C

C

C

C

C

B



از یاخته تا گیاد

252

شم
 ش

ول
ل

موارد )الف( و )د( دربارۀ یاخته های غیراصلی سامانۀ آوندی )مسئول ترابری مواد( صحیح هستند )یاخته های غیراصلی می توانند همراه، پارانشیم و یا 1691 12
فیبر باشند(.

الف( درس�ت اس�ت. در محل نازک باقی ماندۀ دیواره در یاخته های غیراصلی مثل پارانش�یم ها برخالف یاختۀ مردۀ فیبری )الن ها( پالسمودسم زیاد 
دیده می ش�ود. / ب( نادرس�ت اس�ت. همۂ یاخته های غیراصلی س�امانۀ آوندی به کالنشیم متعلق نمی باشند )دقت کنید که در متن س��ؤال قید »برخی« گذاشته سشده 
اس��ت(. / ج( نادرس�ت اس�ت. یاخته های غیراصلی هرگز به انتقال ش�یره نخواهند پرداخت. / د( درست اس�ت. فیبرها از یاخته های غیراصلی هستند که در تولید طناب، 

کاغذ و پارچه دخالت دارند.
همۀ موارد دربارۀ شکل صحیح هستند )به جز مورد سوم(. )الف(: یاختۀ کالنشیم، )ب(: یاختۀ اسکلرئید و )ج(: یاختۀ پارانشیمی را نشان می دهد.1701 13

مورد اول( درس�ت اس�ت. یاختۀ اس�کلرئید، برخالف دوتای دیگر مرده است و فاقد پالسمودسم می باش�د. / مورد دوم( درست است. هر سه نوع 
یاخته مربوط به بافت های س�امانۀ زمینه ای هس�تند. / مورد س�وم( نادرست اس�ت. یاختۀ کالنشیمی )الف( برخالف پارانش�یمی )ج( در سامانۀ آوندی دیده نمی شود 
ولی دقت کنید که یاختۀ )ب( که اسکلرئید است نیز در سامانۀ آوندی وجود ندارد. / مورد چهارم( درست است. یاخته های پارانشیمی برخالف اسکلرئید و کالنشیم 

استحکامی نیستند.
موارد )ب( و )د( در مورد سامانۀ پوششی گیاهان گل دار نادرست است.1711 13

الف( درست است. طبق متن کتاب درسی، فقط بعضی از یاخته های روپوستی در ساقۀ گیاهان گل دار جوان می توانند به کرک، نگهبان روزنه یا یاختۀ 
ترش�حی تمایز یابند )برخی نیز تمایز نیافته هس��تند(. / ب( نادرست است. سامانۀ پوششی گیاهان جوان همان روپوست است. / ج( درست است. هر سامانۀ بافتی از بافت ها 

و یاخته های گوناگونی ایجاد شده است. / د( نادرست است. پوستک فقط به مادۀ لیپیدی روی یاخته های روپوستی اطالق می شود.
فقط مورد )د( دربارۀ یاختۀ کالنشیمی مورد نظر سؤال درست است. 1721 13

الف( نادرس�ت اس�ت. کالنش�یم ها، معمواًل در زیر یاخته های روپوس��یت قرار دارند )نه  زیر پوست(. / ب( نادرست اس�ت. دیوارۀ پسین در این یاخته ها 
اصاًل تشکیل نمی شود. / ج( نادرست است. کالنشیم ها برخالف پارانشیم و مریستم، قدرت تقسیم ندارند. / د( درست است. کالنشیم همانند اسکلرانشیم، نوعی بافت 

استحکامی برای سامانۀ زمینه ای گیاه می باشد.
برای پاسخ به این تست الزم است فصل )1( کتاب قسمت یاخته و اجزای آن را به یاد داشته باشید.1731 12

گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. در یک یاختۀ گیاهی، غش�ای یاخته و هر غش�ای اندامک ها دو الیۀ فس�فولیپیدی دارد که این موارد همگی جزء 
بخش پروتوپالس��یت می باش�ند )بخش غیرپروتوپالس��تی همان دیواره اس��ت(. / گزینۀ )2(: درس�ت اس�ت. سیتوپالس�م فاصلۀ بین غش�ای یاخته و هسته را پر 
می کند. سیتوپالس�م از اندامک ها و مادۀ زمینه ای )ش��امل آب و مواد دیگر( تش�کیل ش�ده اس�ت. / گزینۀ )3(: نادرست است. هس�ته کنترل کنندۀ فعالیت یاخته 
است که پوششی دو الیه  از جنس غشا )نه دیواره( دارد )راستی فقط غشای هسته را دارای منافذ می دانیم(. / گزینۀ )4(: نادرست است. پروتوپالست حاوی 
اندامک های یاخته است که تقریبًا در تمام یاخته های زندۀ گیاهی حداقل دارای هسته و راکیزه که هر دو، دوغشایی هستند، می باشد ولی حتمًا در گفتار )2( به یاد 
دارید که یاختۀ بالغ آوند آبکش در پروتوپالس�ت خود، اندامک ها و هس�ته را از دس�ت داده اس�ت و فقط برای انتقال شیرۀ پرورده، دارای واکوئول و مادۀ زمینه ای 

سیتوپالسم می باشد. 

موارد )ب( و )د( دربارۀ ساختار یک گیاه نهان دانۀ علفی صحیح هستند.11 12

الف( نادرس�ت است. با توجه به ش�کل، نوک یا انتهای ریشه 
نس�بت به س�طح زمین، دورتر از تارهای کشنده قرار دارد. / ب( درست است. در 
ش�کل مشاهده می کنید که در نهان دانگان بافت زمینه ای ساقه هم در بین آوندها 
و هم در خارج آن ها دیده می شود. / ج( نادرست است. با توجه به شکل مشاهده 
می کنید که بافت آوندی فقط در ریشه به صورت متمرکز وجود دارد. / د( درست 
اس�ت. در میوه ه�ای یک گی�اه نهان دانه، س�امانه های بافتی متف�اوت به صورت 
آوندی و … مش�اهده نمی ش�ود )چون این س��امانه ها مرب��وط به بخش های 

رویشی هستند و نه زایشی(.

موارد )الف( و )ج( صحیح می باشند.21 12

الف( درس�ت اس�ت. تارهای کش�نده ریش�ه در جذب آب نقش اصلی دارند که این یاخته ها پوس�تک ندارند. / ب( نادرست است. منظور این عبارت 
یاخته های فیبر می باشد ولی این یاخته ها در روپوست وجود ندارند. / ج( درست است. پوستک مربوط به اندام های هوایی است ولی تار کشنده در اندام زیرزمینی ریشه 

تولید می شود. / د( نادرست است. ترکیبات رنگی عالوه بر یاختۀ نگهبان در سایر یاخته های روپوستی هم مثاًل در واکوئول آن ها یا رنگ دیسه ها می تواند دیده شود.
منظور قسمت اول که نام یاخته و بافت یکی است، یاخته های کالنشیم و اسکلرانشیم است که بین آن ها کالنشیم ها دیوارۀ پسین ندارند. موارد )الف( و )ب( 31 12

در مورد یاخته های کالنشیم صحیح هستند.
الف( درست است. دیوارۀ پکتوسلولزی ضخیم دارند که در هنگام رنگ آمیزی تیره می شود )زیر شلک کتاب نوشته است(. / ب( درست است. دیوارۀ 
 نخس�تین مانند قالبی پروتوپالس�ت را دربر می گیرد )چون دیوارۀ پس��ین وجود ندارد(. / ج( نادرس�ت است. پارانش�یم در گیاهان آبزی فواصل پرهوا دارد )نه الکنشیم(. / 

د( نادرست است. کالنشیم ها دارای انعطاف پذیری هستند.
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253 موارد )الف(، )ج( و )د( جمله را به درستی تکمیل می کنند.41 13
الف( درس�ت اس�ت. منظور کالنش�یم اس�ت که زیر روپوس�ت قرار می گیرد و دیوارۀ نخس�تین آن، که آخرین دیوارۀ س�اخته ش�ده اش است، ضخیم 
اس�تحکامی ولی انعطاف پذیر اس�ت. / ب( نادرس�ت است. همیشه دقت کنید که متن سؤال از ش�ما چی خواسته؟ وقتی تو متن سؤال در مورد سامانۀ زمینه ای سؤال شده 
دیگه درست نیست شما یادتون بره و گول آوند چوبی را بخورید! در سامانۀ زمینه ای اسکلرانشیم دو نوع یاختۀ اسکلرئید و فیبر دارد )نه آوند چوبی(. / ج( درست است. 
منظور پارانش�یم اس�ت که دیوارۀ سلولزی آن به آب نفوذپذیر است )دقت کنید که س��ایر دیواره های سلولزدار جدید در الکنشیم و اسلکرانشیم استحاکمی هستند(. / د( درست 

است. در سامانۀ زمینه ای، دیوارۀ پسین فقط در بافت اسکلرانشیم وجود دارد که چوبی شدن آن باعث مرگ یاختۀ بالغ می شود.
هم�ۀ م�وارد صحیح می باش�ند. در این س�ؤال دقت کنید که س�ؤال در م�ورد فیبر نمی باش�د و زود گول طناب و پارچه را نخورید! س�ؤال در م�ورد کل بافت 51 11

اسکلرانشیم است چون گفته برخی یاخته های آن می توانند در ساخت طناب و پارچه استفاده شوند. 
الف( در بافت اسکلرانش�یم، اس�کلرئیدها یاخته های کوتاه چوبی هس�تند. / ب( فیبرهای اسکلرانش�یمی در س�امانۀ زمینه ای و آوندی وجود دارند. /
ج( در اسکلرانش�یم، فقط فیبرها به صورت دس�تجاتی محافظت کننده در اطراف آوندها وجود دارند. / د( اسکلرئیدها در گالبی به صورت دانه های سخت وجود دارند )باز 

هم دقت کنید که سؤال در مورد اسلکرانشیم بود نه صرفاً فیبر!(.
فقط مورد )الف( جمله را به درستی تکمیل می کند.61 14

الف( درس�ت اس�ت. یاخته های اس�کلرئید در بافت زمینه ای و عناصر آوندی در بافت آوندی مربوط به دو س�امانۀ مختلف زمینه ای و آوندی هستند 
 )یادتون باش��ه در س��امانۀ آوندی فیبر وجود داره ولی اس��لکرئید نه!(. / ب( نادرست است. کرک و تار کش�نده هر دو مربوط به سامانۀ پوشیش روپوستی این گیاه هستند. / 
ج( نادرس�ت اس�ت. حضور هم زمان کالنش�یم با دیوارۀ نخس�تین ضخیم و اسکلرانشیم با دیوارۀ پس�ین ضخیم مربوط به س�امانۀ بافتی زمینه ای می باشد )چون سامانۀ 
آوندی الکنش��یم ندارد(. / د( نادرس�ت اس�ت. یاخته های همراه که کمک کننده به انتقال شیرۀ پرورده هستند، همانند اسکلرانشیم های دراز یعنی فیبرها، هر دو مربوط به 

سامانۀ بافت آوندی می توانند باشند. 
در مورد یاخته های اصلی سامانۀ آوندی یعنی یاخته های چوبی و آبکش موارد )ب( و )د( درست هستند.71 12

الف( نادرس�ت اس�ت. یاخته های فیبر دس�ته های آوندی را دربر گرفته اند )نه برعکس(. / ب( درس�ت است. در این یاخته ها هسته دیده نمی شود )در 
فصل اول خواندید که هسته دارای دو غشای منفذدار می باشد(. / ج( نادرست است. در تراکئیدها دیوارۀ عرضی در انتهای دوکی شکل یاخته ها باقی مانده است )از بین 
رفتن دیوارۀ عرضی ویژۀ لولۀ پیوسته در آوندهای چوبی با یاخته های عناصر آوندی می باشد(. / د( درست است. در این سؤال، یاختۀ اصلی آوندی که زنده باشد، منظور 

یاختۀ آبکشی است که دیوارۀ عرضی آن ها به صورت صفحۀ آبکشی از نوع دیوارۀ نخستین سلولزی است. 
موارد )الف( و )د( دربارۀ س�امانۀ آوندی صحیح هس�تند )در خط اول این فصل داش��تیم که بیش��تر گیاهان امروزی از نهان داناگن یا همان گیاهان 81 12

لگ دار هستند که سامانۀ آوندی مسئول ترابری مواد در آن است(. 
الف( درس�ت اس�ت. ش�یرۀ خام توس�ط آوند چوبی و شیرۀ پرورده توس�ط یاخته های اصلی آبکش�ی هدایت می ش�وند که هر دو فاقد هسته هستند. / 
ب( نادرس�ت اس�ت. بافت کالنش�یم از سامانۀ زمینه ای در سامانۀ آوندی دیده نمی ش�ود. / ج( نادرست اس�ت. یاخته های فیبر مرده اند و دیوارۀ چوبی دارند اما مسئول 
ترابری شیرۀ خام نیستند ولی در سامانۀ آوندی وجود دارند. / د( درست است. در کنار یاخته های آبکشی در گیاهان مدنظر سؤال، یاخته های همراه هسته دار وجود دارد. 

فقط مورد )ج( دربارۀ گیاهان نهان دانۀ جوان نادرست است.91 13
الف( درس�ت اس�ت. در سامانۀ بافت پوششی ریش�ه، پوستک وجود ندارد. / ب( درست است. وجود یاخته هایی با دیوارۀ پسین چوبی در اسکلرانشیم 
و آوندهای چوبی س�بب اس�تحکام در س�امانۀ زمینه ای و آوندی می شود. / ج( نادرست است. س�امانۀ آوندی و زمینه ای دارای فیبر می باشد ولی اسکلرئید فقط در سامانۀ 

زمینه ای وجود دارد. / د( درست است. سامانۀ روپوستی گیاه جوان، برخالف زمینه ای و آوندی فیبر ندارد ولی یاختۀ )نگهبان روزنه( فتوسنتزکننده دارد.
موارد )الف(، )ج( و )د(، این عبارت را به نادرستی تکمیل می کنند )دقت کنید که سه سامانۀ اصلی، همان، پوششی، زمینه ای و آوندی هستند(.101 13

الف( نادرس�ت اس�ت. یاخته های کوتاه لیگنینی ش�ده، اسکلرئیدها یا عناصر آوندی هس�تند که عناصر آوندی در سامانۀ بافتی آوندی دیده می شوند. 
منظور بخش دوم گزینه، یاخته های همراه هستند که در بافت آبکش دیده می شوند )به هر حال هر دو مورد می توانند در سامانۀ آوندی یافت شوند(. / ب( درست است. 
کالنشیم ها که در سامانۂ زمینه ای دیده می شوند، منعطف و مستحکم هستند. یاخته های ترشحی سطحی، مربوط به سامانۀ ابفیت پوشیش هستند. / ج( نادرست است. 

فیبرها که دراز و لیگنینی شده و غیر دوکی هستند، همانند یاخته های پارانشیمی فتوسنتزکنندۀ زیر روزنه ها، مربوط به سامانۀ بافت زمینه ای می باشند.
 متن مورد )ج(، شما را به اشتباه به یاد یاخته های نگهبان نیندازد چون اشاره سؤال به زیر روزنۀ هوایی بوده است!

د( نادرست است. تار کشنده و یاختۀ نگهبان روزنه که به ترتیب مقصود بخش اول و دوم این مورد هستند، در سامانۀ بافت پوشیش ریشه و ساقه قرار دارند.

موارد )الف(، )ب( و )ج( صحیح می باش�ند. یاخته های مریس�تمی، دائمًا تقسیم می شوند. این یاخته ها به طور فشرده و با فضای بین یاخته ای اندک می باشند. 1741 14
هستۀ درشتی در مرکز دارند و نسبت هسته به سیتوپالسم آن ها زیاد است ولی در یاخته های پارانشیمی، تقسیم یاخته در هنگام آسیب بافتی رخ می دهد.

یاخته های مریستمی نوک ساقه و ریشه، دائمًا تقسیم می شوند و یاخته هایی برای ایجاد سه سامانۀ بافتی پوششی، زمینه ای و آوندی را ایجاد می کنند.

دیوارۀ یاخته های مریستمی، پارانشیمی، کالنشیمی و آوند آبکشی هیچ گاه چوبی نمی شود )نادرستی د(.

در شکل های مقابل که مربوط به یاخته های مریسمتی )اکمبیوم، مریستم پسین است( و 1751 14
یاختۀ اپرانشیمی )رایج ترین بافت سامانۀ زمینه ای( هستند، می بینیم که یاخته های مریستمی هستۀ 

درشت تری دارند و می دانیم که می توانند دائماً  تقسیم شوند.
گزینۀ )1(: هس�تۀ یاخته های پارانشیمی، مرکزی نیست و فقط یاخته های مریستمی 
قابلیت تقسیم همیشگی دارند. / گزینۀ )2(: در شکل یاخته های پارانشیمی، واکوئول مشاهده می شود. / 

گزینۀ )3(: فضای بین یاخته ای در یاخته های مریستمی اندک است.
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منشأ سامانه های مختلف بافتی گیاهان می باشند.
در نوک ساقه و ریشه بسیار بااهمیت هستند.

به طور فشرده نسبت به هم قرار دارند و فضای بین یاخته ای اندکی دارند. 
هستۀ درشت در مرکز یاخته دارند  هسته، بیشتر حجم یاخته را تشکیل داده است.

دائمًا تقسیم می شوند  یاخته های بافت های مختلف را می سازند.

نامساعد محیطدر صورت شرایط
سرعت تقسیم آن ها کاهش می یابد )یازدهم(.تولید محصوالت زیاد

ویژگی یاخته های مریستمی

در رابطه با کالهک ریشه با نمای انگشتانه ای می دانیم که دارای یاخته هایی با عمر کم در سطح بیرونی خود است که به طور مداوم می ریزند )درستی گزینۀ )1((، 1761 14
از مریستم نزدیک به نوک ریشه در برابر آسیب های محیطی محافظت می کنند )درستی گزینۀ )2((، نوعی ترکیب پیل ساکاریدی لزج ترشح می کنند که می دانیم ترکیبات 

پلی ساکاریدی، نیتروژن ندارند )درستی گزینۀ )3( و نادرستی گزینۀ )4((. 

نزدیک به انتهای ریشه قرار دارد.

توسط کالهک 
پوشیده شده است

کالهک بخش یاخته دار، به صورت انگشتانه مانند است.
ترکیب پیل ساکاریدی 

ترشح می کند
سطح کالهک را لزج می کند.

نفوذ ریشه در خاک را آسان می کند.
یاخته های سطح بیرونی آن به طور مداوم می ریزند و جانشین می شوند.
مریستم نوک ریشه را در برابر آسیب های محیطی حفظ می کند.

سبب رشد طولی و تا حدی رشد قطری ریشه در خاک می شود.
به س�مت پایین، کالهک می س�ازد و از باالی خود به س�اخت و تمایز س�ه سامانۀ پوششی، 

زمینه ای و آوندی می پردازد.
سه بخش اصلی روپوست، پوست و استوانۀ مرکزی را تشکیل می دهد.

مریستم نخستین ریشه

شکل در مورد مریستم نخستین ریشه )الف( و کالهک )ب( می باشد که موارد )الف( و )د( در مورد آن صحیح می باشند. 1771 12

مورد اول( درس�ت اس�ت. مریستم تنها بافت گیاهان با قدرت تقسیم دائمی می باشد. / مورد دوم( نادرست است. خود قسمت )ب( کالهک یا بخش 
انگشتانه ای برای محافظت از مریستم )الف( می باشد. / مورد سوم( نادرست است. جوانه ها مخصوص مریستم های نخستین ساقه می باشد ولی شکل مورد نظر در مورد 

مریستم نخستین ریشه است. / مورد چهارم( درست است. کالهک با تولید و ترشح بسپاری پلی ساکاریدی، سبب نفوذ آسان ریشه در خاک می شود. 
)الف( بیانگر کالهک ریش�ه با پلی س�اکارید لزج برای نفوذ در خاک می باش�د. )ب( بیانگر 1781 11

س�امانۀ باف�ت آوندی با دو نوع باف�ت مرده با دیوارۀ چوبی ب�ه نام آوند چوبی و فیبری )اسلکرانش��یمی( 
می باشد و )ج( بیانگر سامانۀ زمینه ای دارای بافت کالنشیمی زنده استحکامی انعطاف پذیر می باشد.

در س�امانۀ بافت زمینه ای اس�کلرئید و فیبر که چوبی هس�تند هر دو متعلق به یک نوع بافت به نام 
اسکلرانشیمی می باشند.

موارد )الف( و )د( صحیح هستند. 1791 12

الف( درس�ت اس�ت. یاخته های مریس�تمی نخس�تین واقع در نزدیک نوک ریش�ه، 
مسئول ساخت هر سه سامانۀ  بافتی مختلف در ریشۀ جوان هستند. / ب( نادرست است. بخش بیرونی 
کالهک از یاخته های مرده تشکیل شده که تقسیم ندارند. همچنین توجه داشته باشید که کالهک بخشی 
از مریس�تم نیس�ت و جدا از آن اس�ت. / ج( نادرست است. مریستم ریش�ه در نزدییک نوک قرار دارد )نه 
در نوک آن، این تلۀ تس��تی چندبار در کنکورهای سراس��ری س��ؤال بوده است(. / د( درست است. 
خارجی ترین بخش متایز یافتۂ مریس�تم، روپوس�ت می باشد که در ریشه نه پوستک دارد و نه کرک )این 

بخش ها مربوط به اندام های هوایی جوان هستند. توجه دارید که تار کشنده با کرک فرق دارد(.

تمام مریستم های نخستین )مانند ریشه، رأس ساقه و بین دو گره( می توانند سامانه های مختلف روپوستی، زمینه ای و آوندی را ایجاد کنند.1801 11

گزینۀ )2(: هر دو این توانایی را دارند چون مریس�تم های نخس�تینی هس�تند که در اندام های هوایی قرار دارند. / گزینۀ )3(: سامانۀ بافت پوششی، چه 
در ش�اخه های جوان و چه در ریش�ۀ جوان، روپوس�ت است )پس قید مناسب، همانند است(. / گزینۀ )4(: یاخته های سطحی برای جذب آب همان تارهای کشنده هستند 

که فقط در ریشه مشاهده می شوند ولی گره در اندام های هوایی وجود دارد. 

مریستم 165 
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عمدتًا در جوانه ها قرار دارند  هر جوانه

یاخته های مریستمی دارد.
برگ های بسیار جوان دارد.

سبب رشد طولی ساقه می شود
سه سامانۀ پوششی، زمینه ای و آوندی را می سازد.

به ایجاد شاخه ها و برگ های جدید کمک می کند.

محل

محل تولید هورمون اکسین می باشد.جوانۀ انتهایی
سبب رشد طولی ساقۀ گیاه می شود.

جوانۀ ج�انبی
محل تولید هورمون سیتوکینین می باشد.

تولید شاخه و برگ جدید می کند.
هورمون اکسین در رشد آن اثر مهاری دارد.

فاصلۀ بین دو گرۀ ساقه )میان گره(  مریستم میان گرهی  تولید انشعابات جدید در ساقه
 گره: محلی است که برگ به ساقه یا شاخه متصل است.

مریستم نخستین ساقه

در گزینۀ )2(، مریستم نخستین بین دو گره ساقه را معرفی می کند که منشأ برخی اندام ها و بافت ها می شود. 1811 12
گزینۀ )1(: وقتی در صورت سؤال گفته می شود هر گیاهی، باید توجه داشته باشید که خزه ها اصاًل آوند ندارند که سامانۀ آوندی داشته باشند )این 
تله بار ها در کنکور سراس��ری تکرار ش��ده اس��ت(. / گزینۀ )3(: مریستم نخستین ریشه به سمت باال یعنی سطح زمین، یاخته های تمایز یافته )سامانه های بافتی( را ایجاد 

می کند و به سمت نوک ریشه، یاخته های مریسمتی و کالهک را می سازد. / گزینۀ )4(: وظیفۀ ترشح ترکیب پلی ساکاریدی بر عهدۀ کالهک است )نه مریستم(.
در این شکل، )الف( مریستم در جوانۀ انتهایی، )ب( برگ و )ج( مریستم در جوانۀ جانبی است.1821 12

در بین آن ها، برگ )ب(، بخشی تمایز یافته است که سه نوع سامانۀ بافتی دارد اما مریستم ها یاخته های تمایز نیافته اند.
گزینۀ )1(: ویژگی ذکر شده در این گزینه، برای هر دوی آن  مریستم های انتهایی و کناری صحیح است. / 
 گزین�ۀ )3(: مریس�تم جوان�ۀ جانبی، از مریس�تِم می�اِن دو گره متفاوت اس�ت و از طرفی )ال�ف( بین دو گره ق�رار ندارد. / 
گزینۀ )4(: مریس�تم جوانۀ انتهایی و کناری در )الف( و )ج( یاخته هایی با قابلیت تقس�یم همیش�گی دارد. این توانایی در 

یاخته های برگ دیده نمی شود.
مریس�تم نخس�تین ساقه عمدتًا در جوانه ها قرار دارند. جوانۀ انتهایی ساقه در رش�د طولی ساقه اصلی گیاه و ایجاد انشعابات شاخه ها و برگ ها نقش دارد ولی 1831 13

جوانۀ جانبی فقط برای تولید و رشد شاخه و برگ می باشد.

مریستم های بین گرهی، از مریستم های نخستین ساقه هستند که به جای جوانۀ انتهایی و جانبی، در بین دو گره ایجاد می شوند.

در ش�کل مقابل، )الف( جوانۀ انتهایی، )ب( جوانۀ جانبی اس�ت که دارای مریس�تم نخستین و تعدادی برگ 1841 14
بس�یار جوان می باش�ند ولی )ج( قس�مت بین دو  گره اس�ت که حاوی مریستم نخس�تین ولی بدون برگ جوان می باشد. 

قسمت )د( بیانگر گره است که محلی است برای اتصال برگ به شاخه یا ساقه گیاه!!
گزین�ۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. قس�مت )ب( جوانۀ جانبی اس�ت که ح�اوی برگ های بس�یار جوان و 
یاخته های مریس�تمی اس�ت. / گزینۀ )2(: نادرس�ت است. همگی حاوی مریستم و ایجاد س�امانه های مختلف هستند. / 
گزینۀ )3(: نادرس�ت است. همۀ قسمت های مشخص شده حاوی مریستم هستند. / گزینۀ )4(: درست است. جوانه ها 

برخالف مریستم بین گرهی، دارای برگ های بسیار جوان هستند. 
موارد )الف(، )ب( و )ج( در مورد مریس�تم نخس�تین بین گره ها که برخالف جوانه ها در مجاور برگ های جوان قرار ندارد، صحیح می باش�د. 1851 11

الف( درست است. مریستم بین گرهی در ساقه یا شاخه بین دو گره ایجاد می شود که همانند جوانه ها سبب رشد طولی و تا حدودی رشد عرضی شاخۀ 
جوان می ش�ود. / ب( درس�ت اس�ت. مریس�تم بین  گرهی مثل هر مریستم نخستینی از ساقه در ایجاد انشعابات جدید س�اقه و شاخه و تولید برگ مؤثر است. / ج( درست 
اس�ت. مریس�تم بین  گرهی بین دو گره ایجاد می ش�ود که هر گره محل اتصال برگ به س�اقه یا شاخه می باشد. / د( نادرست است. تقسیم بندی انتهایی و جانبی مخصوص 

جوانه می باشد نه مریستم بین  گرهی!
موارد )ج( و )د( نادرست می باشند.1861 13

الف( درس�ت اس�ت. مریس�تم های نخستین س�اقه، عمدتًا در جوانه ها قرار دارند که جوانه هم مجموعه یاخته های مریس�تمی و برگ های بسیار جوان 
محافظت کننده مریس�تم می باش�ند. )مقدار کمی نیز مریس��تم نخستین بین گرهی در ساقه وجود دارد.( / ب( درست اس�ت. مریستم نخستین ساقه سبب رشد طولی ساقه، 
ش�اخه و ایجاد برگ می ش�ود. / ج( نادرس�ت است. مریس�تم های نخستین ساقه عالوه بر جوانه ها در بین دو گره نیز وجود دارند. هر گره محل خروج برگ از ساقه یا شاخه 
می باشد. پس مریستم بین گرهی لزومًا بین دو برگ می باشد )به قید »به طور قطع« در سؤال توجه کنید!(. / د( نادرست است. مریستم نخستین ساقه عالوه بر رشد طولی، 

تا حدی در رشد عرضی ساقه و شاخه نیز نقش دارد ولی رشد عرضی ریشه مربوط به مریستم نزدیک نوک ریشه و کامبیوم ها می باشد.
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براس�اس تعریف فصل آغازین کتاب، رش�د، افزایش تعداد یا اندازۀ برگش�ت ناپذیر یاخته ها محس�وب می ش�ود و بر این اس�اس موارد )الف( و )ج( 1871 13
صحیح هستند.

ب( تورژسانس چون برگشت پذیر است، رشد به حساب نمی آید. / د( عبور از یک مرحلۀ زندگی به مرحلۀ دیگر، نوعی نمو است )نه رشد(.
موارد )ب( و )د( عبارت را به درستی کامل می کنند )QR Code این سؤال، دورۀ لک فعالیت مهم در این فصل می باشد(.1881 12

الف( نادرس�ت اس�ت. وجود صرفًا یک الیه از دس�تجات آوندی در س�اقه، در دولپه ای ها دیده می ش�ود. این گروه از نهان دانگان، در ریش�ۀ خود، 
بیش�ترین حجم را به پوس�ت خود اختصاص داده اند )بیش��ترین نس��بت حجم پوس��ت به آوندها مربوط به ریش��ۀ دو لپه ای ها است(. / ب( درست اس�ت. گیاهان دولپه 
برخالف تک لپه، پوس�ت مش�خصی در س�اقۀ خود دارند اما در ریشۀ تک لپه ای ها، حلقه ای پر از بافت مش�اهده می شود که توسط آوندها محاصره شده است. در حالی 
که ریشۀ دولپه ای ها این ویژگی را ندارد و آوندها در مرکزی ترین بخش اندام قرار دارند. / ج( نادرست است. داشتن ریشه ای با انشعابات فراوان که تعبیری از افشان 
بودن ریش�ه می باش�د، همانند دارا بودن دس�ته های آوندی متعدد در س�اقه، از ویژگی های گیاهان تک لپه اس�ت. / د( درست اس�ت. بخش اول سؤال در رابطه با ساقۀ 
تک لپه هاس�ت که آوندهایی پراکنده در خود با فاصلۀ غیریکس�ان تا روپوست دارند اما می دانید که کالهک ریشه، در هیچ گیاهی مریستم ندارد بلکه محصول مریستم 

نزدیک به رأس ریشه می باشد.

تک لپه ای ها

روپوست و تار کشنده دارد.

سامانۀ زمینه ای

پوستک و روزنۀ هوایی ندارد.پوست مشخص دارد
از بافت پارانشیم ذخیره ای و اسکلرانشیم استحکامی تشکیل 

شده است.
بافت محصور در بین آوندهای تک لپه ای ها

چوبی بافت آوندی یک در میان
آبکش

به صورت افشان می باشد.
ریشه

تک لپه ای ها

روپوست  نگهبان، کرک، کوتین )پوستک( و روزنه دارد.
پوست تحلیل رفته است و حد بین آن و دسته های آوندی نامشخص است.

دستجات آوندی
بیشتر حجم ساقه را فرا گرفته است.

آوند چوبی درونی و آبکش بیرونی در یک امتداد دارند.
ب�ه ص�ورت دس�ته هایی در محیط دوایر متعدد وجود دارند که به س�مت روپوس�ت 

تعداد بیشتری با اندازۀ کوچک تری دارند.

دو لپه ای ها

روپوست  نگهبان، کرک، پوستک و روزنه دارند.
پوست نازک ولی مشخص دارند.

دستجات آوندی  آوندهای در امتداد هم )چوبی درونی و آبکش بیرونی(  دسته های آوندی مجزا در 
محیط یک دایره ولی در دستجات مجزا قرار دارد.

در انواع درختی آن ها دو نوع کامبیوم ایجاد می شود.

ساقه

بررسی ساختارهای نخستین

دولپه ای ها

روپوست و تار کشنده دارد  پوستک و روزنۀ 
هوایی ندارد.

بیش�ترین نسبت پوس�ت به بخش آوندی در آن 
دیده می شود.

در انواع درختی آن ها دو نوع کامبیوم ایجاد می شود.
بخش آوندی بسیار کم حجم و درونی ترین است.

A

C
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257 موارد )الف(، )ج( و )د( صحیح می باشند. )به جدول زیر مراجعه کنید.(1891 11

ویژگی
اندام

نسبت حجم پوست به 
بخش دارای آوند

وضعیت آوندهای 
نخستین

امکان حضور
شکلکامبیوم

ریشۀ 
داردمتناوب )یک در میان(بسیار زیاددولپه ای ها

نداردمتناوب )یک در میان(زیادریشۀ تک لپه ای ها

در امتداد هم )چوبی درون کمترین حالتساقۀ تک لپه ای ها
و آبکش بیرون(

ندارد

ساقۀ 
در امتداد هم )چوبی درون کمدولپه ای ها

و آبکش بیرون(
دارد

عبارت )ب( و )ج( صحیح می باشند. در عبارت )الف( باید دقت می کردید که کرک ها خود یاخته هستند، نه زوایدی که از یاخته ها خارج شده ابشند. عبارت )ب( 1901 13
درست است چون پوستک یک الیه محافظ در اندام های هوایی است. عبارت )ج( درست است چون در ساقه، آوند آبکش به سمت خارج و آوند چوبی به سمت داخل می باشد.

موارد )الف(، )ب( و )ج( صحیح هستند.1911 13
دسته های آوندی در ساقۀ گیاهان دولپه، بر روی یک دایره قرار دارند ولی آوندهای چوب و آبکش در امتداد هم هستند نه اینکه مثل ریشه متناوب یا یک در میان باشند )نادرستی د(.
الف( درست است. این مطلب از شکل کتاب برداشت می شود. دسته های آوندی در مرکز ساقۀ این گیاهان کمتر اما بزرگ تر هستند اما در بخش های 
محیطی ساقه، فراوان  تر و کوچک ترند. / ب( درست است. بخش آوندی در گیاهان تک لپه، بخش زیادی از ریشه را تشکیل داده اما در دولپه ها، این بخش بسیار کوچک 
اس�ت و پوس�ت خیلی بیش�تری باقی می گذارد. از شکل هم پیداست که نسبت پوس�ت به بخش آوندی در گیاهان دولپه بیشتر است. / ج( درست است. در ریشۀ هر دو 

نوع نهان دانه، پوست را فقط میان روپوست و دایرۀ دارای آوند در نظر می گیریم. توجه دارید که بخش داخلی این دایره در تک لپه ها، قسمتی از پوست نمی باشد.
تمام بافت های آوندی حاصل از تقسیم مریستم های رأسی )اولیه( نیستند چون کامبیوم آوندساز نیز در تولید آوندهای پسین نقش دارد.1921 14

گزینۀ )1(: در خزه، رشد طولی وجود دارد ولی ریشه، ساقه و برگ وجود ندارد. / گزینۀ )2(: یاخته های تراکئیدی و فیبرها که طویل هستند، در حین 
تمایز برای عبور شیرۀ خام، ضمن چوبی شدن، پروتوپالست خود را از دست می دهند و می میرند. / گزینۀ )3(: در مورد اعمال مریستم پسین صحیح است. 

منشأ بافت های آوندی پسین چوبی و آبکش ساقه و ریشه در گیاه درختی دولپه ای می شود.
بین آوند آبکش و چوب نخستین تشکیل می شود )در سامانۀ بافت آوندی تشکیل می شود(.

به سمت داخل بافت آوندی چوب های پسین قطور و به سمت خارج بافت آوندی، آبکش های پسین نازک تر می سازد.
در ریشه ابتدا حلقوی نیست ولی در ساقه از ابتدا حلقوی شکل است )شلک باال(.

پس از تولید ساقۀ ضخیم درخت، خارجی ترین بخش تنۀ درخت می باشد یعنی در زیر پوست درخت قرار دارد.
به هر سمت، فیبر و پارانشیم نیز می سازد. 

کامبیوم آوندساز

انواع مریستم  پسین )کامبیوم ها(

در سامانۀ بافت زمینه ای ساقه و ریشۀ دولپه ای های درختی تشکیل می شود.
به سمت درون، یاخته های پارانشیمی می سازد.

به سمت بیرون، یاخته هایی می سازد که به تدریج چوب پنبه ای و مرده می شوند )کوتینی شدن دیواره دارند(.
به بن الد چوب پنبه ساز و یاخته های پارانشیمی و چوب پنبه ای حاصل از آن پریدرم )پیراپوست( می گویند.

ب پنبه ساز
کامبیوم چو

در اندام های مسن، جانشین روپوست می شود.
ب�ه دلی�ل چوب پنبه ای ش�دن، ب�ه آب و گازها 

نفوذناپذیر است.
بافت های زیر چوب پنبۀ آن، زنده هس�تند و نیاز 

به گاز تنفسی دارند.
عدسک ها که مناطق برآمده در بین چوب پنبه ها 

است برای انتقال گاز دارند.

ت )پریدرم(
پیراپوس

س�بب رشد عرضی و ضخیم ش�دن زیاد ساقه و ریشۀ نهاندانگان درخیت 
دولپه ای می شود  سبب تولید مداوم یاخته ها و بافت ها می شود.

در برگ و اندام های زایشی )لگ، میوه و دانه ( وجود ندارند.

مریستم های پسین
)کامبیوم ها(
C

B

B

B
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فقط مورد )ج( دربارۀ چوب پنبه صحیح می باشد.1931 14
مورد )ج( دربارۀ بافت مرده چوب پنبه ای که اولین بار توس�ط رابرت هوک با میکروس�کوپ نوری دیده ش�د، صحیح اس�ت. این بافت مادۀ لیپیدی چوب پنبه ای دارد که به 
دلیل آب گریز بودن مانع انتقال ورودی و خروجی آب می شود ولی فقط در سامانۀ پوششی برخی دولپه ای ها که کامبیوم چوب پنبه ساز دارند، دیده می شود )نادرستی الف( 
ولی در سامانۀ آوندی ساقه گیاه بافت چوب پنبه ای وجود دارد )ولی در فصل بعد در مورد نوار اکسپاری در ریشه بررسی می شود( )نادرستی ب(.چوب پنبه توسط کامبیوم 

چوب پنبه ساز برخی از دولپه ای ها تولید می شود )درستی ج( که سبب رشد پسین و الیه خارجی پیراپوست درختان دولپه ای می شود )نادرستی د(.
یاخته، نخستین بار در ابفت چوب پنبه مشاهده شد. 1941 12

گزینۀ )1(: درست است. این گزینه کاماًل براساس شکل بافت چوب پنبه ای و متن کتاب از آزمایش رابرت هوک صحیح است. می دانید که یاخته های 
این بافت مرده اند. / گزینۀ )2(: نادرس�ت اس�ت. کالهک ترکیبی پیل س��اکاریدی ترشح می کند ولی س�اختار یاخته ای دارد. همچنین در ریشه پوستک هم وجود ندارد که 
بگوییم منظور این گزینه پوس�تک و ترکیبات لیپیدی اش هس�تند. / گزینۀ )3(: درس�ت اس�ت. پیراپوس�ت از بافت چوب پنبه، کامبیوم )مریس��تم پسین( چوب پنبه ساز و 
پارانشیم تشکیل شده است که در اندام های مسن گیاهان درختی دولپه، این بخش دیده می شود. / گزینۀ )4(: درست است. کامبیوم چوب پنبه ساز، به سمت خارج این 

بافت را می سازد پس در خارجی ترین الیۀ پیراپوست و پوست برخی درختان، بافت چوب پنبه مشاهده می شود.
س�امانۀ پوشش�ی برگ، در طول عمرش تغییر نمی کند چون در برگ برخالف س�اقه و ریشه، هیچ گاه بافت پسین و یا چوب پنبه ای تشکیل نمی شود. یعنی برگ 1951 12

همواره در سامانۀ پوششی خود روپوست دارد.
فیبرها و یاخته های آوند چوبی که استحکامی و چوبی هستند، با قرار گرفتن در بخش های آوندی موجود در زیر روپوست، باعث استحکام اندام می شوند )درستی گزینۀ )2((.

از طرفی برگ ها، فاقد مریستم نخستین، جوانه، کالهک و کامبیوم آوندساز هستند )نادرستی سایر گزینه ها(.
عبارات )الف(، )ب( و )د( در مورد الیه روپوس��ت ریش�ه که مدنظر تس�ت می باش�د، نادرست هستند )دقت کنید که سامانۀ پوششی دو نوع روپوست و پیراپوست 1961 11

دارد که فقط روپوست را می توانیم یک الیه ای در نظر بگیریم(.
الف( نادرس�ت اس�ت. روپوست در گیاه جوان برخالف پیراپوست گیاهان مس�ن، فاقد چوب پنبه و کامبیوم می باشد. / ب( نادرست است. آخه ریشه 
در مجاورت هوا قرار داره عاقل! / ج( درس�ت اس�ت. برخی یاخته های روپوس�ت ریش�ه به تارهای کش�نده دراز تمایز می یابند. / د( نادرست اس�ت. روپوست ریشه یاختۀ 

فتوسنتزکننده ندارد.
س�ؤال در مورد برگ ها می باش�د که همواره روپوست دارند. پس در برگ ها همواره روپوستی دیده می شود که از تبخیر زیاد 1971 12

آب ممانعت می کند. در رابطه با این بخش ها موارد )ب( و )ج( نادرست هستند.
  ال�ف( درس�ت اس�ت. در ش�کل می بینی�م ک�ه در بین دس�تجات آون�دی برگ ه�ا بافت زمین�ه ای وج�ود دارد. / 
ب( نادرس�ت اس�ت. کالهک در نوک ریشه واقع اس�ت و یاخته های نزدیک آن، بخش های دیگری از ریشه هستند که مدنظر صورت 
س�ؤال نیس�ت. / ج( نادرس�ت است. ساقۀ جوان در درخت ها می تواند بعدًا دارای مریستم های پس�ین بشود اما این اتفاق هرگز در برگ 

روی نخواهد داد. / د( درست است. هر مریستم نخستین ساقه، ساقۀ جوان و برگ ها را می سازد.
موارد )الف(، )ب( و )ج( مدنظر ما هستند. به قید »فقط« در صورت سؤال دقت کنید.1981 14

الف( درس�ت اس�ت. یاخته های اس�کلرئیدی که منظور مورد )الف( هستند، فقط در س�امانۀ ابفت زمینه ای قرار دارند که توسط مریستم های نخستین تولید می شوند. این 
یاخته ها را کامبیوم ها نمی س�ازند )اکمبیوم چوب آبکش در کنار آوندها فیبر و یاختۀ پارانش��یمی می س��ازد و اکمبیوم چوب پنبه س��از هم از س��امانۀ زمینه ای، فقط پارانشیم را ایجاد 
می کند(. / ب( درست است. کالنشیم هم بافتی با یاخته های دراز و استحکامی است که برخالف فیبر و تراکئید زنده است. این یاخته ها نیز نه توسط کامبیوم چوب پنبه ساز 
ساخته می شوند و نه در سامانۀ بافت آوندی وجود دارند که توسط کامبیوم چوب آبکش ایجاد شده باشد. / ج( درست است. مریستم نزدیک نوک ریشه، توسط کالهک 
محافظت می شود و عامل سازندۀ این بخش هم، همان مریستم نخستین نزدیک نوک ریشه است. / د( نادرست است. در این مورد، اهمیت توجه به قید »فقط« را متوجه 

می شوید. عبارت برای پارانشیم ها می باشد که عالوه بر مریستم نخستین، توسط کامبیوم چوب پنبه ساز پسین هم ایجاد می شوند.
مریستم های نخستین در گیاهان علفی، مسئول رشد طولی و عرضی )به مقدار کم( گیاه هستند اما مواظب این نکته باشید که برگ ها اصاًل رشد عرضی ندارند  1991 11

و کتاب نیز این موضوع را برای ساقه، شاخه و ریشه مطرح کرده است.
گزینۀ )2(: درس�ت اس�ت. مریس�تم های نخس�تین و کامبیوم چوب پنبه س�از، بافت پارانش�یمی زیادی تولید می کنند ولی برخالف کامبیوم آوندساز، 
هیچ یک بین آوند ها نیس�تند. / گزینۀ )3(: درس�ت اس�ت. مریس�تم های نخستین س�اقه، یاخته های چوب پنبه ای نمی س�ازند و این امر، ویژگی کامبیوم )مریستم پسین( 
چوب پنبه ساز است )در فصل بعد یاخته های چوب پنبه ای با نوار اکسپاری را در مورد ریشه بررسی می کنیم(. / گزینۀ )4(: درست است. تولید روپوست و کالهک ریشه 

توسط مریستم های نخستین صورت می گیرد و مریستم های پسین هیچ نقشی در ساخت این ها ندارند.
در بین ساقه و ریشۀ گیاهان تک لپه، ساقه، دوایر متعدد آوندی و پوست نامشخص دارد و ریشه یک دایرۀ آوندی و پوست مشخص دارد. بنابراین بخش اول 2001 11

گزینه ها، به ترتیب، ریشه، ساقه، ساقه و ریشه هستند:
گزینۀ )1(: درس�ت اس�ت. ریش�ه، کرک و روزنه ندارد. / گزینۀ )2(: نادرس�ت اس�ت. گیاهان تک لپه، کامبیوم ندارند. / گزینۀ )3(: نادرست است.  
پوس�ت نامش�خص در س�اقۀ تک لپه می باش�د ولی کالهک مربوط به ریشه است )نه ساقه(. / گزینۀ )4(: نادرست است. در ریش�ۀ تک لپه یک الیه آوند مشاهده می شود 

ولی دو نوع جوانه ویژگی ساقه است.
در ش�کل مقابل، )الف( پوس�ت، )ب( آبکش پسین، )ج( پیراپوست و )د( چوب 2011 13

پسین است.
گزینۀ )3( صحیح اس�ت چون دیوارۀ نخستین تمام یاخته های گیاهی سلولز هم دارد ولی در 

آبکش پسین و پیراپوست، برخالف چوب پسین، فعالیت زیستی مشاهده می شود.
گزینۀ )1(: کامبیوم آوندس�از، منش�أ مشترک آبکش و چوب پسین است. / 
گزین�ۀ )2(: در پوس�ت، یاخته های چوب پنبه ای و در آبکش پس�ین، یاخته ه�ای خود آوند، 
بدون هس�ته می باش�ند. / گزینۀ )4(: در قس�مت )الف( بخش آبکش ه�ا محصول کامبیوم 

آوندی می باشند. 
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داخلی ترین الیه آن  بافت آبکش های پسین )یاختۀ آبکش - همراه - پارانشیم - فیبر(

پیراپوست )پریدرم( از داخل به خارج
یاخته های پارانشیمی

کامبیوم چوب پنبه ساز پسین
چوب پنبه های پسین و عدسک ها  خارجی ترین الیه

پوست درخت از بن الد آوندساز در برابر عوامل محیطی مراقبت می کند.
در بین بافت های مختلف، فقط آوند چوبی و کامبیوم آوندساز جزء آن  نمی باشد.

ت
ت درخ

پوس

وسیع ترین بخش درخت است.
بن الد )اکمبیوم( آوندساز  خارجی ترین الیه

آوندهای چوبی پسین بیشترین حجم درخت را تشکیل می دهند. 

چوب نخستین
از نوع تراکئیدها و عناصر آوندی پسین می باشد.

درونی ترین الیه است.
بیشترین حجم درخت را دربر می گیرد.

ت
تن ﹦ درخ

ت دارای 
ش ساق ﹦ درخ

در بر
چند ساف رشد پسین

لطفًا به QT گوش کنید! 2021 11
همۀ عبارات نادرست هستند. در این سؤال باید دقت کنید که کامبیوم می تواند از نوع آوندساز یا چوب پنبه ساز باشد. در این صورت نزدیک ترین الیه به کامبیوم آوندی، 
حتمًا عناصر آوندی، تراکئید یا آوند آبکش س�ال چهارم اس�ت که در مورد عبارت )ب( و )ج( نادرس�تی آن ها مشخص می شود. در مورد کامبیوم چوب پنبه ساز نیز می توان 

پارانشیم های سال آخر )با ویژگی عبارت )د(( و یا چوب پنبه ها را در نظر گرفت که هر دو عضوی از پیراپوست هستند.
با توجه به متن کتاب درس�ی، پوس�ت درخت یاختۀ لیگنینی ندارد، چون یاخته های چوب پنبه ای، کامبیوم )مریستمی( و پارانشیمی که در پوست درخت وجود 2031 14

دارند، چوبی یا لیگنینی نمی شوند.
گزینۀ )1(: س�امانه های بافتی نخس�تین ش�امل روپوست، زمینه ای و آوندی است. دقت کنید که تقس�یم بندی روپوست، پوست و قسمت آونددار در 
حقیقت س�ه بخش در برش عرضی س�اقه و ریش�ه می باشد. / گزینۀ )2(: برخی از یاخته های حاصل از مریس�تم های نزدیک نوک ریشه بخشی از کالهک ریشه را تشکیل 
 می دهند ولی اغلب قس�مت های مریس�تمی در تش�کیل س�ه سامانۀ اصلی ریش�ه به س�مت باال فعالیت می کنند )الکهک فقط یک بخش محافظ انگش��تانه ای است(. / 

گزینۀ )3(:در گیاهان ذکر شده، افزایش حجم یاخته های حاصل از مریسمت نخستین )نه خود مریستم های نخستین( می تواند باعث قطور شدن ریشۀ ساقه شود. 
عبارت های )الف( و )ج( نادرست هستند. 2041 12

الف( نادرست است. دقت شود که در گیاهان گل دار تک لپه حتی اگر قطور هم باشند، کامبیوم وجود ندارد چون قطر آن ها در نتیجه فعالیت مریستم 
نخستین بوده است. / ب( درست است. رشد پسین در اثر فعالیت دو نوع مریستم آوندساز و چوب پنبه ساز انجام می گیرد که به ترتیب اولی در زیر پوست و بین آوندها 
و دومی در درون پوس�ت قرار دارد. / ج( نادرس�ت اس�ت. دقت ش�ود ابتدا که کامبیوم چوب پنبه ساز ایجاد می شود، روپوس�ت وجود دارد ولی در نتیجه ساخت چوب پنبه 
عایق، روپوست از بین می رود. در حقیقت نمی توان در یک اندام، روپوست و پیراپوست را هم زمان به عنوان سامانۀ پوششی در یک گیاه مشاهده کرد. / د( درست است. 

کامبیوم آوندی و چوب پنبه ساز، به ترتیب بافت آبکش دارای پارانشیم و خود پارانشیم پیراپوست بدون دیوارۀ چوبی و چوب پنبه ای می سازند. 
205114

کامبیوم آوندساز در ساقۂ گیاهان دولپه ای خاستگاهی از مریستم بین چوب و آبکش نخستین دارد. این کامبیوم در ساقه به صورت دایرۂ کامل ایجاد می شود. کامبیوم 
آوندساز، آوند آبکش را به سمت بیرون و به سمت درون آوندهای چوبی ضخیم می سازد.

گزین�ۀ )1(: در ریش�ۀ دولپه ای ه�ا ب�ه دلی�ل اینک�ه آونده�ا ی�ک در می�ان 
 قرار گرفته اند، کامبیوم آوندس�از ابتدا به صورت س�تاره ای تش�کیل و س�پس حلقه ای می ش�ود. / 
گزینۀ )2(: کامبیوم چوب آبکش در تولید قس�مت اعظم س�اقه به دلی�ل آوندهای چوبی ضخیم 
نقش دارد ولی محصوالت آبکش آن در تش�کیل قس�مت داخلی پوس�ت درخت به کار می روند. 
در حقیقت این کامبیوم در تش�کیل پیراپوس�ت نقش ندارد. / گزینۀ )3(: آخه سؤال در مورد ساقه 

است. چرا باید کامبیوم ساقه بره واسه ریشه محصول بسازه!
کامبیوم آوندس�از محصوالت چوبی قطوری را به س�مت داخل می س�ازد که فاصلۀ آن ها تا کامبیوم بیش�تر از فاصلۀ آبکش ها تا کامبیوم ها می باشد و کامبیوم 2061 13

چوب پنبه ساز با ساخت یاخته هایی که چوب پنبه )مادۀ لیپیدی(ای می شوند، سبب حذف روپوست و تغییر بافت پوششی آن به پیراپوست می شود.
گزینۀ )1(: درست است. منظور از آوند قطورتر، نوع چوبی است که یاختۀ همراه و صفحۀ آبکشی سلولزی منفذدار ندارد. / گزینۀ )2(: درست است. 
پیراپوس�ت فاقد هرگونه بافت آوندی می باش�د. / گزینۀ )4(: درس�ت است. چون آوندهای چوبی قطورتر هستند، پس چوب و آبکش سال سوم با اینکه هم سن هستند ولی 

فاصلۀ آوندهای چوبی تا کامبیوم بیشتر از آوندهای آبکش همان سال تا کامبیوم می باشد. 
تنها مورد )الف( نادرس�ت اس�ت. پوست از پیراپوس�ت و آبکش پسین تشکیل شده است که کامبیوم چوب پنبه ساز بخشی از پیراپوست می باشد. پس پوست 2071 11

درخت کامبیوم چوب پنبه ساز دارد. از طرفی تنه یا بخش داخلی تر پوست درخت نیز دارای کامبیوم آوندساز می باشد. 
ب( درس�ت اس�ت. عناصر آوندی که آوندهایی بدون دیوارۀ عرضی با لولۀ پیوسته هستند، در بافت آوند چوبی وجود دارند که در پوست دیده نمی شود. / 
ج( درس�ت اس�ت. یاختۀ همراه در بافت آوند آبکش دیده می ش�ود که در پوس�ت وجود دارد )اما در پیراپوس��ت نه(. / د( درست است. پوس�ت درخت و پیراپوست، دارای 

مریستم و پارانشیم هستند که توانایی تقسیم شدن دارند.
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پوست درخت = پیراپوست + آوندهای آبکش )نادرستی گزینۀ )1( و درستی گزینۀ )4((2081 14
پیراپوست = چوب پنبه ها + کامبیوم چوب پنبه ساز + پارانشیم )نادرستی گزینۀ )3((

تنۀ درخت = کامبیوم آوندساز + آوندهای چوبی )نادرستی گزینۀ )2((
کامبیوم آوندساز در گیاهان گل دار دولپه ای سه نوع یاخته ایجاد می کند )یاختۀ آبکش، تراکئید و عناصر آوندی(. 2091 13

گزینۀ )1(: درس�ت اس�ت. همان طور که می دانید یاخته های کالنش�یم به طور معمول در زیر روپوست فراوانند و چون ساقۀ تک لپه ای، پوست بسیار 
نازک و نامش�خص دارد، پس همین کالنش�یم ها در زیر روپوس�ت س�بب احاطۀ دستجات آوندی شده اند. / گزینۀ )2(: درست اس�ت. کامبیوم چوب پنبه ساز، به سمت 
داخل بافت پارانش�یمی می س�ازد. از طرفی کامبیوم آوندس�از نیز به س�مت خارج بافت آبکش دارای یاخته های فیبری، پارانشیمی و آبکش می س�ازد )حتماً به یاد دارید که 
پارانش��یم فاقد دیوارۀ ضخیم می باش��د(. / گزینۀ )4(: درست است. چوب پسین بیش�ترین ضخامت ساقه های چوبی را تشکیل می دهد، پس قاعدتًا یاخته های آن فضای 

بیشتری را اشغال می کنند.
کامبیوم آوندس�از در ریشه، ابتدا به صورت س�تاره مانند تشکیل می شود اما کامبیوم 2101 13

چوب پنبه ساز که باعث ایجاد پیراپوست می شود، از ابتدا دایره ای شکل است )درستی گزینۀ )3((.
گزینۀ )1(: هم در ریش�ه و هم در س�اقه، کامبیوم آوندساز، زیر آبکش و روی 
چوب تش�کیل می ش�ود. / گزینۀ )2(: تمام مریستم ها از یاخته هایی به هم فشرده با هستۀ مرکزی 
درش�ت تشکیل ش�ده اند. / گزینۀ )4(: کامبیوم چوب پنبه س�از دروِن پوست ولی در زیر روپوست 

ایجاد می شود )چه در ریشه و چه در ساقه(.
یاخته های محافظ و خارجی پیراپوس�تی، از نوع بافت چوب پنبه ای هس�تند که مرده اند و فعالیتی ندارند )یاخته های تولیدکنندۀ لیگنین را می توان فعال در 2111 12

نظر گرفت چرا که هنوز مشغول به ساخت لیگنین هستند اما بعدًا خواهند مرد(.
گزینۀ )1(: درس�ت اس�ت. همان طور که گفته ش�د، وقتی یاخته ای در حال ساخت ماده ای اس�ت، باید زنده و فعال باشد. / گزینۀ )3(: درست است. 
یاخته های روپوس�تی که پوس�تک را می س�ازند، فعال می باش�ند ولی آوند چوب، یاخته های مرده دارد. / گزینۀ )4(: درست اس�ت. یاخته های تولیدکنندۀ سبزینه فتوسنتز 

می کنند و فعال اند اما در بافت آوندی، یاخته های فاقد هسته هم به  صورت زنده )آوند چوب( و هم مرده )آوند آبکش( دیده می شوند.
تنها مورد )د( توسط مریستم های نخستین ایجاد نشده است چرا که تولید چندین الیه آوند چوب، بر عهدۀ کامبیوم آوندساز )نوعی مریستم پسین( است. اما 2121 14

یاختۀ نگهبان )الف(، کالهک )ب( و بخش آوندِی نخستیِن ریشه )ج(، توسط مریستم نخستین تشکیل شده اند.
تمام مریستم های ذکر شده به غیر از )الف(، فقط از نوع نخستین هستند.2131 13

الف( بافت چوب پنبه توسط کامبیوم چوب پنبه ساز تولید می شود. / ب( کامبیوم آوندساز، آبکش های متصل به هم را به  صورت الیه الیه می سازد ولی 
آبکش های جدا از هِم ریشه، توسط مریستم نخستین ریشه ایجاد می شوند. / ج( مریستمی که در میان دو گره قرار دارد، نوعی مریستم نخستین است. / د( مریستم های 

نخستین ساقه عمدتًا در جوانه ها و همراه با برگ های بسیار جوان قرار دارند. /ه ( کالهک نیز فقط توسط مریستم نخستین ریشه تولید می شود.
در پیراپوس�ت یک درخت دولپه ای به ترتیب یاخته های مردۀ چوب پنبه ای و عدس�ک ها، کامبیوم چوب پنبه ساز مریستمی و پارانشیم های پسین وجود دارند. 2141 14

پس موارد )ب( و )ج( وجود ندارند. 
الف( )وجود دارد( یاخته های اپرانشیمی که می توانند موادی را هم ذخیره کنند، در پیراپوست دیده می شوند. / ب( )وجود ندارد( یاخته های همراه که به 
انتقال ش�یرۀ پرورده کمک می کنند، در پوس��ت دیده می ش�وند )نه پیراپوس��ت(. / ج( )وجود ندارد( تراکئیدها و فیبرها در پیراپوس�ت وجود ندارند. / د( )وجود دارد( یاخته های 

کامبیوم چوب پنبه ساز که ویژگی های مریستمی دارند، در پیراپوست یافت می شوند.
کامبیوم آوندس��از )چوب آبکش( س��اقه، همواره در بین آوندهای نخس�تین ساقه و به صورت حلقۀ دایره ای تشکیل می شود. با کندن پوست درخت که شامل 2151 14

الیه ه�ای س�طحی تا انتهای آوندهای آبکش می باش�د، ای�ن کامبیوم ها در معرض آس�یب های محیطی قرار می گیرند )دق��ت کنید که اکمبیوم آوندی ریش��ه، ابتدا به صورت 
ستاره ای تشکیل می شود(.

کامبیوم از بافت مریس�تمی با هس�تۀ درشت مرکزی می باشند )نادرس�تی گزینۀ )1(( که سبب ایجاد آوندها در ساقۂ گیاهان دولپه می شوند )نادرستی 
گزینه های )2( و )3((.

کامبیوم آوندساز در میان آوندهای آبکش و چوب تشکیل می شود پس در سامانۂ ابفیت آوندی قرار دارد. این سامانۀ بافتی، فاقد موارد )الف( و )د( می باشد.2161 14
الف( )وجود ندارد( دیوارۀ نخس�تین ضخیم، ویژگی اختصاصی کالنش��یم اس�ت که در سامانۀ آوندی مشاهده نمی ش�ود. / ب( )وجود دارد( عناصر آوندی، لوله هایی را تشکیل 
 می دهند که پیوس�ته اس�ت چرا که این یاخته ها دیوارۀ عرضی ندارند. / ج( )وجود دارد( یاخته های پارانش�یمی مدنظر اس�ت که در س�امانۀ بافت آوندی یافت می ش�وند. / 

د( )وجود ندارد( اسکلرئیدها مدنظر می باشند که برخالف فیبرها در سامانۀ آوندی دیده نمی شوند.
در گیاهی که رش�د پس�ین داش�ته، داخلی ترین الیۀ آوندی، چوب پس�ین قدیمی تر در سال اول بوده اس�ت )دقت کنید که عبارت الیۀ آوندی در مورد محصوالت 2171 14

پسین است( و خارجی ترین آوندها نیز آبکش هستند. از آنجا که آوند چوب، حاوی یاخته های مرده می باشد اما آوند آبکش زنده و فعال است، برای آبکش ها برای فعالیت 
خود از آنزیم ها کمک می گیرد.

گزینۀ )1(: در داخلی ترین بخش پوست، آوند آبکِش تازه ساخته شده، مشاهده می شود. بخش عمدۀ تنۀ درخت را نیز چوب پسین تشکیل می دهد. 
این ها، هر دو، از بافت مریس�تم پس�ین تش�کیل ش�ده اند. / گزینۀ )2(: پارانش�یم داخلی ترین الیه یاخته های پیراپوست اس�ت که همانند کامبیوم آوندساز در خارجی ترین 

قسمت تنه )زیر پوست( دارای توانایی تقسیم می باشد. / گزینۀ )3(: طبیعتًا چه چوب نخستین و چه آبکش پسین و یا هر بافت دیگری از مریستم ها به وجود آمده اند.
دقت کنید که خارجی ترین آوند پس�ین همان آبکش پس�ین س�ال اول و داخلی ترین، آوند چوبی پس�ین س�ال اول می باش�د که اولین محصوالت کامبیوم های 2181 11

آوندساز می باشد. آوندهای آبکش و چوبی اولیه نیز مربوط به رشد نخستین است. 

یادتون باش�ه که همیش�ه جدیدترین محصوالت هر کامبیوم در دو س�مت آن و متصل به کامبیوم می باشند )به هر حال طبق قانون طبیعت هر چی بچه سنش میره 
باال از والدینش دورتر می شه!(.

گزینۀ )2(: منش�أ هر دو از کامبیوم چوب آبکش پس�ین می باش�د. / گزینۀ )3(: یاخته های تش�کیل دهندۀ آوند آبکش زنده هستند )البته اگر می گفت 
بافت آبکش، به دلیل وجود فیبر صحیح می شد(. / گزینۀ )4(: آوندها، چوب پنبه ندارند.
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261 بیشترین حجم درختی که پنج سال رشد پسین داشته، چوب پسین آن است که از یاخته های مرده آوند چوبی تشکیل شده اند و فقط ویژگی )د( را دارند یعنی 2191 11
پروتوپالست ندارند و دیوارۀ آن ها لیگنینی شده است.

)الف( مربوط به آوند آبکش، )ب( مربوط به یاخته های پارانشیمی و )ج( مربوط به بافت چوب پنبه ای نازک در پیراپوست است.
در میان یاخته های چوب، یاخته های پارانشیمی هم دیده می شوند اما این ها بیشترین یاخته ها و مورد بحث ما نیستند.

میان دو کامبیوم، ابفت آبکش و اپرانشیم دیده می شود. بافت آبکش دارای یاخته های آوندی فاقد هسته و فیبرهای استحکامی است )در تست ها همواره دقت 2201 11
کنید که بافت آوندی با خود آوند متفاوت است و فیبر و پارانشیم در هر بافت آوندی وجود دارند(.

گزین�ۀ )2(: متن�اوب بودن آوندهای چوبی و آبکش ویژۀ آوندهای نخس�تین ریش�ه می باش�د. / گزینۀ )3(: در بافت آبکش ق�رار گرفته در این بخش 
فیبرها وجود دارند که طبق شکل کتاب دیوارۀ نخستین خود را حتی با وجود دیوارۀ پسین چوبی حفظ کرده اند. / گزینۀ )4(: یاخته های دوکی مرده مربوط به آوند چوبی 

تراکئیدی هستند که در این فاصله رؤیت نمی شود.
در پیراپوست، از داخل به خارج، یاخته های پارانشیمی، کامبیومی )چوب پنبه ساز( و چوب پنبه ای دیده می شوند. در رابطه با این یاخته ها، تمامی موارد صحیح می باشند.2211 14

الف( دیوارۀ لیپیدی در چوب پنبه مش�اهده می ش�ود. / ب( بافت آبکش در پیراپوس�ت وجود ندارد. / ج( الیۀ میاین پیراپوس�ت را کامبیوم ش�کل داده 
که یاخته های مریس�تمی با هس�تۀ درش�ت مرکزی آن را تش�کیل می دهند. / د( س�امانۀ زمینه ای دارای سه نوع بافت پارانشیم، کالنش�یم و اسکلرانشیم می باشد که فقط 

پارانشیم ها در پیراپوست دیده می شوند.
شکل، ساقۂ گیاهان تک لپه را نمایش می دهد. در این مبحث، تنها مورد )الف( درست است. 2221 11

الف( درس�ت اس�ت. س�اقۀ تک لپه ها برخالف ساقه و ریش�ۀ دولپه ها پوستی نامشخص دارد. / ب( نادرست اس�ت. بیشترین نسبت پوست به بخش 
 آوندی، در ریش�ۀ دولپه هاس�ت. / ج( نادرس�ت اس�ت. عناصر آوندی یاخته های مرده اند پس نمی توانند فعالیت داش�ته باش�ند و به طور فعال، ش�یره را هدایت کنند. / 

د( نادرست است. گیاهان تک لپه فاقد کامبیوم می باشند.
در شکل مورد نظر، )الف( نشانگِر کامبیوم آوندساز، )ب( پیراپوست، )ج( آبکش 2231 12

پس�ین و )د( نمایانگِر چوب پس�ین است. همان طور که می دانید، قابلیت تقسیم دائمی مربوط 
به مریستم است که فقط در بخش های )الف( و )ب( وجود دارد )درستی گزینۀ )2((.

تنها بخش های )ب( و )ج(، پوس�ت درخت را تش�کیل می دهند و در صورت َکنده شدن آن ها، 
به طور کامل پوس�ت را در آن ناحیه از دست می دهیم )نادرستی گزینه های )1( و )3((. بخش 

)د( یا همان چوب پسین، دارای تراکئید و عنصر آوندی است اما کامبیوم آوندساز ندارد.
به جز مورد )الف(، همۀ موارد، عبارت را به نادرستی تکمیل می کنند. خارجی ترین 2241 13

الیۀ آوندی درخت دارای رش�د پس�ین، آوند آبکش اس�ت که بخش داخلی پوس�ت را تشکیل 
می دهد )درستی الف(.

دقت کنید که لفظ الیۀ آوندی مربوط به محصوالت پسین است چون محصوالت آوندی نخستین به صورت مجزا قرار می گیرند. 
ب( نادرس�ت اس�ت. آوند آبکش، در دیوارۀ عرضی خود صفحۀ آبکش�ی دارد. / ج( نادرست است. عدسک مربوط به پیراپوست است )نه آبکش(. / 

د( نادرست است. آوند آبکش پسین توسط کامبیوم آوندساز ایجاد شده که زیر پوست درخت است. 
پوس�ت درخت از پیراپوس�ت و آوند آبکش تشکیل ش�ده است پس اگر کل پیراپوست را ِبَکنیم، فقط بافت آبکش باقی می ماند که مسئول انتقال شیرۀ پرورده 2251 13

است )درستی گزینۀ )3((.
گزینۀ )1(: در صورت کنده شدن کل پیراپوست، دیگر کامبیوم چوب پنبه سازی دیده نمی شود. / گزینۀ )2(: در زیر پیراپوست آوند آبکش قرار دارد پس 
در نبوِد پیراپوست، بافت آبکش از کامبیوم آوندساز محافظت می کند. / گزینۀ )4(: عدسک ها در سطح پیراپوست قرار دارند پس وقتی پیراپوست نباشد، آن ها هم نیستند.

پیراپوست منظور سؤال است که  فقط حاوی عبارت )د( نمی باشد چون یاختۀ استحکامی چوبی در پیراپوست وجود ندارد. البته در پوست به دلیل وجود فیبر 2261 14
در بافت آبکشی می توان یاختۀ چوبی استحکامی را مشاهده کرد. 

در درختان مسن، همراه با فعالیت کامبیوم چوب پنبه ساز، بافت پوششی به نام پیراپوست ایجاد می شود که جایگزین روپوست بخش جوان می شود.
پیراپوست شامل یاخته های مریستمی کامبیوم چوب پنبه ساز )عبارت )الف((، یاخته های پارانشیمی )عبارت )ب(( و عدسک برای ایجاد فاصله بین یاخته ها )عبارت )ج(( 

می باشد ولی عبارت )د( مربوط به فعالیت کامبیوم آوندساز و آوندهای گیاه می باشد.
درختان دولپه ای رشد پسین دارند پس بیشترین حجم آن ها مربوط به چوب های پسین است. در خصوص این بافت، موارد )الف(، )ج( و )د( صحیح هستند. 2271 13

الف( درست است. چه آوند چوبی و چه آوند آبکش، هر دو در زیر پیراپوست قرار دارند. / ب( نادرست است. چوبی شدن دیوارۀ آوندهای چوبی در 
دیوارۀ پسین آن ها رخ می دهد و طبق گفتۀ کتاب، فقط دیوارۀ لیگنینی آن ها یا همان دیوارۀ پسین باقی می ماند )پس دیوارۀ نخستین آن ها از بین می رود(. / ج( درست 
اس�ت. در عناصر آوندی، لولۀ پیوس�ته تش�کیل می شود )اما تراکئیدها پیوسته به هم نیستند(. / د( درست است. پوست درخت روی کامبیوم آوندساز قرار دارد پس مجموعۀ 

آوندهای چوبی و کامبیوم آوندی همگی در زیر پوست قرار گرفته اند. 
در تصویر، عدسک را مشاهده می کنیم که در رابطه با آن، موارد )الف( و )ج( نادرست هستند.2281 12

الف( نادرست است. در سامانۀ بافت پوششی، کامبیومی ایجاد نمی شود. در حقیقت عدسک ها به طور غیرمستقیم توسط کامبیوم چوب پنبه ساز که در 
سامانۀ بافت زمینه ای تشکیل شده، تولید می شوند. / ب( درست است. عدسک در بافت چوب پنبه یافت می شود که رابرت هوک نخستین بار با مشاهدۀ آن، پی به وجود 
 یاخته برد. / ج( نادرس�ت اس�ت. عدس�ک یک یاخته نیست بلکه منطقه ای در بافت چوب پنبه ای اس�ت که بین یاخته ها فاصله انداخته است تا تبادل گازها آسان شود. / 

د( درست است. عدسک باعث رسیدن اکسیژن به بافت های زیر بافت چوب پنبه و افزایش تنفس یاخته ای در آن ها می شود.
در جوانه ها، مریستم های نخستین را می یابیم و کامبیوم ها نیز مریستم های پسین هستند که هر دو یاخته های تمایز نیافته می باشند.2291 12

گزینۀ )1(: کامبیوم چوب پنبه س�از در س�امانۀ بافت زمینه ای تشکیل می شود )نه روپوس��ت( )پیراپوست و روپوست را با هم اشتباه نگیرید(. / گزینۀ )3(: 
یاختۀ همراه مخصوص نهان دانگان تک لپه و دولپه است ولی کامبیوم فقط در برخی دولپه ای ها وجود دارد. / گزینۀ )4(: بسیاری از یاخته های ساخته شده توسط مریستم ها 

مثل آوندهای چوبی، فیبرها و اسکلرئیدها پس از لیگنینی شدن پروتوپالست خود را از دست می دهند و می میرند.
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با جدا کردن پوست درخت، بخش زنده یعنی کامبیوم آوندساز در مجاور محیط قرار می گیرد. 2301 13
گزینۀ )1(: درس�ت اس�ت. وقتی گیاهی کامبیوم دارد، یعنی نهان دانه اس�ت،  پس قطعًا یاخته های همراه در بافت آبکش موجود در بین دو کامبیوم آن 
وجود دارند. / گزینۀ )2(: درس�ت اس�ت. در پوس�ت درخت دولپه ای، بافت آوندی آبکش نیز وجود دارد که این بافت ش�امل یاخته های پارانشیمی و فیبری نیز می باشد. 
همان طور که می دانید منش�أ بافت آبکش از کامبیوم آوندس�از اس�ت. / گزینۀ )4(: درس�ت است. رایج ترین بافت در س�امانۀ زمینه ای،  بافت پارانشیم است که این بافت 

توسط هر نوع مریستم نخستین و پسین تولید می شود. 

منشأ پارانشیم ها

در برگ و ساقۀ جوان  مریستم نخستین 
در ریشۀ جوان  مریستم نخستین 

در پیراپوست  کامبیوم چوب پنبه ساز 
در بافت آوندی پسین  کامبیوم آوندساز 

مریستم پسین آوندساز همانند تمام مریستم های نخستیِن این گیاه، می تواند به تولید عناصر آوندی و تراکئید بپردازد. 2311 12
گزینۀ )1(: درس�ت اس�ت. بافت های پارانش�یمی، فیبر اسکلرانشیمی و آوندی می توانند از مریستم نخس�تین یا پسین حاصل شوند ولی بافت های 
کالنش�یم و اس�کلرئیدها فقط محصول مریس�تم نخستین هس�تند. / گزینۀ )3(: درست اس�ت. در بافت آوند آبکش و چوب، فیبرها دیده می شوند که دیوارۀ لیگنینی 
دارند. پس در پوست که بخشی از آن را آوند آبکش تشکیل می دهد هم لیگنین یافت می شود. آوند چوبی هم که سرشار از چوب یا همان لیگنین است. / گزینۀ )4(: 
درس�ت اس�ت. در یک درخت دولپه ای، برگ ها همواره دارای س�امانۀ پوشش�ی روپوستی هستند ولی در ساقه و ریشۀ آن ها این س�امانه از روپوستی به پیراپوستی تغییر 

حالت داده است. 
مریستم های پسین از  جمله کامبیوم چوب پنبه ساز، هرگز در برگ تشکیل نمی شوند )الًک برگ هیچ مریستم و رشد پسینی ندارد( )نامناسب بودن گزینۀ )1((.2321 11

گزینۀ )2(: طی فعالیت کامبیوم چوب پنبه س�از، با تولید چوب پنبه ها و نرس�یدن مواد غذایی به روپوس�ت،  این قس�مت پوششی یعنی روپوست از بین 
می رود. / گزینۀ )3(: کامبیوم ها همان مریس�تم های پس�ین هستند. نوع چوب پنبه ساِز آن ها، در یک سو بافت پارانشیم را می سازد که دیوارۀ نازک غیرچوبی در یاخته های 

آن دیده می شود. / گزینۀ )4(: کامبیوم چوب پنبه ساز در کنار بافت مردۀ چوب پنبه و بافت زندۀ آبکش و پارانشیم، پوست درخت را تشکیل می دهد. 
در رابطه با عدسک، موارد )ب( و )ج( نادرست هستند.2331 12

الف( درس�ت اس�ت. عدسک نوعی برآمدگی در پیراپوس�ت درختان دارای رشد پسین می باشد. در حقیقت بخشی از س�امانۀ پوششی گیاه مسن برای 
امکان پذیر کردن تبادل گازها اس�ت. / ب( نادرس�ت اس�ت. ش�کل کتاب، عدس�ک را در مشاهده با میکروس�کوپ نوری نشان داده اس�ت. / ج( نادرست است. عدسک 
منطقه ای اس�ت که باعث عبور و تبادل گازها می ش�ود و نمی توان گفت که نفوذناپذیر اس�ت چون بین یاخته ها فاصله می اندازد. / د( درست است. در پیراپوست برخالف 

روپوست، کرک و یاختۀ نگهبان مشاهده نمی شود.
کامبیوم چوب آبکش، بافتی است که به سطح درونی پوست چسبیده است. در مورد این بافت، موارد )الف( و )ب( وجود ندارد.2341 13

یاخته های همراه مربوط به بافت آبکش هستند که بخشی از پوست است )رد الف(. دیوارۀ چوبی هم در فیبر و آوند چوب مشاهده می شود )نه در بافت مریستمی( )رد ب( 
اما از خصوصیات بافت مریستمی، فضای بین یاخته ای کم و یاخته های به هم فشرده است )درستی ج و د(.

درونی ترین الیۀ پوس�ت درختی که رش�د پس�ت داشته است، آبکش پسین می باش�د که در مورد این بافت، فقط عبارت )ب( درس�ت است. یاخته های زنده 2351 12
ایجادکنندۀ لولۀ آبکشی، دیوارۀ نخستین سلولزی دارند و منفذهایی برای تبادل مواد در آن ها یافت می شود )درستی ب(.

مورد )الف( مربوط به عناصر آوندی چوبی است. موارد )ج( و )د( دربارۀ مریستم هستند.
این شکل یک گیاه تک لپه است که برگ آن پهنک ندارد و چون کاًل مریستم پسین ندارد، پس کامبیوم آوندساز هم تشکیل نمی شود )درستی گزینۀ )2((. در 2361 12

ساقۀ تک لپه ای ها پوست بسیار نازک و غیرقابل مشاهده است )نادرستی گزینه های )1( و )3((. در ریشۀ آن ها کالهک ماده پیل ساکاریدی محافظ مریستم ترشح می کند 
)نه لیپیدی()نادرستی گزینۀ )4((.

موارد )ب(، )ج( و )د( نادرست می باشند.2371 13
الف( درست است. در هر سامانۀ بافتی آوندی، آوندهای چوبی وجود دارند که یاخته هایی مرده اند و فقط دیوارۀ پسین چوبی در آن ها باقی مانده است. /

ب( نادرس�ت اس�ت. در س�امانۀ بافت آوندی نیز فیرب وجود دارد. / ج( نادرست است. سامانۀ بافت پوشش�ی روپوست و پیراپوست را شامل می شود که روپوست سطحی 
پوس�تکی از کوتین و پیراپوس�ت دیوارۀ چوب پنبه ای لیپیدی دارد اما توجه داش�ته باش�ید که روپوس�ت ریش�ه نمی تواند ترکیب لیپیدی داشته باش�د. / د( نادرست است. 

یاخته های پارانشیم در سامانۀ بافت زمینه ای و بافت آوندی دیده می شود.
شکل در ارتباط با یاخته های مریستمی است که یاخته های مورد نیاز برای ساختن سامانه های بافتی را تولید می کنند.2381 11

گزینۀ )2(: کامبیوم آوندس�از بین آوندها ایجاد می ش�ود. / گزینۀ )3(: مریس�تم چوب پنبه ای یا چوبی نمی ش�ود. / گزینۀ )4(: محصول مورد نظر این 
عبارت پارانشیم است. 

موارد )الف( و )ب( صحیح می باش�ند. توجه کنید که در صورت س�ؤال دورترین الیۂ پس��ین مدنظر اس�ت، نه دورترین آوندها! پس جواب آوند چویب پس��یین 2391 13
اس��ت که س��ال اول ش�روع رشد پسین تشکیل شده اس�ت )چون آوند چوبی نخستین جزء قسمت پسین نیست و به صورت آوندهای جدا از هم و غیرالیه ای می باشند(. 

آوندهای چوبی می توانند تراکئیدی دوکی مانند یا عناصر آوندی با یاخته های کوتاه باش�ند )درس�تی الف و ب( ولی در این آوندها فقط دیوارۀ چوبی ش�ده یا پس�ین آن ها 
باقی مانده است. یعنی برخالف اسکلرانشیم های چوبی، در این بافت دیوارۀ نخستین نیز از بین می رود )نادرستی ج(. در مورد عبارت )د( نیز واضح است که یاختۀ همراه 

مربوط به بافت آبکش است )نه چوبی( )نادرستی د(. 
سؤال در مورد مقایسۀ کامبیوم چوب پنبه ساز با کامبیوم چوب آبکش ساز است.2401 13

مریستمی که محل آن دروِن پوست است، کامبیوم چوب پنبه ساز بوده و مریستم پسینی که محل آن زیر پوست است، کامبیوم آوندساز می باشد که هر دو به ترتیب پس 
از فعالیت با یاخته های چوب پنبه و چوب پسین مرده در تماس خواهند بود. البته هر دو به ترتیب با بافت پارانشیم و با آوند آبکش زنده بدون هسته هم در تماس هستند.

گزینۀ )1(: کامبیوم چوب پنبه ساز چون بخشی از پیراپوست است، بدیهی است که نسبت به کامبیوم آوندساز به چوب پنبۀ سال اول نزدیک تر باشد. / 
گزینۀ )2(: کامبیوم چوب پنبه س�از جزء پوس�ت درخت است. / گزینۀ )4(: کامبیوم آوندس�از همانند چوب پنبه ساز، توانایی تولید یاخته های پارانشیمی دارد که این بافت 

در مواقع زخم های بافتی توانایی تقسیم شدن دارد. 
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263 فقط مورد )د( ویژگی مریستم ها نمی باشد. یاخته های مریستمی دارای هستۀ بزرگ و تقسیم دائمی سریع هستند که قطعًا دستگاه گلژی با کیسه های روی هم نیز دارند 2411 14
)درستی الف(. این یاخته ها پس از تقسیم، بافت پارانشیمی ترمیم کنندۀ زخم بافتی را می سازند )ولی پارانشیم فقط هناگمی که زخم بافتی ایجاد می شود ویژگی تقسیم شدن را دارد( 
)نادرستی د(. این یاخته ها پیکری بوده و در هستۀ خود دو غشای بزرگ منفذدار با فسفولیپید فراوان دارند که همۀ ژن های گیاه را در دناهای خود جای داده است )درستی ب و ج(.

نهان دانگان تولید گل می کنند. در رابطه با این گیاهان، گزینۀ )3( نادرس�ت اس�ت. یاخته های همراه که در این گیاهان مش�اهده می ش�وند، فقط در کنار آوند 2421 13
آبکش قرار دارند و نه آوندهای مختلف.

گزینۀ )1(: نهان دانگان همانند س�ایر گیاهان با روش های مختلفی بر معضل س�اکن بودن خود غلبه کرده اند. مثاًل برای تأمین غذا، نیاز به حرکت را 
با فتوس�نتز جایگزین کرده اند. / گزینۀ )2(: تک لپه ها که انواعی از نهان دانگان هس�تند و در س�اقۀ خود دوایر متعدد آوندی دارند، هیچ گاه کامبیوم نخواهند داش�ت چون 

مریستم و رشد پسین فقط در دولپه ها دیده می شود. / گزینۀ )4(: این عبارت براساس نوشتۀ ابتدای فصل 6 کتاب درسی، درست است.
اندام مشخص شده فقط ساقۂ دولپه می باشد چون با توجه به اینکه اشاره به کامبیوم داشتن این اندام شده، باید گفت این ساقه در 2431 13

گیاه دولپه بوده است. بخش مشخص شده با عالمت سؤال هم بخشی از سامانۀ ابفت زمینه ای است. دقت کنید که در ساقۀ دولپه ای ها، هر دو 
کامبیومی که ایجاد می ش�وند، از آغاز دایره ای ش�کل و کروی هس�تند. از طرفی رایج ترین بافت س�امانۀ زمینه ای که پارانشیم است، یاخته هایی با 

دیوارۀ نازک دارد )درستی گزینۀ )3((.
 کالهک که در گزینۀ )1( مطرح ش�ده مربوط به ریش�ه اس�ت )نه س��اقه(. از طرفی بخش نخسِت گزینۀ )2( درمورد ساقۀ تک لپه است و بخش دوم گزینۀ )4( در مورد 

سامانۀ بافت آوندی است )نه زمینه ای(.
موارد )الف( و )ب( صحیح می باشند.2441 13

گیاهانی که در مناطق گرم و خشک با دمای باال و تابش زیاد خورشید در روز زندگی می کنند توانایی باال در جذب آب به همراه روزنه های بسته برای کاهش تعرق و بخار 
آب دارند )درستی الف و ب(. این گیاهان پوستک های ضخیم و روزنه های فرورفته )نه بر آمده در عبارت )ج(( در روپوست برای کاهش تعرق دارند )مثل روزنه های موجود 

در فضای غارمانند خرزهره( )نادرستی ج(.
خرزهره گیاهی علفی و خودرو است که در مناطق گرم و خشک رشد می کند و پوستک ضخیمی دارد. اغلب در سطح زیرین برگ های این گیاه، فرورفتگی هایی 2451 14

غارمانند دیده می ش�ود. در این فرورفتگی ها، یاخته های کرک به فراوانی یافت می ش�وند تا رطوبت را به دام بیندازند اما این ویژگی در یاخته های نگهبان روزنه که س�بزینه 
دارند، دیده نمی شود )درستی گزینۀ )4((.

گزینۀ )1(: طبیعتًا یاخته های ترشح کنندۀ گیاهی نیاز به واکوئول برای ذخیرۀ مواد ترشحی خود دارند. / گزینۀ )2(: مواظب باشید که در پوستک اصاًل 
یاخته ای رؤیت نمی شود. / گزینۀ )3(: در این گزینه هم بپا یه وقت برگ گیاه رو دارای تار ِکشنده در نظر نگیری دکتر!!!

یاخته های کرِک روپوسِت اندام های هوایِی جواِن گیاهان )مانند کرک های برگ(، زائده مانند هستند. از بین موارد بیان شده، این یاخته ها فقط سبب سازگاری 2461 13
برخی گیاهان )مثل خرزهره(، برای زیستن در شرایط خشک می شوند )درستی ج(.

الف و ب( نادرس�ت اس�ت. تولید مواد آلی از معدنی و تولید اکس�یژن فقط در یاخته های فتوسنتزکنندۀ روپوس�ت یعنی نگهبان روزنه رخ می دهد ولی 
کرک ها فتوس�نتز نمی کنند. / د( نادرس�ت اس�ت. در گیاهانی مانند خرزهره، کرک ها باعث کاهش آب خروجی می ش�وند اما در ورود آن نقشی ندارند چون اصاًل بخار آب 

وارد گیاه نمی شود )یادت باشه که آب فقط به صورت مایع از ریشه جذب گیاه می شود(.
شکل در ارتباط با گیاه خرزهره است که روپوست باالیی برگ در آن با الیۀ ضخیمی از پوستک پوشیده شده است.2471 11

گزینۀ )2(: در گیاهان خش�کی مثل خرزهره، روپوس�ت با پوس�تک ضخیم وجود دارد. / گزینۀ )3(: این کرک ها و فرورفتگی ها در سطح یعنی روپوست 
وجود دارند. / گزینۀ )4(: عبارت این گزینه از اعمال این کرک ها می باشد تا تعرق )تبخیر آب( را کاهش دهند. 

عبارات )ب( و )د( در مورد کرک ها که به مقدار فراوان در فرورفتگی غارمانند برگ خرزهره وجود دارد، صحیح اس�ت.2481 13
الف( نادرس�ت اس�ت. این ویژگی مربوط به یاخته های نگهبان روزنه اس�ت. / ب( درس�ت اس�ت. کرک های این گیاه قدرت جذب بخار آب محیط را 
دارند. / ج( نادرست است. دقت کنید که کرک ها مانع خروج بیش از حد آب می شوند )متن کتاب را دقیق بخوان!(. / د( درست است. واکوئول در هر یاخته ای می تواند 

در شیرۀ خود ترکیبات پروتئینی، رنگی، اسیدی و آب داشته باشد. 
در مناطق کم آب، برخی گیاهان در واکوئول های خود )که محلی برای ذخیرۀ لگوتن در برخی یاخته ها نیز هس��ت(، پیل س��اکارید ذخیره می کنند تا به واس�طۀ 2491 13

آن آب زیادی در خود نگه دارند )به یاد دارید که پلی سااکریدها، بسپارهایی فاقد نیتروژن هستند( )درستی گزینۀ )3( و نادرستی گزینه های )1( و )2((. شش ریشه ها مربوط 
به مناطق پرآب هستند )نه کم آب(.

شکل مدنظر ما، برگ گیاهی آبزی است. در رابطه با این برگ و گیاه، عبارات )ج( و )د( درست هستند.2501 12
الف( نادرست است. پلی ساکاریدهایی که برای ذخیرۀ آب استفاده می شوند در گیاهان مناطق خشک دیده می شوند )نه محیط های پر آب که در شلک 
مش��خص اس��ت(. / ب( نادرست اس�ت. این گیاهان، کمبود اکس�یژن خود را از فضاهای پرهوای میان یاخته های پارانش�یمی خود جبران می کنند )نه پرآب(. / ج( درست 
 است. در شکل هم می بینیم که اجتماعات یاخته های پارانشیمی از هم فاصلۀ زیادی گرفته اند و حفرات بزرگ هوا را ایجاد کرده اند )که در شلک کتاب نوشته شده است(. /

د( درست است. درختان جنگل های حرا، عالوه بر شش ریشه، از پارانشیم های هوادار استفاده می کنند.
در رابطه با گیاهان مناطق خشک و کم آب ایران، فقط مورد )الف( درست است.2511 11

الف( درس�ت اس�ت. به علت خش�ک بودن محل زندگی آن ها، باید آب زیادی جذب کنند و آن را کمتر از دس�ت بدهند. پس به این ش�کل س�ازش 
یافته اند. / ب( نادرس�ت اس�ت. توجه داش�ته باشید که این روزنه ها شکل خاصی ندارند و غارمانند نیس�تند بلکه در فرورفتگی های غارمانند قرار گرفته اند. / ج( نادرست 

است. پلی ساکاریدهایی که آب را ذخیره می کنند در واکوئول دیده می شوند )نه دیسه(. / د( نادرست است. این ویژگی گیاهان حاضر در آب است )نه مناطق خشک(.
تمام موارد به نادرستی تکمیل می کنند. شمارۀ )1(، یاختۀ کرک و شمارۀ )2(، یاختۀ ترشحی می باشد.2521 14

الف( در دو طرف روزنه های هوایی یاخته های نگهبان روزنه قرار دارند و سبب باز و بسته شدن روزنه می شوند )نه کرک(. / ب( این یاخته ها در سامانۀ بافت 
پوشیش قرار دارند و پارانشیم نیستند. / ج( هیچ یک از دو یاختۀ فوق، رنگیزۀ فتوسنتزی ندارند. / د( کرک ها در ریشه دیده نمی شوند و قرار نیست تبدیل به تار کشنده شوند.

تمامی موارد به نادرستی تکمیل می کنند )منظور از فسفولیپید دوالیه ای همان داشتن غشا می باشد(.2531 14
الف( یاخته های اسکلرانشیمی، کالنشیمی و آوند چوبی نقش استحکامی دارند که یاخته های بافت کالنشیم زنده و دارای غشای زیستی هستند. اما باید 
توجه داشته باشید که پوستک، ماده ای ترشحی است و ساختار یاخته ای و در نتیجه غشای زیستی ندارد. / ب( غشا نداشتن پوستک را در مورد )الف( بررسی کردیم اما در مورد 
غشای پایه در انسان هم حتمًا می دانید که فاقد یاخته است و قید این عبارت هم باید »همانند« باشد. / ج( یاخته های کالنشیمی که استحکامی و منعطف هستند، زنده بوده و 
غشای زیستی دارند ولی دقت کنید که دیوارۀ آن را مقایسه کرده است که دیواره هیچ گاه غشا ندارد. / د( کالهک ریشه یاخته های زنده دارد پس دارای غشای زیستی است.
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تمام موارد در رابطه با یاخته های مریسمتی نادرست هستند.2541 14
الف( دیوارۀ یاخته های مریستم، انزک است. / ب( یاخته های پارانشیمی هم در مواقعی قدرت تقسیم دارند. / ج( کامبیوم یا مریستم پسین چوب آبکش 

می تواند در سامانۀ آوندی برای تولید آوند های پسین مشاهده شود. / د( این یاخته ها در رأس ساقه هم دیده می شوند و همیشه قدرت تقسیم دارند.
در شکل مورد نظر )الف( جوانۀ انتهایی، )ب( جوانۀ جانبی و )ج( برگ می باشد.2551 12

گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. در جوانۀ جانبی، عالوه بر مریستم، برگ های جوان فاقد 
مریس�تم نی�ز وج�ود دارند. از طرفی در پری�درم نیز بخش های مریس�تمی، چوب پنبه  و پارانش�یمی دیده 
می ش�ود. / گزینۀ )2(: درس�ت است. هر سه برای تولید بافت آوند آبکش، در نهان دانگان به تولید یاختۀ 
همراه می پردازند. / گزینۀ )3(: نادرس�ت اس�ت. برگ ها هیچ گاه کامبیوم ندارند. / گزینۀ )4(: نادرس�ت 

است. هر یاخته ای توانایی تولید و ترشح پلی ساکارید برای ساخت دیوارۀ خود دارد.

سامانۀ بافت زمینه اِی ریشه از پارانشیم با قابلیت تقسیم غیردائمی و یاخته های اسکلرانشیمی همچون فیبر )دراز و مرده( و اسکلرئید )کوتاه و مرده( تشکیل شده است اما 2561 13
یاختۀ دراز برای جذب آب، همان یاختۀ ِکشنده است که در سامانۀ بافت پوششی قرار دارد )رد گزینۀ )4((.

 یاختۀ تار ِکشنده که نوعی یاختۀ روپوستی است، نسبت سطح به حجم باالیی دارد، در باالی کالهک قرار گرفته و فاقد سبزدیسه است.
 کالهک به نفوذ آسان ریشه کمک می کند و این بخش، یاخته های بیرونی با عمر کوتاه دارد و ترکیبی پلی ساکاریدی ترشح می کند. اما هستۀ درشت مرکزی، خصوصیت 

مریستم است )رد گزینۀ )2((.
 مریس�تم نخس�تین، هس�تۀ مرکزی دارد اما در ریشه برگی وجود ندارد )رد گزینۀ )1((. همچنین این نوع مریستم که رشد اولیۀ گیاه را باعث می شود، سامانۀ زمینه ای و 

قابلیت تولید چوب پنبه ندارد )رد مجدد گزینه های )2( و )4((.
ش�کل )الف( ساقۀ تک لپه ای ها، شکل )ب( ساقۀ دولپه ای ها، شکل 2571 13

)ج( ریش�ۀ تک لپه ای ها و شکل )د( ریشۀ دولپه ای ها می باشد. پس )الف( و )ج( 
مربوط به تک لپه ای ها و )ب( و )د( مربوط به یک گیاه دولپه ای می باشد.

مس�احت زیادی از ایران را مناطق خش�ک و کم آب تشکیل داده اس�ت که انواعی از گیاهان 
در آن وجود دارد.

پوشش گیاهی در این مناطق اندک است.
باید توانایی کم کردن تبخیر و جذب آب باال داش�ته باشند.  فعالیت هورمون آبسیزیک 

اسید در گیاهان این مناطق زیاد است.

گیاه�ان CAM مث�ل آناناس و برخی کاکتوس ها از آن ها می باش�ند که روزنۀ هوایی خود را در 
شب باز کرده و در روز می بندند. ب

ش در مناطق کم آ
ساز

برخی گیاهان این مناطق، ترکیبات پلی ساکاریدی در واکوئول برای جذب فراوان آب دارند.  در دورۀ کم آبی از آن استفاده می کنند.

در این گیاهان برگ، ساقه یا هر دو دارای حالت گوشتی و پرآب می باشند.

در خرزهره خودرو دیده می شود.
پوستک ضخیم در مجاورت روپوست باالیی و پایینی برگ خود دارند.

روزنه های هوایی آن در فرورفتگی غارمانند قرار می گیرند.
کرک فراوان در فرورفتگی ها دارند.

کرک ها رطوبت هوا را گرفته و اطراف روزنه را مرطوب کرده  زیادی رطوبت سبب بسته شدن روزنۀ هوایی 
و کاهش تعرق می شود.

ضخامت پوستک در روپوست باالیی برگ  آن ها بیشتر است. 

روزنه در غار

گیاهان موجود در آب فراوان، مشکل کمبود اکسیژن دارند.
پارانشیم هوادار در ریشه، ساقه و برگ دارند.  در فضای بین یاخته ای خود، حفره های بزرگ پرهوا دارند.

ریشۀ درختان جنگل حّرا در سیستان و بلوچستان در آب و گل قرار دارد
ُشش ریشه ها یعنی ریشه های بیرون آمده از سطح آب 

برای گرفتن اکسیژن دارند.

این گیاهان آبزی می باشند.

ب
ش در مناطق پرآ

ساز

ش گیاهان با محیط
ساز

موارد )ب(، )ج( و )د( صحیح می باشند.2581 13
الف( نادرست است. در ساقۀ گیاهان تک لپۀ علفی، دسته های آوندی بر روی چندین حلقه قرار دارند که آوندهای محیطی کوچک تر و با تعداد بیشتری 
هس�تند. / ب( درس�ت اس�ت. در ریشۀ گیاهان تک لپۀ علفی و س�اقۀ دو لپه ای ها، وسط اندام دارای بافتی است که توس�ط آوندها محصور شده اند. / ج( درست است. در 
ساقۀ گیاهان دولپه دسته های آوندی هم اندازه بر روی یک حلقه قرار دارند. / د( درست است. در ساقه و ریشۀ گیاهان دولپه دسته های آوند چوبی و آبکش توسط پوست 

مشخص احاطه شده اند.
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265 در رابطه با دیوارۂ یاختۂ گیاهی ابفت چوب پنبه ای، تنها مورد )الف( نادرست است. تراکئیدها دیوارۀ چوبی شده و لیگنینی دارند اما دیوارۀ یاخته های مشاهده 2591 11
شده توسط رابرت هوک، چوب پنبه ای بود )نادرستی الف(.

ب( درس�ت اس�ت. چوب پنبه از ترکیبات لیپیدی و نفوذناپذیر نس�بت به آب تش�کیل ش�ده اس�ت. / ج( درس�ت اس�ت. این بافت توس�ط کامبیوم 
چوب پنبه س�از س�اخته می ش�ود و کامبیوم چوب آبکش آن را نمی س�ازد )لطفاً عبارت را تا آخر بخوانید، ممکن اس��ت مثل اینجا فعل منفی داش��ته باشد(. / د( درست است. 

همچنین یاخته های این بافت مرده اند پس فاقد پروتئین های آنزیمی هستند.
)الف(، )ب( و )ج( به ترتیب سامانه های بافتی زمینه ای، آوندی و پوششی را نشان می دهند که در سامانۀ پوششی )ج(، یاخته های نگهبان روزنه و در سامانۀ 2601 14

زمینه ای )الف( در ساقه، یاخته های پارانشیمی قابلیت فتوسنتز دارند.
گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. س�ؤال در مورد »هر گیاه آوندی« اس�ت که چوب پنبه ای ش�دن ویژۀ کامبیوم داران اس�ت. / گزینۀ )2(: نادرست است. 
اس�کلرئیدها که همان یاخته های کوچک و چوبی هس�تند، در س�امانۀ آوندی )ب( دیده نمی شوند و تنها عناصر آوندی این سامانه، یاختۀ دراز دارند. از طرفی در )الف( نیز 
یاختۀ چوبی کوچک فقط اس�کلرئید اس�ت و عناصر آوندی ندارند. / گزینۀ )3(: نادرس�ت است. سامانۀ بافتی زمینه ای )الف(، یاخته های کالنشیمی زنده و اسکلرانشیمی 

مرده استحکامی دارد و سامانۀ بافتی آوندی هم یاخته های فیبر و آوند چوب دارد که نقش استحکامی دارند اما باید توجه داشته باشید که کالنشیم بافت زنده است.
موارد )الف( و )ب( صحیح هستند. لیگنین ماده ای است که در دیوارۀ یاخته های آوند چوب به شکل های متفاوتی قرار می گیرد.2611 12

الف( درس�ت اس�ت. چوب و چوب پنبه به علت نفوذناپذیر بودن نس�بت به آب، باعث مرگ پروتوپالس�ت یاختۀ خود می شوند. / ب( درست است. 
تمام یاخته های اسکلرانش�یمی، دیواره های پس�ین چوبی دارند. / ج( نادرست اس�ت. در سامانۀ پوششی برخی گیاهان مسن که از پیراپوست تشکیل شده است، یاخته های 
چوب پنبه ای مش�اهده می ش�وند )نه چوبی(. / د( نادرس�ت اس�ت. تراکئیدها و عنصرهای آوندی در دیوارۀ خود لیگنین دارند. اما اگر این عبارت را درست فرض کرده اید، 

احتمااًل حواستان نبوده که تراکئیدها یاخته های دوکی و کوتاه نیستند )بلکه درازند(.
در س�اقۀ یک درخت، مریس�تم های نخس�تیِن مختلفی مثل جوانۀ رأس س�اقه، میان دو گره و جوانۀ جانبی دیده می شود اما چون گیاه مدنظر ما درختی است، 2621 11

پس می تواند کامبیوم های آوندساز و چوب پنبه ساز هم داشته باشد که آن ها هم نوعی مریستم هستند. در رابطه با این مریستم ها، تنها مورد )د( نادرست است چون تولید 
آوند، هم توسط کامبیوم آوندساز )در زیر پوست( و هم مریستم های نخستین انجام می شود که مثاًل مریستم جوانۀ انتهایی، زیر پوست قرار ندارد.

الف( درس�ت اس�ت. مریس�تم های نخستین، باعث رش�د طولی س�اقه های گیاه می ش�وند که عمدتًا در جوانه ها و در کنار برگ های بس�یار جوان قرار 
گرفته اند. / ب( درس�ت اس�ت. تمام مریس�تم ها، کم یا زیاد، به رش�د عرضی اندام ها کمک می کنند و داش�تن یاخته هایی با هستۀ مرکزی درش�ت، ویژگی تمام بافت های 
مریستمی است. / ج( درست است. مریستم های بین دو گره نیز مانند بقیۀ مریستم های نخستین ساقه، تولید برگ می کنند و بعدًا گره دیگری ایجاد می کنند. همان طور 

که از اسم این مریستم ها برمی آید، در فاصلۀ بین دو گره قرار دارند.
موارد )الف(، )ج( و )د( نادرست می باشند.2631 12

الف( نادرست است. یاخته های پارانشیمی هم می توانند تقسیم شوند اما این ویژگی مخصوص یاخته های مریستمی است. / ب( درست است. چه در 
روپوس�ت و چه در پیراپوس�ت همواره کوتین پوس�تک و چوب پنبه ها از مادۀ لیپیدی هس�تند که نقش محافظ دارند. / ج( نادرس�ت است. پوست و پیراپوست هر دو حاوی 
مریستمی پسین به نام کامبیوم چوب پنبه ساز می باشند./ د(نادرست است. یاخته های کامبیومی هم ویژگی یاخته های مریستمی را دارند و حاوی هسته ای هستند که بخش 

زیادی از سیتوپالسم را پر کرده است.
همۀ موارد عبارت را به نادرستی تکمیل می کنند.2641 11

الف( مریس�تم نخس�تین س�اقه فاقد بخش یا محصوالت چوب پنبه ای می باشد. / ب( ریش�ۀ تک لپه ای ها مریستم پس�ین یا همان کامبیوم را ندارد. / 
ج( مریستم فقط یاخته های مریستمی دارد ولی هر جوانۀ جانبی و انتهایی حاوی مریستم نخستین و برگ های بسیار جوان است )در حقیقت برگ های بسیار جوان جزئی 

از جوانه هستند نه مریستم!(. / د( مریستم بین گرهی در بین دو گره قرار دارد ولی برگ در محل گره و اتصال به شاخه یا ساقه وجود دارد.
در زیر پوست، کامبیوم آوندساز مشاهده می شود که از بیرون، آبکش پسین و از درون به آوند چوبی پسین متصل می شود. پس منظور این سؤال به ترتیب آوند 2651 11

آبکش و چوبی پسین سال سوم می باشد. از طرفی دیوارۀ نخستین سلولزی سال سوم در مورد آوند آبکش آوندهای چوبی تراکئیدی یا عناصر آوندی در نزدیک آن می باشد. 
گزینۀ )2(: در مجاور س�طح خارجی کامبیوم آوندس�از، بافت آبکش وجود دارد که هیچ یاخته ای از آن دیوارۀ لیپیدی ندارد )به QT گوش کن!(. / 
گزینۀ )3(: دقیقًا این گزینه به صورت برعکس موارد را عنوان کرده است چون در سطح خارجی بافت آبکش زنده و در سطح داخلی بافت آوند چوبی مرده وجود دارد. / 

گزینۀ )4(: در الیۀ داخلی کامبیوم بافت آوند چوبی وجود دارد که در آن قسمت فتوسنتزکننده ای وجود ندارد. 
فقط مورد )الف(، عبارت را به درستی تکمیل می کند.2661 11

الف( درست است. کامبیوم چوب پنبه ساز به تولید سامانۀ بافتی پوششی )پیراپوست( می پردازد. این سامانۀ بافتی، هم یاخته های زنده مانند پارانشیم 
و هم یاخته های مرده چوب پنبه ای دارد. / ب( نادرس�ت اس�ت. کامبیوم در س�اخت محصوالت نخستین نقشی ندارد. کامبیوم ها، مریستم های پسین با محصوالت پسین 
هستند. / ج( نادرست است. در سامانۀ بافت آوندی، بافت کالنشیمی که یاخته هایی با دیوارۀ نخستین ضخیم هستند، دیده نمی شود. / د( نادرست است. ویژگی مذکور، 

مربوط به یاخته های همراه است که توسط کامبیوم آوندساز تولید می شوند )نه چوب پنبه ساز(.
پوست ساقۀ درخت چندساله، از پیراپوست )شامل چوب پنبه، اکمبیوم چوب پنبه ساز و پارانشیم( و آبکش پسین تولید شده است و زیر آن نیز بالفاصله، کامبیوم 2671 11

چوب آبکش رؤیت می شود. با توجه به این گفته ها، در صورت کنده شدن پوست در بخشی از ساقۀ درخت، تنها مورد )ج( ممکن نیست چون در این محل، به دلیل نبوِد 
آوند آبکش، شیرۀ پروردۀ برگ، نمی تواند وارد آوند آبکش شود.

آوند آبکش بخش�ی از پوس�ت است که همراه با آن از گیاه جدا می شود )درستی الف( و باعث قرار گرفتن کامبیوم آوندساز در برابر آسیب های محیطی 
می شود )درستی ب( اما این اتفاق بر آوند چوب تأثیری ندارد و شیرۀ خام به صعود خود در گیاه ادامه می دهد )درستی د(.

موارد )ج( و )د( ویژگی کامبیوم چوب پنبه س�از می باش�ند که منظور سؤال اس�ت. دقت کنید که در سؤال گفته شده بافت سازندۀ یاخته های چوب پنبه ای چه 2681 13
نوع بافتیه که می دونید کامبیوم یا همان مریستمه! 

کامبیوم چوب پنبه س�از وقتی که تش�کیل می ش�ود، در نتیجۀ رشد قطری و ساخت چوب پنبه، روپوست را از بین می برد. این کامبیوم که منظور طراح می باشد، از بافت 
مریس�تم با یاخته های به هم فش�رده و هس�تۀ مرکزی می باشد که به سمت داخل بافت پارانش�یم با دیوارۀ نازک ساخته )درستی ج( و خود در نهایت جزء پوست درخت و 

پیراپوست قرار می گیرد )درستی د( ولی عبارت )الف( در مورد بافت چوب پنبه و عبارت )ب( توسط مریستم نخستین می باشد.
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موارد )الف(، )ج( و )د( نادرست هستند. در این سؤال دقت کنید که کامبیوم آوندساز به سمت داخل بافت آوندی چوبی حاوی یاخته های آوند چوبی )تراکئید 2691 13
و عناصر آوندی(، پارانشیم و فیبر را می سازد ولی به سمت خارج بافت آوند آبکش با یاخته های آبکش، همراه، پارانشیم و فیبر می سازد. 

الف( نادرست است. محصوالت کامبیوم آوندی به سمت داخل نشان دهندۀ بافت آوند چوبی است که در کنار آن عالوه بر فیبرهای لیگنینی، پارانشیم هایی 
بدون دیوارۀ لیگنینی هم می س�ازد. / ب( درس�ت اس�ت. دقت کنید که بافت آوند چوبی، یاخته های همراه ندارد. / ج( نادرست است. فقط یاخته های اصلی محصول کامبیوم 

آوندی، از نوع آوند چوبی می باشد. / د( نادرست است. محصوالت آوند چوبی به صورت تراکئید دیوارۀ عرضی و الن دارند و فاقد صفحات آبکشی منفذدار هستند. 
تنها موارد )ج( و )د( صحیح هستند.2701 12

الف( نادرس�ت اس�ت. کامبیوم چوب پنبه س�از، بین آوند آبکش، پارانشیم ها و چوب پنبه ها قرار دارد. در این درخت چندساله دیگر واژۀ روپوست معنی 
ندارد و به پیراپوست تبدیل شده است. / ب( نادرست است. در پوست درخت آوند چوبی پیدا نمی شود )اما این عبارت در مورد تنۀ درخت صحیح بود(. / ج( درست است. 
زیر پوست درخت، کامبیوم آوندساز قرار دارد که یاخته های مریستمی با هستۀ درشت مرکزی دارند. / د( درست است. پوست این درخت بافت آبکش با یاخته های همراه 

دارد که در انتقال شیرۀ پرورده مؤثر است ولی پیراپوست فاقد بافت آبکش و یاختۀ همراه می باشد. 
فقط مورد )ج( صحیح اس�ت. کامبیوم چوب پنبه س�از در س�امانۀ بافت زمینه ای در زیر روپوست ایجاد می شود که این سامانۀ بافتی، یاخته های اسکلرانشیمی 2711 11

لیگنینی شده دارد و از طرفی کامبیوم آوندساز هم در کنار لیگنین های فیبر و آوند چوبی، در سامانۀ بافت آوندی تشکیل می شود.
الف( نادرس�ت اس�ت. در ساقۀ گیاهان دارای رشد پس�ین، عالوه بر آوند چوب، فیبرها نیز یاخته هایی با دیوارۀ لیگنینی می باشند. پس نمی توان گفت 
تنها یک الیه آن دارای یاخته های لیگنینی هس�تند چون فیبر در الیۀ آوند آبکش و چوبی وجود دارد. / ب( نادرس�ت اس�ت. پیراپوس�ت برخالف پوس�ت، بافت آوندی و 
یاختۀ همراه ندارد )در مورد پوست صحیح بود!(. / د( نادرست است. حذف روپوست در اثر ایجاد یاخته های چوب پنبه ای با فعالیت کامبیوم چوب پنبه ساز صورت می گیرد.

اینم شکل بازی! 2721 11
موارد )ب(، )ج( و )د( عبارت را به نادرس�تی تکمیل می کنند. دقت کنید که الیه های متعدد با عناصر آوندی 

معرف رشد پسین و ایجاد آوند چوبی می باشد که در ساقه و ریشۀ برخی دولپه ای ها دیده می شود. 
ال�ف( درس�ت اس�ت. ریش�ۀ تک لپ�ه ای را برخالف س�اقۀ دولپ�ه ای نش�ان می دهد که 
تک لپه ای ها رش�د پس�ین و عناصر آوندی قطور ندارند. / ب( نادرس�ت اس�ت. ریش�ۀ دولپه را برخالف ساقۀ 
تک لپه نش�ان می دهد که دولپه ای های درختی واجد رش�د پس�ین و عناصر آوندی می باش�ند. / ج( نادرس�ت 
است. هر دو شکل مربوط به دولپه ای هاست و قید برخالف این عبارت را نادرست کرده است. / د( نادرست 

است. هر دو شکل مربوط به تک لپه ای هاست که فاقد رشد پسین می باشند.
موارد )الف( و )ب(، عبارت را به نادرستی تکمیل می کنند.2731 13

الف( نادرس�ت اس�ت. ش�کل، مربوط به ریش��ۂ گیاهان تک لپه اس�ت. این گیاهان، در اثر افزایش حجم یاخته های حاصل از 
 مریس�تم نخس�تین می توانند رش�د عرضی داشته باشند. / ب( نادرست اس�ت. در گیاهان تک لپه، ساقه فاقد بخش پوس�تی مشخص می باشد. / 
ج( درست است. چون تک لپه ها رشد پسین ندارند، پس نمی توان گفت بیشتر حجم اندام های آن با چوب  پسین پر شده است. / د( درست است. 

شکل در مورد ریشه است ولی تولید برگ در اثر مریستم نخستین ساقه رخ می دهد.
فقط مورد )ج( صحیح است.2741 11

الف( نادرست است. کامبیوم آوندساز، به سمت بیرون بافت زندۀ آبکش و به درون، بافت آوند چوبی می سازد که یاخته های آوندساز مرده دارد ولی 
دقت کنید که کامبیوم آوندساز در پوست درخت قرار ندارد. / ب( نادرست است. پوست مشخص در برش عرضی ساقه، مربوط به همۀ دولپه ای هاست ولی فقط برخی 
از گیاهان دو لپه، کامبیوم دارند. / ج( درست است. یاختۀ همراه در نهان دانگان دیده می شود که دولپه ای ها نیز گروهی از نهان دانگان هستند که برخی از آن ها، رشد پسین 
دارند )هر گیاه دارای رشد پسین، دولپه بوده و هر گیاه دولپه ای نهان دانه است و یاختۀ همراه دارد(. / د( نادرست است. بین دو کامبیوم، بافت آبکش دارای یاخته های 

هسته دار پارانشیمی و همراه و بدون هسته فیبر و آبکش می باشد.
موارد )الف( و )د( صحیح می باشند.2751 13

کامبیوم آوندس�از در زیر پوس�ت بین آوندهای چوبی و آبکش نخس�تین تولید می ش�ود و هر سال با شروع رشد پس�ین یک الیه آوند آبکش نازک به سمت بیرون یعنی 
پیراپوست )درستی الف( و یک الیه آوند چوبی قطورتر به سمت داخل می سازد )نادرستی ج(. این کامبیوم در تولید چوب پنبه نقشی ندارد. از طرفی کامبیوم چوب پنبه ساز 
در پوست درخت، هر سال یک الیه چوب پنبۀ پسین به سمت خارج )نه به سمت آوندهای چوبی مثل تراکئید یا عناصر که در عبارت )ب( ذکر شده( و یک الیۀ پارانشیمی به 

سمت داخل یعنی به سمت بافت آبکش و کامبیوم آوندساز می سازد )درستی د(.

همۀ موارد، در رابطه با فعالیت کامبیوم آوندساز، صحیح می باشند.2761 14
ال�ف( براس�اس مت�ن کتاب، کاماًل درس�ت اس�ت، چ�ون حجم بخش چوبی تولید ش�ده توس�ط این کامبیوم بس�یار بیش�تر از بخش آبکش اس�ت. / 
ب( این کامبیوم، بین آوندهای چوب و آبکش نخس�تین ایجاد می ش�ود که توسط مریستم نخس�تین پدید آمده اند. / ج( پوست درخت حاوی پیراپوست )محصول اکمبیوم 
چوب پنبه س��از( و بافت آبکش )محصول اکمبیوم آوندس��از( می باش�د. / د( این کامبیوم در ساقه و ریشه، در دو طرف خود بافت های آوندی را می سازند که در هر بافت آوندی 

یاخته های پارانشیم و فیبر )اسلکرانشیم( وجود دارد.
موارد )الف(، )ب( و )د( نادرست هستند. 2771 13

الف( نادرست است. این عبارت از بیخ و بن غلطه، چون غیرممکن است که بافتی در پیراپوست باشد اما در پوست نباشد. چون خود پیراپوست بخشی از 
پوست است. / ب( نادرست است. در پیراپوست و بافت آوند چوبی، بافت پارانشیم و فیبر یافت می شود اما پارانشیم ها فقط، به صورت موقت، قابلیت تقسیم دارند )تقسیم 
دائمی، مربوط به مریستم هاست(. / ج( درست است. در زیر پوست، کامبیوم آوندساز قرار دارد که مانند بقیۀ یاخته های مریستمی هستۀ درشت مرکزی دارد. / د( نادرست 

است. در زیر کامبیوم چوب پنبه ساز، یاخته های بافت پارانشیمی که توسط این کامبیوم ایجاد شده اند قرار دارند اما برخالف کالنشیم، دیوارۀ نخستین ضخیم ندارند.
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267 کامبیوم آوندس�از، بین آوند چوب نخس�تین و آوند آبکش نخس�تین، تشکیل می شود و با ساختن آوندهای پسین، آن ها را از خود دور می کند. پس داخلی ترین 2781 13
آوند، آوند چوبی )دارای تراکئیدهای لیگنینی( و خارجی ترین آوند، آوند آبکش )قدیمی ترین یاخته های بدون هستۀ گیاه( می باشند )درستی گزینۀ )3((.

گزینۀ )1(: چوب پنبه و عدسک ها مربوط به بخش آوندی نمی باشند. / گزینۀ )2(: آوندهای متناوب یک در میان، مربوط به ریشۀ نهان دانگان است 
نه س�اقۀ آن ها. / گزینۀ )4(: پارانش�یم ها که در بخش اول گزینۀ )4( آمده اند، آوند نیس�تند و از طرفی در آوند آبکش یاختۀ چوبی یا لیپیدی ش�ده وجود ندارد که به آب 

نفوذناپذیر باشد. 
یم توان گفت در بین دو نوع کامبیوم گیاهان، به واسطۀ حضور بافت آبکش، یاخته هایی زنده ولی فاقد هسته وجود دارند )هسته، دو غشای منفذدار دارد(.2791 14

گزینۀ )1(: تنها در ریش�ۀ دولپه ای های درختی مریس�تم پس�ین وجود دارد و به تولید چوب پنبه می پردازد )نه همۀ گیاهان(. / گزینۀ )2(: پارانش�یم 
هوادار تنها در گیاهان آبزی دیده می شود نه هر گیاهی. / گزینۀ )3(: گیاهی که پیراپوست دارد، دولپه است و قطعًا در همان پیراپوست خود، کامبیوم چوب پنبه ساز دارد.

موارد )الف(، )ج( و )د( کامل کنندۀ مناسبی برای عبارت هستند.2801 13
الف( درس�ت اس�ت. تنها ساقۀ برخی دولپه ها می تواند کامبیوم داشته باش�د که این گیاهان برخالف تک لپه ها پوست مشخص در ساقۀ خود دارند. / 
ب( نادرس�ت اس�ت. وجود آوندها در مرکزی ترین بخش ریشه، ویژگی دولپه هاست در حالی که گیاهان بدون کامبیوم، می توانند دولپه های دیگر، تک لپه و… باشند پس 
در ریش�ۀ آن ها هم می توان آوندهایی مش�اهده کرد که بافتی را در خود جای داده اند )در تک لپه ای ها( و هم آوندهای مرکزی )در دولپه ها(. / ج( درس�ت اس�ت. در س�اقۀ 
گیاهان تک لپه که پوس�ت مش�خص نیس�ت، دسته های آوندی، بیشتر در محیط قرار دارند و حجم کمتری از دستجات آوندی درونی دارند. / د( درست است. در گیاهان 
علفی، رشد قطری )هر چند ناچیز باشد(، توسط رشد عرضی یاخته های حاصل از مریستم نخستین صورت می گیرد )یادتونه که در ریشه، مریستم نخستین نزدیک به نوک بود(.

در رابطه با مریستم های نخستین و پسین، موارد )الف( و )د( نادرست هستند.2811 11
الف( نادرست است. ذرت گیاهی تک لپه است و میان آوندهای آن مریستمی تشکیل نمی شود. / ب( درست است. در میان بافت های زمینه ای مختلف 
پوس�ت، کامبیوم چوب پنبه س��از تشکیل می ش�ود که منشأ پیراپوست است. / ج( درست است. میان دو گره، مریستم نخس�تین تشکیل می شود که می تواند تمام بافت های 
نخستین گیاه را ایجاد کند. فیبر و نگهبان روزنه نیز بخش هایی از همین بافت های نخستین هستند. / د( نادرست است. همانند مورد )ب(، با کامبیوم چوب پنبه ساز سروکار 

داریم که تنها بخش پیراپوست را از پوست درخت می سازد و در ساخت آبکش پسین بی تأثیر است )یادته که پوست مجموعۀ آبکش ها و پیراپوست بود!(.
موارد )ج( و )د( صحیح نیستند. در گیاهان تک لپه، مریستم پسین وجود ندارد و رشد زیاد قطر گیاه مربوط به مریستم نخستین است ولی در برخی دولپه ها 2821 12

که منظور سؤال می باشد، این رشد را به کامبیوم ها نسبت می دهیم.
الف( درس�ت اس�ت. برگ هیچ گاه رشد قطری، پیراپوس�ت، چوب پنبه و عدسک ندارد. / ب( درست است. در ریشه و ساقۀ دولپه ها پوست مشخصی 
رؤیت می ش�ود. / ج( نادرس�ت اس�ت. بارها گفتیم که این نس�بت در ریشه نخستین دولپه ها از بقیه بیشتر اس�ت ولی دقت کنید که سؤال در مورد گیاه دارای رشد پسین 
اس�ت که وقتی چند س�ال رش�د پسین داشت، پوست نازک شده و بیشتر حجم ساقه و ریشه را آوند چوبی اش�غال می کند. / د( نادرست است. کامبیوم چوب پنبه ساز، هم 

در ساقه و هم در ریشه، به صورت دایره ای است. شکل ستاره اِی کامبیوم، مربوط به کامبیوم آوندساز ابتدایی در ریشه است )لطفاًً به متن سؤال خیلی دقت کنید!(.
موارد )ب( و )ج( در مورد پریدرم که بخشی از پوست است، درست هستند. 2831 12

الف( نادرس�ت اس�ت. مریس�تم ها قابلیت تقسیم همیش�گی دارند. این بافت عالوه بر جوانه ها، به صورت کامبیوم چوب پنبه ساز در پیراپوست حضور 
دارد. / ب( درس�ت اس�ت. عناصر آوندی در آوند چوبی دیده می ش�وند که بخش�ی از پوست نیست. / ج( درست اس�ت. کامبیوم چوب پنبه ساز در سامانۀ بافت زمینه ای 
تش�کیل می ش�ود. این مریس�تم پسین، به تولید بخش های مختلف پریدرم می پردازد. / د( نادرست است. ویژگی ذکر شده مربوط به آوند آبکش است اما بافت آبکش در 

پوست درخت وجود دارد )نه پیراپوست(.

تمام عبارت های ذکر شده در مورد بافت چوب پنبه که در شکل سؤال مورد نظر است، نادرست هستند. 2841 14
الف( بافت چوب پنبه، محصول مریس�تم پس�ین چوب پنبه ساز اس�ت. این مریستم می تواند بافت پارانش�یم که رایج ترین بافت سامانۀ زمینه ای است 
را در س�وی دیگر تولید کند )هر دو بافت می توانند توس��ط اکمبیوم تولید ش��ده باش��ند(. / ب( در صنعت کاغذسازی از بافت چوبی فیبرها بهره می برند و از یاخته هایی که تنها 
دیوارۀ لیگنینی آن ها باقی مانده اس�ت، اس�تفاده می کنند اما جنس چوب پنبه لیپیدی اس�ت و با چوب متفاوت اس�ت. / ج( در بافت چوب پنبه ای که رابرت هوک مشاهده 
کرد، همۀ یاخته ها مرده بودند و پروتوپالستی برایشان باقی نمانده بود. / د( چوب پنبه در پیراپوست دیده می شود )نه روپوست(. روپوست ضخامتی در حد یک یا دو یاخته 

دارد و یاخته های آن غالبًا زنده می باشند )در فصل بعد می خوانید که چوب پنبه در ریشۀ همۀ نهان داناگن در سطوحی از درونی ترین یاخته های پوست نیز وجود دارد(.
در بین یاخته های روپوستی، فقط یاختۀ نگهبان سبزدیسه دارد پس )الف( را کلروپالست در نظر می گیریم. براساس شکل کتاب، )ب( هسته بوده و )ج( هم 2851 12

واکوئول است. با این اوصاف، عبارات دوم و چهارم نادرست هستند. 
عبارت اول( درست است. پروتوپالست، از غشا، هسته و سیتوپالسم تشکیل شده است. اندامک های مختلف در سیتوپالسم قرار دارند. پس واکوئول 
و سبزدیسه در سیتوپالسم هستند اما هسته، بخشی جداست. / عبارت دوم( نادرست است. سبزدیسه و هسته از بخش های دوغشایی یاخته می باشند اما داشتن غشای 
منفذدار، فقط برای هسته صحیح است. / عبارت سوم( درست است. در واکوئول ماده ای همچون آنتوسیانین و در سبزدیسه، کاروتنوئید یافت می شود که هر دو خاصیت 
آنتی اکس�یدانی )پاداکس��ندگی( دارند )در هس��ته مواد رنگی ذخیره نمی ش��وند(. / عبارت چهارم( نادرس�ت اس�ت. مواد پلی س�اکاریدی برای بقای گیاه در مناطق خشک، در 

سبزدیسه ذخیره نمی شوند بلکه این وظیفه فقط بر عهدۀ واکوئول است.
موارد )الف( و )ب( نادرست می باشند.2861 12

الف( نادرس�ت است. روپوس�ت باالیی و پایینی برگ خرزهره حاوی پوس�تک ضخیم می باشد )ولی یاختۀ 
ضخیم ندارد(. / ب( نادرس�ت اس�ت. با توجه به شکل مقابل پارانشیم نرده ای در مجاورت روپوست فوقاین ولی فرورفتگی های 
غارمانند در مجاور روپوس�ت تحتانی برگ دولپه ای خرزهره می باش�د. / ج( درس�ت اس�ت. خرزهره به دلیل داشتن پارانشیم 
نرده ای در برگ خود و ضریب 5 بودن گلبرگ آن، گیاهی دولپه می باشد که ساقه ای جوان اب پوست مشخص دارد. / د( درست 

است. در فرورفتگی غارمانند برگ خرزهره، یاختۀ نگهباِن سبزدیسه دار و کرک های فاقد سبزدیسه دیده می شود.
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موارد )الف(، )ب( و )د( نادرست می باشند.2871 13

ویژگی های گیاه خرزهره

در محیط خشک و گرم به صورت خودرو رشد می کند )پس در هر محیطی رشد می کند نه فقط خشک!( )نادرستی ب(.

در سامانۀ پوششی روپوسیت )نه پیراپوستی( با پوستک ضخیم و فرورفتگی های غارمانند دارد )نادرستی الف(.

در فرورفتگی های غارمانند آن
کرک فراوان برای گرفتن رطوبت هوا وجود دارد.

رطوبت باال برای کاهش تبخیر آب ایجاد می شود.
روزنه های هوایی تقریبًا بسته دارد.

)درستی ج(

گیاهی خودرو بوده که در هر اقلیمی در زمان کوتاه به تولیدکنندگی زیادی می رسد ولی آبزی با پارانشیم های هوادار نمی باشد )نادرستی د(.
فقط مورد )الف( درست است.2881 13

الف( درست است. برای کشاورزی و توسعۀ فضای سبز هر منطقه نیاز به شناخت محیط و گیاهان آن منطقه می باشد. / ب( نادرست است. پارانشیم 
هوادار در ریش�ه، س�اقه و برگ گیاهان آبزی وجود دارد )نه فقط در اندام های هوایی آن ها!!(. / ج( نادرس�ت است. شش های ریشه ای مربوط به گیاهانی است که در 
مناطق پرآب و برای سازش با عدم خفگی در آب ایجاد می شود )دقت کنید که بوم سازاگن جنلگ های حّرا در مناطق دارای آب و لگ هستند )نه خشک((. / د( نادرست 

است. در گیاهان آبزی، پارانشیم هوادار حاوی فضای بین یاخته ای فراوان پرهوا برای ذخیرۀ اکسیژن می باشد )نه پرآب(.
واکوئول، منظور س�ؤال اس�ت که در برخی گیاهان مناطق خش�ک و کم آب، حاوی پیل ساکاریدهایی می شود تا آب را در خود نگه دارد. با توجه به این مسئله، 2891 11

تنها مورد )الف( نادرس�ت اس�ت. تغییر رنگ در pHهای مختلف در واکوئول، فقط برای آنتوس��یانین رخ می دهد. دقت کنید که آنتوس�یانین ها فقط یکی از انواع ترکیبات 
رنگی واکوئول است )پس هرکدام از این ترکیبات این ویژگی را ندارند و این مسئله عبارت )الف( را نادرست می کند(.

ب( درست است. صفرا در جذب و گوارش لیپیدها مؤثر است و در جذب و گوارش پلی ساکاریدها نقشی ندارد. / ج( درست است. واکوئول انقباضی 
در پارامسی، آب و مواد دفعی را خارج می کند. / د( درست است. در قارچ ها و جانوران، نوعی پلی ساکارید به نام گلیکوژن در یاخته)ها( ذخیره می شود.

در گیاهانی که در آب زندگی می کنند، اپرانش��یم هوادار دیده می ش�ود. در رابطه با یاخته های اپرانش��یمی، موارد )الف(، )ب( و )د( نادرس�ت هس�تند.2901 13
ال�ف( نادرس�ت اس�ت. ویژگ�ی ذکر ش�ده در این گزین�ه، مربوط به گیاهان مناطق خش�ک اس�ت )نه گیاهی که 24 س��اعته در آب زندگ��ی  می کند(. / 
 ب( نادرس�ت اس�ت. پارانش�یم هیچ گاه چوبی نمی ش�ود. / ج( درست است. وقتی گیاه زخمی می ش�ود، یاخته های پارانشیمی تقسیم می ش�وند و آن را بازسازی می کنند. / 

د( نادرست است. این گیاهان تنها ریشه هایی در آب دارند و ساقه و بخشی از ریشۀ آن ها خارج از آب می باشند.
گیاه خرزهره که روزنه های هوایی ای در فرورفتگی های برگ خود دارد، با افزایش رطوبت اطراف روزنه ها، مانع خروج بیش از اندازۀ آب می شود. این اتفاق با 2911 14

بسته شدن روزنه های هوایی ممکن است )درستی گزینۀ )4((. 
گزین�ۀ )1(: خرزه�ره گیاه�ی خودروس�ت و ن�ه زراع�ی. / گزین�ۀ )2(: تجم�ع بیش�تر روزنه ه�ای هوای�ی آن در س�طح زیری��ن روپوس�ت اس�ت. / 

گزینۀ )3(: کرک های آن مربوط به برگ می باشند و نه گلبرگ.

جمعبندی
این مدلی جدید از طرح تست براساس شکل های کتاب درسی است که شما را وادار به آموختن شکل ها و دقت زیاد به آن ها می کند.11 12

گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. پارانش�یم همانند فیبر در س�امانۀ زمینه ای و آوندی وجود دارد. / گزینۀ )2(: درس�ت است. اس�کلرئیدها و کالنشیم ها 
در تولید طناب و پارچه کاربرد ندارند. / گزینۀ )3(: نادرس�ت اس�ت. کامبیوم آوندس�از هر دو نوع آوند چوبی و آبکش را می س�ازد. / گزینۀ )4(: نادرست است. در برگ 

هیچ گاه پیراپوست تشکیل نمی شود.
فقط مورد )ب( صحیح اس�ت. مریس�تم های نخس�تین موجود در جوانه ها و بین گره ها مسئول ایجاد ساقه، ش�اخه و برگ می باشند ولی مریستم های نخستین 21 12

ریشه در ایجاد ریشه و انشعابات آن نقش دارند.
الف( نادرست است. مریستم نخستین ساقه عمدتًا در جوانه های انتهایی و کناری و به مقدار کمی در قسمت بین گرهی ایجاد می شوند. / ب( درست 
اس�ت. روپوس�ت، محصول همۀ مریس�تم های نخستین می باشد که همگی تا حدی نیز در رشد عرضی ساقه، شاخه یا ریشه نقش دارند. / ج( نادرست است. کالهک و تار 
کش�نده مخصوص ریش�ه می باش�د ولی پوستک، کرک و یاختۀ نگهبان ویژۀ بخش های هوایی می باشد. / د( نادرست است. مریستم نخستین ساقۀ هر گیاهی توانایی ایجاد 

شاخه دارد ولی گل و میوه از ویژگی های نهان دانگان می باشد.
کالهک رأس ریشه، برای تسهیل نفوذ ریشه، نوعی پیل ساکارید ترشح می کند. با توجه به این عبارت، موارد )الف( و )ب( صحیح می باشند.31 12

 الف( درس�ت اس�ت. آنزیم آمیالز بزاق، گوارش کربوهیدرات  نشاس�ته را در دهان آغاز می کند. / ب( درس�ت است. سلولز در صنعت کاغذ و پوشاک 
کاربرد وسیعی دارد. یاخته های انسانی فاقد توانایی تولید آنزیمی برای تجزیۀ آن هستند. / ج( نادرست است. شبکۀ آندوپالسمی صاف کالهک، مواد لیپیدی را می سازد )نه 
کربوهیدراتی(. / د( نادرست است. ریشۀ درختان حرا که در آب هستند، نیازی به ذخیرۀ آب ندارند )مواد پلی سااکریدی در واکوئول گیاهان مناطق خشک وجود دارند(.
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269 در مورد ساختار ریشۀ گیاهان علفی تک لپه، موارد )ج( و )د( نادرست هستند.41 12
الف( درست است. در ساقۀ این گیاهان تک لپه، دستجات آوندی بر روی محیط دوایر متعددی دیده می شوند اما در ریشۀ آن ها، فقط روی محیط یک دایره 
رؤیت می گردند. / ب( درست است. براساس شکل های کتاب، این برداشت بی تردید درست است. دقت کنید که آوندهای نخستین چوبی و آبکش در ریشه به  صورت متناوب 

یا یک در میان قرار می گیرند. / ج( نادرست است. در ساقۀ دولپه ها برخالف تک لپه ها، پوست کاماًل واضح است. / د( نادرست است. همۀ گیاهان که آوند ندارند )مثالً خزه(.
این گیاهان با کمبود گاز اکس��یژن مواجه هس�تند و برای رفع این معضل، پارانش�یم های هوادار می س�ازند. براساس کتاب، اپرانش��یم هوادار می تواند در ریشه، 51 13

ساقه و برگ دیده شود. این سه اندام، تمام سامانه های بافتی را در خود دارند.
گزینۀ )1(: گش�ادی س�رخرگ ها در هنگام افزایش کربن  دی اکس�ید صورت می گیرد )نه اکس��یژن(. / گزینۀ )2(: در حفره های تش�کیل ش�ده توسط 
پارانش�یم، هوا قرار می گیرد )نه آب(. / گزینۀ )4(: تولید اریتروپویتین در ش�رایط کمبود اکس�یژن رخ می دهد اما دقت کنید که این هورمون از کلیه ها و کبد تولید می شود 

)نه مغز استخوان( بلکه محل تأثیر این هورمون روی مغز استخوان است.
مریستم نوک ساقه، برگ های بسیار جوانی را تولید می کند که هر سه سامانۀ بافتی را دارند.61 14

گزینۀ )1(: مریس�تم های نخس�تین س�اقه عمدتًا در جوانه ها هس�تند اما بیشتر جوانه ها از نوع جانبی هس�تند و یکی در هر ساقۀ اصلی یا فرعی از نوع 
 انتهای�ی. / گزین�ۀ )2(: در مورد س�اقۀ گیاهان تک لپه صحیح اس�ت ولی در مورد دولپه ها که دس�تجات آون�دی هم اندازه روی محیط یک دای�ره دارند، صدق نمی کند. / 

گزینۀ )3(: گیاهان علفی به طور معمول، کامبیوم و رشد پسین ندارند.
موارد )الف( و )د( در خصوص آوندهای گیاهان صحیح هستند. 71 12

الف( درست است. یاخته های زنده مثل آوندهای آبکش دیوارۀ نخستین پکتینی - سلولزی دارند. این یاختۀ به خصوص، در دیوارۀ عرضی خود، صفحۀ 
آبکش�ی دارد. پس با توجه به این توضیحات، صفحۀ آبکش�ی هم دیوارۀ نخس�تین سلولزی دارد. / ب( نادرست اس�ت. همۀ یاخته های گیاهی )چه مرده و چه زنده( الن دارند 
)یکی از آن ها تراکئید اس��ت که الن های آن در ش��لک کتاب هم مش��خص هس��ت(. / ج( نادرست است. در سامانۀ آوندی، دس�ته های فیبر آوندها را دربر گرفته اند 

)نه برعکس(. / د( درست است. یاخته های اصلی بافت آوندی، عناصر آوندی، تراکئیدها و یاخته های آبکش هستند که هیچ کدام هسته و در نتیجه، دنای خطی ندارند.
در بافت آوند آبکش�ی یاخته های همراه، فیبر و پارانش�یم فرعی و یاختۀ اصلی آبکش وجود دارد. در بین آن ها، فقط یاخته های فیبر دیوارۀ چوبی دارند و س�ایر 81 14

یاخته های این بافت که دیوارۀ چوبی ندارند، دیوارۀ نخستین ضخیم هم ندارند )دیوارۀ نخستین ضخیم، مربوط به الکنشیم می باشد که در این سامانه وجود ندارد(.
گزینۀ )1(: پارانشیم های این بافت هسته دار هستند ولی برخالف یاختۀ همراه در انتقال شیرۀ پرورده نقش مؤثر ندارند. / گزینۀ )2(: یاخته های فیبر 
و آبکش فاقد هسته هستند که فیبر، مرده و بدون پروتوپالست است. / گزینۀ )3(: فیبر، دیوارۀ چوبی دارد و سبب استحکام می شود ولی چون مرده است نقشی در انتقال 

شیرۀ پرورده ندارد. 
فقط مورد )د( صحیح است. براساس متن کتاب A سبزدیسه و B رنگ دیسه است )لطفاً آن ها را با سبزینه و اکروتنوئید اشتباه نگیرید!(.91 11

الف( نادرست است. A یک اندامک است )نه رنگیزۀ سبز( که درون خود سبزینه دارد. / ب( نادرست است. در B برخالف A فقط رنگیزۀ کاروتنوئیدی 
وجود دارد. / ج( نادرست است. نشادیسه برخالف A و B به ذخیرۀ نشاسته می پردازد. / د( درست است. رنگ دیسه ها برخالف سبزدیسه ها، سبزینه ندارند.

فقط مورد )د( صحیح اس�ت. انجیر گیاهی پهنک و دمبرگ دار بوده و در کتاب دوازدهم می خوانید که به این دالیل دولپه ای اس�ت پس س�اقۀ آن برخالف 101 12
تک لپه ای ها فاقد الیه های متعدد آوندی می باشد )گیاهان دمبرگ دار نهان دانه، دولپه ای هستند(.

الف( آلکالوئید ترکیب غذایی نمی باش�د. / ب( ماهیت ترکیبات ش�یرابه ای گیاهان متفاوت اس�ت. مثاًل در برخی گیاهان نیکوتین یافت می ش�ود و در 
برخی نمی ش�ود. / ج( قبل از تولید رنگ های ش�یمیایی، گیاهان، منبع اصیل برای تولید رنگ برای رنگ آمیزی الیاف بودند )نه تنها منبع ،ش��اید از مواد معدنی رنگی هم تا 

حدی استفاده می کرده اند(.
فقط مورد )د( عبارت را به درستی تکمیل می کند. منظور سؤال تیغۂ میاین است که همانند دیوارۀ نخستین، تا وقتی که وجود داشته باشند، قابلیت گسترش 111 11

و کشش دارند و مانع رشد یاخته نمی شوند )درستی د(.
الف( نادرس�ت اس�ت. تیغۀ میانی پس از تقس�یم هس�ته تش�کیل می ش�ود و در حقیقت توسط یک یاختۀ دو هس�ته ای تولید شده اس�ت. / ب( نادرست 
 است. تیغۀ میانی همانند دیوارۀ نخستین حاوی پکتین است. / ج( نادرست است. در طی مراحل تولید تیغۀ میانی، به تدریج با به هم متصل شدن ریزکیسه ها، تعداد منافذ 

بین آن ها کم می شود.
همۀ موارد صحیح هستند. 121 14

الف( حالت تورم )تورژس��انس( یاخته ها در بافت های گیاهی که به دلیل فعالیت واکوئول آن هاس�ت س�بب می شود که اندام های غیرچوبی مانند برگ 
 و گیاهان علفی اس�توار بمانند. / ب( س�اقۀ گیاهان چوبی برخالف علفی، کاماًل چوبی ش�ده است و فعالیت واکوئول و تورژسانس یاخته ها تأثیری در استواری آن ها ندارد. / 

 ج( در حالت تورژسانس دیواره کشیده می شود و پروتوپالست حجیم شده به دیواره می چسبد، پس فاصلۀ بین غشا و دیواره کم می شود )به شلک کتاب درسی توجه کنید(. / 
د( آنتوسیانین در چغندر قرمز)ریشه(، کلم بنفش )برگ( و پرتقال توسرخ )میوه( وجود دارد.

دقت کنید که داش�تن دیوارۀ پس�ین دلیل بر اینکه حتمًا چوبی ش�ده اس�ت یا خواهد شد نمی باش�د. مثاًل یاخته های جوان و نابالغ اسکلرانشیمی و آوند چوبی 131 14
دیوارۀ پسین غیرچوبی دارند. 

گزینۀ )1(: داش�تن پالسمودس�م نشان دهندۀ زنده بودن یاخته و داش�تن تیغۀ میانی و دیوارۀ نخستین است. / گزینۀ )2(: یاخته ای که توانایی ترشح 
لیگنین دارد، اسکلرانش�یم و یا آوندی چوبی نابالغ اس�ت که می خواهد این ماده را روی دیوارۀ پس�ین فاقد پکتین بریزد و سبب استحکام شود. / گزینۀ )3(: دیوارۀ ضخیم 

چه از نوع نخستین در کالنشیم و چه پسین در اسکلرانشیم و آوند چوبی، در استحکام نقش دارند. 
همۀ موارد جمله را به درستی تکمیل می کنند.141 14

الف( یاخته های کالنشیمی دارای دیوارۀ نخستین ضخیم با الیۀ پکتینی هستند که برخالف آوندهای آبکش )مسئول ترابری شیره پرورده( در سامانۀ بافت 
زمینه ای قرار دارند. / ب( دیوارۀ پسین چوبی را اسکلرانشیم و آوند چوبی دارند که در سامانۀ زمینه ای و آوندی قرار دارند ولی در سامانۀ پوششی یاخته با دیوارۀ چوبی وجود ندارد 
اما یاخته های نگهبان دارای سبزدیسه یافت می شوند. / ج( الیۀ استحکامی غیرچوبی مربوط به کالنشیم است که فقط در سامانۀ زمینه ای وجود دارد ولی یاختۀ مردۀ استحکامی 

به صورت فیبر در سامانۀ آوندی و زمینه ای دیده می شود. / د( یاخته های روپوستی قدرت ترشح پوستک دارند که برخالف آوند چوب، در سامانۀ آوندی وجود ندارند.
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سؤال در مورد سامانۀ بافت پوششی می باشد که هیچ گاه یاخته ای با دیوارۀ چوبی ندارد و فقط موارد )الف( و )د( در مورد ویژگی های این سامانه نادرست هستند.151 11
الف( نادرست است. سامانۀ پوششی به صورت روپوستی یک الیه ای است ولی در گیاه مسن، پیراپوست چندالیه ای می باشد. همچنین این سامانه در 
ریش�ه، نس�بت به آب نفوذپذیر است. / ب( درست است. در سامانۀ پوشش�ی، یاخته های کرک، تار کشنده، ترشحی روپوستی هیچ گاه فتوسنتزکننده نیستند. / ج( درست 
است. یاخته های نگهبان روزنه در این سامانه، می توانند خروج آب از گیاه را واپایش کنند و تارهای کشنده هم توانایی تنظیم ورود آب به گیاه را دارند. از طرفی یاخته های 

نگهبان روزنه در این سامانه می توانند ورود و خروج آب را تنظیم کنند. / د( نادرست است. در حالت مسن یاخته های چوب پنبه ای پیراپوست مرده اند و هسته ندارند. 
دستجات آوندی در مرکز ساقۀ تک لپه ای ها اندازۀ بزرگ تری از دستجات بیرونی دارند. در ساقۂ هیچ نهان دانه ای، کالهک وجود ندارد.161 13

گزینۀ )1(: در ریشۂ گیاهان دولپه که بیشترین نسبت پوست به بخش آوندی را دارد، پوستکی دیده نمی شود. / گزینۀ )2(: در ساقۀ تک لپه ها که پوست 
مشخصی ندارد، دسته های آوندی روی دوایر متعددی قرار دارند )نه یک دایره(. / گزینۀ )4(: در ریشۀ تک لپه ها، بخشی را می بینیم که توسط آوندها محاصره شده است. ریشۀ 
این گیاهان به علت نداشتن کامبیوم، پریدرِم چوب پنبه ای نخواهد داشت. )در این سؤال گیاه نهان دانۀ علفی جوان در نظر گرفته شده که قطعاً اکمبیوم و پیراپوست ندارد.(

منظور این سؤال اولین الیۀ آوندی چوبی بوده است که در اثر فعالیت کامبیوم آوندساز ایجاد شده است که با برداشتن پوست درخت نیز کامبیوم آوندی در 171 14
مجاور محیط قرار می گیرد نه آوندهای چوبی! )میزان تولید آوندهای چوب بیش��تر از آبکش اس��ت پس در طول ده سال، اولین آوند چوب پسین، فاصلۀ بیشتری از 

اولین آوند آبکش پسین، تا اکمبیوم دارد(.
گزینۀ )1(: نزدیک ترین الیه به پیراپوست، آبکش پسین می باشد که قطر کمی دارد. / گزینۀ )2(: قسمت مورد نظر، محصول کامبیوم آوندساز است 

نه مریستم نخستین بین گره ها! / گزینۀ )3(: آوندهای چوبی می توانند تراکئیدی با یاخته های دراز یا عناصر آوندی با یاخته های کوتاه تر باشند. 
دقت کنید که بافت های پارانش�یم، فیبرها و آوندها از هر دو نوع مریس�تم نخس�تین و پسین )اکمبیوم( منشأ می گیرند ولی کالنشیم ها و اسکلرئیدها )فیبرها از 181 11

هر دو منشأ می گیرند( فقط از مریستم نخستین منشأ پیدا می کنند. پس گزینۀ )1( پاسخ است چون کالنشیم، دیوارۀ نخستین ضخیم و اسکلرئید دیوارۀ پسین ضخیم دارد. 
گزینۀ )2(: پارانش�یم مثال نقض این عبارت اس�ت که چوبی نمی ش�ود. / گزینۀ )3(: چوب پنبه های س�اقه فقط از مریس�تم پسین منشأ می گیرند که 
دیوارۀ لیپیدی دارند. / گزینۀ )4(: کالنش�یم که اس�تحکامی انعطاف پذیر اس�ت فقط از مریستم نخستین منشأ می گیرد. )از بین موارد مشترک، فیبرها و آوندهای چوب، 

انعطاف ندارند.( 

کامبیوم چوب آبکش با بافت مریس�تم در زیر پوس�ت قرار دارد پس با کنده ش�دن پوس�ت، به طور مستقیم در معرض آس�یب های بیرونی قرار می گیرد. این 191 11
مریستم پسین، فقط ویژگی )د( را دارد. یعنی چوب پسین که حجیم ترین بخش تنۀ درخت چندساله است را همراه با اندکی بافت آبکش می سازد.

الف( یاخته های مریستمی در جوانۀ کناری نیز دیده می شوند. کامبیوم هم نوعی مریستم است که یاخته های آن مانند بقیۀ مریستم ها، قدرت تقسیم 
زیاد داش�ته و پس از طی تقس�یم هس�ته، به تولید تیغۀ  میانی می پردازد. / ب( این مورد مربوط به کامبیوم چوب پنبه س�از اس�ت که در س�امانۀ زمینه ای تش�کیل ش�ده و 
پیراپوست را می سازد. کامبیوم چوب آبکش در سامانۂ ابفیت آوندی تشکیل می شود و بخشی از پوست را هم می سازد. / ج( مریستم از یاخته های هسته دار و زنده تشکیل 

شده است )عبارت فوق در مورد آبکش هاست(.
سؤال در مورد برگ خرزهره می باشد که ساکن مناطق خشک و کم آب است. قسمت )ج( پوستک لیپیدی 201 14

ضخی�م ب�وده که توس�ط ش��بکۂ آندوپالمس��ی ص��اف یاخته های مختلف روپوس�ت تولید ش�ده و در دس�تگاه گلژی فقط 
بسته بندی می شوند )نادرستی گزینه های )2( و )3((. از طرفی یاخته های فراوان )الف( کرک ها هستند )از لکمۀ فراوان 
باید متوجه می شدی( که با افزایش بخار آب در اطراف نگهبان و روزنه ها به کمک ویژگی نگهبان ها )ب(، سبب بسته 

شدن روزنه های هوایی می شوند. 

برگزیدۀسؤاالتقلمچی
سامانۀ بافت آوندی، ترابری مواد را در گیاه بر عهده دارد. اصلی ترین یاخته های این سامانه یاخته هایی هستند که آوندها را می سازند و شیرۀ خام و پرورده را 11 11

در سراسر گیاه جابه جا می کنند.
گزینۀ )2(: برای یاخته های فیبر صادق نیس�ت. / گزینۀ )3(: برای آوند آبکش صادق نیس�ت. / گزینۀ )4(: در س�اقه های چوبی ش�ده، میزان بافت 

آوندی چوبی بیشتر از آوند آبکشی است.
منظور صورت سؤال یاخته های بافت کالنشیم هستند که دارای دیوارۀ نخستین ضخیم و الن می باشند.21 14
یاخته های گیاهی، دیواره ای با عملکردهای متفاوت دارند.31 14

 گزینۀ )1(: پارانشیم آوندی هسته دارد. / گزینۀ )2(: آبکش دیوارۀ عرضی منفذدار دارد. / گزینۀ )3(: عناصر آوندی کوتاه هستند. 
ترکیباتی در گیاهان ساخته می شود که در مقادیر متفاوت، ممکن است سرطان زا، مسموم کننده یا حتی کشنده باشند.41 12
فقط مورد )الف( صحیح است.51 11

در بافت ه�ای آون�دی چوب�ی و آبکش که وظیفۀ ترابری مواد در گیاهان را بر عه�ده دارند، عالوه بر آوندها یاخته هایی مانند یاخته های همراه، پارانش�یمی و فیبر نیز وجود 
دارند. چوبی ش�دن دیواره، باعث مرگ پروتوپالس�ت می ش�ود و پالسمودسم ندارند )نادرستی ب و ج(. یاخته های گیاهی در دیوارۀ خود دارای الن هستند. الن ها مناطقی 

هستند که دیواره در آنجا نازک مانده است )درستی الف(.
شکل، یاخته هایی را که گلوتن در واکوئول آن ها ذخیره شده است، نشان می دهد. گلوتن نوعی پروتئینی است که در گندم و جو ذخیره می شود و برای رشد و 61 13

نمو رویان به مصرف می رسد. پروتئین ها از اتصال آمینواسیدها ایجاد می شوند )درستی گزینۀ )2((. این پروتئین برای مصرف رویان گندم و جو به مصرف می رسد )درستی 
گزینۀ )1(( و در افراد مبتال به بیماری سلیاک سبب آسیب به پرز روده شده و جذب مواد مختل می شود )درستی گزینۀ )4((.

ترکیبات رنگی در واکوئول و رنگ دیسه، پاداکسنده )آنتی اکسیدان(اند. ترکیبات پاداکسنده در پیشگیری از سرطان و نیز بهبود کارکرد مغز و اندام های دیگر نقش مثبتی دارند.
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271 بعضی یاخته های گیاهی واکوئول درش�تی دارند که بیش�تر حجم یاخته را اش�غال می کند. وقتی تعداد مولکول های آب در واحد حجم در محیط بیشتر از یاخته 71 14
باشد، آب وارد یاخته می شود، در نتیجه پروتوپالست حجیم و به دیواره فشار می آورد. در این حالت واکوئول ها پرآب و حجیم اند. دیوارۀ یاخته ای در برابر این فشار تا حدی 

کشیده می شود، اما پاره نمی شود.
شکل های )الف( تا )د( به ترتیب نشان دهندۀ یاختۀ کالنشیمی، اسکلرئید، یاختۀ پارانشیمی و یاخته های نگهبان روزنه می باشند. یاخته های بافت اسکلرانشیمی 81 13

دیوارۀ پسین چوبی شده دارند و همانند کالنشیم در استحکام گیاه نقش دارند.
سامانۀ بافت زمینه ای در گیاهان آبزی از پارانشیمی ساخته می شود که فاصلۀ فراوانی بین یاخته های آن وجود دارد این فاصله ها با هوا پر شده اند. یاخته های 91 14

پارانشیمی، دیوارۀ نخستین نازک و چوبی نشده دارند؛ بنابراین نسبت به آب نفوذناپذیرند.
ترکیبات رنگی در واکوئول و رنگ دیسه، خاصیت آنتی اکسیدانی دارند و در پیشگیری از سرطان ها و بهبود کارکرد مغزی نقش دارند.101 12

آوندهای چوبی یاخته های مرده ای اند که دیوارۀ چوبی شدۀ آن ها، به جا مانده است.111 11

گزینۀ )2(: آمیلوپالست رنگیزه ندارد. / گزینۀ )3(: کاروتنوئید دیسه ها نیز خاصیت آنتی اکسیدان دارند. / گزینۀ )4(: در واکوئول ترکیبات مختلفی 
از جمله رنگ ها ذخیره می شود. 

یاختۀ نگهبان روزنه متعلق به سامانۀ بافت پوششی و پارانشیم متعلق به سامانۀ بافت زمینه ای است.121 12

گزینۀ )1(: هر دو در س�امانۀ آوندی دیده می ش�وند. / گزینۀ )3(: هر دو در س�امانۀ زمینه ای دیده می ش�وند. / گزینۀ )4(: هر دو در سامانۀ پوششی 
دیده می شوند. 

یاخته های چوب پنبه فاقد اندامک اند.131 11

در تقس�یم یاختۀ گیاهی بعد از تقس�یم هس�ته، الیه ای به نام تیغۀ میانی تش�کیل می شود. این الیه، سیتوپالس�م را به دو بخش تقسیم می کند و در نتیجه، دو 141 13
یاخته ایجاد می شود. تیغۀ میانی از پکتین ساخته شده است. پکتین مانند چسب عمل می کند و دو یاخته را در کنار هم نگه می دارد.

پالسمودسم ها در مناطقی از دیواره به نام الن، به فراوانی وجود دارند.151 13

امروزه گیاهان برای رنگ آمیزی الیاف فرش نیز کاربرد دارند.161 12

فقط مورد )ج( صحیح است.171 11
آلکالوئیدها از ترکیبات گیاهی اند و در ش�یرابۀ بعضی گیاهان به مقدار فراوانی وجود دارند. نقش آن ها دفاع از گیاهان در برابر گیاه خواران اس�ت. آلکالوئیدها را در س�اختن 

داروهایی مانند مسکن ها، آرام بخش ها و داروهای ضدسرطان به کار می برند اما بعیض آلکالوئیدها اعتیادآورند.
برگ بعضی گیاهان بخش های غیرسبز، مثاًل سفید، زرد، قرمز یا بنفش دارد. دیده می شود  که کاهش نور در چنین گیاهانی، سبب افزایش مساحت بخش های 181 14

سبز می شود.
شکل، مربوط به سامانۀ بافت آوندی در گیاه است. در این بافت ها عالوه بر آوندها، یاخته های دیگری مانند یاخته های پارانشیمی و فیبر نیز وجود دارد.191 13

یاختۀ شمارۀ )1( کرک و یاختۀ شمارۀ )2( یاختۀ ترشحی است. هر دو یاخته به سامانۀ بافت پوششی تعلق دارند.201 13

برگزیدۀسؤاالتسراسری
در ساقۀ دولپه و ریشۀ تک لپه ای ها مقداری بافت درون آوندها به محاصره درآمده اند که قسمتی از سامانۀ زمینه ای گیاه است. 11 14

گزینۀ )1(: نامش�خص بودن مرز پوس�ت و اس�توانۀ آوندی ویژگی س�اقۀ تک لپه ای هاس�ت. / گزینۀ )2(: در س�اقۀ دولپه ای ها فقط یک دایره حاوی 
دسته های آوندی وجود دارد. / گزینۀ )3(: این ویژگی مخصوص تک لپه ای هاست.

مقدار فراوان کلروفیل ویژۀ سبزدیسه ها می باشد. 21 14

گزین�ۀ )1(: واکوئ�ول فاق�د رنگیزه ه�ای کاروتنوئی�دی و کلروفیلی اس�ت. / گزینۀ )2(: هر سبزدیس�ه ای، ح�اوی کلروفیل و کاروتنوئید می باش�د. / 
گزینۀ )3(: ترکیبات آلکالوئیدی در رنگ دیسه وجود ندارد.

در شکل کتاب در فعالیت گفتار 3 واضح است که ریشۀ دولپه ای ها فاقد بخش قرار گرفته و محصور در بین آوندهای آن می باشد )برخالف ریشۀ تک لپه ای ها(.31 14

گزین�ۀ )1(: پوس�ت در ریش�ۀ ه�ر گیاه�ی بخ�ش مش�خص می باش�د. / گزین�ۀ )2(: آوندهای ریش�ه به ص�ورت یک در می�ان و متناوب اس�ت. /
گزینۀ )3(: نوار کاسپاری در آندودرم ریشۀ گیاهان نهان دانه وجود دارد )در فصل 7 می خوانید(. 

منظور سؤال عناصر آوندی می باشد که از نوع چویب بوده و یاخته های آن فقط دارای دیوارۀ پسین می باشد. 41 11

گزینۀ )2(: صفحات آبکشی در آوند چوبی وجود ندارد. / گزینۀ )3(: شیرۀ پرورده مخصوص آوند آبکش است. / گزینۀ )4(: یاختۀ دارای الن، دیوارۀ 
غیریکنواخت دارد که در محل الن نازک باقی مانده است.

موارد )الف(، )ج( و )د( در تنۀ درخت چندساله وجود ندارند.51 13
وس�یع ترین بخش یک درخت چندس�اله با رشد پسین )قطری( همان تنۀ آن اس�ت که فاقد بخش های چوب پنبه ای )نادرستی د(، کامبیوم چوب پنبه ساز )نادرستی ج( و 

عدسک )نادرستی الف( می باشد ولی عالوه بر کامبیوم چوب پنبه ساز، به مقدار فراوانی آوند چوبی برای هدایت شیرۀ خام )درستی ب( دارد.
یاخته های تراکئید بالغ سیتوپالسم ، غشای یاخته ای و اندامک های خود را از دست داده اند و فقط دیوارۀ پسین دارند.61 13

DNA پلی مراز می تواند در آن فعال باشد تا تقسیم یاخته 71 یاخته های بالغ عناصر آوندی و اسکلرانشیم مرده اند اما یاختۀ پارانشیم و مریستمی زنده هستند و  13
انجام شود )الکهک زنده  است ولی توانایی تقسیم ندارد بلکه با تولید یاخته ها در مریستم، جایگزین می شود(.

یاخته های بالغ عناصر آوندی، مرده اند و سیتوپالسم، هسته و غشای یاخته ای ندارند، بنابراین صحبت کردن دربارۀ پروتوپالست اشتباه است.81 13
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یاخته های روپوستِی 1- ساقۀ جوان، 2- برگ، 3- میوه و 4- بخش های گل )مانند کاسبرگ و گلبرگ(، ماده ای پوستکی ترشح می کنند.91 11
گزینۀ )2(: پوستک از روپوست ترشح می شود، )نه از الیۀ زیر آن(. / گزینۀ )3(: پوستک، ساختار یاخته ای ندارد. / گزینۀ )4(: همان طور که در باال 

اشاره شد، در پوستک، یاخته از جمله یاختۀ نگهبان و کرک )که نوعی یاختۀ تمایز یافتۀ روپوستی هستند( وجود ندارد.
قسمت1های1پسین1یک1درخت1سه1ساله:101 13

گیاه گوجه فرنگی نهان دانه بوده و دارای عناصر آوندی برای عبور شیرۀ خام یا همان عوامل معدنی می باشد. گزینۀ )4( ویژگی عناصر آوندی است.111 14
گزینۀ )1(: آوند چوبی مرده است و اندامک ندارد. / گزینۀ )2(: یاخته های آوند چوبی انشعاب ندارند. / گزینۀ )3(: آوند چوبی غشا ندارد. 

دقت کنید که خزه گیان آوند ندارند )چه آبکش چه چوبی!!( پس گزینۀ )2( و )3( که لولۀ آبکشی و تراکئید را بیان کرده است پر!!! و همان طور که می دانید 121 14
خزه، ریش�ه و س�اقه و برگ ندارد. پس گزینۀ )1( هم پر!! ولی هدایت ش�یره پرورده مخصوص آوند آبکش با یاخته های با غشای پالسمایی و زنده می باشند که هدایت قند 

را به عهده دارند. )یعنی تمام یاخته ها در خزه مسئول هدایت قندها هستند.(
در این فصل گفتیم که کالنشیم در زیر روپوست یعنی در الیه یاخته های پوست خارجی ساقۀ جوان کالنشیمی است که دیوارۀ نخستین ضخیم و غیریکنواخت دارد.131 12
یاختۀ گیاهی فاقد پروتوپالس�ت زنده همان اسکلرانش�یم و آوندهای چوبی اس�ت که در اس��تحکام گیاه نقش دارد ولی گزینۀ )1( در مورد آوند چوبی بی هسته 141 12

مرده، گزینۀ )3( در مورد یاخته های مرده اسکلرئیدی دارای دیواره و گزینۀ )4( در مورد یاختۀ نگهبان روزنه و سایر یاخته های تنفس کننده نادرست هستند.
CO2 یا فتوسنتز در یاخته سبزدیسه دار صورت می گیرد و دارای راکیزه است و ATP نیز در تنفس یاخته ای تولید می کند.151 تثبیت  13

گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت چون انتقال ش�یرۀ خام مخصوص بافت آوند چوبی است ولی دیوارۀ دوم در اسکلرانشیم مرده فقط با نقش استحکامی نیز 
وجود دارد. / گزینۀ )2(: نادرس�ت اس�ت چون کالنش�یم نیز در استحکام نقش دارد ولی دارای هسته، غشا و سیتوپالس�م است. / گزینۀ )4(: نادرست است چون یاخته 

عناصر آوندی در پایانه خود دیوارۀ عرضی ندارد ولی اندامک هم ندارد و مرده به صورت لولۀ پیوسته می باشد.
در ریشۀ هویج، تار کشنده یاخته تمایز یافته روپوستی می باشد که این یاخته ها در منطقۀ کوچکی در نزدیک رأس ریشه از یاخته های مریستمی ایجاد می شوند 161 11

و فاقد پوستک )پلیمری لیپیدی( می باشند )نادرستی گزینۀ )2((. از طرفی همۀ یاخته های انتقال دهندۀ شیرۀ خام از جمله تارهای کشنده در پیوستگی شیرۀ خام در آوند 
چوبی گیاه نقش دارند )درس�تی گزینۀ )1((. دقت کنید که کالهک محافظ مریس�تم ریش�ه، حاوی یاخته های زنده می باش�د و تار کشنده در مجاورت مریستم ریشه قرار 

ندارد )نادرستی گزینه های )2(، )3( و )4((.
مریس�تم های رأس�ی از مهم ترین مناطق مریس�تمی یک گیاه علفی می باش�ند که توس�ط یاخته ها، برگ ها و کالهک زنده در رأس ساقه و ریشه محافظت شده 171 11

)درستی گزینۀ )2((، سه گروه بافت اصلی روپوستی، زمینه ای و هادی را می سازند )درستی گزینۀ )3(( و در برخی گیاهان که کامبیوم ندارند باعث رشد قطری نیز می شوند 
)درستی گزینۀ )4(( ولی عالوه بر نوک ساقه و ریشه در جوانه ها و کنار برگ ها و شاخه ها به صورت جوانۀ کناری و میان گرهی نیز وجود دارند )نادرستی گزینۀ )1((. 

n2 با هم و… ذخیره ژنتیکی یکس�انی دارند ولی برحس�ب نیاز خود فعالیت های مختلفی انجام می دهند 181 بارها گفته ایم که در یک جاندار یاخته های n با هم،  13
و محصوالت مختلفی می سازند که البته برخی محصوالت مثل پروتئین های غشایی و دیواره در همۀ آن ها یکسان است. 

گزینۀ )1(: ژن های یاخته های هس�ته دار در یک جاندار، یکس�ان می باش�ند. / گزینۀ )2(: پارانشیم استحکام ندارد. / گزینۀ )4(: هر یاختۀ تمایز یافتۀ 
زنده برخی ژن های آن غیرفعال می شود )نه فقط پارانشیم(.

در یک جاندار یاخته های مختلف ژن های یکسانی دارند ولی دستورالعمل آن ها می تواند متفاوت باشد ولی برخی ژن ها در یاخته های مختلف بیان ژن یکسانی 191 14
دارند. مثاًل ژن ساخت عوامل مورد نیاز دیواره و غشا در همۀ آن ها یکسان است )سایر گزینه ها را به طور مشابه در سؤال قبل جواب دادم(.

کمترین حجم و فضای اشغال شده توسط آوند ها در ریشۀ دولپه ای ها وجود دارد. 201 14
گزینۀ )1(: این نکه در مورد ساقۀ تک لپه ای ها می باشد. / گزینۀ )2(: مریستم نخستین در ساخت سامانۀ آوندی نیز مؤثر است. / گزینۀ )3(: صفحه 

منفذدار در انتهای هر یاختۀ آوند آبکش وجود دارد. 
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