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نهان دانگان تنها گروه از گیاهان اند که گل تولید می کنند. تولید گل برای گیاهان هزینه بر است؛ به ویژه تولیدگل هایی که 
رنگ های گوناگون، ترکیبات معطر و شهد دارند. با وجود این، گیاهان گل دار بیشترین گیاهان روی زمین اند و توانسته اند پهنۀ 

وسیعی از زمین را به خود اختصاص دهند. 

تولیدمثل غیرجنسی ا گفتار  

1 روی ریشۀ درخت آلبالو جوانه هایی تشکیل می شود که از رشد آنها، درخت های آلبالو ایجاد می شود.
2 در روش قلمه زدن، با قرار دادن قطعه هایی از ساقۀ گیاه در خاک یا آب، گیاه را تکثیر می کنیم.

3 در روش پیوند زدن قطعه ای از یک گیاه با میوة مطلوب، مثل جوانه یا شاخه به نام پیوندک، روی 
تنۀ گیاه دیگری که به بیماری مقاوم است یا با خشکی و شوری سازگاری دارد و به آن پایه می گویند، 

پیوند زده می شود.
4 در روش خوابانیدن، بخشی از ساقه یا شاخه را که دارای گره است با خاک می پوشانند تا از محل 
گره، ریشه و ساقۀ برگ دار و نهایتاً گیاه جدید ایجاد شود ]مثل گیاه توت فرنگی که ساقه رونده دارند[

5 زمین ساقه یا ریزوم زیر خاک رشد می کند و جوانه های انتهایی و جانبی دارد و با ایجاد پایه های 
جدید در محل جوانه ها تکثیر می شود ]مثل زنبق[

6 غده ساقه زیرزمینی حاوی مواد غذایی است که هر یک از قطعات جوانه دار آن می تواند منشاء گیاه 
جدید باشد.

7 پیاز، از ساقۀ زمینی کوتاه و تکمه مانند و برگ های خوراکی متصل به آن تشکیل شده است که از 
هر پیاز تعدادی پیاز کوچک ایجاد می شود که هر یک خاستگاه یک گیاه می شوند.

از  توده ای  و  قرار می گیرد  در محیط کشت سترون  گیاهی  بافت  از  قطعه ای  فِن کشت بافت،  در   8
یاخته های هم شکل را حاصل می آورد که کال نامیده می شود و کال به گیاهی با ویژگی های ژنی مشابه 

به گیاه مادر تمایز می یابد.

تولید مثلی 
غیرجنسی 

)رویشی( در گیاهان
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گیاهان می توانند به روش غیرجنسی و با استفاده از بخش های رویشی، یعنی ساقه، برگ و ریشه تکثیر یابند. مثالً روی ریشۀ  
درخت آلبالو، جوانه هایی تشکیل می شود که از رشد آنها درخت های آلبالو ایجاد می شوند. چنین تولیدمثلی از نوع غیر جنسی، 

یا رویشی است. 

پایه جدید 

شکل 1 ـ تشکیل درخت های جدید از جوانه های روی ریشه

معموالً  برای تکثیر گیاهان از بخش های رویشی گیاه استفاده می کنیم. شاید شما هم باگذاشتن  
قطعه هایی از ساقه در خاک یا آب، گیاهی را تکثیر کرده باشید. در این حالت برای تکثیر گیاه، 
روش قلمه زدن را به کار برده اید )شکل 2 الف(. قطعه ای از ساقه که گیاه جدید ایجاد می کند، 

باید داراي جوانه باشد.
2 در این روش قطعه ای از یک گیاه  1 یکی دیگر از روش های تکثیر رویشی است.  پیوند زدن  
مانند جوانه یا شاخه به نام پیوندک، روی تنۀ گیاه دیگری که به آن پایه می گویند، پیوند زده 
3 گیاه پایه ویژگی هایی مانند مقاومت به بیماری ها، سازگار با خشکی یا  می شود )شکل 2 ب(. 
4 در حالی که گیاهی که پیوندک از آن گرفته می شود، مثاًل میوة مطلوب دارد. شوری دارد، 

1 بخشی از ساقه یا شاخه را که دارای گره است، با خاک می پوشانند.    در روش خوابانیدن   
3 با جدا کردن از گیاه  2 بعد از مدتی از محل گره، ریشه و ساقۀ برگدار ایجاد می شود که 

مادر، پایۀ جدیدی ایجاد می شود )شکل 2 پ(.

پ(ب(الف(

شکل 2 روش های متفاوت تکثیر رویشی در گیاهان. الف( 
قلمه زدن، فّعالیت 1 ب( پیوند زدن، پ( خوابانیدن.
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تخصصیافتهها

انواعی از ساقه ها در گیاهان وجود دارند که برای تولیدمثل غیر جنسی ویژه شده اند. زمین ساقه )ریزوم(، غده، پیاز و ساقۀ 
رونده، نمونه هایی از ساقه های ویژه شده برای تولیدمثل غیر جنسی اند.

3  به موازات رشد  2 همانند ساقۀ هوایی جوانه انتهایی و جانبی دارد. این ساقه  1 به طور افقی زیر خاک رشد می کند و   زمین ساقه،  
4 زنبق از گیاهانی است که زمین ساقه دارد )شکل 3 الف(. افقی خود در زیر خاک، پایه های جدیدی در محل جوانه ها تولید می کند. 

3 سیب زمینی چنین ساقه ای  2 علت ذخیرة مادة غذایی در آن متورم شده است.  1 ساقه ای زیرزمینی است که به   غده،  
5 برای تکثیر  4 هر یک از جوانه های تشکیل شده در سطح غدة سیب زمینی، به یک گیاه تبدیل می شود )شکل 3 ب(.  است. 

سیب زمینی، آن را به قطعه های جوانه دار تقسیم می کنند و در خاک می کارند.

1 ساقه زیر زمینِی کوتاه و تکمه مانندی دارد که برگ های خوراکی به آن متصل اند )شکل 3 پ(.  پیاز ، 
4 از هر پیاز تعدادی پیاز کوچک تشکیل می شود که  3 نرگس و الله نیز پیاز دارند.  2 پیاز خوراکی چنین ساختاری است. 

هر کدام، یک گیاه ایجاد می کند.
3 گیاهان توت  2 گیاه توت فرنگی ساقۀ رونده دارد.  1 به طور افقی روی خاک رشد می کند )شکل 3 ت(.  ساقۀ رونده ، 

فرنگی جدیدی در محل گره ها، ایجاد می شوند.

1 چند مورد صحیح است؟

الف( ساقۀ توت فرنگي برخالف ساقۀ سیب زمیني داراي پوستك است.
ب( ریشۀ پیاز برخالف ریشۀ زنبق فقط از انتهایي ترین بخش ساقه منشأ مي گیرد. 

ج( ساقۀ آلبالو برخالف ساقۀ پیاز مي تواند داراي یاختۀ هاي نگهبان روزنه باشد.
د( در ساقۀ زنبق برخالف ساقۀ سس فعالیت كربوكسیالزي روبیسكو مشاهده مي شود.

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

شکل 3ـ ساقه های تخصص یافته برای تولیدمثل غیرجنسی

فّناوریوتکثیرگیاهان

1 بافت برای تولید گیاهان با ویژگی های مطلوب و تولید انبوه آنها   از فّن کشت  
2 در این فن، یاخته یا قطع های از بافت گیاهی  در آزمایشگاه استفاده می شود. 
در محیط کشت گذاشته می شود. این محیط دارای مواد مورد نیاز برای رشد و 
3 یاخته و بافت در شرایط مناسب، با تقسیم میتوز، توده ای از  نمو گیاه است. 
4 کال می تواند  یاخته های هم شکل را به وجود می آورند که كال نامیده می شود. 
5 همۀ مراحل کشت بافت در  به گیاهانی تمایز یابد که از نظر ژنی یکسان اند. 

شکل 4 ـ ایجاد گیاه از کال در کشت بافتمحیطی کاماًل سترون انجام می شود )شکل 4(.
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تولیدمثل جنسی 2 گفتار 

كاسبرگ ها: خارجی ترین حلقه گل اند، سبز و فتوسنتزکننده اند، محافظ غنچه اند و در آنها میوز رخ نمی دهد.
گلبرگ ها: دومین حلقه گل اند، به دلیل کاروتنوئید یا آنتوسیانین رنگی اند و در جذب جانوران گرده افشان نقش 

دارند و در آنها میوز رخ نمی دهد.
پرچم ها: دارای میله و بساک و درون بساک دارای کیسه های گرده، حاوی یاخته های دوالِد میوزکننده اند و حلقۀ 

سوم گل را تشکیل می دهند، در آنها میوز رخ می دهد ولی گامت تشکیل نمی شود.
برچه  ها: از کالله، خامه و تخمدان تشکیل شده اند، درون تخمدان، تخمک و درون تخمک یاخته های خورش وجود 

دارد که یکی از آنها میوزکننده است. محل تشکیل گامت های نر و ماده، حلقۀ چهارم گل یعنی مادگی است.

حلقه های گل

هرگلیکاملنیست

 گل ساختاری اختصاص یافته برای تولیدمثل جنسی است و همان طور که در شکل 5 می بینید دارای گلبرگ، کاسبرگ، پرچم 
و مادگی است که روی بخشی به نام نهنج قرار دارند.  نهنج وسیع و ممکن است صاف، برآمده یا گود باشد.

3 گلبرگ ها در  2 کاسبرگ ها در خارجی ترین حلقه قرار می گیرند.  1 در چهار حلقۀ هم مرکز تشکیل می شوند.  اجزای گل  
5 مادگی در چهارمین حلقه تشکیل می شوند. 4 پرچم ها در حلقۀ سوم و  حلقۀ دوم و معموالً به رنگ های متفاوت وجود دارند. 

 مادگی گل از یک یا تعدادی برچه ساخته شده است. در واقع برچه واحد سازندة مادگی است. در مادگی های چند برچه ای، 
ممکن است فضای مادگی با دیوارة برچه ها از هم جدا شوند.

خودلقاحي  اماكن  و  ايست   ............... لگ  نوعي  آلبالو   )1
. ..................

2( هر لگ آلبالو ............. پرچشم و ............... برچه دارد.

بعضی  نبودن  یا  حلقه  چهار  هر  وجود  اساس  بر  را  گل ها 
حلقه ها در دو گروه گل های كامل یا ناكامل قرار می دهند. 
همچنین گل هایی که هر دو حلقۀ پرچم و مادگی را داشته 
باشند، گل دو جنسی و آنهایی که فقط یکی از این حلقه ها 

را دارند، گل تك جنسی می نامند )شکل 6(.
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3( كدو لگي ................جنسي است و اماكن خودلقاحي ................ .

4( لگ هاي ................ كدو مي توانند به ميوه تبديل شوند.

5( ................ و ................ ميوه حقيقي ايجاد مي كنند.

2 چند مورد صحیح است؟

الف( هر گیاه فاقد آوند، دانه ندارد ولی نمی توان گفت هر گیاه بی دانه، فاقد آوند است.
ب( هر گیاه دانه دار، آونددار است ولی نمی توان گفت هر گیاه آونددار، دانه دار می باشد.

ج( هر گیاه گل دار، دانه دار است ولی نمی توان گفت هر گیاه دانه دار، گل دار می باشد.
د( هر گیاه فاقد آوند، فاقد گل است ولی نمی توان گفت هر گیاه فاقد گل، فاقد آوند است.

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

3 نمی توان گفت در هر گل کامل همواره ................... .

1( امکان خودلقاحی وجود دارد 
2( برچه ها محلی برای تشکیل گامت محسوب می شوند

3( درون حلقه سوم، گامت تشکیل نمی شود
4( هر تخمک درون بخشی متورم از برچه تشکیل می شود

4 گزینۀ نادرست در مورد گل کدو کدام است؟

1( تک جنسی، ناکامل و سه حلقه ای است.
2( در حلقۀ میانی خود، یک گلبرگ پیوسته زرد رنگ دارد.
3( تنها در یک حلقه، یاخته هایی با قابلیت تشکیل تتراد دارد.

4( داخلی ترین حلقه آن در گیاه ماده، به میوه حقیقی تبدیل می شود.

تشکیلیاخته هایجنسی

می دانید که در تولیدمثل جنسی از لقاح گامت نر با گامت ماده تخم ایجاد می شود. گامت نر در گیاهانی مانند خزه، همانند 
گامت نر در جانوران وسیلۀ حرکتی دارد و می تواند در قطره های آب یا رطوبتی که سطح گیاه را پوشانده، شنا کند و خود را به 
گامت ماده برساند. اما گامت نر در گیاهان گل دار وسیلۀ حرکتی ندارد. بنابراین، در این گیاهان برای انتقال گامت نر ساختاری 

به نام لولۀ گرده تشکیل می شود.
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تولیدمثل جنسی 
( )2n نهاندانگان

← میوز  ( )2n ← یاخته های  ← 4 کیسه گرده  ← بساک  ← پرچم  حلقه سوم گل 
( )n ]دارای یاخته های رویشی و زایشی و 2پوسته[ دانه گرده رسیده → میتوز→ دانه گرده نارس

← تخمک ]شامل 2پوسته و خورش[ ← تخمدان  ← برچه  حلقه چهارم گل 
→ میوز یکی از یاخته های خورش     ایجاد 4 سلول که فقط یکی از آن ها باقی می ماند

←کیسۀ رویانی]دارای 7سلول که یکی از آن ها دو هسته دارد[           3 مرحله میتوز سلول باقی مانده

← تکثیر متعدد با تقسیم سیتوپالسم ]ایجاد آندوسپرم جامد[ یا بدون   ( )3n فعالیت زیگوت 
تقسیم سیتوپالسم ]ایجاد آندوسپرم مایع[

 ( )3n ← شامل پوسته، رویان، یک لپه به عنوان واسطه غذایی و آندوسپرم تک لپه 
به عنوان اندوخته است.

) به عنوان اندوخته است. )2n ← شامل پوسته، رویان و 2 لپه  دولپه 
انواع دانه 

← میتوز با سیتوکینز نامساوی و ایجاد یاخته های بزرگتر و کوچکتر  ( )2n فعالیت زیگوت 
→ تشکیل دنباله از یاخته بزرگتر  تشکیل رویان کروی از یاخته کوچکتر 
هضم  با  و  لپه ای ها  تک  در  آندوسپرم  تغییر  ]بدون  کامل  رویان  به  کروی  رویاِن  تبدیل 

آندوسپرم در دولپه ای[

لقاح← گرده افشانی← قرارگیری دانه گرده روی کالله← رشد یاخته رویشی و تشکیل لوله گرده
→ میتوز هسته زایشی و تشکیل 2 اسپرم  لقاح مضاعف هر دو اسپرم با تخم زا و دو هسته ای 

( )3n ) و  )2n تشکیل زیگوت 

به شکل 7 نگاه کنید. کیسه های گرده در بساک تشکیل می شوند و یاخته های دیپلوئیدی دارند. از تقسیم کاستمان )میوز( 
این یاخته ها، چهار یاختۀ هاپلوئیدی ایجاد می شود که در واقع گرده های نارس اند. هریک از این یاخته ها با انجام دادن تقسیم 
رشتمان )میتوز( و تغییراتی در دیواره به دانۀ گرده رسیده تبدیل می شود. دانۀ گرده رسیده یک دیوارة خارجی، یک دیوارة 

داخلی، یک یاخته رویشی و یک یاختۀ زایشی دارد.

تخمدان که به صورت بخشی متورّم در گل دیده می شود، محل تشکیل تخمک هاست. تخمک جوان پوششی دو الیه ای دارد که 
یاخته های دیپلوئیدی را در بر می گیرد. مجموع این یاخته ها، بافتی به نام بافت خورش را می سازند )شکل 7(.

یکی از یاخته های بافت خورش بزرگ می شود و با تقسیم میوز چهار یاختۀ هاپلوئیدی ایجاد می کند. از این چهار یاخته فقط 
یکی باقی می ماند که با تقسیم میتوز، ساختاری به نام کیسۀ رویانی با تعدادی یاخته ایجاد می کند. تخم زا و یاختۀ دو هسته ای 

از یاخته های کیسه رویانی اند که در لقاح با گامت های نر شرکت می کنند. 
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.شکل 7 ـ تشکیل دانه های گرده و کیسۀ رویانی

6( در هر بساك ..................... كيسه گرده حاوي ياخته هاي ...................... وجود دارد.

7( هر ياخته درون كيسه گرده با تقسيم .................. چهار ياخته هاپلوئيد به نام ................ ايجاد مي كند.

8( هر دانه گرده نارس با تقسيم ................ به دانه گرده رسيده تبديل مي شود.

9( از هر ياخته  2n درون كيسه گرده ................ دانه گرده رسيده و از هر ياخته خورش ................. كيسه روياني ايجاد مي شود.

گردهافشانیولقاح

با شکافتن دیوارة بساک، گرده ها رها می شوند )شکل 8 الف(. دیوارة خارجی دانه های گرده منفذدار و ممکن است صاف یا دارای تزئیناتی 
باشد )شکل 8 ب(.

شکل 8 ـ الف( شکوفایی بساک و رها شدن دانه های گرده 
ب( انواعی از دانه های گرده در مشاهده با میکروسکوپ الکترونی
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دانه های گرده به وسیلۀ  باد، آب و جانوران در محیط پراکنده و از گلی به گل دیگر منتقل می شوند.
به انتقال دانۀ گرده از بساک به کالله گرده افشانی می گویند. در صورتی که کالله گرده را بپذیرد، یاختۀ رویشی رشد می کند 
و از رشد آن لولۀ گرده تشکیل می شود. لولۀ گرده به درون بافت کالله و خامه نفوذ می کند و همراه با خود، دو زامه )اسپرم( یا 

گامت نر را که از تقسیم یاختۀ زایشی در لولۀ گرده ایجاد شده اند، به سمت تخمک و کیسه رویانی می برد )شکل 9(.

 شکل 9 ـ مراحل تشکیل تخم اصلی و تخم ضمیمه

به   ................ تشکيل  و  سلول...............  ميتوز  و   ............... توسط  گرده  شدن  پذيرفته  به  رويشی  سلوِل  رويِش   )10
رويشس سلوِل رويشی بستگی دارد.

2 این تخم  1 از آمیزش یکی از زامه ها )اسپرم ها( با یاختۀ تخم زا، تخم اصلی تشکیل می شود.   پس از تشكیل اسپرم ها: 
3 اسپرم دیگر با یاختۀ دو هسته ای آمیزش می یابد که نتیجۀ آن تشکیل تخم ضمیمه است. به رویان نمو می یابد. 

4 تخم ضمیمه با تقسیم های متوالی بافتی به نام درون دانه )آندوسپرم( را ایجاد می کند. این بافت از یاخته های نرم آکنه ای 

ساخته شده و ذخیرة غذایی برای رشد رویان است )شکل 9(. همین طور که دیدید، دو لقاح رخ می دهد، به همین علت گفته 
می شود که نهان دانگان لقاح مضاعف یا دوتایی دارند.

بافت  انجام نگیرد،  اما تقسیم سیتوپالسم  5 اگر هستۀ تخِم ضمیمه تقسیم شود، 

آندوسپرمی  چنین  از  مثالی  نارگیل  شیر  شود.  می  دیده  مایع  به صورت  آندوسپرم 
6 در حالی که بخش گوشتی و سفید رنگ نارگیل، آندوسپرمی است که در  است. 

آن تقسیم سیتوپالسم نیز انجام شده است )شکل 10(.
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گلهاوگردهافشانها

نامیده می شوند. پیکر این جانوران، هنگام تغذیه  از گلی به گل دیگر منتقل می کنند، گرده افشان  جانورانی که گرده ها را 
از گل ها به دانه های گرده آغشته می شود و به این ترتیب، دانه های گرده را از گلی به گل دیگر منتقل می کنند )شکل 11(. 

 رنگ های درخشان، بوهای قوی و شهد گل ها  از عوامل جذب جانوران به سمت گل ها هستند.
زنبورهای عسل گل هایی را گرده افشانی می کنند که شهد آنها قند فراوانی داشته باشد؛ همچنین این گل ها عالئمی دارند که 

فقط در نور فرابنفش دیده می شوند و زنبور را به سوی شهد گل هدایت می کنند )شکل 12(.

2 و فاقد رنگ های  1 تعداد فراوانی گل های کوچک تولید می کنند  گرده افشانی بعضی گیاهان وابسته به باد است. این گیاهان 
درخشان، بوهای قوی و شیره اند )شکل 13(.

 شکل 13 ـ گل در درخت بلوط که
.گرده افشانی آن را باد انجام می دهد

 شکل 12 ـ گل قاصد آن طور که ما می بینیم
))الف( آن طور که زنبور می بیند. )ب

بعضی گرده افشان ها، مانند خفاش در شب تغذیه می کنند. به گل هایی که به وسیلۀ این جانوران گرده افشانی می شوند، 
سفید رنگ اند و در شب قابل تشخیص اند.

فعالیت

ويژگي لگ هايي كه با جانوران گرده افشاني مي شوند.
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از یاخته تخم تا گیاه 3 گفتار  

گفتیم که تخم اصلی از لقاح یکی از اسپرم ها با یاختۀ تخم زا تشکیل می شود.

تخمتقسیممیشود

رویان از تقسیم پی در پی یاختۀ تخم تشکیل می شود. در نخستین تقسیِم تخم، دو یاخته با اندازه های متفاوت ایجاد می شود 
)این تقسیم از چه نوعی است؟(. یاختۀ کوچک منشأ رویان است.

مراحل تشکیل رویان را در شکل 14 می بینید. لپه ها مشخص ترین بخش رویان اند. ساقه و ریشۀ رویانی نیز در دو انتهای رویان 
تشکیل می شوند. پوستۀ تخمک نیز تغییر می کند و به پوستۀ دانه تبدیل می شود. بنابراین، دانه شامل پوسته، رویان و ذخیرة 

غذایی است )شکل 14(. ذخیرة غذایی هنگام رشد رویان به مصرف می رسد.

شکل 14- تشکیل رویان در دانه

11(اولين تقسيم تخم اصلي از نوع ................ است و با سيتوكينز ................ رخ مي دهد.
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ممکن است آندوسپرم به عنوان ذخیرة دانه باقی بماند، یا اینکه جذب لپه ها شود. مثاًل آندوسپرم، ذخیرة دانه در ذرت است 
و نقش لپه، انتقال مواد غذایی از آندوسپرم به رویان در حال رشد است. در دانۀ لوبیا مواد غذایی آندوسپرم جذب لپه ها و در 
آنجا ذخیره می شوند، در نتیجه لپه ها که بزرگ شده اند، بخش ذخیره ای دانه را تشکیل می دهند. به لپه ها برگ های رویانی نیز 

می گویند؛ زیرا در بسیاری از گونه ها از خاک بیرون می آیند و به مدت کوتاهی فتوسنتز می کنند.

ساختار دانۀ گیاهان تك لپه و دولپه به شكل زیر است.

)2n( اندوخته دانه

)3n( اندوخته دانه

1 عدد

فعالیت

رویشدانه

دانستید که پوستۀ تخمک به پوستۀ دانه تبدیل می شود. پوستۀ دانه ها معموالً سخت است. به نظر شما پوستۀ دانه از چه نوع 
یاخته هایی تشکیل شده است؟ پوستۀ دانه، رویان را در برابر شرایط نامساعد محیط و صدمه های فیزیکی یا شیمیایی حفظ 

می کند و با جلوگیری از ورود آب و اکسیژن به دانه مانع از رشد سریع رویان می شود.

بعد از تشکیل رویان، رشد آن تا مدتی متوقف می شود. رویان در شرایط مناسب رشد خود را از سر می گیرد و به صورت گیاهی 
کوچک که به آن دانه ُرست می گویند از دانه خارج می شود. در این حالت گفته می شود که دانه رویش یافته است.

دانه برای رویش به آب، اکسیژن و دمای مناسب نیاز دارد. دانه ها با جذب آب متوّرم می شوند و پوستۀ آنها شکاف برمی دارد. در 
نتیجه اکسیژن کافی به رویان می رسد. رویان با استفاده از ذخایر غذایی، رشد و نمو خود را از سر می گیرد.

تقسیم سریع یاخته های سرالدی به طول ساقه و ریشه می افزاید. سه سامانۀ بافتی نیز در ساقه و ریشه شکل می گیرند. 
در نهان دانگان بر اساس اینکه لپه ها درون خاک بمانند یا همراه با ساقه از خاک خارج شوند، به ترتیب رویش زیر زمینی و 

رویش رو زمینی تعریف شده است )شکل 15(.
گیاهان گل دار بعد از مدت زمانی رشد رویشی، یعنی تولید برگ، شاخه و ریشه های جدید، گل، میوه و دانه تولید می کنند.

رشد زايشي
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شکل 15ـ رویش دانۀ ذّرت زیرزمینی )الف(، رویش دانۀ لوبیا و پیاز از نوع رو زمینی است )ب( و باقی ماندة دانۀ پیاز 
در شکل دیده می شود)پ(.

میوه

گفتیم که تخمک ها به دانه تبدیل می شوند. میوه از رشد و نمو بقیۀ قسمت های گل تشکیل می شود. میوه ای که از رشد تخمدان 
ایجاد شده، میوه حقیقی نامیده می شود )شکل 16(؛ اگر در تشکیل میوه قسمت های دیگر گل نقش داشته باشند، میوه كاذب 

است. مانند میوة سیب که حاصل رشد نهنج است.

شکل 16- میوه درخت هلو حاصل رشد تخمدان )الف( و میوة درخت سیب حاصل رشد نهنج است )ب(.

 

برچه ها را در میوه ها نیز می توانیم تشخیص دهیم. در شكل زیر تعدادی میوه از عرض برش خورده اند.
پرتقال و فلفل دلمه اي در کدام میوه فضای تخمدان با دیوارۀ برچه ها به طور کامل تقسیم شده است؟

فعالیت

12( ميوه ها در ..................... از دانه ها و ................... آن ها نقش دارند.
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پراكنش میوه ها: میوه ها عالوه بر حفظ دانه ها در پراکنش آنها نقش دارند. بعضی میوه ها به پیکر جانوران می چسبند و با آنها 
جابه جا می شوند )شکل 17(. باد و آب نیز میوه ها و دانه ها را جابه جا می کنند.

میوه های نارس معموالً مزة ناخوشایندی دارند. در نتیجه دانه های نارس تا زمان رسیدگی میوه از خورده شدن به وسیلۀ جانوران 
حفظ می شوند. از طرفی جانوران با خوردن میوه های رسیده، در پراکنش دانه ها نقش دارند. پوستۀ بعضی دانه ها چنان سخت 
و محکم است که حتی در برابر شیره های گوارشی جانوران سالم می مانند. رنگ های درخشاِن میوه های رسیده جانوران را به 

خود جذب می کنند.

شکل 17- پراکنش میوه ها

میوه های بدون دانه: شاید میوة بدون دانه را به میوه ای که دانه دارد، ترجیح دهید. اما چگونه میوة بدون دانه ایجاد می شود؟ 
آیا هر میوه ای که به آن بدون دانه می گوییم، واقعاً بدون دانه است؟

دانستیم بعد از لقاح تخم زا و اسپرم، دانه از رشد و نمو تخمک ایجاد می شود؛ بنابراین اگر لقاح انجام نشود، دانه ای نیز تشکیل 
نخواهد شد. پرتقال های بدون دانه به این روش ایجاد می شوند.

برای تشکیل چنین میوه ای به تنظیم کننده های رشد نیاز داریم که در فصل بعد با آنها آشنا می شوید. 

حال اگر لقاح انجام شود، اما رویان قبل از تکمیل مراحل رشد و نمو از بین برود، دانه های نارسی تشکیل می شوند که ریزند و 
پوسته ای نازک دارند. به چنین میوه هایی نیز، میوة بدون دانه می گویند. موزهای بدون دانه از این نوع اند. به نظر شما تشکیل 

میوه های بدون دانه در طبیعت، پدیده ای رایج است؟

شکل 18- در بعضی موزها دانه های ریز و نارس دیده می شوند.
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عمر گیاهان چقدر است؟

دو ساله: این گیاهان در سال اول رشد رویشي دارند و در سال دوم با تولید گل و دانه رشد زایشي دارند. 
مثاًل گیاهاني مانند شلغم و چغندر قند در سال اّول رشد رویشي دارند و مواد حاصل از فتوسنتز در ریشۀ 
آنها ذخیره مي شوند. در سال دوم ساقۀ گل دهنده ایجاد مي شود و مواد ذخیره شده در ریشه براي تشکیل 

گل و دانه به مصرف مي رسند.

 چند ساله: این گیاهان سال ها به رشد رویشي خود ادامه مي دهند. بعضي از آنها هر ساله مي توانند گل،
 دانه و میوه تولید کنند. درخت ها و درختچه ها از گیاهان چند ساله اند که ممکن است حتي تا چند قرن
 نیز زندگي کنند. گیاهان علفي چند ساله نیز وجود دارد. زنبق مثالي از چنین گیاهاني و داراي زمین ساقه

است که در خاک باقي مي ماند.

گیاهان

 یك ساله: این گیاهان در مدت یک سال یا کمتر، رشد و تولیدمثل مي کنند و سپس از بین مي روند. گیاه
گندم و خیار از گیاهان یک ساله اند.

طول عمر گونه های متفاوت گیاهی فرق می کند و ممکن است از چند روز تا چند قرن باشد. معموالً طول عمر درخت ها که 
سرالد پسین دارند از گیاهان علفی )غیر درختی( بیشتر است. گیاهان را بر اساس طول عمر به چندگروه تقسیم می کنند.

گیاهان یك ساله: این گیاهان در مدت یک سال یا کمتر، رشد و تولید مثل می کنند و سپس از بین می روند. گیاه گندم و 
خیار از گیاهان یک ساله اند )شکل 19 الف(.

13( زنبق نوعي گياه ................. است.

گیاهان دو ساله: این گیاهان در سال اّول رشد رویشی دارند و در سال دوم با تولید گل و دانه رشد زایشی دارند. مثاًل گیاهی 
مانند شلغم و چغندر قند در سال اّول رشد رویشی دارد و مواد حاصل از فتوسنتز در ریشۀ آنها ذخیره می شوند. در سال دوم 

ساقۀ گل دهنده ایجاد می شود و مواد ذخیره شده در ریشه برای تشکیل گل و دانه به مصرف می رسند )شکل 19 ب(.

گیاهان چند ساله: این گیاهان سال ها به رشد رویشی خود ادامه می دهند. بعضی از آنها هر ساله می توانند گل، دانه و میوه 
تولید کنند. درخت ها و درختچه ها از گیاهان چند ساله اند که ممکن است حتی تا چند قرن نیز زندگی کنند. گیاهان علفی 

چند ساله نیز وجود دارد. زنبق مثالی از چنین گیاهانی و دارای زمین ساقه است که در خاک باقی می ماند )شکل 19 پ(.

شکل 19- خیار)الف(، شلغم)ب(، زنبق)پ و ت(. از رشد جوانه های رویش یافته از زمین ساقه، گیاهان جدیدی ایجاد می شوند)ت(
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4 کدام یک جملۀ زیر را به شکل صحیحی تکمیل می کند؟
»در هر گیاه ................... .«

2( ای که تنها یکبار گلدهی می کند، طول عمر یکسال است 1( یک ساله، تنها یک بار گلدهی صورت می پذیرد 
3( دو ساله، منشأ بخش خوراکی گیاه، گل است 3( چند ساله، هر سال تولید گل صورت می پذیرد 

14( در شلغم و چغندر بخش خوراكي ................... گياه است.

 

الف( اکثر گرده افشان ها، حشره اند و گرده افشانی بسیاری از گیاهان کشاورزی و درختان میوه به کمك آنها انجام 
می شود. دربارۀ عواملی که زندگی حشره های گرده افشان را تهدید می کند، تحقیق و نتیجه را گزارش کنید.

ب(شكل زیر چرخۀ زندگی یك گیاه نهان دانه را نشان می دهد. جاهای خالی را با کلمه های مناسب پر کنید.

فعالیت


