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 @bio_onlinemadrese               :در تلگرام



�2

سلول گیاهی 
 کدام عبارت نادرست است؟ 

1) دیسه ها همانند کریچه می توانند در ذخیره رنگ ها نقش داشته باشند. 

2) بخشی از دیواره که پروتوپالست سلول کالنشیم را در برمیگیرد، قابلیت گسترش و کشش دارد. 

3) ترکیبی که اولین بار از آن در تهیه الستیک استفاده شد، می تواند حاوي مواد اعتیاد آور باشد. 

4) بخشی از دیواره که بین یاخته هاي مجاور مشترك است، می تواند انواعی از پلی ساکاریدها را داشته باشد.



رنگیزه هاي گیاهان

1-محلول در آب: موجود در واکوئل مرکزي،  

2-محلول در چربی:موجود در پلاست هاي گیاهی

آنتوسیانین: 
ریشه چفندرقرمز،کلم بنفش، 

پرتقال توسرخ

کلروفیل

گزانتوفیلکاروتنوئیدها
کاروتن
لیکوپن

موجود در کلروپالست

موجود در 
کروموپالست و 

کلروپالست
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سلول گیاهی 



1- لیگنین      چوبی شدن-استحکام بیشتر-سلولهاي هادي چوبی(تراکئید ها و عناصر آوندي) و سخت آکنه(فیبرو اسکلرئید) 

2-سیلیس       کانی شدن-در سلول هاي اپیدرم برگ گیاه گندم 

3-پکتین        ژله اي شدن-ژله لعابی از دانه به-تخم شربتی 

4-سوبرین     چوب پنبه اي شدن-کاهش از دست رفتن آب و جلوگیري از عوامل بیماري زا   

5-کوتین       کوتینی شدن-کاهش از دست رفتن آب و جلوگیري از عوامل بیماري زا  

تغییرات دیواره سلولی

ترکیبات دیواره سلولی متناسب با کار سلول گیاهی و عمر آن تغییر می کند.

سوبرین و کوتین ترکیبات لیپیدی هستند



واکوئل مرکزي

1-انباري سلولی 

 2-کارهاي لیزوزوم
  

  3-کنترل ابعاد سلول

3-تورژسانس و پلاسمولیز 

وظایف

1-مواد مفید. پروتئین، رنکیزه، اسید 

آنزیم هاي گوارشی،  

2-مواد دفعی. الکالوئیدها

نکته: می توانیم بگوییم که در استحکام و استوار ماندن اندام های گیاهی غیر چوبی، 
عالوه بر تورژسانس، سلول های بافت اسکلرانشیم و بافت آوند چوب نیز دخیل اند.

1-برگشت پذیر: تورژسانس 

2-برگشت ناپذیر» رشد
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تست کنکور-سلول گیاهی 
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سلول گیاهی- مهم ترین اندامک گیاهی 



ویژگیمحلنوع بافتاسم سلول

اصلی ترین سلول هاي فوتوسنتز کننده گیاهیهمه جازمینه ايپارانشیم 

فقط در گیاهان c4  فوتوسنتز کننده هستندرگبرگآونديغالف آوندي

تنها سلول هاي غیرشفاف روپوستی روپوست در معرض هواروپوستنگهبان روزنه

سلول های فتوسنتز کننده گیاهان 



1-سلول هاي گیاهی مرده 

  
2-سلول هاي گیاهی زنده:

همگی نقش دارند

سلول هاي گیاهی لیگنینی شده  

سلول هاي گیاهی سوبرینی شده 

سلول هاي هادي آوند چوبی 

بعضا نقش دارند

تراکئید ها 

عناصر آوندي 

فیبر ها بیشتر سلول هاي اسکلرانشیمی 

اسکلرئید ها  کلاهک ریشه 

چوب پنبه سطح ساقه ها و 
ریشه هاي چوبی شده 

کلانشیم  

پارانشیم نرده اي در برگ کیاهان دولپه

سلول هاي گیاهی لیگنینی شده  

سلول هاي گیاهی غیر لیگنینی 

بعضی سلول هاي اسکلرانشیمی 

مهم ترین سلول گیاهی زنده موثر 
در استحکام

سلول های موثر در استحکام و محافظت گیاهان 
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ساختار شناسی ساقه و ریشه 
در برش عرضی نوعی گیاه نهاندانه، بخش پوست فضایی چندین برابر استوانه آوندي را به خود اختصاص داده 

است. کدام عبارت به طور حتم در باره ي این گیاه صادق است؟ 

1)نوعی سرالد بین آوندهاي چوب و آبکش آن تشکیل می شود 

2)دسته هاي آوندي ساقه توسط بافت زمینه اي از هم جدا شده اند 

3)انواع آوند هاي آبکش و چوبی در ریشه با الیه ي ریشه زا مجاورت دارند 

4)تراکم دسته هاي آوندي در بخش حارجی ساقه بیشتر از بخش مرکزي آن است 
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ساختار شناسی ساقه و ریشه 
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رشد پسین در گیاهان 
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تست کنکور-ساختار ساقه و ریشه 



�17



�18



�19



�20



�21



�22



�23



�24



�25

بافت شناسی 

چند مورد، براي تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ 

«در گیاهانی که مغز ساقه بخشی از سامانه بافت زمینه اي است، بعضی از ………………» 

الف- آوندهاي چوبی، فاقد دیواره عرضی هستند.  

ب- آوندهاي آبکشی، در مجاور یاخته همراه قرار دارند.  

ج- یاخته هاي روپوستی هر اندام، سبزدیسه (کلروپالست) دارند.  

د-یاخته ها، کریچه درشتی دارند که موجب قرارگیري هسته در مجاور غشا میشود.  

 4-4         3-3            2-2         1-1
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تست کنکور-بافت آوندی 
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تست کنکور-بافت آوندی 



نمونهمنبع نیتروژنمنبع انرژي

سیب- لوبیامعموال خاكنور خورشیدگیاهان صرفا  فوتوسنتز کننده

نورخورشید و گیاهان  فوتوسنتزکننده و انگل
-معموال خاكگیاه دیگر

سس و جالیزگیاه دیگرگیاه دیگرگیاهان صرفا انگل

توبره واشجانوراننور خورشیدگیاهان گوشت خوار

 @bio_onlinemadrese  

گیاهان و تامین نیازها 
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تامین انرژی در گیاهان 

گل جالیز برخالف گیاهان جالیزي چه مشخصه اي دارد؟  

1)با کمک انرژي نور خورشید، مادۀ آلی میسازد  

2)مواد آلی را از اندام هوایی گیاهان دیگر دریافت میکند    

3)با ایجاد اندامی مکنده به ریشه گیاهی دیگر نفوذ میکند 

4)اندام هاي تولید مثلی را در راس ساقه هاي سبز رنگ خود ایجاد میکند.
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رشد نخستین در گیاهان 

به طور طبیعی در گیاه لوبیا، هر مریستمی که در اندام………… وجود دارد، ………….. 

1)هوایی-توسط برگ هاي جوانه محافظت می شود 

2)غیرهوایی-توسط بخش انگشتانه مانندي پوشیده می شود 

3)هوایی-با فعالیت خود، شاخه یا برگ جدیدي ایجاد می نماید 

4)غیرهوایی-درتولید همه یاخته هاي موجود در ساختار ریشه نقش دارد 
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رشد نخستین در گیاهان 


