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دنـیـاي گـیـاهـان، 12ل ـصـف  
.وجود دارد خــاكآب و مواد معدنی در -  

. بـرگــ،به خصوص ز گیاهــــبـــسفقط در اندام هاي  کربوهیدراتمولکول هاي -  

:آشنایی با طبقه بندي گیاهان  

 

  تک لپه اي 

دولپه اي      

 کاج و سرو

انتقال آب و مواد مغذي در بسیاري از گیاهان،از راه بافتی به نام بافت : آونـد 
بافت آوندي که .این بافت اجزاي لوله مانندي به نام آوند  دارد. آوندي انجام می شود

  .گیاه وجود داردداراي آوند چوبی و آبکشی است،در سراسر پیکر 

.به تمام اندام هاي گیاه میبردآب و مواد مغذي را از ریشه :  آوند هاي چوبی  

مواد ساخته شده در اندام هاي فتوسنتز کننده را به سراسر گیاه    :  آوندهاي آبکشی
.می برد  

دسته هایی از آوندهاي چوبی و آبکشی هستند که در داخل برگ را رگبرگ :  رگبرگ
. می گویند که در برگ ها به خوبی مشخص هستند  

.خص اندمش بــرگــ ها آوند ها در-  

:گیاهان  

 بدون آوند

 آوند دار

 خزه ها بدون دانه

دانه نبدو  

 دانه دار
هنهان دان  

هبازدان  
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 -ریشه،آب و مواد معدنی مورد نیاز گیاه را جذب می کند.

.رشته هاي ظریفی که در روي ریشه  قرار دارد: تارکشنده  

آب و مواد -3دیواره آن نازك است-2یک سلول طویل است- 1 :تارکشنده ساختار
.وبه داخل ریشه می فرستد. محلول در آب جذب     می کند  

.   معدنی بعد از ورود به تاکشنده در عرض ریشه حرکت میکنندآب و مواد :  شیره خـام
و وارد آوند هاي چوبی شده و حجمی از آب و مواد معدنی در آوند چوبی جریان         

.می یابد  

گیاه همه آبی را که جذب کرده   :نیرویی که باعث حرکت رو باالي آب در گیاه
صورت بخار از روزنه هاي برگ خارج بلکه بخش زیادي از آن به . است،مصرف نمیکند

.می شود و نیروي مکشی را ایجاد میکند  

گیاهان براي رشد از کربوهیدراتی که :  موادي که براي رشد گیاهان استفاده می شود
.می سازند و مواد مغذاي که از خاك میگیرد  

آبکشی موادي که برگ ها ساخته می شوند،همراه با آب وارد آوندهاي :  شیره پرورده
.می شوند  

 

:گیاهانی که آوند دارند  

نهان دانگان-3بازدانگان -2سرخس -1  
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ویژگی سرخس ها: 1-اولین گروه از آوند دار 2-داراي ساقه زیر زمینی 3-دانه تولید 
س به طور استان هاي شمالی ایران از جمله جاهایی است که در آن سرخ-4کنند  نمی

و سرخس  گرفتن در جاي مرطوب،رشدهاگ ها به قرار -5. خودرو رشد می کند
پشت برگ هاي سرخس ها برآمدگی هایی به رنگ -6.می آورند جدیدي را به وجود

.نارنجی یا قهوه اي دیده می شود  

ویژگی بازدانگان: 1-دانه ندارند2-دانه تولید می کنند 3- از گروه آوند دار است          
پولک ساخته شده روط تعدادي از هر مخ-5.مخروط هاي نر و ماده اند کاج و سرو-4

دانه هاي بازدانگان در داخل میوه تشکیل نمی شوند بلکه روي پولک هاي مخروط . اند
 هاي ماده ایجاد می شوند

ویژگی نهان دانگان: 1-گیاهان گل دار هستند2-تولید مثل جنسی دارند3-دانه آنها 
.تقسیم می شوند به دو گروه تک لپه اي و دو لپه اي-4داخل میوه پنهان است   

.قدیمی ترین گیاه روي زمین هستند زهـخ -  

ویژگی خزه: ارتفاع زیادي ندارند2-پوشش مخملی روي زمین دارند3-ساقه و برگ 
به جاي آن اجزایی به نام ریشه س دارند که از یک سلول (ریشه ندارد-4حقیقی ندارند  

دانه با هاگ تکثیر می خزه مانند سرخس ها به جاي -5)یا چند سلول ساخته شده است
.شوند  
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:نقش گیاهان در زندگی ما  

عالوه بر استفاده هاي رایج ، در ساخت داروها در پزشکی و         . منبع تولید ثروت 
.دارو سازي بکار می رود  

فتوسنتز یا تولید مهم ترین نقش گیاهان در زندگی ما و جانوران خشکی زي مربوط به 
.است اکسیژن  

:  تنها حل مشکل افزایش کربن دي اکسید و گرم شدن زمین  

 افزایش پوشش گیاهی در سطح زمین

 

 

 

 

 

 

 

 




