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ی توانند باعث تغییرات محیطی مثل افزایش دما و رطوبت محیط و ... مرویان دانه داراي زندگی نهفته است و در بعضی مواقع می تواند هزاران سال زندگی نهفته خود را حفظ کند.
نفوذ آب و اکسیژن به درون دانه براي جوانه زنی الزم است .نکته : رویش دانه شوند.

با نفوذ آب به درون دانه ، بافت هاي آن متورم می شود و پوسته ي آن می شکافد و رویش دانه آغاز می شود.نکته : 
آن ظهور ریشه ي رویان ( ریشه چه ) است.ساقه ي جوان بعضی از گیاهان مانند لوبیا بعد از جوانه زنی ، قالب جوانه زنی آغاز رشد دانه ي گیاه است و اولین عالمت:جوانه زنی

در اطراف ساقه ي قالب از رأس ساقه محافظت می کند و از صدمه دیدن آن هنگام رشد در میان خاك جلوگیري می کند.تشکیل می هند و به اینصورت از خاك خارج می شوند.
کند و بعد از خارج شدن از خاك پاره می شود و برگ هاي گیاه از آن بعضی از گیاهان مانند ذرت ، یک غالف محافظت کننده به وجود می آید که از رأس ساقه محافظت میجوان 

،لپه ي دانه درون خاك باقی می ماند.خارج می شوند.دربرخی گیاهان مانند لوبیا ، لپه ها پس از خروج از خاك باز می شوند و بعضی دیگر مانند ذرت و نخود
:طول عمر گیاهانو عمردانه ها

عمر بعضی از سال عمر داشته است.5000مسن ترین درخت شناخته شده نوعی کاج است که حدود عمر دانه ها بسیار متنوع است و از چند روز تا چند هزار سال عمر وجود دارد.
گیاهان فقط چند هفته است.

گیاهان چند ساله) cگیاهان دو ساله) bگیاهان یک ساله ) aر طول عمر سه دسته اند:گیاهان از نظ
درواقع همه ي گیاهان یک ساله ، علفی هستند مثل لوبیا ، آفتابگردان و ....رود.دریک فصل رشد ، چرخه ي زندگی خود را تکمیل کرده و سپس از بین می:گیاه یک ساله
کنند و تند که براي تکمیل چرخه ي زندگی خود دو دوره ي رویشی را طی می کنند.گیاهان دو ساله در اولین دوره ي رویشی ، ریشه و ساقه ایجاد می گیاهانی هس:گیاه دوساله 

ازمواد ذخیره اي براي تولید محور گل در پایان این دوره یک ساقه ي کوتاه و یک طوقه برگ دارند و ریشه عمل ذخیره ي مواد غذایی را بر عهده دارد.گیاه در دومین دوره رویشی
استفاده می کند و تولید میوه و دانه کرده و سپس از بین می رود.نمونه ي گیاهان دوساله هویج ، جعفري و پیازها هستند.

اغلب گیاهان چند ساله در طول بی چند ساله اند.بسیاري از گیاهان علفی و همه ي گیاهان چوگیاهانی هستند که چند سال به زندگی خود ادامه می دهد.:گیاهان چند ساله 
داودي ، نرگس و زنبق زرد از گیاهان ،می کنند مانند گیاه آگاوعمر خود چندین مرتبه به بار می نشیند.برخی از گیاهان چند ساله ي علفی قبل از مرگ تنها یک بار تولید مثل

ساقه هاي هوایی از براي دوره ي بعدي رشد خود را در ریشه ي هاي گوشتی و ساقه هاي زیر زمینی ذخیره می کنند.چند ساله ي علفی هستند.این گیاهان مواد غذایی مورد نی
ن ، افرا بعضی از گیاهان چند ساله ي چوبی هر سال برگ هاي خود را می ریزانند و به گیاهان برگ ریز معروفند مثل ناروگیاهان علفی اغلب پس از هر دوره ي رشد از بین می روند.

و مرکبات.عضی از گیاهان چند ساله ، در طول سال تنها تعدادي از برگ هاي خود را از دست می دهند و به گیاهان همیشه سبز معروفند مثل کاج و سرو ب، مو و ...
:رشد و نمو 

ساقه و برگ جدید.بخش هاي قبلی باشد. مثال پیدایش انشعابات ریشه ، که مشابهتشکیل بخش هایی در بدن جاندار ،بزرگ شدن بخش هاي تشکیل دهنده ي یک جاندار یا:رشد
تمایز اغلب به همراه رشد صورت می گیرد.به معنی کسب یک ویژگی جدید دریک یا تعدادي سلول است و با تغییرات ساختاري و بیوشیمیایی همراه است.: تمایز

د زنده ي پیچیده از نظر ساختاري و متابولیسمی می شوند.رشد و تمایز در طول زمان منجر به تشکیل موجونکته : 
مثال تشکیل گل روي گیاهی که قبال فاقد گل بوده است.، عبور ازیک مرحله زندگی به مرحله اي دیگر که همراه با تشکیل بخش هاي جدیدي است که قبال وجود نداشته اند: نمو 

ا یکدیگر رخ می دهند.شد و نمو اغلب به همراه بکدیگر و هماهنگ بنکته : 
افزایش غیر قابل بازگشت ابعاد سلول ها -2افزایش تعداد سلول ها از طریق تقسیم-1:به طور کلی رشد در جانداران به دو روش انجام می شود

، چون این افزایش حجم با دفع آب ، بازگشت پذیر است.نمی آیدآماس سلول ها پس از جذب آب ، رشد به حساب نکته :
: رشد نخستین و رشد پسین 

بخش هایی از گیاه که در اثر تقسیم و رشد مریستم هاي نخستین به وجود میآیند ، ساختار نخستین گیاه را تشکیل می دهند.
مریستم هاي نخستین در مناطقی مانند نوك ساقه و نردیک به نوك ریشه (باالي کالهک) وجود دارند.

بخش هایی از گیاه که در پی تقسیم مریستم هاي پسین به وجود می آیند ، ساختار پسین گیاه را به وجود می آروند.ان وجود دارند.مریستم هاي نخستین در همه ي گیاه
و نیز استحکام و د قطري گیاه مریستم هاي پسین به صورت استوانه هایی در ریشه و ساقه ي بعضی گیاهان که عمدتا گیاهان چوبی چند ساله هستند به وجود می آیند و به رش
با تقسیم سلولی خود باعث رشد ضخامت ساقه کمک می کنند.تقسیم سلولی درمریستم ها باعث رشد گیاه می شود.مریستم هاي رأسی که در نوك ساقه ها و ریشه ها قرار دارند ، 

می شوند.نخستین
رشد قطري ساقه ها و ریشه هاي جوانی که فقط مریستم نخستین دارند ، در پی افزایش حجم رشد نخستین ، ساقه ها و ریشه هاي یک گیاه را طویل تر می کند.: رشد نخستین

می آیند.بافت هاي حاصل ازرشد نخستین ، بافت هاي نخستین نامیده می شوند. که شامل بافت هاي نخستین روپوستی ، زمینه اي سلول هاي حاصل از مریستم نخستین به وجود

مقطع و رشته :    تجربی دکتر مجید ابراهیمی نام  دبیر :
رشد و نمو در گیاهان مبحث



مریستم هاي نزدیک به نوك ریشه ، بخشی از کالهک ریشه را نیز تشکیل می دهند. که کالهک از مریستم هاي نوك ریشه ز سلول هاي حاصل از برخی امی باشند.و آوندي
می کنند.محافظت

شود.رشد پسین در اثر فعالیت و تقسیم رشد پس از ویژگی هاي بارز گیاهان چوبی است. اما در بعضی از بخش هاي گیاهان علفی ، مانند ریشه ي هویج دیده می : رشد پسین 
سلولی دو نوع مریستم انجام می شود که در ساقه ها و ریشه هاي چوبی به صورت استوانه اي باریک قرار دارند.

کامبیوم آوند ساز-2کامبیوم چوب پنبه ساز -1:عبارتند ازي پسینمریستم ها
کامبیوم آوند ساز در زیر پوست مستقر است و بافت هاي آوندي را ایجاد می کند .ي چوب پنبه اي ایجاد می کند.محل کامبیوم چوب پنبه ساز درون پوست است و سلول ها

بافت هاي حاصل از رشد پسین ، بافت هاي پسین نامیده می شوند.
ین الیه هاي چوب پسین به سمت داخل ساقه تشکیل می شوند ، لذا ، بنابراکامبیوم آوند ساز به سمت خارج آوند آبکشی پسین و به سمت داخل آوند چوبی پسین می سازدنکته : 

می شوند، لذا آبکش ها به سمت خارج قدیمی ترند.چوب ها به سمت داخل قدیمی ترند و الیه هاي آبکش پسین به سمت خارج ساقه تشکیل
ی دهند.مجموعا پوست درخت را تشکیل مچوب پنبه ، کامبیوم چوب پنبه ساز و آبکش پسیننکته : 

می گویند.کامبیوم آوند ساز و چوب پسین در زیر پوست قرار می گیرند.چوب پسین هر سال یک حلقه ي جدید تشکیل میدهد که به آنها حلقه هاي سالیانه 
د می کنند.حلقه هاي سالیانه تنها در درخت هایی تشکیل می شود که در مناطقی با فصول مشخص که به طور متناوب سرد و گرم می شوند ، رش

قطر عناصر آوندي چوبی در فصل بهار بیشتر است و تفاوت در قطر عناصر آوندي چوبی که در فصل هاي مختلف سال به وجود می آیند ، باعث تشکیل حلقه هاي سالیانه می شوند.
عناصر کوچکتر در تابستان تشکیل می شوند.

: نمو گیاهان پیوسته ، اما برگشت پذیر است
در جانوران با نمو ، دسته اي از ژن ها که کنترل کننده ي تمایز هستند ، غیر فعال می شوند و گیاهان و جانوران را هدایت می کنند. اما الگوي نمو در آنها متفاوت است.ژن ها نمو 

به طور مداوم یا مریستم هاي خود سلول هاي جدید به وجودبیشتر تمایز جانوران بعد از بلوغ متوقف می شود.بر عکس ، گیاهانبیشتر آنها مورد استفاده قرار نمی گیرند.
می آورند که این سلول ها می توانند متمایز شوند یا به این بافت ها اضافه شوند.

:سازي گیاهانروش هاي جدید به
رزشمند مانند ارکیده ها ، گیاهان گلدانی و درختان میوه استفاده می شود.از کشت بافت براي تکثیر گیاهان از جمله گیاهان زینتی ا-کشت بافت ، سلول یا اندام گیاهی :

براي ایجاد گیاهان داراي ویژگی هاي جدید ازفن کشت بافت استفاده می شود.-در این روش هزاران کشت از یک گیاه منفرد حاصل می شود.-
پروتوپالست ، سلول از هم جوشی پروتوپالست ها براي ایجاد گیاهان دورگه (هیبرید) اطلسی ، سیب زمینی و هویج استفاده شده است.- هم جوشی(الحاق) پروتوپالست ها :*

توپالست با یکدیگریا شوك الکتریکی باعث هم جوشی دو پروبرخی مواد شیمیایی ،گیاهی است که دیواره ي سلولی آن را با کمک آنزیم ها یا روش هاي مکانیکی جدا کرده اند.
، به یک گیاه بالغ اگر پروتوپالست ها متعلق به گونه هاي مختلف باشند ، حاصل هم جوشی یک سلول دورگ خواهد بود که اگر در محیط مناسب کشت بافت قرار گیردمی شود.

دورگ تبدیل خواهد شد.
در مهندسی ژنتیک ، ابتدا ژن دلخواه را وارد سلول هاي یک گیاه می افت مرحله اي ضروري در مهندسی ژنتیک است.به منظور ایجاد گیاهان مطلوب کشت ب-* مهندسی ژنتیک :

کنند ، سپس سلول هایی را که از نظر ژتیکی تغییر یافته اند ، با کمک فن کشت بافت به گیاهان بالغ جدید تبدیل می کنند.
:هورمون هاي گیاهی 

چون برخی از هورمون هاي گیاهی باعث تحریک رشد و برخی دیگر باعث بازدارندگی رشد می شوند ، بسیاري از تولید و محل اثر هورمون یکی باشد.در گیاهان ممکن است محل 
دانشمندان ترجیح می دهند به جاي اصطالح هورمون هاي گیاهی از اصطالح تنظیم کننده هاي رشد استفاده کنند.

د :هورمون هاي گیاهی دو دسته ان
a.ام ها و تمایز آنها دخالت دارند.محرك هاي رشد که شامل اکسین ها ، سیتوکینین ها و ژیبرلین ها هستند و در فرآیند هایی مثل تقسیم سلولی ، طویل شدن سلول ، پیدایش اند
b..بازدارنده هاي رشد که عمل آنها در مقابل محرك هاي رشد است و شامل اتیلن و آبسزیک اسید هستند

هورمون ها الگو هاي رشد گیاهان را کنترل می کنند.
نورگرایی ( فتوتروپیسم ) نام دارد.رشد گیاه به سمت نور، 

ین نامید.ي شیمیایی که در رأس ساقه ها تولید می شود ، باعث این خمیدگی می شود. او این ماده را اکسیک زیست شناس هلندي به نام فریتزونت به این نتیجه رسید که یک ماده
قابل مشاهده است و باعث خمیدگی چارلز داروین و پسر او فرانسیس داروین پی بردند که پاسخ خمیدگی رأس گیاهچه هاي گیاهان گندمی ، در قسمت هایی پائین تر و دور از رأس

.گیاهچه به سمت نور می شود
بازدارنده هاي رشد :

شرایط محیطی رشد گیاهان را تنظیم می کند.-اقه توسط اکسین راس ساقه ، چیرگی رأسی نامیده می شود.بازدارندگی رشد جوانه هاي جانبی موجود روي س-
بسیاري از پاسخ هاي یک گیاه را به محرك هاي محیطی ، هورمون هاي تنظیم گیاهان قادر به حرکت نیستند و با تنظیم سرعت و الگوي رشد خود به محیط پاسخ می دهند.-

روع می کنند.کننده ي رشد ش



پاسخ یک گیاه به طول روز و شب ، نوردورگی نامیده می شود.
گیاهان از نظر نوردورگی سه دسته اند : 

گیاهان بی تفاوت-3گیاهان روزبلند-2گیاهان روزکوتاه-1
ز مدت زمان معینی باشد.گیاهی است که گلدهی آن زمانی انجام میشود که طول روز کمتر ا: گیاه روزکوتاه 

گیاهی است که گلدهی آن نگامی صورت می گیرد که طول روز بلندتر مدت زمان معینی باشد.:گیاه روزبلند
گیاهی است که گلدهی آن تحت اثر طول روز قرار نمی گیرد.: گیاه بی تفاوت

:پاسخ به دما
هان گوجه فرنگی گل نمی دهند.بسیاري از گیاهان در صورتی که به مدت چند ساعت در معرض دماهاي پائین ، سرما در صورتی که دما در طول شب بسیار باال باشد ، بسیاري از گیا

ستند د و در زمستان گیاهان غیر فعال هقرار نگیرند ، در وایل بهار موفق به تشکیل گل نخواهند شد.دماي پائین باعث ورود گیاهان به مرحله ي موقتی عدم فعالیت در پائیز می شو
می شود.که این کار باعث بقاي آن ها

وضعیتی است که که در طی آن ، حتی در صورت مناسب بودن شرایط براي رشد گیاه ، گیاه یا دانه غیر فعال باقی می مانند ونمی رویند.:خفتگی
بسیاري ازدانه ها تا دانه ها است.ضی از این مواد راه دیگر برطرف شدن خفتگیمواد شیمیایی عامل خفتگی ، در پاسخ به دماهاي پائین ، تجزیه می شوند ، همچنین شسته شدن بع

دوره هاي خفتگی در بسیاري از گیاهان که زمستان محل زندگی کنند.زمانی که به مدت چند هفته در معرض سرما قرار نگیرند از خفتگی بیدار نمی شوند و رویش خود را آغاز نمی
تان به شود.خفتگی به گیاهان کمک می کند تا با جلوگیري از رشد جوانه ها و جوانه زنی دانه ها در طول گرماي موقتی قبل از شروع و خاتمه ي زمسآنها سرد است ، مشاهده می

بقاي خود ادامه دهند و از بین نروند.
:هاي گیاهیهورمون

)یي جانبی (چیرگی رأساثر بازدارندگی بر رشد جوانه-3رشد طولی ساقه و ریشه -2ي سلولپذیري دیوارهموجب انعطاف-1:اکسین
هامحل تولید اکسین، در مریستم رأس ریشه، رأس ساقه و جوانه-زایی)ها (ریشهدار کردن قلمهریشه-4

نگی و گالبی.هاي بدون دانه مانند انگور، سیب، خیار، ناردرشت نمودن میوه-2زنیطویل شدن ساقه، نمو میوه، جوانه- 1:ژیبرلین
هاي در حال نموها و دانهمحل تولید ژیبرلین در مریستم رأسی ساقه-کنند.نازا هستند و دانه تولید نمیn(3(گیاهان تریپلوئید-

هاي تمایزنیافته در کشت بافتاقه از سلولتشکیل س-3باعث بقاي برگ و گل بر روي گیاه (کاهش سرعت پیر شدن)-2تقسیم سلولیتحریک-1: هاسیتوکینین
گردد.زایی مینسبت باالي اکسین به سیتوکینین در کشت بافت موجب تحریک ریشه-محل تولید سیتوکینین در رأس ریشه-

شوند و رسیدن میوه، تولید میهایزش برگ، پژمردگی گلي رشد و نمو هستند و در مراحل انتهایی نمو گیاه مانند پیري، رهاي بازدارندهاز هورمون:اسیداتیلن و آبسیزیک
ند.نکهم چنین سرعت رشد، سنتز پروتئین و انتقال یون را در شرایط نامساعد محیطی کنترل می

ها، هاي مکانیکی بافتلن در واکنش به زخممیزان اتیها براي تعادل میزان آب گیاه است.روزنهن اسید بستهاي نارس و نقش مثبت آبسیزیکزودرس نمودن میوه،نقش مثبت اتیلن
شود.هاي گیاهی تولید میاتیلن در اغلب بافتیابد.هوازي افزایش میزا، شرایط غرقابی و بیآلودگی هوا، عوامل بیماري

کاربرد در کشاورزينوع اثرمحل ساخته شدننام هورمون

اکسین
راس ریشه ؛مریستم

راس ساقه و جوانه ها

چیرگی رأسی یا تسلط انتهاییطویل شدن سلول ها؛، ي سلول هاافزایش انعطاف پذیري دیواره
هاي جانبی )(جلوگیري از رشد جوانه

رشد طولی ساقه و ریشه 

زایی در محیط ریشه ،ریشه زایی در قلمه ها
کشت بافت

پر شاخه و برگ کردن گیاه در اثر هرس کردن

راس  ریشهسیتوکینین
،حریک تقسیمات سلولیت

کاهش سرعت پیر شدگی برخی از اندام هاي گیاهی
بقاي برگ و گل بر روي گیاه

به عنوان اسپري و افشانه براي شادابی و 
طراوت گل ها و سایر بخش هاي گیاهی

محیط در ،نگهداري بیشترمیوه ها و سبزیجات،
کشت بافت براي تشکیل ساقه از سلول 

هاي تمایز نیافته

برلینژی
ساقه و دانه هاي در حال 

نمو
جوانه زنی دانه ها، نمو میوه، بیداري جوانه ها و دانه هاي در حال خواب، افزایش طول ساقه

تسریع گل دهی، جلوگیري از ریشه زایی،
تولید میوه هاي درشت بدون دانه

درشت کردن دانه هاي انگور بدون دانه

بافت هاي گیاه اغلباتیلن
صوص میوه هابخ

کنترل رشد و سنتز پروتئین و انتقال یون ها در شرایط ، افزایش مقاومت گیاه در شرایط سخت
،شرایط غرقابی و بی هوازي نامساعد ( تنش آب ، زخم مکانیکی ، آلودگی هوا ، عوامل بیماري زا

می شودهورمون پیري که باعث ریزش برگ و رسیدن میوه ها و پژمردگی و ریزش گل ها ، )

تسریع و افزایش رسیدگی میوه ها یی مثل 
گوجه فرنگی و انگور و .... / سست شدن میوه 

یی مانند گیالس و سهولت برداشت ها
مکانیکی و چیدن آنها

آبسزیک اسید

جوانه ها و دانه هاي 
خفته

اغلب بافت هاي گیاهی 
در شرایط نامساعد

مت گیاه در شرایط سختافزایش مقاو، خفتگی جوانه ها و دانه ها
کنترل رشد و سنتز پروتئین و انتقال یون ها در شرایط نامساعد

هورمون پیري که باعث ریزش برگ و رسیدن میوه ها و پژمردگی گل ها
تعادل آب گیاه تحت تنش خشکی به وسیله بستن روزنه ها

...................




