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نهاندانگانبازدانگانسرخسخزه گیاهان
پرچم و مادگیپولک نر ومادهبرگ شاخهتاراندام تولید کننده هاگدان 

مقطع و رشته :    تجربی دکتر مجید ابراهیمی نام  دبیر :
تولید مثل گیاهانمبحث

متوفیتیدوره گا دوره اسپوروفیتی 

گیاهان از تغییر و تکامل جلبک هاي سبز پر سلولی به وجود آمده اند.-2بسیاري از گیاهان به هر دو روش جنسی و غیر جنسی تولید مثل می کنند.-1
ود ذخیره کنند ، این ویژگی امکان زندگی در خشکی را براي آنها فراهم کرده است.گیاهان می توانند آب را جذب کرده و در خ-3
-2آونـد داران و  -1گیاهان از نظر آونـد دو دسـته انـد    -5متر قطر است.7متر ارتفاع و 100بزرگترین جاندار کره ي زمین درختی به نام سکویا با بیش از -4

گیاهان بدون آوند پیکر ساده و کوچکی دارند و مواد غذایی را از راه انتشار و اسمز از سـلولی بـه   خزه گیان هستند.که گیاهان بدون آوند فقط بدون آوند ها
-6سلول دیگر کسب می کنند . خزه گیاهان فاقد ریشه ، ساقه ، برگ و بافت هاي آوندي هستند وبه همین علت در محلهـاي مرطـوب زنـدگی مـی کننـد .     

بدون دانه که خزه گیان و نهانزادان آوندي بدون دانه اند و بقیه دانه دار.-2دانه دار و -1ز دو دسته اند گیاهان از نظر دانه نی
بازدانگـان کـه همـان مخـروط داران     -1گیاهان دانه دار خود دو دسـته انـد   -8تولید دانه یکی از سازگاري هاي مهم گیاهان براي زندگی در خشکی است.-7

در میان گیاهان فقط نهاندانگان گل دار محسوب می شوند.-9ها هستند. ايلپهن که خود شامل تک لپه اي ها و دونهاندانگا-2هستند و 



* سرخس برگدار تولید آنتریدي نمی کند ولی هاگدان هم در سرخس برگدار و هم در خـزه وجـود   
دارد .

هان گامت حاصل تقسیم میتوز است و در جانوران گامت حاصل تقسـیم میـوز اسـت امـا     * در گیا
حاصل تقسیم میوز گیاهان هاگ ( اسپور ) است. آنتروزوئید در گیاهـان بـدون آونـد ( خـزه هـا ) و      
نهانزادان آوندي ( سرخس) داراي تاژك و سانتریول است و امت نر متحرك دارند ه داراي جنبشـی  

ا در گیاهان دانه دار ( بازدانگان و نهاندانگان ) آنتروزوئید فاقد تاژك و ساتریول است فعال هستند ام
، داخل لوله گرده است و جنبش غیرفعال دارد و توسط باد یا حشرات پراکنده می شـود . * سـلول   

تخمزا در خزه از تقسیم میتوز و تمایز یکی
ا برگ هاي تغییر شکل یافتـه اي هسـتند کـه    لپه هو از سلولهاي گامتوفیت ماده به وجود می آید 

بخشی
از رویان گیاه را تشکیل می دهند و کار آنها ذخیره یا انتقال مواد غذایی به رویان است . 

قـه باشـد گـل    حل4گلی که داراي هـر  / مادگی-4پرچم –3گلبرگ -2کاسبرگ -1بخش هستند 4گل ها داراي گامتوفیت نهاندانگان در گل ها تمایز می یابند.
گلی که حلقه هاي پرچم و مادگی را دارد گل دو جنسی و گلی که فاقد یکی از کامل و گلی که فاقید یک یا چند تا از این حلقه ها باشد گل ناکامل نامیده می شود.

، گلبرگ هـایی بـا رنـگ درخشـان و داراي     اکثر گل هاروشن است که گل تک جنسی یک نوع گل ناکامل است.این حلقه ها باشد گل تک جنسی نامیده می شود.
نمونه ي جانوران گرده افشان حشره ها ، پرندگان و خفاش افشان هستند و آنها را به سمت خود می کشند.شهد و بوي قوي و شکل هایی جذاب براي جانوران گرده

ابتدا با استفاده از بو و سپس از طریق رنگ و شکل شناسایی می کنند.زنبور هـا  زنبور ها گل را دردانه ي گرده منبع غنی پروتئین براي زنبور ها است.ها می باشند.
حشره هایی که در شب تغذیه می کنند به سمت گل هاي سفید رنگ داراي رایحه ي قوي زرد را انجام می دهند.معموال گرده افشانی گل هایی به رنگ هاي آبی یا 

مرغ شهد خوار نمونه ي پرندگان گرده افشان می افشانند.ه ي گل هایی را که بویی شبیه به گوشت گندیده دارند ، انواع مگس ها ي گرده افشان ، گردمی روند.
گرده افشانی بسیاري از گل ها مانند چمن ها و بلوط ها توسط باد انجام مـی  خفاش ها ، گل هاي سفیدي را که در شب باز می شوند ، گرده افشانی می کنند.است.
و گلبـرگ  گل هایی که گرده افشانی انها توسط باد انجام می شود ، معموال کوچک ، فاقد رنگ ها درخشان ، بوهاي قوي و شـیره هسـتند و معمـوال کاسـبرگ    گیرد.

ندارند و مقادیر فراوانی نیز دانه ي گرده تولید می کنند.
در تولید مثل غیر جنسـی ، بخـش   بیشتر گیاهان می توانند به روش غیر جنسی تولید مثل کنند که افراد حاصل از نظر ژنتیکی کامال همانند گیاه والد خواهند شد.

سـاقه هـاي رونـده ،    رویشـی نـام دارد.  هاي رویشی گیاه مانند ساقه ها ، ریشه ها و برگ ها نقش دارند.تولید مثل گیاه از طریق بخش هاي رویشی گیاه ، تولید مثل 
سـاقه ي رونـده ، در   ام مـی دهـد.  پیازها ، بنه ها ، غده ها و ریزوم ها همه انواعی از ساقه هاي تغییر شکل یافته اند که گیاه با استفاده از آنها تولید مثل رویشی انجـ 

ار کوتاه با برگ ها ي ضخیم و گوشتی است و مخصوص تک لپه اي ها است ماننـد  سطح خاك به صورت افقی رویش می کند . مثال در توت فرنگی.پیاز ساقه اي بسی
در بیشـتر  غده ، ساقه اي زیر زمینی و گوشتی است مانند سـیب زمینـی.  پیاز خوراکی ، نرگس و الله.ریزوم ، ساقه اي زیر زمینی و افقی است مانند زنبق و سرخس.

جنسی است و به سرعت باعث پراکندگی گیاه در محیط می شود مثال در خزه ها و چمن ها با این روش بـه سـرعت   گیاهان تولید مثل رویشی سریعتر از تولید مثل 
انسان به روش هاي زیر باعث تکثیر گیاهان می شود:پراکنده می شوند.

ي گیاه برگ بیدي یـا اسـتفاده از بـرگ گیـاه بنفشـه ي      تکثیر گیاهان با استفاده از بخش هایی که براي تولید مثل رویشی اختصاص نیافته اند.مثال قطعات ساقه*
آفریقایی.

جـام مـی شـود ،    پیوند زدن که در این روش جوانه اي از درخت مطلوب به درخت دیگري پیوند زده می شود. به این جوانه پیوندك و درختی که پیوند روي ان ان*
عاتی از گیاه روي محیط کشت سترون (بی میکروب) کشت داده می شود کـه در نهایـت گیاهچـه    فن کشت بافت که دراین فن ، قط*پایه ي پیوند نامیده می شود

هاي جدیدي حاصل خواهد شد که در محیط مناسب برده و کاشته می شوند.
زینتی ، درختچه ها و انجیر و سـیب  نمونه ي قطعه قطعه کردن در درختان پیوند زدن در بسیاري از درختان میوه ، بادام و یا گل سرخ هاي دورگه انجام می شود.

زمینی و ... صورت می گیرد.کشت بافت در ارکیده ، سیب زمینی و بسیاري از گیاهان آپارتمانی صورت می گیرد.




