
فصل  چهارم

گیاهان

ـ تصویر باال نشان دهنده کدام جنبه از فعالیت های انسان ها و ارتباط با جانداران است؟
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یاخته، بافت و اندام گیاهی

سیمای فصل

رده بندی گیاهان

تغذیۀ گیاهی

گیاهان و انسان

تولیدمثل و تکثیر گیاهان
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آزمایش کنید

1ـ 4 یاخته، بافت و اندام گیاهی:
گیاهان گروه دیگری از موجودات پریاخته ای هستند. 
است  فتوسنتز  فرایند  اجرای  گیاهان  اصلی  ویژگی 
که طی این فرایند، انرژي نورانی به انرژي شیمیایي 
تبدیل و در مواد آلی ذخیره می شود. به همین دلیل، 
حیات موجوداتی که توانایی تولید مواد آلی را ندارند 

گیاهان

توجه  با  است.  وابسته  گروه  این  به  جانوران،  مانند 
بین جانوران و  به مقایسۀ سطوح سازمان یافتگی در 
گیاهان در )تصویر 1ـ4( چه شباهت ها و تفاوت هایی 

بین گیاهان و جانوران می بینید؟

الف( سطوح سازمان یافتگی در جانوران

ب( سطوح سازمان یافتگی در گیاهان

تصویر 1ـ4ـ مقایسۀ سطوح سازمان یافتگی در جانوران و گیاهان

1ـ1ـ4ـ یاخته و بافت گیاهی:
پیکر گیاهان نیز مانند سایر جانداران از یاخته ساخته 
گیاهی  یاخته های  مهم  و  اصلی  ویژگی  است.  شده 
دیوارۀ  است.  کلروپالست  و  یاخته ای  دیوارۀ  داشتن 
یاخته ای که ترکیب اصلی سازندۀ آن سلولز است در 

که  می شود  باعث  و  دارد  قرار  یاخته  غشای  اطراف 
یاخته های گیاهی استحکام یابند. یاخته های گیاهی 
هم  با  می توانند  دیواره  در  موجود  منافِذ  طریق  از 

باشند. داشته  تبادالتی 

برگ های سه گیاه پیاز، تره و کاهو را تهیه کنید. برگ ها را بشکنید و الیۀ نازک روپوست آن را به دقت جدا کنید. 
سپس به صورت جداگانه بر روی سه الم، یک قطره آب و بخشی از روپوست را که جدا کرده اید، قرار دهید. پس 

از گذاشتن المل نمونه هایی را که آماده کرده اید، در زیر میکروسکوپ بگذارید و آنها را با دقت ببینید.
الف( چه شباهتی بین یاخته های اپیدرم این گیاهان مشاهده می کنید؟ 

ب( آیا بین شکل این یاخته ها با نقش آنها ارتباطی وجود دارد؟
ج( آیا تفاوتی بین یاخته های روپوست در این سه گیاه مشاهده می کنید؟

سلول

سلول

بافت

بافت

اندام

اندام

دستگاه

دستگاه

موجود زنده

موجود زنده
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بافت در موجودات پریاخته ای، از اجتماع یاخته هایی که شکل و کار مشابهی دارند تشکیل می شود. پیکر 
گیاهان نیز مانند جانوران از انواع بافت ها تشکیل می گردد. در رأس ساقه و نزدیک به نوک ریشه دو گروه 

یاخته تمایز نیافته، به نام یاخته بنیادی و یاخته مریستم وجود دارد.
یاخته های بنیادی سازندۀ مریستم ها هستند و یاخته های مریستمی با تقسیم شدن، سه بافت اصلی روپوست، بافت 

زمینه ای و بافت های هادی را می سازند )تصویر 2ـ4(.

تصویر 2ـ4ـ انواع بافت های گیاهی

الف( بافت روپوست: روپوست )اپیدرم( بافتی است که 
می پوشاند  را  جوان  گیاهی  اندام های  خارجی  بخش 
فاقد  بافت  این  یاخته های  اغلب   3ـ4(.  )تصویر 
کلروپالست اند. کرک و یاخته های نگهبان روزنه، دو 
نوع از یاخته های روپوستی در بخش هوایی گیاه اند. 

یاخته های روپوستی در اندام های هوایی گیاه ماده ای 
از جنس لیپید به نام کوتین ترشح می کنند. کوتین 
در سطح برگ ها و میوه ها )مثل سیب( الیۀ کوتیکول 
)پوستک( را می سازد که عالوه بر حفاظت، مانع تبخیر 

زیاد آب از گیاه می گردد.

تصویر3ـ4ـ بافت روپوستی

تبادل گازورود نور
انعکاس نور

کرک
کوتیکول

سلول روپوستیسلول های نگهبان روزنه  

مریستم

 بافت های هادی بافت های زمینه ایبافت روپوستی
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گیاهان

متنوع انـد  گیاهـان  در  بافت هـای    زمینـه ای:  ب( 
)تصویر 4ـ4(. پارانشیم نوعی بافت زمینه ای است که 
در ذخیرۀ مواد )مثل نشاسته( و فتوسنتز دخالت دارد. 
ُکالنشیم نوعی بافت زمینه ای است که به بخش های 

جوان استحکام می دهد. شاید هنگام خوردن گالبی در 
بین دندان های خود دانه های سفتی را احساس کرده 
باشید. این دانه های سفت اِسُکلرانشیم نام دارند که 

نوع دیگری از بافت استحکامی اند. 

تصویر 4ـ4ـ انواع بافت های زمینه ای در گیاه

نشاسته
سیب زمینی

دیواره نازک
نی

دیوار نسبتًا ضخیم      

گالبی
دیواره ضخیم

پارانشیم کالنشیم اِسُکلرانشیم

پ( بافت های هادی )بافت های آوندی(: از دو نوع آوند 
چوبی و آوند آبکش تشکیل شده است )تصویر 5ـ4(. آوند 
چوبی در انتقال آب و امالِح جذب شده از ریشه به برگ ها 
نقش دارد. انتقال مواد حاصل از فتوسنتز و ذخیره شده به 
بخش هایی که نیاز به مواد آلی دارند بر عهدۀ آوند آبکش 

است.

لولۀ غربالی

تصویر 5ـ4ـ انواع آوند

عناصر آوندی

آوند آبکش  آوند چوبی

بافت های هادی
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فکر کنید

فتوسنتز: فتوسنتز فرایندی است که طی آن گیاهان 
به  را  نورانی  انرژی  فتوسنتزکنندۀ  موجودات  سایر  و 
انرژی شیمیایی تبدیل می کنند. در فتوسنتز، گیاهان 
ساده ای  معدنی  مواد  که  کربن دی اکسید  و  آب  از 
هستند، کربوهیدرات ها را می سازند. برای ساختن قند 
انرژی الزم از نور تأمین می شود. آیا این پدیدۀ علمی 
مولکول های  گیرد؟  الهی صورت  علم  بدون  می تواند 
نورانی  انرژی  جذب  مسئول  )کلروفیل(  سبزینه 
واکنش  اولیۀ  مواد  کربن دی اکسید  و  آب  هستند. 
محصوالت  نیز  اکسیژن  و  قند  هستند.  فتوسنتز 
از خاک جذب  ریشه  به وسیله  آب  فتوسنتز هستند. 

می شود و کربن دی اکسید توسط برگ ها از هوا گرفته 
یا  ذخیره  نیز  گیاه  توسط  تولیدشده  قند  می شود. 
در  تولیدی  اکسیژن  اعظم  بخش  و  می شود  مصرف 

)تصویر6  ـ4(.  می شود  هوا  وارد  فتوسنتز 
قندی  ترکیبات  تن  میلیارد   250 از  بیش  ساالنه 
به وسیلۀ موجودات فتوسنتزکنندۀ سراسر جهان تولید 
کرۀ  روی  بر  حیات  فتوسنتز،  اجرای  بدون  می شود. 

بین می رود.  از  به سرعت  زمین 
عوامل محیطی و درونی گیاه بر سرعت فتوسنتز تأثیر 
مهم ترین  کربن دی اکسید  مقدار  و  نور  شدت  دارند. 
عوامل محیطی مؤثر بر سرعت و شدت فتوسنتز هستند.

به غیر از دو عامل محیطی ذکرشده در باال، چه عوامل محیطی و ساختاری گیاه را می شناسید که 
می توانند بر میزان فتوسنتز مؤثر باشند؟

تصویر 6  ـ4ـ فتوسنتز 

ورود کربن دی اکسید  به 
درون برگ ها

تولید قند

 انرژی نوری

ریشهمواد معدنی

آب

نور خورشید  

آزاد شدن اکسیژن
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گیاهان

2ـ1ـ4ـ اندام های گیاهی:
از اجتماع بافت ها، اندام های گیاهی ایجاد می شود. در 
گیاهان پیشرفته مثل گیاهان گلدار، اندام های گیاهی به 
دو گروه رویشی و زایشی تقسیم می شوند. اندام های 
ریشه،  و شامل  گیاه اند  رویشی  رویشی مسئول رشد 

ساقه و برگ می شوند.
ریشه: به غیر از چند گیاه )مثل خزه( بقیه گیاهان 
خاک  داخل  در  خشکی  گیاهان  ریشۀ  دارند.  ریشه 
و  آب  جذب  آن  نقش های  از  یکی  و  می گیرد  قرار 
امالح معدنی است. چغندر و هویج دارای ریشه های 

دارند. غذایی  ارزش  ما  برای  که  ذخیره ای اند، 

ساقه: ساقه اندامی از گیاهان است که دو کار مهم 
می دهد: انجام 

1ـ نگه داشتن برگ ها، گل ها و میوه ها.
2ـ هدایت و رساندن آب و مواد معدنی جذب شده 
در  غذایِی ساخته شده  مواد  و جابه جایی  برگ ها  به 

به ریشه و به جاهای دیگر گیاه. برگ ها 
ساقه در بعضی از گیاهان کار مهم دیگری هم انجام 
می دهد و آن اندوختن ماده های غذایی است )مانند 
نیشکر(. پیاز، ریزوم و غده انواعی از ساقه هستند که 

در تکثیر گیاه نقش دارند )تصویر 7ـ4(.

تصویر 7ـ4ـ انواع ساقه های تغییر شکل یافته

ریزوم

پیاز

 برگ های ذخیره ای

ساقۀ کفه ای پیاز

ساقۀ رونده ساقه پیچنده

برگ ها

ساقه
پهن

ساقه رونده

 ساقه غده ای
غده
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برگ ها: بر روی ساقه تشکیل می شوند. برگ اندام اصلی فتوسنتزِی گیاه است. یاخته های میانبرگ )تصویر 8ـ4( 
بیشترین کلروپالست را دارند و بخش اصلی برگ را می سازند و مسئول انجام دادن فتوسنتز هستند.

تصویر 8ـ4 ـ ساختار برگ

روپوست

میانبرگ

 آوند چوبی

پوستکآوند آبکش
رگبرگ

 روزنه هوایی

آب
گاز
قند

مواد معدنی  

اندام های زایشی گیاه در تولید مثل گیاه نقش دارند. 
تولیدمثل  بخش  در  فصل  ادامۀ  در  که  همان طور 
تکامل  براساس  بخش،  این  خواند،  خواهید  گیاهان 

درخت  در  مثال  برای  بود.  خواهد  متفاوت  گیاهان، 
کاج مخروط ها اندام های زایشی اند ولی اندام زایشی 

است. مادگی  و  پرچم  سیب،  درخت 

2ـ 4  رده بندی گیاهان:
عرصۀ کرۀ خاکی شاهد گیاهان گوناگونی است. برای درک بهتر، گیاهان براساس ویژگی هایی مثل آوند، دانه 

و گل طبقه بندی می شوند )تصویر 9  ـ4(.

تصویر 9 ـ4ـ طبقه بندی گیاهان

گیاهان

آوندداربدون آوند

 نهاندانگانبازدانگان نهانزادان آوندیخزه گیان
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گیاهان

1ـ2ـ4ـ خزه ها )نهانزادان بدون آوند(:
خزه ها گیاهانی بدون آوند و بدون دانه اند که در مناطق مرطوب، رویش و گسترش دارند. از بخش های سبز این گیاهان 
می توان برای تکثیر غیرجنسی استفاده کرد. اما این گیاهان به منظور تولیدمثل جنسی هاگ تولید می کنند. از خزه ها 

برای نشان دادن آلودگی هوا و آلودگی غذای دام و طیور استفاده می شود )تصویر 10ـ4(. 

بخش مولد هاگ

 بخش رویشی

تصویر 10ـ4ـ بخش مولد هاگ در خزه )سمت چپ( و پیت )سمت راست(، که از نوعی خزه به دست می آید. پیت به عنوان بستِر 
کشت گیاهی مورد استفاده قرار گیرد و خواص ضد میکروبی دارد.

2ـ2ـ4ـ نهانزادان آوندی:
نهانزادان گیاهان آونددار ولی بدون دانه هستندکه خاص 
مناطق مرطوب اند و با هاگ تولیدمثل می کنند. گیاهان 
معروف ترین  آوند هستند. سرخس ها  دارای  گروه  این 

گروه نهانزادان آوندی به شمار می روند.
3ـ2ـ4ـ بازدانگان:

گیاهان دانه دار براساس این که دانه های آنها توسط 
گروه  دو  به  نشود  یا  شود  احاطه  میوه  بخش های 
بازدانگان  می شوند.  تقسیم  نهان دانگان  و  بازدانگان 

احاطه  پوششی  را  آنها  دانۀ  که  هستند  گیاهانی 
درختچه  یا  درخت  به صورت  گیاهان  این  نمی کند. 
وجود دارند و چوبی می شوند. مهم ترین و اصلی ترین 
گروه بازدانگان امروزی مخروط داران هستند که کاج 
نوع  دو  گروه  این  در  آنهاست.  معروف ترین  سرو  و 
مخروط نر و ماده وجود دارد و دانه در مخروط ماده 
در  که  همان طور  11ـ4(.  )تصویر  می شود  تشکیل 
ادامه خواهید خواند، درون دانه از رویش سلول تخم، 

می آید. به وجود  گیاهچه 

تصویر 11ـ4ـ تولید دانه در کاج 1ـ روی شاخه مخروط های نر و ماده تشکیل می شوند، 2ـ در 
مخروط نر درون کیسه های گرده، دانه های گرده کاج تولید می شوند، 3ـ در مخروط های ماده 

تخمک ها پدید می آیند، 4ـ بعد از گرده افشانی و تشکیل سلول تخم، دانه تولید می شود. 

گرده افشانی
دانه های گرده

کیسۀ گرده

مخروط نر
 مخروط ماده

تخمک

پوستۀ دانه

سلول تخم

اندوختۀ غذایی
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4ـ2ـ4ـ نهاندانگان:
نهاندانگان برای تولیدمثل جنسی ساختاری به نام گل را به وجود می آورند. بیشتر گیاهانی که امروزه با آنها 
سروکار داریم و در اطراف خود مشاهده می کنیم به گروه گیاهان گلدار )نهاندانگان( تعلق دارند. در این گروه 
از گیاهان دانه در داخل میوه مخفی است. گیاهان نهاندانه به دو گروه گیاهان تک لپه )مثل گندم و ذرت( و 

دولپه )مثل نخود و لوبیا( تقسیم می شوند.

3ـ4 تولیدمثل و تکثیر گیاهان:
و  جنسی  روش  دو  به  گیاهان  تولیدمثل  و  تکثیر 
جنسی  مثل  تولید  در  می شود.  انجام  غیرجنسی 
یاخته های  با دخالت  و  دارند  نقش  زایشی  اندام های 
جنسی نر و ماده انجام می شود. در گیاهان بدون دانه 
رویش  سپس  و  هاگ  تشکیل  با  جنسی  تولیدمثل 
در  و رشد هاگ در شرایط مساعد صورت می گیرد. 
تولیدمثل  )گلدار(  نهاندانه  گیاهان  و  بازدانه  گیاهان 

است.  دانه  تشکیل  با  همراه  جنسی 
1ـ3ـ4ـ اجزای گل:

همان طور که قباًل اشاره شد، گل دستگاه زایشی گیاه 
است. با توجه به )تصویر 12ـ4( اجزای یک گل کامل 

از خارج به داخل عبارت اند :
الف( کاسبرگ: نقش حفاظت از غنچه را دارد.

افشانی  گرده  برای  حشرات  جلب  در  گلبرگ:  ب( 

دارد. نقش 
از دو بخش میله و بساک تشکیل شده  پ( پرچم : 
است. در بساک گرده های گل تولید و رها می شود.
ت( مادگی: معموالً از سه بخش ُکالله، خامه و تخمدان 
قرار  تخمک ها  تخمدان ها،  درون  است.  شده  تشکیل 

دارند که به دانه تبدیل می شوند.
از  هنگام جدا شدن  و  است  یافته  لقاح  تخمک  دانه، 
و  غذایی  مواد  )رویان(،  گیاهچه  حاوی  مادر،  پایۀ 
پوسته است. دانه هایی که از پایۀ مادر جدا می شوند 
آنها در  فعالیت حیاتی  و  رطوبت شان کاهش می یابد 
قرار  دانه ها وقتی در شرایط مساعد  پایین است.  حد 
می گیرند جوانه می زنند. طی این فرایند پوستۀ دانه 
پاره می شود و گیاهچه از آن خارج می گردد )تصویر 

12ـ4(.

تصویر 12ـ4ـ چرخۀ زندگی گیاهان گلدار و تولید مثل جنسی در این گیاهان

گلبرگکاسبرگ

میله

پرچمبساک

تخمدان
خامه

کالله مادگی

رویش گیاهچه
دانه

دانه

گیاهچه )رویان(میوه

سلول تخم                                         

  لقاح سلول های جنسی نر و ماده   

 سلول جنسی نر  
سلول جنسی ماده

کیسٔه رویانی
تخمک

تخمدان

بساکدانۀ گرده

 لولٔه گرده
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آزمایش کنید

فکر کنید

فعالیت

گیاهان

1ـ در کشاورزی برای تکثیر چه گیاهانی از بذر استفاده می شود؟ مزایای این نوع تکثیر را بنویسید.
2ـ چرا بعضی از دانه ها برای رویش به یک دورۀ سرما نیاز دارند؟

2ـ3ـ4ـ تولیدمثل غیرجنسی:
تکثیر و تولید مثل غیرجنسی نیز در اغلب گیاهان دیده می شود. در تولیدمثل غیرجنسی بخش های رویشی گیاه 
نقش دارند. در )جدول 1ـ4( نمونه هایی از تولیدمثل رویشی با استفاده از ساقه های تغییرشکل یافته را مشاهده 

می کنید. 

مثالویژگی هانام

توت فرنگی، چمن، تمشک، نعناعبه حالت افقی بر سطح خاک رشد کرده است.ساقۀرونده

پیاز خوراکی، نرگس، اللهساقه ای بسیارکوتاه با برگ های ضخیم و گوشتی دارد.پیاز

ساقۀ زیرزمینی که به صورت افقی در زیر خاک رشد می کند و در انتهای آن جوانۀ ریزوم
زنبق، سرخس، نیشکرانتهایی وجود دارد.

سیب زمینیساقه زیرزمینی و گوشتی که به منزلۀ انتهای ساقه است.غده

زعفران، گالیولبُنه نسبت به پیاز ساقه بزرگ تري دارد اما فاقد فلس هاي متعدد است.بُنه

با توجه به انواع تولیدمثل غیرجنسی و روش تکثیر رویشی گیاهان که تاکنون ذکر شده است، مزایا و 
معایب این نوع تولید مثل را بنویسید.

دو گلدان را با خاک پر کنید، پیازی را بردارید و قسمت باالیی آن را جدا کنید و قسمت پایین آن را در 
داخل یکی از گلدان ها بکارید. سپس یک سیب زمینی را بردارید و بخشی از آن را که دارای جوانه است، 
جدا کنید و در گلدان دیگر قرار دهید؛ به مدت یک هفته دو گلدان را آبیاری کنید. در پایان دو گلدان را 

به کالس بیاورید و نتیجه کار خود را با دانش آموزان دیگر مقایسه کنید.

از  دانه،  بر  عالوه  گیاهان،  تکثیر  برای  نیز  انسان 
و  قلمه زدن  می کند.  استفاده  آنها  رویشی  بخش های 
پیوندزدن روش های دیگری از تکثیر رویشی گیاهان 

است که در درختان انجام می شود. در قلمه زدن بخشی 
از ساقۀ گیاه را جدا می کنند و در بستر مناسب قرار 
می دهند تا ریشه دار شود. در پیوند زدن، جوانه ای از 

جدول 1ـ4 ساقه های تغییرشکل یافته که در تولیدمثل غیرجنسی گیاهان نقش دارند
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درخت مورد نظر را به درخت دیگر پیوند می زنند تا بعد از رشد جوانه، شاخه ای به وجود آید که ویژگی های درخت 
)تصویر 13ـ4(. باشد  را داشته  موردنظر 

روش کشت بافت نیز از روش های جدید تکثیر گیاهان است. در این روش، قطعه ای از گیاه را بر روی محیط 
کشت استریل )عاری از میکروب( کشت می دهند و از رشد آن و کنترل شرایط کشت سرانجام گیاهچه های 

جدیدی حاصل می شود )تصویر 14ـ4(. 

تصویر 13ـ4 ـ نحوۀ انجام پیوند در گیاهان و نمونه هایی از گیاهان پیوندی

مراحل قرار دادن 
روی پایۀ پیوند

مراحل جداسازی 
جوانۀ مطلوب

تصویر 14ـ4ـ تکثیر گیاهان به روش کشت بافت

 تشکیل بافت تمایز یافتهبافت گیاهی

 ایجاد ساقه ایجاد ریشه
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تحقیق کنید

گیاهان

نام چند گیاه و درخت در اطراف خود را در دفترچه ای یادداشت کنید. سپس به مراکز پرورش یا فروش 
گل و گیاه یا به مزارع کشاورزی بروید و راه های ازدیاد و تکثیر آنها را بپرسید و آنها را در دفترچه و در 
مقابل نام هر گیاه یادداشت کنید و سپس بهترین راه برای تکثیر هر گیاه را همراه با دلیل آن بنویسید.

الف( کدام روش یا روش ها بیشترین کاربرد را در تکثیر گیاهان دارد؟
ب( آیا بین روش تکثیر یک گیاه و گونۀ آن گیاه رابطه ای وجود دارد و آیا گیاهان مشابه روش های 

تکثیر یکسانی دارند؟

4ـ4 تغذیۀ گیاهی:
تغذیۀ گیاهی شامل این موارد است: جذب مواد معدنی 
بیوشیمیایی  فرایندهای  اجرای  برای  نیاز  مورد  خاِم 
ضروری از محیط، توزیع آنها در داخل گیاه و کاربرد 
آنها در رشد گیاه. بخش عمدۀ عناصِر شیمیایی به صورت 
یون های معدنی از خاک جذب می شوند. تارهای کشندۀ 
ریشه در جذب یون های معدنی نقش مهمی دارند. دو 

معیار اصلی برای ضروری بودن عناصر وجود دارد:
تکمیل  گیاه  زندگی  چرخۀ  عنصر  این  غیاب  1ـ   در 

نشود.

2ـ بخشی از ساختار مولکول ها یا اجزایی از گیاه باشد. 
این مولکول ها و اجزا برای رشد گیاه الزامی هستند.

در حـال حاضر 17 عنصر، بـه عنوان عناصر ضـروری 
عناصر  این  است.  شده  تعیین  و  شناسایی  گیاهان 
می شوند.  تقسیم  کم مصرف  و  پرمصرف  گروه  دو  به 
از عناصر  کربن، پتاسیم، منیزیم و فسفر نمونه هایی 
از  مثال هایی  منگنز  و  مس  روی،  آهن،  و  پرمصرف 

عناصر کم مصرف اند )تصویر 15ـ4(.

تصویر15ـ4ـ نمونه هایی از کمبود عناصر کم مصرف در گیاهان
کمبود آهن کمبود روی کمبود مس

   
5ـ4  گیاهان و انسان:

1ـ5ـ4ـ کشاورزی و اهلی سازی گیاهان: 
اولین کشت برنامه ریزی شده گیاهان حاصل  احتماالً 
اهلی سازی  است.  بوده  ساده  وقایع  از  مجموعه ای 
ناحیۀ  در  پیش  سال   13000 حدود  در  گیاهان 
خاورمیانه آغاز شد و با کشت جو وحشی و گندم و 
به دنبال آن عدس، نخود، زیتون، خرما و انگور همراه 
غذا  تأمین  گیاهان  کشت  از  اولیه  هدف  است.  بوده 

برای انسان ها بوده است ولی بعداً کشت گیاهان برای 
است. گرفته  صورت  دیگری  متعدد  اهداف 

امروزه نیز یکی از اهداف مهم در کشت گیاهان تولید 
16ـ4(  )تصویر  حبوبات  و  غالت  است.  غذایی  مواد 
اغلب  در  مردم  غذایی  منابع  مهم ترین  از  گروه  دو 
نقاط جهان است. همچنین انواع میوه ها، سبزیجات، 
صیفی جات و دانه های روغنی از مهم ترین محصوالت 
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بیشتر بدانید

گیاه  دارند.  غذایی  مصارف  که  هستند  کشاورزی 
پنبه )تصویر 17ـ4( برای استفاده در صنایع پوشاک 
زینتی  استفاده های  برای  گیاهان  از  دیگر  گروهی  و 

می شوند.  کشت 
منحصر  اهلی شده  گیاهان  به  گیاهان  از  استفاده 
موارد  در  نیز  وحشی  گیاهان  از  انسان  نمی شود. 
چوب  به  وابسته  صنایع  سوخت،  قبیل  از  بسیاری 
که  گیاهان،  از  گروهی  از  می کند.  استفاده  کاغذ  و 
دارای ترکیبات معطرند، به صورت ادویه و طعم دهنده 

می گردد.  استفاده 
عالوه بر مصارف ذکرشده، گیاهان از منابع مهم داروهای 
گیاه شناسی  گذشته،  در  می آیند.  به شمار  پزشکی 
به عنوان یکی از شاخه های پزشکی به شمار می آمده 

است.
داروهای گیاهی، نسبت به ترکیبات آزمایشگاهی، به 
صرف هزینه و انرژی کمتری نیاز دارد. بخش دارویی 
گیاه ترکیبات شیمیایی ثانوی است که در برخی از 
گونه های گیاهی ساخته می شود. در کشور ما حدود 
در  بیشتری  میزان  به  دارویی،  گیاهی  گونۀ   450

قرار می گیرد. استفاده  مورد  مناطق مختلف، 
شکل 17ـ4ـ پنبه از سودمندترین گیاهان، که در تولید الیاف، 

روغن و غذای دام کاربرد دارد.

شکل16ـ4ـ سویـا یـکی از غنی تـرین منابع غـذایی در بین 
گیاهان است.

وینکریستین1 دارویی است که در درمان سرطان کاربرد فراوانی دارد. این ترکیب از گیاهی به نام پروانش 
قرمز استخراج می گردد و در نواحی گرم زمین به طور گسترده پراکنش دارد. کینین2 مادۀ دیگری با منشأ 
گیاهی است که از آن برای درمان ماالریا استفاده می شود. این ترکیب از پوست درخت سین کونا به دست 

می آید که بومی آمریکای جنوبی است. 
داروی مهمی مانند Dـ  توبوکورانین کلرید، که در عمل جراحی قلب باز از آن به عنوان شل کنندۀ ماهیچه 

استفاده می شود، از گیاه جنگلی درخت نان تهیه می شود.

در مورد گیاهان دارویی موجود در منطقۀ خود، همچنین خواص دارویی و موارد استفادۀ از آنها، گزارشی تهیه تحقیق کنید
کنید و آن را به معلم خود ارائه دهید.

Vincristine ـ1
Quinine ـ2
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گیاهان

ـ   سوخت های زیستی:  ـ 4 ـ  5  2
که  می شود  گفته  به  سوخت هایی  زیستی  سوخت 
انواع  از  سوخت  این  می شود  حاصل  فتوسنتز  از 
زیستی،  سوخت های  است.  تجدیدپذیر  انرژی های 
انرژی  امنیت  به  انرژی،  بحران  عواملی چون  از  پس 
توسط  کربن  انتشار  از  نگرانی  است.  نیازمند  بیشتر 
توجه  مورد  شدیداً  فسیلی  سوخت های  سوزاندن 
زیستی  سوخت  است.  گرفته  قرار  همگانی  و  علمی 
زغال  و  باشد. چوب  گاز  یا  مایع  است جامد،  ممکن 
زیست دیزل،  جامد،  زیستی  سوخت های  از  نمونه ای 
اتانول و متانول از سوخت های زیستی مایع، متان و 

هستند. گازی  زیستی  سوخت های  از  هیدروژن 
زیست  دیزل از دانه های روغنی )تصویر 18ـ4(، روغن های 
و  می آید  به دست  بازیافت شده  روغن های  و  حیوانی 
از تـرکیب شیمیایی روغـن هـای گیاهـی یـا حیوانی 
حاصل  اتانول(  )یا  متانول  و  سدیم  هیدروکسید  با 
می شود. زیست  دیزل می تواند به عنوان سوخت خالص 
در خودروها به کار رود )تصویر 19ـ4( اما برای کاهش 
هیدروکربن ها  و  مونوکسیدها  کربن  ذره ها،  سطح 
درخودروهای دیزلی، از افزودنی دیزل استفاده می شود. 
زیست  دیزل، همگانی ترین سوخت زیستی در اروپاست.

اتانول زیستی نیز نوعی سوخت الکلی جایگزین برای 
بنزین است که توسط میکروارگانیسم ها و آنزیم ها از 
ذرت،  گندم،  )مانند  قندی  و  نشاسته ای  محصوالت 
نیشکر و چغندر قند( تولید می شود )تصویر 20ـ4(. با 

تصویر 18ـ4ـ مزرعه کشت دانه های روغنی جهت تولید سوخت 
زیستی در اروپا

تصویر 19ـ4ـ اتوبوسی که برای سوخت از زیست دیزل استفاده 
می کند. 

تصویر 20ـ4ـ چرخۀ تولید سوخت زیستی
قند

کشت گیاهان برای تولید سوخت زیستی

تولید سوخت زیستی توسط میکروب ها

 انرژی خورشید   

عصاره گیری، پاالیش و تغییرات آنزیمی
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آزمایش کنید

پیشرفت فناوری، سلولزهایی مانند درختان و چمن ها را 
نیز می شود به عنوان ماده خام در فرآوری اتانول زیستی 
برای  خالص  به صورت  می توان  را  اتانول  برد.  به کار 
سوخت خودرو به کار برد اما بیشتر به دلیل اینکه اکتان 
افزودنی  از  یابد  بهبود  عملکرد خودرو  و  یابد  افزایش 
با  اتانول زیستی، در مقایسه  بنزین استفاده می شود. 
بنزین معمولی 30 تا 65 درصد مقدار کربن دی اکسید 

را کاهش می دهد و مقدار کربن دی اکسیدی که از اتانول 
زیستی تولید می شود برابر با مقدار کربن دی اکسیدی 

است که گیاه برای ساخت آن مصرف کرده است.
به سوخت  نسبت  زیستی  در جهان، سوخت  امروزه   
ترابری 9 درصد افزایش یافته است. در حال حاضر، نیز 
در جهان برای سوخت های زیستی و باال بردن ظرفیت 

آن سرمایه گذاری بیشتری شده است.

آزمایشی طراحی کنید و بر اساس مراحل تولید سوخت زیستی، با استفاده از دانه های روغنی، سوخت زیستی 
تهیه کنید.

ارزشیابی پایانی فصل چهارم
1 چرا برخی افراد برای تکثیر یک گیاه خاص، به منظور فروش، ترجیح می دهند ازبخش های رویشی گیاه استفاده 

کنند تا دانۀ گیاه؟ 
2 طب سنتی و استفاده از داروهای گیاهی چه مزیت هایی دارد؟

3 برچه اساسی یک عنصر به عنوان عنصر ضروری برای گیاهان درنظر گرفته می شود؟ 

4 مهم ترین مزایای استفاده از سوخت های زیستی را بنویسید. 

پروژه
در مورد عملکرد عناصر کم مصرف در گیاهان و عالئم و آثار ناشی از کمبود یا فقدان این عناصر در گیاه تحقیق 

نمایید و نتایج را در کالس ارائه دهید. 


