
 

 

 

 

  

 زیست دهم 7جزوه ی فصل 

 جذب و انتقال مواد در گیاهان



 

 

 

 

 



 

 

 گیاهان سه گروه از مواد را جذب می کنند

 عمدتا ریشه . آب:1

 . کربن2

 الف. بیشتر کربن دی اکسید: روزنه ها، عدسک ها در برگ ها و ساقه ها

 ب. کمتر بی کربنات: جذب از راه برگ وریشه

 جذب عمدتا از ریشه :(و ... )نیتروژن، گوگرد، پتاسیم وکلر. مواد معدنی3

 ...دو طریق جذب می شودکربن دی اکسید به 

 از طریق روزنه ها و عدسک ها . به صورت مولکول های گازی:1

 از طریق برگ ها یا ریشه ها . به صورت بی کربنات:2

  کربن دی اکسید + آب          کربنیک اسید           یون هیدروژن + یون بی کربنات 

  2اندام های چوبی نیازی به جذبCo (2ندارند، چون فتوسنتز نمی کنندCo  در فتوسنتز

 مصرف می شود(.

 .اکسیژن به صورت مولکول های گازی از طریق روزنه ها و عدسک ها جذب می شود 

 از سه نوع ماده تشکیل شده است خاک

 . مواد آلی1

 . مواد غیر آلی )مواد معدنی(2

 . میکروارگانیسم ها3

pH :خاک  

 بازی. 2. اسیدی          1

 مقدار هوای خاک:



 

 

. اگر ذرات تشکیل دهنده ی خاک درشت باشد مانند شن و ماسه: هوای بیشتری در بین ذرات 1

 وجود دارد

 

 ذرات دارد. نیدر ب یکمتر یباشد مانند رس. هوا زیخاک ر یدهنده  لی. اگر ذرات تشک2

 شن و ماسه. 1شکل 

 . انواع خاک رس2شکل 



 

 

 .نگهداری آب به نوع خاک بستگی دارد. ماسه نمی تواند آب نگه دارد 

  هوموس: بقایای جانوران، گیاهان، باکتری ها و قارچ ها می باشد.)مواد معدنی جز هوموس

 نمی باشند.(

 

 یون های مثبتی مانند ،مواد اسیدی خاک Ca ،4NH ،K ،mg  را در سطح خود نگه می

 دارند.

 اسید خاک

 الف. حفظ یون های مثبت

 ب. تغییر شیمیایی در ماهیت سنگ ها

 :به دلیل اندازه ی بزرگ ذرات شن و ماسه، فاصله ی بین ذرات آن ها زیاد  شن و ماسه

می باشد و نفوذ پذیری باالیی دارند. به دلیل نفوذ پذیری باال مقدار زیادی آب و هوا می 

تواند وارد خاک شود. به عبارت دیگر میزان زه کشی آب و تهویه باالست ولی میزان مواد 

 ت.غذایی در این نوع خاک کم اس

 . گیاخاک3شکل 



 

 

 :ذرات رس اندازه ی کوچکی دارند و فاصله ی کمی بین ذرات خود دارند به همین  رس

دلیل میزان نفوذ پذیری رس کم است. در نتیجه میزان زه کشی آب و تهویه پایین است. 

 ولی میزان مواد غذایی در این خاک زیاد است.

 :یرا هم مقدار بهترین خاک، خاکی است که مخلوطی از رس و شن باشد. ز خاک مناسب

 آب و هوای آن کافی است. و هم می تواند مواد غذایی بیشتری را در خود نگه دارد.

 نقش گیاخاک

 الف. جلوگیری از شسته شدن یون ها در خاک

 ب. اسفنجی شدن خاک)گیاخاک باعث نرمی خاک می شود(

 ج. هوازدگی شیمیایی

 

  ترکیبات اسیدی تولید کنندهم اجزای گیاهی و هم اجزای غیر گیاهی می توانند 

  عالوه بر گیاخاک و جانداران خاک، ریشه ی گیاهان نیز می تواند ترکیبات اسیدی تولید

 کند.

 .در هوازدگی شیمیایی، ترکیب شیمیایی اجزای سنگ ها تغییر می کند 



 

 

 تعامل ریزاندامگان با گیاهان

 ر آفت ها و بیماری هاکمک به تامین مواد مغذی، محافظت از گیاه در براب الف. مفید:

 بیماری زایی در گیاهان ب. مضر:

 

 



 

 

 مقدار موادمعدنی در خاک

  ترکیبات اسیدی گیاخاک: یون ها را در سطح خود نگه می دارند           افزایش مقدار

 مواد معدنی خاک

 جریان آب           یون ها ار می شوید          کاهش مقدار مواد معدنی خاک 

    مقدار مواد معدنی در خاک با مقدار رس رابطه ی مستقیم دارد.        مقدار رس 

 .مقدار شن و ماسه          با مقدار شن و ماسه رابطه ی عکس دارد 

 .هوازدگی          مقدار مواد معدنی در خاک با هوازدگی رابطه ی مستقیم دارد 

 منبع آمونیون موجود در خاک

 الف. باکتری های تثبیت کننده ی نیتروژن

 ب. باکتری های آمونیاک ساز

آمونیومی که توسط باکتری های تثبیت کننده ی نیتروژن و آمونیاک ساز تولید می شود دو 

 داردسرنوشت متفاوت 

 . ممکن است توسط ریشه جذب شود و مورد استفاده قرار گیرد.1

 . توسط گروه دیگری از باکتری ها به نام باکتری های نیترات ساز مصرف شوند.2

 .آمونیوم از ریشه به اندام هوایی منتقل می شود 

 ن باکتری های تثبیت کننده ی نیتروژن، نیتروژن را احیا می کنند)با اضافه کردن هیدروژ

 به آن( و آن را تبدیل به آمونیون می کنند.

  .باکتری های نیترات ساز و آمونیاک ساز، باکتری تثبیت کننده ی نیتروژن نیستند 

  4باکتری های نیترات ساز آمونیومNH  را به نیترات-
3No  تبدیل می کنند . برای این کار

 اکسیژن مصرف می کنند و آمونیوم را اکسید می کنند



 

 

 خاکزی مورد نیاز چرخه ی نیتروژن: باکتری های

 . باکتری های تثبیت کننده ی نیتروژن1

 . باکتری های آمونیاک ساز2

 . باکتری های نیترات ساز3

 

 مواد آلی ترکیبات دارای کربن می باشند که توسط یاخته های  چه موادی آلی هستند؟

 زنده ساخته می شوند.

؛ ترکیبات معدنی هستند( که در یاخته 2Co  ،Co ،3Hcoنکته: هر ترکیب کربن داری)

 ساخته می شود آلی نیست اما هر ترکیب آلی حتما کربن دار است.

 همه ی موادی که عنصر کربن را ندارند. به جز کربن دی  چه موادی معدنی هستند؟

 اکسید، کربن مونواکسید، بی کربنات و کربنیک اسید

 

 



 

 

 جانوران

 مواد آلی و اکسیژن تولید می کنند.توانایی غذا سازی دارند،  . اتوتروف:1

توانایی غذاسازی ندارند، مواد آلی و اکسیژن تولید شده توسط هتروتروف ها را  . هتروتروف:2

 مصرف می کنند.

 خیر آیا هر اتوتروفی فتوسنتز می کند؟

 اتوتروف ها به دو دسته تقسیم می شوند

 از نور بدست می آورد انرژی مورد نیاز برای ساخت مواد آلی را . فتواتوتروف:1

 انرژی مورد نیاز برای ساخت مواد آلی را از مواد شیمیایی بدست می آورد . شیمیواتوتروف:2

خیر بعضی از باکتری ها و آغازیان نیز فتوسنتز می  آیا هر فتوسنتز کننده ای گیاه است؟

کنند.)همه ی جانوران و قارچ ها هتروتروف اند. جدیدا گونه ی جانوری یافت شده است که 

 فتوسنتز می کند و گوسفند دریای نام دارد.(

خیر بیشتر گیاهان فتوسنتز می کنند)گیاه سس و گل  آیا همه ی گیاهان فتوسنتز می کنند؟

 توسنتز نمی کنند(.جالیز ف

ها نمی توانند مستقیما ماده ی معدنی تولید کنند و اگر ماده ی معدنی در یاخته تولید شود یاخته 

 حاصل می شود. 2Coدر اثر تجزیه ی مواد آلی در یاخته بوده است. مثال از تجزیه ی گلوکز 

یط اطراف خود جذب جانداران چه اتوتروف و چه هتروتروف باید مواد معدنی را از محهمه ی 

 کنند. زیرا هیچ جانداری توانایی تولید مواد معدنی را ندارد.

 

 



 

 

 

 .اغلب گیاهان از قارچ ریشه ای برای جذب فسفر کمک می گیرند 

 یچ کودی از جمله کود های آلی، مواد آلی را به گیاه نمی دهد. بلکه سبب ایجاد مواد ه

 معدنی مورد نیاز گیاه می شود.

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 . کود شیمیایی5شکل 

 . کود آلی4شکل 



 

 

 

 

 . کود زیستی6شکل 



 

 

  در گل ادریسی آلومینیم در گلبرگ ها تجمع می یابد و سبب تغییر رنگ گلبرگ ها از

 صورتی به آبی کمرنگ می شود.

 

 :101فعالیت صفحه 

یکسانی تهیه کرده و گیاهان را در آن ها قرار می دهیم. برای تاثیر هر عنصر، محلول های 

فقط مقدار آن عنصر را در محلول تغییر می دهیم و تاثیر آن را بر رشد گیاه بررسی می 

 کنیم.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 :هر دو طرف از زندگی با هم سود می برند. رابطه ی هم زیستی 

  توانند مواد معدنی را به مواد آلی تبدیل کنند.همه ی قارچ ها هتروتروف اند و نمی 

 .در هر نوع قارچ ریشه ای، انشعابات بدن قارچ به درون ریشه گیاه نفوذ می کند 

 .بیشتر گیاهان اتوتروف و غذا سازند 

         جانداران           فرمانرو            شاخه            رده           راسته            تیره    

 سرده           گونه

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 . قارچ ریشه ای7شکل 



 

 

 

 

  همه ی سیانوباکتری ها فتوسنتز می کنند. بعضی از سیانوباکتری ها تثبیت نیتروژن انجام

 می دهند.



 

 

  سیانو باکتری از محصوالت فتوسنتزی گیاه استفاده می کند. اگر سیانوباکتری فتوسنتز

می دهد پس چرا از محصوالت گیاه استفاده می کند؟ چون ممکن است در قسمت انجام 

 هایی از گیاه قرار بگیرد که نور کافی به آن نرسد.

  سیانوباکتری ها برای فتوسنتز باید سبزینه داشته باشند. باکتری ها اندامک ندارند. بنابراین

 در سیانوباکتری ها سبزدیسه وجود ندارد.

 

 



 

 

 

  سرخس آبی می باشد.آزوال نوعی 

 

 

 

 

 . آزوال8شکل 



 

 

 

 

 

 

 

 . گیاه گونرا9 شکل



 

 

 

 سس ریشه ندارد 

 :خیار، خربزه، هندوانه، کدو، بادمجان، گوجه فرنگی گیاهان جالیزی 

 . سس10شکل 



 

 

  گیاهان جالیزی فتوسنتز کننده اند و انگل نمی باشد.گل جالیز انگل است ولی 

 

 

 

 . گیاه گل جالیز11 شکل



 

 

 

 انواع روابط بین جانداران

 : به سه دسته تقسیم می شود. هم زیستی1

 سود می برد و نه زیانیکی سود می برد و دیگری نه  الف. هم سفرگی:

 هر دو طرف سود می برند ب. همیاری:

 در این رابطه انگل سود می برد و میزبان زیان می بیند. ج. انگلی:

 شکارچی سود می برد و شکار از بین می رود.. صیادی )شکار و شکارچی(: 2

 . گیاهان حشره خوار12 شکل



 

 

 در صورت منابع محدود و مشترک رخ می دهد. . رقابت:3

 

  امکان پذیر است.)انتشار هر ماده باعث کاهش اختالف غلظت در انتشار آب بدون اسمز هم

 محیط انتشار می شود.(

  پتانسیل آب در شروع محل انتشار آب )خاک( از همه جا بیشتر است و در محل پایان آن

 )برگ ها( به کمترین میزان خود می رسد.

 بنابراین بیشترین پتاسیل آب در خاک و کمترین پتانسیل آب در برگ هاست. 

 .هر چه فاصله ی آب تا خاک بیشتر شود، پتانسیل آب کمتر می شود 



 

 

 

 پروتئین تسهیل کننده ی عبور آب از غشا

   عبور آب از طریق این پروتئین ها بدون مصرف انرژی، در جهت شیب غلظت انجام می

 شود. 

  انرژی فرایند از نوع انتشار تسهیل شده می باشد. چون از طریق پروتئین و بدون مصرف

 است.

  با توجه به این که جا به جایی خاص آب از عرض یک غشای نیمه تراوا وجود دارد. نوعی

 اسمز می باشد.بنابراین اسمز به کمک کانال های پروتئینی نیز می تواند انجام شود.

 



 

 

 .آپوپالست شامل دیواره یاخته ای و فضای بین یاخته ای است 

 تی مربوط به جابه جایی مواد در مسیر کوتاه و در سطح ورود مواد به درون یاخته های روپوس

 یاخته می باشد.

 

 .آندودرم باعث یک طرفه شدن انتقال مواد می شود 

 .در خارجی ترین بخش استوانه ی آوندی الیه ی ریشه زا قرار دارد 



 

 

  .مسیر سیم پالستی از تارکشنده شروع می شود و تا آوند چوبی ادامه پیدا می کند 

 پالستی از تار کشنده شروع می شود و در آندودرم متوقف می شود. و به مسیر مسیر آپو

سیمپالستی تبدیل می شود. هر چند در آندودرم مسیر آپوپالستی متوقف می شود. اما پس 

 از آندودرم و در الیه ی ریشه زا مسیر آپوپالستی ادامه می یابد.



 

 

 

 رند. هم چنین بافت های زمینه ای، بافت های آوندی در برگ به صورت رگبرگ قرار می گی

 میانبرگ را تشکیل می دهند.

 :ورود آب و مواد معدنی از الیه ی ریشه زا به آوند چوبی بارگیری چوبی 

 :خروج آب و مواد معدنی از آوند های چوبی به بافت های دیگر باربرداری چوبی 

 

 

 



 

 

 



 

 

 سه عامل در ایجاد جریان توده ای نقش دارند 

 ای. فشار ریشه 1

 . مکش تعرقی2

 . هم چسبی و دگرچسبی3

 

فشار ریشه ای و هم چسبی و دگرچسبی مولکول های آب سبب تقویت پیوستگی  نکته:

 جریان آب می شود. مکش تعرقی علیه پیوستگی جریان آب است. 

 :چسبندگی مولکول های آب به هم هم چسبی 

 :چسبندگی مولکول های آب به مولکول های دیگر مثال آوند چوبی دگرچسبی 



 

 

 



 

 

  در اطراف روزنه دو یاخته داریم که دو انتهایشان به هم چسبیده است و طولشون در حال

 افزایش است ولی عرضشون زیاد نمیشه در نتیجه یاخته خمیدگی پیدا می کند.

 



 

 

 میزان تعرق

 پوسته برگ و ساقه <عدسک های ساقه مسن  <روزنه هوایی ساقه  <روزنه هوایی برگ 

 .روپوست به صورت غشایی و بی رنگ در سطح برگ قرار دارد 

  میزان تعرق فقط در روزنه های هوایی قابل تغییر است و کنترلی بر روی میزان تعرق از

 پوستک و عدسک انجام نمی شود.

 .هم تعرق باعث حرکت آب می شود و هم حرکت آب سبب تعرق می شود 

 .نیشکر نوعی دی ساکارید می باشد که در آن گلوکز با فروکتوز ترکیب شده است 

 .میزان باز و بسته شدن روزنه ها وابسته به فشار تروژسانسی آن ها می باشد 

  تعداد روزنه ها در برگ ها در سطح زیرین برگ بیش از سطح باالیی آن است. این امر یک

 سازگاری برای کاهش تعرق است.

 ور و دما تا حدی معین می تواند باعث باز شدن روزنه ها بشود.)افزایش خیلی زیاد افزایش ن

نور و دما سبب بسته شدن روزنه ها می شود.(افزایش رطوبت در هوا میزان تعرق را کاهش 

می دهد. چون هوا از بخار آب اشباع است، تمایل ندارد بخار آب بیشتری را از طریق روزنه 

 ها دریافت کند.

 وزنه ها تبادل گاز می باشدکار ر

 به کمک صعود شیره ی خام و عمل تعرق . خروج بخار آب:1

 . ورود کربن دی اکسید برای انجام فتوسنتز2



 

 

 

 شمارش تعداد روزنه ها در سطح برگ:

  در برگ تره، یاخته های روپوستی دراز و کشیده هستند ولی یاخته های همراه وجود

 روزنه نیز، در این گیاه کشیده هستند.ندارند. یاخته های نگهبان 

  در شمعدانی یاخته های همراه وجود دارند و به صورت شعاعی در اطراف یاخته های

 نگهبان قرار دارند.

  در میخک هم یاخته های همراه وجود دارند و عمود بر محور طولی یاخته های نگهبان قرار

 می گیرند.

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  هوا به علت کاهش دمای هوا در سطح برگ ها طی شبنم در شب های مرطوب که رطوبت

 میعان به قطرات آب تبدیل می شود رخ می دهد.

 تفاوت شبنم و تعریق:

شبنم در سطح برگ رخ می دهد. تعریق در انتها و لبه های برگ. از لحاظ منشا هم با هم  

 متفاوتند.

 تفاوت تعرق و تعریق

 تعریق تعرق

 صورت مایع خروج آب به خروج آب به صورت بخار

 روزنه آبی روزنه هوایی

 فقط در بعضی گیاهان علفی دیده می شود در همه ی گیاهان دیده می شود

 در نتیجه فشار ریشه ای ایجاد می شود. باعث حرکت شیره خام می شود

 



 

 

 

 

  درگیاهانی که در تاریکی قرار دارند همه ی روزنه ها بسته هستند. علت این موضوع

پتاسیم و کلر است که در تاریکی غیر فعال هستند. هم چنین تجمع  عملکرد پمپ های

بعضی قند ها در یاخته های نگهبان روزنه مانع باز شدن روزنه ها می شود. نمونه ی این 

دقیقه در زیر میکروسکوپ دیده شود. زیرا پس از این  15گیاهان باید به سرعت و پس از 

 می شوند.مدت، تحت تاثیر نور محیط روزنه ها باز 

  آب خالص بیشترین میزان پتانسیل آب را دارد. بنابراین آب وارد یاخته ها می شود و فشار

 تروژسانس یاخته ها افزایش می یابد و روزنه ها باز می شوند.

آب از یاخته ها خارج می شود و حالت پالسمولیز ایجاد می شود.در نتیجه  درصد: 4آب نمک 

 روزنه ها بسته هستند.

روزنه ها تا حدی باز می شوند. زیرا پروتئین های غشایی پتاسیم و کلر  : KCLمحلول نیم درصد 

را وارد یاخته می کنند و باعث افزایش فشار اسمزی درون یاخته می شوند. در نتیجه آب وارد 

یاخته می شود. و حالت تروژسانس ایجاد می شود. اما تعداد روزنه هایی که باز می شوند در آب 

 خالص بیشتر است.



 

 

 

  بخش های فتوسنتز کننده ی گیاه همیشه محل منبع هستند)بخش فتوسنتز کننده نیاز

 به مصرف مواد دارد ولی جز محل مصرف نیستند.(

  حرکت شیره ی خام در آوند چوبی فقط به سمت باالست در حالی که حرکت شیره ی

 پرورده در آوند آبکش در همه ی جهات است.



 

 

 قسمتی از حرکت شیره ی پرورده و مدل مونش را تشکیل می دهد. جریان توده ای 

 مقایسه ی پتانسیل آب در قسمت های مختلف گیاه

فضای بین یاخته  <یاخته های برگ  <آوند چوبی ساقه  <آوند چوبی ریشه  <پتانسیل آب خاک 

 پتانسیل آب هوای بیرون <های برگ 

 جا به جایی مواد در مسیر کوتاه

 اد در سطح یاخته. انتقال مو1

 به سه شکل صورت می گیرد . انتقال مواد در عرض ریشه2

 الف. سیمپالستی

 ب. آپوپالستی

 ج. عرض غشا

  وجود حباب های هوا در آوند چوبی می تواند در پیوستگی مولکول های آب و نیرو های

 هم چسبی و دگر چسبی آن ها اختالل ایجاد کند.

  انتشار و اسمز کل مواد را در گیاه منتشر می کنند.خزه گیان چون آوند ندارند فقط با 

 شکل صفحه ی آخر

وقتی قسمتی از پوست درخت را جدا می کنیم. چون در پوست آوند آبکش وجود دارد. در نتیجه 

شیره ی پرورده از آوند آبکش باالیی به پایینی نمی رسد و در آوند آبکش باالیی تجمع پیدا می 

 کند.



 

 

 

 

 

 


