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:مقدمه 
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.کنندمی(فتوسنتز)

هاینامبهرویشیبخشسهدارایگیاهان

.هستندبرگوساقه،ریشه



:ریشه 

.دانه درون خاک از طریقه پوسته خود آب را جذب می کند

ج خاردرون دانه رشد می کند و اولین بخشی که پس از جوانه زدن از دانه( گیاهک ) جنین گیاه 

.استریشهمی شود 

.وجود داردتارکشندهروی ریشه تارهای باریک و نازکی به نام 

ر آب و مواد محلول در آب را از خاک می گیرند و دراختیار گیاه  قرا: وظیفه تارهای کشنده 

.می دهند



وجود تارهای کشنده برای ریشه ها ضروری است و در صورت: اهمیت تارهای کشنده 

.یردچون دیگر آبی به گیاه نمی رسد و گیاه می م. کنده شدن آنها گیاه از بین می رود 

ا تارهای هنگام جابجا کردن گیاهان باید ریشه گیاه را با خاک اطرافش برداشت ت: نکته 

.کشنده گیاه کنده نشود



: وظایف ریشه 

نگه داری گیاه در خاک-1

جذب آب و مواد محلول موجود در خاک -2

برخی از ریشه ها مواد غذایی گیاه را در خود -3

نگهداری می کنند ماننده هویج، ترب، شلغم وچغندر



: آوند 

ساقه این مواد را ریشه پس از جذب آب و مواد محلول در خاک آن را به ساقه می فرستد تا 

.به برگ ها برساند

ی گیاه می رساند در ساقه لوله های بسیار باریکی وجود دارد که آب را به قسمت های باال

.می گویندآوندبه این لوله ها 

آوند آبکش –2آوند چوبی       -1:   انواع آوند ها 

مواد غذایی ( آوند چوبی ) آوند ها عالوه بررساندن مواد محلول به برگ ها : وظایف آوند 

.می رساند( آوند آبکش )ساخته شده در برگ ها را به بخش های مختلف گیاه 



.می گویندرگ برگبه امتداد آوند ها در برگ ها : رگ برگ 



96فعالیت صفحه 

به دلیل شیرین شدن برگ های جعفری این است که آب شیرین از طریق آوند ها: علت

.ساقه سپس به برگ ها می رسد 



:وظایف ساقه 

( به کمک آوند های چوبی ) حمل مواد محلول از ریشه تا برگ -1

(به کمک آوندهای آبکش ) حمل مواد غذایی ساخته شده در برگ به  اندام های مختلف گیاه -2

نگه داری دانه ، میوه ، برگ و گل -3

نند مانند کرفس ، برخی از ساقه ها مواد غذایی ساخته شده در برگ را در خود ذخیره می ک-4

کاکتوس ، سیب زمینی



راه ورود هوا به گیاه 

97فعالیت صفحه 

ی مشاهده می کنیم پشت و روی برگ ، سوراخ های

وجود دارد که هوا ازاین طریق وارد گیاه می شود 

.  می گویند روزنهبه این سوراخ ها  

یق مورد نیازخود را از طراکسیژنگیاهان : نکته 

.ندپس می دهکربن دی اکسید روزنه ها دریافت و 



: برگ 
.در گیاه است غذاسازیو تنفسمحل و اندام اصلی برگ

.نجام می گیردعمل تبادل هوا بین برگ و محیط اطراف توسط روزنه های موجود در برگ ا

:نکته 

با باال رفتن زیاد دما یا آلودگی هوا

.روزنه ها بسته می شوند



98فکر کنید صفحه 

اگر بررو و پشت برگ های گیاه شمعدانی مقداری وازلین 

چرا؟ . بمالیم ، آن برگ ها پژمرده میشوند

وازلین روزنه های موجود دررو و پشت برگ را می پوشاند 

و مانع ورود اکسیژن و خروج کربن دی اکسید می شود و 

.گیاه پژمرده می شود



: نکته 

ود و می توان آن ها را به در بعضی از گیاهان مواد غذایی ساخته شده در گیاه در برگ ذخیره می ش

.عنوان ماده غذایی استفاده کرد



:فتوسنتز

به عمل غذا سازی گیاهان سبز در برابر 

نور و جذب کربن دی اکسید از محیط ، 

.گویندفتوسنتزآب و امالح از خاک ، 



پایان


