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گفتار1: تولید مثل غیر جنسی

طبقه بندی گیاهان  

گیاهان براساس داشتن و یا نداشتن آوند، دانه و یا گل به چند گروه اصلی طبقه بندی می شوند که در جدول زیر قابل مشاهده است: 

رده بندی گیاهان

توضیحاتویژگیمثال هانام گروه گیاهمورد مقایسه

بدون آوند

بدون دانه

ساده ترین و قدیمی ترین گروه گیاهان اند خزهخزه ها
گامت نر وسیلۀ حرکتی )تاژک( دارد.و اندازۀ کوچکی دارند.

آونددار

به وسیلۀ هاگ در محیط مرطوب پراکنده سرخسسرخس ها
می شوند.

با قرارگیری در محیط های مرطوب 
رشد می کنند و گیاه جدید را به 

وجود می آورند.

دانه دار

 سرو بازدانگان
در این گیاهان در پشت سطح برگ توانایی تولید میوه و گل را ندارند. کاج

هاگدان ها تجمع پیدا کرده اند.

نهان دانگان

 ذرت تک لپه ای
 گندم

رگبرگ های موازی و ریشۀ افشان دارند. 
 تعداد گلبرگ در آن ها مضربی

نهان دانگان کامل ترین گروه از 3 است. 
گیاهان اند. 

دو لپه ای
 لوبیا 
  نخود

گل سرخ

رگبرگ های منشعب و ریشۀ مستقیم دارند. 
 تعداد گلبرگ در آن ها مضربی

از ۴ یا ۵ است. 

ترکیبها    

ترکیب با فصل ۶ دهم: گیاهــان هماننــد جانــوران بــرای زندگــی و رشــد بــه مــاده و انــرژی نیــاز دارنــد، امــا برخــالف آن هــا در جــای خــود ثابــت انــد. 
ــد. ــاص می دهن ــود اختص ــه خ ــن را ب ــی روی زمی ــای گیاه ــن گونه ه ــگان بیش تری نهان دان

ترکیب با فصل 7 یازدهم: گامت نر در خزه مانند یاختۀ جنسی نر در جانوران تاژک دار است.

ــژه  ــه وی ــت؛ ب ــر اس ــان هزینه ب ــرای گیاه ــد گل ب ــه تولی ــد ک ــت کنی ــد. دق ــد می کنن ــه گل تولی ــد ک ــی از گیاهان ان ــگان تنهــا گروه ــگان:  نهان دان  نهان دان
تولیــد گل هایــی کــه رنگ هــای گوناگــون، ترکیبــات معطــر، شــهد و... دارنــد. گیاهــان گل دار بیشــترین گیاهــان روی زمین انــد و توانســته اند پهنــٔه وســیعی 

از زمیــن را بــه خــود اختصــاص دهنــد. 

هشتگـــــــ   h .هرچه تعداد و تنوع گرده افشان ها در محیط افزایش یابد؛ میزان تولید مثل و پراکندگی آن ها نیز باال می رود

h .در طی تولید مثل جنسی در نهان دانگان و بازدانگان، ساختاری به نام دانه تولید می شود؛ دانه در نهان دانگان درون میوه قرار می گیرد

h.تکثیرغیرجنسی گیاهان نسبت به جنسی مقرون به صرفه تر است، زیرا در این روش معمواًل یک والد شرکت می کند و سرعت تکثیر باال می باشد

 تولیدمثل غیرجنسی در گیاهان  

موشکافی  
منظور از اندام های رویشی و زایشی چیست؟ گل و میوه جزء اندام های زایشی هستند در حالی که ریشه، ساقه و برگ در دستٔه اندام های رویشی قرار می گیرند.  �

گیاهان می توانند به روش غیرجنسی و با استفاده از بخش های رویشی، یعنی ساقه، برگ و ریشه تکثیر شوند. 
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ترکیبها    

ترکیب با فصل ۳ دوازدهم: رنگ گلبرگ های گل میمونی صفتی تک جایگاهی و گسسته است. 
ــیدی و  ــاک اس ــا در خ ــن گل ه ــری ای ــا قرارگی ــند. ب ــگ می باش ــی صورتی رن ــای قلیای ــی در خاک ه ــای گل ادریس ترکیب با فصل 7 دهم: گلبرگ ه

ــی تغییــر پیــدا می کنــد.  ــه آب تجمــع آلومینیــوم در آن هــا رنــگ گلبرگ هــا از صورتــی ب

موشکافی  
آیا هر رنگ گلبرگی لزومًاً تنها تحت تاثیر ژن ها است؟خیر! گل ادریسی تحت تاثیر محیط، رنگ گلبرگ هایش را تغییر می دهد. �

طبقه بندی گل ها  

 A(  گل ها را براساس وجود هر چهار حلقه یا نبودن بعضی حلقه ها در دو گروه گل های کامل، یا ناکامل )ناقص( قرار می دهند. 
 1( گل کامل: گلی که هر چهار حلقه را دارد، کامل است. 

 ۲( گل ناکامل: گلی که حداقل یکی از حلقه های اصلی را ندارد، ناکامل می باشد و می تواند دارای 1، 2 یا ۳ حلقه باشد. 

1 گل دوجنسی: به گل هایی که هر دو حلقٔه پرچم و   B(  گل ها بر اساس داشتن و نداشتن پرچم و مادگی به دو دستۀ تک جنسی و دوجنسی تقسیم می شوند. 
2 گل تک جنسی: آن هایی که فقط یکی از حلقه های پرچم و مادگی را دارند، گل تک جنسی نامیده می شود.  مادگی را داشته باشند، گل دوجنسی می گویند و 

هشتگـــــــ   h!هر گل کاملی یک گل دوجنسی می باشد اما هر گل دو جنسی لزومًا گل کامل نیست

h .هر گل همواره حداقل یکی از حلقه های زایشی را دارد اما می تواند فاقد یک یا دو حلقٔه رویشی باشد

h .هر برچه شامل کالله، خامه و تخمدان است. اگر گلی یک برچه داشته باشد؛ برچه معادل همان مادگی است

h!هر گلی که تک جنسی باشد قطعًا ناکامل است. اما هر گل ناکاملی قطعًا تک جنسی نیست

نکاتتصاویر    

خامهتخمدان

پرچمبرچه / مادگى

میله بساك کالله

گلبرگ
تخمک

نهنج
کاسبرگ

گل گیـاه آلبالـو تـک برچه ای اسـت، بنابراین تنها یـک تخمدان و تخمک در سـاختار خود 

دارد. در گل گیاه آلبالو برخاف گل گیاه کدو گلبرگ ها به طور کامل از هم جدا هستند.

ــل و دوجنســی اســت.  ــی کام ــه گل ــش می دهــد. ک ــو را نمای ــاه آلبال ــر؛ گل در گی تصوی

این گیاه دولپه ای می باشد و رشد پسین دارد.

ــه  تخمــدان از خــارج توســط کاســبرگ احاطــه شــده اســت. اّولیــن بخــش برچــه کال

می باشد؛ که محل قرارگیری دانه و گرده است. 

گلبرگ هــا در گیــاه آلبالــو از یکدیگــر مجــزا هســتند. فاصلــۀ بیــن بســاک و کالــه انــدک 

است و کاله توسط چندین پرچم احاطه شده است.

ضخامــت خامــه در همــۀ بخش هــای آن یکســان نیســت، بــه طــوری کــه در نزدیکــی 

تخمدان و کاله نسبت به سایر بخش ها ضخامت بیشتری دارد.

فاصله بین بساک و کاله اندک است و کاله توسط چندین پرچم احاطه شده است.

نهنج، کاسبرگ، خامه، تخمدان و تخمک از بخش های سبز گل می باشند و همچنین نهنج 

از طریق دمبرگ به شاخه متصل می شود.

تخمک اشغال کنندۀ درون تخمدان است.

گلبرگ های گیاه آلبالو می تواند صورتی پر رنگ یا قرمز باشد.

ضخامت خامه در نزدیکی کاله و تخمدان نسبت به سایر بخش ها بیش تر است.

در گیاه آلبالو بساک های موجود در پرچم و بخش میله مانند به ترتیب زرد و سفید رنگ اند.

پرچم و مادگی  

 ۱( پرچــم:  انــدام تولیدمثلــی نــر می باشــد کــه در یــک گل کامــل در حلقــٔه ســوم قــرار می گیــرد. ایــن بخــش، یاخته هایــی بــا توانایــی انجــام میــوز را دارد 
امــا در پرچــم گامــت تولیــد نمی شــود، بلکــه یاختــٔه ایجــاد کننــدٔه گامــت در آن بــه وجــود می آیــد. 

میلــه کــه دارای اندازه هــای متفاوتــی اســت، از یــک ســمت بــه نهنــج  1  اجــزاء پرچــم:  هــر پرچــم از دو جــزء اصلــی میلــه و بســاک تشــکیل شــده اســت. 
بساک برخالف میله یاخته هایی با توانایی انجام تقسیم میوز را دارد.  2 متصل می باشد و از سمت دیگر با بساک ارتباط دارد. 

ــاده  ــت م ــد گام ــگام تولی ــش در هن ــن بخ ــرد. ای ــرار می گی ــارم ق ــٔه چه ــل در حلق ــک گل کام ــه در ی ــد ک ــاده می باش ــی م ــدام تولیدمثل :  ان
گ

ــاد�  2( م
ســیتوکینز نامســاوی انجــام می دهــد. 
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انواع یاخته های موثر در تولید مثل جنسی نهان دانگان دیپلوئید

 از چه یاخته ایعدد کروموزومینام یاخته
ایجاد شده است؟

 چه تقسیمی
سایر نکاتویژگیانجام می دهد؟

میتوزیاخته های کیسۀ گردهnگردۀ نارس

عدد کروموزومی یکسانی 
با یاختۀ مولد خود دارد. 
توانایی خروج از بساک 

را ندارد.

 قابلیت لقاح ندارد. 
یاخته های زایشی و 

رویشی را ایجاد می کند.
فاقد تزئینات خاصی در 

دیواره خود است.

دارای دیواره های داخلی ----گردۀ نارسnدانۀ گردۀ رسیده
و خارجی است.

دیوارۀ خارجی آن ممکن 
است صاف یا دارای 

تزئیناتی باشد.

یاختۀ باقی مانده از تقسیم میوز 
یاختۀ بافت خورش

nمیتوزیاختۀ بافت خورش--------

n تخم زا
یاختۀ باقی مانده از 
 تقسیم میوز یاختۀ

بافت خورش
----

بزرگترین یاختۀ تک 
هسته ای کیسۀ رویانی 

می باشد.
حاصل تقسیم میتوز است.

گردۀ نارسnیاخته های زایشی و رویشی
یاختۀ رویشی فقط رشد 
می کند اما یاختۀ زایشی 

تقسیم میتوز می کند.

یاختۀ رویشی توسط دو 
دیواره احاطه شده است. 
یاخته زایشی، اسپرم را 
ایجاد می کند که این 

یاخته خود توانایی انجام 
لقاح دارد.

یاخته رویشی نسبت به 
 یاخته زایشی زودتر

 رشد می کند.
یاخته زایشی قدرت لقاح 
ندارد و درون لوله گرده 

تقسیم می شود.

----یاختۀ زایشیnاسپرم
ساختاری به نام لولۀ گرده 
باعث انتقال گامت نر به 
سمت گامت ماده می شود.

گامت نر در گیاهان گل دار 
وسیلۀ حرکتی ندارد.

 یاخته های اولیۀ
گردۀ نارس را ایجاد میوز----2nکیسۀ گرده

می کند.
 درون کیسۀ گرده
تقسیم می شود.

درون تخمک تقسیم میوز----2nیاخته های بافت خورش
می شود.

 در زیر پوشش تخمک
به وجود می آید.

2nیاخته دو هسته ای
یاختۀ باقی مانده از 
 تقسیم میوز یاختۀ

بافت خورش
بزرگترین یاختۀ موجود ----

در کیسۀ رویانی است.

اگرچه یاختۀ جنسی 
نیست اما توانایی لقاح 

دارد.

n+nتخم اصلی
در اثر لقاح یکی از دو 

 زامه و تخم زا
ایجاد می شود.

دارای یک یاختۀ بزرگ و میتوز
یک یاختۀ کوچک است.

تخم اصلی در نزدیکی 
محل ورود لولۀ گرده 

ایجاد می شود.

یاختۀ کوچک تر و بزرگ تر 
میتوزیاختۀ تخم2nحاصل از تقسیم تخم اصلی

یاختۀ کوچک تِر حاصل از 
 تقسیِم تخم اصلی،

رویان را ایجاد می کند.

یاختۀ بزرگ تِر حاصل از 
 تقسیِم تخم اصلی،

بخش متصل کنندۀرویان 
به گیاه مادر را ایجاد می کند.

 یاختۀ ایجاد کنندۀ
کیسۀ رویانی

nبزرگترین یاختۀ 
میتوزبافت خورش

توسط یاخته های 
 دیپلوئیدی احاطه

شده است.
قدرت لقاح ندارد.

3nتخم ضمیمه
 در اثر لقاح زامه و
 یاختۀ دو هسته ای

ایجاد می شود.
میتوز

 در اثر میتوز متوالی
 تخم ضمیمه یا آندوسپرم

ایجاد می شود.

 درون تخمک
تقسیم می شود.


