مجلههای زیستشنایس

گفتار :1تولید مثل غیر جنسی
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طبقهبندی گیاهان

گیاهان براساس داشتن و یا نداشتن آوند ،دانه و یا گل به چند گروه اصلی طبقهبندی میشوند که در جدول زیر قابل مشاهده است:

ردهبندی گیاهان
مورد مقایسه

نام گروه گیاه

مثالها

ویژگی

توضیحات

خزهها

خزه

سادهترین و قدیمیترین گروه گیاهاناند
و اندازۀ کوچکی دارند.

گامت نر وسیلۀ حرکتی (تاژک) دارد.

بدون آوند
بدون دانه

سرخسها

با قرارگیری در محیطهای مرطوب
به وسیلۀ هاگ در محیط مرطوب پراکنده
رشد میکنند و گیاه جدید را به
سرخس
میشوند.
وجود میآورند.

بازدانگان

در این گیاهان در پشت سطح برگ
هاگدانها تجمع پیدا کردهاند.

آونددار
تک لپهای

دانهدار
نهاندانگان

دو لپهای

Æ

سرو
کاج

توانایی تولید میوه و گل را ندارند.

ذرت
گندم

رگبرگهای موازی و ریشۀ افشان دارند.
تعداد گلبرگ در آنها مضربی
از  3است.

لوبیا رگبرگهای منشعب و ریشۀ مستقیم دارند.
تعداد گلبرگ در آنها مضربی
نخود
از  ۴یا  ۵است.
گل سرخ

نهان دانگان کاملترین گروه
گیاهاناند.

ترکیبها

ترکیب با فصل  ۶دهم :گیاهــان هماننــد جانــوران بــرای زندگــی و رشــد بــه مــاده و انــرژی نیــاز دارنــد ،امــا برخــاف آنهــا در جــای خــود ثابــت انــد.
نهاندانــگان بیشتریــن گونههــای گیاهــی روی زمیــن را بــه خــود اختصــاص میدهنــد.
ترکیب با فصل  7یازدهم :گامت نر در خزه مانند یاختۀ جنسی نر در جانوران تاژکدار است.

نهاندانــگان :نهاندانــگان تنهــا گروهــی از گیاهانانــد کــه گل تولیــد میکننــد .دقــت کنیــد کــه تولیــد گل بــرای گیاهــان هزینهبــر اســت؛ بــه ویــژه
تولیــد گلهایــی کــه رنگهــای گوناگــون ،ترکیبــات معطــر ،شــهد و ...دارنــد .گیاهــان گلدار بیشــترین گیاهــان روی زمینانــد و توانســتهاند پهنـ ٔـه وســیعی
از زمیــن را بــه خــود اختصــاص دهنــد.
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هشتگـــــــ

هرچه تعداد و تنوع گرده افشانها در محیط افزایش یابد؛ میزان تولید مثل و پراکندگی آنها نیز باال میرود.
در طی تولید مثل جنسی در نهاندانگان و بازدانگان ،ساختاری به نام دانه تولید میشود؛ دانه در نهاندانگان درون میوه قرار میگیرد.
ً
تکثیرغیرجنسی گیاهان نسبت به جنسی مقرون به صرفه تر است ،زیرا در این روش معموال یک والد شرکت میکند و سرعت تکثیر باال میباشد.

تولیدمثل غیرجنسی در گیاهان

ã

موشکافی

ٔ
دسته اندامهای رویشی قرار میگیرند.
منظور از اندامهای رویشی و زایشی چیست؟ گل و میوه جزء اندامهای زایشی هستند در حالی که ریشه ،ساقه و برگ در

گیاهان میتوانند به روش غیرجنسی و با استفاده از بخشهای رویشی ،یعنی ساقه ،برگ و ریشه تکثیر شوند.
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مرجع کامل آموزش فصل( 8تولیدمثل نهاندانگان)

تـکث� با بخشهای ش
روی�
 )۱ی

ٔ
ریشه درخت آلبالو ،جوانههایی تشکیل میشود که از
الف) تکثیر با استفاده از ریشه :بر روی
رشد آنها درختهای آلبالوی جدید ایجاد میشوند که در اطراف درخت والد قابل مشاهدهاند .پایههای
مختلف گیاه آلبالو در فواصل کمی نسبت به یکدیگر رشد میکنند .هرچه پایههای جدید کوچکتر باشند
نشان دهندۀ جدیدتر بودن گیاه است .تمامی پایههای جدید تشکیل شده در گیاه آلبالو مواد معدنی مورد
نیاز خود را توسط یک ریشه جذب میکنند .با توجه به شکل میبینیم که هر پایه برای خودش ریشه دارد
ولی این ریشهها ازهم مستقل نیستند و همگی با انشعابهایی به هم وصل هستند.

Æ

ﭘﺎﯾﮥ ﺟﺪﯾﺪ

ترکیبها

ً
ترکیب با فصل  ۶دهم :ســرالدهای نخســتین ســاقه عمدتــا در جوانههــا قــرار دارنــد؛ جوانههــا مجموعــهای از یاختههــای ســرالدی و برگهــای
ً
بســیار جــوان میباشــند .امــا توجــه کنیــد کــه نمیتــوان گفــت جوانههــا لزومــا بــر روی اندامهایــی ماننــد ســاقه ایجــاد میشــوند.

ب) تکثیر با استفاده از ساقه:
ٔ
ٔ
 (Aقلمــه زدن :در ایــن روش ابتــدا قطع ـهای از ســاقه گیــاه را جــدا میکنیــم و ســپس آن را در خــاک یــا آب قــرار میدهیــم .توجــه کنیــد کــه ســاقه جــدا
ٔ
شــده بایــد دارای یاختــه ســرالدی باشــد تــا بتوانیــم گیــاه جدیــد را ایجــاد کنیــم.

Æ
ã

ترکیبها

ترکیب با فصل  ۹یازدهم :هورمون اکسین در ریشهزایی مؤثر است و با تحریک قلمهها باعث تکثیر رویشی ریشه میگردد.

موشکافی

گیاه مناسب برای قلمه زدن باید چه ویژگیهایی داشته باشد؟!

1

ٔ
ن ساقه و برگ تشکیل شود.
ساقه بندبند که از هر بند آ 

2

ساقۀ گلدار داشته باشد.

 (Bپیونــد زدن :پیونــد زدن یکــی دیگــر از روشهــای تکثیــر رویشــی اســت کــه در آن قطعـهای از یــک گیــاه ماننــد جوانــه یــا شــاخه بــه نــام پیونــدک ،روی تنـ ٔـه
گیــاه دیگــری کــه بــه آن پایــه میگوینــد ،پیونــد زده میشــود.
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در روش پیوند زدن ،ریشه جدیدی ایجاد نمیشود.
گیاه پایه ویژگیهایی مانند مقاومت به بیماریها ،سازگاری با خشکی یا شوری را دارد.
گیاهی که پیوندک از آن گرفته میشود ،ویژگی های دیگری مانند ٔ
میوه مطلوب دارد.
در روش پیوند زدن تنها پیوندک ،والد محسوب میشود که به طور حتم قطعهای از گیاه والد است.
این تصور نادرست است که پیوند ،همواره بر روی تنۀ اصلی درخت قرار دارد ،زیرا ممکن است پیوندک بر روی شاخه نیز قرار داشته باشد.

ã

موشکافی

گیاه مناسب برای پیوند زدن باید چه ویژگیهایی داشته باشد؟  1گیاه پایه و پیوندک باید از نظر خویشاوندی به یکدیگر نزدیک باشند 2 .گیاه پایه باید ویژگی
ً
مناسبی داشته باشد (ویژگیهای مطلوب) 3 .پیوندک دارای ویژگیهای مطلوب ما است.در واقع ویژگیهایی که به آن دلیل میخواهیم گیاه را تکثیر کنیم (مثال
مقاوم بودن گیاه در برابر گرما).

ٔ
 (Cخوابانیدن :در این روش بخشی از ساقه یا شاخه را که دارای گره است با خاک میپوشانند ،پس از مدتی از محل گره ،ریشه و ساقه برگدار ایجاد میشود
که با جدا کردن از گیاه مادرٔ ،
پایه جدیدی را ایجاد میکند .در روش خوابانیدن برخالف روشهای قلمه زدن و پیوند زدن قطعهای از گیاه مادر جدا نمیشود.

i

نکات تصاویر

جوانه انتهایی در خاک قرار بگیرد.
ٔ
در روش خوابانیدن لزومی ندارد

ﺧﻮاﺑﺎﻧﯿﺪن

چندیــن پیونــدک میتوانــد بــر روی یــک گیــاه پایــه قــرار بگیــرد .در روش پیونــد زدن

بر روی تنه گیاه شکلی شبیه حرف " "Tایجاد میکنند.

در روش پیوند زدن ،بخش شکافته شدۀ پوست درخت در ابتدا باید توسط یک وسیلۀ نگه

دارنده محکم شود تا پیوندک جدا نشود.

تمامــی پایههــای تشــکیل شــده در گیــاه آلبالــو بــه وســیلۀ یــک ریشــه مــواد مغــذی

خود را جذب میکنند.

ریشۀ گیاه آلبالو همانند زمین ساقه در زیر سطح خاک و به صورت افقی رشد میکند.

نمیتوان گفت در روش خوابانیدن تمامی قسمتهای ساقه یا شاخه توسط خاک پوشیده است.

در روش پیوند زدن،پیوندک زیر پوستک و نزدیک یاختههای آوند چوبی قرار می گیرد تا

مواد معدنی مورد نیاز خود را از گیاه پایه جذب کند.

در روش قلمــه زدن هماننــد فــن کشــت بافــت امــکان ایجــاد ریشــه در داخــل یــک

2

لیوان آب وجود دارد.

ﻗﻠﻤﻪ زدن

ﭘﯿﻮﻧﺪ زدن

