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 تعرق و با همراهی خواص ویژه آب ) هم چسبی و دگر چسبی( –فشار ریشه ای  -1
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 عوامل درونی هستند.

پوشیده شدن برگ ها از کرک  –کاهش تعداد یا سطح برگ  –روزنه های فرورفته  –کاهش تعداد روزنه ها  -6

 و بسته شدن روزنه ها در روز

 ر به جایی با فشار کمتر است.حرکت گروهی مواد از جایی با فشار زیادت -7



اگر مقدار آبی که در اثر فشار ریشه ای به برگها می رسد از مقدار تعرق آن از سطح برگ بیشتر باشد، اب  -8

 به صورت قطراتی از انتها یا لبه برگهای بعضی گیاهان علفی خارج می شود.

های آبی، روزنه های هوایی بازو تعرق از طریق روزنه های هوایی انجام می شود و تعریق از طریق روزنه  -9

 بسته می شوند ولی روزنه های آبی همیشه باز هستند.

وقتی شته خرطوم خود را وارد آوند آبکشی ساقه کرد، شته را بی حس کرده و خرطوش را می برند. از  -11

 خرطوم بریده شده شته شیره پرورده گیاه خارج می شود.

فعال وارد یاخته های آبکشی می شوند که به آن بارگیری  قند و موادآلی در محل منبع به روش انتقال -11

 آبکشی می گویند.

 گاهی تعداد محل های مصرف بیشتر از آن است که محل های منبع بتوانند مواد غذایی آنها را فراهم کنند. -12

 تا حدی معین باعث باز شدن روزنه ها می شود. -13

 تا حدی معین باعث باز شدن روزنه ها می شود. -14

 ای فشار ریشه -15

 محل منبع -16

 انتقال فعال -17

 پوستک –عدسک  –روزنه های هوایی  -18

 گزینه ج( جریان توده ای -19

 


