
 زیست شناسی یازدهم

 (تولید مثل نهاندانگان) ۸فصل  ۱گفتار

 : یا رویشی تولید مثل غیر جنسی

 یابند هه به نن تویید تکثری، برگ و ریشه فاده از خبش های رویشی یعنی ساقهبا است:  گیاهان می توانند فیتعر 
درخت نیبایو  ید هه از نهناهایی می رو ریشه درخت نیبایو جوانه   رویمثال .دمی گوین یا رویشی مثل غری جنسی
 .اجیاد می شود

  انواع تولید مثل رویشی

 .می زند هریشه نن جوان نیبایو ههمثل درخت : جوانه زدن -۱

دید زند و پایه ای جریشه می ن قطعه ای از ساقه در نب دقرار دابا و انگور هه  مثل پیچک: قلمه زدن -۲
 .اجیاد می شود

 وش استفاده می شود در مرهبات از این ر : پیوند زدن -۳

 مثل گیاه توت فرنگی : خوابانیدن -۴

 مثل سیب زمینی: قطعه قطعه کردن -۵

  برای تولید مثل:انواع ساقه های تخصص یافته 

  زنبق مثل ساقه زمین یا ریزوم-۱

 .جوانه انتهایی و جانبی دارد -۲            .زیر خاک رشد افقی دارد -۱ :ویژگی ها

 .پایه های جدید تویید می هنددر حمل جوانه ها  -۳ 

  سیب زمینیغده مثل -۲

  .پر از ذخریه مواد غذایی است -۲     .ستساقه ای زیر زمینی و متورم ا -۱ :ویژگی ها

 .ی شودمدر سطح نن جوانه ایی تشکیل می شود هه هر هدام به گیاهی تبدیل  -۳

telgrm    @BioFile

telgrm    @BioFile



  مثل پیاز خوراکی و نرگس و الله پیاز – ۳

 :وبژگی ها

  .یر زمینی و هوتاه و تکمه ای استز ساقه ای  –۱ 

 .برگ های خوراهی به نن متصل است -۲

 .ام به یک گیاه جدید تبدیل می شودتشکیل می شود هه هر هداز هر پیاز تعدادی پیاز هوچک  -۳ 

 :مثل توت فرنگی ساقه رونده -۴

  .روی خاک رشد می هند به طور افقی -۱ :ویژگی ها 

 .ی هنند و گیاه جدید اجیاد می شودمجوانه ها رشد در حمل گره ها  -۲

 .یی سیب زمینی ساقه زیر زمینی استو خوراهی اند ریشه  شلغم و چغندر :کتهن

 : فن آوری کشت بافت

 .نزمایشگاه استفاده می شوداز این فن برای تویید گیاهان با ویژگی ها مطلوب و تویید انبوه در  -۱

 .غری جنسی است مثلنوعی تویید  -۲

 .گذاشته می شودبافت گیاهی در حمیط هشت   در این روش قطعه ای از  -۳

 هاز سلول های هم شکل را به وجود می نورند هتقسیم میتوز توده ای  در شرایط مناسب باسلول و بافت  -۴
 .هال می تواند به گیاهانی متایز یابد هه از نظر ژنی یکسانند.نامیده می شود کال 

 .می شوند اجنامحمیطی هامال سرتون مهه مراحل هشت بافت در  -۵

 تکلیف

 .بیابید  ۱۲۱ در صفحهپاسخ پرسش های زیر را 

 .روش پیوند زدن را توضیح دهید -１
 .روش خوابانیدن را توضیح دهید -２
 داشنت گل و دانه و نوند گروه بندی هنید.گیاهان را از حلاظ  -３
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