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 جنسي در نهاندانگانتوليدمثل : بخش پنجم
 .يابند هاي گامتوفيت در آن تمايز مي شود كه بخش در نهاندانگان گياه اصلي اسپوروفيت است كه بر روي آن بخشي به نام گل تشكيل مي

 بررسي ساختار گل 
 :ها از خارج به داخل عبارتند از اين حلقه. مركز قرار دارند ي هم هاي مختلف گل روي چهار حلقه بخش
 ها سـبز و   كاسبرگ. را برعهده دارند هاي گل حفاظت از غنچهباشد كه وظيفه  ميها  كاسبرگترين حلقه بوده و شامل  خارجي :ي اول هحلق

 .اند فتوسنتزكننده
 افشان را به سمت خود جلب كنند توانند جانوران گرده بوده و مي داراي رنگيزه ست كهها گلبرگشامل  :ي دوم حلقه. 
 اي در بـاالي آن بـه نـام     ي رشته مانند و كيسه هر پرچم از يك ميله. آورند وجود مي را به دانه گردهست كه ها پرچمحاوي  :ي سوم حلقه

 .باشد هاي گرده مي بساك حاوي كيسه. تشكيل شده است بساك
 و خامـه  ، كاللـه هر برچه شامل  .گل بوده كه از يك يا چند برچه ساخته شده است مادگي ترين حلقه است و شامل داخلي :ي چهارم حلقه

انتهاي خامه پرمانند است و كالله . كند اي به نام خامه رشد مي معموالً از تخمدان پايه. است، تخمدان بخش متورم انتهايي برچه است تخمدان
 .كالله متورم و چسبناك است. نام دارد

 
 
 
 
 
 
 
 

د حلقـه ممكـن اسـت    ها يك يا چن بلكه در برخي گل. شوند ها مشاهده نمي گلي تشكيل دهنده گل، در همه  حلقه 4الزم به ذكر است كه همه 
 .وجود نداشته باشد
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 :شوند ها به انواع زير تقسيم مي به اين موضوع گلبا توجه 
 حلقه را دارد 4گلي است كه هر  :گل كامل. 
 هاست گلي كه فاقد يك يا چند تا از اين حلقه :گل ناكامل. 
 هاي پرچم و مادگي را دارد ه حلقهگلي ك :گل دو جنسي. 
 هاي پرچم يا مادگي را داراست گلي كه فقط يكي از حلقه :گل يك جنسي. 

 .گل كامل حتماً دو جنسي است -1
 .گل دو جنسي الزاماً كامل نيست -2

 گل ناكامل ممكن است دو جنسي باشد -3    :تانك. 
 .گل يك جنسي همواره ناقص است -4

 افشانيها و گرده  گل 
، پرنـدگان و  افشان، نظير حشرات هايي جذاب براي جانوران گرده هاي درخشان، شهد، بوهاي قوي و شكل هايي با رنگ ها، گلبرگ بسياري از گل

 .كشند را به سمت خود مي ها ها دارند و آن خفاش
هاي گرده را از يـك گـل بـه گـل      ها، دانه اي از آن  ذيهي تغ افشان ضمن استفاده ها منبع غذايي جانوران گرده افشان هستند و جانوران گرده گل

 .كنند ديگر منتقل مي
 افشاني توسط زنبور گرده: مثال 

هاي گرده منبع غني پروتئين براي زنبورهـا   دانه. كنند ي نوزادان خود استفاده مي براي تغذيه ي آنها خورند و از گرده ي گل را مي زنبورها شيره
 .گيرد   افشاني صورت مي هاي گرده نيز منتقل شده و گرده دانهدر هنگام تغذيه . هستند
 2بـوي گـل    -1ها را به ترتيب اهميت از طريق  زنبورها اين گل. دهند را انجام مي آبي، يا زردهاي  افشاني گل زنبورها معموالً گرده :نكته- 
 .كنند شناسايي مي شكل گل -3 گل رنگ
 ها را در نـور   ها يافتن آن رنگ سفيد اين گل. روند هاي سفيد رنگ و داراي رايحه قوي مي سمت گل كنند به حشراتي كه در شب تغذيه مي

 .كند بسيار كم شب آسان مي
  افشانند هايي را كه بويي شبيه بوي گوشت گنديده دارند، مي هاي گل گرده ،مگسانواع. 
 ندنك  افشاني كمك مي پرندگان از جمله مرغ شهدخوار نيز به گرده. 
 كند افشاني مي شوند گرده هاي سفيدي را كه در شب باز مي گل ،خفاش. 
 شوند  افشاني مي ي باد گرده وسيله ، بهانواع چمن، بلوط و بيد. 
 مثـال  . بوهـاي قـوي و شـيره هسـتند     ،هاي درخشان د، معموالً كوچك و فاقد رنگده ها را باد انجام مي افشاني آن كه گردههايي  گل :نكته :
 .ن، بلوط و بيد چم
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 كنند كنند، معموالً فاقد گلبرگ و كاسبرگ هستند و مقادير فراواني گرده توليد مي افشاني مي كه با باد گردههايي  گل :نكته. 
 
 
 
 
 
 
 

 شوند ها دو جدول زير ارائه مي افشاني و تسهيل يادگيري آن هاي متنوع در مبحث گرده با توجه به مثال. 
 1جدول 

 افشان عامل گرده
افشاني  هايي كه با اين روش گرده گل

 كنند مي
 توضيح

 باد
 انواع چمن

 بلوط
 بيد

 هاي درخشـان، بـوي قـوي و شـيره      معموالً كوچك و فاقد رنگ
 .هستند
 معموالً فاقد گلبرگ و كاسبرگ هستند. 
 كنند مقادير فراواني گرده توليد مي. 

 حشرات

 زنبور
 هاي آبي و زرد  گل

 گل ستاره

 هاي انتخابي زنبورها لويتاو 
1-    شكل گل -3رنگ گل   -2بوي گل 
 ي گل شيره  ي زنبور ا تغذيهمنبع 
 دانه گرده منبع غني پروتئين براي تغذيه نوزادان 

 .كند د جلب ميگنديده مگس را به سوي خوبوي گوشت  هاي با بوي گوشت گنديده گل انواع مگس
حشــرات شــب  

 پرواز
هاي با گلبرگ سفيد رنگ و رايحـه   گل
 قوي

 .شوند هاي سفيد در نور كم شب به خوبي ديده مي گل

  )مرغ شهدخوار(پرندگان 
مرغ شهدخوار در هنگام تغذيه دانه گرده را از گلـي بـه گـل ديگـر     

 .كند منتقل مي
 .شوند تر يافته مي هاي سفيد راحت گل .شوند ميهاي سفيدي كه شب باز  گل )ها خفاش(پستانداران 
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 :2جدول 
 افشاني عامل گرده نوع گل

 )شكل گل -3رنگ گل   -2بوي گل    -1به ترتيب (زنبورها  هاي آبي يا زرد گل
 .كنند ها تغذيه مي كه شبحشراتي  هاي سفيد و داراي رايحه قوي گل
 ها انواع مگس هاي با بوي شبيه گوشت گنديده گل
 ها خفاش .شوند هاي سفيدي كه در شب باز مي گل

 )زنبور(توسط حشرات  گل ستاره
 باد انواع چمن، بيد، بلوط

 
  در نهاندانگان) اندام جنسي نر(بررسي پرچم 

 :هر پرچم از دو بخش تشكيل شده است
 .به بساك متصل است از پايين به پايه تخمدان و از باال در گل كامل بخش رشته مانند پرچم بوده و: ميله -1
هاي مشابه پارانشيمي تشكيل شده  بساك از سلول .شوند هاي گرده ايجاد مي ي پرچم قرار دارد و در آن كيسه بساك در باالي ميله :بساك -2

. دهند شكيل ميت سلول مادر هاگ نره سلولي به نام وها در طي رشد و نمو در چهار گوشه آن، متمايز شده و چهار گر برخي از اين سلول. است
 .شوند ها در هنگام رسيدن بساك، به چهار كيسه گرده تبديل مي اين سلول

 )از خارج به داخل: (استهاي زير  كتاب درسي بساك رسيده داراي بخش 199ي  صفحه 9-10مطابق شكل 
 .يك رديف سلول با نقش حفاظتي ):اپيدرم(روپوست  -1
شـدن   تر است و باعث پـاره  ها ضخيم ها نازك و ديواره داخلي آن ي خارجي آن وست كه ديوارهيك رديف سلول در زير روپ: اليه مكانيكي -2

 .شوند كيسه گرده مي
 .)اي هستند ي مغذي دو هسته هاي اليه برخي سلول. (ي گرده يك اليه سلولي در سطح داخلي كيسه :ي مغذي اليه -3
 .درون كيسه گرده قرار دارند :هاي گرده دانه -4
 شود هايي مشاهده مي ه هاي آن حفر كيسه گرده بافت پارانشيمي وجود دارد و بين سلول 4در فضاي بين  :نكته. 
 شود آبكش نيز از طريق ميله وارد بساك مي -يك رشته آوند چوب :نكته. 
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 روپوست
 )اپيدرم(

 شود در برش عرضي بساك، چهار كيسه گرده مشاهده مي :نكته. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اليه مكانيكي
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 ه گرده رسيده در نهاندانگاننحوه تشكيل دان 
دهند و از هر كدام چهـار   ها تقسيم ميوز انجام مي هر يك از اين سلول. وجود دارند n(2(هاي مادر هاگ نر ديپلوئيد  سلول ،ي گرده درون كيسه

ي مشابه تبـديل   به دو هسته دهد و يتوز انجام ميي هر گرده نارس تقسيم م هسته. شود تشكيل مي) ي نارس گرده(سلول هاپلوئيد يا چهار هاگ 
دانـه   و دهد را تشكيل مي سلول رويشيآورد و ديگري با بقيه سيتوپالسم  وجود مي را به سلول زايشيها با كمي سيتوپالسم  يكي از آن. دشو مي

 .آورند كه داراي ديواره خارجي و داخلي است وجود مي گرده رسيده را به
 يسلول رويش :نكته آورد وجود مي ي گرده را به لوله. 
 سلول زايشي :نكته  كند ، دو آنتروزوئيد توليد ميميتوزبا تقسيم. 
 هاي متفاوتي دارد ي گياهان مختلف، تزيين هاي گرده ي خارجي در دانه ديواره :نكته. 
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  دهد نشان مي دانگان ده رسيده را در نهاني تشكيل دانه گر نحوهطرح زير. 
 باشد معادل گامتوفيت نر مي ،دانگان دانه گرده رسيده نهان :نكته. 
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  دانگان در نهان) اندام جنسي ماده يا مادگي(بررسي برچه 
رچه شامل كالله، خامـه و تخمـدان   هر ب. شده استقرار دارد و از يك يا چند برچه ساخته  )ي گل ترين حلقه داخلي(مادگي در چهارمين حلقه 

 .است
 هـاي گـرده، محـيط     كنند كه براي رويش دانه هاي ترشحي آن ماده چسبناكي ترشح مي بخش متورم و انتهايي خامه است كه سلول :كالله

  .كنند مناسبي را فراهم مي

 كند بافتي مغذي است كه لوله گرده در حال رشد، آن را مصرف مي هاي پارانشيمي و سلولداراي ستوني باريك است كه  :خامه. 
 آيند وجود مي ها به بخش حجيم برچه بوده و درون آن تخمك :تخمدان. 
 بررسي ساختار تخمك 

 .هاي زير است هر تخمك داراي بخش
 n(2(دو پوسته 
 يك منفذ

 n(2(پارانشيم خورش 
دهـد و چهـار سـلول هاپلوئيـد ايجـاد       انجام ميميوز هاي پارانشيم خورش به نام سلول مادر هاگ ماده، متمايز شده و تقسيم  سلولكي از ي

 .شود ماند كه هاگ ماده ناميده مي روند و يكي باقي مي ها از بين مي سلول آن 3. كند مي

 ميتـوز بـار تقسـيم    3ي اين سـلول،   هسته. كند را ايجاد مي يا گامتوفيت ماده ي روياني كيسهشود و  كند و بزرگ مي سلول هاگ ماده رشد مي
منفـذ سـفت قـرار    هسته در مجـاورت   3ي حاصل،  از هشت هسته. كند ي هاپلوئيد با ژنوتيپ مشابه ايجاد مي هسته 8دهد و  درپي انجام مي پي
 )گامـت مـاده  (زا  تخـم سـلول  بين اين سه سلول، سلول مياني همان  در. شوند گيرند و هر كدام با كمي سيتوپالسم به يك سلول تبديل مي مي

 .است
سـه سـلول   . دهند تشكيل مي اي سلول دو هستهي هاپلوئيد به نام  ي روياني ادغام شده و با هم، يك سلول با دو هسته هسته در وسط كيسهدو 

 .شوند ديگر در قطب مقابل سفت تشكيل مي
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 داده شده استنشان  دانگان زا در نهان خمنحوه تشكيل سلول تطرح زير  در. 
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 است) رويشي و زايشي(داراي دو سلول ) دانه گرده رسيده(دانگان   متوفيت نر نهانگا: 1ي  نكته. 
 شود سلول مي 7هسته و سپس داراي  8ابتدا داراي  )ي روياني كيسه(دانگان  ماده نهان گامتوفيت: 2ي  نكته. 
 چون همگي حاصل ميتوز هستند. رويشي، هسته زايشي و آنتروزوئيدهاي حاصل از آن مشابه است ژنوتيپ هسته: 3ي  نكته. 
 ي روياني نيز مشابه است چون همگي حاصل ميتوز، هاگ ماده هستند ي درون كيسه هسته 8ژنوتيپ : 4ي  نكته. 
 (ديپلوئيـد  هـا   آن سلول وجـود دارد كـه يكـي از    7، )گامتوفيت ماده(ي روياني  كيسهدرون  :5ي  نكتهn2  سـلول دو  (اسـت   )كرومـوزومي

 .هستند مانند تخمزا) كروموزومي n(سلول ديگر هاپلوئيد  6و ) اي هسته
 دانگان رويش دانه گرده در نهان 

شود و با رويش خود لوله گـرده را   مناسب، سلول رويشي فعال ميگيرد و در شرايط  ي گرده روي كالله مادگي قرار مي افشاني، دانه بعد از گرده
كند و خود را بـه دهانـه منفـذ     شده و از طريق خامه به سمت تخمدان رشد ميگرده خارج  ي هاي دانه لوله گرده از طريق روزنه. كند ايجاد مي

 .شود سفت در كيسه روياني رسانده و وارد تخمك مي
دهد و بـه دو سـلول بـه     سلول زايشي در لوله گرده يك تقسيم ميتوز انجام مي. شود ايشي نيز وارد لوله گرده ميبه دنبال سلول رويشي، سلول ز

 .شود تبديل مي )گامت نر(نام آنتروزوئيد 
 دانگان فاقد تاژك و غيرمتحرك هستند نتروزوئيدهاي نهانآ: 1ي  نكته. 
 گيرد نز صورت مييبدون سيتوك ،زوئيدآنترو 2تقسيم ميتوزي سلول زايشي و ايجاد  :2ي  نكته. 
 دانگان لقاح در نهان 

شوند؛ به همـين دليـل    تركيب مي) ي روياني كيسه(با دو سلول از گامتوفيت ماده ) آنتروزوئيدهاي درون لوله گرده(دانگان دو گامت نر  در نهان
 .شود گفته مي لقاح دوتايي يا لقاح مضاعفبه اين نوع لقاح، 

 يابد و سلول تخم اصلي  زوئيدها با سلول تخمزا لقاح مييكي از آنترو)n(2 آورد وجود مي را به. 
 اي  آنتروزوئيد ديگر نيز با سلول دو هسته)n(2  لقاح يافته و تخم ضميمه)n(3 دآور وجود مي را به. 

رويان  تخم اصلي)n(2  تخمزا)n( آنتروزوئيد)n( 

لبومنآ  تخم ضميمه)n(3  اي  سلول دو هسته)n(2 آنتروزوئيد)n( 
 تخم اصلي : 1ي  نكته)n(2 رويان  ،درپي ميتوزي با تقسيمات پي)استآورد كه ساختاري ديپلوئيد  وجود مي را به يا گياهك )جنين. 

 )لقاح دوتايي(لقاح مضاعف 







 ميتوز

 ميتوز
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 تريپلوئيد يا تخم ضميمه،  :2ي  نكتهn3 اي  دهد كه بافت ذخيره را تشكيل مي آلبومنخود، متوالي بوده و با تقسيمات ميتوزي  كروموزومي
 .كند آلبومن سرشار از مواد غذايي است كه رويان در هنگام رشد از آن تغذيه مي. هاست برخي از دانه
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 دانگان ي توليدمثلي نهان ي چرخه خالصه 
 



 شناسي زيستآموزش مفهومي 
 

42 

 دانگان تشكيل رويان در نهان 
نامسـاوي ايجـاد    دهد و دو سلول سلول تخم اصلي يك تقسيم ميتوز انجام مي. شود آغاز ميn(2(نامساوي سلول تخم اصلي  تشكيل رويان با تقسيم

 .كند مي
 سـلول  . دهـد  دهد و يك رديـف سـلول تشـكيل مـي     اين سلول چندين تقسيم ميتوزي انجام مي. گيرد در نزديكي سفت قرار مي تر سلول بزرگ
دهد و نيز باعـث اتصـال    رويان در حال رشد قرار ميتر است و مواد غذايي را از تخمك دريافت كرده و در اختيار  ي اين رديف از بقيه بزرگتحتان

 .شود رويان به گياه مادر مي
 روي شـكلي بـه نـام    اين سلول با تقسيمات ميتوزي متوالي خود ابتدا تـوده سـلولي كـ   . شود در سمت كيسه روياني تشكيل مي تر سلول كوچك

شـود كـه بـا تمـايز آن رويـان       تبديل مي قلبي شكل رويان بههاي ميتوزي  سپس رويان كروي شكل با ادامه تقسيم .دهد تشكيل مي رويان كروي
 .آيد وجود مي به

 .هستند n(2(شود كه همگي ديپلوئيد  ميهاي زير يافت  در رويان تمايزيافته بخش
 ها لپه -3 چه ساقه -2 چه ريشه -1
 
 
 
 
 
 
 
 

 باشند ساقه روياني مي چه منشاء ساقه و ي روياني منشاء ريشهچه  ريشه :نكته. 
 صورت زير خالصه كرد توان به مراحل تشكيل رويان را مي: 

 

رويان رويان قلبي شكل  رويان كروي تر سلول كوچك 
 

يك رديف سلولسلول انتهايي بزرگ به رويان )تخمك(گياه مادر انتقال غذا از  تر سلول بزرگ 
 n(2(سلول تخم اصلي











چهساقه
 لپه

 چه ريشه








 ميتوزهاي متوالي ميتوزهاي متوالي تمايز

 ميتوزهاي متوالي
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 دانگان تشكيل آلبومن در نهان 
را  آلبـومن يـا   اي دانـه  بافت ذخيرهدهد و  انجام مينيز تقسيمات متوالي ميتوزي  n(3(يمه تريپلوئيد تشكيل رويان، سلول تخم ضمدر هنگام 
 . كند آلبومن سرشار از مواد غذايي است و رويان از آن تغذيه مي. دهد تشكيل مي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خـارجي  هاي سـلولي كـه پوشـش     دن دانه، اليهرسيزا، و به موازات  بعد از لقاح سلول تخم. گياه، در واقع اسپوروفيت جديد است) جنين(رويان 
ي سخت دانه، رويان دانه را از صدمات مكانيكي و عوامـل   پوسته .آورند وجود مي شوند و پوسته دانه را به دهند، سخت مي تخمك را تشكيل مي

يرا از رسـيدن آب و اكسـيژن بـه آن    شود؛ ز اين پوسته مانع از رويش سريع رويان دانه، درون گياه ميهمچنين . كند نامساعد محيطي حفظ مي
 .كند ي عواملي است كه رشد رويان را متوقف مي محروميت از آب و اكسيژن از جمله. كند جلوگيري مي

 دانگان عبارتند از جا اجزاء دانه نهان تا اين: 
 پوروفيت مادرياس :n(2(ها  پوسته -1
 سپوروفيت جديدا: n(2(رويان  -2
 اي  بافت ذخيره :n(3(آلبومن  -3



 شناسي زيستآموزش مفهومي 
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 كنند ي حفظ رويان گياهان هستند، مواد غذايي را نيز براي رويان گياه فراهم مي كه وسيله عالوه بر اين ها دانه. 
  آندوسپرم بافت حاوي مواد غذايي،  بازدانگاندر)n( منشاء آن  .شود تشكيل مي لقاحقبل از خشي از گامتوفيت ماده بوده و باشد، كه ب  مي

 .باشد از اسپوروفيت مادري مي
  آلبومن بافت حاوي مواد غذايي،  دانگان نهاندر)n(3  شود و جزء اسپوروفيت جديد است تشكيل مي پس از لقاحنام دارد كه. 
 ها لپه 
 n(2(ها از اسپوروفيت جديد است و ديپلوئيـد   منشاء لپه. دهند اي هستند كه بخشي از رويان گياه را تشكيل مي يافته هاي تغيير شكل ها برگ لپه

 .ها ذخيره يا انتقال مواد غذايي به رويان است نقش لپه .هستند
 دانگان يك لپه دارد رويان بعضي از نهان. دارد رويان كاج هشت لپهمثالً . تر است هاي رويان بازدانگان دو، يا بيش تعداد لپه :ها تعداد لپه .

 .شود اي گفته مي به اين گياهان دو لپه. دانگان رويان دو لپه دارد در گروه ديگري از نهان. شود اي گفته مي به اين گياهان تك لپه
 :طور خالصه به

 .)اي است لپه 8كاج (تر،  يا بيشلپه   2بازدانگان                 
 اي تك لپهها                    يك لپه تعداد لپه

 دانگان نهان                 
 اي دو لپه دو لپه 

 دانگان هاي نهان انواع دانه 
 دار، لپـه   هـاي آلبـومن   در دانه. ماند هاي بالغ هم باقي مي رويان قرار دارد و در دانه ها، بافت آلبومن در اطراف در اين نوع دانه :دار آلبومن

 .باشد اي به رويان مي دار، انتقال مواد اندوخته هاي آلبومن نقش لپه در دانه. دهد ماند و آلبومن ذخيره دانه را تشكيل مي باقي ميكوچك 
  .ها مانند ذرت و گندم اي تك لپه :مثال
 دار، هم آلبومن  هاي آلبومن انهد :نكته)n(3  دارند هم لپه)n(2. 
 هـا ذخيـره    شود و مواد حاصل از تجزيـه آلبـومن جـذب رويـان شـده و در لپـه       ها، بافت آلبومن تجزيه مي در اين نوع دانه :بدون آلبومن
 .دهند و دانه فاقد آلبومن است را تشكيل مي اي دانه ه و بافت ذخيرهها بزرگ شد دانههاي اين نوع  لپهلذا . شوند مي

 )حبوبات(ها مانند لوبيا، نخود، عدس  اي اكثر دو لپه :مثال


