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بسازند و ( دی اکسید کربن)هوا و ( مواد معدنی)خاک، آب، نور خورشیدموجوداتی هستند که می توانند غذای خود را به کمک سبز گیاهان 
 .زنده را فراهم نمایند که برای تنفس به آن نیاز دارندموجودات مورد نیاز سایر  اکسیژن

 
 طبقه بندی گیاهان

 
 :تقسیم می شوند «مخروط دار»و « گل دار»دانه دار به دو گروه گیاهان 

در واقع مخروط کاج، میوه .به جای گل و میوه، مخروط دارند و دانه در مخروط قرار دارد :گیاهان مخروط دار(الف 

 .درخت کاج است



از معرو ف ترین مخروط داران . دارندمحکم و شبیه سوزن برگ هایی . بیش تر مخروطیان درختان همیشه سبز هستند
 .را نام برددرخت کاج و سرو می توان 



 :گیاهان گل دار به دو دسته تقسیم می شوند: گیاهان گل دار( ب

 (:  یک قسمتی)تک لپه ای(1

تا می   6یا  3تعداد گل برگها (الف
 .  باشد

 .  برگ های دراز و کشیده دارند(ب

 .  ریشه افشان دارند(پ

در طبیعت فروان یافت می  (ت
 .شوند

-موز-(برنج، جو و ذرت)گندمیان
-گالیل-زنبق-پیاز-الله-خرما

 .سوسن-نرگس



دو )گیاهان دو لپه ای(2
 (: قسمتی

یا   4تعداد گلبرگ ها ( الف
 .  تا می باشد5

 .  برگ های پهن دارند( ب

 .  ریشه راست دارند( پ

گستردگی و تنوع بیش  ( ت
 .  تری دارند

لوبیا، عدس،  )حبوبات: مثال
 –بوته خیار  –...( نخودو

 –شلغم  –نیلوفر  –گل سرخ 

گل   –ترب  –ریحان 
 آفتابگردان

 



 .برگ وساقه ، ریشه: قسمت های اصلی گیاه عبارتند از

 ریشه 

 .را از خاک جذب و به گیاه می رساندمواد معدنی و آب  نگه می دارد و محکمو  ثابتریشه گیاه را در خاک 

 ریشه افشان، ریشه راست: ریشه را از روی شکل ظاهری به دو گروه تقسیم می کنند

 ریشه راست ریشه افشان



 :  ریشه راست(1

در اطراف ریشه ی . دوام این ریشه ها خیلی زیاد است. ریشه هایی که در عمق زمین پیش می روند
بعضی وقت ها این ریشه ها مواد  .تعدادی ریشه کوچک وجود دارد( ریشه اصلی)بزرگ و ضخیم

 .هویج، ترب، چغندر، شلغم و تربچه: مانند. غذایی را درون خود ذخیره می کنند

 

 

 

 

 

 



 :  ی افشانریشه (2

ریشه افشان کاکتوس در سطح زمین به . سطح خاک به طور وسیعی گسترده می شوددر 
ریشه افشان کاکتوس در سطح زمین به طور وسیعی گسترده . طوروسیعی گسترده می شود

در این نوع ریشه، ریشه اصلی وجودندارد وهمه .می شود تا به سرعت آب باران را جذب کند
 .ریشه ها پخش هستند

 



 ساقه

وظیفه ساقه  . که اندام های دیگر گیاه را بر روی خود نگه می دارداست  گیاهاندامی از  ساقه
مواد ساخته می باشد و از طرف دیگر رساندن برگ ها به ریشه از و مواد معدنی  آبرساندن 

 .استسایر اندام های گیاه به  شده در برگ ها



 انواع ساقه ها

ساقه هایی که روی زمین هستند که یا چوبی و کلفت می باشند؛ مانند : هوایی ساقه های (1
و یا  ... یا علفی هستند؛ مانند گل آفتابگردان، لوبیا و ( 000درخت بید، چنار و)ساقه ی درختان 

در بعضی ساقه های هوایی، مواد قندی ذخیره می  ... . پیچشی هستند؛ مانند درخت مو و 
 .شوند، مانند ساقه نیشکر

 

 

 

 



 سیب زمینیساقه ی مانند (: در زیر زمین قرار دارند)ساقه های زیرزمینی (2

 

 

 

 

 

 

 مانند ساقه ی نیلوفر آبی  : هایی که در آب می رویندساقه (3

 

 

 

 

 



 برگ ها

برگ ها را بر اساس شکل ظاهر، رنگ، اندازه و کلفتی . است« ساختن و ذخیره مواد غذایی »برگ محل 
شکل و . نفس می کشندقرار دارد، سوراخ هایی که روی برگ ها گیاهان به وسیله . طبقه بندی می کنند

برگ های  )استفاده می شود  ماده غذاییاز برگ بعضی گیاهان به عنوان . رنگ ها به آب وهوا بستگی دارد
 (اسفناج و کاهو



 :انواع برگ

 .بعضی گیاهان برگ های باریک و دراز دارند؛ مانند گندم، الله، خرما(1

 

 

 

 

 

 .آفتابگردان –دیگر از گیاهان پهن برگ هستند؛ مانند برگ گیاه لوبیا برخی (2

 



 .  بعضی دیگر نیز سوزنی شکل می باشند؛ مانند درخت کاج و سرو(3





 گل 

متفاوت هستند و ... گل ها در اندازه، رنگ، تعداد گلبرگ ها و . وظیفه اصلی گل به وجود آوردن میوه است
 .  بهترین طبقه بندی گل ها تعداد گلبرگ های آن ها است

گلبرگ دارند؛ مانند  5تا  4و برخی گل ها، برخی عدد گلبرگ دارند؛ مانند گل الله  6تا 3بعضی از گل ها، 
و در بعضی درختان هم گلبرگ ( برنج، ذرت، جو: گندمیان)همه گیاهان گلبرگ ندارند؛ مانند  .گل سرخ

 .آنقدر کوچک است که دیده نمی شود





 دانه

 . دانه درون میوه رشد می کند؛ اما در مخروط داران در مخروط قرار دارد

 :قسمت های مختلف دانه

 .پوسته یا پوشش دانه که از دانه محافظت می کند(1

 گیاهک و جوانه گیاه(2

 .اندوخته یا ذخیره ی غذایی که در مغز دانه وجود دارد و به رشد گیاه کمک می کند(3

 

  



در گیاهان گل داری که میوه می دهند، دانه درون میوه قرار دارد و از رشد دانه ها، گیاه تازه، به و :نکته
 .جود می آید

دانه ای که از میوه جدا شده روی خاک می افتد، سپس جوانه می زند و تبدیل به : رشد دانه سیب
 .  درختچه می شود، آنگاه رشد کرده و به گیاه کامل تبدیل می شود

 نکته 

 .دانه ها از راه های گوناگونی مثل باد، آب و یا به کمک جانوران و انسان پراکنده می شود

پوست دانه های دو قسمتی، مانند عدس و نخود، پس از مدتی که در آب قرار بگیرند، زودتر از پوست دانه 
 .های یک قسمتی مانند گندم و جو جدا می شوند

 .بعضی از گیاهان به جای برگ تیغه دارند مانند کاکتوس

 .قارچ ها و کاکتوس ها برگ ندارند




