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از خصوصیات مهم این گیاه بند 
این.بند بودن آن در ساقه میباشد

خاصیت به دلیل مقابله با 
نیروهای وارده بر  ساقه پدید می 

.آید
مثال در اثر نیروی وارده توسط 

باد این گیا به زحمت از ساقه خم 
میشود،این به خاطر آن میباشد 

که نیروی وارده در تمامی 
بندهای آن تقسیم میشود 

وهربند نیروی وارده بر اعضای 
.مرتبط با خود را مهار می کند

ازکوچک بودن ریشه گیاه (الف
ذرت می توان دریافت که آب 

ودر . در دسترس آن میباشد
ضمن ریشه این گیاه توسط 
رشته هایی به زمین متصل 

.           گردیده است
منحنی بودن فرم برگهای (ب

گیاه ذرت به دلیل آن است که 
این گیاه بتواند در طول روزاز 

.                                   نور کافی استفاده کند
گره درمحل اتصال بالل (ج
به ساقه آن الیه (میوه ذرت)

الیه بوده ودر اثر روی هم 
چسبیدن الیه ها یک  ریتم 
. خاصی را ایجاد نموده است

این قسمت تاسل نام دارد که ( الف
گرد افشانی دراین قسمت روی 

میدهد و انتقال توسط باد به قسمت 
(  ب)صورت میگیرد،در قسمت ( ب)

که ازیک سری رشته های ریز 
تشکیل یافته گرده ها جذب شده و 
هر یک از رشته ها بصورت جداگانه 

یک دانه را تغذیه میکند،در ضمن 
پوشش بالل توسط برگهایی صورت

میگیرد که در مقابل آب بسیار مقاوم 
میباشند.

گیاه گندم هم از نظر ریتم 
.  ظاهری شبیه ذرت میباشد
ساقه آن در قسمتهایی بند 
بند بوده منتها این بند بند 

بصورت ذرت نمیباشد،قسمت 
پائینی مانند لوله است که 

قسمت فوقانی وارد آن شده 
است این عمل تا آخر ادامه 

محصول این گیاه در .    دارد
آخرین نقطه آن میباشد که 
توسط گره نقطه ای به ساقه 

.متصل است

از ظاهر این گیاه میتوان دریافت 
که متعلق به مناطق سرد و 

.خشک میباشد
ریشه این گیاه دراز است این به 

دلیل آن میباشد که چون در 
زمین های دیم میروید ریشه 

برای پیدا کردن آب به هر جهت 
میرود و در این صورت طولش 

.بیشتر می شود
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زیره سیاه یکی از خانواده 
چتریان می باشد و در 
برخی نواحی ایران به 

.صورت خودرو وجود دارد
پهن بودن برگ به دلیل -

آن میباشد که این گیاه نیاز 
بیشتری به نورآفتاب دارد و
یا در مناطقی است که نور 

.آفتاب کم میباشد

.        آقطی سیاه که در همدان انگور کولی نامیده میشود

زوفا: نام گیاه
یکی از مهمترین 
گیاهان دارویی و 
ادویه ای به شمار 

.می رود

گل گاو زبان:نام گیاه
گل گاو زبان از گیاهان دارویی ودارای روغنی است که به علت شفا دهندگی از مدتها قبل به 

این گیاه دارای شاخه های تو خالی و آبدار است و ارتفاع .خصوص در فرانسه شناخته شده بود
.سانتی متر میرسد50آن به 

.نامیده میشود“ شکوفه آبی تندرستی”این گیاه در فرانسه 

کنج
د

کلزا
کلزا سرما را -

بصورت روزت مثل 
گلرنگ تحمل می 

.کند
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گلرنگ: نام گیاه
گیاهان جوان نسبتا -

.مقاوم به سرما هستند
بسیار مقاوم به خشکی -

است به شوری هم مقاوم 
البته در شرایط دیم . است

هم مقاومتش اندازه جو 
میباشد ولی در شرایط 

.آبی اینطور نیست
گیاه آفتابگردان همانطور که از اسمش پیداست_

به نور خورشید حساس است و این گیاه با حرکت
کردن خورشید با آن می چرخد،البته این چرخش

یاهفقط از ناحیه گردن اتفاق می افتد،گردن این گ
خاصیت پالستیکی دارد ودراثر چرخیدن هیچ 

صدمه ای به آن نمی رسد،در ضمن این چرخش 
.بطور کامل صورت نمی گیرد 

گلهای کوچک که به انتهای دانه ها وصل_
میباشد عامل تغذیه دانه ها است

این دانه ها از لحاظ قرار در عین بی _
.  نظمی از نظم خاصی پیروی می کند

کروتون
بابا آدم
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دیفن باخیا بنجامین

آرالیا
برگ انجیری

گیاهان 
گوشتخوار

گیاه حشره 
خوار ونوس

در اثر ترشح نوعی اسید طعمه را فاسد و بعد از تبدیل شدن طعمه 
.به مایع آنرا مصرف میکند



5/9/2020

5



5/9/2020

6



5/9/2020

7



5/9/2020

8


