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 عنوان : گیاهان و واکنش آنها به نور
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 تحقيق زمينه اي

 (نورگرایی) فتوتروپیسم

. نامند می گرایی نور یعنی فتوتروپیسم گیاهان در را پدیده این دهد می جهت تغییر نور سمت به برویانیم سایه در را گیاهی اگر

 یا و دهند نمی پاسخ نور محرک به یا ساقه برخالف ها ریشه. شود می خم نور سمت به ساقه یعنی است مثبت ساقه در نورگرایی

 تا گیرند می قرار طوری نور به نسبت برگها اغلب. شوند می خم نور مخالف جهت در یعنی کنند می ظاهر منفی گرایش آن به نسبت

 . بتابد آنها بر عمودی بطور روشنایی پرتوهای

 گل تشکیل و فتوپریودیسم

 ، دانه شدن بیدار مانند دیگر های پدیده یا و گل تشکیل و نمو و رشد در( نوری دوره) تاریکی و روشنایی یا و شب و روز تناوب اثر

 مدت تغییر با توان می گیاهان در مثال برای. نامند می فتوپریودیسم آن که شود می ناشی گیاه در خاصیتی وجود از غیره و برگ ریزش
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 دانه رویش عالوه به. دارد فراوان همیتا باغبانی و گلکاری در موضوع این. کرد تسریع را گیاه یک دادن گل ، گلخانه در نور تابش

 . دارد بستگی نور تابش تغییرات به پاییز فصل در برگها ریختن و سبزینه تولید ، گیاهان بعضی در

 نوری دوره به حساسیت نظر از گیاهان بندی تقسیم

 ، فرنگی گوجه های گونه از بعضی مانند دهند نمی نشان خود از حساسیت شب و روز طول به گل تشکیل برای که: تفاوت بی گیاهان

 .میخک و میمون گل

 گل دهند، قرار طوالنی روزانه نور معرض در را آنها اگر و دهند می گل کوتاه روزهای در که هستند گیاهانی: روز کوتاه گیاهان

 کوتاه روزها که زمستان و یزپای تا و کنند می رشد رویشی بطور تابستان دراز روزهای در روز کوتاه گیاهان. شود می متوقف دادنشان

 .داوودی گل مانند. دهند نمی گل شوند می

 ، ختمی مانند. دارند رویشی رشد فقط باشد کوتاه نوری دوره اگر و. دهند می گل طوالنی نوری دوره در فقط: روز بلند گیاهان

 .زنبق و اسفناج
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 نور بحرانی دوره

. شود می نامیده نور بحرانی دوره گیاه یک برای دانه و گل مولد روز طول و رویشی رشد برای مناسب روز طول بین فاصل حد

 . دهند می گل بحرانی روز طول از بلندتر روزهای در روز بلند گیاهان و بحرانی روز طول از کوتاهتر روزهای در ، روز کوتاه گیاهان

 نور به نسبت بردباری نظر از گیاهان بندی تقسیم

 . کنند می تقسیم نیازمندند نور شدت از متوسطی حد به که گیاهانی و خواه سایه ، خواه آفتاب گروه سه به نظر این از را گیاهان

 گیاهان تعرق روی بر نور اثر

 بخار که شود می سبب امر این. هستند باز برگها هوایی های روزنه روز در معموال. دارد مستقیم اثر تعرق شدت بر معمول بطور نور

 .یابد می کاهش زیاد مقدار به تعرق میزان اند، بسته ها روزنه که شب در. شود جو دوار برگ در موجود آب

 گیاهان در فتوشیمیایی واکنشهای انجام و نور
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 که را پرتوها این توانند می نوری های رنگیزه. هستند دارا را خورشید سفید نور پرتوهای از برخی جذب قدرت برگ های رنگیزه

 قرمز پرتوهای بویژه خورشید نور پرتوهای از بعضی جذب از پس. کنند جذب است بنفش و نیلی ، آبی ، قرمز رنگهای به مربوط

 جذب از پس که معنی بدین. گویند می فتوشیمیایی واکنش آن به که آید می بوجود آن مولکولهای در واکنشی کلروفیل رنگیزه بوسیله

 .شود می منتقل باالتری انرژی سطح به یعنی باالتر مدار به آن لکولمو الکترونهای از یکی ، کلروفیل بوسیله فوتونها انرژی

 و دهند می دست از را دستاوردی انرژی سرعت به و ناپایدارند بسیار مولکولها این. گوییم می شده تحریک مولکول را مولکولی چنین

 فتوسنتز فرآیند در ولی برود دست از فلوئورسانس یا ، نور ، گرما صورت به است ممکن انرژی این گردند، برمی اولیه پایدار وضع به

 انرژی صورت به انرژی این ذخیره آن نتیجه و کند می شرکت الکترون انتقال و نقل واکنشهای یعنی شیمیایی واکنشهای در انرژی این

 . است آلی مواد در شیمیایی

 نور سمت به ساقه انتهای گرایش علت

 . است اندام این ندیده نور سمت در بیشتر اکسین تجمع ، نور سمت به ساقه انتهای گرایش علت
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 ریشه در منفی نورگرایی علت

 هورمون این زیاد مقدار به نسبت آنها رشد و کنند می رشد و دهند می نشان واکنش اکسین اندک بسیار مقدار به نسبت ریشه سلولهای

 دیده نور سمت به نسبت قسمت این که شود می سبب ریشه دهندی نور سمت در زیاد اکسین تراکم نتیجه در. شود می کند یا متوقف

 .گردد خم نور مخالف سمت به ریشه و باشد داشته کمتری رشد
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 مسئله :

و  نور به انها واکنش و گیاهان با حد چه تا

 آشنایی دارید؟ انواع آن

 چه ویژگی هایینور به انها واکنش و گیاهان

 ؟ددار
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 تعریف

 تولید غذاسازی در مهم نقشی که است اکوسیستم زنده غیر عوامل یکی نور

. است شده انجام فراوانی مطالعات گیاه رشد بر نور اثر درباره. دارد ها کننده

 که گیاهی. گذارد می تاثیر آن طولی رشد سرعت و گیاه بیرونی شکل بر نور نبودن

. یابند نمی گسترش برگها. دارد باریک و بلند ای ساقه معموال روید می تاریکی در

 نور معرض در گیاهی چنین اگر. بود خواهند  کلروفیل فاقد دو هر ها ساقه و برگها

 پرورش نور در گیاه نوع همان اگر. یابد می کاهش اش ساقه طولی رشد گیرد، قرار
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 در کمتری فاصله با و شوند می بزرگ و سبز کامال آن برگهای و شده تنومند یابد

 .گیرند می قرار ساقه طول
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 نتیجه گیری

 یا و اختصاصی غیر جهت با نوری محرک به نسبت گیاه واکنشهای شامل فتومورفوژنز

 ، فتومورفوژنز برای مثال. ندارد تاثیر گیاه بر ویژه زمان یک در که است نوری محرک

 در. دهد می رخ ، نور غیاب در که هاست ساقه عادی غیر شدن طویل و شدن رنگ بی

 در. کنید مطالعه گیاهی بافتهای تشکیل بر را نور تاثیر تا دارید فرصت شما آزمایش این

 .کرد خواهید تعیین برگها شدن رنگ بی پدیده در را نور کیفی و کمی تاثیرات ، رابطه این
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:گزاری  سپاس   

رسانيده با راهنمايي و مساعدت خويش ياری  طرحهك از همه كساني هك طي اين  دانسته هب لطف ازيد منان هب اتمام رسيده رب خود الزم  طرح اينك هك اين      

.تشكر نمامیي اند   
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