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در ارتباط با شیوه هاي شگفت انگیز گیاهان براي گرفتن مواد مورد نیاز خود از جانداران دیگر، ممکن نیست .................. (با تغییر) - 1

گیاهی که از روابط سود می برد فاقد ریشه باشد.

ترکیبات آلی حاصل از فتوسنتز از ریشۀ گیاه خارج شوند.

جاندار همزیست با گیاه فاقد توانایی تثبیت بیش ترین مولکول موجود در جو زمین باشد.

ترکیبی که در خاك فراوان اما اغلب غیر قابل دسترس گیاه است توسط ریشۀ گیاه براي قارچ جذب شود.

کدام یک از عوامل زیر جزو مهم ترین عوامل محیطی مؤثر بر باز و بسته شدن روزنه ها نمی باشد؟ - 2

کربن دي اکسید اکسیژن  نور  رطوبت 

کدام یک از جمالت زیر درباره ي قارچ ریشه اي درست نمی باشد؟ - 3

قارچ براي گیاهان مواد معدنی به خصوص نیترات فراهم می کند. حدود  درصد گیاهان دانه دار با قارچ ها همزیستی دارند.

گیاهان شاداب همزیست با قارچ ریشه اي، در خاك هاي فقیر مشاهده می شوند.  این قارچ درون ریشه یا به صورت غالفی در سطح ریشه زندگی می کند.

باکتري آمونیاك  ساز  .................. باکتري نیترات ساز  .................. - 4

برخالف – از یک ترکیب غیرآلی، یک ترکیب غیرآلی می سازد. همانند – توانایی تثبیت تمام ترکیبات مهم و موجود در ساختار پروتئین ها را دارد.

برخالف – ترکیبی تولید می کند که فقط توسط این نوع باکتري تولید می شود. همانند – توانایی تولید ترکیبی دارد که به طور مستقیم جذب گیاه می شود.

بیشتر  .................. - 5

نیتروژن مورد استفادة گیاهان از ترکیبات آلی به دست می آید.

فسفات موجود در خاك به ترکیباتی متصل می شوند که اغلب براي گیاهان غیر قابل دسترس است. 

ترکیباتی که توسط گیاهان از خاك جذب می شوند، در مرحلۀ قبل توسط گروهی از باکتري ها تثبیت شده اند.

فسفات موجود در خاك هایی که، داراي گیاهانی با شبکۀ گسترده اي از ریشه ها می باشند، جذب گیاه می شود.

یون فسفات  .................. یون نیترات و  .................. یون بی کربنات،  .................. - 6

همانند – برخالف – در محیطی قرار دارد که مواد اولیۀ آنها در محیط دیگري یافت می شوند.

همانند – همانند – می تواند به طور مستقیم توسط اندام هاي داراي تار کشندة فراوان، جذب شود.

برخالف – همانند – در محیطی مشاهده می شود که، ذرات غیرآلی آن همانند ذرات آلی، می توانند از نظر مقدار متفاوت باشند.

برخالف – همانند – در ریزاندامگان تثبیت کنندة نیتروژن، وجود دارد. 

اگر باکتري هاي  .................. در خاك وجود نداشته باشند  .................. . - 7

سازندة آمونیوم – دسترسی ریشه ها به بخش هاي پایین تر خاك محدود نمی شود.

تثبیت کنندة نیتروژن – عدم تولید یون آمونیوم رخ می دهد.

تثبیت کنندة فسفات – دیگر تثبیت نیتروژن نیز مشاهده نمی شود.

سازندة قسمت عمدة گیاخاك – بخشی از فرآیند تولید آمونیوم در خاك اتفاق نمی افتد.

کدام گزینه در مورد ریزوبیوم ها صحیح است؟ - 8

می توانند به صورت آزاد در خاك زندگی کنند و توانایی فتوسنتز نیز دارند.

با استفاده از مواد معدنی موجود در خاك مواد آلی ساخته و در اختیار گیاه می گذارند.

توانایی تبدیل نیتروژن جو به نیترات را دارند.

در ریشۀ گیاهان تیرة پروانه واران در برجستگی هایی به نام گرهک زندگی می کنند.

نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: ة

تاریخ آزمون: 1398/02/27

زمان برگزاري: 3000 دقیقه

آموزشگاه پرسا
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چند مورد از جمالت زیر صحیح نمی باشد؟  - 9
الف) سیانوباکتري ها داراي کلروپالست هستند زیرا فتوسنتز انجام می دهند. 

ب) همۀ سیانوباکتري ها و ریزوبیوم ها نیتروژن جو را به آمونیوم تبدیل می کنند. 
ج) سیانوباکتري ها برخالف ریزوبیوم ها می توانند به صورت آزاد نیز زندگی کنند. 

د) همۀ سیانوباکتري ها قادر به تثبیت نیتروژن هستند. 
هـ) همۀ سیانوباکتري ها فتوسنتزکننده هستند.

هر یک از گیاهان داده شده بیشتر از چه طریقی نیتروژن مورد نیاز خود را به دست می آورند؟  - 10
توبره واش – گونرا – یونجه

شکار – همزیستی با سیانوباکتري – همزیستی از نوع قارچ ریشه اي

شکار – همزیستی با سیانوباکتري – همزیستی با ریزوبیوم

همزیستی از نوع قارچ ریشه اي – همزیستی با سیانوباکتري – همزیستی از نوع انگلی

همزیستی با سیانوباکتري – شکار – همزیستی قارچ ریشه اي

سیانوباکتري در  .................. گیاه گونرا و ریزوبیوم در  .................. گیاهان تیرة پروانه  واران زندگی می کنند. - 11

حفره هاي کوچک شاخه و برگ – برجستگی هاي ساقه و ریشه برجستگی هایی به نام گرهک در ریشه – شاخه و ریشه

حفره هاي کوچک شاخه و دمبرگ – برجستگی هایی به نام گرهک در ریشه در حفره هاي شاخه و دمبرگ – شاخه و ریشه

کدام عبارت دربارة گیاه عدس صحیح می باشد؟ - 12

داراي پارانشیم هوادار می باشد. برگ هاي آن ساختاري شبیه به پروانه دارد.

رابطۀ همزیستی با نوعی از باکتري هاي تثبیت کنندة نیتروژن دارد. با کمک گرهک هاي خود می تواند نیتروژن مولکولی جو را به آمونیوم تبدیل کند.

کدام عبارت دربارة گیاه سس صحیح نمی باشد؟ - 13

این گیاه ریشه ندارد و ساقۀ آن نارنجی یا زرد رنگ است. بخش هاي مکنده  اي را به درون ریشه ارسال می کند.

توانایی فتوسنتز ندارد و از میزبان استفاده می کند. به دور ساقۀ گیاه میزبان خود می پیچد.

جملۀ صحیح را مشخص کنید. - 14

سس نوعی گیاه جالیزي است. گیاه جالیز گیاهی انگل است.

گل جالیز توانایی تولید   را از   جو دارد. گیاه جالیزي فتوسنتزکننده است.

گزینۀ صحیح را مشخص کنید. - 15

در گیاه سس کروموپالست دیده نمی شود اما کلروپالست وجود دارد.

در سیانوباکتري سبزدیسه دیده نمی شود اما سبزینه وجود دارد. 

هر گیاه حشره خواري با تا کردن برگ هاي خود، حشرات را به دام می اندازد.

همزیستی قارچ ریشه اي، مواد معدنی مختلف به ویژه نیتروژن را براي گیاه فراهم می کند.

کدام گزینه دربارة گیاه شبدر به درستی بیان نشده است؟ - 16

باکتري  همزیست با این گیاه توانایی فتوسنتز دارد. گل هایی شبیه به پروانه دارد.

در ریشۀ آن برجستگی هایی به نام گرهک وجود دارد. در تناوب کشت از این گیاه استفاده می شود.
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چند جمله به نادرستی بیان شده است؟  - 17
الف) باکتري هاي تثبیت کنندة نیتروژن همانند باکتري هاي آمونیاك ساز، نیتروژن مولکولی جو را جذب می کنند. 

ب) آمونیوم موجود در خاك فقط توسط باکتري هاي تثبیت کنندة نیتروژن تولید می شود. 
ج) ریزوبیوم ها قارچ هایی هستند که توانایی تثبیت نیتروژن در خاك را دارند. 

د) گیاهان تیرة پروانه واران با انجام فرآیند تثبیت نیتروژن، نقش مهمی در حاصلخیزي خاك دارند.

در مورد عالمت (?) در شکل، کدام عبارت درست است؟ - 18

ترکیبات تولید شده توسط آنها، که به خاك داده می شود، فقط از تار کشنده جذب می شود.

با افزایش نفوذ ریشه به داخل خاك تعداد آنها همانند سایر باکتري هاي تولیدکنندة آمونیوم افزایش می یابد.

همانند سایر باکتري هاي خاك و برخالف ریزاندامگان دیگر، از نیتروژن خاك استفاده می کند.

همانند باکتري هاي دیگري که آمونیوم می سازند، توانایی تولید تمام مواد اولیۀ مورد نیاز باکتري هاي نیترات ساز را دارند.

کدام عبارت نادرست است؟ - 19

می توانیم محلول مغذي کاهش میزان   را مشاهده کنیم. 

در صورت اضافه کردن ترکیبات حاصل از شسته شدن کودهاي شیمیایی، سایر جانوران در برابر محیط زنده نمی مانند.

محیط زندگی گیاهان موجود در محلول مقابل، لزومًا مایع نیست.

در ساختارهایی از شکل مقابل که موادي به آن وارد می شوند، استوانۀ آوندي داراي فراوان  ترین یاخته هاي سبزینه دار گیاهان به مقدار فراوان، مشاهده نمی شود.

باتوجه به شکل مقابل کدام عبارت درست است؟ «قسمت مشخص شده.................. » - 20

در همۀ گیاهان قابل مشاهده است.

خود داراي ساختاري است که عملکردي مشابه عملکرد بخش آلی خاك در نفوذ ریشه دارد.

در گیاهانی که این ساختار به طور طبیعی در آب قرار دارد، در صورت خروج حتی بخشی از آن، از داخل آب، گیاه کشته می شود.

برخالف برگ ها، گروهی از سلول هاي تمایزیافتۀ روپوستی آن، فتوسنتز می کنند.

باتوجه به شکل مقابل کدام گزینه درست است؟ - 21

جاندار شکل مقابل فاقد توانایی همزیستی با باکتري هاي فتوسنتزکننده می باشند.

در صورت عدم وجود تابش خورشید، جاندار تأمین کنندة نیتروژن آن، زنده می ماند.

میزان استفادة آن از نور، در مجاورت با نوعی باکتري، افزایش می یابد.

جاندار تأمین کنندة نیتروژن آن، درون ساقه و دمبرگ زندگی می کند.
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باتوجه به شکل مقابل کدام گزینه درست است؟ - 22

سیانوباکتري ها در این جانداران در قسمتی زندگی می کنند که در گیاه حرا محل ذخیرة هوا است.

این گیاهان در نواحی غنی از نیتروژن، رشد شگفت انگیزي نشان می دهند.

باکتري هاي تثبیت کنندة محیط زندگی آن ها همانند باکتري هاي محیط سرخس آزوال فتوسنتزکننده اند.

با کشت این گیاهان خاك تقویت شده و باکتري بیشتري تولید می شود.

باتوجه به شکل مقابل کدام گزینه نادرست است؟ - 23

ساقۀ آنها برخالف گیاه سس به رنگ گیاه تک لپه است.

این گیاهان برخالف گل جالیز، فاقد اندام مکنده اند.

جاندارانی که نیتروژن آنها را تأمین می کنند، لزومًا در خاك زندگی نمی کنند.

خود جانداران تأمین کنندة نیتروژن این گیاهان، به درون کوزة آنها می افتند.

باتوجه به ویژگی هاي گیاه مقابل می توان گفت  .................. - 24

برخالف گیاه سس فاقد ریشه است و ساکن خشکی می باشد.

همانند گیاه گونرا توانایی تبدیل نیتروژن جو به آمونیوم را دارد.

برخالف گیاه سس داراي سبزدیسه در سلول هاي خود می باشد.

همانند گونرا توانایی همزیستی با سیانوباکتري ها را ندارد.

کدام گزینه، جملۀ داده شده را به درستی تکمیل می کند؟  - 25
« ..................  یکی از معمول ترین سازگاري هایی است که به منظور جذب آب و مواد مغذي صورت می گیرد.»

گیاه آزوال با بعضی باکتري هاي تثبیت کنندة نیتروژن   انواعی از قارچ ها با اکثر گیاهان دانه دار

انگلی بین گل جالیز و گیاهان جالیزي  ریشۀ گیاه گونرا با سیانوباکتري ها

گزینۀ نادرست را مشخص کنید. - 26

در هر نوعی از قارچ ریشه اي، بخشی از پیکرة قارچ به درون ریشۀ گیاه نفوذ می کند.

قارچ هایی که اطراف کالهک ریشه به وجود می آیند، نمی توانند نقشی در تأمین آب و مواد معدنی این قسمت داشته باشند.

همزیستی باکتري ها با گیاهان، فقط در قسمت ریشۀ گیاه صورت می گیرد.

در هم زیستی لوبیا با نوعی باکتري در صورتی که بخش هاي هوایی لوبیا برداشته شود، گیاخاك غنی از آمونیوم ایجاد می شود.

سیانوباکتري هایی که به صورت آزاد در خاك زندگی می کنند  .................. سیانوباکتري هاي همزیست با آزوال .................. می باشند. - 27

برخالف – تولیدکننده همانند – تولیدکننده برخالف – مصرف کننده  همانند – مصرف کننده

در عبارت زیر چند مفهوم نادرست وجود دارد؟  - 28

یکی از معمول ترین سازگاري ها براي جذب مواد آلی، همزیستی ریشۀ گیاهان با انواعی از قارچ هاست. حدود  گیاهان دانه دار با ریزوبیوم ها همزیستی
دارند. در همزیستی قارچ ریشه اي در صورتی که گیاه بمیرد یا بخش هاي هوایی آن برداشته شود، گیاخاکی غنی از ترکیبات نیتروژن دار ایجاد می شود.

کودهاي شیمایی  .................. کودهاي زیستی،  .................. - 29

همانند – در عین ساده و کم هزینه بودن، سرعت زیادي نیز در برطرف کردن کمبود مواد دارند.

برخالف – استفادة بیش از حد آنان، به گیاهان آسیب کمتري می زند.

همانند – ممکن است به خاك، افزوده نشوند.

برخالف – براي انجام وظیفۀ خود، نیاز به گذر زمان ندارند..
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کودهایی که معموًال همراه هم هستند .................. کود دیگر،  .................. - 30

برخالف – به نیازهاي جانداران شباهت بیشتري دارند.

برخالف – مواد معدنی را در گذر زمان و با سرعت آهسته به خاك می دهند.

همانند - داراي باکتري هایی مفید براي خاك، با توانایی تولید موادمعدنی در طی تکثیر می باشد.

همانند- می توانند خاك را اصالح کرده و حاصل خیزي آن را افزایش دهند. 

کاشت زیاد  .................. باعث  .................. می شود.  - 31

گیاهی با قابلیت رشد در محلول هاي مغذي – کاهش عامل تغییردهندة رنگ گیاه گل ادریسی 

گل ادریسی – افزایش مواد معدنی خاك

سرخس مانند – کاهش نوعی مادة مفید در خاك

گیاهی داراي تار کشندة بسیار – افزایش فعالیت باکتري هاي نیترا ت ساز همانند تبدیل فسفر به فسفات

کدام عبارت در مورد پروتئین روبه رو به درستی بیان نشده است؟ (با تغییر) - 32

فقط در یاخته هاي گیاهی وجود دارد.

سرعت جریان آب را افزایش می  دهد.

هنگام کم آبی تعدادش افزایش می  یابد.

در غشاي اندامک محل ذخیرة آنتوسیانین یافت می  شود.

در طی حرکت مواد در عرض ریشه، در هر مسیري که امکان عبور آب و مواد محلول در آن، از  .................. وجود دارد، به طور حتم  .................. - 33

میان  یاخته- امکان حرکت مواد در دیوارة یاخته وجود ندارد. پروتوپالست- همۀ مواد محلول در آب می توانند به یاختۀ مجاور منتقل شوند.

دیوارة یاخته- امکان ورود مواد به یاخته هاي ویژة درون پوستی وجود ندارد. پالسمودسم- یاخته هاي آوند چوبی، نقشی در جابه جایی مواد ندارند.

کودهاي  .................. - 34

زیستی، معموًال به همراه کودهاي آلی به خاك افزوده می شوند. آلی، مواد آلی را به آهستگی آزاد می کند.

شیمیایی، برخالف کودهاي زیستی، مواد معدنی خاك را افزایش می دهند. شیمیایی، می توانند به سرعت، کمبود مواد مغذي خاك را جبران کنند.

کدام گزینه صحیح است؟ - 35

تمام عناصر موجود در اغلب کودها بعد از تزریق به خاك، به طور مستقیم توسط تارهاي کشنده جذب می شوند.

گروهی از کودها با وجود اینکه ممکن است به عوامل بیماري زا آلوده باشند ولی اثري از جاندار داراي متابولیسم در ترکیب آنها نمی توان مشاهده کرد. 

در خاك گیاهانی که داراي توانایی تجمع بعضی مواد هستند نمی توان هوموس مشاهده کرد. 

کودهایی که به سرعت مواد غذایی را به خاك وارد می کنند همانند کودهاي داراي عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم، در صورت مصرف بیش از حد آسیب زیادي به خاك وارد می 
کنند.

چند مورد از عبارات زیر نادرست است؟  - 36
می توان گفت  ..................  

الف) در طی فرآیند تشکیل گیاخاك، مقدار قابل توجهی از نیتروژن تثبیت شده توسط باکتري ها، به خاك وارد می شود. 
ب) کمبود عناصري مثل نیتروژن و فسفر، منجر به رشد محدود در گیاهان می شود. 

ج) بیشتر نیتروژن مورد استفادة گیاهان، در کودهایی که بسیار ساده تر و کم هزینه ترند نیز مشاهده می شود. 
د) تمام مواد نیتروژن داري که در صورت جذب شدن توسط گیاه، به سمت اندام هاي هوایی می روند، لزومًا توسط فرآیند تثبیت ایجاد نشده اند.
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با توجه به شکل مقابل کدام گزینه نادرست است؟ - 37

 براي افزایش ساختار مقابل گیاهان تیرة پروانه واران را پی در پی می کارند.

باکتري هاي موجود برخالف باکتري هاي آمونیاك ساز، از ترکیبات آلی براي ساخت آمونیوم استفاده نمی کنند.

باکتري هاي ساختار مقابل، عالوه بر اینکه نیاز آلی گیاه را برطرف می کند، نیاز آلی خود را نیز برطرف می کند.

میزان مادة معدنی نیتروژن دار تولیدي توسط جانداران شکل مقابل، به میزان مصرف گیاه وابسته است.

چند مورد از موارد زیر درست است؟  - 38
الف) کمبود فسفر، فرآیند غشا سازي را دچار مشکل می نماید. 

ب) گاهی اوقات، فسفات براي گیاه غیرقابل دسترس است. 
ج) فسفات به بیشتر ترکیبات معدنی خاك به طور محکمی متصل می شود. 

د) بیشتر گیاهان شبکۀ گسترده اي از ریشه ها و یا ریشه هاي داراي تار کشندة بیشتر ایجاد می کنند.

 مورد  مورد  مورد  مورد 

چند مورد از موارد زیر نادرست هستند؟  - 39
الف) حرکت مواد از روپوست فقط از طریق مسیر سیمپالستی صورت می گیرد. 

ب) حرکت مواد در پوست فقط از طریق مسیر آپوپالستی صورت می گیرد. 
ج) حرکت مواد در درون پوست فقط از طریق مسیر آپوپالستی صورت می گیرد. 

د) حرکت مواد در الیۀ ریشه زا در مسیرهاي سیمپالستی و آپوپالستی صورت می گیرد.

 مورد  مورد  مورد  مورد 

چند مورد از موارد زیر درست است؟  - 40
الف) در اثر ورود یون هاي پتاسیم و کلر به سلول هاي نگهبان روزنه، پتانسیل آب در سلول هاي نگهبان روزنه افزایش می یابد. 

ب) دیوارة شکمی روزنه نازك تر از دیوارة پشتی است. 
ج) بیشتر تبادل گاز ها و در نتیجه تعرق برگ ها از منفذ بین یاخته هاي نگهبان روزنه آبی انجام می شود. 

د) کاهش دي اکسید کربن می تواند باعث خروج یون هاي پتاسیم و کلر از سلول هاي نگهبان روزنه شود.

صفر مورد  مورد  مورد   مورد 

چند مورد از موارد زیر در مورد عبارت زیر درست است؟  - 41
«تعرق .................. تعریق .................. .» 

الف) برخالف - از طریق روزنه هاي انجام می شود که باز و بسته می شوند. 
ب) همانند - مشابه شبنم است. 

ج) برخالف - از طریق روزنه هاي موجود در حاشیۀ برگ ها انجام می شود. 
د) برخالف - در هنگام شب کاهش می باید.

 مورد  مورد  مورد  مورد 

کدام گزینه در مورد بیشتر گیاهان صادق است؟ - 42

می توانند با انجام فرآیند فتوسنتز به تولید مواد آلی مورد نیاز خود بپردازند. با انواعی از باکتري ها همزیستی دارند.

با جذب و ذخیرة نمک هاي عامل شوري خاك به بهبود کیفیت آن کمک می کنند. دسترسی زیادي به فسفات موجود در بخش هاي مختلف خاك دارند.

محصوالت باکتري هاي .................. باکتري هاي .................. پس از جذب در ریشه دچار تغییر شده و به اندام هاي هوایی گیاه ارسال می شود. - 43

نیترات ساز، برخالف- تثبیت کنندة نیتروژن آمونیاك ساز، برخالف- تثبیت کنندة نیتروژن

تثبیت کنندة نیتروژن، همانند - آمونیاك ساز آمونیاك ساز، همانند- نیترات ساز
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گذر زمان

در یک گیاه علفی، هر اندامی که .................. ، قطعًا .................. - 44

در جذب بیکربنات نقش دارد - حاصل فعالیت سرالد نخستین است.

کربن دي اکسید مصرف می کند - همۀ مواد معدنی را از هوا جذب می کند.

در تولید پوستک نقش دارد - توسط عدسک ها اکسیژن را جذب می نماید.

حاوي سرالدهاي پسین است - حاوي ترکیبات لیپیدي بر سطح روپوست خود می باشد.

کدام گزینه، دربارة هر نوع قارچ ریشه اي نادرست است؟ - 45

بخشی از شیرة پروردة گیاه توسط جز قارچی مصرف می شود. رشته هاي قارچ در تماس با یاخته هاي ریشه قرار می گیرند.

فقط به صورت غالفی از رشته هاي قارچ در سطح ریشه ایجاد می شود. رشته هایی از قارچ به تبادل مواد با ریشه می پردازند.

شکل مقابل، در ارتباط با گیاهی است که ..................  - 46

داراي گوارش برون یاخته اي است.

به دستگاه آوندي گیاهان جالیزي نفوذ می کند.

در تاالب هاي شمال کشور به منظور تقویت مزارع برنج وارد شد.

حشرات و الرو آن ها را در گرهک هاي خود به دام می اندازد.

چند مورد بر اساس طرح نشان داده شده در شکل مقابل نتیجه گیري نمی شود؟    - 47
الف - حرکت شیرة پرورده از شیرة خام کند تر و پیچیده تر است. 

ب - شیرة پرورده فقط در آوند آبکش جریان دارد. 
ج - مواد آلی می توانند در آوند آبکش جمع شوند. 

د - آوندهاي آبکش در پوست قرار دارند.

 مورد  مورد  مورد  مورد 

کدام گزینه در ارتباط با هر باکتري که نیتروژن جو را به نوعی یون مثبت تبدیل می کند، صحیح است؟ - 48

با بسیاري از گیاهان همزیستی دارد. قطعًا به صورت آزاد در خاك زندگی می کند.

در تولید بخشی از نیتروژن تثبیت شده در خاك نقش دارد. مواد آلی مورد نیاز خود را می تواند تولید کند.   

کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی کامل می کند؟  - 49
«گیاه .................. همانند ..................  »

سس - شته، اندام مکنده را به درون دستگاه آوندي وارد می کند.

گل جالیز - قارچ ریشه اي، مواد مغذي را از گیاهی فتوسنتز کننده جذب می کند.

گونرا - توبره واش، در تاالب هاي شمال کشور، رشد می کند.

سویا - باکتري هاي تثبیت کنندة نیتروژن، می تواند پس از مرگ، گیاخاك غنی از نیتروژن ایجاد کند.

کدام عبارت، دربارة ترکیبات آلی نیتروژن دار موجود در شیرة پرورده یک گیاه نهان دانه، نادرست است؟ - 50

تنها به روش انتشار از غشاهاي یاخته اي عبور می نمایند.

در آوند آبکش با جریان فشاري و در جهات مختلف جابه جا می گردند.

به کمک یاخته هاي زنده و داراي دیوارة یاخته اي به سمت محل مصرف حرکت می کنند.

تولید آن ها ممکن است بعد از فعالیت نوعی باکتري غیر فتوسنتز کننده صورت گرفته باشد. 
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