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 تعریق در گیاهان در چه شرایطی رخ می دهد؟ -144

 

 تفاوت تعریق با شبنم چیست؟ -145

 

 در گیاه است. -----------تعریق نشانه  -146

 روزنه آبی چیست؟ در چه بخشهایی از گیاهان ررار می گیرند؟ -147

 

 

 تفاوت های روزنه آبی با روزنه هوایی چیست؟ -148

 

 

 .حرکت می کند ------------رون شیره پرورده در گیاه، د -149

 واژه های زیر را در گیاه تعریف کنید. -151

 محل منبش –الف 

 محل مصرف –ب 

 جابجایی -ج 

 برای تعیین سرعت و ترکیب شیره پرورده از کدام جانداران استفاده می شود؟ چرا؟ -151

 

 چگونه می توان از شته ها برای استخراج شیره پرورده گیاه استفاده کرد؟ -152

 

 ت شیره خام کندتر و پیچیده تر است؟چرا حرکت شیره پرورده در گیاه از حرک -153

 

 



مراحل الگوی جریان فشاری در حرکت شیره پرورده در گیاه که توسط ارنست مونش ارائه  -154

 شده را به اختصار بنویسید.

 

 

 

 

 

 چه عاملی باعث هجوم آب به آوند چوبی در محل منبش می شود؟ -155

 

 درون آوند آبکش چه می گویند؟ به عمل ورود رند و مواد آلی در محل منبش با انتقال فعال به -156

 

اگر تعداد محل های مصرف در گیاه بیش از حد توان محل های منبش باشد گیاه چه اردامی  -157

 چرا؟ ؟را انجام می دهد

 

 در باغبانی برای داشتن میوه های درشت تر در هنگام گل دهی گیاه چه می کنند؟ -158

 

از حدّ، بعضی از آنها را حذف می  چرا گیاه در صیورت داشتن گلها یا میوه ها به مقدار بیش -159

 کند؟

 

اگر پوست یک درخت را از تنه آن به صورت یک حلقه در ناحیه ای جدا کنیم پس از مدتی  -161

 در باالی حلقه تورم ایجاد می شود. این پدیده بیانگر چه وارعیتی است؟
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