The Twelve Principles of Plant Biology - Farsi

•

ﮔﯿﺎھﺎن دارای ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺟﺎﻧﻮران و رﯾﺰﺳﺎزوارهھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ .وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ
ﻓﺮد آﻧﮭﺎ اﻣﺎ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪی در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای رﺷﺪ اﺳﺖ .ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻧﯿﺎز
ﻏﺬاﯾﯽ و اﻧﺮژی دﻧﯿﺎ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

•
• زﻧﺪﮔﯽ روی ﺧﺸﮑﯽ از ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺟﺪاد ﺟﻠﺒﮏ ﻣﺎﻧﻨﺪ در اﻗﯿﺎﻧﻮسھﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه و ﮔﯿﺎھﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻤﯽ در ﺗﮑﺎﻣﻞ

ﮔﯿﺎھﺎن ﺑﺮای رﺷﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ و ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻤﯽ در ﭼﺮﺧﻪ اﯾﻦ ﻣﻮاد در طﺒﯿﻌﺖ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺣﯿﺎت ﺧﺸﮑﯽ دارﻧﺪ؛ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﮐﺴﯿﮋن و اوزون ﺟﻮ اﺷﺎره ﮐﺮد.

•

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﮔﯿﺎھﺎن ﮔﻞدار ﺑﻪ روش ﺟﻨﺴﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺬر اﺳﺖ .ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﮔﯿﺎھﺎن ﺑﻪ روش
ﻏﯿﺮﺟﻨﺴﯽ ھﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.

•
• ﺳﻠﻮلھﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮔﯿﺎھﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﻨﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﻓﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﺳﺎﺧﺘﺎری اﻧﺴﺎنھﺎ،

ﮔﯿﺎھﺎن ھﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎﻧﻮران و ﺑﺴﯿﺎری از رﯾﺰﺳﺎزوارهھﺎ ﺗﻨﻔﺲ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﻪ اﻧﺮژی ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ.

ﺣﺸﺮات ،ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ،و ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﺎﻧﺪاران دﯾﮕﺮ ھﺴﺘﻨﺪ.

•

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﯿﺎھﺎن از ﻧﻈﺮ ﺷﮑﻞ و اﻧﺪاره ﺗﻨﻮع زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ و ﮔﺴﺘﺮه آن از ﺗﮏﺳﻠﻮﻟﯽھﺎ ﺗﺎ درﺧﺘﺎن ﻏﻮلﭘﯿﮑﺮ را در ﺑﺮ
ﻣﯽﮔﯿﺮد.

•
• ﮔﯿﺎھﺎن ھﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎﻧﻮران ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض ﺑﯿﻤﺎریھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از رﯾﺰﺳﺎزوارهھﺎ دﭼﺎر زﺧﻢ و ﻣﺮگ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﮔﯿﺎھﺎن ﻣﻨﺒﻊ اوﻟﯿﻪ ﻓﯿﺒﺮ ،دارو ،و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﯽﺷﻤﺎر دﯾﮕﺮی ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

آﻧﮭﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺸﺮات و ﺑﯿﻤﺎریھﺎ روشھﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد را دارﻧﺪ.

•

ﻣﮭﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻠﮑﻮل ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻠﻮلھﺎ اﻧﺪامھﺎی ﮔﯿﺎھﯽ آب اﺳﺖ .آب در ﮐﻨﺎر ﻧﻘﺶ ﺷﺎﯾﺎن ﺗﻮﺟﮭﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن،
ﺗﮑﺎﻣﻞ ،و رﺷﺪ ﮔﯿﺎه دارد ﺳﮭﻢ ﻣﮭﻤﯽ در ﮔﺮدش ﻣﻠﮑﻮلھﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﻧﻤﮏھﺎ در درون ﮔﯿﺎه دارد.

•

رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﮔﯿﺎه را ھﻮرﻣﻮنھﺎی ﮔﯿﺎھﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺧﻮد از ﻣﺤﺮکھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮر ،ﺟﺎذﺑﻪ ،ﺗﻤﺎس ،ﯾﺎ
ﺗﻨﺶھﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ.

•

ﮔﯿﺎھﺎن ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮه وﺳﯿﻌﯽ از اﻗﻠﯿﻢھﺎ ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ .آﻧﮭﺎ ﺑﺴﺘﺮ اﯾﺠﺎد زﯾﺴﺖﺑﻮمھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
زﯾﺴﺘﮕﺎه ﺟﺎﻧﺪاراﻧﯽ ﭼﻮن ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺣﺸﺮات ﻣﻔﯿﺪ ،و ﺳﺎﯾﺮ ﺟﺎﻧﺪاران وﺣﺸﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ.
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