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ویژگی منحصر به ھا ھستند. دارای ساختار شیمیایی مشابه جانوران و ریزسازواره گیاھان •

توانایی استفاده از انرژی خورشیدی در کنار سایر مواد مورد نیاز برای رشد است. فتوسنتز نیاز اما، فرد آنھا 

 کند.تأمین میژی دنیا را ران و غذایی

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

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

 سیژن و اوزون جو اشاره کرد.توان به تولید اکحیات خشکی دارند؛ که از آن جمله می

 به روش گیاھان شود که نتیجه آن تولید بذر است. تولید مثلبه روش جنسی انجام می دارتولید مثل گیاھان گل •

 غیرجنسی ھم ممکن است.

 کنند و برای رشد و تولید مثل به انرژی نیاز دارند.ھا تنفس میگیاھان ھم مانند جانوران و بسیاری از ریزسازواره •

ھا، دھند و ھمچنین تأمین کننده بافت و سایر مواد ساختاری انسانھا ساختار گیاھی را تشکیل میسلول •

 .ھستندحشرات، پرندگان، و بسیاری از جانداران دیگر 

پیکر را در بر ھا تا درختان غولسلولیمجموعه گیاھان از نظر شکل و انداره تنوع زیادی داشته و گستره آن از تک •

 گیرد.می

 شوند.شمار دیگری ھستند که در زندگی روزمره ما استفاده میگیاھان منبع اولیه فیبر، دارو، و محصوالت بی •

شوند. دچار زخم و مرگ می ھاھای ناشی از ریزسازوارهگیاھان ھم مانند جانوران با قرار گرفتن در معرض بیماری •

 ھای خاص خود را دارند.روشھا رای دفاع از خود در برابر حشرات و بیماریبنیز  آنھا

ھای گیاھی آب است. آب در کنار نقش شایان توجھی که در ساختمان، ھا  اندامترین ملکول موجود در سلولمھم •

 ھا در درون گیاه دارد.ھای معدنی و نمکتکامل، و رشد گیاه دارد سھم مھمی در گردش ملکول

ھای خارجی مانند نور، جاذبه، تماس، یا کنند، که خود از محرکمیھای گیاھی تنظیم رشد و نمو گیاه را ھورمون •

 پذیرند.ھای محیطی تأثیر میتنش

ی ھستند که ھای گوناگونبومبستر ایجاد زیست آنھااند. دهھا سازگار شگیاھان با گستره وسیعی از اقلیم •

 روند.شمار میزیستگاه جاندارانی چون پرندگان، حشرات مفید، و سایر جانداران وحشی به 
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