
بکارید و بخورید

درس 
11
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در راهرو مدرسه چند گلدان شمعدانی به طور منّظم چیده شده اند. تعدادی از بّچه ها با مشاهده متوّجه 
شدند که بعضی از شمعدانی ها به خوبی رشد کرده اند؛ در حالی که برگ های برخی دیگر زرد رنگ و پژمرده اند. 
گروه ها  از  معلّم  دارند.  کمتری  رشد  شمعدانی ها  از  بعضی  چرا  که  پرسیدند  معلّم  از  کالس  در  آنها 

خواست که درباره ی این موضوع گفت وگو کنند. گروه ها پس از گفت  وگو نظر خود را بیان کردند.

شما چه نظری دارید؟ در این باره در گروه خود گفت  وگو کنید و نظر گروه را به کالس ارائه دهید.
برای بررسی نظرهای داده شده، کاوش کنید.

خاک گلدان روی رشد 
شمعدانی اثر دارد. پس خاک 
آنها با هم تفاوت داشته است.

هرچه بیشتر به گیاه آب بدهیم، 
بیشتر رشد می کند.

 نور بر رشد گیاه اثر می گذارد؛ 
بنابراین، برخی از گیاهان

نور کافی نداشته اند.

................................................................

................................................................

................................................................

نكته ي بهداشتي 
برای انجام دادن همه ی فّعالیت های این درس، از دستكش استفاده کنید و در پایان، دست های خود 

را با آب و صابون بشویید.
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آب چه اثری بر رشد گیاه دارد؟
روش اجرا:

 پنج گلدان پالستیکی کوچک و هم اندازه تهیه کنید. 
 در همه ی گلدان ها به مقدار مساوی خاک باغچه بریزید. 

 درون هر گلدان، پنج دانه عدس سالم، درشت و هم اندازه را با 
فاصله و در عمق یکسان )تقریباً یک سانتی متر( درون خاک قرار 

دهید و روی آنها را با خاک بپوشانید. 
 گلدان ها را پشت پنجره بگذارید و هر روز به آنها مقدار یکسانی 

آب بدهید.
دو  در  را  فّعالیت  درآوردند،  از خاک  سر  گیاهان  آنکه  از  پس   

دهید. انجام  زیر  بخش 
قسمت اّول:

1ــ دو تا از گلدان ها را انتخاب و مانند شکل شماره گذاری کنید.

٢ــ به گلدان اّول هر سه روز یک بار نصف لیوان آب بدهید ولی به گلدان دوم آب ندهید.
3ــ این کار را 10 تا 13 روز ادامه دهید.

4ــ مشاهده های خود را در جدولی مانند جدول زیر یادداشت کنید. 

شماره ی گلدان
   روز

1
)با آبیاری(

٢
)بدون آبیاری(

گیاه سالم و شاداب استگیاه سالم و شاداب استاّول

سوم

پنجم

هفتم

نهم

یازدهم

سیزدهم

کاوشگری

چند دانه عدس

٢
)بدون آبیاری(

1
)با آبیاری(

5گلدان پالستیکی 
کوچک

آب معمولی
نمک

خاک باغچه

دستکش پالستیکی

آب مقّطر

وسایل و مواّد الزم:
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 از مشاهده های خود نتیجه گیری کنید.

در پایان این فّعالیت، به گلدان ها به طور یکسان آب بدهید تا گیاهان بتوانند به زندگی و رشد خود 
ادامه دهند.
قسمت دوم:

1ــ سه گلدان باقی مانده را شماره گذاری کنید. به یکی نصف لیوان آب مقّطر، به گلدان دوم نصف 
لیوان آب معمولی و به گلدان سوم نصف لیوان آب شور بدهید. 

٢ــ آب دادن به این گلدان ها را 10 تا 13 روز به همان ترتیب باال با آب مقّطر، آب معمولی و آب 
شور ادامه دهید.

3ــ  طول ساقه های هر گلدان را اندازه بگیرید. میانگین آنها را حساب کنید.
4ــ نتایج را در جدولی مانند جدول زیر بنویسید.

          شماره ی گلدان

       روز

میانگین طول ساقه در هر گلدان به سانتی متر

1
)آب مقّطر(

٢
)آب معمولی(

3
)آب شور(

اّول

سوم

پنجم

هفتم

نهم

یازدهم

سیزدهم

٢
)آب معمولی(

3
)آب شور(

1
)آب مقّطر(
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5 ــ برای مقایسه ی رشد گیاه عدس در سه گلدان، نتایج به دست آمده در جدول را به صورت نمودار 
ستونی رسم کنید.

 رشد عدس در کدام گلدان:
بیشتر از بقیه است؟
کمتر از بقیه است؟

گیاهان برای زنده ماندن و رشد کردن به آب نیاز دارند. مقدار و نوع آب در رشد گیاهان مؤثّر است. 
از  این رو، کشاورزان برای رشد گیاهان باید آب مناسب تهیه کنند. عالوه بر این، آبیاری منّظم و به موقع 

باعث تولید محصوالت بیشتر و مرغوب تری می شود.

در یک فّعالیت گروهی، درباره ی اینکه چه گیاهانی می توانند در آب شور یا نسبتاً شور رشد کنند، 
اطاّلعات جمع آوری کنید و نتایج را به کالس ارائه دهید.

جمع آوری اّطالعات

گیاهان برای زنده ماندن و رشد کردن، عالوه بر آب به خاک مناسب هم نیاز دارند. 

میانگین طول ساقه ها در روز سیزدهم به سانتی متر

شماره ی گلدان

10

321

8

20

6

18

4

16

2

14

0

12
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خاک چه اثری بر رشد گیاه دارد؟
روش اجرا:

شماره گذاری  و  بردارید  را  اندازه  هم  پالستیکی  گلدان  سه  1ــ 
کنید.

٢ــ در گلدان اّول مقداری خاک رس بریزید. در گلدان دوم به 
اندازه ی گلدان اّول ماسه بریزید. در گلدان سوم به مقدار مساوی 

با دو گلدان دیگر، خاک باغچه بریزید.

3ــ در هر گلدان، پنج دانه عدس سالم، درشت و هم اندازه را با فاصله و عمق مساوی )تقریباً به عمق 
یک سانتی متر( در داخل خاک قرار دهید. گلدان ها را پشت پنجره بگذارید.

4ــ به گلدان ها به مقدار مساوی آب بدهید.
5ــ چند روز از گلدان ها مراقبت کنید.

6ــ طول ساقه ی گیاهان هر گلدان را اندازه بگیرید.
7ــ  میانگین طول ساقه ها را حساب کنید و در جدولی مانند جدول زیر بنویسید.

کاوشگری

شماره ی
 گلدان

        روز

میانگین طول ساقه به سانتی متر

 1
)رس(

 ٢
)ماسه(

 3
)خاک باغچه(

1
٢
3
4
5
6
7
8
9

10

چند دانه عدس

3 گلدان پالستیکی 
آبکوچک

خاک باغچه

دستکش پالستیکی

ماسه رس

1
٢)رس(

)ماسه(
3

)خاک باغچه(

وسایل و مواّد الزم:
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8ــ با استفاده از عددهای جدول، در روز 
دهم نموداری رسم کنید.

از این فّعالیت در  نتیجه گیری خود را    
بنویسید. یا دو جمله  یک 

  از این کاوشگری، گزارشی تهیه کنید و 
آن را به کالس ارائه دهید.

میانگین طول ساقه ها در روز دهم به سانتی متر

شماره ی گلدان

10

321

8

20

6

18

4

16

2

14

0

12

خاک باغچه مواّد مورد نیاز برای رشد گیاه را دارد. این خاک مخلوطی از ماسه، رس و مقداری کود است. 
در کود، مواّد غذایی گوناگونی وجود دارد. این مواد با حل شدن در آبی که در خاک موجود است، سبب 
رشد گیاه می شوند. مخلوط مناسبی از رس، ماسه و کود، مواّد غذایی الزم برای رشد گیاه را فراهم می کند 

و مقدار مناسبی آب در خود نگه می دارد .

گیاهان هم مثل همه ی موجودات زنده، برای تنّفس و رشد کردن به هوا نیاز دارند.

برای کشاورزی در مناطق کم باران، چه خاکی مناسب تر است؟

فکرکنید

فّعالیت

هوا چه اثری بر رشد گیاه دارد؟
1ــ دو گلدان کوچک که در هر کدام یک گیاه عدس رشد      کرده 
فّعالیت های  در  که  گلدان هایی  از  )می توانید  کنید.  تهیه  باشد، 
قبلی در آنها عدس کاشته اید استفاده کنید یا چند روز قبل در دو 

گلدان دانه ی عدس بکارید.(
قرار  دردار  و  شّفاف  پالستیکی  ظرف  دو  در  را  گلدان ها  دو ظرف پالستیکی دو گلدان عدس٢ــ 

شّفاف و دردار

وسایل و مواّد الزم:
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کاوشگری

در هر یک از جاهای زیر برای کاشتن یک گیاه و رشد مناسب آن چه راه حل هایی پیشنهاد می کنید؟
 جایی  که خاک آن ُرِس زیادی دارد.
 جایی  که خاک آن نسبتاً شور است.

 جایی  که بارندگی کم است.

محّل  در  درخت  یک  نیز  شما  درخت کاری: 
تا  کنید  مراقبت  آن  از  و  بکارید  خود  زندگی 

کند. رشد 

نور چه اثری بر رشد گیاهان دارد؟
اگر به گیاه نور نتابد، برگ های آن زرد می شوند و پس از مّدتی از بین می روند. برای اینکه بررسی 

کنید نور چه تأثیری بر رشد گیاه دارد، آزمایشی را طّراحی و اجرا کنید.

کشاورزان می دانند که برای به دست آوردن محصول بهتر، گیاهان باید خاک حاصلخیز، نور، آب و هوای 
کافی در اختیار داشته باشند. آنها برای فراهم کردن این شرایط زحمت های زیادی می کشند. علوم تجربی 

به ما کمک می کند که شرایط مناسب رشد گیاهان را بشناسیم.
با کاشتن گیاهان، عالوه بر اینکه غذا به دست می آوریم، به پاکیزگی محیط زیست نیز کمک می کنیم.

فکرکنید

ببندید.  را  ظرف ها  از  یکی  دِر  فقط  اّما  دهید 
روز  چند  مّدت  به  را  خود  ـ      مشاهده های  3ـ

یادداشت کنید.
  از این فّعالیت چه نتیجه ای می گیرید؟


