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3
فايده ى گياهان
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گياهان هم مانند جانوران انواع گوناگوني دارند. 
بعضي از آن ها به شكل درخت و گل و بعضي به شكل بوته هاي كوچك ديده مي شوند. 

ريشه، ساقه و برگ قسمت هاي اصلي يك گياه هستند. بعضي از گياهان عالوه بر ريشه ،ساقه و 
برگ،گل و ميوه هم دارند.  در اين فصل با فايده هاي هر يك از اين قسمت ها آشنا مي شويد. 
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ريشه 

ريشه، اّولين قسمتي است كه از دانه خارج مي شود.
ريشه، گياه را محكم درخاك نگه مي دارد. ريشه، آب و مواّد الزم براي غذا سازي را از خاك 

مي گيرد و به قسمت هاي مختلف گياه مي رساند.

ريشه ي بعضي از گياهان مانند هويج، ترب و شلغم مواّد غذايي را در خود نگه مي دارد و ما از 
آن استفاده مي كنيم. 

         گفت وگو كنيد
چند ريشه  ي خوراكي را به كالس بياوريد و درباره ي فايده ي هر يك گفت و گو كنيد.  

  



39

سـاقه 

بعد از ريشه،  ساقه دومين قسمت گياه است. بيش تر ساقه ها، شاخه ها و برگ ها را روي خود 
نگه مي دارند و آب و مواّد الزم براي غذاسازي را به برگ ها مي رسانند. شكل و اندازه ي ساقه ها 

باهم فرق دارد. 

ساقه هاي بعضي از گياهان مانند كرفس، سيب زميني و ني شكر خوراكي هستند و ما از آن ها  
استفاده ي خوراكي مي كنيم.

از ساقه ي محكم گياهاني مانند درخت گردو و كاج نيز براي ساختن در و پنجره ، ميز و صندلي 
و... استفاده مي شود. 

          گفت وگو كنيد
چند ساقه ي خوراكي  را به كالس بياوريد و درباره ي شكل، اندازه، رنگ و فايده ي آن ها   

با هم كالسي هاي خود گفت وگو كنيد. 
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برگ 

مي دانيد كه گياهان برگ هاي گوناگوني دارند.  ما از برگ بسياري از گياهان  مانند شويد، تره، 
اسفناج، كاهو و نعناع به عنوان سبزي استفاده مي كنيم.

هم چنين از َدم كرده ي برگ گياه چاي به عنوان يك نوشيدني استفاده مي شود. 

          گفت وگو كنيد
چند نمونه برگ خوراكي به كالس بياوريد و درباره ي فايده ي آن ها گفت وگو كنيد.   
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           بيش تر بدانيد
سبزي ها به دليل وجود مواّد معدني و ويتامين هاي گوناگون براي زندگي ما  اهّمّيت زيادي دارند.   

معموالً سبزي ها را براساس قسمت هاي مورد استفاده ي آن ها به شكل زير طبقه بندي مي كنيم: 
الف) سبزي هايي كه از برگ و ساقه ي آن ها استفاده مي كنيم؛ مانند كاهو، كرفس، اسفناج 

ب)  سبزي هايي كه از ميوه و دانه ي آن ها استفاده مي كنيم ؛ مانند گوجه فرنگي، هندوانه، لوبيا و نخود 

ج)  سبزي هايي كه از ريشه ي آن ها استفاده مي كنيم؛ مانند هويج و تربچه  

د) سبزي هايي كه از گل آن ها استفاده مي كنيم؛ مانند گل كلم 
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گـل 

بيش تر گياهان گل دارند. گل بخش مهّمي از گياه است. 
گل ها رنگ ها و شكل هاي مختلف دارند.  

گل از چهار قسمت  مختلف تشكيل شده است: گلبرگ، كاسبرگ ، پرچم، تخمدان 

ما درزندگي روزمره از گل بعضي از گياهان مانند زعفران، گل محّمدي و غوزه ي پنبه استفاده 
مي كنيم. از زعفران براي بهتركردن مزه و رنگ غذاها ، از گل محّمدي براي تهيِّه ي گالب و 

مربّا و از غوزه ي پنبه نيز براي درست كردن نخ استفاده مي شود.

گلبرگ
كاسبرگ

پرچم

تخمدان
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            مشاهده كنيد
در تصاويرزير از كدام قسمت گل استفاده ي خوراكي مي شود؟   
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ميـوه 

ميوه ها انواع گوناگوني  دارند. درون هرميــوه  يك يا چند دانــه وجوددارد. حتماً دانه ي بعضي 
از ميوه ها مانند سيب ، آلبالو وگيالس را ديده ايد. 

ميوه از گل به وجود مي آيد. براي تبديل گل به ميوه، گلبرگ ها خشك مي شوند و مي ريزند. 
سپس تخمداِن گل به ميوه تبديل مي شود. 

ميوه  به  گل  تبديل  مراحل  درباره ي  مي دهد.  نشان  را  ميوه  آمدن  به وجود  مراحل  باال  تصاوير 
دركالس  گفت وگو كنيد. 
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دانـه

دانه هم قسمتي از گياه است. دانه ها در اندازه ها و شكل هاي متفاوت ديده مي شوند. ما از بعضي 
از دانه ها مانندلوبيا، برنج، عدس، گندم ،  جو و  ذّرت به عنوان خوراكي استفاده مي كنيم. 

            فكر كنيد
كدام بخش از گياهان زير مصرف خوراكي دارند؟   

   
 قسمت موردنام گياه

استفاده
لّپه

سيب زميني
كرفس
زعفران

 قسمت موردنام گياه
استفاده

 شلغم
 كاهو

گل سرخ
 عدس

    
ك
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فايده هاي ديگر گياهان 

1- ادويه: فلفل، زردچوبه و دارچين از گياهاني هستند كه مي توان آن ها را به عنوان چاشني 
غذا مصرف كرد. به اين نوع گياهان ادويه مي گوييم و از آن ها براي خوش مزه و يا خوش بو 

كردن غذا استفاده مي كنيم.

2- داروها: مردم از بعضي از گياهان مانند گل گاوزبان ، خاكشير، عرق نعناع، شيرين بيان 
مي   شود،  زده  گرما  كسي  وقتي  مثال  براي  مي كنند؛  استفاده  بيماري ها  برخي  درمان  براي  و... 

خوردن خاكشير برايش مفيد است. 
 3- رنگ ها : از بعضي گياهان براي رنگ كردن پارچه و پشم 
استفاده مي شود. گياهاني مانند حنا، روناس و پوست انار در 

صنعت رنگرزي مورد استفاده  قرارمي گيرند.

46

صنعت رنگرزي مورد استفاده  قرارمي
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4- صنايع چوب : از چوب درختاني مانند كاج، گردو، صنوبر و... براي ساختن ميز و صندلي، در 
و پنجره ، قفسه ي كتاب خانه، كاغذ و.... استفاده مي شود. 

           گزارش دهيد
به همراه يكي از بزرگ ترها به عّطاري برويد و درخصوص فوايد برخي از گياهان اّطالعاتي   
را جمع آوري كنيد. سپس آن را در جدولي مانند جدول زير بنويسيد  و دركالس ارائه دهيد. 

فايدهنام گياه
-1 
-2 
-3 
-4 
-5 

     




