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 گياهان -1

گياهان برای رشد و ادامه ی زندگي، به آب ، نورخورشيد، هوا و زندگي همه ی جانداران وابسته به گياهان است. 

 خاک نيازمند هستند.

 خاک -2

 : منبع مواد معدني و امالح مورد نياز گياهان است و گياهان نيز غذای ما و حيوانات هستند.-

 : خاک در اثر تغييرات فيزيکي و شيميايي که در سنگ ها ايجاد مي شود، توليد مي شود.-

 ملي که باعث تغييرات فيزيکي و شيميايي در سنگ ها مي شوند را عوامل هوازدگي سنگ ها مي گويند.: عوا-

 : اکثراً اين نوع هوازدگي در مناطق سرد و کوهستاني بيشتر صورت مي گيرد.-

 : خاک از هوازدگي فيزيکي سنگ به وجود مي آيد.-

 : رنگ خاک، همرنگ سنگ توليد کننده ی آن خواهد بود.-

 مواد معدني خاک، همان مواد حاصل از خرد شدن سنگ ها هستند. :-

 : خاک های مختلف برای رشد گياهان مختلف، با هم فرق دارند.-

 : خاک برای کشاورزی مهم و الزم است.-

 : گياهان نمي توانند در هر خاکي رشد کنند.-

 تری است. : خاکي که مواد مورد نياز برای رشد گياه را داشته باشد، خاک مناسب-

 : خاک بيابان به علت نداشتن گياخاک و رطوبت کافي برای رشد گياهان گياهان مناسب نيست.-
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: خاک باغچه نسبت به خاکي که رس يا ماسه ی بيشتری دارد، برای گياه مناسب تر است. خاک باغچه -

 مخلوطي از خاک؛ ماسه، رس و مقداری کود است.

 ت.: کود دارای مواد غذايي مختلف اس-

 : ماسه؛ ماده ی غذايي ندارد، دانه های درشتي دارد و آب را بيشتر از خود عبور مي دهد.-

دارد. اين خاک برای کشاورزی در مناطق کم باران  : رس؛ دانه های ريزتری دارد و آب را بيشتر در خود نگه مي-

 مناسب تر است.

 نور -2

       افي نداشته باشد، برگ هايش زرد و پژمرده مي شود و نور بر روی رشد گياه اثر مي گذارد؛ اگر گياه نور ک

 مي ريزد.

 آب -3

 رشد مي کند، بايد نمناک باشد، گياهان برای زنده ماندن و رشد به آب نياز دارند.: خاکي که گياه در آن -

 : مقدار و نوع آب، بر روی رشد گياهان موثر است.-

 محصوالت بهتر و بيشتر، به طور منظم زمين های خود را آبياری مي کنند.: کشاورزان برای به دست آوردن -

 : گياهان برای رشد به آب مناسب نياز دارند.-

 : آب شور و آب مقطر برای رشد گياهان مناسب نيست.-

: گياهان با آب معمولي بهتر رشد مي کنند؛ چون آب معمولي به علت داشتن امالح و مواد معدني، برای رشد -

 اه مناسب تر است.گي



4 
 

 : کم آبي باعث کوچک شدن برگ های گياهان و ريزش آن ها مي شود.-

 : هم کم آبي و هم پرآبي برای رشد گياه خوب نيست.-

 : بعضي از گياهان برای رشد به آب شور و يا نسبتاً شور نياز دارند، مانند گياهاني که در دريا زندگي مي کنند.-

 به شوری مقاوم هستند، مانند گياه؛ جو، چغندر، پنبه، نخود و سويا: بعضي از گياهان هم نسبت -

کشاورزی استفاده کرد؛ چون شور است و بيشتر گياهان با اين آب نمي توانند رشد : از آب دريا نمي توان برای -

 کنند.

 هوا -4

 : گياهان برای رشد به هوا هم نياز دارند. هوا مخلوطي از چند گاز است.-

 ای زنده ماندن و رشد کردن، به گاز اکسيژن و دی اکسيدکربن نياز دارند.گياهان بر: -

: کشاورزان خاک باغ ها را در فصل بهار شخم مي زنند؛ اين کار باعث افزايش نفوذپذيری خاک مي شود و هوا -

 بهتر به ريشه ی گياه مي رسد.

توليد اکسيژن به تازگي محيط زيست هم کمک : گياهان عالوه بر تامين غذای مورد نياز ما و جانداران ديگر، با -

 مي کنند.

 کتاب 86ص 

 چرا برخي شمعداني ها رشد کمتری دارند؟ -5

 جواب:

 الف( خاک گلدان روی رشد شمعداني اثر دارد. پس خاک آن ها با هم تفاوت داشته باشد.
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 ب( هر چه بيشتر به گياه آب بدهيم، بيشتر رشد مي کند.

 مي گذارد؛ بنابراين برخي از گياهان نور کافي نداشته اند.ج( نور بر رشد گياه اثر 

 د( هوا

 بر عهده ی دانش آموز   87کاوشگری ص 

 آموز دانش ی عهده بر   88 ص کاوشگری

 آموز دانش ی عهده بر   89 ص کاوشگری

 آموز دانش ی عهده بر   95 ص کاوشگری

 آموز دانش ی عهده بر   91 ص کاوشگری

 91فکر کنيد ص 

 برای کشاورزی در مناطق کم باران، چه خاکي مناسب تر است؟ -6

 : خاکي که ماسه ی کمتری دارد-

: خاکي که مقدار خاک رس بيشتری دارد. زيرا خاک رس دانه های ريزتری دارد و آب بيشتری را در خود نگه -

 مي دارد.

 91فعاليت ص 

 هوا چه اثری بر رشد گياه دارد؟ -7

ز بهتر رشد مي کند. گياهي که در ظرف در بسته قرار دارد، بعد از چند روز پژمرده و الف( گلدان در ظرف در با

 خشک مي شود.



6 
 

 ب( نتيجه مي گيريم که گياهان برای رشد به هوا نياز دارند.

 کتاب 92کاوشگری ص 

 نور چه اثری بر رشد گياهان دارد؟ -8

 آزمايش:

است و رشد طبيعي دارد را انتخاب مي کنيم. يکي از برگ يک گياه مانند شمعداني را که در شرايط مناسبي 

های اين گياه را با يک تکه فويل به طور کامل مي پوشانيم، به طوری که نور به آن نرسد. پس از چند روز 

 مشاهده مي کنيم که برگ زرد شده و در حال از بين رفتن است.

 92فکر کنيدص 

 الف( جايي که خاک آن رس زيادی دارد:

 يد گياهي را انتخاب کرد که در خاک با رس زياد مي تواند رشد کند.با -1

 و يا کود باغچه مخلوط نمود. مي توان آن خاک را با مقداری ماسه -2

 ب( جايي که خاک آن نسبتاً شور است:

 مي توان گياهاني مانند چغندر و اسفناج را که مي توانند در خاک شور رشد کنند، انتخاب کرد. -1

 که بارندگي کم است:ج( جايي 

 نياز به آب کمتری دارند. که مي توان گياهاني را انتخاب کرد -1

 مي توان خاک آن جا را با مقداری خاک رس مخلوط کرد. -2

 


