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از ریشه تا برگ

باغبان بوستان نزدیک مدرسه هر روز به گیاهان آن جا آب می دهد .در مواقعی از سال هم به خاک
باغچه ها کود اضافه می کند .گاهی هم باغچه ها را بیل می زند .بوستان نزدیک مدرسه بسیار سرسبز و
زیباست؛ زیرا گیاهان آن نور ،آب ،هوا و خاک مناسب دراختیار دارند.
ا ّما گیاهان چگونه آب و موا ّد موجود در خاک را با ریشه هایشان و نور و هوا را با برگ های خود می گیرند؟

از خاک تا ریشه

مدتی ریشه ی آن خارج می شود .این ریشه کم کم بزرگ
وقتی دانه ای را در خاک می کاریم ،بعد از ّ
می شود وآب و موا ّد مورد نیاز گیاه را از خاک می گیرد و وارد گیاه می کند.

ریشه چگونه این کار را انجام می دهد؟

کاوشگری
١ــ در دو ظرف کوچک ش ّفاف،
دردار و هم اندازه ،یک قطعه
پارچه ی نخی خیس بگذارید.
ظرف ها را شماره گذاری کنید.
٢ــ در هر ظرف ،پنج دانه گندم
بگذارید و در آن ها را ببندید.
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وسایل و موا ّد الزم:

ظرف کوچک شفّاف دردار

مقداری آب

یک قطعه پارچه ی نخی

ذ ّره بین

چند دانه گندم

٣ــ ظرف ها را کنار هم و پشت پنجره قرار دهید.
٤ــ هر روز به ظرف ها سر بزنید و مراقب باشید
که پارچه ی زیر دانه ها خشک نشوند.
  5ــ وقتی دانه ها جوانه زدند ،آن ها را با ذ ّره بین
مشاهده کنید؛ چه می بینید؟
 6ــ تارهای ریز روی ریشه های گیاه ظرف
شماره ی  2را با انگشت به آرامی جدا کنید ولی
مراقب باشید که به ریشه آسیبی نرسد.
7ــ د ِر ظرف شماره ی  2را ببندید و بار دیگر آن
را درکنار ظرف شماره ی  1قرار دهید.
پس از چند روز ،گیاهان دو ظرف را با هم مقایسه
کنید.
از این ف ّعالیت چه نتیجه ای می گیرید؟
ا ّولین قسمتی که پس از جوانه زدن دانه ها از آن ها خارج می شود ،ریشه است .روی ریشه تار های نازکی
وجود دارد که به آن ها ،تار کشنده می گویند.
روی ریشه ی همه ی گیاهان تار کشنده وجود دارد .این تارها آب و موا ّد محلول موجود در خاک را
می گیرند و در اختیار گیاه می گذارند.
اگر تارهای کشنده ی ریشه آسیب ببینند ،گیاه نمی تواند آب و موا ّد محلول مورد نیاز خود را از خاک
بگیرد .در نتیجه ،رشد آن کم یا متو ّقف می شود.

فكركنید
وقتی می خواهیم گلدان یک گیاه را عوض کنیم ،چرا آن گیاه را با خاک اطراف ریشه اش به گلدان
دیگر منتقل می کنیم؟

از ریشه تا ساقه

دیدید که موا ّد موجود در خاک و آب ،به وسیله ی تارکشنده وارد ریشه می شوند .به نظر شما ،این مواد
چگونه از ریشه به ساقه و قسمت های دیگر گیاه می روند؟
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ف ّعالیت
چند ساقه ی برگ دار جعفری را تمیز بشویید .انتهای ساقه ها را
به طور مایل ببرید و آن ها را درون محلول آب قند بگذارید.
پیش بینی کنید که آیا مزه ی برگ های جعفری تغییر می کند؟
برای بررسی درستی پیش بینی خود ،مزه ی این برگ ها را با
برگ های جعفری معمولی مقایسه کنید.

وسایل و موا ّد الزم:

گلدان یا لیوان شیشه ای

چند ساقه ی جعفری

آب

قند

آوندها که آب را از ریشه به قسمتهای باالی گیاه یعنی ساقه و برگ میبرند؛ در برگ ،رگبرگ را به وجود
می آورند.

رگ برگ
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فكركنید
فرض کنید می خواهید به جشن تولّد دوستتان بروید و برای
او گل هایی رنگارنگ هدیه ببرید ا ّما گل فروشی فقط گل های
سفید دارد .برای آن که گل های رنگی داشته باشید ،چه
می کنید؟

راه ورود هوا به گیاه

ما هوا را از طریق بینی وارد شش های خود می کنیم .به نظر شما ،گیاهان هوا را از چه راهی می گیرند؟

ف ّعالیت

1ــ برگ تره را بشکنید.
2ــ الیه ی نازک روی برگ را جدا کنید و روی تیغه بگذارید.

وسایل و موا ّد الزم:

میکروسکوپ

3ــ یک قطره آب روی این الیه بریزید .تیغک را روی آن قرار
دهید.
4ــ این نمونه را زیر میکروسکوپ مشاهده کنید.
5ــ مشاهدات خود را ن ّقاشی کنید.

تیغه و تیغک

روزنه
قطره چکان

آب معمولی

چند برگ تره
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در رو و پشت برگ ها سوراخ های ریزی وجود دارد .هوا از راه این سوراخ ها وارد گیاه می شوند .به این
سوراخ های ریز ،روزنه می گویند.
گیاهان اکسیژن مورد نیاز خود را از راه روزنه ها دریافت می کنند و کربن دی اکسید را دفع می کنند.

فكركنید
اگر بر رو و پشت برگ های گیاه شمعدانی مقداری وازلین بمالیم ،با آن که شرایط مناسب برای رشد
این گیاه فراهم است ،آن برگ پژمرده می شود .چرا؟

ف ّعالیت

یک داستان علمی ــ تخ ّیلی با عنوان " از ریشه تا برگ" بنویسید .برای این داستان شکل هم بکشید.
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