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گىاهان مى توانند با استفاده از موادّى كه از زمىن و 
هوا مى گىرند، غذا بسازند. اىن تواناىى گىاهان باعث شده 

است كه خود آن ها و همه ى جانوران، زنده بمانند.

بعضى گىاهان در ىك سال مقدار 
زىادى مواّد غذاىى تولىد مى كنند. 

اىن همه ماّده از كجا مى آىد؟ 
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سبزىنه : سبزِی رنگ برگ، به سبب وجود مادّه اى به نام سبزىنه است. گىاهان، غذا را در برگ هاى 
خود كه در آن ها سبزىنه وجود دارد، مى سازند.

كربن دى اكسىد : كربن دى اكسىد، گازى است كه در هوا وجود دارد. جانوران، هنگام تنّفس كردن،گاز 
كربن دى اكسىد را از   شُش هاى خود خارج مى كنند. اىن گاز در اثر سوختن چوب و نفت و موادّ گوناگون 
هم تولىد مى شود. كربن دى اكسىد از سوراخ هاى كوچكى كه در برگ وجود دارد، وارد برگ مى شود. گىاه، 

براى غذاسازى به كربن دى اكسىد نىاز دارد.
آب: خاكى كه گىاه را در آن مى كارىم، باىد نمناك باشد. رىشه ى گىاه، تارهاى بسىار ظرىفى دارد؛ اىن 

تارها آب را جذب مى كنند و سپس، آن را از راه ساقه، به برگ مى رسانند.

آنچه براى غذاسازى الزم است

  سه لىوان را به ترتىب با آب مقّطر، آب لوله كشى و آب نمك پر كنىد.

  در لىوان ها، سه قلمه از ىك نوع گىاه كه تقرىباً ىك اندازه باشند، بگذارىد.

  به نظر شما، كدام گىاه مّدت بىشترى زنده مى ماند؟

  چند روز صبر كنىد.

  علّت درست ىا نادرست بودن پىش بىنى شما چىست؟

پىش بىنى كنىد

آب نمكآب لوله كشىآب مقّطر

كار گروهى
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 كدام ىك از اىن گىاهان در كار غذاسازى فّعال تر است؟ گىاه گوجه فرنگى ىا درخت سىب ؟ دلىل 

بىاورىد.

  آىا خودِ گىاه هم از غذاىى كه مى سازد، استفاده مى كند؟

غذاسازى،  براى  گىاه   : خاك 
عالوه    بر آب، به موادّى نىاز دارد كه باىد 
آن ها را از خاك بگىرد. موادّ الزم براى 
گىاه، در آب حل مى شوند و پس از عبور 

از رىشه و ساقه  به برگ ها مى روند.

 فكركنىد 
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نور : گىاهان در تارىكى نمى توانند رشد كنند. آن ها براى رشدِ كافى و غذاسازى، به نور نىاز دارند.

در ىك سىنى پالستىكى، مانند سبزه اى كه براى عىد تهّىه مى كنىد، مقدارى دانه؛ مانند گندم، لوبىا ىا 
عدس بكارىد. به دانه ها آب كافى بدهىد. سپس، سرپوشى را كه نور از آن عبور نمى كند، روى قسمتى از سىنى 

بگذارىد؛ دّقت كنىد كه سرپوش، همه ى سطح سىنى را نپوشاند.
چند روز بعد، وقتى كه دانه ها روىىدند، سرپوش را بردارىد. در زىر آن چه مى بىنىد؟ گىاهانى كه در زىر 

سرپوش بوده اند، با گىاهانى كه سرپوش نداشتند؛ چه تفاوتى دارند؟ به نظر شما، علّت اىن تفاوت چىست؟
 

آىا گىاه در نور چراغ هم مى تواند غذا سازى كند ؟ چگونه مى فهمىد؟

تحقىق كنىد

كار گروهى آزماىش كنىد
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به گىاهى كه در گلدان است و برگ ظرىفى دارد، دو سه روز آب ندهىد. بعد از  اىن مّدت، چه 

وضعى پىدا مى كند؟

 اكنون، مقدارى آب به گىاه بدهىد؛ چه تغىىرى در آن  مشاهده مى كنىد؟

از اىن مشاهده، چه نتىجه اى مى گىرىد؟

در ساقه و برگ، لوله هاى بسىار بارىكى وجود دارد كه آب از آن ها مى گذرد و از رىشه به برگ مى رسد؛ 
به اىن لوله ها، آوند مى گوىند.

چند ساقه كرفس ىا گل  مىخك تازه تهّىه كنىد؛ بهتر است گل سفىد باشد. آن ها  را چند ساعت بىرون 
از آب نگه  دارىد تا  برگ هاىشان كمى پژمرده شوند. سپس، ته ساقه ها را با كا رد بُبرىد و آن ها را در جوهر 

رنگى قرار   دهىد.  چند ساعت صبر كنىد؛ چه چىزى مشاهده مى كنىد؟

سفر آب از رىشه تا برگ
برگ، محّل غذا سازى است  و  آب باىد از رىشه به برگ برسد.

 مشاهده كنىد

كار گروهى آزماىش كنىد
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دهانه ى آوندها

بعضى آوندها غذاىى را كه در برگ ساخته شده 
است، به داخل مىوه ىا رىشه انتقال مى دهند تا در آنجا 

ذخىره شود.

دم برگ

   برگ ها را جلوى نور بگىرىد؛ چه شكل هاىى 
را در آن ها مشاهده مى كنىد؟

آن ها  در  را  )آوندها(  برگ ها  رگ  آىا 
مى بىنىد؟

ىك دم برگ كرفس را به طور ماىل با 
چاقو ببرىد. قسمت برىده شده را با 
ذّره بىن نگاه كنىد؛ آىا مى توانىد 

آوندها را ببىنىد؟

 مشاهده كنىد
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گىاهان سبز به جز غذاىى كه براى خود مى سازند، مقدار زىادى گاز اكسىژن هم تولىد مى كنند.
اىن گاز وارد هوا مى شود. انسان و جانوران دىگر از اكسىژنى كه گىاهان سبز تولىد كرده اند، براى 

تنّفس استفاده مى كنند. 

به نظر شما زندگى كردن در كدام ىك از اىن دو محل براى انسان مناسب تر است؟ چرا؟
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