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گىاهان ،موجودات پرارزش

هزاران سال پیش ،انسان رىشه  ،برگ  ،مىوه و دانه هاى خوراكى را جمع مى كرد و مى خورد .او بعدها با

خود فكر كرد كه مى تواند گىاهان مفىد و مورد نىاز را پرورش بدهد و براى زمستان خود هم ،غذا نگه دارد.

به پرورش دادن گىاهان مفىد ،كشاورزى مى گوىند.

كشاورزى

شخم زدن :كشاورزان از هزاران سال پىش تاكنون ،زمىن را پىش از كاشتن ،شخم مى زنند .اىن كار

در ابتدا با دست انجام مى شد .بعد ها انسان براى اىن كار از گاو و اسب استفاده كرد .امروزه ،تراكتور جاى
جانوران را گرفته است.

جمع آورى اطّالعات
شخم زدن چه فاىده اى دارد؟
كشاورزان زمىن ها را چند بار در سال شخم مى زنند؟
شخم زدن با گاو بهتر است ىا با تراكتور؟
عدّه اى عقىده دارند كه تراكتور نباىد زىاد وارد زمىن هاى كشاورزى شود .به نظر شما ،دلىل آنان چىست؟
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علف هاى هرز :وقتى زمىن براى پرورش گىاه مناسب باشد ،علف هاى زىادى در البه الى گىاهان

كاشته شده مى روىند كه به آن ها ،علف هاى هرز مىگوىند.

علف هاى هرز در زمىن هاى كشاورزى به    فراوانى مى روىند.

جمع آورى ا ّطالعات
رشد علف هاى هرز ،چه ضررى براى كشاورزى دارد؟

در منطقه ى شما  ،كشاورزان علف هاى هرز را چگونه از بىن مى برند؟
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آفت هاى كشاورزى :گاهى حشرات گىاه خوار به طور دسته جمعى به مزرعه ها حمله مى كنند و

محصوالت كشاورزى را مى خورند.

ملخ
نوزاد پروانه

آىا تاكنون مىوه ى «كرم خورده» دىده اىد؟ كرم هاى

كوچكى  كه در بعضى مىوه ها مانند انجىر ،سىب ،گىالس ىا
زرد آلو دىده مى شوند ،نوزاد حشرات اند.

براى دفع حشرات مزاحم ىا آفت ها ،از موا ّد
حشره كش استفاده مى شود .اىن مواد سمّی هستند و

مصرف زىاد آن ها براى سالمت انسان ضرر دارد .امروز  ه

دانشمندان در جست و جوى راه هاى بهترى براى از
بین  بردن آفت ها هستند؛ مثالً ،از جانورانى مانند عنكبوت
ىا نوعى سوسك استفاده مى كنند كه آفت ها را مى خورند.
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فكركنىد
كار سم پاشى براى از بىن بردن آفت ها باىد در زمان خاصّ ى انجام گىرد ،تا مؤثر باشد .با توجّ ه به

چرخه ى زىر ،بهترىن زمان را براى سم پاشى تعىىن كنىد.

1

4

تخم ها

حشره ى بالغ

 2نوزاد
3
پىله

تفسىركنىد

 70هزار كىلوگرم

پدر حسن كشاورز است و به روش دىم،

 50هزار كىلوگرم

گندم مى كارد .مىزان برداشت او در سال هاى

مختلف ،در نمودار رو به رو نشان داده شده است.

 25هزار كىلوگرم

اىن نمودار را تفسىر كنىد.
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فكركنىد
فرض كنىد ىك زمىن مناسب كشاورزى دارىد و مى خواهىد در آن گندم بكارىد .اىن كار را

در چند مرحله انجام مى دهىد؟ مراحل كار خود را به ترتىب ىادداشت كنىد.

محصوالت كشاورزى

در هر استان ،محصوالت كشاورزى به خصوصى وجود دارد .البته بعضى محصوالت مانند گندم ،در بىشتر

استان ها به دست مى آىد .محصوالتى مانند برنج  ،خرما ،چاى و پنبه ،فقط در بعضى استان ها پرورش داده
مى شوند؛ زىرا براى مثال ،برنج ،آب زىادى مى خواهد؛ خرما ،به هواى گرم و خشك نىاز دارد و گردو ،در نقاط

سرد و كوهستانى به خوبى رشد مى كند.
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در زمان هاى قدىم ،بردن بار از شهرى به شهر دىگر آسان نبود؛  به همىن دلىل ،مردم براى تهیّه ی غذا،

فقط از محصوالتى كه در محلّ زندگى شان تولىد مى شد ،استفاده مى كردند .امّا امروزه چنىن نىست و حتّى
بعضى موا ّد  غذاىى را از كشورى به كشورهاى دىگر مى برند.

بحث كنىد

در جدولى مانند جدول زىر ،نام موا ّد گىاهى را كه در غذاهاى خود از آن ها استفاده مىكنىد ،بنوىسىد.
نام مواد

استان خود

استان دىگر

خارج از كشور

1ـ گندم
2ـ برنج

3ـ سىب زمىنى

4ـ
  5ـ
  6ـ

درباره ى فاىده ها و ضررهاى وارد كردن غذا از كشورهاى دىگر بحث كنىد.

استفاده هاىگوناگون از گىاهان
نوشىدنى ها :بعضى از گىاهان را به

دالىل خاصّ ى مى خورىم .مثالً ،دَم كرده ى

چاى و قهوه را مى نوشىم.

ادوىه :فلفل ،زردچوبه ،دارچىن و

زعفران ادوىه هستند و ما براى خوش مزه
ىا خوش بو كردن غذاها ،از آن ها استفاده

مى كنىم .ادوىه ،بىشتر از كشورهاى گرم
و مرطوب به دست مى آىد.
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داروها :آىا تاكنون خاكشىر ىا به دانه ىا جوشانده ى گىاهى خورده اىد؟ اىن موا ّد گىاهى ،خاصىت داروىى
دارند و ِ
جزء گىاهان داروىى هستند .در زمان قدىم ،مردم براى درمان بسىارى از بىمارى ها از گىاهان استفاده

مى كردند كه در پزشكى امروز هم از آن ها استفاده مى شود .داروسازان خاصىتهاى داروىى بسىارى از گىاهان

را شناخته اند و از آن ها براى ساختن دارو استفاده مى كنند.

جمع آورى اطّالعات
به همراه ىك بزرگ تر ،به ىك فروشگاه داروهاى گىاهى بروىد و از فروشنده بخواهىد كه نام و خاصىت

بعضى از داروهاى گىاهى را براى شما بگوىد .سپس ،آن چه را كه ىاد گرفته اىد ،در جدولى مانند جدول زىر
بنوىسىد و به هم كالس هاى خود گزارش دهىد.

نام گىاه

خاصىت
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رنگ ها :بعضى از موادّى كه براى رنگ كردن پارچه ىا پشم به كار مى رود ،از گىاهان به دست مى آىد.

در استان هاىى كه قالى بافى دارند ،رنگ كردن نخ و پشم  ،بىشتر وجود دارد .بعضى از رنگ فروش ها ،رنگ هاى

گىاهى دارند.

گزارش دهىد
گىاهى را كه از آن براى ساختن رنگ استفاده مى شود ،انتخاب كنىد؛ درباره ى روش تهىّه ى رنگ از اىن

گىاه ،تحقىق كنىد و نتىجه ى تحقىق خود را به كالس گزارش دهىد.
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صناىع چوب :انسان از زمان هاى قدىم ،از چوب درختان براى تهىّه ى تخته و ساختن در و پنجره ،مىز

و صندلى و وساىل دىگر استفاده مى كرده است.

جمع آورى اطّالعات

همراه والدىن خود به ىك مغازه ى

نجارى بروىد .درباره ى انواع چوب  و
ّ

كاربردهاى هر ىك ،گزارشى ته ّىه كنىد
و آن را در كالس ارائه دهىد.

گفت و گو كنىد

بسىارى از مردم عقىده دارند كه برىدن درختان براى استفاده از چوب آن ها ،كار درستى نىست ،ا ّما اگر

درختان را نبرىم ،چگونه مى توانىم ،چوبى را كه براى كارهاى صنعتى ،خانه سازى و درست كردن كاغذ مورد
نىاز است ،ته ّىه كنىم؟ در مورد فاىده ها و ضررهاى قطع درختان ،گفت وگو كنىد .براى كم كردن ضررها چه

پىشنهادى دارىد؟

25

