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 49اسفٌذ     ( خاک زًذگی بخش)   01جسٍُ ی علَم پٌجن. درس                      

 تْیِ ٍ تذٍیي: فاطوِ رٍشي بیي       شْرستاى بْبْاى         ()ع دبستاى شاّذ اهام کاظن  

 صیشا هَاد هعذًی الصم سا تِ گیاُ هی دّذ. ( چسا خاک تسای کشاٍزشی الشم است؟1

 تِ دػت هی آیذ. خاک( تیؾ تش غزای ها اص 2

دس عاَ  ػااایاى   تشای ایي کِ خاک تِ ٍجَد تیایذ اتتذا تایذ ػٌگ ّاا   ( خاک چگًَِ تشکیل هی شَد؟3

 دساص خشد ؿًَذ.

 ، آى ّا زا تٌَیسید؟پیش تیاید کیل خاک، سِ صَزت هوکي استش( تسای ت4

-     ػٌگ ّا دس سٍص صیش آفتاب گشم ٍ دس ؿة ػشد هی ؿًَذ ٍقتی ایي کاس ػا  ّا تکاشاس ؿاَد ػاٌگ

 کن تشک تشهی داسد ٍ خشد هی ؿَد. کن

- تٌذد تاعث هی ؿَد کِ آى ّاا صٍدتاش خاشد     ک ّای ػٌگ ّا یخ هیش تِ الی تالصهؼتاى کِ دس آتی

 سؿذ سیـِ ی گیاّاى تاعث خشد ؿذى ػٌگ ّا هی ؿَد. -                        ؿًَذ. 

 ( اکسید آّي دز سٌگ ّا چگًَِ تِ ٍجَد هی آید؟5

دس تـکیل خاک اتتذا ػٌگ خشد هی ؿَد یعٌی تغییش فیضیکی ٍ دس هشحلِ ی تعذی تعضای ػاٌگ ّاا تاِ     

ؿًَذ هثالً آّي هَجَد دس ػٌگ ّای خشد ؿذُ تاا اکؼایظى ّاَا    سٍؽ ؿیویایی تغییش هی کٌٌذ ٍخشد هی 

 تشکیة هی ؿًَذ ٍ اکؼیذ آّي تِ ٍجَد هی آیذ.

 اػت. اکسید آّيتشخی اص خاک ّا تِ علت  زًگ قسهص( 6

 ػا   222تیؾ اص  ( تسای تشکیل شدى الیِ ای اش خاک تِ قطس یک ساًتی هتس چِ قدز ٍقت الشم است؟7

 صیشا تیؾ تش غزای ها اص خاک تِ دػت هی آیذ. ن است؟( چسا خاک تسای ها ه8ْ
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 ( آیا ًَع سٌگ دز هقداز خاکی کِ تشکیل هی شَد تأثیس دازد؟9

تلِ ا تعضی اص ػٌگ ّا ػٌگیي تش ٍ هحکن تش ٍ تعضی ػؼت تش اػت تِ عَس کلی اص ػٌگ ّاای سػاَتی    

 خاک تیؾ تش دس صهاى کن تشی تِ ٍجَد هی آیذ.

 س تشکیل هی شَد یا دز جاّای پس تازاى ٍ هسطَب؟ دلیلی تیاٍزید؟( خاک دز تیاتاى تیشت11

دس جاّای پش تاساى ٍ هشعَب. چَى دس ایي ًَع آب ٍ َّا ؿشایظ تشای تغییشات آهادُ تاش اػات ٍ ػاٌگ    

 ّا صٍدتش تِ خاک تثذیل هی ؿًَذ.

 ( آیا آب دز ّوِ ًَع خاک تِ یک اًداشُ ٍ تا یک سسعت ًفَذ هی کٌد؟11

ًفَر آب دس خاک سع کن تش اػت ٍ دس ؿي تیؾ تش اػات وٍاای هااذاس آتای کاِ خااک       خیش ا ػشعت  

 سع دس خَد جای هی دّذ تیؾ تش اص هاذاس آتی اػت کِ ؿي دس خَدؽ جای هی دّذ(

خااک سع ا چاَى     ( دز تیي خاک هاسِ، خاک زس، خاک تاغچِ کدام یک آب تیشتسی جا هیی یییسد؟  11

 ػغح خاک سع تاال هی هاًذ. هَاکَ  ّا تِ ّن ًضدیک اًذ ٍ آب سٍی

 چسا؟ ( تِ ًظس شوا اش تیي خاک تاغچِ، خاک هاسِ، خاک زس کدام یک تسای کشاٍزشی الشم است؟13

هخلَعی اص خاک تاغچِ، خاک هاػِ، خاک سع ٍ گیاخاک تشای کـااٍسصی الصم اػات صیاشا ػاشعت     

 ًفَر آب ٍ رخیشُ ی آب دس آى هٌاػة اػت.

 اید تسگ ّایی کِ دز پاییص دز جٌگل ّا ٍ تیشِ ّا تِ شهیي هی زیصًد چِ هیی ( آیا تا تِ حال فکس کسدُ 14

 پَػیذُ هی ؿًَذ ٍ تِ خاک جٌگل اضافِ هی ؿًَذ کِ تشای گیاّاى تؼیاس هفیذ اػت. شًَد؟

 ( چسا خاک هصزعِ اش خاک کٌاز جادُ یا تیاتاى تْتس است؟15
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اػت کِ هاذاسی اص تاقی هاًذُ ی تاذى گیاّااى   خاک هضسعِ تِ ایي علت اص خاک کٌاس جادُ ٍ تیاتاى تْتش 

 ٍ جاًَساى هشدُ ٍ پَػیذُ تِ آى اضافِ ؿذُ اػت.

 ( ییاخاک چیست؟16

تِ تاقی هاًذُ ی تذى گیاّاى ٍ جاًَساى هشدُ ٍ پَػیذُ ؿذُ کِ سًگ تیشُ ای داسًذ کِ تشای سؿاذ گیااُ ٍ   

 کـاٍسصی الصم اػت گیاخاک هی گَیٌذ.

 الصم اػت. کشاٍزشیتشای  ییاخاکٍجَد  -17

 دس قؼوت سٍیی خاک ( ییاخاک دز کدام قسوت خاک قساز هی ییسد؟18

 خاک سٍ ا ( دز کشاٍزشی خاک زٍ هْن است یا خاک شیس؟ چسا؟19

 صیشا دس خاک سٍ گیاخاک ٍجَد داسد آب ٍ تاسًذگی ٍ ًَس خَسؿیذ صٍدتش تِ خاک هی سػذ.

 حاصل خیضی خاکیعٌی اص تیي سفتي  ( فسسایش خاک یعٌی چِ؟11

 فیضیکی ( فسسایش خاک فیصیکی است یا شیویایی؟11

 ( چِ عَاهلی تاعث فسسایش خاک هی شَد؟11

ؿخن ًاهٌاػة ا آتیاسی ًاهٌاػة ا اص تیي سفتي پَؿؾ گیاّی ا ػیل ا صاضاِ ا آتؾ فـااى ا سیاضؽ کاَُ ا           

 ػاختي جادُ ا دسػت کشدى ػاختواى ا چشای تی سٍیِ

 پس اش هدتی هَاد غرایی خَد زا اش دست هی دٌّد تسای تاشیسداًدى اییي هیَاد  ( شهیي ّای کشاٍزشی 13

 تِ خاک چِ تاید کسد؟

تاَیت صهیي تِ ٍػیلِ ی کَد دادى وؿیویایی ٍ حیَاًی( ا کاؿات صهایي تاِ صاَست یاک ػاا  دس هیااى         

 وآیؾ( ا کـت هٌاػة ویک ػا  رست ٍ ػا  دیگش گٌذم(
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 درسدانستنی های 

 تشکیل خاک:

خاک ًتیجِ ی تغییشات فیضیکی ٍ ؿیویایی تش سٍی ػٌگ ّا ٍ کَُ ّا ٍ خشد ؿذى آى ّا ّواشاُ تاا تااقی    

 هاًذُ ی اجؼاد جاًَساى ٍ گیاّاى دس عی ػاایاى دساص هی تاؿذ.

یظى ّاَا  تعذ اص خشد ؿذى ػٌگ ّا تغییشات ؿیویایی ؿشٍع هی ؿَد، رسات خشد ؿذُ هوکي اػت تا اکؼا 

تشکیة ؿًَذ وهاًٌذ صًگ صدى آّي( ٍ یا هوکي اػت تا آب تشکیة ؿًَذ ٍ یا دس آب حل ؿاًَذ، هاًٌاذ   

پَػیذى ٍػایل فلضی دس ًَاحی هشعَب ٍ یا هوکي اػت گاص کشتي دی اکؼیذ هَجَد دس َّا داخل آب 

سد ٍ آى ّا سا سفتاِ  ؿَد ٍ اػیذ کشتٌیک تِ ٍجَد آٍسد ایي اػیذ هی تَاًذ سٍی تیؾ تش ػٌگ ّا اثش گزا

 سفتِ تِ خاک تثذیل کٌذ.

 تغییرات فیسیکی:

 ( اًثؼاط ٍ اًاثاض ًاؿی اص ػشها ٍ گشها1

 ( یخ تؼتي آب دس داخل الیِ ّا ٍ تشک ّای ػٌگ ّا2

 ( تشخَسد قغشات تاساى تِ صهیي3

 ( ًفَر سیـِ ی گیاّاى دس ػٌگ ّا4

 صحشایی( فعاایت جاًَساًی هاًٌذ هَسچِ، هَسیاًِ ٍ هَؽ 5

( کن ؿذى فـاس سٍی ػٌگ ّا دس اثش خشد ؿذى ػٌگ ّای سٍی آى ّا، تاعث هی ؿًَذ کِ ػاٌگ ّاا   6

 خشد ؿًَذ.

 عوامل موثر در تشکیل خاک:
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 ّش چِ ػٌگ هحکن تش تاؿذ دیشتش تِ خاک تثذیل هی ؿَد. ( سٌگ اٍلیِ:1

گشهاا، ؿاشایظ تاشای    دس آب ٍ َّای گشم ٍ هشعَب تِ دایل ٍجَد سعَتت ٍ ّان چٌایي    ( آب ٍ َّا:1

تغییشات ؿیویایی آهادُ تش اػت، پغ ػٌگ ّا صٍدتش تاِ خااک تثاذیل های ؿاًَذ وهاًٌاذ ًاَاحی ؿاوا          

ایشاى( دس عَض، دس ًَاحی خـک ٍ تیاتاًی ػٌگ ّا دیشتش تِ خاک تثذیل هی ؿاًَذ. هْان تاشیي عاهال     

 ها ٍ ػشها اػت.خشد ؿذى ػٌگ ّا آب اػت. اها عاهل اصلی خشد ؿذى ػٌگ ّا دس تیاتاى ّا گش

اگش ؿیة صهیي کن تاؿذ خااک تاِ ٍجاَد آهاذُ سٍی ػاٌگ ّاا سا های پَؿااًذ ٍ اص          ( شیة شهیي:3

 تخشیة تیؾ تش آى ّا جلَگیشی هی کٌذ.

ّش چِ عَ  صهاى تیـتش تاؿذ خاک تـکیل ؿذُ تیؾ تش خَاّذ تَد. تاشای تـاکیل الیاِ ای اص     ( شهاى:4

 ػا  ٍقت الصم اػت. 222خاک تِ ضخاهت یک ػاًتی هتش، تیؾ تش اص 

اجؼاد گیاّاى ٍ جاًَساى تِ تـکیل خاک کوک هی کٌٌذ ٍ عالٍُ تش آى  ( شًدیی ییاّی ٍ جاًَزی:5

تعضی اص جاًَساى حفاس هاًٌذ کشم خاکی، هَؽ ٍ هَسیاًِ ٍ هَسچِ ٍ ػایش جاًذاساًی کاِ دس خااک الًاِ    

 هی ػاصًذ دس تـکیل خاک هؤثشًذ.

 ری از ضعیف شدن آن می توان:به منظور تقویت خاک و جلوگی

 ( اص کَدّای ؿیویایی ٍ آای اػتفادُ ًوَد.1

( اص آییؾ تٌذی اػتفادُ کشد وسّاػاصی هَقت صهیي ّای کـاٍسصی( یعٌی کـااٍسصاى آى کاِ صهایي سا    2

کـت ًوی کٌٌذ، هَاد هَسد ًیاص آب ٍ هَاد غزایی سا تِ صهیي هی سػاًذ تاا تاَیات ؿاذُ ٍ تاشای کـات      

 ؿَد.تعذی آهادُ 
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( دس آى گیاّاًی ًظیش تاقال، اَتیا، ًخَد، یًَجِ ٍ ؿثذس هی کاسًذ چَى ایي گیاّاى تاا سیـاِ ّاای خاَد     3

 ًیتشٍطى هَجَد دس َّا سا جزب کشدُ ٍ دس خاک رخیشُ هی کٌٌذ.

خااک جٌگال ا خااک کَّؼاتاًی ٍ خااک تیاتااى تاشای کـااٍسصی هٌاػاة ًیؼات ٍ خااک               :نکته 

 کـاٍسصی هی تاؿذ.علفضاسّا هٌاػة تشیي خاک تشای 

 انواع خاک:

رسات تـکیل دٌّذُ ی ایي خاک تؼیاس سیض هی تاؿٌذ ٍ علت ًثَد فضاّای خاای صیاد تیي  ( خاک زس:1

رسات، ًفَرپزیشی تؼیاس کوی داسًذ. سیـِ ی گیاّاى سد آى تِ ساحتی ًفَر های کٌاذ ٍ تاشای کـااٍسصی     

 هٌاػة ًوی تاؿٌذ.

ي خاک دسؿت تَدُ ٍ تیؾ تاش اص ؿاي ٍ هاػاِ های تاؿاذ ّان       رسات تـکیل دٌّذُ ی ای ( خاک شٌی:1

چٌیي فضای خاای صیادی تیي رسات ایي خاک ٍجاَد داسد. تٌااتشایي آب تاِ ػاشعت اص تایي رسات عثاَس       

کشدُ ٍ هَاد غزایی خاک سا ّن تا خَد تِ قؼوت ّای صیشیي هی تشد ٍ هَاد غزایی الصم دس اختیاس سیـاِ  

 ی گیاُ قشاس ًوی گیشد.

خاکی کِ داسای ًؼثت ّای هؼاٍی سع، هاػِ ٍ گیاخاک های تاؿاذ ایاي خااک      َّهَسی: ( خاک3

تافت اػفٌج هاًٌذی داسد پغ تْتشیي خاک تشای کـاٍسصی هی تاؿذ سًگ ایي خاک قَُْ ای های تاؿاذ   

هعوَالً دس گلذاى ّا تشتیة قشاس گشفتي اجضای آى، اص پاییي تِ تاال عثاستٌاذ اص سع، هاػاِ، گیاخااک های     

 % ؿي یا هاػِ یا گیاخاک داسد.33ذ. تْتشیي خاک تشای کـاٍسصی تاشیثاً تاؿ

 مواد تشکیل دهنده ی خاک:
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( هَاد آای: اص تشکیة ػِ عٌصش کشتي، اکؼیظى ٍ ّیذسٍطى تـکیل هی ؿًَذ قٌذّا، چشتی ّاا، پاشٍتنیي   1

شیي گیاخاک دس ّا جضٍ هَاد آای هی تاؿٌذ. هْن تشیي هَاد آای خاک، ّواى گیاخاک هی تاؿذ. تیؾ ت

 دسصذ( ٍ کن تشیي آى دس خاک تیاتاًی وکن تش اص یک دسصذ( هی تاؿذ. 72خاک ّای تاتالقی وحذٍد 

( هَاد هعذًی: تشکیثات عٌاصشی هاًٌذ کلؼین، پتاػاین، فؼافش ٍ ًیتاشٍطى سا تاِ عٌاَاى هاَاد هعاذًی های         2

 ؿٌاػین.

 آب هْن تشیي هادُ ای اػت کِ تایذ دس خاک ٍجَد داؿتِ تاؿذ.

 عوامل مؤثر در رشد گیاهان

 ( ًَع خاک: سػی، هاػِ ای، َّهَػی 1

 ( ػاختواى خاک: ًحَُ ی قشاس گشفتي رسات خاک دس کٌاس ّن2

 ( هَاد هعذًی خاک وًیتشٍطى ا فؼفش ا پتاػین ا کلؼین(3 

 ( هَاد آای4 

فسسایش خاک تیش تس تا تغییس فیصیکی غیس هفید ّوساُ است ٍ آب ّای جازی هْن تیسیي  

   عاهل طثیعی فسسایش خاک ّستٌد.  

 

 همانند خاک متواضع و پر بار باشیم!! بیایید انم!فرزند. 


