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 مساله

مدتی بود که گیاه بامبو را در خانه داشتیم. هر روز به آن  با دقت  نگاه می کردم. دلم می خواست سریعتر  

رشد کند. در مورد راههای مختلف رشد از مسئول گلفروشی نزدیک کانون پرورش فکری سوالهایی 

با مراجعه  به کتابها و اینترنت هم  ب آکواریوم را پیشنهاد داد.پرسیدم.  چند نوع کود و خاک ژله ای و  آ

اما من در فکر راه حلی  متفاوت برای رشد سریع تقریبا همان مطالب را درباره رشد بامبو به دست آوردم.

یکی از بستگان برای اینکه موهایش دوباره  ،ترآن بودم .  در مهمانی جمعه و در جمع فامیل متوجه شدم

خوب نتیجه  ،از یک داروی ساختنی استفاده می کند و آن طوری که خودش توضیح می داد ؛رشد کند

م در میان گذاشتم. اول مخالفت و و پدر گرفته بود. جرقه ای در ذهن من درست شد. مساله را با مادر

خانه کاری  مقاومت کردند اما وقتی اصرار مرا دیدند قبول کردند کمکم کنند. اما به این شرط که با بامبوی

نداشته باشم و گیاه جدیدی برای خودم تهیه کنم و خودم هم مراقبت کنم. در عوض مادر و پدرم هم از 

 آدرس داروخانه و نام دارو را گرفتند و برایم تهیه کردند تا آزمایشم را انجام دهم. مانفامیل

 

 ریعتر کنم.: آیا می توانم با استفاده از داروی رویش مو رشد بامبو را س سوال من

 

 رشد بامبو به سرعت خواهد بود.با استفاده از داروی رویش مو  : فرضیه  ی من

 

 اطالعات زمینه ای درباره گیاه بامبو و شرایط نگهداری

این گیاه بومی کامرون در مناطق استوایی غرب آفریقا و نواحی کوچکی از آسیای جنوب شرقی است. این 

باشند.معموال ومی تواند ارتفاعی باالتر از یک و نیم متر داشته  دنشد می کنگیاه در بوته های به هم فشرده ر

سانتی متر به رنگ سبز تیره یا به صورت سبز  5تا  4سانتی متر و عرض  15تا  12برگهای این گیاه درازای 

 و سفید یا سبز و زرد دارد.
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بوته ای است که صاف و مستقیم  ساقه این گیاه باریک است و برگهایش تسمه ای شکل هستند. این گیاه 

سانتی  15 تا11قد کشیده ورشد  می کند و می تواند تا یک و نیم متر بلندی پیدا کند.طول برگهایش هم به 

 سانتی متر دارند.  4متر می رسند، که هر یک پهنایی در حدود یک و نیم تا 

یش به رنگ سفید یا متمایل به سفید است و گلها زمان گل دهی این گیاه در اواخر پاییز ) اوایل زمستان(

 هستند.

این گیاه به نام دراسینای روبانی، دراسینای بلژیکی همیشه سبز  یا گیاه روبانی و باالخره بامبو خوش شانس 

 شناخته می شود. روی هم رفته نور غیر مستقیم برای گیاه مناسب تر است.

است که در آب نگهداری و فروخته می شود و  این گیاه توانایی زندگی در خاک را دارد ولی رایج شده

 خود گیاه هم مشکلی با این مساله ندارد و به خوبی در آب زندگی می کند.

 این گیاه با قلمه زدن زیاد می شود. در محیط های طبیعی این گیاه بیشتر به صورت پاجوش تکثیر می شود.

م دارد. بامبو را می توان بلندترین علف دنیا ه در جنگل های بارانی رشد می کند و خواص درمانی هاین گیا

 نامید.

 

 نکاتی درباره نگهداری از گیاه بامبو

 بهتر است آب بامبو را هر دو هفته یا حداکثر یک ماه عوض کرد.

آب کلر دار و آبهای چشمه های معدنی مناسب  آب استفاده شده باید سبک باشد و فلوراید آن کم باشد.

 نیست.

 معدنی یا آب تصفیه شده استفاده شود.بهتر است از آب 

 درجه سانتیگراد حفظ شود. 15دمای آب باالتر از 

برای بامبو مانند هر گیاه دیگری عناصر مورد نیازش را می توان از طریق کودهای کامل فراهم کرد. بهترین 

 زمان برای کود دادن هر دو ماه یکبار است.
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داد دفعات آب دهی بستگی به تعداد بامبوها و رطوبت موجود نباید آب گلدان از نصف کمتر شود.البته تع

 دارد.

 بهترین موقع برای دادن مواد مغذی به گیاه هنگام تعویض آب آن است.

 و نیم باشد. 6تا  6اسدیته خاک 

برای جلوگیری از شیوع قارچ ها  بهتر است ظرف بامبو را هنگام تعویض آب با مواد ضدعفونی کننده مثل 

 وایتکس شستشو داد. 

اگر در ساقه دچار پوسیدگی و به رنگ زرد شد  باید باالتر از محل پوسیدگی برید تا آوندهای سفید و سالم 

 دیده شوند

 

 شیوه جمع آوری اطالعات و آزمایش

تحقیق  با داروی رویش مو گیاه بامبو راه حل رشد سریعتر درباره،تصمیم  گرفتم   1934بستان سال تادر 

وقتی موضوع را در کانون با مربی ام در میان گذاشتم توضیحاتی درباره نحوه آزمایش به من دادند  و  کنم .

برای همه ی بامبو ها باید مایع مختلف مقایسه کنم و گفتند  4گفتند بهتر است سرعت رشد بامبو را در  

مایع ها را شرایط یکسان و مساوی باشد. همه چیز یکسان غیر از مایعی که بامبو در آن قرار می گرفت. 

ه ،آب آکواریوم و آب معمولی ک 1آب معمولی، خاک ژله ایمطالعاتم درباره بامبو انتخاب کردم.براساس 

 داروی رویش مو به آن اضافه می شد.

را  و مشابه از نظر طول و تعداد برگها تهیه کردم. پاجوشهای یک اندازهاز گلخانه  پاجوش بامبو یک دسته  

و نیم  3قلمه ها  همه ییک اندازه در یک مکان با نور مناسب قرار دادم. قد  شبیه هم و  لیوان 4 .جدا کردم

 سانتیمترو پهنای برگها یک سانتی متر بودند .

 

                                                           
خاک ژله ای  توسط باغبانی علمی عرضه شده . یک نوع پلیمر است که رطوبت را سریع جذب می کند و کم کم در اختیار گیاه قرار می  1

 سال ماندگاری دارد و سمی نیست. 7متنوعی دارد. دهد. رنگهای 
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تا موقع نگهداری و  زدم و نوشتم گیاه بامبو را داخل چه مایعی قرار داده امروی هر لیوان یک برچسب 

 و اضافه کردن آب و دارو اشتباه نکنم. یسرکش

بر رویش مو تاثیر دارد بر گیاه  وی رویش مو هست ودر دار کهمی خواستم بدانم آیا ترکیبات شیمیایی 

 و رشد گیاه در کدام لیوان سریعتر است؟ بامبو هم تاثیر دارد؟

 لیوان 4و مواد اصلی ترکیب   

 آب معمولی 1لیوان شماره 

 آب آکواریوم1لیوان شماره 

با مراجعه به داروخانه ترکیبات داروی رویش مو را  ) رویش موآب معمولی و داروی  9لیوان شماره 

دهم  5دهم درصد و سیروتون استات  1سترایه  درصد. مینا 6سینوکیسریل، درصد1 نترکیبات: کافئیپرسیدم.

 درصد(
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 خاک ژله ای 4لیوان شماره 

کارم را شروع کردم. هر روز آب هر لیوان را اندازه می زدم و هفتگی طول گیاه ها را  1943شهریور  14از  

 کم نشود.در دفترچه ام یادداشت می کردم. مراقب بودم آب لیوانها تغییرات آنها را  و  مقایسه می کردم

ونیم سانتی متر بود. میزان آب هر   1و نیم سانتی متر بود. میزان آب لیوان  3طول اولیه گیاه در شروع کار  

آب لیوان ها را در  . می شدمیلی متر آب تبخیر  1حدود هر بارگرفتم . می  روز یک بار اندازه 1لیوان را هر 

 –درجه  بود. لیوان ها را در شرایط و دمای یکسان  92دما حدود  و نیم سانتی متر نگه می داشتم. 1سطح 

هر بار در هر ماه آب لیوان ها را عوض می کردم. . کردممی  بدون دود و آلودگی نگهداری  -محیط منزل

هر دو هفته یکبار  را  و برگها ریشه و ساقه ها لیوانها را خوب شستم که آلوده نشود. آب گیاه عوض کردن

حاصل یادداشتهای هفتگی را  ماه یک قطره داروی رویش مو به لیوان سوم اضافه کردم.بررسی کردم. هردو 

 کردم. خالصه-فاصله زمانی اضافه کردن قطره های دارو -دو ماه یکباربه صورت 

 تغییرات بامبو ها تاریخ

 و همه کامال شبیه هم بودند. ونیم سانتی متر  3طول گیاهها  34شهریور  14

 میلی متر 4بود حدود  شده رشد گیاهی که در خاک ژله ای بود کمی بیشتر از بقیه 1934 آبان 14

رشد بامبویی که د رخاک ژله ای بود از بقیه بلندتر شده بود و بعد بامبو ی داخل آب آکواریوم.  34دی  14

بامبوی  ریشه ها هم رشد نکرده بودند. 9در لیوان  از همه ی لیوانها کمتر بود. 9گیاه لیوان شماره 

 داخل اب معمولی کوتاهتر از بامبوی داخل آب آکواریوم بود.

کم  9رشد کردند و ریشه هایشان بیشتر شد اما گیاه لیوان  4و  1و  1 یبرگهای گیاههای لیوانها 34اسفند 14

 اد.تغییر رنگ می د از پایین ساقه داشت کم

اردیبهشت  14

35 

که در آب معمولی است خیلی کمتر رشد کرده اما دارای جوانه شده است. قد گیاه  1گیاه شماره 

رشد کرده. از گیاه داخل خاک ژله ای  کمتر  آنو ریشه های برگها ستبلند شده ا کمی  1شماره 

و نیم  سانتی متر رسیده ولی ریشه هایش که از  1که در خاک ژله ای است به  4طول برگ گیاه

 ند. ه ازرد شد یژله ای بیرون آمده بودند، کم خاک

که به آن داروی رویش مو اضافه می کردم؛  از قسمت نزدیک ریشه سیاه  شد و تا  9گیاه لیوان  35خرداد 11

گیاه داخل خاک ژله ای بلندترین قد و بیشترین ریشه و بلندترین برگ  ماه بعد کال از بین رفت.

را دارد. گیاه داخل آکواریوم کمتر از خاک ژله ای رشد کرده و گیاه داخل آب معمولی از آب 

 آکواریوم هم کمتر رشد کرده اما دارای جوانه شده است.
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 تجزیه و تحلیل 

داشت و هم طول ه های بیشتری بیشترین رشد را داشت. هم ریشبامبویی که در خاک ژله ای  بود 

بامبویی که در هفته یک ونیم  میلی متر اضافه می شد. 1تقریبا طول هر برگ در هر  ند. برگهایش بلندتر شد

اما رشد گیاهی که در آب  آب معمولی بود زودتر از بقیه ی بامبوها جوانه زد و کنارش پاجوش تشکیل شد

متر از بامبو در خاک ژله ای و آب آکواریوم بود.بامبویی که در آب آکواریوم بود از نظر قد معمولی بود ک

از آب معمولی  بیشتراما رشد ریشه هایش  شد اما برگهایش خوب رشد نکردند گیاه بلندتر از آب معمولی

 خاک ژله ای بود. کمتر ازو

 

 نتیجه گیری

بلند  ییع کرد. با خاک ژله ای  می توان زودتر یک بامبوبا داروی رویش مو نمی توان رشد بامبو را سر 

 داشت. 

بدانم اگر به خاک ژله ای به جای آب  معمولی ، آب آکواریوم اضافه کنم  پژوهشمی خواهم در ادامه این 

 می توانم بامبوی بلندتری داشته باشم؟

 

 تشکر و قدردانی

کردند و از مربی کانونم که راهنمایی ام کردند از پدر و مادر عزیزم که مرا در انجام این پژوهش کمک 

 سپاسگزارم.
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