
 

 

 برگها 
هارینی ناژندرا، سیما موندلی     صویرگر: برخا لوحیا  ت  نویسندگان: 

3سطح  مترجم: مصیب شیرانی  
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 .انواع مختلفی از ربگ اه وجود دارد
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 .کوچک هستند، ربخی دیگر زبرگ هستند ربخی
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این  د. شد می کنندومتر رغول پیکر ات  گوش فیل گرمسیری ربگ اهی 
 !اکثر مردم استبلندرت از قد 

 

 .ربگ اهی موز آنقدر زبرگ هستند که می توان از آنها هب عنوان بشقاب استفاده کرد
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زه کف دست کودک   .کوچک هستند ربگ اهی جامون هب اندا
 

 ربگ اهی تمر هندی بسیار کوچک هستند
 .و نمی توانند انخن را بپوشانند 
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 .هستند مانندربخی گرد، ربخی دیگر رپ    دارد. انواع مختلفی از ربگ اه وجود   

ربگ اهی   .ربگ اهی بادام هندی بیضی شکل هستند  
 .بامبو بلند و انزک هستند

 .ربگ اهی نیلوفر آبی تقریبا گرد هستند
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 .شبیه قلب انسان هستند پالپی  ربگ اهی   ربگ اهی پاپایا شبیه ستاره هستند،  
 .پنبه شبیه دست هستند ردخت ربگ اهی 

  

 .سرخس اه شبیه رپاهی رپنده هستند .کاغذی هستند بادزبنربگ اهی انرگیل شبیه 
 ربگ ردخت شتر شبیه سم شتر است

 !و ربگ اهی نخل دم ماهی شبیه دم ماهی است 
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 .انواع مختلفی از ربگ اه وجود دارد
 .دار هستند خارربخی صاف، ربخی دیگر 

 ربگ اهی انبه صاف است.  
 ربگ اهی بانیان چرمی هستند.

 .ربگ اهی نعناع کرک دار هستند 
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ربگ اهی جوان اربیشمی و کرک دار هستند،  د. با گذشت زمان تغییر می کنن شعله جنگلربگ اهی 
 .وقتی پیر می شوند کدر و چروک می شوند .سپس رباق می شوند

  

اونها خاراهی گزدنده دارند پس مواظب  .کاکتوس )گالبی خاردار( خاردار هستند ربگ اهی 
 باشید. همین خاراه باعث می شود که حیواانت نتواند آنها را بخورند. 
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 .ربخی سبز و ربخی دیگر نقره ای هستند   .انواع مختلفی از ربگ اه وجود دارد

  

ربگ اهی  .سفید نقره ای می ردخشندربگ اهی بلوط نقره ای هب رنگ 
 کروتون قرمز و زرد و انرنجی است 

 .رنگ هستندقرمز  یندرومی و ربگ اهی سبز انبه وقتی اتزه 
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 .ربگهای ماهوا با پیر شدن زرد می شوند

 ربخی از ربگ اه دارای لکه اهی سفید، قهوه ای یا سیاه هستند.
 .و هب کمک نیاز داشته باشندآنها ممکن است بیمار باشند  !مواظب باش
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 .ربخی بی ضرر هستند، ربخی دیگر سمی هستند .      انواع مختلفی از ربگ اه وجود دارد  

 !سعی نکنید آنها را بخورید     ربگهای خرزهره سمی هستند.  
 .ربگ اهی اکالیپتوس وقتی له می شوند بوی خوشی می دهند  

 رب گها استویا شیرین هستند 

 .طعم ربگ چریش تلخ است  
 .این ربای این است که رپندگان و حشرات آنها را نخورند
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 .هب نظر می رسد ربخی ساکن می مانند، ربخی دیگر هب سرعت حرکت می کنند .انواع مختلفی از ربگ اه وجود دارد  

  

 .ردخت قهر و آشتی وقتی آنها را لمس می کنیم سریع بسته می شوند ربگ اهی
  

ختن حشرات هب سرعت بسته می شوند  .ربگ اهی ونوس حشره خوار ربای هب دام اندا

  

 .ربگ ردخت باران رد روزاهی اربی بسته می شود
  

 .ربگ اهی تمر هندی رد شب بسته می شوند
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 .ربخی الهن هستند، ربخی دیگر غذا هستند .ربگ اه وجود داردانواع مختلفی از   

  
 مورچه اه و عنکبوت اه آمالتا را می دوزند ربگها با هم ربای ساختن الهن،

 .استفاده می کنند ربای ساختن الهن هاسنجاب اه از ربگ اهی علف  
  

گامیا)کارانجین( زباه و گاواه ربگ اهی جک فروت را می چینند و می    خورند و کرم اه ربگ پون
   را نیش می زنند 



15/16 

 

 .ربخی دیگر تبدیل هب اسباب بازی می شوند دهنده هستند.ربخی طعم  ..   انواع مختلفی از ربگ اه وجود دارد  

  
 خوردن ربگ اهی اسفناج مفید است.

ی ما طعم می بخشد  )ریحان مقدس( هب عنوان دارو استفاده می شود. از ربگ اهی تولسی .ربگ کاری هب غذا
 .از ربگ انرگیل ربای ساخت اسباب بازی استفاده می شود

 !از ربگ خرما ربای ساختن حصیر استفاده می شود و کاهگل ربای خاهن اه نیز

 دانواع مختلفی از ربگ اه وجود دار  
 .کشف همه آنها سرگرم کننده است
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 سرگرمی با ربگ
 ربگ اهی اطراف خود را جمع آوری کنید

 .آنها را بکشید و رنگ کنید

 انها را اندازه گیری کنید. زبرگترین و کوچکترین ربگ که می توانید پیدا کنید چیست؟ - 

 چند شکل مختلف را می توانید تشخیص دهید؟  

رق می  -ربگ اه را رد یک کاهس آب قرار دهید     شوند؟آیا شناور می شوند یا غ

 .آنها را راه کن زری نور خورشید، و ببینید چقدر طول می کشد ات رنگ آنها تغییر کند

 شوند خشکروزانمه فشار دهید ات  ربگهایآنها را بین  - 

 رد آب خیس کنید هفته اگر ربگ ضخیم مانند گلبرگ پیدا کردید، آن را هب مدت چند - 

 .هب دست آورید شبکه رگه اهیی که می توانید روی آن نقاشی کنید ربگ زیبای که یک هر دو روز یک بار آب را عوض کنید، ات زمان  



 

 

 

 

 

اب  یک کت کودک  هر   رد دست 
 

پارت اهم   اب اهی  زباهن از کت چند  دکاهن   اهی کو ان  از داست الی  ، دیجیت آزاد  ال با منبع  م دیجیت پلت فر ب و مقرون  یک  کیفیت خو با  اب اهی داستانی  انتفاعی از کت است ، یک انشر غیر 
رد   زبان  هب چندین  صرفه  Sهب  to ryWea ver ان بخوانن گ رای رت  را هب صو اه  ان  داست توانند  کارربان می  رند! با  ،  بگذا را بارگیری و هب اشتراک  د  رتجمه کنند، کتاب خو د،  داستان بنویسند، 

 ، باشند  مل  ا رد تع یگر  یکد با  بتوانند  دک  کو اب  کت گان  خوانند و  گان  نویسند که  مشترک  ب  چارچو یک  اد  Stایج oryWeaver کند   ربطرف  را  کودکان  ربای  اب  کت کمبود  ات  کند  ش می   .تال
S t oryWeaver   ان هب   800با   2015رد سال از   24داست بیش  م  پلتفر این  وزه  . امر زی شد اندا راه  اراهئ می دهد   122داستان را هب   9000زبان  رد     .زبان  من نیز 

فوق  ابهای  کت ربخی  رتجمه   ، نویسی باز   ، اری ک هم هب  م  اقدا رم   کشو طبیعی  ابع  من و  زیست  محیط  حفظ  ای  راست رد  زشی  آمو اهی  ی  محتو لید  تو امه  د ست.   ن ا آنها  از  یک  حاضر  کتاب  که  ام  ده  مو

.  مصیب شیرانی ده باشم کر ر ادا  د را هب کشو ن قرار گیرد  و من نیز دین خو قمندا رد قبول عال مو وارم  مید  ا
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

انجمن حفاظت از طبیعت و محیطزیست ایران   


