
فصل 5
کشاورزی و دامپروری

برداشت چعندر قندمزرعه آفتابگردان

درختان و درختچه های تزئینی گل های فصلی

سالن مرغ داریجوجه کشیپرورش شترمرغ
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بخوانیم
گیاهان فضای آزاد به گروهی از گیاهان زینتی گفته می شود که در فضای سبز، باغچه ها و 
بوستان ها )پارک ها(کاشته می شوند. مانند: انواع گل ها و گیاهان علفی، پیچ ها، درختچه ها 

و درختان بلند.

گل ها و گیاهان فضای آزاد را به سه گروه بزرگ تقسیم می کنند:
1ــ گیاهان بوته ای فصل گرم: این گیاهان فقط در هوای گرم رشد کرده وتولید گل می کنند.

آنها را در بهار و تابستان در فضای آزاد )باز( می کارند. مانند:

2 ــ گیاهان بوته ای فصل سرد: این گیاهان در هوای سرد یا خنک بهتر رشد کرده و تولید 
گل می کنند. آن ها را در فصل های پاییز و زمستان در فضای باز پرورش می دهند. مانند: 

درختچه های زینتی

گل جعفری

گل کلم زینتی

گل های فصلی

گل ناز آفتابی

گل شب بو

گل کوکب

گل پامچال
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بوته ای دایمیدرختچهدرخت

3ــ گیاهان دائمی:
 این گیاهان می توانند گرما و سرما را تحمل کنند. بنابراین در تمام فصل ها در فضای آزاد 

دیده می شوند. مانند:

به محلی که در آن گیاهان فضای آزاد کاشته می شود، فضای سبز می گویند. فضاهای سبز 
نقش بسیار مهمی در پاک سازی هوا، زیبا سازی شهر، تامین آرامش و بهداشت شهروندان دارد.

فضاهای سبز دارای انواع مختلفی است.
1ــ فضاهای سبز عمومی:

مانند بوستان هایی که همه افراد می توانند از آن استفاده 
کنند.

2ــ فضاهای سبز خیابان ها و میدان های شهر: 

3ــ فضاهای سبز نیمه خصوصی: 
مانند فضاهای سبز بیمارستان ها، دانشگاه ها، مدارس ...

4ــ فضاهای سبز خصوصی:
مانند باغ ها و باغچه های داخل محوطه خانه ها که مالک 

خصوصی دارد.
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در فضاهای سبز اطراف مدرسه یا خانه شما چه نوع گیاهانی وجود دارند؟

گفت وگو کنید:

مقدمه
شما در سال هفتم با سبزیکاری و در سال گذشته با گل ها و گیاهان زینتی درون خانه ای یا آپارتمانی آشنا 
شدید. امسال با گیاهان فضای آزاد )فضای باز( آشنا خواهید شد. با انجام فعالیت های تعیین شده، می توانید 

بخشی از فضای پیرامون خود را به فضای سبز تبدیل کرده و از آن لذت ببرید.
تصاویر زیر برخی از گیاهان یک بوستان )پارک( را به شما نشان می دهد.  

برخی از گل ها و گیاهان فضای باز، بوته ای فصلی 
هستند.

درختان پارک ها از نظر اندازه و شکل با یکدیگر 
فرق دارند.

درختچه های یک پارک بسیار گوناگون می باشند.

سطح زمین بیشتر پارک ها از چمن پوشیده شده 
است.
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آشنایی با درختان و درختچه های یک بوستان 
همراه معلم خود از یک بوستان یا فضای سبز، بازدید کنید و فعالیت های زیر را انجام دهید. 

1ــ درختانی را که برگ آنها به شکل  است ، نشان دهید.

برگ درختان کاج همانند سوزن، باریک و کشیده است.

2ــ درختانی راکه برگ آن ها به شکل  است، نشان دهید.

برگ برخی از درختان مانند درخت توت، پهن است.
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3ــ درختانی را که برگ آن ها به شکل  است، نشان دهید.

4ــ درختانی را که برگ آن ها به شکل  است، نشان دهید.

5 ــ درختانی  را که شاخه های آن آویزان است، نشان دهید.

برخی از درختان، شاخه های خود را به سوی پایین آویزان می کنند. به این درختان مجنون می گویند، مانند 
بید مجنون

درختانی مانند اقاقیا دارای برگ شانه ای هستند.

برگ برخی از گیاهان مانند درخت چنار، به صورت پنجه ای است.
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6 ــ درختچه هایی را که شاخه آن به دور درختان دیگر یا داربست پیچیده شده است، نشان دهید.

7 ــ درختچه هایی را که به علت پیوسته بودن، مانند دیوار سبز هستند، نشان دهید.

برخی از درختچه ها دارای شاخه های پیچنده و باال رونده هستند لذا به دور درختان یا داربست پیچیده و 
باال می روند یا آویزان می شوند. به این درختچه ها، پیچ می گویند.

با کاشت برخی از درختچه ها در کنار هم، دیوار سبز یا پرچین طبیعی، تشکیل می شود.

به تصاویر زیر نگاه کنید. همان طور که می بینید، برخی از گیاهان دارای برگ های قرمز، قهوه ای و یا 
زرشکی هستند. آیا می توانید با گردش در فضای سبز، نمونه ای از این گیاهان را نشان دهید؟
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ایجاد و نگهداری فضای سبز در مدرسه
حیاط یا محوطه مدرسه هر چقدر هم کوچک باشد، می توان بخشی از آن را  به فضای سبز اختصاص داد. 
َول، جعبه ...،  برای  همچنین می توان با استفاده از گلجای یا جاکاشت ها، مانند تایر فرسوده اتوموبیل، َکَ

زیبایی و شادابی محیط، اقدام به ایجاد فضای سبز کرد.
تصاویر زیر چند نمونه »گلجای« را نشان می دهد.

قدر شناس باشید: در بوستان ها و فضای سبز گردش کنید و از مناظر زیبای آن لذت ببرید. با کارگران 
زحمت کش بوستان ها با مهربانی و ادب رفتار کنید. خدا را بخاطر آفریدن گل ها و گیاهان زیبا شکر کنید.

خدایا شکرت
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برای ایجاد فضای سبز به ترتیب زیر عمل می کنند: 

در حیاط مدرسه می توانید جاهای مناسبی را برای کاشت بذر یا نهال گیاهان زینتی پیدا کنید.

ــ همراه مربی خود از محوطه مدرسه بازدید کنید.
ــ محل مناسب برای ایجاد فضای سبز را با راهنمایی مربی خود مشخص کنید.

فعالیت 1

تعیین محل کاشت )زمین یا گل جا(

آماده کردن محل یا وسایل کاشت

کاشت گیاهان

مراقبت از فضای سبز ایجاد شده

تعیین محل مناسب برای ایجاد فضای سبز یا قرار دادن گلجای

شما هم برای این که در ایجاد فضای سبز مدرسه خود موفق باشید، به ترتیب  باال فعالیت های تعیین شده 
را انجام دهید.
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اگر مدرسه شما زمین کافی برای ایجاد فضای سبز را ندارد، محل قرار دادن گلجاها را تعیین کنید. )  البته 
می توانید از زمین و گلجای هر دو استفاده کنید(

شرایط مدرسه شما تقریبا همانند کدام یک از تصاویر است؟

پاسخ دهید

آماده سازی زمین برای کاشتفعالیت 2

وسایل و مواد مورد نیاز: 
- لباس و کفش مناسب کار

- ماسک دهانی
- عینک و کاله آفتابی

- دستکش، بیل
- بیلچه یا شفره

- کود دامی پوسیده
- شن کش، نخ بنایی

مراحل انجام کار:

1- محل کاشت را مشخص کنید و با بیل یا بیلچه 
آن را شخم بزنید.
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کلوخه ها  به  بیل  پشت  با  شخم،  ضمن  در   -2
ضربه بزنید و آن ها را خرد و نرم کنید.

3- در ضمن کار هرگونه ناخالصی )سنگ، نایلون،....( موجود در روی زمین را جمع کنید.

4- سطح زمین را با استفاده از بیل و شن کش، نرم و هموار کنید.
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123

5- در اطراف زمین خود، پشته یا مرز ایجاد کنید. با ضربه پشت بیل، مرزها را محکم کنید.

6- کرت خود را به دو یا چند کرت کوچک تر تقسیم کنید.

7- در گوشه ای از کرت ها، چاله ای ایجاد کنید. گلدانی را برای پخش مناسب آب، در این چاله ها قرار دهید.
اکنون زمین شما برای کاشت آماده است.

مرتب کردن اطراف گلدانکار گذاشتن گلدانایجاد چاله
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کاشت بذر گیاهان فضای باز
یکی از روش های پرورش گیاهان فضای باز، کاشت بذر آن ها می باشد. برای آب  و هوای سرد، بذر بنفشه 

و برای آب و هوای گرم، بذر گل جعفری پیشنهاد می شود.

کاشت بذر گل) بنفشه، جعفری، تاج خروس و ...( در زمینفعالیت 3

وسایل و مواد مورد نیاز: 
- سرند، بیلچه
- میخ چوبی 
- دستکش 
- آب آبیاری

- ماسک دهانی
- عینک و کاله آفتابی

- لباس و کفش مناسب کار
- کود دامی پوسیده یا خاک برگ

- بذر بنفشه )حدود یک گرم برای هر مترمربع زمین(

مراحل انجام کار:

1- قسمتی از زمین های آماده شده را در نظر بگیرید.
2- در یکی از کرت ها بذر گیاه مورد نظر خود را روی زمین بپاشید.
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3-مقداری کود نرم روی کرت، سرند کرده یا بپاشید تا بذر ها کامال پوشانده شوند.

4-کرت خود را آبیاری کنید. 
برای این کار سر شلنگ را در گلدان قرار دهید . شیر آب را به آهستگی باز کنید. پس از پرشدن گلدان، آب 

بتدریج در سطح کرت پخش می شود.

به تصاویر زیر نگاه کنید، در کدام روش آبیاری، جابجایی خاک مقایسه کنید 
کمتر بوده است؟

آبیاری با قرار دادن شلنگ داخل گلدانآبیاری با قرار دادن شلنگ روی خاک
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- در کرت دیگری بذرها را به صورت خطی بکارید. برای این که خط ها صاف باشند، به ترتیب زیر عمل کنید.

5 – نخ کشی بین چوب ها

3- کامل کردن چوب ها در سر دیگر کرت

1-تهیه چوب های به طول مشخص

7- جمع کردن نخ ها

2- فرو کردن چوب ها در یک سر کرت به فاصله مشخص

4- بستن نخ به چوب اول

6 – ایجاد شیار)شکاف( در زیر نخ ها

8 – کاشت بذرها داخل شیارها
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ــا  ــه ی ــا بیلچ ــا، ب ــاندن روی بذره ــرای پوش - ب
شــفره، خــاک دو طــرف شــیار را روی بــذر حرکــت 

ــد. ــرده کنی داده و فش

- روی کرت را با کود عمل  آوری شده بپوشانید و شروع به آبیاری کنید.

- آبیاری را تا خیس خوردن کامل کرت، به آرامی ادامه دهید.

- عملیات آبیاری را یک روز در میان انجام دهید تا بذرها جوانه زده و رشد کنند.

12

گیاهان رشد یافتهکامل شدن جوانه زنیشروع جوانه زنی
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- محلول پاشی و وجین کرت خود را با راهنمایی مربی به موقع انجام دهید.

می توانید بخشی از باغچه مدرسه یا در صورت امکان حیاط خانه خود را به روش گفته شده بذر کاری کنید. 
برای این کار از بذر گیاهان دیگر مانند میناچمنی، یا گل جعفری استفاده کنید.

 اگر به خوبی از گیاهان خود مراقبت کنید، کامال جوانه می زنند و به موقع برای فروش 
یا کاشت در محل اصلی مانند بوستان و باغچه، آماده می شوند. توجه

فعالیت تکمیلی

بیشتر بدانید: 
مینا چمنی از گل های فصل سرد است. 

به سرما مقاوم است و در رنگ های مختلفی 
دیده می شود.

می توان بذر یا نشای آن را در باغچه کاشت.  
وتا  می رود  گل  به  پاییز  اوایل  از  گیاه  این 
گرم شدن هوا دراواخر بهار شادابی خود را 

حفظ می کند. 
گل جعفری از گل های فصل گرم است. 

و  زرد  )نارنجی،  رنگ  سه  در  جعفری  گل 
طالیی( دیده می شود.

این گیاه از اوایل بهار به گل می رود. 
دوام  زیادی  مدت  و  است  مقاوم  گرما  به 

می آورد.
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به هر ظرفی )بجز گلدان( که در آن گیاه کاشته شود، گلجای می گویند. برخی از آن ها بزرگ و گران قیمت 
هستند. در حالی که برخی دیگر، از وسایل بدون استفاده یا دور ریختنی تهیه می شوند.

برای انتخاب گلجا به ترتیب زیر عمل کنید: 
- در مورد وسایل قابل استفاده به عنوان گلجا، با خانواده و مربیان خود مشورت کنید.

- در مورد پیشنهاد های مختلف با دوستان خود تبادل نظر کنید.
توجه کنید: وسایل مورد استفاده باید با دوام، سبک، بهداشتی و ایمن باشند.

- تصمیم نهایی را به اطالع مربی خود برسانید.
- با تایید مربی اقدام به فراهم کردن گلجا نمایید.

- گلجای را در محلی که مربی تعیین می کند، قرار دهید. 

آماده سازی گلجا یا جاکاشت ها فعالیت 4

به تصاویر زیر نگاه کنید و بگویید هر یک از گلجاها، از چه درست شده اند؟

گفت وگو کنید:
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کاشت بذر در یک گلجای الستیک اتومبیل فعالیت 5
وسایل و مواد مورد نیاز: 

- بذر یکی از گیاهان فضای باز )مانند گل اطلسی(
- مایع ظرفشویی

- رنگ روغنی
- اسفنج
- بیلچه

- الستیک )تایر( فرسوده اتومبیل
- قلم موی نقاشی

- لباس و کفش مناسب کار
- دستکش

- کاله و عینک آفتابی

مراحل انجام کار:

1- بیرون الستیک را با مایع یا پودر ظرف شویی 
به خوبی شسته و تمیز کنید.

2-می توانید بیرون الستیک ها را به دلخواه خود رنگ آمیزی کنید. برای این کار از رنگ های روغنی و 
قلم موی نقاشی ساختمان استفاده کنید.
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3- الستیک  را با کیسه زباله پوشش دهید.

دقت کنید اندازه کیسه ای که استفاده می کنید، متناسب با اندازه تایر باشد.

مناسب )به اندازه است(                      نا مناسب )کوچک است(

4- در کف کیسه چند سوراخ کوچک ایجاد کنید.
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مقداری خاکبرگ یا کود دامی 
پوسیده  به خاک اضافه کنید. 
سپس سطح آن را به شکل 

دلخواه )کامال صاف، برآمده یا 
حتی فرو رفته ( مرتب کنید.

دقت کنید

5- داخل الستیک را با خاک باغچه پر کنید.

6- بذر را  داخل بستر آماده شده، بکارید.
7- روی بذر را با کود دامی یا خاکبرگ بپوشانید.

9- آبیاری اول را به قدری ادامه بدهید تا کمی آب 
از زیر گلجا )الستیک( خارج شود.

8- به آرامی شروع به آبیاری کنید.

راهنمایی  با  را  وجین  و  بعدی  آبیاری های   -10
مربی به موقع انجام دهید.

در آبیاری های بعدی ، آب نباید از گلجای خارج شود. توجه
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11- پس از مدتی گیاهان گلجای شما گل خواهد داد. با افزایش تعداد گلجا ها ، محیط پیرامون خود را 
سرسبز و زیبا کنید.  

بیشتر بدانید: 
نشا به گیاه کوچکی می گویند که از کاشت 
یک  در  را  گیاه  بذر  می آید.  بدست  بذر 
کرت کوچک یا داخل گلخانه می کارند و 
و  شده  بزرگ  تا  می کنند  مراقبت  آن  از 
تبدیل به نشا شود. سپس نشاها را از زمین 
خارج کرده و برای فروش درون جعبه قرار 
می دهند. جعبه ها را برای کاشتن به محل 
اصلی )بوستان ها و فضاهای سبز( ارسال 

می کنند.

نشاکاری
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شما می توانید برای کاشت برخی از گل ها، نشای آنها را خریداری کنید. 

نشای گل ابری

نشای گل بنفشه

نشای گل تاج خروسی

نشای گل جعفری

کاشت نشا فعالیت 6

وسایل و مواد مورد نیاز: 
- دستکش

- کاله و عینک آفتابی
- بیلچه

- شلنگ و سرشلنگ
- آب کشاورزی

- چند جعبه نشای گل
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1- وسایل مورد نیاز را تحویل بگیرید و به باغچه مدرسه مراجعه کنید.
2- بخشی ازباغچه آماده شده را به کاشت نشای گیاهان فضای باز اختصاص دهید.

آفتاب(،  به  پشت  )ترجیحا  کرت  گوشه  یک  از   -3
شروع به کندن چاله کاشت نمایید.

5- نشاها را درچاله قرار داده و اطراف آن را خاک 
دهید.

7- به همین ترتیب، کاشتن نشاها را ادامه دهید.

4- به آرامی یک یا دو نشا را از جعبه خارج کنید.

6- خاک اطراف بوته را فشار دهید تا بوته محکم 
به خاک بچسبد.

8-  بعد از کاشت، نسبت به آبیاری نشاها اقدام کنید.

مراحل انجام کار:
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9- از باغچه یا فضای سبز خود به دقت مراقبت کنید. )وجین، سله شکنی، آبیاری مرتب(

سعی کنید از آب به درستی استفاده کنید. هدر دادن آب اشتباه بزرگی است. توجه

فعالیت تکمیلی

می توانید بخش دیگری از باغچه مدرسه، حیاط خانه خود و یا در گلجاهای مختلف به این روش، نشاکاری 
کنید. از نشای گیاهان مختلف استفاده کنید. در انتخاب نوع گیاهان با مربی خود مشورت کنید.

ابری از گیاهان مناسب برای فصل گرمبنفشه از گیاهان مناسب برای فصل سرد
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کاشت قلمه برای تولید نهال در گلدانکاشت قلمه برای تولید نهال در زمین

کاشت نهال فعالیت 7

وسایل و مواد مورد نیاز: 
- بیل

- بیلچه
- شیلنگ

- سرشیلنگ
- دستکش

- کاله و عینک آفتابی
- نهال درختچه 

نهال کاری

به درختان و درختچه ها در مرحله کوچکی یا کودکی 
یا کاشت  بذر  با کاشت  نهال  تولید  نهال می گویند. 
درختان  قلمه  و  بذر  کاشت  می گیرد.  صورت  قلمه 
انجام  زمین  یا  گلجا،  گلدان،  در  نهال،  تولید  برای 

می شود.

نهال شمشاد
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شروع کندن چاله

چاله آماده کاشت

بیرون ریخنن خاک چاله

مراحل انجام کار:

موقع کندن چاله، به صورتی  بنشینید که به زانو و کمر شما فشار وارد نشود. توجه

1- گودالی برای کاشت نهال، ایجاد کنید.

1

3

2

2- نهال داخل گلدان را به ترتیب زیر از گلدان، خارج کنید.

12
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3

5

4

6
اگر گلدان نایلونی بود ، آن را پاره کنید. در صورتی که پالستیکی بود با وارونه 

کردن و ضربه زدن به کف و بدنه گلدان، نهال را از آن خارج کنید. )همانند شکل(  دقت کنید

 به جای ضربه زدن به گلدان، 
می توانید گلدان را وارونه کرده 
و لبه آن را به یک جسم سخت 

بزنید.
توجه

3- ریشه نهال را همراه با خاک اطراف آن، در چاله کاشت قرار دهید.
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4- خاکی را که از کندن چاله در آورده بودید، به اطراف نهال اضافه کرده و فشرده کنید.

5- بقیه نهال ها را به همین ترتیب بکارید.
6- پس از کاشت نهال اقدام به آبیاری آن ها نمایید. 

7- در پایان کار پس مانده ها )نایلون، گلدان...( را 
جمع آوری کرده و تحویل دهید.

8- آبیاری نهال را طبق برنامه مربی تکرار کنید.

9- اگر پیرامون نهال ها، علف هرزی پیدا شد، آن 
را وجین کنید.

آبیاری یک نهال رشد یافته



194

در همه موارد  مراقب پاکیزگی محیط زیست خود باشید. آلوده کردن محیط 
زیست، اشتباه بزرگی است.

امام صادق علیه السالم :
ِ ما َعِمَل الّناُس َعَمالً اََجلَّ و ال أطَیَب ِمنُه اِزَرُعوا و اغِرُسوا َواللَّ

کشت کنید و درخت بنشانید؛ به خدا قسم آدمیان کاري برتر و پاک تر از این نکرده اند.

توجه

فکر کنید

به محیط زیست خود ستم نکنیم

می توانید بخش دیگری از باغچه مدرسه، حیاط خانه خود و یا در گلجاهای مختلف به این روش، نهال کاری 
کنید. از نهال گیاهان مختلف استفاده کنید. در انتخاب نوع گیاهان با مربی خود مشورت کنید.

فعالیت تکمیلی
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بیشتر بدانید: 
در کشـور عزیـز مـا 15 تـا 22 اسـفند را 
هفتـه منابع طبیعـی نامگـذاری کرده اند. 
اولیـن روز ایـن هفتـه یعنـی 15 اسـفند، 
روز درختـکاری اسـت. بسـیاری از مردم 
در ایـن روز، در جاهای تعیین شـده اقدام 
اداره هـای  نهـال می کننـد.  کاشـت  بـه 
تهیـه  در  شـهرداری ها،  و  کشـاورزی 
نهـال و روش  کاشـت، بـه مـردم کمک 

می کننـد. 
شـما هـم بـا مشـارکت در کاشـت نهال، 
روز درختـکاری را گرامـی بداریـد و بـه 
ایـن ترتیـب، نقشـی در زیبـا سـازی و 

آبـادی کشـور خـود داشـته باشـید.
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یکی از مشاغل باغبانی، تولید نشای گل و 
گیاهان زینتی فضای باز است. آقای پویان 
باغبانی است که در این شغل، مشغول بکار 
است. او با عالقمندی وظایف خود را انجام 
چه  بذر  زمانی،  هر  در  می داند  او  می دهد. 
مناسب  زمان  در  تا  بکارد  را  نوع گل هایی 
نشای آن ها آماده گردد. او این مهارت ها را 
در هنرستان کشاورزی آموزش دیده است.

در این گلخانه به غیر از آقای پویان، افراد 
دیگری هم مشغول به کار هستند. که فعالیت هایی مانندکنترل آفات، آبیاری، برداشت، بارگیری و ... را 

انجام می دهند. 
به تصاویر زیر نگاه کنید و نام هر فعالیت را در زیر آن بنویسید.

آقای پویان امروز یکی از تولید کنندگان موفق نشای گیاهان زینتی 
است. 

شناخت مشاغل

................................................بررسی سالمت گیاه

................................................ ................................................

................................................

................................................
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یا  سبز  فضای  از  مراقبت  باغبانی،  مشاغل  از  دیگر  یکی 
بوستان داری است. آقای آریان در زمینه نگهداری از فضای سبز، 
مهارت دارد. او این مهارت را با آموزش و تمرین زیاد کسب کرده 
است. آقای آریان در حال حاضر پیمانکار نگهداری یک بوستان 
است و با همکاري کارکنان خود، از این بوستان به خوبی مراقبت 

مي کنند.

تصاویر زیر برخي از وظایف کارکنان آقاي آریان را نشان مي دهد.

کود دهی زمینمرتب کردن حاشیه چمن ها

کاشت نهال

مراقبت از گیاهان در برابر سرما

آبیاری

چمن زنی

آماده سازی زمین برای کاشت

کاشت نشای گیاهان فصلی

شخم زدن اطراف درختان 

آیا دوست دارید در آینده در مشاغل  مربوط به باغبانی، فعالیت کنید؟ فکر کنید
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1- نحوه عملکرد خود را، در هر یک از فعالیت های زیر عالمت بزن.

به طور صحیح فعالیت هاردیف
 انجام می دهم

با راهنمایي دیگران
 انجام مي دهم

نیاز به تالش 
بیشتر دارم

تمیز کردن سطح باغچه از ناخالصی ها1

شخم زدن باغچه2

نرم و هموار کردن سطح زمین یا باغچه3

پخش کود دامی در سطح زمین یا باغچه4

مخلوط کردن کود دامی با خاک باغچه5

تعیین وسایل مناسب به عنوان گلجای6

تمیز کردن گلجای با آب و مواد شوینده7

آماده کردن گلجای برای پرکردن مواد بستری8

پر کردن گلجای از مواد بستری9

کاشت بذر گیاهان زینتی10

کاشت نشای گیاهان زینتی11

کندن چاله برای کاشت نهال12

کاشت نهال در باغچه13

آبیاری باغچه14

وجین علف های هرز15

رعایت نکات بهداشتی16

رعایت نکات ایمنی17

همفکری و مشاوره با دیگران18

تمیز کردن و تحویل وسایل کار19

با توجه به نتایج ارزیابی خود، درصورتی که در برخی از فعالیت ها مهارت کامل پیدا نکرده اید، با راهنمایی 
مربی تمرینات بیشتری را انجام دهید.

2- یکي از فعالیت هاي مورد عالقه من در این فصل .......................................................................................  بود.
من برای این فعالیت از مواد و وسایل زیر استفاده کردم.  

  .................................................................................................................................................................................................
من با مهارتی که در این فصل پیدا کرده ام، می توانم .................................................................................................
 .................................................................................................................................................................................................

خود ارزیابي
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دانش آموز عزیز، در صورتی که به دلیل مشکالت حسی 
روبرو  مشکل  با  فعالیت ها  از  برخی  انجام  در  حرکتی  یا 
انجام  تواند  می  زیر  های  توصیه  از  استفاده  هستید، 
باعث شود شما  و  کند  تر  آسان  برای شما  را  فعالیت ها 

مشارکت بیشتری در انجام کارها داشته باشید.

1- در صورتی که کار با بیل برای شما سخت است، از بیلچه استفاده کنید.
2- چنانچه حرکت دادن فرقون با بار،  برای شما مشکل است، آن را به فرد دیگری واگذار کنید و شما در 

پر کردن، تخلیه یا پخش کود با او همکاری کنید.
3- اگر کارکردن بر روی زمین برای شما مشکل است، کاشت را در گلجای و یا روی میز انجام دهید.

6- چنانچه در کندن چاله بزرگ و عمیق برای کاشت نهال مشکل دارید، نهال های کوچک درختچه ها را 
با راهنمایی مربی برای کاشت انتخاب کنید. این نهال ها به چاله کاشت بزرگ نیاز ندارند.

7- دسته بیل یا شن کش را متناسب با قد خود انتخاب کنید.

4- از گلجاهایی استفاده کنید که سبک، فراوان و بی خطر باشند. الستیک ماشین یکی از بهترین وسایل 
برای این کار  است.

5- اگر جابجایی الستیک های بزرگ برای شما سخت بود، از الستیک کوچک )الستیک ماشین سواری( 
به عنوان گلجای استفاده کنید.
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9- در کارها با یکدیگر همکاری کرده و تا حد امکان به صورت تیمی یا گروهی کارکنید.

7- چنانچه به علت لرزش دست یا ناتوانی در حفظ تعادل، قادر به بذر پاشی نمی باشید، به ایجاد شیار اقدام 
کرده و بذرها را درون شیار بکارید؛ یا این که، کاشت بذر را به دوستان خود واگذار کرده و شما عملیات 

دیگری مثال آبپاشی را انجام دهید.
8- از آبپاش و سایر وسایل سبک و ایمن استفاده کنید.

به نظر شما “ کار گروهی" چه 
خوبی هایی دارد؟  نظر بدهید
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کاشت گیاهان در سطح وسیع یا بزرگ را زراعت می گویند. در سال های 
قبل با تعدادی از گیاهان زراعی آشنا شدید . امسال با تعداد دیگری از این 

گیاهان که به آن ها گیاهان صنعتی می گویند،آشنا می شوید.   
گیاهان صنعتی به طور مستقیم قابل مصرف نیستند بلکه در کارخانه ها به مواد خوراکی یا پارچه تبدیل 
می شوند. به همین علت به آن ها گیاهان صنعتی می گویند. گیاهان صنعتی باعث اشتغال افراد زیادی در 

مزرعه و کارخانه ها می شوند. برخی از گیاهان صنعتی عبارتند از:
چغندر قند 

از ریشه چغندر قند، شکر و قند بدست می آید.

زراعت

چغندر قند ریشه بزرگ غده ای دارد.

گاهی برداشت بوسیله کارگران انجام می شود.

در کارخانه، از غده چغندر قند، قند و شکر تهیه می کنند.

چغندر قند را در سطح وسیع کشت می کنند.

گاهی چغندر قند را با ماشین برداشت می کنند.

غده های چغندر قند را به کارخانه قند منتقل می کنند.
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پنبه را در سطح وسیع کشت می کنند.

پنبه را با دست یا با ماشین برداشت می کنند.

در کارخانه پنبه پاک کنی، دانه ها و الیاف از یکدیگر جدا می شوند. دانه ها به کارخانه های روغن کشی و  الیاف به 
کارخانه های ریسندگی و بافندگی فرستاده می شوند.

پنبه
پنبه یک گیاه صنعتی است که در کارخانه ها از آن، پارچه و روغن تولید می کنند. 
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در شکل های زیر برخی دیگر از گیاهان صنعتی و محصوالت آن ها را می بینید.

نیشکر

آفتابگردان

سویا

محصوالت گیاهشکل گیاهنام گیاه 

آیا کار یا کارهایی در زراعت وجود دارد که شما عالقمند باشید ، در آینده آن را انجام دهید؟

پاسخ دهید
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پخش کود دامی

ساختن جوی های آبیاری

خاک دادن پای بوته

فروش محصول

نرم کردن و هموار کردن زمین

کاشت بذر

تنک و واکاری

برداشت محصول

شخم زدن زمین با تراکتور

پخش کود شیمیایی

انجام آبیاری

سم پاشی

شناخت مشاغل

انواع  او با کمک همکاران خود،  امیر حافظ زارعت کار یا زارع است. 
گیاهان صنعتی را پرورش می دهد.

کار آن ها مراحل زیادی دارد. تصاویر زیر برخی از این کارها را نشان 
می دهد. در مورد تصاویر با هم گفتگو کنید.

بررسی کنید

در منطقه شما چه نوع گیاه صنعتی کاشته می شود؟ با بازدید و گفتگو با کشاورزان، مشخص کنیدکه چه 
کارهایی در رابطه با تولید این گیاهان انجام می دهند.
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به فعالیت های مربوط به پرورش جانوران یا حیوانات اهلی، دامپروری می گویند. پرورش حیوانات منافع 
زیادی دارد. مرغ یکی از این حیوانات سودمند است. تولید گوشت مرغ و تخم مرغ یکی از مناسب ترین 

راه های تامین پروتئین مورد نیاز انسان می باشد که در تمام دنیا رواج دارد. 
به صنعت تولید مرغ و تخم مرغ، مرغداری می گویند. در مرغداری فعالیت های زیادی انجام می شود. 

برخی از فعالیت های مرغداری عبارتند از:

1 - جوجه کشی
در این فعالیت از تخم مرغ ، جوجه یک روزه تولید می کنند.

دامپروری

جوجه  دستگاه  داخل  را  مخصوص  های  مرغ  تخم  1ـ 
کشی قرار می دهند و دستگاه را تنظیم می کنند.

4ـ جوجه های مرغوب را بسته بندی کرده و می فروشند.

و  تشکیل شده  مرغ  تخم  داخل  تدریج  به  ها  جوجه  2ـ 
رشد می کنند.

به  و  شده  جوجه  به  تبدیل  مرغ ها  تخم  سرانجام  3ـ 
اصطالح سر از تخم در می آورند.
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مراحل پرورش مرغ گوشتی در یک سالن مرغداری

1ـ جوجه در روز اول 

4ـ مرغ رشد یافته

2ـ جوجه ها بعد از 20 روز

3ـ جوجه ها بعداز 45 روز

2- پرورش مرغ گوشتی
در این فعالیت، جوجه های یک روزه را از مراکز جوجه کشی خریداری می کنند. با رعایت ایمنی و بهداشتی 
آن ها را به سالن پرورش مرغ گوشتی منتقل می کنند. حرارت، نور و هوای سالن را تنظیم می کنند و به 

جوجه خوراک مناسب می دهند تا رشد کرده و به مرغ گوشتی تبدیل شوند.

آبخوری   دانخوری

بررسی کنید

با  را  استفاده می شود  از گوشت مرغ  آن  نام غذاهایی که در 
پرسش از خانواده و آشنایان جمع آوری کنید.

شما گوشت مرغ را بیشتر به چه صورتی مصرف می کنید؟
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سالم بودن خوراک مرغ ها، واکسیناسیون، بهداشت مرغ و سالمت محصوالت مرغداری با دقت کنترل می شود.

تخم مرغ ها توسط کارگران یا به طور خود کار جمع آوری و بسته بندی می شوند.

مرغ های نیمچه با تغذیه و مراقبت خوب بزرگ شده و شروع به تخمگذاری می کنند.

3- پرورش مرغ تخمگذار
در این فعالیت، مرغ های کوچک )نیمچه = پولت( را از واحدهای پرورش مرغ مادر، خریداری کرده و آن ها 
را داخل سالن، در قفسه هایی نگهداری می کنند. با رعایت بهداشت و تغذیه مناسب از این مرغ ها، تخم 

مرغ تولید می کنند.

هستند.  مرغ ها  مراقب سالمتی  بهداشتی،  اصول  رعایت  با  همواره  دیده  آموزش  کارگران  و  کارشناسان 
سازمان دامپزشکی با بازدیدهای مرتب، سالمت مرغداری ها و محصوالت تولیدی آن ها را کنترل می کند. 
درصورت سالم بودن تخم مرغ ها، آن ها را تایید کرده و اجازه فروش می دهد. هنگام خرید تخم مرغ، به 

مهر یا برچسب سالمت محصول دقت کنید.
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بیشتر بدانید: 
عالوه بر پرورش مرغ های معمولی، مرغ های دیگری هم پرورش داده می شوند. 

به تصاویر زیر نگاه کنید و از لیست اسامی، نام مناسب هر تصویر را در زیر آن بنویسید.

شترمرغ، بوقلمون، کبک، بلدرچین، غاز، اردک، مرغ و خروس خانگی، پرندگان زینتی

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................
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شناخت مشاغل

آقای کیان در  واحد پرورش مرغ گوشتی کار می کند. شغل او  نظارت 
بر پخش خوراک در دانخوری ها است. او به کار خود عالقمند است و 
در نظر دارد در آینده یک واحد پرورش مرغ گوشتی کوچک، راه اندازی 

کند.
مشاغل زیادی در یک واحد مرغداری وجود دارد مانند: دامپزشکی، تکنسین آزمایشگاه، کارشناس تغذیه، 
نظافتچی، نگهبانی، مسئول فروش، تکنسین  بهداشت،  آماده سازی خوراک، مراقب دام، مراقب  متصدی 

تجهیزات، متصدی تاسیسات و ...
تصاویر زیر برخی از فعالیت های یک مرغداری گوشتی را نشان می دهد.

تنظیم غذای مرغ ها

 جمع آوری تخم مرغ ها

اندازه گیری تغییرات وزن و تعداد 
تخم مرغ ها

بررسی سالمتی مرغ ها

ضدعفونی فضای مرغداری

دادن خوراک و داروی مرغ ها

تنظیم فضای جوجه ها

تنظیم شرایط سالن

تمیز کردن سالن برای مرحله بعد
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با توجه به اهمیتي که هماهنگي بین مهارت حرکتي 
درشت و دو نیمه بدن در انجام فعالیت هاي کشاورزي و 
دامپروري دارد به همین منظور تمرین هاي زیر را انجام 

دهید:

راه رفتن شبیه خرسراه رفتن خرگوشي

راه رفتن خرچنگي

بازدید

در صورت امکان از یک مرغداری بازدید کرده و یا فیلمی از پرورش مرغ ها در یک مرغداری مشاهده 
کنید. در مورد آن باهم گفت وگو کنید و گزارشی از مشاهده خود به مربی ارایه دهید. در گزارش به موارد 

زیر اشاره کنید:
محل و زمان بازدید.

نوع مرغداری )تخمگذار، گوشتی، جوجه یک روزه(. 
محصوالت مرغداری)تخم مرغ، گوشت، جوجه، کود مرغی(.

1ــ  متناسب با دستور مربي و با توجه به تصویر، راه رفتن برخي حیوانات را تقلید کنید.
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راه رفتن شبیه کانگورو

پریدن پروانه

2 ــ متناسب با دستور مربي و مطابق با تصاویر بازي هاي زیر را انجام دهید:



212

بازي لي لي

حرکت از بین موانع )جفت پا پریدن(

بازي میدان موانع از آسان به سخت 
)راه رفتن معمولي( 

حرکت از بین موانع) لي لي کردن(


