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  مقدمه
 مقدس نظام ارزشمند و واال هاينآرما به دستيابي
 نظام انداز چشم سند اهداف به ويژه ايران، اسالمي جمهوري

 تالشي مستمر و و جهادي حركتي مستلزم ،1404 افق در
 و فرهنگي ،اجتماعي ،اقتصادي ابعاد تمام در همه جانبه و وافر
 رهبر .باشدمي نوآوري و فناوري و علم عرصه در ويژه به

 ظرفيت از هوشمندانه شناختي با اسالمي انقالب معظم
 امكانات و هاتوانمندي بر اشراف با و كشور هاي مختلفبخش

 و دقيق ريزيبرنامه موجود، خواستار فراوان استعدادهاي و
 منظم و حركتي شروع براي فناوري و علم زمينه در هدفمند
 ايران شايسته علمي جايگاه به موجود وضعيت از پيوسته
  .اند شده كشور، علمي نقشه جامع قالب در اسالمي،

 

  

  كشاورزي:
مين ديگر أبا هدف توليد مواد غذايي، و ت يا حيوانات اهليكشاورزي فعاليتي است كه در جريان آن گياهان 
  .شوند پرورش داده مي ،سازي محيط زيست و كسب درآمدنيازهاي انسان مانند لباس، دارو، ابزار و مصالح، زيبا

    

 
  :تاريخچه كشاورزي

كند و در تمام اين دوران با ون سال پيش بر روي زمين زندگي ميدهد انسان از دو ميليشواهد تاريخي نشان مي
. از حدود ده هزار كرده استهاي غذايي خود را برطرف مينيازگياهي وحشي شكار حيوانات و استفاده از منابع 

  واسطه دسترسي كم به شكار، بشر شروع به كشاورزي و اهلي نمودن دام نمود.سال پيش به
مين كشاورزي، جهت نرم كردن خاك براي كاشت از ديگر اهلي كردن حيوانات و استفاده از آنها براي شخم زدن ز

تدريج ايجاد ماشين آالتي به ،بهره گيري از نيروي حيواناتابزارهاي كشاورزي طراحي شده براي اقدامات بشر بود. 
توليد كودهاي وشن كردن تراكتورها تغيير يافتند. دانش كشاورزي بهگيري از سوخت فسيلي براي ربراي بهره
، رشد براي گياهان فراهم آورد. بدين ترتيب زنجيره محصوالت يترشرايط رشد مطلوبمنجر شد و نيز  شيميايي

 مديريت آفات، كنترل هايراه تدريجبه. شدند ترمقاوم هاانگل و هابيماري به نسبت گياهان و يافت 		تريسريع
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 محصوالت درباره جديدي هايتالش و يافت توسعه غيره و محصوالت ةچرخ خاك، نگهداري زمين، فرآوري برتر،
  .اي در حال توسعه صورت گرفتكشوره در ويژهبه كشاورزي

  دستاوردهاي انقالب اسالمي در بخش كشاورزي
كشاورزي كشور با ورشكستگي  ،هاي نادرست رژيم پهلويدليل سياست هپيروزي انقالب اسالمي ب  تا پيش از

ژيك نظير گندم و برنج از خارج وارد مي شد و كسري فزاينده مواد بسياري از محصوالت استراتو رو بود هروب
  .غذايي به تورم قيمت اين مواد در داخل كشور منجر شده بود

  توان به موارد زير اشاره نمود:، ميدستاوردهاي مهم انقالب اسالمي در بخش كشاورزياز جمله 
تخم مرغ و  ،مرغ ،واردات اقالمي نظير گوشت قرمز و قطع مين مواد غذاييأخودكفايي كشور در بخش دام و ت •

 شير 
 به كشورهاي مختلف ات آنصادرو خودكفايي در توليد محصوالت باغي  •
 زعفران و انار در جهان ،محصوالتي نظير پسته نخست توليد رتبه •
 و توسعه آنصنعت گل و گياه توجه به  •
 انقالب اسالمي  ه قبل ازها نسبت بكاري و احياي جنگلسطح جنگل افزايش دو برابري •
 شاملهاي حمايتي دولت جمهوري اسالمي ايران از توليد كنندگان بخش كشاورزي در پيش گرفتن سياست •
حمايت از خسارت ديدگان خشكسالي و گسترش بيمه  ،خريدهاي تضميني، مين به موقع تسهيالتأت

 محصوالت كشاورزي و دامي 
 مين امنيت غذايي أصول استراتژيك و تخودكفايي در توليد گندم به عنوان يك مح •
 يان كشاورزيدرآمد حقيقي خانوارهاي روستا درصدي 225افزايش حداقل  •
  استفاده از روش هاي آبياري نوين •
  فعاليت هاي آبخيزداري (حفاظت آب و خاك و ايجاد پوشش گياهي) در حوزه هاي آبخيز  افزايش  •
 وري آب در بخش كشاورزي افزايش بهره •
 ميزان عملكرد توليد محصول در واحد سطح يدرصد 300ادل افزايش مع •
  كشاورزان زحمت كش روستايي از استثمارگر دارانسرمايه و ظالم خوانين دست شدن كوتاه •
 درصدي حجم توليد محصوالت كشاورزي 192رشد  •
 درصدي توليد غالت 169رشد  •
 توليد نيشكر و چغندر قند يدرصد 131رشد  •
 جاتجات و صيفيتوليد انواع سبزي يدرصد 241رشد  •

يان و آباداني ي) مبني بر كمك به روستاقدس سره الشريفبه دنبال پيروزي انقالب اسالمي و فرمان امام خميني (
در اين نهاد كه بعدها به دليل عملكرد مثبت و قابل توجه آن به وزارت  .نهاد جهاد سازندگي شكل گرفت ،روستاها

حضور جهادگران متخصص و متعهد در صحنه توسعه عمران و آباداني روستاها و ، جهاد كشاورزي تبديل شد
ي توسعه صنايع تبديلي و تكميل ،هاي عمراني مختلفاجراي طرح ،هاي مورد نياز كشاورزانمين نهادهأت، كشاورزي

كشاورزي در  هاي جديد سبب شد كه چهرهكشاورزي و انتقال دانش فني به كشاورزان و توسعه تكنولوژي
درصد محصوالت مورد نياز  93ايم كه حداقل روستاهاي ايران به تدريج تغيير يافته و امروزه به نقطه اي رسيده

  .رهايي نسبي پيدا كرده است استعمارگران خارجيكشور در داخل توليد شده و كشور از وابستگي به 
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  :مفاهيم كشاورزي
  كشاورزي پايدار:

) به Sustainable Agricultureكشاورزي پايدار ( 
گردد كه در  مديريت صحيح منابع كشاورزي اطالق مي

جهت رفع نيازهاي درحال تغيير بشر به كار برده شود 
و در عين حال منابع طبيعي و نيز كيفيت محيط 

كرده و حتي بهبود بخشد. كشاورزي زيست را حفظ 
پايدار سودمند و مستمر، متكي بر حفظ منابع طبيعي 

ترين و در عين  است. اين شيوه كشاورزي، اقتصادي
حال سودمندترين نحوه استفاده از انرژي و تبديل آن 

خيزي  به محصوالت كشاورزي، بدون تخريب حاصل
  .باشد خاك و كيفيت محيط زيست مي

 
   گانيككشاورزي ار
 كار برد.) را بهOrganic Agriculture) نخستين كسي بود كه واژه كشاورزي ارگانيك (1940نورث برن (

 را كشاورزي هاياكوسيستم بهداشت كه است دامي و كشاورزي محصوالت توليد سيستم ارگانيك كشاورزي
  . دهدمي ارتقاء سالم غذاي توليد با همزمان

  
 

  

مزاياي كشاورزي پايدار 

افزايش مواد آلي خاك و كاهش مصرف 
 كودهاي شيميائي

حفاظت و صرفه جوئي بيشتر كمي و 
  كيفي آب و جلوگيري از اتالف آن

ايجاد محيط سالم براي پرورش دام، 
طيور، آبزيان و حفظ نظم محيط زيست

افزايش راندمان توليد به دليل مصرف 
  كمتر نهاده هاي كشاورزي

پائين بودن هزينه توليد و بازدهي بيشتر 
 اقتصادي

كاهش فرسايش خاك و صرفه جوئي در 
 عمليات مكانيك حفاظت از خاك

ك 
كشاورزي ارگاني

توليد محصول به روش طبيعي يعني هماهنگ با طبيعت و زنجيره طبيعي 
گيردموجودات زنده صورت مي

 توليد غذا با كيفيت باال، در حد كافي

همگامي با طبيعت، به جاي سلطه گري و چيرگي بر آن

در دراز مدت بهره گيري از  منابع تجديدشونده   حفظ و افزايش حاصل خيزي خاكها

جلوگيري از بروز كليه اشكال آلودگي ناشي از عمليات مختلف  در كشاورزي 
حفظ تنوع ژنتيكي سيستم كشاورزي و محيط اطراف

امكان كسب درامد كافي براي كشاورزان و جلب رضايت آنها و نيز ايجاد 
محيط كار سالم

هاي خود به بحث كالسيصورت گروهي بررسي و سپس با همتفاوت كشاورزي ارگانيك با كشاورزي سنتي را به
 .بگذاريد

 كنيد: گفتگو
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  بيوتكنولوژي در كشاورزي
سيب مرغوب و درشت با سيب معمولي و ريز،  ،به نظر شما چه فرقي بين گندم پر بازده با گندم كم بازده

  .. وجود دارد؟ .بندي پايين وگوسفندان با ضريب پرواري باال و گوسفندان با ضريب پرواربند
اند. عوامل ها كه ارزش اقتصادي مهمي نيز دارند ناشي از عوامل ژنتيكي و محيطيواقعيت اين است كه اين تفاوت

  يابند.اند و از نسلي به نسل ديگر انتقال ميژنتيكي عواملي هستند كه حامل اطالعات زيستي
  و طيوراصالح نباتات و دام 

خصوصيات  آورد و گياهان و جانوران دارايي خود به كشاورزي و دامداري روي غذا از آن زمان كه آدمي براي تهيه
كرد، اصالح  رج، بيشتيرا در نتا ها را با هم تالقي داد و خصوصيات مناسبتر را براي پرورش انتخاب كرد، آنمناسب

توان اصالح نباتات را علم تكامل مصنوعي و در عين حال اين رو مي نباتات و اصالح دام و طيور نيز آغاز شد. از
  سريع(نسبت به روند تكامل طبيعي) ناميد.

توان در عناوين زير خالصه اهداف اصالح نباتات و دام و طيور را مي
  كرد:

كيفيت در محصوالت مختلف به صفات متفاوتي بهبود كيفيت:  -1
غذايي يك محصول  يا غله  شود. كيفيت ممكن است ارزشاطالق مي

 ،باشد و در جايي ديگر به خوش خوراكي و ميزان باالي پروتئين ،ويا دام
   دوام گل و يا قابليت انبار داري محصول تلقي شود.

افزايش توليد در واحد سطح با : افزايش توليد در واحد سطح -2
 آب و هوايي، اي مفيد و مطلوب مناسب هر منطقةهاستفاده از ژنوتيپ

از ديگر اهداف اصالح گران است. عملكرد صفتي كمي و پيچيده است 
  كه تحت تأثير ژنوتيپ و محيط است.

براي دست يابي به حداكثر توليد، مقاوم  مقاومت به آفات و بيماري: -3
هاي محيطي مانند ها و همچنين مقاوم به تنشبودن به آفات و بيماري

يار مهم است. اصالح گران سرما و شوري در بهبود كميت و كيفيت بس
ها را دارند تا در طي همواره سعي بر شناسايي گياهاني مقاوم به تنش

هاي توليد مقاومت را بتوانند به ارقام زراعي پر هاي اصالحي ژنبرنامه
  بازده منتقل نمايند.
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  كشت بدون خاك:
نامهاي كشت بهايرانيان از زمان باستان با نوعي از روش

كه بذر بعضي از طوريهب .كشت بدون خاك آشنا بودند
بر سطح بيروني يك كوزه سفالي  لگياهان را مخلوط با گ

كردند. آب درون كوزه را پر از آب ميماليدند وسپس مي
بذرها سبز  ،بر اثر انتشار به بيرون كوزه تراوش مي نمود

كردند و بدين شكل براي سفره هفت سين نوروز مي
شايد اولين كشت كردند. اين روش هم ميسبزه فرا

  دادند. هيدروپونيك در جهان بوده كه ايرانيان انجام مي
 سير تكاملي
 1929در سال  )Gericke( دكتر گريك از زماني كه

امكان كشت تعدادي از نباتات را بدون استفاده از خاك 
تا امروز  ،به ثبوت رساند آنهاتا مرحله تكامل و باردهي 
 كشت به ن توليد با روش آبكه در نقاط مختلف جها

صورت تجارتي معمول گرديده، فكر دانشمندان و 
متخصصين به تكامل اين روش و رفع نواقص آن مشغول 

ن از آ دكتر گريكبوده است. دستگاه يا ظرفي كه 
يك  ،ود كه به جاي درباي  استفاده كرد در حقيقت جعبه

روي توري بستر بذور و زير آن  ورق توري قرار داشت.
لي محلول غذايي مقداري فضاي خالي و بعد از فضاي خا

  شد. مي در كف محفظه واقع

  

  

  
ريشه خود را از  ،ريزه يا ماده ديگري غير از خاك بودنبات پس از سبز شدن در بستر بذر كه از جنس سنگ

رساند. با  ر توري خود را به محلول غذايي ميهاي توري عبور داده و ريشه پس از طي فضاي خالي زيسوراخ
و جلوگيري از خشك شدن آن 	رشد بذر	، رطوبت براييي روي بستر بذرپاشيدن آب يا محلول غذا

  گردد.  مين ميأكه داخل محلول غذايي قرار نداشت، ت		ريشه		قسمت
ه در اين زمينه به حدي توسعه يافته و مورد توجه قرار گرفته است كه آينده مطالعه و تحقيق و كسب تجرب هامروز

دهد. در حال حاضر توليد تجارتي محصوالت با روش آبكشت در  كشت را خيلي روشن جلوه مي كاربرد روش آب
  در حال پيشرفت است. نيز آمريكا، ژاپن، اروپا و هندوستان رو به افزايش بوده و در ساير نقاط دنيا 

باشد. كشت ول غذايي بدون استفاده از خاك ميمعني كاشت گياهان در آب و محلهيدروپونيك در عمل به
تر با زحمت كمتر محصولي با راندمان بيشتر را دهد كه در زمان كوتاهپونيك اين امكان را به كشاورز ميهيدرو

ك احتياجي نيست اما به عناصري كه علم هيدروپونيك ثابت كرده است كه براي رشد گياهان به خا كشت نمايد.
(مواد معدني، موادآلي) احتياج است. هر گياهي را مي توان به صورت هيدروپونيك كشت  در خاك موجود است

هايي با محصوالت دارند. كشت هيدروپونيك براي ميوهكرد ولي بعضي از آنها موفقيت بيشتري در اين سيستم 
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آل  ايده دارند سريعي رشد كه گياهاني و سبزي ـ كاهو مثل برگي گياهان ـ فلفل ـ  خيارـ مقاوم از قبيل گوجه 
  .است

 ند از:اسه روش اصلي و مناسب براي كشت هيدروپونيك عبارت
  

بندي شده شامل ذراتي دانه مواد كشت در مواد دانه بندي شده: الف ـ
  كوچك با خاصيت شيميايي خنثي است.

  

 أمانندي است كه منش اسفنج الياف شيشه پشم	كشت در پشم شيشه: ب ـ
  هاي آتشفشاني است.مواد آن سنگ

  

ب آب با هوا و در داخل آب تركي در ها ريشه روش اين در		كشت در آب: ج ـ
  كنند.رشد مي

توان با محاسبه دقيق مقدار عناصر ي شيميايي ريشه يا كل گياه را مينيازها
شيميايي محلول را نيز حفظ محلول غذايي در منطقه ريشه برآورد كرد و تعادل 

  نمود.
روش هيدروپونيك تا قبل از دكتر گريك صرفاً در حد تحقيقات پرورش گياهان به

 ،هاي باستاني مطرح بوده استآزمايشگاهي و يا به صورت موردي در برخي تمدن
بدون آنكه درك صحيح و مناسبي از اين روش وجود داشته باشد. دكتر گريك به 

هيدروپونيك و مشاهداتش  توجيهيه ظرفيت و دامنه توسعه تشخيص خود دربار
هاي آزمايشگاهي به كار گرفته شده باور داشت و بر آن بود كه در مورد تكنيك

  ادامه دهد. توجيهيها را با هدف توسعه يك حرفه اين آزمايش

  

  

  

  

  
  

ها مانند توت فرنگي رونق قابل توجهي نيافته محصوالت سبزي، صيفي و برخي ميوه در ايران كشت هيدروپونيك
جزيره كيش توليد محصوالت باغي است. اما در برخي از نقاط ايران مانند شهرهاي هشتگرد كرج، كرمانشاه، تهران و 

  گسترش يافته است. توجيهيصورت روش كشت هيدروپونيك و به به
  

توانند اين كار ينه هيدروپونيك را شروع كنند، ميدر زم ي راباغبانان و پرورش دهندگان مبتدي كه مي خواهند فعاليت
را در منزل خود آغازكرده و هر زمان كه امكاناتي براي ساخت و راه اندازي سيستم كشت در محلول غذايي برايشان 

    فراهم شد، آنگاه فعاليت خود را در مقياس كوچك و ساده فني، شروع كنند.
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  مزاياي كشت هايدروپونيك

 
 .را تغيير مي دهند نآيك نمونه از محلول غذايي كه همواره كشاورزان 

  فرمول محلول غذايي براي محصوالت مختلف 

 ليتر)100در  gميزان (
 گل سرخ كاهو گوجه فرنگي منبع

 عناصر اصلي
 543 407 680 نيترات كلسيم
 185 985 250 سولفات منيزيم
 429 404 350 نيترات پتاسيم

 - - 170 پتاسيمكلريد 
 204 136 200 فسفات منو پتاسيم
 20 60 - نيترات آمونيوم

 هاريز مغذي
 19/6 19/6 15 شالت آهن

 3/9 0/96 1/78 سولفات منگنز
 1/1 0/97 2/43 بر

 0/448 0/552 0/28 سولفات روي
 0/12 0/12 0/12 سولفات روي

 0/127 0/128 0/128 موليبدات سديم
  

امكان پرورش  
گياهان به روش  
هيدروپونيك،  
درتمام نقاط  
وجود دارد

تراكم در 
واحد سطح 

كشت 
هيدروپونيك  

باال است

ميزان كار 
سنگين كاهش 

مي يابد

حفظ و  
نگهداري  

آب،   بهتر
امكان پذير 
مي شود

مشكالت ناشي 
از وجود آفات و  

بيماري ها كاهش 
مي يابد

مشكل علف هاي هرز،  
ريشه كن مي شود

ميزان توليد  
محصول 

افزايش         
مي يابد

حفظ و  
نگهداري مواد  
غذايي آسان 
مي شود
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  اهميت كشاورزيضرورت و  
اي آسماني و الهي به بشر در برخي منابع، كشاورزي را هديهحدي بوده كه اهميت كشاورزي در طول تاريخ به

صورت كشاورزي اين است كه كشت و كار بهشده در مورد دليل شروع ترين الگوهاي پذيرفتهدانند. يكي از مهممي
زياد تاريخي  ق و تجربه بشري توسعه پيدا كرد. طبق شواهده از انديشه خالديك كشف بوده كه بعدها با استفا

باشد و زراعت و دامپروري ظ اهلي سازي گياهان و حيوانات ميترين مناطق جهان از لحاايران يكي از قديمي
. كشفيات تپه سيلك كاشان همواره در ايران باستان و ايران پس از اسالم از اهميت خاصي برخوردار بوده است

  اند. اي داشتهزار سال قبل سيستم زراعي پيشرفتهدهد كه ايرانيان از حدود شش هنشان مي
ن سير تحول كشاورزي در ايرا 1279با افتتاح اولين مدرسه كشاورزي ايران به نام مدرسه فالحت مظفري سال 

وارد ايران شده و  ويژه سيب و گيالس از خارجهاي ميوه بهها سيب زميني و انواع نهالتسريع شد. در همين سال
  باغباني توسعه پيدا كرد.

  ارزش و اهميت غذايي 
ها، اصلي مواد غذايي يعني پروتئين مستقيم و غيرمستقيم تأمين كنندهصورت طور كلي گياهان زراعي و باغي بههب

  ها و مواد معدني هستند.ها، ويتامينهاي كربن، چربيهيدرات
  .توجه به ارزش مواد غذايي گياهان زراعي مشخص شده تعيين كنيدجدول زير را با 

درصد  نام گياه
 پروتئين

درصد
 كربنهيدرات

درصد
 چربي

 درصد
  هاويتامين

 درصد
  مواد معدني

        فلفل دلمه 
       گوجه فرنگي 

         گل كلم 
        سيب زميني

 
 توسعه چيست؟ 

  .شدن است ترحتي بزرگ شدن و قدرتمندتر ،شدن ترجهت پيشرفتهمعناي رشد تدريجي در در لغت به  توسعه
  طرق زير داراي اثرات بسيار مهمي در توسعه ملي مي باشد: كشاورزي به

  د) تأمين امنيت غذايي  ج) كاهش فقر  ب) رشد اقتصادي الف) تأثيرگذاري بر محيط زيست 
  

   )(مدالظله العالي) رهبري معظم مقام ابالغي(كشاورزي سياست هاي كلي نظام در بخش 
، اهميت توجه ويژه به اين 1391هاي كلي نظام در بخش كشاورزي در سال در بخش كشاورزي با ابالغ سياست

 بخش بيش از پيش روشن شده است.
 .توسعه پايدار كشاورزي با حفاظت از منابع طبيعي پايه و صيانت و توانمندسازي منابع انساني -1
تكيــه بــر توليــد از منــابع داخلــي و نيــل بــه خودكفــايي در محصــوالت اساســي، مين امنيــت غــذايي بــا أتــ -2

ارتقــاء ســطح ســالمت مــواد غــذايي تــا اســتاندارد جهــاني، اصــالح و بهينــه نمــودن الگــوي مصــرف و حمايــت  
ــ ــت ؤم ــوالت داراي مزي ــادرات در محص ــد و ص ــت ثر از تولي ــاد مزي ــبي و ايج ــاي نس ــه  ه ــد (از جمل ــاي جدي ه

 ).ها در جهت توليد و صادراتنمودن يارانه هدفمند

 پژوهش كنيد:
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 اقتصـادي  ـ  هـاي فنـي  برداري بخش كشاورزي با تشويق كشاورزان به رعايت اندازهاصالح ساختار و نظام بهره -3
   بـر  تأكيـد  و كشـور  اقليمـي  و اقتصـادي  اجتمـاعي،  مختلـف  شـرايط  و فعاليـت  نوع با متناسب توليدي واحدهاي

 .خاك و آب منابع واگذاري در ويژهبه اهسياست اين از دولت حمايتي گيريجهت
هـاي روز، تربيـت، حفـظ و تجهيـز     نوسازي نظام توليد كشاورزي بر مبناي دانش نوين و بومي سازي فنـاوري  -4

هاي اقتصادي، اجتمـاعي، صـنفي و تخصصـي بـا     ها و ساير تشكلنيروي انساني مورد نياز، توسعه و تقويت تعاوني
 .ها در بخشنمودن فعاليتمشاركت آحاد جامعه و رقابتي 

هـاي  برداري بهينـه از سـاير نهـاده   وري از آب در توليد محصوالت كشاورزي و استفاده علمي و بهرهارتقاء بهره -5
 .توليد

گذاري در بخش كشاورزي با پوشش مناسـب  ها و ايجاد انگيزه براي جذب و توسعه سرمايهگسترش زيرساخت -6
هاي حمايتي و متعادل كردن سطح سودآوري كشاورزي با سـاير  اجراي سياستبيمه، كاهش احتمال زيان توليد، 

 .هاي اقتصاديبخش
يند توليد و اصالح نظام بازار محصوالت كشاورزي با هدف بهبـود رابطـه مبادلـه    اثر از ساماندهي فرؤحمايت م -7

ه محصـوالت اساسـي،   هاي توليد، رعايت قيمـت تمـام شـد   وري، كاهش هزينهها، افزايش بهرهبخش با ساير بخش
 .هاي غذاييوردهاكنندگان و بهبود كيفيت مواد و فركنندگان و منافع مصرفمين درآمد توليدأت

تخصيص يارانه هدفمند به بخش كشاورزي در جهت تحقق خودكفايي، حمايـت از سـاخت زيربناهـا، مراعـات      -8
قدرت رقابت در بازارهـاي داخلـي و    معيارهاي زيست محيطي، قابليت انعطاف در شرايط محيطي مختلف و ارتقاء

 .بين المللي
ارتقاء سطح درآمد و زندگي روستاييان، كشاورزان و عشاير، توسعه پايدار روستاها و مناطق كشـاورزي و رفـع    -9

ويـژه صـنايع   ههاي مكمل و اقتصادي بهاي مناسب توليد و تنوع بخشي و گسترش فعاليتفقر با تقويت زيرساخت
 .خدماتي نوين تبديلي و روستايي و
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هاي زمينهدر اقتصاد داشته است. اين بخش در  يبدون شك بخش كشاورزي در كشور ما از دير باز نقش مهم 

توليد محصوالت زراعي، باغي، دام و طيور و صنايع تبديلي 
 درصد 20 ملي، ناخالص توليد درصد 15 تأمين با ،وابسته
 مواد درصد 85 و غيرنفتي صادرات درصد 20 اشتغال،
 امنيت تأمين در ايكننده تعيين نقش نياز، مورد غذايي
 گوياي طور آشكارب آمار اين. دارد برعهده كشور غذايي
 كشور اقتصاد در كشاورزي بخش پراهميت و حساس نقش
 كشور جانبه همه هاي تحريم مانند بحراني شرايط در حتي

 مناطق ،1391 سال اطالعات براساس همچنين. بود خواهد
 كه باشدمي روستايي خانوار ميليون 5،9 موطن كشور، كشاورزي هاي فعاليت اصلي بستر عنوان به ايران روستايي

 اغماض اندكي با كه دنده مي نشان ارقام اين. است گرفته بر در را كشور ميليوني 76 جمعيت از نفر ميليون 25,4
 خورده پيوند كشاورزي بخشبه مستقيماً كشور جمعيت كل از درصد 28 حدود اقتصادي حيات كه گفت توان مي

  .است
 نتيجه توانند مي كه ديگري معضالت اگر

به  توجه عدم غيرمستقيم يا مستقيم
 روستايي، فقر( باشند كشاورزي بخش

 منابع تخريب شهرها، به مهاجرت
 در فقيرنشين هاي كلوني تشكيل طبيعي،
 قرار تحليل مورد...) و شهرها كالن حاشيه
 به توجه بيشتر اهميت و ضرورت گيرند،
 كشاورزي بخش و روستايي مناطق
      .شد خواهد آشكارتر كشور

ا ، بستري رشده است مسـاعدتر ب كشاورزيآهاي مختلف در كشور وضعيت هاي اخير با احداث سدطي سال
هم بخشي از  ،تواندميويژه دولت و سازماندهي مناسـب ريزي علمي و توجه فراهم نموده كه در صورت برنامه

  طي مدت ده سال به فعلي)ليون تن (مي 90ن توليد را از بيكاري امروز جامعه را حل نموده و هم ميزا مشكل
 كهميليون تن برساند و در خصوص برخي محصـــوالت  200

 ،زيره ،زعفران ،كشــور ما داراي مزيت در توليد آنهاست نظير پسته
و حتي محصوالتي  و سبزيجاتها انار و انواع ميوه ،مركبات

استراتژيك نظير شكر و دانه هاي روغني و همچنين مواد غذائي، 
ويژه اتحاديه اروپا را كه سخت نيازمند بخشي از بازار جهاني به

  .اختيارگيرد در ، است چنين محصوالتي
  

عوامل مؤثر در  
فراهم شدن  
بستر توليد  

موقعيت متنوع 
اقليمي 

شرايط مناسب 
خاك

ترسي به آب سد
مورد نياز

ارتفا ع از سطح 
درياي آزاد

 اين سالح چه بايد كرد ؟ براي مقابله با تواند سالح باشد؟آيا غذا مي

محصوالت زراعي  محصوالت باغي 

دام و طيور، شيالت و 
آبزيان صنايع تبديلي 

عرصه هاي توليد 
كشاورزي  محصوالت 

 كنيد:گفتگو
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%  90% نيازهاي غذائي و  85مين أدر حال حاضر اين بخش با ت 
% سهم  25مواد اوليه صنايع تبديلي كشـاورزي و دارا بودن 

 نصادرات غير نفتي و درصد باالئي از اشتغال كشور نقش تعيي
  اي در اقتصاد دارد.كننده

  
ه اغلب آنها جزو باشد كنوع آن مي 25ليدكنندگان عمده در ، ايران از تومحصول اصلي كشاورزي 66از بين 

 ازنظرتنوع .شدباجهان دارا مياول تا دهم را در  بةرت صول باغيحنوع م 10و در توليد  . باشندمحصوالت باغي مي
ان، سهم ايران در تجارت هاي نسبي فراوبا اين وجود و با وجود مزيتداراست. سوم را  ةرتب ايران محصوالت،
ويژه ايران در بسياري از محصوالت صادركننده مهم در بازار جهاني ه. بمراتب كمتر از توليد جهاني استجهاني به

  باشد.اورزي كمتر از مقدار واقعي آن ميادرات محصوالت كشآوري ص است. اما ارز

    يياستراتژي امنيت غذا
مين آن براي عموم افراد جامعه، اولين وظيفه أدهد و تهرم نيازهاي انساني را تشكيل مي غذا اولين سطح از

 دولتهاست.
توسعه اقتصادى در اين كشورها ارتباط نزديك با توسعه 
اقتصاد كشاورزى آنها دارد. متأسفانه بسيارى از كشورهاى 
درحال توسعه جهت رسيدن به رشد سريع اقتصادى بخش 

توسعه بخش  به اند و تصميمكشاورزى را فراموش كرده
شدن در  صنعتى نياز بهاند.  تا سرحد ممكن گرفتهصنعتى 

هاى عمده اقتصادى كشورهاى درحال توسعه معموالً  بخش
اى كه در اين كشورها مورد توجه قرار   الزم است. ولى مسئله

شكل گيرد. اين  ،هاى آن ساخته شود تواند بدون اينكه پايه نگرفته است اين است كه يك صنعت اساسى نمى
كننده كارگر، غذا، مواد اوليه و... است شكل  يافته كه عرضه كشاورزى توسعه ارى با يك ساختيها چنين پايه

ريزان كشورهاى درحال توسعه  مورد عنايت برنامهمتأسفانه گيرد. چنين رشد متوازنى بين صنعت و كشاورزى  مى
  قرار نگرفته است. 

  
  توسعه بيشتري بوده است؟به نظر شما با توجه به تصاوير زير كدام بخش داراي   

                        
  بخش شهري       ـ2                                   روستايي ـ1                      
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يابد و درآمدهاى  در كشورهاى در حال توسعه معموالً منابع موجود در كشور به رشد بخش مدرن اختصاص مى
شود و منابع اين بخش به  كه بخش سنتى فقيرتر مى در حالى ؛گردد حاصل فقط در بخش مدرن توزيع مى

  .شود هاى ديگر منتقل مى بخش
بودن   ينيين آن است. علت پايى پايهاى بخش كشاورزى كشورهاى درحال توسعه كارآ يكى ديگر از ويژگى

گذارى  نتيجه سرمايهدر انداز كم و  مانده، پس ، كاربرد تكنولوژى عقبةى در اين كشورها فشار زياد در زمينيكارآ
  باشد.  كم مى

  
  

  
   

تواند نتيجه عدم توجه آيا معضالتي نظير فقر روستايي، مهاجرت روستائيان به شهرها و تخريب منبع طبيعي مي
 مستقيم يا غير مستقيم به بخش كشاورزي باشد؟

كنيد:گفتگو
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  فصل اول پاياني ارزشيابي
  

 
 
 
 
 
 

 1396-97سال تحصيلي:   پايه: دهم رشته تحصيلي: امور باغي
 210359كد كتاب:   كد درس: كد رشته:

         
عنوان 
 فصل

تكاليف عملكردي 
(واحدهاي يادگيري)

استاندارد عملكرد 
 (كيفيت)

 نمره شاخص تحقق نتايج مورد انتظار

 
 
 
: 1فصل 

 كليات

تحليل اهميت و  -1
 ضرورت كشاورزي

بررسي و تحليل 
ضرورت كشاورزي 
پايدار، كشاورزي 

ارگانيك، كشت بدون 
خاك، استراتژي 

امنيت غذا براساس 
FAO 

تحليل كشاورزي پايدار، كشاورزي  باالتر از حد انتظار
ارگانيك، كشت بدون خاك، 

استراتژي امنيت غذا از ديدگاه 
 FAOهاي شاخص

3 

تحليل و بررسي  -2
كشاورزي اهميت 
 پايدار

تحليل ضرورت كشاورزي پايدار،  در حد انتظار
كشاورزي ارگانيك، كشت بدون 

 خاك، استراتژي امنيت غذا

2 

پايين تر از حد 
 انتظار

بررسي ضرورت كشاورزي پايدار، 
كشاورزي ارگانيك، كشت بدون 

 خاك، استراتژي امنيت غذا

1 

  1نمره مستمر از 
  3نمره واحد يادگيري از

  20نمره واحد يادگيري از 
 

 



  

1 
 

  
  

 ضرورت و اهميت بهداشت در محيط كار را شرح دهد. -1
 عوامل زيان آور محيط كار را بيان كند. -2
 ارگونومي را تعريف كند. -3
 بهداشتي محيط كار را شرح دهد.تسهيالت  -4
پيشگيري از وقوع حوادث را بداند.-5

2فصل 
ايمني و بهداشت محيط كار 
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  كشاورزانعوامل زيان آور محيط كار 
نور و ،ارتعاش ،صدا سر و ،سرما ،گرما(  فيزيكي عواملـ 1

  )رطوبت
گياهي و غبار و گرد كشاورزي، سموم( شيميايي عوامل ـ2

  )غالت، كودهاي حيواني و شيميايي
و انسان بين مشترك هايبيماري( بيولوژيكي عواملـ 3
ها،ها، باكتري، ويروسبا منشأ حيواني غبار وان، گرد وحي

  ها)انگلها و قارچ
ابزار و اشياء حمل كردن، كار نحوه( ارگونوميكي عواملـ 4

  )كار
خشكسالي،از  ناشي خستگي، استرس(رواني  عواملـ 5

    )محصوالت، تلفات دام و طيور زدگيآفت

  فيزيكي عوامل .1
 صدا: سرو

نتواند صحبت  اگر فرد در فاصله يك متري از گوينده قرار گيرد و
معمولي طرف مقابل را بشنود در يك محيط پرسروصدا قرار 

  گرفته است.
  و صدا: سر عوارض ناشي از

ايجاد سنگيني ـ  هاي طوالني مدتدر تماس ي ويكاهش شنوا
  گوش

  

 اثرات وـ  روابط اجتماعي ناراحتي هاي رواني مانند اثر بر خواب وـ  ضربان قلب باال رفتن فشار خون و
 افزايش ريسك حوادثـ  پذيري تحريك و هيجان ،اختالالت رواني

 :و صدا سر  كارگران در معرض
 ها ومتصديان تلمبه خانهـ  كنندچوب بري كار مي كارگراني كه با اره برقيـ  اين و...بكم، رانندگان تراكتور

 ي.كشاورزهاي زان در معرض ماشينكشاورـ  موتورهاي آب
 صدا:وكنترل سر

  هاماشينبازديد مرتب وسرويس به موقع ـ 
  يا محصور كردن عامل ايجاد صدا ( اطاقك براي تراكتور) جدا كردن وـ 
  كاهش ساعت تماس با صداـ 
 ي سنجي يپزشكي وتست شنواانجام معاينات ـ 
   استفاده از وسايل حفاظت فرديـ 
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 ارتعاش:
ت بدن فرصت كافي جهت استراحتارتعاش عاملي است كه به عضال

  مانند.دت طوالني در حال انقباض باقي ميعضالت براي م و دهدنمي

 
 عوارض ناشي از ارتعاش: 

  اختالالت ستون فقراتـ 1
  اختالالت گوارشيـ 2
  اختالالت عصبي ورواني ـ 3

  :ارتعاش كارگران در معرض
  .كشاورزي مرتعشهاي ماشين كمباين و رانندگان تراكتور وـ 
 .كنندكارگراني كه با اره برقي چوب بري كار ميـ 

  كنترل ارتعاش:
  .دنشوتغيير قطعات يا وسايلي كه در دستگاه موجب لرزش ميـ 
  .قابل ارتجاع و تغيير صندلي ثابت تراكتور با پوشش نرمـ 
  .هاي مخصوصكفش استفاده از دستكش وـ 
  

  

  
  

  

  اشعه مضر:
است نور خورشيد بطور طبيعي داراي اشعه ماوراء بنفش 

قرار گرفتن در معرض مستقيم نور آفتاب خطراتي براي  و
  كند.انسان ايجاد مي

  عوارض ناشي از اشعه:
  سوختگي پوست با درجات متفاوتـ 
  آسيب به چشمـ 
  چروك در صورت ايجاد چين وـ 
  هاي طوالني مدت سرطان پوستدر تماسـ 

  
  :اشعه مضر كارگران در معرض

  چوپانان جنگلبانان و دامداران، باز، ماهيگيران، در مناطق رو كشاورزانـ 
  كنترل اشعه مضر:

 .دستكش استفاده از كاله لبه دار وـ  پوشش مناسب تمام قسمت هاي باز بدنـ 
كه بيشترين اشعه  به دليل اين 16- 12ساعت  خودداري از كار درـ  از سايبان در هنگام استراحتاستفاده ـ 

  .رسداين ساعت به زمين مي مضر در
 استفاده از كرم هاي محافظ پوست ـ استفاده از عينك مخصوصـ 
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  گرما:
  گردد.ميرطوبت محيط كار زياد باشد عوارضي ايجاداگر ميزان حرارت و

  اشي از گرما:عوارض ن
  خشك) گرمازدگي (كار در محيط گرم وـ 
  مرطوب) ي (كاركردن در محيط گرم ويهاي گرماجوشـ 
ي (كارگراني كه در حين كار عرق يخستگي گرماـ  روانيـ  اختالالت عصبيـ 

  كنند) زيادي مي
  گرما: كارگران در معرض

   چوپانان ماهيگيران و جنگلبانان، دامداران، كشاورزان،ـ 
  

 كنترل گرما:
نوشيدن ـ  گشاد هاي نخي واستفاده از لباس پوشش مناسب وـ 

رعايت ـ  كار رعايت زمان استراحت وـ  مايعات خنك به مقدار زياد
  خنك كردن بدنـ  استحمام مرتب بهداشت فردي و

  
 سرما:

- سانتي 10درحدود ي يجريان هوا درصد و 50گراد با رطوبت درجه سانتي 21مطلوبترين حرارت براي زندگي 
م دفاعي ديگر قادر به مبارزه سيست ،گيردمعرض سرماي شديد قرار مي وقتي بدن در. ثانيه مي باشد متر در

  يابد.تدريج حرارت مركزي بدن كاهش ميبه باشد ونمي
 عوارض ناشي از سرما:

 خصوص درهشديد عضالني ب درد سرمازدگي عمومي (لرز شديد،ـ 
 و افزايش تهويه ريوي)، كهير باال رفتن فشارخون، ناحيه پشت گردن،

  اثر سرمازدگي همراه بيهوشي سرخ شدن پوست، مرگ در
  قطع عضو) پا و هاي دست وزدگي اندامسرمازدگي موضعي (يخـ 

  
  :سرما كارگران درمعرض

  چوپانان ماهيگيران و جنگلبانان، دامداران، كشاورزان،ـ 
  كنترل سرما:

استفاده از ـ  محيط گرم نوشيدني گرم در استفاده از غذا وـ  لباس گرم مناسب واستفاده از پوشش ـ 
  رعايت فواصل استراحت وكارـ  چادرهاي مخصوص براي گرم شدن

 لباس خيس عدم پوشيدن كفش يا دستكش تنگ و دستكش مناسب و كاله و استفاده از كفش،ـ 
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  گردوغبار:

  
  الف                                  ب                                        ج                   

 گرددمي ايجاد ذراتي و غيره كردن غربال كردن، خردكردن، اره نظير كشاورزي مختلف هايفعاليت ضمن در
 .شوندمي ناميده گرد و غبار كه

  .قرار گيرند آنها در معرض كشاورزان است ممكن كه هستند از گرد و غبارهايي زير برخي هايمثال 
و رشد  پرورش باعث و پتاسيم هافسفات همراه به هستند كه و آلي معدني از مواد نيترات كودها: كودها غني

  .شوندمي گياهان
   هاكشها و آفتكشعلف

   غالت پنبه، تنباكو، چاي، توتون، قهوه، كاكائو، نيشكر، سبوسمانند گرد و غبار : گياهي گردوغبارهاي
 عالوه و غيره نظير استخوان، پر، شاخ، مو، پشم از مواد حيواني ناشي غبارهاي و گرد: حيواني گرد و غبارهاي 

 .ايجاد نمايند ريوي بيماري و يا قارچي ميكروبي آلودگي به علت است ممكن بر ايجاد آلرژي
 غبار: و گردعوارض ناشي از 

  هاپنوموكونيوزيس انواع خاص از ـ 
  غبار يونجه و گرد مواجهه با اثر كوتاه شدن نفس در سرفه، تب، ـ 
  بيني گلو و خارش در احساس سوزش و ـ
  پنبه غبار و اثر مواجهه با گرد حمالت شبيه آسم در سرفه و ـ

 بحث كنيد.صورت گروهي در مورد تصاوير زير به

 
 

 كنيد:بحث
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 غبار:ومعرض گرد كارگران در
  هاخرمنكوب كمباين، رانندگان تراكتور،ـ 
  كارگران چوب بري،كارگران كودپاشيـ 
  ها كارگران دامداري ها، مرغداري ـ

  يونجه علوفه و كارگران انبارهاي غالت وـ 
  .نمايندنيشكر فعاليت مي مزارع پنبه و كارگراني كه درـ 

  
 غبار: و هاي كنترل گردراه
  .غبار شود و با منبع توليد گرداستفاده از وسايل مكانيزه كه مانع از تماس كارگران ـ 
  استفاده از وسايل حفاظت فرديـ 
 غبار  و طوري كه باعث كاهش گردهغالت ب علوفه و نقل يونجه، حمل وـ 

  

  

  شيميايي عوامل .2
  بخار: و گاز
يا بوي  داراي رنگ مشخص واست ممكن آن ي بوده، بعضي از انواع يجزو عوامل زيان آور شيميا بخار و گاز

ممكن است فاقد رنگ و برخي ديگر  يا گاز كلر مانند گاز سولفيد هيدروژن در مخازن فاضالب و ؛خاص باشند
هاي كردن با ماشين كه در اثر كار اكسيد كربن مونو مانند گاز كربن دي اكسيد و ؛بوي مشخص باشند و

  گردد.  كشاورزي نظير تراكتور ايجاد مي

  
  

  سموم:
 استي ييا شيميا سم ماده يا موادي است كه داراي منشاء گياهي، حيواني و

مسموميت  تواند ايجادمي  پوستي، گوارشي) ،يهاي مختلف (تنفسكه از راه
  نمايد.

 سموم: بخار و و كارگران در معرض گاز
  .نمايندآماده سازي سموم فعاليت مي كه در تهيه و كارگرانيـ 

  
  

 كنيد.هاي ديگري را براي كنترل گرد و غبار در محيط كار پيشنهاد ميبا توجه به مطالب بيان شده چه روش
كنيد:گفتگو
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  .كنندكود شيميايي فعاليت ميامر نگهداري سموم وكه در كارگرانيـ 
  هادامداري ها وكارگران مرغداريـ 
  باغبانانـ 
  .كنندعلوفه فعاليت مي انبارهاي غالت و كشاورزاني كه درـ 

  
  بخار وسموم: و اثرات گاز

  هاي ريوي انواع خاص بيماريـ             
  آسمـ 
  مسموميت ناشي از سموم آفت كش ـ 
  بستگي دارد: عوامل زيربه ورآدرجه شدت عوامل زيان ـ 
  به بدن ورودراه ـ 
  نوع ماده شيمياييـ 
 ماده شيميايي مدت تماس باـ 

 

  
  :و ضدعفوني كننده ها هاي كنترل وپيشگيري سمومراه
 سيلوهاونصب تهويه مناسب در انبارهاـ 
  استفاده از سموم با غلظت تجويز شدهـ 
  استفاده از وسايل حفاظت فرديـ 
 هواي بسيار گرم و ، بارندگي هنگام باد عدم سمپاشي درـ 
  بادسمپاشي پشت به ـ 
  دفع صحيح ظروف حاوي سمومـ 
  عدم استعمال دخانيات در هنگام سمپاشيـ 
 هنگام سمپاشي آشاميدن در خودداري از خوردن وـ 
  يا ضدعفوني خارج كردن حيوانات و پرندگان از محل سمپاشيـ 

  

  

 

  را تحقيق كنيد. ورود سموم به بدنهاي راه

 وير مقابل كدام مورد توسط فرد رعايت نشده است؟ ادر تص

 

 كنيد:تحقيق

كنيد:فكر
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  بيولوژيكي عوامل .3
   :هاويروس
 هستند جانداران در زابيماري عوامل كوچكترين از يكي هاويروس

 داخل انگل هاويروس. است نانومتر 200 - 300 بين آنها اندازه كه
 بقيه با هاويروس تفاوت مهمترين خصوصيت اين. هستند سلولي

    .هاستميكروارگانيسم

 ها:مشاغل در معرض ويروس
  كشاورزان ـ 
  دامپزشكان دامداران وـ 
  كارگران مرغداري هاـ 
  ها:پيشگيري از ويروس هاي كنترل وراه
هنگام  به هاي بهداشتيمراقبت رعايت بهداشت فردي وـ 

   كار

  استفاده از وسايل حفاظت فردي مناسبـ 
  معدوم نمودن دام بيمارـ 
  عدم تماس با پرندگانـ 
  انجام معاينات پزشكيـ 

   :هاباكتري
 ميكرومتر هستند چند با طول سلولي تك ريز زنده ها، موجوداتباكتري

توان ديد و در داخل بدن كمك ميكروسكوپ ميرا فقط به آنها كه
   حيوانات و گياهان وجود دارند.
 ها:كارگران درمعرض باكتري

  كشاورزانـ 
  دامپزشكان دامداران وـ 
  هاكارگران مرغداريـ 
  ها:پيشگيري از باكتري كنترل وهاي راه
  انجام واكسيناسيونـ 
  ترشحات حيوانات بيمار ضدعفوني اماكن آلوده به فضوالت وـ 
  جداسازي حيوانات آلودهـ 

  
  

  
  آشنا نمودن آنها با بيماري معرض خطر و آموزش بهداشت به افراد درـ 
 گندزدايي مرتب اصطبلـ 
 آنو فرآورده هاي  پاستوريزه كردن شيرـ 
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   :هاقارچ
ها مي توانند باشند. اين گروه از ميكروبها ميها شامل مخمرها و كپكقارچ

هاي قوي باعث توانند با توليد سمهاي تنفسي شوند و  هم ميباعث بيماري
  ايجاد مسموميت و بيماري شوند.

 ها:كارگران در معرض قارچ
  .كننديونجه فعاليت مي انبارهاي علوفه و كشاورزاني كه درـ 
  دارند.برگ فعاليت  شاخ و انبار هيزم و كشاورزاني كه در بريدن درختان وـ 
  .كنندطيور فعاليت مي نگهداري خوراك دام و كارگراني كه در توزيع وـ 
  ماهيگيران ـ 
  دامداران دامپزشكان وـ 
  كنندامر كود پاشي فعاليت مي كشاورزاني كه درـ 
  .نندكها كار ميطبلاص دامداراني كه در كشاورزان وـ 

  
  

  

  ها: پيشگيري قارچ هاي كنترل وراه
  رعايت بهداشت فرديـ 
  اجتناب از مصرف كودهاي انساني  استفاده از كودهاي حيواني وـ 
  استفاده از وسايل حفاظت فرديـ 
 استحمام مرتبـ 

   :هاانگل
هاي داخلي و خارجي دسته انگلزايي در داخل بدن انسان يا خارج آن (پوست) به دو جهت بيماريبه

  شوند.تقسيم مي
 ها:كارگران در معرض انگل

  شاليكارانـ 
كودهاي  خاك آلوده و كشاورزاني كه با آب وـ 

  كار دارند و حيواني سر
  چاي توتون و كشاورزان مزارع نيشكر وـ 
  اصطبل داران ها و كارگران مرغداريـ 

  
  ها:پيشگيري از انگل هاي كنترل وراه
  مزارع بزرگ خصوص درههاي بهداشتي باحداث توالتـ 
  استفاده از وسايل حفاظت فرديـ 
  هاي بهداشتي هنگام كارمراقبت رعايت بهداشت فردي وـ 
  سالم هاياستفاده از سبزيـ 
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  گزيدگي

  ؟چه بايد كرد هنگام گزيده شدن 
 بيش مارها .داريد نگه جانور گزنده دور  از را او همراهان و مصدومـ 1
 و دور اگر .پردمي بدنش طول نصف اندازة به افعي .گزندمي  يك بار از
 واكنش زيرا  باشيد مراقبت است، شده جدا سرش كه هستيد ماري بر
 .ماندمي باقي بيشتر حتي يا دقيقه 20 تا گاه سر
 به كمك براي امكان صورت در .داريد نگه آرام و ساكت را مصدومـ 2

 .برود راه بگذاريد آهسته خيلي يا و كنيد بلند را او مصدوم انتقال
 .بشوييد صابون و آب با آهسته خيلي را گزيدگي محلـ 3
 داريد، فاصله دارد پادزهر كه درماني مركز از ساعت يك از بيش اگر ـ4
 ورم در حال سرعت به هم مصدوم پوست و بود بزرگ خيلي مار اگر يا

 بريـدن  بـه  نيـازي  .كنيـد  استفاده مكنده از سريع خيلي ،كردن است
 .نيست پوست

 ترينمهم ايندهيد.  انتقال درماني مركز به را مصدوم فوري خيليـ 5
 .دهيد انجام مصدوم براي وانيدتمي كه است كاري

 مـوارد  همـة  در زيـرا  كنـد نمـي  زيـادي  كمك افعي مار نوع تعيين ـ6
 شود.مي استفاده چندظرفيتي پادزهر نوع يك فقط

    

  

 

  
  

 

  

  بيان كنيد.هاي ناشي از عوامل بيولوژيك در كشاورزان تحقيق كنيد و در كالس در مورد بيماري
 كنيد:تحقيق
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  زخم از مراقبت
  باز زخم
 هاباكتري ورود محل است ممكن و شودخارجي مي خونريزي باعث كه است پوست سطح در پارگي يك باز، زخم

  .عفونت بشود ايجاد منشأ و بدن به
 لخته اينكه علتبه اغلب زخم كردن هنگام  تميز در .شود گرفته عفونت جلوي تا كرد تميز بايد را مصدوم زخم

 راه از هاي پزشكيمراقبت وقتي تا شديد، هايخونريزي مورد در اما كند.مي دوباره خونريزي زخم داريد،برمي را
  .نزنيد دست فشاري بانداژ به رسد،مي

    

     

     
 :سطحي زخم يك كردن تميز براي

 .بشوييد صابون و آب با را زخم ـ1
. كنيد استفاده دارد كافي فشار و اندازه آبي كه مخزن يا كشي لوله آب يا سرم شستشو از زخم شستشوي در ـ2

 و كثيف زخم بسيار حيوانات، گازگرفتگي از ناشي زخم (مانند است عفونت خطر كه در زخمي تميزكردن براي
 .پزشكي باشيد هايمراقبت دنبال به سوراخ)، يا كهنه،

 .استريل برداريد پنس يك با شود نمي پاك شستشو با كه را كوچكي ذرات ـ3
 .دهيد فشار مستقيم را زخم شد، شروع دوباره خونريزي اگرـ 4
 ميكسينپولي و نئومايسين الطيف باسيتراسين،وسيع بيوتيكآنتي سه شامل تركيبي بيوتيكآنتي پمادهاي از ـ5
  كنيد. استفادهبي
 از پس و كرد، خونريزي زخم اگر .دهيد زودتر انجام شد، كثيف يا مرطوب اگر و روز، هر را پانسمان تعويض . 6

 هنگام زخم شل روي دلمة كندنكنيد.  رها را آن است ترميم حال در زخم كه زماني تا چسبيد، آن هب پانسمان
 است، چسبيده زخمبه پانسمان اگر دهد.مي افزايش را عفونت خطر و كندمي مختل را ترميم آن، پانسمان تعويض

  .گردد ترآسان كندن آن و شود نرم آن روي تا بخيسانيد گرم آب در را آن آن، براي برداشتن
   

1 23

1 23
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  آتل بندي اندام 
  آتل بندي

ساختن اعضاي آسيب ديده است تا درجريان حركت آسيب بيشتري نبينند. درحال حاضر انواع و آتل بندي ثابت 
گيرد. هاي مراكز اورژانس مورد استفاده قرار ميهاي مختلف در آمبوالنسهاي نرم و سخت از جنساقسام آتل

  .اساس كار تمامي آنها پيشگيري از حركت مفصل و موضع شكسته با جسم ثابت وسخت است
   .تواند هرچيز دم دستي راشامل شود مثل تخته كارتن چوبين جسم ثابت ميا
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  ارگونومي
  .(به معني قانون) است واژه ارگونومي تلفيقي از دو واژه يوناني ارگو (به معني كار) و نوموس

 طراحي وسايل و پردازد وپيرامون او مي محيط رابطه ميان انسان، ماشين وارگونومي دانشي است كه به
 بازدهي را باال برده و ايمني و كند كه راحتي، دسترسي،اي پيشنهاد ميگونهمورد استفاده را به هايدستگاه

  دهد.ها را كاهش هزينه خستگي و خطر، دشواري،
  باشد.زندگي مي ر ومنظور طراحي مناسب محيط كاخصوصيات انسان به ها وارگونومي دانش مطالعه ويژگي

  

  
  

 شود:كار گرفته ميهزمينه عمده ب ارگونومي در دو
  تناسب فرد با شغل (انتخاب افراد از نظر توانايي آنها براي انجام وظايف) -
محدوديت هاي  طوري طراحي شوند كه با قابليت ها و(تجهيزات، وظايف و تشكيالت  تناسب شغل با فرد -

 افراد متناسب باشد.
  هدف ارگونومي :

 .شودكردن ايجاد مي ودگي كه در اثر كارفرس تقليل فشارهاي كار، خستگي و -
 ها با وضع صحيح بدن  تغيير دستگاه تطبيق و -
 بازدهي نه ازدياد محصول و كارگر حفاظت از حمايت و -

  در مورد اجزاي ارگونوميك در كشاورزي در كالس بحث كنيد.
كنيد:بحث
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شود كه كارهاي خسته كننده اصالح شوند و ابزار كار بهبود يابند تا ونومي براي بهتر كار كردن سعي ميدر ارگ
 دنده، فرمان، ها،در كار با اتومبيل عقربه در كار با ماشين تحرير، كليدها و مثالً آسوده كار كند. كارگر راحت و

راحت در دسترس  سرعت وده باشند كه بهطراحي ش اي جاسازي وها همگي بايد به گونه پدال كليدها و
 حين كار فراهم آورند. رضايت انسان را رفاه و سالمت و باشند و

بودن ميز يا صندلي يا ابزار كاري ديگر، عوارض مختلفي همچون ديسك، آرتروز، فشار  در كارهاي اداري، بد
رفاه كاركنان، تعبيه  رضايت خاطر ومين أهاي كاري بهترين كار براي تدنبال دارد. در محيطهغيره ب خون و
  اندازه دلخواه تغيير داد.بهرا  ارتفاع آنهاتوان تنظيم است كه مي هاي قابلصندلي ميزها و

 عوامل ارگونوميك در كشاورزي:
  الف) حاالت غير استاندارد بدن حين كار ( زانو زدن، انجام كار به صورت خميده)

  ب) فشارها و پيچ خوردگي اعضاء
   ل بارج) حم

  داريهاي گلهد) فعاليت
 هاي ناشي از عوامل ارگونوميك در كشاورزان:آسيب

  خوردگي اعضاي بدنپيچ ـ 
 عضالنيـ دردهاي اسكلتي ـ 

  فشار بر اعضاي بدن ـ 

  
  

 رشته خود مثالي بيان كنيد.براي هر وضعيت ذكر شده در جدول زير با توجه به
 

 مشكالت ناشي از نامناسب بودن وضعيت بدن هنگام كاروضعيت بدن حين كار
 پاها در واريس بروز امكانيك جادرايستاده
 پا پشت كننده باز عضالت گرفتگي نشستن و عمود مستقيم

 شودمي متأثر پاها و ساق زانو بلند خيلي صندلي
 كمر ناحيه اي مهره بين ديسك هاي تخريبو ايستادننشستنهنگامجلوبهتنه انحناي

 ساعد هاي تاندون احتمالي التهابدستباابزارطبيعيغيرگرفتن

كنيد:گفتگو
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 :هاو اندام صحيح ستون فقرات قرار گيريوضعيت 
اي تجمعي دارد، خم شدن ستون فقرات يا سر، بدن را از هاي ضربهضعيت بدني نقش مهمي در بروز آسيبو

شود. در حالت طبيعي يا خميدگي آنها بطور نامناسب مييده شدن اندام سبب كش و كنديحالت تعادل خارج م
طرف اي به، انحناي سينهجلوطرف ن سه انحنا شامل انحناي گردني بهستون فقرات داراي سه انحنا است. اي

يا راست شدن بيش از حد ستون فقرات  خميدگي بيش از حد و .باشدميجلو طرف انحناي كمري به و پشت
  دهد.ستون فقرات را افزايش مياحتمال آسيب به كند وها را از وضعيت خنثي خارج ميهرهگردني يا كمري، م

  براي حفظ وضعيت طبيعي بدن بايد:
  سمت جلو بچرخانيد.، تنه خود را از محل مفصل ران بهجاي خم كردن سربهـ 
  سمت جلو بچرخانيد.، تنه خود را از محل مفصل ران بهجاي خم شدنبهـ 
 جلو بچرخانيد.ده، بدن را از ناحيه مفصل ران بهدن يا بلند كردن با كمر خميجاي خم شبهـ 
  

  : نشستن صحيح وضعيت
بهنسبتهارانوضعيتصندليروينشستن هنگام در
 و كمر بوده مستقيم بدن يعني باشد عمود تقريباً بايد تنه

در  .شود حفظ كمر بايد كامالً و انحناي باشد راست
 نسبت كمري هايمهرهبه بيشتريفشار  نشسته وضعيت

 درد سابقه شاغلي اگر پس شودوارد مي ايستاده حالتبه
 براي را و ايستاده نشسته حالت از تركيبي دارد بايد كمر
  .گرفت در نظر او

  
  : ايستادن صحيح وضعيت
 داريد، نگه باال را سينه قفسه داريد، نگه باال را سرخود

 زانوها نماييد، حفظ راحتو  طبيعي حالت در را هاشانه
 طورهب ايستاده حالت در را بدن وزن داريد، نگه صاف را

 ايستادني در كارهاي كنيد، تقسيم پاها روي مساوي
 داده قرار ايپايه چهار روي را پاها از يكي مدت طوالني
 طوالني هايايستادن كنيد، عوض را آنها جاي و سپس

و  ران عضالتو  هامهره عضالت خستگي سبب مدت
 با كه شودمي ايمهره بين هايديسك بر فشار افزايش
  .يابدمي تخفيف حالت اين صندلي روي نشستن
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  كمر: هاي آسيب از پيشگيري
 اجتناب از بلند كردن و چرخش همزمان تا حد ممكن   ـ 
  اجتناب از باال بردن اجسام سنگين به باالي سر ـ 
  استفاده از گاري و چرخ هاي مخصوص حمل بارـ 
  باالبر و ديگر وسايل كمكي استفاده از جرثقيل،ـ 
مورد نظر قبل از بلند كردن با محك  يءامتحان كردن وزن شـ 

 زدن
    .ران وقتي جسم مورد نظر سنگين استكمك گرفتن از ديگـ 

  
كنترل يا حذف شرايط و عوامل زيان آور محيط كار نكات زير در مورد ساختمان كارگاه قابل توجه جهت 
  است:
 سيستم الزم، موادغذايي ،هاعلوفه، ماشين طيور، دام، نگهداري محل و تأسيسات ساختمان، شامل كارگاه

  .گردد مي غيره و آب ،روشنايي تهويه، حرارت،
 با وضع  آب و هواي محل ساخته شده باشد. ساختمان كارگاه بايد متناسبـ 1
متر كمتر باشد براي هر كارگر در كارگاه بايد حداقل سه متر مربع سطح منظور  3ارتفاع كارگاه نبايد از ـ 2

كار و فاصله آنها از هم و مسير عبور و هايا ابزار و اثاثيه مربوط بهوسيله ماشينهگردد و سطح اشغال شده ب
 شود.ب نميجزو سطح مزبور محسو نقليهمرور وسايل

 با توجه به تصاوير زير كدام وضعيت صحيح مي باشد؟

 

كنيد:تحقيق
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ديوارها و سقف كارگاه طوري ساخته شود كه از نفوذ عوامل زيان آور از قبيل گرما، سرما، رطوبت، صدا و غيره به ـ 3
 داخل كارگاه و بالعكس جلوگيري كند.

شستشو باشد و داراي كف كارگاه بايد همواره، بدون حفره و شكاف بوده و لغزنده نباشد و در صورت لزوم قابل ـ 4
 طرف كفشوي باشد.ه شيب مناسب ب

 ديوارها بايد صاف، بدون ترك خوردگي و به رنگ روشن و متناسب باشد.ـ 5
هايي كه با مواد شيميايي سر و كار دارند و يا طبيعت كار طوري است كه باعث آلودگي و روغني شدن در كارگاهـ 6

 ارها بايد صاف و قابل شستشو باشد.آالت)، ديو نديوارها مي شود (كارگاه ماشي
در كارگاه بايد به تناسب وسعت محل، نوع كار (دقت كار) و شرايط اقليمي به اندازه كافي درب و پنجره براي ـ 7

 ورود نور و هوا موجود باشد.
 شيشه درب و پنجره بايد بدون شكستگي بوده و هميشه تميز باشد.ـ 8
 بايد مجهز به توري بوده و درب ها داراي فنر يا درب بند پنوماتيك باشند.درصورت لزوم درب و پنجره ها ـ 9

 باشد.اشتن كاال در جلو پنجره ممنوع ميانبـ 10
 مساحت پنجره بايد متناسب با مساحت كف كارگاه و نوع كار باشد.ـ 11
(آلفا، بتا، گاما،  در كارگاه بايستي ميزان صدا، ارتعاش، روشنايي (طبيعي و مصنوعي) پرتوهاي يونسازـ 12

هاي هاي مغناطيسي و ميدانويو، ميدانايكس،.....) و غير يونساز (ماوراء بنفش، مادون قرمز، راديويي، ماكرو
منطبق با استاندارد مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي متناسب با نوع كار و محل  )الكتريكي پايا

 تأمين شود.
 د همواره سالم و تميز باشد.منابع روشنايي مصنوعي بايـ 13
 هاي بدون آلودگي شيميايي بايد متناسب با فصل و جمعيت شاغل تهويه گردد.هواي كارگاهـ 14
وسايل سرمايشي و گرمايشي كارگاه بايد ضمن استاندارد بودن، دما و رطوبت محيط كار را مطابق با حد مجاز ـ 15

 نمايد.  مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تأمين
 ها به تناسب كار و توليد خود بايد داراي محل مناسب جهت انبار مواد اوليه و محصول نهايي باشند.كليه كارگاهـ 16
كليه استانداردهاي ارگونومي در ارتباط با چيدمان و ويژگيهاي وسايل، ابزار و ماشين آالت مورد استفاده در ـ 17

 فرآيند رعايت شوند.

  محيط كارتسهيالت بهداشتي 
 و كردن گرم و تهيه استراحت، كار، نيروي اسكان محل(كارگري  خانه شامل كارگاهبه وابسته بهداشتي تسهيالت

  .باشدمي و غيره اوليه هاي كمك جعبه توالت، دستشويي، رختكن، حمام، ،)آنان توسط صرف غذا و پخش
  دستشويي:
  رعايت شرايط و ضوابط بهداشتي به قرار زير باشند:ها بايستي حداقل داراي يك دستشويي با كليه كارگاه

  گونه اي باشد كه براي كليه افراد قابل دسترسي باشد.محل احداث دستشويي بهـ 1
چاه جاذب و يا شبكه جمع آوري فاضالب سرد، سيستم دفع فاضالب، متصل به دستشويي بايد داراي آب گرم وـ 2

  شهري باشد.
 روشن، صاف، بدون ترك خوردگي و قابل شستشو باشد. رنگكاسه دستشويي بايد بهـ 3



        اقتصاد كشاورزي و امنيت غذايي
 

32 
 

 سانتي متر باشد. 60سانتي متر و طول آن  60عرض دستشويي حداقل ـ 4
 صابون مايع بايد در تمام اوقات در محل دستشويي وجود داشته باشد.ـ 5
 جهت خشك كردن دست، وجود وسيله خشك كن مناسب الزامي است.ـ 6
 ر مرتب شستشو و گندزدايي شود.طوهدستشويي بايد بـ 7

  

 آب آشاميدني و بهداشتي:
 صالح باشد.ييد مراجع ذيأبايد منطبق بر استانداردهاي بهداشتي و مورد تآب آشاميدني و بهداشتي ـ 1
هاي الزم براي نمايند بايد جهت نمونه برداري و آزمايشبكه لوله كشي آب شهر استفاده نميهايي كه از شكارگاهـ 2

اي انجام پذيرد كه ها، كلرزني بايد به شيوهاطمينان از سالم بودن آب اقدام نمايند، عالوه بر اين در اين نوع كارگاه
 باشد.  )قسمت در ميليون( ppm8/0-2/0 كلر باقي مانده 

ر ضوابط نمايند. ساخت، بهره برداري و لوله كشي آب بايد منطبق بهايي كه از آب چاه استفاده ميدر كارگاهـ 3
 بهداشتي باشد.

هايي كه آب يك آب سرد كن براي تأمين آب آشاميدني افراد وجود داشته باشد. در كارگاه در هر كارگاه ترجيحاًـ 4
اشد تا سرد كن ندارند وجود يك شير آبخوري الزامي است. شير آبخوري بايد از نوع فواره اي و داراي سپر محافظ ب

 دد به آن نرسد و لب فرد نيز با آن تماس پيدا نكند. گرآبي كه از دهان فرد بر مي
 آبخوري نبايد در مجاورت توالت، دستشويي و دوش باشد و حتي المقدور نزديك محل كار كارگر باشد.ـ 5
هاي فاقد شير برداشت آب آشاميدني بهداشتي بايستي داراي مخازن بهداشتي آب بوده و از ليوان انفرادي كارگاهـ 6

 هاي يكبار مصرف استفاده شود.يا ليوان
  

  توالت:
توالت بهداشتي دقيقه پياده روي به 15ارگران با باشد و كنفر و كمتر مي 3عداد كاركنان آن هايي كه تدر كارگاهـ 1

 دسترسي دارند، داشتن توالت در محل كارگاه الزامي نيست.
بهداشتي در محل كارگاه نفر مي باشد وجود حداقل يك توالت  3هايي كه تعداد كاركنان آن بيش از در كارگاهـ 2

 باشد.الزامي مي
  

  دوش:
چنانچه افراد آنها با مواد شيميايي، سموم، آزبست مواد عفونت زا، مواد غذايي و گرد و غبار و مانند  هادر كليه كارگاه

هاي زيرزميني مانند معادن حداقل يك دوش آب گرم و گران نظافتچي و كارگاهآنها سر و كار دارند و نيز براي كار
  باشند وجود دوش الزامي است.ها كه داراي آلودگي معمولي ميسرد در نظر گرفته شود. در ساير كارگاه

  شرايط و ضوابط بهداشتي دوش به قرار زير است:
  ه نباشد و داراي شيب كافي به سمت كفشوي باشد.ها بايد مقام، قابل شستشو بوده و لغزندكف محل دوشـ 1
  ديوارها تا سقف كاشي، برنگ روشن و سقف دوش بايد صاف با رنگ روشن و بدون ترك خوردگي باشد.ـ 2
متر  2متركمتر باشد و ارتفاع دوش نبايد از سانتي 120متر در سانتي 90مساحت كف محل دوش نبايد از ـ 3
  تر باشد.وتاهك
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 طور مرتب تميز و با مواد مناسب گندزدايي گردد.هبايد بدوش ـ 4
 محوطه دوش بايد داراي هواكش متناسب با فضاي آن باشد.ـ 5
 دوش بايد مجهز به سطل زباله درب دار و قابل شستشو باشد.ـ 6
حرارتـي بايـد در   شود اين قبيل منابع ابع حرارتي غير مركزي استفاده ميدر صورتي كه براي گرم كردن آب از منـ 7

 خارج از محوطه دوش در محل مناسب قرار داده شود.
اي اسـتفاده شـود و تمـام    دوش از المپ ايمني با حباب شيشـه  براي رعايت موازين ايمني ضروري است در داخلـ 8

 كليد و پريزهاي برق بايد خارج از محوطه دوش قرار داده شود.
 ن رختكن براي تعويض لباس باشند.عنواحل دوش بايد داراي محلي مناسب بهمـ 9

 شستشوي هر نوع البسه در محل دوش ممنوع است.ـ 10
 قفسه انفرادي نگهداري لوازم و البسه كارگران

  هاي انفرادي براي تعويض لباس شخصي آنان در نظر گرفته شود.بايد متناسب با تعداد كارگران، قفسه هادر كارگاه
  هاي لباس و لوازم شخصي: شرايط و ضوابط بهداشتي قفسه

اظت فـردي  اي ساخته شده باشد كه داراي محل نگهداري مجزا براي لباس بيرون، وسايل حفگونههر قفسه بايد بهـ 1
دار، قابل شستشو و داراي كركره ثابت ورود و خـروج هـوا بـوده و    ها بايد داراي سقف شيبو كفش ايمني باشد. قفسه

  قفل داشته باشد. 
  تعداد كافي در محل نگهداري قفسه ها بايد در نظر گرفته شود.ستشو بهدار قابل شله دربسطل زباـ 2
  طور منظم پاكيزه و تميز نگهداري شود.فسه لباس ها و لوازم شخصي بايد بمحل نگهداري قـ 3
جهت صـرف   باشد و بايد  نسبت به تأمين محلي مستقلي غذا در محل كارگاه ها ممنوع ميسازگرم كردن، آمادهـ 4

  غذا براي كارگران مطابق با شرايط  و ضوابط زير اقدام شود:
كه در يك موقع با يكديگر غـذا   وسعت محل غذاخوري و تعداد ميز و صندلي بايد متناسب با تعداد كارگراني باشدـ 5

  خورند.مي
  سقف محل غذاخوري بايد صاف، بدون ترك خوردگي و به رنگ روشن باشد.ـ 6
 بايستي مقاوم، صاف، به رنگ روشن و قابل شستشو باشد.ديوارها ـ 7
 كف محل غذا خوري  بايد قابل شستشو و داراي شيب مناسب به سمت كفشوي بوده و لغزنده نباشد.ـ 8
 ها بايد از جنس مقاوم، قابل شستشو، بدون ترك خوردگي و درز باشد.ميزها و صندليـ 9

 ر محل هاي مناسب قرار داده شود.دار به تعداد كافي و ددان دربزبالهـ 10
 محل غذاخوري بايد داراي تهويه مناسب و مجهز به وسايل گرمايشي و سرمايشي، متناسب با فصل باشد.ـ 11
 محل غذا خوري بايد داراي روشنايي كافي باشد و منابع روشنايي پاكيزه و تميز نگهداري شود.ـ 12
سالن غذاخوري، دستشـويي مجهـز بـه آب گـرم و سـرد و صـابون و       در صورت امكان در مسير ورود كاركنان به ـ 13

 باشد.امكانات الزم جهت خشك كردن دست و صورت 
 محل غذاخوري لباس كار خود را تعويض نمايند.ها بايد قبل از ورود بهكارگران كارگاهـ 14
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بـه فنـر يـا درب بنـد      هاي محل غذاخوري مجهزتوري باشد و دربدرب و پنجره محل غذاخوري مجهز بهـ 15
 پنوموماتيك باشند.

 موادزايد:
اضالب و مواد آوري و دفع فق ضوابط بهداشتي جمع آوري و دفع گردد. جمعها بايد طبزباله و فاضالب كارگاه

اي انجام گيرد كه ضمن رعايت كليه استانداردهاي محيط زيستي، سالمت افراد در اين گونهزايد صنعتي بايد به
  ها به خطر نيفتد. گونه كارگاه

  يكشاورز پيشگيري از وقوع حوادث محيط كار
 ايجاد ضمن پيوندد ومي به وقوع جهان در كار هايمحيط در و بزرگ كوچك حادثه هزاران ساليانه بازدير از

 منظوربه. سازدمي وارد هاانسان بر را ناپذيريجبران صدمات در برخي موارد و محيطي، جاني و مالي هايخسارت
 تحليل و تجزيه با و نموده آوري جمع را حوادثبه مربوط و اطالعات هاداده حوادث، بايستي وقوع از پيشگيري
  .داد انجام را پيشگيرانه و اصالحي اقدامات آن مبناي بر و نموده تعيين را حوادث ايريشه آن، علل

در معرض مخاطرات  افراد غالباً و ابزار فراوان،ها با وجود ماشين مزارع كشاورزي، دامپروري و صنايع غذاييدر 
نيز احتمال مخاطرات و كشاورزي با توسعه تكنولوژي و افزايش كاربرد ماشين در امر توليد  مختلف قرار دارند.

  .افزايش يافته استها حوادث در اين گونه محيط
دهند در معرض و بدون حصار انجام مير محيط باز كه كار و فعاليت خود را د دليل اينكشاورزان و دامداران به

مارگزيدگي، عقرب  هاي گله، شغال،سگ هاي ولگرد وخطراتي از جمله حمله حيوانات وحشي چون گرگ، سگ
آالت كشاورزي در معرض و ابزار هادليل استفاده از وسايل نقليه و ماشينهمچنين به .باشندمي غيرهگزيدگي و 
ز و برنده هاي متحرك و تيبر اين برخورد بدن با قسمتباشند عالوهجمله تصادف و برخورد با آنها مي خطراتي از
 ماشين، بودن معيوب حفاظ، نداشتن دليلبه) چاه موتور خرمنكوب، تراكتور و ،(مانند كمباين هااين ماشين

 استخرها، ها،چاله چاه، داخلبه سقوط .باشدمي خطرساز نيز آنها از استفاده در عجله يا و نادرست استفاده
ط دليل محيست كه كشاورزان و دامداران را بهتاب از صخره و كوه از جمله خطرات ديگري اپر و آب كانالهاي

  كند.كاري باز و بدون حصار تهديد مي
ه كارگران نحوي كهسالم است ب يمحيط ايجادامكان  هاي مربوطه،هدف از اجراي مقررات ايمني و دستورالعمل

  كار خود ادامه دهند. ه ببخش كشاورزي بدون ترس از خطرات 
  

    :Accidentحادثه يا 
يا  صدمه و جراحت، بيماري، مرگ،بهمنجر رويداد ناخواسته كه ممكن است  حادثه عبارت است از يك اتفاق يا

 .شودساير خسارات مي
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  : Near missشبه حادثه يا 
  .شودمي گفته حادثه شبه باشد نشده حادث زياني و يا بيماري، جراحت، خرابي هيچ گونه آن در كه اتفاقي به

  
  : Safetyايمني 
 رهايييا  ؛شودعنوان حفاظت انسان و كارآيي او، از صدمات و پيشگيري از صدمه ديدن انسان تعريف ميهايمني ب

  .گويندمي ايمني را) آسيب به منجر( قبول قابل غير ريسك از

  
  

  ثر در بروز حوادثؤعوامل م
. نمود اقدام مقتضي درمانبه بتوان تا ،است آنها موقعبه تشخيص شغلي هايبيماري كنترل جنبه ترينمهم

خطرات فيزيكي  كي و ارگونوميكي وبيولوژي ،شيميايي مضر عوامل با) مستقيم( تماس اثر در شغلي هايبيماري
مبتال را ناتوان از حدي شديد هستند كه فرد هاي شغلي بهآيند. در بسياري از موارد بيماريميوجود همحيط كار ب

   سازد.انجام كار مي
  پيشگيري از آنها را آسان مي سازد: رعايت دو عامل،

  . باشدگيري و كنترل ها قابل شناسايي، اندازهگونه بيماري عامل مولد اينـ 
  را تحت معاينه و درمان قرار داد.ان توان آنتا بس باشند افراد در معرض خطر، در دسترـ 

ها و نداممعاينات دوره اي بايد در فواصل معيني (حداكثر يكساله) انجام گيرد و اين معاينات بر روي آن دسته از ا
  متمركز شود. ،هاي بدن كه تأثيرپذيري بيشتري در مقابل عوامل زيان آور شغلي دارندسيستم

 عوامل مديريتي ـ 1
  عوامل فيزيكيـ 2
   عوامل شيمياييـ 3
  عوامل بيولوژيكي ـ 4
  ابزار و تجهيزاتـ 5
  عوامل انساني ـ 6
  عوامل ارگونوميكـ 7
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  حادثه تجربگي=بي
12ي جديد كمتر ازي كه در انجام كارهاافرادي

  حوادث هستند. 80ماه تجربه دارند عامل ايجاد %

  
  :دهندز دو ديد گاه مورد بررسي قرار مياعلل بروز حوادث را 

 علل مستقيم: ـ1
ترك كردن  ،عدم استفاده از تجهيزات ايمني ،انگاريسهل ،شوخي، انجام كار بدون مجوز اعمال ناايمن: -الف

  .تجهيزات در وضعيت خطرناك
نامناسب  ،لغزندگي كف كارگاه ،عدم وجود حفاظ ،معيوب بودن ابزار ،نقص فني دستگاهشرايط ناايمن:  -ب

  .كاري فضايبودن 
  اي:علل پايه ـ2
ايمني  عدم ارايه آموزش، ارجاع كار با روش غلط ،نظارت و سرپرستي ضعيف ،فقدان يا ضعف برنامه پيشگيرانه 
  .انجام كار تحقيقاتي وانجام كار فوريتي ، كاركنانبه

  طبقه بندي حوادث بر اساس ميزان شدت
يا ميزان خسارت مالي بيشتر از يك ميليون  حوادثي كه داراي فوت يا نقص عضو بوده و حوادث عمده: ـ1

 تومان باشد.
منظور حوادثي است كه براي بهبودي نياز به استراحت  ي:ئحوادث جز ـ2

شود و روزهاي از دست رفته براي آن لحاظ مي پزشكي داشته و اصطالحاً
  تومان داشته باشند.خسارتي كمتر از يك ميليون 

  

 ؟حوادث بيشترين داليل رخداد
 % حوادث در محيط كار هستند.3شرايط خطرناك عامل رخداد ـ 
  % علت حوادث ناشي از كار مي باشند.95رفتارها و اعمال غير ايمن ـ 
  شوند.% علت حوادث را شامل مي2 »كنترل نشده«اعمال كنترل نشده و اصطالحا ـ 
  .% مخاطرات را كنترل نمايد98تواند ميمديريت هر سازماني ـ 

  

  انسانسالمتي حوادث بر  تأثير
  ـ شدگيله شكستگي و ـ يا نقص عضو قطع عضو و ـاز كار افتادگي  ـ مرگ و مير 

  صدمات  ساير ـ ايست قلبي ـ مسموميت ـ سوختگي

 جهت كاهش احتمال حوادث بايد:
  .اقدامات پيشگيرانه انجام دهيم
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  جهت كاهش شدت حوادث بايد:
 .اقدامات حفاظتي و اصالحي انجام دهيم

  

  
  

 حوادث نشان دهنده شكست هستند نه عامل موفقيت. ـ1

  افتند.حوادث هميشه اتفاق نمي ـ2
  تراكتورها 

ري باعث صدمات كشنده در مزارع ها در تمام مزارع هستند و بيشتر از هر عامل ديگترين ماشينتراكتورها پرمصرف
  گردد. كشاورزي ميشترين حوادث كشنده در شوند. گردش تراكتور و حركت محور آن باعث بيمي

  داليل ايجاد چنين تصادفاتي عبارتند از:
زدن  دور ،حمل بارهاي سنگين ،هاي درخت هدايت تراكتور در سطوح لغزندهها يا كندهسوراخ، مجراهاي آب، هاشاخه

  خيابان. دنبال تراكتور يا تصادفات دردادن كنترل در اثر كشيدن بار به از دست هاي نامناسبتكان ،با سرعت باال
  چيست؟ترين راه براي پيشگيري از ايجاد تصادفات با تراكتور مهمنظر شما به

  سقوط از روي تراكتورها دومين دليل ايجاد تصادفات است.
  چه كساني در هنگام كار با تراكتور در معرض خطر هستند؟

 كودكانـ 
   مشكل است. راننده تراكتور ناظريني كه ديدن آنها برايـ 

  هاي كار نيز بايد رعايت شود. دليل نبايد آگاهي از موقعيت تمامي ناظرين و دور نگه داشتن كودكان از محلبه همين 
  ابزار روشنايي مناسب باشند.  كاربردي در كشاورزي هميشه بايد مجهز به چراغ ها وهاي ها و ساير ماشينتراكتور

     

 هايي را در كالس درس بيان كنيد.رشته خود در اين رابطه نمونه با توجه به

 هايي را در كالس درس بيان كنيد.رشته خود در اين رابطه نمونه با توجه به

كنيد:گفتگو

 كنيد:گفتگو
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  فصل دوم رزشيابي پايانيا
  

 
 
 
 
 
 
 
 

عنوان 
 فصل

عملكردي  تكاليف
 (واحدهاي يادگيري)

استاندارد عملكرد 
 (كيفيت)

نتايج مورد 
 انتظار

 نمره شاخص تحقق

 
 
 

: 2فصل 
بهداشت و 

ي ايمن
 كارمحيط

كارگيري بهداشت به -1
و ايمني و ارگونومي 

 هنگام انجام كار
پيشگيري از وقوع  -2

كار حوادث محيط
 كشاورزي

بررسي و تحليل 
استانداردهاي عوامل 

آور محيط كار، زبان
عوامل ارگونوميكي، 
تسهيالت بهداشتي 

كار و اصول محيط
 پيشگيري از حوادث

ــاالتر از حــد  ب
 انتظار

ــان  ــل زي ــين عوام ــومي و تعي آور، ارگون
كار و خالقيت تسهيالت بهداشتي محيط

 كاردر پيشگيري از حوادث محيط

3 

انتخاب ارگونومي، استفاده از تجهيزات و  در حد انتظار
 كاروسايل بهداشتي و ايمني محيط

2 

پايين تر از 
 حد انتظار
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  مقدمه
ن نيازهاي غذايي است، مشكالت اساسي بشر تأمييكي از  جهان امروز در 

هاي مطلوب امنيت غذايي عالوه بر اتخاذ سياستمنظور نيل بهبدون شك به
اي باشد كه تمامي  گونهبه كشاورزي و برخورداري از منابع كافي بايد توليد

خود نيازمند  كشاورزي نيازهاي جامعه را برآورده كند. از سوي ديگر توليد
 :باشد دو گروه عوامل توليدي مي

توليد از قبيل: زمين، بذر، آب، نيروي كار و غيره كه وجود  فيزيكي عوامل
 .آنها از نظر كمي و كيفي شرط الزم توليد است

 .و اقتصاد كشاورزي دارند مديريت عوامل غيرفيزيكي توليد كه ريشه در
اهميت و ضرورت مديريت و اقتصاد كشاورزي، اين عامل به عنوان با توجه به

سعة هاي توبندي هدف بنابراين، در اولويتگردد.  شرط كافي توليد تلقي مي
ناامني غذايي،  .اي داردامنيت غذايي اهميت ويژههر كشور، دستيابي به

 .اندازدهاي حياتي و درنتيجه امنيت ملي يك كشور را به خطر ميارزش
كنندة فقر، قحطي، گرسنگي و سبب خطر ناامني غذايي، عامل و تسهيل

 انداز هاي مطرح در سند چشميكي از هدف .شودتهديد جدي يك ملت مي
مت، رفاه، امنيت غذايي، كشور براي جامعة ايراني، برخورداري از سال 1404

دور از فقر، فساد، تبعيض و هاي برابر، توزيع مناسب درآمد در نهاد مستحكم خانواده بهتأمين اجتماعي، فرصت
  .زيست مطلوب است مندي از محيطبهره

  ؟) Economics( اقتصاد چيست
 .پردازد مي خدمات و كاالها مصرف و توزيع ،توليد تحليلاست كه به علوم اجتماعي اي از شاخه

  

  تعريف اقتصادكشاورزي
در بخش كشاورزي را از طريق  منابع طبيعي هاي چگونگي استفاده مطلوب و بهينه از اقتصاد كشاورزي، روش

هاي تجزيه و تحليل  دهد و همچنين از طريق بكارگيري روش ها و ابزار كارآمد خود مورد مطالعه قرار مي شيوه
در حل مسائل و مشكالت توليد، توزيع و يا مصرف مواد غذايي و مواد خام،  هاي رياضي مدل كمي و ارائه

  . نمايند راهكارهاي مناسبي را ارائه مي

 اهميت و جايگاه در جامعه 
به اهميت توليد كشاورزي در امنيت غذايي جامعه و نيز ضرورت با عنايت 

كشاورزان در اين زمينه اطالع كمي  چونو  توجه به ابعاد اقتصادي توليد
علم  هاي زراعي، عالوه بر دانش كشاورزي، اصول در عرصه فعاليت ،دارند

با استفاده از تجربيات و كشاورزان بتوانند  تااهميت زيادي دارد نيز  اقتصاد
هاي توليدي محصوالت  ريزي و تهيه طرح ، در زمينه برنامهخود دانش
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از آنها آوردن كشورها وابسته كردن هاي تحت سلطه درامروزه يكي از راه .طور اقتصادي فعاليت كنندهكشاورزي ب
 .طريق مواد غذايي است

 نقش كشاورزي در توسعه اقتصادي
در مراحل بعدي رشد هم  اند و عنوان نيروي محركه رشد اقتصادي در مراحل اوليه توسعه دانستهكشاورزي را به

مين أمين درآمد، ايجاد اشتغال، تأبراي بخش كشاورزي حداقل پنج نقش عمده (ت
در تغيير ساختار اقتصاد قائل هستند. به لحاظ  ارز آوري) را غذا، ايجاد بازار و

بع امن خصوصيات عدم وابستگي بخش كشاورزي به خارج و فراهم بودن امكانات و
 زيرا صورت گيرد؛تواند از بخش كشاورزي  داخلي، حركت اوليه رشد اقتصادي مي
 .در مراحل اوليه فراهم نباشد ر وهاي ديگممكن است چنين اولويتي براي بخش

كند، بلكه ديگري به صورت رقابتي عمل نميبا هر بخش  بخش كشاورزي معموالً
اكثر عواملي تر بههاي ديگر باشد. توجه دقيقتواند مكمل رشد بخش رشد آن، مي

تواند رقيب نبودن رشد اين بخش را با  يمورد استفاده بخش كشاورزي است، مكه 
 .ها توجيه نمايد بخشرشد ساير 

ها از مين غذا در ميان ساير بخشأويژه تبه مين درآمد، اشتغال، ارزآوري، بازار، وأنقش بخش كشاورزي از لحاظ ت
 .پردازيم مي هاآنشرح اي برخوردار است. در ذيل به  اهميت ويژه

از وظايف اصلي همانطور كه در فصل قبل بيان گرديد،  مين غذا:أتـ 1
كشاورزي در هر كشوري تامين نيازهاي غذايي آن جامعه است. اهميت 

  تواند مبناي استراتژي توسعه اقتصادي باشد. مين غذا به تنهايي ميأت
سهم كشاورزي در درآمد ملي: بخش كشاورزي يكي از اجزاء تشكيل ـ 2

  دهنده درآمد و يا توليد ملي در اكثر كشورها است. 
ورزي عالوه بر عرضه مواد خام، خود مصرف كننده كشا ارتباط با بازار:ـ 3

  مهم بعضي از محصوالت صنعتي است. 
تواند مياست كه آن بخش كشاورزي  هاي منحصر به فرد گيژاشتغال: ويـ 4

  اي از جمعيت جوياي كار را جذب نمايد. همواره مقدار قابل مالحظه
واند از طريق تسرمايه: بخش كشاورزي مي ايجاد توازن در بازار كار وـ 5

 زماني مولد است كه اوالً ها كمك نمايد. البته اين انتقال توسعه ساير بخشه بهسرماي انتقال مازاد نيروي كار و
  .هاي ديگر قابليت جذب اين مازاد را در خود داشته باشند بخش ثانياً كاهش توليدات كشاورزي نشود ومنجر به
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  1395كشاورزي در بهارجدول محصوالت صادراتي 

  

 

 محصول يك توليد مقدار اب نهاده يك مصرف مقدار رابطه
 اقتصادي ازنظر .باشدمي خدمات يا و محصوالت نامبه ديگري مواد به "نهاده " اي اوليه مواد تبديل جريان: توليد

 تغيير نيز و محصوالت توليد جهت هانهاده در دادن شكل تغيير شامل كهدهستن توليد جزو مختلفي هايفعاليت
 .باشدمي محصوالت اين در دادن مكان و زمان
برداشت  با توليد عمل كند،مي توليدمحصول  آب و بذر زمين، كار، تركيب با كه بگيريد نظر در را كشاورز يك

 ارزش مثالً گردد، ذخيره سيلويا خانه سرد ،انبار در و حمل شهر به بايد محصول اين چون شود،نمي تماممحصول 
 شكل تغيير با توليد عمل همچنين .نيست يكي شده ذخيره سيلوي در كه گندمي با است مزرعه در كه گندمي
 توليد پس .يابدمي ادامه برسد نهائي مصرفبه ننا بصورت گندم كهزماني تا ،نان به سپس و آرد به گندم مثالً دادن

 كه زماني تا چون ؛دانست "كنندگان مصرف نياز به ابگوئيجو براي خدمات و محصوالت ايجاد جريان" توانمي را
 در الزم كارهاي تمام بنابراين، آورد،نمي بر را نيازي باشد نداشته را شدن مصرف امكان يا و نشود مصرف محصولي
 حساب توليد جزو توانمي نيز را كنندگانمصرف به درمزرعه شده خرمن محصول گذاشتن دسترس در راستاي

  .كرد

 شده براي محصول توليد و هاهنهاد بين رابطه و دارد مصرفي هاينهاده مقداربه بستگي محصول هر توليد مقدار
 دهدمي نشان كه است رياضي رابطه يك توليدي تابع گويند.مي » توليدي تابع « را توليدي سسهؤم يا مزرعه يك

   .دارد مصرفي نهاده مقادير با بستگي نوع چه شده توليد محصول مقادير

نقش بخش كشاورزي در اقتصاد ملي

نيروي كار افزايش توليد صادرات غير 
نفتي و تأمين منابع ارزي

توسعه پايدار 
منابع امنيت غذايي  كمك به توسعه ساير بخش ها 

از طريق ايجاد مازاد اقتصادي ارتقاي بازار
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  كشاورزي در منطقي غير توليد
 از هادام رويهبي چراي فشار نتيجة در هاجنگل مراتع و تخريب دليلهب كه دارند عقيده كشور دامپروري متخصصين

 )دنشومي انتخاب كاراين براي مرتعي هايزمين اغلب بهترين كه( مرتعي هايزمين بردن كشت زيرهب و طرف يك
 گوشت كل اينكه توليد براي .است شده زياد خيلي آن مراتع ظرفيت چرايبه نسبت ايران در موجود هايدام تعداد

 توليد تا شوند تغذيه دستي علوفه با و خارج هاجنگل و مراتع از موجود هايدام از تعدادي كه ستا الزم ،يابد افزايش
 .گيرد صورت توليدي دو ناحيه در گوشت

 براي توليدانتخاب نوع محصول 
 از بدين معني كه ؛باشند نشنيده را آن اسم هم اگر كنند،مي استفاده نهائي تحليل و تجزيه از زارعين كلي بطور
 كشاورزان مثالً باشد، داشته بيشتري سود كه كنندمي توليد را محصوالتي اجرا قابل و قبول قابل هايكشت

 كاريصيفي و سيب باغ چون، ؛بكارند صيفي يا و سيب درخت پنبه، و جو و گندم جايهب هستند مندهعالق گرگاني
 چون ؛شودمي انار توليد جايگزين پسته توليد اخير هايسال در يزد اردكان در همچنين .دارد بيشتري درآمد
 .است بوده افزايش حال در پسته قيمت

 ترتيب را خود توليدي فعاليت طوري توليدكنندگان تكـ  تك اگر آزاد بازار در كه معتقدند كالسيك اقتصاددانان
 بعضي در البته رسيد. خواهد حداكثربه نيز جامعه رفاه كل ،شود حاصل آنان از يك هر براي سود حداكثر كه دهند
 با جامعه صورت آن در كه باشد داشته وجود يتضادهاي منافع اجتماعي و منافع شخصي بين است ممكن موارد
 كه دست اين از قوانين ساير و خشخاش كشت منع قانون مثل؛ كند خود حمايت منافع از تواندمي قوانيني وضع
  .اندشده وضع جامعه هر در

 مفهوم توليد از نظر مصرف كنندگان
 شده در توليد محصوالت كه حالي در باشد،مي هانهاده دادن شكل تغيير فقط عادي مردم نظر در توليد مفهوم
 تركيب كه در خدماتي مجموعه كنندگانمصرف نظر از و نيست يكي خرندمي كنندگانمصرف كه موادي با مزرعه

 گيريممي نظر در را گيالس كمپوت قوطي يك وقتي مثالً ؛نيست جدا محصوالت خود از ،شودمي وارد محصوالت
 انبار به كارخانه از و به كارخانه مزرعه از آن نقل و حمل و پختن جهت الزم خدمات و شيره قوطي، گيالس، ةميو(
 آوريجمع بازاريابي پس خدمات .اندهداد تشكيل گيالس را كمپوتمحصول  اين مجموعاً) مغازه به انبار از و

  .كرد حساب توليد جزو بايد نيز را غيره و كردن انبار نقل، و حمل بندي، بسته بندي، درجه محصول،

  تعاريف و مفاهيم اقتصاد كشاورزي
صورت كاربردي مورد بررسي اورزي بهچند مفهوم كليدي اقتصاد كش ،تعاريف ارائه شده در اين بخشبا توجه به

  گيرد:قرار مي
 منابع توليد -1

گويند) با هم تركيب شوند. آنها عوامل توليد يا نهاده هم ميكه بهاست يك سري منابع (براي توليد هر كااليي الزم 
كشد تا منابع، كاال را مي شوند بلكه مدتي طولكنيم، در پيش روي ما ظاهر نمي لبمحض اينكه كاال را طبنابراين به
  مين، نيروي كار و سرمايه.ند از : زاكنند كه عبارتدسته تقسيم مي سهمنابع را به طوركلي اقتصاد دانانند. بتوليد كن
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  زمين:  الف)
 انواع ساير از را كشاورزي هايفعاليت ويژگي، اين .گيردمي قرار استفاده مورد زمين زيادي مقادير كشاورزي، بخش در

 منابع ساير در كه دارد هاييو ويژگي است فرد به منحصر نهاده يك هاجنبه بسياري از زمين .كندمي متمايز صنايع
 همه توليد در اساسي نقشي كه است كشاورزي توليد اصلي منبع زمين .شودنمي يافت غيركشاورزي يا كشاورزي
 حفاظت مناسب هايروش و شود حفظ خاك حاصلخيزي اگر كه است دائمي منبع يك زمين .دارد كشاورزي كاالهاي

 هايفعاليت انجام بدون و خود طبيعي وضعيت در زمين .شودنمي تمام و مستهلك گيرد، قرار استفاده مورد خاك
 مالكان، مديريتي هايتالش اما .كندمي توليد بومي هايعلوفه و چوب و است وريبهره داراي مدير، سوي از توليدي
 حفاظت، خوب عمليات زهكشي، زمين، كردن پاك طريق از كار اين .بخشدمي بهبود را زمين وريبهره استعداد
 .شودمي انجام كود انواع از استفاده و گياهان شده اصالح و جديد هايگونه از استفاده آبياري،
 كه است قانوني شرح يك داراي دامپروري و كشاورزي واحد هر و هستند زمين هايويژگي از نيز مكان و فضا سطح،
 براي را آن مكان تواننمي و است غيرمتحرك نهاده يك زمين .كندمي مشخص را آن هندسي شكل و اندازه مكان،
 تا شوند منتقل زمين به بايد آب و كود بذر، ،هاي كشاورزيماشين مانند ها نهاد ساير و داد تغيير منابع ساير با تركيب

 .شوند تركيب آن با دام و گياهي محصوالت توليد در
 از ناشي فرسايش سيل، مثل طبيعي سوانح وجود اقليمي، هايويژگي خاك، مختلف انواع (پستي و بلندي)، توپوگرافي

 ديگر مزرعهبه  مزرعه يك از زمين منبع تفاوتبه منجر كه هستند عواملي ساير سنگي، هايچينه ظهور و آب و باد
 .شودمي

  ب) نيروي كار:
كند. توليد محصوالت كشاورزي كمك ميود كه بهشي جسماني و رواني افراد تشكيل ميهااز استعدادها و آمادگي

  كند.وي خود در توليد گندم استفاده ميكند و از نيرمثل شخصي كه زراعت مي
  ج) سرمايه:

هاي كار گرفته شود. ماشينهر و بهتر بعنوان نهاده جهت توليد بيشتتواند بهباشد كه ميشامل عوامل توليد مي
  روند.شمار ميهايي از سرمايه بهها و غيره نمونهب، ساختمان، زمين، منابع آكشاورزي

 كميابي در اقتصاد -2
 توليد بايد كساني چه براي و چگونه ،كاالهايي چه كه مسئله اين ،نبود محدود) سرمايه كار، زمين،( توليد عوامل اگر
 اندازه هر به دلخواهشان كاالهاي به همه و كنيم توليد اليتناهي مقدار توانستيممي كااليي هر از. شدنمي مطرح ،شود
 ايمرحلهبه انسان هرگز كه است اين موضوع اما .نبود كمياب كااليي هيچ عبارتيبه. داشتند دسترسي خواستندمي كه

 افزايش ،رودمي باالتر توليد سطح چقدر هر حتي. شود مرتفع كاالها مصرف زمينه در نيازهايش همه كه رسدنمي
 را وضعيتي كميابي. شودمي آغاز كميابي مفهوم با اقتصاد مطالعه ترتيب اينبه .آوردمي دنبالبه نيز را مصرف سطح

 چه ما .كند ارضا را هاخواست اين كه است دسترسي  منابع از بيشتر ما هايخواست آن در كه كندمي توصيف
 است، بخش لذت كميابي بدون دنيايبه كردن فكر. شويممي مواجه كميابي مشكل با روز هر نخواهيم چه و بخواهيم

 نياز مورد آنها توليد براي كه منابعي چراكه ؛كميابند خواهيممي ما كه چيزهايي كه است اين نگيزاغم واقعيت اما
 اقتصاد اول درس": گويدمي) Sowell( ساول توماس نام به اقتصادداني كه است خاطر همينبه .ندهست كمياب است

برآورده  خواهندمي را آن كه كساني همه تا ندارد وجود هرچيزي از كافي قدربه هرگز كه معنا اينبه: است كميابي
 نامحدود، هايهخواست با مواجهه در محدود منابع وجود ترتيب اينبه آورد.مي وجودبه را انتخاب مفهوم كميابي ".كرد
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 مثال عنوانبه. كنيم برآورده را هايمانهخواست از يك كدام كنيم انتخاب مدام بايد كه دهدمي قرار وضعيتي در را ما
 يا. برويم سركار يا دانشگاه مدرسه،به يا و بخوابيم ديروقت تا صبح آيا كه كنيم انتخاب بايد است كمياب زمان چون
مديريت در اين زمان علم  .كنيم انداز پس را آن يا و كنيم خرج را درآمدمان يا توجيبي پول آيا كه كنيم انتخاب بايد
  آيد. كمك ما ميبه

  كشاورزي واحدهاي مديريت
 و كشاورزي واحدهاي مديريت .است كشاورزي هايفعاليت جمله از اقتصادي كار هر موفقيت در مهمي عامل مديريت

 در اطالعات كه دندهمي نشان هايبررس .است شده شكيلت مزرعه و مديريت كلمه دو از مزرعه مديريت يا دامپروري
 و آفات وهاي كشاورزي ماشين با كشاورز آشنايي همچنين و دام نژادهاي يا و هاخاك مشخصات و محصوالت انواع مورد
 داشته تخصص هازمينه اين كليه در كشاورز كه نيست الزم اما ؛دارد تأثير كشاورز يك موفقيت در كشاورزي ايهبيمار
اقتصاد  از ايهشاخ عنوانبه كشاورزي واحد مديريت .دارد بستگي وي مديريتبه چيز هر از موفقيت بيش و باشد

  .است گيريتصميم و گزينش دانش دهد،مي قرار بررسي مورد مزرعه در را محدود منابع تخصيص كه كشاورزي
  مديريت وظايف
 ةوظيف سه را آنها ايكه عده است كنترل و اجرا ريزي،برنامه شامل دهندمي انجام مديران كه وظايفي برحسب مديريت

  .دانندمي مديريت اوليه و اصلي
  ريزي:الف) برنامه

 و اوليه اطالعات آوردن دستبه له،ئمس تعريف و شامل شناسايي كه دارد بر در را گام چندين ريزيبرنامه وظيفه
  .باشدمي مختلف هايحل راه شناسايي

  ب) اجرا:
 گردد. اقدام برنامه اجراي براي و شود انتخاب بايد گزينه بهترين شد، كامل ريزيبرنامه فرآيند كه وقتي

   ج) كنترل:

 مقاصد و هاهدف كه شود تعيين تا است درآمده، اجرابه برنامه از حاصل نتايج مشاهده ،)بازرسي( كنترل وظيفه
  .شود خارج خود مسير از برنامه يك كه شوند باعث زيادي عوامل است ممكن. اندشده تأمين حد چه تا مشخص

  هزينه ـ1
اي فعاليتش در سسهؤعبارت ديگر اگر مشود. بهخرج مي ،درآمدشود كه براي كسب گفته مي مقدار پوليهزينه به 

ي كه در راه ارائه هايسسات و يا اشخاص ديگر است، خرجؤمبه( توليد و عرضه محصوالت كشاورزي) جهت ارائه خدمات 
  ( هزينه خريد زمين) و هزينه متغير . در كل هزينه به دو صورت ثابتگويندشود را هزينه ميخدمات متحمل مي

  .شودتقسيم مي هزينه كارگري و كود و سم)(
  درآمدـ 2
د درآم ،گردددارايي حاصل ميكاربردن هها يا از بطي زمان معين از خدمات انسانكه ويژه عايدات پول همنافع مادي ببه

  از ديگري دارايي يا پول دهد، مي تحويل مشتريانبه را كااليي يا انجام را خدماتي ايمؤسسه كه هنگامي شود.گفته مي
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 يا خدمات ارائه بابت طلب ايجاد يا دارايي يا پول ورود. شود مي ايجاد او براي طلبي يا و كند مي دريافت آنان
 كاالي كه شود مي ثبت حسابداري مدارك در و شناسائي هنگامي درآمد كلي، بطور. گويند مي درآمد را كاال فروش
  .شود انجام آنان براي خدماتي يا شود داده تحويل مشتريانبه رفته فروش

  سود ـ3
سود  حداكثر كردن سود، شرط بقا، دوام و توسعه هر بنگاه اقتصادي در وضعيت رقابتي است. قاعده حداكثر كردن

تفاده بهينه از منابع اسط و نيز خطرپذيري است، در عمل بهكه مبتني بر اصل آزادي، مسئوليت پذيري، انضبا
آنچه پس به شود.ر منتهي ميتني در جهت توليد ثروت و رفاه بيشهاي انساكار گرفتن حداكثر تواناييكمياب و به

  شود. ميماند سود گفته از كسر هزينه توليد از درآمد باقي مي

  
-مي فروش به تومان 1000 را  كيلو هر. است كرده توليد گندم كيلوگرم 5000 كشت دوره يك طي فردي: مثال

  :با است برابر كل آمد در رساند،
  تومان 1000 × 5000=  5000000

هدف بنگاه  .آيد دستبه سود تا شود كم آن از هم هاهزينه بايد و است درآمد اين. نيست سود معنايبه اين اما
 افزايش دهد. براي درك چگونگي به كند سود خود را تا حد ممكنحداكثر سود است، بنگاه تالش مي كسب

تر است: بررسي كنيم. بررسي درآمد كل آسانحداكثر رساندن سود بايد نحوه محاسبه درآمد كل و هزينه كل را 
قطعه  10،000با مقدار توليد بنگاه ضرب در قيمت فروش واحد محصول. با توليد درآمد كل بنگاه برابر است 
  ر خواهد بود. دال 20،000ريني فروشي يدالر، درآمد كل ش 2شيريني به ارزش هر قطعه 

  ريزي كشاورزيبرنامههدف از 
 سرمايه و كار رويني حاصلخيز، زمين از ريزي در توليد محصوالت كشاورزي اين است كه چگونههدف از برنامه
  د.ورآ دست به توليدات از را سود حداكثربرسد تا  بيشترين مقداربهكمترين و درآمد ها بههزينه تا استفاده شود

  االت زير پاسخ دهد:ؤسكشاورز بايستي در مديريت يك مزرعه به
  چرا؟ كنيم و توليد چهـ 1
  كنيم؟ توليد روشي چه با و چگونهـ 2
  كنيم؟ توزيع چگونهـ 3

  :هاي زير صورت گيردبايد تجزيه و تحليلاين سؤاالت ابتدا براي پاسخ به
   :الف) تجزيه و تحليل محيطي 

  :گرددكه موارد زير را شامل مي
  :محيط و شرايط كشت و كار ـ 1

مانند: منظور پشتيباني عمليات توليد در منطقه مورد بررسي قرار گيرد (كارخانجات مربوطه خدمات الزم بهـ 
- كشي براي محصوالت روغني، دسترسي بهانه روغنكارخانه قند درخصوص كشت چغندر قند يا كارخ وجود

  ..)..عرضه كنندگان مواد مصرفي و

 سود=  كل درآمد –كل  هايهزينه
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سازگاري نوع محصول با شرايط آب و هوايي و انواع تهديدات محيطي مورد ارزيابي قرار گيرد. در اين خصوص بايد با ـ 
  مشورت شود. كارشناسان و خبرگان منطقه

  :رهنگ مصرف، آداب و رسوم)فرهنگ (اعتقادات مذهبي، ف ـ2
، سطح درآمد مندي مشتريانهعواملي از قبيل اعتقادات مذهبي، فرهنگ مصرف، عالقدر راه اندازي كشت و كار خود بهـ 

  محصوالت در نظر گرفته شود.آنان بهو نحوه دسترسي 
  ؟ پذيردشده شما را مي ، محصوالت زراعي توليدآيا فرهنگ منطقه ـ
  :ه و تحليل بازار) تجزيب

پارامترهايي مناسب ( ظرفيت توليد، حجم كنندگان را بر حسب باشد. عرضهمنظور از بازار، ميزان عرضه و تقاضا مي
ا ا ر. روند تقاضبندي كنيد.. ) تقسيم، ميزان تبليغات و.فروش، نوع محصول، كيفيت محصول، فاصله جغرافيايي، نوع توليد

هاي ميزان واردات و يا صادرات  محصول در طي سال .كنيدبيني نماييد. ميزان تقاضا را پيشدر گذشته بررسي و تحليل 
  گذشته را بررسي نماييد.

  :و تحليل برنامه عملياتي و توليد ) تجزيهج
. آيا تكنولوژي و روش روش توليد خود را انتخاب كنيد .توليد محصول خود را مشخص نماييد تكنولوژي مورد نياز برايـ 

هاي دولت، محيط زيست و شرايط ايد با توان مالي، شرايط محيطي، وسايل و تجهيزات، سياسترا كه برگزيده توليدي
  اقتصادي مطابقت دارد؟ 

  هزينه فرصت:
گيري صحيح حائز اهميت د مديريتي، تصميمهاي توليدي ديگر بر اساس تئوري اقتصادر امر كشاورزي مانند تمام فعاليت

سبب محدوديت منابع آيد. بهدست ميها بهبهاي از دست رفتن ساير فرصتبسيار زيادي است. در هر تصميمي فرصتي به
شود. در واقع يك كنار گذاشته مييك، ديگري به هاي تصميم در منابع با يكديگر رقيب هستند و با گزينش هرگزينه

بار آور، در برابر يك تصميم فاجعهرود و يك تصميم زيانشمار ميدر مقابل تصميم بهتر، انتخابي نادرست به تصميم خوب
  يك تصميم مديريتي قابل تحسين است. 

 است. "بهترين"جز اي كه تاوان انتخاب هر چيزي بهگيرد. هزينهشكل مي "هزينة فرصت"اقتصاد مديريتي بر اساس 
اي است كه  گويند، همان هزينه عباراتي چون هزينه اقتصادي، هزينه واقعي يا قيمت سايه نيز مي هزينه فرصت كه به آن

  .شود هاي از دست رفته پرداخت، مي براي فرصت
پوشي  زماني كه در مورد مصرف منابع كمياب(داراي محدوديت مصرف)، جهت توليد كااليي معين از كااليي ديگر چشم

ايم و اين كاهش توليد(كاالي فدا شده) را  ديگر را جهت توليد كاالي معيني، قرباني كرده كنيم، در واقع آن كاالي مي
  .شود توان به منزله هزينه توليد كاالي معين تلقي كرد؛ كه به آن هزينه فرصت گفته مي مي

 با است معادل بنگاه، يا فرد اين فرصتاگر يك فرد و يا يك بنگاه، از ميان چندين انتخاب متفاوت يكي را برگزيند، هزينه 
 است.  شده نظر صرف آن از كه مانده باقي هاي انتخاب ساير بين از ممكن انتخاب بهترين با مرتبط هزينه

شود و هر چيزي كه داراي ارزش باشد و از آن صرف نظر شده باشد،  هاي پولي و يا مالي نمي بنابراين محدود به هزينه
 اشاره زمان شده و نظر صرف محصول هزينه واقعي به توان مي جمله آن از. شود يتلق فرصتتواند به عنوان هزينه  مي
  .كرد
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 تواند يا يك كتاب بخرد و يا يك لباس. اگر او كتاب بخرد، هزينه تومان دارد، مي 10000فرض كنيد شخصي كه 
 ممكن هاي انتخاب تعداد اگر. بود خواهد كتاب او هزينه فرصت بخرد، را لباس او اگر و بود خواهد لباس او فرصت
هاي  خاب از بين انتخابانت بهترين او، فرصت مورد باشد و او يكي را انتخاب كند، هزينه 2 از بيشتر شخص اين براي
  .مانده خواهد بود باقي

 تههزينه فرصت يا هزينه فرصت از دست رفته هر تصميم يا انتخاب برابر است با باالترين فرصت يا فايده از دست رف
  .توانست بجاي انتخاب مزبور با صرف همان مقدار منابع و زمان به كار رفته صورت گيردناشي از انتخابي كه مي

به عبارتي هزينه فرصت هر تصميم برابر با باالترين فايده اي است كه به دليل عدم اتخاذ ساير تصميم ها از دست 
  .تخصيص منابع مي باشدگيري و  مي رود. اين تحليل (هزينه فرصت)، مبناي تصميم

  منفعت –تحليل هزينه 
هر بار افراد بررسي كنند كه آيا فوايد انجام يك كار خاص، از مشكالت و دردسرهاي آن بيشتر است يا خير، تحليل 

اند. در عرصه عمومي، به كارگيري تحليل رسمي هزينه فايده  گيري خود قرار داده فايده را اساس تصميم – هزينه
 .برانگيز است مناقشه رو گاهاًهاي مرتبط با تغييرات سياستي پيش ارزيابي كامل فوايد و هزينهبراي 

توان از آن به عنوان ابزار كمكي ارزشمندي در  گيري باشد، اما مي تواند تنها مبناي تصميم تحليل هزينه فايده نمي
ال پيش توسط مهندس فرانسوي به نام س150ها استفاده كرد. اگرچه مفهوم هزينه فايده بيش از  گذاري سياست

هاي آب در اواخر دهه  ارائه شد، اما اولين استفاده گسترده از آن، به ارزيابي پروژه  (Jules Dupuit)ژولس دوپوا
نقل، بهداشت عمومي،  و ثر بر حملؤهاي م گردد. از آن زمان به بعد، اين روش براي تحليل سياست باز مي 1930

ترين و  جا كه برخي از مهمد استفاده قرار گرفته است. از آنزيست نيز مور آموزش و محيط دادرسي جنايي، دفاع،
هايي در  محيطي بوده است، لذا از مثال هاي زيست ترين كاربردهاي تحليل هزينه فايده در رابطه با سياست پرمناقشه

 .شود محيطي براي تشريح مطلب استفاده مي حوزه مسائل زيست

هاي هاي محتمل گزينهگيري است كه بر مبناي محاسبه پيامدنفعت يك منطق تصميمتحليل هزينه ـ م
  شود.مختلف تصميم گيري مي

  گويد: ال اساسي پاسخ ميؤمنفعت به پنج س ـ تحليل هزينه
  چه منافع مستقيمي از اين هزينه عايد خواهد شد؟  ـ1
  چه منافع غيرمستقيمي از اين هزينه عايد خواهد شد؟  ـ2
  شده بيشتر است؟  هاي حاصل آيا منافع حاصل نسبت به هزينه ـ3
  هايي واقع خواهد شد؟  اگر هزينه انجام نشود چه زيان ـ4
  تري براي انجام آن وجود دارد؟ هزينه اگر اين اقدام ضروري است آيا گزينه كم ـ5
 

  يم؟ چگونه يك طرح توجيهي بنويس
آيد  مي  ظر متناقضن امر به  باشد. اين  داشته بر در را  ممكن  اطالعات  يزانم  بيشترين و  دقيقكوتاه و  بايد  طرح  متن

   كنيد.  حل  كليدي  واژگان  از روش  را با استفادهاين مسئله و مسائل مشابه  توان اما مي

  
 چقدر ،ا، چگونهچر ،موقع چه كجا، چيزي، چه ،كسيچه
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  آن از  كدام هر  تشريح با  سپس. دهيد  پاسخ  پاراگراف  يك در ها پرسش  اين از  يك هر به   طرح از  بخش هر  ابتداي در
  .دهيد  ادامه كار به  متن در  مطالب
را   . طرح تهيه مي شود  صفحه 40تا  30در    طرح  متوسط طورهب. ندارد صفحات تعداد يا نظرحجم از  محدوديتي هيچ   طرح

هاي شروع و ختم هر كار را تعيين كنيد. كنيد. درمورد كارهايي كه بايد صورت بگيرند زمان  تقسيم  مختلف  هاي بخش به
  نياز دارد.  و نگارش  وقت  ، صرف نظم ثر بهؤم  جيهيتو  طرح  نوشتن

در مورد ساختار   نوشتن  هنگام  كنيد. مثالً چنانچه مي  جويي صرفه  در زمان  متن  نوشتن  هنگام  به اسناد  فهرست  تهية با
را در   نامهتوافق  نياز داريد، اين  همكاري  نامة از توافق  ايكار خود متوجه شديد كه به نسخه كسب و  و حقوقي  قانوني

  كنيد.   نيز از اسناد مورد نياز تهيه  فهرستي يهيتوجاز طرح   بخش  هر  تكميل  هنگام نمائيد. به  اسناد اضافه  فهرست
 تهيه روند از  تصويري مطلب اين مطالعه با. كنيد آغاز را خود توجيهي  طرح  تهيه توانيد مي  مطالب  اين  داشتن خاطر به با

  .آوريد خواهيد  دستهب  توجيهي  طرح
  

  وس اهداف و ديدگاه هاي شما باشد ئخالصه مديريتي كه تشريح كننده ر
صفحه بيشتر نبايد تجاوز كند خالصه مديريتي نام  3الي  2از حدود  اولين بخشي كه بايد در طرح خود بياوريد و معموالً

سسات ؤترين بخش براي مديران و ممهم نمايد و مطمئناًكار شما را معرفي ميوكسبراه برد  دارد. خالصه مديريتي
. توجه داشته باشيد كه اكثر مديراني كه قرار است به جريان افتادن پرونده طرح شما براي دريافت كمك و اعتباري است
ييد كنند هميشه دچار مشكل كمبود وقت هستند و از اين رو نبايد انتظار داشته باشيد كه با دقت كامل أحمايت مالي ت

  رند.براي خواندن طرح شما كه در چندين صفحه تهيه شده وقت بگذا
براي اينكه بتوانيد در عرض چند دقيقه اهداف و اولويت ها و برنامه هاي خود را براي آنها بازگو كنيد بايد مطالب كل 

كننده همراه با اعداد و ارقام پيشنهادي در صفحات محدودي به صورت تايپ شده در طرح را به صورت اجمالي و قانع
كار خود را قانع كنيد كه طرح وسه صفحه مسئول رسيدگي به برنامه كسب ،در دواختيار آنها قرار دهيد. اگر شما نتوانيد 

گذاري است مطمئن باشيد كه جلسه را دست خالي ترك خواهيد كسب و كارتان قابل اطمينان و ارزشمند براي سرمايه
  كرد.

كه نياز دارند از ذهنيات و انديشه همچنين اين خالصه به عنوان يك ابزار ارتباطي براي كارمندان و مشتريان بالقوه شما 
  شما آگاه شوند داراي اهميت زيادي است.

  

  شرح مختصري از چگونگي آغاز به كار 
گيري و آغاز به كار را شرح دهيد و نحوه رسيدن به ايده و شروع اين كسب و كار را توسط صورت واضح اساس شكلبه

سسه اعتباري طرف ؤن قسمت بايد سعي كنيد از نكته ها و اصولي كه مخود و يا همراه با شركايتان را بيان نماييد. در اي
عنوان نمونه اگر با يك بانك هاي آنها همسان سازيد. بههاي خود را با چالششما بر آن تاكيد دارد استفاده كنيد و دغدغه

 صادرات و واردات سخن بگوييد.هاي طرح خود براي امر يا شركت كه اولويت را بر صادرات و واردات گذاشته از ظرفيت
  اهداف شركت شما 

هاي خود در چه ريزيدر چند پاراگرف اهداف كوتاه مدت و بلند مدت خود را تشريح كنيد. بيان كنيد كه طبق برنامه
ايد مشتريان شما چه مدت زماني به اين اهداف دست خواهيد يافت؟ در بازاري كه براي كسب و كار خود در نظر گرفته

  ها را بيان كنيد.ي خواهند بود و بر كدام بخش از بازار تمركز خواهيد كرد و هدف از اين انتخابكسان
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  سوابق گروه مديريتي 
بخش مديريت بايد شامل اطالعات شخصي و كاري اعضا باشد و همچنين اطالعاتي نسبت به سوابق كاري و 

اطالعات بايد نمايانگر دانش و تجربيات علمي و عملي گروهي هاي مرتبط آنها را در اختيار بگذارد. اين مسئوليت
گذاران تواند تا حدود زيادي خيال سرمايهايد. اين بخش ميباشد كه شما براي پياده سازي طرح خود انتخاب كرده

  طرح شما را از توانمندي شما براي اجراي طرح راحت كند.
  

  خدمات يا محصوالتي كه در طرح شما پيشنهاد شده 
گيرد تفاوت ها و مزيت هايي است كه كاالها و خدمات شما با ساير نكته اي كه در اين بخش مورد توجه قرار مي

محصوالت بازار دارد. در اين بخش بايد به صورت دقيق كاالها و يا خدماتي را كه پس از اجراي موفق طرح قابل 
الملل مقايسه نماييد و علل برتري طرح خود را در  ارائه هستند را معرفي و با محصوالت مشابه بازار داخل و بين

  مقايسه با آنها از نظر كمي و كيفي بيان كنيد.
  

  كشش بازار براي كاالها و خدمات شما 
ثر و فعال در بازار مورد ؤكارمندان و ديگر افراد م ،سسات اعتباريؤبه خاطر داشته باشيد كه شما مجبور هستيد تا م

گذاري متقاعد سازيد. شما براي اين بخش نيازمند انجام همكاري، خريد و سرمايهنظر خود را براي حمايت، 
  تحقيقات گسترده اي هستيد.

  

  استراتژي بازاريابي 
ينترنتي و يا هر سه را انتخاب خواهيد شروع فعاليت خود را اعالم كنيد. آيا تبليغات كاغذي، تلويزيوني يا اچگونه مي

كنيد تا استفاده مي   http://www.bCentral.com هايبازاريابي برخط مثل سرويسآيا از ابزارهاي  كنيد؟مي
  . ها قرار دهيدهاي جستجو و ساير سايتسايت خود را در موتور

  همچنين شما نيازمند محاسبه و آماده كردن ميزان هزينه هاي تبليغاتي و بازايابي هستيد.
  

  دورنماي اقتصادي سه الي پنج ساله :
بايد شامل خالصه اي از پيش بيني هاي مالي شما باشد كه در قالب اعداد و ارقام نحوه دستيابي شما را اين بخش 

  به دورنماي مفروضتان را بيان نمايد.
بايستي اطالعات مربوط به ميزان درآمد ها و هزينه هاي مربوط به هر يك از دوره هاي زماني را بيان نماييد. يكي 

سسه اعتباري ؤدر اين قسمت مورد اشاره قرار دهيد مقدار پولي است كه تمايل داريد از مديگر از مواردي كه بايد 
  مين كنيد.أهاي اوليه هاي مربوط به شروع كار خود را تآن هزينه ةوسيلهمورد نظر خود دريافت نماييد تا ب

يا شكست طرح تكميل درست، كامل و شفاف اين بخش حساس ترين بخش از طرح شماست و مي تواند موفقيت 
  شما را تضمين نمايد.
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  نحوه تنظيم و ارائه طرح كسب و كار 
ا هبهتر است در نوشتن طرحتان به آنمسائلي وجود دارد كه در بهتر شدن برنامه كسب و كارشما اثر گذارند و 

  توجه كنيد.
افراد از شما از طريق  بندي طرح تجاري بايد مناسب باشد. به ياد داشته باشيد كه برداشت اوليهجلد و شيرازه

و كار، نشان يا عالمت   شود. جلسه گزارش بايد شامل موضوعاتي از قبيل؛ نام قانوني كسب طرح تجاري ايجاد مي
هاي تماس در صورت موجود بودن، ذكر  شركت، نشاني، شماره تلفن، دورنگار، نشاني پست الكترونيك، ساير راه

  ضرورت و محرمانه بودن طرح.
  عاري از هر گونه اشتباه تايپي و دستور زباني باشد. نوع قلم به كار رفته بايد ساده و خوانا باشد. :: طرح بايد

  :: در ابتداي طرح، فهرست بياوريد تا افراد بتوانند هر بخش دلخواه را به سرعت پيدا كرده و بررسي نمايند.
  ييد.:: گزارش را بر روي كاغذ با كيفيت خوب و به صورت يك رو تحرير نما

هاي مناسبي را انتخاب كنيد. اين موضوع براي آنكه خواننده بتواند سؤاالت يا پيشنهاداتي را بنويسد  :: حاشيه
  باشد. مفيد مي

هاي يك گروه كلمات ساخته  و كار مورد نظر شما عبارات ويژه و يا عباراتي كه از حرف اول واژه  :: اگر كسب
  استفاده كنيد و يا سعي كنيد آن را بيشتر توضيح دهيد.شود، بهتر است از اين عبارات كمتر  مي

  گذاري كنيد و آن را به فهرست مندرجات تطبيق دهيد. :: صفحات را شماره
:: طرح را كوتاه و فشرده تهيه نماييد و از ارائه اطّالعات غير مرتبط و فرعي اجتناب كنيد. جزئيات الزم را 

  ارائه نماييد.توانيد در صورت ضرورت به صورت ضمائم  مي
ها، موضوعات مربوط به بازاريابي و ساير اطّالعات و منابع و مĤخذ اطّالعات كه به ارائه بهتر  هاي آگهي :: نمونه

  توانيد در ضمائم ارائه كنيد. كنند را مي مطالب كمك مي
وار در مقابل :: گزارش را به صورتي صحافي كنيد كه هنگام باز كردن، صفحات به راحتي و به صورت صاف و هم

  يكديگر قرار گيرند.
روي نكنيد. گزارشي كه به جلد آن توجه زيادي شود ولي از محتواي الزم  :: در هزينه صحافي گزارش زياده

  انگيزد. برخوردار نباشد بيشتر شك و ترديد خواننده را بر مي
  ها را ذكر كنيد و از دروغ به پرهيزيد. :: هميشه واقعيت

  نكات زير نيز توجه كنيد : هنگام ارائه طرح به 
  روي نكنيد. :: با حرارت و احساس، طرح خود را به مخاطب ارائه دهيد ولي در بروز احساسات زياده

  ها ارائه كنيد.نرا بشناسيد و مطابق با خواسته آ :: مخاطبان طرح خود
  :: نخست سرفصل مطالب عمده را عنوان كنيد و جزئيات را براي بعد بگذاريد.

  پرهيزيد.ركز كنيد و از ذكر جزئيات فني بارائه شما بايد ساده و قابل فهم باشد. روي دو تا سه موضوع اصلي تم:: 
  :: از وسايل شنيداري و ديداري بهره بگيريد.

  :: ارايه را با ذكر مجدد نقاط قوت پايان دهيد.
  د.گذاران آماده كني هاي احتمالي سرمايه :: خود را براي پاسخگويي به پرسش

  :: به طور دقيق و روشن معامله پيشنهادي را مشخص كنيد.
  ان به تعويق افتد.تهاي نقدي را قبل از ارائه طرح انجام دهيد، حتي اگر ارائه طرح :: سفارش
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  :: از جمالت مبهم، سر بسته و مسائل واهي دوري كنيد.
  ا بحث كنيد.نهبالقوه كار را آشكار و درباره آ :: مشكالت و مسائل

سير تا پياز يك طرح تجاري يا همان طرح توجيهي جامع را براي شما  كه است رسيده آن به نوبت حاال خوب 
  بيان كنيم تا با همه ابعاد نگارش طرح توجيهي آشنا شويد:

   
  كسب وكار :

  اي صفحه  يك  خالصة با را  بخش  اين. شود مي  مربوط  وكار كسب به  مربوط  جزئيات به شما  طرح  اول و  اصلي  بخش 
بسط را شرح و  در خالصه  ذكر شده  مختلف  هاي بخش  كسب وكار خود آغاز كنيد. سپس  لياص عناصر  تشريح در

  نظر شما منطقي به  كسب وكارخود را كه مربوط به  موضوعات  كنيد. تمامي  ها استفاده كليد واژه  دهيد. از سيستم 
را به   ) ذكر كنيد. مطالب ) و كسب وكارخود را (بطور اخص (بطور كلي  صنعت به  وطمرب  آيند ذكر كنيد. اطالعات مي

  كنيد.  اسناد توجيه  بخش  هاي خود را با داده  هاي بيني و پيش  صورت مستقل ذكر كرده
   

  :  قانوني ساختار
 است شخصي مالكيت شما وكاركسب ساختار اگر. كنيد ذكر را خود موردنظر  قانوني ساختار  انتخاب  داليل
 از اينسخه است مشاركت شما وكاركسب  كنيد. اگر ساختار انتخابي  خود را ضميمه  تفعالي مجوز توانيد مي

 شركا گيري كناره به  مربوط  شرايط بايد شما  نامةتوافق. كنيد  اضافه اسناد  بخش به را  مشاركت و  همكاري  نامة توافق
باشد.   موجود  هر ضرري  مالي  سود و مسئوليت  توزيع  نحوة بايد  نامهتوافق  اين در. باشد  داشته بر در را انحالل و

  اين  انتخاب  ايد علت كرده  سيسأت كنيد. اگر شركتي  را تشريح  نامهدر توافق  شرايط  به انتخاب اين  مربوط  داليل
  بخش  را به  نامهو نسخه اي از مجوزها و اساس  هكرد  را تشريح  عملكرد در ساختار شركتي  و نحوة  قانوني  شكل

  كنيد.  اسناد اضافه
  دخيل افراد تغيير،  زمان تغيير،  علت به  مربوط  هاي بيني پيش دهيد تغيير  آينده در را  قانوني ساختار داريد قصد گرا
  .دهيد  توضيح را  وكار كسب  براي تغيير  مزيت و

  

    وكار كسب  تشريح
  تاريخچة  به  مربوط  كليدي  هاي پرسش  كنيد. به مي  بيان  تفصيل  را به خود وكار كسب شما  طرح از  بخش  اين در

را   جاري  هاي دهيد. دارائي  پاسخ  و توسعه  تحقيق  به  مربوط  آتي  هاي بيني و پيش  تان فعلي  و كار و وضعيت  كسب
  صنعت  كنيد. روندهاي  بيان  بازاريابي  كار و قابليت  گردش  ، نرخ ارزش،  موجود را از نظر اندازه  و موجودي  ذكر كرده

از محصول يا   مشتريان  و ذكر كنيد چگونه  خود را از نظر منحصربفرد بودن شرح داده  را نيز وارد كنيد. محصوالت
داريد   آينده  سال 5تا  3را در   هايي موفقيت  خدمت شما منتفع مي گردند. همچنين درمورد اينكه انتظار چه

  توضيح بدهيد.
  

  :  يا خدمات  محصوالت
 كنيد، مي  استفاده  خامي مواد  چه از. كنيد  ارائه  نهايي  اقالم تا  خام مواد  مرحلة از خود  محصوالت از  كاملي  توضيح
 ايد؟ كرده  انتخاب را آنها چرا هستند، كجا در آنها كنيد،  معرفي را خود  هاي كننده عرضه ، است چقدر آنها  قيمت

  مينأنياز خود را ت  اصلي  كنندةعرضه  توانيد از يك كنيد. مي  ها را ضميمه قيمت  برگة و  هزينه به  مربوط  توضيحات
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  كنيد. ذكر كنيد چه راهكارهايي براي مقابله با افزايش  را نيز ارائه  كنندگان  ديگر عرضه به  مربوط  كنيد اما اطالعات
  انديشيده ايد.  اصلي  كنندة  عرضه  دادن  ها يا از دست سفارش  ناگهاني
 خواهد مي  وي  كه  معناست  بدان  اين. گيرد مي نظر در را  حالت  بدترين  دهنده قرض  كه باشيد شنيده  است  ممكن
 از دور موارد  براي  آمادگي و تغييرها  به  انديشيدن. باشيد برخوردار  بالقوه  مسائل  حل و  بيني  پيش  قابليت از شما

. كنيد  استفاده ها واژه كليد از  دوباره باشيد.  كار خود اميد داشته  ادامة  توانيد به زيرا مي  است مفيد شما  براي انتظار
  .كنيد ذكر را آنها  رفع  نحوة و  بالقوه  مسائل. نمائيد ذكر كنيد  اضافه خود كار به داريد قصد  كه را  آتي  خدمات

  ذكر كنيد.  بخش  اين در را  تجاري  نام يا  اختراع  ثبت رايت، كپي حق  مثل  مالك  به  مربوط  حقوق  تمامي بايد
    محل
  فروشي خرده  فروشگاه اگر مثالً؛ كنيد كيدأت  آن بر  بازاريابي  بخش در بايد  است  مهم شما جيهيطرح تو در محل اگر
 را خود  خدمات و كاالها و هستيد  توليدكننده اگر. شود مي  موردنظرتعيين بازار با موردنظر  محل كنيد مي  افتتاح را

توانيد  با بازار موردنظر ندارد و مي  مستقيم  رابطة  كنيد محل مي  عرضه  و معمول  متداول  هاي كننده  حمل  وسيلة
  كنيد.  تشريح  كسب وكار  را در بخش  محل
  ايو نسخه  خود را ذكر كرده  يلدال به  مربوط  فيزيكي  توضيحات و  كرده  تشريح را  لمح انتخاب به مربوط  داليل  حال

را نيز ذكر كنيد.   ممكن  هاي و ديگر محل  را ذكر كرده  محل  انتخاب  به  مربوط  را ضميمه كنيد. اطالعات  نامه از اجاره
  اسناد بياوريد.  در بخشرا نيز   محل  به  مربوط  هاي ها نقشه ها، طرح توانيد عكس مي

كار شما   كسب  به  را ذكر كنيد كه  كنيد. تنها عناويني  عناوين مذكور در ذيل استفاده از  محل آناليز  نوشتن  براي 
   شوند. مي  مربوط
    محل  به  مربوط  عناوين

  نشاني ـ1 
   رابط  نام ـ2 
  متر  مربع /  هزينه ـ3 
   محل  سابقة ـ4 
  موردنظر بازار  به  نسبت  آن  موقعيت ـ5 
   مشتريان  تردد  الگوي ـ6 
   كنندگان عرضه  تردد  الگوي ـ7 
  ) دياگرام  شامل(  پاركينگ  به  دسترسي ـ8 
   منطقه در  جرائم  نرخ ـ9 
   عمومي  خدمات  كيفيت ـ10 
   منطقه در)  پياده( آمد و  رفت  مسيرهاي به مربوط  توضيحات ـ11 
   منطقه  تجاري  وضعيت و مجاور  هايفروشگاه ـ12 
   منطقه  آن  به  ربوطم  مقررات ـ13 
   همگاني  خدمات  وجود ـ14 
   خام مواد  دسترسي ـ15 
  كار  نيروي  دسترسي ـ16 
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  كار  نيروي)  اجرت(  هزينه ـ17 
   كارمندان  سكونت  محل  به  دسترسي ـ18 
   ماليات  نرخ ـ19 
   رقابت نظر از  محل  ارزيابي ـ20 
   

  مديريت :
  شخصي مالكيت ساختار داراي شما اگر. هستند  كساني  چه  وكار كسب  گردانندگان  كه دهد مي  توضيح  بخش  اين

 نياز  آن در  كه  هايي بخش مورد در. كنيد  ارائه خود از  حالي  شرح و  داده  توضيح خود  هاي توانايي مورد در هستيد
  كنيد.  را بيان  كمك  دريافت  نحوة و باشيد  صادق داريد  كمك  به
    به  كمكي  چه آنها بگوئيد و دهيد  توضيح را شركا  انتخاب  علت شود مي  انجام مشاركتي  صورتهب شما كار اگر

  شرح در  سابقه ، مهارت ، تجربه.  سازگاراست و همخوان يكديگر با  چگونه  آنان  هاي قابليت و كنند مي  كارو كسب
ساختار   به  مربوط  مفصل  اطالعاتي  است  شود. اگر كار شما شركتي مي  اسناد آورده  خشب در و  شده ذكر آنها  حال

  پاسخ  د آنانرزير در مو  هاي پرسش  و به  كرده  ارائه  مسئوالن  از تمامي  حالي  كنيد. شرح  و دفاتر آنرا ارائه  شركت
  دارند؟  سازمان  براي  مزيتي  ايد؟ چه كرده  دارند؟ چرا آنها را انتخاب  هايي مهارت  دهيد. آنها كيستند؟ چه

  :  پرسنل
  استخدام  چگونه آنها اند؟ شده  انتخاب آنها چرا دهد؟ مي  انجام را كار  كسي  چه اينكه مورد در شرحي اينجا در
  شغلي  يحاتتوض و  وظايف .شود مي آورده دهند؟ مي  انجام  كاري  چه آنها ؟ است چقدر  آنان دستمزد شوند؟ مي

  براي  زيادي  هاي كنيد. اگر سفارش  را تشريح  از كارمندان  هر كدام  هاي را ذكر كنيد. مزيت  پرسنل  تمامي
  داريد؟  پرسنل  افزايش  براي  كنيد آيا طرحي  دريافت  يا خدمات  محصوالت

   بايگاني  هاي روش
  كنيد و چرا چنين سيستمي را انتخاب مي  استفاده  حسابداري  سيستم  هنماييد كه از چدر اين قسمت ذكر مي

 حسابدار از ، آيا بايگاني است  مسئول  كسي  شود، چه مي  انجام  شركت  در داخل  از بايگاني  بخش  ايد، چه كرده
  تجزيه و  مالي  گزارشات  مطالعة  مسئول شما  شركت در  كسي  چه  صورت  اين در كنيد، مي  استفاده  خارجي
  چه  دهيد حسابدار شما به  نشان  كه  است  مهم  مطلب  ، اين حسابدار است  توسط  شده  ارائه  هاي گزارش  كردن تحليل
  و سود آورتركردن  در شركت  تغييرات  اعمال  جهت  مالي  از گزارشات  كند و شما در استفاده مي  رسيدگي  مواردي

و    مالي  شما در حفظ سوابق  شركت  از قابليت  دهنده وام  بخش  اين  ار داريد. بعد از خواندندر اختي  چه ابزارهاييآن
  كند. پيدا مي  تغييرات آنها اطمينان

    بيمه
  درزمان  مصرفي  كاالهاي  كردن بيمه ، پرسنل تعهد  به  خدماتي  كارهاي.  است  وكار كسب هر در  مهمي مورد  بيمه
كنيد بايد در  مي  از اتومبيلي استفاده  دارند. براي نمونه اگر در شركت  توجه  در شركت  نگهداري يا و  نقل و  حمل
 ها كاروكسب  برخي. داريد نياز  ملك  بيمة  به هستيد خود كار و  كسب  محل  مالك اگر. شود ذكر  آن از  استفادهبيمه 

با كار   متناسب  بيمة  مختلف  باشند. الزم است انواع عمر ةبيم خواستار شركا  است  ممكن. دارند نياز  الضمان وجه به
  بيمه  زماني  ايد، محدودة كرده  داريد و چرا آنرا انتخاب  اي بيمه  نوع  خود را در نظر بگيريد. در اين بخش بگوئيد چه

  كنيد.  روز نگهداري  خود را به  به بيمة  مربوط  . اطالعات است  كسي  گر چه و بيمه  چقدر است
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    امنيت
  ناشي  كارگران نادرستي از آمريكا در كارها و  كسب  مشكالت  درصد 30 از  بيش امريكا  بازرگاني  اطاق  گزارش  برطبق

  .شود مي  مربوط  اطالعات و كاالها دزدي  به امر  اين. شود مي
را دور  ايرايانه  چاپي  هاي مثالً اگر داده؛ كنيد ذكر را خود كار به  مربوط  امنيتي  مسائل بخش اين در است الزم
كنيد،   بيني كار خود را پيش  به  مربوط  . مسائل است  اي صرفه  به  و مقرون  كاغذ ابزار مناسب  ريزيد خردكنندة مي

  ا انجامشم  براي  كاري  ايد و چه كرده  كنيد، بگوئيد چرا آنها را انتخاب  را تشريح  مورد استفاده  امنيتي  اقدامات
  را كاهش  بيمه  هاي توانيد هزينه مي  امنيتي  ابزارهاي  كنيد. با نصب  صحبت  بيمه  با نمايندة  رابطه  دهند. در اين مي
  كنيد.  و از كسب وكار خود محافظت  داده

    بازاريابي
و   در توسعه  خوب  امه بازاريابيشود. برن مي  مربوط  برنامه بازاريابي  جزئيات  شما به طرح توجيهي   اصلي  دومين بخش

وارد   بخش  بازار را با تأكيد بر بازارهدف موردنظر در اين  به  مربوط  . اطالعات است  و كار شما ضروري  كسب  موفقيت
آنها را تشريح نماييد. در   خود به  و خدمات  محصوالت  عرضة  هايو روش  كرده  خود را مشخص  كنيد. بايد مشتريان

ارزش صرف شدن را   زمان  ايننياز دارد اما   زمان  به  برنامه بازاريابي  و عرضة  . بررسي است  زمان  اصلي  جا عامل  اين
 از  كدام هر زير  بخش در. كنيد آغاز خود  بازاريابي برنامه  كليدي عناصر از  اي صفحه  يك  خالصة با را  بخش  اين .دارد
 اسناد  بخش در را هاداده و  توجيهي  هاي بيني پيش ، گزارشات.  كنيم مي  تشريح را  خالصه  اين در  شده ذكر موارد

  آورده  بخش  هستند بايد در اين  منطقي  از نظر شما  كه  . عناويني مفيد است  هم اينجا در  واژه كليد  روش. بياوريد
  شوند.

  بازار هدف :
 الزم. كندمي تفكيك مشتريان ديگر از را آنها كه دارند مشتركي خصوصيات كه است مشتريان از گروهيبازارهدف 

   .باشند تشريح كنيد شما مشتري آنها شود مي باعث كه را مشترك خصوصيات مجموعه اين است
  رقابت 

هايي است كه محصوالت يا خدمات مشابه را در يك بازار عرضه مي كنند. رقابت رقابت مستقيم ميان شركت
يي است كه داراي محصوالت و خدمات مشابه اما در بازارهاي هدف مختلف هستند. الزم هاغيرمستقيم ميان شركت

كنند در كدام بخش از  هاي آنان را تعيين كنيد. آنان سعي مياست كه هر دو نوع رقيب را ارزيابي كنيد و نگرش
يد بازار بهتر و بدون رقيبي پيدا توان توانيد به شكل بهتري در همان بازار عمل كنيد، آيا مي بازار نفوذ كنند، آيا مي

آوري، سازماندهي و ارزيابي اطالعات مربوط به رقابت از عناوين مطروحه در ذيل استفاده كنيد.  براي جمع كنيد؟
آناليز شما در مورد اين اطالعات به برنامه ريزي ورود به بازار كمك مي كند. تعيين كنيد سهم بازار فعلي رقابت 

  وانيد اين سهم را بدست آوريد يا بايد جاهاي خالي بازار را پر كنيد.ت چقدر است؟ آيا مي
  عناوين مربوط به مقوله رقابت

  هاي توزيعشيوهـ 4   محصوالت يا خدمات ارائه شدهـ 3    محل ـ2    نام رقبا  ـ1
  )شركتي هايفروش شخصي، هايفروش فروشي، خرده فروشي، عمده(    
  نقاط ضعفـ 8نقاط قوت   ـ 7   سهم بازارـ 6  عملكرد(گذشته وحال)ـ 5

بعد از تكميل اين بخش شما و قرض دهنده از رقبا، محل آنها، محصوالت يا خدمات عرضه شده توسط آنها، برنامه 
  رقابت با آنها مطلع خواهيد شد.
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  شيوه هاي توزيع
ست از نحوة انتقال فيزيكي محصوالت به مشتريان. توزيع رابطة نزديكي با بازار موردنظر دارد. در ا توزيع عبارت

فروشيد آيا مشتريان شما از طريق پست يا بوسيلة  اين بخش الگوهاي خريد را مشخص كنيد. اگر محصولي را مي
دهند، آيا شما محصول خود  جام ميكنند يا اينكه خريد خود را به شكل مستقيم از فروشگاه ان كاتالوگ خريد مي

هاي  فروشيد؟ درصورت حمل محصول چه كسي هزينه را به شكل مستقيم يا از طريق نمايندة توليد كننده مي
ها براي پاسخ دادن به  كنيد؟ از كليد واژه اي استفاده مي كند و از چه نوع حمل كننده حمل را دريافت مي

هاي حمل كننده،  هاي مربوط به هزينه كنيد. گزارشات آماري، برگه هاي مربوط به طرح توزيع استفاده پرسش
  قرارداد با نمايندگان توليد كننده يا ديگر اسناد مربوطه را اضافه كنيد. 

  تبليغات
رساند كه محصول و خدمات شما خوب و مطلوب است. تبليغات خود را  تبليغات اين پيام را به مشتريان شما مي

كند كه كدام كانال تلويزيون، راديو يا كدام  باتوجه به بازار موردنظر تهيه كنيد. تحقيق بازاريابي شما مشخص مي
د دراين رسانه ها را ارزيابي كنيد. نسخه هايي از تر است. تبليغات رقباي خو نشريه براي بازار موردنظرمناسب

 را خود تبليغاتي هاي هزينه بگوئيد دهنده قرض به. كنيد تهيه توزيعيتبليغات خود مثل بروشور، تبليغات پستي و 
 رقابت رسد، مي موردنظر بازار به چگونه شما پيام ايد، كرده انتخاب را روشها اين چرا كنيد، مي صرف كجا در

شود، طرح تبليغاتي شما چقدر هزينه دارد و از چه نوع فرمتي براي تبليغ استفاده  تي شما چه زماني آغاز مياتبليغ
  كنيد. مي

  گذاري قيمت
گذاري شما در موفقيت كسب و كارتان بسيار مهم است و با تحقيق بازار و آناليز مسائل مالي تعيين  ساختار قيمت

گذاري  گذاري در دامنة بين حداكثر و حداقل قيمت است. سقف قيمت متشود. استراتژي بازاريابي اصلي، قي مي
اي است كه مشتري براي يك محصول يا خدمات  شود و بيشترين هزينه (حداكثر قيمت) بوسيلة بازار تعيين مي

كند و بر ارزش درك شده مشتري از محصول يا خدمت مبتني است.شما بايد مشخص نماييد كه  پرداخت مي
كنيد چيست، ماهيت تقاضا چيست و چه  ت چقدر است، كيفيت محصول يا خدماتي كه ارائه ميهزينة رقاب

توانيد محصول يا خدمات خود  ترين قيمتي است كه با آن مي كنيد؟ قيمت حداقل پائين بيني مي اي را پيش آينده
ها را در نظر بگيريد.  هزينهمين كرده و سود قابل قبولي نيز دارد. تمامي أهاي شما را ت را عرضه كنيد كه هزينه

  مواد خام، هزينة سربار دفاتر، حمل و نقل، هزينة خودرو، ماليات، بازپرداخت وام و بهره تعدادي از موارد هزينه
ها امكان دادن  كند. اختالف ميان قيمت هستند. كسب و كار سودآور با قيمت بين حداقل و حداكثر كار مي

  كند. م ميها و برگشت را فراه تخفيف، بدهي
 اين مورد در بايدريد. اثير بگذأهاي ترويجي و تشويقي بر ارزش درك و استنباط شده توسط مشتري ت با فعاليت

 عرضه را آنها رقبا ديگر كه كنند مي عرضه چيزي چه شما خدمات و محصوالت كه كنيد گيري تصميم مطلب
  كنيد.ج تروي فرد به منحصر مزيت عنوان به آنرا بعد و كنند نمي

  طراحي محصول 
كند. اين موارد اولين چيزهايي هستند كه  بندي و طراحي محصول در موفقيت كار شما نقش مهمي بازي مي بسته

بندي در نظر  هاي بازار موردنظر خود را در طرح نهايي محصول و طراحي بسته آيند. خواسته به چشم مشتري مي
رنگ ماده و عبارات چاپ شده روي محصول مشخص كنيد.  بگيريد. موارد مطلوب را از نظر اندازه، شكل،
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گذاري  بندي و برچسب كند. از قوانين مربوط به بسته بندي، توجه عمومي را تا حد زيادي به خود جلب مي بسته
بندي استفاده  هاي مربوط به طرح محصول و بسته صحيح استفاده كنيد. از كليد واژه براي پاسخ دادن به پرسش

ها) را ضميمه كنيد. اطالعات مربوط به حقوق مالكيت مثل حق كپي رايت، نشان ا يا تصاوير (عكسه كنيد. طرح
  تجاري يا حق اختراع را اضافه كنيد.

  زمانبندي ورود به بازار
ريزي دقيق نياز دارد. عرضة محصوالت و خدمات  زمانبندي درود شما به بازار بسيار مهم است و به تحقيق و برنامه

ثير بسيار دارد. نحوة دريافت محصول توسط مشتري تحت تاثير فصل، أمكان درست بر موفقيت شما تدر زمان و
  شرايط جوي و تعطيالت قرار دارد.

  محل 
اگر انتخاب محل به بازار هدف ارتباط دارد آنرا در اين بخش از طرح تجاري وارد كنيد. داليل انتخاب خود را ذكر 

آيا اين محل با تصويري كه از كسب وكار موردنظر داريد منطبق است، در  كنيد. ماهيت همسايگان شما چيست،
 چيست، خريد يا اجاره وشرايط وضعيت چيست،اين منطقه رقابت در چه سطحي است، الگوي تردد و رفت وآمد 

ه است شد ورشكست منطقه اين در شركتي گذشته ماه چند ظرف آيا چيست، شما موردنظر محل فعاليت سابقة
(فعاليت خود را تغيير داده است)، اگر اينطور است ببينيد آيا اين امر به محل فعاليت ارتباطي داشته است يا خير. 

هاي  را در آن اجراء كنيد مبناي اقتصادي قوي و محكمي دارد، چه محل اي كه قصد داريد طرح خود آيا منطقه
  توانيد آنها را در نظر بگيريد. يهايي هستند كه م ايد؟ اينها پرسش ديگري را در نظر گرفته
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  فصل سوم ارزشيابي پاياني
  

 
  
  
  
  
  

عنوان 
 فصل

تكاليف عملكردي
 (واحدهاي يادگيري)

استاندارد عملكرد
 (كيفيت)

نتايج مورد
 انتظار

نمره شاخص تحقق

 
 
 
: 3فصل 

اقتصاد 
كشاورزي 
و امنيت 
 غذايي

ـ تحليل اقتصاد 1
 كشاورزي

تحليل نقش 
توسعه كشاورزي در 

اقتصادي ـ تعيين 
هاي تأثير شاخص
اقتصادي در 

 كشاورزي

باالتر از حد 
 انتظار

رابطه مقدار مصرف يك نهاده با مقدار توليد 
يك محصول ـ توليد منطقي در كشاورزي ـ 
انتخاب نوع محصول براي توليد ـ مفهوم 

 كنندگانتوليد از نظر مصرف

3 

ـ تعيين نقش 2
كشاورزي در توسعه 

 اقتصادي

رابطه مقدار مصرف يك نهاده با مقدار توليد  در حد انتظار
 يك محصول ـ انتخاب نوع محصول

2 

پايين تر از 
 حد انتظار

 1 بررسي و تحليل اهميت اقتصاد كشاورزي

  1نمره مستمر از 
  3نمره واحد يادگيري از 
  20نمره واحد يادگيري از 
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ع

4فصل 
سيسات باغبانيأت

 دار چيست؟خزانه هواي آزاد و پوشش-
 برداري آن چگونه است؟انواع گلخانه، شاسي گرم و سرد، ساختار و نوع بهره-
 عوامل مؤثر بر اتالف حرارت چيست؟-
 اي) در گلخانهفشار (قطره طراحي سيستم آبياري تحت-
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  مقدمه
 بازارهاي وجود غذايي، موادهب جامعه نياز خاك، و آب محدوديت جمعيت، رشد فرهنگي، و اقتصادي سريع رشد
 محصوالت كشت توسعه موجب اخير هايسال در فصل از خارج محصوالت توليد هب منديعالقه مصرف و بزرگ
 مخصوصاً پرورش گياهان باغي منظور نگهداري وهاي تحت كنترل و پوشيده به د محلايجا .است شده ايهگلخان

تر از دنبال دارد كه مهماهدافي را بهاست. اين موضوع  اميالز ،وجود دارد جوي براي مناطقي كه خطر عوامل نامساعد
دست آوردن محصوالت در غير هتوان توليد خارج از فصل يا پيش رس كردن بسياري از محصوالت و ب همه مي

چنانكه هاي باغباني آنموطن اصلي را نام برد. خوشبختانه در كشور ما با وجود تنوع آب و هوايي اهميت ساختمان
هاي پيشرفت گلكاري با اين وجود در چند سال اخير حداقل در بخش ؛ت، آشكار نيستبراي ديگر ممالك مطرح اس

   :ندرترين آنها به شرح زيه است كه مهموجود آمدهسيسات مختلفي بأشود و بر همين مبنا ت چشمگيري مالحظه مي
  خزانه هواي آزاد

كه هاي مختلف اندازهاي بهست از كرت يا باغچهاخزانه هواي آزاد عبارت
ر در آن ابتدا بذد. باش مناسب مي زهكشي و با خاك اصالح شده داراي

محل كشت اصلي كاشته شده و پس از رشد كافي نشاهاي حاصله به
پرورش نشا،، پيش رس كردن سبزيجات  خزانه براييابند. از  انتقال مي

  .شود استفاده مي ...و
 شاسي سرد

سرما است. فاظت گياهان حساس بهترين وسيله براي حشاسي سرد ساده
ترين شاسي سرد جعبه چهارگوشي است كه ارتفاع ديواره جلوئي آن ساده
با شيشه تر از ديواره عقبي است اين جعبه بدون ته بوده و روي آن كوتاه

دست آوردن نشاء ههاي سرد براي ب شود. از شاسي يا پالستيك پوشيده مي
استفاده  ،اندهايي كه در گلخانه ريشه دار شده و براي مقاوم كردن قلمه

   .شود مي
  

  
  

  
 شاسي گرم

شود. منبع  ميمين حرارت استفاده أاي براي ت وسيله از شاسي گرم مانند شاسي سرد است با اين تفاوت كه در آن
   .شود مين ميأهاي حرارتي تو يا جريان هواي گرم و يا كابل هاي مدرن امروزي ازسيستم آب گرم حرارتي شاسي
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 تونل پالستيك
دست هكشت و بهاي پالستيك اقدام به ري از تونلگيامروزه با بهره 

هاي  ه مهم در ساختن تونلكنند. نكت فصل ميآوردن محصوالت غير
كار گرفته شده تحت عنوان ههاي ب قت در مقاومت لوله، دپالستيك
   .در برابر عوامل نامساعد جوي است مقاومت پالستيك اسكلت و

  
  گلخانه

داخل آن قابل كنترل بوده و با كنترل  گياهان گلخانه فضاي محدود مسدودي است كه عوامل موجود در اطراف
يا در  فصل و خارج ازتوان محصوالتي را در  نور) مي ـتهويه  ـرطوبت  ـمحيطي (حرارت  عواملثير أشدت و مدت ت

   .توليد و عرضه نمودآنها غير از موطن اصلي 
اي در مناطق روستايي كشورهاي صنعتي و با آب و هواي ماليم و درجه حرارت معتدل توليد محصوالت گلخانه

هاي حتي كوچك هاي مرغوب در زمينز در حال افزايش است. پرورش ميوهحتي مناطق استوايي روز به رو
و گرمسيري و  ها امكان كشت در برخي مناطق خشكساكنين فراهم آورده است. گلخانه براي را هاي خوبيمدآدر

  .ندوجود آورده اغير قابل كشت را به
وارد براي حداقل سرمايه طراحي و در بسياري م باشندميهاي پالستيكي اغلب مناسب آب و هواي معتدل گلخانه

  با هزينه هاي پايين است. هاي كوچك بهره وري باالزيرا كه هدف سيستم ؛شوندمي
  شرايط آب و هوايي

  سرعت باد ـ6     تبخير ـ5      رطوبت ـ4     بارش ـ3      دما ـ2     تابش ـ1
  خورشيد تابش

تابش خورشيد در سطح زمين شود. تدريج كمتر ميبر اثر جذب، بازتابش و انعكاس بهتابش خورشيد در جو زمين 
كند. وجود بخار زياد وجود در جو مانند ابرها تغيير ميفصل، زمان روز و عوامل مطول و عرض جغرافيايي، بسته به

ماند. براي پرورش توايي متوسط تابش خورشيد ثابت ميكند. در مناطق اسد زيادي تابش را كم ميدر جو تا ح
كره زمين متوسط ماهانه انرژي تابشي چقدر است. در بيشتر مناطق كه محصوالت كشاورزي مهم است بدانيم 

 روز در رشد براي گياهان نياز مورد اشعه مقدار حداقل. است زياد تابستان و زمستان در روزانه تابش بينتفاوت 
2kWh/m 2-3/2  (كيلو وات ساعت بر مترمربع)باشد.مي  

  دما
 آزاد دريا، باد، وجود ابر در جو عوامل زيادي از جمله تابش خورشيد، فصل، ارتفاع از سطحي است كه بهايرمگدما 

رو ذكر عباراتي ثابت در اين زمينه دشوار است. با افزايش ارتفاع از سطح آزاد دريا دما كاهش ايندارد. ازبستگي .. .و
  مي يابد.

   ندگيبار
از  آب يك عنصر حياتي براي رشد گياهان است. در يك ناحيه الزم است كه براي حفاظت از رشد گياهان اطالعاتي

  نرخ بارش، توزيع فصلي، شدت و دوره آن داشته باشيم. 
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  آب و هواي گلخانه 
ها طراحي متفاوتي گلخانه ،هاري و شرايط زندگي، مصالح و هزينهنوع كاربوه بر شرايط آب و هوايي، بسته بهعال

ها در اما از خوردگي موريانه ،تري دارند با چوب ساخته شده و ارزانترندهايي كه دوره كاري كوتاهدارند. گلخانه
شوند هاي چوبي ساخته ميهاي فوالدي گالوانيزه با پايهساله از لوله 6ـ4 هاي با دوره كاريامان نيستند. گلخانه

  شان طوري است كه براي گياهان بلندتر مانند موز مناسب باشند.و طراحي
  انتخاب محل گلخانه

 :دنر نظر گرفته شونكات زير بايد د براي انتخاب محل مناسب
  .فاصله تا بازار و هزينه هاي حمل و نقل ـ4  ي كارنيرو دسترسي به ـ3  آب و برق ـ2  شرايط محيط زيست ـ1

  .وزش باد و باران داردميزان جهت گلخانه بستگي به
  .كاري بايد هم جهت باد باشندها براي تبخير و خنكاز نفوذ باران جلوگيري كنند و فنبايد  هادريچهدهانه 

  .هاي بلند و درختان نبايد جلوي هوا را گرفته و سايه ايجاد كنندشرايط طبيعي مانند ساختمان
  .بايد باد شكن هاي مصنوعي ايجاد كرد ،در اماكني كه سرعت باد باالست

   .داشته باشدشيب كمي به سمت گلخانه خليه آب باران جهت تتوپوگرافي خاك بايد 
   

  است. سازه ضعيف كه بر اثر باد تخريب گشتهدر شكل مقابل 
  
  
  Greenhouse Structuresشرايط بناي گلخانه  

ها براي محافظت از محصوالت بايد در برابر باد و طوفان يا گلخانه
هايي داشته باشند كه در شب بسته شوند. در بايد هواكش ها همچنينايمن باشند. آن هاي خيلي پايينرطوبت

  :ه شوندها موارد زير بايد در نظر گرفتطراحي پالستيكي گلخانه
  سازند.فرم هاللي ميبه را هاگلخانه براي اين منظور معموأل :ثبات كافي در برابر بارهاي ناشي از باد ـ1
 ر ادامه بيشتر توضيحمشخصات فني (داندازي با توجه بهنصب و راه ـ2

  داده مي شود.)
   دهنده بين سازه نبايد تحت بار حركت كند.اجزاي اتصال ـ3
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  گلخانه تاتصاال اجزاء 

 استاندارددار با توجه بههاي قوستونل فونداسيون بايد قابليت تحمل بارهاي مكشي و فشاري را داشته باشد. ـ4
  .شوندمي محاسبه  NEN 3859  هلندي گلخانه

   
  گلخانهسازه فونداسيون 

  

   يلم پالستيك نبايد توسط باد كشيده يا جمع شود و بايد ساختار محكمي داشته باشد.ف ـ5
اجزا فوالدي در  .با اجزاي فوالدي كه بر اثر تابش گرم شده در تماس باشند اًهاي پالستيك نبايد مستقيميلمف ـ6

  شوند.گرم مي º c70 كاري يا رنگ شوند. آنها در اثر تابش خورشيد تايقپالستيكي عا رمحل تماس بايد توسط نوا

  
  عايق كاري اجزا فوالدي با رنگ سفيد پالستيكي

  

  دهد.كاهش مي %15-10 بريزد. سقوط قطرات از سقف عبور نور را گياهان روي داخلي سطح از نبايد هاكندانسه ـ7

  
  سقوط قطرات از سطح داخلي و كاهش عبور نور
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 يا سقف هاديواره از نبايد آبي هيچ. است ضروري باران آب آوريجمع و تخليه براي عميق هايچاله يا هاناودان ـ8
  .كند نفوذ گلخانه داخلبه كف

  .شود استفاده ايگلخانه ساز ساخت و طراحي در صرفهبه مقرون و دوام با مواد از ـ9
  .شود استفاده بايد بادشكن از باالست باد وزش سرعت كه مناطقي در ـ10

  ي گلخانهكنترل آب و هوا
 شب، سرماي و روز گرماي در  ثر است. حفظ درجه حرارت محيطؤبسيار در رشد گياهان م گلخانهآب و هواي 

  دقت كنترل شوند.به يگي از مواردي است كه بايستكافي هم و نور 2CO وجود
  هاي اصلي در يك گلخانهنيازمندي

شد بايد سيستم  بيشتر ºC27از دماهاي با چند دهانه اگر متوسط در گلخانه :تهويه مطبوع مناسبراندمان  ـ1
  تهويه از سقف نيز نصب شود.

  د.ننصب شو ،كمتر است  ºC12از فن هاي قفل شونده بايد در مناطقي كه دماي هوا از ـ2
متر باشد؛  3 تري دارد. ديوارهاي جانبي بايد بيشتر ازهاي بزرگتر در روزهاي گرم شرايط مساعدكنترل گلخانه ـ3

  آورد.فراهم مي و نور كافي را 2CO ها بسته استاين ارتفاع در روزهاي سرد كه درب
بيرون كم شود. موادي كه حرارت از داخل بهفيلم پالستيك بايد طول موج تابش پاييني داشته باشند تا انتقال  ـ4

 درو هاي سقف خارج شده باعث شده تا حرارت از طريق پوشش ،كنندهاي تابشي بلند را منتقل ميطول موج
زير نقطه شبنم دهد. اگر درجه حرارت گياهان بهنتيجه دماي محيط كمتر از بيرون گشته و وارونگي دما رخ مي

هاي باشد. براي حفظ دماي محيط در سرماي شب از جاذبكه براي گياه خطرناك مي شودميتشكيل قطره  ،برسد
  شود.گرمايي استفاده مي

   
د تا هواي گرم داخل را نها داراي منافذ نشتي و درز نباشسازه بايد درست ساخته شود؛ بسيار مهم است كه سازه ـ5
كه رطوبت صورتيرخ دهد و در دما باشند. اگر وارونگيها ميها و دربفن د. منابع اصلي نشتنبيرون هدر نده به

  .گيردانجام بهتر است تهويه گلخانه در صبح  ،بيش از حد باال رود

    
  هايي از سازه گلخانهنمونه
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گرمايش (تجهيزات گرمايشي هاي سرد زمستان براي پرورش محصوالت كشاورزي نياز بهسالن گلخانه در ماه ـ6
  دارد. )خورشيدي يا گرمايش از كف

  
  ينوعي سيستم گرمايش

  

  پايين بايد استفاده شود. تبخير هاي آبياري با راندمان باال وسيستماز  ـ7

  
  اي از سيستم آبياري گلخانهنمونه

  نواع گلخانها
  د:كننگلخانه را بر اساس نوع استفاده و كاربري آن به چهار دسته تقسيم مي 

  گلخانه تجارتي  ـ4گلخانه تفريحي و سرگرمي  ـ3گلخانه تحقيقاتي  ـ2گلخانه آموزشي  ـ1
  :)Teaching Greenhouse(گلخانه آموزشي -1

         
  گلخانه آموزشي
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كارآموزان و دانشجويان ها آموزش مراحل كاشت، داشت، برداشت و مديريت گلخانه بهدف اصلي از احداث اين نوع گلخانهه

بنابراين گلخانه بايد امكانات كشت خاكي و هيدروپونيك را داشته باشد، اين گلخانه بايد داراي تمامي استانداردهاي  ؛باشدمي
هاي كشت جهت تردد كارآموزان بيشتر آموزش داده شود. فاصله بين رديف گلخانه تجارتي بوده و كارآموز با شرايط واقعي كار

 ،هاي كنترل دماسرمايشي، آبياري و سيستم، كليه تجهيزات جانبي، گرمايشيها مجهز بههباشد. اين گلخانها مياز ساير گلخانه
، زيبا هاي آموزشيباشد. تجهيزات داراي كمترين آلودگي صوتي بوده و فضاي گلخانه همانند تمامي مكانو... مي CO2رطوبت، 

  و جذاب باشد.
كربنات هاي پليها از شيشه يا ورقهباشد. نوع پوشش مناسب اين گلخانهگلخانه آموزشي بايد در تمام فصول سال قابل استفاده 

  گردد. هزينه و بازگشت سرمايه نيز مورد نظر نيست.لي اتيلني (پوشش موقت) توصيه نميهاي پهيچ وجه پوشش است، به
  :)Research Greenhouseگلخانه تحقيقاتي ( -2

، رطوبت، 2COپارامترهاي دما، نور،  ثيرأح ساختار ژنتيكي، كشت بافت، تها تحقيق و اصالهدف از احداث اين نوع گلخانه
بنابراين  باشدها در گل و گياه ميهاي ميكروبي، ويروسي، قارچي و آفات و بيماريرشد و نمو، بررسي انواع آلودگي تهويه،

گونه د كه هيچام گيرانجصورتي هسقفي بايد بها متفاوت است. تعبيه پنجره كناري و اير گلخانهكنترل پارامترهاي محيطي با س
  درز و شكافي بين پنجره و محل نصب آن نباشد.

  
  گلخانه تحقيقاتي

 

  توان موارد زير را نام برد:ها مياز مشخصات مهم اين گلخانه
  هستند. هاي اتوماسيون* مجهز به سيستم

  باشند.ميها مجهز به توري ضد حشره * پنجره
  متر مربع است. 500تا  250هاي تحقيقاتي مساحت گلخانه * معموالً

  است. پلي كربنات آنها از شيشه يا ورقه* پوشش 
  گيرد.، هيدروپونيك و بر روي سكو انجام مينوع كشت * معموًال

  * هزينه احداث اين نوع گلخانه بسيار زياد است.
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 ):Hobby Greenhouseگلخانه تفريحي و سرگرمي ( -3
ينتي هاي زها و درختچهها بيشتر براي نگهداري گلدانگلخانهاين نوع 

جهت ها بههگيرد. زيبايي فريم اين گلخانخانگي مورد استفاده قرار مي
 ايها از اهميت ويژهيا باغچه هاي باز منازل واستفاده آنها در فضا

جز مواردي كه از فضاي داخل ها بهبرخوردار است، مساحت اين گلخانه
    باشد.گردد، كوچك ميستراحت استفاده ميي پذيرايي و يا اآن برا

  گلخانه تفريحي و سرگرمي
  

  هاي پلي كربنات است.ها عمدتاً از آهن گالوانيزه و پوشش آن نيز از شيشه و يا ورقاسكلت اصلي اين گلخانه
  :)Commercial Greenhouseگلخانه تجارتي (-4

   شرح زير است:تجارتي بههاي اهداف مورد نظر از ساخت گلخانه
  * توليد محصوالت خارج از فصل توليد در فضاي باز

  * حداكثر توليد در واحد سطح
  توليد در فضاي بازهزينه توليد در واحد سطح نسبت به* كاهش 

  ..).استفاده بهينه از نهادهاي كشاورزي ( آب، بذر،كود، سموم و* 
  * استفاده از روش كشت هيدروپونيك (آبكشت)

  هابيماريها و كنترل آفات، آلودگي *
  زايي* اشتغال

  هايي كه امكان كشت باز در آنها وجود ندارد.* استفاده از زمين
  * قابليت رقابت با ريسك كم در بازار

  گردد.ساختار گلخانه مشخص مي ،نوع محصول مورد نظر جهت توليدبا توجه به
تر از مربع و براي مساحت باالمتر 5000صرفه باشد مقرون به داراي توجيه اقتصادي و كهگلخانه حداقل مساحت 

 )هابيماري  آفات و، رطوبت، ، تهويهCO2دما،  ،(نور كنترل بيشتر پارامترهاي محيطي مربع نيازمند بهمتر 5000
  .باشدمي

    
  هاي تجارتيگلخانه

  :بندي گلخانه بر اساس شكل ظاهريتقسيم
  :)A Frame(سقف شيرواني  ـ1

ب اين شي باشد.گذاري اين مدل ميكند دليل ناممي Aكلمه نوع گلخانه كه شكل آن را شبيه بهاين  در تاج وجود زاويه
  باعث  طرفيو از طرفين شده  به هدايت تعرق داخل گلخانه مچنينسمت ناوداني و ه تند باعث هدايت برف و باران به
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ده از ماكزيمم داخل گلخانه براي استفاسمت اشعه نور بهشكست 
ها ساير پوشش دليل وزن زياد شيشه نسبت بهگردد. بهتابش نور مي

ها از همديگر كم كمانها و و همچنين ابعاد كم شيشه فاصله ستون
بوده، وزن سازه در واحد سطح زياد است و بنابراين سازه سنگين و 

در مناطق بادخيز و بارش برف  باشد. اين سازه معموالًگران مي
-گردد. ضريب انتقال حرارت شيشه نسبت بهساالنه زياد احداث مي

رود. شمار ميباشد كه از معايب اين سازه بهها باال ميساير پوشش
هاي دو جداره توان از پوششميبراي برطرف نمودن اين نقيصه 

بيشتر  مستلزم صرف هزينه كربنات استفاده نمود كههاي پليورق
  است.

  
  گلخانه با سقف شيرواني

  
  

  باشد:داليل ذيل از شيشه ميها بههپوشش اين نوع گلخان
  * ضريب عبوردهي باالي نور

  * بهره برداري در چهار فصل سال
  )Curved Roofسقف قوسي ( -2

 قرار زير است:بهداليل استفاده از سقف هاي قوسي
خوب حجم و فضاي كافي است؛ * شرايط الزم براي يك گلخانه  

زيرا هر قدر حجم و فضاي يك گلخانه بيشتر باشد چرخش هوا در 
مقدار الزم براي انجام عمل فتوسنتز به CO2 گلخانه بهتر و در نتيجه

  گيرد.كافي در اختيار گياه قرار مي
  * كاهش سطح تبادل حرارتي

  هاي مختلف* سازگاري با اقليم
  * كاهش مصرف سوخت

  
  گلخانه با سقف قوسي        

  هاي بزرگاحت* امكان احداث در مس
  (پرتابل) اي* نحوه مونتاژ پيچ و مهره

   
الك سازه توسط پليراحتي نصب و بهاتيلن ( نايلوني) در زمان كمتري و بههاي پليهاي سقف قوسي، پوششدر سازه
وزن كم .ددهنكمترين مقاومت را در برابر باد از خود نشان ميجهت ظاهر آيروديناميكي ها بهشوند، اين سقفپيچ مي
وزن سازه در واحد كه شود ها در برابر باد و برف باعث ميايلون) و همچنين مقاومت اين سازهاتيلني ( نهاي پليپوشش

ديگر ) كمتر است. از A frameسازه سقف شيرواني (راين قيمت سازه سقف قوسي نسبت بهبناب ؛سطح كمترباشد
) Anti fog red lightنور قرمز ضد مه (اتيلني تبادل حرارتي پايين و همچنين خواص ويژه هاي پليمحاسن پوشش

  اي بطور مفصل توضيح داده خواهد شد.هاي گلخانهاست كه در بخش پوشش
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درصدي  40كاهش داخل آن است كه باعث كردن سازه و تزريق هواي فشرده بههاي تونلي، دو پوشقابليت ديگر سازه
  نمايد.را برطرف مياي مشكل تعريق طور قابل مالحظههرف انرژي فسيلي شده و بمص

تر و استفاده بهينه از تمامي سطح، قوس را بر اسپن براي كشت و تردد راحتاي مولتيهاي گلخانهدر سازه
عنوان توان بهمورد را ميدو  باشد.متر مي2ها حداقل ارتفاع ستون كنند.هاي عمودي نصب ميروي ستون

  ها نام برد:عيب مشخص اين نوع گلخانه
صورت افقي بوده و اين امر عدم هدايت صحيح برف و ماندن هسطح پوشش گلخانه در باالترين نقطه ب ـ1

ردن سازه و يا تغيير سقف اين نقيصه با استفاده از دو پوشش ك .مراه داردهرطوبت و تعريق در آن نقطه را به
هايي همچون كنترل رطوبت با افزايش دما نيز براي كاستن رطوبت روشاز البته  گنبدي مرتفع كرد. به قوسي

  گردد.داخل گلخانه استفاده مي
تر از ها مشكلسيستم پنجره براي اين نوع گلخانهباشد. احداث ها در تهويه ميمشكل دوم اين نوع گلخانه ـ2

از  اينكه تهويه طبيعي هوا براي كاستن هزينه كنترل دما و رطوبتاست. با توجه به A Frameهاي گلخانه
  اهميت است. يح و كارايي اين سيستم بسيار حائزلذا اجراي صح ،باشدهاي تجاري ميمهمترين عوامل گلخانه

تهويه با  گردد.ها اجرا ميهاي مختلف در اين نوع گلخانههايي مانند استفاده از پنجره سقفي در مدلروش
  گردد.هاي تجاري استفاده ميه) نيز براي كارآيي بيشتر در گلخانRoll upهاي جانبي (جرهپن

باشد كه آن در باالترين نقطه سازه از مزايا و پارامترهايي مياز ساخت پنجره با سطح تهويه باال و استفاده 
  د.ننمايهاي سازنده بر آن تاكيد ميشركت

  :)Golhic archگلخانه سقف گنبدي( ـ3
هاي تونلي با اساس گلخانه با سقف گنبدي براي استفاده از گلخانه

باشد. در اين طرح هاي سقف قوسي ميهدف رفع دو نقيصه گلخانه
آيد، لذا حالت گلخانه شيرواني در ميتاج گلخانه از حالت قوس به

همراه حل مشكالت در اين طرح تمام مزاياي گلخانه تونلي را به
هاي شت. از اين طرح باالجبار در گلخانهسقف قوسي خواهيم دا

    گردد.هاي باال استفاده ميتونلي با عرض
  گلخانه با سقف گنبدي

 اي) در گلخانهطراحي سيستم آبياري تحت فشار (قطره
 ،الگوي كشت ،ثر از شرايط اقليمي، فصل كشتأاي متياري تحت فشار در يك واحد گلخانهطراحي سيستم آب
اس اساي بر تحت فشار داخل يك واحد گلخانه طراحي سيستم آبياريباشد. چنانچه مينوع محصول و... 

(فاصله  20/1*45/0*45/0صورت هفرنگي بالگوي كشت گوجهصورت گيرد و فرنگي الگوي كشت گياه گوجه
در  ود،شمتر) در نظر گرفته  20/1 و عرض راهرو 45/0ها و فاصله رديف 45/0ديف از يكديگر ر روي ها بربوته

رديف گياه قرار  10گيرد. در نتيجه در هر دهانه تعداد ديف دو تايي قرار مير 5متري تعداد  8هر دهانه 
عنوان فضاي خالي متر به 3از طرفين گلخانه مجموع  متر است كه 5/47  خواهد گرفت. طول گلخانه برابر با

. باشدمتر مي  5/44ت اين طول رديف كشنابرب .شودمي.. در نظر گرفته .منظور سهولت در امور گلخانه وهب
د. براي هر بوته يك عدد بوخواهد بوته  990بوته و در هر دهانه برابر با  99گياه در هر رديف برابر با  تعداد
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فرنگي برابر اي در مورد الگوي كشت گوجهنظور شده است. در نتيجه دبي لحظهساعت م برليتر  2خروجي آب 
  است با:

( )/ /
lit

s = × × × ×1 45 4450 10 2 2 36001  
توزيع آب در مورد متر منظور خواهد شد تا ضمن توانايي بر ميلي 16براي هر رديف گياه نيز دو رديف لوله تيپ

  مين آب ساير الگوهاي كشت نيز باشد.أفرنگي بتواند جوابگوي تالگوي كشت گوجه
يفي، شبكه آبياري آبياري براي كشت انواع سبزي و صبردار در استفاده از سيستم از اين رو جهت سهولت كار بهره

اين مورد از بقيه موارد اي در چون دبي لحظه .فرنگي طراحي شده استاي بر اساس گياه گوجهواحدهاي گلخانه
  باشد.ه از ساير الگوهاي كشت بزرگتر ميهاي مورد نياز داخل گلخانباشد و در نتيجه قطر لولهبيشتر مي

آبياري خواهد شد. بدين ترتيب كه براي  ست كه در هر بار آبياري دو دهانهترتيبي ابه راحي شدهسيستم آبياري ط
، باز ن از كنترلر تعبيه شده در گلخانهاينچ منظور شده است كه با فرمان گرفت 1 دو دهانه يك شير برقي سايز هر

  نمايد.هد شد و سپس شير برقي دوم عمل ميشده و عمل آبياري انجام خوا
ثانيه است ( در اين مورد  برليتر  1ها برابر با يك گلخانه مستقل از تعداد دهانه اي مورد نياز داخلدبي لحظه

هاي داخل گلخانه و قطر لولهمين اين ميزان آب أپيشنهادي) و سيستم آبياري اتوماتيك داخل گلخانه براي ت
  شود.براساس آن طراحي مي

  ثر بر اتالف حرارتؤعوامل م
هايي كه تر يا آنهاي قديميگلخانه دارد.ها بستگي به عمر و شرايط گلخانه فات حرارتي و نفوذ هوا در گلخانهاتال

هاي اي يا ورقايي كه پوشش شيشههشود. گلخانههواي سرد بيشتري واردشان مي ،در و ديوارهايش ترك برداشته
 اند؛ نفوذ هواي كمتري دارد.ذير تشكيل شدهپه پالستيك انعطافبزرگ پشم شيشه داشته و از يك يا دو الي

دليل ضعف در ها اگر بههاي ورودي و خروجي فنثر زيادي روي نفوذ هوا دارد. پرهسيستم تهويه گلخانه نيز ا
 ها بايد كامالًكنند. منافذ پنجرهشوند، هواي زيادي را جا به جا ميطراحي يا عدم روغنكاري به درستي بسته ن

ان، خاك و تجهيزات گلخانه جذب تابش خورشيد توسط گياه پوشيده باشند تا جلوي ورود هواي سرد را بگيرند.
   .كنندبيرون منتقل ميشود. سپس آنها دوباره اين تابش را بهمي

دارد. مواد بستگي نوع شيشه، دماي محيط و پوشش ابري منطقه بهمقدار افت حرارت تشعشعي 
  دهند.محيط پس مي% تابش حرارتي را به4ر از كم كمتپالستيكي مح
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  محاسبات كاربردي
يك سري از اطالعات است كه در هاي كشاورزي در يك منطقه مستلزم تهيه مروزه، انجام هرگونه فعاليتي در زمينها

   طول، شيب زمين، مساحت سطح و حجم. گيريند از: اندازهااين اطالعات عبارتانجام كار نقش اساسي دارند.  نحوة

  پياده كردن يك امتداد:
متري را با  100عنوان مثال: وقتي كه بخواهيم يك طول م است كه يك امتداد مشخص شود. بهدر برخي از كارها الز

بايد بين نقطه گيري از امتداد مورد نظر منحرف نشويم، گيري كنيم، براي اينكه هنگام اندازهمتري اندازه 20يك نوار 
گذاري كنيم، براي اين منظور در ابتدا و متر عالمت 20فواصل تقريبي ير و انتهاي آن نقاط ديگري را بهابتداي مس

  كنيم.دهيم و امتداد را مشخص ميهايي قرار ميگذاري شده نيز ژالنانتها و نقاط عالمت
  : امتداد گذاري و متر بين دو نقطه1فعاليت عملي
  ، ميخ چوبي يا گچمتري 30ژالن، متر  نياز: وسايل مورد

 كنند.مي متر كه آنرا روي نقاط مستقرتا چند سانتي 2متر و قطر متوسط 2طول چوبي بهعبارت از نيزه فلزي يا ژالن 
هاي متفاوتي را شوند و طولشده باشند كه روي يكديگر سوار ميهايي ساخته هاي فلزي ممكن است از لولهژالن

   .دهندميتشكيل 
  متري را انتخاب كنيد. 150هم ديد دارند، فاصله تقريبي هموار كه دو نقطه نسبت به در يك منطقه ـ1
  صورت عمود در نقاط ابتدايي و انتهايي قرار دهيد.ن را بهژال ـ2
انجام كار (براي گذاري كنيد و با گچ يا ميخ چوبي عالمتري اگذمتر با ژالن امتداد 30فواصل بين نقاط را حدود  ـ3

  .)حداقل دو نفر نياز است
 با هم جمع كنيد تا فاصله گيري و در دفترچه نوشته و در آخرگذاري اندازهطول نقاط مشخص شده در امتدادـ 4

  دست آيد.همستقيم بين دو نقطه ابتدايي و انتهايي ب

  
  

 2فعاليت عملي
كردن يك امتداد و متركشي آن وقتي كه مانع ديد پياده

  وجود دارد:
نقاط ابتدايي و انتهايي  درصورت قائم دو ژالن را بهـ 1

  ).Bو  A( نصب كنيد
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 Aنقطه  Cو از نقطه  Bنقطه  D) طوري قرار دهيد كه از نقطه Cو  Dشكل دو ژالن را در دو طرف مانع(مانند   -2

  ديده شود.
نفر  نگاه كند و به Aژالن به Cطوري كه نفر اول از پشت ژالن قرار گيرند ب Cو  Dهاي نقاط دو نفر در پشت ژالنـ 3

  قرار دهد. Cو  Aرا در امتداد  Dدهد تا ژالن قرار دارد عالمت  Dديگر كه در پشت ژالن 
  قرار دهد. DBرا در امتداد  Cنفر اول ژالن نگاه كرده و با عالمت دادن به Bژالن به Dنفردوم از پشت ژالنـ 4
  ها در يك امتداد قرار گيرند.را چند با تكرار كنيد تا تمام ژالناين عمل ـ 5
  گيري و در دفترچه خود ياداشت و جمع كنيد.ها را با متر اندازهطول نقاط بين ژالنـ 6

  اخراج عمود بر يك امتداد به كمك متر:  
اده از قضيه فيثاغورث است. ترين روش استفهاي مختلفي وجود دارد كه سادهكمك متر، راهبراي اخراج عمود به

  متر خواهد بود.  5متر باشند، طول وتر برابر  4و  3اي كه پهلوهاي آن الزاويهبنابر اين قضيه، در مثلث قائم
  فعاليت عملي:

را با گچ مشخص  Aنقطه MNروي يك امتداد مانند ـ 1
  كنيد.

بر روي زمين در امتداد  A كمك متر و گچ از نقطهبه ـ2
MN متر بزنيد.   3شعاع كماني به  

متر بر روي زمين در جهت  4شعاع كماني به Aاز نقطه  ـ3
  عمود بر امتداد رسم كنيد.

 قبلي به نيز كماني در جهت كمان مرحله Cاز نقطه ـ 4
  همديگر را Bاي مانندمتر بزنيد تا در نقطه 5شعاع 

   قطع كنند.

  خواهد بود. MNعمود بر  ABمتصل كنيد.خطA نقطه) را بهBتالقي دو كمان( حال نقطه ـ5
  
  

  گيري زاويه توسط متراندازه
متر محاسبه كنيم.  ةرا به وسيل AOBˆخواهيم مقدار زاويه مي

هاي مختلفي براي به دست آوردن زاويه مذكور روش و راه حل
  كنيم:اكتفا ميوجود دارد كه ما در اينجا به ذكر دو نمونه از آن 
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  پياده كردن يك زاويه به كمك متر
ترين راه استفاده از تانژانت ساده ABنسبت به امتداد  Aس أ، به رαبراي پياده كردن يك زاويه معين مانند 

عمودي به طول  Dرا جدا كرده و از نقطه  ADطولي مثالً برابر  ABاين زاويه است. روي امتداد 
tancD AD α= كنيم، زاويه بر آن اخراج ميBAC ب آيد همان زاويه مطلوكه بدين ترتيب به دست مي

  است.

  
  در روي زمين پياده كنيد: ABرا نسبت به امتداد  45يك زاويه  Aمثال: از نقطه 

ADفاصله  Aاز نقطه  m=10  را روي امتدادAB  جدا مي كنيم و چونtanα =10  Dاست، از نقطه  10
كنيم. در اين صورت جدا مي Dمتر از  10را به فاصله  Cاخراج كرده روي آن نقطه  ABعمود بر 
ˆDAC =   خواهد بود. 45

  
  مساحت مزرعه:

شكل زمين، متفاوت است. اگر مزرعه داراي شكل هندسي مشخصي مانند تعيين مساحت مزرعه، بسته به
  راحتي امكان پذير است. آن با قواعد هندسي به و محاسبه مستطيل و مربع باشد

بايد آن را به دو يا چند شكل هندسي  كه شكل هندسي مشخصي ندارند، هاييتعيين مساحت زمينبراي 
  مساحت كل برسيد.ا بهسبه كنيد و از جمع آنهشناخته شده تبديل نماييد و مساحت هر يك را جداگانه محا
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  محاسبه كنيد:

باشد. مساحت اين قطعه زمين متر  100متر روي كروكي زير برابر قطعه زميني به شكل زير است. اگر هر سانتي
  چند هكتار است؟

  
  گيري مساحت تقريبي اراضيفعاليت عملي: اندازه

  يك قطعه زمين چند ضلعي را انتخاب كنيد-1
  در هر رأس آن يك ميخ يا ژالن قرار دهيد.-2
  كروكي تقريبي زمين را در دفتر خود رسم كنيد.-3
  تقسيم بندي كنيد.چند شكل هندسي چند ضلعي را از روي كروكي به-4

  
  
  
  

  گيري كنيد.گيري اضالع هر شكل مساحت هريك از اشكال هندسي را اندازهبا اندازه -5

  
  

  .باشند برابر اضالع مثلث مي c و b و a برابر نصف محيط مثلث، و  pدر اينجا،
  
   
nS دست آوريد.ها، مساحت زمين را بهاز جمع مساحت تمام مثلث -6 s s s s= + + + +1 2 3  
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  كاربرد محاسبات احجام هندسي
  واحد اندازه گيري حجم

باشد و آنمترمكعب ميSIواحد اندازه گيري حجم در سيستم
 1عبارت است از حجم مكعبي كه طول و عرض و ارتفاع آن 

  متر باشد.
m m m m× × = 31 1 1 1  
  ند از:ااجزاء مترمكعب عبارت

m dm cm mm= = =3 3 3 31 1000 1000000 1000000000  
  شود. استفاده مي  )Lبراي سنجش مايعات از ليتر (

  
  

dmهر ليتر برابراست با حجمي معادل يك دسي متر مكعب.      L=31 1    

                        
  ند از:اعبارت انهتر از ليتر از اجزاء آن استفاده مي شود و آهاي كوچكگيري حجمبراي اندازه

L dL cL mL= = =1 10 100 1000  
  محاسبه حجم، سطح جانبي و سطح كل احجام مركب

ا را به احجام هندسي تفكيك نموده و پس از محاسبه حجم نهبراي محاسبه حجم و سطح احجام مركب، ابتدا آ
  آورند. يا، با جمع جبري مقادير حاصل، حجم و يا سطح مركب را به دست منهو يا سطح هر يك از آ

اي بر حسب دسي متر مكعبمثال: مطلوب است حجم استوانه
متر ميلي 500متر و ارتفاعش ميلي 200كه قطر قاعده آن 

  است.
  

. .dV hπ=
2

4
  

/ .V = ×
23 14 2 54

  

/V dm= 315 7  
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523/ايمثال: حجم كره دسي متر مكعب است، قطر آن را33
  محاسبه كنيد.

/V dm= 3523 33  

.dV π=
3

6
  

/

/

Vd d
π

×=  = = 33 3
6 523 336 10003 14  

  
d dm= 310 

  

  گيري آن:شيب زمين و طرز اندازه
شود. در بسياري از موارد تعيين كننده ا حاصل مينهآ ةشيب زمين كه از تقسيم اختالف ارتفاع دو نقطه به فاصل

  است.
  فعاليت عملي:

  اي از يك مزرعه نكاشت را انتخاب كنيد.قطعه -1
  را در زمين فرو كنيد. ابتدا و انتهاي زمين، دو ژالون -2
  ها باشد.شيلنگ تراز را بين دو ژالن به نحوي قرار دهيد كه هر سر آن تا ارتفاع تقريبي يك متري ژالن -3
  گيري كنيد.اندازه تفاع آب داخل شيلنگ تراز را در دو نقطهار-4
  دست آوريد.اختالف ارتفاع دو نقطه را به-5
  آوريد.           دست بهزير درصد شيب را از رابطه  -6

اختالف		ارتفاع  × 100
   = درصدشيب  فاصله
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  محاسبه كنيد:
  دست آوريد.آمده شيب اين قطعه زمين را بهعملهاي بهگيريشكل زير و اندازهبا توجه به
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  چهارمفصل  ارزشيابي پاياني 
  

  

عنوان 
 فصل

تكاليف عملكردي 
 (واحدهاي يادگيري)

استاندارد عملكرد 
 (كيفيت)

نتايج مورد 
 انتظار

 نمره شاخص تحقق

 
 
 
: 4فصل 

تأسيسات 
باغباني و 
محاسبات 
 كاربردي

ريزي براي كاربرد برنامه -1
 –شاسي  –(خزانه هواي آزاد 
 گلخانه) –تونل پالستيكي 

 
تعيين طول، حجم، شيب  -2

گيري زاويه و زمين، اندازه
 پياده كردن آن

تجزيه و تحليل 
عوامل مؤثر براي 
كاربرد تأسيسات 

 باغباني
گيري طول و اندازه

تبديل واحدها، 
گيري زاويه و اندازه

پياده كردن آن، 
شيب زمين،  تعيين
گيري حجم اندازه

مخازن و ميزان 
بارندگي با استفاده 
از ابزار ساده مانند 

 كشمتر و خط

باالتر از حد 
 انتظار

-وري در بهتنظيم برنامه كاري و اعمال بهره
خارج از –كارگيري تأسيسات و كشت منطقي 

جويي در صرفه –پيش رس كردن  –فصل 
م، گيري طول، مساحت، حجاندازه -منابع

گيري زاويه و پياده كردن شيب زمين و اندازه
كش و تبديل واحدها آن به كمك متر و خط

 طور دقيقبه

3 

در حد 
 انتظار

وري در تنظيم برنامه كاري و اعمال بهره
خارج  –بكارگيري تأسيسات و كشت منطقي 

گيري اندازه –پيش رس كردن  –از فصل 
قابل مساحت، حجم و شيب زمين باتلورانس 

 قبول

2 

پايين تر از 
حد انتظار

محاسبه  –وري عدم بهره –كشت غير منطقي 
 حجم –شيب  –نادرست (مساحت 

1 

  1نمره مستمر از 
  3نمره واحد يادگيري از 
  20نمره واحد يادگيري از 

         
 أخذ كند.نمره هر واحد يادگيري را3نمره از2زماني هنرجو شايستگي كسب مي كند كه

 نمره كلي درس زماني لحاظ مي شود كه هنرجو در كليه كارها شايستگي را كسب كند.
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  مقدمه
     ياخته گياهي
ساختماني همه موجودات زنده معرفيعنوان واحدامروزه سلول به

هاي دهنده آن بررسي شود و درباره هر يك از اجزاي تشكيل مي
شود كه سلول، واحد ساختار و  آيد. اگر گفته مي عمل ميمتعددي به

ها بلكه در كار موجودات زنده است، اين گفته نه تنها در تك سلولي
ده نيز صادق جانداراني كه بدنشان از ميلياردها سلول تشكيل ش

  هماهنگ   فعاليت وابسته به موجود پرسلولي دگي اين است. زيرا، زن
 

  ور كلي هر سلول گياهي شامل دو بخش پروتوپالسم و ديواره است.طبه دهنده آنها است.  اجزاي تشكيل

  
 

يافته است. دور آيد از سيتوپالسم و هسته تشكيل  شمار ميترين بخش زنده سلول به م كه فعالپروتوپالس
هاي متفاوتي سيتوپالسم را غشايي فراگرفته كه بين ديواره سلول و سيتوپالسم واقع است. در سيتوپالسم اندامك

هاي ابتدايي (پست) شود. در سلول وسيله غشايي احاطه ميهاي وراثتي بوده و بهوجود دارد. هسته حاوي مولكول
  .عني مولكولهاي وراثتي وجود دارندولي اجزاي مهم هسته يشود  ها هسته مشخص يافت نميمانند باكتري

اي  هر سلول گياهي ديواره در بخش خارجي غشايي سيتوپالسمي
منزله اسكلت خارجي سلولي وجود دارد. اين ديواره به نام ديوارهبه

دهد و از محتويات درون آن محافظت  آن شكل ميسلول بوده، به
هاي و سختي بعضي از بافتكند و همچنين مسئول استحكام  مي

هاي  هاي گياهي مانند آنتروزوئيدگياهي است. بعضي از سلول
زادان آوندي و برخي از بازدانگان ابتدايي فاقد  ها، نهان دار خزه مژك

از چند اليه  ديواره سلولي هستند. ديواره سلولي كه معموالً
     شود. ترشح و ساخته مي پروتوپالسم وسيلهآيد به وجود مي به

نام چوب يا ليگنين باز هم ضخامت بيشتري حاصل اي به خاطر رسوب مادههاي چوبي ديواره سلولي بهدر بافت
رسد كه جايي براي  حدي ميها ضخامت دومين ديواره بهطوري كه در بعضي از اين قبيل سلول به ؛كند مي

يم شدن ديواره سلولي از توجه داشت كه ضخميرد. بايد  سيتوپالسم باقي نخواهد گذاشت و در اين حالت سلول مي
سيتوپالسمي است. به همين جهت  اتر بوده و مجاور غش گيرد. يعني ديواره دومين جوان درون صورت ميبيرون به

  .شود تر ميهرچه ديواره سازي بيشتر صورت گيرد، فضاي درون سلول كوچك
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  تغييرات ديواره سلولي
دهد تغييرات جالبي حاصل كرده است.  تناسب كاري كه انجام ميهاي گوناگون بههاي بافتديواره سلولي در سلول

اي شدن از جمله اين تغييرات است. كوتيني شدن و  شدن و ژله شدن، كاني شدن، چوبي اي كوتيني شدن، چوب پنبه
گيرد. در  هاي محافظ گياه صورت مياي شدن در بافت چوب پنبه

ط بيرون در ها كه با محيولكوتيني شدن روي ديواره خارجي سل
شود. اليه كوتيني را  نام كوتين ساخته مياي به تماس است، ماده

ها گروه چربياست و به اي موم شكل نامند. كوتين ماده كوتيكول مي
 تعلق دارد. 

نام اي به ها از جنس مادهاي شدن ديواره دومين سلول در چوب پنبه
اي با اين نوع  بافت چوب پنبه است. با مطالعه  سوبرين يا چوب پنبه

هاي استحكامي و تغيير بيشتر آشنا خواهيد شد. چوبي شدن در بافت
نام چوب يا ليگنين (از گروه هيدراتهاي كربن) اي به ها مادههاي اين بافتگيرد. در سلول آوندهاي چوبي صورت مي

شود و حجم عمده سلول را  ي تدريجاً زياد ميكند. ضخامت ديواره چوب ها رسوب ميشود و در ديواره سلول ساخته مي
 ميرند.  ها ميكند. در اين حالت سلول اشغال مي

وقتي دست خود را روي برگ يا ساقه گندم بكشيد آن را زبر احساس خواهيد كرد. دليل آن رسوب تركيبات سيليسي 
 گويند. كاني شدن ميست. اضافه شدن تركيبات كاني به ديواره سلولي را ا هاروي سطوح خارجي سلول

اند و  كار رفتهها بهنمايند، تركيبات پكتيكي دانه كه در ساختمان ديواره تيغه مياني سلول ها توليد لعاب مي برخي دانه
  .شوند هاي مجاور از هم جدا مياي شدن سلول با ژله ،لعاب يا ژله تبديل شوندوانند آب زيادي جذب كنند و بهت مي

يند، با هم هاي گياهي از راه منافذ بسيار ريزي كه در هنگام ساخته شدن ديواره اسكلتي پديد سلول پالسمودسماتا:
دهند. به هاي سيتوپالسمي عبور كرده، دو سلول مجاور را به هم پيوند ميكنند. از راه اين منافذ رشتهارتباط پيدا مي

  گويند.دهنده پالسمودسماتا ميهر رشته سيتوپالسمي ارتباط
نقاطي كه ديواره دوم در آن نازك جاور در همه نقاط يكسان نيست. بهضخامت ديواره اسكلتي بين دو سلول م :هاالن

ها معموالً تعدادي پالسمودسماتا وجود دارد كه از راه گويند. در محل الن الن مي ،آيد وجود نميماند و يا به ميباقي 
 .شود پذير مي ها امكانآنها تبادل بين سلول

 ها) ها (پالستيدپالست
هاي هايي هستند كه منحصراً در سلولها اندامكپالست

شوند و  گياهي و بعضي از موجودات ابتدايي يافت مي
ها از ميكرون دارند. پالست 6تا  4اي در حدود  اندازه
هاي نام پيش پالست كه در سلولتري به هاي كوچك دانه

ظايف معيني را بر عهده كنند و و ها نيز رشد ميآيند. با رشد سلول، پالست ميتمايز نيافته وجود دارند، پديد 
  .گيرند مي

  

  



        اقتصاد كشاورزي و امنيت غذايي
 

82 
 

ها و ها، كروموپالستند: لوكوپالستاهاي اصلي سه نوعپالست
  ها.كلروپالست

هاي ها و برگ ها، ميوهرنگ بسياري از گلبرگ :هاكروموپالست
اي ههاي موجود در سلولپاييزي مربوط به كروموپالست

ها در مجموع هاي موجود در كروموپالست آنهاست. رنگيزه
 شوند.  كاروتنوئيد ناميده مي

ند از: كاروتن (رنگيزه نارنجي)، گزانتوفيل اها عبارت اين رنگيزه
ها همراه  (رنگيزه زرد) و ليكوپن (رنگيزه قرمز). اين رنگيزه

كه در شوند. اما از آنجا  ها نيز يافت ميكلروفيل در كلروپالست
ها به رنگ سبز اينجا نسبت كلروفيل بيشتر است، كلروپالست

  شوند.  ديده مي

  
  

  
  :هاكلروپالست

هاي درون كلروپالستها انرژي  روند و عامل رنگ سبز در گياهان هستند. رنگ دانه شمار مي ها بهمهمترين پالست
كنند. غذايي كه به اين ترتيب  كمك آن غذاسازي ميدهند و سلولها به  تابش خورشيد را مورد استفاده قرار مي

ها در گياهان مشابه هم بوده و باشد. شكل كلروپالست شود منبع غذايي جانداران فاقد كلروفيل مي حاصل مي
 باشد.  معموالً به شكل عدس مي

پر شده است كه اين اي به نام استروما  شود. درون كلروپالست از ماده هر كلروپالست به وسيله دو غشأ احاطه مي
باشد. بيشتر فعاليتهاي درون  ها مي هاي نشاسته، ريبوزومها و تيغه، مولكولDNAماده حاوي ذرات چربي، مولكول 

شود. اما بعضي از فعاليتهاي كلروپالست در كنترل مولكول  كلروپالست به وسيله ژنهاي هسته سلول كنترل مي
DNA درون خود كلروپالست است. 

  :اهلوكوپالست
شوند. ولي در  هستند، ديده مي نورهاي زير زميني كه دور از در اندام هاي بدون رنگدانه هستند كه معموالًپالست
ها شامل آنها ذخيره است. لوكوپالست ةبلكه وظيف ،ندارندشوند. در سنتز مشاركت  هاي هوايي هم ديده ميبخش

 روغنها حاوي و اولئوپالست بوده پروتئينحاوي كه ها پالستئوكنند، پروت ها كه نشاسته ذخيره ميآميلوپالست
   .دنباش مي

  (Nucleus)هسته 
وسيله ترين جسمي كه به ترين و واضحبزرگ

شود هسته است  سلول ديده ميميكروسكوپ در 
مرغي وجود دارد.  كروي يا تخمهاي شكلكه به

هاي پير تر از سلولهاي جوان بزرگهسته در سلول
اي  است. قسمت اعظم ساختمان هسته را ماده

هاي  دهد كه در داخل آن رشته اي تشكيل مي ژله
    باشند.  هم چسبيده كروماتين شناور مي به
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هاي وسيله رنگ شود مگر اينكه به خوبي ديده نمييرنگ بوده و در زير ميكروسكوپ بههاي كروماتين معموالً ب رشته
 آميزي كرده باشند. خصوصي آنها را رنگ به

در موقع تقسيم سلول، باشند و  ها از اين نظر حائز اهميت زيادي هستند كه حاوي ماده ژنتيكي سلول مي اين رشته
خصوص  هاي بهكدام حاوي ژن گردد كه هر تعداد معيني رشته مشخص و منظم كروموزوم تبديل ميكروماتين به

رشته مخصوصي از هستند كه معموالً به (Nucleolus)باشد. هر هسته محتوي يك يا چند هستك  گياه مزبور مي
دهنده آن به كروموزوم مربوطه متصل  روند و ماده تشكيل كروماتين اتصال دارند و در موقع تقسيم سلول از بين مي

 گردد.  مي
موجود در  DNAهاي ارثي و ژنتيكي سلول است كه اين كنترل را از طريق مولكولهسته مركز كنترل خواص 

مخصوص را ترجمه و هدايت كرده و هر مولكول  RNAتوليد مولكول  DNAدهد و هر مولكول  كروماتين انجام مي
RNA ه هاي توليد شدكند. مولكول خصوصي را ديكته و هدايت مي توليد شده ساختمان مولكول پروتئين بهRNA 

هاي مختلف هاي پروتئين و آنزيمل با ساخت مولكولدر هسته از جدار هسته وارد سيتوپالسم شده و در اين مح
 كنند.  متابوليسم گياه را كنترل مي
 تعريف بافت و انواع آن

 گوييم. دهند بافت مي را انجام ميهايي كه ساختار يكساني داشته باشند و كار واحد و مشخصي مجموعه سلول
 كنند.  بندي مي گروه ،عهده دارنداي كه به اه، ساختار و نوع وظيفهها را بر حسب خاستگبافت
 د: نشو دو گروه عمده تقسيم ميهاي گياهي بهطور كلي بافتاما ب

 هاي مريستميبافت. 1
 هاي غير مريستمي. بافت. 2

 هاي مريستميبافت
و  هاي اين بافت توانايي تقسيم شدن، سازندگيسلول

ها اهميت كار بافت دهي دارند. اين ويژگي سازمان
سازد و شناسايي  مشخص مي مريستم را در زندگي گياه

كمك ميكروسكوپ آسان است، زيرا بافت آنها به
ها چند وجهي با ديواره نازك، مريستمي سلول

هاي ريز سيتوپالسم متراكم و هسته درشت. واكوئل
 هايش فضاي خالي وجود ندارد. داشته و در بين سلول

هاي گياهي هاي مريستمي خاستگاه ساير بافتبافت
هاي جانبي و  هستند و در رأس ساقه و ريشه در جوانه

هاي زاينده (كه سبب افزايش  در محل فعاليت حلقه
  د.شوند) وجود دارن ريشه و ساقه مي قطر

  
  

  
  

  



        اقتصاد كشاورزي و امنيت غذايي
 

84 
 

  :هاي پارانشيمسلول
ها بوده و تقريباً در ترين انواع سلول فراوانهاي پارانشيمي سلول

هاي عمده گياهان عالي اغلب به حالت فعال يافت همه بخش
مرغي شكل  ها در ابتداي پيدايش كم و بيش تخمشوند. سلول مي

آورند  هم فشار مييابد به ميتي تعداد آنها افزايش اما وق ؛هستند
تغيير شكل ن ضمن رشد خاطر ديواره نازك و نرمشاو به
هاي پارانشيمي اشكال متنوعي همين مناسبت سلولدهند. به مي

 كنند.  حاصل مي
  
  

  :بافت كالنشيم
فت پارانشيميهاي باهاي اين بافت همانند سلولسلول
تر و طول  آنها ديواره اسكلتي ضخيماند و نسبت به زنده

توان كالنشيم را  ها مياز روي همين تفاوت .بيشتري دارند
هاي پارانشيم تشخيص داد. اين بافت معموالً در بخشاز 

ها و در زير اپيدرم (روپوست) قرار سطحي بعضي از اندام
هاي كالنشيمي قابل گيرد. ديواره پكتوسلولزي سلول مي

مانع  ،پذير است و در جايي كه وجود دارد انعطاف و شكل
    ها، ها، برگشود. بافت كالنشيم در گلبرگ رشد اندام نمي

 .آورد پذيري استحكام آنها را نيز فراهم مي شود و ضمن انعطاف هاي جوان و علفي يافت مي ها و ساقهدمبرگ
 :بافت اسكلرانشيم

اند و تنها  هاي آنها در حالت بلوغ مردهدارند. سلول  ، خشن و چوبي شده هاي اين بافت معموالً ديواره ضخيمسلول
  نوع بافت اسكلرانشيمي وجود دارد. شوند. دو ها ميموجب استحكام اندام

 اسكلروئيدها ـ1
 فيبرها ـ2

  :بافت اپيدرم
هاي جوان گياه، اپيدرم يا ها در همه اندامترين اليه سلول خارجي

طور مستقيم با هاي اپيدرمي بروپوست نام دارد. از آنجا كه سلول
محيط بيرون تماس دارند، تغييرات سازشي مخصوصي حاصل 

اند. بافت اپيدرمي اغلب از يك  معموالً شامل چند نوعكرده و 
رديف سلول درست شده است. اما در معدودي از گياهان مانند 

   كائوچوي زينتي يا فيكوس شامل چند رديف سلول است.
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 هاي ترشحيبافت
سازنده   سازند كه ممكن است در سلول هاي اين بافت موادي را ميسلول

ات خارج از آن ترشح شود. در مواردي اين ترشحباقي بماند و يا به 
ه ها براي گيا اما بعضي از اين فرآورده ،هاي زايد گياهي هستند فرآورده

شود كه  هاي مختلف ديده ميشكلنقش حياتي دارد. بافت ترشحي به
  كنيم.  بعضي از آنها اشاره ميبه

اي ههاي گل سرخ كه در سلولمانند اپيدرم گلبرگ :اپيدرم ترشحي
 شود.  آن اسانس ساخته مي

هاي ترشحي نعناع كه در آن مانند كرك :هاي ترشحيالف) كرك
هاي ترشحي گزنه كه در آن اسيد شود و يا كرك اسانس نعناع ترشح مي

 شود.  فرميك ترشح مي
هاي ترشح هر كيسه ترشحي شامل سلول :هاي ترشحي ب) كيسه

اند و ترشحات خود را  هاي است كه در اطراف يك حفره گرد آمد كننده
 ريزند.  در آن مي

هاي ترشحي در اطراف در برگ و ساقه كاج سلول :ج) مجاري ترشحي
اند و يك اليه سلول محافظ، مجرا را از خارج احاطه  يك مجرا گرد آمده

  شوند.  ها به نام رزين در اين مجرا ريخته ميكند. ترشحات سلول مي

  

  

  
هر گاه برگ يا ساقه گياه انجير را ببريد از سطح مقطع آنها مايع سفيد رنگي به نام شيرابه  :دار هاي شيرابه د) لوله

  دار جريان دارد.  هاي شيرابه (التكس) خارج خواهد شد. اين شيرابه در لوله
 :كنندههاي هدايتبافت

 آوندهاي چوبي و آبكشي هستند.  ها شاملاين بافت 
اين بافت همانند يك سيستم  :الف) بافت آوندهاي چوبي

هاي محلول (شيره خام) را در گياه كشي، آب و نمك لوله
صورت آوندهاي چوبي گياهان مختلف بهكنند و در  توزيع مي

هاي شود. در ساختار اين بافت سلول و تراكئيدها ديده مي
 پارانشيمي و فيبر نيز شركت دارند. 

هاي باريكي هستند كه  صورت لولهبه :ب) آوندهاي چوبي
هم چسبيده و  هر كدام از تعدادي سلول دراز كه در عرض به

ها در طول در امتداد يكديگرند، درست شده است. اين سلول
در ابتدا زنده هستند اما وقتي پروتوپالسم خود را از دست 

ميرند و يك لوله توخالي براي عبور شيره خام  مي ،دهند مي
  شود.  حاصل مي
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 اي) بافت پريدرم (بافت چوب پنبه
نام پريدرم پديد جاي آن بافتي بهرود و به ست (اپيدرم) از ميان ميدر ساقه گياهان درختي پس از مدتي روپو

شود.  اي را شامل مي هاي مكعبي شكل مردهترين بخش تنه يك درخت است و سلول آيد. پريدرم بيروني مي
را آغشته   كند كه تمام سطوح سلول اي به نام سوبرين توليد مي ها در هنگام جواني مادهپروتوپالسم اين سلول

هاي زيرين آب و گازها نفوذناپذير است. بنابراين بافت پريدرم براي حفاظت از بافتاليه سوبرين نسبت به .سازد مي
اي قابل توجه بوده و  حاصل كرده است. در بعضي گياهان مانند نوعي بلوط ضخامت اليه چوب پنبه خود سازگاري

 شود.  از آن براي ساختن چوب پنبه در بطري استفاده مي

 هاي گياهياندام
 )Rootريشه (

 شناسي) خارجي ريشه مورفولوژي (ريخت
هاي زير گردد، ريشه است ريشه از قسمت طرف زمين متوجه ميشود و به ضوي كه از دانه خارج مياولين ع

 تشكيل شده است.

 )Root capالف) كالهك (
هاي كالهك قسمت كوتيني شده انتهاي ريشه است كه بافت

هاي ريشه نمايد و از ساير قسمت مريستمي ريشه را محافظت مي
مشخص خوبي  ها با چشم به تر است و در اغلب ريشه تر و تيره مقاوم

 ماند. است. طول كالهك و شكل آن در يك گياه ثابت مي
 ب) ناحيه نمو

در باالي كالهك بخش صاف و كوتاهي وجود دارد كه بافت 
گردد. اگر اين  مريستمي ريشه بوده و سبب رشد طولي ريشه مي

 گردد. رشد طولي ريشه نيز قطع مي ،قسمت قطع گردد
 منطقه تارهاي كشنده

طقه تارهاي كشنده وجود دارد. اين ضمائم يك باالي ناحيه نمو، من
چند رم ريشه است كه طول آنها گاهي بهسلولي ريشه بافت اپيد

رسد و مانند كرك مخملي سطح خارجي ريشه را  متر ميميلي
كار غذايي خاك بهپوشانند. تارهاي كشنده براي جذب مواد  مي
روطي شكل مختارهاي (موها) كشنده در ريشه به رود. مجموع مي

باشد و قاعده آن  طرف كالهك متمايل مياست كه رأس آن به
 باشد. متوجه طوقه مي
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 (Secondary Roots)هاي فرعي يا جانبي  ريشه
ريشه اصلي نام دارد كه  ،رود صورت عمودي در خاك فرو مي شود و اغلب به اي كه از گياه خارج مي اولين ريشه

ساكارز و اينولين مواد ترتيب ريشه چغندر و كوكب كه هر كدام به مانند ؛ممكن است موادي در خود ذخيره كند
 نمايند. ذخيره مي

  نوبه خود دارايگردد كه خود آنها نيز به نشعب ميهاي فرعي يا جانبي م از ريشه اصلي پس از مدتي ريشه
 هستند.هاي فرعي پاييني  هاي فرعي بااليي بلندتر از ريشه طور كلي ريشهبباشند.  هايي ميانشعاب
 )Adventitious roots( هاي نابجا ريشه

اي  چنين ريشه ،ها رشد كند هايي چون ساقه و برگ و لپهنباشد و بر روي اندامچه گياهك  اگر منشأ ريشه، ريشه
هاي نابجا اغلب در محل گره  هاي پسين منشأ دروني دارند. ريشه هاي نابجا مانند ريشه را، ريشه نابجا گويند. ريشه

   هاي نابجا غير از محل گره ساقه ممكن است در هر نقطه ساقه نيز تشكيل شود. شوند. ريشه اهر ميساقه ظ

 
 

 ريشهع انوا 
 :شوند هاي گوناگوني ديده ميصورت هتغيير شكل داده و ب ،دهند ها متناسب با اعمالي كه انجام مي ريشه

             )Tuberculate rootsاي ( هاي غده الف) ريشه
 )Respiratory Rootsكننده ( هاي تنفس ب) ريشه
 )Sucker Rootsهاي مكنده ( ج) ريشه
 )Compound Rootsهاي مركب ( د) ريشه
 شناسي (مورفولوژي) داخلي ريشه ريخت

 ساختمان اوليه ريشه
هاي انتهاي ريشه و ناحيه صاف آن يكنواخت و مشابه ساختمان سلول

هاي اند. در مقاطع اين ناحيه سلول پيدا نكردهباشند و تغيير خاصي  مي
باشند ديده  يكسان و مشابهي كه از نوع بافت مريستم انتهايي مي

هاي شوند، بافت اي كه تارهاي كشنده ظاهر مي شوند و در ناحيه مي
  گردند.  مختلف ريشه توليد و از هم متمايز مي

 (Cortex)پوست 
ساقه است و از بافت پارانشيم مراتب قطورتر از پوست پوست ريشه به

هاي آن تشكيل يافته است. سلول، هاي كلروپالستي باشد كه فاقد دانه
تر  ريشه طويل عموماً زنده و شكل چند وجهي دارند و در مقاطع طولي

دليل اختالفي كه در ساختمان طبقات مختلف آنها رسد. به نظر مي به
 كنند.  م ميچند ناحيه تقسيآنها را به ،گردد مي مشاهده
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  اي چوب پنبه  طبقهـ 1
گردد  اي مي تارهاي كشنده چوب پنبهرفتن  پس از بين آن ايگيرد و غش ر اپيدرم قرار ميبالفاصله در زي طبقه  اين 
د. طبقه دارمي اين ترتيب ريشه را از خطر تغييرات شديد محيط خارج و خصوصاً رطوبت خاك مصونو به
  مان اپيدرم تغييرشكل يافته است كه پروتوپالسم خود را از دست داده است. اي در حقيقت ه پنبه چوب

 پوست خارجي ـ2
هاي آن يافته سلولپوست از بافت پارانشيم غير منظم تشكيل اين

   .باشند مي گيرند و فاقد فضاي بين سلولي كنار هم قرار مي و چندوجهي
 پوست داخلي  ـ3

هاي آن پارانشيم نامنظم بوده و سلولدر زير پوست خارجي كه داراي 
ممكن است هاي اين ناحيه قرار گرفته است. سلول ،باشند طور منظم ميب

 ديده سلولي بين در آنها فضاهاي و كم و بيش گرد يا بيضي شكل
    شود. مي

  .اند هاي اين ناحيه معموالً سلولزي و گلوسيديجدار سلول
 توانه مركزياس

ريشه كمتر از پوست است و ساختمان آن برخالفقطر استوانه مركزي 
اي مختلفي ههاي با شكلپوست يكنواخت و مشابه نيست بلكه سلول

قط يك استوانه مركزي دارند ها ف بعضي از ريشهشود.  در آن ديده مي
ي ها كه دارا گويند و بعضي ديگر از ريشه مي Monosteleآنها كه به

مثل ريشه  ؛گويند مي Polysteleها آنباشند به چند استوانه مركزي مي
  ثعلب و گياهان تيره بقوالت.

 است:  هاي زير تشكيل شدهاستوانه مركزي از قسمت
   Xylemeهاي چوبي يا دستهالف) 
 Phloemهاي آبكش يا دستهب) 

  اي.  ج) پارانشيم استوانه

  

  
 ساختمان پسين ريشه

 : گردندمشخص ميوسيله دو طبقه مولد خارجي و داخلي  ساختمان پسين ريشه به 
 الف) طبقه مولد خارجي يا فلوژن 

و  اي هاي پوست آن چوب پنبهعالوه بر آنكه جدار سلول ،كه فعاليت موهاي كشنده و ريشه متوقف گرديد پس از آن
بقات چوب پنبه و از داخل طبقات گردد كه از خارج ط طبقه مولدي در پارانشيم پوست ظاهر مي ،شود غيرقابل نفوذ مي
گردد و بنابراين پس از مدتي  ينمايد. ولي طبقه مولد خارجي ريشه غالباً در ناحيه پريسيكل ظاهر م فلودرم توليد مي
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واسطه توليد قشر غيرقابل نفوذ چوب پنبه و نرسيدن مواد غذايي پوست اوليه ريشه كه معموالً قطورتر از استوانه به
 گردد.  شود. اين عمل باعث نقصان قطر ريشه مي شده و از ريشه جدا مي مركزي است خشك

  يا كامبيوم طبقه مولد داخليب) 
اند و طبقه مولد  طور متناوب در داخل استوانه مركزي قرار گرفته هاي چوبي و آبكش  ليه ريشه دستهدر ساختمان او

نمايد و  فعاليت ميين طبقه در فصول مساعد شروع بها د.شو ميهاي چوبي و آبكش آن ظاهر  داخلي ريشه در بين دسته
آورد و بدين طريق  وجود مي باشد. يعني در سمت انحناء داخلي خود عناصر چوبي به ابتدا فعاليت آن موضعي مي

كشد كه كليه  گردد ولي طولي نمي ل مييشكتاي  راند و طبقه مولد مدور و استوانه خارج ميهاي آبكش اوليه را به تهدس
هاي طبقه مولد داخلي شروع به فعاليت نموده از سمت خارج خود آبكش ثانويه و از سمت داخل چوب ثانويه لولس

 .نمايد توليد مي

  (Stem)ساقه 
ها و هدايت شيره خام از ريشه تا برگ و برگرداندن شيره پرورده از  ها و ميوهنقش ساقه در گياه، نگهداري برگ

 باشد.  هاي جديد ميتوليد بافتها و برگ به ساير اندام
  گياه است.  دهند و باالخره نقش عمده آن استحكام بخشيدن به  هاي سبز آن عمل فتوسنتز را انجام ميقسمت

 مورفولوژي خارجي ساقه
خارج شدن ريشه  جوانه اوليه دانه كه پس از رشد و

ود ادامه داده و بر خالف رشد و نمو خگردد، به ظاهر مي
كند و ساقه اصلي  رشد ميف باال شروع بهطرريشه به

تدريج دهد. در روي ساقه اصلي به كيل مينبات را تش
وجود سبز ظاهر شده و گياه كاملي را بههاي برگ
يك جوانه انتهايي آورد. انتهاي ساقه اصلي گياه به مي

گردد كه رشد و نمو طولي ساقه را تأمين  مي منتهي
وسيله  ست كه غالباً بهساقه كوتاهي ا ،كند. جوانه مي

هاي سختي پوشيده هاي جوان و كوچك و يا فلسبرگ
هاي مولد ساقه را حفظ شده كه بافت مريستم و سلول

هاي كوچك در اطراف جوانه و كند. وجود برگ مي
تان سردسيري كه فصل نقش حفاظتي آنها در درخ

اهميت زيادي  ،گذرانند حالت غيرفعال ميزمستان را به
   .دارد

  

  



        اقتصاد كشاورزي و امنيت غذايي
 

90 
 

 

 انشعابات ساقه
هاي جديدي در سطح آن ظاهر گردد و برگ تر مي هاي انتهايي طويل ساقه گياه به تدريج در اثر رشد و نمو جوانه

طور قائم  تر است به انتهاي ساقه نزديكهاي محوري كه به ود يكي از جوانهگردد. اگر جوانه انتهايي از بين بر مي
وجود هاي فرعي در نبات به جانبي ساقه هاي گيرد. دراثر رشد و نمو جوانه انتهايي را ميرشد كرده و جاي جوانه 

 كند.  آيد كه خود انشعاباتي را توليد مي مي
 انشعابات منوپوديك و سمپوديك

انشعابات ساقه در نباتات عالي داراي دو حالت منوپوديك و سمپوديك است. در انشعابات منوپوديك 
)Monopodique (هاي محوري آن،  دهد و در نتيجه رشد جوانه جوانه انتهايي مرتباً به رشد خود ادامه مي

) Sympodoique(مانند درخت بلوط، راش، كاج و غيره. در انشعابات سمپوديك   ؛گردد هاي فرعي ظاهر مي ساقه
و به رشد خود ادامه  گيرد هاي فرعي جاي آن را مي رشد و نمو جوانه انتهايي پس از مدتي متوقف شده و جوانه

   گنجشك. دهد مانند بيد، نارون و زبان مي
 رشد و نمو طولي ساقه
گيرد. معموالً فاصله  وسيله بافت مريستمي كه در جوانه انتهايي واقع است صورت مينمو طولي ساقه گياه به

هاي فوقاني و  از ميان گره تر هاي قسمت تحتاني ساقه طويل گره هاي ساقه با يكديگر مساوي نيستند. ميان گره ميان
جوانه يابد و باالخره به ها تقليل مي هگر شويم، طول ميان انتهايي است و به تدريج كه به انتهاي ساقه نزديك مي

 .گردد العاده كوتاهي است منتهي مي هاي فوق گره انتهايي كه داراي ميان
  هاي هوايي الف) انواع ساقه

  چندههاي پي . ساقه2  هاي خزنده . ساقه1
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  ساقة پيچنده  ساقه خزنده

  (phylloclade). فيلوكالدها 4  . خارها3

  
    خارهاي ساقه

  ساقة فيلوكالد

   .اي هاي ماشوره . ساقه6  .(succulenles)هاي گوشتي  . ساقه5

   
  هاي گوشتيساقه

  
  ايساقة ماشوره

 هاي زيرزميني ساقهب) 
واسطه دارا بودن جوانه و برگهاي كوچك  هايي هستند كه در داخل خاك قرار دارند و تمايز آنها از ريشه به ساقه
  و فقدان كالهك است. از اين رو، انواع آنها عبارتند از:  (Escailles)شكل  فلسي

هاي زيرين  . ريزوم يا ساقه1
(Rhizome).  

تكمه يا توبركول . 2
(Tubercule) .  

   .(Bulb)ا پياز سوخ ي. 3

  
    ومزري

  تكمه يا توبركول

 
 
 

  سوخ يا پياز

 هاي آبي ساقه
ها كه در آب شناور هستند داراي اپيدرمي نازك حاوي كلروپالست و فاقد روزنه است اما پوست ضخيم و  اين ساقه

مانند نيلوفر آبي و آالله آيد  به حساب مي  هاي زياد است كه عامل سبكي و شناوري ساقه پارانشيم آن داراي حفره
  .آبي
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 دوام و عمر و ارتفاع ساقه
هاي يكساله عموماً  اند. ساقه اي چندساله عمر گياهان بر حسب نوع و جنس آن متفاوت است بعضي يكساله و عده

اله، ها يكس اي از گياهان ممكن است ساقه اند. در عده معروف (Herb)نام علف  باشند كه به علفي، سبز و نازك مي
ها كه داراي ساقه دو ساله و ريشه چند ساله هستند. سگمانند شير ؛ه باشندها چند سال دو يا سه ساله ولي ريشه

 گردند:  سه دسته تقسيم مياند و از نظر ارتفاع به ماً چوبيهاي چندساله عمو ساقه
 زياد است. متر بوده و انشعابات ساقه از سطح زمين نسبتاً  1-5/1ارتفاع آن ها.  بوته ـ1
 باشند.  متر مي 1- 7داراي ارتفاع حدود  ها. درختچه ـ2
  .متر هستند 7داراي ارتفاع بيش از  ها.درخت ـ3
 

 (Leaf)برگ 
 ساختمان برگ

شوند و در اثر رشد و نمو جوانه انتهايي  هاي سبزرنگي هستند كه در طول ساقه و شاخه ديده ميها اندامبرگ
هاي زيرزميني (ريزوم) و حتي  ها در ساقهگردند. برگ در روي ساقه نبات ظاهر مي هاي محوري آن ساقه و جوانه

آيند. بعضي از  شكل تيغ درمي شوند و گاهي در نباتات به صورت فلسي ديده مي گياهان نواحي خشك به
ي تقارن و دارا  دانند كه تقارن محوري خود را از دست داده اي مي دانشمندان برگ را ساقه تغيير شكل يافته

ها تر و كوچكتر از ساير برگ جوان ،ها و انتهاي ساقه قرار دارند هايي كه در جوانهسطحي شده است. معموالً برگ
  هستند. 

 مورفولوژي خارجي برگ
) Laminaيا blade(آن پهنك گ داراي صفحه سبز رنگي است كه بهبر

شود و ميابعاد متفاوت و مختلف ديده گويند و در نباتات مختلف به مي
نام دمبرگوسيله دنباله باريكي به و به صورت افقي قرار گرفته غالباً به

(Petiol) از گياهان فاقد دمبرگ گردد. برگ بعضي ساقه متصل ميبه
ان قاعدهشود. در بعضي از گياه پايه گفته مي هاي بيبرگ هاآناست كه به

يفي كه قسمتصورت غال ساقه پهن شده و بهدمبرگ در موقع اتصال به
آيد و غالف يا نيام برگ درمي ،كند يا تمام محيط ساقه را احاطه مي

هاي گوناگونشود. رشد غالف در نباتات مختلف اندازه و شكل ناميده مي
قدري زياد است كه تمام ساقه و حتي دارد، چنانكه در غالت رشدش به

  .پوشاند هاي پايين را مي گره
  

 اقسام برگ
ها را بر اساس اختالف شكل ظاهري كه در نتيجه رشد متفاوت و غير منظم پهنك در گياهان مختلف برگ

 كنند:  آيد به دو دسته تقسيم مي وجود مي به
 هاي ساده الف) برگ  
 هاي مركب ب) برگ  
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 :هاي سادهالف) برگ
هاي واسطه بريدگي د ولي بهواحدي تشكيل شده و فقط يك پهنك دارن  هايي هستند كه پهنك آنها از قطعهبرگ

 گردد.  به اقسام چندي تقسيم مي ،آنها و اختالفي كه از نظر شكل و فرم پهنك در بين آنها موجود است  حاشيه
   :باشد شرح زير مي كناره برگ بهشكل بندي از نظر  تقسيم

 هاي صاف (درست) برگ ـ1
 هاي مضرس برگ ـ2
 هاي مضرس هاللي برگ ـ3
 اي  هاي كنگرهبرگ ـ4

 هاي مركب: برگ
قدري زياد  هاي ساده بهدر بعضي از نباتات بريدگي برگ

كند. كه  سيم مياست كه پهنك را به چند قسمت مجزا تق
وقت جوانه ها هيچ گويند. در كنار برگچه به هر كدام برگچه

شود و با اين علت، شناسايي و تمايز آنها از برگ  ظاهر نمي
دو دسته تقسيم   هاي مركب را بهبرگ كامالً مقدور است.

 كنند:  مي
 اي  هاي مركب شانهبرگ ـ1
 اي  هاي مركب پنجهبرگ ـ2

 ها و انشعابات فرعي آنها رگبرگ
هاي چوب و آبكش  ست از انشعابات دستها عبارت  رگبرگ

رگبرگي  گردد. وسيله دمبرگ داخل پهنك مي ساقه كه به
شود. رگبرگ اصلي  كه مستقيم از دمبرگ داخل پهنك مي

وجود  كه از انشعابات رگبرگ اصلي بهديگر هاي رگبرگ و
 هااي شوند. در دو لپه رگبرگ فرعي ناميده مي، اند آمده

  پيدا   انشعاب  شد  وارد پهنك رگبرگ اصلي پس از آنكه 

  

  

ها اند رگبرگ اغلب فاقد دمبرگها كه اي لپه آيد در صورتي كه تك اي در مي صورت شبكه در هم و پيچيده و بهنموده 
 يابد.  ور موازي از نيام وارد پهنك شده و اغلب بدون انشعاب در طول پهنك امتداد ميبط 

 باشد:  ها و انشعابات آنها در پهنك نباتات مختلف، متفاوت است و بشرح زير ميطرز قرار گرفتن رگبرگ
اند و هر كدام به نوبه  اصلي منشعب شده  ز رگبرگهاي فرعي منظم و موازي ارگبرگ: يا انشعابات شاخه ـ1  

 مانند برگ گيالس و راش.  ؛دهند خود انشعابات فرعي ديگري تشكيل مي
محض وارد شدن در پهنك آبكش بهفاقد رگبرگ اصلي بوده و در دستجات چوب و : اي انشعابات پنجه ـ2  

 مانند شاهدانه.  ؛گردد هاي جزء و متساوي منشعب ميرگبرگ به
ها از قبيل الله و زنبق و غالت ديده اي لپه هاي دراز و كشيده مانند تكدر رگبرگ: انشعابات موازي ـ3  

 .شود مي
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 ميوه و دانه )گل، دستگاه زايشي ( 
هاي زايا، اندام ،هاي پوششيدهند. يك گل كامل از اندام دستگاه زايا را تشكيل مي دانه و ميوه و گل در نهاندانگان

هاي پوششي گل نهنج و دمگل تشكيل شده است. اندام
هاي زايا شامل ها و اندامها و گلبرگشامل كاسبرگ

اي است كه  هاي نر و مادگي هستند. دمگل دنبالهاندام
نوك كند و نهنج به ر گل آذين متصل ميگل را به محو
شود كه محل اتصال قطعات گل است.  ميدمگل گفته 

تعداد و وضع قطعات گل در گياهان مختلف متفاوت 
استفاده  بندي گياهانرده ها براياست و از اين تفاوت

  . .شود مي

درست شده  ميله و بساك هر پرچم بطور معمول از
ه و در نهنج چسبيدوال بهاست. ميله در سمت پايين معم
هاي پارانشيمي مشابه تشكيل شده شود. بساك جوان از سلول نام بساك ختم ميسمت باال به بخش حجيمي به

هاي مادر ميكروسپور در چهار گوشه آن متمايز كم در بساك چهار گروه سلولي به نام سلول اما كم  ؛است
از خارج آيد. در بساك رسيده  يرسد از اين چهار توده سلولي چهار كيسه گرده حاصل م شوند. وقتي بساك مي مي
ها شوند، تخمكها توليد ميگي شامل يك تخمدان (جايي كه تخمكهر ماد .شود هاي زير ديده ميداخل بخشبه

ها هستند)، يك ميله (يك لوله در نوك تخمدان) و يك كالله (كه در هاي توليد مثل مؤنث يا همان تخمسلول
  .كند) استبه گرده دست پيدا ميطول باروري 

عبارت ديگر بخش دراز و باريك برچه را خامه  كند. به كالله وصل ميريكي است كه تخمدان را بهائده باز خامه
اي اصوالً وجود ندارد. هر رشته كاكل ذرت كه در  نامند. خامه در بعضي از گلها دراز در برخي كوتاه و در عده مي

يده باشد. مجاري خامه كه وظيفه هم چسب شود يك خامه است. خامه ممكن است آزاد يا به روي بالل ديده مي
 يافته است.  عهده دارد از بافت پارانشيم تشكيل هدايت لوله گرده را به

  هاانواع گل
ها د. بعضي از گلهاي توليد مثل ماده و هم اندام توليد مثل نر دارنهاي كامل) هم اندامها (به نام گلبعضي از گل

نر دارند. بعضي از گياهان، هم هاي توليد مثل توليد مثل ماده يا تنها انداماي ههاي ناكامل) تنها اندامنام گل(به
ه را روي يك گياه هاي مادهاي نر را روي يك گياه و گلهاي نر دارند. گياهان ديگر گلهاي ماده و هم گلگل

ها را اين بخشهاي ناكامل يكي از مادگي، گلبرگ و كاسبرگ دارند. گلهاي كامل، پرچم، يك ديگر دارند. گل
   .ندارند

   باروري
و اغلب، شود ين فرايند گرده افشاني ناميده ميگرده بايد يك تخمك را بارور كند تا دانه مناسب رشد توليد شود. ا

شوند، گرده را در اطراف ها مواجه ميا با گلكنند. هنگامي كه زنبورهاين امر كمك ميجانوراني مثل زنبورها به
هاي يك گرده نر روي يك گذارند. بعد در طول باروي دانهجا ميها بهن را روي بعضي از كاللهكنند و آپخش مي
  يابد. داخل يك دانه در تخمدان پرورش ميكند بعد از باروري، تخمك در ميتخمك را بارور و نشيندكالله مي
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 هاي مختلف يك برچهساختمان قسمت
برچه سه قسمت اساسي وجود دارد. قسمت پاييني كه در قاعده  ديواره برچه شبيه ساختمان برگ است. در يك

هاي وسيله برجستگي قرار داشته و به (Ovules)ها نام دارد كه درون آن تخمك (Ovary)تخمدان  ،قرار دارد
نام  (Style)گردد. دوم قسمت لوله مانند كه خامه  جدار تخمدان متصل ميبه (Placenta)نام جفت  كوچكي به

 .نام دارد (Stigma)كالله  ،باشند نتهاي خامه كه اغلب قطور و مسطح ميدارد. ا
 تمكن

ها را درون تخمدان تمكن گويند. طرز قرار يك مادگي و باألخره طرز قرار گرفتن تخمك هاي برچهطرز اجتماع 
بندي نباتات اهميت  ها در درون تخمدان در گياهان مختلف متفاوت است و در شناسايي و طبقهگرفتن تخمك

 كنند:  حالت زير تقسيم مي 3زيادي دارد و آن را به 
 الف) تمكن مركزي.  

 ب) تمكن محوري. 
 ج) تمكن كناري يا جانبي. 

 (Inflorescence)آذين  گل
دهنده بعضي از نباتات فاقد انشعابات فرعي گويند. ساقه گل ميآذين  خه را گلطرز قرار گرفتن گل روي شا

اند و در بعضي ديگر از قبيل  ها در انتهاي ساقه قرار گرفتهدر بعضي از اين نباتات مانند الله و زعفران گل .باشد مي
لب نباتات شود. بالعكس ساقه گل دهنده در اغ آذين منفرد ناميده مي تلگرافي و بنفشه محوري است كه گلپيچ

گردد. مانند آفتابگردان و مينا كه از مجموع يك گل منتهي مياز انشعابات فرعي آن بهمنشعب شده و هر يك 
ها محدود شده و رشد گل ،آذين زياد شود هاي يك گلكوچك تشكيل شده است. هر قدر تعداد گل بسيارهاي گل

آذين محدود تقسيم  آذين نامحدود و گل دو نوع گلآذين را به  طور كلي گلگردد. ب از درشتي آنها كاسته مي
 كنند.  مي
 امحدودآذين ن گل

شود. در اين  ها داراي چند شاخه است و هر شاخه بر يك گل منتهي ميآذين نامحدود محور اصلي گل در گل
خود  رشددهنده (محور اصلي) بطور نامحدود بهمگل) قرار گرفته و ساقه گلحالت هر گل روي شاخه كوتاه (د

 باال و يا از خارج بهآذين نامحدود از پايين به در گل كند. شكفتن گل هاي جديدي توليد ميدهد و گل ادامه مي
ها به ميوه تبديل ها رسيده ولي در رأس آن هنوز گل گيرد. ممكن است در قسمت پايه ميوه صورت ميداخل 

 نشده باشند. 
اي مركب،  آذين نامحدود مركب مانند خوشه اند. گل تقسيم شده آذين نامحدود خود به دو نوع ساده و مركب گل

  .باشد اي مركب، چتري مركب مي سنبله
 آذين محدود يا گرزني گل

شود  شوند و در نتيجه رشد محوري كه گل روي آن ظاهر مي يك گل ختم ميهاي گرزن بهآذين محور اصلي گل
يك گل منتهي هاي فرعي بهها و باألخره هر كدام از پايككدهنده و پايعبارت ديگر ساقه گل گردد. به مي متوقف

ها از طرفي رشد و نمو انتهاي ساقه را متوقف و از طرفي در توليد انشعابات فرعي مؤثر هستند. شوند. اين گل مي
 اي جانبي و در گرزن سمپوديك است اي را با هم مقايسه كنيم انشعابات در خوشه آذين گرزن و خوشه چنانچه گل

 باشد.  و منشأ گلي كه در انتهاي محور گرزن قرار دارد از جوانه انتهايي مي
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  آذين محدود (راست) و نامحدود (چپ)گل

  :ميوه و دانه 
 تشكيل دانه

دانگان طوري كه قبالً اشاره شد پس از انجام عمل لقاح مضاعف در نهان همان
زا با يك اسپرم تركيب لقاح تخم شوند. گفتيم كه در عمل دانه تبديل ميتخمك به

آورد. و هسته ثانويه با اسپرم ديگر آندوسپرم را  وجود مي شده و سلول تخم را به
كند. در اين گياهان آندوسپرم خيلي سريع تقسيم شده و بافت آندوسپرم  توليد مي

نمايد و در  آورد و سلول تخم نيز با اندكي تأخير شروع به تقسيم مي وجود مي را به
  .شود نتيجه تقسيم عرضي آن ابتدا دو سلول مشابه توليد مي

  
  لقاح مضاعف

  

 ساختمان دانه
 صورت زير خالصه نمود:پس از پايان يافتن رشد و نمو به توان ساختمان يك دانه را طوركلي ميهب

 پوسته  ـ1
  مغز  ـ2

 ميوه 
شناسي تخمدان رسيده را ميوه گويند.  در اصطالح علمي گياه

هاي ديگر گل نظير نهنج همراه با از گياهان قسمت در برخي
دهند.  تخمدان رشد كرده و بخشي از ميوه را تشكيل مي

يا فرابر و دانه  (Pericarp)ميوه از دو بخش پريكارپ 
قسمت است: بخش  3يافته است. پريكارپ شامل  تشكيل

و بخش خارجي يا اپيدرم  (Endocarp)دروني آن را درونبر 
و پارانشيم بين آن دو را بخش  (Epicarp)خارجي را برونبر 

  .نامند مي (Mesocarp)مياني يا ميانبر 

  
  ساختمان ميوه در هلو
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 )Parthenocarpyپارتنوكارپي (

افشاني و لقاح طوري كه ذكر شد تشكيل ميوه اصوالً پس از گرده همان
افشاني و لقاح  ايط ممكن است بدون گردهشود. ولي در بعضي شر آغاز مي

دار يا بدون دانه  اي دانه وجود آيد كه ممكن است چنين ميوه ميوه نيز به
وجود آمدن ميوه  باشد كه اين عمل را بكرزايي (پارتنوژنز) و عمل به

    .نامند بدون لقاح را پارتنوكارپي مي

  

 انواع مختلف ميوه
نها اختالف ساختمان پريكارپ شكوفايي و ناشكوفايي آهاي مادگي نسبت به چهتعداد برها را اصوالً با توجه به ميوه

 نمايند.  بندي ميساختمان تخمدان و غيره تقسيم
  شوند:  و مركب تقسيم مي ، جتمعگروه ساده سهها به  ميوه
 هاي سادهميوه
نخود  مانند ميوه ؛شوندگل حاصل ميهم پيوسته مادگي يك به هايي كه از يك برچه منفرد يا از چند برچهميوه
 .اندهم پيوسته تشكيل شدهبه برچه پنج از سيب و  ز يك برچهاكه 

 )Aggregate fruits( مجتمعهاي ميوه 
 .مانند توت فرنگي و تمشك ؛شوندجدا از هم مادگي يك گل تشكيل مي هايهايي كه از برچهميوه

 )Multiple fruits( هاي مركبميوه 
  .مانند آناناس و انجير؛ شونديك گل آذين حاصل مي هايگلو اتصال مادگي هايي كه از تركيب ميوه

 
 

    
  (فندقه مركب) فرنگيتوتمجتمع ميوه                   مركب (انجير) ميوه
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 هاي ساده ميوه

 شوند:  هاي خشك تقسيم مي هاي گوشتي و ميوه به دو دسته ميوه
   :هاي گوشتي و آبدار ميوه )الف

   : مانند گيالس(Drope)شفت . 2   فرنگي: مانند گوجه(Berry)سته . 1

  
  

 هاي خشك. ميوه )ب
 (Indehiscents)هاي خشك ناشكوفا  ميوه ـ1

  هاي خشك ناشكوفا عبارتند از:  ميوه
   مانند افرا: (Samar)سامار يا فندقه بالدار  ـ2ـ1   آفتابگردان مانند: (Achene)فندقه يا آكن  ـ1ـ1

   
 : مانند خود فندق)nutفندق ( ـ4ـ1  مانند گندم: (Caryopsis)گندمه  ـ3ـ1

  

  

   (Dehiscents)هاي خشك شكوفا  ميوه -2
: (Silique)خورجين  ـ3ـ2  مانند خشخاش: (Capsule)كپسول  ـ2ـ2   : مانند لوبيا(Gousse)نيام  ـ1ـ2

   ميوه شب بو مانند
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 رشد و نمو در گياهان
نام مناطق رشد و نمو است. مناطق هايي بهگيرد بلكه مخصوص بخش در گياهان، رشد در همه نقاط گياه انجام نمي

هايي ها مريستم هاي زاينده. اين حلقه هاي جانبي و حلقه رشد و نمو عبارتند از: نوك ساقه، نزديك نوك ريشه، جوانه
شوند. در هر يك از  آيند و با فعاليت خود باعث افزايش قطر ريشه و ساقه مي كه در ريشه و ساقه پديد ميهستند 

 گيرد مناطق رشد و نمو تمايز طي مراحل زير انجام مي
 افزايند.  شوند و بر تعداد خود ميتقسيم مي سرعتهاي مريستمي بهدر اين مرحله سلول مرحله تكثير.

هاي حاصل از تقسيم توانايي تقسيم گيرد. در اين مرحله سلول دنبال مرحلة اول انجام مي به مرحله بزرگ شدن. ـ1
ها به حداكثر سلولكه يابد  رگ شدن تا آنجا ادامه ميشود و اين بز د ولي بر ابعاد آنها افزوده مينده را از دست مي

 اندازه خود برسند. 
دهند و  تغيير ساختاري مي ،دهند تناسب كاري كه انجام ميها بهدر اين مرحله هر دسته از سلول مرحله تمايز.ـ 2

 آورند هاي گوناگون را پديد ميبافت
 رشد نخستين و رشد پسين

هاي فرعي است. با اين توصيف رشد  ها و ريشه رشد نخستين، بيشتر شامل رشد طولي ريشه و ساقه و پيدايش شاخه
طور كه قبالً هم اشاره كرديم شامل افزايش ارد. رشد پسين همانعلفي عموميت دنخستين در همه گياهان چوبي و 

اي رشد قطري ندارند. در آنها ساختمان پسين  لپه قطر ريشه و ساقه است. نهانزادان آوندي و اغلب نهاندانگان تك
 .اي و بازدانگان است آيد. بنابراين رشد پسين مخصوص نهاندانگان دولپه وجود نمي به

 رشد طولي ريشه
متر وسيله مركب مخصوص ميليانتهاي يك ريشه در حال رشد را بهاي مشخص كردن منطقه رشد طولي در ريشه، بر

متر دوم و سوم معموالً در ميلي رشدشود كه حداكثر  پس از چند روز مشاهده مي .كنيم گذاري مي متر عالمتبه ميلي
شود كه  اين دليل گفته مياقي مانده است. بهي كشنده ثابت بكالهك و تارهاهاي مربوط بهصورت گرفت و بخش

 .انتهاستتمركز رشد ريشه نزديك به
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  رشد طولي ساقه. 
اي را در رويبراي مشاهده رشد طولي در ساقه، ساقه نورسته

گيريم  اندازه مي مترگياه آماده كرده و طول آن را بر حسب ميلي
زماني معين گذاريم و در فواصل  حال خود ميآنگاه آن را به

 شود كه رشد طولي در سنجيم مشاهده مي طول آن را مي اًمجدد
متر انجام طول چند ده سانتيتري بهنوك ساقه و در منطقه وسيع

  .شود مي

  
 

 ساخت و كار مريستم نوك ساقه
شود. در  اند ديده مي شناسي با يكديگر متفاوت هاي مريستمي كه از ديدگاه سلولدر نوك ساقه انواعي از سلول

هاي مريستمي اي سلول نام پوسته و در زير آنها تودهانتهايي چندين الية سلول سطحي بهترين بخش جوانة  بيروني
نام مريستم خفته وجود دارد. مريستم خفته شامل پيش بين پوست و مغز، مريستم ديگري بهنام مريستم مغز و در به

همين  فعاليت ندارند و به ها در هنگام فعاليت رويشي گياهن مريستمزا است. اي هاگزا و پيش مريستم نهنج  مريستم
هاي مختلف شوند و بخش ها فعال ميزايي اين مريستمولي در هنگام گل ،گويند هاي خفته ميآنها مريستمجهت به
  .آورند وجود مي گل را به

  
 هاي فرعي  پيدايش ريشه

ها آشنا شديد.  ها و شاخهها، گلنوك ساقه با نحوة پيدايش برگهاي ضمن بررسي و مطالعه ساخت و كار مريستم
ترين الية  كنيم. در برش عرضي ريشه ديديم كه خارجي هاي فرعي را بررسي مي در اينجا چگونگي پيدايش ريشه

هاي آن پس از تقسيمات زا است. علت نامگذاري اين اليه بدين مناسبت است كه سلول استوانه مركزي الية ريشه
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زا كه در مقابل  هاي اليه ريشهاين ترتيب كه از تقسيم سلولشوند. به هاي فرعي مي ستگاه ريشهتوالي، خام
  .آيند وجود مي انتهاي ريشه است بههاي بنيادي شبيه آنچه نزديك بهسلول ،آوندهاي چوبي قرار دارند

 رشد پسين
ها موجب رشد قطري ساقه و ريشه مريستمهاي پسين است. فعاليت اين فعاليت مريستمرشد پسين مربوط به

صورت  صورت دايره (در برش عرضي) و استوانه (در طرح فضايي) در استوانه مركزي و به ها بهشود. اين مريستم مي
پنبه، پوست و مريستم  هايي در پوست ريشه و ساقه وجود دارند. مريستم پوست را الية زايندة چوب نيم حلقه

  .نامند اليه زاينده چوب ـ آبكش يا كامبيوم مي پسين استوانه مركزي را
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 پنبه ـ پوست اليه زاينده چوب
وجوداي بهپنبه و پوست از الية ويژه چوب
آيد كه بر خالف كامبيوم جايگاه  مي

صورت حلقة پيوسته  مشخصي ندارد و به
نبوده و فعاليت آن هميشگي نيست و 

هايي ممكن است در زير اپيدرم يا در بخش
اي  از پوست تشكيل شود و براي دوره

فعاليت كند و سپس از عمل باز ايستاده و 
دوباره در بخش ديگري از ريشه يا ساقه 

هاي اين اليه وجود آيد. از تقسيم سلول به
پنبه و از داخل  از خارج بافت چوب

  آيد.  وجود مي هاي پوستي بهپارانشيم
  

صورت صفحه حلقه و نوار از تنه درخت جدا شده و  پنبه طبقات سطحي به چوبعلت نفوذ ناپذير بودن بافت  به
كه آن را  شود پنبه مي هايي از بافت چوب يهتشكيل العاليت الية زاينده پوست منتهي بهاي بلوط ف ريزد. در گونه مي

هاي شويژه در بخ ياه بهطور كلي بافت چوب پنبه در گدهند. ب ت مورد استفاده قرار مياز سطح گياه بريده و در صنع
  .عهده داردزير زميني نقش حفاظتي را به

 متابوليسم
كنند و انرژي حاصل  هاي غذايي را تجزيه ميادامة زندگي مولكولو  جانداران براي تأمين انرژي الزمهاي بدن سلول

  پس در موقع نياز شود. س ، اندوخته ميندا ناميده ATPاختصار هاي مخصوصي كه بهاز اين تجزيه در مولكول
 سازند.  اي را آزاد مي تجزيه و انرژي اندوخته ATPهاي مولكول

گويند  سازي مي را ماده  ولشوند. اين عمل سل ساخته مي  هاي جديد و مورد نياز در سلولكمك اين انرژي مولكولبه
ن انرژي ذخيره آزاد يا هاي شيميايي پيوسته كه ضمن آمجموعة اين واكنششود. به رشد سلول منجر ميكه به

راي اعمال حياتي ترين فرآيندي كه ضمن آن انرژي الزم بگويند. مهم شود، متابوليسم (سوخت و ساز) مي تبديل مي
شود فتوسنتز نام دارد كه موضوع اين بخش است. موضوع ديگري كه در  افتد و ذخيره مي دام ميهمه جانداران به

  .هاستزا در درون سلول هاي انرژياست كه شامل واكنششويد تنفس  اين بخش با آن آشنا مي
 فتوسنتز

اين فرآيند انرژي  دهد. ضمن دار رخ مي فتوسنتز فرآيند انرژي اندوزي است كه در حضور نور در جانداران سبزينه
با هم سيد اك كربن ديها آب و شود. وقتي در كلروپالست هاي قند ذخيره ميافتد و در مولكول دام مينور خورشيد به

   .شود عنوان يك مادة دفعي آزاد و وارد جو ميآيد و اكسيژن به صل ميشوند. قند حا تركيب مي
  اكسيد ديكربن 

 .شود هاي هوايي وارد برگ مي درصد است. اين گاز از طريق روزنه 03/0طور متوسط حدود مقدار اين گاز در جو ب
ها شود و از طريق انتشار وارد سلول رگ را فراگرفته متصل ميهاي ميانبسپس در اليه نازك آبي كه ديواره سلول

وسيله همه گياهان سبز از  طور دائم در طول روز بهكه ب اكسيد ديكربن رسد. مقدار  يها مكلروپالستشود و به مي
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فصل در  ،اند بوته ذرت كه در يك جريب زمين كاشته شده 10000بسيار زياد است. براي مثال  ،شود جو گرفته مي
  كنند.  كيلوگرم كربن در خود ذخيره مي 2500رشد بيش از 

مصرف شده در فتوسنتز،  اكسيد ديكربن الزم است.  اكسيد ديكربن تن  11براي تأمين اين مقدار كربن حدود 
  .كند كربن و اكسيژن موجود در ساختمان قند را تأمين مي

 نور
ها در هر ثانيه معادل يك ميليون  شود. ميزان انرژي اين پرتو ميفضا منتشر يف وسيعي از پرتوها از خورشيد بهط

نام فوتون يا  صورت ذرات كوچكي به اند. اين پرتوها به هاي فسيلي كرة زمين محاسبه كردهبرابر تمام ذخاير سوخت
تواتر آن دارد. ميزان بوده و انرژي هر فوتون بستگي به ها داراي تواترشوند. فوتون كوانتوم متراكم و پراكنده مي

كه توان موج بيشتري  انرژي و قدرت نفوذ بيشتر و آنهايي ،ها يا پرتوهايي كه طول موج كمتري داشته باشندفوتون
نيروي بيشتري  ،انرژي و قدرت كمتري دارند. در ضمن هر قدر پرتوها داراي انرژي بيشتري باشند ،دارا باشند
  .اهند داشتهاي يك ماده خوجا كردن الكترون براي جابه

  
  

 كلروفيل
چند نوع كلروفيل شناخته شده است كه در همه آنها يك اتم منيزيم وجود دارد. ساختمان كلروفيل با بخش 

 دار هموگلوبين خون جانوران شباهت دارد.  آهن
 a. كلروفيل bو كلروفيل  aهاي بيشتر گياهان دو نوع كلروفيل دارد. كلروفيل غشاي تيالكوئيدهاي كلروپالست

برابر مقدار  3در كلروپالست  aطور معمول مقدار كلروفيل سبز متمايل به زرد است. ب bسبز روشن و كلروفيل 
  .است bكلروفيل 
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 هافتوسيستم
طور هاي مختلف (ب مولكول از رنگيزه 400تا  250هايي از حدود  ها مجموعهبر روي تيالكوئيدهاي كلروپالست

نام  هايي به آمده و مجموعه ها گرد همو كاروتنوئيدها) همراه با برخي پروتئين b، كمي كلروفيل aعمده كلروفيل 
هاي دام انداختن انرژي نوري هستند. در هر فتوسيستم مولكولها محل بهآورند. فتوسيستم وجود مي فتوسيستم به

 دهند.  انتقال مي aهاي كلروفيل مولكولبهها انرژي نوري را گرفته و  يزهاند و بقية رنگ مركز واكنش aكلروفيل 
 

  
  هاي شيميايي فتوسنتزواكنش

هاي نور (واكنشهاي وابسته بهشوند. اينها را واكنش هاي فتوسنتز در حضور نور انجام مييك دسته از واكنش
ها كه اين واكنشهايي هستند كه براي انجام آنها وجود نور الزامي نيست. نامند. دسته دوم واكنش روشنايي) مي

  .هاي تاريكي) نام دارندهاي مستقل از نور (واكنششوند واكنش هم در تاريكي و هم در روشنايي انجام مي
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 هاي مستقل از نور واكنش
احياء و اولين تركيبات آلي ساخته  CO2نور وابسته نيستند. در اين مرحله طور مستقيم بههها باين واكنش

  .هيدروژن و انرژي الزم است ، اكسيد ديكربن شوند. براي احياء  مي
 بازده فتوسنتز

شود. طبق قانون دوم  انرژي دستگاه تعيين ميگيري انرژي مصرف شده نسبت به بازده يك دستگاه از طريق اندازه
انرژي يك دستگاه بهيست، يعني همه انرژي داده شده بهنتبديل انرژي در هيچ دستگاهي صددرصد  ،ترموديناميك

گيرد مگر اين كه همراه آن مقداري از  شود. در واقع هيچ تبديلي در انرژي صورت نمي قابل استفاده تبديل نمي
درصد در  5/3- 5/0تابد حدود  برگ مياساس از كل انرژي خورشيدي كه به صورت گرما هدر رود. بر اين انرژي به

هاي كربن اندوخته فرآيند فتوسنتز مصرف و در صورت انرژي شيميايي نهفته در مواد آلي مانند هيدرات انجام
  .رود هاي مختلف مانند بازتابش گرما، تبخير و غيره هدر ميصورت شود و بقيه آن به مي

 عوامل مؤثر بر شدت فتوسنتز
ي اكسيد دي ربنكشود و يا ميزان  شدت فتوسنتز را از ميزان اكسيژني كه در واحد زمان از يك گياه متصاعد مي

  كنند. عوامل دروني و عوامل بيروني در شدت فتوسنتز مؤثرند محاسبه مي ،شود كه در واحد زمان جذب گياه مي
 تنفس

هاي پيچيدة مواد آلي دهند كه قدرت تجزيه مولكولزندگي ادامه توانند به اير جانداران موقعي ميگياهان و س
آزاد شدن اكسيداسيون مواد آلي كه منتهي به(غذا) و استفاده از انرژي اندوخته شده در آنها را دارا باشند. عمل 

مستلزم جذب اكسيژن از راه منافذ روي برگ، ساقه و ريشة گياه است. بنابراين تظاهرات خارجي  ،شود انرژي مي
طوري كه در ت گازي بين گياه و محيط. ولي بيعني مبادال CO2و دفع  O2بارت است از جذب تنفس ع
شكسته شدن هاي شيميايي اساسي كه منجر بهكنيد تنفس واقعي يعني واكنش شناسي جانوري مطالعه مي زيست
عنوان تنفس آن به پذيرد و ما از ها انجام ميدر درون سلول ،شود هاي مواد آلي و رها شدن انرژي ميمولكول

  بريم سلولي نام مي
 شدت تنفس

ند. اگر تعريف گوي دفع شده را در واحد زمان، شدت تنفس مي اكسيد ديكربن مقدار اكسيژن جذب شده و يا 
كنيم كه تبادالت گازي در اين دو فرآيند عكس يكديگرند. در  مالحظه مي ،وريماخاطر بيشدت فتوسنتز را به

شود. در صورتي كه در فتوسنتز آب و  توليد مي CO2رسد و آب و  مصرف ميكربن به تنفس اكسيژن و هيدرات
CO2  آيند وجود مي ها بهرسد و اكسيژن و كربوهيدرات مصرف ميبه.  

 كسر تنفسي
دفع شده از گياه  اكسيد ديكربن بينيم كه معموالً حجم  مي ،طور دقيق بررسي كنيماگر گازهاي تنفسي گياه را ب

ناميم. اين كسر بر حسب مراحل  اكسيژن جذب شده نيست. نسبت بين اين دو را كسر تنفسي مي برابر حجم
شود را  هاي تنفسي تجزيه مياي كه در واكنش مختلف رويش و گل دادن گياه متفاوت بوده و تا حدودي نوع ماده

 سازد.  مشخص مي
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  پنجمفصل  ارزشيابي پاياني 
  

  
  
  
  

عملكرديتكاليف عنوان فصل
 (واحدهاي يادگيري)

استاندارد
عملكرد 
 (كيفيت)

نتايج مورد 
 انتظار

 شاخص تحقق

 
 
 
 : 5فصل 

 گياه شناسي

تعيين و تفكيك اجزاء 
بافت و انواع آن  –ياخته 

 –هاي گياهي اندام –
 –ساقه  –انواع ريشه 

 گل، ميوه ودانه –برگ 

تعيين تفكيك 
 –اجزاي ياخته 

-اندام –بافت 
و هاي گياهي 

گذاري نام
گياهان از روي 

 شكل ظاهر

باالتر از حد 
 انتظار

بندي توانمندي در دسته
 مرفولوژيكي سيستميك

 بندي گياهان باغيدسته در حد انتظار
پايين تر از حد 

 انتظار
 تفكيك گياهان

 1نمره مستمر از 
 3نمره واحد يادگيري از 
20نمره واحد يادگيري از

   
 نمره هر واحد يادگيري را اخذ كند. 3نمره از  2كند كه زماني هنرجو شايستگي كسب مي
 شود كه هنرجو در كليه كارها شايستگي را كسب كند.نمره كلي درس زماني لحاظ مي
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