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پودمان 

برخیازشایستگیهاییکهدراینپودمانبهدستمیآورید:

                        به کارگیری مهارت هایى مانند اجرای کارهای گروهی، تفکر 
انتقادی، پرسش گری و ... ؛

 آشنایی با اشتراک گذاری و ضرورت های آن؛
نمایشی  ارائٔه  برای  پاورپوینت  نـرم افــزار  کـارگیری                         بـه 

اطالعات؛
 توانایی ایجاد اسالیدهای نمایشی؛

 توانایی مدیریت اسالیدهای نمایشی؛
 دادن جلوه های ویژه به اسالید و اجزای آن.

اشتراک گذاریاطالعات
پودمان 
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اقتصادی،  مالی و  به دلیل محدودیت های زمانی،  به سبب گسترش دانش، فناوری و شاخه های علم، همچنین  در دنیای کنونی 
ضرورت و اهمیت اشتراک گذاری اطالعات بیش از گذشته احساس می شود تا جایی که تغییر و تحول در گوشه ای از دنیا در سایر 

جوامع نیز اثرگذار است. شما می توانید از طریق اشتراک گذاری دانش و معرفت، به رشد و شکوفایی دانش کمک کنید.
امروزه شبکه های اینترنتی باعث شده است تا انسان ها بتوانند دانش خود را در سطح وسیع تری به اشتراک بگذارند و دیگران را 
نیز با داشته های علمی خود سهیم کنند. دراین صورت متفکران و متخصصان کشورهای جهان در یک زنجیرٔه به هم پیوسته قرار 
مى گیرند و از دستاوردهای یکدیگر بهره مى برند و نهایتاً مى توانند نیازهای جوامع انسانی را رفع کنند. یکی  از راه های اشتراک گذاری 

اطالعات، ارائٔه نمایشی مطالب است. 

اشتراک گذاری اطالعات با استفاده از برنامۀ پاورپوینت
ارائه  نمایشی  به صورت  را  آن  پاورپوینت،  برنامٔه  امکانات  از  استفاده  با  و  می کنید  تهیه  نوآوری  دربارٔه  گزارشی  پودمان،  این  در 
با مهارت هایى که فرا می گیرید گزارش هایی را که دربارٔه پودمان های دیگر این کتاب تهیه کرده اید به صورت  می دهید. شما می توانید 

نمایشی در کالس ارائه دهید.

 پرسش


نوآوری چه تأثیری در زندگی شما دارد؟

ـ  8    ـ گام اول 1
شناختموضوع

پاسخ دادن به موارد زیر، به شما در رسیدن به جواب پرسش باال کمک می کند:
  نوآوری چیست؟

  چرا نوآوری اهمیت دارد؟
  نمونه هایی از نوآوری کدام اند؟
  نوآوران چه ویژگی هایی دارند؟

  چگونه می توان نوآوری را تقویت کرد؟
  تأثیرات نوآوری در زندگی شما کدام اند؟

  نوآوری در چه مشاغلی وجود دارد؟
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ـ    8      ـ گام دوم 2 
انتخابمنابعوجمعآوریاطالعات

از وب گاه شبکٔه رشد  این اطالعات،  برای جمع آوری  نیاز را جمع آوری کنید.  منابع مختلف، اطالعات مورد  از  این مرحله  در 
استفاده کنید.

 کار کالسی

جمعآوریاطالعاتبرایشناختموضوعنوآوری
ـ  8 بنویسید. در گروه خود، اطالعات مورد نیاز برای شناخت موضوع را جمع آوری کنید و آن ها را در جدول 1ـ

ـ8ــبرخیاطالعاتدرموردنوآوری جدول1ـ

اطالعاتمربوطبهنوآوری

اطالعات به دست آمدهکلید واژهاعضای گروه

تعریف نوآوریعضو 1
اهمیت نوآوری

نمونه های نوآوریعضو 2
ویژگی های نوآوران

اگر بخواهید اطالعات به دست آمده را برای هم کالسی های خود ارائه دهید و از اطالعاتی که سایر گروه های کالس جمع آوری 
کرده اند، استفاده کنید، باید این اطالعات را با آن ها به اشتراک بگذارید.

یکی از راه ها برای این کار، ارائٔه نمایشی مطالب است. برنامٔه پاورپوینت امکانات خاصی برای این کار در اختیار کاربران قرار 
می دهد.

ـ    8      ـ گام سوم    3
پردازشومستندسازیاطالعات

پیش از تهیه یک پروندٔه ارائٔه نمایشی، یک طرح کلی روی کاغذ بکشید و در آن ضمن دسته بندی مطالب، تعداد صفحات، مطالب 
هر صفحه، محل متن و تصاویر در صفحه و ارتباط بین صفحات را مشخص کنید.
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طراحی صفحات برای تهیۀ اسالیدهای نمایشی
ـ    8 انجام داد:  طراحی صفحات برای موضوع نوآوری را می توان مانند شکل 3ـ

ص1ص2ص3

ص4ص5ص6

ص7ص8ص9

ـ8ــطراحیصفحاتپیشازتهیۀاسالیدهاینمایشی شکل1ـ
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 کار کالسی
تکمیلاطالعاتصفحاتطراحیشده

در گروه خود، اطالعات مربوط به هر پرسش را در صفحات مربوط به آن وارد كنید.

ـ    8      ـ گام چهارم   4
اشتراکگذاریاطالعات

برای اشتراک گذاری این مطالب به صورت اسالیدهای نمایشی از نرم افزار پاورپوینت استفاده کنید.

تهیۀ اسالیدهای نمایشی
اولین اسالیدی که پس از اجرای برنامٔه پاورپوینت، روی صفحه نمایان می شود، اسالید عنوان )Title slide( است.

ارائۀ نمایشی اسالیدها  ، دقت داشته باشیدکه فقط رئوس مطالب و نکات مهم را در اسالیدها به صورت  نکته : هنگام 

متن و تصویر نمایش دهید و سایر جزئیات را به صورت شفاهی بیان کنید تا ارائهٔ شما برای مخاطبان از جذابیت و تعامل 

بیشتری برخوردار باشد.

درج تصویر در اسالید
می دانید که تأثیر تصویر و فیلم بر مخاطبان بیشتر از تأثیر کلمات است؛ بنابراین برای جلب توجه بیشتر مخاطبان در اسالیدهای 

نمایشی، سعی کنید بیشتر از تصاویر استفاده کنید. 

  پس از مشاهدٔه فیلم »ایجاد اسالید«، کار کالسی زیر را انجام دهید.

 کار کالسی

ایجاداسالیدهاودرجمحتوایآنها
با کمک دوستانتان، اسالیدهای گزارش را ایجاد و محتوای مربوط به هر یک را درج  کنید. نوع، رنگ، اندازه و سبک قلم متن 

اسالیدها را با سلیقٔه خود تعیین  کنید.

 کار کالسی

روش دیگری برای درج تصاویر بیابید.
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 کار کالسی

ذخیرهکردنپروندهدرپوشۀگروه
در پوشٔه گروه خود پوشه ای با نام مناسب برای اسالیدهای نمایشی ایجاد  كنید و پروندٔه نمایشی گروه خود را در آن ذخیره  كنید.

 کار کالسی

با کلیک روی نماد  ، به دلخواه در برخی از اسالیدها، فیلم مناسب درج  كنید.

  پس از مشاهدهٔ فیلم »ایجاد پیوند میان اسالیدها«، کار کالسی زیر را انجام دهید.

 کار کالسی
با کمک دوستانتان در گروه، پیوندهای میان اسالیدها را ایجاد  کنید.

درج دکمه های تعاملی
برای ایجاد تعامل بین اسالیدها، مى توانید از دكمه هاى تعاملى استفاده كنید. دكمه های تعاملی به شما كمک می كند تا هنگام نمایش 

اسالیدها، ترتیب نمایش را مدیریت كنید.

  پس از مشاهدهٔ فیلم »درج دکمه های تعاملی«، کار کالسی زیر را انجام دهید.

 کار کالسی

در گروه خود روی یک اسالید دکمه تعاملی درج کنید و عملکرد آن را بررسی کنید.

جلوه های نمایشی
می توانید برای جّذاب تر شدن نمایش اسالیدها، از جلوه های نمایشی پاورپوینت استفاده کنید.

دو نوع جلؤه نمایشی در پاورپوینت وجود دارد:
2ــ جلؤه نمایشی اجزای اسالید 1ــ جلؤه نمایشی اسالید؛  


جلوۀ نمایشی اسالید

می توانید سرعت و نحوهٔ نمایش اسالیدها را کنترل کنید.

جلوۀ نمایشی اجزای اسالید
جلؤه نمایشی اجزای اسالید، ارائٔه نمایشی را بسیار جذاب می کند. پاورپوینت، چهار نوع جلؤه نمایشی برای اجزای اسالید دارد:

4ــ جلوه های مسیر حرکت 2ــ جلوه های خروجی            3ــ جلوه های تأکیدی  1ــ جلوه های ورودی  
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  پس از مشاهدٔه فیلم »جلوه های نمایشی«، کار کالسی زیر را انجام دهید.

 کار کالسی

روی اسالیدها و اجزای آن ها جلوه های نمایشی قرار دهید و سعی کنید گزینه های بیشتری را بیابید و آن ها را بررسی کنید.

 کار کالسی

 در ریبون زبانٔه  Animations، روی نمادهای مختلف کلیک کنید و عملکرد آن ها را مورد بررسی قرار دهید.

درج پس زمینه در اسالید
برای زیباتر کردن اسالیدها می توانید تصاویری را برای پس زمینه آن ها انتخاب کنید. 

  پس از مشاهدهٔ فیلم »درج پس  زمینه«، کار کالسی زیر را انجام دهید.

 کار کالسی

برای اسالیدهای خود پس زمینه درج کنید و عملکرد سایر گزینه های پنجرٔه Format Background را بررسی کنید.

 کار کالسی 

پروندهٔ پاورپوینتی را که در گروه خود ساخته اید در پوشٔه گروه ذخیره كنید و آن را در کالس برای دوستانتان نمایش دهید. 

 کار  غیرکالسی

1ــ با تهیٔه اسالیدهای نمایشی، یک آلبوم عکس از تصاویر دلخواهتان بسازید.
2ــ گزارشى از محصولى كه در یكى از پودمان هاى زیر تهیه كرده اید، به صورت اسالیدهاى نمایشى در کالس برای هم کالسی های 

خود ارائه دهید:
پ( پرورش گیاه ب( كار با چوب    الف( کسب وکار   

3ــ گزارشی را که دربارٔه موضوعات زیر در درس تفکر و سبک زندگی تهیه کرده اید به صورت اسالیدهای نمایشی تهیه کنید و در 
کالس برای هم کالسی های خود ارائه دهید:

پ( عقل، دانایی، تجربه ب( عدل و انصاف    الف( تفکر   
این باره  در  که  مطالبی  از  بدن می خوانید.گزارشی  با سالمتی  آن ها  رابطٔه  و  ویتامین ها  انواع  دربارٔه  مطالبی  4ــ در درس علوم، 
نیاز، از وب گاه   برای تکمیل اطالعات مورد  نمایشی در کالس ارائه دهید )راهنمایی:  به شکل اسالیدهای  آموخته اید، تهیه کنید و 

»وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی«  به آدرس  behdasht.gov.ir  استفاده کنید(.
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مهارتهاییراکهیادگرفتم:  کارهاییکهمنانجامدادهام:

مشاغلیکهباآنهاآشناشدم:

محصولیکهدراینپودمانساختهام:

عنوانپروژه

ابزارهاییکهازآنهااستفادهکردم:

نکاتایمنیکهبهآنهاتوجهکردم:
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برخیازشایستگیهاییکهدراینپودمانبهدستمیآورید:

کارهای  اجراى  مانند  مهارت هایى  کاربرد  و                 آموزش 
گروهی، تفکر انتقادی، پرسش گری و ...؛

 آشنایی با برخی از مفاهیم  پرورش و نگهداری گیاهان 
)شرایط محیطی، ویژگی های گیاهان، مراحل پرورش و...(؛

 آشنایی با برخی مشاغل پرورش و نگه داری گیاهان؛
 تولید سبزی، گل و نهال انگور.

با کاشت چند گیاه محیط زندگی خود 
را زیبا کنید.

نگه داری گیاهان وپرورش
پودمان 
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آمده  به عمل  انجام شده است. حفاری هایی که در اطراف کاشان  از نخستین کشورهایی  است که در آن کشاورزی  ایران یکی 
است، نشان می دهد که در شش هزار سال گذشته ایرانی ها کشاورزی پیشرفته ای داشته اند. امروزه نیز الزم است راه گذشتگان را براى 

گسترش  کشاورزی ادامه دهیم.
با پرورش گیاهان، شما می توانید محیط زندگی زیبا داشته باشید یا مواد خوراکی سالمی برای مصرف خانوادٔه خود آماده کنید. 

همچنین بخشی را به فروش برسانید و درآمدی به دست آورید. 
در این پودمان شما پرورش گیاهانی مانند شوید، گیاهان آپارتمانی مانند شمعدانی و پتوس، نهال درخت انگور و کشت سبزٔه نوروز 
را یاد می گیرید. همچنین می توانید به جای گل، نهال و سبزه ای که در کتاب آموزش داده شده، روش پرورش گل، نهال و سبزٔه دیگری 
را که برای این درس آماده شده است انتخاب کنید یا حتی متناسب با شرایط منطقه و با هماهنگی با دبیر خود، نمونه های دیگری را به 

دلخواه پرورش دهید.

شكل1ــ9ــنقشگیاهاندرتأمینخوراک
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 بررسی
ـ  9 اهمیت گیاهان براى آماده كردن یک نمونٔه خوراک نشان داده شده است. این شکل را در گروه بررسی کنید و  در  شکل 1ـ

نتیجه را در کالس ارائه دهید.
شغل بخشی از مردم کشور ما کشاورزی ا ست. مشاغل مربوط به کشاورزی را می توان در چند گروه زراعت، باغبانی، ماشین های 

کشاورزی، دام پروری، صنایع غذایی و منابع طبیعی دسته بندی کرد.

باغبانکاربرماشینکشاورزیکشاورز

شكل2ــ9ــبرخیازمشاغلمربوطبهکشاورزی

کشاورزان برای پرورش گیاهان، بسیار تالش می کنند. كارهاى كشاورزى را مى توان به صورت زیر دسته بندى كرد.
 بررسی امکان پرورش یک گیاه در یک ناحیه آب و هوایی

 آماده کردن بستر کاشت
 کاشت
 داشت

 برداشت
 کارهای پس از برداشت 

 
ـ  9  ـ بررسی امکان پرورش یک گیاه در یک ناحیه آب و هوایی 1

محیط زندگى گیاه در واقع سیستمى است با اجزاى گوناگون و گیاهان بخشی از آن هستند. برای درست کار کردن این سیستم، باید 
همٔه عوامل و نیازهای گیاهان  )دمای هوا، میزان آب، بستر کاشت، مواد غذایی، رطوبت هوا و سایر نیازها( تأمین شود.

 کار  غیرکالسی
بررسیشرایطمحیطیمناسببرایپرورشچندگیاه

با بررسی منابع کتابخانه ای و اینترنتی یا پرسش از کشاورزان و باغبانان جاهای خالی جدول1ــ9 را پرکنید. در ستون خالی سمت 
چپ ویژگی های یک گل رایج در منطقٔه خود را بنویسید. 
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جدول1ــ9ــبررسیشرایطمحیطیمناسببرایپرورشچندگیاه

گیاهان

زینتى

............................شمعدانی پتوسحسن یوسف

................................................................................................................دما

................................................................................................................نیازآبى

....................................................................................سایه آفتاب دوستنور

سبزىها

............................اسفناجنعناع شوید

................................................................................................................دما

................................................................................................................نیازآبى

................................................................................................................نور

درختان
میوه

............................انگور سیبپرتقال

....................................................................................نیمه گرمسیرىدما

................................................................................................................نیازآبى

................................................................................................................نور
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2ـ9ـ آماده کردن بستر کاشت
بسترکاشت:به جایی که شرایط الزم را برای جوانه زدن گیاه دارد و بذر در آن کاشته می شود، بستر کاشت می گویند.

بذر: بذر بخشی از گیاه، مانند دانه، غده، ساقه و برگ است که با کاشت و پرورش آن، گیاه دیگری مانند گیاه قبلی تولید می شود.

جدول2ــ9ــانواعبسترکاشت 

غالتنهالدرختسبزیگل

قطعه زمینگلدان، باغچهجعبٔه کاشت یا باغچٔه مدرسه یا خانهگلدان یا باغچهبستر کاشت برای آموزش

مزرعهگلدان، نهالستانکَرت، قطعهگلدان، گلخانه یا گلستانبستر کاشت برای تولید اقتصادی

بیشتر بدانیم
در  موارد  این  است.  کردن  هموار  و  کوددهی  کلوخه ها،  کردن  زدن، خرد  شامل شخم  کشتزار  در  کاشت  بستر  آماده سازی 
زمین های کوچک با بیل، شن کش، ماله و ... و در زمین های بزرگ با ماشین ها و دستگاه های ویژه، مانند گاوآهن، پنجه بشقابی 

و... انجام می شود. یکی از کارهای آماده کردن خاک، شخم زدن آن است.

پــدیسکزدنزمینبــشخمزدنزمینالفــزیروروكردنخاک

شكل3ــ9ــآمادهسازیبسترکاشتبرایکشتوآبیاری

جــنهرکندنثــشكلدهىزمینتــهموارکردنزمین



102

کود: موادی که باعث حاصل خیزی بستر گیاه 
و افزایش محصول و مرغوبیت آن می شوند کود نام 
دارد. کودها دو دستٔه آلی و شیمیایی هستند و پیش 
از کاشت یا پس از آن، به روش دستی یا ماشینی به 

گیاه داده می شود.

هم اندیشی

آشناییباوسایلوموادموردنیازبرایکاشت
برای کاشت گیاه نیاز به مواد و وسایلی دارید که برخی از آن ها در جدول 3ــ9 نشان داده شده است. با هم اندیشی در گروه، جاهای 

خالی جدول را پر کنید.

جدول3ــ9ــبرخیازوسایلوموادموردنیازبرایکاشت   

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

كود دامى الک شدهخاک برگ ماسه ریز دانهخاک باغچه

شكل4ــ9ــدوروشپخشكود

تى
دس
هى

ودد
ك

نى
شی
ما
هى

ودد
ك
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آماده کردن جعبۀ کاشت شوید
1ــ جعبٔه کاشت مناسبی انتخاب کنید يا  با آموخته های خود 

از پودمان کار با چوب با چند تکه چوب، جعبه كاشت بسازيد.
باغچه،  خاک  کاشت   جعبٔه  حجم  سوم  يک  اندازٔه  به  2ــ 
يک سوم ماسه و يک سوم کود حیوانی را باهم مخلوط کنید. برای 

رعايت نکات بهداشتی هنگام کار با خاک، دستکش بپوشید.
مخلوط  با  آن  لبٔه  سانتی متری  چند  تا  را  کاشت  جعبٔه  3ــ 

آماده شده پر کنید.
4ــ روی خاک، با فاصلٔه کم، شیارهايی با عمق 2 تا 3 برابر 

اندازٔه بذری که می خواهید بکاريد ايجاد کنید.
آماده کردن گلدان برای کاشت قلمۀ شمعدانی و پتوس: 
پر  خاک برگ(  و  ماسه  از  )مخلوطی  سبک  خاک  از  را  گلدان 
نازک شاخٔه درخت در سطح  تکٔه  يا  نشاء  به کمک میخ  کنید. 

خاک گودی کوچکی برای کاشت قلمه ايجاد کنید.
آماده کردن باغچه برای کاشت بذر گل و سبزی

1ــ  اگر می خواهید شويد را در باغچه بکاريد محل کشت 
آن را با بیل يا بیلچه شخم بزنید. چون بیشتر سبزی ها به خاک 
حاصل خیز نیاز دارند، با هماهنگی و راهنمايی دبیر خود، کمی 

کود حیوانی و ماسه را نیز با خاک مخلوط کنید.
2ــ سطح باغچه را با شن کش يا بیل هموار كنید.

3ــ فاصلٔه رديف کاشت را با کشیدن نخ روی زمین مشخص 
و روی زمین شیارهای باريکی ايجاد کنید.   

اگر  آمـاده کـردن خـزانه برای کـاشت قلمۀ انگـور: 
می خواهید قلمٔه انگور را در گلدان بکاريد، با آماده کردن چند 
گلدان، آن ها را از خاک )مخلوطی از خاک باغچه و ماسه( با 

نسبت برابر پر کنید.
بايد خاک محل کاشت  باغچه  در  انگور  قلمٔه  برای کاشت 

قلمه را با بیل شخم بزنید و آن را نرم کنید.

ـ  9ــ آماده کردن جعبه کاشت شوید شكل 5  ـ

شكل 6  ــ9ــ آماده کردن باغچه برای کاشت بذر گل و سبزی
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ـ  9 ـ چند روش برای زیاد کردن و کاشت گیاهان 3
ـ   9را در گروه بررسی کنید و برای هر کدام یک نمونه گیاه در جای خالی بنویسید. روش کاشت گیاهان انتخاب  شده در جدول4ـ

جدول4ــ9ــچندروشبرایکاشتگیاهان

نمونهگیاهشكلشرحروش

انه
تد

دانه اگر در شرایط مناسب کاشته شود، جوانه می زند و گیاه جدیدی کش
به وجود می آورد. 

دن
هز

اگر بخشی از ساقه، ریشه و برگ یک گیاه را در شرایط مناسب و در قلم
بستر مناسب بکارید و شرایط مورد نیاز آماده شود، قلمه رشد می کند 

و گیاه کاملی تولید می گردد.

دن
بانی

شاخٔه بعضی از گیاهان را، بدون جدا کردن از تنٔه گیاه مادر، در داخل خوا
خاک می کارند بــه گونه ای که جوانٔه انتهایی شــاخه برای تولید گیاه 

جدید بیرون از خاک بماند. 

وته
مب
سی
بســیاری از گیاهان علفِی چندساله مانند گل ســجافی را می توان از تق

زمین بیرون آورد و با جدا کردن بوته های ریشــه  دار و کاشــت آن ها، 
گیاه جدیدی تولید کرد. 

ش
جو
نپا

رفت
گ

روی ریشٔه برخی از گیاهان مانند درخت خرما شاخه هایی رشد می کند 
که به آن ها پاجوش می گویند. با جدا کردن پاجوش، همراه با بخشــی 

از ریشه و کاشت آن، می توان گیاه دیگری تولید کرد.

آمادهکردنقلمۀشمعدانی: یک ساقٔه شمعدانی را ببرید و آن را به یک یا دو 
ـ  5 سانتی مترى تقسیم کنید، به گونه ای که هر قطعه )قلمه( یک یا دو برگ  قطعٔه 10ـ

داشته باشد.  

شكل7ــ9ــبرشانتهایساقهبرایتهیهقلمه
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آمادهکردنقلمۀپتوس
1ــ شاخٔه پتوس را به اندازٔه 5 تا 10 سانتی متری ببرید، به گونه ای که 1 یا 2 برگ روی هر قلمه باقی بماند )برگ های اضافه را 

بچینید(. 
2ــ برای ریشه دار کردن قلمٔه پتوس، انتهای هر قلمه را در آب بگذارید تا ریشه دار شود.  

شكل8ــ9ــتهیهقلمهپتوس
پبالف

آمادهکردنقلمۀانگوروتولیدنهال
1ــ هنگام هــرس درخت مو در اواخر زمستان، شاخه های آن را می تــوانید به 

قطعات نــزدیک به 30 سانتی متری تقسیم کنید )شکل 9ــ9ــ الف(.
2ــ قلمه ها را به مدت 24 ساعت در آب، خیس نگه دارید تا برای کاشت آماده 

شوند.
3ــ اگر می خواهید قلمٔه انگور را در خانه یا گلخانه ریشه دار کنید، انتهای قلمه  ها 
را تا عمق 5 سانتی متری در شیارهایی که در بستِر کاشت ایجاد کرده اید جای دهید. 

بخش پایینی قلمه را که در شیار جای دارد با خاک بپوشانید )شکل 9ــ9ــ ب(.
قلمه را می توان در جای اصلی )باغ یا باغچه( نیز کاشت تا در همان جا ریشه دار 
شود و رشد کند. اگر می خواهید نهال انگور تولید کنید، بهتر است قلمه ها را در 

گلدان  بکارید تا بتوانید پس از ریشه دار شدن، آن را در زمین اصلی بکارید.
باشد  سالم  باید  جوانه زدن  برای  بذر  کاشت: برای شوید بذر کردن آماده
)بیماری و آفت نداشته باشد، ترک خورده و شکسته  نیز نباشد(. همچنین ناخالصی 
کمترین  با  و  سالم  بذری  باید  شوید،  بذر  کردن  آماده  برای  بنابراین  باشد.  نداشته 

ناخالصی خریداری کنید.

شكل9ــ9ــتهیهوکاشتقلمهانگور

الف

ب

شكل10ــ9ــبذرشوید
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ـ 9ـ زمان کاشت 4
گیاه  کاشت چند  زمان  زیر،  در  بکارید.  مناسب  زمان  و  در شرایط  را  آن  بتوانید  تا  کنید  بررسی  برگزیده اید  که  را  گیاهی  ویژگی 

پیشنهادی را مالحظه مى كنید. 
شوید،در مناطق خنک در نیمٔه بهار، در مناطق معتدل در اوایل بهار و در مناطق گرمسیر در پاییز کاشته می شود.

شمعدانی،را می توان در همٔه فصل های سال کاشت.
پتوس،را می توان در همٔه فصل های سال کاشت.

انگور،قلمٔه انگور پس از خزان درخت گرفته می شود. نهال انگور پس از سرمای زمستان در محل اصلی کاشته می شود.

ـ  9  ـ کاشت 5
قرار دادن بذر )دانه یا قلمه( در بستر برای جوانه زدن و رشد گیاه جدید در خاک را کاشت می گویند. گیاهان با روش های دستی یا 

ماشینی کاشته می شوند: بذرها نیز یا منظم یا درهم کاشته می شوند.

شكل11ــ9ــروشکاشتازدیدفاصلۀبذر

الفــدرهمــفاصلۀبذرهادراینروشنامنظماست،
مانندکشتسبزی

بــمنظمــبذرهارویخطهاوردیفهایمنظم)خطیو
ردیفی(کشتمیشود،مانندکشتگندموذرت

کاشتبذرشوید
1ــ با میخ نشا چند شیار باریک و کم عمق در بستر کاشت ایجاد کنید.

2ــ بذر دلخواه را با فاصلٔه 5 سانتی متر و به روش خطی در شیارها بریزید. 
3ــ روی بذرها را با مواد سبكى مانند كود پوسیده یا ماسٔه بادی یا شلتوک برنج به ضخامت حدود 2 میلى متر بپوشانید. 

4ــ با آبپاش محل کاشت را به آرامی آبیاری کنید. 
 5ــ شوید را می توانید در جعبه کاشت نیز بکارید.
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 بررسی

اگر بدانید گیاهان جعفری، تره، ریحان، حســن یوســف و همیشه بهار با بذر زیاد می شوند. چگونه می توانید این گیاهان را پرورش 
دهید؟ درباره یکی از این گیاهان بررسی کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

کاشتقلمههایشمعدانی:به کمک میخ نشاء یا شاخٔه کوچکی، حفره ای به عمق 2 سانتی متر ایجاد کنید. انتهای قلمه ها را در 
حفره قرار دهید. خاک کنار قلمه را با دست کمی فشار دهید تا خاک به ساقه بچسبد. گلدان را به آرامی با آبپاش آبیاری کنید، به 

اندازه ای که کمی آب از ته گلدان بیرون بیاید.

الف

پب

شكل12ــ9ــکاشتبذرشوید

نکته : می توان بذر شوید موجود در جعبهٔ کاشت را در پشت پنجرهٔ پر نور گذاشت تا رشد کند.

نکته : هنگام قرار دادن قلمه در حفره از فشار دادن قلمه در خاک خودداری شود.

شكل13ــ9ــکاشتقلمهشمعدانی
پبالف
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کاشتقلمههایپتوس:ساقٔه قلمه های ریشه دار شده در گلدان را با فاصلٔه مناسب از لبٔه آن در خاک بگذارید و بقیٔه گلدان را 
با خاک مناسب پر کنید و با دست، خاک کنارٔه قلمه ریشه دار را  کمی فشار دهید. سپس مانند گلدان شمعدانی آن را آبیاری کنید. 

شكل14ــ9ــکاشتقلمههایپتوس

الف

ب

 بررسی

اگر بدانید گیاهان رز، کالن کوئه و حســن یوســف را می توان با قلمه زدن زیاد کرد، چگونه می توانید این گیاهان را پرورش دهید؟ 
درباره یکی از گیاهان بررسی کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

کاشتنهالانگور:کاشت درخت ممکن است از مرحلٔه کاشت نهال آغاز شود. برای این کار نهال با قلمٔه انگور را که آماده 
كرده اید، در چاله ای بکارید.

نهال انگور را می توانید در زمان خواب، بدون آسیب زدن به ریشه، از قلمستان بیرون آورید. برای این کار بیل را در فاصلٔه مناسب 
از ریشه )نزدیک به 10 سانتی متری ریشه( در خاک فرو ببرید و با اهرم کردن، نهال را همراه با ریشه از زمین بیرون آورید. سپس آن را، 

در گودالی که باید کمی از ریشٔه نهال بزرگ تر باشد، در زمین اصلی بکارید و پیرامون ریشه را با خاک بپوشانید.
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بیشتر بدانیم
ـ 9زمان مناسب برای کاشت نهال درختان آمده است. در جدول   5  ـ

جدول5ــ9ــزمانمناسببرایکاشتنهالدرختان

نمونهنهال

ین
ورد

فر

شت
یبه
ارد

داد
دادتیرخر
مر

ور
هری

ش

بانمهر
آ

مندیآذر
به

فند
اس

××ــــ×ــــــــــ×انگورخزان کننده

×××ــــــــــ×چنارپهن برگ

×ــــ×ــــــــــسروسوزنی برگ

)(زمان کامالً مناسب برای کاشت )ــ( زمان غیر مناسب برای کاشت  )*( زمان تقریباً مناسب برای کاشت

نکته :اگر نهال ریشــه دار داخل گلدان باشد و بخواهید آن را در زمین بکارید، در هر فصل 
و ماه از سال می توانید آن را بکارید ولی نباید ریشه آسیب ببیند.

ـ   9  ـ داشت    6
داشت به کارهایی مانند آبیاری، سله شکنی، وجین کردن، کود دادن، سم پاشی، واکاری و خاک دادن پای بوته ها می گویند که برای 
نگهداری و پرورش گیاه پس از کاشت انجام می شود. به عبارتی دیگر به کلیه کارهایی که انجام می گیرد تا گیاه تربیت شده و به رشد 

مناسب برسد، داشت گفته می شود.

روشکار
1ــ جای کاشت درخت را روی زمین مشخص کنید.

2ــ گودالی به عمق مناسب با ریشٔه نهال بکنید. 
3ــ هنگام کندن گودال باید دقت کنید خاک رویی با خاک زیری مخلوط نشود. 

4ــ گودال را با خاک زیرین به صورت مخروطی یا کله قندی پر کنید. هنگام گذاشتن نهال در گودال، ریشٔه آن را روی برآمدگی 
بگذارید تا ریشه ها به هر طرف گسترده شود. خاک رویی را در گودال بریزید تا طوقٔه نهال هم سطح خاک های جانبی قرار گیرد.

5  ــ نهال را آبیاری کنید.
برای کاشت نهال در محل اصلی به دو نفر نیاز است. یکی از آن ها باید ساقٔه نهال را طوری بگیرد که طوقٔه درخت در وسط گودال 

و کمی پایین تر از سطح زمین قرار بگیرد و دیگری با بیل یا بیلچه خاک مورد نیاز را در چاله بریزد. 
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یكى از كارهاى مهم داشت، آبیاری  است. آبیاری باید متناسب با شرایط آب و هوایی و نیاز گیاه انجام شود و غفلت از این کار به 
خشک شدن یا پوسیدن ریشه و از بین رفتن آن در چند روز، می انجامد. 

بیشتر بدانیم

جدول6ــ9ــبرخىازكارهاىمرحلهداشت

ِوجین
با یا دستی بهصورت هرز علفهای بردن بین از

وسایلمکانیکی

سمپاشی
کنترلعلفهرز،حشرات،آفاتوبیماریها

باسمومشیمیایی

واکاری
آن در گیاه کافی تعداد به که بخشهایی کاشتن دوباره

سبزنشدهاست

ُتُنککردن
حذفبرخیازگیاهانبرایتأمینفاصلۀمناسببین

بوتهها

َقّیمزدن
براینگهداریبرخیگیاهان

َهَرس
حذفبرخیازشاخههابرایرسیدنهواونوربیشترو

آرایششکلظاهری

ِسلهشکنی
نرمکردنسطحخاککشت،درصورتیکهسختشده

وترکبرداشتهباشد

آبیاری
رساندنآببهگیاه
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نگهداریشوید،شمعدانی،نهالانگوروپتوس
 در دورهٔ رشد، از گیاه خود نگهداری کنید. نگذارید بستر كاشت خشک شود.

 در فاصلٔه كاشت تا برداشت، کشت خود را بررسی کنید. هر نوع گیاهى به جز گیاه اصلى در مزرعه، علف هرز محسوب مى شود 
و باید بى درنگ حذف گردد. 

 میانگین رشد هفتگی گیاه را با خط كش اندازه بگیرید و در گزارش نهایى بیاورید. 
 بستر کاشت قلمه ها باید همواره به اندازٔه کافی نم دار باشد. برای این کار می توانید قلمه ها را با روش های گوناگون آبیاری کنید. 
 در مناطق سردسیر و معتدل می توان، بعد از پایان سرمای زمستان و اوایل بهار، گلدان شمعدانی را در فضای بیرون قرارداد. 

اگر بخواهید می توانید بوته ها را از گلدان درآورید و در باغچه بکارید. 
 اگر ریشٔه گل، گلدان را پر کند، رشد آن کاهش می یابد. در این هنگام باید گلدان را با گلدانی بزرگ تر )قطر گلدان 2 سانتی متر یا 
بیشتر باشد( عوض کنید. برای این کار باید گل را هنگامی که خاک گلدان کمی خشک شده است، از گلدان کوچک در آورید و بدون 

این که خاک اطراف ریشه از هم بپاشد آن را در گلدان بزرگ تر بکارید.
 ساقه های پتوس را با َهَرس کردن به شکل مرتب آرایش دهید یا با بستن ریسمان، آن ها را روی دیوار هدایت کنید.

 برخی گیاهان را که نیاز غذایی بیشتری دارند، می توان در فصل رشد به طور ماهانه با کودهای محلول در آب تغذیه کرد.
 بعد از کاشت نهال، مراقبت های ویژه ای مانند آبیاری، مبارزه با بیماری ها و کنترل آفات، هرس کردن، کود دادن، مبارزه با 

علف های هرز، ترمیم جوی های آبیاری و نرم کردن خاک پای درختان در زمان های مشخصی انجام می شود.

نکته : زمان هرس درختان پیش از بیدار شدن آن ها از خواب زمستانه است.

ـ   9ـ برداشت 7
پس از رسیدن بخش مورد استفاده گیاه، باید آن را با دست یا ماشین برداشت کنید. بسته به نوع کشت و هدف تولید، ممکن است 

گیاه در مراحل گوناگونی مانند تولید گل یا میوه و ...برداشت شود.
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 پرسش

هدف کشت گیاهان زیر، برداشت کدام بخش )دانه، میوه، ساقه و برگ، بخش زیرزمینی( از گیاه است؟

جدول7ــ9ــهدفاصلیکشتبرخیازگیاهان

هدفاصلیکشتنامگیاههدفاصلیکشتنامگیاه

کرفسآفتابگردان

سیب زمینیپنبه

پتوسسیب

اللٔه واژگونگل رز

برداشتشوید:سبزی شوید را پس از رشد کافی و پیش از به گل رفتن 
یا قیچی از نزدیک  با داس  می توانید برداشت کنید. برای برداشت، ساقه را 

سطح زمین ببرید و در دسته های مناسب بسته بندی و به بازار عرضه کنید.
بستر کاشت را پس از برداشت، بالفاصله آبیاری کنید. از محل ساقه های 
باقی مانده به تدریج جوانه های جدیدی رشــد می کند و بعد از مدتی دوباره قابل 

برداشت می شود.
برداشتشمعدانی: می توانید گلدان های گل شمعدانی را هنگامی که به 

گل رفته اند در بازار بفروشید.
گلدان  لبٔه  از  آن  ساقه های  و  کرد  کمی رشد  گیاه  که  آن  از  پس  پتوس:

آویزان شد یا گلدان را پر کرد می توانید آن ها را در بازار بفروشید.
نهالانگور:نهال ها در پاییز همان سال آماده کاشت در محل اصلی یا 

فروش هستند و می توانید آن ها را با گلدان بفروشید. 

شكل15ــ9ــشوید

شكل17ــ9ــپتوس

شكل16ــ9ــشمعدانی

شكل18ــ9ــنهالانگور



113

 نکته : در زمینهٔ کشاورزی، تولید محصوالت ارگانیک که در پرورش آن ها موادی مانند کود شیمیایی، سم و مانند آن ها 
به کار گرفته نشده باشد، پر طرفدار است، زیرا امروزه ثابت  شده کاربرد بسیاری از مواد شیمیایی در دراز مدت به بدن 

انسان و طبیعت آسیب می رساند. 

  8 ـ9   ـ پرورش سبزه های کوزه ای
سبزٔه کوزه ای را مى   توانید با یک کوزٔه سفالی و کمی بذر تره تیزک )شاهی( درست کنید. این سبزه برای سفرٔه هفت سین خانواده یا 

فروش در بازارچه مناسب است. 
روشکار

 کوزه را از آب پر کنید و یک شبانه روز آن را نگه داری كنید تا جدار کوزه کامالً خیس شود.
 یک جوراب نایلونی کهنه روی کوزه بکشید.

با دست چنان روی کوزه بکشید که بذرها به طور  به آرامی   بذر شاهی را که بیست و چهار ساعت در آب خیس کرده اید، 
یکنواخت همه جا پخش شوند.

 کوزه را همواره پر از آب نگه داری كنید تا آب از داخل کوزه به جدارٔه آن راه یابد و بذر شاهی جوانه بزند. با این کار ریشٔه 
شاهی به سطح بیرونی کوزه می چسبد.

 کوزه را در محل پر نور قرار دهید و گاه گاهی آن را بچرخانید تا نور به همه جای آن برسد. بعد از چند روز کوزه سبز می شود 
و از تماشای آن لذت خواهید برد.

اگر بخواهید برای فروش در نوروز سبزه بکارید، بهتر است سبزه را در کوزه هایی با شکل های زیبا بکارید تا افراد بیشتری تولیدات 
شما را بخرند.

شكل19ــ9ــپرورشسبزهکوزهای بالف
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نکته : برخی از گیاهان، مانند دیفن باخیا، نرگس، گل صد تومانی و ... که در محیط خانه یا باغچه پرورش داده می شوند، 

ـ    9 نشان  سمی هستند و می توانند برای افراد خانه به ویژه کودکان خطرناک باشند. برخی از گل های سمی در شکل 20

داده شده است.

 بررسی

دربارٔه گیاهان سمی و آسیب زایی آن ها در گروه خود در اینترنت بررسی کنید و نتیجه را در کالس ارائه نمایید.

شكل20ــ9ــبرخیازگلهایسمی 

پــگلصدتومانیبــدیفنباخیاالفــنرگس
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