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سخنی با هنرآموزان گرامی

با توجه به آموزه های اسالمی ،کار و اشتغال از ارزش تربیتی برخوردار است و انسان از طریق کار،
نفس سرکش را رام کرده و شخصیت وجودی خویش را صیقل داده ،هویت خویش را تثبیت کرده
ِ
ارتقاء وجودی خویش را مهیا و امکان کسب روزی حالل و پاسخگویی به نیازهای جامعه
و زمینۀ
را فراهم می آورد .آموزش فناوری ،کار و مهارت آموزی ،باعث پیشرفت فردی ،افزایش بهره وری،
مشارکت در زندگی اجتماعی و اقتصادی ،کاهش فقر ،افزایش درآمد و توسعه یافتگی خواهد شد.
برای رسیدن به این مهم ،برنامه ریزی درسی حوزۀ دنیای کار و دنیای   آموزش بر مبنای نیازسنجی
شغلی صورت گرفته است .درس های رشته های تحصیلی شاخۀ فنی و حرفه ای شامل دروس
آموزش عمومی ،دروس شایستگی های غیرفنی و شایستگی های فنی مورد نیاز بازارکار است .دروس
دانش فنی از دروس شایستگی های فنی است که برای هر رشته در دو مرحله طراحی شده است.
درس دانش فنی  پایه با هدف شناخت مفاهیم و کسب دانش فنی پایه در گروه و رشتۀ تحصیلی
است که هنرجویان در پایۀ   دهم و در آغاز ورود به رشتۀ تحصیلی خود می بایست آن را آموزش
ببینند و شایستگی های الزم را در ارتباط با دروس عملی و ادامۀ تحصیل در رشتۀ خود کسب
نمایند .درس دانش فنی تخصصی که در پایۀ دوازدهم طراحی شده است ،شایستگی هایی را شامل
ِ
تخصصی حرفه ای شده و زمینه را برای ادامۀ   تحصیل و توسعۀ
ارتقاء دانش
می شود که موجب
ِ
حرفه ای هنرجویان در مقطع کاردانی پیوسته نیز فراهم می کند.
الزم به یادآوری است که کتاب دانش فنی پایه تئوری تفکیک شده دروس عملی کارگاه های 8
ساعته نیست بلکه در راستای شایستگی ها و مشاغل تعریف شده برای هر رشته تدوین شده است.
در ضمن ،آموزش این کتاب نیاز به پیش نیاز خاصی ندارد و براساس آموزش های قبلی تا پایۀ نهم به
تحریر درآمده است .محتوای آموزشی کتاب دانش فنی پایه ،آموزش های کارگاهی را عمق می بخشد
و نیازهای هنرجویان را در راستای محتوای دانش نظری تأمین می کند.
تدریس کتاب در کالس درس به صورت تعاملی و با محوریت هنرآموز و هنرجوی فعال صورت
می گیرد.
دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش

سخنی با هنرجویان عزیز

دانش فنی پایه در گروه کشاورزی و غذا و
درس دانش فنی پایه با هدف شناخت مفاهیم ،کسب
ِ
رشتۀ تحصیلی امور باغی برای شما هنرجویان عزیز طراحی و کتاب آن تألیف شده است.
در تدوین درس دانش فنی پایه ،موضوعاتی مانند تاریخچۀ رشته ،محتوا جهت ایجاد   انگیزش،
مشاغل و هدف رشتۀ تحصیلی  ،نقش رشتۀ شما در توسعۀ کشو ر  ،مثال هایی از نوآوری ،خالقیت و
الهام از طبیعت    ،اصول    ،مفاهیم  ،قوانین  ،نظریه  ،فناوری  ،عالئم ،تعاریف کمیت ها ،واحدها و یکاها،
فرمول های فنی   ،تعریف دستگاه ها و وسایل کار  ،مصادیقی از ارتباط مؤثر فنی و مستندسازی،
زبان  فنی ،ایمنی و بهداشت فردی و    جمعی ،پیشگیری از حوادث احتمالی شغلی و نمونه هایی از
مهارت حل مسئله در بستر گروه تحصیلی   و    برای     رشتۀ   تحصیلی در   نظر  گرفته شده است.
می توانید در هنگام ارزشیابی این درس ،از کتاب همراه هنرجوی خود استفاده نمایید.
توصیه می شود در یادگیری این درس به دلیل کاربرد زیاد آن در درس های دیگر رشته ،کوشش
الزم را داشته باشید.
دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش

پودمان ١

کلیات

مقدمه
دستیابی به آرمان های واال و ارزشمند نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران ،به ویژه اهداف سند چشم انداز
نظام در افق  ،1404مستلزم حرکتی جهادی و مستمر و تالشی وافر و همه جانبه در تمام ابعاد اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی و به ویژه در عرصه علم و فناوری و نوآوری می باشد .رهبر معظم انقالب اسالمی با شناختی
هوشمندانه از ظرفیت بخش های مختلف کشور و با اشراف بر توانمندی ها و امکانات و استعدادهای فراوان
موجود ،خواستار برنامه ریزی دقیق و هدفمند در زمینه علم و فناوری برای شروع حرکتی منظم و پیوسته از
وضعیت موجود به جایگاه علمی شایسته ایران اسالمی ،در قالب نقشه جامع علمی کشور ،شده اند.

شکل 1

کشاورزی
کشاورزی فعالیتی است که در جریان آن گیاهان یا حیوانات اهلی با هدف تولید مواد غذایی ،و تأمین دیگر
نیازهای انسان مانند لباس ،دارو ،ابزار و مصالح ،زیباسازی محیط زیست و کسب درآمد ،پرورش داده می شوند.

شکل 2
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تاریخچه کشاورزی
شواهد تاریخی نشان می دهد انسان از دو میلیون سال پیش بر روی زمین زندگی می كند و در تمام این دوران
با شكار حیوانات و استفاده از منابع گیاهی وحشی نیازهای غذایی خود را برطرف می کرده است .از حدود
ده هزار سال پیش با تشکیل اجتماع های به نسبت بزرگ تر و به واسطه دسترسی كم به شكار ،بشر شروع به
كشاورزی و اهلی نمودن دام نمود.
اهلی كردن حیوانات و استفاده از آنها برای شخم زدن زمین كشاورزی ،جهت نرم كردن خاك برای كاشت از دیگر
اقدامات بشر بود .ابزارهای کشاورزی طراحی شده برای بهرهگیری از نیروی حیوانات ،بهتدریج ایجاد ماشینآالتی
برای بهرهگیری از سوخت فسیلی برای روشن کردن تراکتورها تغییر یافتند .بهکارگیری دانش کشاورزی به
تولید کودهای شیمیایی نیز منجر شد و شرایط رشد مطلوبتری برای گیاهان فراهم آورد .بدین ترتیب زنجیره
محصوالت ،رشد سریعتری یافت و گیاهان نسبت به بیماریها و انگلها مقاومتر شدند .بهتدریج راههای کنترل
آفات و بیماریها ،بهبود روشهای آبیاری ،حفاظت خاک ،تناوب کشت ،انتخاب ارقام پربازده و غیره توسعه یافت
و تالشهای جدیدی درباره محصوالت کشاورزی بهویژه در کشورهای درحال توسعه صورت گرفت.

دستاوردهای انقالب اسالمی در بخش کشاورزی
تا پیش از پیروزی انقالب اسالمی به دلیل سیاست های نادرست رژیم پهلوی ،کشاورزی کشور با ورشکستگی
روبه رو بود و بسیاری از محصوالت استراتژیک مانند گندم و برنج از خارج وارد می شد .از سوی دیگر طرح
اصالحات ارضی که از طرف مستشاران آمریکایی دیکته شده بود ،عالوه بر نابودی کشاورزی ناظر به وابستگی
مملکت به اتباع بیگانه بود .در اسناد به دست آمده از النه جاسوسی آمریکا در خصوص دیدگاه امام خمینی
ِس سِ ُّره) در رابطه با طرح اصالحات ارضی آمده است« :خمینی بر این باور است که برنامه اصالحات ارضی
( ُقد َّ
شاه سبب نابودی بسیاری از اراضی زراعی ایران در نتیجه تقسیم آنها شده است چون این تقسیمات از نظر
اقتصادی مقرون به صرفه نبوده و دهقانان را از آزادی چندانی برخوردار نمی کرده است».
از دستاوردهای مهم انقالب اسالمی در بخش کشاورزی ،می توان به موارد زیر اشاره نمود:
خودکفایی کشور در بخش دامپروری ،تأمین مواد غذایی و قطع واردات اقالمی نظیر گوشت قرمز ،مرغ،
تخم مرغ و شیر
خودکفایی در تولید محصوالت باغی و صادرات آن به کشورهای مختلف
رتبه نخست تولید محصوالتی نظیر پسته ،زعفران و انار در جهان
رشد بیش از  21برابری واحدهای صنعتی تولیدکننده مواد غذایی
ساخت ماشین آالت و تجهیزات مرتبط با صنایع غذایی
توجه به صنعت گل و گیاه و توسعه آن
افزایش دو برابری سطح جنگل کاری و احیای جنگل ها نسبت به قبل از انقالب اسالمی
در پیش گرفتن سیاست های حمایتی دولت مردان جمهوری اسالمی ایران از تولیدکنندگان بخش کشاورزی
شامل تأمین به موقع تسهیالت ،خریدها و قیمت تضمینی ،حمایت از خسارت دیدگان خشک سالی و گسترش
بیمه محصوالت کشاورزی و دامپروری
3

تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
خودکفایی در تولید گندم به عنوان یک محصول استراتژیک و تأمین امنیت غذایی
افزایش حداقل  225درصدی درآمد حقیقی خانوارهای روستاییان کشاورز
استفاده از روش های آبیاری نوین
افزایش فعالیت های آبخیزداری (حفاظت آب و خاک و ایجاد پوشش گیاهی) در حوزه های آبخیز
افزایش بهره وری آب در بخش کشاورزی
افزایش معادل  ۳۰۰درصدی میزان عملکرد تولید محصول در واحد سطح
کوتاه شدن دست خوانین ظالم و سرمایه داران استثمارگر از سر روستاییان
رشد  ۱۹۲درصدی حجم تولید محصوالت کشاورزی
رشد  ۱۶۹درصدی تولید غالت
رشد  ۱۳۱درصدی تولید نیشکر و چغندر قند
رشد  ۲۴۱درصدی تولید انواع سبزیجات و صیفی جات
ِس سِ ُّره) مبنی بر کمک به روستاییان و آبادانی
به دنبال پیروزی انقالب اسالمی و فرمان امام خمینی ( ُقد َّ
روستاها ،در خرداد ( )1358نهاد جهاد سازندگی شکل گرفت .این نهاد ،بعدها به دلیل عملکرد مثبت و قابل
توجه آن به وزارت جهاد سازندگی ارتقا پیدا کرد و سپس در پی ادغام با وزارت کشاورزی تحت عنوان وزارت
جهاد کشاورزی به فعالیت خود ادامه داد .حضور جهادگران متخصص و متعهد در صحنه توسعه عمران و
آبادانی روستاها و کشاورزی ،تأمین نهاده های مورد نیاز کشاورزان ،اجرای طرح های عمرانی مختلف ،توسعه
صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و انتقال دانش فنی به کشاورزان و توسعه تکنولوژی های جدید سبب
شد که چهره کشاورزی در روستاهای ایران به تدریج تغییر یافته و امروزه به نقطه ای رسیده ایم که بیشتر
محصوالت مورد نیاز کشور در داخل تولید و فراوری می شوند.

مفاهیم کشاورزی
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حفاظت و صرفهجویی بیشتر کمی و
کیفی آب و جلوگیری از اتالف آن

مزایای کشاورزی پایدار

کشاورزی پایدار
کشاورزی پایدار ( )Sustainable Agricultureبه مدیریت
صحیح منابع کشاورزی اطالق میگردد که در جهت رفع
نیازهای درحال تغییر بشر به کار برده شود و در عین حال
منابع طبیعی و نیز کیفیت محیطزیست را حفظ کرده و حتی
بهبود بخشد .کشاورزی پایدار سودمند و مستمر ،متکی بر
حفظ منابع طبیعی است .این شیوه کشاورزی ،اقتصادیترین
و در عین حال سودمندترین نحوه استفاده از انرژی و تبدیل
آن به محصوالت کشاورزی ،بدون تخریب حاصلخیزی خاک
و کیفیت محیطزیست میباشد.

افزایش مواد آلی خاک و کاهش
مصرف کودهای شیمیایی

ایجاد محیط سالم برای پرورش
دام ،طیور ،آبزیان و حفظ کیفیت
محیط زیست
افزایش راندمان تولید به همراه
مصرف کمتر نهاده های کشاورزی
پایین بودن هزینه تولید و بازدهی
بیشتر اقتصادی
کاهش فرسایش خاک و صرفه جویی
در عملیات مکانیک حفاظت از خاک

پودمان اول  :کلیات

کشاورزی ارگانیک
نورث برن ( )۱۹۴۰نخستین کسی بود که واژه کشاورزی ارگانیک ( )Organic Agricultureرا به کار برد.
کشاورزی ارگانیک سیستم تولید محصوالت کشاورزی و دامی است که بهداشت اکوسیستم های کشاورزی را
هم زمان با تولید غذای سالم ارتقا می دهد و یک سیستم تولید است که از مصرف کودهای معدنی مصنوعی،
مواد شیمیایی ،تنظیم کننده های رشد و افزودنی های خوراک دام اجتناب می ورزد .در عوض از روش هایی
همانند:
ِ
تناوب زراعی ،استفاده از بقایای گیاهی و کودهای دامی و کنترل بیولوژیکی برای
ارتقاء تولید استفاده می نماید.
تولید محصول به روش طبیعی یعنی هماهنگ با طبیعت و زنجیره
طبیعی موجودات زنده صورت می گیرد

کشاورزی ارگانیک

تولید غذا با کیفیت باال ،در حد کافی
همگامی با طبیعت ،به جای سلطه گری و چیرگی بر آن
حفظ و افزایش حاصلخیزی خاک ها در درازمدت ،بهره گیری از منابع
تجدید شونده
جلوگیری از بروز انواع آلودگی ناشی از عملیات های مختلف در
کشاورزی ،حفظ تنوع ژنتیکی سیستم کشاورزی و محیط اطراف
امکان کسب درآمد کافی برای کشاورزان و جلب رضایت آنها و نیز
ایجاد محیط کار سالم
گفت      و  گو
کنید

تفاوت كشاورزی ارگانیك با كشاورزی سنتی را به صورت گروهی بررسی و سپس با هم کالسی های خود
به بحث بگذارید.
بیوتکنولوژی در کشاورزی
به نظر شما چه فرقی بین گندم پربازده با گندم کم بازده ،سیب مرغوب و درشت با سیب معمولی و ریز،
گوسفندان با ضریب پرواربندی باال و گوسفندان با ضریب پرواربندی پایین و ...وجود دارد؟
واقعیت این است که این تفاوت ها که ارزش اقتصادی مهمی نیز دارند ناشی از عوامل ژنتیکی و محیطی اند.
عوامل ژنتیکی عواملی هستند که حامل اطالعات زیستی اند و از نسلی به نسل دیگر انتقال می یابند.
اصالح نباتات ،دام و طیور
از آن زمان که آدمی برای تهیه غذای خود به کشاورزی و دامداری روی آورد و گیاهان و جانوران دارای
خصوصیات مناسب تر را برای پرورش انتخاب کرد ،آنها را با هم تالقی داد و خصوصیات بهتر و مناسب تری را
در نتایج ایجاد نمود ،اصالح نباتات و اصالح دام و طیور نیز آغاز شد .از این رو می توان اصالح نباتات را علم
تکامل مصنوعی و در عین حال سریع (نسبت به روند تکامل طبیعی) نامید.
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اهداف اصالح نباتات و دام و طیور را می توان در عناوین زیر خالصه
کرد:
 1بهبود کیفیت :کیفیت در محصوالت مختلف به صفات متفاوتی
اطالق می شود .کیفیت ممکن است ارزش غذایی یک محصول یا
غله و یا دام ،باشد و در جایی دیگر به خوش خوراکی و میزان باالی
پروتئین ،دوام گل ،میزان مواد مؤثره در گیاهان دارویی و یا قابلیت
انبارداری محصول تلقی شود.
 2افزایش تولید در واحد سطح :افزایش تولید در واحد سطح با استفاده
از ژنوتیپهای مطلوب مناسب هر منطقۀ آب و هوایی ،از دیگر اهداف
اصالحگران است .عملکرد صفتی کمی و پیچیده است که تحت تأثیر
ژنوتیپ و محیط است.
 3مقاومت به آفات و بیماری :برای دستیابی به حداکثر تولید،
مقاوم بودن به آفات و بیماری ها و همچنین مقاوم بودن به تنش های
محیطی مانند سرما و شوری در بهبود کمیت و کیفیت بسیار مهم
است .اصالح گران همواره سعی بر شناسایی گیاهانی مقاوم به تنش ها
را دارند تا در طی برنامه های اصالحی ژن های تولید مقاومت را بتوانند
به ارقام زراعی پربازده منتقل نمایند.
 4توسعۀ دامنه کشت :با تغییر بعضی از صفات گیاهان می توان
دامنه کشت و سازگاری آنها را گسترش داد .مث ً
ال با تغییر در صفاتی
مانند دوره بلوغ و گزینش ارقام زودرس مقاوم به تنش.

کشت بدون خاک

شکل 3

ایرانیان از زمان باستان با نوعی از روش های کشت به نام کشت بدون خاک آشنا بودند .به طوری که بذر بعضی
از گیاهان را مخلوط با گِل بر سطح بیرونی یک کوزه سفالی می مالیدند و سپس درون کوزه را پر از آب
می کردند .آب بر اثر انتشار به بیرون کوزه تراوش می نمود ،بذرها سبز می کردند و بدین شکل برای سفره
هفت سین نوروز سبزه فراهم می کردند .این روش شاید اولین کشت هیدروپونیک در جهان بوده که ایرانیان
انجام می دادند.
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شکل 4

سیر تکاملی
از زمانی که دکتر گریک ( )Gerickeدر سال  1929امکان کشت تعدادی از نباتات را بدون استفاده از خاک
تا مرحله تکامل و باردهی آنها به اثبات رساند ،تا امروز که در نقاط مختلف جهان تولید با روش آب کشت
به صورت تجارتی معمول گردیده ،فکر دانشمندان و متخصصین به تکامل این روش و رفع نواقص آن مشغول
بوده است .دستگاه یا ظرفی که دکتر گریک از آن استفاده کرد در حقیقت جعبه ای بود که به جای در ،یک
ورق توری قرار داشت .روی توری بستر بذرها و زیر آن مقداری فضای خالی و بعد از فضای خالی محلول
غذایی در کف محفظه واقع می شد.
نبات پس از سبز شدن در بستر بذر که از جنس سنگ ریزه یا ماده دیگری غیر از خاک بود ،ریشه خود را از
سوراخ های توری عبور داده و ریشه پس از طی فضای خالی زیر توری خود را به محلول غذایی می رساند .با
پاشیدن آب یا محلول غذایی روی بستر بذر ،رطوبت برای رشد بذر و جلوگیری از خشک شدن آن قسمت
ریشه که داخل محلول غذایی قرار نداشت ،تأمین می گردید.
امروزه مطالعه و تحقیق و کسب تجربه در این زمینه به حدی توسعه یافته و مورد توجه قرار گرفته است که
آینده کاربرد روش آب کشت را خیلی روشن جلوه می دهد .در حال حاضر تولید تجارتی محصوالت با روش
آب کشت در آمریکا ،ژاپن ،اروپا و هندوستان رو به افزایش بوده و در سایر نقاط دنیا نیز در حال پیشرفت است.
هیدروپونیک در عمل به معنی کاشت گیاهان در آب و محلول غذایی بدون استفاده از خاک می باشد .کشت
هیدروپونیک این امکان را به کشاورز می دهد که در زمان کوتاه تر با زحمت کمتر محصولی با راندمان بیشتر را
کشت نماید .علم هیدروپونیک ثابت کرده است که برای رشد گیاهان به خاک احتیاجی نیست اما به عناصری
که در خاک موجود است (مواد معدنی و موادآلی) احتیاج است .هر گیاهی را می توان به صورت هیدروپونیک
کشت کرد ولی بعضی از آنها موفقیت بیشتری در این سیستم دارند .کشت هیدروپونیک برای سبزیجات
میوه ای با محصوالت مقاوم از قبیل گوجه ،خیار ،فلفل و سبزیجات برگی مثل کاهو و سبزیجاتی که رشد
سریعی دارند و همچنین برخی گل های شاخ بریده مانند گل سرخ ،آنتوریوم و غیره ایده آل است.
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سه روش اصلی و مناسب برای كشت هیدروپونیك
عبارت اند از:
الف) كشت در مواد دانه بندی شده :مواد دانه بندی
شده شامل ذراتی كوچك با خاصیت شیمیایی خنثی
است مانند کوکوپیت ،پیت ماس ،پرالیت و ماسه.
ب) كشت در پشم شیشه :پشم شیشه الیاف اسفنج
مانندی است كه منشأ مواد آن سنگ های آتشفشانی
است.
ج) كشت در آب :در این روش ریشه ها در تركیب آب
با هوا و در داخل آب رشد می كنند.
نیازهای شیمیایی ریشه یا كل گیاه را می توان با
محاسبه دقیق مقدار عناصر محلول غذایی در منطقه
ریشه برآورد كرد و تعادل شیمیایی محلول را نیز حفظ
نمود.
پرورش گیاهان به روش هیدروپونیك تا قبل از دكتر
گریك صرفاً در حد تحقیقات آزمایشگاهی و یا به صورت
موردی در برخی تمدن های باستانی مطرح بوده است،
بدون آنكه درك صحیح و مناسبی از این روش وجود
داشته باشد .دكتر گریك به تشخیص خود درباره ظرفیت
و دامنه توسعه کشت هیدروپونیك و مشاهداتش در
مورد تكنیك های آزمایشگاهی به كار گرفته شده باور
داشت و بر آن بود كه این آزمایش ها را با هدف توسعه
یك حرفه با توجیه اقتصادی ادامه دهد.
در ایران كشت هیدروپونیك محصوالت سبزی ،صیفی
و برخی میوه ها مانند توت فرنگی رونق قابل توجهی
نیافته است .اما در برخی از نقاط ایران مانند شهرهای
هشتگرد كرج ،كرمانشاه ،تهران و جزیره كیش تولید
محصوالت باغی به روش كشت هیدروپونیك و با توجیه
اقتصادی گسترش یافته است.
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مزایای کشت هایدروپونیك

امكان پرورش
گياهان
به روش
هيدروپونيك،
درتمام نقاط
وجود دارد

تراكم در
واحد سطح
كشت
هيدروپونيك
باال است

ميزان كار
سنگين
کاهش
می یابد

حفظ و
نگهداري
بهتر آب،
امکان پذیر
می شود

مشكالت ناشي
از وجود آفات و
بيماري ها کاهش
می یابد

مشکل
علف های
هرز ،ریشه کن
می شود

میزان توليد
محصول
افزایش
می یابد

حفظ و
نگهداري مواد
غذايی آسان
می شود

امروزه محلول های غذایی متنوعی برای محصوالت مختلف عرضه
شده است.
یک فرمول محلول غذایی پیشنهادی برای چند محصول مهم در
جدول زیر آورده شده است.
میزان ( gدر  100لیتر)
منبع

گوجه فرنگی

کاهو

گل سرخ

عناصر اصلی
نیترات کلسیم

680

407

543

سولفات منیزیم

250

985

185

نیترات پتاسیم

350

404

429

کلرید پتاسیم

170

ـ

ـ

فسفات منو پتاسیم

200

136

204

نیترات آمونیوم

ـ

60

20

ریز مغذی ها
شالت آهن

15

6/19

6/19

سولفات منگنز

78/1

96/0

9/3

بر

43/2

97/0

1/1

سولفات روی

28/0

552/0

448/0

سولفات مس

12/0

12/0

12/0

مولیبدات سدیم

128/0

128/0

127/0
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ضرورت و اهمیت کشاورزی
اهمیت كشاورزی در طول تاریخ به حدی بوده كه در برخی منابع ،كشاورزی را هدیه ای آسمانی و الهی به بشر
می دانند .یكی از مهم ترین الگوهای پذیرفته شده در مورد دلیل شروع كشاورزی این است كه كشت و كار
به صورت یك كشف بوده كه بعدها با استفاده از اندیشه خالق و تجربه بشری توسعه پیدا كرد .طبق شواهد
زیاد تاریخی ،ایران یكی از قدیمی ترین مناطق جهان از لحاظ اهلی سازی گیاهان و حیوانات می باشد و زراعت
و دامپروری ،همواره در ایران باستان و ایران پس از اسالم از اهمیت خاصی برخوردار بوده است .كشفیات تپه
سیلك كاشان نشان می دهد كه ایرانیان از حدود شش هزار سال قبل سیستم زراعی پیشرفته ای داشته اند.
با افتتاح اولین مدرسه كشاورزی ایران به نام مدرسه فالحت مظفری سال  1279سیر تحول كشاورزی در
ایران تسریع شد .در همین سال ها سیب زمینی و انواع نهال های میوه به ویژه سیب و گیالس از خارج وارد
ایران شده و باغبانی توسعه پیدا كرد.
ارزش و اهمیت غذایی
به طور کلی گیاهان زراعی و باغی به صورت مستقیم و غیرمستقیم تأمین کننده اصلی مواد غذایی یعنی
پروتئین ها ،هیدرات های کربن ،چربی ها ،ویتامین ها و مواد معدنی هستند.
پژوهش
کنید

جدول زیر را با توجه به ارزش غذایی سبزیجات مشخص شده تعیین کنید.
نام گیاه

درصد
درصد پروتئین
هیدرات کربن

درصد   چربی

درصد
ویتامین ها

درصد
مواد معدنی

فلفل دلمه
گوجه فرنگی
گل کلم
سیب زمینی

توسعه چیست؟
توسعه در لغت به معنای رشد تدریجی در جهت پیشرفته تر شدن ،قدرتمندتر شدن و حتی بزرگ تر شدن
است.
کشاورزی به طرق زیر دارای اثرات بسیار مهمی در توسعه ملی می باشد:
الف) تأثیرگذاری بر محیط زیست
ب) رشد اقتصادی
ج) کاهش فقر
د) تأمین امنیت غذایی
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سیاست های کلی نظام در بخش کشاورزی (ابالغی مقام معظم رهبری (مدالظله العالی))
با ابالغ سیاست های کلی نظام در بخش کشاورزی در سال  ،1391اهمیت توجه ویژه به این بخش بیش از
پیش روشن شده است.
 1توسعه پایدار کشاورزی با حفاظت از منابع طبیعی پایه و صیانت و توانمندسازی منابع انسانی.
 2تأمین امنیت غذایی با تکیه بر تولید از منابع داخلی و نیل به خودکفایی در محصوالت اساسی ،ارتقای
سطح سالمت مواد غذایی تا استاندارد جهانی ،اصالح و بهینه نمودن الگوی مصرف و حمایت مؤثر از تولید
و صادرات محصوالتِ دارای مزیت های نسبی و ایجاد مزیت های جدید از جمله هدفمند نمودن یارانه ها در
جهت تولید و صادرات.
 3اصالح ساختار و نظام بهره برداری بخش کشاورزی با تشویق کشاورزان به رعایت اندازه های فنی ـ
اقتصادی واحدهای تولیدی متناسب با نوع فعالیت و شرایط مختلف اجتماعی ،اقتصادی و اقلیمی کشور و
تأکید بر جهت گیری حمایتی دولت از این سیاست ها به ویژه در واگذاری منابع آب و خاک.
 4نوسازی نظام تولید کشاورزی بر مبنای دانش نوین و بومی سازی فناوری های روز ،تربیت ،حفظ و تجهیز
نیروی انسانی مورد نیاز ،توسعه و تقویت تعاونی ها و سایر تشکل های اقتصادی ،اجتماعی ،صنفی و تخصصی
با مشارکت آحاد جامعه و رقابتی نمودن فعالیت ها در بخش های مربوطه.
 5ارتقای بهره وری از آب در تولید محصوالت کشاورزی و استفاده علمی و بهره برداری بهینه از سایر
نهاده های کاربردی در تولید.
 6گسترش زیرساختها و ایجاد انگیزه برای جذب و توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی با پوشش مناسب
بیمه ،کاهش احتمال زیان تولید ،اجرای سیاستهای حمایتی و متعادلکردن سطح سودآوری کشاورزی با سایر
بخشهای اقتصادی.
 7حمایت مؤثر از ساماندهی فرایند تولید و اصالح نظام بازار محصوالت کشاورزی با هدف بهبود رابطه مبادله
بخش با سایر بخش ها ،افزایش بهره وری ،کاهش هزینه های تولید ،رعایت قیمت تمام شده محصوالت اساسی،
تأمین درآمد تولیدکنندگان و منافع مصرف کنندگان و بهبود کیفیت مواد و فراورده های غذایی.
 8تخصیص یارانه هدفمند به بخش کشاورزی در جهت تحقق خودکفایی ،حمایت از ساخت زیربناها ،مراعات
معیارهای زیست محیطی ،قابلیت انعطاف در شرایط محیطی مختلف و ارتقای قدرت رقابت در بازارهای داخلی
و بین المللی.
 9ارتقای سطح درآمد و زندگی روستاییان ،کشاورزان و عشایر ،توسعه پایدار روستاها و مناطق با قابلیت و
توان کشاورزی و رفع فقر با تقویت زیرساخت های مناسب تولید و تنوع بخشی و گسترش فعالیت های مکمل
و اقتصادی به ویژه صنایع تبدیلی و روستایی و خدماتی نوین.
گفت      و  گو
کنید

آیا غذا می تواند سالح باشد؟
برای مقابله با این سالح چه باید كرد؟

11

بدون شك بخش كشاورزی در كشور ما از دیر باز نقش مهمی در اقتصاد داشته است .این بخش در زمینه های
تولید محصوالت زراعی ،باغی ،دام و طیور و صنایع تبدیلی وابسته ،با تأمین  15درصد تولید ناخالص ملی20 ،
درصد اشتغال  20 ،درصد صادرات غیرنفتی و  85درصد مواد غذایی مورد نیاز ،نقش تعیین کننده ای در تأمین
امنیت غذایی کشور برعهده دارد .این آمار به طور آشکار گویای نقش حساس و پراهمیت بخش کشاورزی
در اقتصاد کشور حتی در شرایط بحرانی مانند تحریم های همه جانبه کشور خواهد بود .همچنین براساس
اطالعات سال  ،۱۳۹۱مناطق روستایی ایران به عنوان بستر اصلی فعالیت های کشاورزی کشور ،موطن ۵/۹
میلیون خانوار روستایی می باشد که  ۲۵/۴میلیون نفر از جمعیت  ۷۶میلیونی کشور را در برگرفته است .این
ارقام نشان می دهند که با اندکی اغماض می توان گفت که حیات اقتصادی حدود  ۲۸درصد از کل جمعیت
کشور مستقیماً به بخش کشاورزی پیوند خورده است.
محصوالت زراعی

محصوالت باغی

عرصه های تولید محصوالت
کشاورزی
صنایع تبدیلی

دام و طیور،شیالت و آبزیان

اگر معضالت دیگری که می توانند نتیجه مستقیم یا غیرمستقیم عدم توجه به بخش کشاورزی باشند (فقر
روستایی ،مهاجرت به شهرها ،تخریب منابع طبیعی ،تشکیل کلونی های فقیرنشین در حاشیه کالن شهرها و)...
مورد تحلیل قرار گیرند ،ضرورت و اهمیت توجه بیشتر به مناطق روستایی و بخش کشاورزی کشور آشکارتر
خواهد شد.
دسترسی به آب
مورد نیاز
ارتفاع از سطح
دریای آزاد

شرایط مناسب

عوامل مؤثر در
فراهم شدن

خاک
موقعیت
متنوع اقلیمی

بستر تولید

طی سال های اخیر با احداث سدهای مختلف در كشور وضعیت آب كشاورزی مسـاعدتر شده است ،بنابراین
بستری فراهم شده است كه در صورت برنامه ریزی علمی و توجه ویژه دولت و سازماندهی مناسـب می توان،
هم بخشی از مشكل بیكاری امروز جامعه را حل نمود و هم میزان تولید را از  90میلیون تن (فعلی) طی مدت
ده سال به  200میلیون تن رساند و در خصوص برخی محصوالت كه كشور ما دارای مزیت در تولید آنهاست
12
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نظیر پسته ،زعفران ،زیره ،مركبات ،انار و انواع میوه ها و سبزیجات و حتی محصوالتی استراتژیك نظیر شكر و
دانه های روغنی و همچنین مواد غذایی ،بخشی از بازار جهانی به ویژه اتحادیه اروپا را كه سخت نیازمند چنین
محصوالتی است ،در اختیارگیرد.

شکل 6

در حال حاضر این بخش با تأمین  %85نیازهای غذایی و  %90مواد اولیه صنایع تبدیلی كشـاورزی و دارا بودن
 %25سهم صادرات غیر نفتی و درصد باالیی از اشتغال كشور نقش تعیین كننده ای در اقتصاد دارد.
از بین  66محصول اصلی كشاورزی ،ایران از تولیدكنندگان عمده در  25نوع آن می باشد كه اغلب آنها
جزو محصوالت باغی می باشند و در تولید  10نوع محصول باغی رتبۀ اول تا دهم را در جهان دارا می باشد.
ازنظرتنوع محصوالت ،ایران رتبۀ سوم را داراست .با این وجود و با وجود مزیت های نسبی فراوان ،سهم ایران
در تجارت جهانی به مراتب كمتر از تولید جهانی است .به ویژه ایران در بسیاری از محصوالت ،صادركننده مهم
در بازار جهانی است .اما ارزآوری صادرات محصوالت كشاورزی كمتر از مقدار واقعی آن می باشد.

شکل 7
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استراتژی امنیت غذایی
غذا اولین سطح از هرم نیازهای انسانی را تشكیل می دهد و تأمین آن برای عموم افراد جامعه ،اولین وظیفه
دولت هاست.

شکل 8

توسعه اقتصادى در کشورها ارتباط نزدیک با توسعه اقتصاد کشاورزى آنها دارد .متأسفانه بسیارى از کشورهاى
درحال توسعه جهت رسیدن به رشد سریع اقتصادى بخش کشاورزى را فراموش کرده اند و تصمیم به توسعه
بخش صنعتى تا سرحد ممکن گرفته اند .نیاز به صنعتى شدن در بخش هاى عمده اقتصادى کشورهاى درحال
توسعه معموالً الزم است ولى مسئله  اى که در این کشورها مورد توجه قرار نگرفته است این است که یک
صنعت اساسى نمى تواند بدون اینکه پایه هاى آن ساخته شود ،شکل گیرد .این چنین پایه هایى با یک ساختار
کشاورزى توسعه یافته که عرضه کننده کارگر ،غذا ،مواد اولیه و ...است شکل مى گیرد .چنین رشد متوازنى بین
صنعت و کشاورزى متأسفانه مورد عنایت برنامه ریزان کشورهاى درحال توسعه قرار نگرفته است.

14
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به نظر شما با توجه به تصاویر زیر کدام بخش دارای توسعه بیشتری بوده است؟

ب ـ بخش شهری

الف  ـ روستایی
شکل 9

در کشورهاى در حال توسعه معموالً منابع موجود در کشور به رشد بخش مدرن اختصاص مى یابد و درآمدهاى
حاصل فقط در بخش مدرن توزیع مى گردد؛ درحالى که بخش سنتى فقیرتر مى شود و منابع این بخش به
بخش هاى دیگر منتقل مى شود.
یکى دیگر از ویژگى هاى بخش کشاورزى کشورهاى درحال توسعه کارآیى پایین آن است .علت پایین بودن
کارآیى در این کشورها فشار زیاد در زمینۀ کاربرد تکنولوژى عقب مانده ،پس انداز کم و در نتیجه سرمایه گذارى
کم مى باشد.
گفت      و  گو
کنید

آیا معضالتی نظیر فقر روستایی ،مهاجرت روستائیان به شهرها و تخریب منابع طبیعی می تواند نتیجه
عدم توجه مستقیم یا غیرمستقیم به بخش کشاورزی باشد؟
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تکالیف عملکردی
(واحدهای یادگیری)
 1تحلیل اهمیت و ضرورت
کشاورزی

استاندارد عملکرد
(کیفیت)

نتایج
مورد انتظار

استاندارد
(شاخصها /داوری /نمرهدهی)

تحلیل کشاورزی پایدار ،کشاورزی ارگانیک،
باالتر از حد
کشت بدون خاک ،استراتژی امنیت غذا از 3
انتظار
دیدگاه شاخص های FAO

بررسی و تحلیل ضرورت کشاورزی
تحلیل ضرورت کشاورزی پایدار ،کشاورزی
پایدار ،کشاورزی ارگانیک ،کشت
در حد انتظار ارگانیک ،کشت بدون خاک ،استراتژی 2
بدون خاک ،استراتژی امنیت غذا
امنیت غذا
 ٢تحلیل و بررسی اهمیت براساس FAO
کشاورزی پایدار
بررسی ضرورت کشاورزی پایدار ،کشاورزی
پایین تر از حد
ارگانیک ،کشت بدون خاک ،استراتژی 1
انتظار
امنیت غذا
نمره مستمر از 1
نمره واحد یادگیری از 3
نمره واحد یادگیری از 20
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نمره
هنرجو

پودمان 2

ایمنی و بهداشت محیط کار

عوامل زیان آور محیط کار كشاورزان
 1عوامل فیزیكی (گرما ،سرما ،سر و صدا ،ارتعاش ،نور و رطوبت)
 2عوامل شیمیایی (سموم كشاورزی ،گرد و غبار گیاهی و غالت ،کودهای حیوانی و شیمیایی)
 3عوامل بیولوژیكی (بیماری های مشترك بین انسان و حیوان ،گرد و غبار با منشأ حیوانی ،ویروس ها،
باکتری ها ،انگل ها و قارچ ها)
 4عوامل ارگونومیكی (عدم تناسب جسمی با کار ،نحوه كاركردن ،حمل اشیاء و ابزار كار)
 5عوامل روانی (خستگی ،استرس ناشی از خشک سالی ،آفت زدگی محصوالت ،تلفات دام و طیور)

عوامل شیمیایی

عوامل فیزیکی

انواع فراورده های گازی

صدا

انواع گازها و بخارات
انواع گرد   و  غبارها
انواع عوامل بیولوژیک
قارچ ها

سالمت
شاغلین

انگل ها

انواع عوامل روانی

فشارهای روحی مربوط به محیط کار

رج از محیط کار

وحی مربوط به خا

فشارهای ر

اشعه ها

گرما

روشنایی
سرما

ویروس ها

باکتری ها

ارتعاش

عوامل

رطوبت

ارگونومیکی

وضعیت نامناسب بدن حین کار

ابزار کار نامناسب

شکل 1

  1ـ عوامل فیزیكی
سرو صدا
اگر فرد در فاصله یك متری از گوینده قرارگیرد و
نتواند صحبت معمولی طرف مقابل را بشنود در یك
محیط پرسروصدا قرار گرفته است.

شکل 2
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عوارض ناشی از سر و صدا
 1كاهش شنوایی و در تماس های طوالنی مدت،
 2خستگی شنوایی (وزوزکردن گوش ،سوت کشیدن)
 3باال رفتن فشار خون و ضربان قلب
 4ناراحتی های روانی مانند اثر بر خواب و روابط اجتماعی
 5اثرات و اختالالت روانی ،هیجان و تحریك پذیری
 6افزایش ریسك حوادث
 7اثر روی چشم (باز شدن مردمک ،از بین رفتن بینایی در شب و)...
 8کاهش ظرفیت و راندمان کاری
كارگران در معرض سر و صدا
 1رانندگان تراكتور ،كمباین و...
 ٢كارگرانی كه با اره برقی چوب بری كار می كنند
       ٣متصدیان تلمبه خانه ها و موتورهای آب
 ٤كشاورزان در معرض ماشین های كشاورزی
كنترل سروصدا
 1بازدید مرتب و سرویس به موقع ماشین ها
 ٢جداكردن و یا محصور كردن عامل ایجاد صدا (اتاقك برای تراكتور)
 ٣كاهش ساعت تماس با صدا
 ٤انجام معاینات پزشكی و تست شنوایی سنجی
 ٥استفاده از وسایل حفاظت فردی
شکل ٣

ارتعاش
ارتعاش عاملـی است كه به عضالت بدن فرصت كافی جهت استراحت
نمی دهد و عضالت برای مدت طوالنی در حـال انقباض باقی می مانند.

شکل ٤
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عوارض ناشی از ارتعاش
 1اختالالت ستون فقرات
 2اختالالت گوارشی
 3اختالالت عصبی و روانی
 4احساس ضعف و دیگر تغییرات در بازو و ساق پا
 5افزایش نوسان بدن و لرزش دست
كارگران در معرض ارتعاش
ـ رانندگان تراكتور و كمباین و ماشین های كشاورزی
ایجادکننده ارتعاش
ـ كارگرانی كه با اره برقی چوب بری كار می كنند.
كنترل ارتعاش
ـ تغییر قطعات یا وسایلی كه در دستگاه موجب لرزش
می شوند.
ـ تغییر صندلی ثابت تراكتور با پوشش نرم و قابل ارتجاع
ـ استفاده از دستكش و كفش های مخصوص
اشعه مضر
نور خورشید بهطور طبیعی دارای اشعه ماوراءبنفش است
و قرار گرفتن در معرض مستقیم نور آفتاب خطراتی برای
انسان ایجاد می كند.
عوارض ناشی از اشعه
 1سوختگی پوست با درجات متفاوت
 2آسیب به چشم
 3ایجاد چین و چروك در صورت
 4در تماس های طوالنی مدت سرطان پوست

شکل 5

کابین
صندلی
تعلیق صندلی
تعلیق کابین
جاذب ارتعاش
چرخ ها
شکل  6ـ برخی روش های کنترل ارتعاش در محیط کار

فرابنفش B

كارگران در معرض اشعه مضر
كشاورزان در مناطق روباز ،ماهیگیران ،دامداران ،جنگلبانان
و چوپانان
كنترل اشعه مضر
 1پوشش مناسب تمام قسمت های باز بدن ،استفاده از
كاله لبه دار و دستكش
 ٢استفاده از سایبان در هنگام استراحت
20
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شکل 7

الیۀ اوزون
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 ٣خودداری از كار در ساعت  12تا  16به دلیل اینكه بیشترین
اشعه مضر در این ساعت به زمین می رسد.
 ٤استفاده از عینك مخصوص
 ٥استفاده از كرم های محافظ پوست
گرما
اگر میزان حرارت و رطوبت محیط كار زیاد باشد عوارضی ایجاد
می گردد.
عوارض ناشی از گرما
 1گرمازدگی (كار در محیط گرم و خشك)
 ٢جوش های گرمایی (كاركردن در محیط گرم و مرطوب)
 ٣اختالالت عصبی و روانی ،خستگی گرمایی (كارگرانی كه در
حین كار عرق زیادی می كنند).
كارگران در معرض گرما
كشاورزان ،دامداران ،جنگلبانان ،ماهیگیران و چوپانان
كنترل گرما
 1پوشش مناسب و استفاده از لباس های نخی
 ٢نوشیدن مایعات خنك به مقدار زیاد
 ٣رعایت زمان استراحت و كار
 ٤رعایت بهداشت فردی و استحمام مرتب
 5خنك كردن بدن
سرما
مطلوبترین حرارت برای زندگی  21درجه سانتیگراد با رطوبت 50
درصد و جریان هوایی درحدود  10سانتیمتر در ثانیه میباشد .وقتی
بدن در معرض سرمای شدید قرار میگیرد ،سیستم دفاعی دیگر قادر
به مبارزه نمیباشد و بهتدریج حرارت مركزی بدن كاهش مییابد.
عوارض ناشی از سرما
 1سرمازدگی عمومی (لرز شدید ،درد شدید عضالنی به خصوص
در ناحیه پشت گردن ،باال رفتن فشارخون ،افزایش تهویه ریوی)،
كهیر و سرخ شدن پوست ،مرگ در اثر سرمازدگی همراه با بیهوشی
 ٢سرمازدگی موضعی (یخ زدگی اندام های دست و پا و قطع عضو)

شکل 8

شکل 9

پوست
سرما زده
شکل 10
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كارگران درمعرض سرما
کشاورزان ،دامداران ،جنگلبانان ،ماهیگیران و چوپانان
كنترل سرما
 1استفاده از پوشش مناسب و لباس گرم
 ٢استفاده از غذا و نوشیدنی گرم در محیط گرم
 ٣استفاده از چادرهای مخصوص برای گرم شدن
 ٤رعایت فواصل استراحت و كار
 ٥استفاده از كفش ،كاله و دستكش مناسب و عدم پوشیدن كفش یا دستكش تنگ و لباس خیس
بحث کنید

به صورت گروهی در مورد تصاویر زیر سرمازدگی و عوارض ناشی از آن در کالس بحث کنید.

شکل 11

گردوغبار

الف

ب

ج

شکل 12

در ضمن فعالیت های مختلف كشاورزی نظیر اره كردن ،خردكردن ،غربال كردن و غیره ذراتی ایجاد می گردد
كه گرد و غبار نامیده می شوند.
مثال های زیر برخی از گرد و غبارهایی هستند كه ممكن است كشاورزان در معرض آنها قرار گیرند:
 1كودها :كودها غنی از مواد نیترات معدنی و آلی هستند كه به همراه فسفات ها و پتاسیم باعث پرورش و
رشد گیاهان می شوند.
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 2علف كش ها و آفت كش ها
 3گردوغبارهای گیاهی :مانند گرد و غبار پنبه ،تنباكو ،چای ،توتون ،قهوه ،كاكائو ،نیشكر و سبوس غالت
 4گرد و غبارهای حیوانی :گرد و غبارهای ناشی از مواد حیوانی نظیر استخوان ،پر ،شاخ ،مو ،پشم و غیره
عالوه بر ایجاد آلرژی ممكن است به علت آلودگی میكروبی و یا قارچی بیماری ریوی ایجاد نمایند.
عوارض ناشی از گرد و غبار
 1انواع خاص از پنوموكونیوزیس ها
 ٢تب ،سرفه ،كوتاه شدن نفس در اثر مواجهه با گرد و غبار یونجه
 ٣احساس سوزش و خارش در گلو و بینی
 ٤سرفه و حمالت شبیه آسم در اثر مواجهه با گرد و غبار پنبه
كارگران در معرض گرد و غبار
 1رانندگان تراكتور ،كمباین ،خرمن كوب ها
 ٢كارگران كودپاشی،كارگران چوب بری
 ٣كارگران دامداری ها و مرغداری ها
 ٤كارگران انبارهای غالت ،علوفه و یونجه
 ٥كارگرانی كه در مزارع پنبه و نیشكر فعالیت می نمایند.

شکل 13

راه های كنترل گرد و غبار
 1استفاده از وسایل مكانیزه كه مانع از تماس كارگران با منبع تولید گرد و غبار شود.
 ٢استفاده از وسایل حفاظت فردی
 ٣حمل و نقل یونجه ،علوفه و غالت به طوری كه با كاهش گرد و غبار همراه باشد.
23

گفت      و  گو
کنید

با توجه به مطالب بیان شده چه روش های دیگری را برای کنترل گرد و غبار در محیط کار پیشنهاد
می کنید.

2ـ عوامل شیمیایی
گاز و بخار
گاز و بخار جزو عوامل زیان آور شیمیایی بوده ،بعضی از انواع آن ممكن است دارای رنگ مشخص و یا بوی
خاص باشند؛ مانند گاز سولفید هیدروژن در مخازن فاضالب و یا گاز كلر و برخی دیگر ممكن است بدون
رنگ و بوی مشخص باشند؛ مانند گاز كربن دی اكسید و كربن مونواكسید كه در اثر كار كردن با ماشین های
كشاورزی مانند تراكتور ایجاد می گردد.

شکل 14

سموم
سم ماده یا موادی است كه دارای منشأ گیاهی ،حیوانی و یا شیمیایی است كه از راه های مختلف (تنفسی،
پوستی ،گوارشی) می تواند ایجاد مسمومیت نماید.

شکل 15
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كارگران در معرض گاز و بخار و سموم
 1كارگرانی كه در تهیه و آماده سازی سموم فعالیت می نمایند.
 ٢كارگرانی كه در امر نگهداری سموم و كود شیمیایی فعالیت می كنند.
 ٣كارگران مرغداری ها ،دامداری ها و گلخانه ها
 ٤باغبانان و زراعت کاران
 ٥كشاورزانی كه در انبارهای غالت و علوفه فعالیت می كنند.

شکل 16

اثرات گاز و بخار و سموم
 1انواع خاص بیماری های ریوی
 ٢آسم
 ٣مسمومیت ناشی از سموم آفت كش
درجه و شدت عوامل زیان آور شیمیایی به عوامل زیر بستگی دارد:
 1راه ورود به بدن
 ٢نوع ماده شیمیایی
 ٣مدت تماس با ماده شیمیایی
تحقیق
کنید

راه های ورود سموم به بدن را تحقیق کنید.
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راه های كنترل و پیشگیری از مسمومیت با سموم
و ضدعفونی کننده ها
 1نصب تهویه مناسب در انبارها و سیلوها
 2استفاده از سموم با غلظت تجویز شده
 3استفاده از وسایل حفاظت فردی
 4عدم سمپاشی در هنگام باد ،بارندگی و هوای بسیار گرم
 5سمپاشی پشت به باد
 6دفع صحیح ظروف حاوی سموم
 7عدم استعمال دخانیات در هنگام سمپاشی
 8خودداری از خوردن و آشامیدن در هنگام سمپاشی
 9خارج کردن حیوانات و پرندگان از محل سمپاشی یا
ضدعفونی
 10استحمام و تعویض لباس بعد از خاتمه سمپاشی
 11عدم خوردن ،آشامیدن و استعمال دخانیات در موقع
سمپاشی

شکل 17

شکل 18

فکر کنید

در تصاویر زیر کدام مورد کنترل و پیشگیری توسط فرد رعایت نشده است؟

شکل 19
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3ـ عوامل بیولوژیکی
ویروس ها
ویروس ها یکی از کوچک ترین عوامل بیماری زا
در جانداران هستند که اندازه آنها بین  200ـ
 300نانومتر است .ویروس ها انگل داخل
سلولی هستند .این خصوصیت مهم ترین تفاوت
ویروس ها با بقیه میکروارگانیسم هاست.

شکل 21

مشاغل در معرض ویروس ها
ـ كشاورزان
ـ دامداران و دامپزشكان
ـ كارگران مرغداری ها

مرغان خانگی
چرخه بیماری همه گیر
دام های اهلی

چرخه طبیعی
آنفلوانزای مرغی

پرندگان آبزی

پرندگان مهاجر

انسان

شکل22ـ چرخه انتقال بیماری آنفلوانزای پرندگان

راه های كنترل و پیشگیری از ویروس ها
 1رعایت بهداشت فردی و مراقبت های بهداشتی به هنگام كار
 2استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب
 3معدوم نمودن دام بیمار
 4عدم تماس با پرندگان
 5انجام معاینات پزشكی
باکتری ها
باکتری ها ،موجودات زنده ریز تک سلولی با
طول چند میکرومتر هستند که آنها را فقط
به کمک میکروسکوپ می توان دید و در داخل
بدن حیوانات ،گیاهان و محیط وجود دارند.
شکل 23
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مشاغل درمعرض باكتری ها
 1كشاورزان
 2دامداران و دامپزشكان
 3كارگران مرغداری ها
راه های كنترل و پیشگیری از باكتری ها
 1انجام واكسیناسیون
 2ضدعفونی اماكن آلوده به فضوالت و ترشحات حیوانات
بیمار
 3جداسازی حیوانات آلوده
 4آموزش بهداشت به افراد در معرض خطر و آشنا نمودن
آنها با بیماری
 5گندزدایی مرتب اصطبل
 6پاستوریزه كردن شیر و فرآورده های آن

شکل 24

قارچ ها
قارچ ها شامل مخمرها و کپک ها می باشند .این گروه از
موجودات زنده می توانند باعث بیماری های تنفسی و
جلدی شوند و هم می توانند با تولید سم های قوی باعث
ایجاد مسمومیت و بیماری شوند.
مشاغل در معرض قارچ ها
 1كشاورزانی كه در انبارهای علوفه و یونجه فعالیت می كنند.
 ٢كشاورزانی كه در بریدن درختان و انبار هیزم و شاخ و
برگ فعالیت دارند.
 ٣كارگرانی كه در توزیع و نگهداری خوراك دام و طیور
فعالیت می کنند.
 ٤ماهیگیران
 ٥دامپزشكان و دامداران
 ٦كشاورزانی كه در امر كود پاشی فعالیت می كنند.
 ٧كشاورزان و دامدارانی كه در اصطبل ها كار می کنند.
 ٨کارگران باغات و فضای سبز

شکل 25

شکل 26
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راه های كنترل و پیشگیری قارچ ها
 1رعایت بهداشت فردی
 ٢استفاده از كودهای حیوانی و اجتناب از مصرف كودهای انسانی
 ٣استفاده از وسایل حفاظت فردی
 ٤استحمام مرتب
انگل ها
به جهت بیماری زایی در داخل بدن انسان یا خارج آن (پوست) به دو دسته انگل های داخلی و خارجی تقسیم
می شوند.
كارگران در معرض انگل ها
 1شالیكاران
 2كشاورزانی كه با آب و خاك آلوده و كودهای حیوانی سرو كار دارند.
 3كشاورزان مزارع نیشكر و توتون و چای
 4كارگران مرغداری ها و اصطبل داران

شکل 27

راه های كنترل و پیشگیری از انگل ها
 1احداث توالت های بهداشتی به خصوص در مزارع بزرگ
 2استفاده از وسایل حفاظت فردی
 3رعایت بهداشت فردی و مراقبت های بهداشتی هنگام كار
 4استفاده از سبزی های سالم
29

تحقیق
کنید

در مورد بیماری های ناشی از عوامل بیولوژیک در کشاورزان تحقیق کنید و نتایج خود را در کالس بیان
کنید.

    گزیدگی
هنگام گزیده شدن چه باید کرد؟
 1مصدوم و همراهان او را از جانور گزنده دور نگه دارید.
مارها بیش از یك بار می گزند .افعی به اندازة نصف طول
بدنش می پرد .اگر دور و بر ماری هستید كه سرش جدا
شده است ،مراقب باشید زیرا واكنش سر گاه تا  20دقیقه
یا حتی بیشتر باقی می ماند.
 2مصدوم را ساكت و آرام نگه دارید .در صورت امكان
برای كمك به انتقال مصدوم او را بلند كنید و یا خیلی
آهسته بگذارید راه برود.
 3محل گزیدگی را خیلی آهسته با آب و صابون بشویید.
 4اگر بیش از یك ساعت از مركز درمانی كه پادزهر دارد
فاصله دارید ،یا اگر مار خیلی بزرگ بود و پوست مصدوم
هم به سرعت در حال ورم کردن است ،خیلی سریع از
مكنده استفاده كنید .نیازی به بریدن پوست نیست.
 5خیلی فوری مصدوم را به مركز درمانی انتقال دهید.
این مهم ترین كاری است كه می توانید برای مصدوم انجام
دهید.
 6تعیین نوع مار افعی كمك زیادی نمی كند زیرا در همة
موارد فقط یك نوع پادزهر چندظرفیتی استفاده می شود.
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شکل 28

شکل 29

شکل 30

شکل 31
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مراقبت از زخم
زخم باز
زخم باز ،یك پارگی در سطح پوست است كه باعث خونریزی خارجی می شود و ممكن است محل ورود
باكتری ها به بدن و منشأ ایجاد عفونت بشود.
زخم مصدوم را باید تمیز كرد تا جلوی عفونت گرفته شود .در هنگام تمیز كردن زخم اغلب به علت اینكه لخته
را برمی دارید ،زخم دوباره خونریزی می كند .اما در مورد خونریزی های شدید ،تا وقتی مراقبت های پزشكی از
راه می رسد ،به بانداژ فشاری دست نزنید.

1

2

3

1

2

3

شکل 32

برای تمیز كردن یك زخم سطحی
 1زخم را با آب و صابون بشویید.
 2در شست وشوی زخم از سرم شست وشو یا آب لوله كشی یا مخزن آبی كه اندازه و فشار كافی دارد استفاده
كنید .برای تمیزكردن زخمی كه در خطر عفونت است (مانند زخم ناشی از گازگرفتگی حیوانات ،زخم بسیار
كثیف و كهنه ،یا سوراخ) ،به دنبال مراقبت های پزشكی باشید.
 3ذرات كوچكی را كه با شست وشو پاك نمی شود با یك پنس استریل بردارید.
 4اگر خونریزی دوباره شروع شد ،زخم را مستقیم فشار دهید.
31

 5از پمادهای آنتی بیوتیك تركیبی شامل سه آنتی بیوتیك بسیار نرم و لطیف باسیتراسین ،نئومایسین و
پولی میكسین بی استفاده كنید.
 6تعویض پانسمان را هر روز و اگر مرطوب یا كثیف شد ،زودتر انجام دهید .اگر زخم خونریزی كرد ،و پس
از پانسمان به آن چسبید ،تا زمانی كه زخم در حال ترمیم است آن را رها كنید .كندن دلمة شل روی زخم
هنگام تعویض پانسمان آن ،ترمیم را مختل می كند و خطر عفونت را افزایش می دهد .اگر پانسمان به زخم
چسبیده است ،برای برداشتن آن ،آن را در آب گرم بخیسانید تا روی آن نرم شود و كندن آن آسان تر گردد.
آتل بندی اندام
آتلبندی :آتلبندی ،ثابت ساختن اعضای آسیب دیده است تا درجریان حرکت ،آسیب بیشتری نبینند .درحال
حاضر انواع و اقسام آتلهای نرم و سخت از جنسهای مختلف در آمبوالنسهای مراکز اورژانس مورد استفاده
قرار میگیرد .اساس کار تمامی آنها پیشگیری از حرکت مفصل و موضع شکسته با جسم ثابت و سخت است.
این جسم ثابت می تواند هرچیز دم دستی را شامل شود مثل تخته ،کارتن و چوب.

شکل 33
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ارگونومی
واژه ارگونومی تلفیقی از دو واژه یونانی ارگو (به معنی كار) و نوموس (به معنی قانون) است.
ارگونومی دانشی است كه به رابطه میان انسان ،ماشین و محیط پیرامون او می پردازد و طراحی وسایل و
دستگاه های مورد استفاده را به گونه ای پیشنهاد می كند كه راحتی ،دسترسی ،ایمنی و بازدهی را باال برده و
دشواری ،خطر ،خستگی و هزینه ها را كاهش دهد.
ارگونومی دانش مطالعه ویژگی ها و خصوصیات انسان به منظور طراحی مناسب محیط كار و زندگی می باشد.
ِ
اجزای ارگونومی

فیزیولوژی

آناتومی
آنتروپومتری

تعیین
اندازه های بدن

بیومکانیک

کاربرد نیروها

فیزیولوژی کار

تأمین انرژی
هنگام انجام کار

روان شناسی

فیزیولوژی محیط روان شناسی مهارت روان شناسی شغلی
تأثیرات محیط
فیزیکی روی بدن
انسان

پردازش اطالعات و فراگیری کوشش و
تصمیم گیری

تفاوت های فردی

شکل34ـ نمودار اجزای ارگونومی
بحث کنید

در مورد اجزای ارگونومیک در کشاورزی به صورت گروهی مطالعه کرده و در کالس بحث کنید.
ارگونومی در دو زمینه عمده به كار گرفته می شود:
ـ تناسب فرد با شغل (انتخاب افراد از نظر توانایی آنها برای انجام
وظایف)
ـ تناسب شغل با فرد (تجهیزات ،وظایف و تشكیالت طوری طراحی
شوند كه با قابلیت ها و محدودیت های افراد متناسب باشد.
هدف ارگونومی
ـ کم کردن فشارهای كار ،خستگی و فرسودگی كه در اثر كاركردن
ایجاد می شود.
ـ تطبیق و تغییر دستگاه ها با وضع صحیح بدن
ـ حمایت و حفاظت از كارگر نه ازدیاد محصول و بازدهی

شکل 35

33

34

دسته صندلی

پشت

در ارگونومی برای بهتر كار كردن سعی می شود كه كارهای
خسته كننده اصالح شوند و ابزار كار بهبود یابند تا كارگر راحت
و آسوده كار كند .مث ً
ال در كار با ماشین تحریر ،كلیدها و در
كار با اتومبیل عقربه ها ،فرمان ،دنده ،كلیدها و پدال ها همگی
باید به گونه ای جاسازی و طراحی شده باشند كه به سرعت و
راحت در دسترس باشند و سالمت و رفاه و رضایت انسان را
حین كار فراهم آورند.
در كارهای اداری ،بد بودن میز یا صندلی یا ابزار كاری دیگر،
عوارض مختلفی همچون دیسك ،آرتروز ،فشارخون و غیره
به دنبال دارد .در محیط های كاری بهترین كار برای تأمین
رضایت خاطر و رفاه كاركنان ،تعبیه میزها و صندلی های قابل
تنظیم است كه می توان ارتفاع آنها را به اندازه دلخواه تغییر
داد.
کشاورزی یکی از آسیب پذیرترین مشاغل دنیا است .فشار باالی
کار و مدت زمان زیاد کار ،کشاورزان و بهره برداران را در معرض
خطرات جبران ناپذیری قرار می دهد .با رعایت برخی نکات
ابتدایی می توان احتمال این خطرات را به مقدار زیادی تقلیل
داد .یکی از مواردی که بایستی رعایت شود ،نحوه قرارگیری
برروی صندلی ماشین آالت کشاورزی (دروگرهای سه چرخ و
چهارچرخ ،تراکتور و غیره) است .نشیمنگاه صندلی ماشین آالت
بایستی حدود 75ـ 60درصد از جرم بدن اپراتور را تحمل کند.
به عبارت دیگر نیروی وارده بر روی نشیمنگاه صندلی باید
بیش از نیروی وارده بر روی پشتی صندلی باشد .شیب موجود
در پشتی صندلی از خم شدن اپراتور به سمت جلو جلوگیری
می کند .زاویه حدود 105ـ   95درجه ای صندلی مناسب است.

ی صندلی

شکل 36

ب صندلی

شی

زیرپایی
شکل 37
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عوامل ارگونومیک در کشاورزی
الف) حاالت غیر استاندارد بدن حین کار (زانو زدن ،انجام کار به صورت خمیده)
ب) فشارها و پیچ خوردگی اعضا
ج) حمل بار
د) فعالیت های گله داری
آسیب های ناشی از عوامل ارگونومیک در کشاورزان
 1پیچ خوردگی اعضای بدن
 2دردهای اسکلتی عضالنی
 3فشار بر اعضای بدن
گفت      و  گو
کنید

برای هر وضعیت ذکر شده در جدول زیر با توجه به رشته خود مثالی بیان کنید.
وضعیت بدن حین کار

مشکالت ناشی از نامناسب بودن وضعیت بدن هنگام کار

ایستاده در یک جا

امکان بروز واریس در پاها

مستقیم و عمود نشستن

گرفتگی عضالت بازکننده پشت پا

صندلی خیلی بلند

زانو و ساق پاها متأثر می شود

انحنای تنه به جلو هنگام نشستن و ایستادن

تخریب دیسک های بین مهره ای ناحیه کمر

گرفتن غیرطبیعی ابزار با دست

التهاب احتمالی تاندون های ساعد

وضعیت قرارگیری صحیح ستون فقرات و اندام ها
وضعیت بدنی نقش مهمی در بروز آسیب های ضربه ای تجمعی دارد ،خم شدن ستون فقرات یا سر ،بدن را
از حالت تعادل خارج می كند و سبب كشیده شدن اندام یا خمیدگی آنها به طور نامناسب می شود .در حالت
طبیعی ستون فقرات دارای سه انحنا است .این سه انحنا شامل انحنای گردنی به طرف جلو ،انحنای سینه ای
به طرف پشت و انحنای كمری به طرف جلو می باشد .خمیدگی بیش از حد و یا راست شدن بیش از حد
ستون فقرات گردنی یا كمری ،مهره ها را از وضعیت خنثی خارج می كند و احتمال آسیب به ستون فقرات را
افزایش می دهد.
برای حفظ وضعیت طبیعی بدن باید
ـ به جای خم كردن سر ،تنه خود را از محل مفصل ران به سمت جلو بچرخانید.
ـ به جای خم شدن ،تنه خود را از محل مفصل ران به سمت جلو بچرخانید.
ـ به جای خم شدن یا بلند كردن با كمر خمیده ،بدن را از ناحیه مفصل ران به جلو بچرخانید.
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وضعیت صحیح نشستن
در هنگام نشستن روی صندلی وضعیت رانها
نسبت به تنه باید تقریباً عمود باشد یعنی بدن
مستقیم بوده و كمر راست باشد و انحنای كمر باید
كام ً
ال حفظ شود .در وضعیت نشسته فشار بیشتری
به مهرههای كمری نسبت به حالت ایستاده وارد
میشود ،پس اگر شاغلی سابقه درد كمر دارد باید
تركیبی از حالت نشسته و ایستاده را برای او در
نظر گرفت.

خیر

بله

شکل 38ـ وضعیت درست نشستن

وضعیت صحیح ایستادن
سرخود را باال نگه دارید ،قفسه سینه را باال نگه
دارید ،شانه ها را در حالت طبیعی و راحت حفظ
نمایید ،زانوها را صاف نگه دارید ،وزن بدن را در
حالت ایستاده به طور مساوی روی پاها تقسیم
كنید ،در كارهای ایستادنی طوالنی مدت یكی
از پاها را روی چهار پایه ای قرار داده و سپس
جای آنها را عوض كنید .ایستادن های طوالنی
مدت سبب خستگی عضالت مهره ها و عضالت
ران و افزایش فشار بر دیسك های بین مهره ای
می شود كه با نشستن روی صندلی این حالت
تخفیف می یابد.
تحقیق
کنید

با توجه به تصاویر زیر کدام وضعیت صحیح می باشد؟

الف
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شکل 39ـ مقایسه وضعیت ایستادن درست و نادرست

شکل 40

ب
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پیشگیری از آسیب های كمر
ـ اجتناب از بلند كردن و چرخش هم زمان تا حد ممكن
ـ اجتناب از باال بردن اجسام سنگین به باالی سر
ـ استفاده از گاری و چرخ های مخصوص حمل بار
ـ استفاده از جرثقیل ،باالبر و دیگر وسایل كمكی
ـ امتحان كردن وزن شئ مورد نظر قبل از بلند كردن با محك زدن
ـ كمك گرفتن از دیگران وقتی جسم مورد نظر سنگین است.

شکل   41ـ چگونگی جابه جایی اجسام سنگین برای پیشگیری از کمردرد

جهت كنترل یا حذف شرایط و عوامل زیان آور محیط كار نکات زیر در مورد ساختمان کارگاه قابل توجه است:
کارگاه شامل ساختمان ،تأسیسات و محل نگهداری دام ،طیور ،علوفه ،ماشین ها ،موادغذایی الزم ،سیستم
تهویه ،حرارت ،روشنایی ،آب و غیره می گردد.
 1ساختمان كارگاه باید متناسب با وضع آب و هوای محل ساخته شده باشد.
 2ارتفاع كارگاه نباید از  3متر كمتر باشد برای هر كارگر در كارگاه باید حداقل سه متر مربع سطح منظور
گردد و سطح اشغال شده به وسیله ماشین ها یا ابزار و اثاثیه مربوط به كار و فاصله آنها از هم و مسیر عبور و
مرور وسایل نقلیه جزو سطح مزبور محسوب نمی شود.
 3دیوارها و سقف كارگاه طوری ساخته شود كه از نفوذ عوامل زیان آور از قبیل گرما ،سرما ،رطوبت ،صدا و
غیره به داخل كارگاه و بالعكس جلوگیری كند.
 4كف كارگاه باید همواره ،بدون حفره و شكاف بوده و لغزنده نباشد و در صورت لزوم قابل شست وشو باشد
و دارای شیب مناسب به طرف كفشوی باشد.
 5دیوارها باید صاف ،بدون ترك خوردگی و به رنگ روشن و متناسب باشد.
 6در كارگاه هایی كه با مواد شیمیایی سر و كار دارند و یا طبیعت كار طوری است كه باعث آلودگی و روغنی
شدن دیوارها می شود (کارگاه ماشین آالت) ،دیوارها باید صاف و قابل شست وشو باشد.
 7در كارگاه باید به تناسب وسعت محل ،نوع كار (دقت كار) و شرایط اقلیمی به اندازه كافی درب و پنجره
برای ورود نور و هوا موجود باشد.
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 8شیشه درب و پنجره باید بدون شكستگی بوده و همیشه تمیز باشد.
 9درصورت لزوم درب و پنجره ها باید مجهز به توری بوده و درب ها دارای فنر یا درب بند پنوماتیك باشند.
 10انباشتن كاال در جلو پنجره ممنوع می باشد.
 11مساحت پنجره باید متناسب با مساحت كف كارگاه و نوع كار باشد.
 12در كارگاه بایستی میزان صدا ،ارتعاش ،روشنایی (طبیعی و مصنوعی) ،پرتوهای یونساز (آلفا ،بتا ،گاما،
ایكس و )...و غیریون ساز (ماوراء بنفش ،مادون قرمز ،رادیویی ،ماكروویو ،میدان های مغناطیسی و میدان های
الكتریكی پایا) منطبق با استاندارد مصوب وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی متناسب با نوع كار و
محل تأمین شود.
 13منابع روشنایی مصنوعی باید همواره سالم و تمیز باشد.
 14هوای كارگاه های بدون آلودگی شیمیایی باید متناسب با فصل و جمعیت شاغل تهویه گردد.
 15وسایل سرمایشی و گرمایشی كارگاه باید ضمن استاندارد بودن ،دما و رطوبت محیط كار را مطابق با حد
مجاز مصوب وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی تأمین نماید.
 16كلیه كارگاه ها به تناسب كار و تولید خود باید دارای محل مناسب جهت انبار مواد اولیه و محصول نهایی
باشند.
 17كلیه استانداردهای ارگونومی در ارتباط با چیدمان و ویژگی های وسایل ،ابزار و ماشین آالت مورد استفاده
در فرایند رعایت شوند.

تسهیالت بهداشتی محیط کار
تسهیالت بهداشتی وابسته به کارگاه شامل خانه کارگری (محل اسکان نیروی کار ،استراحت ،تهیه و گرم کردن
و پخش و صرف غذا توسط آنان) ،حمام ،رختکن ،دستشویی ،توالت ،جعبه کمکهای اولیه و غیره میباشد.
دستشویی
كلیه كارگاه ها بایستی حداقل دارای یك دستشویی با رعایت شرایط و ضوابط بهداشتی به قرار زیر باشند:
 1محل احداث دستشویی به گونه ای باشد كه برای كلیه افراد قابل دسترسی باشد.
 2دستشویی باید دارای آب گرم و سرد ،سیستم دفع فاضالب ،متصل به چاه جاذب و یا شبكه جمع آوری
فاضالب شهری باشد.
 3كاسه دستشویی باید به رنگ روشن ،صاف ،بدون ترك خوردگی و قابل شست وشو باشد.
 4عرض طول کاسه دستشویی بین  40تا  60سانتی متر باشد.
 5صابون مایع باید در تمام اوقات در محل دستشویی وجود داشته باشد.
 6جهت خشك كردن دست ،وجود وسیله خشك كن مناسب الزامی است.
 7دستشویی باید به طور مرتب شست وشو و گندزدایی شود.

1
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آب آشامیدنی و بهداشتی
آب آشامیدنی و بهداشتی باید منطبق بر استانداردهای بهداشتی و مورد تأیید مراجع ذی صالح باشد.
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 2كارگاه هایی كه از شبكه لوله كشی آب شهر استفاده نمی نمایند باید جهت نمونه برداری و آزمایش های الزم
برای اطمینان از سالم بودن آب اقدام نمایند ،عالوه بر این در این نوع كارگاه ها ،كلرزنی باید به شیوه ای انجام
پذیرد كه كلر باقی مانده 0/8 ppmـ( 0/2قسمت در میلیون) باشد.
 3در كارگاه هایی كه از آب چاه استفاده می نمایند .ساخت ،بهره برداری و لوله كشی آب باید منطبق بر ضوابط
بهداشتی باشد.
 4در هر كارگاه ترجیحاً یك آب سردكن برای تأمین آب آشامیدنی افراد وجود داشته باشد .در كارگاه هایی
كه آب سرد كن ندارند وجود یك شیر آبخوری الزامی است .شیر آبخوری باید از نوع فواره ای و دارای سپر
محافظ باشد تا آبی كه از دهان فرد بر می گردد به آن نرسد و لب فرد نیز با آن تماس پیدا نكند.
 5آبخوری نباید در مجاورت توالت ،دستشویی و دوش باشد و حتی المقدور نزدیك محل كار كارگر باشد.
 6كارگاه های فاقد شیر برداشت آب آشامیدنی ـ بهداشتی ،بایستی دارای مخازن بهداشتی آب بوده و از لیوان
انفرادی یا لیوان های یكبار مصرف استفاده شود.
توالت
 1در كارگاه هایی كه تعداد كاركنان آن  3نفر و كمتر می باشد و كارگران با  15دقیقه پیاده روی به توالت
بهداشتی دسترسی دارند ،داشتن توالت در محل كارگاه الزامی نیست.
 2در كارگاه هایی كه تعداد كاركنان آن بیش از  3نفر می باشد وجود حداقل یك توالت بهداشتی در محل
كارگاه الزامی می باشد.
دوش
در كلیه كارگاه ها چنانچه افراد آنها با مواد شیمیایی ،سموم و آزبست مواد عفونت زا ،مواد غذایی و گرد و غبار
و مانند آنها سر و كار دارند و نیز برای كارگران نظافت چی و كارگاه های زیرزمینی مانند معادن حداقل یك
دوش آب گرم و سرد در نظر گرفته شود .در سایر كارگاه ها كه دارای آلودگی معمولی می باشند وجود دوش
الزامی است.
شرایط و ضوابط بهداشتی دوش به قرار زیر است:
 1كف محل دوش ها باید مقاوم ،قابل شست وشو بوده و لغزنده نباشد و دارای شیب كافی به سمت كفشوی
باشد.
 2دیوارها تا سقف كاشی ،به رنگ روشن و سقف دوش باید صاف با رنگ روشن و بدون ترك خوردگی باشد.
 3مساحت كف محل دوش نباید از  90سانتی متر در  120سانتی متر كمتر باشد و ارتفاع دوش نباید از 2
متر كوتاه تر باشد.
 4دوش باید به طور مرتب تمیز و با مواد مناسب گندزدایی گردد.
 5محوطه دوش باید دارای هواكش متناسب با فضای آن باشد.
 6دوش باید مجهز به سطل زباله درب دار و قابل شست وشو باشد.
 7در صورتی كه برای گرم كردن آب از منابع حرارتی غیر مركزی استفاده می شود این قبیل منابع حرارتی
باید در خارج از محوطه دوش در محل مناسب قرار داده شود.
 8برای رعایت موازین ایمنی ضروری است در داخل دوش از المپ ایمنی با حباب شیشه ای استفاده شود و
تمام كلید و پریزهای برق باید خارج از محوطه دوش قرار داده شود.
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محل دوش باید دارای جایگاهی مناسب به عنوان رختكن برای تعویض لباس باشد.
شست وشوی هر نوع البسه در محل دوش ممنوع است.

قفسه انفرادی نگهداری لوازم و البسه كارگران
در كارگاه ها باید متناسب با تعداد كارگران ،قفسه های انفرادی برای تعویض لباس شخصی آنان در نظر گرفته
شود.
شرایط و ضوابط بهداشتی قفسه های لباس و لوازم شخصی:
 1هر قفسه باید به گونه ای ساخته شده باشد كه دارای محل نگهداری مجزا برای لباس بیرون ،وسایل حفاظت
فردی و كفش ایمنی باشد .قفسه ها باید دارای سقف شیب دار ،قابل شست وشو و دارای كركره ثابت ورود و
خروج هوا بوده و قفل داشته باشد.
 2سطل زباله درب دار ،قابل شست وشو و به تعداد كافی در محل نگهداری قفسه ها باید در نظر گرفته شود.
 3محل نگهداری قفسه لباس ها و لوازم شخصی باید به طور منظم پاكیزه و تمیز نگهداری شود.
 4گرم كردن ،آماده سازی غذا در محل كارگاه ها ممنوع می باشد و باید نسبت به تأمین محلی مستقل جهت
صرف غذا برای كارگران مطابق با شرایط و ضوابط زیر اقدام شود:
 1وسعت محل غذاخوری و تعداد میز و صندلی باید متناسب با تعداد كارگرانی باشد كه در یك موقع با
یكدیگر غذا می خورند.
 2سقف محل غذاخوری باید صاف ،بدون ترك خوردگی و به رنگ روشن باشد.
 3دیوارها بایستی مقاوم ،صاف ،به رنگ روشن و قابل شست وشو باشد.
 4كف محل غذاخوری باید قابل شست وشو و دارای شیب مناسب به سمت كفشوی بوده و لغزنده نباشد.
 5میزها و صندلی ها باید از جنس مقاوم ،قابل شست وشو ،بدون ترك خوردگی و درز باشد.
 6سطل زباله درب دار به تعداد كافی و در محل های مناسب قرار داده شود.
 7محل غذاخوری باید دارای تهویه مناسب و مجهز به وسایل گرمایشی و سرمایشی ،متناسب با فصل باشد.
 8محل غذاخوری باید دارای روشنایی كافی باشد و منابع روشنایی پاكیزه و تمیز نگهداری شود.
 9در صورت امكان در مسیر ورود كاركنان به سالن غذاخوری ،دستشویی مجهز به آب گرم و سرد ،صابون
و امكانات الزم جهت خشك كردن دست و صورت باشد.
 10كارگران كارگاه ها باید قبل از ورود به محل غذاخوری لباس كار خود را تعویض نمایند.
 11درب و پنجره محل غذاخوری مجهز به توری باشد و درب های محل غذاخوری مجهز به فنر یا درب بند
پنوموماتیك باشند.
مواد زاید
زباله و فاضالب كارگاه ها باید طبق ضوابط بهداشتی جمع آوری و دفع گردد .جمع آوری و دفع فاضالب و مواد
زاید صنعتی باید به گونه ای انجام گیرد كه ضمن رعایت كلیه استانداردهای محیط زیستی ،سالمت افراد در
این گونه کارگاه ها به خطر نیفتد.
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پیشگیری از وقوع حوادث محیط کار كشاورزی
از دیرباز سالیانه هزاران حادثه كوچك و بزرگ در محیط های كار در جهان به وقوع می پیوندد و ضمن ایجاد
خسارت های مالی و جانی و محیطی ،در برخی موارد صدمات جبران ناپذیری را بر انسان ها وارد می سازد.
به منظور پیشگیری از وقوع حوادث ،بایستی داده ها و اطالعات مربوط به حوادث را جمع آوری نموده و با تجزیه
و تحلیل آن ،علل ریشه ای حوادث را تعیین نموده و بر مبنای آن اقدامات اصالحی و پیشگیرانه را انجام داد.
در مزارع کشاورزی ،دامپروری و صنایع غذایی با وجود ماشین ها و ابزار فراوان ،غالباً افراد در معرض مخاطرات
مختلف قرار دارند .با توسعه تكنولوژی و افزایش كاربرد ماشین در امر تولید کشاورزی نیز احتمال مخاطرات
و حوادث در این گونه محیط ها افزایش یافته است.
كشاورزان و دامداران به دلیل اینكه كار و فعالیت خود را در محیط باز و بدون حصار انجام می دهند در معرض
خطراتی از جمله حمله حیوانات وحشی چون گرگ ،سگ های ولگرد و سگ های گله ،شغال ،مارگزیدگی،
عقرب گزیدگی و غیره می باشند .همچنین به دلیل استفاده از وسایل نقلیه و ماشین ها و ابزارآالت كشاورزی در
معرض خطراتی از جمله تصادف و برخورد با آنها می باشند .عالوه بر این برخورد بدن با قسمت های متحرك
و تیز و برنده این ماشین ها (مانند كمباین ،خرمن كوب ،تراكتور و موتور چاه) به دلیل نداشتن حفاظ ،معیوب
بودن ماشین ،استفاده نادرست و یا عجله در استفاده از آنها نیز خطرساز می باشد .سقوط به داخل چاه ،چاله ها،
استخرها ،كانال های آب و پرتاب از صخره و كوه و افتادن از درخت از جمله خطرات دیگری است كه كشاورزان
و دامداران را به دلیل محیط كاری باز و بدون حصار تهدید می كند.
هدف از اجرای مقررات ایمنی و دستورالعمل های مربوطه ،امكان ایجاد محیطی سالم است به نحوی كه
كارگران بدون ترس از خطرات بخش کشاورزی به كار خود ادامه دهند.
حادثه یا Accident

حادثه عبارت است از یک اتفاق یا رویداد ناخواسته که ممکن است منجر به مرگ ،بیماری ،جراحت ،صدمه
و یا سایر خسارات شود.

شکل 42

شبه حادثه یا Near miss

به اتفاقی   که در آن هیچ گونه بیماری ،جراحت،
خرابی و یا زیانی حادث نشده باشد شبه حادثه
گفته می شود.
شکل 43
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ایمنی Safety

ایمنی به عنوان حفاظت انسان و كارآیی او از صدمات و پیشگیری از صدمه دیدن انسان تعریف می شود؛
همچنین رهایی از ریسک غیر قابل قبول (منجر به آسیب) را ایمنی می گویند.

شکل 44

عوامل مؤثر در بروز حوادث
مهم ترین جنبه كنترل بیماری های شغلی تشخیص به موقع آنها است ،تا بتوان نسبت به درمان الزم اقدام
نمود .بیماری های شغلی در اثر تماس (مستقیم) با عوامل مضر شیمیایی ،بیولوژیكی و ارگونومیكی و خطرات
فیزیكی محیط كار به وجود می آیند .در بسیاری از موارد بیماری های شغلی به حدی شدید هستند كه فرد
مبتال را ناتوان از انجام كار می سازد.
رعایت دو عامل ،پیشگیری از آنها را آسان می سازد:
ـ عامل مولد این گونه بیماری ها قابل شناسایی ،اندازه گیری و كنترل باشد.
ـ افراد در معرض خطر ،در دسترس باشند تا بتوان آنان را تحت معاینه و درمان قرار داد.
معاینات دوره ای باید در فواصل معینی (حداكثر یك ساله) انجام گیرد و این معاینات بر روی آن دسته از
اندام ها و سیستم های بدن كه تأثیرپذیری بیشتری در مقابل عوامل زیان آور شغلی دارند ،متمركز شود.
عوامل مؤثر در بروز حوادث عبارت اند از:
 1عوامل مدیریتی
 2عوامل فیزیكی
 3عوامل شیمیایی
 4عوامل بیولوژیكی
 5ابزار و تجهیزات
 6عوامل انسانی
 7عوامل ارگونومیک
شکل 45
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بی تجربگی= حادثه
افرادی كه در انجام كارهای جدید كمتر از  12ماه تجربه
دارند عامل ایجاد  %80حوادث هستند.

20%

80%

علل بروز حـوادث را از دو دیدگـاه مورد بررسی
قرار می دهند:
 1علل مستقیم
الف) اعمال ناایمن :انجام كار بدون مجوز ،شوخی ،سهل انگاری ،عدم استفاده از تجهیزات ایمنی و ترك
كردن تجهیزات در وضعیت خطرناك.
ب) شرایط ناایمن :نقص فنی دستگاه ،معیوب بودن ابزار ،عدم وجود حفاظ ،لغزندگی كف كارگاه ،نامناسب
بودن فضای كاری.
 2علل پایه ای  :فقدان یا ضعف برنامه پیشگیرانه ،نظارت و سرپرستی ضعیف ،ارجاع كار با روش غلط ،عدم
ارائه آموزش ایمنی به كاركنان ،انجام كار فوریتی و انجام كار تحقیقاتی.
شکل 46

طبقه بندی حوادث بر اساس میزان شدت
 1حوادث عمده :حوادثی كه دارای فوت یا نقص عضو بوده و یا میزان خسارت مالی بیشتر از یك میلیون
تومان باشد.
 2حوادث جزئی :منظور حوادثی است كه برای بهبودی نیاز به استراحت پزشكی داشته و اصطالحاً روزهای
از دست رفته برای آن لحاظ می شود و خسارتی كمتر از یك میلیون تومان داشته باشند.
بیشترین دالیل رخداد حوادث
ـ شرایط خطرناك عامل رخداد  %3حوادث در محیط
كار هستند.
ـ رفتارها و اعمال غیر ایمن  %95علت حوادث ناشی از
كار می باشند.
ـ اعمال كنترل نشده  %2علت حوادث را شامل می شوند.
ـ مدیریت هر سازمانی می تواند  %98مخاطرات را كنترل
نماید.

شکل 47

تأثیر حوادث بر سالمتی انسان
مرگ و میر ،از کار افتادگی ،قطع عضو و یا نقص عضو،
شکستگی و له شدگی ،سوختگی ،مسمومیت ،ایست قلبی
و سایر صدمات
شکل 48
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جهت كاهش احتمال حوادث باید ،اقدامات پیشگیرانه انجام دهیم.
گفت      و  گو
کنید

با توجه به رشته خود در این رابطه نمونه هایی را در کالس درس بیان کنید.

جهت كاهش شدت حوادث باید ،اقدامات حفاظتی و اصالحی انجام دهیم.
گفت      و  گو
کنید

با توجه به رشته خود در این رابطه نمونه هایی را در کالس درس بیان کنید.
حوادث تراکتورها
تراکتورها پرمصرف ترین ماشین ها در تمام مزارع هستند و بیشتر از هر عامل دیگری باعث صدمات کشنده
در مزارع می شوند .گردش تراکتور و حرکت محور آن باعث بیشترین حوادث کشنده در کشاورزی می گردد.
دالیل ایجاد چنین تصادفاتی عبارت اند از:
شاخه ها ،مجراهای آب ،سوراخ ها یا کنده های درخت ،هدایت تراکتور در سطوح لغزنده ،حمل بارهای سنگین،
دور زدن با سرعت باال ،تکان های نامناسب ،از دست دادن کنترل در اثر کشیدن بار به دنبال تراکتور یا
تصادفات در خیابان.
به نظر شما مهم ترین راه برای پیشگیری از ایجاد تصادفات با تراکتور چیست؟
سقوط از روی تراکتورها دومین دلیل ایجاد تصادفات است.
چه کسانی در هنگام کار با تراکتور در معرض خطر هستند؟
ـ کودکان
ـ ناظرینی که دیدن آنها برای راننده تراکتور
مشکل است.
به همین دلیل آگاهی از موقعیت تمامی
ناظرین و دور نگه داشتن کودکان از محل های
کار نیز باید رعایت شود.
تراکتورها و سایر ماشین های کاربردی در
کشاورزی همیشه باید مجهز به چراغ ها و ابزار
روشنایی مناسب باشند.

شکل 49
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ارزشیابی پایانی پودمان دوم
تکالیف عملکردی
(واحدهای یادگیری)

استاندارد عملکرد
(کیفیت)

نتایج
مورد انتظار

استاندارد
(شاخصها /داوری /نمرهدهی)

نمره
هنرجو

تعیین عوامل زیان آور ،ارگونومی و
 1به کارگیری بهداشت و
باالتر از حد انتظار تسهیالت بهداشتی محیط کار و خالقیت 3
ایمنی و ارگونومی هنگام انجام
در پیشگیری از حوادث محیط کار
کار
بررسی و تحلیل استانداردهای
عوامل زیانآور محیط کار،
انتخاب ارگونومی ،استفاده از تجهیزات و
عوامل ارگونومیکی ،تسهیالت
در حد انتظار
2
وسایل ایمنی و بهداشتی محیط کار
بهداشتی محیط کار و اصول
 ٢پیشگیری از وقوع حوادث
پیشگیری از حوادث
محیط کار کشاورزی
عدم استفاده از تجهیزات و وسایل ایمنی
1
پایین تر از حد انتظار
و بهداشت محیط کار
نمره مستمر از 1
نمره واحد یادگیری از 3
نمره واحد یادگیری از 20
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پودمان ٣

اقتصاد کشاورزی و امنیت

مقدمه
در جهان امروز یکی از مشکالت اساسی بشر تأمین
نیازهای غذایی است ،بدون شک به منظور نیل به امنیت
غذایی عالوه بر اتخاذ سیاست های مطلوب و برخورداری
از منابع کافی باید تولید کشاورزی به گونه ای باشد که
تمامی نیازهای جامعه را برآورده کند .از سوی دیگر تولید
کشاورزی خود نیازمند دو گروه عوامل تولیدی می باشد:
عوامل فیزیکی تولید از قبیل :زمین ،بذر ،آب ،نیروی کار
و غیره که وجود آنها از نظر کمی و کیفی شرط الزم تولید
است.
عوامل غیرفیزیکی تولید که ریشه در مدیریت و اقتصاد
کشاورزی دارند.
با توجه به اهمیت و ضرورت مدیریت و اقتصاد کشاورزی ،این
عامل به عنوان شرط کافی تولید تلقی میگردد .بنابراین ،در
اولویتبندی هدفهای توسعة هرکشور ،دستیابی به امنیت
غذایی اهمیت ویژهای دارد .ناامنی غذایی ،ارزشهای حیاتی
و در نتیجه امنیت ملی یک کشور را به خطر میاندازد .خطر
ناامنی غذایی ،عامل و تسهیلکنندة فقر ،قحطی ،گرسنگی
و سبب تهدید جدی یک ملت میشود .یکی از هدفهای
مطرح در سند چشمانداز  1404کشور برای جامعة ایرانی،
برخورداری از سالمت ،رفاه ،امنیت غذایی ،تأمین اجتماعی،
فرصتهای برابر ،توزیع مناسب درآمد در نهاد مستحکم
خانواده به دور از فقر ،فساد ،تبعیض و بهرهمندی از
محیطزیست مطلوب است.

شکل 1

اقتصاد ( ) Economicsچیست؟
شاخه ای از علوم اجتماعی است که به تحلیل تولید ،توزیع و مصرف کاالها و خدمات می پردازد.
تعریف اقتصادکشاورزی
اقتصاد کشاورزی ،روش های چگونگی استفاده مطلوب و بهینه از منابع طبیعی در بخش کشاورزی را از طریق
شیوه ها و ابزار کارآمد خود مورد مطالعه قرار می دهد و همچنین از طریق به کارگیری روش های تجزیه و
تحلیل کمی و ارائه مدل های ریاضی در حل مسائل و مشکالت تولید ،توزیع و یا مصرف مواد غذایی و مواد
خام ،راه کارهای مناسبی را ارائه می نمایند.
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اهمیت و جایگاه در جامعه
با عنایت به اهمیت تولید کشاورزی در امنیت غذایی
جامعه و نیز ضرورت توجه به ابعاد اقتصادی تولید
و با عنایت به اینکه کشاورزان در این زمینه اطالع
کمی دارند ،در عرصه فعالیت های زراعی ،عالوه بر دانش
کشاورزی ،اصول علم اقتصاد نیز اهمیت زیادی دارد تا
کشاورزان بتوانند با استفاده از تجربیات و دانش خود ،در
زمینه برنامه ریزی و تهیه طرح های تولیدی محصوالت
کشاورزی به طور اقتصادی فعالیت کنند .امروزه یکی از
راه های تحت سلطه درآوردن کشورها وابسته کردن آنها
از طریق مواد غذایی است.

شکل 2

نقش کشاورزی در توسعه اقتصادی
کشاورزی را به عنوان نیروی محرکه رشد اقتصادی
در مراحل اولیه توسعه دانسته اند و در مراحل بعدی
رشد هم برای بخش کشاورزی حداقل پنج نقش عمده
(تأمین درآمد ،ایجاد اشتغال ،تأمین غذا ،ایجاد بازار و
ارزآوری) را در تغییر ساختار اقتصادی قائل هستند.
به لحاظ خصوصیات عدم وابستگی بخش کشاورزی به
خارج و فراهم بودن امکانات و منابع داخلی ،حرکت
اولیه رشد اقتصادی می تواند از بخش کشاورزی صورت
گیرد؛ زیرا ممکن است چنین اولویتی برای بخش های
دیگر و در مراحل اولیه فراهم نباشد.
بخش کشاورزی معموالً با هر بخش دیگری به صورت
رقابتی عمل نمی کند ،بلکه رشد آن ،می تواند مکمل
رشد بخش های دیگر باشد .توجه دقیق تر به اکثر عواملی
که مورد استفاده بخش کشاورزی است ،می تواند رقیب
نبودن رشد این بخش را با رشد سایر بخش ها توجیه
نماید.
نقش بخش کشاورزی از لحاظ تأمین درآمد ،اشتغال،
ارزآوری ،بازار ،و به ویژه تأمین غذا در میان سایر بخش ها
از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

شکل 3

شکل 4
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در زیر به شرح آنها می پردازیم.
   1تأمین غذا
همان طور که در فصل قبل بیان گردید ،از وظایف اصلی کشاورزی در هر کشوری تأمین نیازهای غذایی آن
جامعه است .اهمیت تأمین غذا به تنهایی می تواند مبنای استراتژی توسعه اقتصادی باشد.
 2سهم کشاورزی در درآمد ملی
بخش کشاورزی یکی از اجزای تشکیل دهنده درآمد و یا تولید ملی در اکثر کشورها است.
 3ارتباط با بازار
کشاورزی عالوه بر عرضه مواد خام ،خود مصرف کننده مهم بعضی از محصوالت صنعتی است.
 4اشتغال
ویژگی های منحصر بـه فرد بخش کشاورزی آن است کـه مـی تواند
همواره مقدار  قابل مالحظه ای از جمعیت جویای کار را جذب نماید.

 5ایجاد توازن در بازار کار و سرمایه
بخش کشاورزی می تواند از طریق انتقال مازاد نیروی کار و سرمایه به توسعه سایر بخش ها کمک نماید .البته
این انتقال زمانی مولد است که اوالً منجر به کاهش تولیدات کشاورزی نشود و ثانیاً بخش های دیگر قابلیت
جذب این مازاد را در خود داشته باشند.
شکل 5

جدول 1ـ محصوالت صادراتی کشاورزی در بهار1395
ردیف
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محصول

میزان صادرات (هزار تن) ارزش صادرات (میلیون دالر)
369/3

83/8

1

هندوانه

97

33/1

2

گوجه فرنگی

34/1

3

سیب

79/3

4

لبنیات

66

55

5

پیاز

60/9

22/4

6

سیب زمینی

38/4

15/3

7

کلم قرمز و سفید

37/9

12/2

8

انواع خرما

35/4

55/4

9

خیار و خیار ترشی

34/3

16/6

10

خربزه

30/3

13/8

11

پسته

24

262

12

کیوی تازه

21/9

10/2
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نقش بخش كشاورزي در اقتصاد ملي

ارتقای بازار

كمك به توسعه ساير بخشها
از طريق ايجاد مازاد اقتصادي

امنیت غذایی

توسعه پایدار
منابع

افزايش توليد صادرات
غيرنفتي و تأمين منابع ارزي

نیروی کار

رابطه مقدار مصرف یك نهاده با مقدار تولید یك محصول
تولید
جریان تبدیل مواد اولیه یا «نهاده» به مواد دیگری به نام محصوالت و یا خدمات می باشد .از نظر اقتصادی
فعالیت های مختلفی جزو تولید هستند كه شامل تغییر شكل دادن در نهاده ها جهت تولید محصوالت و نیز
تغییر زمان و مكان دادن در این محصوالت می باشد.
یك کشاورز را در نظر بگیرید كه با تركیب كار ،زمین ،بذر و آب محصول تولید می كند .عمل تولید با برداشت
محصول تمام نمی شود ،چون این محصول باید به شهر حمل و در انبار ،سردخانه یا سیلو ذخیره گردد ،مث ً
ال
ارزش گندمی كه در مزرعه است با گندمی كه در سیلوی ذخیره شده یكی نیست .همچنین عمل تولید با تغییر
شكل دادن مث ً
ال گندم به آرد و سپس به نان ،تا زمانی كه گندم به صورت نان به مصرف نهایی برسد ادامه
می یابد .پس تولید را می توان «جریان ایجاد محصوالت و خدمات برای جواب گویی به نیاز مصرف كنندگان»
دانست؛ چون تا زمانی كه محصولی مصرف نشود و یا امكان مصرف شدن را نداشته باشد نیازی را بر نمی آورد،
بنابراین ،تمام كارهای الزم در راستای در دسترس گذاشتن محصول خرمن شده در مزرعه به مصرف كنندگان
را نیز می توان جزو تولید حساب كرد.
مقدار تولید هر محصول بستگی به مقدار نهاده های مصرفی دارد و رابطه بین نهاده ها و محصول تولید شده
برای یك مزرعه یا مؤسسه تولیدی را «تابع تولیدی» می گویند .تابع تولیدی یك رابطه ریاضی است كه نشان
می دهد مقادیر محصول تولید شده چه نوع بستگی با مقادیر نهاده مصرفی دارد.

تولید غیر منطقی در كشاورزی
متخصصین دامپروری كشور عقیده دارند كه به دلیل تخریب مراتع و جنگل ها در نتیجۀ فشار چرای بی رویه
دام ها از یك طرف و به زیر كشت بردن زمین های مرتعی (كه اغلب بهترین زمین های مرتعی برای این كار
انتخاب می شوند) تعداد دام های موجود در ایران نسبت به ظرفیت چرای مراتع آن خیلی زیاد شده است.
برای اینكه تولید كل گوشت افزایش یابد ،الزم است كه تعدادی از دام های موجود از مراتع و جنگل ها خارج
و با علوفه دستی تغذیه شوند تا تولید گوشت در ناحیه دو تولیدی صورت گیرد.

انتخاب نوع محصول برای تولید
به طور كلی زارعین از تجزیه و تحلیل نهایی استفاده می كنند ،اگر هم اسم آن را نشنیده باشند؛ بدین معنی
که از كشت های قابل قبول و قابل اجرا محصوالتی را تولید می كنند كه سود بیشتری داشته باشد ،مث ً
ال
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كشاورزان گرگانی عالقه مند هستند به جای گندم و جو و پنبه ،درخت سیب و یا صیفی بكارند؛ چون ،باغ
سیب و صیفی كاری درآمد بیشتری دارد .همچنین در اردكان یزد در سال های اخیر تولید پسته جایگزین
تولید انار شد؛ چون قیمت پسته در حال افزایش بوده است.
اقتصاددانان كالسیك معتقدند كه در بازار آزاد اگر تك تك تولیدكنندگان طوری فعالیت تولیدی خود را
ترتیب دهند كه حداكثر سود برای هر یك از آنان حاصل شود ،رفاه كل جامعه نیز به حداكثر خواهد رسید.
البته در بعضی موارد ممكن است بین منافع شخصی و منافع اجتماعی تضادهایی وجود داشته باشد كه در
آن صورت جامعه با وضع قوانینی می تواند از منافع خود حمایت كند؛ مثل قانون منع كشت خشخاش و سایر
قوانین از این دست كه در هر جامعه وضع شده اند.

مفهوم تولید از نظر مصرف کنندگان
مفهوم تولید در نظر مردم عادی فقط تغییر شكل دادن نهاده ها می باشد ،در حالی كه محصوالت تولید شده
در مزرعه با موادی كه مصرف كنندگان می خرند یكی نیست و از نظر مصرف كنندگان مجموعه خدماتی كه
در تركیب محصوالت وارد می شود ،از خود محصوالت جدا نیست؛ مث ً
ال وقتی یك قوطی كمپوت گیالس را در
نظر می گیریم (میوۀ گیالس ،قوطی ،شیره و خدمات الزم جهت پختن و حمل ونقل آن از مزرعه به كارخانه
و از كارخانه به انبار و از انبار به مغازه) مجموعاً این محصول كمپوت گیالس را تشكیل داده اند .پس خدمات
بازاریابی ،جمع آوری محصول ،درجه بندی ،بسته بندی ،حمل و نقل ،انبار كردن و غیره را نیز باید جزو تولید
حساب كرد.

تعاریف و مفاهیم اقتصاد کشاورزی
با توجه به تعاریف ارائه شده در این بخش ،چند مفهوم کلیدی اقتصاد کشاورزی به صورت کاربردی مورد
بررسی قرار می گیرد:
 1منابع تولید
برای تولید هر کاالیی الزم است یک سری منابع (که به آنها عوامل تولید یا نهاده هم می گویند) با هم ترکیب
شوند .بنابراین به محض اینکه کاال را طلب کنیم ،در پیش روی ما ظاهر نمی شوند ،بلکه مدتی طول می کشد
تا منابع ،کاال را تولید کنند .به طورکلی اقتصاددانان منابع را به سه دسته تقسیم می کنند که عبارت اند از :
زمین ،نیروی کار و سرمایه.
الف) زمین :در بخش کشاورزی ،مقادیر زیادی زمین مورد استفاده قرار می گیرد .این ویژگی ،فعالیت های
کشاورزی را از سایر انواع صنایع متمایز می کند .زمین از بسیاری جنبه ها یک نهاده منحصر به فرد است
و ویژگی هایی دارد که در سایر منابع کشاورزی یا غیرکشاورزی یافت نمی شود .زمین منبع اصلی تولید
کشاورزی است که نقشی اساسی در تولید همه کاالهای کشاورزی دارد .زمین یک منبع دائمی است که اگر
حاصلخیزی خاك حفظ شود و روش های مناسب حفاظت خاك مورد استفاده قرار گیرد ،مستهلک و تمام
نمی شود .زمین در وضعیت طبیعی خود و بدون انجام فعالیت های تولیدی از سوی مدیر ،دارای بهره وری
است و چوب و علوفه های بومی تولید می کند .اما تالش های مدیریتی مالکان ،استعداد بهره وری زمین را بهبود
می بخشد .این کار از طریق پاك کردن زمین ،زهکشی ،عملیات خوب حفاظت ،آبیاری ،استفاده از گونه های
52

پودمان سوم  :اقتصاد کشاورزی و امنیت

جدید و اصالح شده گیاهان و استفاده از انواع کود انجام می شود.
سطح ،فضا و مکان نیز از ویژگی های زمین هستند و هر واحد کشاورزی و دامپروری دارای یک شرح قانونی
است که مکان ،اندازه و شکل هندسی آن را مشخص می کند .زمین یک نهاده غیرمتحرك است و نمی توان
مکان آن را برای ترکیب با سایر منابع تغییر داد و سایر نهادها مانند ماشین های کشاورزی ،بذر ،کود و آب
باید به زمین منتقل شوند تا در تولید محصوالت گیاهی و دام با آن ترکیب شوند.
توپوگرافی (پستی و بلندی) ،انواع مختلف خاك ،ویژگی های اقلیمی ،وجود سوانح طبیعی مثل سیل ،فرسایش
ناشی از باد و آب و ظهور چینه های سنگی ،سایر عواملی هستند که منجر به تفاوت منبع زمین از یک مزرعه
به مزرعه دیگر میشود.
ب) نیروی کار :از استعدادها و آمادگی های جسمانی و روانی افراد تشکیل می شود که به تولید محصوالت
کشاورزی کمک می کند .مثل شخصی که زراعت می کند و از نیروی خود در تولید گندم استفاده می کند.
ج) سرمایه :شامل عوامل تولید می باشد که می تواند به عنوان نهاده جهت تولید بیشتر و بهتر به کار گرفته
شود .ماشین های کشاورزی ،زمین ،منابع آب ،ساختمان ها و غیره نمونه هایی از سرمایه به شمار می روند.
 2کمیابی در اقتصاد
اگر عوامل تولید (زمین ،کار ،سرمایه) محدود نبود ،این مسئله که چه کاالهایی ،چگونه و برای چه کسانی
باید تولید شود ،مطرح نمی شد .از هر کاالیی می توانستیم مقدار الیتناهی تولید کنیم و همه به کاالهای
دلخواه شان به هر اندازه که می خواستند ،دسترسی داشتند؛ به عبارتی هیچ کاالیی کمیاب نبود .اما موضوع
این است که هرگز انسان به مرحله ای نمی رسد که همه نیازهایش در زمینه مصرف کاالها مرتفع شود .حتی
هر چقدر سطح تولید باالتر می رود ،افزایش سطح مصرف را نیز به دنبال می آورد .به این ترتیب مطالعه اقتصاد
با مفهوم كمیابی آغاز می شود .كمیابی وضعیتی را توصیف می كند که در آن خواست های ما بیشتر از منابع
دسترسی است كه این خواست ها را ارضا كند .ما چه بخواهیم و چه نخواهیم هر روز با مشكل كمیابی مواجه
می شویم .فكر کردن به دنیای بدون کمیابی لذت بخش است ،اما واقعیت غم انگیز این است که چیزهایی که
ما می خواهیم کم یابند؛ چرا كه منابعی که برای تولید آنها مورد نیاز است کمیاب هستند .به همین خاطر
است که اقتصاددانی به نام توماس ساول ( )Sowellمی گوید« :درس اول اقتصاد كمیابی است :به این معنا
که هرگز به قدر كافی از هرچیزی وجود ندارد تا همه كسانی كه آن را می خواهند برآورده کرد ».کمیابی
مفهوم انتخاب را به وجود می آورد؛ به این ترتیب وجود منابع محدود در مواجهه با خواسته های نامحدود ،ما
را در وضعیتی قرار می دهد كه باید مدام انتخاب کنیم کدام یک از خواسته هایمان را برآورده كنیم .به عنوان
مثال چون زمان کمیاب است باید انتخاب کنیم که آیا صبح تا دیروقت بخوابیم و یا به مدرسه ،دانشگاه یا
سرکار برویم .یا باید انتخاب کنیم که آیا پول توجیبی یا درآمدمان را خرج كنیم و یا آن را پس انداز کنیم.
علم مدیریت در این زمان به کمک ما می آید.

مدیریت واحدهای کشاورزی
مدیریت عامل مهمی در موفقیت هر کار اقتصادی از جمله فعالیت های کشاورزی است .مدیریت واحدهای
کشاورزی و دامپروری یا مدیریت مزرعه از دو کلمه مدیریت و مزرعه تشکیل شده است .بررسی ها نشان
می دهند که اطالعات در مورد انواع محصوالت و مشخصات خاك ها و یا نژادهای دام و همچنین آشنایی
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کشاورز با ماشینهای کشاورزی و آفات و بیمارهای کشاورزی در موفقیت یک کشاورز تأثیر دارد؛ اما الزم
نیست که کشاورز در کلیه این زمینه ها تخصص داشته باشد و موفقیت بیش از هر چیز به مدیریت وی بستگی
دارد .مدیریت واحد کشاورزی به عنوان شاخه ای از اقتصاد کشاورزی که تخصیص منابع محدود را در مزرعه
مورد بررسی قرار می دهد ،دانش گزینش و تصمیم گیری است.
وظایف مدیریت
مدیریت برحسب وظایفی که مدیران انجام می دهند شامل برنامه ریزی ،اجرا و کنترل است که عده ای آنها را
سه وظیفۀ اصلی و اولیه مدیریت می دانند.
الف) برنامه ریزی  :وظیفه برنامه ریزی چندین گام را در بر دارد که شامل شناسایی و تعریف مسئله ،به دست
آوردن اطالعات اولیه و شناسایی راه حل های مختلف می باشد.
ب) اجرا   :وقتی که فرایند برنامه ریزی کامل شد ،بهترین گزینه باید انتخاب شود و برای اجرای برنامه اقدام
گردد.
ج) کنترل    :وظیفه کنترل (بازرسی) ،مشاهده نتایج حاصل از برنامه به اجرا درآمده ،است تا تعیین شود که
هدف ها و مقاصد مشخص تا چه حد تأمین شده اند .ممکن است عوامل زیادی باعث شوند که یک برنامه از
مسیر خود خارج شود.
 1هزینه
هزینه به مقدار پولی گفته می شود که برای کسب درآمد ،خرج می شود .به عبارت دیگر اگر مؤسسه ای
فعالیتش در جهت ارائه خدمات (تولید و عرضه محصوالت کشاورزی) به مؤسسات و یا اشخاص دیگر است،
خرج هایی که در راه ارائه خدمات متحمل می شود را هزینه می گویند .در کل هزینه به دو صورت ثابت (هزینه
خرید زمین) و هزینه متغیر (هزینه کارگری و کود و سم) تقسیم می شود.
 2درآمد
به منافع مادی به ویژه عایدات پول که طی زمان معین از خدمات انسان ها یا از به کاربردن دارایی حاصل
می گردد ،درآمد گفته می شود .هنگامی که مؤسسه ای خدماتی را انجام یا کاالیی را به مشتریان تحویل
می دهد ،پول یا دارایی دیگری از آنان دریافت می کند و یا طلبی برای او ایجاد می شود .ورود پول یا دارایی
یا ایجاد طلب بابت ارائه خدمات یا فروش کاال را درآمد می گویند .به طور کلی ،درآمد هنگامی شناسایی و در
مدارک حسابداری ثبت می شود که کاالی فروش رفته به مشتریان تحویل داده شود یا خدماتی برای آنان
انجام شود.
 3سود
حداکثر کردن سود ،شرط بقا ،دوام و توسعه هر بنگاه اقتصادی در وضعیت رقابتی است .قاعده حداکثر کردن
سود که مبتنی بر اصل آزادی ،مسئولیت پذیری ،انضباط و نیز خطرپذیری است ،در عمل به استفاده بهینه از
منابع کمیاب و به کار گرفتن حداکثر توانایی های انسانی در جهت تولید ثروت و رفاه بیشتر منتهی می شود.
به آنچه پس از کسر هزینه تولید از درآمد باقی می ماند سود گفته می شود.

هزینه های کل ـ درآمد کل = سود
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مثال
فردی طی یک دوره کشت  5000کیلوگرم گندم تولید کرده است .هر کیلو را  1000تومان به فروش
می رساند ،در آمد کل برابر است با:
 1000 × 5000 = 5000000تومان
اما این به معنای سود نیست .این درآمد است و باید هزینه ها هم از آن کم شود تا سود به دست آید .هدف
بنگاه کسب حداکثر سود است ،بنگاه تالش می کند سود خود را تا حد ممکن افزایش دهد .برای درک
چگونگی به حداکثر رساندن سود باید نحوه محاسبه درآمد کل و هزینه کل را بررسی کنیم .بررسی درآمد کل
آسان تر است :درآمد کل بنگاه برابر است با مقدار تولید بنگاه ضرب در قیمت فروش واحد محصول .با تولید
 10،000قطعه شیرینی به ارزش هر قطعه  2دالر ،درآمد کل شیرینی فروشی  20،000دالر خواهد بود.

هدف از برنامه ریزی کشاورزی
هدف از برنامه ریزی در تولید محصوالت کشاورزی این است که چگونه از زمین حاصلخیز ،نیروی کار و سرمایه
استفاده شود تا هزینه ها به کمترین و درآمد به بیشترین مقدار برسد تا حداکثر سود را از تولیدات به دست
آورد.
کشاورز بایستی در مدیریت یک مزرعه به سؤاالت زیر پاسخ دهد:
 1چه تولید کنیم و چرا؟
 2چگونه و با چه روشی تولید کنیم؟
 3چگونه توزیع کنیم؟
برای پاسخ به این سؤاالت ابتدا باید تجزیه و تحلیل های زیر صورت گیرد:
الف) تجزیه و تحلیل محیطی :که موارد زیر را شامل می گردد:
 1محیط و شرایط کشت و کار
ـ خدمات الزم به منظور پشتیبانی عملیات تولید در منطقه مورد بررسی قرارگیرد (کارخانجات مربوطه مانند:
وجود کارخانه قند درخصوص کشت چغندر قند یا کارخانه روغن کشی برای محصوالت روغنی ،دسترسی به
عرضه کنندگان مواد مصرفی و.)...
ـ سازگاری نوع محصول با شرایط آب و هوایی و انواع تهدیدات محیطی مورد ارزیابی قرار گیرد .در این
خصوص باید با کارشناسان و خبرگان منطقه مشورت شود.
 2فرهنگ (اعتقادات مذهبی ،فرهنگ مصرف ،آداب و رسوم)
ـ در راه اندازی کشت و کار خود به عواملی از قبیل اعتقادات مذهبی ،فرهنگ مصرف ،عالقه مندی مشتریان،
سطح درآمد و نحوه دسترسی آنان به محصوالت در نظر گرفته شود.
ـ آیا فرهنگ منطقه ،محصوالت کشاورزی تولید شده شما را می پذیرد؟ مث ً
ال ممکن است در یک منطقه تقاضا
برای سیب ترش بیش از سیب شیرین باشد یا برعکس.
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ب) تجزیه و تحلیل بازار :منظور از بازار ،میزان عرضه و تقاضا می باشد .عرضه کنندگان را بر حسب
پارامترهایی مناسب (ظرفیت تولید ،حجم فروش ،نوع محصول ،کیفیت محصول ،فاصله جغرافیایی ،نوع
تولید ،میزان تبلیغات و ) ...تقسیم بندی کنید .روند تقاضا را درگذشته بررسی و تحلیل نمایید .میزان تقاضا را
پیش بینی کنید .میزان واردات و یا صادرات محصول در طی سال های گذشته را بررسی نمایید.
ج) تجزیه و تحلیل برنامه عملیاتی و تولید :تکنولوژی مورد نیاز برای تولید محصول خود را مشخص
نمایید .روش تولید خود را انتخاب کنید .آیا تکنولوژی و روش تولیدی را که برگزیده اید با توان مالی ،شرایط
محیطی ،وسایل و تجهیزات ،سیاست های دولت ،محیط زیست و شرایط اقتصادی مطابقت دارد؟

هزینه فرصت
در امر کشاورزی مانند تمام فعالیت های تولیدی دیگر بر اساس تئوری اقتصاد مدیریتی ،تصمیم گیری صحیح
حائز اهمیت بسیار زیادی است .در هر تصمیمی فرصتی به بهای از دست رفتن سایر فرصت ها به دست می آید.
به سبب محدودیت منابع گزینه های تصمیم در منابع با یکدیگر رقیب هستند و با گزینش هر یک ،دیگری به
کنار گذاشته می شود .در واقع یک تصمیم خوب در مقابل تصمیم بهتر ،انتخابی نادرست به شمار می رود و
یک تصمیم زیان آور ،در برابر یک تصمیم فاجعه بار یک تصمیم مدیریتی قابل تحسین است.
اقتصاد مدیریتی بر اساس «هزینۀ فرصت» شکل می گیرد .هزینه ای که تاوان انتخاب هر چیزی به جز
«بهترین» است.
هزینه فرصت که به آن عباراتی چون هزینه اقتصادی ،هزینه واقعی یا قیمت سایه نیز می گویند ،همان
هزینه ای است که برای فرصت های از دست رفته پرداخت می شود.
زمانی که در مورد مصرف منابع کمیاب (دارای محدودیت مصرف) ،جهت تولید کاالیی معین از کاالیی دیگر
چشم پوشی می کنیم ،در واقع آن کاالی دیگر را جهت تولید کاالی معینی ،قربانی کرده ایم و این کاهش
تولید (کاالی فدا شده) را می توان به منزله هزینه تولید کاالی معین تلقی کرد؛ که به آن هزینه فرصت گفته
می شود.
اگر یک فرد و یا یک بنگاه ،از میان چندین انتخاب متفاوت یکی را برگزیند ،هزینه فرصت این فرد یا بنگاه،
معادل است با هزینه مرتبط با بهترین انتخاب ممکن از بین سایر انتخاب های باقی مانده که از آن صرف نظر
شده است.
بنابراین محدود به هزینه های پولی و یا مالی نمی شود و هر چیزی که دارای ارزش باشد و از آن صرف نظر
شده باشد ،می تواند به عنوان هزینه فرصت تلقی شود .از آن جمله می توان به هزینه واقعی محصول صرف
نظر شده و زمان اشاره کرد.
فرض کنید شخصی که  ۱۰۰۰۰تومان دارد ،می تواند یا یک کتاب بخرد و یا یک لباس .اگر او کتاب
بخرد ،هزینه فرصت او لباس خواهد بود و اگر او لباس را بخرد ،هزینه فرصت او کتاب خواهد بود .اگر تعداد
انتخاب های ممکن برای این شخص بیشتر از  ۲مورد باشد و او یکی را انتخاب کند ،هزینه فرصت او ،بهترین
انتخاب از بین انتخاب های باقی مانده خواهد بود.
هزینه فرصت یا هزینه فرصت از دست رفته هر تصمیم یا انتخاب برابر است با باالترین فرصت یا فایده از
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دست رفته ناشی از انتخابی که می توانست به جای انتخاب مزبور با صرف همان مقدار منابع و زمان به کار
رفته صورت گیرد.
به عبارتی هزینه فرصت هر تصمیم برابر با باالترین فایده ای است که به دلیل عدم اتخاذ سایر تصمیم ها از
دست می رود .این تحلیل (هزینه فرصت) ،مبنای تصمیم گیری و تخصیص منابع می باشد.
تحلیل هزینه ـ منفعت
هر بار افراد بررسی كنند كه آیا فواید انجام یك كار خاص ،از مشكالت و دردسرهای آن بیشتر است یا
خیر ،تحلیل هزینه ـ فایده را اساس تصمیم گیری خود قرار داده اند .در عرصه عمومی ،به كارگیری تحلیل
رسمی هزینه فایده برای ارزیابی كامل فواید و هزینه های مرتبط با تغییرات سیاستی پیش رو در بعضی موارد
مناقشه برانگیز است.
تحلیل هزینه فایده نمی تواند تنها مبنای تصمیم گیری باشد ،اما می توان از آن به عنوان ابزار كمكی ارزشمندی
در سیاست گذاری ها استفاده كرد .اگرچه مفهوم هزینه فایده بیش از 150سال پیش توسط مهندس فرانسوی
به نام ژولس دوپوا ( )Jules Dupuitارائه شد ،اما اولین استفاده گسترده از آن ،به ارزیابی پروژه های آب در
اواخر دهه  1930باز می گردد .از آن زمان به بعد ،این روش برای تحلیل سیاست های مؤثر بر حمل و نقل،
بهداشت عمومی ،دادرسی جنایی ،دفاع ،آموزش و محیط زیست نیز مورد استفاده قرار گرفته است .از آنجا كه
برخی از مهم ترین و پرمناقشه ترین كاربردهای تحلیل هزینه فایده در رابطه با سیاست های زیست محیطی
بوده است ،لذا از مثال هایی در حوزه مسائل زیست محیطی برای تشریح مطلب استفاده می شود.
تحلیل هزینه ـ منفعت یک منطق تصمیم گیری است که بر مبنای محاسبه پیامدهای محتمل گزینه های
مختلف تصمیم گیری می شود.
تحلیل هزینه ـ منفعت به پنج سؤال اساسی پاسخ می گوید:
 1چه منافع مستقیمی از این هزینه عاید خواهد شد؟
 2چه منافع غیرمستقیمی از این هزینه عاید خواهد شد؟
 3آیا منافع حاصل نسبت به هزینه های حاصل شده بیشتر است؟
 4اگر هزینه انجام نشود چه زیان هایی واقع خواهد شد؟
 5اگر این اقدام ضروری است آیا گزینه کم هزینه تری برای انجام آن وجود دارد؟

چگونه یک طرح توجیهی بنویسیم؟
متن طرح باید کوتاه و دقیق و بیشترین میزان اطالعات ممكن را در بر داشته باشد .این امر به نظر متناقض
می آید اما می توان این مسئله و مسائل مشابه را با استفاده از روش واژگان كلیدی حل كنید.

چه كسی  ،چه چیزی ،كجا ،چه موقع  ،چرا ،چگونه  ،چقدر
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در ابتدای هر بخش از طرح به هر یك از این پرسش ها در یك پاراگراف پاسخ دهید .سپس با تشریح هر كدام
از آن مطالب در متن به كار ادامه دهید.
طرح هیچ محدودیتی از نظرحجم یا تعداد صفحات ندارد .به طور متوسط طرح در 30تا  40صفحه تهیه
می شود  .طرح را به بخش های مختلف تقسیم كنید .درمورد كارهایی كه باید صورت بگیرند زمان های شروع و
ختم هر كار را تعیین كنید .نوشتن طرح توجیهی مؤثر به نظم  ،صرف وقت و نگارش نیاز دارد.
با تهیة فهرست اسناد به هنگام نوشتن متن در زمان صرفه جویی می كنید .مث ً
ال چنانچه هنگام نوشتن در مورد
ساختار قانونی و حقوقی كسب و كار خود متوجه شدید كه به نسخه ای از توافق نامة همكاری نیاز دارید ،این
توافقنامه را در فهرست اسناد اضافه نمائید .به هنگام تكمیل هر بخش از طرح توجیهی فهرستی نیز از اسناد
مورد نیاز تهیه كنید.
با به خاطر داشتن این مطالب می توانید تهیه طرح توجیهی خود را آغاز كنید .با مطالعه این مطلب تصویری
از روند تهیه طرح توجیهی به دست خواهید آورید.
خالصه مدیریتی که تشریح کننده رئوس اهداف و دیدگاه های شما باشد:
اولین بخشی که باید در طرح خود بیاورید و معموالً از حدود  2الی  3صفحه بیشتر نباید تجاوز کند ،خالصه
مدیریتی نام دارد .خالصه مدیریتی راه برد کسبوکار شما را معرفی مینماید و مطمئناً مهمترین بخش برای
مدیران و مؤسسات اعتباری است .توجه داشته باشید که اکثر مدیرانی که قرار است به جریان افتادن پرونده
طرح شما برای دریافت کمک و حمایت مالی تأیید کنند همیشه دچار مشکل کمبود وقت هستند و از این رو
نباید انتظار داشته باشید که با دقت کامل برای خواندن طرح شما که در چندین صفحه تهیه شده وقت بگذارند.
برای اینکه بتوانید در عرض چند دقیقه اهداف و اولویت ها و برنامه های خود را برای آنها بازگو کنید باید
مطالب کل طرح را به صورت اجمالی و قانع کننده همراه با اعداد و ارقام پیشنهادی در صفحات محدودی
به صورت تایپ شده در اختیار آنها قرار دهید .اگر شما نتوانید در دو ،سه صفحه مسئول رسیدگی به برنامه
کسب وکار خود را قانع کنید که طرح کسب و کارتان قابل اطمینان و ارزشمند برای سرمایه گذاری است
مطمئن باشید که جلسه را دست خالی ترک خواهید کرد.
همچنین این خالصه به عنوان یک ابزار ارتباطی برای کارمندان و مشتریان بالقوه شما که نیاز دارند از ذهنیات
و اندیشه شما آگاه شوند دارای اهمیت زیادی است.
شرح مختصری از چگونگی آغاز به کار

به صورت واضح اساس شکل گیری و آغاز به کار را شرح دهید و نحوه رسیدن به ایده و شروع این کسب و کار
را توسط خود و یا همراه با شرکایتان را بیان نمایید .در این قسمت باید سعی کنید از نکته ها و اصولی که
مؤسسه اعتباری طرف شما بر آن تأکید دارد استفاده کنید و دغدغه های خود را با چالش های آنها همسان
سازید .به عنوان نمونه اگر با یک بانک یا شرکت که اولویت را بر صادرات و واردات گذاشته از ظرفیت های طرح
خود برای امر صادرات و واردات سخن بگویید.
اهداف شرکت شما
در چند پاراگرف اهداف کوتاه مدت و بلند مدت خود را تشریح کنید .بیان کنید که طبق برنامه ریزی های خود
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در چه مدت زمانی به این اهداف دست خواهید یافت؟ در بازاری که برای کسب و کار خود در نظر گرفته اید
مشتریان شما چه کسانی خواهند بود و برکدام بخش از بازار تمرکز خواهید کرد و هدف از این انتخاب ها را
بیان کنید.
سوابق گروه مدیریتی
بخش مدیریت باید شامل اطالعات شخصی و کاری اعضا باشد و همچنین اطالعاتی نسبت به سوابق کاری
و مسئولیت های مرتبط آنها را در اختیار بگذارد .این اطالعات باید نمایانگر دانش و تجربیات علمی و عملی
گروهی باشد که شما برای پیاده سازی طرح خود انتخاب کرده اید .این بخش می تواند تا حدود زیادی خیال
سرمایه گذاران طرح شما را از توانمندی شما برای اجرای طرح راحت کند.
خدمات یا محصوالتی که در طرح شما پیشنهاد شده
نکته ای که در این بخش مورد توجه قرار می گیرد تفاوت ها و مزیت هایی است که کاالها و خدمات شما با
سایر محصوالت بازار دارد .در این بخش باید به صورت دقیق کاالها و یا خدماتی را که پس از اجرای موفق
طرح قابل ارائه هستند را معرفی و با محصوالت مشابه بازار داخل و بین الملل مقایسه نمایید و علل برتری
طرح خود را در مقایسه با آنها از نظر کمی و کیفی بیان کنید.
کشش بازار برای کاالها و خدمات شما
به خاطر داشته باشید که شما مجبور هستید تا مؤسسات اعتباری ،کارمندان و دیگر افراد مؤثر و فعال در بازار
مورد نظر خود را برای حمایت ،همکاری ،خرید و سرمایه گذاری متقاعد سازید .شما برای این بخش نیازمند
انجام تحقیقات گسترده ای هستید.
استراتژی بازاریابی
چگونه می خواهید شروع فعالیت خود را اعالم کنید .آیا تبلیغات کاغذی ،تلویزیونی یا اینترنتی و یا هر سه را
انتخاب می کنید؟ آیا از ابزارهای بازاریابی آنالین مثل سرویس های  http://www.bCentral.comاستفاده
می کنید تا سایت خود را در موتورهای جست وجو و سایر سایت ها قرار دهید.
همچنین شما نیازمند محاسبه و آماده کردن میزان هزینه های تبلیغاتی و بازاریابی هستید.
دورنمای اقتصادی سه الی پنج ساله
این بخش باید شامل خالصه ای از پیش بینی های مالی شما باشد که در قالب اعداد و ارقام نحوه دستیابی شما
را به دورنمای مفروض تان بیان نماید.
بایستی اطالعات مربوط به میزان درآمدها و هزینههای مربوط به هر یک از دورههای زمانی را بیان نمایید .یکی
دیگر از مواردی که باید در این قسمت مورد اشاره قرار دهید مقدار پولی است که تمایل دارید از مؤسسه اعتباری
مورد نظر خود دریافت نمایید تا بهوسیلۀ آن هزینههای اولیههای مربوط به شروع کار خود را تأمین کنید.
تکمیل درست ،کامل و شفاف این بخش حساس ترین بخش از طرح شماست و می تواند موفقیت یا شکست
طرح شما را تضمین نماید.
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نحوه تنظیم و ارائه طرح کسب و کار
مسائلی وجود دارد که در بهتر شدن برنامه کسب و کار شما اثر گذارند و بهتر است در نوشتن طرح تان به
آنها توجه کنید.
جلد و شیرازه بندی طرح تجاری باید مناسب باشد .به یاد داشته باشید که برداشت اولیه افراد از شما از طریق
طرح تجاری ایجاد می شود .جلسه گزارش باید شامل موضوعاتی از قبیل؛ نام قانونی کسب و کار ،نشان یا
عالمت شرکت ،نشانی ،شماره تلفن ،دورنگار ،نشانی پست الکترونیک ،سایر راه های تماس در صورت موجود
بودن ،ذکر ضرورت و محرمانه بودن طرح.
 1طرح باید عاری از هر گونه اشتباه تایپی و دستور زبانی باشد .نوع قلم به کار رفته باید ساده و خوانا باشد.
 2در ابتدای طرح ،فهرست بیاورید تا افراد بتوانند هر بخش دلخواه را به سرعت پیدا کرده و بررسی نمایند.
 3گزارش را بر روی کاغذ با کیفیت خوب و به صورت یک رو تحریر نمایید.
 4حاشیه های مناسبی را انتخاب کنید .این موضوع برای آنکه خواننده بتواند سؤاالت یا پیشنهاداتی را بنویسد
مفید می باشد.
 5اگر کسب و کار مورد نظر شما عبارات ویژه و یا عباراتی که از حرف اول واژه های یک گروه کلمات ساخته
می شود ،بهتر است از این عبارات کمتر استفاده کنید و یا سعی کنید آن را بیشتر توضیح دهید.
 6صفحات را شماره گذاری کنید و آن را با فهرست مندرجات تطبیق دهید.
 7طرح را کوتاه و فشرده تهیه نمایید و از ارائه ّ
اطالعات غیر مرتبط و فرعی اجتناب کنید .جزئیات الزم را
می توانید در صورت ضرورت به صورت ضمائم ارائه نمایید.
اطالعات و منابع و مآخذ ّ
 8نمونه های آگهی ها ،موضوعات مربوط به بازاریابی و سایر ّ
اطالعات که به ارائه بهتر
مطالب کمک می کنند را می توانید در ضمائم ارائه کنید.
 9گزارش را به صورتی صحافی کنید که هنگام باز کردن ،صفحات به راحتی و به صورت صاف و هموار در
مقابل یکدیگر قرار گیرند.
 10در هزینه صحافی گزارش زیاده روی نکنید .گزارشی که به جلد آن توجه زیادی شود ولی از محتوای الزم
برخوردار نباشد بیشتر شک و تردید خواننده را بر می انگیزد.
 11همیشه واقعیت ها را ذکر کنید و از دروغ بپرهیزید.
هنگام ارائه طرح به نکات زیر نیز توجه کنید :
 1با حرارت و احساس ،طرح خود را به مخاطب ارائه دهید ولی در بروز احساسات زیاده روی نکنید.
 2مخاطبان طرح خود را بشناسید و مطابق با خواسته آنها ارائه کنید.
 3نخست سرفصل مطالب عمده را عنوان کنید و جزئیات را برای بعد بگذارید.
 4ارائه شما باید ساده و قابل فهم باشد .روی دو تا سه موضوع اصلی تمرکز کنید و از ذکر جزئیات فنی
بپرهیزید.
 5از وسایل شنیداری و دیداری بهره بگیرید.
 6ارائه را با ذکر مجدد نقاط قوت پایان دهید.
 7خود را برای پاسخگویی به پرسش های احتمالی سرمایه گذاران آماده کنید.
 8به طور دقیق و روشن معامله پیشنهادی را مشخص کنید.
 9سفارش های نقدی را قبل از ارائه طرح انجام دهید ،حتی اگر ارائه طرحتان به تعویق افتد.
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 10از جمالت مبهم ،سر بسته و مسائل واهی دوری کنید.
 11مشکالت و مسائل بالقوه کار را آشکار و درباره آنها بحث کنید.
اکنون نوبت به آن رسیده است که ابعاد مختلف یک طرح تجاری یا همان طرح توجیهی جامع را برای شما
بیان کنیم تا با همه ابعاد نگارش طرح توجیهی آشنا شوید:
كسب وكار
بخش اصلی و اول طرح شما بهجزئیات مربوط به كسب وكار مربوط میشود .این بخش را با خالصة یك صفحهای
در تشریح عناصر اصلی كسب وكار خود آغاز كنید .سپس بخشهای مختلف ذكر شده در خالصه را شرح و
بسط دهید .از سیستم كلید واژهها استفاده كنید .تمامی موضوعات مربوط به كسب وكارخود را كه بهنظر شما
منطقی میآیند ،ذكر كنید .اطالعات مربوط بهصنعت (بهطور كلی) و كسب وكارخود را (بهطور ویژه) ذكر كنید.
مطالب را به صورت مستقل ذكر كرده و پیشبینیهای خود را با دادههای بخش اسناد توجیه كنید.
ساختار قانونی
دالیل انتخاب ساختار قانونی موردنظر خود را ذكر كنید .اگر ساختار كسب وكار شما مالكیت شخصی است
می توانید مجوز فعالیت خود را ضمیمه كنید .اگر ساختار انتخابی كسب وكار شما مشاركت است نسخه ای از
توافق نامة همكاری و مشاركت را به بخش اسناد اضافه كنید .توافقنامة شما باید شرایط مربوط به كناره گیری
شركا و انحالل را در بر داشته باشد .در این توافقنامه باید نحوة توزیع سود و مسئولیت مالی هر ضرری موجود
باشد .دالیل مربوط به انتخاب این شرایط در توافقنامه را تشریح كنید .اگر شركتی تأسیس كرده اید علت
انتخاب این شكل قانونی و نحوة عملكرد در ساختار شركتی را تشریح كرده و نسخه ای از مجوزها و اساسنامه
را به بخش اسناد اضافه كنید.
اگر قصد دارید ساختار قانونی را در آینده تغییر دهید پیش بینی های مربوط به علت تغییر ،زمان تغییر ،افراد
دخیل و مزیت تغییر برای كسب وكار را توضیح دهید.
تشریح كسب وكار
در این بخش از طرح شما كسب وكار خود را به تفصیل بیان می كنید .به پرسش های كلیدی مربوط به
تاریخچة كسب و كار و وضعیت فعلی تان و پیش بینی های آتی مربوط به تحقیق و توسعه پاسخ دهید.
دارایی های جاری را ذكر كرده و موجودی موجود را از نظر اندازه  ،ارزش  ،نرخ گردش كار و قابلیت بازاریابی
بیان كنید .روندهای صنعت را نیز وارد كنید .محصوالت خود را از نظر منحصر به فرد بودن شرح داده و
ذكر كنید چگونه مشتریان از محصول یا خدمت شما منتفع می گردند .همچنین درمورد اینكه انتظار چه
موفقیت هایی را در  3تا  5سال آینده دارید توضیح بدهید.
محصوالت یا خدمات
توضیح كاملی از محصوالت خود از مرحلة مواد خام تا اقالم نهایی ارائه كنید .از چه مواد خامی استفاده
می كنید ،قیمت آنها چقدر است  ،عرضه كننده های خود را معرفی كنید ،آنها در كجا هستند ،چرا آنها را
انتخاب كرده اید؟ توضیحات مربوط به هزینه و برگة قیمت ها را ضمیمه كنید .می توانید از یك عرضهكنندة
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اصلی نیاز خود را تأمین كنید اما اطالعات مربوط به دیگر عرضه كنندگان را نیز ارائه كنید .ذكر كنید چه
راهكارهایی برای مقابله با افزایش ناگهانی سفارش ها یا از دست دادن عرضه كنندة اصلی اندیشیده اید.
ممكن است شنیده باشید كه قرض دهنده بدترین حالت را در نظر می گیرد .این بدان معناست كه وی
می خواهد شما از قابلیت پیش بینی و حل مسائل بالقوه برخوردار باشید .اندیشیدن به تغییرها و آمادگی برای
موارد دور از انتظار برای شما مفید است زیرا می توانید به ادامة كار خود امید داشته باشید .دوباره از كلید
واژه ها استفاده كنید .خدمات آتی را كه قصد دارید به كار خود اضافه كنید ذكر نمائید .مسائل بالقوه و نحوة
رفع آنها را ذكر كنید.
باید تمامی حقوق مربوط به مالك مثل حق كپی رایت ،ثبت اختراع یا نام تجاری را در این بخش ذكر كنید.
محل
اگر محل درطرح توجیهی شما مهم است باید در بخش بازاریابی بر آن تأكید كنید؛ مث ً
ال اگر فروشگاه
خرده فروشی را افتتاح می كنید محل موردنظر با بازار موردنظرتعیین می شود .اگر تولیدكننده هستید و كاالها
و خدمات خود را به وسیلة حمل كننده های متداول و معمول عرضه می كنید ،محل رابطة مستقیم با بازار
موردنظر ندارد و می توانید محل را در بخش كسب وكار تشریح كنید.
حال دالیل مربوط به انتخاب محل را تشریح كرده و توضیحات فیزیكی مربوط به دالیل خود را ذكر كرده و
نسخه ای از اجاره نامه را ضمیمه كنید .اطالعات مربوط به انتخاب محل را ذكر كرده و دیگر محل های ممكن
را نیز ذكر كنید .می توانید عكس ها ،طرح ها نقشه های مربوط به محل را نیز در بخش اسناد بیاورید.
برای نوشتن آدرس دقیق محل از عناوین مذكور در ذیل استفاده كنید .تنها عناوینی را ذكر كنید كه به
كسب و كار شما مربوط می شوند.
عناوین مربوط به محل:
 1نشانی
 2نام رابط
 3هزینه  /متر مربع
 4سابقة محل
 5موقعیت آن نسبت به بازار موردنظر
 6الگوی تردد مشتریان
 7الگوی تردد عرضه كنندگان
 8دسترسی به پاركینگ
 9نرخ جرائم در منطقه
 10كیفیت خدمات عمومی
 11توضیحات مربوط به مسیرهای رفت و آمد (پیاده ) در منطقه
 12فروشگاه های مجاور و وضعیت تجاری منطقه
 13مقررات مربوط به آن منطقه
 14وجود خدمات همگانی
 15دسترسی مواد خام
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16
17
18
19
20

دسترسی نیروی كار
هزینه (اجرت ) نیروی كار
دسترسی به محل سكونت كارمندان
نرخ مالیات
ارزیابی محل از نظر رقابت

مدیریت
این بخش توضیح می دهد كه گردانندگان كسب وكار چه كسانی هستند .اگر شما دارای ساختار مالكیت
شخصی هستید در مورد توانایی های خود توضیح داده و شرح حالی از خود ارائه كنید .در مورد بخش هایی
كه در آن نیاز به كمك دارید صادق باشید و نحوة دریافت كمك را بیان كنید.
اگر كار شما به صورت مشاركتی انجام می شود علت انتخاب شركا را توضیح دهید و بگویید آنها چه كمكی
به كسب وكار می كنند و قابلیت های آنان چگونه با یكدیگر همخوان و سازگاراست  .تجربه  ،مهارت  ،سابقه در
شرح حال آنها ذكر شده و در بخش اسناد آورده می شود .اگر كار شما شركتی است اطالعاتی مفصل مربوط
به ساختار شركت و دفاتر آن را ارائه كنید .شرح حالی از تمامی مسئوالن ارائه كرده و به پرسش های زیر در
مورد آنان پاسخ دهید .آنها كیستند؟ چه مهارت هایی دارند؟ چرا آنها را انتخاب كرده اید؟ چه مزیتی برای
سازمان دارند؟
پرسنل
در اینجا شرحی در مورد اینكه چه كسی كار را انجام می دهد؟ چرا آنها انتخاب شده اند؟ آنها چگونه استخدام
می شوند؟ دستمزد آنان چقدر است ؟ آنها چه كاری انجام می دهند؟ آورده می شود .وظایف و توضیحات شغلی
تمامی پرسنل را ذكر كنید .مزیت های هر كدام از كارمندان را تشریح كنید .اگر سفارش های زیادی برای
محصوالت یا خدمات دریافت كنید ،آیا طرحی برای افزایش پرسنل دارید؟
روش های بایگانی
در این قسمت ذكر می نمایید كه از چه سیستم حسابداری استفاده می كنید و چرا چنین سیستمی را انتخاب
كرده اید؟ چه بخشی از بایگانی در داخل شركت انجام می شود؟ چه كسی مسئول بایگانی است؟ آیا از حسابدار
خارجی استفاده می كنید؟ در این صورت چه كسی در شركت شما مسئول مطالعة گزارشات مالی و تجزیه و
تحلیل كردن گزارش های ارائه شده توسط حسابدار است؟ این مطلب مهم است كه نشان دهید حسابدار شما
به چه مواردی رسیدگی می كند و شما در استفاده از گزارشات مالی جهت اعمال تغییرات در شركت و سود
آورتركردن آن،چه ابزارهایی در اختیار دارید؟ بعد از خواندن این بخش وام دهنده از قابلیت شركت شما در
حفظ سوابق مالی و تغییرات آنها اطمینان پیدا می كند.
بیمه
بیمه مورد مهمی در هر كسب وكار است  .كارهای خدماتی به تعهد پرسنل  ،بیمه كردن كاالهای مصرفی در
زمان حمل و نقل و یا نگهداری در شركت توجه دارند .برای نمونه اگر در شركت از اتومبیلی استفاده می كنید
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باید در بیمه استفاده از آن ذكر شود .اگر مالك محل كسب و كار خود هستید به بیمة ملك نیاز دارید.
برخی كسب وكار ها به نیاز به قراردادن پولی جهت ضمانت دارند .ممكن است شركا خواستار بیمۀ عمر
باشند ،بنابراین الزم است انواع مختلف بیمة متناسب با كار خود را در نظر بگیرید .در این بخش بگویید چه
نوع بیمه ای دارید و چرا آن را انتخاب كرده اید؟ محدودة زمانی بیمه چقدر است و بیمه گر چه كسی است ؟
اطالعات مربوط به بیمة خود را به روز نگهداری كنید.
امنیت
برطبق گزارش اتاق بازرگانی امریکا بیش از  30درصد مشكالت كسب و كارها در آمریكا از نادرستی كارگران
ناشی می شود .این امر به دزدی كاالها و اطالعات مربوط می شود.
الزم است در این بخش مسائل امنیتی مربوط به كار خود را ذكر كنید؛ مث ً
ال اگر داده های چاپی رایانه ای را
دور می ریزید خردكنندة كاغذ ابزار مناسب و مقرون به صرفه ای است  .مسائل مربوط به كار خود را پیش بینی
كنید ،اقدامات امنیتی مورد استفاده را تشریح كنید ،بگویید چرا آنها را انتخاب كرده اید و چه كاری برای شما
انجام می دهند .در این رابطه با نمایندة بیمه صحبت كنید .با نصب ابزارهای امنیتی می توانید هزینه های بیمه
را كاهش داده و از كسب وكار خود محافظت كنید.
بازاریابی
دومین بخش اصلی طرح توجیهی شما به جزئیات برنامه بازاریابی مربوط می شود .برنامه بازاریابی خوب در
توسعه و موفقیت كسب و كار شما ضروری است  .اطالعات مربوط به بازار را با تأكید بر بازارهدف موردنظر
در این بخش وارد كنید .باید مشتریان خود را مشخص كرده و روش های عرضة محصوالت و خدمات خود
به آنها را تشریح نمایید .در این جا عامل اصلی زمان است  .بررسی و عرضة برنامه بازاریابی به زمان نیاز
دارد اما این زمان ارزش صرف شدن را دارد .این بخش را با خالصة یك صفحه ای از عناصر كلیدی برنامه
بازاریابی خود آغاز كنید .در بخش زیر هركدام از موارد ذكر شده در این خالصه را تشریح می كنیم  .گزارشات ،
پیش بینی های توجیهی و داده ها را در بخش اسناد بیاورید .روش كلید واژه در اینجا هم مفید است  .عناوینی
كه از نظر شما منطقی هستند باید در این بخش آورده شوند.
بازار هدف
بازارهدف گروهی از مشتریان است كه خصوصیات مشتركی دارند كه آنها را از دیگر مشتریان تفكیك می كند.
الزم است این مجموعه خصوصیات مشترك را كه باعث می شود آنها مشتری شما باشند ،تشریح كنید.
رقابت
رقابت مستقیم میان شركت هایی است كه محصوالت یا خدمات مشابه را در یك بازار عرضه می كنند .رقابت
غیرمستقیم میان شركت هایی است كه دارای محصوالت و خدمات مشابه اما در بازارهای هدف مختلف
هستند .الزم است كه هر دو نوع رقیب را ارزیابی كنید و نگرش های آنان را تعیین كنید .آنان سعی می كنند
در كدام بخش از بازار نفوذ كنند؟ آیا می توانید به شكل بهتری در همان بازار عمل كنید؟ آیا می توانید بازار
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بهتر و بدون رقیبی پیدا كنید؟ برای جمع آوری ،سازماندهی و ارزیابی اطالعات مربوط به رقابت از عناوین
مطروحه در ذیل استفاده كنید .بررسی دقیق شما در مورد این اطالعات به برنامه ریزی ورود به بازار كمك
می كند .تعیین كنید سهم بازار فعلی رقابت چقدر است؟ آیا می توانید این سهم را به دست آورید یا باید جاهای
خالی بازار را پر كنید.
عناوین مربوط به مقوله رقابت
 1نام رقبا
 2محل
 3محصوالت یا خدمات ارائه شده
 4شیوه های توزیع (عمده فروشی ،خرده فروشی ،فروش های شخصی ،فروش های شركتی)
 5عملكرد(گذشته و حال)
 6سهم بازار
 7نقاط قوت
 8نقاط ضعف
بعد از تكمیل این بخش شما و قرض دهنده از رقبا ،محل آنها ،محصوالت یا خدمات عرضه شده توسط آنها،
برنامه رقابت با آنها ،مطلع خواهید شد.
شیوه های توزیع
توزیع عبارت است از نحوة انتقال فیزیكی محصوالت به مشتریان .توزیع رابطة نزدیكی با بازار موردنظر دارد.
در این بخش الگوهای خرید را مشخص كنید .اگر محصولی را می فروشید آیا مشتریان شما از طریق پست
یا به وسیلة كاتالوگ خرید می كنند یا اینكه خرید خود را به شكل مستقیم از فروشگاه انجام می دهند؟ آیا
شما محصول خود را به شكل مستقیم یا از طریق نمایندة تولیدكننده می فروشید؟ درصورت حمل محصول
چه كسی هزینه های حمل را دریافت می كند و از چه نوع حمل كننده ای استفاده می كنید؟ از كلید واژه ها
برای پاسخ دادن به پرسش های مربوط به طرح توزیع استفاده كنید .گزارشات آماری ،برگه های مربوط به
هزینه های حمل كننده ،قرارداد با نمایندگان تولیدكننده یا دیگر اسناد مربوطه را اضافه كنید.
تبلیغات
تبلیغات این پیام را به مشتریان شما می رساند كه محصول و خدمات شما خوب و مطلوب است .تبلیغات
خود را باتوجه به بازار موردنظر تهیه كنید .تحقیق بازاریابی شما مشخص می كند كه كدام كانال تلویزیون،
رادیو یا كدام نشریه برای بازار موردنظر مناسب تر است .تبلیغات رقبای خود در این رسانه ها را ارزیابی
كنید .نسخه هایی از تبلیغات خود مثل بروشور ،تبلیغات پستی و توزیعی تهیه كنید .به قرض دهنده بگویید
هزینه های تبلیغاتی خود را در كجا صرف می كنید؟ چرا این روش ها را انتخاب كرده اید؟ پیام شما چگونه به
بازار موردنظر می رسد؟ رقابت تبلیغاتی شما چه زمانی آغاز می شود؟ طرح تبلیغاتی شما چقدر هزینه دارد و
از چه نوع روشی برای تبلیغ استفاده می كنید؟
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قیمت گذاری
ساختار قیمت گذاری شما در موفقیت كسب و كارتان بسیار مهم است و با تحقیق بازار و آنالیز مسائل مالی
تعیین می شود .استراتژی بازاریابی اصلی ،قیمت گذاری در دامنة بین حداكثر و حداقل قیمت است .سقف
قیمت گذاری (حداكثر قیمت) به وسیلة بازار تعیین می شود و بیشترین هزینه ای است كه مشتری برای یك
محصول یا خدمات پرداخت می كند و بر ارزش درك شده مشتری از محصول یا خدمت مبتنی است.شما باید
مشخص نمایید كه هزینة رقابت چقدر است؟ كیفیت محصول یا خدماتی كه ارائه می كنید چیست؟ ماهیت
تقاضا چیست و چه آینده ای را پیش بینی می كنید؟ قیمت حداقل ،پایین ترین قیمتی است كه با آن می توانید
محصول یا خدمات خود را عرضه كنید كه هزینه های شما را تأمین كرده و سود قابل قبولی نیز دارد .تمامی
هزینه ها را در نظر بگیرید .مواد خام ،هزینة سربار دفاتر ،حمل و نقل ،هزینة خودرو ،مالیات ،بازپرداخت وام و
بهره تعدادی از موارد هزینه هستند .كسب وكار سودآور با قیمت بین حداقل و حداكثر كار می كند .اختالف
میان قیمت ها امكان دادن تخفیف ،بدهی ها و برگشت را فراهم می كند.
با فعالیت های ترویجی و تشویقی بر ارزش درك و استنباط شده توسط مشتری تأثیر بگذارید .باید در مورد
این مطلب تصمیم گیری كنید كه محصوالت و خدمات شما چه چیزی عرضه می كنند كه دیگر رقبا آنها را
عرضه نمی كنند و بعد آن را به عنوان مزیت منحصر به فرد ترویج كنید.
طراحی محصول
بسته بندی و طراحی محصول در موفقیت كار شما نقش مهمی بازی می كند .این موارد اولین چیزهایی هستند
كه به چشم مشتری می آیند .خواسته های بازار موردنظر خود را در طرح نهایی محصول و طراحی بسته بندی
در نظر بگیرید .موارد مطلوب را از نظر اندازه ،شكل ،رنگ ماده و عبارات چاپ شده روی محصول مشخص
كنید .از قوانین مربوط به بسته بندی و برچسب گذاری صحیح استفاده كنید .از كلید واژه برای پاسخ دادن به
پرسش های مربوط به طرح محصول و بسته بندی استفاده كنید .طرح ها یا تصاویر (عكس ها) را ضمیمه كنید.
اطالعات مربوط به حقوق مالكیت مثل حق كپی رایت ،نشان تجاری یا حق اختراع را اضافه كنید.
زمان بندی ورود به بازار
زمان بندی ورود شما به بازار بسیار مهم است و به تحقیق و برنامه ریزی دقیق نیاز دارد .عرضة محصوالت و
خدمات در زمان ومكان درست بر موفقیت شما تأثیر بسیار دارد .نحوة دریافت محصول توسط مشتری تحت
تأثیر فصل ،شرایط جوی و تعطیالت قرار دارد.
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محل
اگر انتخاب محل به بازار هدف ارتباط دارد ،آن را در این بخش از طرح تجاری وارد كنید .دالیل انتخاب
خود را ذكر كنید .ماهیت همسایگان شما چیست؟ آیا این محل با تصویری كه از كسب وكار موردنظر دارید
منطبق است؟ در این منطقه رقابت در چه سطحی است؟ الگوی تردد و رفت وآمد چیست؟ وضعیت و شرایط
اجاره یا خرید چیست؟ سابقة فعالیت محل موردنظر شما چگونه است؟ آیا ظرف چند ماه گذشته شركتی
در این منطقه ورشكست شده است؟ (فعالیت خود را تغییر داده است) ،اگر این طور است ،ببینید آیا این امر
به محل فعالیت ارتباطی داشته است یا خیر؟ آیا منطقه ای كه قصد دارید طرح خود را در آن اجراء كنید
مبنای اقتصادی قوی و محكمی دارد؟ چه محل های دیگری را در نظر گرفته اید؟ اینها پرسش هایی هستند
كه می توانید آنها را در نظر بگیرید.
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ارزشیابی پایانی پودمان سوم

تکالیف عملکردی
(واحدهای یادگیری)

استاندارد عملکرد
(کیفیت)

 1تحلیل اقتصاد کشاورزی

 ٢تعیین نقش کشاورزی
در توسعه اقتصادی

تحلیل نقش کشاورزی در توسعه
اقتصادی ـ تعیین تأثیر شاخصهای
اقتصادی در کشاورزی

نتایج
مورد انتظار

نمره
هنرجو

استاندارد
(شاخصها /داوری /نمرهدهی)

رابطه مقدار مصرف یک نهاده با مقدار تولید
یک محصول ـ تولید منطقی در کشاورزی
3
باالتر از حد انتظار
ـ انتخاب نوع محصول برای تولید ـ مفهوم
تولید از نظر مصرفکنندگان

در حد انتظار

رابطه مقدار مصرف یک نهاده با مقدار
تولید یک محصول ـ انتخاب نوع محصول

2

پایین تر از حد انتظار بررسی و تحلیل اهمیت اقتصاد کشاورزی 1
نمره مستمر از 1
نمره واحد یادگیری از 3
نمره واحد یادگیری از 20
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پودمان 4

تأسیسات باغبانی

مقدمه
رشد سریع اقتصادی و فرهنگی ،رشد جمعیت ،محدودیت آب و خاك ،نیاز جامعه به مواد غذایی ،وجود
بازارهای بزرگ مصرف و عالقه مندی به تولید محصوالت خارج از فصل در سال های اخیر موجب توسعه كشت
محصوالت گلخانه ای شده است .ایجاد محل های تحت کنترل و پوشیده به منظور نگهداری و پرورش گیاهان
باغی مخصوصاً برای مناطقی که خطر عوامل نامساعد جوی وجود دارد ،الزامی است .این موضوع اهدافی را
به دنبال دارد که مهمتر از همه می توان تولید خارج از فصل یا پیش رس کردن بسیاری از محصوالت و به دست
آوردن محصوالت در غیر موطن اصلی را نام برد .خوشبختانه در کشور ما با وجود تنوع آب و هوایی اهمیت
ساختمان های باغبانی آن چنان که برای دیگر ممالک مطرح است ،آشکار نیست؛ با این وجود در چند سال
اخیر حداقل در بخش گلکاری پیشرفت های چشمگیری مالحظه می شود و بر همین مبنا تأسیسات مختلفی
به وجود آمده است که مهم ترین آنها به شرح زیرند:
خزانه هوای آزاد
خزانه هوای آزاد عبارت است از کرت یا باغچه ای به اندازه های
مختلف که دارای خاک اصالح شده و با زهکشی مناسب می باشد.
ابتدا بذر به صورت متراکم در آن کاشته شده و پس از رشد کافی
نشاهای حاصله به محل کشت اصلی انتقال می یابند .از خزانه برای
پرورش نشا ،پیش رس كردن سبزیجات ،کشت قلمه و ...استفاده
می شود.
شاسی سرد
شاسی سرد ساده ترین وسیله برای حفاظت گیاهان حساس به سرما
است .تنها منبع گرمایی آن نور خورشید است .ساده ترین شاسی
سرد جعبه چهارگوشی است که ارتفاع دیواره جلوئی آن کوتاه تر از
دیواره عقبی است (ارتفاع دیواره جلویی  20سانتی متر و دیواره عقبی
 40سانتی متر است ).این جعبه بدون ته بوده و روی آن با شیشه یا
پالستیک پوشیده می شود .از شاسی های سرد برای به دست آوردن
نشا و برای مقاوم کردن قلمه هایی که در گلخانه ریشه دار شده اند،
استفاده می شود.

شکل ١

شکل 2

شاسی گرم
شاسی گرم مانند شاسی سرد است با این تفاوت که در آن از وسیله ای برای تأمین حرارت استفاده می شود.
منبع حرارتی شاسی های مدرن امروزی ،از سیستم لوله آب گرم ،بخار و یا جریان هوای گرم و نیز کابل های
حرارتی است.
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تونل پالستیک
امروزه با بهره گیری از تونل های پالستیک اقدام به کشت و به دست
آوردن محصوالت غیرفصل می کنند .نکته مهم در ساختن تونل های
پالستیک ،دقت در مقاومت لوله های به کار گرفته شده تحت عنوان
اسکلت و مقاومت پالستیک در برابر عوامل نامساعد جوی است.
گلخانه
گلخانه فضایی مناسب جهت رشد و نموگیاهان است که با مواد شفاف
برای عبور نور پوشانده شده و می توان با کنترل شدت و مدت تأثیر
شکل 3
عوامل محیطی (حرارت ،رطوبت ،تهویه و نور) می توان محصوالتی را
در خارج از فصل و یا در غیر از موطن اصلی آنها تولید و عرضه نمود.
تولید محصوالت گلخانه ای در مناطق روستایی کشورهای صنعتی و با آب وهوای مالیم و درجه حرارت
معتدل حتی مناطق استوایی روز به روز در حال افزایش است .پرورش میوه های مرغوب در زمین های حتی
کوچک درآمدهای خوبی را برای ساکنین فراهم آورده است .گلخانه ها امکان کشت در برخی مناطق خشک
و گرمسیری و غیرقابل کشت را به وجود آورده اند.
گلخانه های پالستیکی اغلب مناسب آب و هوای معتدل می باشند و در بسیاری موارد برای حداقل سرمایه
طراحی می شوند؛ زیرا که هدف سیستم های کوچک بهره وری باال با هزینه های پایین است.
شرایط آب و هوایی
 1تابش  ٢دما  ٣بارش  ٤رطوبت  ٥تبخیر  ٦سرعت باد  ٧تهویه
تابش خورشید
تابش خورشید در جو زمین بر اثر جذب ،بازتابش و انعکاس به تدریج کمتر می شود .تابش خورشید در سطح
زمین بسته به طول و عرض جغرافیایی ،فصل ،زمان ،روز و عوامل موجود در جو مانند ابرها تغییر می کند.
وجود بخار زیاد در جو تا حد زیادی تابش را کم می کند .در مناطق استوایی متوسط تابش خورشید ثابت
می ماند .برای پرورش محصوالت کشاورزی مهم است بدانیم که متوسط ماهانه انرژی تابشی چقدر است؟ در
بیشتر مناطق کره زمین تفاوت بین تابش روزانه در زمستان و تابستان زیاد است .حداقل مقدار اشعه مورد
نیاز گیاهان برای رشد در روز 2/3 kWh/m2ـ( 2کیلو وات ساعت بر مترمربع) می باشد .در گلخانه های صنعتی
در طول فصل های پاییز و زمستان کاهش شدت نور ،در صورت مقرون به صرفه بودن از نور مکمل استفاده
می شود.
دما
دما گرمایی است که به عوامل زیادی از جمله تابش خورشید ،فصل ،ارتفاع از سطح آزاد دریا ،باد ،وجود ابر
در جو و ...بستگی دارد .از این رو ذکر عباراتی ثابت در این زمینه دشوار است .با افزایش ارتفاع از سطح آزاد
دریا دما کاهش می یابد.
بارندگی
آب یک عنصر حیاتی برای رشد گیاهان است .در یک ناحیه الزم است که برای حفاظت از رشد گیاهان
اطالعاتی از نرخ بارش ،توزیع فصلی ،شدت و دوره آن داشته باشیم.
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سرعت باد
نقاط مرتفعی که در زمستان بادهای شدید می وزد برای استقرار گلخانه مناسب نیست ،چون باعث اتالف
گرما و افزایش هزینه سوخت می شود .برای جلوگیری از خسارت طوفان ها و بادهای شدید منطقه و همچنین
کاهش میزان سوخت مصرفی ،گلخانه نیاز به بادشکن دارد .بادشکن می تواند از مواد غیر زنده مانند دیوار یا
تور پالستیکی سبز رنگ مخصوص احداث شود و یا با کاشت درختان سریع الرشد همیشه سبز در مسیر باد
سرعت آن را کاهش داد .گلخانه باید حدود  2/5برابر ارتفاع بادشکن از آن فاصله داشته باشد تا سایه اندازی
و تأثیر منفی نداشته باشد.
در شکل مقابل سازه ضعیف نشان داده شده است که بر اثر باد
تخریب گشته است.

شکل 4

آب وهوای گلخانه
عالوه بر شرایط آب و هوایی ،بسته به نوع کاربری و شرایط زندگی ،مصالح و هزینه ها ،گلخانه ها طراحی
متفاوتی دارند .گلخانه هایی که دوره کاری کوتاه تری دارند با چوب ساخته شده و ارزان ترند ،اما از خوردگی
موریانه ها در امان نیستند .گلخانه های با دوره کاری 6ـ 4ساله از لوله های فوالدی گالوانیزه با پایه های چوبی
ساخته می شوند و طراحی شان طوری است که برای گیاهان بلندتر مانند موز مناسب باشند.
انتخاب محل گلخانه
برای انتخاب محل مناسب نکات زیر باید در نظر گرفته شوند:
 1شرایط محیط زیست  ٢آب و برق  ٣دسترسی به نیروی کار  ٤فاصله تا بازار و هزینه های حمل ونقل
جهت گلخانه بستگی به عرض جغرافیایی و میزان وزش باد و باران دارد.
دهانه دریچه ها باید از نفوذ باران جلوگیری کنند و فن ها برای تبخیر و خنک کاری باید هم جهت باد باشند.
شرایط طبیعی مانند ساختمان های بلند و درختان نباید جلوی هوا را گرفته و سایه ایجاد کنند.
با توجه به توپوگرافی خاک ،باید جهت تخلیه آب باران کمی به سمت گلخانه شیب داشته باشد.
شرایط بنای گلخانه Greenhouse Structures

گلخانه ها برای محافظت از محصوالت باید در برابر باد و طوفان یا
رطوبت های خیلی پایین ایمن باشند .آنها همچنین باید هواکش هایی
داشته باشند که در شب بسته شوند .در طراحی گلخانه ها موارد زیر
باید در نظر گرفته شوند:
 1ثبات کافی در برابر بارهای ناشی از باد :برای این منظور معموأل
گلخانه ها را به فرم هاللی می سازند.
 ٢نصب و راه اندازی با توجه به مشخصات فنی (در ادامه بیشتر
توضیح داده می شود).
 ٣اجزای اتصال دهنده بین سازه نباید تحت بار حرکت کند.
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شکل 6

شکل 7ـ اجزای اتصاالت گلخانه

 ٤فونداسیون باید قابلیت تحمل بارهای مکشی و فشاری را داشته باشد .تونل های قوس دار با توجه به
استاندارد گلخانه هلندی  NEN 3859محاسبه می شوند.

شکل 8ـ فونداسیون سازه گلخانه

 ٥فیلم پالستیک نباید توسط باد کشیده یا جمع شود و باید ساختار
محکمی داشته باشد.
 ٦فیلم های پالستیک نباید مستقیماً با اجزای فوالدی که بر اثر تابش
گرم شده در تماس باشند .اجزای فوالدی در محل تماس باید توسط
نوار پالستیکی عایق کاری یا رنگ شوند .آنها در اثر تابش خورشید تا
 70 º cگرم می شوند.
شکل 9ـ عایق کاری اجزای فوالدی با رنگ سفید پالستیکی
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 ٧ذرات آب کندانسه شده نباید از سطح داخلی پوشش روی گیاهان
بریزد .سقوط قطرات از سقف ،عبور نور را 15ـ10درصد کاهش
می دهد .این قطرات روی گیاه ریخته و عالوه بر آسیب های فیزیکی،
زمینه توسعه بیماری ها را فراهم می نماید.
شکل 10ـ سقوط قطرات از سطح داخلی و
کاهش عبور نور

 ٨ناودان ها یا چاله های عمیق برای تخلیه و جمع آوری آب باران ضروری است .هیچ آبی نباید از دیواره ها،
سقف یا کف به داخل گلخانه نفوذ کند.
 ٩از مواد با دوام و مقرون به صرفه در طراحی و ساخت وساز گلخانه ای استفاده شود.
 10در مناطقی که سرعت وزش باد باالست از بادشکن باید استفاده شود.
کنترل آب و هوای گلخانه
آب و هوای گلخانه بسیار در رشد گیاهان مؤثر است .حفظ درجه حرارت محیط در گرمای روز و سرمای شب،
وجود  CO2و نور کافی همگی از مواردی است که بایستی به دقت کنترل شوند.
نیازمندی های اصلی در یک گلخانه
º
 ١راندمان مناسب تهویه مطبوع :در گلخانه های با چند دهانه اگر متوسط دما از  27 Cبیشتر شد باید سیستم
تهویه از سقف نیز نصب شود.
 ٢فن های قفل شونده باید در مناطقی که دمای هوا از  12ºCکمتر است ،نصب شوند.
 ٣کنترل گلخانه های بزرگ تر در روزهای گرم شرایط مساعدتری دارد .دیوارهای جانبی باید بیشتر از  3متر
باشد؛ لذا با افزایش حجم گلخانه در روزهای سرد که درب ها بسته است  CO2و نور کافی را فراهم می آورد.
 ٤فیلم پالستیک باید طول موج تابش پایینی داشته باشند تا انتقال حرارت از داخل به بیرون کم شود.
موادی که طول موج های تابشی بلند را منتقل می کنند ،باعث شده تا حرارت از طریق پوشش های سقف
خارج شده و در نتیجه دمای محیط کمتر از بیرون گشته و وارونگی دما رخ می دهد .اگر درجه حرارت گیاهان
به زیر نقطه شبنم برسد ،قطره تشکیل می شود که برای گیاه خطرناک می باشد .برای حفظ دمای محیط در
سرمای شب از جاذبه های گرمایی استفاده می شود.

شکل 11
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 ٥سازه باید درست ساخته شود؛ بسیار مهم است که سازه ها دارای منافذ نشتی و درز نباشند تا هوای گرم
داخل را به بیرون هدر ندهند .منابع اصلی نشت فن ها و درب ها می باشند .اگر وارونگی دما رخ دهد و در
صورتی که رطوبت بیش از حد باال رود ،بهتر است تهویه گلخانه در صبح انجام گیرد.

شکل 12ـ نمونه هایی از سازه گلخانه

 ٦سالن گلخانه در ماه های سرد زمستان برای پرورش محصوالت کشاورزی نیاز به تجهیزات گرمایشی
(گرمایش خورشیدی یا گرمایش از کف) دارد.
 ٧سیستم گرمایشی :سیستم های سرمایشی به دو گروه سیستم های
خنک کننده تابستانه و سیستم های خنک کننده   زمستانه طبقه بندی
می شوند .سیستم پوشال و پنکه و سیستم مه پاش دو سیستم
خنک کننده تابستانه مهم در گلخانه ها هستند .در زمستان در صورت
نیاز به فرایند خنک کردن کافی است مقداری از هوای خنک بیرون
وارد گلخانه ها شود.
شکل 13ـ نوعی سیستم گرمایشی
٨

از سیستم های آبیاری با راندمان باال و تبخیر پایین باید استفاده شود.

شکل 14ـ نمونه ای از سیستم آبیاری گلخانه
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انواع گلخانه براساس کاربرد
گلخانه را بر اساس نوع استفاده و کاربری آن به چهار دسته تقسیم می کنند:
 ١گلخانه آموزشی  ٢گلخانه تحقیقاتی  ٣گلخانه تفریحی و سرگرمی  ٤گلخانه تجارتی
1ـ گلخانه آموزشی(:)Teaching Greenhouse

شکل 15ـ گلخانه آموزشی

هدف اصلی از احداث این نوع گلخانه ها آموزش مراحل کاشت ،داشت ،برداشت و مدیریت گلخانه به کارآموزان
و دانشجویان می باشد؛ بنابراین گلخانه باید امکانات کشت خاکی و هیدروپونیک را داشته باشد .این گلخانه
باید دارای تمامی استانداردهای گلخانه تجارتی بوده و کارآموز با شرایط واقعی کار ،آموزش داده شود .فاصله
بین ردیف های کشت جهت تردد کارآموزان بیشتر از سایر گلخانه ها می باشد .این گلخانه ها مجهز به کلیه
تجهیزات جانبی ،گرمایشی ،سرمایشی ،آبیاری و سیستم های کنترل دما ،رطوبت CO2 ،و ...می باشد .تجهیزات
دارای کمترین آلودگی صوتی بوده و فضای گلخانه همانند تمامی مکان های آموزشی ،زیبا و جذاب باشد.
گلخانه آموزشی باید در تمام فصول سال قابل استفاده باشد .نوع پوشش مناسب این گلخانه ها از شیشه یا
ورقه های پلی کربنات است ،به هیچ وجه پوشش های پلی اتیلنی (پوشش موقت) توصیه نمی گردد .هزینه و
بازگشت سرمایه نیز موردنظر نیست.
2ـ گلخانه تحقیقاتی (:)Research Greenhouse
هدف از احداث این نوع گلخانه ها تحقیق و اصالح ساختار ژنتیکی ،کشت بافت ،تأثیر پارامترهای دما ،نور،
 ،CO2رطوبت ،تهویه ،رشد و نمو ،بررسی انواع آلودگی های میکروبی ،ویروسی ،قارچی و آفات و بیماری ها در
گیاهان می باشد .بنابراین کنترل پارامترهای محیطی با سایر گلخانه ها متفاوت است .تعبیه پنجره کناری و
سقفی باید به صورتی انجام گیرد که هیچ گونه درز و شکافی بین پنجره و محل نصب آن نباشد.
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از مشخصات مهم این گلخانه ها می توان موارد زیر را نام برد:
مجهز به سیستم های اتوماسیون هستند.
پنجره ها مجهز به توری ضد حشره می باشند.
معموالً مساحت گلخانه های تحقیقاتی  250تا  500متر مربع است.
پوشش آنها از شیشه یا ورقه پلی کربنات است.
معموالً نوع کشت ،هیدروپونیک و بر روی سکو انجام می گیرد.
هزینه احداث این نوع گلخانه بسیار زیاد است.
3ـ گلخانه تفریحی و سرگرمی (:)Hobby Greenhouse
این نوع گلخانه ها بیشتر برای نگهداری گلدان ها و درختچه های
زینتی خانگی مورد استفاده قرار می گیرد .زیبایی فریم این گلخانه ها
به جهت استفاده آنها در فضاهای باز منازل و یا باغچه ها از اهمیت
ویژه ای برخوردار است .مساحت این گلخانه ها به جز مواردی که
از فضای داخل آن برای پذیرایی و یا استراحت استفاده می گردد،
کوچک می باشد.
اسکلت اصلی این گلخانه ها عمدتاً از آهن گالوانیزه و پوشش آن نیز
شکل 17ـ گلخانه تفریحی و سرگرمی
از شیشه و یا ورقه های پلی کربنات است.
4ـ گلخانه تجارتی (:)Commercial Greenhouse
اهداف موردنظر از ساخت گلخانه های تجارتی به شرح زیر است:
تولید محصوالت خارج از فصل تولید در فضای باز
حداکثر تولید در واحد سطح
کاهش هزینه تولید در واحد سطح نسبت به تولید در فضای باز
استفاده بهینه از نهاده های کشاورزی (آب ،بذر،کود ،سموم و)...
استفاده از روش کشت هیدروپونیک (آبکشت)
کنترل آفات ،آلودگی ها و بیماری ها
اشتغال زایی
استفاده از زمین هایی که امکان کشت باز در آنها وجود ندارد.
قابلیت رقابت با ریسک کم در بازار
با توجه به نوع محصول موردنظر جهت تولید ،ساختار گلخانه مشخص می گردد.
حداقل مساحت گلخانه که دارای توجیه
اقتصادی و مقرون به صرفه باشد 5000
مترمربع و برای مساحت باالتر از 5000
مترمربع نیازمند به کنترل بیشتر پارامترهای
محیطی (نور ،دما ،CO2 ،تهویه ،رطوبت ،آفات
و بیماری ها) می باشد.
شکل 18ـ گلخانه های تجارتی
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تقسیم بندی گلخانه بر اساس شکل ظاهری:
 ١سقف شیروانی (:)A Frame
وجود زاویه در تاج این نوع گلخانه که شکل آن را شبیه به کلمه  Aمی کند دلیل نام گذاری این مدل
می باشد .این شیب تند باعث هدایت برف و باران به سمت ناودانی و همچنین هدایت تعرق داخل گلخانه
به طرفین شده و از طرفی باعث شکست اشعه نور به سمت داخل گلخانه برای استفاده از ماکزیمم تابش
نور می گردد .به دلیل وزن زیاد شیشه نسبت به سایر پوشش ها و همچنین ابعاد کم شیشه ،فاصله ستون ها
و کمان ها از همدیگر کم بوده ،وزن سازه در واحد سطح زیاد
است و سایه اندازی آن بر گیاهان افزایش می یابد .بنابراین سازه
سنگین و گران می باشد .این سازه معموالً در مناطق بادخیز و
بارش برف ساالنه زیاد احداث می گردد .ضریب انتقال حرارت
شیشه نسبت به سایر پوشش ها باال می باشد که از معایب این
سازه به شمار می رود .برای برطرف نمودن این عیب ،می توان
از پوشش های دو جداره ورق های پلی کربنات استفاده نمود که
شکل 19ـ گلخانه با سقف شیروانی
مستلزم صرف هزینه بیشتر است.
پوشش این نوع گلخانه ها به دالیل ذیل از شیشه می باشد:
ضریب عبوردهی باالی نور
بهره برداری در چهار فصل سال
 ٢سقف قوسی ()Curved Roof
این گلخانه ها به نام کوانست نیز معروفند .دالیل استفاده از سقف های قوسی به قرار زیر است:
شرایط الزم برای یک گلخانه خوب حجم و فضای کافی است؛
زیرا هر قدر حجم و فضای یک گلخانه بیشتر باشد چرخش هوا
در گلخانه بهتر و در نتیجه  CO2الزم برای انجام عمل فتوسنتز
به مقدار کافی در اختیار گیاه قرار می گیرد.
کاهش سطح تبادل حرارتی
سازگاری با اقلیم های مختلف
کاهش مصرف سوخت
شکل 20ـ گلخانه با سقف قوسی
امکان احداث در مساحت های بزرگ
نحوه مونتاژ پیچ و مهره ای (پرتابل)
در سازه های سقف قوسی ،پوشش های پلی اتیلن (نایلونی) در زمان کمتری و به راحتی نصب و به سازه توسط
پلی الک پیچ می شوند ،این سقف ها به جهت ظاهر آیرودینامیکی کمترین مقاومت را در برابر باد از خود
نشان می دهند .وزن کم پوشش های پلی اتیلنی (نایلون) و همچنین مقاومت این سازه ها در برابر باد و برف
باعث می شود که وزن سازه در واحد سطح کمتر باشد؛ بنابراین قیمت سازه سقف قوسی نسبت به سازه سقف
شیروانی ( )A frameکمتر است .از دیگر محاسن پوشش های پلی اتیلنی تبادل حرارتی پایین و همچنین
خواص ویژه نور قرمز ضد مه ( )Anti fog red lightاست که جهت جلوگیری از تشکیل قطرات آب و
همچنین افزایش گرمای هوای داخل با تبدیل اشعه مادون قرمز نور خورشید می توان اشاره نمود.
78

پودمان چهارم  :تأسیسات باغبانی

قابلیت دیگر سازه های تونلی ،دو پوش کردن سازه و تزریق هوای فشرده به داخل آن است که باعث کاهش
  40درصدی مصرف انرژی فسیلی شده و به طور قابل مالحظه ای مشکل تعریق را برطرف می نماید.
در سازه های گلخانه ای مولتی اسپن برای کشت و تردد راحت تر و استفاده بهینه از تمامی سطح ،قوس را بر
روی ستون های عمودی نصب می کنند .حداقل ارتفاع ستون ها 2متر می باشد .دو مورد را می توان به عنوان
عیب مشخص این نوع گلخانه ها نام برد:
 ١سطح پوشش گلخانه در باالترین نقطه به صورت افقی بوده و این امر عدم هدایت صحیح برف و ماندن
رطوبت و تعریق در آن نقطه را به همراه دارد .این مشکل را می توان با استفاده از دو پوشش کردن سازه و
یا تغییر سقف قوسی به گنبدی مرتفع می شود .البته از روش هایی همچون کنترل رطوبت با افزایش دما نیز
برای کاستن رطوبت داخل گلخانه استفاده می گردد.
 ٢مشکل دوم این نوع گلخانه ها در تهویه می باشد .احداث سیستم پنجره برای این نوع گلخانه ها مشکل تر از
گلخانه های  A Frameاست .با توجه به اینکه تهویه طبیعی هوا برای کاستن هزینه کنترل دما و رطوبت از
مهم ترین عوامل گلخانه های تجاری می باشد ،لذا اجرای صحیح و کارایی این سیستم بسیار حائز اهمیت است.
روش هایی مانند استفاده از پنجره سقفی در مدل های مختلف در این نوع گلخانه ها اجرا می گردد .تهویه با
پنجره های جانبی ( )Roll upنیز برای کارآیی بیشتر در گلخانه های تجاری استفاده می گردد.
ساخت پنجره با سطح تهویه باال و استفاده از آن در باالترین نقطه سازه از مزایا و پارامترهایی می باشد که
شرکت های سازنده بر آن تأکید می نمایند.
 ٣گلخانه با سقف گنبدی (:)Gothic arch
اساس گلخانه با سقف گنبدی برای استفاده از گلخانه های تونلی
با هدف رفع دو نقیصه گلخانه های سقف قوسی می باشد .در این
طرح تاج گلخانه از حالت قوس به حالت گلخانه شیروانی در
می آید ،لذا در این طرح تمام مزایای گلخانه تونلی را به همراه
حل مشکالت سقف قوسی خواهیم داشت .از این طرح حتماً باید
در گلخانه های تونلی با عرض های باال استفاده گردد.
شکل 21ـ گلخانه با سقف گنبدی

طراحی سیستم آبیاری تحت فشار (قطره ای) در گلخانه
طراحی سیستم آبیاری تحت فشار در یك واحد گلخانه ای متأثر از شرایط اقلیمی ،فصل كشت ،الگوی كشت،
نوع محصول و ...می باشد .چنانچه طراحی سیستم آبیاری تحت فشار داخل یك واحد گلخانه ای بر اساس
الگوی کشت گیاه گوجه فرنگی صورت گیرد و الگوی کشت گوجه فرنگی به صورت ( 1/20×0/45×0/45فاصله
بوته ها بر روی ردیف از یکدیگر  0/45و فاصله ردیف ها  0/45و عرض راهرو  1/20متر) در نظر گرفته شود ،در
هر دهانه  8متری تعداد  5ردیف دو تایی قرار می گیرد .در نتیجه در هر دهانه تعداد  10ردیف گیاه قرار خواهد
گرفت .طول گلخانه برابر با  47/5متر است كه از طرفین گلخانه مجموع  3متر به عنوان فضای خالی به منظور
سهولت در امور گلخانه و ...در نظر گرفته می شود .بنابراین طول ردیف كشت  44/5متر می باشد .تعداد گیاه
در هر ردیف برابر با  99بوته و در هر دهانه برابر با  990بوته خواهد بود .برای هر بوته یك عدد خروجی آب
 2لیتر بر ساعت منظور شده است .در نتیجه دبی لحظه ای در مورد الگوی کشت گوجه فرنگی برابر است با:

)١ lit/s = (45/4450×10×2×2×3600/1
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برای هر ردیف گیاه نیز دو ردیف لوله تیپ 16میلی متر منظور خواهد شد تا ضمن توانایی بر توزیع آب در
مورد الگوی كشت گوجه فرنگی بتواند جواب گوی تأمین آب سایر الگوهای كشت نیز باشد.
از این رو جهت سهولت کار بهره بردار در استفاده از سیستم آبیاری برای کشت انواع سبزی و صیفی ،شبکه
آبیاری واحدهای گلخانه ای بر اساس گیاه گوجه فرنگی طراحی شده است .چون دبی لحظه ای در این مورد از
بقیه موارد بیشتر می باشد و در نتیجه قطر لوله های مورد نیاز داخل گلخانه از سایر الگوهای كشت بزرگ تر
می باشد.
سیستم آبیاری طراحی شده به ترتیبی است که در هر بار آبیاری دو دهانه آبیاری خواهد شد .بدین ترتیب
که برای هر دو دهانه یک شیر برقی سایز  1اینچ منظور شده است که با فرمان گرفتن از کنترلر تعبیه شده
در گلخانه ،باز شده و عمل آبیاری انجام خواهد شد و سپس شیر برقی دوم عمل می نماید.
دبی لحظه ای مورد نیاز داخل یک گلخانه مستقل از تعداد دهانه ها برابر با  1لیتر بر ثانیه است (در این مورد
پیشنهادی) و سیستم آبیاری اتوماتیک داخل گلخانه برای تأمین این میزان آب و قطر لوله های داخل گلخانه
براساس آن طراحی می شود.
عوامل مؤثر بر اتالف حرارت
اتالفات حرارتی و نفوذ هوا در گلخانه ها بستگی به عمر و شرایط گلخانه دارد .گلخانه های قدیمی تر یا آنهایی
که در و دیوارهایش ترک برداشته ،هوای سرد بیشتری واردشان می شود .گلخانه هایی که پوشش شیشه ای
یا ورق های بزرگ پشم شیشه داشته و از یک یا دو الیه پالستیک انعطاف پذیر تشکیل شده اند؛ نفوذ هوای
کمتری دارد.
سیستم تهویه گلخانه نیز اثر زیادی روی نفوذ هوا دارد .پره های ورودی و خروجی فن ها اگر به دلیل ضعف در
طراحی یا عدم روغن کاری به درستی بسته نشوند ،هوای زیادی را جا به جا می کنند .منافذ پنجره ها باید کام ً
ال
پوشیده باشند تا جلوی ورود هوای سرد را بگیرند .تابش خورشید توسط گیاهان ،خاک و تجهیزات گلخانه
جذب می شود .سپس آنها دوباره این تابش را به بیرون منتقل می کنند.
مقدار افت حرارت تشعشعی به نوع شیشه ،دمای محیط و پوشش ابری منطقه بستگی دارد .مواد
پالستیکی محکم کمتر از  %4تابش حرارتی را به محیط پس می دهند.

محاسبات کاربردی
امروزه ،انجام هرگونه فعالیتی در زمینه های کشاورزی در یک منطقه مستلزم تهیه یک سری از اطالعات است
که در نحوۀ انجام کار نقش اساسی دارند .این اطالعات عبارت اند از :اندازه گیری طول ،شیب زمین ،مساحت
سطح و حجم.

پیادهکردن یک امتداد
در برخی از کارها الزم است که یک امتداد مشخص شود .به عنوان مثال ،وقتی که بخواهیم یک طول 100
متری را با یک نوار  20متری اندازه گیری کنیم ،برای اینکه هنگام اندازه گیری از امتداد مورد نظر منحرف
نشویم ،باید بین نقطه ابتدای مسیر و انتهای آن نقاط دیگری را به فواصل تقریبی  20متر عالمت گذاری کنیم،
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برای این منظور در ابتدا و انتها و نقاط عالمت گذاری شده نیز ژالن هایی قرار می دهیم و امتداد را مشخص
می کنیم.
فعالیت
عملی 1

امتداد گذاری و متر بین دو نقطه
وسایل مورد نیاز :ژالن ،متر  30متری ،میخ چوبی یا گچ
ژالن عبارت از نیزه فلزی یا چوبی به طول 2متر و قطر متوسط  2تا چند سانتی متر که آن را روی
نقاط مستقر می کنند .ژالن های فلزی ممکن است از لوله هایی ساخته شده باشند که روی یکدیگر سوار
می شوند و طول های متفاوتی را تشکیل می دهند.
 1در یک منطقه هموار که دو نقطه نسبت به هم دید دارند ،فاصله تقریبی  150متری را انتخاب کنید.
 ٢ژالن را به صورت عمود در نقاط ابتدایی و انتهایی قرار دهید.
 ٣فواصل بین نقاط را حدود  30متر با ژالن امتدادگذاری و با گچ یا میخ چوبی عالمت گذاری کنید
(برای انجام کار حداقل دو نفر نیاز است).
 ٤طول نقاط مشخص شده در امتدادگذاری اندازه گیری و در دفترچه نوشته و در آخر با هم جمع کنید
تا فاصله مستقیم بین دو نقطه ابتدایی و انتهایی به دست آید.

شکل 22
فعالیت
عملی2

پیاده کردن یک امتداد و مترکشی آن وقتی که
مانع دید وجود دارد:
 1دو ژالن را به صورت قائم در نقاط ابتدایی و
انتهایی نصب کنید ( Aو .)B
 ٢مانند شکل دو ژالن را در دو طرف مانع( Dو )C
طوری قرار دهید که از نقطه  Dنقطه  Bو از نقطه
 Cنقطه  Aدیده شود.
 ٣دو نفر در پشت ژالن های نقاط  Dو  Cقرار

C

D

B
A
B

C3
C2

D3
D2

A

D1
C1

شکل 23
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B

گیرند به طوری که نفر اول از پشت ژالن  Cبه ژالن  Aنگاه کند و به نفر دیگر که در پشت ژالن  Dقرار
دارد عالمت دهد تا ژالن  Dرا در امتداد  Aو  Cقرار دهد.
4
5
 ٤نفر دوم از پشت ژالن  Dبه ژالن  Bنگاه کرده و با عالمت دادن به نفر اول ژالن  Cرا در امتداد DB
قرار دهد.
 ٥این عمل را چند بار تکرار کنید تا تمام ژالن ها در یک امتداد قرار گیرند.
M
N
3
جمع کنیدA .
 ٦طول نقاط بین ژالن ها را با متر اندازه گیری و در دفترچه خود C
یادداشت و

اخراج عمود بر یک امتداد به کمک متر
برای اخراج عمود به کمک متر ،راه های مختلفی وجود دارد که ساده ترین روش استفاده از قضیه فیثاغورث
است .بنابر این قضیه ،در مثلث قائم الزاویه ای که پهلوهای آن  3و  4متر باشند ،طول وتر برابر  5متر خواهد بود.

5

4

فعالیت
عملی

 1روی یک امتداد مانند  MNنقطه Aرا با گچ مشخص کنید.
 ٢به کمک متر و گچ از نقطه  Aبر روی زمین در
امتداد  MNکمانی به شعاع  3متر بزنید.
 ٣از نقطه  Aکمانی به شعاع  4متر بر روی زمین
در جهت عمود بر امتداد رسم کنید.
 ٤از نقطه  Cنیز کمانی در جهت کمان مرحله
قبلی به شعاع  5متر بزنید تا در نقطه ای مانندB
همدیگر را قطع کنند.
 ٥حال نقطه تالقی دو کمان( )Bرا به نقطه A
متصل کنید .خط ABعمود بر  MNخواهد بود.

3

شکل 24

اندازهگیری زاویه توسط متر
A

∧

می خواهیم مقدار زاویه  A O Bرا به وسیلۀ متر محاسبه کنیم.
برای به دست آوردن زاویه مذکور روش و راه حل های مختلفی
وجود دارد که ما در اینجا به ذکر یک نمونه از آن اکتفا می کنیم:

A′

b
c

aα
B

B′

شکل 25
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پیادهکردن یک زاویه به کمک متر
برای پیاده کردن یک زاویه معین مانند  ، αبه رأس
 Aنسبت به امتداد  ABساده ترین راه استفاده از
C
تانژانت این زاویه است .روی امتداد  ABطولی مث ً
ال
برابر  ADرا جدا کرده و از نقطه  Dعمودی به طول
 DC = ADtanαبر آن اخراج می کنیم ،زاویه BAC
که بدین ترتیب به دست می آید همان زاویه مطلوب
است.
α
مثال :از نقطه  Aیک زاویه  45°را نسبت به امتداد
B
A
D
 ABدر روی زمین پیاده کنید:
شکل 26
از نقطه  Aفاصله  AD =10 mرا روی امتداد AB
جدا می کنیم و چون  10 tanα =10است ،از نقطه  Dعمود بر  ABاخراج کرده روی آن نقطه  Cرا به فاصله
∧

 10متر از  Dجدا می کنیم .در این صورت  D A C = 45خواهد بود.

مساحت مزرعه
تعیین مساحت مزرعه ،بسته به شکل زمین ،متفاوت است .اگر مزرعه دارای شکل هندسی مشخصی مانند
مستطیل و مربع باشد و محاسبه آن با قواعد هندسی به راحتی امکان پذیر است.
برای تعیین مساحت زمین هایی که شکل هندسی مشخصی ندارند ،باید آن را به دو یا چند شکل هندسی
شناخته شده تبدیل نمایید و مساحت هر یک را جداگانه محاسبه کنید و از جمع آنها به مساحت کل برسید.
محاسبه
کنید

قطعه زمینی به شکل زیر است .اگر هر سانتی متر روی کروکی زیر برابر  100متر باشد .مساحت این
قطعه زمین چند هکتار است؟

فعالیت
عملی

اندازه گیری مساحت تقریبی اراضی
 1یک قطعه زمین چند ضلعی را انتخاب کنید
 ٢در هر رأس آن یک میخ یا ژالن قرار دهید.
 ٣کروکی تقریبی زمین را در دفتر خود رسم
کنید.
 ٤چند ضلعی را از روی کروکی بهچند شکل
هندسی تقسیم بندی کنید.

شکل 27
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٥

با اندازهگیری اضالع هر شکل ،مساحت هریک از اشکال هندسی را اندازه گیری کنید.
)p(p − a)(p − b)(p − c

=A

در اینجا p ،برابر نصف محیط مثلث ،و  aو  bو  cبرابر اضالع مثلث می باشند.
 ٦از جمع مساحت تمام مثلث ها ،مساحت زمین را به دست آوریدS=s1+s2+s3+...+sn .

کاربرد محاسبات حجم هندسی
واحد اندازه گیری حجم
واحد اندازه گیری حجم در سیستم  SIمترمکعب می باشد و آن عبارت است از حجم مکعبی که طول و عرض
و ارتفاع آن  1متر باشد.
1m×1m×1m=1m3

اجزای مترمکعب عبارت اند از:

=
1m 3 1000
=
dm 3 1000000
=
cm 3 1000000000mm 3

برای سنجش مایعات از لیتر ( )Lاستفاده می شود.

1m

1m
1m

هر لیتر برابراست با حجمی معادل یک دسی متر مکعب.
1dm3-1L

شکل 28

1L
=
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برای اندازه گیری حجم های کوچک تر از لیتر از اجزای آن استفاده می شود و آنها عبارت اند از:
1L =10dL =100cL =1000mL

0

محاسبه حجم ،سطح جانبی و سطح کل حجم های مرکب
برای محاسبه حجم و سطح حجم های مرکب ،ابتدا آنها را به حجم های هندسی تفکیک نموده و پس از
محاسبه حجم و یا سطح هر یک از آنها ،با جمع جبری مقادیر حاصل ،حجم و یا سطح مرکب را به دست
می آورند.
مثال :مطلوب است حجم استوانه ای (بر حسب دسی متر مکعب) که قطر قاعده آن  200میلی متر و ارتفاعش
 500میلی متر است.
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شکل 30

مثال :حجم کره ای  523/33دسی متر مکعب است ،قطر آن را محاسبه کنید.
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شیب زمین و طرز اندازهگیری آن
شیب زمین که از تقسیم اختالف ارتفاع دو نقطه به فاصلۀ آنها حاصل می شود .در بسیاری از موارد تعیین کننده
است.
فعالیت
عملی

 1قطعهای از یک مزرعه نکاشت را انتخاب کنید.
 2ابتدا و انتهای زمین ،دو ژالون را در زمین فرو کنید.
 3شیلنگ تراز را بین دو ژالن به نحوی قرار دهید که هر سر آن تا ارتفاع تقریبی یک متری ژالنها
باشد.
 4ارتفاع آب داخل شیلنگ تراز را در دو نقطه اندازه گیری کنید.
 5اختالف ارتفاع دو نقطه را بهدست آورید.
 6درصد شیب را از رابطه زیر به دست آورید.
اختالف ارتفاع
 = _________ × 100درصد شیب
فاصله
ژالون A

ژالون B

) (ABطول
سطح افقی
HA

HB

A

سطح خاک

B

شیلنگ تراز
شکل 32

محاسبه
کنید

با توجه به شکل زیر و اندازه گیری های به عمل آمده شیب این قطعه زمین را به دست آورید.
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ارزشیابی پایانی پودمان چهارم

تکالیف عملکردی
(واحدهای یادگیری)

 1برنامهریزی برای کاربرد
(خزانه هوای آزاد ـ شاسی
ـ تونل پالستیکی ـ گلخانه)
 1تعیین طول ،حجم،
شیب زمین ،اندازه گیری
زاویه و پیاده کردن آن

استاندارد عملکرد
(کیفیت)

نتایج
مورد انتظار

استاندارد
(شاخصها /داوری /نمرهدهی)

باالتر از حد
انتظار

تنظیم برنامه کاری و اعمال بهرهوری در
به کارگیری تأسیسات و کشت منطقی ـ خارج از
فصل ـ پیش رس کردن ـ صرفهجویی در منابع
3
ـ اندازهگیری طول ،مساحت ،حجم ،شیب زمین
و اندازهگیری زاویه و پیاده کردن آن به کمک
متر و خط کش و تبدیل واحدها بهطور دقیق

تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر برای
کاربرد تأسیسات باغبانی
اندازهگیری طول و تبدیل واحدها،
اندازهگیری زاویه و پیاده کردن
آن ،تعیین شیب زمین ،اندازهگیری
حجم مخازن و میزان بارندگی با
در حد انتظار
استفاده از ابزار ساده مانند متر و
خط کش

نمره
هنرجو

تنظیم برنامه کاری و اعمال بهرهوری در
به کارگیری تأسیسات و کشت منطقی    ـ خارج از
2
فصل ـ پیشرس کردن ـ اندازهگیری مساحت،
حجم و شیب زمین باتلورانس قابل قبول

پایین تر از حد کشت غیرمنطقی ـ عدم بهره وری ـ محاسبه
نادرست (مساحت ـ شیب ـ حجم)
انتظار

1

نمره مستمر از 1
میانگین نمره تکالیف عملکردی از 3
زمانی هنرجو شایستگی کسب می کند که  2نمره از  3نمره میانگین نمره تکالیف عملکردی را اخذ کند.
نمره کلی درس زمانی لحاظ می شود که هنرجو در کلیه پودمان ها شایستگی را کسب کند.
نمره کلی درس زمانی لحاظ می شود که هنرجو در کلیه کارها شایستگی را کسب کند.
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پودمان 5

گیاه شناسی
کروماتین
هستک
منفذ هسته
پوشش هسته

کلروپالست
شبکه
آندوپالسمی زبر

هسته
میتوکندری

شبکه
آندوپالسمی
صاف
دیواره سلولی
غشای سلولی
سیتوپالسم

جسم گلژی

واکوئل مرکزی
ساختار سلول گیاهی

مقدمه
یاخته گیاهی
امروزه سلول به عنوان واحد ساختمانی همه موجودات زنده
معرفی می شود و درباره هریك از اجزای تشكیل دهنده آن
بررسی های متعددی به عمل می آید .اگر گفته می شود كه
سلول ،واحد ساختار و كار موجودات زنده است ،این گفته
نه تنها در تك سلولی ها بلكه در جاندارانی كه بدنشان از
میلیاردها سلول تشكیل شده نیز صادق است .زیرا ،زندگی
این موجود پرسلولی وابسته به فعالیت هماهنگ اجزای
تشكیل دهنده آنها است .به طور كلی هر سلول گیاهی
شامل دو بخش پروتوپالسم و دیواره است.
کروماتین
هستک
منفذ هسته
پوشش هسته

کلروپالست
شبکه
آندوپالسمی زبر

هسته
میتوکندری

شبکه
آندوپالسمی
صاف

شبکه آندوپالسمی

دیواره سلولی
غشای سلولی
سیتوپالسم

کلروپالست
پالسموزوم

جسم گلژی

واکوئل مرکزی

سیتوزول

شکل 1

دیوارۀ سلولی
غشای سلولی
واکوئل
میتوکندری
ریبوزوم
هستک
شبکه
آندوپالسمی

ساختار سلول گیاهی

شکل 2

پروتوپالسم كه فعال ترین بخش زنده سلول به شمار می آید از سیتوپالسم و هسته تشكیل یافته است .دور
سیتوپالسم را غشایی به نام غشای سیتوپالسمی (پالسموال) فراگرفته كه بین دیواره سلول و سیتوپالسم واقع
است .در سیتوپالسم اندامك های متفاوتی وجود دارد .هسته حاوی مولكول های وراثتی بوده و به وسیله غشایی
احاطه می شود .در سلول های ابتدایی (پست) مانند باكتری ها هسته مشخص یافت نمی شود ولی اجزای مهم
هسته یعنی مولكول های وراثتی وجود دارند.
در بخش خارجی غشایی سیتوپالسمی هر سلول گیاهی دیواره ای به نام دیواره سلولی وجود دارد .این دیواره
به منزله اسكلت خارجی سلول بوده ،به آن شكل می دهد و از محتویات درون آن محافظت می كند و همچنین
مسئول استحكام و سختی بعضی از بافت های گیاهی است .بعضی از سلول های گیاهی مانند آنتروزوئید های
مژك دار خزه ها ،نهان زادان آوندی و برخی از بازدانگان ابتدایی فاقد دیواره سلولی هستند .دیواره سلولی كه
معموالً از چند الیه به وجود می آید به وسیله پروتوپالسم ترشح و ساخته می شود .در یک سلول درحال تقسیم
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که در دو قطب آن دو هسته جدید پدید آمده،
الیه نازکی در استوای سلول تشکیل می شود
و مقدمات تشکیل دو سلول جدید را فراهم
می آورد .این الیه را تیغه میانی می گویند .این
تیغه مانند سیمانی موجب اتصال سلول های
مجاور می شود .ضمن بزرگ شدن سلول ها الیه
نازک جدیدی به نام دیواره نخستین به وسیله هر
سلول درطرفین تیغه میانی ساخته می شود .در
عده ای از سلول ها عالوه بر تیغه میانی و دیواره
نخستین ،دیواره دیگری به نام دیواره دومین نیز
شکل 3
ساخته می شود.
در بافت های چوبی دیواره سلولی به خاطر رسوب ماده ای به نام چوب یا لیگنین باز هم ضخامت بیشتری
حاصل می كند؛ به طوری كه در بعضی از این قبیل سلول ها ضخامت دومین دیواره به حدی می رسد كه جایی
برای سیتوپالسم باقی نخواهد گذاشت و در این حالت سلول می میرد .باید توجه داشت كه ضخیم شدن دیواره
سلولی از بیرون به درون صورت می گیرد .یعنی دیواره دومین جوان تر بوده و مجاور غشای سیتوپالسمی است.
به همین جهت هرچه دیواره سازی بیشتر صورت گیرد ،فضای درون سلول كوچك تر می شود.
تغییرات دیواره سلولی
دیواره سلولی در سلول های بافت های گوناگون به تناسب كاری كه انجام می دهد تغییرات جالبی حاصل كرده
است .كوتینی شدن ،چوب پنبه ای شدن ،چوبی شدن ،كانی شدن و ژله ای شدن از جمله این تغییرات است.
كوتینی شدن و چوب پنبه ای شدن در بافت های محافظ گیاه صورت می گیرد .در كوتینی شدن روی دیواره
خارجی سلول ها كه با محیط بیرون در تماس است ،ماده ای به نام كوتین ساخته می شود .الیه كوتینی را
كوتیكول می نامند .كوتین ماده ای موم شكل است و به گروه چربی ها تعلق دارد.
دیوارۀ سلولی
پالسموسم ها

غشای
پالسمایی

سلول ٢

سلول ١
شکل ٤
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در چوب پنبه ای شدن ،دیواره دومین سلول ها از جنس ماده ای به نام سوبرین یا چوب پنبه است .با مطالعه
بافت چوب پنبه ای با این نوع تغییر بیشتر آشنا خواهید شد .چوبی شدن در بافت های استحكامی و آوندهای
چوبی صورت می گیرد .در سلول های این بافت ها ماده ای به نام چوب یا لیگنین (از گروه هیدرات های كربن)
ساخته می شود و در دیواره سلول ها رسوب می كند .ضخامت دیواره چوبی تدریجاً زیاد می شود و حجم عمده
سلول را اشغال می كند .در این حالت سلول ها می میرند.
وقتی دست خود را روی برگ یا ساقه گندم بكشید آن را زبر احساس خواهید كرد .دلیل آن رسوب تركیبات
سیلیسی روی سطوح خارجی سلول ها است .اضافه شدن تركیبات كانی به دیواره سلولی را كانی شدن
می گویند.
برخی دانه ها تولید لعاب می نمایند ،تركیبات پكتیكی دانه كه در ساختمان دیواره تیغه میانی سلول ها به كار
رفته اند و می توانند آب زیادی جذب كنند و به لعاب یا ژله تبدیل شوند ،با ژله ای شدن سلول های مجاور از
هم جدا می شوند.
پالسمودسماتا :سلول های گیاهی از راه منافذ بسیار ریزی که در هنگام ساخته شدن دیواره اسکلتی پدید
می آیند ،با هم ارتباط پیدا می کنند .از راه این منافذ رشته های سیتوپالسمی عبور کرده ،دو سلول مجاور را
به هم پیوند می دهند .به هر رشته سیتوپالسمی ارتباط دهنده پالسمودسم و به مجموعه آنها پالسمودسماتا
می گویند.
الن ها :ضخامت دیواره اسكلتی بین دو سلول مجاور در همه نقاط یكسان نیست .به    نقاطی كه دیواره دوم
در آن نازك باقی می ماند و یا به وجود نمی آید ،الن می گویند .در محل الن ها معموالً تعدادی پالسمودسماتا
وجود دارد كه از راه آنها تبادل بین سلول ها امكان پذیر می شود.
پالست ها (پالستید ها)
پالست ها اندامك هایی هستند كه منحصرا ً در سلول های گیاهی و بعضی از موجودات ابتدایی یافت می شوند و
اندازه ای در حدود  4تا  6میكرون دارند .پالست ها از دانه های كوچك تری به نام پیش پالست كه در سلول های
تمایز نیافته وجود دارند ،پدید می آیند .با رشد سلول ،پالست ها نیز رشد می كنند و وظایف معینی را برعهده
می گیرند.

شکل 5
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پالست های اصلی سه نوع اند :لوكوپالست ها ،كروموپالست ها و كلروپالست ها.
كروموپالست ها  :رنگ بسیاری از گلبرگ ها ،میوه ها و برگ های پاییزی مربوط به كروموپالست های موجود
در سلول های آنهاست .رنگیزه های موجود در كروموپالست ها در مجموع كاروتنوئید نامیده می شوند.
این رنگیزه ها عبارت اند از :كاروتن (رنگیزه نارنجی) ،گزانتوفیل (رنگیزه زرد) و لیكوپن (رنگیزه قرمز) .این
رنگیزه ها همراه كلروفیل در كلروپالست ها نیز یافت می شوند .اما از آنجا كه در اینجا نسبت كلروفیل بیشتر
است ،كلروپالست ها به رنگ سبز دیده می شوند.
فضای بین غشا
غشای خارجی

غشاهای
درونی و بیرونی

استروما
کلروپالست

غشای داخلی

گرانوم
نیالکوئید     استروما
شکل 6

گرانوم
فضای بین غشاها
شکل ٧

كلروپالست ها  :مهم ترین پالست ها به شمار می روند و عامل رنگ سبز در گیاهان هستند .رنگ دانه های درون
كلروپالست ها انرژی تابشی خورشید را مورد استفاده قرار می دهند و سلول ها به كمك آن غذاسازی می كنند.
غذایی كه به این ترتیب حاصل می شود منبع غذایی جانداران فاقد كلروفیل می باشد .شكل كلروپالست ها در
گیاهان مشابه هم بوده و معموالً به شكل عدس می باشد.
هر كلروپالست به وسیله دو غشا احاطه می شود .درون كلروپالست از ماده ای به نام استروما پر شده است
كه این ماده حاوی ذرات چربی ،مولكول  ،DNAمولكول های نشاسته ،ریبوزوم ها و تیغه ها می باشد .بیشتر
فعالیت های درون كلروپالست به وسیله ژن های هسته سلول كنترل می شود .اما بعضی از فعالیت های
كلروپالست در كنترل مولكول  DNAدرون خود كلروپالست است .در استروما دانه هایی به نام گرانوم وجود
دارند .هر گرانوم از تعدادی اجزا کیسه مانند که شبیه سکه روی هم قرار گرفته اند ،تشکیل شده است .هر
کیسه با تیالکوئید غشای دوگانه ای دارد که محل قرارگیری کلروفیل ،رنگیزه های دیگر و عوامل مهمی است
که در مجموع واکنش های وابسته به نور را در کلروپالست مقدور می سازند .گرانوم ها به وسیله تیغه هایی به
هم متصل هستند.
لوکوپالست ها :پالست های بدون رنگدانه هستند که معموالً در اندام های زیرزمینی که دور از نور هستند،
دیده می شوند .ولی در بخش های هوایی هم دیده می شوند .در سنتز مشارکت ندارند ،بلکه وظیفۀ آنها ذخیره
است .لوکوپالست ها شامل آمیلوپالست ها که نشاسته ذخیره می کنند ،پروتئوپالست ها که حاوی پروتئین بوده
و اولئوپالست ها حاوی روغن می باشند.
93

هسته ()Nucleus

بزرگترین و واضحترین جسمی كه بهوسیله میكروسكوپ در سلول دیده میشود هسته است كه بهشكلهای
كروی یا تخممرغی وجود دارد .هسته در سلولهای جوان بزرگتر از سلولهای پیر است .قسمت اعظم ساختمان
هسته را مادهای ژلهای تشكیل میدهد كه در داخل آن رشتههای بههم چسبیده كروماتین شناور میباشند.
دستگاه گلژی
لیزوزوم

دستگاه گلژی  کروماتین    پوشش هسته    هستک
میتوکندری
کلروپالست
واکوئل

غشای پالسمایی

دیوارۀ سلولی
ریبوزوم ها
شبکۀ
شبکه
آندوپالسمی
آندوپالسمی
ریبوزوم ها

پوشش هسته
میتوکندری

کروماتین
هستک     

سلول گیاهی                                                                   سلول جانوری
شکل 8

رشته های كروماتین معموالً بی رنگ بوده و در زیر میكروسكوپ به خوبی دیده نمی شود مگر اینكه به وسیله
رنگ های به خصوصی آنها را رنگ آمیزی كرده باشند.
این رشته ها از این نظر حائز اهمیت زیادی هستند كه حاوی ماده ژنتیكی سلول می باشند و در موقع تقسیم
سلول ،كروماتین به تعداد معینی رشته مشخص و منظم كروموزوم تبدیل می گردد كه هركدام حاوی ژن های
به خصوص گیاه مزبور می باشد.
هسته مركز كنترل خواص ارثی و ژنتیكی سلول است كه این كنترل را از طریق مولكول های  DNAموجود
در كروماتین انجام می دهد و هر مولكول  DNAتولید مولكول  RNAمخصوص را ترجمه و از طریق جدار
هسته به درون سیتوپالسم هدایت كرده و مولكول  RNAتولید شده ساخت مولكول پروتئینی و آنزیمی
به خصوصی را دیكته و هدایت می كند.
تعریف بافت و انواع آن
مجموعه سلول هایی كه ساختار یكسانی داشته باشند و كار واحد و مشخصی را انجام می دهند بافت می گوییم.
بافت ها را برحسب خاستگاه ،ساختار و نوع وظیفه ای كه به عهده دارند ،گروه بندی می كنند.
اما به طور كلی بافت های گیاهی به دو گروه عمده تقسیم می شوند:
 ١بافت های مریستمی
 ٢بافت های غیرمریستمی.
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جوانه جانبی

برگ
گره

گره
میان گره

بافت های مریستمی
سلول های این بافت توانایی تقسیم شدن ،سازندگی و سازمان دهی
دارند .این ویژگی ها اهمیت كار بافت مریستم را در زندگی گیاه
مشخص می سازد و شناسایی آنها به كمك میكروسكوپ آسان
است ،زیرا بافت مریستمی دارای سلول های چندوجهی با دیواره
نازك ،سیتوپالسم متراكم و هسته درشت و واكوئل های ریز بوده
و در بین سلول هایش فضای خالی وجود ندارد.
بافت های مریستمی خاستگاه سایر بافت های گیاهی هستند و
در رأس ساقه و ریشه در جوانه های جانبی و در محل فعالیت
حلقه های زاینده (كه سبب افزایش قطر ریشه و ساقه می شوند)
وجود دارند.

مریستم انتهایی

گره
شکل 9

سلول های پارانشیم
سلول های پارانشیمی فراوان ترین انواع سلول ها بوده و تقریباً در همه بخش های عمده گیاهان عالی اغلب
به حالت فعال یافت می شوند .سلول ها در ابتدای پیدایش كم و بیش تخم مرغی شكل هستند؛ اما وقتی تعداد
آنها افزایش می یابد به هم فشار می آورند و به خاطر دیواره نازك و نرمشان ضمن رشد تغییر شكل می دهند.
به همین مناسبت سلول های پارانشیمی اشكال متنوعی حاصل می كنند.
بافت پارانشیم دارای انواع گوناگونی است که دو نوع مهم آن شامل کلرانشیم که سلول های آن دارای
کلروپالست است و همچنین پارانشیم اندوخته ای که وظیفه ذخیره ترکیباتی مانند نشاسته را به عهده دارد،
می باشد.
آندودرم      
سلول معبر
      
دایره محیطیه
آبکش اولیه
چوب اولیه

پروتوکزیلم
مناکزیلم
مغز

پارانشیم پوست
برش عرضی ریشه زنبق
شکل10
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بافت كالنشیم
سلولهای این بافت همانند سلولهای بافت
بافت آوند آبکش درونی
پارانشیمی زندهاند و نسبت به آنها دیواره اسكلتی
بافت آوند چوب
ضخیمتر و طول بیشتری دارند .از روی همین
بافت آوند آبکش
تفاوتها میتوان كالنشیم را از پارانشیم تشخیص
کالنشیم
داد .این بافت معموالً در بخشهای سطحی بعضی
از اندامها و در زیر اپیدرم (روپوست) قرار میگیرد.
پارانشیم پوست
دیواره پكتوسلولزی سلولهای كالنشیمی قابل
اپیدرم
انعطاف و شكلپذیر است و در جایی كه وجود
شکل11
دارد ،مانع رشد اندام نمیشود .بافت كالنشیم در
گلبرگها ،برگها ،دمبرگها و ساقههای جوان و علفی یافت میشود و ضمن انعطافپذیری استحكام آنها را نیز
فراهم میآورد.
بافت اسكلرانشیم
ً
سلول های این بافت معموال دیواره ضخیم  ،خشن و چوبی شده دارند .سلول های آنها در حالت بلوغ مرده اند و
تنها موجب استحكام اندام ها می شوند .دو نوع بافت اسكلرانشیمی وجود دارد.
 ١اسكلروئیدها
 ٢فیبرها
بافت اپیدرم
خارجی ترین الیه سلول ها در همه اندام های جوان گیاه،
اپیدرم یا روپوست نام دارد .از آنجا كه سلول های اپیدرمی
به طور مستقیم با محیط بیرون تماس دارند ،تغییرات
سازشی مخصوصی حاصل كرده و معموالً شامل چند
نوع اند .بافت اپیدرمی اغلب از یك ردیف سلول درست
شده است .اما در معدودی از گیاهان مانند كائوچوی
زینتی یا فیكوس شامل چند ردیف سلول است.
بیشتر سلول های اپیدرمی مادۀ موم گونه ای (از گروه
چربی ها) به نام گوتین ترشح می کنند که در سطوح
خارجی سلول ها رسوب کرده و یک الیه محافظ به نام
کوتیکول را به وجود می آورد .هرقدر ضخامت کوتیکول
بیشتر باشد ،تبخیر آب از طریق سلول های اپیدرمی
کمتر خواهد بود .همچنین الیه کوتیکول از ورود
باکتری ها و عوامل بیماری زای دیگر به درون اندام های
گیاهی جلوگیری می کند.
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اپیدرم
چند الیه سلول
اسکرانشیمی

پوست = پارانشیم
دسته آوندی فتوسنتزکننده

شکل12
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بافت های ترشحی
سلول های این بافت موادی را می سازند كه ممكن است در سلول سازنده باقی بماند و یا به خارج از آن ترشح
شود .در مواردی این ترشحات فرآورده های زاید گیاهی هستند ،اما بعضی از این فرآورده ها برای گیاه نقش
حیاتی دارد .بافت ترشحی به شكل های مختلف دیده می شود كه به بعضی از آنها اشاره می كنیم.
الف) اپیدرم ترشحی :مانند اپیدرم گلبرگ های گل سرخ كه در سلول های آن اسانس ساخته می شود.
ب) كرك های ترشحی :مانند كرك های ترشحی نعناع كه در آن اسانس نعناع ترشح می شود و یا كرك های
ترشحی گزنه كه در آن اسیدفرمیك ترشح می شود.
ج) كیسه های ترشحی :هر كیسه ترشحی شامل سلول های ترشح كننده ای است كه در اطراف یك حفره
گرد آمده اند و ترشحات خود را در آن می ریزند .مانند کیسه های ترشحی موجود در پوست پرتقال
د) مجاری ترشحی :در برگ و ساقه كاج سلول های ترشحی در اطراف یك مجرا گرد آمده اند و یك الیه
سلول محافظ ،مجرا را از خارج احاطه می كند .ترشحات سلول ها به نام رزین در این مجرا ریخته می شوند.
کیسه
ترشحی

سلول
ترشحی

سلول های
ترشحی

سلول
ترشحی

پارانشیم

پارانشیم

سلول ترشح کننده موسیالژ
شکل13

کیسه ترشحی شیزوژن
شکل14

هـ) لوله های شیرابه دار :هرگاه برگ یا ساقه گیاه انجیر را ببرید از سطح مقطع آنها مایع سفید رنگی به نام
شیرابه (التكس) خارج خواهد شد .این شیرابه در لوله های شیرابه دار جریان دارد.
یک نوع بافت مریستمی کامبیوم
کورتکس (پوست)

صفحه آبکشی

اپیدرم (روپوست)

سلول همراه
هسته

سلول آبکشی
سلول آبکشی
فلوئم (آوند آبکش) کامبیوم
شکل15

97

بافت های هدایت كننده
این بافت ها شامل آوندهای چوبی و آبكشی هستند.
الف) بافت آوندهای چوبی :این بافت همانند یك سیستم لوله كشی ،آب و نمك های محلول (شیره خام) را
در گیاه توزیع می كنند و در گیاهان مختلف به صورت آوندهای چوبی و تراكئیدها دیده می شود .در ساختار
این بافت سلول های پارانشیمی و فیبر نیز شركت دارند.
ب) آوندهای چوبی :به صورت لوله های باریكی هستند كه هركدام از تعدادی سلول دراز كه در عرض
به هم چسبیده و در طول در امتداد یكدیگرند ،درست شده است .این سلول ها در ابتدا زنده هستند اما
وقتی پروتوپالسم خود را از دست می دهند ،می میرند و یك لوله توخالی برای عبور شیره خام حاصل
می شود.
بافت پریدرم (بافت چوب پنبه ای)
در ساقه گیاهان درختی پس از مدتی روپوست (اپیدرم) از میان می رود و به جای آن بافتی به نام پریدرم پدید
می آید .پریدرم بیرونی ترین بخش تنه یك درخت است و سلول های مكعبی شكل مرده ای را شامل می شود.
پروتوپالسم این سلول ها در هنگام جوانی ماده ای به نام سوبرین تولید می كند كه تمام سطوح سلول را آغشته
می سازد .الیه سوبرین نسبت به آب و گازها نفوذناپذیر است .بنابراین بافت پریدرم برای حفاظت از بافت های
زیرین خود سازگاری حاصل كرده است .در بعضی گیاهان مانند نوعی بلوط ضخامت الیه چوب پنبه ای قابل
توجه بوده و از آن برای ساختن چوب پنبه در بطری استفاده می شود.

اندام های گیاهی
ریشه ()Root

مورفولوژی (ریخت شناسی) خارجی ریشه
اولین عضوی كه از دانه خارج می شود و به طرف زمین متوجه می گردد ،ریشه است .ریشه از قسمت های زیر
تشكیل شده است:
الف) كالهك ( : )Root capكالهك قسمت چوب پنبه ای انتهای ریشه است كه بافت های مریستمی ریشه
را محافظت می نماید و از سایر قسمت های ریشه مقاوم تر و تیره تر است و در اغلب ریشه ها با چشم به خوبی
مشخص است .طول كالهك و شكل آن در یك گیاه ثابت می ماند.
ب) ناحیه نمو  :در باالی كالهك بخش صاف و كوتاهی وجود دارد كه بافت مریستمی ریشه بوده و سبب
رشد طولی ریشه می گردد .اگر این قسمت قطع گردد ،رشد طولی ریشه نیز قطع می گردد.
منطقه تارهای كشنده
باالی ناحیه نمو ،منطقه تارهای كشنده وجود دارد .این ضمائم یك سلولی ،از بافت اپیدرم ریشه به وجود آمده
كه طول آنها گاهی به چند میلی متر می رسد و مانند كرك مخملی سطح خارجی ریشه را می پوشانند .تارهای
كشنده برای جذب موادغذایی خاك به كار می رود.
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شکل16

ریشه های فرعی یا جانبی ()Secondary Roots

اولین ریشه ای كه از گیاه خارج می شود و اغلب به صورت عمودی در خاك فرو می رود ،ریشه اصلی نام دارد
كه ممكن است موادی در خود ذخیره كند؛ مانند ریشه چغندر و كوكب كه هركدام به ترتیب مواد ساكارز و
اینولین ذخیره می نمایند.
از ریشه اصلی پس از مدتی ریشه های فرعی یا جانبی منشعب می گردد كه خود آنها نیز به نوبه خود دارای
انشعاب هایی می باشند .به طور كلی ریشه های فرعی باالیی بلندتر از ریشه های فرعی پایینی هستند.
99

ریشه های نابجا ()Adventitious roots

اگر منشأ ریشه ،ریشه چه گیاهک نباشد و بر روی اندام هایی چون ساقه و برگ و لپه ها رشد کند ،چنین
ریشه ای را ،ریشه نابجا گویند .ریشه های نابجا مانند ریشه های پسین منشأ درونی دارند .ریشه های نابجا اغلب
در محل گره ساقه ظاهر می شوند .اما به غیر از این محل ممکن است در هر نقطه ساقه نیز تشکیل شود.

ریشه های نابجای ثانویه
ساقه
رونده
ریشۀ نابجا
شکل17

انواع ریشه
ریشه ها ازنظر محیط مناسب رشد خود ،تغییر شكل داده و به صورت های گوناگونی دیده می شوند:
الف) ریشه های خاکزی
ب) ریشه های آبزی
د) ریشه های تنفس کننده
ج) ریشه های هوایی
هـ) ریشه های گیاهان اپی فیت
و) ریشه های مکینه
ز) ریشه های شمعکی

شکل18
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ریخت شناسی (مورفولوژی) داخلی ریشه
ساختمان اولیه ریشه  :ساختمان سلول های انتهای ریشه و ناحیه صاف آن یكنواخت و مشابه می باشند و
تغییر خاصی پیدا نكرده اند .در مقاطع این ناحیه سلول های یكسان و مشابهی كه از نوع بافت مریستم انتهایی
می باشند دیده می شوند و در ناحیه ای كه تارهای كشنده ظاهر می شوند ،بافت های مختلف ریشه تولید و از
هم متمایز می گردند.
این بافت ها از بیرون به درون عبارت اند از:
پوست ( : )Cortexپوست ریشه به مراتب قطورتر از پوست ساقه است و از بافت پارانشیم كه فاقد دانه های
كلروپالستی باشد ،تشكیل یافته است .سلول های آن عموماً زنده و شكل چند وجهی دارند و در مقاطع طولی
ریشه طویل تر به نظر می رسد .به دلیل اختالفی كه در ساختمان طبقات مختلف آنها مشاهده می گردد ،آنها را
به چند ناحیه تقسیم می كنند.
   ١اپیدرمی (الیه تارهای کشنده) :از یک الیه سلول به وجود آمده است .عده ای از این سلول ها دارای
زایده های تارمانندی به نام تارهای کشنده هستند.
   2پوست میانی (مزودرم) :این پوست از بافت پارانشیم غیرمنظم تشكیل یافته ،سلول های آن چندوجهی
و كنار هم قرار می گیرند و فاقد فضای بین سلولی می باشند .این الیه به طور معمول بیشترین حجم ریشه
جوان را تشکیل می دهد.
   3پوست داخلی (آندودرم) :آندودرم معموالً یک ردیف سلول به شکل مکعب مستطیل بوده و استوانه
مرکزی را احاطه می کند .در دولپه ای ها یک قاب چوب پنبه ای به نام نوار کاسپاری سطوح جانبی هر سلول
آندودرمی را فرا می گیرد .در تک لپه ای ها نوار کاسپاری رشد بیشتری کرده و اغلب به شکل نعل اسب بوده و
مانع عبور شیره خام از تارهای کشنده به سمت آوندها می شوند .سازگاری جالبی که در این سلول ها پدید
آمده تشکیل سلول های معبر در بین سلول های آندودرمی است .این سلول ها که در مجاور رأس آوندهای
چوبی پدید می آیند ،دارای دیواره سلولزی نازکی بوده و عبور شیره خام را از پوست به آوندها مقدور می سازند.
جدار سلول های این ناحیه معموالً سلولزی و گلوسیدی هستند.
پوست

اپیدرم یا روپوست

آوند چوبی     آوند آبکش

آندودرم یا درون
پوست
دایره محیطیه یا
پریسیکل
اشعه مغزی
مغز                             

استوانه مرکزی

پوست
شکل19
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استوانه مركزی
قطر استوانه مركزی ریشه كمتر از پوست است و ساختمان آن برخالف پوست یكنواخت و مشابه نیست
بلكه سلول های با شكل های مختلفی در آن دیده می شود .بعضی از ریشه ها فقط یك استوانه مركزی دارند
كه به آنها  Monosteleمی گویند و بعضی دیگر از ریشه ها كه دارای چند استوانه مركزی می باشند به آنها
 Polysteleمی گویند؛ مثل ریشه ثعلب و گیاهان تیره بقوالت.
استوانه مركزی از قسمت های زیر تشكیل شده است:
ب) دسته های آبکش یا Phloem
الف) دسته های چوبی یا Xyleme
د) دایره محیطیه (پریسیکل)
ج) پارانشیم استوانه ای
آندودرم یا درون پوست

تارکشنده

استوانه مرکزی          

پوست

اپیدرم یا روپوست
شکل 20

ساختمان پسین ریشه
ساختمان پسین ریشه به وسیله دو طبقه مولد خارجی و داخلی مشخص می گردند:
الف) طبقه مولد خارجی یا فلوژن  :پس از آنكه فعالیت موهای كشنده و ریشه متوقف گردید ،عالوه بر
آنكه جدار سلول های پوست آن چوب پنبه ای و غیرقابل نفوذ می شود ،طبقه مولدی در پارانشیم پوست ظاهر
می گردد كه از خارج طبقات چوب پنبه و از داخل طبقات فلودرم (پارانشیم پوست) تولید می نماید .ولی
طبقه مولد خارجی ریشه غالباً در ناحیه پریسیكل ظاهر می گردد و بنابراین پس از مدتی به واسطه تولید قشر
غیرقابل نفوذ چوب پنبه و نرسیدن موادغذایی پوست اولیه ریشه كه معموالً قطورتر از استوانه مركزی است
خشك شده و از ریشه جدا می شود .این عمل باعث نقصان قطر ریشه می گردد.
ب) طبقه مولد داخلی یا کامبیوم   :در ساختمان اولیه ریشه دسته های چوبی و آبكش به طور متناوب در
داخل استوانه مركزی قرار گرفته اند و طبقه مولد داخلی ریشه در بین دسته های چوبی و آبكش آن ظاهر
می شود .این طبقه در فصول مساعد شروع به فعالیت می نماید و ابتدا فعالیت آن موضعی می باشد .یعنی
در سمت انحناء داخلی خود عناصر چوبی به وجود می آورد و بدین طریق دسته های آبكش اولیه را به خارج
می راند و طبقه مولد مدور و استوانه ای تشكیل می گردد ولی طولی نمی كشد كه كلیه سلول های طبقه مولد
داخلی شروع به فعالیت نموده از سمت خارج خود آبكش ثانویه و از سمت داخل چوب ثانویه تولید می نماید
و بدین طریق بر قطر ریشه افزوده می شود.
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ساقه ()Stem

نقش ساقه در گیاه ،نگهداری برگ ها و میوه ها و هدایت شیره خام از ریشه تا برگ و برگرداندن شیره پرورده
از برگ به سایر اندام ها و تولید بافت های جدید می باشد.
قسمت های سبز آن عمل فتوسنتز را انجام می دهند و باالخره نقش عمده آن استحكام بخشیدن به گیاه است.
مورفولوژی خارجی ساقه
جوانه اولیه دانه كه پس از رشد و خارج شدن ریشه ظاهر می گردد ،به رشد و نمو خود ادامه داده و برخالف
ریشه به طرف باال شروع به رشد می كند و ساقه اصلی نبات را تشكیل می دهد .در روی ساقه اصلی به تدریج
برگ های سبز ظاهر شده و گیاه كاملی را به وجود می آورد .انتهای ساقه اصلی گیاه به یك جوانه انتهایی منتهی
می گردد كه رشد و نمو طولی ساقه را تأمین می كند .جوانه ،ساقه كوتاهی است كه غالباً به وسیله برگ های
جوان و كوچك و یا فلس های سختی پوشیده شده كه بافت مریستم و سلول های مولد ساقه را حفظ می كند.
وجود برگ های كوچك در اطراف جوانه و نقش حفاظتی آنها در درختان سردسیری كه فصل زمستان را
به حالت غیرفعال می گذرانند ،اهمیت زیادی دارد.

عدسک

مغز چوب
آوند چوب اولیه
آوند چوب ثانویه
کامبیوم آوندی
آوند آبکش ثانویه
آوند آبکش اولیه
پوست
کامبیوم چوب پنبه
چوب پنبه

شکل 21
جوانه انتهایی
جوانه جانبی

میانگره

گره
گره

اثر برگی
اثر جوانه گل
عدسک
اثر جوانه انتهایی
شکل 22
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انشعابات ساقه
ساقه گیاه به تدریج در اثر رشد و نمو جوانه های انتهایی طویل تر می گردد و برگ های جدیدی در سطح آن
ظاهر می گردد .اگر جوانه انتهایی از بین برود یكی از جوانه های محوری كه به انتهای ساقه نزدیك تر است
به طور قائم رشد كرده و جای جوانه انتهایی را می گیرد .در اثر رشد و نمو جوانه های جانبی ساقه های فرعی
در نبات به وجود می آید كه خود انشعاباتی را تولید می كند.
انشعابات منوپودیك و سمپودیك
انشعابات ساقه در نباتات عالی دارای دو حالت منوپودیك و سمپودیك است .در انشعابات منوپودیك
( )Monopodiqueجوانه انتهایی مرتباً به رشد خود ادامه می دهد و در نتیجه رشد جوانه های محوری
آن ،ساقه های فرعی ظاهر می گردد؛ مانند درخت بلوط ،راش ،كاج و غیره .در انشعابات سمپودیك
( )Sympodoiqueرشد و نمو جوانه انتهایی پس از مدتی متوقف شده و جوانه های فرعی جای آن را می گیرد
و به رشد خود ادامه می دهد مانند بید ،نارون و زبان گنجشك.
رشد و نمو طولی ساقه
نمو طولی ساقه گیاه بهوسیله بافت مریستمی كه در جوانه انتهایی واقع است صورت میگیرد .معموالً فاصله
میانگرههای ساقه با یكدیگر مساوی نیستند .میانگرههای قسمت تحتانی ساقه طویلتر از میان گرههای فوقانی
و انتهایی است و بهتدریج كه به    انتهای ساقه نزدیك میشویم ،طول میانگرهها تقلیل مییابد و باالخره بهجوانه
انتهایی كه دارای میانگرههای فوقالعاده كوتاهی است منتهی میگردد.
الف) انواع ساقه های هوایی
 1ساقه های خزنده

ساقه خزنده

 4فیلوكالدها ()phylloclade

ساقۀ فیلوکالد

 2ساقه های پیچنده

ساقۀ پیچنده

خارهای ساقه

 5ساقه های گوشتی( 6 )Succulenlesساقه های ماشوره ای

ساقه های گوشتی
شکل 23
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ب) ساقه های زیرزمینی  :ساقه هایی هستند كه در داخل خاك قرار دارند و تمایز آنها از ریشه به واسطه
دارا بودن جوانه و برگ های كوچك فلسی شكل ( )Escaillesو فقدان كالهك است .از این رو ،انواع آنها
عبارت اند از:
 1ریزوم یا ساقه های زیرین ()Rhizome

 2تكمه یا توبركول ()Tubercule

 3سوخ یا پیاز ()Bulb

ریزوم

تکمه یا توبرکول

سوخ یا پیاز

شکل 24

ساقه های آبی
این ساقه ها كه در آب شناور هستند دارای اپیدرمی نازك حاوی كلروپالست و فاقد روزنه است اما پوست
ضخیم و پارانشیم آن دارای حفره های زیادی است كه عامل سبكی و شناوری ساقه به حساب می آید مانند
نیلوفر آبی و آالله آبی.
دوام و عمر و ارتفاع ساقه
عمر گیاهان بر حسب نوع و جنس آن متفاوت است؛ بعضی یكساله و عده ای چندساله اند .ساقه های یكساله
عموماً علفی ،سبز و نازك می باشند كه به نام علف ( )Herbمعروف اند .در عده ای از گیاهان ممكن است
ساقه ها یكساله ،دو یا سه ساله ولی ریشه ها چند ساله باشند؛ مانند شیرسگ ها كه دارای ساقه دو ساله و
ریشه چند ساله هستند .ساقه های چند ساله عموماً چوبی اند و از نظر ارتفاع به سه دسته تقسیم می گردند:
 ١بوته ها :ارتفاع آن 1/5ـ 1متر بوده و انشعابات ساقه از سطح زمین نسبتاً زیاد است.
   2درختچه ها :دارای ارتفاع حدود 7ـ 1متر می باشند.
   3درخت ها :دارای ارتفاع بیش از  7متر هستند.

برگ ()Leaf
ساختمان برگ
برگ ها اندام های سبزرنگی هستند كه در طول ساقه و شاخه دیده می شوند و در اثر رشد و نمو جوانه انتهایی
ساقه و جوانه های محوری آن در روی ساقه نبات ظاهر می گردند .برگ ها در ساقه های زیرزمینی (ریزوم) و
حتی گیاهان نواحی خشك به صورت فلسی دیده می شوند و گاهی در نباتات به شكل تیغ درمی آیند .بعضی از
دانشمندان برگ را ساقه تغییر شكل یافته ای می دانند كه تقارن محوری خود را از دست داده و دارای تقارن
سطحی شده است .معموالً برگ هایی كه در جوانه ها و انتهای ساقه قرار دارند ،جوان تر و كوچك تر از سایر
برگ ها هستند.
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ریخت شناسی خارجی برگ
برگ دارای صفحه سبز رنگی است كه به آن پهنك ( bladeیا
 )Laminaمی گویند و در نباتات مختلف به ابعاد متفاوت و مختلف
دیده می شود و غالباً به صورت افقی قرار گرفته و به وسیله دنباله
باریكی به نام دمبرگ ( )Petiolبه ساقه متصل می گردد .برگ
بعضی از گیاهان فاقد دمبرگ است كه به آنها برگ های بی پایه
گفته می شود .در بعضی از گیاهان قاعده دمبرگ در موقع اتصال
به ساقه پهن شده و به صورت غالفی كه قسمتی یا تمام محیط ساقه
را احاطه می كند ،درمی آید و غالف یا نیام برگ نامیده می شود.
رشد غالف در نباتات مختلف اندازه و شكل های گوناگون دارد،
چنان كه در غالت رشدش به قدری زیاد است كه تمام ساقه و حتی
گره های پایین را می پوشاند.
اقسام برگ
برگ ها را براساس اختالف شكل ظاهری كه در نتیجه رشد متفاوت
و غیرمنظم پهنك در گیاهان مختلف به وجود می آید به دو دسته
تقسیم می كنند:
الف) برگ های ساده
ب) برگ های مرکب
الف) برگ های ساده :برگ هایی هستند كه پهنك آنها از قطعه
واحدی تشكیل شده و فقط یك پهنك دارند ولی به واسطه
بریدگی های حاشیه آنها و اختالفی كه از نظر شكل و فرم پهنك
در بین آنها موجود است ،به اقسام چندی تقسیم می گردد.
تقسیم بندی از نظر شکل كناره برگ به شرح زیر می باشد:
 ١برگ های صاف (درست)
 ٢برگ های مضرس
 ٣برگ های مضرس هاللی
 ٤برگ های كنگره ای
ب) برگ های مركب  :در بعضی از نباتات بریدگی برگ های ساده
به قدری زیاد است كه پهنك را به چند قسمت مجزا تقسیم می كند
كه به هر كدام برگچه گویند .در كنار برگچه ها هیچ وقت جوانه
ظاهر نمی شود و با این علت ،شناسایی و تمایز آنها از برگ كام ً
ال
مقدور است .برگ های مركب را به دو دسته تقسیم می كنند:
 ١برگ های مركب شانه ای
 2برگ های مركب پنجه ای
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رأس برگ
پهنک برگ
حاشیه برگ

رگبرگ میانی

رگبرگ فرعی
دمبرگ
گوشوارک
قاعده برگ
شکل 25

شکل 26
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رگبرگ ها و انشعابات فرعی آنها
رگبرگ عبارت است از انشعابات دسته های چوب و آبكش ساقه كه به وسیله دمبرگ داخل پهنك می گردد.
رگبرگی كه مستقیم از دمبرگ داخل پهنك می شود ،رگبرگ اصلی و رگبرگ های دیگر كه از انشعابات
رگبرگ اصلی به وجود آمده اند ،رگبرگ فرعی نامیده می شوند ،در دو لپه ای ها رگبرگ اصلی پس از آنكه وارد
پهنك شد انشعاب پیدا نموده و به صورت شبكه درهم و پیچیده ای در می آید ،در صورتی كه در تك لپه ای ها
كه اغلب فاقد دمبرگ اند ،رگبرگ ها به طور موازی از نیام وارد پهنك شده و اغلب بدون انشعاب در طول
پهنك امتداد می یابد.
طرز قرار گرفتن رگبرگ ها و انشعابات آنها در پهنك نباتات مختلف ،متفاوت است و به شرح زیر می باشد:
   ١انشعابات شاخه ای :رگبرگ های فرعی منظم و موازی از رگبرگ اصلی منشعب شده اند و هر كدام به
نوبه خود انشعابات فرعی دیگری تشكیل می دهند؛ مانند برگ گیالس و راش.
   ٢انشعابات پنجه ای :فاقد رگبرگ اصلی بوده و در دستجات چوب و آبكش به محض وارد شدن در پهنك
به رگبرگ های جزء و متساوی منشعب می گردد؛ مانند شاهدانه.
   ٣انشعابات موازی :در رگبرگ های دراز و كشیده مانند تك لپه ای ها از قبیل الله و زنبق و غالت دیده
می شود.

دستگاه زایشی (گل ،میوه و دانه )
در نهاندانگان گل ،میوه و دانه دستگاه زایا را تشکیل
می دهند .یک گل کامل از اندام های پوششی،
اندام های زایا ،نهنج و دمگل تشکیل شده است.
اندام های پوششی گل شامل کاسبرگ ها و گلبرگ ها
و اندام های زایا شامل پرچم و مادگی هستند .دمگل
دنباله ای است که گل را به محور گل آذین متصل
می کند و نهنج به نوک دمگل گفته می شود که محل
اتصال قطعات گل است .تعداد و وضع قطعات گل در
گیاهان مختلف متفاوت است و از این تفاوت ها برای
رده بندی گیاهان استفاده می شود.
هر پرچم به طور معمول از میله و بساک درست شده
است .میله در سمت پایین معموالً به نهنج چسبیده
و در سمت باال به بخش حجیمی به نام بساک ختم
می شود .بساک جوان از سلول های پارانشیمی مشابه
تشکیل شده است؛ اما کم  کم در بساک چهار گروه
سلولی به نام سلول های مادر میکروسپور در چهار
گوشه آن متمایز می شوند .وقتی بساک می رسد
از این چهار توده سلولی چهار کیسه گرده حاصل

گلبرگ

بساک
میله

کاسبرگ

پرچم

کالله

لوله کاسه گل

خامه
تخمک
تخمدان

پایک

مادگی

برگک
شکل 27
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می آید .هر مادگی شامل تخمدان (در درون آن ساختارهای جنسی ماده به نام تخمک جای دارد) ،خامه (یك
لوله در نوك تخمدان) و كالله (كه در طول باروری به گرده دست پیدا می كند) است.
خامه زائده باریكی است كه تخمدان را به كالله وصل می كند .به عبارت دیگر بخش دراز و باریك برچه را خامه
می نامند .خامه در بعضی از گل ها دراز ،در برخی كوتاه و در عده ای اصوالً وجود ندارد .هر رشته كاكل ذرت
كه در روی بالل دیده می شود یك خامه است .خامه ممكن است آزاد یا به هم چسبیده باشد .مجاری خامه
كه وظیفه هدایت لوله گرده را به عهده دارد از بافت پارانشیم تشكیل یافته است.
انواع گل ها
بعضی از گل ها (به نام هرمافرودیت یا نرماده) هم اندام های تولیدمثل ماده و هم اندام تولیدمثل نر دارند.
بعضی از گل ها (به نام گل های یک جنسی) تنها اندام های تولید مثل ماده یا تنها اندام های تولیدمثل نر را
دارند .گیاهان دیگر گل های نر را روی یك گیاه و گل های ماده را روی یك گیاه دیگر دارند که به این گیاهان
دوپایه گویند درحالی که در برخی از گیاهان گل های نر بر روی یک شاخه و گل های ماده روی شاخ دیگر از
گیاه قرار دارند به این گیاهان یک پایه گویند .گل های كامل دارای پرچم ،مادگی ،گلبرگ و كاسبرگ هستند.
اما گل های ناقص فاقد یکی از اجزای اصلی گل می باشند.
گرده افشانی و باروری
انتقال دانه گرده پرچم یک گل به روی کالله مادگی همان گل یا گل دیگری از همان گونه گرده افشانی نامیده
می شود و اغلب ،جانورانی مثل زنبورها به این امر كمك می كنند .هنگامی كه زنبورها با گل ها مواجه می شوند،
گرده را در اطراف پخش می كنند و آن را روی بعضی از كالله ها به جا می گذارند .بعد در طول باروری دانه های
یك گرده نر روی یك كالله نشسته است و تخمك را بارور می كند .بعد از باروری ،تخمک در نهایت به یک
دانه تبدیل شده و در داخل تخمدان پرورش می یابد.
ساختمان قسمت های مختلف یك برچه
دیواره برچه شبیه ساختمان برگ است .در یك برچه سه قسمت اساسی وجود دارد .قسمت پایینی كه
در قاعده قرار دارد ،تخمدان ( )Ovaryنام دارد كه درون آن تخمك ها ( )Ovulesقرار داشته و به وسیله
برجستگی های كوچكی به نام جفت ( )Placentaبه جدار تخمدان متصل می گردد .دوم قسمت لوله مانند كه
خامه ( )Styleنام دارد .انتهای خامه كه اغلب قطور و مسطح می باشند ،كالله ( )Stigmaنام دارد.
تمكن (جفت بندی)
به طرز اجتماع برچه های یك مادگی و باألخره طرز قرار گرفتن تخمك ها را درون تخمدان تمكن گویند .طرز
قرار گرفتن تخمك ها در درون تخمدان در گیاهان مختلف متفاوت است و در شناسایی و طبقه بندی نباتات
اهمیت زیادی دارد و آن را به  3حالت زیر تقسیم می كنند:
الف) تمكن مركزی
ب) تمكن محوری
ج) تمكن كناری یا جانبی
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گل آذین ()Inflorescence

طرز قرار گرفتن گل روی شاخه را گل آذین می گویند .ساقه گل دهنده بعضی از نباتات فاقد انشعابات فرعی
می باشد .در بعضی از این نباتات مانند الله و زعفران گل ها در انتهای ساقه قرار گرفته اند و در بعضی دیگر از
قبیل پیچ تلگرافی و بنفشه محوری است كه این گل آذین ها منفرد نامیده می شود .بالعكس ساقه گل دهنده
در اغلب نباتات منشعب شده و هریك از انشعابات فرعی آن به یك گل منتهی می گردد .مانند آفتابگردان و
مینا كه از مجموع گل های بسیار كوچك تشكیل شده است .هرقدر تعداد گل های یك گل آذین زیاد شود،
رشد گل ها محدود شده و از درشتی آنها كاسته می گردد .به طوركلی گل آذین را به دو نوع گل آذین نامحدود
و گل آذین محدود تقسیم می كنند.
گل آذین نامحدود (خوشه مانند)
در گل آذین نامحدود محور اصلی گل ها دارای چند شاخه است و هر شاخه به یك گل منتهی می شود .در این
حالت هر گل روی شاخه كوتاه (دمگل) قرار گرفته و ساقه گل دهنده (محور اصلی) به طور نامحدود به رشد
خود ادامه می دهد و گل های جدیدی تولید می كند .شكفتن گل در گل آذین نامحدود از پایین به باال و یا
از خارج به داخل صورت می گیرد .ممكن است در قسمت پایه میوه ها رسیده ولی در رأس آن هنوز گل ها به
میوه تبدیل نشده باشند.
گل آذین نامحدود خود به دو نوع ساده و مركب تقسیم شده اند .گل آذین نامحدود مركب مانند خوشه ای
مركب ،سنبله ای مركب و چتری مركب می باشد.
گل آذین محدود یا گرزنی
محور اصلی گلآذینهای گرزن بهیك گل ختم
میشوند و درنتیجه رشد محوری كه گل روی
آن ظاهر میشود متوقف میگردد .بهعبارت دیگر
ساقه گلدهنده و پایكها و باألخره هر كدام از
پایكهای فرعی بهیك گل منتهی میشوند .این
گلها از طرفی رشد و نمو انتهای ساقه را متوقف
و از طرفی در تولید انشعابات فرعی مؤثر هستند.
چنانچه گلآذین گرزن و خوشهای را با هم
مقایسه كنیم ،انشعابات در خوشهای جانبی و در
گرزن سمپودیك است و منشأ گلی كه در انتهای
محور گرزن قرار دارد از جوانه انتهایی می باشد.

شکل  28ـ گل آذین محدود (راست) و نامحدود (چپ)
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میوه و دانه
تشكیل دانه
همان طوری كه قب ً
ال اشاره شد پس از انجام عمل لقاح مضاعف
در نهاندانگان تخمك به دانه تبدیل می شود .گفتیم كه در
عمل لقاح تخم زا با یك اسپرم تركیب شده و سلول تخم را
به وجود می آورد و هسته ثانویه با اسپرم دیگر آندوسپرم را
تولید می كند .در این گیاهان آندوسپرم خیلی سریع تقسیم
شده و بافت آندوسپرم را به وجود می آورد و سلول تخم نیز با
اندكی تأخیر شروع به تقسیم می نماید و درنهایت رویان را
به وجود می آورد.

شکل  29ـ لقاح مضاعف

ساختمان دانه
به طوركلی می توان ساختمان یك دانه را پس از پایان یافتن
رشد و نمو به صورت زیر خالصه نمود:
 ١پوسته
 2مغز
میوه
در اصطالح علمی گیاه شناسی تخمدان رسیده را میوه گویند.
در برخی از گیاهان قسمت های دیگر گل نظیر نهنج همراه با
تخمدان رشد كرده و بخشی از میوه را تشكیل می دهند .میوه
از دو بخش پریكارپ ( )Pericarpیا فرابر و دانه تشكیل یافته
است .پریكارپ شامل  3قسمت است :بخش درونی آن را
درونبر ( )Endocarpو بخش خارجی یا اپیدرم خارجی را
برونبر ( )Epicarpو پارانشیم بین آن دو را بخش میانی یا
میانبر ( )Mesocarpمی نامند.

شکل  30ـ ساختمان میوه در هلو

پارتنوكارپی ()Parthenocarpy

همان طوری كه ذكر شد تشكیل میوه اصوالً پس از گرده افشانی
و لقاح آغاز می شود .ولی در بعضی شرایط ممكن است بدون
گرده افشانی و لقاح میوه نیز به وجود آید چنین میوه ای بدون
بذر است .این عمل را بكرزایی (پارتنوژنز) و عمل به وجود آمدن
میوه بدون لقاح را پارتنوكارپی می نامند.
شکل 31
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انواع مختلف میوه
میوه ها را اصوالً با توجه به تعداد برچه های مادگی نسبت به اختالف ساختمان پریكارپ شكوفایی و ناشكوفایی
آنها ساختمان تخمدان و غیره تقسیم بندی می نمایند.
میوه ها به سه گروه ساده ،مجتمع و مركب تقسیم می شوند.
میوه های ساده
میوه هایی که از یک برچه منفرد یا از چند برچه به هم پیوسته مادگی یک گل حاصل می شوند؛ مانند میوه
نخود که از یک برچه و سیب از پنج برچه به هم پیوسته تشکیل شده اند.
میوه های مجتمع ()Aggregate fruits

میوه هایی که از برچه های جدا از هم مادگی یک گل تشکیل می شوند؛ مانند توت فرنگی و تمشک.
میوه های مرکب ()Multiple fruits

میوه هایی که از ترکیب و اتصال مادگی گل های یک گل آذین حاصل می شوند؛ مانند آناناس و انجیر.

مرکب                     مجتمع                       ساده                میوه مرکب (انجیر)            میوه مجتمع توت فرنگی
                                                                                                                                         (فندقه مرکب)
شکل 32

میوه های ساده
به دو دسته میوه های گوشتی و میوه های خشك تقسیم می شوند:
الف) میوه های گوشتی و آبدار
 1سته ( :)Berryمانند گوجه فرنگی

 2شفت ( :)Dropeمانند گیالس

شکل 33
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ب) میوه های خشك
 ١میوه های خشك ناشكوفا ()Indehiscents
میوه های خشك ناشكوفا عبارت اند از:
 1فندقه یا آكن ( :)Acheneمانند آفتابگردان

 2سامار یا فندقه بالدار ( :)Samarمانند افرا

 3گندمه ( :)Caryopsisمانند گندم

 4فندق ( :)nutمانند خود فندق

شکل 34

   2میوه های خشك شكوفا ()Dehiscents
 1نیام ( :)Gousseمانند لوبیا

 2كپسول ( :)Capsuleمانند خشخاش  3خورجین( :)Siliqueمانند میوه شب بو

شکل 35
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رشد و نمو در گیاهان
در گیاهان ،رشد در همه نقاط گیاه انجام نمی گیرد بلكه مخصوص بخش هایی به نام مناطق رشد و نمو است.
مناطق رشد  و   نمو عبارت اند از :نوك ساقه ،نزدیك نوك ریشه ،جوانه های جانبی و حلقه های زاینده .این
حلقه ها مریستم هایی هستند كه در ریشه و ساقه پدید می آیند و با فعالیت خود باعث افزایش قطر ریشه و
ساقه می شوند .در هر یك از مناطق رشد و نمو ،تمایز طی مراحل زیر انجام می گیرد:
   ١مرحله تكثیر :در این مرحله سلول های مریستمی به سرعت تقسیم می شوند و بر تعداد خود می افزایند.
   2مرحله بزرگ شدن :به دنبال مرحلة اول انجام می گیرد .در این مرحله سلول های حاصل از تقسیم
توانایی تقسیم را از دست می دهند ولی بر ابعاد آنها افزوده می شود و این بزرگ شدن تا آنجا ادامه می یابد که
سلول ها به حداكثر اندازه خود برسند.
   3مرحله تمایز :در این مرحله هر دسته از سلول ها به تناسب كاری كه انجام می دهند ،تغییر ساختاری
می دهند و بافت های گوناگون را پدید می آورند.
رشد نخستین و رشد پسین
رشد نخستین ،بیشتر شامل رشد طولی ریشه و ساقه و پیدایش شاخه ها و ریشه های فرعی است .با این
توصیف رشد نخستین در همه گیاهان چوبی و علفی عمومیت دارد .رشد پسین همان طور كه قب ً
ال هم اشاره
كردیم شامل افزایش قطر ریشه و ساقه است .نهانزادان آوندی و اغلب نهاندانگان تك لپه ای رشد قطری ندارند.
در آنها ساختمان پسین به وجود نمی آید .بنابراین رشد پسین مخصوص نهاندانگان دولپه ای و بازدانگان است.
رشد طولی ریشه
برای مشخص كردن منطقه رشد طولی در ریشه ،انتهای یك ریشه درحال رشد را به وسیله مركب مخصوص
میلی متر به میلی متر عالمت گذاری می كنیم .پس از چند روز مشاهده می شود كه حداكثر رشد معموالً در
میلی متر دوم و سوم صورت گرفت و بخش های مربوط به كالهك و تارهای كشنده ثابت باقی مانده است.
به این دلیل گفته می شود كه تمركز رشد ریشه نزدیك به انتهاست.
آوند آبکش

روپوست

آوند چوب
تارهای کشنده

مریستم جانبی

منطقه تقسیم سلولی

پروکامبیوم
پروتودرم

آندودرم
آوند آبکش اولیه
آوند چوب اولیه

مریستم انتهایی
یا مریستم رأسی
کالهک ریشه

(ب)

مریستم انتهایی یا مریستم رأسی
کالهک ریشه

روپوست
پوست
پروتودرم
مریستم
جانبی
پروکامبیوم

(الف)

شکل 36
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مریستم هاگزا

رشد طولی ساقه
برای مشاهده رشد طولی در ساقه ،ساقه نورسته ای
را در روی گیاه آماده كرده و طول آن را برحسب
میلی متر اندازه می گیریم آنگاه آن را به حال خود
می گذاریم و در فواصل زمانی معین مجددا ً طول آن
را می سنجیم .مشاهده می شود كه رشد طولی در
نوك ساقه و در منطقه وسیع تری به طول چند ده
سانتی متر انجام می شود.

مریستم نهنجی

حلقه بنیادی
ب

پوسته
مریستم خفته
حلقه بنیادی
مغز

ساخت و كار مریستم نوك ساقه
در نوك ساقه ،انواعی از سلول های مریستمی
كه از دیدگاه سلول شناسی با یكدیگر متفاوت اند
دیده می شود .در بیرونی ترین بخش جوانة انتهایی
چندین الیة سلول سطحی به نام پوسته و در زیر
آنها توده ای سلول های مریستمی به نام مریستم
مغز و در بین پوست و مغز ،مریستم دیگری به نام
مریستم خفته وجود دارد .مریستم خفته شامل
پیش مریستم هاگزا و پیش مریستم نهنج زا است.
این مریستم ها در هنگام فعالیت رویشی گیاه فعالیت
ندارند و به همین جهت به آنها مریستم های خفته
می گویند ،ولی در هنگام گل زایی این مریستم ها
فعال می شوند و بخش های مختلف گل را به وجود
می آورند.

الف
شکل 37
برگ اولیه
برگ
مریستم انتهایی یا
مریستم رأسی

جوانه جانبی

شکل 38

پیدایش ریشه های فرعی
ضمن بررسی و مطالعه ساخت و كار مریستم های نوك ساقه با نحوة پیدایش برگ ها ،گل ها و شاخه ها آشنا
شدید .در اینجا چگونگی پیدایش ریشه های فرعی را بررسی می كنیم .در برش عرضی ریشه دیدیم كه
خارجی ترین الیة استوانه مركزی الیة ریشه زا (یریسیکل) است .علت نام گذاری این الیه بدین مناسبت است
كه سلول های آن پس از تقسیمات متوالی ،خاستگاه ریشه های فرعی می شوند .به این ترتیب كه از تقسیم
سلول های الیه ریشه زا كه در مقابل آوندهای چوبی قرار دارند ،سلول های بنیادی شبیه آنچه نزدیك به انتهای
ریشه است به وجود می آیند.
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رشد پسین
رشد پسین مربوط به فعالیت مریستم های پسین است .فعالیت این مریستم ها موجب رشد قطری ساقه و ریشه
می شود .این مریستم ها به صورت دایره (در برش عرضی) و استوانه (در طرح فضایی) در استوانه مركزی و
به صورت نیم حلقه هایی در پوست ریشه و ساقه وجود دارند .مریستم پوست را الیة زایندة چوب پنبه ـ پوست و
مریستم پسین استوانه مركزی را الیه زاینده چوب ـ آبكش یا كامبیوم می نامند.

وب

چ
مغز

نبه

چو

بپ

چوب پنبه

چوب تابستانه
چوب بهاره

پوست

(الف)

آوند آبکش
اولیه

آ
وندهای چوب
ی سال اول

آبکش
ساز کامبیوم
آوند
ی سال دوم
وندهای چوب
آ

الیه زا

مغز

پوست

آوند چوبی
اولیه

ینده پوست

(ب)

پوست

الیه زاینده،
چوب آبکش
آوندهای
آبکش اولیه
آوند چوبی اولیه

(ب)

(الف)

ریشه

شکل 39

(ج)

ساقه

الیه زاینده استوانه مرکزی (کامبیوم)
شکل باال موقعیت الیه زاینده استوانه مرکزی و عملکرد آن را پس از دو دوره فعالیت ،در ریشه و ساقه نشان
می دهد .همان طور که مشاهده می کنید سلول های این الیه در سمت خارج بافت های آبکشی پسین و در سمت
داخل بافت های چوبی پسین را به وجود می آورند و با این عمل بر قطر استوانه مرکزی می افزایند.
الیه زاینده چوب پنبه ـ پوست
چوب پنبه و پوست از الیة ویژه ای به وجود می آید كه برخالف كامبیوم جایگاه مشخصی ندارد و به صورت حلقة
پیوسته نبوده و فعالیت آن همیشگی نیست و ممكن است در زیر اپیدرم یا در بخش هایی از پوست تشكیل شود
و برای دوره ای فعالیت كند و سپس از عمل باز ایستاده و دوباره در بخش دیگری از ریشه یا ساقه به وجود آید.
از تقسیم سلول های این الیه از خارج بافت چوب پنبه و از داخل پارانشیم های پوستی به وجود می آید.
به علت نفوذناپذیر بودن بافت چوب پنبه طبقات سطحی به صورت صفحه حلقه و نوار از تنه درخت جدا شده و
می ریزد .در گونه ای بلوط فعالیت الیة زاینده پوست منتهی به تشكیل الیه هایی از بافت چوب پنبه می شود كه
آن را از سطح گیاه بریده و در صنعت مورد استفاده قرار می دهند .به طوركلی بافت چوب پنبه در گیاه به ویژه در
بخش های زیرزمینی نقش حفاظتی را به عهده دارد.
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شکل40

متابولیسم
سلول های بدن جانداران برای تأمین انرژی الزم و ادامة زندگی مولكول های غذایی را تجزیه می كنند و انرژی
حاصل از این تجزیه در مولكول های مخصوصی كه به اختصار  ATPنامیده اند ،اندوخته می شود .سپس در
موقع نیاز مولكول های  ATPتجزیه و انرژی اندوخته ای را آزاد می سازند.
به كمك این انرژی مولكول های جدید و مورد نیاز در سلول ساخته می شوند .این عمل سلول را ماده سازی
می گویند كه به رشد سلول منجر می شود .به مجموعة این واكنش های شیمیایی پیوسته كه ضمن آن انرژی
ذخیره آزاد یا تبدیل می شود ،متابولیسم (سوخت و ساز) می گویند .مهمترین فرایندی كه ضمن آن انرژی
الزم برای اعمال حیاتی همه جانداران به دام می افتد و ذخیره می شود فتوسنتز نام دارد كه موضوع این بخش
است .موضوع دیگری كه در این بخش با آن آشنا می شوید ،تنفس است كه شامل واكنش های انرژی زا در
درون سلول هاست.
فتوسنتز
فتوسنتز فرایند ذخیره انرژی است كه در حضور نور در جانداران سبزینه دار رخ می دهد .ضمن این فرایند
انرژی نور خورشید به دام می افتد و در مولكول های قند ذخیره می شود .وقتی در كلروپالست ها آب و کربن
دی اكسید با هم تركیب می شوند ،قند حاصل می آید و اكسیژن به عنوان یك مادة دفعی آزاد و وارد جو
می شود.
كربن دی اكسید
مقدار این گاز در جو به طور متوسط حدود  0/03درصد است .این گاز از طریق روزنه های هوایی وارد برگ
می شود .سپس در الیه نازك آبی كه دیواره سلول های میانبرگ را فراگرفته متصل می شود و از طریق انتشار
وارد سلول ها می شود و به كلروپالست ها می رسد .مقدار كربن دی اكسید كه به طور دائم در طول روز به وسیله
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همه گیاهان سبز از جو گرفته می شود ،بسیار زیاد است .برای مثال  10000بوته ذرت كه در زمینی برابر
 ١٠٠٠مترمربع كاشته شده اند ،در فصل رشد بیش از  2500كیلوگرم كربن در خود ذخیره می كنند.
برای تأمین این مقدار كربن حدود  11تن كربن دی اكسید الزم است .كربن دی اكسید مصرف شده در
فتوسنتز ،كربن و اكسیژن موجود در ساختمان قند را تأمین می كند.
نور
طیف وسیعی از پرتوها از خورشید به فضا منتشر می شود .میزان انرژی این پرتو ها در هر ثانیه معادل یك
میلیون برابر تمام ذخایر سوخت های فسیلی كرة زمین محاسبه كرده اند .این پرتوها به صورت ذرات كوچكی
به نام فوتون یا كوانتوم متراكم و پراكنده می شوند .فوتون ها دارای تواتر بوده و انرژی هر فوتون بستگی به میزان
تواتر آن دارد .فوتون ها یا پرتوهایی كه طول موج كمتری داشته باشند ،انرژی و قدرت نفوذ بیشتر و آنهایی كه
توان موج بیشتری دارا باشند ،انرژی و قدرت كمتری دارند .در ضمن هر قدر پرتوها دارای انرژی بیشتری
باشند ،نیروی بیشتری برای جابه جا كردن الكترون های یك ماده خواهند داشت.

شکل41

كلروفیل
چند نوع كلروفیل شناخته شده است كه در همه آنها یك اتم منیزیم وجود دارد .ساختمان كلروفیل با بخش
آهن دار هموگلوبین خون جانوران شباهت دارد.
غشای تیالكوئیدهای كلروپالست های بیشتر گیاهان دو نوع كلروفیل دارد .كلروفیل  aو كلروفیل  .bكلروفیل
 aسبز متمایل به آبی و كلروفیل  bسبز متمایل به زرد است .به طور معمول مقدار كلروفیل  aدر كلروپالست
 3برابر مقدار كلروفیل  bاست.
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فتوسیستم ها
بر روی تیالكوئیدهای كلروپالستها
مجموعههایی از حدود  250تا  400مولكول از
رنگیزههای مختلف (بهطور عمده كلروفیل ،a
كمی كلروفیل  bو كاروتنوئیدها) همراه با برخی
پروتئینها گرد هم آمده و مجموعههایی بهنام
فتوسیستم را بهوجود میآورند .فتوسیستمها
محل بهدام انداختن انرژی نوری هستند .در
هر فتوسیستم مولكولهای كلروفیل  aمركز
واكنشاند و بقیة رنگیزهها انرژی نوری را
گرفته و به مولكولهای كلروفیل  aانتقال
میدهند.

شکل 42

واكنش های شیمیایی فتوسنتز
یك دسته از واكنش های فتوسنتز در حضور نور انجام می شوند .اینها را واكنش های وابسته به نور (واكنش های
روشنایی) می نامند .دسته دوم واكنش هایی هستند كه برای انجام آنها وجود نور الزامی نیست .این واكنش ها
كه هم در تاریكی و هم در روشنایی انجام می شوند ،واكنش های مستقل از نور (واكنش های تاریكی) نام دارند.

شکل 43
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واكنش های مستقل از نور
این واكنش ها به طور مستقیم به نور وابسته نیستند .در این مرحله  CO2احیاء و اولین تركیبات آلی ساخته
می شوند .برای احیای كربن دی اكسید ،هیدروژن و انرژی الزم است.
بازده فتوسنتز
بازده یك دستگاه از طریق اندازهگیری انرژی مصرف شده نسبت بهانرژی دستگاه تعیین میشود .طبق قانون
دوم ترمودینامیك ،تبدیل انرژی در هیچ دستگاهی صددرصد نیست ،یعنی همه انرژی داده شده بهیك دستگاه
بهانرژی قابل استفاده تبدیل نمیشود .در واقع هیچ تبدیلی در انرژی صورت نمیگیرد مگر اینكه همراه آن
مقداری از انرژی بهصورت گرما هدر رود .بر این اساس از كل انرژی خورشیدی كه بهبرگ میتابد حدود ٣/5ـ  0/5
درصد در انجام فرایند فتوسنتز مصرف و درصورت انرژی شیمیایی نهفته در مواد آلی مانند هیدراتهای كربن
اندوخته میشود و بقیه آن بهصورتهای مختلف مانند بازتابش گرما ،تبخیر و غیره هدر میرود.
عوامل مؤثر بر شدت فتوسنتز
شدت فتوسنتز را از میزان اكسیژنی كه در واحد زمان از یك گیاه متصاعد می شود و یا میزان كربن
دی اكسیدی كه در واحد زمان جذب گیاه می شود ،محاسبه می كنند .عوامل درونی و عوامل بیرونی در شدت
فتوسنتز مؤثرند.
تنفس
گیاهان و سایر جانداران موقعی می توانند به زندگی ادامه دهند كه قدرت تجزیه مولكول های پیچیدة مواد
آلی (غذا) و استفاده از انرژی اندوخته شده در آنها را دارا باشند .عمل اكسیداسیون مواد   آلی كه منتهی
به آزاد شدن انرژی می شود ،مستلزم جذب اكسیژن از راه منافذ روی برگ ،ساقه و ریشة گیاه است .بنابراین
تظاهرات خارجی تنفس عبارت است از جذب  O2و دفع  CO2یعنی مبادالت گازی بین گیاه و محیط .ولی
به طوری كه در زیست شناسی جانوری مطالعه می كنید تنفس واقعی یعنی واكنش های شیمیایی اساسی كه
منجر به شكسته شدن مولكول های مواد آلی و رها شدن انرژی می شود .این واکنش ها در درون سلول ها انجام
می پذیرد و ما از آن به عنوان تنفس سلولی نام می بریم.
شدت تنفس
مقدار اكسیژن جذب شده و یا كربن دی اكسید دفع شده را در واحد زمان ،شدت تنفس می گویند .اگر تعریف
شدت فتوسنتز را به خاطر بیاوریم ،مالحظه می كنیم كه تبادالت گازی در این دو فرایند عكس یكدیگرند .در
تنفس اكسیژن و هیدرات كربن به مصرف می رسد و آب و  CO2تولید می شود .درصورتی كه در فتوسنتز آب
و  CO2به مصرف می رسد و اكسیژن و كربوهیدرات ها به وجود می آیند.
كسر تنفسی
اگر گازهای تنفسی گیاه را به طور دقیق بررسی كنیم ،می بینیم كه معموالً حجم كربن دی اكسید دفع شده
از گیاه برابر حجم اكسیژن جذب شده نیست .نسبت بین این دو را كسر تنفسی می نامیم .این كسر برحسب
مراحل مختلف رویش و گل دادن گیاه متفاوت بوده و تا حدودی نوع ماده ای كه در واكنش های تنفسی تجزیه
می شود را مشخص می سازد.
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انتظار

توانمندی در دستهبندی مرفولوژیکی سیستمیک 3

تعیین و تفکیک اجزای
ـ تعیین تفکیک اجزای یاخته
یافته ـ بافت و انواع آن ـ
ـ بافت
اندامهای گیاهی ـ انواع ـ اندامهای گیاهی و نامگذاری در حد انتظار دستهبندی گیاهان باغی
ریشه ـ ساقه ـ برگ ـ گل،
گیاهان از روی شکل ظاهر
میوه و دانه
پایین تر از
تفکیک گیاهان
حد انتظار
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زمانی هنرجو شایستگی کسب می کند که  2نمره از  3نمره میانگین نمره تکالیف عملکردی را اخذ کند.
نمره کلی درس زمانی لحاظ می شود که هنرجو در کلیه پودمان ها شایستگی را کسب کند.
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