
فصل 5
کشاورزی و دامپروری
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بخوانیم
ــت  ــد. فّعالي ــت مي آي ــه دس ــان ب ــا، از گياه ــان و دام ه ــاز انس ــورد ني ــي م ــواد غذاي م

ــد. ــاورزي مي گوين ــان را كش ــد گياه تولي
در گذشته بيشتر فّعاليت هاي كشاورزي با ابزار ساده و به وسيله دست انجام مي شده است: 

مانند شخم زمين با بيل، آبياري دستي

امروزه به دليل رشد زياد جمعيت و نياز فراوان مردم به مواد غذايي، بسياري از فّعاليت هاي 
با  محصول  برداشت  تراكتور،  با  زمين  شخم  مانند  مي شود.  انجام  ماشين  با  كشاورزي 

ماشين كمباين.

استفاده از ماشين در كشاورزي سرعت كار را  افزايش مي دهد و باعث مي شود زمين هاي 
زيادي كاشته شود و در نتيجه محصوالت بيشتري به دست آيد.

با آخرين  مانند ساير علوم رشد كرده است و الزم است كشاورزان  پس كشاورزي هم 
روش های علمی در اين زمينه آشنا شوند تا سرعت و ميزان توليدات آنها بيشتر شود.
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به تصویرهای زیر توجه كنيد؛ همان طور كه مي بينيد، در همه این سفره ها سبزی وجود دارد.

آبگوشت با سبزی تازه

سبزی در سفرۀ افطار

نان، پنير، گردو، سبزی

پلو، خورشت، آش، سبزی

به سبزي كه همراه با غذا خورده مي شود، سبزي خوردن مي گويند.
آيا مي توانيد چند نمونه ديگر، از موارد مصرف سبزي را بنويسيد؟ سبزي پلو، سبزی ....................  و سبزي 

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

سبزي خوردن، به صورت خام مصرف مي شود و حتمًا بايد 
قبل از مصرف، به خوبي شسته و ضدعفوني شود.

توجه
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......................................

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

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

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

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

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

سبزي هاي زیر، به عنوان سبزي خوردن مصرف مي شوند، نام هر یك را بنویسيد.

سبزی ها دارای برخی ويتامين ها و مواد معدنی ضروری بدن می باشند. پس خوردن آنها به سالمتی انسان 
كمک می كند.
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......................................

آش رشته

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

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

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

در تصاویر زیر، برخي غذاهایي كه در تهية آنها از سبزي استفاده شده است، مي بينيد. جاهاي خالي 
را مثل نمونه پر كنيد.

نام چند غذای ديگر را كه با سبزي پخته مي شود، بنويسيد.

...................................... و...................................... و......................................
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از بعضي سبزي ها، در درست كردن ساالد استفاده مي شود.

همان طور كه می بينيد، سبزی از مواد غذايی پر مصرف ما است.
چرا سبزی می خوریم؟

 سبزی ها، يکی از مواد غذايی بسيار الزم و ضروری هستند كه مصرف آنها به سالمتي انسان كمک 
مي كند و بايد جزء غذاي روزانه هر فردي باشد.

ساالد كلمساالد كاهو

ساالد شيرازی

به ياد داشته باشیم، قبل از مصرف  تمامی سبزي ها، بايد 
آنها را كاماًل شست و ضدعفوني كرد.

توجه

در مورد فوايد مصرف سبزي، با هم صحبت كنيد.

گفت وگو كنید
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تصاویر زیر، مراحل سبزي كاري را نشان مي دهد، در مورد آن گفت و گو كنيد.

فّعاليت كاشت سبزی ها را، » سبزی كاری« می گويند.

شخم زدن زمين

بذرپاشی

آبياری

نرم كردن زمين

كوددهی

برداشت

سبزي كاري
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آماده كردن بستر كاشت فّعالیت 1

به  كشاورزانی كه سبزی می كارند »سبزی كار« می گويند.

سبزي كاری داراي چهار مرحله است:
 آماده كردن بستركاشت

 كاشت 
 مراقبت از گياه 

 برداشت

در برخی موارد به دليل سردی هوا و يا نداشتن باغچه، امکان كاشت سبزی در محيط باز وجود ندارد؛ كسانی 
كه عالقه مند به اين كار می باشند از جعبه های كاشت و يا گلدان برای پرورش سبزی استفاده می كنند.

وسایل و مواد مورد نياز:
خاك مناسب ) ماسه ، خاك رس،كود(

- بيلچه       
- سرند                      

- دستکش
- آبپاش                                      

- جعبه كاشت يا گلدان



135

مراحل انجام كار:
1- لباس و كفش مناسب كار را بپوشيد.

2- ابزار و وسايل كار مناسب خود را تحويل بگيريد.
3- از بين ظرف هاي كاشت، ظرفي را كه مناسب كاشت سبزي است، انتخاب كنيد.

4- خاك باغچه ای را كه در اختيار داريد، سرند كنيد.
5- كود دامی كاماًل پوسيده شده را سرند كنيد.

مساوی  نسبت  به  را،  شده  سرند  كود  و  خاك   -6
مخلوط كنيد.

7- ظرف مناسب كاشت را، به محل كاشت بياوريد.
ظرف مناسب سبزی كاری

الف( ظرف را از هر جنسی، می توانید انتخاب كنید؛ پالستیکی، 
چوبی و....

ب ( ظرف بايد در مقابل رطوبت، مقاومت داشته باشد.
ج ( ظرف بايد سبک باشد.

د( حداقل 12 سانتی متر عمق داشته باشد.

در صورتي كه از جعبه هاي میوه، 
براي كاشت گیاه استفاده مي كنید، 
نايلون  با  را  كنارۀ آن  و  بايد كف 
در  را  كوچکي  و سوراخ  بپوشانید 
هنگام  تا  كنید  ايجاد  نايلون  كف 
آن  از  اضافه  آب  گیاه،  آبیاری 

خارج شود.  

بیشتر بدانید

نکته
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8- دركــف جعبــه، يــک اليــه ٢-٣ ســانتی متری، 
شــن درشــت )نخــودی( بريزيــد.

ــج روی  ــه تدري ــوط را، ب ــتری مخل ــواد بس 9- م
ــا پشــت بيلچــه فشــرده و  ــد و ب ــه شــن بريزي الي

ــد. ــاف كني ص

12- آبياری را به آرامی، تا زمانی كه مقداری آب از سوراخ كف جعبه خارج شود، ادامه دهيد.
13- ظرف ها را تا زمان كاشت )در محلی كه دبير تعيين می كند( نگهداری كنيد.

فّعالیت هايي كه شما در اين مرحله انجام داديد، مرحله 
آماده كردن بستر كاشت است.

برای به دست آوردن گیاه خوب و سالم، بايد در انتخاب 
بذر خیلی دقت كرد.

نوع بذر را دبیر تهیه می كند.
شما بايد قبل از كاشت، بذر را تمیز و پاک كنید تا علف 

هرز يا بذر خراب، كاشته نشود.

نکته

نکته

10- حدود ٢ سانتی متر مانده به لبۀ جعبه، ريختن 
خاك را در جعبه پايان دهيد.

11- پس از پرشدن ظرف، آن را آبياری كنيد.
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كاشت بذر در بستر خاك فّعالیت 2

5- به فاصله ٢-٣ سانتی متر، يک بذر اسفناج، در 
شيار قرار دهيد.

دقت كنيد تاريخ مصرف بذر تمام نشده باشد.

براي ايجاد فاصله مناسب بین شیارها می توانید از يک 
قطعه چوب به طول ٦-٨ سانتي متر استفاده كنید. نکته

وسایل و مواد مورد نياز:

- جعبه كاشت آماده شده، در مرحله قبل 

- بذر اسفناج بسته بندی شده

مراحل انجام كار:

3- شيارهايی به فاصله ٦-٨ سانتی متر از يکديگر 
روي سطح خاك ايجاد كنيد.

نظر  در  سانتی متر،   ٢ حدود  را،  شيارها  عمق   -4
بگيريد.

1- لباس مناسب كار را بپوشيد.
2- جعبه كاشت گروه خود را، به محل كاشت بياوريد. 
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6- پس از كاشت، روی بذرها را با مواد پوششی يا 
خاك بستر بپوشانيد.

7- با كف دست، بستر كاشت را مقداری فشرده 
كنيد.

8- جعبه را به آرامی آبياری كنيد.

صورت  به  شده،  تعيين  محل  در  را  جعبه ها   -9
مرتب قرار دهيد.

10- روی جعبه را با نايلون بپوشانيد.

11- در پايان كار، ابزار و وسايل كار را تميز كرده 
و تحويل دهيد.

و  دست  و  كرده  عوض  را  خود  لباس های   -12
صورت خود را بشوييد.

به فّعالیت هايي كه شما در اين مرحله انجام داديد، عملیات كاشت 
گفته می شود.

نکته
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كارتي مانند نمونۀ زير، تهيه كنيد و نام اعضاي گروه، نام بذر و تاريخ كاشت را روي آن بنويسيد و روي 
جعبه نصب كنيد. در مراحل بعد، نوبت هاي آبياري، تاريخ سبز شدن بذر و چيدن محصول را نيز روي كارت 

يادداشت كنيد.
به نمونه زير توجه كنيد:

 گياهان هم مانند انسان موجودات زنده هستند.

 برای زنده ماندن به آب، هوا و غذا نياز دارند.

 بايد از سرما و گرما محافظت شوند.

 همچنين گياهان احساس دارند و دوست داشتن را می فهمند، پس با آنها دوستانه رفتار كنيد.

وسایل و مواد مورد نياز: 

- آبپاش                                    
- بيلچه

- آب آبياری                        
- دستکش

نام و نام خانوادگي 
اعضاي گروه

تاریخ چيدن محصولتاریخ سبز شدن بذرميزان نياز به آبياريتاریخ كاشتنام بذر

روزانه يک بار99/٨/10شاهی

مراقبت از گياه

آيا مي دانید؟

فّعالیت 3
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مراحل انجام كار:

جعبه  مرتبه  يک  روز،   ٣ تا   ٢ هر  فاصلۀ  به   -1
كاشت  خود را آبياری كنيد.

گياه  اسفناج  از  غير  كردن،  سبز  از  پس  اگر   -2
خارج  خاك  از  را  آن  كرديد،  مشاهده  را  ديگري 

كنيد.

3- اگر تعداد اسفناج سبز شده، در قسمتی از جعبه 
زياد بود، از خاك بيرون بياوريد.

بذر كاشته  تا  ادامه دهيد؛  را  از گياه  مراقبت   -4
شده به خوبي رشد كند.

اگر رشد گياه شما كم بود، علت آن را با همکالسي ها و دبير خود بررسي كرده و براي آن راه حل پيدا كنيد.

مراقب باشید كه مقدار آب، به حدی نباشد كه از زير جعبه خارج گردد.

به كارهايي كه براي مراقبت از گیاه انجام داديد، عملیات داشت 
)مراقبت( مي گويند.

در موقع بیرون آوردن علف هاي هرز و گیاهان اضافی از خاک، 
مواظب باشید تا آسیبی به گیاهان اصلی نرسد. 

توجه

توجه

نکته
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1- با استفاده از چاقوی مناسب، برگ های اسفناج 
را به آرامی از باالی خاك، ببريد.

كارت گروه خود را بررسي كنيد؛ با راهنمايي دبير، مشخص كنيد از زمان كاشت بذر تا چيدن محصول چند 
روز طول كشيده است؟

2- سبزی هايی را كه چيده ايد، داخل سبد بريزيد.

3- جعبه را آبياری كنيد و در محل خود قرار دهيد.

4- مراقبت از گياه را، تا برداشت مجدد، ادامه دهيد.

به چيدن و جمع آوري محصول، برداشت می گويند.

با راهنمايی دبیر بذر سبزی های ديگر را به همین ترتیب در خانه خود 
پرورش دهید.

عمل برداشت را، با احتیاط انجام دهید. زيرا برخي سبزي ها، مانند 
اسفناج، شاهی و. .. را مي توان چند بار برداشت كرد.

فّعالیت هايي كه در اين مرحله انجام داده ايد، برداشت محصول نامیده می شود.

توجه

نکته

كار در خانه

وسایل و مواد مورد نياز: 

- چاقوی يک بار مصرف

- سبد كوچک
- دستکش

مراحل انجام كار:

برداشت محصول فّعالیت 4
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وسایل و مواد مورد نياز: 
- بيلچه

- كيسه يا ظرف زباله
- دستکش

جمع كردن گلدان ها و جعبه ها برای استفاده مجدد

 كاشت سبزي در باغچه مدرسه

فّعالیت 5

فّعالیت تکمیلي

1- لباس مناسب كار را بپوشيد. 
2- همۀ جعبه ها و گلدان ها را در محلّی كه دبير تعيين می كند، جمع كنيد.

3- محتوای )مواد بستری( جعبه ها را در يک محل خالي كنيد.
4- مواد بستری را، برای استفاده مجدد، درون كيسه ريخته و در محل مناسبی نگهداری كنيد.

5- جعبه ها و كيسه هاي سالم را، در محلي كه دبير تعيين مي كند، نگهداری كنيد.
6- جعبه های شکسته، نايلون های پاره شده و ... را برای بازيافت، در كيسه هاي جداگانه بريزيد.

7- در پايان كار، ابزار و وسايل كار را تميزكرده و تحويل دهيد.
8- لباس كار خود را عوض كنيد و دست و صورت خود را بشوييد.

در صورتي كه مدرسه شما، باغچه مناسبي براي كاشت سبزي دارد، يک نوع بذر را در آن بکاريد. مراحل 
كاشت در باغچه نيز، مانند مراحل كاشت بذر در جعبه است.

مراحل انجام كار:

وسایل و مواد مورد نياز: 

- بيل باغباني 
- بيلچه 

- شن كش 

- بذر و كود
- چنگک 

- مواد بستری )ماسه، كود دامی، خاكبرگ(
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همانند تصويرهای زير، مراحل مختلف سبزی كاری را در باغچه انجام دهيد.
مرحله )1(: آماده كردن بستر كاشت

بيل زدن زمين                                                                صاف كردن زمين

مراحل انجام كار:

كرت بندی                                                                   كوددهی
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مرحله ) 4 (: برداشت محصول 

برداشت

مرحله ) 3 (: مراقبت از گياه

آبياری                                                              وجين كاری

مرحله ) 2 ( :كاشت بذر

           بذر پاشی                                                       سرند كردن
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كشاورزان عالوه بر سبزي كاري، گياهان گوناگوني را پرورش مي دهند؛ مانند برنج، چغندر قند، سيب زمينی، 
ميوه های جاليزی و ...

تصاوير زير برخي از اين گياهان را نشان مي دهد. 

آشنايي با گیاهان زراعي

گندم                                               برنج    

ذرت                                               جو    
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در زمين هاي زراعی، بسياري از كارها، با ماشين هاي كشاورزي انجام مي گيرد. 
به تصاوير مربوط به مراحل كاشت گندم، در مزارع بزرگ توجه كنيد.

شخم                                                            كاشت

آبياری                                                              برداشت
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در تصاوير زير، برخی از غذاهايي را كه از غالت تهيه شده است، می بينيد.

در مصرف مواد غذايي، صرفه جويي كنيد و از آنها به اندازه و به درستي، استفاده كنيد.
غذا را، با نام خدا شروع كنيد و پس از غذا خوردن، خدا را شکر كرده و براي كشاورزان دعا كنيد.

پلوماكارونی

نان
انواع كیک، بیسکوئیت و شیرينی ها هم از آرد غالت تهیه 

می شوند. بیشتر بدانید
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به تصاویر زیر نگاه كنيد و در مورد آنها صحبت كنيد.

با يادگيري مهارت هاي مربوط به كشاورزي، مي توان در مزارع مختلف كشاورزي به كار مشغول شد و از 
اين راه، درآمد كسب كرد.

بررسی كنيد

سه شغل ديگر، در ارتباط با كار كشاورزي بنويسيد و در مورد وظايف يکي از شغل ها، گزارشي تهيه كنيد.

شناخت مشاغل

فّعاليت پيشنهادی دبير يا دانش آموز:
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
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1- نحوة عملکرد خود را در هر يک از فّعاليت های زير، عالمت بزنيد.

فّعاليت هاردیف
به طور صحيح 
 انجام می دهم

با راهنمایي 
دیگران

 انجام مي دهم

نياز به تالش 
بيشتر دارم

سرند كردن خاك1

مخلوط كردن خاك و كود2

آماده كردن بستر كاشت در جعبه3

كاشت بذر4

آبياري گياه5

وجين كاری6

چيدن سبزي7

رعايت نکات بهداشتي و ايمني8

با توجه به نتايج ارزيابی خود، درصورتی كه در برخی از فعاليت ها مهارت كامل را پيدا نکرده ايد، با راهنمايی 
دبير تمرين های بيشتری را انجام دهيد.

2- يکي از فّعاليت هاي مورد عالقۀ من در اين فصل .......................................................................................  بود.
من برای اين فّعاليت از مواد و وسايل زير استفاده كردم.  

.................................................................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................................................................
من با مهارتی كه در اين فصل پيدا كرده ام، می توانم .................................................................................................
 .................................................................................................................................................................................................

خود ارزيابي
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دامپروری

گروهی از كشاورزان، دام های اهلی را نگهداری و پرورش می دهند.
دام های اهلی انواع مختلفی دارند.

گوسفندان از دام های اهلی بسيار با ارزش هستند.

برخی از گوسفنددارها، گوسفندان خود را با چرا در علف زارهای طبيعی )مراتع( پرورش می دهند.

به تصاویر نگاه كنيد و در مورد انواع گوسفند گفت وگو كنيد.

به بچۀ بز چه می گويند؟
به بچۀ ميش چه می گويند؟

گفت وگو كنید

چرای گوسفندان در مرتع

ميش و برهبز و بزغاله

فکر كنید
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بــه كســی كــه گلــه گوســفندان را در 
ــبان  ــا ش ــان ي ــد، چوپ ــف زار می چران عل

میگوینــد.

هــر چوپــان تعــدادی »ســگ گلــه« همــراه 
خــود دارد.

سگ گله چه اهّميتی دارد؟

گفت وگو كنید

ــد.  ــرورش می دهن ــداری و پ ــفندداری نگه ــل گوس ــود را در مح ــفندان خ ــفنددارها، گوس ــی از گوس برخ
ــروزه بيشــتر رواج دارد. ــن روش ام اي

گوسفندداری
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غذای اين گوسفندان، گياهان علوفه ای يا خوراك دام است.

بهداشت و سالمتی گوسفندان به دقت مورد توجه قرار می گيرد.

مراقبت از گوسفنداننظافت محل نگهداری

تغذیه دام
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به تصويرهای زير نگاه كنيد. گوسفندان چه استفاده هايی برای ما دارند؟
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مشاغل بسیار زيادي در دامپروري ها وجود دارد؛ مانند: 
-  كارگران مسئول تغذيه دام   -  كارگران مسئول نظافت جايگاه دام 

-  كارشناس تغذيه دام            -  دامپزشک و ...
آيا مي دانید

شناخت مشاغل

به تصویرهای زیر نگاه كنيد و در مورد آنها، با هم صحبت كنيد.
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برخي بيماري ها بين انسان و دام مشترك است، مانند: تب مالت و سل 
برای جلوگيري از انتقال اين بيماري ها، بايد به موارد زير توجه كنيد:

 از شير جوشيده و گوشت كاماًل پخته، استفاده كنيد.
 گوشت و شير را از فروشگاه هاي معتبر بخريد.

 از نزديک شدن به دام هاي بيمار، خودداري كنيد.
آيا در منطقه شما گوسفندداری وجود دارد؟

بازدید :
در صورت امکان به همراه دبير خود به يک مركز دامپروري برويد و در فّعاليت هاي زير، با مسئوالن و 

كارگران آن بخش همکاري كنيد.
 تميز كردن جايگاه دام و آبشخورها 

 تغذيه دام ها 
 همکاري در تميز كردن دام ها 

هنگام انجام فّعاليت هاي دامپروري، نکات بهداشتي و اخالقي زير را رعايت كنيد:
 هنگام كار از روپوش و چکمۀ مناسب، استفاده كنيد.

 به كاركنان دامپروري، احترام بگذاريد و دستورات آنها را انجام دهيد.
 قوانين و مقررات مربوط به محيط را رعايت كنيد.

 از ترساندن حيوانات يا شوخی كردن به ويژه با قوچ ها خودداری كنيد.

درمورد بازديدی كه انجام داده ايد، بحث و گفت وگو كنيد؛ گزارشي از بازديد خود در كالس ارائه دهيد؛ در 
گزارش خود به سؤاالت زير پاسخ دهيد.

شما در مركز دامپروري، چه فّعاليت هايي را انجام داديد؟

گفت وگو كنید

خير بلي آيا كارگران، از روپوش و چکمۀ كار استفاده كرده بودند؟

خير بلي آيا كارگران، رفتار مناسبي با شما و همکاران خود داشتند؟

خير بلي آيا جايگاه دام، بهداشتي بود؟

خير بلي آيا ظرف غذا و آب دام ها بهداشتي بود؟

خير بلي آيا به كار دامپروري عالقه مند هستيد؟
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آيا می دانيد مشاغل بسيار زيادی، در پرورش آبزيان وجود دارد مانند:
- صيادان ماهی                                     - كارشناسان تغذيه بهداشت ماهی

- فروشندگان ماهی                                - كارگران استخرهای پرورش ماهی
- دامپزشک

آيا در منطقه شما، پرورش آبزيان وجود دارد؟
در صورت امکان، بازديدي از يکي از مراكز پرورش آبزيان به عمل آوريد و گزارشي از بازديد خود به دبير 

ارائه دهيد.

بسيار آبزيان ما  برای  اين جانوران  از  زيادی در آب زندگی می كنند. برخی  جانوران 
مفيد هستند. 

در گذشته، انسان جانوران آبزی را فقط با صيد كردن بدست می آورد.

امروزه بسياری از جانوران آبزی را، در استخرهای بزرگ پرورش می دهند؛ به اين فّعاليت، آبزی پروری می گويند.


