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سخني با هنرجویان عزیز

هنرجوی گرامی کتاب همراه هنرجو از جمله اجزای بستة آموزشی است
که در نظام جدید آموزشی برای شما طراحی و تألیف و در جهت تقویت
اعتمادبه نفس و ایجاد انگیزه در نظر گرفته شده است .این کتاب شامل
محتواهای مرتبط و استخراج شده از دروس دیگر رشتة تحصیلی شما
می باشد تا به جای حفظ کردن آنها ،با مراجعه به این کتاب از آن مطالب
برای انجام فعالیت های کارگاهی و حل مسائل استفاده نمایید .در این صورت
دیگر نیازی به مراجعه به کتاب های درسی متعدد حین انجام کار نیست و
وابستگی شما به کتاب درسی کم می شود.
با توجه به اینکه کتاب همراه هنرجو برای کل رشته تدوین می شود ،موجب
پیوند خوردن دروس و مطالب در ذهن شما در پایه های مختلف تحصیلی
می گردد .کتاب همراه هنرجو دارای کاربرد واقعی در دنیای کار است و بر
اساس نیازهای بازار کار (فعلی و آتی) و ارتقای توان کارآفرینی در آموزش
فنی و حرفه ای تألیف شده است.
بهبود زمان یاددهی ـ یادگیری ،ایجاد فرصت برای پیوند نظر و عمل ،کاهش
حجم کتاب های درسی ،کاهش اضطراب در ارزشیابی ،استانداردسازی و
ایجاد زبان مشترک و کمک به تحقق شایستگی های مادام العمر فنی و
حرفه ای از ویژگی های دیگر کتاب همراه هنرجو است.
قطع کتاب به گونه ای در نظر گرفته شده است تا امکان جابه جایی آسان
برای شما فراهم باشد و بتوانید در محیط های مختلف آموزشی و حتی
محیط کار از آن استفاده نمایید.
از محتوای این کتاب ارزشیابی صورت نمی گیرد ،بلکه می توانید از اطالعات
مندرج در کتاب برای حل مسائل و انجام فعالیت های تعیین شده استفاده
نمایید.
دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش

راهنمای بهکارگیری کتاب

مطالبی که در کتب درسی شرح داده میشوند ،عمومأ آن مقدار دانش و اطالعاتی
هستند که باید هنرجو برای اشتغال در حیطة شغلی مورد نظر در چارچوب اهداف
و برنامههای آموزشی بطور نظری و عملی یاد بگیرد؛ تا بتواند به شکل سودآوری
در رقابت با بازار عرضه و تقاضا به امر تولید محصول خاص پرداخته و از این طریق
ضمن ارتزاق خود و خانوادهاش نقشی را در توسعة اقتصادی کشور ایفا نماید.
طبیعتاً به دلیل تنوع محصول و تقاضای مصرفکنندگان از یک سو ،و تنوع شرایط
و تکنولوژی در جهان کنونی از سوی دیگر تنها با اتکاء به مطالب مندرج در کتب
درسی نمیتوان خصوصاً از بعد مباحث انسانی ،فنی و ساختاری از رسیدن به
اهداف مذکور اطمینان حاصل نمود .گاهی الزم است هنرجو در فضای وسیعتر،
بویژه از دیدگاه کشوری و جهانی و با ژرفای بیشتری به موضوع درسی نگریسته
و با داشتن یک نگرش جامع توانایی تجزیه و تحلیل مسائل و مشکالت مربوط را
داشته باشد .از این نظر در تکمیل مطالب مندرج در کتب درسی نگارندگان کتب
مذکور تالش نموده اند تا با جمع آوری آمارها ،اطالعات و دانش بیشتر و همچنین
نتایج تجربیات و آموختههای خود را همراه با بستة آموزشی برای نخستین بار در
قالب کتاب راهنما به شما نسل جوان کشور ارائة نماید.
در این کتاب ابتدا سعی شده که در بخش نخست به واحدها و ثابت هایی که
ممکن است در حوزۀ علمی خاص در سطح کشور یا جهان با آنها سرو کار داشته
باشید و چگونگی تبدیل آنها به یکدیگر پرداخته ایم.
در بخش دوم تصاویر ،فرمول ها ،معادالت و نمودارهایی مطرح شده اند که برای
درک مطالب مآخذ و مقاالت علمی ذی ربط میتوانند مفید واقع شوند .بدون
شک یادگیری این مقوله ها و معادالت کلیدی برای توسعة دانش و اطالعات
شخصی می توانند شما را به خوبی یاری نمایند.
حتماً می دانید که هر نوع محصولی تولید می کنید باید برای اینکه مورد قبول
بازار فروش قرار گیرد از ویژگی های خاصی از نظر شاخص های کشوری یا جهانی
دارا باشد .معموالً از دیدگاه مشتری کیفیت محصول از اهمیت باالیی برخوردار
است .بنابراین اطالع از استانداردهای محصول با کیفیت الزمة هر کسب و کاری

است .لذا در بخش سوم کتاب راهنما شاخص ها ،نمودارها و جداول
استاندارد مربوط به درس مورد نظر ارائه گردیده اند.
در بخش چهارم قوانین و دستورالعملهایی شرح داده شدهاند که امکان
دارد عدم اطالع از آنها نه تنها از نظر مالی بلکه حتی گاهی از نظر جانی
موجب بروز مشکالت بسیار مهمی شده و باعث توقف فرایند تولید و
شکست در امر تولید گردد .بهعنوان مثال میتوان به دستوالعملهای
مربوط به نکات ایمنی در کار و همچنین قوانین و شرایط تهیة طرح
تولید برای اخذ وام اشاره نمود.
در بخش پنجم پارهای از مطالب متفرقه درج گردیدهاند که در صورت نیاز
به مستندات ،پرسشنامهها و مدارک بیشتر جهت پیشبرد فعالیتهای
تولیدی میتوان از این نمونهها استفاده کرد.
الزم به یادآوری است که مطالب این کتاب صرفأجهت افزایش دانش
و اطالعات شما بوده و حفظ و یادگیری مطالب آن برای آمادگی در
آزمون های رسمی دورۀ تحصیلی الزامی نمی باشد و پرسشی از آنها
توسط هنرآموزان در امتحانات مطرح نخواهد گردید .اما اکیدا ً توصیه
می کنیم که اوأل محتوای این کتاب را هم زمان با پیشرفت دروس
کتاب سبزی کاری به دقت مطالعه نموده و در صورت نیاز به توضیح
بیشتر به هنرآموز مربوط مراجعه نمایید .ثانیاً آن را برای استفاده در
سال های پس از فراغت از تحصیل نیز به خوبی نگهداری نمایید .امید
است با استفاده از مطالب این کتاب در پیشرفت تحصیلی و نیز در
امر اشتغال و تولید محصول موفق باشید.

مقدمه:
داشتن اطالعاتی دربارۀ کشورهای عمدۀ تولید کنندۀ سبزیها ،تولیدکنندگان
را در جریان میزان عرضة محصوالت سبزی در دنیا قرار میدهد .از روی
این اطالعات میتوان به وضعیت تولید و تا حدودی صادرات یا واردات این
محصوالت پی برد .در تصمیمگیریهای کالن کشوری و تعیین الگوی کشت
منطقه نیز این اطالعات مفید خواهد بود .بدیهی است چنانچه بتوانید همواره
به منابع رسمی و آخرین آمار در این زمینه دسترسی داشته باشید ،محاسبات،
دیدگاهها و پیشبینیهای شما دقیقتر خواهد بود.
براساس آمارهای فائو در سال میالدی  2010بیشترین سطح زیرکشت و
نیز بیشترین تولید کنندۀ سبزی در دنیا کشور چین با  539993هزار تن
محصول (حدود نصف میزان تولید جهان) و بعد از آن بهترتیب کشورهای
هند ،آمریکا و ترکیه قرار دارند .ایران با میزان  19995هزار تن محصول
پنجمین کشور تولید کنندۀ سبزی در جهان میباشد .اما با کمی دقت متوجه
میشوید که از نظر میزان عملکرد در هکتار ،ایران با میانگین  26/1تن در
هکتار ،در رتبة هفتم قرار گرفته است .از این لحاظ کشور اسپانیا با  36/4تن
در هکتار باالترین عملکرد را بهخود اختصاص داده است .از این آمارها نتیجه
میگیریم که ایران میتواند با یادگیری و استفاده از روشهای نوین کشاورزی
میزان تولید سبزی خود را بیش از  10تن در هر هکتار ،یا نزدیک به 40
درصد افزایش دهد.

