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ما باید زحمت بکشیم تا در همه جناح ها خودکفا باشیم. امکان ندارد که 
استقالل به دست بیاید، قبل از اینکه استقالل اقتصادي داشته باشیم. اگر 
ما بنا باشد که در اقتصاد احتیاج داشته باشیم، در چیزهاي دیگر هم وابسته 
در  باشیم،  داشته  وابستگي  ما  فرهنگ،  در  اگر  طور  همین  و  شد  خواهیم 

اساس مسائل وابستگي پیدا مي کنیم. 
امام خمیني )قّدَس ِسّره الّشریف(
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کلیات

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 و زمینه ارتقای وجودی خویش را مهیا و امکان کسب 
روزی حالل و پاسخگویی به نیازهای جامعه 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 شاخة فنی و حرفه ای شامل دروس آموزش عمومی، دروس شایستگی های غیرفنی و شایستگی های فنی مورد نیاز بازار 
کار است. دروس دانش فنی از دروس شایستگی های فنی است که در هر رشته در دو مرحله طراحی شده است. درس دانش فنی 
پایه با هدف شناخت مفاهیم و کسب دانش فنی پایه در گروه و رشتة تحصیلی است که هنرجویان در پایة دهم و در آغاز ورود به 
رشته تحصیلی خود می بایست آن را آموزش ببینند و شایستگی های الزم در ارتباط با دروس عملی و ادامة تحصیل در رشته خود 
کسب نمایند درس دانش فنی که در پایه دوازدهم طراحی شده است شایستگی هایی را شامل می شود که موجب ارتقای دانش 
تخصصی حرفه ای شده و زمینه را برای ادامه تحصیل و توسعه 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 8ساعته نیست بلکه در راستای 
شایستگی ها و مشاغل تعریف شده برای هر رشته تدوین شده است. درضمن آموزش این کتاب نیاز به پیش نیاز خاصی ندارد و 
براساس آموزش های قبلی تا پایه 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. ارزشیابی کتاب به صورت 

فرایندی و پایانی صورت می گیرد و مبتنی بر شایستگی است. 
دفتر تألیف كتاب های درسی فنی و حرفه ای و كاردانش 

سخنی با هنرآموزان گرامی



سخنی با هنرآموزان گرامی
سخنی با هنرجویان عزیز

درس دانش فنی پایه با هدف شناخت مفاهیم، کسب دانِش فنی پایه در گروه کشاورزی و غذا و رشتة تحصیلی 
امور زراعی برای شما هنرجویان عزیز طراحی و کتاب آن تألیف شده است.

در تدوین درس دانش فنی پایه، موضوعاتی مانند تاریخچة رشته، محتوا جهت ایجاد   انگیزش، مشاغل و هدف 
رشتة تحصیلی ، نقش رشتة شما در توسعة 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 ریاضی و فنی،   تعریف دستگاه ها و 
وسایل کار ، مصادیقی از ارتباط مؤثر فنی و مستندسازی، زبان  فنی، ایمنی و بهداشت فردی و    جمعی، پیشگیری 
بستر گروه تحصیلی   و    برای     رشتة   تحصیلی  مهارت حل مسئله در  از  نمونه هایی  و  احتمالی شغلی  از حوادث 

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 كتاب های درسی فنی و حرفه ای و كاردانش
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شایستگی ها:
• تعریف کشاورزی و تاریخچه آن را بیان کند.

• ضرورت و اهمیت کشاورزی را شرح دهد.
• تقسیم بندی گیاهان زراعی را بیان کند.

• تعریف مکانیزاسیون کشاورزی و شاخص ها و معیارهای مکانیزاسیون کشاورزی 
را شرح دهد.

كلیات
فصل 1
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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 1ـ1(.

تاریخچه كشاورزی:

شواهد تاریخي نشان مي دهد که انسان از دو میلیون سال پیش، بر روي زمین زندگي مي کند. بخش بزرگی از 
این دوران، با شکار حیوانات و استفاده از منابع گیاهي وحشي تغذیه مي نموده است. از حدود ده هزار سال پیش 
در جلگه های دجله و فرات و نیل به کشت و زرع بعضی از محصوالت مشغول شده است. در مصر و بین النهرین 
قدیم، حدود 3500 سال قبل، آبیاری با روش های مختلف انجام می گرفته است و استفاده از گیاهان دارویی و 
ادویه ای نیز معمول و متداول بوده است. در همین دوران، مصریان قدیم تعداد زیادی از گیاهان زراعی و باغی 

مانند غالت، حبوبات، خرما، انگور، زیتون، انار، موز، لیمو، انجیر و سبزی ها را می کاشته ند.
در حفاری های نقاط مختلف ایران معلوم شده که حدود 5000 سال قبل درخت کاری معمول بوده است. بابلی ها و 

آشوری ها در حدود 2700 سال قبل نزدیک به 900 گیاه مختلف را با موفقیت کشت و کار می کردند.
رومیان قدیم که در حدود 2500 سال قبل، بر قسمت مهمی از دنیای آن روزگار حکم فرمایی می کردند توجه 
زیادی به کشاورزی داشتند و این فن سهم مهمی از اقتصاد آنان را به خود اختصاص داده بود. به طوری که 
خدمت رومیان به زراعت و باغبانی شایان توجه است. از شواهد چنین برمی آید که در آن سال ها از پیوند زدن، 

تناوب، مصرف کود دامی و گلخانه اطالعاتی داشته اند.

ـ 1ـ فعالیت های گوناگون كشاورزی شکل 1
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در قرون وسطی رشد و گسترش علوم سیر قهقرایی داشت، لذا فن کشاورزی هم زیاد در این دوران مورد توجه 
قرار نگرفت، ولی در دورۀ رنسانس تا اواخر قرن نوزدهم، اروپایی ها با استفاده از کشفیات و اختراعات مختلف 
دانشمندان به تجدید حیات و گسترش علوم و فنون پرداختند که زراعت و باغبانی نیز از این جریان بی بهره 
نبود. پس از کشف آمریکا، فن کشاورزی مورد توجه قرار گرفت و تحقیقات و کشت گیاهانی مانند گوجه فرنگی، 

سیب  زمینی، لوبیا و کدو رونق بسیار یافت.
در قرن اخیر روند پیشرفت و گسترش علوم و فنون کشاورزی رشد عجیبی به خود گرفت به طوری که پیشرفت آن 
معادل یک صد قرن پیش بود. کارهای تحقیقاتی بی شماری در خصوص اصالح گیاهان، تغذیة گیاهان، حفظ نباتات و 
روش های جدید کشت انجام گرفته و هزاران مقاله علمی به چاپ رسیده است. در چند دهه  اخیر آزمایش های مکرر روی 
نحوه  تکثیر گیاهان خصوصاً به روش کشت بافت، کشت متراکم و کشت بدون خاک انجام شد و نتایج رضایت بخشی 

به دست آمد. به طور مثال عملکرد گوجه فرنگی در این سیستم حدود 10 برابر افزایش یافت )شکل 2ـ1(.

ـ 1ـ روند پیشرفت علوم و فنون كشاورزی شکل 2



4

دستاوردهای انقالب اسالمی در بخش كشاورزی

با  تولید محصوالت کشاورزی در مقایسه  انقالب اسالمی، سطح دانش و تکنولوژی در زمینه  از پیروزی  پیش 
کشورهای توسعه یافته بسیار پایین بود. کشاورزی به روش های سنتی و با تجهیزات قدیمی موجب سختی کار، 
کارگران  به  تبدیل شدن کشاورزان  و  روستا  از  مهاجرت  بود.  گردیده  پایین  عملکرد  و  تولید  هزینه  رفتن  باال 

کارخانه ها، امور خدمات شهری و یا خرده فروشان حاشیه نشین شهری از جمله اتفاقات آن روزگار بود. 
از جمله دستاوردهای مهم انقالب اسالمی در بخش کشاورزی، می توان به موارد زیر اشاره نمود: 

 خودکفایی کشور در بخش دام و تأمین اقالمی نظیر گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ و شیر 
 افزایش تولید محصوالتی نظیر پسته، زعفران و انار در جهان 

 توجه به صنعت گل و گیاه و توسعه آن 
تسهیالت، خریدهای تضمینی،  تأمین  ازتولیدکنندگان بخش کشاورزی شامل  تدوین سیاست های حمایتی   

حمایت از خسارت دیدگان خشکسالی و گسترش بیمه محصوالت کشاورزی و دامی 
 افزایش تولید گندم به عنوان یک محصول استراتژیک و تأمین امنیت غذایی 

 افزایش حداقل 225 درصدی درآمد حقیقی خانوارهای روستاییان کشاورز
 گسترش روش های نوین آبیاری

 افزایش فعالیت های آبخیزداری )حفاظت آب و خاک و ایجاد پوشش گیاهی( در حوزه های آبخیز
 افزایش بهره وری آب دربخش کشاورزی

 افزایش عملکرد محصول بیشتر گیاهان در واحد سطح 
 کوتاه شدن دست خوانین ظالم و سرمایه داران استثمارگر از سر روستاییان 

 رشد 192 درصدی حجم تولید محصوالت کشاورزی
 رشد 169 درصدی تولید غالت

 رشد 131 درصدی تولید نیشکر و چغندر قند 
 رشد 241 درصدی تولید انواع سبزیجات و صیفی جات 

 توسعه روش نوین کشاورزی مبتنی بر مصرف کمتر آب و سایر نهادها و عملکرد بیشتر به ویژه در زمینه گل، 
گیاهان زینتی و نهال 

روستاها،  آبادانی  و  روستاییان  به  کمک  بر  مبنی  )ره(  خمینی  امام  فرمان  و  اسالمی  انقالب  پیروزی  به دنبال 
نهاد جهادسازندگی شکل گرفت. در این نهاد که بعدها به دلیل عملکرد مثبت و قابل توجه آن به وزارت جهاد 
کشاورزی تبدیل شد، حضور جهادگران متخصص و متعهد در صحنه توسعه عمران و آبادانی روستاها و کشاورزی، 
تأمین نهادهای 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 چهرۀ کشاورزی در روستاهای ایران 

به تدریج تغییر یافته و فعالیت های کشاورزی با راحتی بیشتر همراه با درآمد بهتر انجام شود.  
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کلیات

ضرورت و اهمیت كشاورزی

نقشی که محصوالت کشاورزی در زندگی بشر دارند بر هیچ کس پوشیده نیست، زیرا زندگی انسان ها و دام های 
پرورشی متکی به محصوالت گیاهی و فراورده های آن است. اهمیت کشاورزی در طول تاریخ به حدی بوده است که 

در برخی منابع، کشاورزی را هدیه ای آسمانی به بشر می دانند.

1ـ ارزش و اهمیت غذایی محصوالت زراعی و باغی

به طور کلی گیاهان زراعی و باغی به طور مستقیم و غیرمستقیم تأمین کنندۀ اصلی مواد غذایی یعنی پروتئین ها، 
هیدرات های کربن، چربی ها، ویتامین ها و مواد معدنی هستند. 

شکل 3ـ1ـ برخی محصوالت زراعی مهم

جدول زیر را كامل كنید. پژوهش كنید

درصد مواد معدنیدرصد ویتامین هادرصد چربیدرصد هیدرات كربندرصد پروتئیننام گیاه

گندم

برنج

ذرت

سیب زمینی
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٢ـ ارزش و اهمیت اقتصادی محصوالت کشاورزی

بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان با صادرات محصوالت کشاورزی به خصوص صادرات غالت، گل و میوه جات 
ارز کالنی را وارد کشور خود می کنند.

در کشور ما نیز این استعداد و توانمندی وجود دارد که با به کارگیری علم زراعت و باغبانی، عالوه بر تأمین نیاز 
داخلی اقدام به صادرات محصوالت زراعی و باغی نمود. توسعه همه جانبه کشور ما در آینده، بستگی زیادی به 

چگونگی استفاده از منابع و روش تولید این محصوالت خواهد داشت.
بدون شک بخش کشاورزي در کشور ما از دیر باز نقش مهمی در اقتصاد داشته است. این بخش در زمینه هاي 
تولید محصوالت زراعي، باغي، دام و طیور و صنایع تبدیلي وابسته، با تأمین 15 درصد تولید ناخالص ملی، 20 
درصد اشتغال، 20 درصد صادرات غیرنفتی و 85 درصد مواد غذایی مورد نیاز، نقش تعیین کننده ای در تأمین 
امنیت غذایی کشور برعهده دارد. این آمار به طور آشکار گویای نقش حساس و پر اهمیت بخش کشاورزی در 

اقتصاد کشور حتی در شرایط بحرانی مانند تحریم های همه جانبه کشور خواهد بود.

مصرف گیاهان دارویی به زمان های بسیار دور برمی گردد. مردمان باستان، برخی 
از گیاهان نظیر خشخاش و شاهدانه را برای تسکین دردها مصرف می کردند. یا از 
گیاه سیر برای ضد عفونی کردن استفاده می کردند. گیاهان دارویی به طور مستقیم 
یا غیرمستقیم )گرفتن مواد دارویی و تبدیل به داروی گیاهی( استفاده های قابل 
عصاره  از  پروستاتان  گیاهی  داروی  دارند.  و  داشته  انسان ها  درمان  در  توجهی 
گیاهانی مانند ریشه گزنه، اندام هوایی گزنه، تخم کدوی بدون پوست یا پوست 
کاغذی، گل بابونه، میوه خارخاسک و میوه انیسون تهیه شده است )شکل 4ـ1(.

آیا غذا مي تواند سالح باشد؟ براي مقابله با این سالح چه باید كرد؟

پنج گیاه دارویی رایج در منطقه خود را با راهنمایی خبرگان محلی شناسایی کرده و با ارائه نمونه گیاه یا تصاویر آنها 
در کالس با دوستان خود در مورد اهمیت آنها بحث و گفت وگو کنید.

فعالیت

3ـ ارزش و اهمیت دارویی

رشد بخش کشاورزی به عنوان بستری برای کسب اهداف توسعه در کشورهای در حال توسعه امری ضروری 
قلمداد می شود. در میان اهداف مورد نظر، بهبود و تقویت رشد اقتصادی و کاهش فقر، بهبود امنیت غذایی و 

حفظ منابع طبیعی بسیار مهم هستند.

گفت وگو 
كنید

شکل 4ـ1ـ داروی گیاهی پروستاتان
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کلیات

اهمیت گیاهان زراعی در اصالح حاصلخیزی خاک ها:
بسیاری از گیاهان خانواده بقوالت با همزیستی باکتری های 
خاص، نیتروژن هوا را در خاک تثبیت و طی فرایندهایی 
گیاهی،  بقایای  می کنند.  گیاهان  برای  قابل جذب  را  آن 
مواد آلی خاک را افزایش می دهد. ریشه گیاهان نیز با نفوذ 
نفوذ پذیری و تهویة خاک  افزایش  باعث  به اعماق خاک 

می شوند )شکل 6  ـ1(.

استفاده از گیاهان دارویی و یا داروهای گیاهی بایستی با دستور پزشک باشد.

٤ـ اهمیت زیست محیطی محصوالت زراعی و باغی

رفع  و  فضای سبز جهت سالم سازی محیط  ایجاد  امروزه 
سبز،  فضای  توسعة  دارد.  زیادی  اهمیت  هوا  آلودگی 
درخت کاری،  گسترش  و  توسعه  گلکاری،  پارک سازی، 
سالم سازی  بر  عالوه  که  مراتع  و  جنگل ها  احیای 
بسیار مهم  انسان ها  روان  و  آرامش روح  در  محیط زیست 
است، از جمله اقدامات انسان در همکاری و هماهنگی با 
طبیعت می باشد. در نتیجه اقدامات باال ضمن حفظ تعادل 
طبیعی و ممانعت از فرسودگی آن، زیستگاه مناسبی برای 
فضای  نقش  همچنین  می گردد.  مهیا  جانوران  و  گیاهان 

سبز عالوه بر زیباسازی و تعدیل دمای محیط، تأثیر قابل توجهی در سالم سازی هوا، زدودن گازهای سمی و 
گردوغبار آن دارد که امروزه به صورت معضلی در شهرهای بزرگ دنیا خودنمایی می کند.

آیا معضالتی نظیر فقر روستایی، مهاجرت روستاییان به شهرها و تخریب منابع طبیعی می تواند نتیجه عدم 
توجه مستقیم یا غیرمستقیم به بخش كشاورزی باشد؟

گیاهان زراعی را به صورت های گوناگونی گروه بندی می کنند. مثالً: بر اساس هدف تولید و مورد مصرف، عملیات 
زراعی، فصل رشد، حرارت مطلوب و دورۀ رشد گیاه می توان گروه بندی کرد. در اینجا به دو گروه بندی براساس 

هدف تولید و از نظر فصل رشد اشاره خواهد شد.

تقسیم بندی گیاهان زراعی

توجه 

گفت وگو 
كنید

ـ 1ـ پارک جوانمردان تهران شکل 5  

شکل 6 ـ1ـ ریشه بقوالت همزیست با باكتری



8

گروه بندی گیاهان زراعی براساس هدف تولید و مورد مصرف
1 غالت

گروهی از گیاهان زراعی از خانواده گندمیان هستند که در شرایط آب و هوایی مختلفی برای تولید دانه کشت 
می شوند.دانه آنها به مصرف انسان یا دام و یا به عنوان مواد اولیه خام در کارخانه ها به مصرف می رسد. این گیاهان 
از نظر نشاسته غنی و از نظر پروتئین نسبتاً فقیر هستند. گندم، جو، برنج، ذرت، سورگوم، ارزن، یوالف و چاودار 

از غالت می باشند.

2 حبوبات

نظر  از  برخالف غالت  گیاهان  این  دانه کشت می شوند.  تولید  منظور  به  که  نخود  از خانواده  گیاهانی هستند 
پروتئین غنی بوده و به مصرف انسان و دام می رسند. برخی از گونه های آن عبارت اند از: نخود، لوبیا، عدس، باقال، 
لوبیا چشم بلبلی، ماش و ... که به طور مفصل در کتاب پرورش و تولید حبوبات مورد بررسی قرار خواهندگرفت.

3 گیاهان روغنی

این گیاهان از خانواده های مختلف هستند که به 
منظور روغن گیری از دانه آنها کشت می شوند. از 
آفتابگردان،  سویا،  به  می توان  گروه  این  گیاهان 
اشاره  کلزا  و  بادام زمینی  ذرت، کنجد، کرچک، 

کرد.

تصویرهای زیر متعلق به غالت هستند . نام هر گیاه را در زیر آن بنویسید.

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

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

شکل 7ـ1ـ غالت 

فعالیت

شکل 8 ـ1ـ گیاه روغنی كلزا
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کلیات

4 گیاهان علوفه ای

گیاهانی از خانواده های مختلف هستند که برای خوراک دام و طیور از شاخه، برگ، غده و یا دانه آنها به صورت تازه یا 
خشک و سیلو شده استفاده می شود. این گیاهان بعضی یک ساله و برخی دو یا چند ساله هستند. یونجه، شبدر، سبوس، 

ذرت علوفه ای، سورگوم، سیب زمینی علوفه ای، چغندر علوفه ای، از جمله گیاهان علوفه ای محسوب می شوند.

5 گیاهان لیفی

از الیاف قسمت های مختلف این گیاهان بعد از تبدیل به نخ، در نساجی برای پارچه بافی و تولید دیگر محصوالت 
صنعتی استفاده می شود. از این گروه می توان به گیاهانی چون: پنبه، کتان، کنف و ... اشاره کرد.

6 گیاهان قندی

به گیاهانی همچون نیشکر و چغندرقند که برای تهیه شکر سفید مورد استفاده قرار می گیرند گفته می شود. البته 
از ساقه بعضی از گونه های ذرت خوشه ای )سورگوم( نیز که در گیالن و مازندران کشت می شوند قند به خصوصی 

)شکر قرمز( استخراج می کنند.

یونجهشبدر سفید
شکل 9ـ1ـ گیاهان علوفه ای

كنف )2   (كنف )1   (پنبه
شکل 10ـ1ـ گیاهان لیفی

نیشکر چغندر قند

شکل 11ـ1ـ گیاهان قندی
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7 گیاهان تولیدكننده رنگ

کشت این گیاهان به منظور استفاده از رنگ آنها در صنعت صورت می گیرد. مانند گلرنگ، حنا و روناس و ...

8 گیاهان دارویی و ادویه ای

گیاهانی هستند که به منظور استفاده از اندام ها و ترکیبات آنها در تهیه دارو یا استفاده از عطر و رنگ و طعم 
آنها به عنوان ادویه کشت می شوند.

زعفرانزیرهگل گاوزبان

9 گیاهان تدخینی

به گیاهانی تدخینی اطالق می شود که دارای ترکیب هایی مانند: نیکوتین، 
کافئین، تئین، مورفین و ... بوده و دارای اثرات آرام بخش و تهییج کننده 
هستند. خشخاش، توتون، گراس از مهم ترین گیاهان این گروه محسوب 

می شوند.

گلرنگروناس
شکل 12ـ1ـ گیاهان تولیدكننده رنگ

شکل 13ـ1ـ گیاهان دارویی

شکل 14ـ1ـ توتون



11

کلیات

گروه بندی گیاهان زراعی براساس فصل رشد

1 گیاهان پاییزه

این نوع گیاهان نسبت به سرما مقاوم اند و برخی از آنها برای گل دادن به یک دوره سرما احتیاج دارند و معموالً 
در هوای خنک و مرطوب بهتر رشد می کنند. مانند: گندم و جو پاییزه، یونجه، کلزا و ...

2 گیاهان بهاره

از  بهتر است و در مقابل خشکی مقاوم تر  به سرما حساس اند. رشدشان در هوای معتدل  گیاهانی هستند که 
گیاهان پاییزه هستند. مانند: ذرت، نیشکر و ...

مکانیزاسیون کشاورزی

انسان در هزاران سال قبل پی برد که استفاده از نیروی حیوانات برای عملیات کاشت می تواند عالوه بر افزایش سرعت انجام 
کار، محصول نهایی به دست آمده را چند برابر نموده و سطح زیرکشت را به نحو چشمگیری افزایش دهد. بشر در طول 
تاریخ با کمک نیروی اندیشه، تفکر، خالقیت و بهره برداری از منابع موجود بر روی کره زمین، همواره به فکر ساختن ابزارها 
و ایجاد فناوری های جدید برای تأمین نیازهای اولیه خود از جمله غذا، افزایش میزان محصول، افزایش سرعت انجام کار و 

آسان نمودن انجام کارهای خود بوده و در این راستا تا به امروز یک مسیر پیشرفتی را طی نموده است.

پیشرفت های کشاورزی مکانیزه به اندازه ای بوده است که در سال های اخیر استفاده از سیستم های الکترونیکی 
از جمله ماشین های خودکار و کنترل از راه دور و همچنین بهره گیری از ماهواره در سطح جهانی مطرح و مورد 

استفاده قرار گرفته است.

شکل 15ـ 1ـ پیشرفت مکانیزاسیون

شکل 16ـ1ـ كشاورزی دقیق
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تعاریف مکانیزاسیون:
مکانیزاسیون کشاورزي مجموعه اي از علوم و فنون کاربردي برای مطالعه، شناخت و به کارگیري انواع مختلف 

ماشین و ابزار، در فرایند تولید و فراوري محصوالت کشاورزي می باشند.
به عبارت دیگر مکانیزاسیون استفاده از تکنولوژي نوین در کشاورزي براي افزایش تولید و بهره وري مي باشد.

مکانیزاسیون

تعریف خاص 
مکانیزاسیون

اســتفاده از هر نوع ماشــین در فرایند تولید محصول به 
كارگری،  كار، كاهش هزینه های  افزایش ســرعت  منظور 
افزایش  و  تولیــد  نمودن  اقتصادی  كار،  تقلیل ســختی 

بهره وری است.

استفاده از هرگونه فناوری كه منجر به افزایش بهره وری در 
بخش های تولیدی شود، به مکانیزاسیون تعبیر می شود كه 
تمام مسائل و تجزیه و تحلیل هاي كلي مرتبط با كشاورزي 

و مدیریت آنها را شامل مي شود.

تعریف عام 
مکانیزاسیون

افزایش تولید محصوالت کشاورزی به دلیل افزایش جمعیت یک امر اجتناب ناپذیر است. با توجه به محدودیت 
در مساحت اراضی قابل کشت، منابع آب شیرین و کاهش بارندگی، استفاده بهینه از منابع کشاورزی و توسعه 
نظر می رسد.  به  واحد سطح ضروری  در  تولید  افزایش  برای  زراعی  ماشین های  کارگیری  به  پایدار،  کشاورزی 
اولویت  در  باید  باشد  نیازهایی  چنین  پاسخگوی  بتواند  که  راهکارهایی  یافتن  جهت  در  پژوهش  همچنین 

برنامه ریزی های تمامی جوامع اعم از پیشرفته یا در حال توسعه قرار گیرد.

حضور ماشین های جدید در مزارع، چندان سابقه طوالنی ندارد. هم زمان با کشف نیروی بخار و پس از آن، استخراج 
نفت که انرژی الزم برای به حرکت در آوردن ماشین های کشاورزی را فراهم کرد آغاز شد.

انقالبی که با حضور ماشین ها در زمین های زراعی به وجود آمد درهای جهانی دیگر را بر روی انسان ها گشود 
و محصول بیشتری را با زحمت کمتری برای آنها به ارمغان آورد. از سوی دیگر، با تولید مواد خام، شکوفایی 
بنا به دالیل بسیار زیادی سعی در  را فراهم کرد. در حال حاضر حتی کشورهای فقیر و عقب مانده  صنعتی 
به کارگیری ماشین ها در مزارع دارند. زیرا افزایش عملکرد در واحد سطح در بسیاری از موارد بدون استفاده 

از ماشین و تجهیزات نوین غیر ممکن است.

با توجه به نیروی انسانی )نیروی كار( در كشور ما تا چه اندازه مکانیزه كردن كشاورزی ضروری است؟

به صورت گروهی در خصوص پرسش های زیر گفتگو كنید: 
1ـ افزایش سرعت كار چگونه عملکرد را در واحد سطح افزایش می دهد؟

2ـ كشاورزی دقیق چیست؟

گفت وگو 
كنید

تحقیق كنید
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کلیات

تئودور شــولدز اقتصاددان برنده جایزه نوبل: انســانی که چون نیاکان خود زراعت می کند ، هر چند که خودش تفکر كنید
ســخت کوش و دارای زمین حاصلخیز باشــد، نمی تواند مــواد غذایی زیادی تولید کند. اما زارعــی که از دانش علمی 
برخوردار باشد و به رموز کاربرد آن در زمین، گیاه، دام و ماشین آشنایی دارد می تواند حتی در زمین های نامرغوب نیز 

مواد غذایی زیادی تولید کند.

مکانیزاســیون كشاورزی مراحل عملیات كشاورزی را تغییر نداده، بلکه روش انجام عملیات را تحت تأثیر نکته
قرار داده است.

علل توسعه مکانیزاسیون:

1 افزایش سرعت و انجام به موقع كار:

یکی از مسائل مهمی که در انجام عملیات کشاورزی حائز اهمیت است، انجام به موقع آن می باشد. که سبب 
افزایش کمیت و کیفیت محصوالت زراعی می گردد. به عبارت دیگر استفاده از تکنولوژي نوین در کشاورزي براي 

افزایش تولید و بهره وري مي باشد.

مقایسه به كارگیری ماشین ها و انسان با 8 ساعت كار روزانه در شخم زدن
حداكثر كار انجام شده بر حسب مترمربع در روزوسیله مورد استفاده

200بیل

2000گاوآهن دامی با یک جفت گاو

9000گاوآهن تک خیش و یک تراکتور

20000گاو آهن دو خیش و یک تراکتور

درباره اثرات نامطلوب انجام دیر هنگام عملیات های مختلف كشــاورزی در مزرعه با ذكر مثال های مختلف 
گفتگو كنید.

با در نظر گرفتن شکل )17ـ1( متن مناسب را جایگذاری كنید.

یک خانواده روستایی در کشورهای پیشرفته 1200 هکتار زمین را اداره می کند.یک کشاورز سنتی می تواند نهایتاً ............................... زمین را اداره کند.
شکل 17ـ1ـ مقایسه كاشت سنتی و مکانیزه

گفت وگو 
كنید

گفت وگو 
كنید
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2 كاهش سختی كار كشاورزی و افزایش جذابیت آن:

با کاربرد بهینه  انجام کار کشاورزی است که  ایجاد رغبت و جذابیت برای  از مزایای مکانیزاسیون،  یکی دیگر 
ماشین های کشاورزی سختی کار کاهش می یابد. با ارتقای تولید و همچنین کاهش سختی کار می توان جوانان 

روستایی را تشویق کرد که از مهاجرت به شهرها، پرهیز کنند.

3 افزایش كیفیت كار و كاهش هزینه ها:

با به کارگیری ماشین های کشاورزی بسیاری از عملیات های زراعی با کیفیت باالتر و بهتری صورت می گیرد. برای 
مثال، کاشت محصول با ماشین به صورت منظم تر انجام می شود و عملیات های بعدی )مراقبت از گیاه زراعی( 
راحت تر و بهتر انجام می گیرد. به عالوه تلفات بذر و سایر نهاده ها نیز کمتر می شود. برای نمونه میزان تلفات 
برداشت گندم به روش سنتی در حدود 15 درصد از کل محصول است در حالی که در برداشت مکانیزه تلفات به 

کمتر از 5 درصد می رسد.

درباره ارتباط مکانیزاسیون و كیفیت كار در زراعت دو یا چند محصول زراعی غالب در منطقۀ خود پژوهش 
كنید و نتیجه را در كالس به بحث بگذارید.

4 افزایش بهره وری از نیروهای كارگری:

کشاورزی   کارهای  سختی  نیز  و  روستاییان  مهاجرت 
سبب شده است که  با کمبود کارگر در فصولی که به 
کارگر بیشتری برای انجام به موقع عملیات نیاز است 

مواجه شویم.

شاخص ها و معیارهای مکانیزاسیون

در زمینة مکانیزاسیون کشاورزی و در جهت شناخت توانایی های آن الزم است سه اصطالح متداول در مکانیزاسیون 
کشاورزی را مطرح کنیم:
• درجة مکانیزاسیون

• ضریب مکانیزاسیون
• ظرفیت مکانیزاسیون

می کند.  بیان  کشاورزی  بخش  در  را  مکانیزاسیون  میزان  که  می باشند  عواملی  مهم ترین  از  شاخص ها  این 
توجه  با  بلکه  بیان نمی کند  را  از مکانیزاسیون  تنهایی مفهوم درستی  به  از شاخص های گفته شده  هرکدام 

از مکانیزاسیون ها به دست آورد. به تمامی شاخص ها می توان برداشت بهتری 

پژوهش كنید

درصد جمعیت روستاییان ایران نسبت به كل جمعیت

ان
ایی

ست
رو

ت 
عی

جم
د 

رص
د

نمودار 1ـ1ـ روند كاهش جمعیت روستایی

سال )هجری شمسی(
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کلیات

درجۀ مکانیزاسیون:
درجه مکانیزاسیون عبارت است از مقدار عملیات مکانیزه انجام شده به کل عملیات مورد نیاز می باشد و بر حسب 

درصد و به تفکیک نوع عملیات و نوع محصول بیان می گردد.
اهداف تعیین درجۀ مکانیزاسیون:

• سنجش درست و قابل اعتماد از توسعة مکانیزاسیون کشاورزی کشور در سطح منطقه ای و ملی
• گسترش روند استفاده از ابزار و تجهیزات فرایند تولید محصوالت کشاورزی 
• بهره گیری و بهره وری مطلوب از منابع و عوامل تولید با توسعه مکانیزاسیون

• افزایش کّمی و کیفی محصوالت تولیدی با کاربرد ماشین ها و فناوری های جدید.

درجۀ مکانیزاسیون منطقه شما برای عملیات های مختلف زراعی یکی از محصوالت قابل كاشت در منطقه 
خود را پژوهش كنید و در كالس با دوستان خود به بحث و گفتگو بگذارید.

سطح )ضریب( مکانیزاسیون:
عبارت است از نسبت مجموع کل توان کششی موجود به مجموع کل مساحت زمینی که کار تولید در آن انجام 
می شود. واحد آن اسب بخار بر هکتار می باشد. )البته باید شرایط جانبي یکسان و ثابتي را براي محاسبه این 
فاکتور در نظر گرفت(. به عبارت ساده تر این ضریب به مفهوم نیروی محرکة موجود به ازای هر هکتار می باشد. 

این عامل کیفیت مکانیزاسیون را بررسی می کند.

شکل 18ـ1ـ روش های برداشت محصوالت زراعی

پژوهش كنید

آیا باال بودن سطح مکانیزاسیون می تواند به تنهایی سبب افزایش نسبی عملکرد محصول در واحد سطح شود؟ گفت وگو 
كنید
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در چندسالة اخیر سطح مکانیزاسیون چند کشور به شرح زیر بوده است:

متوسط جهانایرانچینهلندآمریکاكشور

1/449/50/550/550/85سطح مکانیزاسیون

ظرفیت مکانیزاسیون
عبارت است از مقدار انرژي مکانیکي مصرف شده در واحد سطح زمین هاي کشاورزي و واحد آن واحد انرژي 
بر واحد سطح می باشد. معموالً به صورت اسب بخار ساعت برهکتار بیان مي شود و به واقع بیانگر انرژی مکانیزه 

مصرفی در واحد سطح و یا سرانه انرژی مکانیکی در بخش کشاورزی است.

تکالیف عملکردی
)واحدهای یادگیری(

استاندارد عملکرد
 )كیفیت(

نتایج 
مورد انتظار

استاندارد 
)شاخص ها/ داوری ها/ نمره دهی(

نمره
هنرجو

1ـ تحلیل اهمیت و ضرورت 
بررسی و تحلیل ضرورت های کشاورزی

کشاورزی، دسته بندی گیاهان 
زراعی از نظر کاربرد و فصل 
کاشت و تعیین شاخصه ها و 

معیار مکانیزاسیون

حد  از  باالتر 
انتظار

تحلیل ضرورت و اهمیت کشاورزی، دسته بندی گیاهان 
توسعه  علت  تحلیل  منطقه،  در  نمونه های  با  زراعی 

مکانیزاسیون کشاورزی، تعیین شاخص های مکانیزاسیون
3

2ـ تحلیل و بررسی اهمیت 
مکانیزاسیون و تعیین آن

2دسته بندی گیاهان زراعی و   تعیین شاخص های مکانیزاسیوندر حد انتظار

پایین تر از حد 
انتظار

درست نبودن یکی از موارد دسته بندی گیاهان زراعی یا 
1تعیین شاخص های مکانیزاسیون

نمره مستمر از 5

میانگین نمره تکالیف عملکردی از 3

نمره پودمان از: 20 ])نمره تکالیف عملکردی * 5( + نمره مستمر[
زمانی هنرجو شایستگی کسب می کند که 2 نمره از 3 نمره میانگین نمره تکالیف عملکردی را اخذ کند.

نمره کلی درس زمانی لحاظ می شود که هنرجو در کلیه پودمان ها شایستگی را کسب کند.

سطح مکانیزاسیون در استان یا منطقه خود را از منابع معتبر جستجو كنید.  پژوهش كنید

روش های ترویج مکانیزاسیون در كشور را بررسی نموده و نتیجه را در كالس ارائه دهید.   تحقیق كنید

ارزشیابی پودمان  اول )کلیات(
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کلیات

شایستگی ها:
• ضرورت و اهمیت بهداشت در محیط کار را شرح دهد.

• عوامل زیان آور محیط کار را بیان کند.
• عوامل ارگونومیکی را در محیط کار رعایت کند.

• تسهیالت بهداشتی محیط کار را شرح دهد.
• اصول پیشگیری از وقوع حوادث را شرح دهد.

بهداشت و ایمنی محیط كار
فصل ٢
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ضرورت و اهمیت بهداشت در محیط کار

کشاورزی به عنوان یکی از ارکان توسعه و خودکفایی ایران از اهمیت بسزایی برخوردار است. رویکرد جهانی کشاورزی 
استفاده بهینه از زمین، آب و نیروی انسانی و کاهش مصرف سموم و کودهای شیمیایی در جهت تولید محصول سالم و 

حفظ محیط زیست می باشد که در مسیر رسیدن به این اهداف نیروی انسانی سالم و پویا نقش کلیدی را ایفا می کند.
در دنیاي امروزي تقریباً نیمي از نیروي کار در بخش کشاورزي مشغول به کار هستند )حدود 1/3 میلیارد نفر(. با این 

وجود، بخش کشاورزي به دلیل تمرکز نیروهاي بهداشت 
حرفه اي بر روي صنایع مورد غفلت واقع شده است. بیشتر 
قربانیان بخش کشاورزي را کشاورزان کشورهاي در حال 
بین المللی  سازمان  برآورد  طبق  برمی گیرند.  در  توسعه 
کار ساالنه 170000 نفر از کشاورزان به دلیل انجام کار 
کشته مي شوند )حوادث در اثر ماشین آالت کشاورزي و 
در  ریسک مرگ  معناست که  بدان  این  مسمومیت ها(. 
کشاورزي دو برابر سایر مشاغل است. شغل کشاورزی بعد 
از کار در معادن و صنایع راه و ساختمان سومین شغل 
پر مخاطره دنیا محسوب می شود. به عالوه به دلیل عدم 
گزارش مرگ و میرها، آسیب ها و بیماري هاي ناشي از 
کشاورزي وضعیت ایمني و بهداشت کشاورزان از آنچه 

بیان مي شود، بدتر است.

تعریف بهداشت كشاورزي:
انجام  ارزیابي و کنترل عوامل و شرایط زیان آور محیط کار و  با شناسایي،  بهداشت کشاورزي علمي است که 

مراقبت هاي بهداشتي و درماني حافظ سالمتي کشاورزان باشد.

ضرورت بهداشت در كشاورزي:
1 آموزش و ارتقای سطح آگاهي کشاورزان در خصوص عوامل زیان آور این شغل

2 بازدید و بهسازي واحدهاي کشاورزي 

3 تعیین سطح سالمت شاغلین بخش کشاورزی

عوامل زیان آور محیط كار كشاورزان:
1 عوامل فیزیکي )گرما، سرما، سر و صدا، ارتعاش، نور و رطوبت(

2 عوامل شیمیایي )سموم کشاورزي، گردوغبار گیاهي و غالت، کودهای حیوانی و شیمیایی(

3 عوامل بیولوژیکي )بیماري هاي مشترک بین انسان و حیوان، گردوغبار با منشأ حیواني، ویروس ها، باکتری ها، 

انگل ها و قارچ ها(
4 عوامل ارگونومیکي )نحوه کار کردن، حمل اشیا و ابزارکار(

5 عوامل روانی )خستگی، استرس ناشی از خشکسالی، آفت زدگی محصوالت، تلفات دام و طیور(
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بهداشت و ایمنی محیط کار

1ـ عوامل فیزیکي

• سروصدا:
اگر فرد در فاصله یک متري از گوینده قرار گیرد و نتواند صحبت معمولي 

طرف مقابل را بشنود در یک محیط پرسروصدا قرار گرفته است.

عوارض ناشي از سر و صدا:
• کاهش شنوایي

• باال رفتن فشار خون و ضربان قلب
• ناراحتي هاي رواني مانند اثر بر خواب و روابط اجتماعي

• کاهش راندمان کاري
• افزایش ریسک حوادث

كارگران در معرض:
• رانندگان تراکتور، کمباین و ...

• کارگراني که با اره برقي چوب بري کار مي کنند.
• متصدیان تلمبه خانه ها وموتورهاي آب

• کشاورزان در معرض ماشین آالت کشاورزی
كنترل سروصدا:

• بازدید مرتب وسرویس به موقع ماشین آالت
• جدا کردن و یا محصور کردن عامل ایجاد صدا )اتاقک براي تراکتور(

• کاهش ساعت تماس با صدا
• انجام معاینات پزشکي و تست شنوایي سنجي

• استفاده از وسایل حفاظت فردي
• ارتعاش:

ارتعاش عاملي است که به عضالت بدن فرصت کافي جهت استراحت 
نمي دهد و عضالت براي مدت طوالني در حال انقباض باقي مي مانند.

عوارض ناشي از ارتعاش:
1ـ اختالالت ستون فقرات

2ـ اختالالت گوارشي
3ـ اختالالت عصبي و رواني

كارگران در معرض:
• رانندگان تراکتور و کمباین و ماشین آالت کشاورزي مرتعش.

• کارگراني که با اره برقي چوب بري کار مي کنند.

شکل 1ـ2ـ آلودگی صوتی

شکل 2ـ2ـ كنترل سرو صدا

شکل 3ـ2ـ عوارض ناشی از ارتعاش
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كنترل ارتعاش:
• تغییر قطعات یا وسایلي که در دستگاه موجب لرزش مي شود.

• تغییر صندلي ثابت تراکتور با پوشش نرم و قابل ارتجاع
• استفاده از دستکش و کفش هاي مخصوص

• اشعۀ مضر:
نور خورشید به طور طبیعي داراي اشعة ماورای بنفش بوده که قرار 
گرفتن در معرض مستقیم نور آفتاب خطراتي براي انسان ایجاد مي کند.

عوارض ناشي از اشعه:
• سوختگي پوست با درجات متفاوت

• آسیب به چشم
• ایجاد چین و چروک در صورت

• در تماس هاي طوالني مدت، سرطان پوست
كارگران در معرض:

• کشاورزان در مناطق رو باز، ماهي گیران، دامداران، جنگل بانان و چوپانان
كنترل اشعه مضر:

• پوشش مناسب تمام قسمت هاي باز بدن
• استفاده از کاله لبه دار و دستکش

• استفاده از سایبان در هنگام استراحت
• خودداري از کار در ساعت 12تا 16 به دلیل اینکه بیشترین اشعه مضر در این ساعت به زمین مي رسد.

• استفاده از عینک مخصوص
• استفاده از کرم هاي محافظ پوست )ضد آفتاب(

2ـ نقش الیه اوزون در كنترل اشعه های مضر شکل 5ـ 

شکل 4ـ2ـ برخی ماشین های دارای ارتعاش و راه های كنترل آن
برخی روش های كنترل ارتعاش در محیط كار

جاذب ارتعاش

كابین صندلی

چرخ ها

تعلیق كابین

تعلیق صندلی
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ـ كارگران در معرض گرمازدگی ـ2 شکل 6 

• گرما:
اگر میزان حرارت و رطوبت محیط کار زیاد باشد عوارضي ایجاد مي گردد.

عوارض ناشي از گرما:
• گرمازدگي )کار در محیط گرم و خشک(

• جوش هاي گرمایي )کارکردن در محیط گرم و مرطوب(
• اختالالت عصبي ـ رواني

• خستگي گرمایي )کارگراني که در حین کار عرق زیادي مي کنند(
كارگران در معرض:

• کشاورزان، دامداران، جنگل بانان، ماهي گیران و چوپانان
كنترل گرما:

• پوشش مناسب و استفاده از لباس هاي نخي و گشاد
• نوشیدن مایعات خنک به مقدار زیاد

• رعایت زمان استراحت وکار
• رعایت بهداشت فردي و استحمام مرتب

• خنک کردن بدن

زیر بغل هابین كشاله ران ها

دو طرف گردن

شکل 7ـ2ـ كمک های اولیه برای شخص گرمازده 
با قرار دادن كیسه یخ

• سرما:
مطلوب ترین حرارت براي زندگي 21 درجه سانتي گراد با رطوبت 50 
درصد و جریان هوایي در حدود 10 سانتي متر در ثانیه مي باشد. وقتي 
بدن در معرض سرماي شدید قرار مي گیرد، سیستم دفاعي دیگر قادر 

به مبارزه نمي باشد و به تدریج حرارت مرکزي بدن کاهش مي یابد.

عوارض ناشي از سرما:
• سرمازدگي عمومي )لرز شدید، درد شدید عضالني به خصوص 
در ناحیة پشت گردن، باال رفتن فشارخون، افزایش تهویه ریوي(، 
کهیر و سرخ شدن پوست، مرگ در اثر سرمازدگي همراه بیهوشي
• سرمازدگي موضعي )یخ زدگي اندام هاي دست و پا و قطع عضو(

كارگران درمعرض:
• کشاورزان، دامداران، جنگل بانان، ماهي گیران و چوپانان

كنترل سرما:
• استفاده از پوشش مناسب و لباس گرم

• استفاده از غذا و نوشیدني گرم در محیط گرم
شکل 9ـ2ـ عوارض ناشی از سرما• استفاده از چادرهاي مخصوص براي گرم شدن

پوست 
سرمازده

37C درجه حرارت طبیعی بدن

سرمازدگی آغاز می شود.

سرمازدگی غیرقابل برگشت

شکل 8 ـ2ـ تأثیرات سرما و سرمازدگی
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• گردوغبار:

در ضمن فعالیت هاي مختلف کشاورزي نظیر برداشت محصول، شخم زدن، غربال کردن، کود دهی و غیره، ذراتي 
ایجاد مي گردد که گرد و غبار نامیده مي شوند. مثال هاي زیر برخي از گرد و غبارهایي هستند که ممکن است 

کشاورزان در معرض آنها قرار گیرند.

• گرد و غبارهاي گیاهي: مانند گرد و غبار پنبه، تنباکو، چاي، توتون، قهوه، کاکائو، نیشکر، سبوس غالت و ...
• گرد و غبارهاي حیواني: گرد و غبارهاي ناشي از مواد حیواني نظیر استخوان، پر، شاخ، مو، پشم و غیره عالوه 

بر ایجاد آلرژي ممکن است به علت آلودگي میکروبي و یا قارچي بیماري ریوي ایجاد نمایند.

عوارض ناشي از گرد و غبار:
• تب، سرفه، کوتاه شدن نفس در اثر مواجهه با گرد و غبار

• احساس سوزش و خارش در گلو و بیني
• سرفه و حمالت شبیه آسم در اثر مواجهه با گرد و غبار

كارگران در معرض:
• رانندگان تراکتور، کمباین، خرمن کوب ها

شکل 10ـ 2ـ كارگران در معرض خطر سرمازدگی

• رعایت فواصل استراحت وکار
• استفاده از کفش، کاله و دستکش مناسب و عدم پوشیدن کفش یا دستکش تنگ و لباس خیس

به صورت گروهی در مورد تصاویر زیر بحث كنید.

شکل 3شکل 2شکل 1
شکل 11ـ 2ـ برخی كارهای زراعی دارای گردو غبار

گفت وگو 
كنید
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• کارگران کودپاشي، کارگران چوب بري
• کارگران دامداري ها، مرغداري ها

• کارگران انبارهاي غالت، علوفه و یونجه
• کارگراني که در مزارع پنبه و نیشکر فعالیت مي نمایند.

راه هاي كنترل گرد و غبار:
• استفاده از وسایل مکانیزه که مانع از تماس کارگران با منبع تولید گرد و غبار شود.

• استفاده از وسایل حفاظت فردي
• حمل و نقل یونجه، علوفه و غالت به طوري که باعث کاهش گرد و غبار شود.

2ـ عوامل شیمیایي

گاز و بخار:
گاز و بخار جزء عوامل زیان آور شیمیایي بوده، بعضي از انواع آن ممکن است داراي رنگ مشخص و یا بوي خاص باشند؛ 
مانند گاز هیدروژن سولفید در مخازن فاضالب و یا گاز کلر و برخی دیگر ممکن است فاقد رنگ و بوي مشخص باشند 
مانند گاز کربن دي اکسید و کربن مونواکسید که در اثر کار کردن با ماشین هاي کشاورزي نظیر تراکتور ایجاد مي گردد.
• كودها: کودها غني از مواد نیترات معدني و آلي هستند که به همراه فسفات ها و پتاسیم باعث پرورش و 

رشد گیاهان مي شوند.

سموم:
سم، ماده یا موادي است که داراي منشأ گیاهي، حیواني و یا شیمیایي بوده و از راه هاي مختلف )تنفس، پوستي، 

گوارشي( مي تواند ایجاد مسمومیت نماید.

كارگران در معرض گاز، بخار و سموم:
• کارگراني که در تهیه و آماده سازي سموم فعالیت مي نمایند.

• کارگراني که در امر نگه داري سموم و کود شیمیایي فعالیت مي کنند.
• کارگران مرغداري ها و دامداري ها

• باغبانان
• کشاورزاني که در انبارهاي غالت و علوفه فعالیت مي کنند.

اثرات گاز، بخار وسموم:
• انواع خاص بیماري هاي ریوي

• آسم
• مسمومیت ناشي از سموم آفت کش

با توجه به مطالب بیان شده چه روش های دیگری را برای كنترل گرد و غبار در محیط كار پیشنهاد می كنید. گفت وگو 
كنید

شکل 12ـ2ـ كارگران در معرض سم
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نکات ایمنی در سم پاشی:

اقدامات الزم قبل از سم پاشی:
• وسایل مورد نیاز از قبیل لباس کار، دستکش الستیکی، عینک ایمنی )دور دار( و ماسک، باید آماده گردد.

• بروشور سم مربوط قباًل مطالعه گردد و طبق دستورالعمل توصیه 
شده، از سم استفاده شود.

• موقع سم پاشی، صبح زود یا عصر و در هوای آرام انتخاب شود.
اقدامات الزم در موقع سم پاشی:

• از بوییدن سم در موقع سم پاشی پرهیز کند.
• از خوردن و آشامیدن و استعمال دخانیات، خودداری شود.

• در صورت وزیدن باد مالیم، پشت به باد، عمل سمپاشی صورت پذیرد.

• برای تهیه محلول سمی، هرگز نباید محلول را با دست به هم زد.
• از پاشیدن محلول سمی، به درختان و محصوالتی که احتیاج به 
سم پاشی ندارند، همچنین روی علوفة دام ها و چراگاه ها خودداری شود.

• در موقع سم پاشی باید از ریختن محلول سمی، در آب های جاری 
و محل آبشخور حیوانات و استخر و سایر منابع آبی اجتناب نمود.

درجۀ شدت عوامل زیان آور به عوامل زیر بستگي دارد:
• راه ورود به بدن

• نوع ماده شیمیایي
• مدت تماس با ماده شیمیایي

        شکل 14ـ2ـ اقدامات الزم هنگام سم پاشی

بر اساس تصویر زیر روش كار این سه كشاورز را مورد بحث قرار دهید. گفت وگو 
كنید

شکل 13ـ2ـ مقایسه سم پاشی درست و نادرست
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1ـ هنگام نگه داری سموم چه نکاتی را باید در نظر گرفت.
2ـ میزان سمی كه وارد بدن می شود به چه عواملی بستگی دارد؟

3ـ عوامل بیولوژیکی

ویروس ها:
ویروس ها یکی از کوچک ترین عوامل بیماری زا در جانداران هستند که اندازۀ 
آنها بین 300ـ  200 نانومتر است. ویروس ها انگل داخل سلولی هستند که 

این خصوصیت مهم ترین تفاوت ویروس ها با بقیه میکروارگانیسم هاست.
شکل 16ـ2ـ ساختار خارج ویروس

اقدامات الزم بعد از عمل سم پاشی:
• کارگران سم پاشی باید بعد از پایان کار، برای استحمام و تعویض لباس اقدام کنند.

• ظروف خالی سم باید له شود و در محل مطمئنی مدفون گردد.
• از ورود اطفال و حیوانات اهلی و طیور، به منطقة سم پاشی شده باید جلوگیری کرد.

• مناطق سم پاشی شده، باید به وسیله نصب تابلو مشخص شود.
شکل 15ـ2ـ سمپاشی كتابی

پژوهش كنید

راه هاي كنترل و پیشگیري از ویروس ها:
مراقبت هاي  و  فردي  بهداشت  رعایت   •

بهداشتي به هنگام کار
• استفاده از وسایل حفاظت فردي مناسب

• معدوم نمودن دام بیمار
• عدم تماس با پرندگان
• انجام معاینات پزشکي

شکل 17ـ2ـ چرخه انتقال بیماری آنفلوانزای پرندگان

مرغان خانگی

انسان

چرخه طبیعی 
آنفلوانزای مرغی

پرندگان مهاجر دام های اهلی

چرخه بیماری همه گیر

پرندگان آبزی

باكتری ها:
باکتری ها، موجودات زنده ریز تک سلولی با طول چند میکرون هستند که آنها را فقط به کمک میکروسکوپ 

می توان دید و در داخل بدن حیوانات و گیاهان وجود دارند.

راه هاي كنترل و پیشگیري از باكتري ها:
• انجام واکسیناسیون

• ضدعفوني اماکن آلوده به فضوالت و ترشحات حیوانات بیمار
• جداسازي حیوانات آلوده

• آموزش بهداشت به افراد در معرض خطر و آشنا نمودن آنها با بیماري
• گندزدایي مرتب اصطبل

• پاستوریزه کردن شیر و فراورده هاي آن
شکل 18ـ2ـ باكتری
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قارچ ها:
قارچ ها شامل مخمرها و کپک ها می باشند. این گروه از میکروب ها می توانند 
باعث بیماری های تنفسی شوند و هم می توانند با تولید سم های قوی باعث 

ایجاد مسمومیت و بیماری شوند.
كارگران در معرض قارچ ها:

• کشاورزاني که در انبارهاي علوفه و یونجه فعالیت مي کنند
• کشاورزاني که در بریدن درختان و انبار هیزم و شاخ و برگ فعالیت دارند.
• کارگراني که در توزیع و نگه داري خوراک دام و طیور فعالیت مي کنند.

• کشاورزاني که در امر کود پاشي فعالیت مي کنند.
• کشاورزان و دامداراني که در اصطبل ها کار مي کنند.

راه هاي كنترل وپیشگیري قارچ ها:
• رعایت بهداشت فردي

• استفاده از کودهاي حیواني و اجتناب از مصرف کودهاي انساني
• استفاده از وسایل حفاظت فردي

• استحمام مرتب
شکل 20ـ2ـ گیاه مبتال به قارچ

شکل 19ـ2ـ قارچ

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:
• شالیکاران

• کشاورزاني که با آب و خاک آلوده و 
کودهاي حیواني سر و کار دارند.

• کشاورزان مزارع نیشکر و توتون و 
چاي

• کارگران مرغداري ها و اصطبل داران
راه هاي كنترل و پیشگیري از انگل ها:

به  بهداشتي  توالت هاي  احداث   •
خصوص در مزارع بزرگ

• استفاده از وسایل حفاظت فردي
• رعایت بهداشت فردي و مراقبت هاي 

بهداشتي هنگام کار
• استفاده از سبزیجات سالم

شکل 21ـ2ـ انتقال انگل به انسان

در مورد بیماری های ناشی از عوامل بیولوژیک در كشاورزان تحقیق كنید و در كالس بیان كنید.  پژوهش كنید

80

میزبان اصلی سگ و دیگر 
سگسانان

میزبان واسط شامل
)گوسفند، بز، خوک و غیره(

بلعیدن کیست از بافتها

کیست هیداتیک در کبد

بلعیدن تخم انگل 
موجود در مدفوع

انگل بالغ در روده کوچک

اسکولکس آماده اتصال به روده

 مرحله پروتو اسکولکس

 مرحله انکوسفرـ نفوذ به 
داخل جداره روده

 مرحله عفونی 

 مرحله تشخیص 

تخم حاوی جنین 
در مدفوع

گروه  این  کپک ها هستند.  و  مخمرها  شامل  قارچ ها  قارچ ها: 
و   شوند  تنفسی  بیماری های  باعث  می توانند  میکروب ها  از 
ایجاد مسمومیت و  باعث  با تولید سم های قوی  نیز می توانند 

شوند. بیماری 
راه هاي کنترل وپیشگیري قارچ ها: 

ـ رعایت بهداشت شخصی 
ـ استفاده از وسایل حفاظت فردي

-انجا فرایند حرارتی مناسب و مامنعت از آلودگی پس از فرایند.

انگل ها: 
موجوداتی پر سلول هستند که باعث ایجاد بیماری در انسان و دام می شوند.به جهت بیماری زایی در داخل 

بدن یا خارج آن )پوست( به دو دسته انگل های داخلی و خارجی تقسیم می شوند.
راه هاي کنترل وپیشگیري از انگل ها:

ـ احداث توالت هاي بهداشتي به خصوص در مزارع بزرگ
ـ استفاده از وسایل بهداشت شخصی

ـ رعایت و مراقبت هاي بهداشتي هنگام کار
ـ شست و شوی مناسب سبزی ها
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علم ارگونومی:
ارگونومي دانشي است که به رابطه میان انسان، ماشین و محیط پیرامون او مي پردازد و طراحي وسایل و دستگاه هاي 
مورد استفاده را به گونه اي پیشنهاد مي کند که راحتي، دسترسي، ایمني و بازدهي را باال برده و دشواري، خطر، 

خستگي و هزینه ها را کاهش مي دهد.
ارگونومي دانش مطالعه ویژگي ها و خصوصیات انسان )ساختاری و رفتاری( به منظور طراحي مناسب محیط کار 

و زندگي مي باشد.
ارگونومي در دو زمینة عمده به کار گرفته مي شود:

• تناسب فرد با شغل )انتخاب افراد از نظر توانایي آنها براي انجام وظایف(
• تناسب شغل با فرد )تجهیزات، وظایف و تشکیالت طوري طراحي شوند که با قابلیت ها و محدودیت هاي 

افراد متناسب باشد(.

هدف ارگونومي:
• تقلیل فشارهاي کار، خستگي و فرسودگي که در اثر کارکردن ایجاد مي شود.

• تطبیق و تغییر دستگاه ها با وضع صحیح بدن
• حمایت و حفاظت از کارگر نه ازدیاد محصول و بازدهي

در ارگونومي براي بهتر کار کردن سعي مي شود که کارهاي خسته کننده اصالح شوند و ابزار کار بهبود یابند تا 
در نتیجه کارگر راحت و آسوده کار کند. مثاًل در کار با ماشین های کشاورزی عقربه ها، فرمان، دنده، کلیدها و 
پدال ها همگي باید به گونه اي جاسازي و طراحي شده باشند که به سرعت و راحت در دسترس باشند و سالمت 

و رفاه و رضایت انسان را حین کار فراهم آورند.
عوامل ارگونومیک در كشاورزی:

الف( حاالت غیراستاندارد بدن حین کار )زانو زدن، انجام کار به صورت خمیده(
ب( فشارها و پیچ خوردگی اعضا

ج( حمل بار

بیماری های ناشی از عوامل ارگونومیک در كشاورزان:
• فشار بر اعضای بدن

• پیچ خوردگی اعضای بدن
• دردهای اسکلتی عضالنی

شکل 22ـ2ـ وضعیت نادرست بدن هنگام كار
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وضعیت قرارگیری صحیح ستون فقرات و اندام ها:
وضعیت بدني نقش مهمي در بروز آسیب هاي ضربه اي تجمعي دارد، خم شدن ستون فقرات یا سر، بدن را از حالت 
تعادل خارج مي کند و سبب کشیده شدن اندام یا خمیدگي آنها به طور نامناسب مي شود. در حالت طبیعي ستون 
فقرات داراي سه انحنا است. این سه انحنا شامل انحناي گردني به طرف جلو، انحناي سینه اي به طرف پشت و 
انحناي کمري به طرف جلو می باشد. خمیدگي بیش از حد و یا راست شدن بیش از حد ستون فقرات گردني یا 

کمري، مهره ها را از وضعیت خنثي خارج مي کند و احتمال آسیب به ستون فقرات را افزایش مي دهد.

براي حفظ وضعیت طبیعي بدن باید:
• به جاي خم کردن سر، تنه خود را از محل مفصل ران به سمت جلو بچرخانید.

• به جاي خم شدن، تنه خود را از محل مفصل ران به سمت جلو بچرخانید.
• به جاي خم شدن یا بلند کردن با کمر خمیده، بدن را از ناحیه مفصل ران به جلو بچرخانید.

وضعیت صحیح نشستن:
در هنگام نشستن روي صندلي وضعیت ران ها نسبت به تنه باید تقریباً عمود باشد. 
یعني بدن مستقیم بوده و کمر راست باشد و انحناي کمر باید کامالً حفظ شود. 
در وضعیت نشسته فشار بیشتري به مهره هاي کمري نسبت به حالت ایستاده 
وارد مي شود. پس اگر شاغلي سابقه درد کمر دارد باید ترکیبي از حالت نشسته و 

ایستاده را براي او در نظر گرفت.

وضعیت صحیح ایستادن:
سرخود را باال نگه دارید، قفسه سینه را باال نگه دارید، 
نمایید،  حفظ  راحت  و  طبیعي  حالت  در  را  شانه ها 
زانوها را صاف نگه دارید، وزن بدن را در حالت ایستاده 
کارهاي  در  کنید،  تقسیم  پاها  روي  مساوي  به طور 
چهار  روي  را  پاها  از  یکي  مدت  طوالني  ایستادني 
کنید. عوض  را  آنها  جاي  سپس  و  داده  قرار  پایه اي 

برای هر وضعیت ذكر شده در جدول زیر با توجه به رشتۀ خود مثالی بیان كنید.

مشکالت ناشي از نامناسب بودن وضعیت بدن هنگام كاروضعیت بدن حین كار

امکان بروز واریس در پاهاایستاده در یک جا

گرفتگي عضالت بازکننده پشت پامستقیم و عمود نشستن

زانو و ساق پاها متأثر مي شودصندلي خیلي بلند

تخریب دیسک هاي بین مهره اي ناحیه کمرانحناي تنه به جلو هنگام نشستن و ایستادن

التهاب احتمالي تاندون هاي ساعدگرفتن غیر طبیعي ابزار با دست

تفکر 

شکل 23ـ2ـ وضعیت درست نشستن

حالت صحیح حالت اشتباه

شکل 24ـ2ـ مقایسه وضعیت ایستادن درست و نادرست

حالت اشتباهحالت صحیححالت اشتباه

سر رو به جلو

كمر صاف

حالت راست و 
متعادل

سر رو به جلو

پشت خمیدهشانه گرد شده

ماهیچه های 
شکمش 
ضعیف
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پیشگیري از آسیب هاي كمر:
• اجتناب از بلند کردن و چرخش همزمان تا حد ممکن

• اجتناب از باال بردن اجسام سنگین به باالي سر
• استفاده از گاري و چرخ هاي مخصوص حمل بار
• استفاده از جرثقیل، باالبر و دیگر وسایل کمکي

• محک زدن وزن شئ مورد نظر قبل از بلند کردن
• گرفتن کمک از دیگران وقتي جسم مورد نظر سنگین است.

جهت كنترل یا حذف شرایط و عوامل زیان آور محیط كار نکات زیر در 
مورد ساختمان كارگاه قابل توجه است:

کارگاه شامل ساختمان، تأسیسات و محل نگه داري علوفه، ماشین آالت، 
مواد غذایی الزم، سیستم تهویه، حرارت، روشنایی آب و غیره می گردد.

1 ساختمان کارگاه باید متناسب با وضع آب و هواي محل ساخته شده باشد.

2 ارتفاع کارگاه نباید از 3 متر کمتر باشد. براي هر کارگر در کارگاه 

باید حداقل سه متر مربع سطح منظور گردد و سطح اشغال شده به وسیلة ماشین آالت یا ابزار و اثاثیه مربوط 
به کار و فاصله آنها از هم و مسیر عبور و مرور وسایل نقلیه جزء سطح مزبور محسوب نمي شود.

3 دیوارها و سقف کارگاه طوري ساخته شود که از نفوذ عوامل زیان آور از قبیل گرما، سرما، رطوبت، صدا و 

غیره به داخل کارگاه و بالعکس جلوگیري کند.
4 کف کارگاه باید همواره، بدون حفره و شکاف بوده و لغزنده نباشد و در صورت لزوم قابل شست وشو باشد 

و داراي شیب مناسب به طرف کف شوي باشد.
5 دیوارها باید صاف، بدون ترک خوردگي و به رنگ روشن و متناسب باشد.

6 در کارگاه هایي که با مواد شیمیایي سر و کار دارند و یا طبیعت کار طوري است که باعث آلودگي و روغني 

شدن دیوارها مي شود )کارگاه ماشین آالت(، دیوارها باید صاف و قابل شست وشو باشد.
7 در کارگاه باید به تناسب وسعت محل، نوع کار )دقت کار( و شرایط اقلیمي به اندازۀ کافي در و پنجره براي 

ورود نور و هوا موجود باشد.

ایستادن هاي طوالني مدت سبب خستگي عضالت مهره ها و عضالت ران و افزایش فشار بر دیسک هاي بین مهره اي 
مي شود که با نشستن روي صندلي این حالت تخفیف مي یابد.

با توجه به تصاویر زیر كدام وضعیت صحیح می باشد؟فعالیت

شکل 25ـ2ـ چگونگی جابه جایی اجسام 
سنگین برای پیشگیری از كمردرد
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8 شیشة در و پنجره باید بدون شکستگي بوده و همیشه تمیز باشد.

9 درصورت لزوم در و پنجره ها باید مجهز به توري بوده و در ها داراي فنر یا در بند پنوماتیک باشند.

10 انباشتن کاال در جلو پنجره ممنوع مي باشد.
11 مساحت پنجره باید متناسب با مساحت کف کارگاه و نوع کار باشد.

بتا،  )آلفا،  یون ساز  پرتوهاي  مصنوعي(  و  )طبیعي  روشنایي  ارتعاش،  صدا،  میزان  بایستي  کارگاه  در   12
و  رادیویي، ماکروویو، میدان هاي مغناطیسي  بنفش، مادون قرمز،  )ماورای  ایکس،.....( و غیر یون ساز  گاما، 
میدان هاي الکتریکي پایا منطبق با استاندارد مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي متناسب با 

نوع کار و محل تأمین شود.
13 منابع روشنایي مصنوعي باید همواره سالم و تمیز باشد.

14 هواي کارگاه هاي بدون آلودگي شیمیایي باید متناسب با فصل و جمعیت شاغل تهویه گردد.
15 وسایل سرمایشي و گرمایشي کارگاه باید ضمن استاندارد بودن، دما و رطوبت محیط کار را مطابق با حد 

مواجهه مجاز مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تأمین نماید.
16 کلیه کارگاه ها به تناسب کار و تولید خود باید داراي محل مناسب جهت انبار مواد اولیه و محصول نهایي باشند.
17 کلیه استانداردهاي ارگونومي در ارتباط با چیدمان و ویژگي هاي وسایل، ابزار و ماشین آالت مورد استفاده 

در فرایند رعایت شوند.

تسهیالت بهداشتی محیط كار:
تسهیالت بهداشتی وابسته به کارگاه شامل خانه کارگري )محل اسکان نیروي کار، استراحت، تهیه و گرم کردن 

و پخش و صرف غذا توسط آنان(، حمام، رختکن، دست شویی، توالت، جعبه کمک هاي اولیه و غیره می باشد.

دست شویي:
کلیه کارگاه ها بایستي حداقل دارای یک دست شویي با رعایت شرایط و ضوابط بهداشتي به قرار زیر باشند:

• محل احداث دست شویي به گونه اي باشد که براي کلیه افراد قابل دسترسي باشد.
• دست شویي باید داراي آب گرم و سرد، سیستم دفع فاضالب، متصل به چاه جاذب و یا شبکه جمع آوري 

فاضالب شهري باشند.
• صابون مایع باید در تمام اوقات در محل دست شویي وجود داشته باشد.
• جهت خشک کردن دست، وجود وسیله خشک کن مناسب الزامي است.

• دست شویي باید به طور مرتب شست وشو و گندزدایي شود.
آب آشامیدني و بهداشتي:

1 باید منطبق بر استانداردهاي بهداشتي و مورد تأیید مراجع ذي صالح باشد.

2 کارگاه هایي که از شبکه لوله کشي آب شهر استفاده نمي نمایند باید جهت نمونه برداري و آزمایش هاي الزم 

براي اطمینان از سالم بودن آب اقدام نمایند، عالوه بر این در این نوع کارگاه ها، کلرزني باید به شیوه اي انجام 
پذیرد که کلر باقي مانده )ppm( 0/8ـ0/2 قسمت در میلیون باشد.

3 در کارگاه هایي که از آب چاه استفاده مي نمایند. ساخت، بهره برداري و لوله کشي آب باید منطبق بر ضوابط 

بهداشتي باشد.
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4 در هر کارگاه ترجیحاً یک آب سردکن براي تأمین آب آشامیدني افراد وجود داشته باشد. در کارگاه هایي 

الزامي است. شیر آبخوري باید از نوع فواره اي و داراي سپر  که آب سردکن ندارند وجود یک شیر آبخوري 
محافظ باشد تا آبي که از دهان فرد بر مي گردد به آن نرسد و لب فرد نیز با آن تماس پیدا نکند.

5 آبخوري نباید در مجاورت توالت، دست شویي و دوش باشد و حتي المقدور نزدیک محل کار کارگر باشد.

6 کارگاه هاي فاقد شیر برداشت آب آشامیدني بهداشتي، بایستي داراي مخازن بهداشتي آب بوده و از لیوان 

انفرادي یا لیوان هاي یکبار مصرف استفاده شود.

توالت:
1 در کارگاه هایي که تعداد کارکنان آن 3 نفر و کمتر مي باشد و کارگران با 15 دقیقه پیاده روي به توالت 

بهداشتي دسترسي دارند، داشتن توالت در محل کارگاه الزامي نیست.
2 در کارگاه هایي که تعداد کارکنان آن بیش از 3 نفر مي باشد، وجود حداقل یک توالت بهداشتي در محل 

کارگاه الزامي مي باشد.

حمام:
در کلیه کارگاه ها چنانچه افراد با مواد شیمیایي، سموم، مواد غذایي و گرد و غبار و مانند آنها سر و کار دارند و 
نیز براي کارگران نظافتچي و کارگاه هاي زیرزمیني مانند معادن حداقل یک دوش آب گرم و سرد در نظر گرفته 

شود. در سایر کارگاه ها که داراي آلودگي معمولي مي باشند وجود حمام الزامي است.

شرایط و ضوابط بهداشتي حمام به قرار زیر است:
1 کف حمام باید مقاوم، قابل شست وشو بوده و لغزنده نباشد و داراي شیب کافي به سمت کف شوي باشد.

2 دیوارها تا سقف کاشي، به رنگ روشن و سقف حمام باید صاف با رنگ روشن و بدون ترک خوردگي باشد.

3 حمام باید به طور مرتب تمیز و با مواد مناسب گندزدایي گردد.

4 محوطه حمام باید داراي هواکش متناسب با فضاي آن باشد.

5 حمام باید مجهز به سطل زباله درب دار و قابل شست وشو باشد.

6 در صورتي که براي گرم کردن آب از منابع حرارتي غیر مرکزي استفاده مي شود این قبیل منابع حرارتي 

باید در خارج از محوطه حمام در محل مناسب قرار داده شود.
7 براي رعایت موازین ایمني ضروري است در داخل حمام از المپ ایمني با حباب شیشه اي استفاده شود و 

تمام کلید و پریزهاي برق باید خارج از محوطه حمام قرار داده شود.
8 محل حمام باید داراي محلي مناسب به عنوان رختکن براي تعویض لباس باشند.

9 شست وشوي هر نوع لباس در محل حمام ممنوع است.

قفسه انفرادي نگه داري لوازم و لباس های كارگران:
در کارگاه ها باید متناسب با تعداد کارگران، قفسه هاي انفرادي براي تعویض لباس شخصي آنان در نظر گرفته شود.

شرایط و ضوابط بهداشتي قفسه هاي لباس و لوازم شخصي:
1 هر قفسه باید به گونه اي ساخته شده باشد که داراي محل نگه داري مجزا براي لباس بیرون، وسایل حفاظت 

فردي و کفش ایمني باشد. قفسه ها باید داراي سقف شیبدار، قابل شست وشو و داراي کرکره ثابت ورود و خروج 
هوا بوده و قفل داشته باشد.
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2 سطل زباله درب دار قابل شست وشو به تعداد کافي در محل نگه داري قفسه ها باید در نظر گرفته شود.

3 محل نگه داري قفسه لباس ها و لوازم شخصي باید به طور منظم پاکیزه و تمیز نگه داري شود.

گرم کردن، آماده سازي غذا در محل کارگاه ها ممنوع مي باشد و باید نسبت به تأمین محلي مستقل جهت صرف 
غذا براي کارگران مطابق با شرایط و ضوابط زیر اقدام شود:

1 وسعت محل غذاخوري و تعداد میز و صندلي باید متناسب با تعداد کارگراني باشد که در یک موقع با 

یکدیگر غذا مي خورند.
2 سقف محل غذاخوري باید صاف، بدون ترک خوردگي و به رنگ روشن باشد.

3 دیوارها بایستي مقاوم، صاف، به رنگ روشن و قابل شست وشو باشند.

4 کف محل غذاخوري باید قابل شست وشو و داراي شیب مناسب به سمت کف شوي بوده و لغزنده نباشد.

5 میزها و صندلي ها باید از جنس مقاوم، قابل شست وشو، بدون ترک خوردگي و درز باشند.

6 زباله دان درب دار به تعداد کافي و در محل هاي مناسب قرار داده شود.

7 محل غذاخوري باید داراي تهویه مناسب و مجهز به وسایل گرمایشي و سرمایشي، متناسب با فصل باشد.

8 محل غذاخوري باید داراي روشنایي کافي باشد و منابع روشنایي پاکیزه و تمیز نگه داري شود.

9 در صورت امکان در مسیر ورود کارکنان به سالن غذاخوري، دست شویي مجهز به آب گرم و سرد و صابون 

و امکانات الزم جهت خشک کردن دست و صورت فراهم گردد.
10 کارگران کارگاه ها باید قبل از ورود به محل غذاخوري لباس کار خود را تعویض نمایند.

11 درب و پنجره محل غذاخوري مجهز به توري باشد و درب هاي محل غذاخوري مجهز به فنر یا درب بند 

پنوموماتیک باشند.

مواد زاید:
زباله و فاضالب کارگاه ها باید طبق ضوابط بهداشتي جمع آوري و دفع گردد. جمع آوري و دفع فاضالب و مواد 
زاید صنعتي باید به گونه اي انجام گیرد که ضمن رعایت کلیه استانداردهاي محیط زیستي، سالمت افراد در این 

گونه کارگاه ها به خطر نیفتد.

پیشگیری از وقوع حوادث محیط كار كشاورزی:
از دیر باز سالیانه هزاران حادثه کوچک و بزرگ در محیط هاي کار در جهان به وقوع مي پیوندد و ضمن ایجاد 
خسارت هاي مالي و جاني و محیطي، در برخی موارد صدمات جبران ناپذیري را بر انسان ها وارد مي سازد. به منظور 
پیشگیري از وقوع حوادث، بایستي داده ها و اطالعات مربوط به حوادث را جمع آوري نموده و با تجزیه و تحلیل 

آن، علل ریشه اي حوادث را تعیین نموده و بر مبناي آن اقدامات اصالحي و پیشگیرانه را انجام داد.
در مزارع کشاورزی، دامپروری و صنایع غذایی با وجود ماشین آالت و ابزار فراوان، غالباً افراد در معرض مخاطرات 
مختلف قرار دارند. با توسعه تکنولوژي و افزایش کاربرد ماشین در امر تولید کشاورزی نیز احتمال مخاطرات و 

حوادث در این گونه محیط ها افزایش یافته است.
کشاورزان و دامداران به دلیل اینکه کار و فعالیت خود را در محیط باز و بدون حصار انجام مي دهند. در معرض 
خطراتي از جمله حمله حیوانات وحشي چون گرگ، سگ هاي ولگرد و سگ هاي گله، شغال، مارگزیدگي، عقرب 

گزیدگي و غیره مي باشند.
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همچنین به دلیل استفاده از وسایل نقلیه و ماشین ها و ابزارهای کشاورزي در معرض خطراتي از جمله تصادف 
و برخورد با آنها مي باشند. عالوه بر این برخورد بدن با قسمت هاي متحرک و تیز و برنده این ماشین ها )مانند 
کمباین، خرمن کوب، تراکتور و موتور چاه( به دلیل نداشتن حفاظ، معیوب بودن ماشین، استفاده نادرست و یا 
عجله در استفاده از آنها نیز خطرساز مي باشد. سقوط به داخل چاه، چاله ها، استخرها، کانال هاي آب و پرتاب از 
صخره و کوه از جمله خطرات دیگري است که کشاورزان را به دلیل محیط کاري باز و بدون حصار تهدید مي کند.

هدف از اجراي مقررات ایمني و دستورالعمل هاي مربوطه، امکان ایجاد محیطی سالم است به نحوي که کارگران 
بدون ترس از خطرات بخش کشاورزی به کار خود ادامه دهند.

حادثه:
حادثه عبارت است از یک اتفاق یا رویداد ناخواسته که ممکن است 

سبب مرگ، بیماری، جراحت، صدمه و یا سایر خسارات شود.

ایمنی:
ایمني به عنوان حفاظت انسان و کارآیي او، از صدمات و پیشگیري از صدمه 
دیدن انسان تعریف مي شود یا رهایی از ریسک غیرقابل قبول )منجر به 

آسیب( را ایمنی می گویند.

عوامل مؤثر در بروز حوادث:
مهم ترین جنبة کنترل بیماري هاي شغلي تشخیص به موقع آنها است 
تا بتوان به درمان مقتضي اقدام نمود. بیماري هاي شغلي در اثر تماس 
)مستقیم( با عوامل مضر شیمیایي، بیولوژیکي و ارگونومیکي و خطرات 
فیزیکي محیط کار به وجود مي آیند. در بسیاري از موارد بیماري هاي شغلي 

به حدي شدید هستند که فرد مبتال را ناتوان از انجام کار مي سازد.

رعایت دو عامل، پیشگیري از آنها را آسان مي سازد:
• عامل مولد این گونه بیماري ها قابل شناسایي، اندازه گیري و کنترل باشد.

• افراد در معرض خطر، در دسترس باشند تا بتوان آنها را تحت معاینه و درمان قرار داد.
معاینات دوره اي باید در فواصل معیني )حداکثر یکساله( انجام گیرد و این معاینات بر روي آن دسته از اندام ها و 

سیستم هاي بدن که تأثیرپذیري بیشتري در مقابل عوامل زیان آور شغلي دارند متمرکز شود.

بي تجربگي= حادثه
عامل  دارند  تجربه  ماه  از 12  کمتر  کارهاي جدید  انجام  در  که  افرادی 

ایجاد 80% حوادث هستند.

نمودار 1ـ2ـ نقش بی تجربگی در ایجاد حادثه

شکل 26ـ2ـ ایمنی بیشتر خطر كمتر
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علل بروز حوادث را از دو دیدگاه مورد بررسي قرار مي دهند

1 علل مستقیم:

الف ـ اعمال ناایمن: انجام کار بدون مجوز، شوخي، سهل انگاري، عدم استفاده از تجهیزات ایمني، ترک کردن 
تجهیزات در وضعیت خطرناک.

ب ـ شرایط ناایمن: نقص فني دستگاه، معیوب بودن ابزار، عدم وجود حفاظ، لغزندگي کف کارگاه، نامناسب 
بودن فضای کاري.

2 علل پایه اي:

فقدان یا ضعف برنامة پیشگیرانه، نظارت و سرپرستي ضعیف، ارجاع کار با روش غلط، عدم ارائه آموزش ایمني 
به کارکنان، انجام کار فوریتي و انجام کار تحقیقاتي.

بیشترین دالیل رخداد حوادث:
• شرایط خطرناک عامل رخداد 3% حوادث در محیط کار هستند.

• رفتارها و اعمال غیرایمن 95% علت حوادث ناشي از کار مي باشند.
• اعمال کنترل نشده 2% علت حوادث را شامل مي شوند.

• مدیریت هر سازماني مي تواند 98% مخاطرات را کنترل نماید.
جهت كاهش احتمال حوادث باید:

• اقدامات پیشگیرانه انجام دهیم.

جهت كاهش احتمال حوادث باید:
• اقدامات حفاظتي و اصالحی انجام دهیم.

تراکتورها 

تراکتورها پر مصرف 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 تصادف با تراکتور چیست؟

با توجه به كشت و كار محصوالت زراعی در این رابطه نمونه هایی را در كالس درس بیان كنید.

با توجه به حوادث احتمالی در رشته امور زراعی در این رابطه نمونه هایی را در كالس درس بیان كنید.

گفت وگو 
كنید

گفت وگو 
كنید
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سقوط از روی تراکتورها دومین دلیل ایجاد تصادفات است )شکل 27ـ2(.
چه کسانی در هنگام کار با تراکتور در معرض خطر هستند؟

• کودکان
• ناظرینی که دیدن آنها برای راننده تراکتور مشکل است.

نگهداشتن  و دور  ناظرین  تمامی  موقعیت  از  آگاهی  دلیل  به همین 
کودکان از محل های کار نیز باید رعایت شود.

باید  همیشه  کشاورزی  در  کاربردی  ماشین های  سایر  و  تراکتورها 
شکل 27ـ2مجهز به چراغ ها وابزار روشنایی مناسب باشند. 

برای جلوگیری از وقوع حوادث باید: 
1 توانایی ها و محدودیت های خود را بشناسید.

تمامی انسان ها نیاز به استراحت دارندهر انسانی قدرت محدودی دارد 

اگر بار در یک مدار الکتریکی زیاد شود قبل از آسیب 
رسیدن به سیستم فیوز آن عمل می کند. ماشین ها برای 
جلوگیری از بیش باری دارای کالچ ایمنی هستند. بدن 
بیش باری  وقتی  دارد  زیادی  ایمنی  وسایل  نیز  انسان 
افزایش  درد،  به صورت  را  عالئمی  بدن  می دهد  دست 
ضربان قلب و تنفس ظاهر می کند. اگر بیش باری برای 
مدت ها ادامه پیدا کند اشتباهات ما نیز شروع می شود. 
دانستن  دارند.  متفاوتی  محدودیت های  مختلف  افراد 

محدودیت های افراد حائز اهمیت است. 

در هنگام خستگی به دلیل از دست دادن کنترل و قدرت 
از  امکان  پایین آمدن واکنش ها و  عضالت، کم توجهی، 
دست دادن میزان حساسیت، احتمال وقوع حادثه بیشتر 
است  ممکن  ترمز  گرفتن  برای  خسته  پاهای  می شود. 
بلرزد و باری که به طور معمول می شد آن را به آسانی 
بلند کرد بسیار سنگین جلوه خواهد کرد. برای اجتناب 
منظم  به طور  عضالت  خستگی  و  عمومی  خستگی  از 
از  مؤثرتر  مدت  کوتاه  استراحت های  نمایید.  استراحت 
استراحت های طوالنی در فواصل زمانی طوالنی تر است. 

• از كار كردن در هنگام عصبانیت خودداری كنید.توجه 
• سرعت واكنش انسان از سرعت قطعات متحرک ماشین كمتر است.

یک فرد عصبی ممکن است عکس العمل شدیدی از خود نشان دهد 
و عصبانیت خود را روی افراد، حیوانات یا اشیایی كه در دسترس 
هستند اعمال نماید. فرد عصبانی خطرناک است؛ قضاوتش ضعیف 

می شود و ممکن است خود را به مخاطره بیندازد.

توجه 

شکل 28ـ2ـ یک شخص عصبانی، خطرناک است
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2 مفهوم عالئم و برچسب های ایمنی را بیاموزید.

ایمنی کمک  اطالعات  انتقال  به  برچسب های دستورالعمل  و  اپراتور  کتابچه های  اخطار  تابلوهای  ایمنی  عالئم 
می کند. هرکجا که بنگرید عالئمی وجود دارد که ارتباط برقرار می کند آیا همه عالئم را می شناسید؟ به عالئم 

زیر دقت کنید آیا می دانید آنها چه معنی دارند؟ عالئم زیر را با عبارات جدول مقایسه کنید:

کدعالئمکدعالئمکدعالئمکدعالئم

دور زدن ممنوعمواظب حیوانات باشیدپیچ خطرناکراه اجباری برای عابر پیاده

جاده باریک می شودجاده لغزنده استعبور ممنوعتوقف ممنوع

محدودیت سرعت برای خودروهای سبک و سنگینسرعت حداقل اجباری

شکل 30ـ2ـ تابلوها و عالئم ایمنی

ثانیه  وقتی که ساقه گیاه شروع به عبور می کند حدود ١ 
برای واکنش زمان وجود دارد ساقه گیاه و دست هر دو قبل 
از اینکه شخص بتواند ساقه ها را رها سازد به داخل ماشین 

می روند. 
سعی نکنید در حین کار کردن ماشین، گیاه یا بقایا را آزاد 

کنید.

توجه 

شکل 29ـ2ـ سعی در رفع گیر کردن ماشینی که درحال 

کار است یک مخاطره شدید محسوب می شود.
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برچسب های روی ماشین ها از مهم ترین عالئم ارتباطی می باشند.
مطالعة برچسب روی یک قوطی می تواند اطالعاتی را به شما بدهد که از آسیب جدی جلوگیری کند.

کسی که بدون مطالعه برچسب مواد شیمیایی از آنها استفاده می کند به پیشواز خطر رفته است. وی می تواند 
باعث آسیب رساندن دائمی به سالمتی خود و دیگران، و همچنین موجب آسیب دیدگی محصوالت و دام ها شود 
و به نتیجه ای که از خرید مواد شیمیایی انتظار داشت دست نیابد. برای جلوگیری از عواقب خطر، زمانی را برای 

مطالعة برچسب صرف کنید.
این عالئم واژه ای را بیاموزید و آویزه گوش کنید:

• خطر: بدان معنی است که یکی از پرمخاطره ترین وضعیت ها موجود است. در صورت عدم احتیاط کافی، در 
معرض این نوع مخاطرات قرار گرفتن می تواند مرگ یا آسیب جدی را به دنبال داشته باشد.
• اخطار: بدان معنی است که درجه احتمال آسیب دیدن یا مرگ کمتر از نوع خطر است.

• احتیاط: برای یادآوری دستورالعمل های ایمنی به اپراتور است که باید برای تشخیص بعضی از مخاطرات 
کمتر، آن را به کار برد.

3 كتابچه راهنمای كاربرد مواد، تجهیزات و ماشین ها را مطالعه و از آن پیروی كنید.

4 از وسایل حفاظت فردی مناسب استفاده كنید.
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تکالیف عملکردی
)واحدهای یادگیری(

استاندارد عملکرد
 )كیفیت(

نتایج 
مورد انتظار
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نمره
هنرجو

و  بهداشت  به کارگیری 
هنگام  ارگونومی  و  ایمنی 

انجام کار

استانداردهای  تحلیل  و  بررسی 
عوامل زیان آور محیط کار، عوامل 
بهداشتی  تسهیالت  ارگونومی، 
محیط کار و اصول پیشگیری از 

حوادث

باالتر از حد 
انتظار
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شیمیایی،  )فیزیکی،  کشاورزان  کار 
ارگونومیکی، روانی(، تسهیالت بهداشتی 
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کار  محیط  در  زیان آور  عوامل  تعیین 
کشاورزان )فیزیکی، شیمیایی، ارگونومیکی، 
روانی(، رعایت بهداشت و ایمنی محیط کار

2

پایین تر از حد 
انتظار

رعایت  یا  آور  زیان  عوامل  تعیین  عدم 
1نکردن نکات ایمنی
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