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سخنی با هنرآموزان گرامی

در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران و نیازهای 
متغیر دنیای کار و مشاغل، برنامه درسی رشته امور زارعی طراحی و بر اساس آن محتوای آموزشی نیز تألیف گردید. 
کتاب حاضر از مجموعه کتاب های کارگاهی می باشد که برای پایۀ دوازدهم تدوین و تألیف گردیده است این کتاب 
دارای 5 پودمان است که هر پودمان از یک یا چند واحد یادگیری تشکیل شده است. همچنین ارزشیابی مبتنی 
بر شایستگی از ویژگی های این کتاب می باشد که در پایان هر واحد یادگیری شیوه ارزشیابی آورده شده است. 
هنرآموزان گرامی می بایست درسامانه ثبت نمرات برای هر هنرجو یک نمره ثبت کنند. نمره قبولی در هر پودمان 
حداقل 12 می باشد و نمره هر پودمان از دو بخش تشکیل می گردد که شامل ارزشیابی پایانی در هر پودمان 
و ارزشیابی مستمر برای هر یک از پودمان ها است. از ویژگی های دیگر این کتاب طراحی فعالیت های یادگیری 
ساخت یافته در ارتباط با شایستگی های فنی و غیرفنی از جمله مدیریت منابع، اخالق حرفه ای و مباحث زیست 
محیطی است. این کتاب جزئی از بسته آموزشی تدارک دیده شده برای هنرجویان است که الزم است از سایر اجزاء 
بستۀ آموزشی مانند کتاب همراه هنرجو، نرم افزار و فیلم آموزشی در فرایند یادگیری استفاده شود. کتاب همراه 
هنرجو در هنگام یادگیری، ارزشیابی و انجام کار واقعی مورد استفاده قرار می گیرد. شما می توانید برای آشنایی 
بیشتر با اجزای بسته یادگیری، روش های تدریس کتاب، شیوه ارزشیابی مبتنی بر شایستگی، مشکالت رایج در 
یادگیری محتوای کتاب، بودجه بندی زمانی، نکات آموزشی شایستگی های غیرفنی، آموزش ایمنی و بهداشت و 
دریافت راهنما و پاسخ فعالیت های یادگیری و تمرین ها به کتاب راهنمای هنرآموز این درس مراجعه کنید. الزم 
به یادآوری است، کارنامه صادر شده در سال تحصیلی قبل براساس نمره 5 پودمان بوده است و در هنگام آموزش 
و سنجش و ارزشیابی پودمان ها و شایستگی ها، می بایست به استاندارد ارزشیابی پیشرفته تحصیلی منتشر شده 
توسط سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی مراجعه گردد. رعایت ایمنی و بهداشت، شایستگی های غیرفنی و 
مراحل کلیدی براساس استاندارد از ملزومات کسب شایستگی می باشند. همچنین برای هنرجویان تبیین شود که 

این درس با ضریب 8 در معدل کل محاسبه می شود و دارای تأثیر زیادی است.
کتاب شامل پودمان های ذیل است:

پودمان اول: دارای عنوان »پرورش غالت« است. در این پودمان پرورش سه غله مهم کشور آورده شده است 
که تنها یک مورد متناسب با سیاست های کالن کشور و الگوی کاشت تعیین شده برای منطقه آموزش داده 

می شود.
پودمان دوم: دارای عنوان »پرورش گیاهان روغنی« است. در این پودمان چند گیاه از دانه های روغنی در کتاب 
و یا در وبگاه قرار گرفته است که متناسب با سیاست های تعیین شده برای منطقه یک محصول آموزش داده 

می شود.
پودمان سوم: دارای عنوان »پرورش گیاهان غده ای« است. در این پودمان پرورش سیب زمینی، چغندر قند و پیاز 

که متناسب با سیاست های کالن کشور و الگوی کاشت توصیه شده برای منطقه یک گیاه آموزش داده می شود.
پودمان چهارم: دارای عنوان »آبیاری سطحی و نوار تیپ« است. در این پودمان روش های آبیاری سطحی و نوار 

تیپ و استفاده بهینه از آب آبیاری آموزش داده می شود.
پودمان پنجم: دارای عنوان »برداشت گیاهان زراعی )غالت و گیاهان صنعتی(« است. در این پودمان برداشت 

گیاهان انتخابی در سه پودمان اول، دوم و سوم آموزش داده می شود.

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش



سخني با هنرجویان عزیز

شرایط در حال تغییر دنیای کار در مشاغل گوناگون، توسعۀ فناوری ها و تحقق توسعۀ پایدار ما را بر آن داشت 
و  کشور  نیاز  بر اساس  قبلی  پایه های  تغییرات  ادامۀ  در  را  درسی  کتاب های  محتوای  و  درسی  برنامه های  تا 
مطابق با رویکرد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامۀ درسی ملی جمهوری اسالمی ایران در نظام 
جدید آموزشی باز طراحی و تألیف کنیم. مهم ترین تغییر در کتاب های درسی، تغییر رویکرد آموزشی، آموزش 
و ارزشیابی مبتنی بر شایستگی است. شایستگی، توانایی انجام کار در محیط واقعی بر اساس استاندارد عملکرد 
تعریف شده است. توانایی نیز شامل دانش، مهارت و نگرش می شود. در رشتۀ تحصیلی ـ حرفه ای شما، چهار 

دسته شایستگی در نظر  گرفته شده است:
1ـ شایستگی های فنی برای جذب در بازار کار مانند توانایی تولید محصوالت زراعی

2ـ شایستگی های غیر فنی برای پیشرفت و موفقیت در آینده مانند نوآوری و مصرف بهینه 
3ـ شایستگی های فناوری اطالعات و ارتباطات مانند کار با نرم افزارها

4ـ شایستگی های مربوط به یادگیری مادام العمر مانند کسب اطالعات از منابع دیگر.
با مشارکت  بر اسناد باالدستی و  بر این اساس دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش مبتنی 
متخصصان برنامه ریزی درسی فنی وحرفه ای و خبرگان دنیای کار مجموعه اسناد برنامۀ درسی رشته های شاخۀ 

فنی وحرفه ای را تدوین نموده اند که مرجع اصلی و راهنمای تألیف کتاب های درسی در هر رشته است.
این درس پنجمین درس شایستگی های فنی و کارگاهی است که ویژه رشته امور زراعی در پایه 12 تألیف شده 
است. کسب شایستگی های این کتاب برای موفقیت آیندۀ شغلی و حرفه ای شما بسیار ضروری است. هنرجویان 
عزیز سعی نمایید؛ تمام شایستگی های آموزش داده شده در این کتاب را مطابق الگوی کاشت تعیین شده در 

منطقه کسب و در فرایند ارزشیابی به اثبات رسانید.
کتاب درسی پرورش و تولید غالت و گیاهان صنعتی شامل پنج پودمان است و هر پودمان دارای یک یا چند 
واحد یادگیری است و هر واحد یادگیری از چند مرحله کاری تشکیل شده است. شما هنرجویان عزیز پس از 
الگوی کاشت منطقه و سیاست های کشور( می توانید شایستگی های مربوط به  یادگیری هر پودمان )مطابق 
آن را کسب نمایید. هنرآموز محترم شما برای هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات منظور می نماید و 
نمره قبولی در هر پودمان حداقل 12 می باشد. در صورت احراز نشدن شایستگی  پس از ارزشیابی  اول، فرصت 
جبران و ارزشیابی دوباره تا آخر سال تحصیلی وجود دارد. کارنامه شما در این درس شامل 5 پودمان و از دو 
بخش نمره مستمر و نمره شایستگی برای هر پودمان خواهد بود و اگر در یکی از پودمان ها نمره قبولی را کسب 
نکردید، تنها در همان پودمان ها الزم است مورد ارزشیابی قرار گیرید و پودمان های قبول شده در مرحله اول 
ارزشیابی مورد تأیید و الزم به ارزشیابی دوباره نمی باشد. همچنین این درس دارای ضریب 8 است و در معدل 

کل شما بسیار تأثیرگذار است.
همچنین عالوه بر کتاب درسی شما امکان استفاده از سایر اجزای بسته آموزشی که برای شما طراحی و تألیف 
شده است، وجود دارد. یکی از این اجزای بسته آموزشی کتاب همراه هنرجو می باشد که برای انجام فعالیت های 
موجود در کتاب درسی باید استفاده نمایید. کتاب همراه خود را می توانید هنگام آزمون و فرایند ارزشیابی نیز 
همراه داشته باشید.سایر اجزای بسته آموزشی دیگری نیز برای شما درنظر گرفته شده است که با مراجعه به  



به وبگاه رشتۀ خود به نشانی www.tvoccd.oerp.ir می توانید از عناوین آن مطلع شوید.
فعالیت های یادگیری در ارتباط با شایستگی های غیر فنی از جمله مدیریت منابع، اخالق حرفه ای، حفاظت از 
محیط زیست، شایستگی های یادگیری مادام العمر و فناوری اطالعات و ارتباطات همراه با شایستگی های فنی، 
طراحی و در کتاب درسی و بسته آموزشی ارائه شده است. شما هنرجویان عزیز کوشش نمایید این شایستگی ها 
را در کنار شایستگی های فنی آموزش ببینید، تجربه کنید و آنها را در انجام فعالیت های یادگیری به کار گیرید.
رعایت نکات ایمنی، بهداشتی و حفاظتی از اصول انجام کار است بنابراین توصیه های هنرآموز محترمتان در 

خصوص رعایت مواردی که در کتاب آمده است، در انجام کارها جدی بگیرید.
جهت  در  مؤثری  گام های  گرامی،  هنرآموزان  هدایت  و  عزیز  هنرجویان  شما  کوشش  و  تالش  با  امیدواریم 
میهن اسالمی  برومند  جوانان  شایسته  تربیت  و  اقتصادی  و  اجتماعی  پیشرفت  و  کشور  استقالل  و  سربلندی 

شود. برداشته 

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش





پودمان 1: پرورش غالت
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پرورش غالت

پودمان 1

در این پودمان پرورش سه غله گندم، برنج و ذرت آورده شده است با توجه به شرایط و سیاست های 
کالن کشور یک گیاه انتخاب و مورد ارزشیابی قرار می گیرد. 
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  آیا به خوشه های زیبای گندم و جو نگریسته اید؟ 

  آیا اندیشیده اید که چگونه از یک دانه گندم یا جو، ده ها دانه دیگر از همان نوع به عمل می آید؟ 

  پشت پردۀ این آفرینش و رویش و تکثیر کیست؟ 

  مگر نه این است که افزایش این چنینی، قدرت، حکمت و محبت می طلبد؟ 

  مگر نه این است که این موهبتی است به انسان ها برای روزی رسانی به ایشان؟ 

  آیا موجودی به جز خدای یکتا و بی همتا چنین قدرتی دارد؟

پرورش گندم وجو

جان من سر تا به پا قربان دهقان است و بس تا حیات من به دست نان دهقان است و بس
دست خون آلود بذرافشان دهقان است و بس خدای از  بعد  گدا  و  شاه  روزی ِدِه  رازق 
»  محمد فّرخی یزدی«

آیا می دانید که...؟
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ضرورت و اهمیت کشت گندم و جو 
به کشت گندم  این مقدار ۳۳ درصد  از  را غالت تشکیل می دهد که  حدود ۶۰ درصد سطح مزارع جهان 

دارد.  اختصاص 
در ایران زراعت گندم به دلیل سهمی که در تأمین غذای مردم دارد به تنهایی بیش از 5۰ درصد زراعت کشور را 
به خود اختصاص داده است. در ایران متوسط سهم گندم در تأمین کل انرژی موردنیاز، حدود ۴۰ درصد است. 
به طور کلی می توان گفت که گندم، به طور مستقیم با تغذیه و اقتصاد جهانی رابطه دارد و بیش از ۳5 درصد از 
جمعیت جهان، از لحاظ تغذیه ای به گندم وابسته اند. اگرچه گندم را به عنوان یک منبع غذایی نشاسته ای در نظر 

می گیرند ولی دارای سایر مواد غذایی با ارزش، مانند پروتئین ها، مواد معدنی و ویتامین ها نیز می باشد.
گندم و جو در شرایط متنوع آب و هوایی کشت می شود و نسبت به بیماری ها، کم آبی و شوری مقاوم است، 
به طوری که هیچ محصول دیگری مجموع این ویژگی ها را ندارد. گندم معموالً در پاییز کاشته می شود و با 
توجه به شرایط آب و هوایی از نیمه های بهار تا اوایل تابستان برداشت می شود بنابراین مقدار زیادی از آب 

موردنیاز آنها از بارندگی ها تأمین می شود.
در دنیای امروز، گندم نه تنها یک ماده غذایی اساسی و مهم است بلکه از لحاظ سیاسی نیز اهمیتی همپاِی 

نفت و حتی برتر از آن دارد، در واقع باید گفت سالح گندم از سالح نظامی  قدرتمندتر است.

گفت و گو
کنند؟  استفاده  گندم  از سالح  دیگر  بر کشورهای  تسلط  برای  از کشورها  برخی  تاکنون شنیده اید  آیا 

کنید؟ بیان  را  نمونه هایی  می توانید 

ویژگی های گیاه شناسی گندم و جو
گندم و جو از خانواده گندمیان1، دارای ریشه افشان و ساقه ای تو خالی و بندبند هستند که ارتفاع آن برحسب 

شرایط محیطی، بین ۳۰ تا 12۰ سانتی متر است. 
برگ شامل دو قسمت اصلی غالف و پهنک می باشد. 
از گره  غالف، ساقه را در برگرفته و طول هر غالف 
پایینی تا گره باالیی امتداد دارد. برگ دارای غالف، 
پهنک، زبانک و گوشوارک است. غالف عالوه بر انجام 
فعالیت فتوسنتزی، در جلوگیری از نفوذ آب به ساقه 

و در استحکام ساقه هم نقش دارد. 
از  سنبله  دارد.  قرار  سنبله  محور  ساقه،  امتداد  در 
مجموع سنبلچه ها و هر سنبلچه از یک گلچه تشکیل 

یافته است و 1 تا ۳ دانه دارد. 
هر گل شامل یک مادگي یک برچه اي ساده با کالله 

زبانک

گوشوارک

شکل 1ـ مقایسه برگ گندم و جو

Graminae ـ1
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دو شاخه اي و ۳ پرچم مي باشد. کاسبرگ و گلبرگ در گندم وجود ندارد. اما برگ هاي تغییر شکل یافته اي به 
نام پوشینه مانند دو قاشقک اندام هاي زایاي برگ را مي پوشانند. به پوشینه داخلي پالئا و به پوشینه خارجي لما 
مي گویند. درصد دگر گرده افشانی در این گیاه معموالً 1 درصد و حداکثر به ۴ درصد ممکن است برسد. خود 
گشني گندم به این دلیل است که رسیدن پرچم ها، آزاد کردن دانه هاي گرده و تلقیح حدود ۹۹% گل ها قبل از 
باز شدن پوشینه از یکدیگر مي باشد. عمل لقاح از میان طول سنبله شروع شده و به دو طرف ادامه پیدا مي کند.

شکل 2ـ ریشه اندام های گندم

پرچم هاپرچم و مادگیمادگی دو پر

برگریشهساقه

سرعت رشد جو در دمای پایین بیشتر از گندم است دمای باال نیز زمان رسیدگی جو را جلوتر می اندازد. به همین 
جهت جو معموالً زود رس تر از گندم است. جو قدرت پنجه زنی و رشد رویشي زیادی دارد و استحکام ساقه آن 
کم است. طول ساقه در اثر کمبود نور به شدت طویل مي شود و به همین علت بسیار حساس به خوابیدگي است. 

رشد و توسعه جو در شرایط معمولي مشابه گندم است. 
به طورکلی در بیشتر نواحی که گندم تولید می شود )به استثنای نواحی پرباران ساحل دریای خزر( می توان به 
کشت و تولید جو پرداخت. جو نسبت به گندم و سایر غالت مقاومت بیشتری نسبت به شوری دارد. مقاومت 
جو به خشکی به خصوص انواع دو ردیفه بیشتر از گندم است ولی تحمل جو نسبت به سرما کمتر از گندم است. 

آماده سازی زمین برای کاشت گندم و جو 
یکی از بخش های اساسی تولید محصوالت زراعی عملیات خاک ورزی است. هدف از انجام آن تأثیر بر خصوصیات 
فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک است به گونه ای که شرایط برای جوانه زنی و رشد گیاه فراهم شود، البته این 

عملیات می بایست به گونه ای انجام شود که هدر رفت آب و یا فرسایش خاک به کمترین مقدار برسد. 
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خاک ورزی ممکن است در دو مرحله انجام شود: 
ایجاد  و  و عبور هوا  برای جذب آب  و فرج کافی  ایجاد خلل  این مرحله  اصلی در  اولیه: هدف  خاک ورزی 
محیطی مناسب برای نفوذ ریشه در خاک و همچنین ممکن است برای مخلوط کردن یا زیر خاک کردن بقایای 

گیاهی صورت گیرد. 
خاک ورزی تکمیلی: خاک ورزی تکمیلی به منظور آماده سازی خاک دانه ها و تماس بیشتر بذر با خاک انجام 
می شود و یک یا دو هفته بعد از خاک ورزی اولیه انجام می شود. این عملیات قبل از کاشت بذر انجام می شود 

و شامل دیسک زنی، تسطیح و یا مخلوط کردن کود و علف کش می باشد. 

زمان عملیات خاک ورزی در مناطق سرد و معتدل 

عملیات تکمیلیعملیات اولیه
قبل از کاشت در پاییزبعد از برداشت محصول قبلکشت پاییزه
قبل از کاشت در بهاربعد از برداشت محصول قبل و قبل از بارندگیکشت بهاره

آماده سازی زمین برای کاشت گندم و جو به دو روش حفاظتی و مرسوم امکان پذیر است؛ اما توصیه می شود 
روش های حفاظتی با رعایت پیش نیازهای آن مورد استفاده قرار گیرد.

در روش مرسوم کشت دیم نیز بهتر است از گاوآهن قلمی  استفاده شود و گاوآهن برگردان دار مورد استفاده 
قرار نگیرد. ضمناً رعایت رطوبت مناسب خاک برای شخم اولیه )در حد گاو رو( جهت کاهش شدت و تعداد 
دفعات خاک ورزی تکمیلی ضروری است. همچنین رعایت زمان مناسب انجام عملیات خاک ورزی تکمیلی 

)دیسک بعد از شخم( در کاهش تعداد دفعات دیسک زنی مؤثر است. 

عملیات خاک ورزي در زراعت دیم گندم و جو 
خاک ورزی اولیه عموماً در عمق بیش از 15 سانتی متر خاک انجام مي شود و هدف هاي اصلي و مورد انتظار از آن، 
شکافتن خاک برای نفوذ آب، هوا و ایجاد محیطي مناسب براي رشد و توسعه ریشه است. در مناطق دیم اصول 
حاکم در عملیات زراعي بایستي با هدف ایجاد شرایط مناسب به منظور استفاده بهینه از بارندگی ها و حفاظت 

از خاک باشد. 
در این راستا عملیات خاک ورزي نقش تعیین کننده ای داشته و باید تأمین کننده موارد زیر باشد:

1   افزایش نفوذپذیری خاک که در هنگام بارندگی سبب کاهش روان آب و جلوگیري از فرسایش آبي و بادي 
می گردد.

گفت و گو
   آیا آماده سازی زمین در زراعت دیم و آبی گندم و جو یکسان است؟ 

عملیات خاک ورزی سبب  در  که  دارند  وجود  کاشت  بستر  آماده سازی  در  راهکارهایی  و  عوامل     چه 

فرسایش خاک می شوند؟  و  از هدر رفت آب  جلوگیری 
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2   افزایش قابلیت نگهداري آب در خاک.
3   حفظ مواد آلي در خاک و امکان افزایش آن.

فعالیت
به صورت جداگانه فهرستی از ماشین های خاک ورزی برای زراعت دیم و آبی گندم و جو تهیه  کرده، در 

مورد نقش، مزایا و معایب آنها در کالس گفت وگو کنید.

کاربردخاک ورزی اولیه یا تکمیلیعکسنام وسیله

فعالیت
عملیات آماده سازی اولیه و تکمیلی

فهرست وسایل و مواد موردنیاز را تهیه کرده و از مسئولین مربوطه تحویل بگیرید.
مراحل انجام کار:

پس از پوشیدن لباس کار و رعایت نکات ایمنی و بهداشت فردی با توجه به نوع کشت )دیم یا آبی( 
و شرایط مزرعه ماشین های تهیه زمین را انتخاب پس از بازدیدهای اولیه و تنظیمات الزم، اقدام به 

نمایید.  زراعی  زمین  آماده سازی 
در هنگام انجام کار ضمن رعایت اصول فنی کار همواره شایستگی های غیر فنی در این زمینه )حفظ 
محیط زیست، حفظ منابع به ویژه آب وخاک، سالمت همکالسی ها، رعایت نوبت و...( را مدنظر قرار داده 

و به کار ببندید. 
در پایان کار گزارش کار را آماده کرده به هنرآموز خود تحویل دهید.
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ارزشیابی مرحله ای 

مراحل کار
شرایط عملکرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، 
مکان و...(

نتایج ممکن
استاندارد 

)شاخص ها/داوری/نمره دهی(
نمره

آماده سازی بستر 
کشت گندم

تراکتور، گاوآهن، دیسک، 
پنجه غازی، لولر، زمین زراعی، 

مرزکش، نهرکن

باالتر از حد 
انتظار

خاک ورزی،  ادوات  انتخاب  خاک،  ویژگی های  تعیین 
تنظیم ماشین های خاک ورزی، اجرای شخم، انتخاب 
ماشین های  تنظیم  ثانویه،  خاک ورزی  ماشین های 
خاک ورزی ثانویه، انتخاب علف کش پیش کاشت، پخش 
علف کش پیش کاشت در زمینی زراعی، نرم کردن خاک، 
تسطیح زمین های زراعی، تمیز و سرویس ماشین های 

خاک ورزی، تحلیل اهمیت خاک ورزی حفاظتی

۳

در حّد انتظار

ادوات خاک ورزی،  انتخاب  تعیین ویژگی های خاک، 
تنظیم ماشین های خاک ورزی، اجرای شخم، انتخاب 
ماشین های  تنظیم  ثانویه،  خاک ورزی  ماشین های 
در  پیش کاشت  علف کش  پخش  ثانویه،  خاک ورزی 
زمین های  تسطیح  خاک،  نرم کردن  زراعی،  زمینی 

خاک ورزی ماشین های  سرویس  و  تمیز  زراعی، 

2

پایین تر از حد 
انتظار

1عدم خاک ورزی مناسب

کاشت

مراحل رشد
گندم  رشد  مختلف  مراحل  با  آشنایی 
مزرعه  نگهداری  و  پایش  براي  جو  و 
مانند زمان آبیاری، مصرف کود، کنترل 
علف های هرز، کنترل آفات و بیماری ها 
و  الزم  کارشناسان  توصیه  با  مطابق 
ضروري است. افزایش دقت در شرح و 
تشخیص مراحل رشد گیاه باعث اصالح 

توصیه ها خواهد شد.  بهبود  و 
جوانه زنی،  مرحله  مراحل رشد شامل: 
رفتن،  ساقه  مرحله  پنجه زنی،  مرحله 
و  رفتن  خوشه  )گل دهی(،  آبستنی 

)شکل۳( بستن(.  )دانه  شکل 3ـ مراحل مختلف رشد در گندم و جورسیدگی 

خوشه رفتن
گل رفتن

پنجه زدنساقه رفتن

زمستان 
گذرانی

آبستنی

رسیدگی
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پژوهش
با توجه به شکل باال از منابع معتبر علمی و کارشناسان و کشاورزان خبره محلی پرس وجو کنید هر یک 
از مراحل رشد گندم یا جو در چه تاریخی در منطقه شما رخ می دهد. نتیجه را ضمن ارائه در کالس به 

هنرآموز خود تحویل دهید.

ارقام مناسب
با توجه به تنوع آب و هوایی در کشور ما در زراعت 

غالت کشور را به چهار اقلیم آب و هوایی شامل: 
و خشک جنوب،  گرم  مرطوب سواحل خزر،  و  گرم 

می کنند. تقسیم  سرد  و  معتدل 

ارقام معرفی شده توسط مؤسسه تحقیقات اصالح و 
تهیه بذر و نهال کشور برای هر منطقه و نوع کشت 
)آبی یا دیم( معرفی می گردد. )برای آشنایی با ارقام 

منطقه خود، کتاب همراه هنرجو را مطالعه کنید.(

ارقام گندم براساس نیاز 
به یک دوره سرمایی

بهاره

بهارهـ  زمستانه 
)دو فصله(

زمستانه

رقم های آبی

رقم ها براساس نوع 
زراعت

رقم های دیم

انتخاب بذر 
عوامل مؤثر در انتخاب بذر شامل: باال بودن درصد جوانه زنی بذر، خلوص فیزیکی و ژنتیکی بذر و مخلوط 
نبودن با بذر سایر محصوالت می باشد. همچنین گیاه و محصول این بذر عالوه بر سازگاری با منطقه، باید 
دارای خواص مناسبی مانند: پر محصولی و مقاومت نسبت به بیماری ها و سایر خطرات منطقه ای بوده و با 

سموم قارچ کش ضدعفونی شده باشد.

گفت و گو
توصیه عمومی  بر این است که تا حد ممکن از بذرهای با وزن هزار دانه باال و درشت برای کاشت استفاده 

شود. علت این توصیه را برای همکالسی های خود توضیح دهید.

پژوهش
رقم های گندم و جو )آبی و دیم( توصیه  شده در منطقه خود را پرس وجو کنید و نتیجه را به صورت 

ارائه دهید. خالصه در یک جدول آماده کرده و در کالس 
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تناوب زراعی
تناوب زراعی هم ازلحاظ تنوع محصوالت و هم حفظ حاصل خیزی خاک به علت جلوگیری از خستگی زمین 

که نتیجه کشت پی درپی یک گیاه است، کاماًل ضروری است.
قرار گرفتن گندم و جو پس از زراعت های وجینی )پنبه، چغندرقند، ذرت و سویا( و صیفی جات انجام می شود. 
در مواردی هم گندم پس از گندم و یا جو پس از گندم در تناوب قرار می گیرد. در کشت دیم تناوب های دو 

یا سه ساله با رعایت سال آیش توصیه می شود. 
تناوب دو ساله: آیش ـ گندم                                 تناوب سه ساله: حبوبات ـ گندم ـ آیش

گفت و گو
چرا در تناوب گندم و جو بهتر است گندم قبل از جو کشت شود؟

قرار گرفتن چغندرقند در تناوب با گندم با توجه به موارد زیر می تواند مفید باشد:
  وجینی بودن چغندرقند 

  استفاده از کودهای فسفِر به مقدار زیاد که قسمتی از آن  هم به مصرف کشت بعدی )گندم( می رسد.

  سرزنی چغندر قند و افزودن مواد آلی قابل تجزیه به خاک

تردد ماشین های برداشت چغندرقند موجب فشردگی خاک های رسی می شود که عملیات تهیه زمین برای 
تا  به موقع گندم  به منظور کشت  از ماشین های مرکب )کمبینات(  کاشت گندم را مشکل می کند. استفاده 
حدودی این مشکل را حل می کند. زراعت دراز مدت گندم پس از گندم نیز موجب افزایش علف های هرز، 
توسعه آفات و بیماری ها شده و از نظر تغذیه گیاهی نیز مشکالتی ایجاد می کند. تناوب گندم، ذرت به مدت 

طوالنی نیز به دلیل های زیر مناسب نیست:
  گسترش بیماری فوزاریم سنبله گندم به دلیل میزبانی هر دو گیاه نسبت به این بیماری

  تأثیر بد بعضی از علف کش های انتخابی ذرت مانند آترازین و آالکلر بر زراعت گندم 

ورود حبوبات و دانه های روغنی در تناوب با غالت ضمن حفظ حاصل خیزی خاک و بهبود آن، میزان کارآیی 
کیفی را نیز افزایش خواهد داد. ورود دانه های روغنی غیر تثبیت کننده نیتروژن مانند کلزا )به دلیل داشتن 
ریشه عمیق( و آفتابگردان در تناوب با گندم می تواند، اثرات مثبت و مفیدی برعملکرد گندم داشته باشد. 
برای مثال بهبود عملکرد دانه گندم در توالی پس از کلزا، دامنه ای بین 2۴ تا۳۰ درصد در مقایسه با شرایط 
تک کشتی گندم را به دنبال داشته است. باید توجه داشت که تناوب باعث ریشه کنی علف های هرز و آفات 

در گندم نمی شود بلکه جمعیت آنها را تحت کنترل در می آورد.



10

پژوهش
در منطقه شما گندم با چه گیاهانی در تناوب قرار می گیرد؟ یک یا دو الگوی تناوب را که گندم یکی از 
گیاهان آن است را از کارشناسان و کشاورزان محلی پرس وجو کرده و جایگاه هر یک از محصوالت را در 

کالس توجیه کنید.

تاریخ کاشت 
اولیه رشد، تکمیل مرحله  کشت به موقع در مناطق سرد به دلیل ضرورت استقرار گیاه و گذراندن مراحل 
از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از سرمازدگی  از کاهش دما به منظور کاهش خطر ناشی  پنجه دهی قبل 
به طورکلی می توان گفت رقم هایی که دارای تیپ زمستانه هستند در نیمه اول مهرماه و رقم هایی که دارای 

تیپ رشد دو فصِل )بینابین( هستند، در نیمه دوم مهرماه کشت شوند.

گفت و گو
مهم ترین اهداف و دستاوردهای اجرای تناوب زراعی را در شکل زیر تکمیل کنید. دلیل و استدالل خود 

را در کالس توضیح دهید.

جلوگیری از زیاد شدن 
مواد سمی در خاک

.................... حفظ و افزایش 
حاصل خیزی خاک

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

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

اهداف و دستاوردهای 
اجرای تناوب زراعی

گفت و گو
در صورتی که سطح زمین زراعی برای کشت گندم زیاد باشد و زمان الزم در تاریخ کاشت تعیین شده 
این شرایط می توان  آیا در  تأثیر در عملکرد چیست؟  با کمترین  برای کاشت  نباشد راهکار شما  کافی 

قسمتی از زمین را به کشت بهاره اختصاص داد؟

عمق کاشت
عمق کاشت بذر با توجه به بافت خاک تا حدودی متفاوت است. در زمین هایی که دارای خاکی با بافت سبک 
هستند، ۶ تا 1۰ سانتی متر و در زمین هایی که خاک متوسط و رسی دارند، ۳ تا 5 سانتی متر توصیه می شود. 

در مناطق سردسیر عمق کاشت را حدود 5 تا ۶ سانتی متر در نظر می گیرند. 
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روش های کاشت گندم و جو
به طور کلی گندم و جو را بر اساس شرایط، در سه منطقه از خاک می توان کشت کرد:

  روی پشته                    روی زمین مسطح           داخل جوی

کشت روی پشته 
در این روش هدایت آب در زمین از طریق جویچه ها 
انجام می شود، به طوری که رطوبت به صورت نشتی 
به محل استقرار بذرها نفوذ می کند و حالت غرقابی 
زیر  صورت  دو  به  پشته  کشت روی  نمی شود.  ایجاد 

می شود: انجام 

شخم،  از  پس  روش  این  در  فارویی:  روش    1
دیسک زدن و تسطیح، با بذرپاش سانتریفیوژ بذر را در 
سطح زمین پاشیده و سپس با شیارکش جوی و پشته 
ایجاد می کنند. در این روش عمق کاشت بذر رعایت 
نمی شود و ممکن است تراکم بوته کمتر از حد مطلوب 
این روش کاشت به جز در موارد خاص توصیه  باشد. 

)شکل۴(.  نمی شود 

2ـ روش جوی پشته ای 
)کاشت روی پشته(

کشت روی پشته

1ـ روش خطی یا فارویی

شکل 4ـ کشت به روش فارویی

گفت و گو
به چه دلیل کاشت گندم و جو به روش خطی با استفاده از بذرپاش و شیارکش )فاروئر( توصیه نمی شود؟

2  کاشت بر روی پشته های عریض: یکی دیگر از روش های جدید کاشت گندم و جو روش کاشت بر روی 
پشته های عریض1 است. در این روش روی پشته های عریض ۳ تا ۴ ردیف بذر کشت می شود. در این روش 

ممکن است به روش نوار تیپ یا ثقلی آبیاری شود )شکل5 و۶(.

شکل 6 ـ کاشت روی پشته های عریض و آبیاری شکل 5ـ کاشت روی پشته و آبیاری با نوار تیپ
ثقلی

Raised bed system ـ1
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 5 تا   ۳( فاروئر  دارای  کارهای  از خطی  برای کاشت 
)شکل7(. می شود  استفاده  پشته(  روی  ردیف 

شکل 7ـ خطی کار دارای فاروئر

فکر کنید
چرا در زمین هایی که دارای خاک های سبک هستند عرض پشته ها را کمتر از زمین هایی که خاک های 

سنگین دارند در نظر می گیرند؟

شکل 9ـ آبیاری نواری کرتی گندم کشت شده به روش مسطحشکل 8ـ آبیاری کرتی کشت گندم کشت شده به روش مسطح

کشت روی سطح مسطح 
در کشت روی سطح مسطح تفکیکی بین محل قرار گرفتن بذر و محل حرکت آب انجام نمی شود. در این 
نوع کشت ممکن است آبیاری به صورت بارانی، نوار تیپ و یا غرقابی انجام شود و یا کشت به صورت دیم باشد.
در شرایط آبیاری بارانی یا نوار تیپ زمین فرم داده نمی شود و هیچ گونه مرزی در سطح زمین ایجاد نمی شود. 

در این روش کاشت معموالً با خطی کار انجام می شود )شکل1۰(.
در روش آبیاری غرقابی به دو صورت کرتی )شکل8( و کرتی نواری )شکل۹( انجام می شود. در این روش ابعاد 
کرت یا نوارها به شیب زمین، بافت خاک و دبی آب آبیاری بستگی دارد. این روش در سطح کم قابل اجرا 
است و توصیه نمی شوند هر چند در صورتی که شیب زمین مناسب باشد و تسطیح به درستی انجام شود روش 

نواری از روش کرتی بهتر است.
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شکل 10ـ آبیاری بارانی و آبیاری نوار تیپ کشت گندم به روش مسطح

گفت و گو
از معایب کشت به روش کرتی و کرتی نواری تعدادی را فهرست کرده و نظر همکالسی های خود را پرس وجو 
کنید. آیا سایر هنرجویان با معایب برشمرده توسط شما موافق اند. پس از شنیدن استدالل آنها در صورت 
موافق بودن نظر آنها را بپذیرید و در غیر این صورت دالیل خود را با عنوان کردن نمونه هایی توضیح دهید.

کشت در داخل جوی 
این روش کشت در دیم کاری گندم و جو مناسب است. در این روش 
جویچه هایی به عمق 5 سانتی متر ایجاد می شود که لوله های سقوط 
سانتی متری  تا 8   5 در عمق  و  در کف جوی  را  و جو  گندم  بذر 
می کارند. رطوبت در جویچه ها در زمان بارندگی ذخیره شده وسبب 

یکنواختی در سبز شدن مزرعه می شود.

شکل 11ـ کشت در داخل جوی زراعت دیم

فکر کنید
سایر دالیل کشت گیاهان در زراعت دیم درون فارو یا جوی ها چیست؟

یادآوری
   همراه هنرآموز خود به محل نگهداری ماشین های کاشت بروید. اجزای خطی کار آبی و عمیق کار دیم 

را مورد شناسایی قرار داده در مورد چگونگی عمل هر یک از آنها و تنظیمات دستگاه گفت وگو کنید. 

شکل 12ـ خطی کار گندم
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تعیین مقدار بذر
میزان مصرف بذر برای مناطق مختلف متناسب با شرایط و رقم توسط کارشناسان مرکز تحقیقات تعیین شده 

است که این مقدار نیز با توجه به روش کاشت، تاریخ کاشت و خطرات احتمالی قابل  تغییر است. 

   آیا به خاطر دارید واسنجی )کالیبره کردن( خطی کار چگونه انجام می شد؟ 

   در چه شرایطی دستگاه نیاز به واسنجی دارد؟

گفت و گو
مقدار بذر مصرفی گندم یا جو در شرایط زیر چه تغییری می کند؟

   کشت گندم یا جو بعد از تاریخ کاشت تعیین شده انجام گیرد.

   کشت به روش بذرپاشی در مقایسه با کاشت با خطی کار

همان گونه که شما سال گذشته در درس کاشت گیاهان زراعی، آموختید، مهم ترین تنظیمات ماشین های 
کارنده گندم و جو تنظیم میزان خروج بذر و کود، عمق کاشت و فاصله خطوط است. 

تمامی کارنده ها دارای جدولی هستند که تنظیم مقدار بذر کاشته شده با استفاده از آن انجام می گیرد. این 
جدول همان گونه که سال پیش آموختید روی درپوش محفظه جعبه دنده چسبانیده شده است. برای مثال با 

انتخاب تنظیمات انجام گرفته 155 کیلوگرم بذر گندم در هکتار کاشته می شود.

نمونه دستورالعمل تنظیمات ریزش بذر در یک نوع بذر کار خطی

دریچه گیربکس 
5101520253035404550556065707580859095100فالپیدریچهنوع بذر

2۴۳122۶۳۹5۶718۶1۰۴12۰1۳71551751۹۶2182۳۹2۶۶2۹۰۳1۳۳۳5۳۶۴گندم

2۴271825۳۴۴55۴7۶87۹811۳12۳1۴21۶11751۹۶21۳22۹25۰2۶۹جو

2۴281۹۳۹۴25۶۶۶7۹۹۳1۰۴11۹1۳۳1۴81۶718۶2۰۶2252۴22۶5285نخود

11۶1۶2۴۳۴۴۴5۴۶۶77881۰2یونجه

1181۶25کلزا

2۳1۴28۴2۶282۹۹12۰1۳۴1581711۹۶2152۳825728۳2۹۹۳۳2۳5۴۳۹۰۴25کود اوره

2۳1۶۳5۴87۴۹۶11715۰1۶71۹۹21۶25۴278۳۰2۳۳1۳۴8۳۹1۴21۴۶۶۴85512کود فسفات

فعالیت
کاشت

فهرست ابزار مواد و امکانات مورد نیاز را تهیه کنید و پس از تأیید هنرآموز از مسئولین مربوطه تحویل بگیرید.



پودمان 1: پرورش غالت

15

مراحل انجام کار:
پس از آماده  به کار شدن و انتخاب ماشین کاشت با توجه به شرایط و روش و نوع کاشت، ماشین کارنده 
را مورد بازدید قرار دهید. پس از آماده کردن دستگاه و اتصال به تراکتور به مزرعه بروید. تنظیمات اولیه 

دستگاه )مقدار بذر، کود، عمق کاشت و...( انجام داده، سپس اقدام به کاشت گندم یا جو نمایید.
در پایان کار پس از سرویس و تمیز کردن وسایل و تجهیزات و تحویل آنها گزارش کار را آماده کرده 

و تحویل دهید.

ارزشیابی مرحله ای

مراحل کار
شرایط عملکرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، 
زمان، مکان و...(

نتایج 
ممکن

استاندارد 
نمره)شاخص ها/داوری/نمره دهی(

کاشت گندم
قیان )ترازو(، زمینی 

زراعی، خطی کار، بذر 
گندم

باالتر از حد 
انتظار

انتخاب رقم، تعیین مقدار بذر مصرفی، تعیین 
تنظیم  کاشت،  ماشین  انتخاب  کاشت،  تاریخ 
ماشین کاشت، اجرای عملیات کاشت، تحلیل 

کاشت روش  انتخاب  دالیل 

۳

در حد 
انتظار

انتخاب رقم، تعیین مقدار بذر مصرفی، تعیین 
تنظیم  کاشت،  ماشین  انتخاب  کاشت،  تاریخ 

کاشت عملیات  اجرای  کاشت،  ماشین 
2

پایین تر از 
1عدم کاشت مناسب بذر گندم در زمین زراعیحد انتظار

نگهداری مزرعه گندم با جو

آبیاری
از آنجا که واکنش گندم و جو نسبت به آب در مراحل مختلف رشد یکسان نیست، برای برنامه ریزی مناسب 
آبیاری ضروری است تا حساسیت این گیاهان در مراحل مختلف رشد نسبت به آب را بدانیم. به طورکلی اجزای 

عملکرد گندم دارای سه جزء اصلی به شرح زیر است: 

1  تعداد بوته در واحد سطح
2  تعداد دانه در سنبله

3  وزن هزار دانه
مراحل حساس گندم و جو نسبت به کم آبی گل دهی و ساقه رفتن می باشند و کمبود آب در این مراحل سبب 
کاهش تعداد دانه در سنبله خواهد شد. از بین اجزای عملکرد تعداد دانه در سنبله بیشترین نقش را در افزایش 
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دانه در سنبله در  تعداد  دارد.  عملکرد 
سانتی متر   2 تا   1 ساقه  که  مرحله ای 
بنابراین  می شود.  مشخص  دارد  طول 
به موقع سبب  آبیاری  و  مناسب  تغذیه 
بیشترین تعداد دانه در سنبله می شود. 
از کمبود آب سبب حفظ و  جلوگیری 

بقای گل ها در سنبله می شود.
برای افزایش عملکرد نیاز است تا هرکدام 
در  آبیاری  نقطه نظر  از  باال  جزء  سه  از 
مراحل مختلف رشد به درستی مدیریت 

شوند.

روش های آبیاری 
  آبیاری کرتی: یکی از روش های آبیاری گندم در قطعات کوچک که دارای خاک هایی با شدت نفوذ پذیری 

کم تا متوسط و با شیب یکنواخت و کم هستند، آبیاری کرتی است. 
  آبیاری نواری کرتی: در آبیاری نواری کرتی گندم ، نوارهایی به شکل مستطیل به طول 1۰۰ تا ۴۰۰ متر 

و عرض ۳ تا ۳۰ متر ایجاد می شود که وجه مشخص این نوارها، طوالنی و باریک بودن آنها است. در این 
روش، آب در ابتدای نوار جریان یافته و در هنگام پیشروی در طول نوار به خاک نفوذ می کند. مقدار جریان 
باید طوری باشد تا زمان الزم برای جذب آب مورد نیاز گیاه در انتهای نوار را تأمین کند و سپس آب ورودی 

شکل 13ـ مراحل حساس گندم به کم آبی

خوشه رفتن
گل رفتن

پنجه زدنساقه رفتن

زمستان 
گذرانی

رسیدگی

پژوهش
از منابع معتبر و مشاوره با کارشناسان و خبرگان گندمکار و جوکار کمک بگیرید و در جدولی مانند زیر اثرات 

تنش کم آبی در مراحل مختلف گندم و جو را یادداشت کرده، پس از تأیید هنرآموز در کالس نصب کنید.

اثر تنش کم آبیمرحله رشد گندم

جوانه زدن

پنجه زنی

ساقه رفتن

گل دهی

سنبله رفتن

مرحله شیری شدن
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نوار قطع شود. برای جلوگیری از جاری شدن آب و افزایش راندمان، می توان انتهای نوار را بست یا رواناب را 
به ابتدای مزرعه پمپاژ کرد. 

  آبیاری بارانی: در مناطقی که تبخیر تعرق متوسط یا پایین و باد هم کم باشد، روش آبیاری بارانی در مزارع 

گندم و جو می تواند مناسب باشد.

فکر کنید
روش آبیاری بارانی در مناطق گرم و خشک با تبخیر تعرق باال و بادخیز مناسب نیست. چرا؟

  آبیاری قطره ای نواری )تیپ(: یکی از بهترین روش ها برای افزایش راندمان آب و افزایش تولید گندم، که 

مورد تأیید مراکز تحقیقاتی هم می باشد، آبیاری قطره ای نواری است. این روش هر چند هزینه بیشتری نسبت 
به روش های دیگر دارد، اما استفاده بهینه از آب و افزایش تولید در این روش هزینه اضافی را جبران و سبب 

درآمد بیشتر نیز خواهد شد.

فعالیت
آبیاری

ابزار، مواد و امکانات مورد نیاز:
مراحل انجام کار:

پس از آماده به کار شدن با توجه به شرایط، روش کاشت و تجهیزات هنرستان، آبیاری مزرعه را در 
انجام دهید. زمان های تعیین شده 

تغذیه گندم و جو

میزان کمبود در گیاهان و مناطق مختلف با یکدیگر تفاوت دارد. با استفاده از سه روش می توان کمبود عناصر 
غذایی را در گندم مشخص کرد که شامل روش آزمون خاک، تجزیه گیاه و عالئم قابل رویت است.

آزمون خاک که عموماً در علوم کشاورزی استفاده می شود به مفهوم تجزیه و تحلیل شیمیایی خاک است. 
براساس این تعریف، هدف اولیه آن ارائه مبنایی برای توصیه کودی است که توسط کارشناسان تعیین می گردد.

گفت و گو
چرا نمونه برداری درست از خاک، کاری بسیار مهم و حساس است؟

زمان، روش و مقدار مصرف کود 
  کودهای نیتروژِن: در خاک هایی که دارای بافت سبک هستند بهتر است یک چهارم نیتروژن قبل از کاشت، 
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توجه
چنانچه این روش به دلیل نبودن تجهیزات امکان پذیر نبود می توان کود پاشیده شده را با شخم زیرخاک 

کرد.

  کودهای پتاِس: کودهای پتاِس معموالً باید قبل از کشت مصرف 

و با شخم زیرخاک گردد. چنانچه پتاسیم موجود در خاک برای رفع 
نیاز گیاه کافی نباشد و کودهای پتاسیمی نیز قبل از کاشت مصرف 
نشده باشد، مصرف سرک کلرورپتاسیم در دو تا سه نوبت هم زمان 
با مصرف کودهای سرک نیتروژِن در مراحل اولیه رشد گندم توصیه 

می شود. 
در  پتاسیم  کلرور  یا  پتاسیم  سولفات  مصرف  گندم  محصول  برای 
خاک های غیر شور تفاوتی ندارد، ولی در خاک های شور بهتر است 

از کود سولفات پتاسیم استفاده نمود.

یک چهارم در مرحله پنجه دهی، یک چهارم در مرحله ساقه رفتن و یک  چهارم در مرحله گل دهی مصرف گردد.
در شرایطی که کود نیتروژِن الزم است در چندین نوبت مصرف شود و همچنین در زمانی که مصرف کود با 
ماشین های کودکار به دلیل بلندی بوته های گندم در مزرعه امکان پذیر نباشد مصرف کود از راه نظام کود ـ 

آبیاری و نیز محلول پاشی بسیار مؤثر خواهد بود. 
در خاک های شور بهتر است از کود اوره استفاده شود. در خاک های غیر شور می توان از نیترات یا سولفات 

آمونیم نیز استفاده نمود. )با توجه به میزان نیتروژن آنها(
در مرحله قبل از کاشت، مصرف اوره بهتر از نیترات آمونیم است، ولی در مرحله سرک مصرف نیترات آمونیم 

بر اوره برتری دارد.
  کودهای فسفِر: تمام کودهای فسفاِت بایستی قبل از کاشت مصرف گردد، این کودها بهتر است با کودکار 

زیر و کنار بذر با فاصله 5 تا 1۰ سانتی متر قرار گیرد. 

بیشتر بدانید
مهم ترین کودهای فسفِر موجود عبارت اند از: دی آمونیم فسفات، سوپر فسفات تریپل و سوپر فسفات 

ساده که جهت تبدیل آنها می توان از روابط زیر استفاده کرد:
مقدار کود دی آمونیم فسفات = مقدار کود سوپر فسفات تریپل

مقدار کود بر حسب سوپر فسفات ساده = 2/88 × مقدار کود سوپر فسفات تریپل
نظر به اینکه فسفات آمونیم دارای 18 درصد نیتروژن خالص است در صورتی  که از این کود استفاده شود 

طبق فرمول زیر کود مصرفی نیتروژِن کاهش می یابد.
توصیه نهایی مقدار کود اوره = )۰/۳۹ × مقدار کود دی آمونیم فسفات( ـ مقدار کود موردنیاز

شکل 14ـ کود سولفات پتاسیم ارگانیک
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مصرف کودهای ریزمغذی: کمبود این عناصر در مناطق خشک و نیمه خشک و در خاک های قلیایی، خاک های 
شنی و خاک های فرسایش یافته و به ویژه در خاک های آهکی گسترش بیشتری دارد. در صورت تشخیص 
کارشناسان زراعی مبنی بر کمبود میزان عناصر ریزمغذی مصرف این عناصر ضروری است. در صورت کمبود، 
هر یک از آنها را می توان قبل از کشت مصرف کرد و یا آنکه با غلظت دو تا سه در هزار در مراحل پنجه دهی 
کامل، اوایل ساقه رفتن و حتی در مرحله گل دهی محلول  پاشی کرد. همچنین می توان از کود میکروی کامل 
با غلظت سه در هزار با رعایت نکات فنی زیر در مراحل پنجه زنی، تولید ساقه )ظهور دومین گره( و ظهور 

خوشه )بعد از گل دهی( استفاده کرد. 
باید توجه کرد که:

   محلول پاشی صبح زود یا عصر هنگامی که اشعه آفتاب مایل است انجام گیرد.

   به محلول کودی تهیه شده با غلظت سه در هزار، مادۀ سیتووت با غلظت ۰/2 در هزار اضافه گردد. این کار 

سبب می شود، قطرات آب حالت پخشیده به خود گرفته و سطح تماس برگ با ذرات کودی افزایش  یافته 
و در نتیجه میزان جذب برگی باال می رود.

   هنگام محلول پاشی سرعت وزش باد حداقل باشد.

   پس از عمل محلول پاشی با حداقل فاصله زمانی آبیاری انجام گیرد.

   حرارت محیط در هنگام محلول پاشی کمتر از 2۹ درجه سانتی گراد باشد.

   در اراضی شور از کودهای میکروی کامل بدون بور استفاده گردد.

   در صورت استفاده از سایر کودهایی که دارای عناصر ریزمغذی بوده و دارای کیفیت مناسب باشند بایستی 

بر اساس دستورالعمل مربوط به آنها در زمان و غلظت موردنظر استفاده شوند.

گفت و گو
مراحل  در  عناصر  جذب   )1( نمودار 
مختلف رشد گندم را نشان می دهد. 
نیتروژِن،  کودهای  انواع  مصرف  زمان 
با  خود  منطقه  در  را  پتاِس  و  فسفِر 

کنید. تفسیر  نمودار  این  به  توجه 

نمودار 1ـ جذب عناصر در مراحل مختلف رشد گندم

ظهور از خاک

یی
ذا

ر غ
اص

عن
ب 

جذ
 )k

g 
/ h

a(

اوایل شیری شدن
برداشت

خمیری شدن
به گل رفتن

خوشه رفتن

رؤیت برگ پرچم
پنجه زدن

مراحل رشد

k2O

1۴۰

12۰

1۰۰

8۰

۶۰

۴۰

2۰

۰

N

P2O5
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کنترل علف های هرز 
هدف از کنترل علف های هرز، ریشه کنی کامل آنها نیست. ولی مهار در حد مطلوب است. برای این منظور 

روش های مختلفی وجود دارد که با توجه به شرایط در مزارع گندم و جو مورد استفاده قرار می گیرند.

پژوهش
مهم ترین علف های هرز مزارع گندم و جو در منطقه خود را شناسایی کرده، روش کنترل هر یک را در 

گزارشی به هنرآموز خود تحویل دهید.

گفت و گو
در مورد تأثیر هر یک از اقدامات زراعی زیر در کنترل علف های هرز مزارع گندم و جو گفت وگو کرده 

نکات کلیدی و مؤثر هر مورد را بنویسید.

رعایت تناوب زراعی:

آبیاری قبل از شخم:

تاریخ و عمق کاشت:

تهیه بستر مناسب و شخم به موقع:

انتخاب بذر سالم و رقم مناسب:

تعداد بذر کاشته شده و فاصله ردیف ها:

عی
زرا

ت 
اما

قد
ا

روش های مهار علف های هرز 
1  اقدامات زراعی: با هدف کاهش جمعیت علف های هرز و افزایش رقابت گیاه در مقابل علف های هرز



پودمان 1: پرورش غالت

21

از  جلوگیری  به منظور  زراعی:  بهداشت  رعایت    2
هرز  علف های  ورود  از  پیشگیری  و  آلودگی  توسعه 

مزرعه به  جدید 

عی
زرا

ت 
اش

هد
ت ب

عای
ر

بوجاری درست و رعایت مسائل 
قرنطینه ای

استفاده از کودهای حیوانی پوسیده، 
بدون بذر علف های هرز و آلودگی

عدم آلودگی ماشین آالت به بذر و 
علف های هرز

نکات ایمنی
1   از مصرف خودسرانه و اختالط علف کش ها خودداری کنید.

2   از اختالط علف کش ها با کودهای مایع، حشره کش ها و قارچ کش ها جداً خودداری کنید.
3   از مصرف سموم بدون برچسب خودداری نمایید.

فعالیت
کنترل شیمیایی علف های هرز پس از کاشت

ابزار، مواد و امکانات موردنیاز را فهرست کرده پس از تأیید هنرآموز از مسئولین مربوطه تحویل بگیرید.
مراحل انجام کار:

با توجه به اینکه عوامل پیشگیرانه کنترل علف های هرز در مراحل آماده سازی و هنگام کاشت انجام  
گرفته است در این فعالیت پس از آماده  به کار شدن، انتخاب علف کش، تعیین زمان مصرف، آماده سازی 
محلول سم و آماده کردن سم پاش و واسنجی آن، عملیات کنترل شیمیایی علف های هرز مزارع گندم 

و جو را انجام دهید.

3  کنترل شیمیایی: استفاده از علف کش های گوناگون به منظور جلوگیری از پدیده مقاومت در علف های هرز 
گندم و جو امری ضروری است. جهت به کارگیری علف کش های گندم باید با توجه به توصیه کارشناسان برای 
انواع علف های هرز )پهن  برگ یا باریک برگ(، میزان مصرف، زمان مصرف علف کش از نظر مرحله رشدی 

علف هرز، مرحله رشدی گندم و... اقدام به کنترل علف های هرز با این روش نمود. 
در موقع استفاده از علف کش ها باید به نکات زیر توجه کرد:

دمای هوا، وضعیت جوی و پایداری هوا از نظر وزش باد از اهمیت زیادی برخوردار است. در زمان سم پاشی 
دمای هوا نباید از 5 درجه سانتی گراد کمتر و از ۳۰ درجه بیشتر باشد. در دمای پایین به دلیل توقف رشد 
علف هرز تأثیرپذیری علف کش کمتر بوده و در دمای باال به دلیل تبخیر زیاد و بحث تجزیه فرموالسیون 
علف کش کنترل علف هرز تا حدود زیادی کاهش  یافته و این امر منجر به ایجاد لکه های گیاه سوزی بر روی 
گیاهان زراعی می شود. همچنین بارش باران باعث شسته شدن سموم از روی علف های هرز شده و وجود باد 
سبب پاشش غیریکنواخت و باد بُردگی و هدر رفِت علف کش یا موجب خسارت در مزارع هم جوار می شود.
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ارزشیابی مرحله ای

مراحل کار
شرایط عملکرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، 
زمان، مکان و...(

نتایج 
ممکن

استاندارد 
نمره)شاخص ها/داوری/نمره دهی(

آبیاری، 
کوددهی، 
نگهداری 

مزرعه گندم و 
جو و کنترل 
علف های هرز 

مزرعه گندم یا جو، 
تجهیزات آبیاری، کود، 

کودپاش، هر باریم 
علف های هرز، سمپاش 

به سموم علف کش

باالتر از حد 
انتظار

تعیین زمان و روش آبیاری، اجرای عملیات آبیاری، تعیین 
نوع و مقدار و زمان و روش کوددهی شناسایی علف های 
کنترل  برای  سمپاشی  عملیات  جو،  یا  گندم  مزرعه  هرز 
علف های هرز، استدالل دالیل انتخاب روش های نگهداری 

از مزرعه گندم یا جو

۳

در حد 
انتظار

تعیین زمان و روش آبیاری، اجرای عملیات آبیاری، تعیین 
نوع و مقدار و زمان و روش کوددهی شناسایی علف های 
کنترل  برای  سمپاشی  عملیات  جو،  یا  گندم  مزرعه  هرز 

هرز علف های 

2

پایین تر از 
1عدم نگهداری درست از مزرعه گندم یا جوحد انتظار

سن گندم، شته ها )به ویژه شته روسی گندم(، تریپس گندم، زنبور ساقه خوار و پروانه برگ خوار گندم، سوسک 
قهوه ای غالت و سوسک سیاه گندم از مهم ترین آفت های مهم مشترک مزارع گندم و جو کشور هستند که 

خسارت زیادی به این محصول وارد می سازند.

سن گندم یکی از مهم ترین آفات گندم و جو در ایران است. میزان خسارت سن در گندم ۶۰ ـ5۰ درصد و در 
جو ۳۰ـ2۰ درصد است. سن گندم بخشی از زندگی خود را در مزرعه گندم می گذراند و پس از تخم ریزی در 
مزرعه به همراه پوره ها به تپه ها و کوهستان های مجاور پناه می برد و در زیر بوته ها زمستان گذرانی می کند. 

روش های کنترل 
1  روش مکانیکی: جمع آوری سن ها در محله های زمستان گذران

2  روش بیولوژیکی: آلوده کردن محل زمستان گذران به قارچ »بووریا باسیانا« و رهاسازی زنبور پارازیت تخم 
سن بنام تریکوگراما کنترل یک مترمربع در محل های زمستان گذران معادل کنترل 5۰۰ متر در مزرعه است.

کنترل آفات و بیماری ها

شکل 16ـ سن گندمشکل 15ـ شته روسی گندم و جو
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3  روش شیمیایی: استفاده از سموم شیمیایی در زمان گل دهی
4  استفاده از ارقام مقاوم به سن گندم.

شته روسی گندم و جو حشره ای است سبز رنگ و مات به طول 
2 میلی متر با شاخک هایی کوتاه که به مزارع غالت به ویژه در مناطق 
خسارت  نشانه های  و  می کند  وارد  زیادی  خسارت  خشک  و  گرم 
و  ارغوانی  نوارهای  ایجاد  گندم،  انتهایی  برگه ای  پیچیدگی  شامل 
خشک شدن  و  گندم  بوته های  ماندن  کوتاه  برگ،  در  سفید رنگ 
درصد   2۰ مشاهده  با  است.  شدید  آلودگی های  در  بوته  کامل 
درصد   1۰ حدود  و  پنجه زنی  پایان  تا  مزرعه  در  بوته ها  آلودگی 
آلودگی در مزرعه بعد از مرحله پنجه زنی، باید سم پاشی با سمومی  
مانند پریمور، ماالتیون، متاسیستوکس و یا دیمتوات صورت گیرد. 

شکل 17ـ زنبور ساقه خوار گندم

شکل 18ـ تریپس گندم

تریپس گندم جزو آفات درجه سوم گندم به شمار می آید و نیاز به مبارزه شیمیایی ندارد. به طور عمده در 
البه الی برگ ها و دانه های نرم به رنگ قرمز دیده می شود و از شیره دانه تغذیه می کند.

سوسک سیاه گندم در مرحله گیاهچه به گندم آسیب می رساند و برای کنترل آن رعایت تناوب زراعی )کاشت 
گیاه غیر میزبان مانند کلزا(، شخم در اواخر تابستان و مبارزه شیمیایی در زمان ظهور گیاهچه تا پنجه زنی 

است.
سوسک قهوه ای نیز از آفات درجه دوم گندم به شمار 
می آید. در سال اول الرو آن از ریشه گندمیان تغذیه 
به گیاهچه های جوان حمله  می کند و در سال دوم 
می کند. میزان خسارت آن در گیاهچه ها تا 12 درصد 

و در سنبله تا 15 درصد گزارش شده است.

شکل 19ـ سوسک سیاه گندم
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سوسک برگ خوار غالت زمستان را به صورت حشره بالغ در سطح خاک بسر می برد و در پاییز به غالت مانند 
آلودگی مزرعه 25ـ1۴ درصد است.  گندم، جو، یوالف و چاودار حمله کند. میزان خسارت آفت در حالت 

کنترل شیمیایی به صرفه نیست و بسیاری از حشرات با سم پاشی علیه سن گندم از بین می روند.

شکل 21ـ سوسک برگ خوار غالت شکل 20ـ سوسک قهوه ای گندم

روش و زمان کنترلمرحله خسارتمناطق انتشارآفت

سن مادر و پورهکلیه استان ها به جز گلستان، مازندران، گیالن و اردبیلسن گندم

ارتفاعات،  تلفیقی )احیاء مراتع در  مدیریت 
برداشت سریع گندم، کنترل شیمیایی با سن 
مادر قبل از تخم ریزی و با پوره( سموم مورد 

مصرف فنیتریتیون، دلتامترین و...

شته روسی 
)دی حشره کاملآذربایجان شرقی، سمنان، اصفهان، خراسان ها، فارس، قزوینگندم روکسیان  )متاسیستوکس،  شیمیایی 

تلفیقی متووآت(، پریمور و 

تریپس 
گندم

کرمانشاه،  قم،  کردستان،  قزوین،  سمنان،  غربی،  آذربایجان 
فارس جنوبی،  خراسان  اصفهان،  گیالن،  بویراحمد،  و  مبارزه حشره کامل و پورهکهگیلویه  به  نیازی  سن  با  مبارزه  صورت  در 

نیست. آفت  این  با  شیمیایی 

زنبور 
ساقه خوار 

گندم

لرستان،  کرمان،  محال بختیاری،  چهار  تهران،  اصفهان،  اردبیل، 
مازندران مرکزی،  کردستان،  خراسان جنوبی، 

مرحله الروی خسارت به 
ساقه

مدیریت تلفیقی )رقم های مناسب با دیواره 
با  ازته،  کود  کم  مصرف  ضخیم(  ساقه 
سمپاشی علیه سن مادر، زنبور ساقه خوار 

می شود. کنترل  هم 

سوسک 
برگخوار غالت

و  خراسان رضوی  تهران،  اصفهان،  شرقی،  و  غربی  آذربایجان 
جنوبی، کرمانشاه، گلستان، مازندران، خوزستان، فارس، جیرفت، 

مازندران البرز،  اردبیل،  سمنان،  هرمزگان، 
درصورت مبارزه با سن مادر این آفت نیز به الروی و حشره کامل

خوبی کنترل می شود

سوسک 
سیاه گندم

اردبیل،  همدان،  مازندران،  گلستان،  کرمانشاه،  قزوین،  فارس، 
خوزستان شمالی،  و  رضوی  خراسان 

تازه  بذر  از  الروی  مرحله  در 
جوانه زده و یا برگ و ساقه های 
تازه تشکیل شده تغذیه می کند.
سوسک بالغ در مرحله خمیری 
شدن دانه از آن تغذیه می کند.

از  پس  شخم  تناوب،  تلفیقی  مدیریت 
برداشت، سمپاشی علیه الرو چنانچه تعداد 
آذر( و  )آبان  باشد  متر مربع  در  آن 5 عدد 

سوسک 
قهوه ای 

گندم

همدان،  کردستان،  تهران،  زنجان،  مرکزی،  کرمانشاه،  فارس، 
قزوین،  اردبیل،  آذربایجان غربی،  آذربایجان شرقی،  لرستان، 

گلستان مازندران،  همدان، 
تناوب، مبارزه شیمیایی کم انجام می شودالرو ها تغذیه از ریشه
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پژوهش
مهم ترین آفات گندم و جو در منطقه شما کدام اند؟ روش کنترل این آفات را پرس وجو کنید.

فعالیت
کنترل آفات

ابزار، مواد و امکانات موردنیاز را فهرست کرده پس از تأیید هنرآموز از مسئولین مربوطه تحویل بگیرید.
مراحل انجام کار:

پس از آماده به کار شدن مزرعه را در مراحل مختلف رشد پایش کنید. در صورت مشاهده آفت در مزرعه 
نمونه هایی را جمع آوری کرده، در کالس ارائه دهید.

با هماهنگی هنرآموز در زمان های تعیین شده با سم های توصیه شده پس از آماده سازی محلول سم با 
ُدز مشخص  شده و تنظیم سم پاش اقدام به سم پاشی مزرعه نمایید.

بیماری ها
تشخیص زود هنگام آفات و بیماری ها و کنترل آنها، خسارت های اقتصادی ناشی از آنها را به کمترین اندازه 
می رساند. پایش پیوسته مزرعه با توجه به اهمیت تراکم بهینه برای رسیدن به عملکردهای خوب، باید ظرف 

1 تا 2 هفته بعد از سبز شدن مورد ارزیابی قرار گیرد تا مناسب ترین زمان کنترل را از دست ندهیم.
در شرایط عادی پایش مزرعه هر دو هفته یکبار کافی است.

به طورکلی می توان بیماری های احتمالی گندم را در سه دوره زمانی مختلف مشاهده کرد:

1

1
10

2 3 4
30 31 32 37 39 45 50 52 75-100

5 6 7 8 9 10 10/1 10/5
20-20

2

3

شکل 22ـ مراحل رشد گندم و دوره های مناسب برای پایش بیماری ها

و نمو دانه سنبله  ظهور 
هی د گل 

گل دهی

طویل شدن ساقه

گل آغازی
ظهور زبانک 
آخرین برگ

ظهور آخرین 
گره ساقه 

ظهور دومین 
گره ساقه

ظهور اولین 
گره ساقه

راست شدن 
غالف برگ

یک ساقه

خواب زمستانی

رشد و نمو برگ و پنجه 
)پنجه زنی( 
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1  مرحله پنجه زنی 

به  می توان  نمونه  برای  می شود.  آشکار  مزرعه  در  گیاه  شدن  سبز  روزهای  نخستین  از  بیماری ها  برخی 
کرد. اشاره  سطحی  سفیدک  و  زرد  زنگ  خرمایی،  لکه  بیماری های 

  زنگ زرد: کنترل این بیماري بیشتر با استفاده از 

هنگامی که  ولي  مي گیرد  صورت  مقاوم  زراعي  ارقام 
شدت بیماری باال باشد از قارچ کش های برگي استفاده 

مي گردد.
که  زمانی  نواري(:  قهوه اي  )لکه  خرمایی  لکه    

یا  باشد  باال  زمان خوشه دهی  در  و رطوبت  بارندگی 
از سیستم آبیاری بارانی استفاده شود شدت بیماری 
به بیشترین حد می رسد. این بیماري بذرزاد بوده و 
برگ  سومین  یا  دومین  روي  آن  )نشانه های(  عالئم 
گیاهچه و برگ هایی که بعداً تشکیل می گردد دیده 

می شود. ضدعفونی کردن بذرها با قارچ کش های مناسب مانند ایپیریدیون+ کارباندازیم مي تواند از خسارت 
کند. جلوگیري  بیماري  این 

ارقام  به  اقلیم های مرطوب و سرد بیشترین خسارت را می زند.    سفیدک سطحی )سفیدک پودری(: در 

زراعي و وحشي جو محدود شده و به سایر غالت دانه ریز مانند گندم، چاودار یا یوالف حمله نمی کند. این 
بیماري با استفاده از ارقام مقاوم  قابل کنترل است.

در صورتی  که از ارقام حساس استفاده شود باید با استفاده از قارچ کش های مناسب و در زمان آشکار شدن 
اولین نشانه، به صورت محلول پاشی روي گیاه به منظور جلوگیری از آلودگي اقدام نمود.

شکل 23ـ زنگ زرد گندم

شکل 24ـ نشانه های بیماری سفیدک سطحی

شکل 25ـ نشانه های بیماری لکه نواری جو
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2  آشکار شدن برگ ماقبل پرچم )اواسط رشد( 

نشانه بیماری های مرحله قبلی شدت بیشتری می یابد و زنگ قهوه ای، زنگ سیاه، نماتدگال و سپتوریوز برگ 
و سنبله در مزرعه آشکار می شود.

)ب()الف(

شکل 26ـ الف( سپتوریوز برگی گندم                                ب( زنگ سیاه گندم                                            ج( زنگ قهوه ای گندم 

)ج(

3  ابتدای مرحله گل دهی )آخر فصل( 

در این مرحله نیز عالوه بر گسترش بیماری های دو مرحله قبل، با رشد و نمو سنبله، ممکن است؛ عالئم 
بیماری هایی مانند بادزدگی فوزاریومی  سنبله، سپتوریوز سنبله، سیاهک های پنهان و آشکار، پوسیدگی قاعده 
پوشینه و کاه سیاه در مزرعه آشکار شود و نشانه های بیماری های پوسیدگی معمولی طوقه و ریشه را می توان 

به صورت سفید شدن سنبله ها مشاهده نمود.

)ج()ب()الف(

شکل 27ـ الف( سیاهک پنهان                                  ب( سیاهک آشکار                                            ج( سپتوریوز سنبله  

پژوهش
در جدول زیر کدام بیماری های گندم و جو در منطقه شما وجود دارد؟ روش های کنترل آنها را پرس وجو 

کرده و در کالس ارائه کنید.
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ارزشیابی مرحله ای

مراحل کار
شرایط عملکرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، 
زمان، مکان و...(

نتایج ممکن
استاندارد 

)شاخص ها/داوری/نمره دهی(
نمره

کنترل آفات و 
بیماری ها

مزرعه گندم یا جو، سمپاش 
جعبه کلکسیون آفات و 

بیماری ها، سم های کنترل آفات 
و بیماری های گندم

باالتر از حد 
انتظار

شناسایی آفات و بیماری  خسارت زا در مراحل مختلف رشد 
گندم یا جو، پایش مزرعه برای کنترل آفات و بیماری ها، 
تعیین زمان و روش کنترل آفات و بیماری های گندم و جو، 
اجرای عملیات کنترل آفات و بیماری ها، تحلیل و استدالل 

کنترل های بیولوژیکی و اهمیت آن در تولید غذای سالم

۳

در حد انتظار

شناسایی آفات و بیماری  خسارت زا در مراحل مختلف رشد 
گندم یا جو، پایش مزرعه برای کنترل آفات و بیماری ها، 
تعیین زمان و روش کنترل آفات و بیماری های گندم و جو، 

اجرای عملیات کنترل آفات و بیماری ها

2

پایین تر از حد 
انتظار

1عدم کنترل مناسب آفات و بیماری ها

روش های پیشگیری و کنترلبیماری

بیماری زنگ زرد گندم

زنگ برگ )زنگ قهوه ای(

زنگ ساقه )زنگ سیاه(

بیماری فوزاریوم سنبله گندم

بیماری سفیدک پودری یا سطحی گندم

سپتوریوز برگ

سپتوریوز سنبله

فعالیت
کنترل بیماری های گندم و جو

ابزار مواد و امکانات موردنیاز را فهرست کرده پس از تأیید هنرآموز از مسئولین مربوطه تحویل بگیرید.
مراحل انجام کار:

پس از آماده به کار شدن مزرعه را در مراحل مختلف رشد پایش کنید. در صورت مشاهده گیاهان بیمار 
در مزرعه نمونه هایی را جمع آوری کرده در کالس ارائه دهید.

با هماهنگی هنرآموز در زمان های تعیین شده با سم های توصیه شده پس از آماده سازی محلول سم با 
ُدز مشخص شده و تنظیم سمپاش اقدام به سمپاشی مزرعه نمایید.
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شرح کار: 
1ـ عملیات قبل از شخم 2ـ خاک ورزی اولیه مزرعه ۳ـ خاک ورزی ثانویه ۴ـ تهیه و آماده سازی بذر 5  ـ انجام عملیات کاشت بذر گندم و جو 

۶  ـ انجام آبیاری 7ـ کود دهی 8  ـ کنترل علف های هرز ۹ـ کنترل آفات 1۰ـ کنترل بیماری ها

استاندارد عملکرد: 
آماده سازی بستر کاشت گندم را با استفاده از ماشین های تهیه زمین )با روش های مناسب برای جلوگیری از هدر رفت آب و فرسایش خاک( 
را انجام داده، سپس عملیات کاشت را انجام دهد. در مراحل مختلف رشد نیز تا زمان برداشت مراقبت های مورد نیاز را انجام دهد. )مساحت 

2 هکتار برای ۴ گروه ۴ نفره(
شاخص ها:

1ـ تعیین درصد رطوبت خاک، تعیین ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک در مشاوره با کارشناسان، پخش کود دامی و کودهای پایه احتمالی
2ـ انتخاب و تنظیم ادوات خاک ورزی اولیه، اجرای عملیات شخم

۳ـ انتخاب و تنظیم ادوات خاک ورزی ثانویه، اجرای عملیات خاک ورزی ثانویه
۴ـ انتخاب رقم، تعیین مقدار بذر مصرفی

5  ـ انتخاب روش کاشت، انتخاب ماشین های کاشت، تنظیم ماشین های کاشت، اجرای عملیات کاشت
۶ـ تعیین زمان و روش آبیاری، اجرای عملیات آبیاری

7ـ تعیین نوع و مقدار کودهای سرک، تعیین زمان و روش کوددهی سرک، انجام عملیات کوددهی
8  ـ شناسایی نوع علف های هرز مزرعه، اجرای عملیات کنترل علف های هرز

۹ـ شناسایی نوع آفت مزرعه، تعیین روش و زمان کنترل آفات، اجرای عملیات کنترل آفات
1۰ـ پایش مزرعه برای کنترل بیماری خاص در مراحل مختلف رشد، تشخیص نوع بیماری، تعیین زمان و روش کنترل بیماری، اجرای عملیات 

کنترل بیماری

شرایط انجام کار: 2 هکتار زمین زراعی برای 1۶ نفر
ابزار و تجهیزات:  تراکتور از انواع رایج در کشور )حداقل 57 اسب بخار(ـ  ادوات شخمـ  ماشین های خاک ورزی، ماشین های کاشت، بذر گندم 

و جو، مواد و ملزومات مصرفی )قارچ کش، ...(ـ  ماشین های سمپاشـ  وسایل و تجهیزات آبیاریـ  کودهای معدنی و آلی

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3مرحله کارردیف

1آماده سازی بستر کاشت گندم و جو1

2کاشت گندم و جو2

2نگهداری مزرعه گندم )آبیاری و کوددهی، کنترل علف های هرز(۳

1کنترل علف های هرز، آفات و بیماری ها۴

و  زیست محیطی  توجهات  بهداشت،  ایمنی،  غیرفنی،  شایستگی های 
نگرش: با استفاده از لوازم ایمنی کار و رعایت نکات زیست محیطی و با درنظر 
2گرفتن استفاده بهینه از منابع به ویژه آب کشتکار گندم یا جو را انجام دهید.

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.

ارزشیابی پایانی : پرورش گندم و جو
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  برنج در 2۰ استان کشورمان کشت می شود و حدود 75 درصد آن تنها در دو استان گیالن و مازندران 

می شود. تولید 
  برنج تولید شده در کشور ما فقط دو سوم مصرف ساالنه کشور را تأمین می کند و یک سوم آن از خارج 

وارد می شود.
  برنج در میان محصوالت زراعی دومین غذای اصلی مردم جهان به شمار می رود.

پرورش برنج

آیا می دانید که...؟
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اهمیت کشت برنج در ایران
در ایران با توجه به ذائقه مردم، برنج به عنوان یکی از 
اساسی ترین نیازهای روزانه کشور و کاالیی ضروری، 
در سبد مصرف خانوارهای ایرانی است و بعد از گندم 
اختصاص  خود  به  ما  کشور  در  را  مصرف  بیشترین 
داده است. برنج تنها غله ای است که فقط برای تغذیه 

انسان کشت می شود. 
جهت تأمین بخشی از نیاز غذایی کشور، کشت برنج 
در برخی مناطق کشور که با استفاده بهینه از منابع 
حفظ  با  همراه  پایدار  کشاورزی  سیستم  در  تولید 

است.  ضروری  بسیار  باشد،  محیط زیست 

1/۶2 میلی گرمویتامین ۳۶5B3 کیلوکالریانرژی

1/۰1۴ میلی گرمویتامین 8۰B5 گرمکربوهیدرات ها

۰/1۶۴ میلی گرمویتامین ۰/12B6 گرمقندها

28 میلی گرمکلسیم1/۳ گرمفیبر

25 میلی گرممنیزیم۰/۶۶ گرمچربی

1/۰88 میلی گرممنگنز7/1۳گرمپروتئین

115 میلی گرمفسفر11/۶1 گرمآب

B1 115 میلی گرمپتاسیم۰/۰7۰1 میلی گرمویتامین

B2 1/۰۹ میلی گرمروی۰/۰1۴۹میلی گرمویتامین

جدول1ـ ارزش غذایی )مواد معدنی، ویتامین ها و 
کالری( 100 گرم برنج

نام استان
عملکردتولیدسطح

)کیلوگرم()تن()هکتار(

2/۴15۹/۴2۳۳/۹۰1آذربایجان شرقی

72۰2/۶۹۳آذربایجان غربی

1/5۴۶۴/۹21۳/18۳اردبیل

۴/۹۶228/۰7۳5/۶58اصفهان

۳/1۳۹1۶/1۰15/12۹ایالم

2/۹7711/71۶۳/۹۳۶چهارمحال و بختیاری

15۳72/5۳۰خراسان جنوبی

1/8۴1۶/757۳/۶71خراسان رضوی

1/7۴1۶/۳۴۰۳/۶۴1خراسان شمالی

57/87۳2۳۹/۶۶۶۴/1۴1خوزستان

2/8۳۰۹/7۰12/۴28زنجان

2/۳1۶8/12۳2/5۰8سیستان و بلوچستان

2۶/5۴۰1۳5/7۶25/115فارس

۳/۶۶11/۴۴7۳/7۳۴قزوین

۳271/2722/8۹2کرمانشاه

۶/۰822۴/851۴/۰8۶کهگیلویه و بویراحمد

5۹/۰۶۰2۹1/۴۳2۴/۹۳5گلستان

1۹7/۰78۹12/۰1۶۴/۶28گیالن

۳/۹2815/۹۰۴۴/۰۴۹لرستان

218/2۹۳1/187/۴815/۴۴۰مازندران

5۹۶/۰۳52/۹21/۰۴۶۴/۹۰1کل کشور

)آمارنامه کشاورزی سال زراعی 94ـ95(

ویژگی های گیاه شناختی برنج
یا معتدل  و  استوایی  و مرطوب  مناطق گرم  است که در  از خانوادۀ غالت1  علفی  و  برنج گیاهی یک  ساله 
این گیاه دارای ریشه افشان سطحی است، به  می روید. سرما و آب عامل محدودکننده رشد برنج هستند. 

نوع ریشه است:  برنج دارای دو  ندارد.  به شخم عمیق  نیازی  برنج  همین دلیل مزرعه 
نوع اول ریشه های بذری است که از بذر منشأ می گیرند و عمر کوتاهی دارند و نقش آنها جذب مواد غذایی 
در ابتدای رشد است. نوع دوم ریشه های نابجا هستند که از گره های پایینی ساقه منشأ می گیرند و بیشترین 

Graminae ـ1
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جذب مواد غذایی توسط این ریشه ها صورت می گیرد بنابراین هنگام انتقال نشا باید دقت شود به ریشه برنج 
آسیبی وارد نشود.

ساقه برنج راست، استوانه ای و تو خالی است و از تعدادی گره تشکیل شده است که در محل گره ها توپر است. 
ارتفاع ساقه بسته به رقم، شرایط آب و هوایی، مواد غذایی و آب به ۶۰ تا 2۰۰ سانتی متر می رسد. برگ های 
برنج کشیده، منفرد و متقابل و دارای رگبرگ های موازی هستند. آنها از گره ها منشأ می گیرند و از دو بخش 
غالف و پهنک تشکیل  شده اند. در محل اتصال پهنک  برگ یک زبانک طویل وجود دارد. محل اتصال غالف به 
پهنک را یقه گویند. غالف در طول خود تولید یک شکاف می کند. غالف برگ به صورت حلقه تمام میان گره 

را در بر می گیرد. پهنک  برگ باریک و دراز و دارای ناخنک بلند و کرک دار هستند )شکل1(.
اندام های تولیدکننده دانه در برنج شامل خوشه و خوشه چه است. برنج گیاهی خودگشن )خود بارور( است 
)دگرگشنی کمتر از 5 درصد(. مناسب ترین رطوبت نسبی هوا در زمان گل دهی 7۰ تا 8۰ درصد است و در 

رطوبت های کمتر از ۴۰ درصد و بیشتر از ۹۰ درصد گل دهی و تلقیح صورت نمی گیرد. 

روش های کشت برنج
روش کشت برنج به مقدار آب آبیاری و تیپ برنج بستگی داشته و به دو صورت نشاکاری یا کشت مستقیم 

بذر انجام می شود. 
کشت مستقیم: در برخی از مناطق گلستان، خوزستان و آذربایجان ایران، کشت مستقیم بذر به دو روش زیر 

دیده می شود:
2  کشت دست پاش یا درهم 1  کشت روی خطوط موازی

را  موارد مشخص شده   )1( در شکل 
کنید. ترجمه  فارسی  به 

شکل 1ـ اندام های گیاه برنج

ترجمه کنید

انجام داده  را روی زمین اصلی  نرم کردن خاک و تسطیح(  آماده سازی زمین )شخم،  ابتدا  این روش ها،  در 



پودمان 1: پرورش غالت

33

و در ادامه، زمین را مرزبندی می نمایند. پس از خیساندن و جوانه دار شدن بذرها، کرت های آماده  شده را 
غرقاب نموده و اقدام به بذرپاشی می کنند. یک تا دو روز پس از بذرپاشی به مدت 2 تا ۳ روز بسته به شرایط 
محیطی آب کرت ها را تخلیه می کنند تا بذرهای تازه سبز شده که جوانه های آنها نازک و کوچک است به 
خاک چسبیده و ریشه های قوی تری در تماس با خاک تولید نمایند. پس از سبز شدن تمامی  بذرها، آبیاری 

دائم را شروع می کنند. 

شکل 2ـ آماده سازی زمین و مزرعه برنج کشت مستقیم )خشکه کاری(

نشاکاری: در بیشتر نقاط ایران مانند گیالن و مازندران، ابتدا با ایجاد 
خزانه و پخش بذرهای جوانه دار در سطح خزانه اقدام به تهیه و تولید 
نشا می نمایند. پس  از آنکه نشاها به اندازه کافی رشد نمودند آنها را 
به زمین اصلی که قباًل آماده  شده منتقل می کنند. به دلیل اهمیت 
روش نشاکاری در این واحد یادگیری به این روش پرداخته می شود. 

انتخاب بذر 
تهیه بذر را می توان از مراکز خدمات کشاورزی و همچنین به روش انتخاب بذر از مزرعه انجام داد.

نکاتی که برای انتخاب بذر در مزرعه باید انجام شود عبارت اند از:
 قسمتی از مزرعه که دارای شرایط مناسب است برای بذرگیری انتخاب گردد.

 از دو تا سه متری داخل مزرعه بذرگیری انجام شود.
 بذرگیری باید از بوته های بهتر مزرعه که همانند هم نیز هستند انجام شود.

شکل 3ـ نشاکاری برنج با نشاکار

پژوهش
مزایا و معایب روش های کشت مستقیم و نشائی برنج را پرس وجو کنید و در کالس ارائه دهید.

تولید نشا برنج



34

 بهتر است بذرگیری از میانه خوشه به سمت باال باشد.
 علف های هرز و شالی غیر تیپ را باید پیش از گل دهی از محل بذرگیری حذف کرد.

 باید توجه کرد در موقع بذرگیری مزرعه کاماًل رسیده باشد.
 هنگام خرمن کوبی دستگاه خرمن کوب کاماًل تمیز و بدون بذر سایر رقم ها و علف هرز باشد.

 دور خرمن کوب طوری تنظیم گردد که سبب شکستن و پوست کندن بذرها نشود.
 بذر به دست آمده پس از خشک شدن و کاهش رطوبت )1۴ تا 15 درصد( در محل خنک و خشک نگهداری 

گردد.
 بهتر است هر دو تا سه سال رقم مورد کشت در یک مزرعه تعویض گردد.

روش های تولید نشا: تولید نشا برای کاشت در زمین اصلی با توجه به روش نشاکاری )نشاکاری دستی یا 
ماشین نشاکار( به دو روش سنتی )برای کاشت دستی نشا( و تولید در جعبه نشا )برای کاشت نشا با استفاده 

از ماشین نشاکار( انجام می شود )شکل۴(. 

شکل 4ـ تولید نشا به دو روش سنتی )خزانه( و جعبه نشا

تولید نشاء به روش سنتی 
برای پیشرس کردن مزرعه و جلوگیری از خسارت سرما پیش از فراهم شدن شرایط آب و هوایی، بذرها را قبل 
از انتقال به مزرعه، در محلی به نام خزانه می کارند. بدین منظور، معموالً در محلی نزدیک به زمین اصلی و 
مناسب برای نگهداری و انتقال نشا، زمینی را انتخاب کرده و پس از آماده سازی، بذرهای جوانه دار شده را در 
آن می پاشند. سپس با استفاده از پوشش پالستیکی روی آن را می پوشانند. اندازه مناسب برای خزانه، حدود 

۴۰۰ مترمربع برای هر هکتار )نسبت 1 به 25( زمین اصلی است.

شکل 5 ـ تولید نشا در خزانه 
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آماده سازی بذر 
پیش از کاشت بذر در خزانه می بایست بذرهای سنگین و مرغوب را با استفاده از آب و نمک جدا کرده و پس 

از شست وشو، ضدعفونی و جوانه دار کردن آماده بذرپاشی در خزانه نمود.

فعالیت
آماده سازی زمین خزانه

فهرست وسایل و تجهیزات موردنیاز را تهیه کرده و تحویل بگیرید.
مراحل انجام کار:

1   لباس کار پوشیده و وسایل الزم را زیر نظر هنرآموز از انبار تحویل بگیرید.
2   گروه های ۳ تا ۴ نفری تشکیل دهید و در تقسیم انجام کار، همکاری و هماهنگی با سایر اعضای 

گروه کوشا باشید.
3   زمین خزانه را 15 تا 2۰ روز قبل از بذرپاشی آبیاری کرده سپس با استفاده از دیسک و روتیواتور 
ِگل آب کنید و پس  از آن تسطیح و کرت بندی کنید. )با عرض 2/7 تا ۳ متر و طول 12 تا 15 متر 

باشد ـ فاصله بین کرت ها برای عملیات داشت خزانه حدود 5۰ سانتی متر باشد( 
4   قبل از کوددهی پایه، آب خزانه را تخلیه نمایید.

5   مطابق توصیه کارشناسان کودهای پایه موردنیاز را در کرت های آماده شده پخش کنید. )برای هر 
1۰۰ مترمربع ۴۰ تا 5۰ کیلوگرم کود مرغی، ۳ تا ۴ کیلوگرم کود پتاِس، 1 کیلوگرم کود نیتروژِن، 

2 کیلوگرم فسفاِت، و در صورت نیاز 2 کیلوگرم روی(
6   با استفاده از تیلر یا تراکتور و یا با استفاده از پا، کود را زیرخاک کرده و تسطیح کنید. 

7   ۳ تا 5 روز قبل از بذرپاشی خزانه را غرقاب کرده و با توجه به توصیه کارشناسان، علف کش های 
پیش کاشت )خاک مصرف( را برای کنترل علف های هرز مصرف کنید.

8   پس از تمیز کردن وسایل و تحویل آنها گزارش انجام کار را آماده کرده و به هنرآموز خود تحویل 
دهید.

شکل 6 ـ جداسازی دانه های مناسب برنج برای کاشت
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فعالیت
آماده سازی بذر

فهرست وسایل و تجهیزات موردنیاز را تهیه کرده و تحویل بگیرید.
مراحل انجام کار:

1   متناسب با زمین اصلی و کیفیت بذر مقدار بذر مصرفی را تعیین کنید )۳۰ تا ۶۰ کیلوگرم برای 
هر هکتار(.

2   محلول آب و نمک را در ظرفی مانند بشکه یا دیگ بزرگ به گونه ای تهیه کنید که اگر یک تخم مرغ 
تازه را در آن رها کنید، به اندازه 1/5 سانتی متر آن بر روی آب قرار گیرد )چگالی آب نمک 1/1۳(. 

به عبارت  دیگر به ازای هر 2۰ لیتر آب ۳/8 تا ۴ کیلوگرم نمک موردنیاز است.
3   بذرها را در آب و نمک بریزید و خوب به هم بزنید سپس با یک آبکش بذرهایی که در روی آب قرار 

می گیرند را جدا کنید. 
4   بذرهایی که در ته آب قرار می گیرند را بالفاصله با آب معمولی 2 تا ۳ بار شست وشو کنید.

5   بذرهای شسته شده را به مدت 18 تا 2۴ ساعت در آب معمولی قرار دهید تا ضدعفونی بذر تأثیر 
بهتری داشته باشد.

6   سپس مطابق توصیه کارشناسان محلول سم ضدعفونی را آماده کرده و به مدت 2۴ ساعت بذر را در 
آن قرار دهید )برای نمونه کاربرد سم تریفمین به نسبت چهار در هزار استفاده می کنند(.

7   محلول سم همراه بذر را هر 8 ساعت یک بار به خوبی به هم بزنید.
8   پس از ضدعفونی بذرها را در گونی های نخی 
بریزید و در مکانی مناسب قرار داده )آب در زیر 
برای  موردنیاز  پوشش  و  نشود(  گونی ها جمع 
تأمین دما )حدود 25 تا 27 درجه سلسیوس( 
را فراهم کنید. سپس با آب ولرم هرروز دو بار 
آب پاشی را انجام داده )صبح و عصر( و خوب 

به هم بزنید.
بذر  طول  نصف  به  اندازه  جوانه  طول  9   وقتی 
آماده  بذرها  رسید  بذر  اندازه طول  به  ریشه  و 

هستند.  خزانه  در  بذرپاشی 
شکل 7ـ جوانه دار کردن دانه های برنج برای کاشت

پژوهش
اگر برای جوانه دار کردن بذر حالت های زیر رخ دهد علت را از کارشناسان و خبرگان محلی پرس وجو 

کنید و نتیجه را به هنرآموز خود گزارش کنید.
حالت1: طول جوانه بیش از طول ریشه باشد. 

حالت 2: طول ریشه بیش  ازحد معمول باشد )بیش از دو برابر طول جوانه(.
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فعالیت
بذرپاشی در خزانه و نگهداری از آن

فهرست وسایل و تجهیزات موردنیاز را تهیه کرده و تحویل بگیرید.
مراحل انجام کار:

1   پس آماده سازی زمین و آماده شدن بذر برای بذرپاشی هنگامی که ِگل خزانه به اندازه کافی سفت شد 
)بذر در ِگل غرق نشود( بذرپاشی را انجام دهید.

2   با استفاده از میل گرد یا نی )یا وسایل مشابه دیگر( و پالستیک روی خزانه را بپوشانید و اطراف 
زیرخاک کنید.  کاماًل  را  پالستیک 

3   چند روز پس از بذرپاشی و ایجاد پوشش پالستیکی، خزانه را هر روز به گونه ای آبیاری کنید که آب 
از یک  طرف وارد و از طرف دیگر خارج شود. )مدت جریان آبیاری در هر نوبت 1 تا 2 ساعت باشد 

و پس  از آن آب کاماًل از خزانه تخلیه شود(
توجه: آبیاری در این مرحله کاری برای تأمین رطوبت و تنظیم دمای زیر پالستیک انجام می شود. 

ادامه داشته و پس  از آن خزانه می بایست کاماًل  از کندن نشا  4   این روش آبیاری تا چند روز قبل 
شود. غرقاب 

5   هر روز دمای زیر پالستیک را کنترل کنید در صورتی  که دمای آن باالتر از ۳۰ درجه سلسیوس 
بود با کنار زدن قسمت های ابتدایی و انتهایی خزانه و نیز انجام آبیاری دمای خزانه را کاهش دهید. 
6   پخش کود سرک نیتروژِن )سولفات آمونیوم( را در صورت زرد شدن برگ ها و نداشتن رشد کافی، 

پس از تأیید هنرآموز انجام دهید.
توجه: برای راحت تر کندن بوته های نشا ضرورت 
 2/5 تا   2 خزانه  مترمربع   1۰۰ هر  برای  دارد 
دی  مقدار  همین  به  و  آمونیم  سولفات  کیلوگرم 

آمونیوم فسفات مصرف کرد.
7   برای سازگاری نشاها با محیط یک هفته قبل از 
انتقال نشاها طی چند روز به مرور با جمع کردن 
را  هوادهی  آن  کامل  برداشتن  تا  پالستیک 

شکل 8 ـ بذر پاشی در خزانه برای تولید نشاانجام دهید.

تولید نشا در جعبه 
در صورتی که نشاکاری با ماشین نشاکار انجام شود می بایست نشا با استفاده از جعبه نشا تولید شود.

pH مناسب برای خاک جعبه 5/5 تا ۶/5 است. خاک نسبتاً سبک و دارای مواد غذایی کافی باشد و با قارچ کش 
مناسب ضدعفونی شود.
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شکل 9ـ آماده کردن گلخانه برای انتقال جعبه نشا

فعالیت
تولید نشا با استفاده از جعبه

فهرست وسایل و تجهیزات موردنیاز را تهیه  کرده و تحویل بگیرید.
مراحل انجام کار:

1   2 تا ۳ ماه قبل از بذرپاشی در جعبه نشا خاک 
بقایای  با  را  مزرعه  خشک  و  شده  سرند  نرم 
پوسیده گیاهی به نسبت مساوی مخلوط کنید. 
2   به ازای هر جعبه 2 تا ۳ گرم اوره یا دو برابر 
آن )۴ تا ۶ گرم( سولفات آمونیوم، 2تا ۳ گرم 
کود فسفاِت و ۳ گرم سولفات پتاس را به آن 

کنید.  اضافه 
از  قبل  هفته  دو  است  بهتر  تهیه شده  3   خاک 

شود.  آماده  بذرپاشی 
4   از خاک تهیه شده تا ارتفاع 2 سانتی متر در هر 

جعبه نشا بریزید. 
5   سپس سطح خاک جعبه های نشا را آب پاشی 

کنید. )حدود نیم لیتر در هر جعبه(
بذر )جوانه ها در حال  از جوانه دار کردن  6   پس 
خروج از بذر یا همان نیش زدن باشد( بذرپاشی 
تا 18۰   15۰( دهید  انجام  نشاء  جعبه  در  را 

گرم بذر برای هر جعبه(.
7   با خاک خیلی نرم مزرعه روی بذرهای داخل 
تا ۰/7 سانتی متر  ارتفاع ۰/5  تا  را  نشا  جعبه 

بپوشانید.
توجه: بندهای ۴ تا 7 را می توان با استفاده از ماشین های مخصوص به ترتیب انجام داد.

شکل 10ـ آماده کردن خاک برای جعبه نشا

شکل 11ـ کاشت بذر در سینی یا جعبه نشا به صورت مکانیزه
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8   پس از بذرپاشی و پوشیدن روی آنها با خاک خیلی نرم جعبه ها را به تاریک خانه ای که دارای رطوبت 
نسبی هوای حدود ۹5 درصد و دمای 27 تا ۳۰ درجه سلسیوس است منتقل کنید. 

توجه: 
1   با استفاده از بلوک یا هر وسیله مناسب دیگر 
کف تاریک خانه را تا ارتفاع 5۰ سانتی متر برای 
فرار از سرما، باالتر آورید و بیش از 2۰ جعبه را 

روی  هم قرار ندهید. 
2   برای تأمین رطوبت نسبی هوا و دما با توجه به 
اقدام شود. حداکثر  هنرستان  موجود  امکانات 
مدت نگهداری در تاریک خانه 2 روز است. در 
ناگهانی هوا می توان دمای  صورت سرد شدن 
درجه   15 تا   1۴( داد  کاهش  را  تاریک خانه 

سلسیوس( و یک روز دیگر صبر کرد. 
9   خزانه مناسب جعبه نشا را به عرض حدود 18۰ سانتی متر و به طول 12 تا 15 متر مرزکشی کرده 

و کاماًل تسطیح کنید.
10   جعبه ها را به شکل منظمی در خزانه قرار دهید.

11   بالفاصله پس از چیدمان جعبه های نشا، روی خزانه را پالستیک بکشید )برای محافظت نشاها از سرما(. 
12   پس از چیدمان جعبه های نشا و پوشش خزانه، آبیاری خزانه را به گونه ای انجام دهید که به مدت 
۴ تا 5 ساعت آب در خزانه جاری بوده و روی خاک را بپوشاند. سپس آب مزرعه را تخلیه نمایید. 
این کار را هر یک یا دو روز با توجه به شرایط دمای خزانه تا چند روز قبل از برداشت ادامه دهید. 
توجه: دمای مناسب زیر پالستیک تا 5 روز پس از بذرپاشی، در شب 2۰ تا 25 و در روز حداکثر ۳۰ 
درجه سلسیوس باشد. از ۶ تا 15 روز بعد از بذرپاشی، در روز حداکثر 2۰ تا 25 و در شب 15 تا 2۰ 
درجه سلسیوس باشد. از 15 تا 2۰ روز پس از بذرپاشی در روز حداکثر 2۰ و در شب حداکثر 12 تا 

15 درجه سلسیوس باشد.
13   برای سازگاری نشاها با محیط، چند روز قبل از انتقال نشاها )۴ تا 5 روز(، طی چند روز به مرور با 

جمع کردن پالستیک و هوادهی بیشتر، برداشتن کامل آن را انجام دهید.

شکل 12ـ تاریک خانه

شکل 13ـ چیدن جعبه های نشا در خزانه
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ارزشیابی مرحله ای

مراحل کار
شرایط عملکرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، 
مکان و...(

نتایج ممکن
استاندارد 

)شاخص ها/داوری/نمره دهی(
نمره

تولید نشا
زمینه خزانه یا گلخانه، تیلر، 

ریسک، ریتواتور، آب، جعبه نشا، 
بذر

باالتر از حد 
انتظار

انتخاب رقم، تعیین نوع خزانه، تعیین مقدار بذر مصرفی، 
آماده سازی بذر، کاشت )در خزانه یا زمین( مراقبت از 

نشا، استدالل دالیل انتخاب روش تولید نشا
۳

در حد انتظار
انتخاب رقم، تعیین نوع خزانه، تعیین مقدار بذر مصرفی، 
آماده سازی بذر، کاشت )در خزانه یا زمین( مراقبت از نشا

2

پایین تر از حد 
انتظار

1عدم تولید نشا مرغوب

آماده سازی زمین اصلی با توجه به مساحت و شرایط محیطی به روش های گوناگون آماده می شود. در اراضی 
کوچک کوهستانی معموالً با استفاده از گاو انجام می شود. اما در اراضی جلگه ای و دشت از تیلر و تراکتور 
برگردان دار  با گاوآهن های  را  پاییز زمین  برداشت محصول در  از  بعد  از کشاورزان  برخی  استفاده می شود. 
)در حالت گاو رو( شخم می زنند. ولی بیشتر کشاورزان به دلیل کمتر بودن حجم کار در ماه های بهمن و اسفند 
و همچنین فراوان بودن آب در این زمان عملیات شخم اولیه را انجام می دهند. همان گونه که گفته شد با توجه 
به ریشه سطحی برنج عمق شخم اولیه حدود 15 تا 18 سانتی متر کافی است. در مناطق گیالن و مازندران 

هنگامی  که شخم اولیه در بهمن و یا اسفند ماه باشد، مزرعه را هم زمان با آبیاری شخم می زنند. 

آماده سازی زمین اصلی

شکل 14ـ آماده سازی زمین اصلی برای نشاکاری برنج

شخم دوم که معروف به پادلینگ یعنی ِگل آب کردن مزرعه است باعث کاهش نفوذپذیری آب در خاک، 
کنترل علف های هرز و نرم کردن خاک سطحی برای نشاکاری است. پادلینگ در دو مرحله به فاصله یک هفته 
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شکل 15ـ آماده سازی زمین اصلی برای نشاکاری برنج

انجام می شود. در پادلینگ چنانچه اراضی نیم  باتالقی یا دارای گل زیاد باشد بهتر است از تیلر چرخ باتالقی 
یا شصت پر استفاده شود و در صورت به کارگیری تراکتور، پره های فلزی به چرخ عقب آن اضافه شود تا مانع 

از بکسوات گردد. 
شخم سوم معموالً نزدیک به نشاکاری انجام می شود تا با استفاده از ماله زمین تسطیح شده و عمق آب بر 
روی زمین یکنواخت گردد. کود پایه حداقل 2 تا ۳ روز پیش از نشاکاری و پس از تسطیح و خارج کردن آب از 
مزرعه انجام می شود و بالفاصله با استفاده از چرخ های پره دار تراکتور و یا تیلر کود پایه را زیرخاک می کنند 

و تا ۶ ساعت پس  از آن آبیاری انجام نمی شود.  

معموالً در بیشتر اراضی کشت برنج حداقل باید ۳ تا ۴ هفته قبل از نشاکاری مزرعه شخم خورده و غرقاب 
گردد تا pH مناسب برای رشد نشا فراهم گردد.

پژوهش
از خبرگان محلی میزان کارکرد تیلر )۳5۰۰ تا ۴۰۰۰ مترمربع( و تراکتور )2/5 تا ۳ هکتار( در هرروز 

کاری را پرس وجو کنید و در کالس ارائه دهید.

فعالیت
آماده سازی زمین اصلی )بهمن و یا اسفند ماه(

فهرست وسایل و تجهیزات موردنیاز را تهیه کرده و تحویل بگیرید.
مراحل انجام کار: 

1   پس از ترمیم مرزهای زمین اصلی عملیات آبیاری را انجام دهید.
2   سه تا چهار روز پس از آبیاری با استفاده از تیلر و یا تراکتور زمین را شخم بزنید. 

3   دو تا سه هفته قبل از نشاکاری عملیات پادلینگ را انجام دهید.
4   تسطیح زمین را با استفاده از ماله انجام دهید.

5   دو تا سه روز قبل از نشاکاری کود پایه توصیه  شده را در مزرعه پخش کرده و آن را با خاک مخلوط 
کنید.
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ارزشیابی مرحله ای

مراحل کار
شرایط عملکرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، 
زمان، مکان و...(

استاندارد نتایج ممکن
نمره)شاخص ها/داوری/نمره دهی(

آماده سازی 
زمین 

اصلی برای 
نشاکاری

زمین زراعی، رتیواتور ماله، 
تیلر، تراکتور کودهای پایه

باالتر از حد 
انتظار

تعیین ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک، پخش کودهای پایه )آلی 
و شیمیایی( انتخاب و تنظیم ادوات خاک ورزی، اجرای عملیات شخم 
اولیه، اجرای عملیات پارلینگ و تسطیح و کرت بندی، تجزیه و تحلیل 

روش های به کارگیری شده در آماده سازی زمین اصلی

۳

در حد انتظار
تعیین ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک، پخش کودهای پایه )آلی 
و شیمیایی( انتخاب و تنظیم ادوات خاک ورزی، اجرای عملیات شخم 

اولیه، اجرای عملیات پارلینگ و تسطیح و کرت بندی
2

پایین تر از حد 
1آماده سازی نامناسب زمین اصلیانتظار

توجه: 
ـ  زیرخاک کردن کودهای پایه باعث می شود میزان هدر رفت کودها کاهش پیدا کند و همچنین از 

کند. جلوگیری  محیط زیست  بیشتر  آلودگی 
ـ  درصورتی که کمبود پتاس در خاک زیاد نباشد بعد از کاشت به صورت سرک به زمین داده می شود.

6   شش ساعت پس از کوددهی مزرعه را آبیاری کنید.
7   پس از آبیاری در صورت ضرورت با توصیه کارشناسان از علف کش های پیش رویشی برای کنترل 

علف های هرز استفاده کنید.
8   پس از تمیز کردن و تحویل وسایل گزارش کار خود را آماده کنید و به هنرآموز تحویل دهید.

برنج گیاهی است که دارای ارقام زودرس )طول دوره رشد 1۰۰ تا 12۰ روز(، متوسط رشد)طول دوره رشد 
12۰ تا 1۴۰ روز( و ارقام دیررس )طول دوره رشد 1۴۰ تا 1۶۰ روز( می باشد. رشد و نمو گیاه برنج به سه 

مرحله تقسیم می شود:
مرحله رویشی: از مرحله جوانه زنی شروع شده و تا تشکیل خوشه اولیه ادامه دارد. مراحل رویشی شامل مراحل 

جوانه زنی، گیاهچه ای، پنجه زنی و طویل شدن 
ساقه می باشد.

تا  اولیه  خوشه  تشکیل  از  زایشی:  مرحله 
دارد. ادامه  گل دهی 

مرحله رسیدن: از گل دهی تا رسیدن کامل 
ادامه دارد.

مراحل رشد و نمو برنج )فنولوژی(

شکل 16ـ مراحل رشد رویشی و زایشی برنج
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انتقال نشا به زمین اصلی 
برای نشاکاری با دست چند روز قبل از کندن نشا باید خزانه را آبیاری و غرقاب کرد تا کندن نشاها ساده تر 
انجام گرفته و ریشه ها کمتر آسیب ببینند. در صورت امکان انتقال نشاها به زمین اصلی با دست انجام نشود. 
برای دسته بندی نشاها پس از کندن نشا باید از نخ و یا کلش استفاده گردد و نباید از بوته های نشا برای این 

کار استفاده شود. 
همچنین هنگام دسته بندی نشاها علف های هرز آن باید جدا شود. علف هرز سوروف از نظر ظاهری شباهت 

زیادی با گیاه برنج دارد. برای شناسایی و تشخیص این علف هرز به نکات زیر توجه کنید:
  3 2  معموالً سوروف بلندتر از بوته های برنج است.  1  به انتهای بوته برنج پوسته شلتوک چسبیده است. 
4  برنج دارای گوشوارک و زبانک بوده ولی سوروف یکی یا  رنگ برگ گیاه سوروف تیره تر از گیاه برنج است. 

هر دو )زبانک و گوشوارک( را ندارد.

شکل 17ـ تشخیص نشا برنج از علف هرز سوروف

زمان کندن نشا برای نشاکاری با دست باید به گونه ای 
اصلی  زمین  به  کندن  از  پس  نشا  که  شود  انتخاب 
منتقل و بالفاصله نشاکاری انجام گیرد. جعبه نشا را 
از نشاکاری از خزانه خارج و در  2 تا ۳ ساعت قبل 
مکانی نزدیک زمین اصلی قرار داده تا آب اضافی آن 

گردد.  خارج 
کیفیت نشاها برای نشاکاری تأثیر زیادی بر عملکرد 
مهم ترین  از  برخی  دارد،  برنج  محصول  کیفیت  و 

از:  عبارت اند  آن  ویژگی های 
 بوته های نشا باید سبز و برگ های شاداب و ساقه ضخیم و قطور داشته باشند. 

 طول بوته نشا در حدود 18 تا 2۰ سانتی متر با ۴ تا ۶ برگ مناسب تر است.
 ریشه های زیاد به رنگ قهوه ای متمایل به سفید داشته باشد.

 بدون علف هرز و بیماری های گیاهی باشند. 

کاشت نشا 
نشاکاری با دو روش دستی و ماشینی انجام می شود. 

شکل 18ـ کندن نشا از خزانه
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گفت و گو
معایب و مزایای نشاکاری به روش های دستی و ماشینی را بیان کنید.

شکل 19ـ نشاکاری دستی

پژوهش
از  پیش  مزرعه  آب  تخلیه کردن  آیا  کنید،  پژوهش  معتبر  منابع  یا  و  محلی  خبرگان  و  کارشناسان  از 
نشاکاری با دست، سبب کاشت نشا در عمق مناسب می شود؟ چند مزیت برای تخلیه آب در زمین اصلی 

قبل از نشاکاری را بیان کنید.

فعالیت
نشاکاری برنج

فهرست وسایل و تجهیزات موردنیاز را تهیه کرده و تحویل بگیرید.
مراحل انجام کار: 

1   درصورتی که آب مزرعه زیاد است، آن را تخلیه کنید.
2   دسته های نشا منتقل شده را در سطح مزرعه به طور یکنواخت متناسب با تراکم تعیین شده پخش کنید.

3   برای منظم شدن نشاکاری بهتر است نشاگرها در یک ردیف پشت به آفتاب عملیات نشاکاری را 
دهند. انجام  هم زمان 

4   برای درستی کار پس از چند متر نشاکاری تعداد بوته در مترمربع را شمارش کنید. در صورت تفاوت 
بین تراکم کشت  شده با تراکم توصیه  شده، در ادامه عملیات نشاکاری فاصله نشاها را با توجه به 

نتیجه پایش انجام دهید.
5   چند ساعت )5 تا ۶ ساعت( پس از نشاکاری مزرعه را غرقاب نمایید )ارتفاع آب حدود 5 سانتی متر(.

6   غرقابی و ارتفاع آب )5 سانتی متر( را حدود یک هفته در مزرعه نگهداری نمایید. در صورت کم شدن 
آب حتماً آبیاری شود.

نشاکاری دستی: باید توجه کرد که در نشاکاری به 
روش دستی اگر آب مزرعه زیاد باشد می بایست آب 
آن را تخلیه کرد تا به حداقل ممکن برسد و نشاکاری 
به صورت  نشاکاری  روش،  این  در  گیرد.  انجام  بهتر 
درهم و بدون ردیف و نامنظم است. معموالً بسته به 
شرایط و رقم فاصله نشاها بین 2۰ تا 25 سانتی متر 
است. در ارقام زودرس فاصله کمتر از ارقام دیررس در 
نظر گرفته می شود. تعداد بوته در هر کپه برای کاشت 

بین ۳ تا 5 بوته است.
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توجه
ـ  کنترل شیمیایی علف های هرز با استفاده از علف کش های پیش رویشی و عموماً قبل از نشاکاری انجام 
می شود ولی اگر به هر دلیل انجام نگرفته باشد می توان این عملیات را ۴ تا ۶ روز پس از نشاکاری 

انجام داد.
ـ  در صورت مصرف نکردن کود پایه قبل از نشاکاری می توان آن را ده تا دوازده روز پس از نشاکاری با 

پرآب کردن مزرعه )5 تا 7 سانتی متر( کوددهی انجام شود. 

توجه: 
ـ  سه تا پنج روز بعد از نشاکاری در صورتی که از علف کش های پیش رویشی استفاده نکرده اید، در این 

مرحله از علف کش های پس  رویشی برای کنترل علف های هرز با توصیه کارشناسان مصرف کنید.
ـ  در صورتی که در زمین اصلی کود پایه مصرف نشده باشد. هفت تا هشت روز پس از نشاکاری می توان 
کوددهی را انجام داد. یادآوری می شود برای کوددهی در این مرحله ارتفاع آب باید در مزرعه 5 تا 7 
سانتی متر باشد و پس از کوددهی مزرعه آبیاری نشده تا ارتفاع آب در مزرعه به حداقل ممکن برسد 

سپس اقدام به آبیاری مزرعه کرد.

شکل 20ـ قراردادن جعبه نشا بر روی نشاکار

از  پس  نشاکار  با  نشاکاری  برای  نشاکار:  ماشین  با  نشاکاری 
آماده سازی زمین باید یک تا دو روز صبر کرد تا گل  و الی آن کاماًل 
دوباره  این مدت  پس  از  و کمی سفت شود. معموالً  ته نشین شده 
مزرعه را به مقدار کم آبیاری کرده تا کمی آب در سطح مزرعه قرار 
مزرعه  نشاکاری گل والی  باعث می شود که هنگام  کار  این  گیرد. 

نگردد.  نشاکار  مانع حرکت  و همچنین  نشود  جابه جا 

روی  بوته ها  فاصله  و  سانتی متر  کاشت ۳۰  ردیف های  بین  فاصله 
گرفته  نظر  در  تا 2۰ سانتی متر  و شرایط 12  رقم  به  بسته  ردیف 
می شود. طول مناسب نشا برای نشاکاری در این روش بین 17 تا 2۰ 
سانتی متر است. جهت خطوط کاشت نشا برای دسترسی به نور بیشتر 
بهتر است شرقیـ  غربی باشد. پاگیری و پنجه دهی بوته های برنج در 
این روش دیرتر از روش دستی صورت می گیرد این موضوع سبب 
می شود برخی از عملیات داشت مانند کنترل شیمیایی علف های هرز 

شکل 21ـ نشاکاری با نشاکاریا کوددهی با تأخیر بیشتری نسبت به روش دستی انجام شود. 
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نشاکاری با ماشین نشاکار

فهرست وسایل و تجهیزات موردنیاز را تهیه کرده و تحویل بگیرید.
مراحل انجام کار: 

1   ماشین نشاکار را آماده کارکنید.
برعکس  یا  به غرب  از شرق  را  نشا در مزرعه  برای کاشت  نشاکار  امکان جهت حرکت  2   در صورت 

کنید. انتخاب 
3   جعبه های نشا را به وسیله سینی نشا از جعبه جدا کرده روی ماشین نشاکار قرار دهید.

توجه: برای کاشت یکنواخت مزرعه دقت کنید قسمت های کم تراکم روی سینی نشا را جدا کنید یا به 
هر ترتیبی قسمت کم تراکم را به تراکم مطلوب برسانید.

4   تنظیمات اولیه نشاکار را متناسب با عمق کاشت، تراکم و آرایش تعیین شده روی ردیف انجام دهید. 
سپس با سرعت استاندارد )در ماشین های شش ردیفه ۳۰ تا ۴۰ متر در دقیقه( شروع به کار نمایید.

5   پس از پیمودن حدود 7 تا 1۰متر، کاشت نشا در مزرعه را پایش نمایید و در صورت نیاز تنظیمات 
دستگاه را اصالح کنید.

6   به همین ترتیب سایر اعضای گروه نیز عملیات کاشت را با رعایت نوبت انجام دهند.
توجه: پس از پایان نشاکاری مزرعه را بسته به شرایط، حداقل ۴ تا 8 ساعت آبیاری نکنید تا نشا کاماًل 

به گل مزرعه بچسبد.
7   پس از پایان کار ضمن تمیز کردن دستگاه و تحویل آن به مسئول مربوطه گزارش کار را آماده کرده 

به هنرآموز خود تحویل دهید.

ارزشیابی مرحله ای

مراحل کار
شرایط عملکرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، 
زمان، مکان و...(

استاندارد نتایج ممکن
نمره)شاخص ها/داوری/نمره دهی(

کاشت نشا
ماشین نشاکار، 

جعبه های نشا، نشای 
برنج، مزرعه

باالتر از حد 
انتظار

تعیین زمان و روش انتقال نشا، تعیین روش کاشت، 
تعیین الگوی کاشت، اجرای عملیات کاشت نشا، 
تحلیل دالیل انتخاب روش های به کار گرفته شده 

در کاشت نشا

۳

تعیین زمان و روش انتقال نشا، تعیین روش کاشت، در حد انتظار
2تعیین الگوی کاشت، اجرای عملیات کاشت نشا

پایین تر از 
1کاشت نامناسب نشاحد انتظار

فعالیت
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نگهداری مزرعه برنج

شکل 22ـ کود دهی سرک

آبیاری و تغذیه مزرعه برنج
آب هایی که دارای Ec یا میزان شوری آنها کمتر از ۰/75 دسی زیمنس 
بر متر و pH آن در حد خنثی باشد برای آبیاری مناسب هستند. 
بیماری ها،  و  آفات  هرز،  علف های  کنترل  در  آب  مصرف  مدیریت 
مسمومیت و گازهای زیان آور، مصرف کود و جذب عناصر غذایی، 
افزایش پنجه دهی و جلوگیری از خوابیدگی مزرعه و در نهایت در 

بهبود عملکرد نقش حیاتی دارد.
نکاتی که در مدیریت آبیاری باید مورد توجه قرار گیرد عبارت اند از:

 اگر پس از نشاکاری، مزرعه سه تا چهار هفته پرآب نگه داشته شود، می تواند در کنترل علف های هرز مفید 
باشد. البته این نکته را نیز باید در نظر گرفت که پرآبی ممکن است پنجه دهی را کمتر کرده و حتی سبب 

خوابیدگی مزرعه شود.
 در برخی موارد ممکن است با وجود عناصر پتاس و روی، گیاه در اثر پرآبی و تجمع گازهای زیان آور نتواند این 

عناصر را جذب کند. می توان با تخلیه آب مزرعه به مدت یک تا دو روز، امکان جذب این عناصر را فراهم کرد.
 گاهی به علت شرایط غرقابی و نبود اکسیژن در برخی از مزارع جذب آهن و منگنز بیش  از اندازه صورت 
می گیرد که سبب مسمومیت می گردد. بنابراین در این گونه مزارع نسبت به تخلیه آب و بی آب نگه داشتن 

مزرعه به مدت چند روز )تا آستانه ترک خوردگی( می توان شدت مسمومیت را کاهش داد.
 به منظور دستیابی به افزایش عملکرد و کاهش مصرف آب باید از سه تا چهار هفته پس از نشاکاری تا هنگام 
برداشت نسبت به برقراری آبیاری متناوب اقدام کرد. در آبیاری متناوب پس از غرقاب شدن از ورود و خروج 
آب جلوگیری می شود. در اثر تبخیر و تعرق و نفوذپذیری خاک، ارتفاع آب در مزرعه کاهش  یافته تا به صفر 
می رسد، سپس به مدت یک تا دو روز مزرعه بدون آب باقی مانده و پس  از آن آبیاری می گردد. این عمل تا 
نزدیک به برداشت ادامه پیدا می کند. در آبیاری متناوب ضمن دستیابی به افزایش عملکرد، حدود ۳۰ تا ۴۰ 

درصد نسبت به آبیاری دائم از مصرف آب، صرفه جویی می گردد.
 با کم آب و یا بی آب نگه داشتن مزرعه می توان شدت، گسترش و انتقال برخی بیماری ها مانند ژیبرال، شیت 

بالیت و بالست را کاهش داد.
 با کنترل عمق آب می توان از مصرف علف کش ها، سموم گرانول و کودها راندمان بیشتری به دست آورد.

 با جریان آب در مزرعه و خروج مازاد آن می توان نسبت به کاهش گرمای بیش  از اندازه محیط و کاهش 
گازهای زیان آور اقدام کرد.

 کمبود آب و تنش آن در مرحله استقرار گیاه )در هفت روز اول پس از نشاکاری( و آشکار شدن خوشه و 
گل دهی اهمیت زیادی دارد. 

نمودار 1ـ مربوط به آبیاری متناوب
4ـ3 هفته پس از نشا

عمق آب 6ـ5 
سانتی متر 
نشاکاری
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مراحل رشد و 
نمو گیاه

مرحله پاگیری 
یا استقرار نشا 

مرحله 
پنجه دهی

حداکثر پنجه دهی و 
تشکیل خوشه اولیه 

آشکار شدن 
خوشه و 
گل دهی

رسیدنخمیریشیری

زمان متناسب 
با مراحل رشد و 

نمو گیاه

از کاشت نشا تا 
7 روز پس  از 

آن

از 7روز پس از 
نشاکاری تا حدود 
۳ هفته پس از آن

۴ هفته پس از نشاکاری تا رسیدن دانه 

روش کنترل 
آبیاری

آبیاری دائم با 
عمق زیاد

آبیاری دائم با 
آبیاری متناوبعمق کم

جدول 2ـ روش کنترل آبیاری در مراحل رشد گیاه برنج

عناصر موردنیاز گیاه برنج 
گیاه برنج عالوه بر کربن، اکسیژن و هیدروژن که از راه آب و هوا تأمین می شود به عناصری مانند: نیتروژن، 
پتاس، فسفر، کلسیم، گوگرد و منیزیم که به دلیل مصرف زیاد آنها به عناصر پرمصرف معروف هستند و همچنین 
عناصری مانند: روی، آهن، منگنز، مس، بور، مولیبدن، کلر و... که عناصر کم مصرف نامیده می شوند، نیاز دارد.

در صورتی که عناصر موجود در خاک و آب نتواند نیاز گیاه برنج را به عناصر گفته شده تأمین کند از طریق 
کوددهی کمبود آنها جبران می شود.

کنترل آب و آبیاری شالیزار

کنترل آبیاری )پرآبی، کم آبی یا بی آبی( را با توجه به مرحله رشد و نمو گیاه )جدول 2( در مزرعه برنج 
انجام داده و جدول زیر را تکمیل سپس به هنرآموز خود تحویل دهید.

تاریخ کاشت نشا:

تاریخ کنترل

روش کنترل )پرآبی، 
کم آبی یا بی آبی(

مرحله رشد و نمو گیاه

فعالیت
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کوددهی شالیزار 
نیتروژن: پرنیازترین عنصر گیاه برنج است. گیاهان نیتروژن را به صورت آمونیوم و نیترات جذب می کنند، که 

در گیاه برنج به دلیل شرایط احیایی و غرقابی، بیشتر جذب نیتروژن به صورت آمونیوم است.
برخی از نکاتی که در خصوص مصرف کودهای نیتروژنی باید مورد توجه قرار گیرد عبارت اند از:

با توجه به شرایط کشت و کار برنج )غرقابی و احیایی( حدود ۴۰ تا 7۰ درصد آن   کودهای نیتروژنی 
آلودگی  از  هزینه،  تا ضمن کم کردن  داد  را کاهش  آن  رفت  کاری کرد که هدر  باید  بنابراین  هدر می رود 
محیط زیست جلوگیری شود. برای کاهش هدر رفت آن باید قبل از کوددهی سرک کرت ها را پر آب کرد.
 کودهای نیتروژنی موردنیاز گیاه بهتر است به صورت تقسیم بندی شده در مراحل مختلف رشد و بر اساس نیاز 

آن مصرف شود.
 در اراضی شور و اراضی قلیا مصرف سولفات آمونیوم بهتر از اوره است.

کود اوره را نباید یکباره در اراضي شالیزاري مصرف کرد، زیرا هدر رفتن کود در این صورت خیلي زیاد شده 
و افزون بر هدر دادن سرمایه کشاورز، موجب آلودگي محیط زیست نیز می شود. دیده شده است که برخي از 
کشاورزان کود پایه را حدود یک هفته تا 1۰ روز پس از نشاکاري مصرف مي کنند که مصرف کود اوره در این 
مرحله تلفات زیادي را به همراه خواهد داشت. بنابراین توصیه مي شود در صورت نیاز به کود پایه اوره، حتماً 
این کار را قبل از نشاکاري انجام دهند. با توجه به اینکه گیاه نمي تواند نیاز خود را به کود بیان کند وسایل 
کمکي اختراع شده اند که مي توانند انسان را در تشخیص زمان مصرف کود سرک اوره در شالیزار یاري کنند. 
یکي از این وسایل که ارزان و استفاده از آن بسیار ساده است نمودار رنگ برگ )LCC( نام دارد. استفاده از 

این وسیله بسیار آسان بوده و راهنماي استفاده از آن نیز در پشت آن نصب شده است )شکل 2۳(.
نشانه های کمبود نیتروژن در برنج: تعداد پنجه کاهش پیدا می کند، گیاه کوچک تر از حد معمول می شود، 

برگ های مسن یا پیر )پایینی( زرد رنگ شده و گیاه زودتر از حد معمول وارد فاز زایشی می شود.

شکل 23ـ در کرت شاهد که نیتروژن مصرف نشده است برگ ها دارای رنگ سبز متمایل به زرد هستند.

پتاس: بعد از نیتروژن پرمصرف ترین عنصر برای گیاه برنج است که آن را به صورت کاتیون )+ K( جذب می کند. 
کودهای قابل  مصرف به صورت های سولفات پتاسیم و کلرور پتاسیم می باشند. کمبود آن در برگ های پایینی 
گیاه آشکار می شود. اراضی باتالقی، ماندابی و اراضی با خاک سبک و متوسط و همچنین اراضی که از چشمه 
و چاه آبیاری می شوند نیاز بیشتری به کود پتاس دارند. در صورتی که کمبود پتاس در خاک زیاد باشد باید 
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نشانه های کمبود پتاس: برگ های پایین گیاه به رنگ زرد متمایل 
به نارنجی تا به رنگ زرد متمایل به قهوه ای درآمده و رنگ پریدگی 
از نوک برگ های مسن تر آغاز شده و به تدریج به قسمت های پایین 
پتاسیم  شدید  خیلی  کمبود  در  پنجه زنی  می یابد.  گسترش  برگ 
درصد  و  )خوابیدگی(  محصول  ورس  بیشتر  وقوع  می یابد.  کاهش 
زیاد دانه های عقیم یا پوک و کاهش وزن هزاردانه از دیگر عوارض 

کمبود پتاسیم در مزرعه برنج است.
فسفات  سوپر  به صورت  بیشتر  فسفردار  کودهای  ایران  در  فسفر: 
تریپل، فسفات دی آمونیوم، سوپر فسفات ساده و بیوفسفات وجود 

دارد. کودهای فسفردار بیشتر قبل از کاشت استفاده می شوند ولی اگر به هر دلیل قبل از کاشت مصرف نشد 
در اولین زمان بعد از کاشت مصرف می شود. 

توجه
مصرف کلرور پتاسیم قبل از کاشت نشا و در اوایل رشد گیاه برنج کمتر استفاده شود.

نکته
در اراضی که دارای آزوال و یا کمبود روی هستند بهتر است کود فسفات را در زمان وجین استفاده کرد.

شکل 24ـ نشانه های کمبود پتاس در گیاه 
برنج

نشانه های کمبود فسفر: کمبود فسفر از اندام های پایینی گیاه آشکار 
می شود. ایجاد رنگ ارغوانی در اندام های پایینی گیاه آشکار می شود 
افزون بر آن رنگ برگ ها تیره تر می شود. کمبود فسفر موجب کاهش 

پنجه دهی و طول گیاه شده و رشد زایشی گیاه به عقب می افتد. 

شکل 25ـ نشانه های کمبود فسفر

قسمتی از آن را قبل از کاشت و بقیه آن در آخر مرحله پنجه دهی و در ابتدای رشد زایشی به صورت سرک به 
زمین داد و در صورتی  که کمبود پتاس زیاد نباشد تنها به صورت سرک مصرف می شود.

در اراضی شور، اراضی قلیایی و اراضی با زهکش ضعیف باید سولفات پتاس مصرف شود.
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هشدار
چنانچه طی سال های متمادی بیش از مصرف گیاه به زمین کود فسفاِت داده شود موجب مسمومیت 

خاک شده در نتیجه باید یک تا چند سال از مصرف کودهای فسفات دار خودداری کرد.

کودهای کم مصرف: بیشترین مصرف کودهای کم مصرف در شالیزارها، مربوط به روی و مس است. توصیه 
می شود کودهای روی و مس به صورت پایه مصرف شود ولی اگر به هر دلیل پیش از کاشت نتوانستیم استفاده 

کنیم بهتر است به روش محلول پاشی در مراحل اولیه رشد به گیاه داده شود. 

شکل 27ـ نشانه های کمبود مسشکل 26ـ نشانه های کمبود روی

کنترل علف های هرز، آفات و بیماری های مزرعه برنج
کنترل علف های هرز 

3  پهن برگ ها 2  جگن ها  1  نازک برگ ها  به طورکلی علف های هرز برنج به سه دسته تقسیم می شوند: 
گیاهان چهار  از  و  از خانواده غالت  است. سوروف  بندواش  و  برنج شامل سوروف  نازک برگ  علف هرز  مهم ترین 

کوددهی پس از کاشت )سرک(

فهرست وسایل و تجهیزات موردنیاز را تهیه کرده و تحویل بگیرید.
مراحل انجام کار: 

هشدار: در هنگامی که شبنم بر روی گیاه وجود دارد از پخش کود سرک شیمیایی جامد در مزرعه 
خودداری شود زیرا باعث سوختگی برگ ها می گردد.

در ساعات گرم روز کودهای نیتروژنی به ویژه اوره مصرف نشود. هر نوع محلول پاشی نیز انجام نگیرد.
1  با مراجعه به کارشناسان و خبرگان محلی و ارائه نتیجه آزمایش خاک مزرعه نوع کودهای سرک و 

زمان کوددهی را تعیین کنید.
2  کوددهی کودهای جامد مانند کودهای نیتروژن را پس از هر آب کردن کرت ها، انجام دهید.

3  برخی کودا نیز به صورت محلول پایش به مزرعه داده می شود این نوع کودها را نیز در زمان تعیین 
شده مطابق  توصیه کارشناسان انجام دهید. )رعایت نکات ایمنی و کالیبره کردن سمپاش ضروری است.(

فعالیت
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مهم ترین علف های هرز جگن ها عبارت اند 
از: اویارسالم، پیزر )جگن(

شکل 29ـ برخی از علف های هرز پهن برگ شالیزار

شکل 30ـ علف هرز پیزر

یکی از گیاهان مهم که در ابتدای فصل زراعی موجب آزار و اذیت کشاورزان منطقه می شود آزوال است. آزوال 
نوعی سرخس با برگ های کوچک به رنگ سبز تیره تا قرمز قهوه ای است. آزوال در همزیستی جلبک سبزـ آبی 

دارای  دلیل  همین  به  که  است  کربنه 
رشد سریع است. این گیاه به وسیله بذر 
تکثیر می شود. در شمال ایران دو نوع گیاه 

دارد. وجود  سوروف 

شکل 28ـ سوروف ریشک کوتاه )الف( سرخه سورف ریشک بلند )ب(
)ب()الف(

گوشاب )روغن واش(تیرکمان آبیقاشق واش

مهم ترین علف های هرز پهن  برگ برنج عبارت اند از: سلواش، قاشق واش، تیرکمان آبی. 
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شکل 31ـ آزوال

شکل 32ـ روش های کنترل علف های هرز )مکانیکی و شیمیایی( در شالیزار

توانایی جذب نیتروژن هوا را به دست می آورد. آزوال در شکل های 
متفاوت سه گوشه، چندگوشه و یا دایره ای دیده می شود.

روش های کنترل علف های هرز مزرعه برنج 
پیشگیری: استفاده از بذرهای استاندارد و گواهی شده که توسط مؤسسه تحقیقات برنج و با نظارت مؤسسه 

تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال تهیه و توسط مراکز خدمات کشاورزی توزیع می شوند.
استفاده از بذرهای بوجاری شده و بدون بذر علف های هرز

استفاده از شخم های پاییزه و شخم های تکمیلی در بهار
کنترل علف های هرز در خزانه و جدا کردن علف های هرز از دسته های نشا پیش از انتقال به زمین اصلی

استفاده از علف کش های پیش کاشت 
کنترل زراعی: استفاده از تناوب زراعی، استفاده از نشاهای بلند و پرآب نگه داشتن مزرعه

کنترل مکانیکی: وجین کردن علف های هرز 
کنترل شیمیایی: به کارگیری سموم علف کش 

کنترل علف هرز در مزرعه

فهرست وسایل و تجهیزات موردنیاز را تهیه کرده و تحویل بگیرید.
مراحل انجام کار:

هشدار:
1   سه تا هفت روز پس از نشاکاری )نباید علف هرز از زیر آب خارج شده باشد( با توصیه کارشناسان و 

فعالیت
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ارزشیابی مرحله ای

مراحل کار
شرایط عملکرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، 
زمان، مکان و...(

استاندارد نتایج ممکن
نمره)شاخص ها/داوری/نمره دهی(

نگهداری مزرعه 
برنج )آبیاری، 
تغذیه و کنترل 
علف های هرز(

مزرعه برنج، سمپاش انواع 
کودهای موردنیاز، آب 

آبیاری

باالتر از حد 
انتظار

آبیاری شالیزار، تعیین نوع و مقدار کودهای سرک، تعیین 
زمان و روش کوددهی، انجام عملیات کوددهی، شناسایی 
علف های هرز مزرعه برنج، اجرای عملیات کنترل علف های 
هرز، تحلیل استفاده بهینه از آب و تولید پایدار محصول برنج

۳

در حد انتظار
آبیاری شالیزار، تعیین نوع و مقدار کودهای سرک، تعیین زمان 
و روش کوددهی، انجام عملیات کوددهی، شناسایی علف های 

هرز مزرعه برنج، اجرای عملیات کنترل علف های هرز
2

پایین تر از حد 
1نگهداری نامناسب مزرعه برنجانتظار

شکل 33ـ روش های کنترل بیولوژیک آفات )کارت های تریکوگراما، تله های فرمونی، پرورش اردک(

کنترل آفات 
مهم ترین آفات مزارع برنج به ویژه در شمال کشور ما به ترتیب خسارت زایی عبارت اند از: کرم ساقه خوار، کرم 

برگ خوار، کرم شب پره تک نقطه ای، پرندگان )گنجشک(، مگس خزانه ، سن، ملخ، آبدزدک، موش 
کرم ساقه خوار برنج: این آفت در تمام مراحل رشد گیاه از خردادماه به بعد به مزارع برنج خسارت می زند. 

روش های کنترل این آفت: کنترل بیولوژیکی و فیزیکی، به روش های زیر انجام می شود:
نصب کارت های تریکوگراما در خزانه و زمین اصلی، استفاده از تله های فرمونی و نوری، کنترل مکانیکی در 

نسل اول با حذف و معدوم کردن تخم و الرو آن از سطح خزانه و مزرعه، پرورش اردک در مزرعه 

تأیید هنرآموز علف کش را در سطح مزرعه به طور یکنواخت پخش کنید.
2   پانزده تا بیست وپنج روز بعد از نشاکاری مزرعه را پایش کنید. در صورت وجود علف های هرز با 

استفاده از ماشین )کشت ردیفی( و یا دست علف های هرز را وجین کنید.

کنترل آفات و بیماری های مزرعه برنج
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کنترل شیمیایی: در صورتی که آلودگی بوته ها در مزرعه بیش از یک درصد باشد از روش شیمیایی استفاده 
می شود. کنترل شیمیایی زمانی موفقیت آمیز خواهد بود که بیش از 7۰ درصد الروها )کرم ها( ریز )در سن 

1 و 2( باشند. 
نسل اول این آفت در خردادماه به دلیل جمعیت کم، خسارت زیادی ندارد اما بیشترین خسارت را از تیرماه به بعد 

در نسل های 2 و ۳ به مزرعه برنج می زند. طغیان این آفت در شرایط گرم و مرطوب بیشتر از گرم و خشک است.

شکل 34ـ کرم برگ خوار برنج

شکل 35ـ شب پره تکه نقطه ای

کرم برگ خوار: بیشترین خسارت این آفت در خرداد 
جمعیت  مرطوب  و  مالیم  هوای  در  است.  تیرماه  و 
افزایش می یابد ولی در هوای خشک و گرم کم  آن 
می شود. تغذیه این آفت از برگ برنج است و جمعیت 
این آفت در کناره های مزرعه بیشتر است. کنترل این 
آفت بیشتر به روش شیمیایی انجام می شود. با کنترل 
کنترل  نیز  آفت  این  برنج  ساقه خوار  کرم  شیمیایی 

می شود.

کرم شب پره تک نقطه ای: این آفت بیشتر در سال های خشک و کم باران طغیان می کند. ابتدا این آفت به 
برگ علف های هرز کنار مزرعه حمله کرده و در ادامه به مزرعه برنج حمله می کند. این آفت در مرحله رویشی 
گیاه و در شب از برگ ها تغذیه کرده و روز در قسمت های پایینی و خنک بوته استراحت می کند. وقتی این 

گیاه به خوشه رفته باشد به خوشه ها حمله کرده و سبب ریزش سنبلچه می گردد. 

موش: برای کنترل موش می توان از مخلوط پودر گچ و شکر و خرده نان یا گردو و... استفاده کرد. 
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کنترل بیماری ها 
بیماری شیت  بالست،  بیماری  از:  عبارت اند  میزان خسارت  برحسب  ترتیب  به  برنج  بیماری های  مهم ترین 

قهوه ای  لکه  بیماری  ژیبرال،  بیماری  بالیت، 
بیماری بالست: این بیماری در شرایط گرم و مرطوب 
بیشتر خسارت می زند و در اثر مصرف زیاد کودهای 
نیتروژنی و کمبود کودهای پتاس و سیلیس افزایش 
طارم  هاشمی،  مانند  محصول  کم  ارقام  در  می یابد. 
ارقام پر محصول  از  بیشتر  معمولی، دم سیاه و بی نام 

ندا، شیرودی و فجر خسارت می زند. مانند 
و  اضافی  نشاهای  برنج، جمع آوری  هنگام  زود  کشت 
متناوب مزرعه  آبیاری  و همچنین  آنها  معدوم کردن 
کنترل  برای  می کند.  کمک  بیماری  این  کنترل  به 
شیمیایی این بیماری با توصیه کارشناسان با استفاده 
از قارچ کش ها می توان اقدام به کنترل این بیماری کرد. 

شکل 38ـ بیماری ژیبرالشکل 37ـ بیماری شیت بالیت

شکل 36ـ بیماری بالست

بیماری شیت بالیت: ارقام پرمحصول و پرپنجه به دلیل نداشتن تهویه مناسب بیشتر به این بیماری مبتال 
می شوند. تراکم کمتر و مصرف کمتر کودهای نیتروژنی و دادن کودهای پتاس و سیلیس تا حدودی از شدت 

این بیماری کم می کند.
بیماری ژیبرال: این بیماری از طریق بذر منتقل می شود، بنابراین برای کنترل این بیماری باید قبل از جوانه دار 
کردن بذر با توصیه کارشناسان با استفاده از سموم قارچ کش آنها را ضدعفونی کرد. بذرهاي شدیداً آلوده، جوانه 

نمی زنند و یا در صورت سبز شدن در 
در  مي میرند.  برگي  دو  یا  یک  مرحله 
ضعیف  و  بلندتر  آلوده  نشاهاي  خزانه، 
داراي  و  زرد  به  مایل  سبز  رنگ  به  و 
و  کم  ریشه هاي  و  باریک  برگ هاي 
کوچک و قهوه اي تا تیره رنگ هستند 
مي شوند.  جدا  خاک  از  راحتي  به  و 
طویل  بیماري  عالیم  مشخص ترین 
است  برنج  بوته هاي  غیر طبیعي  شدن 
که در خزانه و مزرعه به خوبي مشهود 

است. 
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ارزشیابی مرحله ای

مراحل کار
شرایط عملکرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، 
زمان، مکان و...(

استاندارد نتایج ممکن
نمره)شاخص ها/داوری/نمره دهی(

کنترل آفات 
و بیماری های 

مزرعه برنج

مزرعه برنج، سمپاش، 
جعبه کلکسیون 

آفات و بیماری ها، 
تله های فرمونی، کارت 

تریکوگراما، سموم 
کنترل کننده آفات و 

بیماری ها

باالتر از حد 
انتظار

شناسایی آفات و بیماری های مزرعه برنج، پایش 
مزرعه برنج، تعیین زمان و روش کنترل آفات و 
بیماری های برنج، اجرای عملیات کنترل آفات و 
برتر  روش های  تحلیل  برنج،  مزرعه  بیماری های 
کنترل آفات و بیماری های مزرعه برنج برای تولید 

سالم غذای 

۳

در حد انتظار

شناسایی آفات و بیماری های مزرعه برنج، پایش 
مزرعه برنج، تعیین زمان و روش کنترل آفات و 
بیماری های برنج، اجرای عملیات کنترل آفات و 

برنج مزرعه  بیماری های 

2

پایین تر از 
1کنترل نامناسب آفات و بیماری های مزرعه برنجحد انتظار
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شرح کار: 1ـ تولید نشا 2ـ آماده سازی زمین اصلی ۳ـ انجام عملیات کاشت نشا ۴ـ انجام عملیات آبیاری 5 ـ کوددهی ۶ـ کنترل علف های 
هرز 7ـ کنترل آفات 8  ـ کنترل بیماری ها

استاندارد عملکرد: در مساحت معینی تعداد کافی نشا تولید نمایند و بتوانند آماده سازی اولیه بستر کاشت برنج در مساحت 2 هکتار برای 
۴ گروه ۴ نفره را انجام دهند و پس از نشاکاری و استقرار گیاهچه ها مراقبت های الزم تا زمان برداشت را انجام دهند.

شاخص ها:
1ـ انتخاب رقم ، تعیین نوع خزانه، تعیین مقدار بذر مصرفی برای خزانه، آماده سازی بذر، کاشت در خزانه، مراقبت از نشا در خزانه

2ـ تعیین ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک در مشاوره با کارشناسان، پخش کود دامی و کودهای پایه احتمالی، انتخاب و تنظیم ادوات 
خاک ورزی اولیه، اجرای عملیات شخم، آبیاری مزرعه قبل از نشا کاری، تیلر زدن خاک مزرعه، کرت بندی مزرعه، ماله کشی برای فشرده کردن 

خاک کف کرت ها
۳ـ تعیین روش کاشت، تعیین زمان و روش انتقال نشا تعیین الگوی کاشت نشا، اجرای عملیات کاشت نشا

۴ـ تعیین زمان آبیاری، انجام عملیات آبیاری بعد از نشا کاری، مدیریت آبیاری های بعدی
5  ـ تعیین نوع و مقدار کودهای سرک، تعیین زمان و روش کوددهی سرک، انجام عملیات کوددهی

۶  ـ شناسایی نوع علف های هرز مزرعه، انتخاب روش کنترل علف های هرز، اجرای عملیات کنترل علف های هرز
7ـ پایش نوع آفت مزرعه در مراحل مختلف رشد، تعیین روش و زمان کنترل آفات، اجرای عملیات کنترل آفات

8  ـ پایش مزرعه برای کنترل بیماری خاص در مراحل مختلف رشد، تشخیص نوع بیماری، تعیین زمان و روش کنترل بیماری، اجرای عملیات 
کنترل بیماری

شرایط انجام کار: 2 هکتار زمین زراعی برای 1۶ نفر
ابزار و تجهیزات: تراکتور از انواع رایج در کشور )حداقل 75 اسب بخار( ـ تیلر ـ ادوات شخم ـ ماشین های خاک ورزی، ماشین های کاشت نشا 
ـ بذر برنج )شلتوک( ـ مواد و ملزومات مصرفی )قارچ کش ـ بشکه ـ خاک رس ـ نمک و ...( ماشین های سمپاش ـ وسایل و تجهیزات آبیاری 

ـ کودهای معدنی و آلی ـ ماله سنتی یا مکانیزه ـ پالستیک ـ خزانه

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3مرحله کارردیف

2تولید وکاشت نشا1

1آماده سازی زمین اصلی2

2کاشت نشا۳

2نگهداری مزرعه برنج۴

1کنترل آفات و بیماری های برنج )آبیاری، کود دهی، کنترل علف های هرز( 5

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: 
با استفاده از لوازم ایمنی کار و رعایت نکات زیست محیطی و با درنظر گرفتن استفاده 
بهینه از منابع به ویژه آب نشا برنج را تولید کرده و در زمین اصلی کشت و پرورش 

دهید.

2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.

ارزشیابی پایانی شایستگی پرورش برنج
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پرورش ذرت دانه ای

  ذرت در گذشته برای مصرف مستقیم انسان استفاده شده است. ولی امروزه بیشتر مصرف ذرت دانه ای برای 

تغذیه دام است.
  در برخی از کشورهای پیشرفته حدود ۶۰ درصد ذرت دانه ای در تولید شربت ذرت غنی از فروکتوز و اتانل 

سوختی و حدود۴۰ درصد آن در تولیدات مصرفی غذاهای مختصر )خوراکی بین روزی(، غالت صبحانه ای و 
پالستیک های قابل تجزیه مصرف می شود. 

  در آینده ممکن است ذرت برای تولید و ذخیره ترکیبات شیمیایی کاماًل متفاوت مانند مواد شیمیایی، 

دارویی و صنعتی مورد استفاده قرار گیرد.

آیا می دانید که...؟
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اهمیت کشت ذرت دانه ای
ذرت پر محصول ترین غله در جهان محسوب می شود به گونه ای که از لحاظ مقدار تولید در رتبه اول و از نظر 

سطح زیر کشت، پس از گندم در رتبه دوم قرارگرفته است.
بلکه  نه تنها کمیت  بنابراین  و دام مطرح است،  انسان  به عنوان خوراک  از محصوالت مهمی است که  ذرت 
کیفیت مطلوب دانه و علوفه آن نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. گیاه ذرت مواد قندي و نشاسته زیادي 
دارد و کل تولید ذرت در دنیا بر اساس آمار سازمان خواروبار ملل متحد در سال 2۰12 بیش از 875 میلیون 

تن با متوسط عملکرد ۴۹۴۴/۳ کیلوگرم در هکتار دانه گزارش شده است. 
بر اساس آمارنامه سال 1۳۹۳ کشورمان ایران سطح زیر کشت ذرت دانه ای حدود 178۶۰۶ هکتار با تولید 
کل 12۳2۹۹۳ تُن تولید، گزارش شده است. متوسط عملکرد جهانی ذرت دانه ای در هکتار حدود ۴/۳ تُن 

گزارش شده است.

گفت و گو
چرا تولید ذرت در جهان از ارزش اقتصادی باالیی برخوردار است؟

آیا موارد مصرف ذرت را می دانید؟ چند مورد آن را نام ببرید.

ویژگی های گیاه شناختی ذرت
ذرت گیاهی زراعی از تیره گندمیان است. ذرت دارای ریشه، ساقه و برگ است. ریشه های ذرت به سه دسته اولیه 
)جنینی(، ثانویه )تاجی( و هوایی )نگه دارنده( تقسیم می شوند. ریشه های جنینی از بذر منشأ می گیرند و تعداد 
آنها ۳ تا 5 عدد است و جذب آب و مواد غذایی را در مراحل اولیه رشد انجام می دهند. ریشه های تاجی از محل 
اتصال ساقه به خاک به وجود می آیند و نقش آنها جذب آب و مواد غذایی تا پایان رشد گیاه است. ریشه های 

نگه دارنده از گره های باالی سطح خاک ساقه به وجود می آیند و وظیفه آنها نگهداری و استحکام ساقه است.

شکل 1ـ انواع ریشه در ذرت

ریشه های هواییریشه های ثانویهریشه های اولیه
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و  پهنک  غالف،  دارای  ذرت  برگ های 
زبانک است. غالف ساقه را به طور کامل 
در برمی گیرد و زبانک در محل اتصال 
نفوذ  مانع  و  دارد  قرار  به غالف  پهنک 

آب باران به ساقه می شود.

شکل 2ـ قسمت های مختلف برگ ذرت

ساقه ذرت بندبند و در محل گره ها توپر است. هر ساقه دارای تعداد 8 تا 15 میان گره است. برای دریافت 
اطالعات بیشتر در مورد گل های نر و ماده ذرت دانه ای به واحد یادگیری پرورش ذرت علوفه ای در کتاب 

پرورش و تولید گیاهان علوفه ای مراجعه نمایید.

شرایط محیطي مناسب رشد و نمو ذرت دانه ای 
عوامل محیطی مختلفی بر رشد و نمو ذرت دانه ای مؤثر می باشند که در زیر به عواملی مانند دما، رطوبت، 

نور و خاک اشاره می شود.
دما )درجه حرارت(: نیاز حرارتی ذرت در طول فصل رشد زیاد است و کاشت آن در مناطق گرم بهترین 
محصول را تولید می کند. نیاز حرارتی آن بیش از گندم و جو است و به سرما حساس است. حداقل نیاز حرارتی 
آن برای جوانه زنی بذر 8 تا 1۰ درجه سلسیوس است. درصورتی که دما در 5 سانتی متر الیه باالیی خاک به 
1۰ درجه سلسیوس برسد جوانه زنی آغاز می شود ولی مدت زمان الزم برای تولید جوانه و خروج آن از خاک 
۶ تا 2۰ روز طول می کشد. در خاک هایی که دمای آنها بین 1۶ تا 2۰ درجه سلسیوس باشد مدت الزم برای 

سبز شدن ۴ تا ۶ روز طول می کشد. در این شرایط یکنواختی سبز شدن افزایش می یابد.
رطوبت: بذر ذرت در مرحله جوانه زنی به 12۰ درصد وزن خشک خود به آب نیاز دارد. به همین دلیل کاشت 
ذرت به روش نم کاری )آبیاری قبل از کاشت( انجام می شود. مقدار آب مورد نیاز ذرت در دوره رشد نسبت به 

تغییرات درجه حرارت و مراحل مختلف رشد متفاوت است.
نور: اثر نور بر رشد ذرت به عواملی مانند کیفیت، کمیت و تناوب نوری بستگی دارد. شدت نور زیاد معموالً 
رشد را در گیاهان به عقب می اندازد و نورهای خیلی زیاد در گیاهان موجب پاکوتاهی می شود. نور خیلی 
ضعیف از سرعت فتوسنتز می کاهد و در نبودن نور ترکیبات زردرنگی ساخته می شوند که موجب طویل شدن 
ساقه )اتیوله شدن( می گردند. ذرت از نظر واکنش به طول روز گیاهی روزکوتاه است و در طول روزهای کمتر 

از 12 ساعت به گل می رود.
خاک: خاک ذرت بایستی دارای عمق کافی، نفوذپذیر و تهویه کافی باشد و از نظر ماده آلی )1 تا 1/5 درصد( 
و از نظر آهک غنی باشد. مناسب ترین اسیدیته خاک برای ذرت 5/5 تا ۶/5 است و در اسیدیته خنثی نیز 
محصول قابل توجهی تولید می کند. ذرت در مرحله جوانه زنی به شوری حساس است و شوری های باالی ۴ 

میلی موس بر سانتی متر موجب کاهش عملکرد دانه می گردد.

پهنک برگ

زبانک

غالف
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ارزشیابی مرحله ای

مراحل کار
شرایط عملکرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، 
مکان و...(

استاندارد نتایج ممکن
نمره)شاخص ها/داوری/نمره دهی(

آماده سازی 
بستر کاشت

زمین زراعی، تراکتور، گاوآهن، 
دیسک، لولر، کودپاش، سم پاش، 
کودهای پایه، علف کش ها پیش 

کاشت 

باالتر از حد 
انتظار

اولیه،  خاک ورزی  ادوات  انتخاب  خاک،  ویژگی های  تعیین 
تنظیم ادوات و اجرای شخم، انتخاب و تنظیم ماشین های 
خاک ورزی ثانویه، انتخاب و پخش علف کش های پیش کاشت 
در زمین زراعی، نرم کردن خاک و تسطیح زمین زراعی، تحلیل 

اهمیت استفاده از خاک ورزی حفاظتی

۳

در حد انتظار

اولیه،  خاک ورزی  ادوات  انتخاب  خاک،  ویژگی های  تعیین 
تنظیم ادوات و اجرای شخم، انتخاب و تنظیم ماشین های 
خاک ورزی ثانویه، انتخاب و پخش علف کش های پیش کاشت 

در زمین زراعی، نرم کردن خاک و تسطیح زمین زراعی

2

پایین تر از حد 
1عملیات خاک ورزی نامناسبانتظار

آماده سازی بستر کاشت ذرت دانه ای: برای اطالعات بیشتر درباره آماده سازی بستر کاشت ذرت به واحد 
یادگیری پرورش ذرت علوفه ای از کتاب پرورش و تولید گیاهان علوفه ای مراجعه نمایید.

عملیات تهیه زمین

با توجه به امکانات و شرایط، لیست تجهیزات، وسایل و مواد مورد نیاز را تهیه کنید.
مراحل انجام کار:

1   آماده به کار شوید )به لباس کار و سایر اقدامات بهداشت فردی مجهز شوید(.
2   در صورت ناکافی بودن رطوبت خاک زمین را به طور سطحی آبیاری نمایید.

3   پس از گاو رو شدن خاک در صورت نیاز کود دامی پوسیده را به طور یکنواخت پخش کنید و زمین 
را شخم بزنید.

4   جهت خرد شدن کلوخ ها و بقایای محصول قبلی و همچنین یکنواختی خاک مزرعه، توصیه می گردد 
زمین مورد نظر را ابتدا دیسک و سپس تسطیح کنید.

5   سپس طبق توصیه کارشناسان، اقدام به پخش کودهای پایه مانند: کودهای فسفر، پتاس و بخشی 
از کود نیتروژن )بر اساس توصیه کارشناسان و آزمایش خاک( مورد نیاز به طور یکنواخت )قبل از 

آخرین دیسک( در سطح زمین زراعی نمایید.
توجه: بهتر است کودهای شیمیایی پایه را با دستگاه کارنده ذرت هم زمان با بذرکاری به صورت نواری 

در زیر بذر قرار داد.
6   پس از سرویس و تمیز کردن ماشین های آماده سازی، آنها را به مسئول مربوطه تحویل دهید.

7   گزارشی از انجام کار را تهیه کرده و به هنرآموز خود تحویل دهید.

فعالیت
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مراحل رشد ذرت
رشد ذرت شامل دو مرحله است.

1  مرحله رشد رویشی که با )V( نشان داده می شود.
2  مرحله رشد زایشی که با )R( نشان داده می شود.

در شکل )۳( مراحل رشد ذرت در دو مرحله رشد رویشی و زایشی نشان داده شده است.

کاشت ذرت دانه ای

R1: مرحله ظهور تار ابریشم یا کاکل               R2: مرحله متورم شدن اولیه دانه روی بالل                     R3: مرحله شیری شدن دانه 

R4: مرحله خمیری شدن دانه                           R5: مرحله دندانه ای شدن دانه                           R6: مرحله رسیدگی فیزیولوژیکی )ایجاد الیه سیاه(

شکل 3ـ مراحل رشد رویشی و زایشی ذرت

پژوهش
بر اساس مراحل رشد ذرت )شکل ۳(، در زمان مناسب به مزرعه بروید. مراحل مختلف رشد را مشاهده 

نمایید. 
در کدام مرحله گرده افشانی انجام می شود؟ در کدام مرحله دانه از نظر فیزیولوژیکی رسیده است و عالمت 

آن چیست؟ چرا؟

گروه های رسیدگی ذرت: گروه رسیدگی ارقام بر انتخاب آنها برای کاشت در یک منطقه مؤثر است.گروه های 
رسیدگی ذرت بر اساس طول دوره رشد از جوانه زنی تا رسیدگی دانه به صورت زیر است:

VE V1 V3 V7 V10 VT R1 R6

سبز شدن 2 تا 4 برگی 4 تا 6 برگی 6 تا 8 
برگی

8 تا 10 
برگی

ظهور گل های 
تاجی )گل های نر(

تشکیل دانه 
روی بالل

پر شدن 
دانه

رسیدگی 
فیزیولوژیکی

از  دانه  شدن  پر  مراحل 
بعد به   R1 مرحله 

R2 R3 R4 R5 R6
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پژوهش
در جدول تناوب زراعی )2( مزایای قرار گرفتن ذرت پس از سویا را ذکر کنید.

   چه گیاهانی هم زمانی برداشت دارند و یا احتمال تراکم حجم کاری برای کشاورز خواهند داشت؟

   بقایای کدام گیاه زودتر تجزیه می شود؟

   تناوب زراعی در سال پنجم را بنویسید. آیا با سال اول یک نوع تناوب است؟

   ذرت در منطقه شما با چه گیاهانی در تناوب قرار می گیرد؟

جدول 1ـ گروه بندی ارقام ذرت بر اساس طول دوره رشد و نمو تا رسیدن دانه

روز تا رسیدنگروه رسیدگی

85 تا 1۰۰زودرس

1۰1 تا 1۳۰متوسط رس

1۳1 تا 1۴7دیررس

تناوب زراعي ذرت: کاشت متوالی گیاهان زراعی به منظور حفظ و افزایش حاصل خیزی خاک، کنترل آفات، 
بیماری ها و علف های هرز است. ذرت دارای دوره رشد نسبتاً کوتاهی است اما چون به مواد غذایی باالیی نیاز 
دارد در تناوب زراعی بعد از گیاهانی کاشته می شود که مواد غذایی الیه باالیی خاک را تخلیه نمی نمایند. 
برای نمونه چغندرقند از الیه های پایینی خاک تغذیه می کند و می تواند پیش از ذرت کاشته شود. به دلیل 
نیاز باالی نیتروژنی ذرت کشت آن در تناوب زراعی پس از یونجه، سویا، شبدر و سایر لگوم ها توصیه می شود. 

برای نمونه در زیر تناوب زراعی با دوره تناوب ۴ سال برای ذرت پیشنهاد شده است )جدول 2(.

جدول 2ـ نمونه تناوب زراعی 4 ساله

قطعه4قطعه 3قطعه 2قطعه 1سال/ قطعه

گندمچغندرقندذرتسویاسال اول

چغندرقندذرتسویاگندمسال دوم

ذرتسویاگندمچغندرقندسال سوم

سویاگندمچغندرقندذرتسال چهارم

انتخاب بذر: با توجه به نقش و اهمیت بذر در تولید عملکرد دانه بایستی آن را از مراکز معتبر خریداری نمود. 
کیسه های بذر باید دارای برچسب ثبت و گواهی بذر باشند. نوع بذر یا رقم انتخابي بایستي با دوره رشد، 
شرایط منطقه و هدف از تولید مطابقت داشته باشد. درجه خلوص و درصد جوانه زنی بذرهای هیبریدي که 

براي کشت ذرت مورد استفاده قرار می گیرند باید به ترتیب حداقل ۹8 و ۹۰ درصد باشد. 
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اقلیمي  به شرایط  تراکم مناسب  انتخاب  تراکم بوته: 
از  یکي  و  دارد  بستگی  نظر  مورد  رقم  و  منطقه  هر 
عوامل مهم براي تولید زراعت ذرت است. دستیابي به 
بیشترین پتانسیل عملکرد محصول، با تأمین رطوبت و 
تنظیم تراکم و آرایش گیاهي مناسب در واحد سطح 

است.  میسر 
باعث  مشخص  مساحت  یک  در  بوته  تعداد  افزایش 
می شود که حجم خاک کمتري در اختیار هر یک از 
گیاهان قرار گیرد. این کاهش حجم، بیان کنندۀ کاهش 
میزان آب و مواد غذایي است که در اختیار گیاه قرار 
می گیرد . همچنین افزایش تراکم موجب کاهش عبور 
نور به بخش پایین جامعه گیاهی می گردد. درنتیجه 
می شود  نور، سبب  دریافت  بوته ها جهت  بین  رقابت 
که  برگ های پاییني، سریع تر به پیري رسیده و ریزش 
نمایند. تراکم بوته باید بر اساس گروه رسیدگی هیبرید 

و تاریخ کاشت توصیه شده در هر اقلیم تعیین شود.

تراکم کاشت

سیلویی 15 تا 16 سانتی متر
دانه ای 17 تا 20 سانتی متر

شکل 4ـ آرایش بوته در ذرت

7۰ـ۶۰  و  75ـ7۰  معموالً  ذرت  در  ردیف  فاصله 
 25 و   2۰  ،15 ردیف  روی  فاصله  و  سانتی متر 
سانتی متر در نظر می گیرند )شکل ۴(. ارقام هیبرید 
برای  و  دارند  متفاوت  یکسان عملکرد  تراکم های  در 
هر رقم هیبرید بایستی به تراکم توصیه  شده آن در 

نمود.  توجه  بسته  روی  برچسب 

فکر کنید
را  بوته و عملکرد دانه  در نمودار )1( رابطه تراکم 

می دهد. نشان 
حاصل شده  تراکمی  چه  در  عملکرد  1   بیشترین 

است؟
2   کمترین عملکرد در کدام تراکم ها به دست آمده 

است؟ چرا؟
بوته ها  بین  رقابت  کمترین  تراکم ها  کدام  3   در 
بوته ها  بین  رقابت  بیشترین  تراکم  کدام  در  و 

دارد؟ وجود 

نمودار 1ـ اثر تراکم بوته بر عملکرد دانه در هکتار در ذرت دانه ای

ار(
کت

ر ه
ن د

 )ت
انه

د د
کر

مل
ع

تراکم بوته در هکتار
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عمق کاشت ذرت: عمق کاشت بر اساس نوع خاک )سبک، متوسط و سنگین(، زمان کاشت )کرپه بودن، 
هراکشت و ورا کشت( بین ۳ تا 7 سانتی متر است. اگر کاشت  بذر به هر دلیلی با تأخیر انجام شود و با گرمای 
زیاد هم زمان شود عمق کاشت را بیشتر در نظر می گیرند. عمق کاشت مناسب حدود ۴ تا 5 سانتی متر است.
تاریخ کاشت: تاریخ کاشت ذرت دانه ای باید به گونه ای انتخاب شود که در بعضی از مناطق )معتدل تا سرد( 
با سرمای ابتدای فصل رشد هم زمان نشود. همچنین در مناطق گرم کشور نیز مرحله گرده افشانی با درجه 
حرارت های باال برخورد ننماید. بر همین اساس تاریخ کاشت در مناطق معتدلی مانند شیراز و کرمانشاه در 
نیمه فروردین تا نیمه اردیبهشت انجام می شود و در مناطق گرم کشور مانند خوزستان در دو تاریخ بهمن و 

پایان تیر تا نیمه اول مرداد ماه قابل کشت است.

گفت و گو
معایب کشت زودهنگام و دیرهنگام ذرت دانه ای را در منطقه خود بیان کنید.

روش های کاشت ذرت
کاشت ذرت به صورت مکانیزه و با بذرکار پنوماتیک ذرت انجام می شود. اما با توجه به شرایط منطقه رشد 

روش های زیر نیز در کشت ذرت انجام می شود.
1  کاشت ذرت به صورت جوی و پشته: در این روش بذرهای ذرت روی پشته کاشته می شوند و شیارزن نیز 

با ایجاد شیار مناسب به عمق 25 سانتی متر شرایط را برای آبیاری فراهم می کند.
2  روش کاشت در بقایا: در این روش با استفاده از بذر کارهای مناسب بذر به صورت ردیفی با فاصله ردیف 
از  با توجه به هدف  تا 2۰ سانتی متر در تراکم های مختلف  تا ۹۰ سانتی متر و فاصله روی ردیف 15   8۰
کاشت، ذرت کاشته می شود. بقایای گیاه قبلی سبب کاهش دما در خاک می شوند و به همین دلیل در این 
روش امکان سبز شدن یکنواخت مزرعه کاهش می یابد. در این روش خاک تقریباً دست نخورده باقی می ماند 

و فعالیت های بیولوژیک در الیه سطحی خاک نسبت به روش شماره 1 افزایش می یابد )شکل 5(.

پژوهش
تاریخ کاشت ذرت دانه ای را در منطقه خود از خبرگان و کارشناسان محلی جست وجو کنید و در کالس 

ارائه دهید.

شکل 5  ـ کاشت ذرت در بقایا )شخم حفاظتی(



پودمان 1: پرورش غالت

67

3  کاشت در کف جوی: در این روش کاشت به منظور فرار از شوری 
به ویژه در اوایل فصل رشد بذرها در کف جوی کاشته می شوند و 
پس از استقرار )۴ تا 5 برگی( و رسیدن ارتفاع بوته ها به 25 تا ۳۰ 
سانتی متر با دستگاه کولتیواتور پشته ها تخریب می شوند و به جای 
آنها جوی ایجاد می گردد. در برخی از مناطق ذرت تا زمان برداشت 

در کف جوی باقی می ماند )شکل ۶(.

4  کاشت دو یا چند ردیف روی پشته: در این روش عرض پشته ها 
را 1/5 متر در نظر می گیرند و دو ردیف ذرت بر روی پشته با فاصله 
7۰ سانتی متر کاشته می شوند. در این روش رقابت ذرت با علف های 
هرز بیشتر است و امکان استفاده از نور نیز نسبت به روش هایی با 
فاصله ردیف باالی 7۰ افزایش می یابد. برخی از کشاورزان با توجه 
به امکانات و توان مالی خود برای استفاده بهینه از آب آبیاری، روی 
هر پشته و بین دو ردیف، نوارتیپ پهن می نمایند و آبیاری به صورت 
نواری انجام می شود و جوی های ایجاد شده در زمان وجود آب کافی 

مورد استفاده قرار می گیرند )شکل 7(.

5  کاشت روی زمین مسطح: در این روش بعد از عملیات آماده سازی 
زمین )نم کاری( و تسطیح خاک، خیش های بذر کار را جدا می کنند 
و ردیف های با فاصله 7۰ تا 75 سانتی متر کاشته می شوند. سپس 
آبیاری  به  اقدام  و  می شوند  پهن  مسطح  روی سطح  تیپ  نوارهای 

می نمایند )شکل 8(.

شکل 6  ـ کاشت در کف جوی

شکل 8  ـ کاشت روی زمین مسطح

شکل 7ـ کاشت دو ردیف روی پشته

شکل 9ـ روش کاشت نشایی ذرت

6  کشت نشایی: در این روش کاشت، پس از آماده سازی زمین و تسطیح آن به منظور آبیاری بهتر و استفاده 
بهینه از آن و همچنین استقرار بوته ذرت از نوار تیپ برای آبیاری استفاده می نمایند. نشاها با استفاده از 

نشاکار کاشته می شوند و بالفاصله اقدام به آبیاری با نوار تیپ می نمایند )شکل ۹(.
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کشت مخلوط ذرت 
در زراعت های نوین، ذرت به صورت مخلوط با گیاهان زراعی مختلف به صورت نواری کاشته می شود. در این 
شرایط عرض نوارها را بر اساس نیاز به گیاه زراعی، عرض ماشین کاشت و برداشت تعیین می نمایند. ذرت دارای 
ارتفاع باالی 2 متر می باشد و به عنوان گیاه نگهبان مورد استفاده قرار می گیرد. در مناطق بادخیز گیاهانی مانند 
لوبیا و بادام زمینی را در نوارهای کناری ذرت می کارند. کاشت لوبیای چشم بلبلی و ذرت به صورت مخلوط نیز 
انجام شده است. در این نوع کشت لوبیای چشم بلبلی از ذرت به عنوان قیم استفاده می کند و خود را به منبع نور 

می رساند. لوبیا نیز مقداری نیتروژن بین 12۰ـ8۰ کیلوگرم در هکتار تثبیت می کند )شکل 1۰(.

پژوهش
با توجه به روش های نوین کشت ذرت مانند کشت نشایی، کشت در بقایا، کشت در کف جوی و کشت 
دو ردیف روی پشته کدام روش را برای منطقه خود انتخاب می کنید؟ دالیل خود را در کالس درس 

دهید. توضیح 

شکل 10ـ کشت مخلوط ذرت

ذرت و لوبیای چشم بلبلیذرت و بادام زمینی

فرسایش خاک برای کشاورزان مشکل عمده ای محسوب می شود و تلفات خاک سبب کاهش عملکرد گیاهان 
یابد.  افزایش  کل  عملکرد  و  نکند  فرسایش  خاک  که  می شود  باعث  نواری  مخلوط  می گردد. کشت  زراعی 
درکشت مخلوط ذرت با گیاهان مختلف تنوع زیستی افزایش می یابد و آفات و بیماری ها نیز کنترل می گردد. 

مدیریت این مزارع نسبت به تک کشتی ذرت پیچیده تر است و نیاز به مهارت دارد. 

کاشت با بذرکار پنوماتیک ذرت 
در روش های خطی عملیات کاشت بذر با دستگاه پنوماتیک انجام می شود و مقدار بذر را بسته به شرایط 

کاشت و رقم 15 تا ۳۰ کیلوگرم در هکتار در نظر می گیرند. 
توجه داشته باشید که در هنگام کاشت با بذر کارهای دارای مخزن کود و بذر می توان تمام کودهای فسفر، 
پتاس و یک سوم نیتروژن مورد نیاز ذرت دانه ای را هم زمان با کاشت به صورت نواری در 5 سانتی متری زیر و 

کنار بذر به زمین داد.  
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شکل 11ـ بذر کار پنوماتیک با مخزن کود )الف( و بدون مخزن کود )ب(

)ب()الف(

ارزشیابی مرحله ای

مراحل کار
شرایط عملکرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، 
مکان و...(

استاندارد نتایج ممکن
نمره)شاخص ها/داوری/نمره دهی(

کاشت ذرت 
دانه ای

زمین زراعی، بذر، دستگاه های 
کارنده )بذر کارها(، کودپاش، 
سمپاش، علف کش های پیش 

رویشی و پس رویشی

باالتر از حد 
انتظار

انتخاب رقم، تعیین مقدار بذر مصرفی، تعیین روش و تاریخ 
عملیات  اجرای  کاشت،  ماشین  تنظیم  و  انتخاب  کاشت، 

کاشت، تحلیل دالیل انتخاب روش کاشت
۳

در حد انتظار
انتخاب رقم، تعیین مقدار بذر مصرفی، تعیین روش و تاریخ 
عملیات  اجرای  کاشت،  ماشین  تنظیم  و  انتخاب  کاشت، 

کاشت
2

پایین تر از حد 
1کاشت نامناسب بذر ذرت در زمین زراعیانتظار

کاشت ذرت با بذر کار پنوماتیک

1   لباس کار بپوشید و با نام و یاد خدا آماده به کار شوید.
2   به همراه هنرآموز خود با واحد ماشین های کشاورزی هماهنگی نمایید و بذر کار را تحویل بگیرید.

3   مخازن بذر را بررسی نمایید و مقدار بذر الزم را در بذر کار بریزید.
توصیه شده  مقدار  به  بذر  کاشت  برای  بذر کار  تنظیم  از  و  نمایید  بررسی  را  بذر  4   لوله های سقوط 

شوید. مطمئن 
5   بذر کار را در ابتدای مزرعه قرار دهید و شروع به کارکنید و پس از طی مسافت 1۰ متر از زمین 

زراعی تنظیمات دستگاه را مورد ارزیابی قرار دهید.
6   پس از پایان یافتن کشت، دستگاه را از مزرعه خارج نمایید و ضمن سرویس کردن، آن را به مسئولین 

مربوطه تحویل دهید.
7   گزارشی از انجام بذر کاری ذرت را تهیه نمایید و به هنرآموز خود تحویل دهید.

فعالیت
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آبیاري 
یکی از مسائل مهم و قابل  توجه در زراعت ذرت تأمین آب مورد نیاز آن در مراحل مختلف رشد این گیاه است. 
در مناطقی که در طول دوره رشد بارندگی کافی برای کاشت ذرت وجود نداشته باشد بایستی مزرعه را آبیاری 
نمود. آبیاری در مزرعه متناسب با شرایط آب و هوایی، بافت خاک و مرحله رشدی گیاه 7 تا 12 روز است. 
هرگاه آب به اندازه کافی در اختیار ریشه ذرت قرار نگیرد گیاه با کمبود آب روبه رو می شود. اگر گیاه در این 
شرایط در مرحله گلدهی باشد و کمبود آب تا 2 روز ادامه داشته باشد عملکرد محصول تا 25 درصد و اگر تا 
۶ روز ادامه یابد تا 5۰ درصد کاهش خواهد یافت. مهم ترین و حساس ترین مراحل آبیاری ذرت عبارت اند از:

1  مرحله تولید جوانه )جوانه زنی بذر(
2  مرحله ساقه رفتن )رشد سریع ساقه، یک ماه پس از سبز شدن(

3  مرحله پیدایش گل نر
)R1( 4  مرحله پیدایش گل ماده

)R2( 5  مرحله تشکیل دانه
)R۳( 6  مرحله شیری شدن دانه

آب اضافی یا غرقابی مزرعه ذرت بسته به مرحله رشد و نمو گیاه ممکن است آسیب های جدی به محصول 
وارد نماید. مراحل حساس گیاه ذرت به غرقابي عبارت اند از:

1  مرحله 2 تا ۴ برگی )یک هفته پس از سبز شدن(.
2  مرحله گرده افشانی )مرحله پیدایش گل  نر(.

گفت و گو
توضیح دهید چرا برگ های گیاه ذرت هنگام کمبود 

آب در خاک لوله ای می شود؟ )شکل 12(

شکل 12ـ عالئم کمبود آب در گیاه ذرت

پژوهش
به چه روش هایی می توان مصرف آب آبیاری را در ذرت دانه ای کاهش داد به طوری  که عملکرد دانه 

باشد؟ نداشته  چشمگیری  کاهش 

نگهداری مزرعه ذرت

لوله ای شدن برگ های ذرت در اثر تنش کم آبی
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تغذیه و نیاز کودی ذرت
میزان کود شیمیایی مورد نیاز ذرت با توجه به شرایط اقلیمی، آب قابل دسترس، بافت خاک، مواد غذایی 
موجود در خاک، مرحله رشدي گیاه و نوع ذرت مورد کشت متغیر است. ذرت از گیاهاني است که نیاز باالیي 

به نیتروژن و پتاسیم دارد.

زمان مصرف مواد غذایی مورد نیاز ذرت 
معیار مناسب جهت تأمین مواد غذایی مورد نیاز ذرت آزمایش خاک است. آزمون خاک می بایست پیش از 
کاشت انجام و با در نظر گرفتن عملکرد نهایی، کود مورد نیاز تعیین و تأمین گردد. ذرت مرحله ساقه رفتن 
رشد سریع دارد بنابراین در این مرحله به مواد غذایی به ویژه نیتروژن بیشتری نیاز دارد. حدود ۶۳ درصد 
کل نیتروژن جذب شده توسط ذرت تا قبل از آشکار شدن گل نر و ۳7 درصد آن پس از گرده افشانی جذب 

می شود. در صورت نیاز به کود دامی۳۰ تا ۴۰ تن در هکتار همراه با شخم پاییزه به زمین اضافه می شود.
همان گونه که گفته شد تمام کودهای پایه مانند فسفر، پتاس و قسمتی از نیتروژن مورد نیاز ذرت دانه ای 
پیش از کاشت یا هم زمان با کاشت به زمین داده می شوند. کودهای سرک در مراحل مختلف رشد برحسب 

نیاز گیاه به زمین داده می شوند.  
کود نیتروژن در دو مرحله به مزرعه ذرت داده می شود:

  مرحله اول به همراه سله شکنی هنگامی که ارتفاع بوته ها ۳۰ تا ۴5 سانتی متر باشد.

آبیاری مزرعه ذرت

1   لباس کار بپوشید و با نام و یاد خدا به مزرعه ذرت بروید.
2   فهرست تجهیزات و وسایل مورد نیاز را متناسب با روش آبیاری تهیه نمایید. پس از تأیید هنرآموز 

خود آنها را از مسئولین تحویل بگیرد.
3   در مراحل مختلف رشد مزرعه را پایش نمایید و زمان آبیاری را تعیین کنید. پس از تأیید هنرآموز، 
آبیاری مزرعه را انجام دهید و در جدولی مانند جدول )۳( یادداشت نموده و به هنرآموز خود تحویل 

دهید.
جدول 3ـ ثبت آبیاری

تاریخ کاشت:                                     مساحت زمین:                            بافت خاک:

............سومین آبیاریدومین آبیاریاولین آبیاری
تاریخ 
آبیاری

مدت 
آبیاری

تاریخ 
آبیاری

مدت 
آبیاری

تاریخ 
آبیاری

مدت 
آبیاری

تاریخ 
آبیاری

مدت 
آبیاری

تاریخ 
آبیاری

مدت 
آبیاری

تاریخ 
آبیاری

مدت 
آبیاری

فعالیت
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  مرحله دوم در زمان گرده افشانی به روش نظام کود آبیاری )شکل 1۳(.

از  پیش  مرحله  در  محلول پاشی  اصول  رعایت  با  و  محلول پاشی  به صورت  نیاز ذرت  مورد  ریزمغذی  عناصر 
به مزرعه داده می شوند. تا 8 برگی(  گلدهی )۶ 

شکل 13ـ زمان مناسب مصرف کودهای شیمیایی

V1 V3 V2 V10VE R1 R6VT

پژوهش
مصرف بیش  از اندازه کودهای شیمیایی در خاک چه مشکالتی را به دنبال دارد؟

نشانه های کمبود نیتروژن: می توان به زردي و کم رنگ 
نمود.  اشاره  جوان  گیاهان  در  سبز  اندام های  شدن 
زرد شدن رنگ برگ به صورت V شکل است که این 
حالت در ادامه کمبود، منجر به سوختگی نوک برگ ها 

می شود )شکل 1۴(.

شکل 14ـ نشانه های کمبود نیتروژن

افزودن کود نیتروژن به روش نظام کود آبیاری

پس از آماده به کار شدن در مرحله گرده افشانی با استفاده از روش کوددهی نظام کود آبیاری همانند آنچه 
در کتاب مراقبت و نگهداری گیاهان زراعی فراگرفته اید مطابق توصیه کارشناسان کود نیتروژن را به مزرعه 

ذرت بدهید. پس از پایان کوددهی گزارش کار خود را تحویل دهید.

فعالیت
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نشانه های کمبود فسفر در ذرت: معموالً منجر به کاهش رشد و کوتولگی گیاه می گردد و اگر کمبود فسفر شدید 
باشد، باعث به وجود آمدن عوارضی مانند ارغوانی شدن سریع برگ ها در طی فصل رشد و همچنین قهوه ای 
شدن قسمت نوک برگ ها می شود )شکل 15(. همچنین بالل های آنها نیز بدشکل و بد قواره و ردیف های دانه 

در قسمت نوک بالل نامنظم می شود.

شکل 15ـ نشانه های کمبود فسفر در گیاه ذرت

نشانه های کمبود پتاس: می توان به زردي و حالت پژمردگی کنار برگ ها اشاره نمود. این نشانه ها معموالً از 
برگ های پایین بوته آغاز شده، سپس به سمت برگ های باالتر ادامه پیدا می کند و در اثر کمبود پتاس، گیاه 
اغلب دیررس شده و دوره رشد آن طوالنی تر می گردد. در ضمن بیشتر بالل ها کوچک مانده، دانه هاي آنها 
ریز و در نوک گیاه تعداد کمی دانه تشکیل می گردد. کمبود پتاس در خاک های ماسه اي شنی و خاک هاي 

مرطوب متراکم تشدید می شود )شکل 1۶(.

شکل 16ـ نشانه های کمبود پتاسیم در گیاه ذرت

نشانه های کمبود روی در ذرت: ابتدا در برگ ها و اندام های جوان آشکار می گردد )شکل 17(. این نشانه ها 
در اندام های مختلف ذرت متفاوت است. در برگ ها این نشانه ها از انتها و نوک برگ آغاز و به شکل نوارهاي 
روشن بین رگبرگی به طرف لبه های برگ گسترش می یابد، اما کنار برگ ها، فواصل بین رگبرگی و نوک برگ ها 
سبز باقی می ماند. به علت کم شدن فاصله میان گره ها، گیاه کوتاه مي ماند. کمبود روي می تواند موجب کچلی 

بالل و پر نشدن انتهاي بالل آن گردد.
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نشانه های کمبود آهن در ذرت: به صورت راه راه شدن برگ ظاهرشده )شکل 18( که رگبرگ ها سبز و فواصل 
بین آنها زردرنگ است. کمبود آهن در خاک های آهکی مناطق خشک شایع تر است. براي رفع کمبود آهن 
می توان از کودهاي آهن مناسب، از مرحله ۶ تا 8 برگی ذرت به بعد تا ۳ نوبت به فاصله 1۰ تا 15 روز یک بار 

استفاده کرد.

شکل 17ـ نشانه های کمبود روی در گیاه ذرت

شکل 18ـ نشانه های کمبود آهن در گیاه ذرت

گفت و گو
به نمودار )2( توجه نمایید و به پرسش های زیر پاسخ دهید.

1   در کدام مرحله رشد جذب پتاسیم بیشتر است؟
2   میزان نیاز ذرت به کدام یک از سه عنصر نیتروژن، فسفر و پتاس بیشتر است؟

3   مقدار نیتروژن جذب شده قبل از مرحله گلدهی بیشتر است یا پس از گل دهی؟
4   زمان افزودن کود سرک نیتروژن در چه مرحله رشدی است؟
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کنترل علف های هرز ذرت
بیشترین خسارت علف هرز به مزرعه ذرت در مرحله 2 تا ۶ برگي اتفاق مي افتد. در این مرحله ذرت به علف 

هرز بسیار حساس است و اقدامات الزم براي مبارزه با آن باید صورت گیرد.
مهم ترین علف های هرز مزارع ذرت عبارت اند از: تاج خروس، پیچک صحرایي، توق، سلمه تره، دم روباهي و قیاق.

کنترل علف هاي هرز پس از کاشت
امروزه به منظور مبارزه با علف هاي هرز از روش مبارزه تلفیقي )مکانیکي ـ شیمیایي( استفاده مي شود. در 
این روش علف هاي هرز بین ردیف ها، توسط کولتیواتورهاي رایج کنترل مي شوند و براي علف هاي هرز روي 
ردیف )پشته(، به صورت شیمیایي مبارزه مي شود. براساس مطالعات انجام شده مبارزه پس رویشي باید قبل 

از رسیدن علف هرز به ارتفاع 11 تا 1۳ سانتي متر انجام شود.

سله شکنی و خاک دهی پای بوته ها 
شرایط  این  در  می شود.  ایجاد  آبیاری  از  بعد  سله 
حدود یک ماه پس از سبز شدن ذرت به منظور تهویه 
خاک برای ریشه ها و عملیات کوددهی از دستگاه های 
گردان  چنگک های  و  چیزل  غازی،  پنجه  کولتیواتور، 
دستگاه  با  سله شکنی  عمل  ضمن  می شود.  استفاده 
کولتیواتور عمل خاک دهی پای بوته ها نیز انجام می شود 

.)1۹ شکل 19ـ سله شکنی، کوددهی و خاک دهی پای بوته ها)شکل 

نمودار 2ـ نمودار جذب نیتروژن، فسفر و پتاس

ب شده در مراحل رشد
% کل عناصر جذ

)جوانه زنی(سبز شدندو برگیچهار برگیهفت برگیدوازده برگیظهور گل نرتورم دانهرسیدگی

R2 R3

R4 R5

R6

فسفر

پتاسیم

نیتروژن جذب شده
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ارزشیابی مرحله ای

مراحل کار
شرایط عملکرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، 
زمان، مکان و...(

استاندارد نتایج ممکن
نمره)شاخص ها/داوری/نمره دهی(

نگهداری 
مزرعه ذرت 

دانه ای 
)آبیاری، 

تغذیه، کنترل 
علف های هرز 
و سله شکنی(

زمین زراعی، تراکتور، 
ماشین های خاک ورزی، 
هرباریم علف های هرز، 

کولتیواتور مرکب کودکار، 
سمپاش، کودهای 

شیمیایی، علف کش پس 
رویشی

باالتر از حد 
انتظار

عملیات  اجرای  آبیاری،  روش  و  زمان  تعیین 
آبیاری، تعیین نوع و مقدار کود، تعیین زمان و 
مزرعه  روش کوددهی، شناسایی علف های هرز 
ذرت، عملیات کنترل علف های هرز، سله شکنی 
روش های  انتخاب  دالیل  تحلیل  خاک دهی،  و 

دانه ای ذرت  مزرعه  نگهداری 

۳

در حد انتظار

عملیات  اجرای  آبیاری،  روش  و  زمان  تعیین 
آبیاری، تعیین نوع و مقدار کود، تعیین زمان و 
مزرعه  روش کوددهی، شناسایی علف های هرز 
ذرت، عملیات کنترل علف های هرز، سله شکنی 

خاک دهی و 

2

پایین تر از 
1نگهداری نامناسب مزرعه ذرتحد انتظار

توجه داشته باشید تمامی عملیات های کوددهی، کنترل علف های هرز، سله شکنی و خاک دهی پای بوته ها 
هم زمان انجام می شود. هر چند ممکن است یکی از عملیات های گفته شده مورد نظر باشد اما سایر عملیات ها 

نیز هم زمان با عمل مورد نظر انجام می شوند.

کولتیواتور زدن

1   لباس کار بپوشید و با نام و یاد خدا آماده به کار شوید.
2   به مزرعه بروید و ارتفاع ذرت را بررسی نمایید. )ارتفاع 25ـ2۰ سانتی متر باشد(

3   تراکتور و کولتیواتور را از واحد ماشین آالت تحویل بگیرید.
4   کولتیواتور را به تراکتور متصل نمایید.

5   تراکتور را به مزرعه هدایت نمایید.
6   با قرار گرفتن چرخ های تراکتور در شیار شروع به حرکت نمایید.

7   با دقت تمام مزرعه را کولتیواتور بزنید.
8   گزارش کار خود را تهیه نمایید و به هنرآموز خود تحویل دهید.

فعالیت
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آفات ذرت 
کرم  شامل  ذرت  آفات  مهم ترین  از 
مفتولی  کرم  )آگروتیس(،  طوقه  بر 
کرم  قرمز،  کنه  آبدزدک،  )آگریوتس(، 
ساقه خوار اروپایی ذرت )پیرائوستا(، کرم 
ساقه خوار ذرت )سزامیا(، کرم برگخوار 
را  نقطه ای  تک  پروانه  و  )کارادرینا( 
می توان نام برد )شکل های 2۰ و 21(.

خسارت آگروتیس در مزرعه

شکل 20ـ الرو خسارت آگروتیس

شکل 21ـ حشره کامل و الرو خسارت کرم مفتولی

کنترل آفات و بیماری های مزرعه ذرت

پژوهش
مهم ترین آفت های ذرت دانه ای در منطقه شما کدام اند؟ روش های کنترلی را پرس وجو کرده و با تهیه 

روزنامه دیواری و عکس از آفت ها و روش های کنترلی آنها را در کالس نصب کنید.

کنترل آفات ذرت 
برداشت  از  بعد  بالفاصله  خردکن  ساقه  از  استفاده  کاشت،  تاریخ  رعایت  زراعی،  تناوب  زراعی:  کنترل    1
محصول، انجام شخم و دیسک، از بین بردن بقایای گیاهی ذرت در مزرعه، از راه های کنترل زراعی می باشد.

2  کنترل بیولوژیکی: استفاده از عوامل زنده و پارازیت کننده جهت کنترل جمعیت و جلوگیری از خسارت 
آفات ذرت یکی از مناسب ترین روش های سازگار با طبیعت و محیط زیست و توسعه پایدار کشاورزی می باشد.
3  کنترل شیمیایی: سموم شیمیایی به سبب داشتن اثرات سوء زیست محیطی و پیامدهای ناخواسته جانبی 

الزم است به عنوان آخرین روش و در کمترین مقدار ممکن در امر کنترل آفات ذرت به کار گرفته شود.

پایش مزرعه برای کنترل آفات

پس از آماده به کار شدن با نام یگانه آفریدگار هستی مزرعه را پایش کنید. در صورت مشاهده آفت های 
بیان شده در پژوهش باال نمونه هایی را جمع آوری و در کالس ارائه نماید.

فعالیت
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پژوهش
مهم ترین بیماری های مزرعه ذرت دانه ای در منطقه شما کدام اند؟ روش های کنترلی را پرس وجو کرده و 

با تهیه روزنامه دیواری و عکس از آفت ها و روش های کنترلی آن را در کالس نصب کنید.

بیماری های ذرت
1  سیاهک ذرت1 یا سیاهک معمولی ذرت: نشانه های این بیماری روی کلیه اندام های هوایی ذرت )خوشه، 

برگ، ساقه و کاکل ها( دیده می شود. انتقال بیماری از طریق خاک و گاهی هم بذر صورت می گیرد.
2  سیاهک خوشه ذرت2: روی بالل ذرت آشکار می شود و موجب سیاه شدن دانه می گردد. انتقال بیماری 

هم از طریق خاک و هم بذر می باشد.

شکل 21ـ نشانه های سیاهک ذرت

ustilago maydis ـ1
sphacelotheca reiliana ـ2

کنترل بیماری های ذرت 
  استفاده نکردن بیش از حد کودهای نیتروژِن

  استفاده نکردن از کودهای حیوانی تازه و نپوسیده

  آسیب نزدن به گیاه ذرت با ماشین های کشاورزی و یا به هر دلیل دیگر

  جلوگیری از گزند حشرات مکنده در گیاه ذرت

  رعایت تناوب سه ساله کشت ذرت

  رعایت اصول بهداشت زراعی و جمع آوری بوته های آلوده و دور کردن از مزرعه و سوزاندن آنها

پایش مزرعه برای کنترل بیماری های ذرت

مزرعه را پایش کنید. در صورت مشاهده بیماری های بیان شده در پژوهش باال نمونه هایی را جمع آوری 
و در کالس ارائه نماید.

فعالیت



پودمان 1: پرورش غالت

79

  برگرداندن مزرعه پس از برداشت به منظور زیرخاک نمودن بقایای ذرت

  ضدعفونی کردن بذر با سموم قارچ کش مانند کاربوکسین تیرام به نسبت دو در هزار

ارزشیابی مرحله ای

مراحل کار
شرایط عملکرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، 
زمان، مکان و...(

نتایج ممکن
استاندارد 

)شاخص ها/داوری/نمره دهی(
نمره

کنترل آفات 
و بیماری های 
مزرعه ذرت 

دانه ای

مزرعه ذرت دانه ای، سمپاش، 
جعبه کلکسیون آفات و 
بیماری های ذرت، سموم 

)آفت کش قارچ کش( 

باالتر از حد 
انتظار

شناسایی آفات و بیماری های مزرعه ذرت، تعیین زمان و 
روش کنترل آفات و بیماری های مزرعه ذرت، اجرای عملیات 
کنترل آفات و بیماری های مزرعه ذرت، تحلیل جاگزینی 
کنترل  به جای  ذرت  بیماری های  و  آفات  زیستی  کنترل 
شیمیایی و اهمیت آن در تولید غذای سالم و کشاورزی 

پایدار

۳

در حد انتظار
شناسایی آفات و بیماری های مزرعه ذرت، تعیین زمان و 
روش کنترل آفات و بیماری های مزرعه ذرت، اجرای عملیات 

کنترل آفات و بیماری های مزرعه ذرت
2

پایین تر از حد 
انتظار

1کنترل نامناسب آفات و بیماری های مزرعه ذرت

کنترل آفات و بیماری ها 

مراحل انجام کار:
1   پس از مشاوره با خبرگان محلی و کارشناسان زراعی برنامه کنترل آفات و بیماری های مزرعه ذرت 

دانه ای خود را تنظیم و به تأیید هنرآموز مربوطه برسانید.
2   پس از آماده به کار شدن وسایل مورد نیاز را فهرست کرده، آنها را تحویل بگیرید.

3   ضمن رعایت اصول ایمنی و بهداشت فردی، عملیات کنترل آفات و بیماری های مزرعه ذرت دانه ای 
را طبق برنامۀ ارائه شده انجام دهید.

4   بازدید ماشین های زراعی و آماده سازی آنها، مشارکت در انجام کار و حفظ محیط زیست، جلوگیری 
از هدر رفت منابع و... جزئی جدانشدنی از شایستگی های فنی است. در رعایت کردن آنها بسیار 

جدی باشید.
5   در پایان کار گزارش کامل آن را آماده و به هنرآموز خود تحویل دهید.

فعالیت
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شرح کار:
1ـ عملیات قبل از شخم 2ـ خاک ورزی اولیه مزرعه ۳ـ خاک ورزی ثانویه ۴ـ تهیه و آماده سازی بذر 5ـ انجام عملیات کاشت بذر ذرت دانه ای 

۶ ـ انجام آبیاری 7 ـ کوددهی 8  ـ کنترل علف های هرز ۹ـ کنترل آفات 1۰ـ کنترل بیماری ها

استاندارد عملکرد: 
آماده سازی بستر کاشت ذرت دانه ای را با استفاده از ماشین های تهیه زمین انجام داده، کاشت ذرت با استفاده از ردیف کار و نگهداری از مزرعه 

ذرت در مراحل مختلف رشد را انجام دهد. )مساحت زمین 2 هکتار برای ۴ گروه ۴ نفره(
شاخص ها:

1ـ تعیین ویژگی های خاک، پخش کود دامی و کودهای پایه موردنیاز، پخش علف کش های خاک کاربرد
2ـ انتخاب و تنظیم ادوات خاک ورزی اولیه، اجرای عملیات شخم اولیه

۳ـ انتخاب و تنظیم ادوات خاک ورزی ثانویه، اجرای عملیات خاک ورزی ثانویه
۴ـ انتخاب رقم )زودرس، میان رس، دیررس(، تعیین مقدار بذر مصرفی، تعیین آرایش کاشت

5  ـ تعیین تاریخ کاشت، تعیین روش کاشت، آماده سازی ماشین های کاشت، تنظیم ماشین های کاشت، اجرای عملیات کاشت
۶  ـ تعیین زمان و روش آبیاری، تعیین مراحل حساس به کم آبی و غرقابی، اجرای عملیات آبیاری

7ـ تعیین نوع و مقدار کودهای سرک، تعیین زمان و روش کوددهی سرک، انجام عملیات کوددهی
8  ـ شناسایی علف های هرز مزرعه ذرت، تعیین زمان و روش کنترل علف های هرز، اجرای عملیات کنترل علف های هرز

۹ـ شناسایی آفت مزرعه ذرت در مراحل مختلف رشد، تعیین روش و زمان کنترل آفات، اجرای عملیات کنترل آفات
1۰ـ پایش و شناسایی بیماری های مزرعه ذرت، تعیین زمان و روش کنترل بیماری، اجرای عملیات کنترل بیماری

شرایط انجام کار: 
2 هکتار زمین زراعی برای 1۶

ابزار و تجهیزات: تراکتور از انواع رایج در کشور )حداقل 75 اسب بخار( ـ ادوات شخم ـ ماشین های خاک ورزی ـ ماشین های کاشت ـ ذرت 
دانه ای ـ مواد و ملزومات مصرفی )قارچ کش، ...( ـ ماشین های سمپاش ـ وسایل و تجهیزات آبیاری ـ کودهای معدنی و آلی ـ کودهای محلول

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

1آماده سازی بستر کشت ذرت دانه ای1
2کاشت ذرت دانه ای2
2نگهداری مزرعه ذرت دانه ای )آبیاری، کوددهی، کنترل علف های هرز(۳
1کنترل آفت و بیماری های۴

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: با 
استفاده از لوازم ایمنی کار و رعایت نکات زیست محیطی و با درنظر گرفتن استفاده 

بهینه از منابع به ویژه آب کشتکار ذرت دانه ای را انجام دهید.
2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.

ارزشیابی پایانی شایستگی پرورش برنج
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پرورش گیاهان روغنی

پودمان 2

در این پودمان پرورش سه گیاه دانه روغنی )کلزا، آفتابگردان و سویا( آمده است که تنها پرورش یکی 
از این گیاهان ضرورت دارد و باید مورد ارزشیابی قرار گیرد. انتخاب می بایست با توجه به سیاست ها و 

الگوی کاشت توصیه شده برای منطقه انجام گیرد.
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  روغن کلزا مناسب ترین ترکیب اسیدهای چرب ضروری بدن )امگا3، امگا6 و امگا9( را دارد و برای ارتقای 

سالمتی و بهداشت جامعه اهمیت فوق العاده ای دارد.
  گیاه کلزا جدیدترین دانه روغنی جهان با قدمت حدود 40 سال است که توسط پژوهشگران کشاورزی از 

تالقی شلغم روغنی و خردل هندی تولیدشده است.
  توسعه کشت کلزا در جهان، برای پایداری عملکرد و تولید غالت به ویژه گندم ضروری است.

پرورش کلزا

آیا می دانید که...؟
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اهمیت و ضرورت توسعه کشت کلزا
کلزا در حال حاضر سومین منبع تأمین روغن بعد از سویا و نخل روغنی در جهان است و ساالنه به طور متوسط 
15 درصد از روغن مورد نیاز انسان را تأمین می کند. نمودار )1( سهم برخی از منابع مختلف تأمین روغن را در 

جهان نشان می دهد. 
کلزا یکی از گیاهان روغنی است که دانه آن دارای 48ـ40 درصد روغن و کنجاله آن دارای 40ـ36 درصد 
پروتئین است. روغن کلزا به دلیل داشتن کمترین میزان اسید چرب اشباع شده )7 درصد( و ترکیب مناسب 
با  )امگا 3(  لینولنیک  آلفا  اسید  )امگا 6(،  لینولئیک  اسید  )امگا 9(،  اولئیک  اسید  اسیدهای چرب غیراشباع 
کیفیت ترین روغن خوراکی است. کنجاله کلزا نیز به عنوان یکی از مناسب ترین منابع در تغذیه دام و طیور است.

جدول1ـ میزان روغن و کنجاله دانه های روغنی

درصد کنجاله درصد روغن نام دانه روغنی ردیف
57 48 ـ 40 کلزا 1
75 23 ـ 18 سویا 2
56 50 ـ 46 آفتابگردان 3
67 37 ـ 32 گلرنگ 4
45 51 کنجد 5

پژوهش
از کشاورزان خبره و کارشناسان محلی پرس وجو کنید؛ چرا با وجود دانه های روغنی مختلف در کشور 

مانند: سویا، آفتابگردان، گلرنگ، بادام زمینی و کنجد برای کشت کلزا، تأکید بیشتری می گردد؟

ویژگی های گیاه شناختی کلزا
کلزا از تیره شب بو یا چلیپائیان است و از گیاهان زراعی روغنی یک ساله است که به 
دلیل انعطاف پذیری و سازگاری با شرایط مختلف، در بیشتر نقاط کشور قابل کشت 
است. کلزا دارای تیپ رشد بهاره و زمستانه است. در ایران معموالً هر دو تیپ آن 
در پاییز کشت می شود. تیپ زمستانه برای گل انگیزی نیاز سرمایی دارد و با مناطق 
سرد سازگاراست. تیپ بهاره نیاز سرمایی ندارد و برای مناطق گرم و معتدل که 

زمستان سرد ندارند مناسب است. 
شکل 1ـ گرده افشانی کلزا به 

وسیله زنبور

نمودار 1ـ سهم هرکدام از روغن ها در تأمین روغن جهانی 
)سال 2017(

کلزا %15

بادام زمینی 
%3

هسته 
پالم 34%پالم %4

زیتون %1
پنبه دانه 

%2

روغن نارگیل %2
آفتابگردان 

%10 سویا %29



84

کلزا دارای یک ریشه اصلی، ضخیم و قوی با تعداد زیادی ریشه فرعی است. طول ریشه اصلی به حدود 1/5 
متر می رسد. ارتفاع نهایی گیاه بسته به نوع رقم تا 180 سانتی متر هم می رسد. برگ ها در مرحله ابتدایی 
روزت طویل، عریض با حاشیه گرد می باشند و در مرحله ایستاده از حاشیه دندانه دار زیادی برخوردار است. 

گل های کلزا بیشتر به رنگ زرد می باشند. 

پژوهش
از منابع معتبر و علمی پژوهش کنید اگر ارقام زمستانه کلزا را در مناطق گرم و یا در اوایل بهار بکاریم 

چه عکس العملی نشان می دهد.

شکل 2ـ گل آذین و بوته کلزا در حالت گلدهی و روزت

به میوه کلزا غالف یا خورجین گفته می شود. غالف ها به ترتیب از پایین به باال تشکیل شده و هم زمان با توسعه 
گل تکامل می یابند. دانه ها در زمان تشکیل سبز رنگ بوده و موقع برداشت از ِکرم روشن تا سیاه تغییر رنگ 

می دهند، وزن هزار دانه کلزا بین 5/5  ـ3 گرم متغیر است. 

شکل 3ـ دانه و غالف های کلزا

آماده سازی زمین برای کاشت کلزا
آماده سازی زمین و تهیه بستر مناسب یکی از شرایط اصلی موفقیت زراعت کلزا است. بستر کاشت در زراعت 
کلزا باید به گونه ای باشد که باعث جوانه زنی، استقرار سریع گیاه و سبز شدن یکنواخت مزرعه شود و شرایط 

برای رقابت گیاه زراعی کلزا با علف های هرز و دیگر خطرات احتمالی مناسب تر گردد.
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از آنجایی که بذر کلزا ریز است، تهیه بستر بذر مناسب جهت سبز شدن 
یکنواخت و ایجاد پوشش گیاهی کافی اهمیت ویژه ای دارد. به طور 
کلی عملیات تهیه زمین مشابه گندم و جو بوده و شامل شخم، دیسک، 
تسطیح )لولر( و کاشت با بذرکار است. در سیستم های نوین کشاورزی 
که در سال های اخیر در کشور ما نیز توسعه پیداکرده است )کشاورزی 
حفاظتی( با حفظ بقایای گیاهی در سطح خاک و بدون انجام عملیات 
تهیه زمین از بذرکارهای بدون شخم برای کشت استفاده می گردد.

شکل 5  ـ عملیات شخم و دیسک

شکل 4ـ کاشت بدون شخم

گفت و گو
چرا در آماده سازی زمین برای کاشت کلزا، باید به صورتی باشد که بدون کلوخ های بزرگ باشد و از طرفی 

هم خاک نباید خیلی زیاد پودر شود؟

آماده سازی بستر کشت کلزا

تجهیزات و وسایل مورد نیاز: تراکتور، گاوآهن، دیسک، لولر و...
1   آماده به کار شوید )به لباس کار و سایر اقدامات بهداشت فردی مجهز شوید(.

2   بعد از برداشت محصول قبلی بالفاصله اقدام به شخم گردد و در صورت امکان، زمین موردنظر را 
کنید. آبیاری 

3   پس از رویش علف های هرز و رسیدن به رطوبت مناسب  زمین را شخم بزنید.
4   جهت خرد شدن کلوخ ها و بقایای محصول قبلی و همچنین یکنواختی خاک مزرعه، توصیه می گردد 

زمین موردنظر را ابتدا دیسک و سپس تسطیح کنید.
5   سپس اقدام به پخش یکنواخت کودهای شیمیایی و مصرف علف کش های پیش کاشت )بر اساس نیاز 

و طبق توصیه کارشناسان( در سطح زمین زراعی قبل از آخرین دیسک یا ماله نمایید.
6   پس از سرویس و تمیز کردن ماشین های آماده سازی آنها را به مسئول مربوطه تحویل دهید.

فعالیت
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ارزشیابی مرحله ای

مراحل کار
شرایط عملکرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، 
مکان و...(

نتایج 
نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(ممکن

آماده سازی 
بستر کاشت

زمین زراعی، تراکتور، گاوآهن، 
دیسک، لولر، کودپاش، سم پاش 
پشت تراکتوری، علف کش های 

پیش کاشت

باالتر از حد 
انتظار

خاک ورزی،  ادوات  انتخاب  خاک،  ویژگی های  تعیین 
تنظیم و آماده سازی ماشین های خاک ورزی، اجرای شخم، 
انتخاب و تنظیم ماشین های خاک ورزی ثانویه، انتخاب 
علف کش پیش کاشت، پخش علف کش پیش کاشت در 

مزرعه، نرم کردن خاک، تسطیح زمین زراعی

3

در حد انتظار

تعیین ویژگی های خاک، آماده سازی و تنظیم ماشین های 
خاک ورزی، اجرای شخم، انتخاب ماشین های خاک ورزی 
ثانویه، انتخاب علف کش پیش کاشت، پخش علف کش در 

مزرعه، نرم کردن خاک، تسطیح زمین زراعی

2

پایین تر از 
1عدم اجرای شخم یکنواختحد انتظار

مراحل رشد گیاه کلزا
مراحل رشدی گیاه کلزا را می توان به 7 مرحله تقسیم نمود:

1  مرحله جوانه زنی و سبز شدن )خروج گیاه از خاک(
2  مرحله تشکیل برگ ها و روزت )6 تا 8 برگی(

3  مرحله ساقه دهی در این مرحله گیاه شروع به ساقه دهی می نماید و میان گره ها قابل دیدن می باشند.
4  مرحله غنچه دهی 

5  مرحله گلدهی در این مرحله ابتدا غنچه های گل از هم جدا شده و اولین گل ها بازشده و به تدریج به تعداد 
گل های بازشده افزوده می شود.

6  مرحله شکل گیری و تشکیل غالف ها
7  مرحله تشکیل و رسیدگی دانه ها

کاشت کلزا
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رسیدگی 
فیزیولوژیک

ادامۀ پر 
شدن دانه

پایان گل 
و پر شدن 

دانه

گلدهی 
کامل و 

شروع غالف

شروع گلدهی
گلدهی

طویل شدن غنچه
ساقه

شروع 
ساقه

لپه و 2 تا 3 برگی4 تا 8 برگی
یک برگ 

حقیقی

جوانه زنی

شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند فروردین اردیبهشت خرداد تیر

شکل 6   ـ مراحل اصلی رشد کلزای زمستانه و زمان وقوع تقریبی آنها

مهر آبان آذر دی بهمن اسفند فروردین اردیبهشت

رسیدگی 
فیزیولوژیک

ادامۀ پر 
شدن دانه

پایان گل 
و پر شدن 

دانه

گلدهی 
کامل و 

شروع غالف

شروع گلدهی
گلدهی

طویل شدن غنچه
ساقه

شروع 
ساقه

لپه و 2 تا 3 برگی4 تا 8 برگی
یک برگ 

حقیقی

جوانه زنی

شکل 7ـ مراحل اصلی رشد کلزای بهاره و زمان وقوع تقریبی آنها

اهمیت کلزا در برنامه تناوب زراعی 
  کشت کلزا در تناوب غالت به ویژه گندم برای پایداری عملکرد و تولید آنها اجتناب ناپذیر است.

  در مناطق شالیزاری کشور، کشت دوم کلزا بعد از برنج منبع درآمد خوبی برای شالیکارها است.

  ورود زراعت کلزا در برنامه تناوب زراعی موجب کاهش جمعیت آفات، بیماری ها و علف های هرز می گردد.

  افزایش عملکرد محصوالت بعد از کلزا )گندم تا 27 درصد، ذرت تا 23 درصد، پنبه تا 20 درصد و...(

  کلزا به علت قابلیت کشت پاییزه و بهاره )به صورت دیم و آبی( و استفاده از نزوالت آسمانی اهمیت ویژه ای دارد.

شکل 8  ـ نمایی از تناوب زراعی کلزا با سایر گیاهان زراعی

تناوب زراعی معمول مناطق مختلف کشور بر اساس 
نوع کشت و اقلیم است. برای نمونه:

1  گندم ـ کلزا ـ گندم ـ کلزا
2  گندم ـ سویا ـ گندم ـ کلزا

3  برنج ـ کلزا ـ برنج ـ کلزا
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شکل 9ـ بوته کلزا در مرحله ُرزت

گفت و گو
کاشت زودهنگام یا دیرهنگام کلزا در منطقه شما سبب چه مشکالتی می گردد؟

به طور کلی بر اساس تحقیقات انجام شده و تجربیات حاصل شده تاریخ کاشت مناسب کلزا در هر منطقه 
حداقل 3 هفته قبل از تاریخ کاشت توصیه شده گندم می باشد. آیا این پیش بینی در خصوص منطقه 

شما هم درست است؟

تاریخ کاشت در مناطق مختلف متفاوت است. تاریخ های کاشت زیر برای مناطق مختلف توصیه می شود.
  مناطق سردسیر کشور: 10 شهریور تا 10 مهر ماه

  مناطق معتدل سرد: 15 شهریور تا 15 مهر ماه

  مناطق سواحل خزر )گرگان، مازندران و مغان(: 10 مهر تا 30 آبان ماه

  مناطق گرمسیر: 15 مهر تا آخر آبان ماه 

پژوهش
در منطقه شما تناوب های زراعی معمول کدام اند؟ آیا کلزا در تناوب زراعی قرار می گیرد؟ اثرات آن را بررسی کنید؟

تاریخ کاشت کلزا 
منظور از تاریخ کاشت، تاریخ اولین آبیاری )تأمین رطوبت بذر( است، کاشت در زمان مناسب در مناطق سرد 
و معتدل سرد سبب می شود بوته کلزا قبل از شروع سرما به مرحله ای از رشد برسد که بیشترین مقاومت به 
سرما و یخبندان را داشته باشد. به این مرحله روزت گفته می شود. در این مرحله قطر طوقه گیاه حدود 0/8 تا 
1 سانتی متر بوده و گیاه 6 تا 8 برگ کامل و ضخیم دارد. کاشت در زمان مناسب در مناطق گرم سبب می شود 
گیاه کلزا به موقع با رشد رویشی خوبی )طول ریشه 35 تا 40 سانتی متر و قطر طوقه 15 تا 20 میلی متر( وارد 

مرحله زایشی شود و قبل از فصل گرما 
بدون خسارت  را  دانه  پر شدن  مرحله 
سپری نماید. در مناطق سرد گیاه کلزا 
درجه   15 منهای  تا  برگ   6 تا   4 با 
سلسیوس و با 8 برگ کامل و پوشش 
را  سلسیوس  درجه   25 منفی  تا  برف 
تحمل می کند. به طورکلی تاریخ کاشت 
کلزا 3 تا 4 هفته زودتر از گندم و در 
از  قبل  روز   45 حداقل  سرد  مناطق 

است.ُ یخبندان  اولین 
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پژوهش
   تاریخ کشت کلزا را در منطقه خود با پرس وجو از خبرگان محلی و کارشناسان تعیین کنید.

   آیا در مناطق سرد و معتدل سرد اگر به دلیل محدودیت منابع آب، کشت کلزا در پاییز امکان پذیر 

نباشد، می توان ارقام بهاره کلزا را در اواخر زمستان پس از سپری شدن خطر یخبندان کشت نمود؟ 
دالیل و راهکارهای خود را در کالس ارائه دهید.

ارقام کلزا
ارقام  که  بوده  بهاره  و  زمستانه  تیپ  دو  دارای  کلزا 
زمستانه در مناطق سرد و معتدل سرد و ارقام بهاره در 
مناطق گرمسیر و سواحل خزر کشت می شود. کشت 
کلیه ارقام برای استفاده بهینه از بارندگی ها بیشتر در 
پاییز انجام می شوند. در مناطق سرد و معتدل سرد 
نداشته  وجود  پاییزه  کشت  امکان  دلیلی  هر  به  که 
زمستان  آخر  در  می توان  را  بهاره  ارقام  کشت  باشد 
و بالفاصله بعد از رفع خطر سرمازدگی کشت نمود. 
شکل 10ـ مزرعه تولید بذر هیبرید کلزاارقام کلزا، آزاد گرده افشان )OP( و یا هیبرید هستند. 

پژوهش
ارقام کلزای معرفی شده برای منطقه خود را از کارشناسان و خبرگان محلی، پرس وجو کرده ویژگی هر 
یک از رقم ها را مشخص کنید و ضمن تحویل به هنرآموز خود در کالس این ویژگی ها را توضیح دهید.

تراکم بوته و میزان بذر مورد نیاز: کلزا در دامنه وسیعی از تراکم بوته سازگاری دارد، اما تراکم مناسب به 
شرایطی مانند؛ منطقه کشت، آماده سازی زمین، روش کاشت و دستگاه کاشت، زمان کاشت، وزن هزار دانه 

و درصد جوانه زنی و رقم بستگی دارد که با چگونگی 
تعیین  آرایش گیاهان در سطح زمین  یا  بوته  توزیع 
می گردد. تراکم مناسب ارقام زمستانه op 60 تا 80 
بهاره  ارقام  و  بوته   50 تا   40 هیبرید  ارقام  و  بوته 
70 تا 90 بوته در مترمربع است. به طورکلی میزان 
تا 4 کیلوگرم  نیاز کلزا در هر هکتار، 2/5  بذر مورد 
برای ارقام زمستانه 4 تا 6 کیلوگرم برای ارقام بهاره 
بافاصله 60  ردیف های  در  معموالً  کلزا  است. کشت 
تا 75 سانتی متر با دو تا سه ردیف روی پشته انجام 

شکل 11ـ تراکم مناسب )مقاوم تر به سرما و خشکی( ـ رشد می گیرد.
نابه جای ساقه در تراکم باال )حساس به سرما و خشکی(
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تراکم پایین بوته در مزرعه کلزا سبب افزایش تراکم علف های هرز می شود. همچنین سبب ایجاد ساقه های 
ضخیم در کلزا شده و هنگام برداشت با برخورد به هد کمباین به این ساقه ها سبب ریزش شدید دانه می شود. 
از طرفی تراکم زیاد بوته عالوه بر هزینه اضافی سبب افزایش خوابیدگی بوته ها، حساسیت به سرما و همچنین 

تشدید بیماری ها و نهایتاً کاهش عملکرد در کلزا می شود.

شکل 12ـ مقایسه اثر تراکم بوته کلزا
تراکم کم تراکم زیاد

گفت و گو
1   عوامل مؤثر بر عمق کاشت را توضیح دهید.

2   دالیل کم بودن عمق کاشت کلزا را در کالس توضیح دهید.

عمق کاشت
عمق مناسب کاشت یکی از عوامل بسیار مؤثر در ایجاد سطح سبز کلزا است، که بسته به شرایط بین1 تا 3 

سانتی متر می باشد.

گفت و گو
به صورت  یا کم(  زیاد  )تراکم  نامناسب  تراکم  دیگر  معایب  از 

ارائه دهید. و در کالس  فهرست کرده  را  مواردی  گروهی 

شکل 13ـ مزرعه کلزا با تراکم مناسب

پژوهش
در یک پژوهش میدانی از کشاورزان خبره و کارشناسان زراعت، در منطقه خود تراکم بوته و مقدار بذر 
مورد نیاز برای ارقام معرفی شده در منطقه خود را پرس وجو کرده و در جدولی به کالس گزارش نمایید.
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روش کاشت
با توجه به اینکه کلزا به شرایط ماندایی حساس است، بهتر است به صورت جوی پشته کشت شود، به گونه ای 
که چند ردیف کاشت روی یک پشته قرار گیرد. با این روش عالوه بر کاهش تلفات بذر عملیات آبیاری نیز 
راحت تر انجام می شود. برای کاشت کلزا می توان از بذرکارهای یک تا دو ردیفه برای ارقام زمستانه و سه تا 
چهار ردیفه برای ارقام بهاره یا هر بذرکاری که بذر را روی پشته بکارد استفاده نمود. آرایش کاشت مناسب 

برای پوشش سطح خاک و کنترل رشد علف های هرز اهمیت ویژه ای دارد.

شکل 14ـ کشت فاروئی یا جوی پشته ای کلزا

البته درکشت مسطح کلزا و روش آبیاری نواری، بارانی و قطره ای می توان از بذرکارهای کمبینات، پنوماتیک 
و یا خطی کارهای ریزدانه کار با فاصله خطوط 12 تا 30 سانتی متری هم استفاده کرد.

در اراضی شور که جوانه زنی بذرهای کلزا با محدودیت مواجه می شود استفاده از بذرکارهای کف کار مناسب تر 
است.

شکل 15ـ کشت مسطح کلزا

گفت و گو
درصورتی که محدودیت تجهیزات آبیاری برای انتخاب روش آبیاری نداشته باشیم در شرایط زیر کدام 

روش کشت را مناسب می دانید؟ دالیل خود را برای همکالسی هایتان توضیح دهید.
   زمین مسطح با بافت سبک و نداشتن مشکل شوری آب وخاک

   بافت خاک سنگین، دارای آب شور یا خاک شور
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ارزشیابی مرحله ای

مراحل کار
شرایط عملکرد

)ابزار،مواد، تجهیزات، زمان، 
مکان و ...(

نتایج 
نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(ممکن

کاشت کلزا
بذر، دستگاه های کارنده )بذر 

کارها(، قپان )ترازو(، زمین زراعی، 
مقدار 

باالتر از حد 
انتظار

تعیین  مصرفی،  بذر  مقدار  تعیین  رقم،  انتخاب 
تاریخ کاشت، انتخاب روش کاشت، انتخاب ماشین 
عملیات  اجرای  کاشت،  ماشین  تنظیم  کاشت، 

کاشت روش  انتخاب  دالیل  تحلیل  کاشت، 

3

در حد 
انتظار

انتخاب رقم، تعیین مقدار بذر مصرفی، تعیین تاریخ 
کاشت، انتخاب روش کاشت، انتخاب ماشین کاشت، 

تنظیم ماشین کاشت، اجرای عملیات کاشت
2

پایین تر از 
حد انتظار

و  کاشت  تاریخ  یا  و  مناسب  رقم  انتخاب  عدم 
غیریکنواخت کاشت  یا  و  نامناسب  کاشت  1روش 

کاشت کلزا

تجهیزات و وسایل مورد نیاز:
مراحل انجام کار:

1   آماده به کار شوید. )لباس مناسب کار بپوشید، بهداشت ایمنی فردی را مدنظر قرار دهید.(
2   مساحت زمین را مشخص کنید.

3   مقدار بذر مورد نیاز را مطابق توصیه کارشناسان و مساحت زمین خود وزن کنید. )برای اطمینان 
مقداری بذر اضافی همراه داشته باشید.(

4   سالمت تراکتور و ماشین کاشت را بررسی کرده و آماده به کار نمایید.
5   بذر و کود تهیه شده را در مخزن های مربوطه بذرکار بریزید.

6   تنظیمات ریزش بذر و کود را مطابق دستورالعمل ماشین کارنده و مقدار بذر توصیه شده انجام دهید.
توجه: درصورتی که به هر دلیلی دستورالعمل گفته شده در دسترس نباشد یا با تنظیمات دستگاه به 
دلیل تعمیرات مطابقت نداشته باشد می بایست دستگاه را کالیبره کنید. )به کتاب کاشت گیاهان زراعی 

مراجعه شود.(
7   عملیات کاشت را به طول 5 متر انجام دهید سپس تنظیمات الزم را مورد ارزیابی قرار دهید. )عمق 

کاشت، میزان ریزش و...( و پس از انجام تنظیمات کشت را ادامه دهید.
با سایر  ایمنی و بهداشت و همکاری  انجام دهید. )رعایت نوبت، نظم،  به نوبت  8   عملیات کاشت را 

است.( مهارت آموزی  از  بخشی  هنرآموز خود  و  هنرجویان 
9   پس از پایان عملیات کاشت در سرویس و تمیز کردن دستگاه ها مشارکت کنید.

فعالیت
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93 شکل 16ـ مراحل رشد کلزا که تنش خشکی سبب کاهش عملکرد آن می شود

رسیدگی 
فیزیولوژیک

ادامۀ پر 
شدن دانه

پایان گل 
و پر شدن 

دانه

گلدهی 
کامل و 

شروع غالف

گلدهی
)30 درصد(

گلدهی
)10 درصد(

طویل شدن غنچه
ساقه

شروع 
ساقه

لپه و 2 تا 3 برگی4 تا 8 برگی
یک برگ 

حقیقی

جوانه زنی

نگهداری مزرعه کلزا
آبیاری و تغذیه

کمبود آب و کاهش تدریجی منابع آبی باکیفیت مناسب، از مهم ترین عوامل محدودکننده تولیدات زراعی در 
کشور ما به شمار می رود. استفاده بهینه از آب، انتخاب روش آبیاری، ارقام و تغذیه مناسب از راهکارهای کلیدی 

افزایش تولید است.

تعیین زمان آبیاری 
در روش خشکه کاری برای تأمین رطوبت الزم جهت جوانه زنی بذر، پس از بذرکاری حتماً باید آبیاری مزرعه 
صورت بگیرد. این مرحله از آبیاری خاک آب نامیده می شود. نکته مهم در آبیاری خاک آب تالش در حفظ 
موقعیت بذرها است. باید طوری آبیاری شود که در اثر جریان آب، جابه جایی خاک و فرسایش محل استقرار 

بذر و یا عمق آن تغییر نکند.
برای استقرار مطلوب گیاه و سبز شدن یکنواخت مزرعه، پس از بذرکاری و آبیاری اول )خاک آب( در صورت 

نیاز آبیاری دوم با توجه به شرایط خاک بین 4 تا 7 روز بعد توصیه می شود. 
دور آبیاری های بعدی با توجه به شرایط اقلیمی و پوشش مزرعه متفاوت است. تأمین رطوبت در مراحل زیر 

بسیار اهمیت دارد:
  مرحله ساقه رفتن پس از سپری شدن فصل سرما همراه با اولین کود سرک

  مرحله ظهور گل همراه با کود سرک دوم

  مرحله تشکیل غالف

  مرحله پر شدن دانه

  زمانی که 20 درصد غالف های ساقه قهوه ای شده اند.

هر 20 تا 30 میلی متر بارندگی با توجه به شرایط یک نوبت آبیاری محسوب می شود و می توان از انجام آبیاری 
در آن مرحله صرف نظر کرد و این میزان بارندگی را به عنوان یک نوبت آبیاری تلقی نمود.

تنش در مرحله رشد رویشی در بهار و تنش در مرحله گلدهی و تشکیل غالف بیشترین تأثیر را در کاهش عملکرد 
دانه کلزا دارد بنابراین باید برنامه ریزی آبیاری به گونه ای تنظیم شود که گیاه در این مراحل با کم آبی روبه رو نشود. در 

صورت کم آبی بهتر است تنش در مرحله رسیدگی کلزا اعمال شود تا تأثیر کمتری در کاهش عملکرد داشته باشد.
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در شرایطی که زراعت کلزا در مراحل انتهایی رشد با تنش خشکی مواجه می شود بهتر است فواصل آبیاری 
طوالنی تر شود تا گیاه کلزا نفوذ بیشتری در خاک داشته و برای برخورد با تنش های آخر فصل سازگاری پیدا 

نموده و از کاهش شدید عملکرد دانه جلوگیری شود.
در استان های گیالن، مازندران و غرب گلستان که باران های پاییزه جهت تأمین نیاز آبی کلزا کافی است، 
آبیاری الزم نیست. در شرق استان گلستان و شرق مازندران در صورت عدم بارندگی در تاریخ کاشت مناسب 

و دوره پر شدن دانه، در صورت امکان آبیاری مزرعه توصیه می شود.

روش های آبیاری 
کلزا را متناسب با شرایط به روش های سطحی )ثقلی( و تحت فشار )بارانی و نوار تیپ( آبیاری می کنند.

شکل 17ـ روش های آبیاری کلزا

آبیاری کرتیآبیاری نشتی )جوی پشته(

آبیاری بارانیآبیاری با نوار تیپ

گفت و گو
با هم گروهی های خود در  از مشورت  آبیاری مزرعه کلزا را پس  از روش های  معایب و مزایای هر یک 

کنید. بیان  کالس 
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 نیازهای غذایی کلزا 
از مهم ترین عناصر ضروری مورد نیاز کلزا در مراحل مختلف رشدی می توان به کودهای پرمصرف مانند: ازت، 
فسفر و پتاس اشاره نمود. که مقدار مصرف آنها بستگی به شرایط زراعت، منطقه و بنیه بوته ها دارد. به طورکلی 

برای عملکرد مناسب دانه )4 تن دانه در هکتار( متوسط مقادیر کودی مورد نیاز به شرح زیر است:
140 کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص تقریباً معادل 300 کیلوگرم در هکتار اوره در سه مرحله: 70 کیلوگرم 
در هکتار در مرحله 3 برگی، 150 کیلوگرم در هکتار در مرحله ساقه دهی 80 کیلوگرم در هکتار و در مرحله 

غنچه دهی کامل
یا سوپرفسفات  آمونیوم  معادل 150 کیلوگرم در هکتار فسفات  تقریباً   )P2O5( 70 کیلوگرم فسفر خالص 

پایه به صورت  تریپل 
70 کیلوگرم پتاس خالص )K2O(، تقریباً معادل 150 کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم به صورت پایه

70 کیلوگرم در هکتار گوگرد خالص )SO3(، تقریباً معادل 150 کیلوگرم در هکتار سولفات آمونیوم در مرحله 
غنچه دهی کامل

رسیدگی 
فیزیولوژیک

ادامۀ پر 
شدن دانه

پایان گل 
و پر شدن 

دانه

گلدهی 
کامل و 

شروع غالف

گلدهی
)30 درصد(

گلدهی
)10 درصد(

طویل شدن غنچه
ساقه

شروع 
ساقه

لپه و 2 تا 3 برگی4 تا 8 برگی
یک برگ 

حقیقی

شکل 18ـ مراحل رشد کلزا که کوددهی انجام می شود

جوانه زنی

آبیاری مزرعه کلزا

در مراحل مختلف رشد مزرعه را پایش نمایید و زمان آبیاری را تعیین کنید. پس از تأیید هنرآموز، 
آبیاری مزرعه را انجام دهید و در جدولی مانند جدول زیر یادداشت نموده و به هنرآموز خود تحویل 

دهید.

تاریخ کاشت:                                     مساحت زمین:                            بافت خاک:

............سومین آبیاریدومین آبیاریاولین آبیاری
تاریخ 
آبیاری

مدت 
آبیاری

تاریخ 
آبیاری

مدت 
آبیاری

تاریخ 
آبیاری

مدت 
آبیاری

تاریخ 
آبیاری

مدت 
آبیاری

تاریخ 
آبیاری

مدت 
آبیاری

تاریخ 
آبیاری

مدت 
آبیاری

فعالیت
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جدول 2ـ زمان مصرف عناصر غذایی کلزا

بعد از گلدهیغنچه دهی کامل و شروع گلدهیشروع ساقه دهیقبل از کاشت

1 کود نیتروژِن
کود فسفات3

کود پتاس
کود گوگرد

1 کود نیتروژِن )برای تأمین 
گوگرد مورد نیاز ترجیحاً 3

سولفات آمونیوم(

1 کود نیتروژِن
محلول پاشی عناصر میکرو3

ـ

استفاده از کودهای آلی

کنترل علف های هرز
با توجه به خسارت مستقیم  کنترل علف های هرز در زراعت کلزا 
روی عملکرد دانه و تأثیر نامطلوب دانه آنها به ویژه علف های هرز 
هم خانواده روی کیفیت روغن تولیدی از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است. علف های هرز هم خانواده بیشترین خسارت را به زراعت کلزا 
انبار کردن  تا مرحله ساقه دهی وارد می کنند ضمناً در برداشت و 

ایجاد می کنند. مشکالت جدی 

مکانیکیشیمیایی

بیولوژی

زراعی

تلفیقی

پژوهش
مهم ترین علف های هرز کلزا در منطقه شما کدام اند؟ روش های مختلف کنترل علف های هرز و زمان 

کنترل آنها را از کارشناسان و خبرگان محلی جست وجو کنید و در کالس ارائه دهید.

روش های مختلف کنترل علف های هرز در زراعت کلزا به شرح زیر است: 

الف( کنترل زراعی 
کنترل  زراعی  روش  بهترین  غالت،  با  به ویژه  مناسب  زراعی  تناوب  از  استفاده  زراعی:  تناوب  رعایت    1

کوددهی کود سرک

پس از آماده به کار شدن عملیات کوددهی را در مراحل مختلف رشد کلزا مطابق توصیه کودی کارشناسان 
در مزرعه انجام دهید.

فعالیت
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علف های هرز است. کنترل علف های هرز نازک برگ در مزرعه کلزا و علف های هرز پهن برگ در مزارع غالت 
با علف کش های موجود به آسانی امکان پذیر است. تناوب کلزا با محصوالت وجینی تراکم علف های هرز را در 

مزارع کلزا به حداقل می رساند.
2   رعایت تاریخ کاشت: کشت کلزا در تاریخ کاشت توصیه شده موجب رشد سریع کلزا و پوشش گیاهی مناسب 
شده و محدودیت جدی برای رشد علف های هرز ایجاد می کند. با رعایت تاریخ کاشت در مناطق سردسیر، 

علف های هرز هم خانواده کلزا که زودتر به گل می روند با اولین یخبندان خشک شده و از بین می روند.
3  نم کاری )هیرم کاری(: آبیاری مزرعه قبل از کشت کلزا موجب سبز شدن علف های هرز شده و کنترل 
جمعیت آنها به وسیله دیسک یا علف کش های عمومی فراهم می شود. همچنین خسارت ناشی از سله بستن 

با این روش به حداقل می رسد.
4  کنترل مکانیکی: کنترل علف های هرز مزرعه در بین ردیف ها توسط کولتیواتور سبک یا به صورت وجین 

دستی امکان پذیر است.

ب( کنترل شیمیایی 
از کاشت، مزرعه توسط  انجام عملیات شخم و دیسک، قبل  از  از کشت: پس  از علف کش های قبل  استفاده 
علف کش ترفالن به میزان )1/5 لیتر در خاک های سبک و 2/5 لیتر در خاک های سنگین( در هکتار به همراه 
500  ـ300 لیتر آب به طور یکنواخت سم پاشی و بالفاصله توسط دیسک سبک با خاک مخلوط گردد. جهت 
افزایش اثر علف کش بهتر است خاک مرطوب بوده و سم پاشی در هنگام صبح یا غروب انجام گیرد. این علف کش 
بسیاری از علف های هرز نازک برگ و طیف وسیعی از پهن برگ ها و حدود 20 درصد علف های هرز هم خانواده 

را کنترل می کند.
استفاده از علف کش های بعد از کشت و قبل از سبز شدن: علف کش بوتیزان استار به میزان 2/5 لیتر در هکتار 
بعد از کاشت و قبل از سبز شدن کلزا می تواند در کنترل گروه وسیعی از علف های هرز نازک برگ و پهن برگ 

به ویژه علف های هرز هم خانواده کلزا تأثیرگذار باشد.
استفاده از علف کش های بعد از سبز شدن: برای کنترل علف های هرز نازک برگ استفاده از علف کش های نازک 
برگ کش مانند سوپر گاالنت، سلکت سوپر و... از مرحله 3 برگی تا روزت کامل کلزا توصیه می شود. در دماهای 
روزانه پایین تر از 10 درجه سلسیوس و دماهای شبانه پایین تر از 2 درجه سلسیوس تأثیر کاربرد علف کش ها 
کاهش پیدا می کند. جهت کنترل بعضی از علف های هرز پهن برگ مانند ماشک، شبدر، یونجه وحشی، انواع 
کنگر،  کاهو وحشی، بارهنگ، جعفری وحشی و انواع علف هفت بند توصیه می شود که از علف کش لونترل به 

میزان 800 میلی لیتر در هکتار زمانی که علف های هرز حدود 10 سانتی متر می باشند، استفاده گردد.

کنترل علف های هرز

کنترل  عملیات  هنرآموز  تأیید  با  کرده  پایش  مختلف  مراحل  در  را  مزرعه  شدن  آماده به کار  از  پس 
دهید. انجام  شده  تأیید  روش های  به  را  هرز  علف های 

فعالیت
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ارزشیابی مرحله ای

مراحل کار
شرایط عملکرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، 
مکان و...(

نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(نتایج ممکن

نگهداری 
مزرعه کلزا
)آبیاری، 

تغذیه کنترل 
علف های 

هرز(

مزرعه کلزا، رایانه متصل به 
اینترنت، تجهیزات آبیاری 
متناسب با روش آبیاری، 

کود، هرباریوم علف های هرز، 
کولتیواتور مرکب با کود کار، 

سم پاش پشت تراکتوری، سموم 
علف کش

باالتر از انتظار

اجرای  آبیاری،  روش  تعیین  آبیاری،  زمان  تعیین 
عملیات آبیاری، تعیین نوع کود سرک، تعیین مقدار 
روش  تعیین  کوددهی،  زمان  تعیین  سرک،  کود 
کوددهی سرک، انجام عملیات کوددهی، شناسایی 
علف های هرز، تعیین روش کنترل علف های هرز، 
تعیین زمان کنترل علف های هرز، اجرای عملیات 
انتخاب  دالیل  تحلیل  هرز،  علف های  کنترل 

کلزا مزرعه  نگهداری  روش های 

3

در حد انتظار

اجرای  آبیاری،  روش  تعیین  آبیاری،  زمان  تعیین 
عملیات آبیاری، تعیین نوع کود سرک، تعیین مقدار 
روش  تعیین  کوددهی،  زمان  تعیین  سرک،  کود 
کوددهی سرک، انجام عملیات کوددهی، شناسایی 
علف های هرز، تعیین روش کنترل علف های هرز، 
تعیین زمان کنترل علف های هرز، اجرای عملیات 

کنترل علف های هرز

2

پایین تر از 
انتظار

عدم تعیین زمان آبیاری یا کوددهی و یا کنترل 
1نامناسب علف های هرز

کنترل آفات
این  ایران است. حمله  از آفت های کلزا در  شته مومی کلزا: یکی 
آفت از ابتدای فصل که بوته های کلزا مرحله روزت را می گذرانند 
تشکیل  ساقه دهی،  مرحله  در  آنها  تغذیه ای  فعالیت  و  شده  آغاز 
ادامه می یابد. پوره ها  تا رسیدن غالف ها  غنچه های گل و گلدهی 
و حشره کامل از شیره کلزا تغذیه می کنند. این شته ها بیشتر در 
از  غالف دهی  و  گلدهی  مرحله  می شوند.  مستقر  کلزا  اصلی  ساقه 

است. مومی  به شته  کلزا  رشدی  مراحل  حساس ترین 
در صورت کنترل به وسیله دشمنان طبیعی مانند انواع کفشدوزک ها، 
ندارد.  به کنترل شیمیایی  نیاز  پارازیتوئید  زنبورهای  و  مگس گل 

از  باشد.  به سم پاشی  نیاز  بودن هوا ممکن است  ابری  و  بهاری  بارش های  افزایش  با  ولی در برخی سال ها 
آنجایی  که حمله شته ها از حاشیه مزارع شروع می شود، از بین بردن علف های هرز اطراف مزارع بسیار مهم 

مومی  پوشش  با  بالغ  مومی  شته  19ـ  شکل 
خاکستری رنگ و پوره های بدون پوشش مومی

کنترل آفات و بیماری های مزرعه کلزا
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سوسک گرده خوار: سوسک ریز )به طول حدود دو میلی متر( و سیاه رنگی است. این حشره با توجه به شرایط 
جوی در پایان بهمن و یا ابتدای اسفندماه کم کم وارد مزرعه کلزا می شود. الروها پس از خارج شدن از تخم 
درون غنچه ها و گل ها رشد و نمو می کنند. حشره کامل از غنچه و گرده گل تغذیه کرده و اگر جمعیت آفت 
زیاد باشد غنچه ها از بین رفته و سبب نارسی و عقیمی گل ها می شوند. در گل های آسیب دیده دوره گلدهی 
طوالنی تر شده و رسیدگی نیز نامنظم و دیرتر انجام می شود. همچنین غالف های کمتری در ساقه به ویژه 

ساقه انتهایی تشکیل می شود.
آستانه خسارت این آفت وجود 2 تا 3 عدد حشره کامل در هر بوته کلزای بهاره است، ولی در کلزای زمستانه 
زود کاشت، وجود 15 تا 20 عدد و در کلزای دیر کاشت 5 عدد در هر گیاه است. برای جلوگیری از خسارت 
این آفت، کاشت زودهنگام و کشت رقم های زودرس، سفارش می شود. در صورت نیاز و احتمال خسارت حتماً 

 80 تا   70 که  غنچه دهی  مرحله  در 
استفاده  با  نشده اند،  باز  گل ها  درصد 
از حشره کش های سفارش شده توسط 

شود. کنترل  کارشناسان 

شکل 20ـ خسارت شته مومی به غالف های کلزا و انتهای ساقه

شکل 21ـ تغذیه سوسک گرده خوار از گرده های گل کلزا

سوسک گرده خوار ریز کلزا
آثار تغذیه و خسارت سوسک 

گرده خوار کارا

سوسک منداب: از آفات مهم کلزا در مرحله روزت و قبل از آن است که با تغذیه از برگ های گیاه، باعث کاهش 
مقاومت به سرما و در نهایت سبب کاهش عملکرد محصول کلزا می شود. این آفت معموالً در طول پاییز و زمستان 

روی کلزا و بیشتر در مناطق کوهپایه و 
جنگلی دیده می شود. خسارت این آفت 
روی کلزا در پاییز و در مرحله ُروزت کلزا 
بیشتر است. با توجه به اینکه این آفت 
بیشتر به صورت لکه ای به مزرعه حمله 
آلودگی  مشاهده  با  است  بهتر  می کند، 
در مزرعه، با سم پاشی لکه ها کنترل این 

آفت را انجام داد.

شکل 22ـ الرو و سوسک منداب

است. کنترل شته در مرحله روزت )در طول زمستان( و کانون کوبی مزرعه در کاهش شدید جمعیت این آفت 
مؤثر بوده و نیاز به سم پاشی با سموم 
استفاده  می دهد.  کاهش  را  شیمیایی 
توصیه شده  ارقام  از  دیررس تر  ارقام  از 
به  نیاز  و  شته  خسارت  منطقه  هر  در 

افزایش می دهد. را  سم پاشی 
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کک های کلزا: سوسک های جهندۀ ریزی هستند که خسارت ناشی از حمله این آفت در مراحل اولیه رشد )از 
4 تا 5 برگی( در بعضی مناطق به ویژه در کشت های کرپه مشاهده می شود. برای کاهش خسارت باید کاشت 
کلزا به موقع انجام شود و همچنین از بذرهای ضدعفونی شده استفاده گردد. خسارت کک ها به ویژه در هوای 
گرم و خشک و نبودن رطوبت زیادتر می شود و در هوای سرد و بارانی فعالیت و خسارت این آفت کاهش 
می یابد. در صورت تراکم باالی جمعیت کک، توصیه می شود مزرعه با آفت کش های سفارش شده از توسط 

کارشناسان مزرعه سم پاشی گردد.

شکل 23ـ حشره کامل کک و خسارت آن

اولیه رشد کلزا و زمان دانه بستن در بعضی مناطق کشور  از پرندگان در مراحل  ناشی  پرندگان: خسارت 
به ویژه مناطق جنوبی و غربی کشور وجود دارد. برای کاهش خسارت ایجاد شده می توان از کشت به موقع و 
روش هایی نظیر ایجاد صدا و مترسک و پاشیدن گوگرد پودری روی برگ ها به میزان 15 کیلوگرم در هکتار 

در هر مرحله استفاده کرد. 

شکل 24ـ چکاوک کاکلی و خسارت های پرندگان در مرحله گیاهچه ای

پژوهش
آفت های غالب کلزا در منطقه خود را از خبرگان و کارشناسان محلی پرس وجو کنید و ضمن ارائه تصاویر 

یا جمع آوری نمونه هایی از آفت ها، راهکارهای کنترلی مورد نیاز را نیز مشخص و در کالس بیان کنید.
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کنترل بیماری های مهم کلزا 
پوسیدگی سفید ساقه )پوسیدگی اسکلروتینیایی(: یکی از مهم ترین بیماری های کلزا در بیشتر نقاط دنیا 
است. این بیماری سبب پوسیدگی ساقه ها، خشکیدگی بوته ها و رسیدگی پیش از موقع کلزا می گردد. اولین 
عالئم این بیماری مدتی پس از گلدهی به صورت لکه های کوچک خاکستری رنگ و آب سوخته روی برگ های 
کلزا آشکارشده و کم کم توسعه یافته و در شرایط مرطوب ریسه های سفید و پنبه ای بر روی آن نمایان می شود.

رسیدگی 
فیزیولوژیک

ادامۀ پر 
شدن دانه

پایان گل 
و پر شدن 

دانه

گلدهی 
کامل و 

شروع غالف

شروع گلدهی
گلدهی

طویل شدن غنچه
ساقه

شروع 
ساقه

لپه و 2 تا 3 برگی4 تا 8 برگی
یک برگ 

حقیقی

جوانه زنی

شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند فروردین اردیبهشت خرداد تیر

پرندگان

سن بذرخوار
سوسک گل خوار

سوسک گرده خوار

سن ها
شته مومی

پروانه های برگ خوار

بید کلم
سرخرطومی

پرندگان

کک
کرم های مفتولی

شکل 25ـ تقویم پایش آفات مزرعه کلزای زمستانه

شکل 26ـ غالف های آلوده با پوشش 
میسیلیومی پشم مانند به رنگ سفید

قهوه ای  رنگ  به  آبکی  لکه های  27ـ  شکل 
روشن روی ساقه که در اثر چسبیدن گلبرگ ها 

توسط قارچ عام بیماری ایجاد شده

پس از آماده به کار شدن مزرعه کلزا را در مراحل گوناگون رشد، پایش کنید در صورت مشاهده عالئم 
خسارت و مشاهده آفت، پس از تأیید هنرآموز خود کارهای الزم برای کنترل آن را انجام دهید.

فعالیت
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ساقه  در  سفید  پوسیدگی های  به صورت  مزرعه  در 
می شود.  دیده  خورجین ها  حتی  و  شاخه ها  اصلی، 
ساقه  شکستگی  و  ورس  و  خالی شده  داخل  از  ساقه 
مشاهده  مزرعه  در  غیرعادی  زودرسی  نهایت  در  و 
می شود. برای کنترل در مناطق آلوده و پرخطر ازجمله 
استان های مرطوب شمالی و نیز خوزستان اگر در زمان 
روزانه  و دمای  اشباع  شروع گلدهی کلزا رطوبت هوا 
به مدت 5 روز بین 12 تا 15 درجه سلسیوس باشد 

بود.  خواهد  الزم  مزرعه  سم پاشی 
شکل 28ـ شدت باالی پوسیدگی که موجب شکستگی ساقه 

و ورس می شود.

کنترل این بیماری به روش های زیر انجام می گیرد
1  جمع آوری و از بین بردن بقایای گیاهی بعد از برداشت

2  استفاده از بذرهای گواهی شده 
3  برقراری تناوب زراعی 3 تا 4 ساله با گیاهان غیرمیزبان مشترک مانند غالت

4  انتخاب تاریخ کاشت مناسب
5  افزودن مواد آلی به خاک )کود دامی پوسیده، کمپوست و کود سبز(

6  سم پاشی مزارع با سموم سفارش شده توسط کارشناسان

شکل 29ـ چسبیدن گلبرگ های کلنیزه شده توسط قارچ 
عامل بیماری به برگ و ایجاد پوسیدگی

شکل 30ـ لکه هایی که دور ساقه را در یک نقطه فراگرفته و 
سبب خشک شدن بوته از آن نقطه به باال می گردند

ساق سیاه: به نام بیماری فوما نیز مشهور است. در استان های شمالی ایجاد خسارت می کند. ایجاد ترک ها و 
شکاف های عمیق ساقه که به شکستگی و ورس بوته ها منتهی می شود از عالئم بارز و خسارت اصلی بیماری 
دیده  لپه ها  و  گیاهچه ها  برگ های  روی  کرم رنگ  لکه های  به صورت  برگی   4 تا   2 زمان  در  بیماری  است. 
می شود. در فصل های پرباران در این مقطع از رویش گیاه شدت بیماری نیز بیشتر خواهد بود. استفاده از 

سموم توصیه شده مانند فولیکور در این زمان می تواند خسارت بیماری را کاهش دهد.
شدت بیماری نیز بیشتر خواهد بود. استفاده از سموم توصیه شده مانند فولیکور در این زمان می تواند خسارت 

بیماری را کاهش دهد.
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شکل 31ـ لکه های گرد تا 
نامنظم خاکستری تا کرم 

رنگ روی برگ ها

شکل 32ـ لکه های گرد تا دراز سفید تا خاکستری با 
خال سیاه روی ساقه

شکل 33ـ گیاهچه آلوده به ساق 
سیاه )در ناحیه لپه و هیپوکوتیل(

لکه برگی آلترناریایی: به صورت لکه های مواج قهوه ای تیره تا روشن در مناطق دیده می شود. استان های 
مرطوب شدت باالی بیماری را نشان می دهند. در صورت بروز شدید بیماری می توان از سموم توصیه شده 
استفاده کرد تا از کاهش شدید سطح برگ و به دنبال آن عملکرد دانه جلوگیری شود. در صورت شدت بیماری 
لکه های مدّور تیره در روی خورجین ها نیز دیده شده و چروکیدگی بذرها را به دنبال دارد. سمومی مانند 

کربوکسین ـ تیرام یا رورال به میزان یک در هزار برای کاهش خسارت توصیه می شوند. 

پژوهش
بیماری های غالب کلزا در منطقه خود را از خبرگان و کارشناسان محلی پرس وجو کنید و ضمن ارائه 
تصاویر یا نمونه هایی از عالئم آن راهکارهای کنترلی مورد نیاز را نیز مشخص و در کالس بیان کنید.

شکل 34ـ تقویم پایش بیماری های کلزای زمستانه

سفیدک سطحی
پوسیدگی زغالی

کتابی شدن ساقه
فیلودی

اسکلروتینیا
آلترناریا

ساق سیاه )ساقه(
ساق سیاه )برگ(

سفیدک داخلی
مرگ ماهیچه

رسیدگی 
فیزیولوژیک

ادامۀ پر 
شدن دانه

پایان گل 
و پر شدن 

دانه

گلدهی 
کامل و 

شروع غالف

شروع گلدهی
گلدهی

طویل شدن غنچه
ساقه

شروع 
ساقه

لپه و 2 تا 3 برگی4 تا 8 برگی
یک برگ 

حقیقی

جوانه زنی

مهر آبان آذر دی بهمن اسفند فروردین اردیبهشت
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ارزشیابی مرحله ای

مراحل کار
شرایط عملکرد

)ابزار،مواد، تجهیزات، زمان، 
مکان و ...(

نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(نتایج ممکن

کنترل 
آفات و 

بیماری های 
مزرعه کلزا

مزرعه سیب زمینی، سم پاش، 
سموم )آفات و بیماری ها(، 
جعبه کلکسیون آفات و 

بیماری ها، سمپاش

باالتر از حد 
انتظار

در  خسارت زا  بیماری های  و  آفات  تعیین 
برای  مزرعه  پایش  رشد،  مختلف  مراحل 
کنترل آفات و بیماری ها، تعیین زمان کنترل 
آفات و بیماری ها، تعیین روش کنترل آفات 
و بیماری ها، اجرای عملیات کنترل آفات و 
و  آفات  زیستی  استدالل کنترل  بیماری ها، 
بیماری ها و اهمیت آن در تولید غذای سالم

3

در حد انتظار

تعیین آفات خسارت زا در مراحل مختلف 
رشد کلزا، پایش مزرعه برای کنترل آفات 
و  آفات  کنترل  زمان  تعیین  بیماری ها،  و 
و  آفات  کنترل  روش  تعیین  بیماری ها، 
بیماری ها، اجرای عملیات کنترل آفات و 

بیماری ها

2

پایین تر از 
1عدم کنترل آفات و بیماری هاحد انتظار

پس از آماده به کار شدن، مزرعه کلزا را در مراحل گوناگون رشد، پایش کنید در صورت مشاهده عالئم 
بیماری پس از تأیید هنرآموز خود کارهای الزم برای کنترل آن را انجام دهید.

فعالیت
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شرح کار:
1ـ عملیات قبل از شخم   2ـ خاک ورزی اولیه مزرعه    3ـ خاک ورزی ثانویه    4ـ تهیه و آماده سازی بذر کلزا   5  ـ انجام عملیات کاشت بذر کلزا

6 ـ انجام آبیاری              7ـ کوددهی                     8 ـ کنترل علف های هرز         9ـ کنترل آفات         10ـ کنترل بیماری ها

استاندارد عملکرد:
با استفاده از ماشین های کاشت بستر مناسب برای کاشت کلزا را آماده نمایند. در زمان مناسب عملیات کاشت بذر کلزا را انجام دهد و با رعایت 

اصول زیست محیطی و صرفه جویی در مصرف آب تا زمان برداشت از مزرعه نگهداری به عمل آورند.
شاخص ها:

1ـ تعیین درصد رطوبت خاک، تعیین ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک در مشاوره با کارشناسان، پخش کود دامی و کودهای پایه احتمالی
2ـ انتخاب و تنظیم ادوات خاک ورزی اولیه، اجرای عملیات شخم

3ـ انتخاب و تنظیم ادوات خاک ورزی ثانویه، اجرای عملیات خاک ورزی ثانویه
4ـ انتخاب رقم، تعیین مقدار بذر مصرفی

5 ـ تعیین تاریخ کاشت کلزا در منطقه، انتخاب روش کاشت، انتخاب ماشین های کاشت، تنظیم ماشین های کاشت، اجرای عملیات کاشت
6  ـ تعیین زمان و روش آبیاری، اجرای عملیات آبیاری

7ـ تعیین نوع و مقدار کودهای سرک، تعیین زمان و روش کوددهی سرک، انجام عملیات کوددهی 
8  ـ شناسایی نوع علف های هرز مزرعه، انتخاب روش کنترل، اجرای عملیات کنترل علف های هرز

9ـ پایش آفات مزرعه در مراحل مختلف رشد کلزا، تعیین روش و زمان کنترل آفات، اجرای عملیات کنترل آفات
10ـ پایش مزرعه برای کنترل بیماری های خاص در مراحل مختلف رشد، تشخیص نوع بیماری، تعیین زمان و روش کنترل بیماری، اجرای عملیات 

کنترل بیماری

شرایط انجام کار:
2 هکتار زمین زراعی برای 16 نفر

ابزار و تجهیزات:
تراکتور از انواع رایج در کشور )حداقل 75 اسب بخار( ـ ادوات شخم ـ ماشین های خاک ورزی ـ ماشین های کاشت ـ بذر کلزا ـ مواد و ملزومات 

مصرفی )قارچ کش، ...( ـ ماشین های سم پاش ـ علف کش ها ـ وسایل و تجهیزات آبیاری ـ کودهای معدنی و آلی

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

1آماده سازی بستر کشت کلزا1

2کاشت کلزا2

2نگهداری مزرعه کلزا )آبیاری و کوددهی کلزا، کنترل علف های هرز(3

1کنترل آفات و بیماری ها4

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
با استفاده از لوازم ایمنی کار و رعایت نکات زیست محیطی و با در نظر گرفتن استفاده 

بهینه از منابع به ویژه آب کشتکار کلزا را انجام دهید.
2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.

ارزشیابی شایستگی پرورش کلزا
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را در آسمان  باز شدن کامل گلچه های روی آن، حرکت خورشید  از  تا پیش  آفتابگردان  یا طبق  گل آذین 
دنبال می کنند. طبق ها هنگام صبح رو به مشرق قرار می گیرند و در طی روز با حرکت خورشید به سمت 
غرب حرکت می کنند. هنگام شب به تدریج به سمت مشرق برگشته و صبحگاهان دوباره خورشید را همراهی 
می کنند. پس از گرده افشانی کامل این چرخش متوقف و طبق ها رو به شرق ثابت می شوند. برگ ها و نیز 
افزایش  برای  گیاه  طبیعی  سازش  نوعی  گرایی  خورشید  این  دارند.  نقش  این حرکت  در  طبق  براکته های 

فتوسنتز و تولید بیشتر دانه در گیاه است. 

راهخداوند گردنده خورشید و ماه نمایند  نیکی  به  را  روان 
پای به  خرم  کیهان  همو داد و داور به هر دو سرایبدویست 

»  فردوسی«

پرورش آفتابگردان

آیا تاکنون به شکوه و توانایی پروردگار در آفرینش آفتابگردان اندیشیده اید؟
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اهمیت کشت آفتابگردان
آفتابگردان یکی از مهم ترین گیاهان روغنی دنیا است. بیشتر روغن مورد نیاز ایران از طریق واردات تأمین 
می شود. با توجه به سازگاری وسیع آفتابگردان به مناطق مختلف ایران تولید آن می تواند به تأمین روغن 
گیاهی مورد نیاز و کاهش وابستگی کمک کند. دانه آفتابگردان روغنی دارای 40 تا 50 درصد روغن است و 
حدود 90 درصد آن را اسیدهای چرب غیراشباع و ضروری اسیدلینولئیک )امگا 6( و اولئیک تشکیل می دهد 
و لذا مصرف آن در کاهش کلسترول خون و کاهش بیماری های قلبی نقش دارد. روغن آفتابگردان بی رنگ 

و بی بو بوده و برخوردار از آنتی اکسیدان طبیعی )آلفا توکفرول( است که نقش اساسی در ایمنی بدن دارد.

پژوهش
کیفیت روغن خوراکی به چه عواملی بستگی دارد؟

ویژگی های گیاه شناسی آفتابگردان
نوع ریشه فرعی و  آفتابگردان دارای دو  از خانواده گل ستارگان و گیاهی یک ساله است.  آفتابگردان زراعی 
اصلی است و ریشه اصلی با نفوذ در اعماق خاک نقش اصلی در تأمین رطوبت مورد نیاز آفتابگردان را دارد. 
برگ ها به تعداد 40ـ20 عدد در هر بوته به اشکال مختلف قلبی، تخم مرغی، مثلثی و... دیده می شوند. ساقة 
آفتابگردان تک شاخه یا چندشاخه است. شاخه بندی آفتابگردان صفت نامطلوبی است و باعث غیریکنواختی 
مزرعه شده و عملیات زراعی ازجمله برداشت را با مشکل مواجه می کند. در گل آذین آفتابگردان یا طبق دو 
1  گل های زبانه ای یا شعاعی به صورت یک ردیف در حاشیه طبق عقیم و معموالً زرد  نوع گل دیده می شود. 
2  گل های مرکزی به تعداد حدود 1500 عدد در نیم دایره هایی  رنگ بوده و فقط در جلب حشرات نقش دارند 
در سطح طبق تشکیل شده و در تولید دانه نقش دارند. گل های آفتابگردان دگر گرده افشان هستند و دانه گرده 
یک گل نمی تواند مادگی همان گل را بارور نماید لذا برای باروری و دانه بندی نیازمند فعالیت حشرات گرده افشان 
است. آفتابگردان دارای انواع روغنی، آجیلی، علوفه ای و زینتی است. در نتیجه فعالیت های اصالحی درصد روغن 
آفتابگردان از حدود 20 درصد به 50 درصد افزایش  یافته و این امر سبب توسعه آفتابگردان به عنوان گیاه روغنی 

در سراسر دنیا شده است. 
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گفت و گو
را  نقش هر کدام  و  نام گذاری  را   )1( قسمت های مختلف شکل 

کنید. ذکر 

شکل 1ـ قسمت های مختلف

پژوهش
   اگر در زمان گرده افشانی جمعیت حشرات گرده افشان کم باشد چه تأثیری بر آفتابگردان خواهد داشت؟

   به نظر شما چرا طبق های آفتابگردان حرکت خورشید را دنبال می کنند؟

قسمت های مختلف یک گل مرکزی آفتابگردان را نام گذاری کرده و نقش هرکدام را بیان کنید.

شکل 2ـ گل آذین آفتابگردان )راست( و قسمت های مختلف یک گل مرکزی )چپ(

فعالیت
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شرایط اقلیمی و دمایی مناسب برای پرورش آفتابگردان: آفتابگردان یکی از سازگارترین گیاهان به مناطق 
مختلف دنیا و ازجمله کشور ما است. با این حال در آب و هوایی معتدل با ارتفاع کمتر از 1500 متر از سطح 
دریا عملکرد باالتری تولید می کند. برای تولید آفتابگردان یک دوره 120 روزه بدون یخبندان الزم است. برای 
جوانه زنی و سبز شدن یکنواخت الزم است دمای خاک در زمان کاشت 10 درجه سلسیوس یا بیشتر باشد و 
همچنین دمای بهینه در طول دوره رشد 25 تا 28 درجه سلسیوس است. بهتر است در مناطق پرباران ارقام 

مقاوم به بیماری های قارچی و در مناطق بادخیز از ارقام پاکوتاه و مقاوم به ورس کشت شوند.

پژوهش
بر اساس ویژگی های اقلیمی آفتابگردان، آیا این گیاه مناسب کاشت در محل زندگی شما است یا نه؟ 

دالیل خود را با بیان منابع تکمیل کنید.

گفت و گو
به نظر شما دمای کم  و زیاد چه تأثیری می تواند بر رشد و نمو آفتابگردان داشته باشد.

بسته به شرایط محیطی طول دوره رشد و نمو ارقام روغنی آفتابگردان حدود 120ـ90 روز و انواع آجیلی 
145ـ110 روز است. به طورکلی دوره رشد و نمو آفتابگردان به دو مرحله رویشی و زایشی تقسیم می شود و 

رشد زایشی از زمان ظهور طبق شروع می شود. عملیات زراعی با توجه به این مراحل صورت می گیرد.

مراحل رشد و نمو آفتابگردان

ظهور ستاره ایغنچه دهیشروع گلپایان گلپرشدن دانهرسیدگی
برگ

سبز شدن

مراحل رشد و نمو رویشی مراحل رشد و نمو زایشی

0 روز58 35 45 50 65 60 75 90 115

شکل 3ـ مراحل مختلف رشد و نمو آفتابگردان
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خاک ورزی و آماده سازی بستر کاشت یکی از مهم ترین عملیات زراعی پیش از کاشت آفتابگردان است که 
بر رشد و نمو گیاه و عملکرد نهایی دانه و روغن مؤثر است. حفظ رطوبت خاک، جلوگیری از فرسایش خاک 
و کنترل علف های هرز معیارهای اصلی است که در روش های گوناگون خاک ورزی در نظر گرفته می شوند. 
و  منطقه  شرایط  به  بسته  می توانید  و  آشنا شده  آفتابگردان  زراعت  در  روش خاک ورزی  با  مرحله  این  در 

ماشین های موجود بستر مناسبی برای کاشت آفتابگردان آماده کنید.

شکل 4ـ مراحل مختلف رشد و نمو آفتابگردان

مرحله ستاره ای

مرحله غنچه دهیمرحله گلدهیمرحله رسیدگی فیزیولوژیک

مرحله سبز شدنمرحله رویشی )6 برگی(

آماده سازی بستر کاشت آفتابگردان

گفت و گو
چند وسیله را که در خاک ورزی اولیه و تکمیلی مورد استفاده قرار می گیرند نام ببرید و در کالس در 

مورد نقش آنها گفت وگو کنید. 

جوانه زنی بذر آفتابگردان
تعداد 10 بذر آفتابگردان تهیه کنید و در داخل کاغذ صافی مرطوب قرار دهید. تعداد روزهایی که طول 
می کشد تا همه بذرها جوانه بزنند را بنویسید. در مورد علت تفاوت نتایج در گروه های مختلف گفت وگو 

کنید. 

آزمایش
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زمان و شرایط عملیات خاک ورزی 
زمان عملیات خاک ورزی بستگی به تاریخ برداشت محصول قبل و تاریخ کاشت آفتابگردان دارد. خاک ورزی 
نباید در شرایطی که خاک خیلی خشک یا خیلی مرطوب است صورت گیرد. الزم است شخم در شرایطی که 

زمین گاو رو است صورت گیرد.

شکل 5  ـ شرایط مناسب )گورو( شکل 6  ـ شرایط نامناسب )رطوبت زیاد(

توجه
خاک ورزی بیش  از حد سبب تخریب ساختمان خاک، فشردگی و سله بستن خاک شده و شرایط را برای 

بد سبزی و پیدایش بیماری های مختلف مهیا می کند.

زمان عملیات خاک ورزی در مناطق سرد و معتدل

کشت دوم )تابستانه(کشت اول )پاییزه، زمستانه و بهاره(

بعد از برداشت محصول قبلپاییز بعد از برداشت محصول قبلعملیات اولیه

قبل از کاشتقبل از کاشتعملیات تکمیلی

خصوصیات خاک نامناسبخصوصیات خاک مناسب

  خاک بستر حاصل خیز و عمیق باشد.

  بافت خاک متوسط )لومی( باشد.

  اسیدیته خاک در محدوده خنثی )7/5ـ  6/5(

  زمین دارای زهکش مناسب باشد.

  بستر خاک عاری از سنگ و مواد اضافه باشد.

  خاک شور نباشد و هدایت الکتریکی آن کمتر از 4 میلی موس بر سانتی متر 

باشد.
  درصد مواد آلی خاک باالی 1 درصد باشد.

  خاک های خیلی سنگین )رسی( 

  خاک های خیلی سبک )شنی(

  خاک های شور

  زمین هایی با ماندایی خاک
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عملیات اولیه آماده سازی بستر 
یا  برگردان دار  گاوآهن  با  اولیه  انجام شخم  گام  اولین  آفتابگردان  اول  برای کشت  زمین  آماده سازی  جهت 
با گاوآهن قلمی  از برداشت محصول قبل است. شخم  گاوآهن قلمی در عمق 25 تا 30 سانتی متری، بعد 
مناسب تر بوده و سبب حفظ بقایا در سطح خاک می شود. افزایش نفوذپذیری، حفظ رطوبت و کاهش فرسایش 
بادی و آبی از مزیت شخم با گاوآهن قلمی است. درکشت دوم الزم است با خرد کردن بقایای محصول قبل 

عملیات آماده سازی بستر کاشت تسهیل شود.

پژوهش
در منطقه شما از چه وسیله هایی برای آماده سازی بستر کاشت گیاهان مرسوم استفاده می شود.

گفت و گو
چرا در خاک های خشک، اراضی سنگالخی، خاک های سبک و مرطوب که خاک خوب برنمی گردد و 

بهتری دارد؟ همچنین شخم های عمیق گاوآهن بشقابی کارایی 
چرا در صورت وجود بقایای زیاد به ویژه ذرت بهتر است قبل از شخم بقایا توسط دیسک خرد شوند؟

عملیات تکمیلی آماده سازی بستر 
عملیات تکمیلی خاک ورزی قبل از کاشت و در مناطق سرد و معتدل در فصل بهار و در مناطق گرمسیر در 
پاییز و اواخر زمستان صورت می گیرد. این عملیات شامل دیسک زنی، تسطیح با لولر )در صورت لزوم(، پخش 
کود و علف کش ترفالن است. درکشت دوم یا تابستانه با توجه به محدود بودن زمان، بعد از برداشت غالت، 
بقایای باقی مانده از زراعت قبل الزم است توسط دیسک خرد شوند. برای انجام این کار می توان از هرس 

زمین  آماده سازی  برای  نیز  بشقابی 
بعد از جمع آوری محصول قبل استفاده 
کرد. در صورتی که شخم صورت گرفته 
کود  پخش  و  دیسک زنی  از  بعد  است 
صورت  کشت  عملیات  علف کش  و 
می گیرد. در شرایطی که زمین بیش  از 
در  به خصوص  باشد  کلوخ های  حد 
سیکلوتیلر  از  می توان  دوم  کشت های 
به جای دیسک استفاده کرد. در شرایط 
از  فقط  رطوبت  حفظ  به منظور  دیم 
عملیات  تکمیل  به منظور  غازی  پنجه 

می شود. استفاده  خاک ورزی 

خاک ورزی مرسوم در 
آفتابگردان کشت 

کشت

دیسک زنی

پنجه غازی

شخم



پودمان 2: پرورش گیاهان روغنی

113

کشت اول مناطق سرد و معتدل

دیسک زنی در صورت 
وجود بقایای زیاد شخم 

ترجیحاً با گاوآهن 
قلمی

یز
پنجه غازی یا پای

دیسک

هار
ل ب

وای
ـ ا

ن 
ستا

زم
خر 

اوا

تسطیح پخش کود 
پخش علف کش 

تدیسک زنی
ش

ز ک
ل ا

قب

کاشت با ردیف کار 
تپنوماتیک

اش
ک

کشت اول مناطق

دیسک زنی در صورت 
وجود بقایای زیاد شخم 

ترجیحاً با گاوآهن 
قلمی
یز

پنجه غازی یا پای
دیسک

من
 به

خر
اوا

 ـ 
یز

پای
ط 

اس
او

تسطیح پخش کود
پخش علف کش

تدیسک زنی
ش

ز ک
ل ا

قب

کاشت با ردیف کار 
تپنوماتیک

اش
ک

کشت دوم یا تابستانه

جمع آوری بقایای 
اضافی شخم

بل
ل ق

صو
مح

ت 
اش

رد
ز ب

د ا
بع

دیسک زنی یا 
به کارگیری 

سیکلوتیلر جهت 
تخرد کردن کلوخ ها

ش
ز ک

ل ا
پخش کودقب

پخش علف کش
تدیسک

ش
ز ک

ل ا
قب

کاشت با ردیف کار 
تپنوماتیک

اش
ک

کشت دیم

شخم پاییزه با 
یزگاوآهن قلمی

پنجه غازیپای

هار
ل ب

وای
ـ ا

ن 
ستا

زم
خر 

اوا

کاشت با ردیف کار 
تپنوماتیک

اش
ک
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مراحل مختلف آماده سازی بستر کاشت آفتابگردان در شرایط مختلف

یادآوری
جدیدی  روش های  کشت  بستر  آماده سازی  عملیات  تسریع  و  خاکی  منابع  و  رطوبت  حفظ  به منظور 
به عنوان روش های خاک ورزی حفاظتی برای عملیات خاک ورزی ابداع شده است. توسعه این روش ها در 
کشور ما با توجه به گسترش خشکی اجتناب ناپذیر است. کنترل علف های هرز و کاهش عملکرد از عوامل 

محدودکننده این روش هاست. 
خاک ورزی حداقل

خرابی  و  فشردگی  از  تا  می شود  زمین حذف  آماده سازی  مراحل  از  مرحله  چند  یا  یک  روش  این  در 
ساختمان خاک جلوگیری شود. در این روش 60  ـ30 درصد بقایا دست نخورده باقی می ماند و از پنجه 
غازی یا دندانه به منظور اختالط علف کش با خاک استفاده می شود. افزایش جمعیت آفات خاکزی و تراکم 

علف های هرز از معایب این روش است. 
خاک ورزی بدون شخم

در این روش در مراحل قبل یا بعد از استقرار گیاه چه خاک ورزی اولیه یا ثانویه صورت نمی گیرد. این 
روش در کشت های تابستانه بعد از برداشت غالت امکان پذیر است. بعد از برداشت غالت و جمع آوری 
بقایا مزرعه آبیاری و بعد از گاو رو شدن از طریق عمیق کارها یا به طریق سنتی کشت صورت می گیرد. 
حفظ رطوبت، تسریع در عملیات کشت و کاهش هزینه آماده سازی زمین و کاهش تراکم علف های هرز 

از مزایای این روش کشت آفتابگردان به شمار می رود. 
کشت مستقیم بدون شخم 

در این روش نیازی به عملیات اولیه و تکمیلی نیست و با استفاده از بذرکارهای کشت مستقیم عملیات 
کشت به صورت ردیفی در بین بقایای محصول قبل صورت می گیرد. ردیف کارهای مجهز به جمع کننده 
بقایا در قسمت جلو دیسک شکافنده به همراه پخش کننده کود طراحی شده اند که کود ازِت را در نواری 

جداگانه از خط کشت بذر توزیع کرده و مانع آسیب به بذر در حال جوانه زنی می شوند.

مقایسه روش های مختلف خاک ورزی
خاک ورزی مرسومخاک ورزی حداقلبدون خاک ورزی
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ارزشیابی مرحله ای

مراحل کار
شرایط عملکرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، 
مکان و...(

نمرهاستاندارد )شاخص ها/ داوری/نمره دهی(نتایج ممکن

آماده سازی 
بستر کشت 
آفتابگردان

تراکتور، گاوآهن، دیسک، 
پنجه غازی، لولر، سم پاش 

پشت تراکتوری، مزرعه

باالتر از حد 
انتظار

تعیین درصد رطوبت خاک، تعیین ویژگی های 
خاک، انتخاب ادوات خاک ورزی، آماده سازی و 
اجرای شخم،  خاک ورزی،  های  ماشین  تنظیم 
انتخاب  ثانویه،  خاک ورزی  ماشین های  انتخاب 
علف کش های پیش کاشت، پخش علف کش های 
زمین  تسطیح  خاک،  کردن  نرم  پیش کاشت، 
سرویس و تمیز کردن ماشین های خاک ورزی، 

استدالل روش های خاک ورزی و اهمیت آن

3

در حد انتظار

تعیین درصد رطوبت خاک، تعیین ویژگی های 
خاک، انتخاب ادوات خاک ورزی، آماده سازی و 
اجرای شخم،  خاک ورزی،  های  ماشین  تنظیم 
انتخاب  ثانویه،  خاک ورزی  ماشین های  انتخاب 
علف کش های پیش کاشت، پخش علف کش های 
زمین  تسطیح  خاک،  کردن  نرم  پیش کاشت، 

سرویس و تمیز کردن ماشین های خاک ورزی

2

پایین تر از حد 
1عدم آماده سازی بستر کاشت بذر آفتابگردانانتظار

فهرستی از ماشین های خاک ورزی مورداستفاده را تهیه و در مورد نقش، مزایا و معایب آنها در کالس 
گفت وگو کنید.

کاربردخاک ورزی اولیه یا تکمیلیعکسنام وسیله

فعالیت
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مزایای قرارگیری آفتابگردان در تناوب 
  به دلیل ریشه عمیق تر نسبت به گندم و ذرت قادر به جذب آب از قسمت های عمیق تر خاک است.

  باعث شکسته شدن چرخه عوامل آفات و بیماری می شود.

  تراکم علف های هرز به خصوص نازک برگ در زراعت بعد کاهش می یابد. 

  امکان کشت آفتابگردان در دامنه وسیعی از تاریخ های مختلف وجود دارد.

پیشنهادهای زیر در تناوب زراعی نقاط مختلف کشور بر اساس اقلیم قابل توجه است. 

گفت و گو
به نظر شما چرا عملکرد آفتابگردان در تناوب با بقوالت می تواند افزایش یابد؟

تناوب سه ساله: آفتابگردان، گندم، ذرت

                                                            

سال اول )آفتابگردان( سال دوم )گندم( سال سوم یا کشت دوم )ذرت(

تناوب زراعی 
در تناوب زراعی آفتابگردان موارد زیر مهم است که بایستی مورد توجه قرار گیرند.

1  بیماری ها: آفتابگردان یک گیاه پهن برگ بوده و حساس به بسیاری از بیماری های قارچی ازجمله زنگ، 
سفیدک کرکی و انواع پوسیدگی است. برای کاهش میزان آلودگی الزم است کشت آفتابگردان در یک مزرعه 

هر 4ـ3 سال یک بار صورت گیرد. 
2  ساختمان خاک: آفتابگردان به ساختمان خاک حساس است و بایستی در تناوب زراعی بعد از گیاهانی 

قرار گیرد که سبب بهبود ساختمان خاک می شوند. 
3  مقدار بقایای آفتابگردان

تولید  بقایا  تن   12 تا   10 حدود  یعنی  است  آن  محصول  برابر   2/5 تا   2 حدود  آفتابگردان  بقایای  مقدار 
می کند که به دلیل پایین بودن مقدار نیتروژن بقایا جهت تجزیه به زمان، دما و رطوبت کافی و نیز فعالیت 

دارد.  نیاز  میکروارگانیسم ها 
4  خاصیت قدرت دگرآسیبی بقایا )آللوپاتیک(

دیگر  گیاهان  بذر  جوانه زنی  مانع  و  است  دگرآسیبی  دارای خاصیت  آفتابگردان  بقایای  که  است  ثابت شده 
نیاز به 4ـ3 سال زمان دارد.  این خاصیت  از بین رفتن  می شود و 

کاشت آفتابگردان
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کشت آفتابگردان دیم با بارندگی 350 میلی متر به باال و توزیع پراکنش مناسب امکان پذیر است. 

ارقام آفتابگردان
ارقام آفتابگردان به دو نوع آزاد گرده  افشان و هیبرید تقسیم می شوند. ارقام هیبرید یکنواخت تر، مقاوم به 
تهیه  نیز  ما  کشور  در  آفتابگردان  هیبرید  بذر  خوشبختانه  دارند.  بیشتری  عملکرد  و  بوده  پاکوتاه  بیماری، 
می شود و آخرین آنها هیبرید شمس در سال 1395 معرفی شده است. نوع آجیلی آفتابگردان نیز در کشور ما 

بیشتر در خوی، کرمانشاه و خراسان شمالی کشت می شود و دارای انواع مختلف بومی است.
در ایران ارقام هیبرید زیر استفاده می شوند.

پژوهش
در منطقه شما چه گیاهانی در تناوب با آفتابگردان قرار می گیرند؟ پیشنهاد شما چیست؟

جدول 1ـ مشخصات برخی ارقام معرفی شده توسط مؤسسه تحقیقات، اصالح و تهیه نهال و بذر کرج

مناطق توصیه شده ویژگی پتانسیل عملکرد 
 )Kg/ha(

دوره رویش 
)روز( رقم

کشت اول مناطق سرد و معتدل و کشت دوم مناطق 
معتدل مقاوم به پالسموپارا و زنگ 3500 105ـ100 شمس

کشت اول مناطق سرد معتدل مانند آذربایجان غربی 
و شرقی، زنجان، کرمانشاه و کشت دوم استان های 

مرکزی
مقاوم به پالسموپارا و زنگ 3000 100ـ90 فرخ

تمام مناطق کشور به ویژه کشت دوم مناطق گرم و 
معتدل

مقاوم به پالسموپارا، زنگ، 
ماکروفومینا و ریزوپوس 3000 100ـ90 قاسم

کشت اول مناطق معتدل و کشت دوم مناطق معتدل مقاوم به پالسموپارا و زنگ 4000 105ـ95 برزگر
آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، همدان، اصفهان، 

کرمانشاه، قم، خراسان، سمنان، فارس و مرکزی متحمل به پالسموپارا 3500 105ـ95 الکومکا

گلستان و مازندران، سمنان، اصفهان متحمل به پالسموپارا 3000 115ـ110 پروگرس

گلستان، مازندران و سمنان، اصفهان و اردبیل مقاوم به پالسموپارا و زنگ 3000 115ـ110 گابور

تناوب چهارساله: آفتابگردان، گندم )جو(، سویا، ذرت

                                                 

سال اول )آفتابگردان( سال دوم )گندم( سال سوم )سویا( سال چهارم )ذرت(
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ویژگی های مناسب رقم های آفتابگردان 
معموالً ویژگی های مناسب زراعی در رقم های معرفی 
در شکل  ویژگی ها  این  دارد.  آفتابگردان وجود  شده 
روبه رو نشان داده شده است. همراه با این ویژگی ها 
برای مناطق گوناگون ممکن است ویژگی خاصی نیز 
مورد نظر باشد. برای نمونه در مناطقی با محدودیت 
شرایط  در  یا  تابستانه  کشت های  مانند  کشت  فصل 

محدودیت آب رقم های زودرس مناسب تر هستند.

پژوهش
نام چند رقم آفتابگردان هیبرید را که در ایران تولید شده است به همراه مناطق مناسب کشت آنها را از 

منابع معتبر جست وجو کنید و به هنرآموز خود گزارش دهید. 

شکل 7ـ انواع آفتابگردان و تنوع آنها در ایران

پاکوتاه

درصد 
روغن باال

مقاوم به 
تنش

مقاوم به 
طبق تختبیماری

زاویه طبق 
مناسب

پرمحصول

رقم مطلوب

گفت و گو
   به نظر شما رقم های زودرس و دیررس آفتابگردان چه مزایا و معایبی دارند؟ 

   چرا شکل طبق تخت بهتر است؟

گفت و گو
چه انواعی از آفتابگردان آجیلی و روغنی را می شناسید؟ چه تفاوتی بین دانه های روغنی و آجیلی وجود 

دارد؟
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تاریخ کاشت: زمانی که دمای خاک در عمق 10 سانتی متری به بیش از 10 درجه سلسیوس برسد می توان 
بذر آفتابگردان را کشت کرد. معموالً این نیاز دمایی در خاک با رسیدن میانگین دمای شبانه روزی هوا به 
15ـ12 درجه سلسیوس تأمین می گردد. در کشت بهاره به منظور بهره برداری از رطوبت ذخیره شده زمستانه 
بهتر است کشت در اولین فرصت از اسفند تا اردیبهشت و با کمترین عملیات خاک ورزی صورت گیرد. کشت 
تابستانه با رقم های زودرس در مناطق معتدل تا دهه اول تیر و به شرط وجود حداقل 120 روز تا زمان کشت 
محصول پاییزه یا شروع اولین یخبندان امکان پذیر است. حفظ رطوبت خاک تا سبز شدن بذرها و استقرار 
کامل گیاهچه ها ضروری است. در مناطق گرم جنوب کشت در اواسط پاییز یا اواخر بهمن و اوایل اسفند 
صورت می گیرد و تاریخ کشت باید طوری تنظیم شود تا از هم زمانی گلدهی با گرمای شدید ممانعت شود. 
بنابراین بهتر است کشت در آخر بهمن یا ابتدای اسفند انجام شود. در شرایط دیم در مناطق سرد و معتدل 
سرد کشت در اولین فرصت در اسفند ماه و در مناطق گرمسیر با تعداد روز یخبندان کمتر از 20 روز نیمه دوم 
آبان ماه و در مناطقی با بیش از 20 روز یخبندان در سال، اواخر دی ماه تاریخ مناسب کشت آفتابگردان است.

گفت و گو
در شکل 8 انواع خمیدگی طبق آفتابگردان براساس زاویه طبق نسبت به خط افق نشان داده شده است. 

به نظر شما کدام حالت بهتر است؟ چرا؟

1 2 3 4 5 6

شکل 8  ـ حالت های مختلف در خمیدگی طبق انواع آفتابگردان

بیشتر بدانید
نقش حشرات در آفتابگردان: به دلیل دگرگشنی نیازمند فعالیت حشرات گرده افشان به خصوص زنبور 
پیشنهاد  یافت.  خواهد  افزایش  پوکی  میزان  این صورت  غیر  در  گیرد  دانه بندی صورت  تا  است  عسل 
در  عسل  زنبور  جمله  از  افشان  گرده  شود. حشرات  استفاده  کندو   4 تا   2 از  هکتار  هر  برای  می شود 
دمای 32ـ16 درجه سلسیوس فعالیت می کنند و در دماهای باالتر از 37 درجه سلسیوس فعالیت این 
حشرات متوقف می شود بنابراین بهتر است زمان کشت طوری تنظیم شود تا زمان گلدهی با دمای باال 
هم زمان نباشد. ارقام هیبرید جدید به دلیل خودسازگاری بیشتر وابستگی کمتری به حشرات گرده افشان 

به خصوص زنبور عسل دارند.
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میزان مصرف بذر 
ـ  5 و برای ارقام  میزان مصرف بذر بستگی به وزن هزار دانه و تراکم مطلوب گیاهی دارد. برای ارقام هیبرید 6  
آزاد گرده افشان 8  ـ6 کیلوگرم بذر در هر هکتار توصیه می شود. در شرایط آبی بیشترین و در شرایط دیم 
تلفات در نظر گرفته  اساس پیش بینی میزان  بر  استقرار  کمترین مقادیر ذکر شده مصرف می شود. درصد 

می شود، برای نمونه اگر تلفات 20 درصد باشد، میزان استقرار 80 درصد خواهد بود. 

پژوهش
در منطقه شما کشت آفتابگردان در چه تاریخ هایی انجام می شود؟

تمرین
برای تراکم 7 بوته در متر مربع با وزن هزار دانه 60 گرم، در صورتی که جوانه زنی 90 درصد و استقرار 

80 درصد باشد میزان بذر مورد نیاز چند کیلوگرم در هکتار خواهد بود. 

تراکم بوته: کشت آفتابگردان در ردیف هایی به فواصل 60 تا 75 سانتی متر صورت می گیرد. در ردیف های 75 
سانتی متری عملیات کولتیواتورزنی بین ردیف ها جهت کنترل علف های هرز و پخش نواری کود سرک تسهیل 
خواهد شد و در ردیف های 60 سانتی متری تراکم علف هرز کمتر بوده و میزان تبخیر نیز کاهش می یابد. در 

کشت های بهاره تراکم کمتر از کشت های تابستانه است.
عمق کاشت: عمق کاشت مناسب آفتابگردان از 5   ـ3 سانتی متر بسته به نوع خاک و اندازۀ دانه متفاوت است. در 
خاک های سنگین و در شرایطی که بذرها ریز بوده و بافت خاک سنگین است کشت باید سطحی )3 سانتی متر( 
باشد. آفتابگردان نباید در عمق بیش از 7 سانتی متر کشت شود. تنظیم عمق کاشت توسط اهرم مربوطه روی 

ردیف کارها امکان پذیر است. 

گفت و گو
به نظر شما چرا آفتابگردان در کشت های تابستانه با تراکم بیشتری کشت می شود؟ در مورد مزایا و معایب 

فواصل ردیف 60 و 75 سانتی متری گفت وگو کنید.

روش کاشت 
امکان کنترل علف های هرز در طی فصل  این روش  زیرا در  آفتابگردان است  کشت ردیفی مناسب کشت 
از طریق کولتیواتور زنی بین ردیف های کشت وجود دارد. در صورت آبیاری بارانی کشت در شرایط مسطح 

به صورت ردیفی و در صورت آبیاری نشتی کشت بر روی پشته صورت می گیرد. 
ماشین های کاشت آفتابگردان: بهترین وسیله برای کشت آفتابگردان ردیف کارهای پنوماتیک هستند زیرا 
سبب صرفه جویی در مصرف بذر می شود. همچنین به دلیل عمق کشت یکسان، سبز کردن مزرعه یکنواخت 
بوده و مصرف بذر کمتر است. با توجه به کشت منظم ردیفی از کولتیواتور می توان برای کنترل علف های هرز 
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استفاده کرد. ردیف کارهای مکانیکی به دلیل صدمه 
کشت  مناسب  بذر  باالی  مصرف  و  بذر  به  رساندن 
آفتابگردان نیستند. جهت کاشت دقیق الزم است از 
آفتابگردان که هم اندازه می باشند  بذور گواهی شده 

استفاده شود.

جدول 2ـ تراکم مناسب آفتابگردان )بوته در متر مربع(

کشت تابستانهکشت اول
10ـ  88  ـ7آبی

ـ6  ـ4دیم

تنظیم ردیف کار: همان گونه که در سال پیش آموختید، در ردیف کارهای پنوماتیک در اثر ایجاد مکش بذرها 
جذب سوراخ های صفحه موزع شده و موقع رسیدن بذر به نقطه سقوط، در اثر قطع مکش بذر از صفحه موزع 
جدا و در فواصل تنظیم شده در عمق تنظیم شده از طریق لوله سقوط به محل کشت هدایت می شود. در 
صورت استفاده از بذر یکنواخت و تنظیم صحیح ردیف کار کشت به صورت تک دانه خواهد بود، در غیر این 
صورت ممکن است چندین بذر در یک نقطه کشت شده و نیازمند عملیات تنک در مراحل بعد شود. تنظیمات 
الزم از جمله عمق کشت با مراجعه به دفترچه راهنمای هر نوع ردیف کار صورت می گیرد. با انتخاب مناسب 
سه عامل صفحه موزع و چرخ دنده های انتقال نیرو و داخل گیربکس تنظیم فواصل بوته روی ردیف صورت 
می گیرد. جدول هایی بر روی ردیف کار نصب شده و چگونگی انتخاب این سه عامل را نشان می دهد. برای 

کشت آفتابگردان معموالً از صفحات موزع با 26 سوراخ استفاده می شود. 

شکل 9ـ با کشت ردیفی پخش کود سرک و کنترل علف های هرز از طریق کولتیواتورزنی بین 
ردیف ها امکان پذیر است.
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تمرین
در جدول زیر برای ایجاد فاصله حدود 20 سانتی متری بین بوته ها کدام یک از چرخ دنده های گیربکس 

انتخاب می شود؟ 

چرخ زنجیر اکسل

چرخ زنجیر 
چرخ بزرگ

A چرخ دنده های

گیربکس

چرخ دنده های 
B

شکل 10ـ چرخ دنده های انتقال نیرو و گیربکس

جدول 3ـ تنظیم فواصل بوته روی خط
چرخ تعداد سوراخ های روی صفحه موزع

زنجیرهای 
داخل گیربکس

چرخ زنجیرهای 
چرخ انتقال نیرو 7252362620

cmcmcmcmcmB ـ A

17 ـ 5/98/211/916/521/423

18 ـ 6/38/712/617/522/723

19 ـ 6/69/213/318/424/023

20 ـ 7/09/714/019/425/323

21 ـ 7/310/214/720/426/523

22 ـ 7/710/615/421/327/823

23 ـ 8/011/116/122/329/023

17 ـ 8/511/817/123/730/816

18 ـ 9/012/518/125/132/716

19 ـ 9/513/219/126/534/516

عملیات کاشت آفتابگردان

وسایل و مواد مورد نیاز: تراکتور، ردیف کار
مراحل انجام کار

پس از آماده به کار شدن با هماهنگی هنرآموز خود عملیات کاشت آفتابگردان را در زمان تعیین شده 
و با استفاده از ردیف کار با آرایش تعیین شده، انجام دهید. تنظیمات الزم برای کاشت را همان گونه که 
در سال گذشته آموخته اید انجام داده پس از تأیید هنرآموز عملیات کاشت را با رعایت نظم و نوبت 
انجام دهید. توجه داشته باشید رعایت شایستگی های غیرفنی از قبیل حفظ محیط زیست، اخالق، نظم، 
بهداشت ایمنی، حفظ منابع و... بخشی جدانشدنی کار است و پایبندی به آن امری ضروری و حیاتی است.

فعالیت
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ارزشیابی مرحله ای

مراحل کار
شرایط عملکرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، 
مکان و...(

نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(نتایج ممکن

کاشت 
آفتابگردان

ردیف کار، بذر آفتابگردان، 
کاشت، مزرعه آماده

باالتر از حد 
انتظار

انتخاب رقم، تعیین تراکم بوته، تعیین مقدار 
بذر مصرفی، تعیین تاریخ کاشت، تعیین روش 
کاشت، انتخاب ماشین کاشت، تنظیم ماشین 
آفتابگردان،  کاشت  عملیات  اجرای  کاشت، 
تحلیل و استدالل دلیل انتخاب روش کاشت

3

در حد انتظار

انتخاب رقم، تعیین تراکم بوته، تعیین مقدار 
بذر مصرفی، تعیین تاریخ کاشت، تعیین روش 
کاشت، انتخاب ماشین کاشت، تنظیم ماشین 

کاشت، اجرای عملیات کاشت آفتابگردان

2

پایین تر از 
1عدم کاشت یکنواخت بذرحد انتظار

نگهداری مزرعه آفتابگردان

کنترل علف های هرز
علف های هرز یکی از مهم ترین عوامل محدودکننده 
عملکرد آفتابگردان بوده و می تواند تا 50 درصد سبب 
کاهش عملکرد شود. علف های هرز به دو گروه باریک 
کشت های  در  می شوند.  تقسیم  برگ  پهن  و  برگ 
اول تراکم علف های هرز معموالً بیشتر از کشت های 
بیشتر  اینکه  دلیل  به  تابستانه  کشت  در  است.  دوم 
خاک ورزی  عملیات  اثر  در  شده  سبز  هرز  علف های 
رشد  سرعت  دلیل  به  همچنین  و  می شوند  کنترل 
باالی آفتابگردان میزان خسارت نسبت به کشت های 

اول یا بهاره کمتر است.
روش های کنترل علف های هرز: کنترل علف های هرز در یک ماه اول بعد از جوانه زنی مهم و ضروری است.

روش های کنترل علف هرز در مزرعه آفتابگردان عبارت اند از:
1  پیشگیری: استفاده از بذر بوجاری شده، استفاده از کودهای دامی پوسیده شده، جلوگیری از بذردهی 
علف های هرز در فصل آیش، کنترل آب ورودی مزرعه، ایجاد بادشکن برای ممانعت از ورود بذر علف های 

هرزی که توسط باد پراکنده می شوند، تمیز کردن ماشین ها و ابزارهای زراعی قبل از ورود به مزرعه

یک ساله: 
خردل وحشی، تاج خروس، 

سلمه تره، توق، خرفه، گاوپنبه
چندساله: 

پیچک صحرایی

یک ساله: 
چسبک، یوالفو وحشی، 
دم روباهی زرد، سوروف

چندساله: 
پنبه مرغی، قیاق
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2  کنترل مکانیکی: وجین دستی یا ماشینی )کولتیواتور(
3  کنترل زراعی: تغییر تاریخ کاشت، اعمال تراکم مناسب، شخم عمیق برای زیر خاک کردن بذر علف های 

هرز با قوه نامیه کم، خارج کردن ریزوم و بقایای علف هرز توسط دندانه بعد از شخم، تناوب زراعی 
4  کنترل شیمیایی: به کارگیری علف کش های پیش کاشت و پس رویشی. در شرایطی که رطوبت نسبی و 
دمای محیط مناسب و تابش مستقیم نور کم است تأثیر علف کش بهتر است، بنابراین بهتر است سم پاشی در 

ساعات پایانی روز و با استفاده از سم پاش های بومدار صورت گیرد. 

توجه
آفتابگردان به علف کش های توفوردی، گراماکسون و رانداپ در کلیه مراحل رشدی حساس است. بقایای 
برخی علف کش ها مانند آترازین و توفوردی از زراعت قبل می تواند سبب بروز ناهنجاری های گوناگون در 

آفتابگردان شود. 

پژوهش
کشاورزان منطقه شما از چه روش هایی برای کنترل علف های هرز در مزارع خود استفاده می کنند؟ در 
مشاوره با کارشناسان درستی یا نادرستی این روش ها را بررسی و پیشنهادهای تکمیلی آنها را در کالس 

ارائه دهید.

دم روباهی زردارزن وحشییوالف وحشی

سمله تره تاج خروس قیاق پنجه مرغی
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کنترل علف های هرز قبل از کاشت: رعایت تناوب زراعی، تراکم و تاریخ کاشت مناسب نقش مهمی در محدود 
کردن علف های هرز مزرعه آفتابگردان دارد. تعدادی از علف های هرز نیز در طی عملیات خاک ورزی از بین 
می روند. بهتر است آفتابگردان در تناوب با گیاهان باریک برگ کشت شود. در کشت های بهاره با تأخیر در 

کاشت بیشتر علف های هرز جوانه زده و هم زمان با عملیات خاک ورزی بسیاری از آنها کنترل می شوند.

توق تاتوره گاوپنبه خرفه

شکل 11ـ مهم ترین علف های هرز مزارع آفتابگردان

گفت و گو
روش های زراعی کنترل علف های هرز چه مزیتی بر روش های شیمیایی دارند؟

کنترل علف های هرز بعد از کاشت: در صورت کشت ردیفی می توان از کولتیواتور برای کنترل علف های هرز 
بین ردیف ها استفاده کرد. کولتیواتورزنی در مرحله 6  ـ4 برگی آفتابگردان )با ارتفاع بوته 25ـ  15 سانتی متر( 
انجام می شود و ضمن سله شکنی و خاک دهی پای بوته باعث کاهش خوابیدگی نیز می شود. هم زمان بهتر 

است پخش کود نیتروژنه سرک نیز صورت گیرد. 

شکل 12ـ الف(کولتیواتورزنی بین ردیف ها      ب( کولتیواتور کودکار
            )الف(            )ب(

تعدادی از علف های هرز مزارع را جمع آوری و خشک کنید. اسامی و روش کنترل این علف های هرز را 
در کنار آنها بنویسید.

فعالیت
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زمان مناسب کنترل شیمیایی علف های هرز مزرعه آفتابگردان 

جدول 4ـ کنترل علف های هرز مزرعه آفتابگردان توسط علف کش

علف های هرز قابل کنترلمقدار مصرف )هکتار(زمان و نحوه مصرفعلف کش

ترفالن
)پیش کاشت(

با  کردن  مخلوط  کشت  از  قبل 
طیف وسیعی از پهن برگ ها و 1/5 تا 2/5 لیترخاک در عمق 10ـ  8 سانتی متر

نازک برگ ها

گاالنت سوپر
)پس رویشی(

4ـ2 برگی تا پنجه زنی یک ساله ها 
سانتی متری   30 تا   10 ارتفاع 

چندساله ها
باریک برگ ها0/6 تا 1/2 لیتر

کنترل علف های هرز با کولتیواتور

وسایل و تجهیزات مورد نیاز: کولتیواتور
مراحل انجام کار

در زمان تعیین شده )8 برگی و قبل از آن( با هماهنگی هنرآموز خود ضمن رعایت اصول ایمنی و 
بهداشت با استفاده از کولتیواتور کنترل علف های هرز مزرعه آفتابگردان را انجام دهید. یادآوری می شود 
بازدید ماشین های زراعی و آماده سازی آنها، مشارکت در انجام کار و سایر شایستگی های غیرفنی نیز 

بسیار مهم و جزئی جدانشدنی از شایستگی های فنی است. در رعایت کردن آنها بسیار جدی باشید.

فعالیت

کنترل شیمیایی علف های هرز

وسایل و تجهیزات مورد نیاز:
مراحل انجام کار

در زمان تعیین شده با هماهنگی هنرآموز خود ضمن رعایت اصول ایمنی و بهداشت فردی با استفاده از 
سمپاش پشت تراکتوری پس از آماده کردن محلول سم، سم پاشی را برای کنترل علف های هرز مزرعه 
آفتابگردان را انجام دهید. یادآوری می شود بازدید ماشین های زراعی و آماده سازی آنها، مشارکت در 
انجام کار و حفظ محیط زیست، جلوگیری از هدر رفت منابع و... جزئی جدانشدنی از شایستگی های فنی 

است. در رعایت کردن آنها بسیار جدی باشید.

فعالیت
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آبیاری 
متوسط مصرف آب در زراعت آفتابگردان حدود 600  ـ500 میلی متر است. بیشترین نیاز آبی آفتابگردان در 
مراحل غنچه دهی تا پایان گرده افشانی )20 روز قبل تا 20 روز بعد از گلدهی( است. با توجه به وجود ذخیره 
رطوبتی ناشی از بارش های زمستانه و بهاره در کشت های بهاره مناطق سرد و معتدل معموالً نیازی به آبیاری 
تا مراحل ستاره ای نیست. وجود رطوبت در مراحل جوانه زنی و استقرار گیاه ضروری است ولی معموالً در 
کشت های بهاره مناطق سرد و معتدل به دلیل وجود بارش کافی نیازی به آبیاری تا مرحله ستاره ای نیست. 

پخش علف کش 
) نازک برگ کش( 

پخش علف کش 
)پیش کاشت(

کاشت

شکل 13ـ کنترل شیمیایی علف های هرز در مراحل مختلف کشت و کار آفتابگردان

در غیر این صورت الزم است آب مورد نیاز از طریق آبیاری تأمین شود. آبیاری بیش از حد در مراحل رویشی 
می تواند توسعه ریشه را محدود کرده و عالوه بر افزایش تراکم علف های هرز و حساسیت به خشکی منجر به 
خوابیدگی بوته ها در مراحل بعدی شود. تأمین آب در مراحل غنچه دهی، اوایل گلدهی و پرشدن دانه ضروری 
است. در شرایط دیم مناطق گرمسیر و سردسیر انجام یکبار آبیاری در اوایل شروع گلدهی و یا مرحله ستاره ای 
سبب افزایش قابل توجه عملکرد دانه خواهد شد. آبیاری تکمیلی سنگین بعد از پایان گلدهی می تواند منجر 
به خوابیدگی بوته ها  شود. تأمین رطوبت معموالً در 5 مرحله رشد و نموی الزم است، با این حال به خاطر 

شرایط اقلیمی و خاک زراعی در برخی مناطق تعداد کمتر یا در برخی مناطق دفعات بیشتری آبیاری شود.

شکل 14ـ نیاز رطوبی در مراحل مختلف رشد آفتابگردان

شروع گل جوانه زنیاستقرارغنچه دهیپر شدن دانه
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نکته
در بسیاری از مناطق سرد و معتدل در کشت های بهاره تا مرحله ستاره ای نیازی به آبیاری نیست ولی از 

مرحله ستاره ای تا مرحله دانه بندی آبیاری مورد نیاز می باشد.

 روش آبیاری 
آبیاری سنتی به صورت کرتی یا غرقابی به دلیل مصرف زیاد آب، توسعه بیماری و کارایی کم روش مناسبی 
برای آبیاری مزرعه آفتابگردان نیست. آبیاری نشتی )فارویی( نسبت به آبیاری غرقابی بهتر است ولی تلفات 
آبیاری در این روش نیز زیاد است. آبیاری بارانی بخصوص در کشت های وسیع مناسب است. در مناطق آلوده 
این روش می تواند سبب تشدید بیماری به ویژه زنگ در مرحله پر شدن دانه شود. آبیاری با نوار تیپ روشی 

مناسب برای آبیاری آفتابگردان است.

پژوهش
در منطقه شما مزرعه آفتابگردان چند نوبت و در چه مراحل رشد و نموی، آبیاری می شود؟

گفت و گو
در یک جدول مزایا و معایب روش های مختلف آبیاری را ذکر کنید.

شکل 15ـ روش های مختلف آبیاری مزرعه آفتابگردان

آبیاری نشتی با استفاده از هیدروفلومآبیاری نشتی با استفاده از سیفون

آبیاری با نوارهای تیپآبیاری بارانیآبیاری بارانی )کالسیک(
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پژوهش
در صورتی که عملکرد مورد انتظار یک مزرعه 3 تن در هکتار باشد چه مقدار از عناصر NPK مورد نیاز 

خواهد بود. این مقدارها را برای کودهای اوره، فسفات آمونیوم و سولفات پتاسیم بیان کنید.

آبیاری در شرایط محدودیت آب: در صورت محدودیت 
آب می توان با استفاده از نوار تیپ زیر خاکی و آبیاری 
در  صرفه جویی  ضمن  کشت  خطوط  میان  در  یک 
تا حد  نیز  از تراکم علف های هرز مزرعه  مصرف آب 

زیادی کاسته می شود.

شکل 16ـ آبیاری مزرعه آفتابگردان در شرایط کمبود آب

تغذیۀ آفتابگردان
آفتابگردان در طول دوره نمو به عناصر پرمصرف و کم مصرف نیاز دارد. باید توجه داشت که بقایای گیاهی 
ضمن بهبود خصوصیات فیزیکی، در تأمین بخش بزرگی از نیازهای غذایی مخصوصاً نیتروژن، فسفر و پتاس 
نقش دارند و با شخم و برگرداندن بقایای زراعت قبل باعث تقویت خاک زراعی می شود. مصرف کود در زراعت 

آفتابگردان باید همانند سایر گیاهان زراعی بر اساس تجزیة خاک صورت گیرد. 

شکل 17ـ میزان نیاز به عناصر اصلی به ازای هر تن عملکرد دانه آفتابگردان

)N( نیتروژن )P( فسفر )K2O( پتاس

50  ـ40
kg/ha 

25ـ20 
 kg/ha

100ـ80 
kg/ha

آبیاری آفتابگردان

وسایل و مواد مورد نیاز: سیستم آبیاری، سیفون، نوار تیپ
مراحل انجام کار

در مراحل مختلف رشد با توجه به نیاز آبی گیاه آفتابگردان در منطقه، تجهیزات و وسایل موجود، آبیاری 
مزرعه را با روش مناسب در زمان های تعیین شده پس از تأیید هنرآموز انجام دهید.

فعالیت
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نیتروژن 
عالئم کمبود نیتروژن عبارت از کاهش رشد و زردی عمومی بخصوص در برگ های مسن می باشد. توصیه 
انتظار و شرایط مزرعه و آب و هوا دارد. میزان  یا دیم(، عملکرد مورد  )آبی  نوع کشت  به  نیتروژن بستگی 
نیتروژن مورد نیاز 5 درصد عملکرد مورد انتظار آفتابگردان در نظر گرفته می شود. در خاک هایی که مقدار مادۀ 
آلی خاک کم باشد )کمتر از 1 درصد( کود نیتروژنه بیشتری مورد نیاز است. تماس کود نیتروژنه با بذرهای 
جوانه زده سوختگی گیاهچه را سبب می شود، بنابراین بهتر است به صورت نواری در 5 سانتی متری زیر بذر و 
کنار بذر مصرف شود. توصیه می شود یک سوم کود نیتروژنه در زمان کاشت و بقیه در دو نوبت جداگانه قبل 
از غنچه دهی )در زمانی که حداکثر ارتفاع بوته 30 سانتی متر است( هم زمان با عملیات کولتیواتورزنی بین 
ردیف ها مصرف شده و بالفاصله آبیاری انجام شود. در صورت تأخیر، عملیات کولتیواتورزنی می تواند به بوته های 

آفتابگردان صدمه بزند. با توجه به نیاز گوگردی بهتر است کود سرک اول به صورت سولفات آمونیوم باشد.

فسفر 
عالئم کمبود فسفر کاهش رشد، تیرگی رنگ برگ های جوان و نارنجی شدن خفیف برگ های مسن است. 
فسفر در زمان کاشت و به صورت نواری یا پاششی مصرف می شود. در خاک های اسیدی و آهکی مقدار فسفر 

قابل دسترس کم است. 
پتاسیم 

در  ساقه  استحکام  پتاسیم  مصرف  بنابراین  می شود.  ضعیف  ساقه  و  کوچک  برگ ها  پتاسیم  کمبود  اثر  در 
گیاهچه های  اتفاق می افتد.  در خاک های شنی  معموالً  پتاسیم  افزایش می دهد. کمبود  را  برابر خوابیدگی 
پتاسه  انواع کودهای  از  پتاسیم  نیترات  و  پتاسیم  پتاسیم هستند. سولفات  با  تماس  به  آفتابگردان حساس 
می باشند. در بیشتر مناطق دیم مصرف کود پتاسه توصیه نمی شود مگر اینکه نتایج تجزیه خاک کمبود این 

با کاشت به صورت نواری مصرف شود.  عناصر را درخاک نشان دهد. پتاسیم نیز هم زمان 

شکل 18ـ عالیم کمبود عناصر اصلی در زراعت آفتابگردان

کمبود پتاسیمکمبود فسفرکمبود نیتروژن

عناصر دیگر: بر اساس نتایج تجزیه خاک ممکن است 
نیز در  از جمله روی، منیزیم و آهن  عناصر دیگری 

زراعت آفتابگردان مورد نیاز باشد.

سولفات آهنسولفات منیزیمسولفات روی

5010050
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تقویت آفتابگردان در مرحله نموی: برای اطمینان از نیاز غذایی می توان با نمونه برداری و ارسال به آزمایشگاه 
و مشاوره با کارشناسان در مراحل مختلف از کمبود عناصر غذایی در گیاه مطلع و نسبت به رفع آن طبق 
توصیه کارشناسان اقدام کرد. در طی مراحل نموی می توان با روش محلول پاشی روی برگ ها گیاهچه های 
آفتابگردان را تقویت کرد. برای تقویت گیاه می توان برگ پاشی با کود کامل میکرو با غلظت 3 در هزار در 

مرحله 6  ـ4 برگی انجام داد.

شکل 19ـ زمان مصرف کوددهی مزرعه آفتابگردان

پخش کود

کود ازته

پخش کود سرک از ته و 
محلول پاشی عناصر ریزمغذی

همه
فسفره
1/3 کود ازته

پتاسه
کاشت

ستاره ایغنچه دهی

گفت و گو
در مورد استفاده از کودهای آلی و مزایا و معایب آنها در کالس گفت وگو کنید.

مصرف کود حیوانی پوسیده در حدود ده تن در هکتار برای افزایش ماده آلی خاک توصیه می شود. 

تقویت مزرعه آفتابگردان در مراحل مختلف رشد

وسایل و مواد مورد نیاز: 
مراحل انجام کار

وسایل  با  کارشناسان(  توصیه  )طبق  آفتابگردان  گیاه  نیاز کودی  به  توجه  با  رشد  مختلف  مراحل  در 
مناسب )برای محلول پاشی یا کوددهی نواری( در زمان تعیین شده پس از تأیید هنرآموز تقویت مزرعه 
را انجام دهید. یادآوری می شود ممکن است در مرحله ای تقویت گیاه با کنترل علف های هرز هم زمان 

انجام گیرد.

فعالیت
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ارزشیابی مرحله ای

مراحل کار
شرایط عملکرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، 
زمان، مکان و...(

نتایج 
نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(ممکن

نگهداری 
)آبیاری، 

تغذیه کنترل 
علف های 

هرز( مزرعه 
آفتابگردان

رایانه متصل به اینترنت، 
تجهیزات آبیاری متناسب 

با روش آبیاری، انواع 
کودهای شیمیایی ماکرو و 
محلول های تقویت کننده 

میکرو، سم پاش، 
کولتیواتور مرکب کودکار، 
علف کش های پس رویشی

باالتر از 
حد انتظار

عملیات  اجرای  آبیاری،  روش  تعیین  آبیاری،  زمان  تعیین 
سرک،  کود  مقدار  تعیین  سرک،  کود  نوع  تعیین  آبیاری، 
تعیین زمان کوددهی، تعیین روش کوددهی، انجام عملیات 
کوددهی، شناسایی علف های هرز مزرعه آفتابگردان، تعیین 
روش کنترل علف های هرز مزرعه آفتابگردان، تعیین زمان 
کنترل  عملیات  اجرای  آفتابگردان،  هرز  علف های  کنترل 
علف های هرز مزرعه آفتابگردان، استدالل انتخاب روش های 

نگهداری مزرعه آفتابگردان

3

در حد 
انتظار

عملیات  اجرای  آبیاری،  روش  تعیین  آبیاری،  زمان  تعیین 
سرک،  کود  مقدار  تعیین  سرک،  کود  نوع  تعیین  آبیاری، 
تعیین زمان کوددهی، تعیین روش کوددهی، انجام عملیات 
کوددهی، شناسایی علف های هرز مزرعه آفتابگردان، تعیین 
روش کنترل علف های هرز مزرعه آفتابگردان، تعیین زمان 
کنترل  عملیات  اجرای  آفتابگردان،  هرز  علف های  کنترل 

علف های هرز مزرعه آفتابگردان،

2

پایین تر از 
حد انتظار

عدم نگهداری مناسب مزرعه آفتابگردان )  آبیاری، کوددهی 
1و کنترل علف های هرز (

آفات آفتابگردان
آفاتی که به آفتابگردان خسارت می زنند به طور کلی به چهار گروه تقسیم می شوند. 

کنترل آفات و بیماری های مزرعه آفتابگردان

فراهم  بیماری زا  عوامل  ورود  برای  را  زمینه  می کنند  تغذیه  طبق  و  ساقه  از  که  الروهایی  مخصوصاً  آفات 
می کنند. دانه آفتابگردان قابل نگهداری در انبار نیست و آفتابگردان روغنی بالفاصله بعد از تولید الزم است به 
کارخانه روغن کشی تحویل داده شود. آفتابگردان آجیلی نیز بهتر است فراوری شده و به بازار مصرف منتقل 

شود زیرا در صورت نگهداری طوالنی مدت کیفیت آن کاهش می یابد. 

  کرم های مفتولی

  کرم های طوقه بر

  سرخرطومی یا شپشۀ ساقه

  تریپس ها

  پروانۀ دانه خوار آفتابگردان

  پرندگان

  پروانه آردی

  موش

آفات انباریآفات دانه وطبقآفات ساقه و برگآفات ریشه
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تصویرروش کنترل آفات ریشه

کرم های مفتولی: این کرم های قهوه ای رنگ با 2 تا 5 
سانتی متر از ریشه گیاهچه یا بذر جوانه زده تغذیه کرده 

باعث پژمردگی آن می شوند.
ضدعفونی بذر یا سم پاشی با حشره کش مناسب 

آفات  این  نوع  آگروتیس مهم ترین  بُر:  کرم های طوقه 
را  بوته های جوان  هنگام  آفت شب  این  است. الروهای 
از ناحیة طوقه در زیر سطح خاک و یا روی سطح خاک 

می کنند. قطع 

استفاده از طعمة مسموم )سبوس گندم آغشته 
به سموم( در پای بوته ها 

سرخرطومی:الروهای این آفت با تغذیه از بافت ساقه با 
ایجاد تونل باعث شکستگی بوته های آلوده می شود.

استفاده از سموم توصیه شده قبل از نفوذ الروها 
درون ساقه، شخم پاییزه 

به  حاشیه دار  بال های  با  ظریف  حشره ای  تریپس ها: 
سطح  در  که  هستند  زرد  تا  شفاف  نیمه  سفید  رنگ 
برگی  6  ـ4  تا  گیاهچه ای  مرحلة  به ویژه  برگ ها  زیرین 
از بافت های جوان تغذیه می کنند. ناحیة خسارت دیدۀ 
باعث  تغذیه  افزایش  با  هستند.  نقره ای  و  براق  برگ ها 

می شوند. برگ ها  پیچش 

در صورت شدت آلودگی در ابتدای فصل رویش 
توصیه  مناسب  حشره کش  سموم  از  استفاده 
می شود. از بین بردن علف های هرز نیز می تواند 

به کاهش خسارت آفت کمک کند.

پروانۀ دانه خوار آفتابگردان: مهم ترین آفت آفتابگردان 
از  ناشی  پوسیدگی  بیماری  برای  را  زمینه  که  است 
ریزوپوس نیز ایجاد می کند. الروهای این آفت در اوایل 
از گل ها و برگچه ها تغذیه کرده و سپس به دانه ها حمله 

می کنند.

و  الروها  بردن  بین  از  برای  زمستانه  شخم 
سموم  با  کنترل  گذران،  زمستان  شفیره های 
حشره کش در دو نوبت هم زمان با تشکیل گل و 

آن  از  بعد  روز   10

از  کردن  سبز  مرحله  در  گوناگون  پرندگان  پرندگان: 
گیاهچه ها تغذیه نموده و باعث خسارت شدید به محصول 
می شوند. بعد از گلدهی و در مرحله دانه بندی خسارت 
شدیدتر پرندگان )کبوتر و گنجشک( مشاهده می شود.

کشت در سطوح باال، استفاده از وسایل صوتی 
)گنجشک پران(

خسارتنوعی گنجشک

پژوهش
روش های زراعی کنترل بیماری ها و آفات را جست وجو کنید. پس از ارائه در کالس به هنرآموز خود 

دهید. تحویل 
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کنترل بیماری های آفتابگردان
بیماری سفیدک کرکی،  بیشتر است. در کشور ما سه  آفات  با  آفتابگردان در مقایسه  بیماری های  خسارت 

آفتابگردان هستند.  مناطق کشت  در  شایع  بیماری های  مهم ترین  از  زنگ  و  اسکلروتینیایی  پوسیدگی 

گفت و گو
با چه روش هایی می توان سطح  و  دارند  نقش  قارچی  بیماری های  توسعه  در  عواملی  نظر شما چه  به 

داد. کاهش  را  مزرعه  در  بیماری 

مشخصات و نحوه کنترل برخی از بیماری های رایج آفتابگردان به شرح زیر است:

تصویرروش کنترلبیماری

سفیدک داخلی یا کرکی: 
این بیماری قارچی سبب کوتولگی بوته، کوچک ماندن طبق 
و لکه های رنگ پریده در طول رگبرگ اصلی می شود. کاهش 
دما بعد از کاشت به همراه رطوبت بیماری را تشدید می کند.

قارچ کش  با  بذر  ضدعفونی  مقاوم،  ارقام  کشت 
بوته های  بردن  بین  از  زراعی،  تناوب  سیستمیک، 
به  کاشت  شده،  زهکشی  زمینه ای  در  کشت  آلوده، 

قع مو

جمع آوری آفات آفتابگردان

از مزرعه آفتابگردان بازدید کنید، در صورت مشاهده آفات، آنها را جمع آوری کرده و در کالس ضمن 
معرفی بیماری راه های کنترل آن را مورد بررسی قرار دهید.

فعالیت

کنترل آفات و بیماری ها 

وسایل و تجهیزات مورد نیاز: سموم مختلف توصیه شده برای بیماری ها و آفات، سمپاش
مراحل انجام کار

با  فردی  بهداشت  و  ایمنی  اصول  رعایت  هنرآموز خود ضمن  هماهنگی  با  تعیین شده  زمان های  در 
استفاده از مواد و تجهیزات مزرعه آفتابگردان را پایش کرده و عملیات کنترل آفات و بیماری های مورد 
نیاز را انجام دهید. یادآوری می شود بازدید ماشین های زراعی و آماده سازی آنها، مشارکت در انجام کار 
و حفظ محیط زیست، جلوگیری از هدر رفت منابع و... جزئی جدا نشدنی از شایستگی های فنی است. 

در رعایت کردن آنها بسیار جدی باشید.

فعالیت
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تصویرروش کنترلبیماری

زنگ آفتابگردان: 
در  ابتدا  گرد  قهوه ای  جوش های  قارچی  بیماری  این  اثر  در 
برگ های پایینی و سپس در برگ های باالیی و در نهایت روی 

دمبرگ، ساقه و پشت طبق ظاهر می شود.

ضدعفونی بذر با قارچ کش سیستمیک، کشت ارقام 
مقاوم، رعایت تناوب زراعی و تراکم مناسب، از بین 
بردن بقایای گیاهی و بوته های آلوده و خودرو. مصرف 
مناسب کود نیتروژنه، کنترل شیمیایی آلودگی های 

اوایل فصل

پوسیدگی های اسکلروتینیایی:
قارچ عامل این بیماری ها سبب پوسیدگی ریشه، ساقه و طبق 
و  طوقه  در  زخم هایی  ریشه،  پوسیدگی  می شود.  آفتابگردان 
پژمردگی ناگهانی بوته از عالیم بیماری است. پوسیدگی ساقه 
معموالً در زمان گلدهی دیده شده و با خوابیدگی بوته همراه 

است.

و  هرز  علف های  کنترل  شده،  گواهی  بذر  کشت 
آفتابگردان های خودرو، رعایت تناوب و تاریخ کاشت، 
زراعی،  بهداشت  رعایت  گیاهی،  بقایای  نابودکردن 
تقویت گیاه، استفاده از کودآلی پوسیده، عدم کشت 

آلوده کشاورزی  زمین های  کنار  در 

پوسیدگی طوقه پوسیدگی طبق

پوسیدگی ساقه

پوسیدگی ذغالی:
و سبب سیاه شدن  است  قارچی خاک زاد  بیماری  این  عامل 
ساقه و پاره پاره شدن بافت طوقه می شود. آلودگی در ابتدای 
فصل ایجاد می شود ولی عالئم آن گاهی تا زمان گلدهی دیده 
نمی شود. تنش های مختلف بیماری را تشدید می کند. رسیدگی 

زودتر از موعد و کاهش عملکرد از تبعات آلودگی است.

جلوگیری از بروز تنش در مزرعه، تنظیم تاریخ کاشت 
برای جلوگیری از هم زمانی مرحلة پرشدن دانه ها با 
تنش دمایی، آبیاری به موقع و کشت رقم های مقاوم 

و دیررس

پوسیدگی سیاه ساقه آفتابگردان:
این بیماری قارچی سبب شکستگی ساقه، بوته میری و افتادگی 
طبق می شود. شروع سیاه شدن ساقه از هر جای ساقه ممکن 

است ولی تا جایی که آب می رسد ادامه می یابد.

از  جلوگیری  و  مقاوم، کشت خطی  رقم های  کشت 
غرقاب شدن مزرعه و ایجاد زهکش مناسب در کنترل 

بیماری مؤثر است.

پوسیدگی نرم طبق:
این بیماری قارچی قهوه ای و نرم شدن طبق منتهی می شود. 
آلودگی توسط خراش پرندگان یا تگرگ ایجاد شود. دمای باال 
و بارندگی با تناوب دوره خشکی سبب شیوع بیماری می شود.

زراعی،  تناوب  رعایت  گیاهی،  بقایای  بردن  بین  از 
تیمار بذر با قارچ کش. کشت رقم هایی که طبق صاف 

و با خمش زاویه دار دارند.

پوسیدگی باکتریایی:
یک نوع بیماری ناشی از باکتری است و در گیاهان تنش دیده 
به ویژه در انتهای فصل و دوره های مرطوب رخ می دهد. بیماری 
به صورت سیاه شدن ساقه و بیشتر در ناحیة اتصال دم برگ به 
ساقه آشکار می شوند و توسط زخم حشرات شدت می یابد. در 

اثر آلودگی طبق ها پوسیدگی نرم و آبکی ایجاد می شود.

گیاهی،  بقایای  بردن  بین  از  زراعی،  تناوب  رعایت 
خودرو آفتابگردان های  و  هرز  علف های 
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ارزشیابی مرحله ای

مراحل کار
شرایط عملکرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، 
مکان و...(

نتایج 
نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(ممکن

کنترل 
آفت و 

بیماری های 
آفتابگردان 

مزرعه آفتابگردان، علف کش، 
قارچ کش، حشره کش، سمپاش، 

جعبه کلکسیون آفات و 
بیماری های آفتابگردان

باالتر از 
حد انتظار

مراحل  در  خسارت زا  بیماری های  و  آفات  تعیین 
و  آفات  کنترل  برای  مزرعه  پایش  رشد،  مختلف 
بیماری ها،  و  آفات  کنترل  زمان  تعیین  بیماری ها، 
تعیین روش آفات و بیماری ها، اجرای عملیات کنترل 
انتخاب  آفات و بیماری ها، تحلیل و استدالل دلیل 

روش های کنترل آفات و بیماری ها 

3

در حد 
انتظار

مراحل  در  خسارت زا  بیماری های  و  آفات  تعیین 
و  آفات  کنترل  برای  مزرعه  پایش  رشد،  مختلف 
بیماری ها،  و  آفات  کنترل  زمان  تعیین  بیماری ها، 
تعیین روش آفات و بیماری ها، اجرای عملیات کنترل 

آفات و بیماری ها

2

پایین تر از 
1کنترل نامناسب آفات و بیماری هاحد انتظار

نکته
مانند  زراعی  موارد  برخی  رعایت  بوته های ضعیف حمله می کنند.  به  بیشتر  آفت ها  و  بیماری زا  عوامل 
رعایت تناوب زراعی، خاک ورزی مناسب، از بین بردان بوته های خودرو و کنترل علف های هرز، تاریخ 
کاشت مناسب، تراکم و تغذیه مناسب و جلوگیری از بروز تنش می تواند به صورت چشمگیری در کاهش 

خسارت بیماری ها و آفات مؤثر باشد. 

پژوهش
کدام بیماری های آفتابگردان در منطقه شما مشاهده می شوند؟

جمع آوری نمونه بیماری آفتابگردان

از مزرعه آفتابگردان بازدید کنید، در صورت مشاهده بوته های بیمار آنها را جمع آوری کرده )تهیه عکس( 
و در کالس ضمن معرفی بیماری راه های کنترل آن را مورد بررسی قرار دهید.

فعالیت
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شرح کار:
1ـ عملیات قبل از شخم       2ـ خاک ورزی اولیه مزرعه       3ـ خاک ورزی ثانویه       4ـ تهیه و آماده سازی بذر آفتابگردان

5  ـ انجام عملیات کاشت بذر آفتابگردان                            6 ـ انجام آبیاری             7ـ کوددهی
8 ـ کنترل علف های هرز       9ـ کنترل آفات                   10ـ کنترل بیماری ها

استاندارد عملکرد:
با استفاده از ماشین های کاشت بستر مناسب برای کشت آفتابگردان را آماده نمایند. در زمان مناسب عملیات کاشت بذر آفتابگردان را انجام 

دهند و با رعایت اصول زیست محیطی و صرفه جویی در مصرف آب تا زمان برداشت از مزرعه نگهداری به عمل آورند.
شاخص ها:

1ـ تعیین درصد رطوبت خاک، تعیین ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک در مشاوره با کارشناسان، پخش کود دامی و کودهای پایه احتمالی
2ـ انتخاب و تنظیم ادوات خاک ورزی اولیه، اجرای عملیات شخم )  توجه به خاک ورزی های حفاظتی (

3ـ انتخاب و تنظیم ادوات خاک ورزی ثانویه، اجرای عملیات خاک ورزی ثانویه ) توجه به خاک ورزی های حفاظتی  (
4ـ انتخاب رقم مناسب، تعیین تراکم بوته، تعیین مقدار بذر مصرفی

5 ـ تعیین تاریخ کاشت آفتابگردان در منطقه، انتخاب روش کاشت، انتخاب ماشین های کاشت، تنظیم ماشین های کاشت، اجرای عملیات کاشت
6  ـ تعیین زمان و روش آبیاری، اجرای عملیات آبیاری

7ـ تعیین نوع و مقدار کودهای سرک، تعیین زمان و روش کوددهی سرک، انجام عملیات کود  دهی
8  ـ شناسایی نوع علف های هرز مزرعه، تعیین زمان کنترل ) قبل از 8 برگه شدن  (، انتخاب روش کنترل، اجرای عملیات کنترل علف های هرز

9ـ پایش آفات مزرعه در مراحل مختلف رشد آفتابگردان، تعیین روش و زمان کنترل آفات، اجرای عملیات کنترل آفات
10ـ پایش مزرعه برای کنترل بیماری خاص در مراحل مختلف رشد، تشخیص نوع بیماری، تعیین زمان و روش کنترل بیماری، اجرای عملیات 

کنترل بیماری

شرایط انجام کار:
2 هکتار زمین زراعی برای 16 نفر

ابزار و تجهیزات:
تراکتور از انواع رایج در کشور )حداقل 75 اسب بخار( ـ ادوات شخم ـ ماشین های خاک ورزی ـ ماشین های کاشت ـ بذر آفتابگردان ـ مواد و 

ملزومات مصرفی )قارچ کش، ...( ـ ماشین های سم پاش ـ علف کش ها ـ وسایل و تجهیزات آبیاری ـ کودهای معدنی و آلی

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

1آماده سازی بستر کشت آفتابگردان1

2کاشت آفتابگردان2

2نگهداری مزرعه آفتابگردان )  آبیاری و کوددهی، کنترل علف های هرز  (3

1کنترل آفات و بیماری ها4

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
با استفاده از لوازم ایمنی کار و رعایت نکات زیست محیطی و با در نظر گرفتن استفاده 

بهینه از منابع به ویژه آب کشت کار آفتابگردان را انجام دهید.
2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.

ارزشیابی شایستگی پرورش آفتابگردان
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 اگرچه سویا یکی از مهم ترین منابع تولید روغن های گیاهی در دنیا محسوب می شود.  

 از دانه این گیاه بیش از یک صد محصول تجاری تولید می شود.   

 از دانه سویا محصوالت لبني مانند شیر، پنیر، کره گیاهی )مارگارین(، فرآورده هاي دارویي مانند داروهاي   

ضدپوکي استخوان و ضد سرطان تولید می شود. 
 دانه سویا دو برابر گوشت قرمز و پنیر و ده برابر شیر پروتئین دارد.   

 کشت این گیاه به دلیل تثبیت بیولوژیکي نیتروژن، موجب تقویت خاك هاي زراعي مي شود.   

پرورش سویا

آیا می دانید که...؟
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اهمیت و ضرورت کاشت سویا
سویا یکی از مهم ترین گیاهان روغنی است که  از ابعاد مختلف دارای اهمیت است. کشت این گیاه به دلیل 
تثبیت بیولوژیکي نیتروژن، موجب تقویت خاك های زراعي می شود و ازنظر اکولوژیکی نقش مهمی در پایداری 
اکوسیستم های زراعی دارد. ازنظر مصرف نیز عالوه بر دانه، از شاخ و برگ آن به عنوان علوفه استفاده مي کنند. 
از دانه این گیاه بیش از 100 نوع فرآورده جانبی به دست می آید که ازنظر ارزش تجاری بسیار مهم می باشند. 
و  استخوان  پوکي  ضد  داروهاي  مانند  دارویي  فرآورده های  مارگارین،  پنیر،  شیر،  مانند  لبني  محصوالت 
گیاه  این  از محصوالت جانبی  تعدادی  تنها  غیره  و  نوشیدني، شکالت  مانند  ضدسرطان، محصوالت غذایي 
محسوب می شوند. پروتئین دانه سویا داراي کیفیت باالیي است و نقش مهمی در جیره غذایی دام و طیور 
دارد. از پروتئین دانه سویا می توان در غذاي انسان استفاده کرد. دانه سویا حدود 18 تا 22 درصد روغن و 35 
تا 40 درصد پروتئین دارد. پروتئین دانه دارای بسیاري از اسیدهاي آمینه ضروري است. کنجاله پروتئینی 

سویا نقش ویژه ای در تغذیه طیور دارد و در جیره غذایی دام نیز کاربرد دارد. 

ویژگی های گیاه شناسی سویا )لوبیای روغنی(
سویا گیاهی یک ساله و دولپه از تیره باقال1 است که به صورت بوته ای استوار و با شاخ و برگ زیاد رشد می کند. 
اما در مناطق معتدل و سرد نیز رشد می کند.  این گیاه متعلق به مناطق نیمه گرمسیر و گرمسیر است،  
ریشه سویا مستقیم و با انشعابات زیاد است. ریشه در عمق 30 تا40 سانتی متری خاك پراکنده است، اما در 
خاك های عمیق تا بیش از یک متر توسعه می یابد. رشد ریشه تا زمانی که ساقه رشد می کند ادامه می یابد 
و بسته به عادت رشدی گیاه پس از گلدهی در ارقام رشد محدود و در مرحله پر شدن دانه در ارقام رشد 

نامحدود متوقف می شود. 
در مناطق کشت سویا، روی ریشه برآمدگی هایی وجود دارد که به صورت گرد ظاهر می شوند که به آنها غده یا 
گره گفته می شود. این گره ها دارای باکتری هایی هستند که با ریشه سویا دارای همزیستی هستند و می توانند 

نیتروژن هوا را تثبیت و در اختیار گیاه قرار دهند.
ساقه سویا راست،گرد، غالباً کرك دار و تعداد شاخه آن به نوع رقم بستگي دارد. ارتفاع ساقه در ارقام تجاری 
سویا بیش از یک متر مي رسد. روی ساقه برآمدگی هایی وجود دارد که به آن گره گفته می شود. گره محل 
خروج برگ سویا است. گیاه کامل سویا مي تواند 19 تا 24 گره روی ساقه داشته باشد. در سویا تعداد ساقه هاي 

فرعي در ارقام دیررس زیاد بوده و برعکس در ارقام زودرس تعداد آنها کمتر است. 
برگ های سویا شامل برگ های لپه ای که روی گروه اول ساقه تشکیل می شود. برگ های تک برگچه ای که 

روی گره دوم تشکیل می شود و برگ های مرکب که سه برگچه اي بوده و از گروه دوم تشکیل می شوند. 

Leguminosae یا Fabaceae یا Papilionaceae ـ1
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برگچه ها نوك تیز تا تخم مرغی شکل و پهن، کرك دار هستند. دم برگ برگچه وسطي گیاه بلندتر از دو برگچه 
دیگر است. تنوع قابل توجهی نیز ازنظر اندازه برگ در ارقام سویا وجود دارد. شرایط حاصل خیزی خاك نیز در 
اندازه برگها دخالت دارد.  برگ های گیاه با نزدیک شدن به مرحله رسیدگي کامل ریزش کرده و گیاه رسیده 

کامل بدون برگ است.
گل هاي سویا کوچک به رنگ هاي سفید تا صورتی، ارغوانی و بنفش دیده می شوند. گل ها در سویا به صورت 
منفرد یا خوشه ای روی گره ها و از محل زاویه بین دم برگ و ساقه آشکار می شوند. گلدهي از بخش های میانی به 
سمت باال صورت مي گیرد. دوره گلدهی در سویا از کمتر از ده روز تا یک ماه در ارقام مختلف به طول می انجامد. 
گرده افشانی در این گیاه خودگشنی است و میزان دگرگشنی وابسته به فعالیت حشرات کمتر از یک درصد است. 
میوه گیاه سویا غالف یا نیام نامیده می شود. تعداد غالف در ارقام تجاری به طور متوسط بیش از 30 نیام در 
هر گیاه است. در هر غالف دو تا پنج دانه وجود دارد. هرچند بیشتر ارقام در هر غالف حدود سه دانه  دارند. 
رسیدن غالف ها در گیاه سویا به صورت یکنواخت نبوده و از بخش های میانی تا پایینی آغاز شده و به سمت 

انتهای گیاه گسترش مي یابد.

کامل کنید
در شکل )1( انواع برگ در گیاه سویا را بنویسید.

شکل 1ـ انواع برگ در سویا

شکل ٢ـ گل و میوه سویا
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رنگ دانه ها  می شود.  دیده  بیضی  تا  گرد  به صورت  سویا  دانه های 
در ارقام سویا متفاوت است و از کرم، زرد تا قهوه ای و سیاه دیده 
می شود. رنگ ناف نیز از مشخصات دیگر بذر سویا است. رنگ ناف 
ممکن است به رنگ روشن تا سیاه دیده شود. وزن هزار دانه سویا در 

بیشتر رقم های زراعی بین 60 تا 250 گرم تغییر می کند. 

شکل 3ـ دانه سویا

سازگاری )شرایط محیطی مناسب برای پرورش سویا( 
سویا در انواع مختلف خاك ها می تواند رشد کند، اما در خاك هاي لومي کاماًل زهکشي شده و حاصل خیز، 
فشرده،  در خاك هاي  نیستند.  مناسب  گیاه  این  برای  تولید مي کند. خاك های شنی  را  بیشترین محصول 
بوته هاي سویا کوچک و چوبي شده و رشد ریشه آنها محدود می شود. همچنین تعداد و فعالیت غده های 
تثبیت کننده نیتروژن روي ریشه کاهش می یابد. سویا در خاك هاي نسبتاً اسیدي تاکمی قلیایي رشد مي کند، 
اما pH مناسب براي گیاه در محدوده 6 تا 7 است. خاك هاي اسیدي و قلیایي فعالیت باکتري هاي همزیست 

تثبیت کننده نیتروژن را کاهش مي دهد.
سویا شرایط مرطوب آب وهوایي را می پسندد و بهترین رشد را در شرایط آب وهوایی معتدل دارد. سویا با نور 
کافی بیشترین عملکرد را تولید می کند، به ویژه در زمان رسیدن بهتر است هوا آفتابي باشد. کاهش شدت نور 
به دلیل ابري بودن هوا سبب کاهش تعداد شاخه هاي فرعي، گره های روی ساقه، غالف ها و درنتیجه کاهش 

عملکرد دانه مي شود.
میزان تحمل گیاه سویا به شرایط خشکي، بستگي به تاریخ کشت و استقرار گیاه، گروه رسیدگي، زمان و طول 
مدت شرایط خشکي دارد. دماهاي باال و طول روزهاي کوتاه، دوره رشد رویشی را کوتاه و دماهاي پایین و 

طول روزهاي بلند این دوره را طوالنی تر می کنند.

آماده سازی بستر کاشت

گیاهچه سویا بسیار حساس است و سختی خاك را نمی تواند تحمل کند. بنابراین تهیه بستر بذر مناسب 
برای ایجاد سبز یکنواخت ضروری است. هدف نهایي و اساسي از آماده سازی زمین تهیه بستری مناسب برای 
کشت است تا ماشین های کاشت بتوانند بذر را در عمق مناسب کشت کنند و عملیات داشت به ویژه آبیاری 

و برداشت محصول به درستی و ساده تر انجام شود. 
برای کشت بهاره بهتر است پس از برداشت محصول قبلی در فصل پاییز، زمین را شخم زد. درصورتی که 
انجام شخم در فصل بهار به تأخیر افتد، توجه به رطوبت خاك به ویژه در اراضي داراي خاك هاي سنگین بسیار 
اهمیت دارد. شخم خاك با رطوبت زیاد سبب فشردگی و تشکیل کلوخه هایی می شود که خرد کردن آنها 

بسیار دشوار است. پس از شخم زمین دیسک خورده و پس از تسطیح آماده کشت می شود.
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شکل 4ـ ماشین های آماده سازی زمین

شکل 5  ـ خروج جوانه سویا از خاک

در مناطقي که سویا به عنوان کشت دوم بعد از برداشت غالت مانند گندم،  جو یا بعد از برداشت برنج زودرس 
کشت مي شوند پس از برداشت، زمین شخم کم عمق یا نیمه عمیق خورده و پس از دیسک و تسطیح آماده 

کشت مي شود. 

در مناطقي که در طول فصل رشد،  بارندگي کافي وجود دارد به دلیل 
عدم آبیاري تهیه جوي و پشته ضروری نیست. اما در مناطقي که 
بارندگي کافي در طول فصل رشد وجود ندارد با استفاده از فاروئر، 

جوي و پشته ایجاد مي گردد. 
در بین گیاهان روغنی سویا از بیشترین وزن دانه برخوردار است. 
گیاه سویا به تراکم و سله خاك بسیار حساس است. این موضوع 
از  می کنند  کمی  شاخه  تولید  که  زودرس  رقم های  برای  به ویژه 
اهمیت زیادی برخوردار است. درصورتی که درصد سبز مزرعه کافی 
نباشد، استفاده بهینه از شرایط محیطی فراهم نمی شود  و عملکرد 

دانه در واحد سطح کاهش می یابد.

برای کاشت سویا را در جدولی مانند جدول زیر  از ماشین های تهیه زمین در منطقه خود  فهرستی 
بنویسید و در مورد مزایا و معایب آنها در کالس گفت وگو کنید.

خاک ورزی اولیه یا عکسنام وسیله
نقش و زمان استفادهتکمیلی

فعالیت
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در برخی مناطق، براي کاشت سویا از روش هاي بدون شخم استفاده می شود. در این شرایط بقایای گیاه قبلی 
پس از برداشت روی سطح زمین باقی می ماند. در استان های شمال کشور نیز از روش های بدون شخم در 

تولید سویا در تناوب با گندم استفاده می کنند. 

پژوهش
درباره چگونگی و زمان آماده سازی زمین برای کاشت سویا در منطقه خود از خبرگان محلی و کارشناسان 

پرس وجو کرده و در کالس ضمن ارائه به هنرآموز خود تحویل دهید.

شکل ٦ـ کشت سویا با روش بدون خاک ورزی

آماده سازی بستر کشت سویا

  آماده به کار شوید )به لباس کار و سایر اقدامات بهداشت فردی مجهز شوید(.  1
٢   لیست تجهیزات موردنیاز را فراهم کرده و از مسئول مربوطه تحویل بگیرید. سرویس و آماده سازی 

اولیه را انجام داده آماده به کار نمایید.
3   بعد از برداشت محصول قبلی، درصورت نیاز و امکان، زمین موردنظر را آبیاری کنید.

4   پس از گاو رو شدن )رسیدن به رطوبت مناسب(، زمین را شخم بزنید.
5   جهت خرد شدن کلوخ ها و بقایای محصول قبلی و همچنین یکنواختی خاك مزرعه، توصیه می گردد 
زمین موردنظر را ابتدا دیسک و سپس تسطیح کنید. )قطر کلوخه های متراکم بیش از 5 تا 10 

سانتی متر نباشد(
٦   سپس با توجه به آزمون خاك و توصیه کارشناسان، اقدام به پخش کودهای پایه به طور یکنواخت 

)قبل از آخرین دیسک یا ماله( در سطح زمین زراعی نمایید.
7   پس از سرویس و تمیز کردن ماشین های آماده سازی آنها را به مسئول مربوطه تحویل دهید.

8   گزارش کار را آماده کرده به هنرآموز خود تحویل دهید.

فعالیت
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ارزشیابی مرحله ای

مراحل کار

شرایط عملکرد
)ابزار،مواد، 

تجهیزات، زمان، 
مکان و...(

نتایج 
نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(ممکن

آماده سازی 
بستر کاشت 

سویا

تراکتور، گاوآهن، دیسک، 
پنجه غازی، لولر، زمین 
زراعی، سم پاش پشت 
تراکتوری، کودپاش کود 

دامی

باالتر از 
حد انتظار

تعیین درصد رطوبت خاك، تعیین ویژگی های خاك، انتخاب ادوات 
اجرای  خاك ورزی،  ماشین های  تنظیم  و  آماده سازی  خاك ورزی، 
انتخاب علف کش های  ثانویه،  ماشین های خاك ورزی  انتخاب  شخم، 
پیش کاشت، پخش علف کش های پیش کاشت و کود پایه، نرم کردن 
ماشین های  کردن  تمیز  و  سرویس  زراعی،  زمین  تسطیح  خاك، 
خاك ورزی، استدالل استفاده از روش های کم خاك ورزی و اهمیت آن

3

در حد 
انتظار

تعیین درصد رطوبت خاك، تعیین ویژگی های خاك، انتخاب ادوات 
اجرای  خاك ورزی،  ماشین های  تنظیم  و  آماده سازی  خاك ورزی، 
شخم، انتخاب ماشین های خاك ورزی ثانویه، انتخاب علف کش های 
پیش کاشت، پخش علف کش های پیش کاشت و کود پایه، نرم کردن 
ماشین های  کردن  تمیز  و  سرویس  زراعی،  زمین  تسطیح  خاك، 

خاك ورزی

2

پایین تر از 
1عدم آماده سازی مناسب زمین برای کاشت سویاحد انتظار

مراحل رشد سویا
مراحل رشد و  نمو گیاه سویا به دو مرحله اصلي شامل رشد رویشي و نمو زایشي تقسیم مي شود. مراحل رشد 
رویشي بعد از خروج از خاك، از باالترین گره اي که  برگ های کاماًل توسعه یافته دارد تعیین و شمارش مي شود. 
یک گره با برگ هاي کامالً توسعه یافته گره اي است که برگ باالي آن داراي برگهاي بازشده یا آشکارشده است. 

جوانه زنی بذر به صورت روخاکي1 است. 
مرحله نمو زایشی با باز شدن اولین گل در گیاه آغاز می شود. شاخه ها چند روز دیرتر از ساقه اصلي گل می دهند. 
در ارقام رشد نامحدود ارتفاع گیاه کمتر از 50 درصد زمان رسیدگي است اما در ارقام رشد محدود زمان گلدهی 
هم زمان با توقف رشد رویشی و ارتفاع گیاه است. مرحله شروع تشکیل غالف با آشکار شدن غالف ها آغازشده 
و با رشد سریع غالف ادامه می یابد. مرحله آغاز پر شدن دانه به وسیله رشد سریع دانه و پر شدن دانه مشخص 
می شود. در این مرحله ارقام رشد نامحدود، گیاه به حداکثر ارتفاع، تعداد گره و سطح برگ رسیده است. سرعت 
تثبیت نیتروژن به حداکثر رسیده و بعد ازآن رو به کاهش می رود و دانه یک دوره سریع انباشت مواد غذایي را 
شروع می کنند. زرد شدن برگ ها )پیري ظاهري( کمي بعد از پر شدن کامل حفره غالف آغاز و تا رسیدن کامل 
ادامه می یابد. زرد شدن و ریزش برگ ها از پایین ترین گره شروع می شود. شروع رسیدن با ظهور یک غالف 
معمولي روي ساقه اصلي به رنگ رسیده )معموالً قهوه ای و یا قهوه ای مایل به زرد برحسب رقم( مشاهده می شود.

کاشت سویا

Epigeal ـ1
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VE خروج: لپه ها از سطح خاك بیرون آمده اند و به خوبی بازشده و دیده می شوند.

VC ظهور برگ تک برگچه ای

V1 ظهور اولین برگ سه برگچه ای 

V٢ ظهور دومین برگ سه برگچه ای 

V4 ظهور چهارمین برگ سه برگچه ای 

 V)n( ظهور n امین برگ سه برگچه ای که بسته به نوع رقم و منطقه کشت می تواند متفاوت باشد.

R1 شروع گلدهي: وجود یک گل دریکی از گره های ساقه اصلی

R2 گلدهي کامل: وجود یک گل در یک از دو گره باالی ساقه

R3 شروع تشکیل غالف: وجود غالفی به طول 5 میلی متر دریکی از چهار گروه باالی ساقه اصلی

R4 غالف کامل: وجود غالفی به طول 2سانتی متر دریکی از چهار گروه باالی ساقه اصلی

R5
شروع پر شدن دانه: دانه ای به طول 3 میلی متر دریکی از غالف های تشکیل شده در چهار گره 

باالی ساقه

جدول 1ـ مراحل رشد رویشی سویا

جدول ٢ـ مراحل نمو زایشی سویا
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تناوب زراعی 
انتخاب نوع گیاهان مورد کاشت در تناوب و تقدم و تأخر آنها باید به شکلی باشد که عالوه بر سازگاری محیطی، 
باشد.  نیز  بیماری ها  و  آفات  هرز،  علف های  کنترل  هزینه  کردن  کم  و  )درآمد(  اقتصادی  نیازهای  پاسخگوی 
باکتری های روی ریشه سویا نیتروژن هوا را تثبیت می کند. مقداری از این نیتروژن در خاك باقی می ماند و زراعت 
بعدی به نیتروژن کمتری نیاز خواهد داشت. همچنین نقش مؤثری در اصالح بافت خاك دارد. تناوب مناسب سبب 
شکسته شدن چرخه عوامل آفات و بیماری می شود و تراکم علف های هرز را کاهش می دهد. کشت سویا پس از 

برداشت زراعت اول به صورت کشت دوم می تواند درآمدزا باشد.
در مناطق معتدل می توان سویا را بعد از برداشت گندم، جو و کلزا کشت کرد. در استان های شمال کشور مانند 
استان گلستان سویا بعد از برداشت محصول گیاهانی همچون گندم، جو، سیب زمیني، کاهو و باقال کاشته مي شود.

فکر کنید
به نظر شما قرار گرفتن گیاهان خانواده باقال )لگوم( مانند نخود، لوبیا قبل یا بعد از سویا در تناوب زراعی 

انتخاب درستی است یا خیر؟

تاریخ کاشت سویا 
کشت سویا هم به صورت بهاره و هم در زراعت تابستانه انجام می شود. گیاه سویا توانایی تحمل سرما را ندارد. اصوالً 
زمانی که دمای خاك در عمق کاشت به 10 درجه سلسیوس برسد، می توان اقدام به کاشت سویا کرد. زمانی باید 
سویا را کشت کرد که مطمئن باشیم سرمای اوایل بهار رخ نمی دهد. درکشت بهاره معموالً از نیمه اردیبهشت انجام 
می شود. اما کشت تابستانه بسته به تاریخ برداشت محصول گیاهان پاییزه و با توجه به شرایط آب و هوایی، بین 

پژوهش
در منطقه شما سویا با کدام گیاهان زراعی در تناوب قرار می گیرد. چند مدل پیشنهادی را از کارشناسان 

زراعی و خبرگان محلی پرس وجو کرده در گزارشی به هنرآموز خود تحویل دهید.

R6
پر شدن کامل دانه: دانه ها حفره غالف تشکیل شده دریکی از چهار گره ساقه اصلی را کامل پر 

می کنند.

R7 شروع رسیدن: یک غالف طبیعی روی ساقه اصلی به رنگ رسیدگی درمی آیند.

R8 رسیدن کامل دانه: 95 درصد  غالف ها به رنگ رسیدگی درمی آید.
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پژوهش
آیا در مناطق سرد و معتدل سرد اگر به دلیل محدودیت منابع آب، کشت سویا در تابستان امکان پذیر 
نباشد، می توان سویا را در اوایل فصل بهار کشت کرد؟ دالیل و راهکارهای خود را در کالس ارائه دهید.

گفت و گو
کاشت زودهنگام یا دیرهنگام سویا در منطقه شما سبب چه مشکالتی می گردد؟

10خرداد، تا 20تیر ماه است. در مناطق گرم مانند خوزستان کشت سویا پس از برداشت محصول گیاهان پاییزه 
در نیمه دوم تیرماه انجام می شود. عملکرد دانه سویا درکشت بهاره از کشت تابستانه بیشتر است. 

طول دوره رشد درکشت بهاره بیشتر از کشت تابستانه است. بنابراین می توان از ارقام با طول دوره رشد بیشتر 
درکشت بهاره استفاده کرد. رقم های زودرس سویا را می توان درکشت دوم  یا تابستانه کشت کرد. در مناطقی 
که رقم های دیررس کاشته می شود در فصل بهار سویا را می کارند. با توجه به اینکه سویا در اواخر تابستان، 
اوایل تا نیمه پاییز می رسد، زمانی باید سویا را بکاریم که اطمینان داشته باشیم زمان رسیدن با دمای پایین 

هوا مواجه نشود و شرایط بدون بارندگی برای برداشت سویا فراهم باشد.

10987٦543٢1000000

زودرسدیررس

انتخاب بذر 
از 80 درصد است. رقم های سویا  اندازه و وزن یکنواخت و داراي درصد جوتنه زنی بیش  ازنظر  بذر خوب 
زایشي  نمو  وارد مرحله  روز معیني  رقم در طول  و هر  نشان مي دهند  روز  به طول  قابل توجهی  حساسیت 
مي شود. رقم های سویا ازنظر طول دوره رشد به 13 گروه از ooo،oo،o، یک تا ده تقسیم می شوند با افزایش 
گروه رشدی طول دوره رشد رقم ها افزایش می یابد بنابراین گروه ooo زودرس ترین و گروه 10 دیررس ترین 

رقم ها را در خود جای داده است. در کشور ما امکان کاشت رقم های گروه دو تا هفت وجود دارد. 

آزمایش های انجام شده در مناطق مختلف کشور نشان داده است که رقم های گروه های 2 و 3 زودرس براي 
مناطق معتدل و سرد مانند البرز، آذربایجان غربي و استان لرستان، گروه هاي 3 ، 4 و 5 براي مغان، استان های 
گلستان و مازندران و رقم های دیر رس تر براي کشت در مناطق گرم جنوب کشور مانند دزفول مناسب بوده اند. 
به  تیرماه است، کشت رقم های متعلق  نیمه  استان خوزستان  اینکه زمان کشت دوم در شمال  به  با توجه 
گروه هاي 6 و 5 در چنین شرایطي پیشنهاد می شود. طول دوره رشد سویا درکشت اول 120ـ140 روز و 

درکشت دوم 100ـ120 روز در مناطق مختلف کشور با توجه به گروه رشدی ارقام است.
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جدول 3 ـ گروه های رشدی و ارقام سویا براي مناطق مختلف کشور

ارقام مناسبگروه رشدینام استانردیف
سحر ـ ویلیامز ـ کتول ـ ساری ـ تالر ـ امیر ـ تالر5 ـ3گلستان1
ویلیامز ـ زان ـ صبا ـ پارسا3اردبیل2
ساري ـ تالر ـ نکادر ـ کاسپین ـ تپور5 ـ4مازندران3
ویلیامز ـ صبا ـ پارسا ـ کوثر3ـ2لرستان4
صفی آبادی ـ سالند ـ کتول7ـ5خوزستان دزفول )کشت دوم(5

فکر کنید
  درصورتی که مزرعه سویا از تراکم کمتر از حد مطلوب برخوردار باشد چه مشکالتی پیش می آید؟   

  چرا تراکم کمتر از حد مناسب در رقم های زودرس سویا، از حساسیت بیشتری برخوردار است؟   

میزان مصرف بذر و تراکم گیاه در واحد سطح 
میزان مصرف بذر تحت تأثیر تراکم گیاهی قرار دارد. تراکم گیاهی مناسب برای سویا به طول دوره رشد گیاه 
و زمان کاشت آن بستگی دارد. میزان مصرف بذر سویا 80ـ60 کیلوگرم در هکتار بسته به طول دوره رشد 
رقم و کشت بهاره یا تابستانه تغییر می کند. درکشت تابستانه تراکم گیاهی را بیشتر از کشت بهاره در نظر 
می گیرند. همچنین رقم های دیررس به دلیل آنکه رشد بیشتری می کنند از تراکم کمتری نسبت به رقم های 
زودرس برخوردارند. تراکم گیاه سویا در رقم های زودرس و میان رس حدود 35 تا 50 گیاه در مترمربع و 

رقم های دیررس بین 20 تا30 گیاه در مترمربع است.
جمعیت گیاهي مناسب )تراکم مناسب( تأثیر زیادی بر میزان عملکرد دانه مي گذارد و در هر منطقه باید تعیین 
گردد. جمعیت باالتر گیاه در واحد سطح، موجب تشکیل اولین غالف ها در ارتفاع باالتري نسبت به سطح خاك 
مي گردد و برداشت مکانیزه محصول را ساده تر می کند. با این حال باید توجه داشت مصرف بیش  از اندازه بذر 
سبب خوابیدگی )ورس( گیاهان به ویژه درکشت با فواصل کم بین ردیف ها مي شود. کاهش تولید شاخه، تعداد 

غالف و تعداد دانه در بوته از معایب دیگر تراکم بسیار بیشتر از حد مطلوب است. 

پژوهش
رقم های سویای قابل کشت در منطقه خودتان را از خبرگان محلی و کارشناسان پرس و جو کرده، ویژگی 

هر رقم را نیز یادداشت کرده در گزارشی به هنرآموز خود تحویل دهید.

در مزارعی که تراکم مزرعه به دلیل جوانه زنی نامناسب یا حمله آفات یا شیوع بیماری های گیاهی کاهش یافته 
است ارقامی که توانایی تولید ساقه فرعی یا شاخه های بیشتری دارند می توانند محصول بیشتری تولید کنند.

درصورتی که به دلیل آماده سازی نامناسب زمین یا نبود کارنده مناسب، احتمال سبز شدن بذرها در مزرعه 
کاهش یابد، باید میزان مصرف بذر را افزایش داد تا به تراکم گیاهی مناسب دست یافت.
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شکل 7ـ مقایسه سبزینگی مزرعه سویا در روش های کاشت

شکل 8ـ آرایش کاشت یک ردیفه و دو ردیفه سویا

پژوهش
در یک پژوهش میدانی از کشاورزان خبره و کارشناسان کشاورزی در منطقه خود تراکم بوته و مقدار بذر 
موردنیاز برای رقم های قابل کشت در منطقه خود را پرس وجو کرده و در جدولی به کالس گزارش نمایید.

تغییر در تراکم با توجه به الگوی کاشت از طریق تغییر در فواصل بین ردیف ها و تغییر در فاصله های روی 
ردیف امکان پذیر است. کاهش فاصله ردیف های کشت به دلیل پوشش سریع تر گیاه در سطح خاك می تواند 

افزایش عملکرد را به دنبال داشته باشد. 
آرایش کاشت سویا به دو صورت زیر است:

 دو ردیف کاشت روی هر پشته به عرض 75 سانتی متر: در چنین شرایطی برای دستیابی به تراکم مطلوب   

فاصله بوته ها روي خطوط کاشت 8  ـ3 سانتي متر با توجه به زمان کشت، طول دوره رشد و رقم توصیه مي شود. 
 یک ردیف کاشت بر روی پشته به عرض50 تا ٦0 سانتی متر: در این صورت فاصله گیاهان روی ردیف   

تراکم  با  ارقام زودرس  یا دیررس بودن رقم بین 5  ـ3 سانتی متر تغییر می کند.  به زودرس  با توجه  کاشت 
می شوند. کاشته  بیشتری 

در مناطقی که نیاز آبی سویا از طریق بارندگی تأمین می شود. سویا روی زمین مسطح کاشته می شود. در 
از  نیز درنظر گرفت. در فاصله خطوط کاشت کمتر  چنین شرایطی می توان فاصله خطوط کاشت را کمتر 
50 سانتی متر امکان استفاده از کولتیواتور برای از بین بردن علف های هرز وجود ندارد و الزم است از طریق 

روش های شیمیایی و تناوب، مدیریت علف های هرز را انجام داد.
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با انتخاب باکتری مناسب در هر منطقه میزان تثبیت 
بر  افزایش یافته و عالوه  از طریق همزیستی  نیتروژن 
از  مالی،  هزینه  و  نیتروژنی  کودهای  مصرف  کاهش 
تخریب ساختمان خاك و آلودگی آب به دلیل مصرف 

می شود. جلوگیری  شیمیایی  کود 
مؤثر  باکتري ها  فعالیت  در  مناسب  محیطي  شرایط 
تکثیر  باشد،  بیشتر  خاك  آلي  مواد  هرچه  است، 
این  بر  عالوه  بود.  خواهد  بیشتر  باکتري ها  فعالیت  و 
بیشتر  بقاء  به  نیز  مناسب  زهکشي  و  تهویه  رطوبت، 

مي کند. کمک  باکتري ها 

در صورتی که غده های روی ریشه را از وسط به دو نصف کنید، وجود رنگ قرمز پررنگ نشان دهنده فعالیت 
باکتری ها است و بقیه رنگ ها نشانه فعالیت کم یا فعالیت نکردن باکتري است. بیشترین فعالیت تثبیت نیتروژن 
غده ها در زمان حداکثر گل دهي تا زمان پر شدن دانه ها رخ مي دهد و پس  از آن فعالیت تثبیت نیتروژن شروع 

به کاهش مي کند. 

شکل 9ـ همزیستی باکتری با ریشه سویا

گفت و گو
توضیح دهید چرا عواملي مانند آتش زدن مزرعه، غرقاب نمودن کشت به مدت طوالني، سله طوالنی مدت 

و خشکي مي توانند موجب کاهش جمعیت و فعالیت باکتري ها گردند.

آغشته سازي بذر با باکتري 
درصورت تلقیح بذر با باکتری همزیست سویا1 یا وجود باکتری با جمعیت مناسب یا در خاك کنار ریشه، 
باکتری همزیست بر روی ریشه سویا به صورت غده هایی که قطر آنها چند میلی متر است تشکیل می شوند. 
باکتری همزیست سویا مواد غذایی موردنیاز خود را از گیاه گرفته و به یون آمونیوم )نیتروژن قابل استفاده برای 
گیاه( تبدیل می کند. بنابراین آغشته سازی بذر با باکتری ضروری است و عدم آغشته سازی سبب کاهش رشد 

رویشی شده و تأثیر منفی بر نمو زایشی می گذارد که سرانجام سبب کاهش عملکرد دانه می شود.

گفت و گو
چرا در رقم های زودرس فاصله خطوط کاشت را کمتر از ارقام متوسط رس و  دیررس در نظر می گیرند.

  آیا فاصله خطوط کشت بسته به زمان کاشت نیز تغییر مي کند؟  

  چرا درکشت اول ) بهاره( فواصل خطوط بیشتر است. اما درکشت دوم )تابستانه( فواصل خطوط را   

باید درنظر گرفت؟ کمتر 

Bradurhizobium japonicum ـ1



پودمان 2: پرورش گیاهان روغنی

151

شکل 11ـ باکتری های تلقیح کننده بذر سویا

شکل 10ـ گره های باکتریایی روی ریشه سویا

توجه
مصرف نیتروژن به میزان 25 تا 30 کیلوگرم در هکتار به هنگام کشت در زراعت سویا توصیه می شود. 
فعالیت  به دلیل کاهش  بلکه  نیست  مؤثر  دانه  افزایش عملکرد  در  نه تنها  نیتروژن  اندازه  بیش از  کاربرد 

باکتری ها ممکن است موجب کاهش عملکرد شود.

برای اطمینان از فعالیت باکتری در خاك هنگام رشد گیاه معموالً بذر را با باکتری در زمان کاشت آغشته 
می کنند. در روش آغشته سازي که مرسوم ترین روش است، یک بسته باکتری به وزن حدود 200 گرم برای 

بذر مورد نیاز یک هکتار سویا کافی است. 

پس از آماده به کار شدن )به لباس کار و سایر اقدامات بهداشت فردی مجهز شوید( مساحت زمین خود 
را مشخص کنید.

با در  نظر گرفتن شرایط الزم )رقم، تاریخ و روش کاشت و...( مقدار بذر مورد  نیاز را تعیین کنید و جهت 
آغشته سازی تحویل بگیرید.

فعالیت
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روش کاشت
کشت سویا به دو صورت خشکه کاری و نم کاری )هیرم کاری( انجام می شود:

خشکه کاری: در این روش پس از آماده سازی زمین، خطوط کشت ایجاد شده و کاشت بذر سویا در خاك 
انجام می شود. در این روش پس از کاشت اقدام به آبیاری می شود.

فکر کنید
با توجه به اینکه در زمان جوانه زنی، لپه های بزرگ سویا به روی خاك می آیند و برای این کار انرژی زیادی 

صرف می شود. روش خشکه کاری چه معایبی دارد؟

نم کاری: در این روش پس از برداشت محصول قبل و جمع آوری یا خرد کردن کلش آن، زمین را آبیاری کرده 
و هنگامی که رطوبت آن به حد گاو رو رسید با استفاده از ردیف کار کشت سویا انجام می گیرد. به این ترتیب 

شرایط خاك )رطوبت مناسب و نبودن سله( برای سبز شدن بسیار مناسب خواهد بود. 

شکل 1٢ـ مزرعه سویا پس از کاشت به روش نم کاری

برای اطمینان از آغشته سازی مناسب به نکته های زیر توجه کنید:
 استفاده از محلول ده درصد قند به جای استفاده از آب  

 باید توجه داشت که بذر فقط باید مرطوب باشد زیرا با خیس شدن بذر پوست آنها کنده  شده و قوه نامیه   

خود را از دست مي دهد. 
 پاکت محتوي باکتري باید در جاي خنک و خشک نگهداري شود.  

 عمل آغشته سازي در سایه و دور از تابش آفتاب انجام گیرد.  

 بالفاصله پس از آغشته سازي کشت انجام گیرد.  

باکتري ها در زمین خشک براي مدت طوالني توان زنده ماندن را ندارند. بنابراین در صورت کشت به روش 
خشکه کاری بهتر است بالفاصله پس از کاشت آبیاري انجام شود.

آغشته سازی بذر با باکتری همزیست

پس از آماده به کار شدن با امید به خداوند یکتا بذرهای موردنیاز را با رعایت نکات بهداشتی، زیست محیطی 
و اصول فنی با باکتری همزیست سویا تلقیح نمایید. مقدار مصرف باکتری را با توجه به برچسب پاکت 

و تأیید هنرآموز تعیین نمایید.

فعالیت
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گفت و گو
برتری کشت سویا به روش نم کاری نسبت به روش خشکه کاری را در کالس بیان کنید.

گفت و گو
درصورتی که عمق کاشت سویا کمتر یا بیشتر شود. چه مشکالتی برای سبز شدن گیاه ممکن است پیش 

بیاید.

به طورکلی بر اساس شرایط آبیاری، سویا به دو صورت کاشته می شود:
 در مناطقی که نیاز آبی گیاه از بارندگی تأمین می شود، نیازی به ایجاد جوی و پشته در خاك نیست و سویا   

به صورت مسطح کشت می شود.
 در مناطقی که نیاز آبی سویا با آبیاری تأمین می شود و با توجه به حساسیت سویا به غرقابی به ویژه در زمان   

سبز شدن، با ایجاد جوی و پشته کشت می شود.
براي دستیابي به عملکرد بیشتر، سویا باید به روش ردیفی کشت گردد تا همۀ مراقبت های آن شامل آبیاري، 

وجین، سله شکني و مبارزه با آفات و بیماری ها بهتر انجام شود. 

ماشین های کاشت سویا 
با استفاده از انواع کارنده های ردیف کار به ویژه پنوماتیک می توان سویا را کشت نمود. در مناطقی که نیاز آبی 
سویا از طریق بارندگی تأمین می شود فاصله کشت را کمتر در نظر می گیرند. کارنده را باید به گونه ای تنظیم 

کرد که عمق کاشت بذر سویا با توجه به شرایط )بافت خاك، تاریخ کاشت و ...( 3 تا 5 سانتی متر باشد.

شکل 14ـ کشت سویا با ردیف کار پنوماتیک 
دوردیفه

شکل 13ـ میزان سبزینگی سویا در کشت با 
دوردیفه پنوماتیک  ردیف کار 

در برخی مناطق نیز از عمیق کار دیم غالت برای کشت سویا به روش نم کاری استفاده می شود. اما پژوهشگران 
زراعت باور دارند، درکشت دو ردیفه با ردیف کار پنوماتیک میزان سبز شدگی و یکنواختی بهتر است.
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شکل 15ـ میزان سبزینگی سویا در کشت با عمق 
کار غالت

شکل 1٦ـ کشت سویا با عمق کار غالت

یادآوری
در سال گذشته تنظیم ماشین های کشت را آموختید برای یادآوری همراه هنرآموز خود از ماشین کاشت 

سویا بازدید کنید و با راهنمایی هنرآموز خود انواع تنظیمات آن را برای سایر هنرجویان توضیح دهید.

یادآوری
روش آغشته سازی بذرهای موردنیاز برای یک هکتار را روی پالستیک تمیز و یا درون بشکه دوار ریخته، 
کاماًل  بذرها  تا  نمایید  اضافه  بذرها  به  و  کرده  کاماًل حل  2لیتر(  )حدود  آب  در  را  بذر  عامل چسبنده 

پژوهش
از خبرگان محلی و کارشناسان زراعی روش های کشت سویا را در منطقه خود پرس وجو کنید و تعیین 
برای  محدودکننده  عوامل  است؟  مناسب تر  شرایطی  چه  گرفتن  درنظر  با  روش  هر  به کارگیری  کنید 

انتخاب روش دلخواه را نیز پرس وجو کرده و نتیجه را به هنرآموز خود گزارش نمایید.

کاشت سویا

لیست تجهیزات موردنیاز را فراهم کرده و از مسئول مربوطه تحویل بگیرید.
مراحل انجام کار:

  آماده به کار شوید. )لباس مناسب کار بپوشید، بهداشت ایمنی فردی را مدنظر قرار دهید(  1
٢   مقدار بذر موردنیاز را مطابق توصیه کارشناسان و مساحت زمین خود تعیین و آماده )تلقیح باکتری 

همزیست( کشت نمایید. )برای اطمینان مقداری بذر اضافی همراه داشته باشید(

فعالیت
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ارزشیابی مرحله ای

مراحل کار
شرایط عملکرد

)ابزار،مواد، تجهیزات، زمان، 
مکان و...(

نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(نتایج ممکن

کاشت سویا
ردیف کار، بذر سویا، باکتری 
ریزوبیوم ژاپونیکوم، مزرعه 

آماده کاشت

باالتر از حد 
انتظار

مصرفی،  بذر  مقدار  تعیین  رقم،  انتخاب 
تلقیح بذر با باکتری ریزوبیوم، تعیین تاریخ 
کاشت، تعیین روش کاشت، انتخاب ماشین 
ماشین  تنظیم  و  آماده سازی  سویا،  کاشت 
سویا،  کاشت  عملیات  اجرای  سویا،  کاشت 
تحلیل و استدالل دلیل انتخاب روش کاشت 

انتخابی

3

در حد انتظار

مصرفی،  بذر  مقدار  تعیین  رقم،  انتخاب 
تلقیح بذر با باکتری ریزوبیوم، تعیین تاریخ 
کاشت، تعیین روش کاشت، انتخاب ماشین 
ماشین  تنظیم  و  آماده سازی  سویا،  کاشت 
کاشت سویا، اجرای عملیات کاشت سویا

2

پایین تر از 
1عدم کاشت یکنواخت بذر سویاحد انتظار

چسبناك شوند سپس باکتری را تدریجاً روی بذر بپاشید. بذر را با دست و یا حرکت دادن بشکه دوار 
کاماًل مخلوط نمایید. پس از پایان عملیات تلقیح بذر، آن را در سایه پهن کنید تا بذر خشک شود. بذرهای 

تلقیح شده آماده کشت می باشند.
  ماشین های کاشت و تراکتور را تحویل بگیرید. سالمت آنها را بررسی کرده و آماده به کار نمایید.  1

٢   بذر و کود تهیه شده را در مخزن های مربوطه بذرکار بریزید.
3   تنظیمات ریزش بذر و کود را مطابق دستورالعمل ماشین کارنده و مقدار بذر توصیه شده انجام دهید.

توجه:
درصورتی که به هر دلیلی دستورالعمل گفته شده در دسترس نباشد یا با تنظیمات دستگاه به دلیل تعمیرات 

مطابقت نداشته باشد می بایست دستگاه را کالیبره کنید. )به کتاب کاشت گیاهان زراعی مراجعه شود.(
با سایر  بهداشت و همکاری  و  ایمنی   ، نوبت، نظم  )رعایت  انجام دهید.  نوبت  به  را  4   عملیات کاشت 

است.( آموزی  مهارت  از  بخشی  هنرآموز خود  و  هنرجویان 
5   پس از پایان عملیات کاشت در سرویس و تمیز کردن دستگاه ها مشارکت کنید و گزارش کار خود را 

آماده و تحویل دهید.
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شکل 17ـ مراحل حساس به کم آبی سویا

پژوهش
از کارشناسان و کشاورزان خبره برای انتخاب بهترین روش آبیاری سویا در منطقه خود پرس وجو کرده 

با توجه به شرایط و امکانات هنرستان کدام روش آبیاری مناسب تر است؟

نگهداری مزرعه سویا

آبیاری
میزان نیاز آبی سویا 5500  ـ3500 مترمکعب است. تعداد دفعات آبیاری در طول دوره رشد بسته به تاریخ 

کاشت، شرایط آب و هوایی، بافت خاك و روش آبیاری متفاوت می باشد. 
با توجه به تلقیح بذر با باکتری در صورت خشکه کاری، بهتر است که پس از کشت، مزرعه آبیاری شود. اما 
درصورتی که رطوبت کافی در خاك وجود داشته باشد می توان آبیاری را با توجه به شرایط به تأخیر انداخت. 
افزایش دمای هوا، فاصله  با  آبیاري مي گردد.  تا 15 روز  از سبز شدن مزرعه هر 7  در مناطق معتدل پس 
آبیاری ها کاهش می یابد. در اوایل دوره رشد فاصله آبیاری ها را کمتر و با کامل شدن پوشش مزرعه توسط 
گیاه فاصله آبیاری ها را افزایش می دهند. گیاه سویا در دو مرحله گلدهي و پر شدن دانه به کم آبی حساسیت 
بیشتری نشان می دهد. کمبود آب موجب ریزش گل ها و تولید دانه هاي ریز مي شود، درنتیجه عملکرد دانه 

را به مقدار قابل توجهی کاهش می دهد.

آبیاري مناسب موجب درشتي دانه و افزایش مقدار روغن دانه مي شود. درکشت اول مناطقي که در فصل بهار 
از بارش کافي برخوردارند مانند گرگان و مازندران کشت بدون آبیاري یا با یک یا دو آبیاري تکمیلي قابل انجام 
است. اما مناطقي که در طول دوره رشد بارندگي ندارند، براي دستیابي به عملکرد خوب نیاز به آبیاري است.
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شکل 18ـ روش های آبیاری سویا

تغذیه سویا
نیاز سویا به نیتروژن زیاد است. اما بیشتر نیاز نیتروژنی گیاه از راه فعالیت باکتري هاي همزیست با ریشه تأمین 
مي شود. در اوایل دوره رشد تا حدود یک ماه پس از سبز شدن، نیاز نیتروژنی سویا از خاك تأمین می شود 
و پس ازآن با فعالیت باکتری های همزیست سویا و تشکیل غده ها روی ریشه، نیاز نیتروژنی گیاه از نیتروژن 

هوا تأمین می شود.

آبیاری مزرعه سویا

در مراحل مختلف رشد مزرعه را پایش نمایید و زمان آبیاری را تعیین کنید. پس از تأیید هنرآموز، 
آبیاری مزرعه را انجام دهید و در جدولی مانند جدول زیر یادداشت نموده و به هنرآموز خود تحویل 

دهید.

تاریخ کاشت:                                     مساحت زمین:                            بافت خاک:

............سومین آبیاریدومین آبیاریاولین آبیاری
تاریخ 
آبیاری

مدت 
آبیاری

تاریخ 
آبیاری

مدت 
آبیاری

تاریخ 
آبیاری

مدت 
آبیاری

تاریخ 
آبیاری

مدت 
آبیاری

تاریخ 
آبیاری

مدت 
آبیاری

تاریخ 
آبیاری

مدت 
آبیاری

فعالیت
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در حقیقت در تثبیت نیتروژن توسط باکتری های سویا سه مرحله وجود دارد که عبارت اند از:
 در مرحله قبل از گلدهی که بین 30 تا 50 درصد نیتروژن تثبیت می شود.  1

٢  در مرحله گلدهی تا تشکیل دانه که با حداکثر رشد و نمو گیاه همراه است. در این مرحله، تثبیت نیتروژن 
سریع تر شده و غده ها بین 80 تا 90 درصد نیتروژن تثبیت شده را منتقل می کند.

3  مرحله پر شدن دانه ها که با توقف رشد گیاه همراه است. در این مرحله تثبیت نیتروژن شروع به کند شدن 
کرده و رنگ داخل غده ها از قرمز پررنگ به صورتی، سبز و کرم تغییر می یابد که نشان دهنده عدم فعالیت 
باکتری ها است. کاهش جریان مواد فتوسنتزی به طرف ریشه ها که در اثر حرکت مواد پرورده به طرف دانه 
صورت می گیرد ممکن است تثبیت نیتروژن و جذب عناصر غذایی را که در این مرحله گیاه به مقادیر زیادی 

از آنها نیاز دارد را محدود کند.
در شرایط وقوع تنش های محیطی میزان انتقال مواد غذایی از گیاه به غده ها کاهش می یابد. بنابراین فعالیت 
باکتری ها کاهش می یابد و نیتروژن کمتری تثبیت می شود. درصد نیتروژن جذب شده در اندام های مختلف 

گیاه در طول دوره رشد رویشی و نمو زایشی در شکل زیر نشان داده شده است. 

در خاك هایی که از نظر حاصلخیزی ضعیف هستند، باید به خاك فسفر اضافه کرد. در خاك هاي اسیدي 
مصرف کود  فسفر را باید افزایش داد. زیرا مقداري فسفر در خاك تثبیت و از دسترس گیاه خارج می گردد. 
اضافه کردن فسفر به خاکي که دچار کمبود  پتاسیم باشد تأثیر چنداني در افزایش عملکرد نخواهد داشت. 
میزان مصرف کود با توجه به آزمایش های خاك شناسي تعیین می شود . اما به طور معمول حدود 50 کیلوگرم 

اوره و 150ـ100 کیلوگرم فسفات آمونیم قبل از کاشت به زمین اضافه می شود. 
سویا در هنگام رشد رویشي خود به مقدار زیادي پتاسیم نیاز دارد. کاربرد 100 تا 200 کیلوگرم سولفات 

پتاسیم در مزرعه با توجه به آزمون خاك توصیه مي شود.
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CuZnMnFeMoClBSMgCaK2OP2O5N
اجزای گیاه

g/tKg/t

دانه ها104030705237205/423201051

بقایای گیاهی1621100390227857104/79/2185/432

کل گیاه266113046075157715/46/712/23815/483

درصد خارج شده توسط دانه38662315714626353025536561

استفاده از کودهای آلی در مزرعه سبب رشد بهتر سویا در مزرعه می شود. کود دامی، کود سبز و کاه و کلش 
شرایطی  چنین  در  می شوند.  سویا  دانه  عملکرد  افزایش  سبب  شوند  پوسیده  خوبی  به  درصورتی که  گندم 

فعالیت باکتری های روی ریشه نیز افزایش می یابد و توانایی تثبیت نیتروژن نیز افزایش می یابد. 
در خاك هایی که ازنظر حاصلخیزی ضعیف هستند عالوه بر استفاده از کودهای پرمصرف الزم است از کودهای 
کم مصرف یا عناصر ریزمغذی نیز استفاده کرد. در بین عناصر ریزمغذی، کمبود آهن و روی ممکن است در 
مزرعه مشاهده شود. در شرایطی که میزان آهن در خاك به کمتر از حد نیاز برسد، الزم است این عناصر از 
طریق مصرف کود قبل از کاشت به صورت خاك کاربرد یا در زمان رشد گیاه به صورت محلول پاشی تأمین 
شود. بنابراین به منظور جبران این ریزمغذی ها با توجه به نتایج آزمون خاك هر مزرعه می توان برای جبران 
کمبود آهن از منبع سولفات آهن برای جبران روی از منبع سولفات روی و برای جبران کمبود مس از منبع 
سولفات مس )کات کبود( البته با احتیاط زیاد استفاده کرد. برای جبران کمبود منگنز نیز می توان از منبع 

سولفات منگنز استفاده کرد. 
عناصر پرمصرف در زمان کشت به خاك اضافه می شود. اما عناصر کم مصرف می تواند در طول دوره رشد در 
اختیار گیاه قرار گیرد. در صورت محلول پاشی بهتر است این عناصر غذایی حداکثر تا قبل از گلدهی در اختیار 

گیاه قرار گیرد. 
در جدول 4ـ میزان جذب عناصر غذایی دردانه و گیاه سویا )به ازای یک تن ماده خشک آورده شده است. در 

صورت عدم خروج بقایای گیاهی، بخشی از عناصر غذایی می تواند در خاك باقی بماند.

کوددهی سرک مزرعه سویا

از آماده به کار شدن در مراحل مختلف رشد مزرعه را پایش نمایید و درصورت مشاهده عالئم  پس 
کمبود مواد غذایی پس از مشورت با اعضای گروه خود و تأیید هنرآموز، مطابق توصیه هنرآموز کود  دهی 

مزرعه سویا را به صورت گروهی انجام داده و گزارش کار خود را تحویل دهید.

فعالیت
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پژوهش
مهم ترین علف های هرز مزرعه سویا در منطقه شما کدام اند؟ روش های کنترل آنها را پرس وجو کرده 

گزارش آن را در کالس ارائه دهید.

علف های هرز
علف هرز یکي از عوامل اصلي کاهش میزان محصول است. براي جلوگیري از خسارت اولین شرط این است 
که در زمان کاشت عملیات پیشگیرانه را انجام دهیم. گیاهچه جوان سویا توانایی رقابت با بسیاري از علف های 
هرز مناطق گرمسیري که رشد سریع دارند نیست. بنابراین کنترل علف هرز در این مرحله ضروري است. از 
مهم ترین علف های هرز مزرعه سویا می توان به سلمه تره، ارزن وحشي، تاجریزي، خرفه، تاج خروس، سوروف، 

تاتوره، توق، داکتیلیس، گاو پنبه و آفتاب پرست اشاره کرد. 

باشند.  به طور منظم سبز شده  بوته ها  رشد سریع سویا یک راه کنترل علف هرز است درصورتی که  معموالً 
کولتیواتور زني یکي از روش های رایج است که عالوه بر دفع علف هرز سبب شکسته شدن سله و تهویه بهتر 
خاك می گردد. تراکم گیاهي زیادتر و عرض کمتر ردیف ها باعث رقابت بهتر بوته های سویا با علف های هرز 

و از بین رفتن آنها خواهد شد.
استفاده از علف کش ها روشي مؤثر و آني در دفع علف هرز است که به صورت قبل و بعد از کشت و بعد از 
سبز شدن مورد استفاده قرار می گیرند. اما مطمئن ترین نوع علف کش ها از نوع قبل از سبز شدن است. میزان 

مصرف علف کش با توجه به ُدز توصیه شده انجام می شود. 

کنترل علف های هرز مزرعه سویا

پس از آماده به کار شدن در مراحل مختلف رشد مزرعه را پایش نمایید و درصورت مشاهده علف های 
هرز، پس از تعیین انواع علف های هرز و چگونگی کنترل آنها در مشورت با اعضای گروه خود. زمان و 
روش کنترل را به تأیید هنرآموز خود برسانید، مطابق توصیه های انجام گرفته کنترل علف های هرز را 

انجام داده و گزارش کار خود را تحویل دهید.

فعالیت
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پژوهش
مهم ترین آفات مزرعه سویا در منطقه شما کدام اند؟ روش های کنترل آنها را پرس وجو کرده گزارش آن 

را در کالس ارائه دهید.

شکل 19ـ خسارت آگروتیس در مراحل اولیه رشد سویا

کنترل آفات و بیماری های مزرعه سویا

ارزشیابی مرحله ای

مراحل کار
شرایط عملکرد

)ابزار،مواد، تجهیزات، 
زمان، مکان و...(

نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(نتایج ممکن

نگهداری 
)آبیاری، 
تغذیه و 

کنترل علف (
مزرعه سویا

رایانه متصل به اینترنت، 
تجهیزات آبیاری متناسب با 
روش آبیاری، انواع کودهای 

ریزمغذی، سم پاش، 
علف کش های پس رویشی

باالتر از حد 
انتظار

عملیات  اجرای  آبیاری،  روش  تعیین  آبیاری،  زمان  تعیین 
آبیاری، تعیین نوع کودهای مورد نیاز، تعیین مقدار کود مورد 
نیاز، تعیین زمان کوددهی، انجام عملیات کوددهی، شناسایی 
علف های هرز مزرعه سویا، تعیین روش کنترل علف های هرز 
مزرعه سویا، تعیین زمان کنترل علف های هرز سویا، تحلیل و 

استدالل انتخاب روش های نگهداری مزرعه سویا

3

در حد انتظار

عملیات  اجرای  آبیاری،  روش  تعیین  آبیاری،  زمان  تعیین 
آبیاری، تعیین نوع کودهای مورد نیاز، تعیین مقدار کود مورد 
نیاز، تعیین زمان کوددهی، انجام عملیات کوددهی، شناسایی 
علف های هرز مزرعه سویا، تعیین روش کنترل علف های هرز 

مزرعه سویا، تعیین زمان کنترل علف های هرز سویا

2

پایین تر از حد 
انتظار

کوددهی،  )آبیاری،  سویا  مزرعه  از  مناسب  نگهداری  عدم 
1کنترل علف های هرز(

آفت های سویا 
آفات سویا به برگ ها، غالف ها و دانه های سویا حمله می کنند و از راه های گوناگون مانند کاهش سطح برگ، 
تعداد غالف و دانه سبب کاهش عملکرد و کیفیت دانه می شوند. حشرات، کرم ها ،الروها و کنه ها از مهم ترین 

آفت های سویا به شمار می روند.

آگروتیس: این آفت در مراحل اولیه رشد و در زمان جوانه زنی می تواند خسارت قابل توجهی ایجاد کند. 
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برای کنترل این آفت می توان از دو روش استفاده کرد: 
استفاده طعمه سم زده: در این روش اول مخلوطی از 100 کیلوگرم آرد یا سبوس گندم و سه کیلوگرم سم 
سوین به همراه 12 تا 14 لیتر آب استفاده می شود. پس از مخلوط کردن، ماده ای حالت خمیری شکل ایجاد 
می شود. این ماده را در پایان روز و قبل از غروب آفتاب که جمعیت آگروتیس در سطح خاك درحال افزایش 

است پخش می کنند.
مصرف سم: عمل سم پاشی با استفاده از سم دورسبان به مقدار دو لیتر در هکتار انجام می گیرد که بهتر است 

در غروب و شب انجام شود.
کرم برگ خوار )کارادرینا(: کرم های جوان پس از خروج از تخم از پارانشیم برگ تغذیه می نمایند و باعث 
کاهش سطح سبز برگ می شود. ولی بعد از آنکه بزرگتر شدند، تمام قسمت های برگ را می خورند. کرم ها 
دارای بدن صاف و بدون زائده های مویی بوده و رنگ آنها از سبز روشن تا پشت گلی و سیاه با نوارهای به رنگ 

سفید، سیاه و نارنجی است. 

شکل ٢0ـ خسارت کرم برگ خوار برروی برگ سویا

کنه دونقطه ای: این آفت در تابستان های گرم و خشک باعث بروز خسارت در مزارع سویا می شود. کنه دو 
نقطه ای آفت بسیار ریزی است که طول آن کوچک تر از نیم میلی متر است و به رنگ زرد، زرد متمایل به سبز و 

قرمز دیده می شود. خسارت کنه با فروکردن خرطوم 
در قسمت زیر برگ و مکیدن شیره گیاهی است. این 
آفت به سرعت تکثیر می شود. بیشتر در پایان مرحله 
رویشی و آغاز مرحله زایشی شروع به خسارت زدن 
می کند. برگ های آسیب دیده زرد و قهوه ای شده و 
اتفاق  هنگامی  زیاد  خسارت  می ریزد.  موعد  از  قبل 
می افتد که فاصله بین گیاهان کم و مزرعه به خوبی 
حاشیه  از  آفت  خسارت  شروع  باشد.  نشده  آبیاری 
مزارع آغاز شده و سپس به سایر نقاط منتقل می شود. 
بوته ها  بین  فاصله  وقتی که  آفت  این  شدت خسارت 
شکل ٢0ـ آفت کنه دونقطه ای و آثار خسارت آن برروی سویاکم و مزرعه با کمبود آب مواجه شود بیشتر است.
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شکل٢1- کرم غالف خوار سویا و آثار خسارت آن بر روی سویا

پنبه(: کرم غالف  کرم غالف خوار سویا )کرم قوزه 
از مهم ترین آفت ها در  یا هلیوتیس یکی  خوار سویا 
و  تشکیل  مرحله  در  آفت  این  است.  کشور  شمال 
بزرگ شدن غالف ها و پر شدن دانه به مزرعه خسارت 
می زند. این آفت به صورت انفرادی در روی برگ های 
تخم گذاری  انتهایی  جوانه  و  ساقه  پرزهای  جوان، 
می نماید. الروها پس از خارج شدن از تخم به غالف ها 

حمله می کنند و سبب ریزش آنها می شوند.

بیماری های سویا
درحال حاضر حدود 100 نوع عامل بیماری زا در دنیا به سویا حمله می کنند که 40 عامل از لحاظ اقتصادي 
اهمیت دارند. بیماری های سویا در اکثر مناطق دنیا باعث کاهش حدود 30ـ10 درصد محصول می شوند. شدت 
آلودگي و خسارت بیماری ها به مقدار زیاد به شرایط محیطي مانند حرارت، رطوبت، جنس خاك، علف های 
هرز، حشرات ناقل بیماری ها ، رعایت نکردن تناوب زراعي و کاشت ارقام حساس به بیماری ها وابسته است. 
بیماری هایی که بیشترین خسارت را وارد می کنند آنهایی هستند که ریشه و گیاهچه را موردحمله قرار مي دهند 

لکه هایی که سبب ریزش برگ می شوند.
از مهم ترین بیماری های سویا در ایران می توان به پوسیدگي زغالی، پوسیدگي ریشه و گیاهچه میري و بیماری های 
تا  کاشت  از  بعد  بالفاصله  آبیاري  کرد.  اشاره   Phomapsis soja و   Rhizoctonia solaniقارچ های از  ناشي 
حدودي می توان میزان خسارت را کاهش داد. همچنین استفاده از ارقام مقاوم به بیماري و روش های زراعي به 

کنترل بیماری ها کمک می کند.
پوشش بذر با قارچ کش ها بخصوص در کنترل عوامل بیماري های بذر زاد مؤثر است. اما ممکن است تأثیر 
منفي بر فعالیت باکتری های همزیست ریشه داشته باشد. قارچ کش هایی که به میزان زیاد تولید غده در ریشه 
را کاهش می دهند شامل ترکیبات مسي، اکسي کربوکسین و کاپتان می باشند. درحالی که بنزیمیدازول ها 
)بنومیل، کاربندازیم و تیوبندازول( و دي تیوکاربامات ها )تیرام، مانب، زینب و مانکوزب( اثر کمتري بر فعالیت 

باکتری ها دارند.

کنترل آفات مزرعه سویا

پس از آماده به کار شدن در مراحل مختلف رشد مزرعه را پایش نمایید و درصورت مشاهده آفات، پس 
از تعیین انواع آفت و چگونگی کنترل آنها در مشورت با اعضای گروه خود. زمان و روش کنترل را به 
تأیید هنرآموز خود برسانید، مطابق توصیه های انجام گرفته کنترل آفات را انجام داده و گزارش کار 

خود را تحویل دهید.

فعالیت
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پژوهش
کرده  پرس وجو  را  آنها  کنترل  روش های  کدام اند؟  شما  منطقه  در  سویا  مزرعه  بیماری های  مهم ترین 

ارائه دهید. را در کالس  گزارش آن 

بیماری پوسیدگی ریشه و ساقه1 
این قارچ خاکزاد عامل بیماری پوسیدگی ریشه و ساقه در گیاه سویا است. قارچ عامل بیماری برروی بقایای 
گیاهان در خاك و حتی بدون وجود سویا در مزرعه باقی می ماند. این بیماری عمدتاً در خاك های رسی که 

زهکشی مناسبی ندارند دیده می شوند و بیماری با افزایش رطوبت خاك و بارندگی بروز و شدت می یابد.

شکل ٢٢ـ عالئم خسارت بیماری پوسیدگی ریشه و ساقه

Phytophthora soja ـ1
Fusarium sp ـ2

آلودگی و خسارت در هر مرحله ای از رشد گیاه می تواند رخ دهد. عالئم بیماری عبارت اند از کاهش سطح سبز 
از طریق مرگ دانه و جوانه، زخم هایی روی ساقه و ریشه و برگ های زرد، در طول تابستان برگ های مسن تر 
که آلوده شده اند، فاصله بین رگ   برگ ها زرد می شوند و به دنبال آن پژمردگی و مرگ تمام برگ اتفاق می افتد. 
پوسیدگی ریشه و ساقه فیتوفترا سبب پژمردگی و مرگ برگ ها شده، اما معموالً برگ ها متصل به گیاه باقی 
می مانند. کنترل این بیماری با استفاده از ارقام مقاوم، ایجاد زهکش مناسب در مزارع، تغییر روش آبیاری از 
غرقابی به نشتی )جوی و پشته( است. بهتر است که از کشت سویا در اراضی با زهکش ضعیف و یا با سابقه این 

بیماری پرهیز کرد. همچنین استفاده از روش شیمیایی می تواند در کنترل بیماری نقش داشته باشد.
در اراضی مناطق بیله سوار به دلیل نوع و روش آبیاری، مشکل زهکشی و عدم رعایت تناوب زراعی این بیماری 

بخصوص در کشت های دیرهنگام بیشتر مشاهده می گردد. 

پوسیدگی ریشه فوزاریومی٢ 
عامل این بیماری در بیشتر خاك ها موجود است و از فصلی به فصل دیگر روی بقایای گیاهی باقی مانده، ایجاد 
می گردد. این قارچ بذر، جوانه و ریشه ها و قسمت های پایینی ساقه سویا را آلوده می سازد. بذرها و جوانه های 
آلوده پوسیده شده و از بین می روند. گیاهان مسن تر به ندرت توسط قارچ از بین می روند، ولی وقتی رطوبت 
پایین است، پژمرده می شوند. بیماری بیشتر در سویاهای زود کاشت و خاك های رسی شدیدتر است. کشت 

بذرهای باکیفیت مناسب در خاك های گرم و زهکشی شده برای کنترل این بیماری توصیه می شود. 
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شکل ٢3ـ عالئم خسارت بیماری پوسیدگی ریشه فوزاریومی

شکل ٢4ـ عالئم خسارت بیماری پوسیدگی زغالی

Macrophomina phaseolina ـ1

پوسیدگي زغالي1 
این قارچ دامنه وسیعی از میزبان دارد و می تواند ریشه های سویا را بالفاصله پس از خروج جوانه و بدون هیچ 
عالئمی آلوده سازد. زمانی که بوته ها در تنش رطوبتی یا کمبود مواد غذایی فشردگی خاك، نماتدها و سایر 
عوامل بیماری زا باشند، شدت بیماری افزایش می یابد. پژمردگی و ریزش برگ ها وقتی که گیاه در معرض تنش 

خشکی قرار می گیرد چشم گیرتر است.
آغاز  از طوقه گیاه  آلودگی معموالً  از گلدهی آشکار می گردد.  بعد  عالئم در هوای گرم و خشک و معموالً 
می گردد ولی می تواند قسمت های هوایی را نیز آلودگی کند. در بافت های آلوده ریشه اصلی و قسمت پایین 
ساقه نوعی تغییر رنگ متمایل به خاکستری مشاهده می شود. روی ساقه نقاط آلوده سیاه رنگ تشکیل می شود 
که در زیرپوست گرد زغالی مانند ایجاد می کند. سرانجام بیماری گرداگرد ساقه را می گیرد و سبب پژمردگی 

و مرگ بوته می شود. 
تاکنون رقم مقاوم و یا قارچ کشی برای کنترل بیماری شناخته نشده است. نگهداری بوته ها به شکل سالم و 
قوی خسارت را کم می کند، برای کنترل آن رعایت دور مناسب آبیاری، تغذیه مناسب گیاه و تراکم گیاهی 

مناسب توصیه می شود. 



1٦٦

ارزشیابی مرحله ای

مراحل کار
شرایط عملکرد

)ابزار،مواد، تجهیزات، زمان، 
مکان و...(

نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(نتایج ممکن

کنترل 
آفات و 

بیماری های 
مزرعه سویا

مزرعه سویا، علف کش، 
قارچ کش، سم پاش، جعبه 

کلکسیون آفات و بیماری های 
سویا

باالتر از حد 
انتظار

در  خسارت زا  بیماری های  و  آفات  تعیین 
مراحل مختلف رشد سویا، پایش مزرعه برای 
کنترل آفات و بیماری ها، تعیین زمان کنترل 
آفات و بیماری ها، تعیین روش کنترل آفات 
و بیماری ها، اجرای عملیات کنترل آفات و 
بیماری ها، تحلیل و استدالل دلیل انتخاب 

روش های کنترل آفات و بیماری ها

3

در حد انتظار

در  خسارت زا  بیماری های  و  آفات  تعیین 
مراحل مختلف رشد سویا، پایش مزرعه برای 
کنترل آفات و بیماری ها، تعیین زمان کنترل 
آفات و بیماری ها، تعیین روش کنترل آفات 
و بیماری ها، اجرای عملیات کنترل آفات و 

بیماری ها

2

پایین تر از 
1عدم کنترل آفات و بیماری های مزرعه سویاحد انتظار

کنترل بیماری های مزرعه سویا

از آماده به کار شدن در مراحل مختلف رشد مزرعه را پایش نمایید و درصورت مشاهده عالئم  پس 
بیماری، پس از تعیین نوع و چگونگی کنترل آنها در مشورت با اعضای گروه خود. زمان و روش کنترل را 
به تأیید هنرآموز خود برسانید، مطابق توصیه های انجام گرفته کنترل بیماری ها را انجام داده و گزارش 

کار خود را تحویل دهید.

فعالیت
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ارزشیابی شایستگی پرورش سویا

شرح کار:
1ـ عملیات قبل از شخم       2ـ خاك ورزی اولیه مزرعه       3ـ خاك ورزی ثانویه       4ـ تهیه و آماده سازی بذر سویا

5  ـ انجام عملیات کاشت بذر سویا                                  6 ـ انجام آبیاری             7ـ کوددهی
8 ـ کنترل علف های هرز       9ـ کنترل آفات                   10ـ کنترل بیماری ها

استاندارد عملکرد:
با استفاده از ماشین های کاشت بستر مناسب برای کشت سویا را آماده نمایند. در زمان مناسب عملیات کاشت بذر سویا را انجام دهند و با 

رعایت اصول زیست محیطی و صرفه جویی در مصرف آب تا زمان برداشت از مزرعه سویا نگهداری به عمل آورند.
شاخص ها:

1ـ تعیین درصد رطوبت خاك، تعیین ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاك در مشاوره با کارشناسان، پخش کود دامی و کودهای پایه احتمالی
2ـ انتخاب و تنظیم ادوات خاك ورزی اولیه، اجرای عملیات شخم

3ـ انتخاب و تنظیم ادوات خاك ورزی ثانویه، اجرای عملیات خاك ورزی ثانویه
4ـ انتخاب رقم مناسب، تعیین مقدار بذر مصرفی، تلقیح بذر سویا با باکتری ریزوبیوم ژاپونیکوم

5 ـ تعیین تاریخ کاشت سویا در منطقه، انتخاب روش کاشت، انتخاب ماشین های کاشت، تنظیم ماشین های کاشت، اجرای عملیات کاشت
6  ـ تعیین زمان و روش آبیاری، اجرای عملیات آبیاری

7ـ تعیین نوع و مقدار کودهای سرك )ریزمغذی ها(، تعیین زمان و روش کوددهی، انجام عملیات کوددهی
8  ـ شناسایی نوع علف های هرز مزرعه، تعیین زمان کنترل، انتخاب روش کنترل، اجرای عملیات کنترل علف های هرز

9ـ پایش آفات مزرعه در مراحل مختلف رشد سویا، تعیین روش و زمان کنترل آفات، اجرای عملیات کنترل آفات
10ـ پایش مزرعه برای کنترل بیماری های خاص در مراحل مختلف رشد، تشخیص نوع بیماری، تعیین زمان و روش کنترل بیماری، اجرای عملیات 

کنترل بیماری

شرایط انجام کار:
2 هکتار زمین زراعی برای 16 نفر

ابزار و تجهیزات:
تراکتور از انواع رایج در کشور )حداقل 75 اسب بخار( ـ ادوات شخم ـ ماشین های خاك ورزی ـ ماشین های کاشت ـ بذر سویا ـ مواد و ملزومات 
 کود بیولوژیک )باکتری ریزوبیوم(  کودهای معدنی و آلیـ   وسایل و تجهیزات آبیاریـ   علف کش هاـ   ماشین های سم پاشـ  مصرفی )قارچ کش، ...(ـ 

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

1آماده سازی بستر کشت سویا1

2کاشت سویا٢

2نگهداری مزرعه سویا )آبیاری و کوددهی، کنترل علف های هرز(3

1کنترل آفات و بیماری ها4

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
با استفاده از لوازم ایمنی کار و رعایت نکات زیست محیطی و با در نظر گرفتن استفاده 

بهینه از منابع به ویژه آب کشتکار سویا را انجام دهید.
2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ٢ می باشد.
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پرورش گیاهان غده ای

پودمان 3

در این پودمان سه گیاه غده ای )سیب زمینی، چغندر قند و پیاز( آمده است که تنها پرورش یکی از این 
گیاهان ضرورت دارد. انتخاب گیاه مورد نظر برعهده هنرآموز و مسئولین هنرستان است که بر اساس 

آیش و تناوب توصیه شده برای هر منطقه و سیاست های کالن کشور  صورت می گیرد.
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  سیب زمینی ازنظر میزان مصرف در سطح جهان بعد از گندم و برنج در جایگاه سوم قرار دارد.

  میزان تولید آن در واحد سطح و زمان در مقایسه با سایر محصوالت زراعی باال است. متوسط عملکرد این 

محصول در جهان حدود 20 تن در هکتار است که درصورت تأمین شرایط مناسب تولید تا بیش از یکصد تن 
سیب زمینی در هکتار قابل برداشت است.

  سازگاري این گیاه به شرایط آب و هوایي مناطق مختلف دنیا به گونه ای است که هم اکنون در بیش از 140 

کشور جهان، سیب زمینی تولید می شود.

پرورش سیب زمینی

آیا می دانید 
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جدول 1ـ ترکیبات سیب زمینی
اهمیت و ضرورت کشت سیب زمینی

غده سیب زمینی از نظر غذایی بسیار با ارزش بوده و 
دارای انواع ویتامین ها، مواد معدنی، اسیدهای آمینه، 

کارتنوئیدها و چربی است. )جدول 1( 
بر اساس آخرین آمار وزارت جهاد کشاورزی در سال 
زراعی 94ـ1393، کل سطح زیر کشت سیب زمینی 
در  تولید  میزان  و  هکتار  هزار  ایران حدود 160  در 
میانگین  بود.  تن  میلیون   5/14 سال  این  در  کشور 
عملکرد سیب زمینی در کشت آبی سیب زمینی حدود 

32 تن در هکتار بود.  

شرایط محیطی مناسب رشد و نمو سیب زمینی
ـ خاك: مناسب برای زراعت سیب زمیني، عموماً باید 
داراي درصد تخلخل باال، حاصلخیز، تهویه و زهکشي 
خوب، کمی اسیدی )اسیدیته 5/6 تا 7( و بافت شني 
در  تحمل شوری  آستانه  باشد. حد  لومي  یا  لیموني 
بر  دسی زیمنس   2 سیب زمینی  کشت  برای  خاک 
متر است و به ازای هر واحد افزایش شوری، عملکرد 

حدود 25 درصد کاهش می یابد )جدول2(.
انعطاف  اکولوژیکی،  از لحاظ خصوصیات  سیب زمیني 
زیادي دارد اما در آب و هوای سرد و خشك، بهترین 
رشد را دارد. به همین دلیل، مناطق کوهستاني، بهترین 

نقاط رویش طبیعي این گیاه محسوب می شوند.
ـ نور: یکی از مهم ترین عوامل مورد نیاز برای فتوسنتز و رشد گیاهان نور است. براین اساس میزان رشد تا 
حدود زیادی به مقدار تشعشع دریافت شده توسط گیاه بستگی دارد. به طورکلی در مزرعه سیب زمینی در 

نوع 
ترکیب

مقدار 
نوع ترکیب)درصد(

مقدار
)میلی گرم در 100 

گرم(

ماده 
409ـ34گلوتامین28ـ15خشك

529ـ110آسپارژین18/2ـ12/6نشاسته

209ـ2پرولین0/6ـ0/01گلوکز

441ـ123پلی فنول0/6ـ0/01فروکتوز

2ـ0/05کاروتنوئید0/68ـ0/13ساکارز

0/2ـ0/02تیامین2ـ1فیبر

0/07ـ0/01ریبوفالوین0/2ـ0/075چربی

0/44ـ0/13ویتامین ب 2/16ـ0/6پروتئین

C ـ  8ویتامین   54

E 0/1ویتامین

0/03ـ0/01فلوئیك اسید

جدول 2ـ رابطه بین اسیدیته خاك و میزان کاهش 
عملکرد

میزان کاهش عملکرد غده )درصد(اسیدیته خاك

صفر1/7

2/510

3/825

5/950

10100
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طول دوره رشد گیاه، جذب تشعشع خورشیدی در چهار مرحله انجام می شود.
در فاز صفر یعنی مرحله کاشت تا سبز شدن، گیاه نوری را جذب نمی کند.

فاز دوم جذب تشعشع خورشیدی، دوره زمانی بین آغاز غده دهی و مرحله ای از رشد را شامل می شود که 
حدود 90 تا 100 درصد ماده خشك حاصل از فتوسنتز به طور روزانه به غده ها اختصاص می یابد.

طول فاز سوم با سرعت پیر شدن برگ ها و رسیدن به مرحله پایان رشد گیاه تعیین می شود.
بیشترین مقدار جذب تشعشع در سیب زمینی زمانی اتفاق می افتد که طول دوره زندگی گیاه با طول فصل 
رشد گیاه زراعی در منطقه هماهنگ باشد. در این رابطه کشاورزان با انتخاب رقم مناسب می توانند بین طول 

دوره رشد گیاه زراعی و طول فصل رشد در منطقه هماهنگی ایجاد کنند.
ـ درجه حرارت: سیب زمینی در مناطق و دوره های رشدی که میانگین روزانه درجه حرارت باالی 5 و کمتر از 
21 درجه سلسیوس است به خوبی رشد می کند. درجه حرارت کمتر خطر سرما یا یخ زدگی را افزایش می دهد 

و درجه حرارت باالتر موجب کاهش میزان انتقال مواد تولیدی گیاه به غده ها می شود.
سیب زمیني به طورکلی در درجات حرارت پایین تر، از رشد مطلوب تري برخوردار است و از این نگاه سرمادوست 
محسوب مي شود. به همین دلیل در مناطق گرم مانند خوزستان کشت سیب زمیني در پاییز و در مناطق سرد 

در بهار انجام مي شود.

دما )درجه سلسیوس(مرحله رشدیدما )درجه سلسیوس(مرحله رشدی
24ـ20فتوسنتز کل گیاه20ـ16تولید جوانه
20تولید ماده خشك25ـ20رشد جوانه
25آغاز تولید استولون25ـ20سبز شدن

25رشد استولون24مرحله اولیه رویش شاخ و برگ
15آماده شدن جهت غده دهی28ظهور برگ

22آغاز غده دهی25رشد اولیه تك برگ
15رشد اولین غده25ـ20توسعه سطح برگ
اختصاص ماده خشك به 25  >رشد طولی ساقه

غده ها
20

22ـ14حجیم شدن غده ها32رشد شاخ و برگ
24فتوسنتز برگ

جدول 3ـ دمای بهینه برای مراحل مختلف رشد سیب زمینی

ویژگی های گیاه شناسی
سیب زمینی ازنظر گیاه شناسی به خانواده سوالناسه1 تعلق دارد که در این خانواده، گیاهان مهم دیگری مانند 

گوجه فرنگی، بادمجان و فلفل نیز وجود دارند.

Solanaceae ـ1
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سیب زمینی گیاهی علفی و چندساله است، اما در کشاورزی به عنوان یك گیاه یك ساله مورد کشت و کار 
قرار می گیرد. این گیاه دارای برگ های مرکب است و به عنوان یك گیاه سه کربنه دارای پتانسیل باالیی در 
تولید مواد غذایی است. گل ها معموالً تبدیل به میوه نمی شوند. غده های سیب زمینی از متورم شدن انتهای 
استولون ها )ساقه زیرزمینی( ایجاد می شوند. غده بذری )مادری( در ابتدای رشد وظیفه حمایت گیاه در تولید 

اندام های هوایی را به عهده دارد.
می آیند  وجود  به  بذری  غده های  از  که  گیاهانی 
سیستمی از ریشه های جانبی افشان دارند که معموالً 
ساقه  گره های  روی  بر  سه تایی  گروه های  به صورت 

می آیند. وجود  به  زیرزمینی 
آن  نوع  یك  است.  ساقه  نوع  دو  داراي  سیب زمیني 
و  است  سیب زمیني  غده  همان  که  زیرزمیني  ساقه 
از استولون هاي حاصل از گره هاي طوقه سیب زمیني 
منشأ می گیرند و تمام خصوصیات یك ساقه را دارا 
به  که  هستند  هوایي  ساقه هاي  دّوم،  نوع  مي باشند. 
و  سه گوش  مقطع  با  ساقه هاي  داراي  و  سبز  رنگ 

هستند. مرکب  شکل  کنگره اي  متناوب  برگ هاي 
شکل 1ـ اندام های گیاه سیب زمینی

گل

میوه
برگ

ساقه اصلی

غده مادری

تشکیل غده 
در انتهای 
استولون ها ریشه

باید  سیب زمینی  کشت  برای  زراعی  زمین  آماده سازی  عملیات 
به گونه ای انجام شود که عمق مناسبی از خاک را برای نفوذ ریشه ها 
فراهم نماید و خاک آماده شده از قابلیت زهکشی و تخلخل کافی نیز 
برخوردار باشد. این خاک همچنین باید توانایی تأمین جایگاه مناسبی 
برای رشد و پرورش غده ها را داشته باشد زیرا محصول سیب زمینی یا 

همان غده ها درون خاک رشد نموده و پرورش می یابند. 
ریشه ای  سیستم  گیاهان،  از  بسیاری  با  مقایسه  در  سیب زمینی 
الیه های  در  ریشه  صورتی که  در  دلیل  همین  به  و  دارد  ضعیفی 
نفوذناپذیر یا سخت قرار گیرد، عملکرد آن به شدت کاهش می یابد. 

تهیه بستر کاشت سیب زمینی  معموالً باید در زمانی که رطوبت خاک در حّد گاو رو است انجام شود تا میزان 
برسد. به کمترین مقدار  کلوخه های تشکیل  شده هنگام شخم زمین 

برای کشت سیب زمینی ابتدا زمین موردنظر را شخم می زنند و سپس با کمك دیسك کلوخه های ایجادشده 
را خرد می نمایند. عملیات کاشت نیز پس از ماله کشیدن زمین دیسك خورده توسط بذرکار سیب زمینی 

انجام می شود.

آماده سازی زمین برای کاشت سیب زمینی

شکل 2ـ شخم
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برای تعیین مقدار و نوع کودهای شیمیایی همواره باید از کارشناسان کمك گرفت، به همین منظور ابتدا باید 
از طریق نمونه برداری درست از خاک و ارسال به آزمایشگاه خاک و ارائه نتیجه آن به کارشناسان مربوطه 

دستورات و توصیه های کودی را برای کشت سیب زمینی در زمین موردنظر دریافت و به کار بست.

شکل 4ـ سیکلوتیلرشکل 3ـ دیسک

گفت و گو
امروزه، دستگاه های چندکاره ای که مجموع عملیات آماده سازی زمین و کاشت سیب زمینی را با یك بار 
حرکت بر روی زمین زراعی انجام دهند، تولیدشده است. استفاده ازاین گونه ماشین ها چه مزیت هایی دارد؟

عملیات تهیه زمین

با توجه به امکانات و شرایط، فهرست تجهیزات، وسایل و مواد مورد نیاز را تهیه کنید.
مراحل انجام کار:

با نام و یاد خداوند یکتا، پس از آماده  به کار شدن با استفاده از تجهیزات، وسایل و مواد فهرست شده، 
بستر کشت سیب زمینی را با در نظر گرفتن موارد زیر آماده نمایید.

1   زمان و ویژگی های شخم را قبل از شروع کار آماده کرده به هنرآموز خود تحویل دهید.
2   در صورت نیاز به کود دامی یا کودهای شیمیایی پایه، پس از هماهنگی با هنرآموز خود و تعیین 

مقدار آنها کود دهی را انجام دهید.
3   رعایت نکات ایمنی، بهداشت، حفظ محیط زیست و جلوگیری از هدر رفت نهاده ها )آب، خاک و 
بذر( اصول جدانشدنی از انجام کار است. در تمام مراحل آماده سازی با دقت ویژه به کار گرفته شود.

4   در پایان کار گزارش انجام کار را آماده کرده و به هنرآموز خود تحویل دهید.

فعالیت
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ارزشیابی مرحله آماده سازی بستر کاشت سیب زمینی

مراحل کار
شرایط عملکرد

)ابزار،مواد، تجهیزات، 
زمان، مکان و ...(

نتایج 
نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(ممکن

آماده سازی 
بستر کاشت 
سیب زمینی

زمین زراعی تراکتور، 
گاوآهن، دیسك، لولر، 
کودپاش کود دامی، 

سمپاش، علف کش پیش 
کاشت

باالتر از حد 
انتظار

تنظیم  و  آماده سازی  خاک،  ویژگی های  تعیین 
انتخاب  اجرای شخم،  اولیه،  ماشین های خاک ورزی 
ماشین های خاک ورزی ثانویه، نرم کردن خاک، تسطیح 
زمین زراعی، پخش کود دامی و مخلوط آن با خاک، 

تحلیل اهمیت کم خاک ورزی در کشاورزی پایدار

3

در حد 
انتظار

تنظیم  و  آماده سازی  خاک،  ویژگی های  تعیین 
انتخاب  اجرای شخم،  اولیه،  ماشین های خاک ورزی 
ماشین های خاک ورزی ثانویه، نرم کردن خاک، تسطیح 
زمین زراعی، پخش کود دامی و مخلوط آن با خاک

2

پایین تر از 
حد انتظار

خاک ورزی نامناسب زمین زراعی برای کشت بذر 
1سیب زمینی

کاشت سیب زمینی

انتخاب بذر
دسترسی به بذر خوب و باکیفیت مناسب، یکي از مهم ترین نیازها براي تولید مناسب محصول سیب زمیني است.
در کشور ما، استفاده از بذرهای اصالح شده و مورد تأیید مؤسسات کنترل و گواهی بذر و یا اصالح و تهیه نهال 
و بذر توصیه می شود. بدیهی است که استفاده از چنین بذری، گرچه هزینه های بیشتری در ابتدای کشت 
به تولیدکنندگان تحمیل خواهد کرد، اّما بسیاری از مشکالت ناشی از استفاده از بذرهای نامرغوب را کاهش 
می دهد و افزایش عملکرد نهایی، ضمن پوشش دادن هزینه های اولیه کشت، درآمد بهتری را برای کشاورزان 

تأمین خواهد نمود.
به طورکلی بذرهای خوب و باکیفیت باال دارای برچسب مشخص کننده رقم بذری، رده یا کالس بذر، سال 
البته در برخی موارد ممکن است  تولید و نیز عنوان و مشخصات تولیدکننده یا محل تولید آن می باشند. 
عالوه بر آنچه گفته شد، اطالعات بیشتری مانند سموم و دیگر مواد شیمیایی مورداستفاده برای ضدعفونی و 

یا نگهداری بهتر بذر در انبار بر روی برچسب آن بیان شده باشد.
با این حال زمانی که امکان دسترسی به بذر دارای گواهی مناسب فراهم نباشد، کشاورزان بایستی از توانایی های 
فنی و استانداردهای رعایت شده توسط تولیدکننده بذر سیب زمینی اطالع پیدا نمایند و در صورتی که چنین 
امکانی نیز فراهم نباشد شایسته است از خرید و کاشت بذر بدون شناسنامه اجتناب شود؛ زیرا احتمال بروز 

خسارات فراوان ناشی از کشت این گونه بذرها وجود خواهد داشت.
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پژوهش
پرس وجو کنید در منطقه شما کشاورزان بذر موردنیاز خود را چگونه تهیه می کنند؟

عوامل مؤثر در انتخاب رقم سیب زمینی 
نوع مصرف سیب زمینی: از آنجا که سیب زمینی موارد استفاده متنّوع و فراوانی دارد، تاکنون با توجه به نوع 
مصرف آن، ارقام متفاوتی معرفی و روانه بازار شده است. بر این اساس استفاده از بذر مناسب با هدف از قبل 
تعیین شده مانند استفاده برای تولید چیپس، سرخ کرده و یا آب پز، از ضروریات تولید سیب زمینی به شمار 

می آید که الزم است در هنگام انتخاب بذر برای کشت، موردتوجه کشاورزان قرار داشته باشد.

شکل 5  ـ ارقام مختلف سیب زمینی )الف( و چیپس تهیه شده از ارقام مختلف )ب(

مشخصات  کاشت سیب زمینی:  برای  موردنظر  اقلیم 
اقلیمی منطقه از نظر طول فصل زراعی و وقوع اولین 
سرمای پائیزه، تاریخ آماده سازی زمین و کاشت مزرعه، 
آفات  اوج مصرف آب،  آبیاری و دوره های زمانی  نحوه 
انبارمانی  مدت زمان  منطقه،  غالب  بیماری های  و 
سیب زمینی در منطقه، ازجمله مواردی هستند که در 
تعیین رقم سیب زمینی مورد کشت دخالت دارند و الزم 
اساس  این  بر  قرار گیرند.  توجه کشاورزان  است مورد 
تولیدکنندگان می توانند از ارقام مختلف سیب زمینی با 
دوره های رسیدگی متفاوت استفاده کنند )جدول 4(.

جدول 4ـ زمان رسیدگی و طول دوره رشد ارقام 
سیب زمینی

رسیدگي رقمطول دوره رشد )روز(ردیف

زودرس95 – 160

نیمه زودرس125 – 295

نیمه دیررس135 – 3125

دیررس145 – 4135

خیلي دیررس145 >5

تاریخ کاشت مناسب
انتخاب تاریخ کاشت مناسب در میزان عملکرد نهایی محصول سیب زمینی و همچنین کیفیت آن نقش دارد. 
بر این اساس کشت سیب زمینی در زمان مناسبی که بتواند دمای مطلوب برای رشد جوانه های روی غده ها 

)ب()الف(
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را تأمین نماید، اهمیت زیادی دارد. با این حال ارقام مختلف ممکن است در واکنش به تاریخ کاشت به طور 
یکسان و یکنواخت عمل نکنند.

زمانی که کشت سیب زمینی دیرتر از تاریخ مناسب کشت شود، عملکرد غده به دلیل کوتاه شدن طول دوره 
رشد، کاهش می یابد.

در هر منطقه و برای هر رقم ممکن است تاریخ کاشت مجزایی درنظر گرفته شود، زمان کاشت به آب وهوای 
زراعی  تناوب  خاک،  نوع  سیب زمینی،  رقم  محل، 
اینکه  به  توجه  با  اما  دارد؛  بستگی  بازار  تقاضای  و 
می توان  است  خنك  فصل  محصول  سیب زمینی 

کرد: ارائه  زمینه  این  در  توصیه هایی 
در استان های سردسیر )مشابه اردبیل( با توجه به نوع 
رقم استفاده شده تاریخ کاشت می تواند اردیبهشت و 

خرداد باشد.
در مناطق دارای زمستان مالیم )مشابه خوزستان( در 
اواخر پاییز و اوایل زمستان اقدام به کشت می کنند و 
در این صورت در بهار و قبل از گرم شدن هوا غده ها 

را از زمین خارج می کنند.

انتخاب تاریخ کاشت مناسب

تاریخ کاشت

زودهنگامدیرهنگام

ایجاد  باعث  ممکن است 
تناوب شود ـ  در  اختالل 
برخورد زمان رسیدگی با 
  سرمای پاییز و زمستانـ 
افزایش عملکرد غیرقابل 

فروش و افت محصول

احتمال برخورد زمان حجیم 
باال  دمای  با  غده ها  شدن 
توسعه  ـ  محصول  افت  و 
  برخی از آفات و بیماری هاـ 
وقوع سرما در ابتدای فصل 
رشد و خسارت به محصول

تفسیر کنید
با توجه به جدول زیر که دمای بهینه برای مراحل مختلف رشد سیب زمینی را نشان می دهد، علت تعیین 
تاریخ کشت سیب زمینی در منطقه شما که توسط خبرگان و کارشناسان توصیه شده است را توجیه و تفسیر 

نمایید.

دما سلسیوسمرحله رشدیدما سلسیوسمرحله رشدیدما سلسیوسمرحله رشدی
آماده شدن جهت 25 >رشد طولی ساقه20ـ16تولید جوانه 

غده دهی
15

22آغاز غده دهی32رشد شاخ و برگ25ـ20رشد جوانه
15رشد اولین غده24فتوسنتز برگ25ـ20سبز شدن

مرحله اولیه رویش 
شاخ و برگ

اختصاص ماده 20تولید ماده خشك 24
خشك به غده ها

20

آغاز تولید 28ظهور برگ
استولون

حجیم شدن 25
غده ها

22ـ14

24ـ20فتوسنتز کل گیاه25رشد استولون25 رشد اولیه تك برگ

25ـ20توسعه سطح برگ
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آماده سازی غده برای کاشت سیب زمینی
حدود یك ماه قبل از کشت، کف انبار یا محل موردنظر تمیز شود و غده هاي بذري، حداکثر در دو الیه روی هم 
قرار داده شوند. درصورت وجود جوانه هاي طویل سفیدرنگ، غده های مربوطه حذف شوند. الزم است غده هاي 
بذري، براي تولید جوانه هاي قوي و محکم )به طول 2ـ1 سانتي متر(، در معرض نور غیرمستقیم قرار گیرند. بدین 
منظور باید پوشش نورگیرهاي انبار برداشته شود. در صورت امکان نورگیری وجود ندارد، مي توان از المپ هاي 
فلورسنت استفاده کرد. برای تنظیم درجه حرارت انبار )20ـ  15 درجه سلسیوس( با رطوبت نسبي 85 درصد، 
مي توان از کتري آب و وسایل گرم کننده استفاده کرد تا ضمن تأمین درجه حرارت الزم، رطوبت نسبي انبار نیز 
تأمین شود. براي تأمین اکسیژن موردنیاز، تهویه انبار ضروری است. در طول این مدت، کلیه جوانه هاي موجود 
روي غده ها فعال و جوانه هاي رنگي قوي تولید مي شود. براي مقاوم شدن جوانه ها و اجتناب از رشد بیش ازحد 
آنها، مي توان شدت نور انبار را افزایش داد. درصورت درشت بودن غده هاي بذري، می توان با رعایت اصول صحیح 
بهداشتی، آنها را تقسیم کرد، به طوری که وزن هر قطعه بیش از 40 گرم و حداقل داراي دو چشم در هر قسمت 
باشد )شکل 6(. به منظور جلوگیري از گسترش بیماري ها، چاقوي مورداستفاده باید کاماًل تیز و در هر نوبت 
برش، چاقو، استریل و یا توسط آب جوش، ضدعفوني شود. برش غده ها، از جوانه انتهایي به طرف استولون انجام 
می گیرد و در قسمت نزدیك به استولون، بدون جدا کردن قطعات، غده هاي بذري، برش خورده و به مدت یك 
هفته، در درجه حرارت 20ـ  15 درجه سلسیوس و رطوبت نسبي 85 درصد قرار گیرند تا بافت چوب پنبه ای، روي 

سطوح بریده شده تشکیل شود. در موقع کاشت، قطعات بریده شده باید از هم جدا شوند.
فن جوانه دار کردن در شرایط زیر به کار می رود:

کنیم  استفاده  دیررس  یا  دیررس  نسبتاً  ارقام  از  بخواهیم  و  باشد  محدود  رشد  فصل  که طول  مواردی    1
)زودرسی محصول(.

2  یکنواختی رویش در ابتدای فصل رشد
3  فرار از خسارت شوری در اوایل رشد )حساس به شوری(

4  کاهش بیماری هایی مثل شانکر باکتریایی و رایزوکتونیا
5  صرفه جویی در آب مصرفی

پژوهش
رقم های سیب زمینی توصیه شده برای منطقه شما کدام اند؟ ویژگی های هر رقم را بنویسید.

شکل 6ـ پیش جوانه دار
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شکل 7ـ مراحل رشد و نمو غده و اندام های هوایی سیب زمینی

مراحل رشد و نمو سیب زمینی
مراحل رشدی سیب زمینی به پنج مرحله تقسیم می شود. طول هریك از این مراحل به شرایط اقلیمی، رقم 
و مدیریت زراعی مزرعه بستگی دارد. رشد سیب زمینی و زمان وقوع هر مرحله، در مدیریت عملیات زراعی 
اندام هاي هوایی سیب زمینی در شکل  مزرعه بسیار مهم است. شناخت کامل از مراحل رشد و نمو غده و 
7 نشان داده شده است. مجموع مراحل پنج گانه رشد سیب زمینی در کشور، به شرط رعایت تاریخ مناسب 
کاشت، حدود 120 تا 130 روز است ولی در برخی از مناطق کشت بهاره، ممکن است به 5 تا 6 ماه برسد.

I II III IV V

1  مرحله رشد و توسعه جوانه ها: در این مرحله که از رشد جوانه در چشم هاي غده آغاز و با آشکار شدن 
در سطح خاک پایان می یابد اندوخته غذایی غده، منبع تأمین انرژي براي رشد گیاه است. طول مدت این 

مرحله، با توجه به عواملی چون وضعیت فیزیولوژیکی 
غده ها، دماي خاک و هوا و تاریخ کشت متغیر است و 
در ارقام اصلی سیب زمینی کشور مانند آگریا و مارفونا 
)در شرایط نرمال کشت هاي بهاره(، حدود 20 تا 25 

روز است )شکل 8(.
شکل 8 ـ مرحله رشد و توسعه جوانه ها

2  مرحله رشد علفی: در این مرحله که از زمان سبز 
پایان  غده زایی  ابتدای  در  و  می شود  آغاز  گیاه  شدن 
می یابد، کلیه اندام هاي رویشی گیاه )برگ ها، انشعابات 
ساقه، ریشه ها و استولون( تشکیل می شوند. در کشت هاي 
بهاره، طول این مرحله، براي بیشتر رقم های سیب زمینی 

کشور حدود 30 تا 35 روز است )شکل 9(.

شکل 9ـ مرحله رشد علفی
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مرحله،  این  در  غده زایی:  مرحله    3
انتهاي  اولیه در  فقط تشکیل غده هاي 
حجیم  ولی  می شود  آغاز  استولون ها 
این  است.  نشده  آغاز  هنوز  آنها  شدن 
می کشد  طول  هفته  دو  حدود  مرحله 
و اندازه غده هاي تشکیل  شده در طی 
آن، در حد یك نخود است )شکل 10(.

شکل 10ـ مرحله غده زدایی

طی  غده ها:  شدن  حجیم  مرحله    4
رشد  دوره  که طوالنی ترین  مرحله  این 
تشکیل دهنده  سلول هاي  است.  گیاه 
غده به دلیل تجمع آب، مواد غذایی و 
کربوهیدرات ها متورم می شوند و بسته 
به تاریخ کاشت و رقم، ممکن است تا سه 
ماه طول بکشد ولی در شرایط مناسب، 
براي بیشتر رقم های موجود در کشور، 
است  روز   60 تا   50 بین  مدت  این 

)شکل 11(.

شکل 11ـ مرحله حجیم شدن غده ها

در  گیاه:  رسیدن  یا  بلوغ  مرحله    5
این مرحله، شاخ و برگ گیاه شروع به 
زرد شدن می کند و ریزش برگ ها آغاز 
می شود. به همین دلیل، میزان فتوسنتز 
کاهش می یابد و رشد غده ها کم می شود 
بین  از  هوایی  اندام هاي  نهایت،  در  و 
می روند. این مرحله ممکن است درکشت 
رقم های دیررس در نقاط سردسیر کشور 
که فصل رشد کوتاه است مشاهده نشود 

شکل 12ـ مرحله بلوغ یا رسیدن گیاه)شکل12(.

روش های کاشت سیب زمینی
کاشت سیب زمینی به طور معمول بر روی پشته هایی که از یکدیگر حدود 75 سانتی متر فاصله دارند انجام 
می شود و آبیاری به صورت بارانی، نوار تیپ و یا به صورت نشتی در جوی های ایجادشده بین ردیف های کشت 

انجام می شود )شکل13(.
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شکل 13ـ کشت یک ردیفه سیب زمینی بر روی پشته

شکل 14ـ کشت دو ردیفه بر روی پشته های پهن با آبیاری نواری

کشت سیب زمینی همچنین بر روی پشته های پهنی که وسط آنها از یکدیگر 1/5 متر فاصله دارد نیز انجام 
می شود. در این روش بر روی هر پشته پهن تعداد دو ردیف کاشت سیب زمینی وجود دارد که در بین آنها برای 
آبیاری محصول نوارهای پالستیکی به نام تیپ قرار می گیرد )شکل14(. آبیاری در این روش به صورت قطره ای 
است و بنابراین میزان مصرف آب در حداقل ممکن خواهد بود. در این روش آبیاری، در بعضی مواقع نوارهای 
پالستیکی تا عمق حدود 3 تا 5 سانتی متر و گاهی بیشتر از آن با خاک پوشانده می شوند که به بهبود کیفیت 

آبیاری و جلوگیري از تخریب پشته های کاشت سیب زمینی براثر نشت احتمالی آب آبیاری کمك می کند.

پژوهش
از منابع معتبر و کارشناسان کشاورزی، ویژگی هریك از روش های کاشت سیب زمینی را پرس وجو کرده 

و در گزارشی به هنرآموز خود تحویل دهید.

تراکم گیاهی مناسب 
برای دست یابی به باالترین عملکرد، انتخاب تراکم مناسب برای کاشت غده های سیب زمینی در مزرعه اهمیت 
زیادی دارد. بر این اساس تراکم 53 تا 66 هزار بوته در هکتار به عنوان یك تراکم مناسب مطرح است. اّما 
تراکم های پایین تر و یا باالتر نیز در برخی موارد توصیه می شود. تعداد ساقه های ایجادشده به ازای هر غده که 
بسته به رقم و شرایط محیطی حاکم متفاوت خواهد بود و همچنین عادت رشد گیاه که به رقم مورد کشت 
بستگی دارد در تعیین تراکم کاشت سیب زمینی می تواند مؤثر باشد. فاصله بوته های سیب زمینی بر روی هر 

پشته بسته به هدف کاشت اعم از تولید بذر و یا مصرف بازار حدود 20 تا 25 سانتی متر خواهد بود.
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فاصله ردیفآرایش کاشت
عملکرد غدهتعداد بوته در هکتار)سانتی متر(

)تن در هکتار(
755333344/76یك ردیفه )آبیاری با نوار تیپ(
1107272746/60دو ردیفه )آبیاری با نوار تیپ(
1408571457/49سه ردیفه )آبیاری با نوار تیپ(

15010666757/84چهار ردیفه )آبیاری با نوار تیپ(
1808888963/76چهار ردیفه )آبیاری با نوار تیپ(

755333330/19یك ردیفه )آبیاری سطحی(

عمق کاشت 
در زراعت سیب زمینی عمق کاشت غده ها با توجه به اندازه غده های بذری و شرایط خاک تعیین می گردد. براین 
اساس کاشت سیب زمینی در شرایط خشکی در عمق بیشتری از خاک انجام می شود. در شرایط گرمای هوا و 
خاک نیز عمق کاشت غده ها بیشتر خواهد بود. با این حال چنانچه میزان رطوبت خاک باال باشد و خطر خشك 
شدن سطح آن نیز وجود نداشته باشد، ضرورتی برای افزایش بیشتر عمق کاشت به نظر نمی رسد. در شرایط 
محیطی سرد نیز عمق کاشت غده ها بهتر است زیاد باشد. براین اساس عموماً عمق کاشت غده های سیب زمینی 
از 6 تا 15 سانتی متر در مناطق مختلف و نیز با توجه به  بافت خاک متفاوت است. به طورکلی توصیه می شود که 
عمق کاشت غده ها خیلی زیاد نباشد تا سبز شدن آنها با تأخیر مواجه نشود. اّما پس از سبز شدن، الزم است با 
خاک دهی پای بوته های سبز شده طی دوره رشد، شرایط مناسب تری را برای تشکیل غده های جدید ایجاد نماییم.

جدول 5ـ فواصل ردیف، تعداد بوته در هکتار و عملکرد غده در آرایش کاشت مختلف

گفت و گو
برای  از کاشت  بذر کمتر  تولید  برای  بر روی هر پشته  بوته های سیب زمینی  فاصله  توضیح دهید چرا 

است؟ خوراکی  مصرف 

گفت و گو
در خاک های سرد و خیس غده ها روی سطح خاک قرارگرفته و به ارتفاع 15 سانتی متر خاک بر روی آنها 
می ریزند. در خاک های گرم و خشك می توان غده ها را در زیر خاک قرارداد و به ارتفاع 10 سانتی متر بر 

روی آن خاک ریخت. )شکل 15( دالیل تفاوت عمل را در کالس بیان کنید.

شکل 15ـ مقایسه عمق قرار گرفتن غده ها در شرایط گوناگون

خاك سرد و خیس

15 سانتی متر
10 سانتی متر

خاك گرم و خشک

غده سیب زمینی
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ارزشیابی مرحله ای

مراحل کار
شرایط عملکرد

)ابزار،مواد، تجهیزات، 
زمان، مکان و ...(

نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(نتایج ممکن

کاشت 
سیب زمینی

زمین زراعی، قپان )ترازو(، 
غده کار سیب زمینی، بذر 

سیب زمینی

باالتر از حد 
انتظار

انتخاب رقم، تعیین مقدار بذر مصرفی، تعیین تاریخ کاشت، 
کاشت،  ماشین  تنظیم  آماده سازی  کاشت،  روش  تعیین 
اجرای عملیات کاشت، تحلیل دالیل انتخاب روش کاشت

3

در حد انتظار
انتخاب رقم، تعیین مقدار بذر مصرفی، تعیین تاریخ کاشت، 
تعیین روش کاشت، آماده سازی و تنظیم ماشین کاشت، 

اجرای عملیات کاشت
2

پایین تر از حد 
1کاشت غیر یکنواخت سیب زمینیانتظار

خاك دهی پای بوته 
خاک دهی در سیب زمیني یکی از عملیات مهم زراعی است که در بیشتر مزارع ضرورت دارد. معموالً یك 
ساقه اصلی از غده سیب زمینی خارج شده و تولید ساقه های جانبی را می نماید. ساقه های جانبی نزدیك زمین 
توانایی تولید ساقه های زیرزمینی )استولون( و غده را دارند اما ساقه های فرعی با فاصله از زمین چنین توانایی 

نگهداری مزرعه سیب زمینی

عملیات کاشت سیب زمینی

با توجه به امکانات و شرایط، فهرست تجهیزات، وسایل و مواد موردنیاز را تهیه کنید.
مراحل انجام کار

با نام و یاد خداوند یکتا، پس از آماده به کار شدن با استفاده از تجهیزات، وسایل و مواد فهرست شده، 
کشت سیب زمینی را با درنظر گرفتن موارد زیر انجام دهید.

1   زمان، روش کاشت، عمق کاشت و چگونگی آرایش بوته را قبل از شروع کار آماده کرده، به هنرآموز 
خود تحویل دهید.

2   اقدامات الزم برای آماده به کارکردن دستگاه کارنده و تنظیمات الزم را انجام دهید.
3   وارسی های هنگام کاشت برای مطمئن شدن از درستی کار را انجام دهید.

4   رعایت نکات ایمنی، بهداشت، حفظ محیط زیست و جلوگیری از هدر رفت نهاده ها )آب، خاک و بذر( 
اصول جدانشدنی از انجام کار است. در تمام مراحل کاشت با دقت ویژه به کار گرفته شود.

5   در پایان کار گزارش انجام کار را آماده کرده و به هنرآموز خود تحویل دهید.

فعالیت
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را ندارند؛ بنابراین هدایت خاک بر روی ساقه های فرعی نزدیك به سطح خاک می تواند تبدیل به ساقه های 
زیرزمینی )استولون( شود که تولید غده می نمایند.

این عمل که برخی اوقات از آن با نام هیلینگ یاد می شود با کمك تراکتورهای چرخ باریك و کولیتواتور مزرعه 
)پنجه غازی( در مرحله 3ـ2 برگی گیاه انجام می شود )شکل16(.

پژوهش
زمان خاک دهی پای بوته سیب زمینی و تعداد دفعات آن را در منطقه خود پرس وجو کنید، سپس ضمن 

ارائه در کالس، دالیل خود را بیان کنید.

مزایای خاک دهی برای سیب زمینی به طورکلی به شرح ذیل است.
1  خاک دهی سبب افزایش غده دهی می شود.

2  از ایجاد سبزینه در غده های در حال رشد جلوگیري می کند.
3  به کنترل علف های هرز کمك می کند.

4  موجب توسعه ریشه ها شده و به مقاومت گیاه در مقابل خشکی کمك می کند.
5  تا حد زیادی از خوابیدگی و ورس گیاه هم جلوگیري می نماید.

شکل 17ـ از راست به چپ آغاز مرحله سبز شدن و 4ـ2 برگی شدن سیب زمینی

شکل 16ـ عملیات خاك دهی پای بوته های سیب زمینی در سمت راست و نقش آن در تولید غده 
بیشتر در سمت چپ

غده بذری

ساقه اصلی
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آبیاری
کمبود آب یکي از عوامل محدودکننده تولید محصول در مناطق خشك و نیمه خشك است. در این شرایط 
استفاده بهینه از آب بسیار ضروری است. برای دستیابی به این هدف مهم با توجه به محدودیت منابع آب دو 

راه کار عملي وجود دارد که عبارت اند از:
1  افزایش بهره وري و باال بردن ظرفیت تولید و افزایش راندمان

2  کاهش آب مصرفي
برای باال بردن راندمان و کارایي مصرف آب استفاده از سیستم هاي آبیاري با راندمان باال، اعمال کم آبیاري و 

یا ترکیبي از این دو مي تواند مورد استفاده قرار گیرد.
همان گونه که بیان شد در زراعت سیب زمینی معموالً 
آبیاری به صورت بارانی، قطره ای و یا به صورت نشتی 
یا  و  کشت  ردیف های  بین  ایجادشده  جوی های  در 
با استفاده از نوار های پالستیکی تیپ )شکل18( در 

انجام می شود. پشته های دو ردیفه 
انتخاب سیستم آبیاری به شرایط اقلیمی هر منطقه، 
میزان باد های غالب و سرعت آن، ویژگی های مزرعه 
امکانات  نیز  یا به ویژگی های خاک و  سیب زمینی و 
در  مهم  نکته  دارد.  بستگی  کشاورز  توانایی های  و 
این  ارتباط آن است که سیستم آبیاری ضمن اینکه 
موجب استفاده بهینه از آب می شود می بایست مقدار 

شکل 18ـ استفاده از تیپ بعد از کاشت برای آبیاری قطره ای 
سیب زمینی

عملیات خاك دهی

با توجه به امکانات و شرایط، فهرست تجهیزات، وسایل و مواد مورد نیاز را تهیه کنید.
مراحل انجام کار

با توکل به آفریدگار هستی، پس از آماده شدن )لباس کار و رعایت نکات ایمنی و بهداشت فردی( با 
با در نظر  از تجهیزات، وسایل و مواد فهرست شده، خاک دهی پای بوته های سیب زمینی را  استفاده 

گرفتن موارد زیر انجام دهید.
1   زمان، روش کار و تعداد دفعات خاک دهی را قبل از شروع کار آماده کرده، به هنرآموز خود تحویل دهید.

2   آماده به کارکردن دستگاه و تنظیمات اولیه آن را انجام دهید.
3   رعایت نکات ایمنی و بهداشت فردی در تمام مراحل خاک دهی با دقت ویژه به کار گرفته شود.

4   در پایان کار گزارش انجام کار را آماده کرده و به هنرآموز خود تحویل دهید.

فعالیت
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آب مورد نیاز گیاه را در مراحل مختلف رشد و بدون آنکه بوته های سیب زمینی با تنش و کمبود آب مواجه 
بنابراین دوره های  شوند، تأمین نماید. سیب زمینی به عنوان یك گیاه حساس به خشکی شناخته می شود؛ 
با کاهش مواجه کند. اهمیت پرهیز از وقوع  کوتاه مدت خشکی هم می تواند عملکرد و کیفیت محصول را 
خشکی و کم آبی برای محصول سیب زمینی در مراحل مختلف رشد بسیار زیاد است )شکل 19(. با این حال 
بیان این نکته نیز ضروری است که آبیاری بیش ازحد نیاز گیاه عالوه برافزایش هزینه های تولید محصول، 
موجب کاهش عملکرد و کیفیت سیب زمینی و نیز افزایش بیماری های گیاهی و خسارات وارده به غده ها در 

زمان برداشت، دوره انبار داری و سردخانه خواهد شد.

شکل 19ـ اهمیت کم آبی در مراحل مختلف رشد سیب زمینی

فکر کنید
با توجه به )جدول 6( در صورت موجود بودن امکانات، شما کدام روش آبیاری را برای کشت سیب زمینی 
در منطقه خود توصیه می کنید؟ دالیل خود را در کالس بیان کنید. درصورتی که روش موردنظر شما در 

منطقه اجرا نمی شود عامل محدودکننده چیست؟
جدول6  ـ مقایسه روش های آبیاری تیپ، بارانی و جویچه ای در یک منطقه معتدل

 )اعداد برحسب مترمکعب در هکتار(

فاصله زمانی آبیاری جویچه ای آبیاری بارانی )کالسیک ثابت( آبیاری تیپ

اردیبهشت ـ خرداد 2100 1857 854
خرداد ـ تیر 2848 2385 1830
تیرـ مرداد 2663 2235 1857

مرداد ـ شهریور 882 740 572
جمع 8493 7217 5113

تنش آبی در مرحله حجیم شدن 
غده ها با ایجاد غده های کوچک 

موجب افت عملکرد می شود.

رشد استولون و تشکیل غده ها 
حساس ترین مرحله به کم آبی 

با کاهش تعداد غده

کشتتوسعه رشدرشد رویشیآغاز غده دهیحجیم شدن غدهرسیدگیبرداشت
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مدیریت مصرف کود
با توجه به نیاز گیاه سیب زمینی به عناصر غذایی، مصرف کود های دامی و شیمیایی در مزرعه سبب افزایش 
عملکرد و کیفیت محصول خواهد شد. ازاین رو طبیعی است که کمبود عناصر غذایی موجب کاهش عملکرد 

و کیفیت محصول تولیدی شود.
تصاویر مربوط به کمبود کودهای نیتروژن، فسفر، پتاسیم، منگنز، منیزیم، روی و بور، در شکل های 20 تا 26 

آورده شده است.

شکل 20ـ عالیم کمبود نیتروژنشکل 21ـ عالیم کمبود فسفر

شکل 22ـ عالیم کمبود پتاس

آبیاری مزرعه 

پس از تعیین روش آبیاری با توجه به امکانات و شرایط هنرستان، مزرعه را در مراحل مختلف رشد 
پایش نمایید و زمان آبیاری را تعیین کرده، پس از تأیید هنرآموز آبیاری مزرعه را انجام دهید و جدول 

زیر را تکمیل کرده و به هنرآموز خود تحویل دهید.

تاریخ کاشت: بافت خاك:
.........سومین آبیاریدومین آبیاریاولین آبیاری

فعالیت
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شکل 23ـ عالیم کمبود منگنز

شکل 24ـ عالیم کمبود منیزیم

شکل 25ـ عالیم کمبود روی

شکل 26ـ عالیم کمبود بور
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اّما توجه به این نکته ضروری است که چگونگی استفاده از کودهای شیمیایی و آلی شامل روش و زمان مصرف 
آنها بر کارایی جذب عناصر غذایی توسط گیاه تأثیر خواهد داشت.

امروزه برای توزیع کود در مزارع سیب زمینی از روش ها و امکانات متفاوتی استفاده می شود. اّما، استفاده از 
ادوات کود کار که کود را به صورت نواری در فاصله پنج سانتی متری کنار ردیف های کاشت و پنج سانتی متری 
زیر غده ها قرار می دهند، بهترین شرایط را برای جذب توسط ریشه های گیاه سیب زمینی فراهم خواهد نمود.

روش مصرفزمان مصرف )مرحله رشد(نوع کود

کود نیتروژِن
یك چهارم قبل از کاشتـ  مقدار باقی مانده به نسبت های 
35، 45 و 20 درصد در مراحل رشد رویشی، تشکیل و 

پر شدن غده و مرحله بلوغ غده

قبل از کاشت به صورت نواری با کودکارـ 
در مراحل رشد همراه آب آبیاری )به ویژه 

با نوار تیپ(
به صورت نواری با کودکارپایه یك دوم قبل از کاشت + یك دوم با خاک دهی اولفسفِر
به صورت نواری با کودکارپایهپتاِس

هنگام کاشت + بعد از کاشتریزمغذی
هنگام کاشت به صورت نواری با کودکار ـ 
در مراحل رشد همراه آب آبیاری )به ویژه 

با نوار تیپ( و محلول پاشی

مصرف کود های شیمیایی از طریق آب آبیاری و به ویژه آبیاری با نوار تیپ نیز امکان پذیر و قابل توصیه است. 
با این حال هنگام استفاده از کود در این روش میزان فشار آب باید درحد مناسب باشد تا گرفتگی سوراخ ها 

در نوار تیپ ایجاد نشود.
مصرف کود های شیمیایی از طریق آبیاری بارانی و نیز به صورت محلول پاشی توسط دستگاه های متصل به 

تراکتور و یا ماشین های خودکششی امکان پذیر است.

توجه
باید به توصیه کارشناسان در مورد چگونگی ترکیب انواع کود با یکدیگر، سرعت و جهت باد و نیز میزان 

تابش خورشید توجه شود.

عالوه بر موارد باال استفاده از کود های دامی و سبز در مزارع سیب زمینی برای دست یابی به بیشترین عملکرد 
ضروری است. مصرف کود های دامی و سبز عالوه بر تأمین بخشی از نیازهای سیب زمینی به عناصر غذایی، 
موجب اصالح بافت خاک مزرعه و افزایش قابلیت نگهداری آب در خاک می شود که در زراعت سیب زمینی 

به عنوان یك گیاه غده ای از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
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علف های هرز، آفات و عوامل بیماری زای مهم مزارع سیب زمینی
آفات، عوامل بیماری زای گیاهی و علف های هرز به عنوان عوامل زنده ایجادکننده تنش، می توانند بر رشد و 
نمو گیاه سیب زمینی اثر نامطلوب داشته باشند و عملکرد گیاه را کاهش دهند. در ادامه مجموعه ای منتخب 

از مهم ترین علف های هرز، آفات و بیماری ها در مزارع سیب زمینی بیان شده  است.

علف های هرز 
تاج ریزی، تاج خروس، اویارسالم، پنجه مرغي، خارشتر، تلخه، هفت بند، سلمك، قیاق، تاتوره، پنیرک، گاوچاق کن، 

کاهوي وحشي و کنگر صحرایي مهم ترین علف های هرز مزارع سیب زمینی به شمار می آیند.
بهترین زمان کنترل مکانیکي علف هاي هرز مزارع سیب زمینی حدود 11 روز پس از سبز شدن گیاه زراعی )دوره 
بحراني( است. این زمان با توجه به رقم سیب زمیني، موقعیت جغرافیایي و سایر عوامل منطقه ای، کمي متغیر 
خواهد بود. استفاده از روش های تلفیقي برای کنترل علف های هرز شامل استفاده از علف کش ها و استفاده از 

ادوات مکانیکي می تواند موجب کاهش جمعیت علف هاي هرز و درنتیجه افزایش عملکرد سیب زمیني شود.
براي کنترل شیمیایي استفاده از سم علف کش متریبوزین )سنکور( به مقدار 750 گرم در هکتار در خاک هاي 
سبك و یك کیلوگرم در خاک هاي سنگین، زمانی که 50 درصد بوته هاي سیب زمیني سبز شده اند نیز توصیه 

شده است.

تغذیه گیاه سیب زمینی

با توجه به امکانات و شرایط، فهرست تجهیزات، وسایل و مواد موردنیاز را تهیه کنید.
مراحل انجام کار

با امید به روزی دهنده یگانه، پس از آماده شدن )لباس کار و رعایت نکات ایمنی و بهداشت فردی(، 
مشاوره با کارشناسان و دریافت توصیه های کودی در مراحل مختلف رشد مزرعه سیب زمینی با در نظر 

گرفتن موارد زیر اقدام به کوددهی نمایید.
1   زمان کوددهی، روش کوددهی، تعداد دفعات کوددهی و نوع کود را قبل از شروع کار آماده کرده به 

هنرآموز خود تحویل دهید.
2   آماده به کارکردن دستگاه کودکار و تنظیمات اولیه آن یا آماده کردن سم پاش و تنظیمات آن را انجام 

دهید.
3   رعایت نکات ایمنی و بهداشت فردی در تمام مراحل کوددهی با دقت ویژه به کارگرفته شود.

4   در پایان کار گزارش انجام کار را آماده کرده و به هنرآموز خود تحویل دهید.

فعالیت
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ارزشیابی مرحله ای

مراحل کار
شرایط عملکرد

)ابزار،مواد، تجهیزات، 
زمان، مکان و ...(

نتایج 
نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(ممکن

نگهداری 
مزرعه 

سیب زمینی

مزرعه سیب زمینی، 
کولتیواتور مرکب 
کودکار، سمپاش، 
تجهیزات آبیاری، 

هر باریم علف های هرز، 
کود

باالتر از 
حد انتظار

آبیاری  عملیات  اجرای  آبیاری،  روش  و  زمان  تعیین 
تعیین زمان و اجرای خاک دهی پای بوته، تعیین نوع 
انجام عملیات کوددهی،  کود سرک و روش کوددهی، 
مزرعه  علف های  کنترل  زمان  تعیین  و  شناسایی 
کنترل  عملیات  اجرای  و  روش  تعیین  سیب زمینی، 
علف های هرز مزرعه سیب زمینی، تحلیل دالیل انتخاب 

سیب زمینی مزرعه  نگهداری  روش های 

3

در حد 
انتظار

تعیین زمان و روش آبیاری، اجرای عملیات آبیاری، تعیین 
زمان و اجرای خاک دهی پای بوته، تعیین نوع کود سرک 
انجام عملیات کوددهی، شناسایی و  و روش کوددهی، 
تعیین زمان کنترل علف های مزرعه سیب زمینی، تعیین 
مزرعه  هرز  علف های  کنترل  عملیات  اجرای  و  روش 

سیب زمینی 

2

پایین تر از 
1نگهداری نامناسب مزرعه سیب زمینیحد انتظار

کنترل آفات و بیماری های مزرعه سیب زمینی

آفات 
انواع گوناگونی از آفات می توانند به عملکرد و یا کیفیت محصول سیب زمینی خسارت بزنند که در صورت کنترل 
نکردن، میزان این خسارت از 30 تا 70 درصد متغیر خواهد بود. این آفات معموالً با تغذیه از برگ، مکیدن شیره 

کنترل علف های هرز

   مزرعه را در مراحل مختلف رشد مورد پایش قرار دهید. نمونه هایی از علف های هرز مزرعه را با رعایت 

نکات ایمنی و بدون آسیب رساندن به گیاه زراعی جمع آوری کرده و ضمن معرفی ویژگی های این 
علف های هرز، چگونگی کنترل آنها را نیز در کالس ارائه دهید.

   پس از آماده به کار شدن در زمان های تعیین شده به روش های هماهنگ شده با هنرآموز کنترل علف های 

هرز را انجام دهید.

فعالیت
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سوسک کلرادو: حشره کامل سوسك کلرادو و الروهاي 
کاهش  برگ هاي سیب زمیني موجب  از  تغذیه  با  آن 
محصول مي شوند. انتشار آفت با پرواز و جابه جایی به 

همراه سیب زمیني انجام مي گیرد.

پژوهش
از خبرگان و کارشناسان محلی پرس و جو کنید مهم ترین آفات سیب زمینی در منطقه شما کدام اند؟ در 

کدام مرحله از رشد خسارت می زنند؟ روش های کنترل آنها چگونه است؟

شکل 27ـ حشره بالغ و الرو سوسک کلرادوی سیب زمینی

با روش هاي زیر مي توان این آفت را کنترل نمود:
  کنترل شیمیایي )استفاده از سموم کنفیدور به مقدار 250 میلی لیتر در هکتار(

  کنترل مکانیکي )حذف بقایاي آلوده(

  کنترل زراعی )تناوب زراعی(

  کنترل بیولوژیکی )استفاده از دشمنان طبیعی(

سیب زمیني  غده هاي  از  مفتولي  کرم  مفتولي:  کرم 
از جفت گیري  تغذیه مي کند. سوسك هاي ماده پس 
به داخل خاک نفوذ و در آنجا تخم خود را روي ریشه 
میزبان قرار مي دهند. تخم ها پس از چند روز تفریخ 
مي شوند. الروها در برابر خشکي بسیار حساس هستند. 
داخل خاک سپري مي شود.  در  نیز  مرحله شفیرگي 

به صورت الرو یا شفیره زمستان گذرانی مي کند.

روش هاي کنترل 
  استفاده از تله های فرمونی و نوری

  تناوب صحیح زراعی

  استفاده از آیش در تناوب

شکل 28ـ الرو و سوسک کامل کرم مفتولی

گیاهی و نیز تغذیه از ریشه و غده سیب زمینی به گیاه آسیب وارد می کنند. همچنین برخی از آفات مانند شته ها 
عالوه بر خسارتی که به طور مستقیم با مکیدن شیره نباتی به گیاه سیب زمینی وارد می کنند، در نقش ناقل سایر 

عوامل بیماری زا مانند ویروس ها نیز عمل می نمایند.
تریپس ها، کرم هاي طوقه بر، شته سبز هلو، زنجرک ها، سوسك کلرادو، مگس هاي مینوز، کك ها، بید سیب زمینی، 

کنه ها، کرم هاي مفتولي، کرم هاي سفید ریشه، عسلك پنبه از مهم ترین آفات سیب زمینی به شمار می آیند.
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  انجام عملیات زمستانه مثل شخم، دیسک، یخ آب و خشکی دادن به زمین در شرایط آیش

  استفاده از سموم )دیازینون گرانول 10 درصد به میزان 10 کیلوگرم در هکتار به صورت طعمه پاشی(

بيد سيب زميني: بید یکي از مهم ترین آفات سیب زمیني کشور است. بید سیب زمینی در مزارع و در انبارها به 
سیب زمینی خسارت می زند. این آفت در مرحله الروی از گیاهان خانواده بادمجانیان تغذیه می کند )شکل 30(. 
میزبان های زراعی این آفت به ترتیب اهمیت تنباکو، بادمجان، سیب زمینی و گوجه فرنگی است. علف های هرز 

میزبان آفت در ایران محدود به تاجریزی و داتوره است.
در ابتدای رویش گیاه تا آشکار شدن گل 
اندام های  در  تخم ریزی  سیب زمینی، 
تشکیل  از  پس  و  است  گیاه  هوایی 
غده ها در خاک، در کنار چشمک روی 
غده دیده می شود. در اندام های هوایی 
در  تخم  از  خروج  از  پس  الرو  گیاه، 
سوراخ  را  رگ برگ  کناره  برگ،  پشت 
می کند و به داخل پهنک برگ می رود 
دو  بین  درحد  موجود  سبزینه  مواد  و 
بشره فوقانی و تحتانی برگ را می خورد 
لکه های سفیدی  آفت زده،  برگ های  و 

دارند. تاول  به  شبیه 

کنترل 
الف( مزرعه:

1  اگر کشت سیب زمینی در اواسط اسفندماه آغاز و برداشت در آخر خردادماه پایان یابد خسارت آفت ضعیف 
و آلودگی غده ها کم است.

به  قادر  کامل  حشره  که  شود  داده  خاک  سیب زمینی  بوته های  پای  کشت  از  بعد  هفته  تا شش  پنج    2
انجام گیرد. چون در هنگام  آبیاری  از  اولین زمان ممکن پس  تخم ریزی روی غده ها نشود. سله شکنی در 
ترک ها  این  می شود.  ایجاد  ترک خوردگی  و  می یابد  فرسایش  پشته ها  پهلوی  اول  نوبت  به خصوص  آبیاری 

می کنند. آسان  را  غده ها  به  پروانه ها  دسترسی 
3  از بین بردن بقایای گیاهی

4  کشت رقم های زودرس
5  شخم عمیق پس از برداشت

6  عمق مناسب کاشت
7  رعایت بهداشت در مزرعه

8  تناوب زراعی درست

شکل 29ـ الرو و پروانه بيد سيب زمينی

شکل 30ـ خسارت الروهای بيد سيب زمينی روی غده
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ب( انبار
1  شیوه انبارداری درست

2  پایین نگه داشتن درجه حرارت بین 4 تا 6 درجه سلسیوس
3  انتقال ندادن غده های آلوده به انبار

4  استفاده از تله های فرمونی و نوری در انبار برای شکار پروانه ها
5  استفاده از برگ گیاهان دورکننده مثل اکالیپتوس و شاه پسند در انبار

6  پایین نگه داشتن دمای انبار در کمتر از 10 درجه سلسیوس
7  استفاده از آفت کش های فسفِر و کاربامات ها

پژوهش
از خبرگان و کارشناسان محلی پرس و جو کنید مهم ترین بیماری های سیب زمینی در منطقه شما کدام اند؟ 

در کدام مرحله از رشد خسارت می زنند؟ روش های کنترل آنها چگونه است؟

شکل 31ـ عالیم بیماری لکه موجی سیب زمینی روی برگ، گیاه و غده

بیماری ها 
پایین بودن میزان عملکرد سیب زمیني در واحد سطح، معموالً به عوامل مختلف محیطي زنده یا غیرزنده مربوط 
مي شود که هرکدام به گونه ای محصول تولیدشده را تحت تأثیر خود قرار مي دهند. ازاین رو بیماري هاي مختلف 
ویروسي، قارچي، باکتریایي و مایکوپالسمایي در سیب زمیني همواره موردتوجه تولیدکنندگان سیب زمیني بوده 

است.
بیماری لکه موجی سیب زمینی، پوسیدگي خشك فوزاریومي، شانکر ریزوکتونیایي )سیاه دانه( سیب زمیني، 
بیماري باکتریایي پوسیدگي نرم و ساق سیاه سیب زمیني، نماتدهای مولد غده ریشه، نماتد زخم ریشه، نماتد 
پوسیدگی خشك سیب زمینی، نماتد طالیی سیب زمینی و نیز بیماری های ایجادشده توسط ویروس های مهم 

سیب زمینی از مهم ترین بیماری های مزارع سیب زمینی به شمار می آیند )شکل های31 تا 37(.

کنترل آفات

را  سیب زمینی  مزرعه  آفات  از  نمونه هایی  دهید.  قرار  پایش  مورد  رشد  مختلف  مراحل  در  را  مزرعه 
جمع آوری کنید. ضمن معرفی ویژگی های این آفات، چگونگی کنترل آنها را نیز در کالس ارائه دهید.

فعالیت
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شکل 32ـ عالیم بیماری شانکر ریزوکتونیایی )سیاه دانه( سیب زمینی روی گیاه و غده

شکل 34ـ عالیم خسارت نماتد طالیی شکل 33ـ عالیم بیماری پوسیدگی خشک فوزاریومی روی غده
روی غده

شکل 35ـ عالیم بیماری اسکب روی غده

شکل 36ـ عالیم بیماری ساق سیاه و پوسیدگی نرم
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بیماري هاي مهم فیزیولوژیک سیب زمیني 
عوامل مختلف محیطي غیرزنده نیز در این محصول ایجاد 
عوارضي مي کنند که ضمن کاهش عملکرد غده، کیفیت 
و بازارپسندی محصول تولیدي را نیز تحت تأثیر منفي 
خود قرار مي دهند و بدین ترتیب خسارات قابل توجهی 
وارد  سیب زمیني  تبدیلي  صنایع  و  کشاورزان  به  را 
را  سیب زمیني  بیماري هاي  از  دسته  این  مي نمایند. 
اصطالحاً عوارض یا بیماري هاي فیزیولوژیکي مي نامند.
بروز  نیز  و  غده  درون  بودن  خالی  و  شدن  قهوه ای 
ترک های رشدی روی سیب  زمینی از مهم ترین عوارض 

می آید. شمار  به  سیب زمینی  فیزیولوژیکی 
شکل 38ـ عارضه فیزیولوژیک ایجاد ترك های رشدی در غده 

سیب زمینی

شکل 39ـ عارضه فیزیولوژیک قهوه ای شدن درون غده 
سیب زمینی

شکل 40ـ عارضه فیزیولوژیک خالی بودن درون غده 
سیب زمینی

شکل 37ـ عالیم بیماری های ویروسی سیب زمینی
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ارزشیابی مرحله ای

مراحل کار
شرایط عملکرد

)ابزار،مواد، تجهیزات، 
زمان، مکان و ...(

نتایج 
نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(ممکن

کنترل 
آفات و 

بیماری های 
مزرعه 

سیب زمینی

مزرعه سیب زمینی، 
سمپاش، جعبه 

کلکسیون آفات و 
بیماری ها، سموم 

آفت کش و قارچ کش

باالتر از 
حد انتظار

پایش  رشد،  مختلف  مراحل  در  خسارت زا  بیماری های  و  آفات  تعیین 
مزرعه و شناسایی آفات و بیماری ها، تعیین زمان و روش کنترل آفات و 
بیماری های مزرعه سیب زمینی، اجرای عملیات کنترل آفات و بیماری های 
مزرعه سیب زمینی، استدالل کنترل زیستی آفات و بیماری ها و اهمیت آن 

در تولید غذای سالم

3

در حد 
انتظار

پایش  رشد،  مختلف  مراحل  در  خسارت زا  بیماری های  و  آفات  تعیین 
مزرعه و شناسایی آفات و بیماری ها، تعیین زمان و روش کنترل آفات و 
بیماری های مزرعه سیب زمینی، اجرای عملیات کنترل آفات و بیماری های 

مزرعه سیب زمینی

2

پایین تر از 
1کنترل نامناسب آفات و بیماری های مزرعه سیب زمینی حد انتظار

پایش مزرعه سیب زمینی برای کنترل بیماری ها

را  نمونه هایی  بیماری  مشاهده  درصورت  دهید.  قرار  پایش  مورد  رشد  مختلف  مراحل  در  را  مزرعه 
جمع آوری کنید. ضمن معرفی ویژگی های این آفات چگونگی کنترل آنها را نیز در کالس ارائه دهید.

فعالیت

کنترل آفات و بیماری ها

مراحل انجام کار
1   پس از مشاوره با خبرگان محلی و کارشناسان زراعی برنامه کنترل آفات و بیماری های مزرعه سیب زمینی 

خود را تنظیم و به تأیید هنرآموز مربوطه برسانید.
2   پس از آماده به کار شدن، فهرست وسایل موردنیاز را تهیه کرده آنها را تحویل بگیرید.

3   ضمن رعایت اصول ایمنی و بهداشت فردی، عملیات کنترل آفات و بیماری های مزرعه را طبق برنامۀ 
ارائه شده انجام دهید.

4   بازدید ماشین های زراعی و آماده سازی آنها، مشارکت در انجام کار و حفظ محیط زیست، جلوگیری 
از هدر رفت منابع و... جزئی جدانشدنی از شایستگی های فنی و غیرفنی است. در رعایت کردن آنها 

بسیار جدی باشید.
5   در پایان کار گزارش کامل آن را آماده و به هنرآموز خود تحویل دهید.

فعالیت
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شرح کار:
1ـ عملیات قبل از شخم 2ـ خاک ورزی اولیه مزرعه 3ـ خاک ورزی ثانویه 4ـ تهیه و آماده سازی غده بذری 5ـ انجام عملیات کاشت غده بذری 

سیب زمینی 6ـ انجام آبیاری 7ـ خاک دهی پای بوته ها 8 ـ کوددهی 9ـ کنترل علف های هرز 10ـ کنترل آفات 11ـ کنترل بیماری ها

استاندارد عملکرد: 
آماده سازی بستر کاشت سیب زمینی را با استفاده از ماشین های تهیه زمین انجام دهد. عملیات کاشت و مراقبت های مورد نیاز پس از کاشت 

در مراحل مختلف رشد تا زمان برداشت را انجام دهد. )مساحت 2 هکتار برای 4 گروه 4 نفره(
شاخص ها:

1ـ تعیین درصد رطوبت خاک، تعیین ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک در مشاوره با کارشناسان، پخش کود دامی و کودهای پایه احتمالی
2ـ انتخاب و تنظیم ادوات خاک ورزی اولیه، اجرای عملیات شخم

3ـ انتخاب و تنظیم ادوات خاک ورزی ثانویه، اجرای عملیات خاک ورزی ثانویه
4ـ انتخاب رقم مناسب، آماده سازی غده برای کاشت

5 ـ انتخاب تاریخ کاشت، انتخاب روش کاشت، آرایش کاشت، انتخاب ماشین های کاشت، تنظیم ماشین های کاشت، اجرای عملیات کاشت
6ـ تعیین زمان و روش آبیاری، اجرای عملیات آبیاری

7ـ انتخاب زمان خاک دهی پای بوته، روش خاک دهی پای بوته، انتخاب ماشین خاک دهی پای بوته، تنظیم ماشین خاک دهی، اجرای خاک دهی پای بوته ها
ـ  تعیین نوع و مقدار کودهای سرک، تعیین زمان و روش کوددهی سرک، انجام عملیات کوددهی  8

9ـ شناسایی نوع علف های هرز مزرعه، انتخاب روش کنترل علف های هرز، انتخاب نوع ماشین، تنظیم ماشین، اجرای عملیات کنترل علف های هرز
10ـ پایش آفات در مزرعه در مراحل مختلف رشد سیب زمینی، تعیین روش و زمان کنترل آفات، اجرای عملیات کنترل آفات

11ـ پایش مزرعه برای کنترل بیماری خاص در مراحل مختلف، تشخیص نوع بیماری، تعیین زمان و روش کنترل بیماری، اجرای عملیات کنترل 
بیماری

شرایط انجام کار: ـ 2 هکتار زمین زراعی برای 16 نفر
ابزار و تجهیزات:

تراکتور از انواع رایج در کشور )حداقل 75 اسب بخار(ـ ادوات شخم ـ ماشین های خاک ورزی، ماشین های کاشت، بذرغده ای سیب زمینی، مواد و 
ملزومات مصرفی )قارچ کش،....( ـ ماشین های سمپاش ـ ماشین های غده کار ـ وسایل و تجهیزات آبیاری ـ کودهای معدنی و آلی ـ ماشین کودکار

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف
1آماده سازی بستر کشت سیب زمینی1
2کاشت سیب زمینی2

کنترل 3 کوددهی،  آبیاری،  شکنی،  سله  و  )خاک دهی  سیب زمینی  مزرعه  نگهداری 
هرز( 2علف های 

1کنترل علف های هرز، آفات و بیماری ها4

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: با استفاده 
از لوازم ایمنی کار و رعایت نکات زیست محیطی و با در نظر گرفتن استفاده بهینه از منابع و 

جایگزینی کنترل زیستی به جای کنترل شیمیایی پرورش سیب زمینی را انجام دهید.
2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.

ارزشیابی شایستگی پرورش سیب زمینی



پودمان 3: پرورش گیاهان غده ای

199

پرورش چغندرقند

آیا می دانید که...؟
  با ایجاد اولین کارخانه قند در سال 1273 خورشیدی در کهریزک تهران، کشت چغندرقند، تولید آن و 

فعالیت  های اقتصادی وابسته به آن به تدریج در کشور ما توسعه پیدا کرد.
  دو گیاه نیشکر و چغندر قند منبع اصلی تولید شکر هستند.
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اهمیت چغندرقند
دو گیاه نیشکر و چغندرقند منبع اصلی تولید شکر )با نام عمومی ساکارز( هستند. نیشکر قرن هاست که در 
مقادیر زیاد در مناطق گرم تولید شده و بزرگ ترین منبع تولید شکر در دنیا محسوب می شود. در مقایسه، 
چغندرقند محصول نسبتاً جدیدی است که کشت آن در قرن نوزدهم در مناطق معتدل آغاز شد و در قرن 
بیستم گسترش پیدا کرد. چغندرقند در حال حاضر در حدود 50 کشور جهان کشت و حدود یک چهارم از 
140 میلیون تُن از شکر تولیدی جهان را شامل می شود. در ایران، به لحاظ شرایط آب و هوایی حاکم، نیمی 

از شکر تولیدی از زراعت چغندرقند و نیمی از نیشکر تهیه می شود.
استفاده می شود. ریشة چغندرقند  یا کاربرد های صنعتی  تغذیة دام  انسان،  برای غذای  از ریشه چغندرقند 
قند  کل  از  است.  تفاله  درصد   5/5 و  درصد شکر  غیرقندی، 18  مواد  درصد   2/6 آب،  درصد   75/9 دارای 
موجود در ریشه، 83/1 درصد به صورت بلور های ساکارز و 12/5 درصد به صورت مالس بازیافت می شود. 
کارخانه  های قند عاله بر فرآوری شکر خالص، محصولی جانبی به نام تفاله چغندر تولید می کنند که در تغذیة 
گاو و گوسفند استفاده می شود. دیگر محصول جانبی مهم، مالس چغندرقند است. از مالس چغندرقند در 

تولید الکل، مخمر، مواد شیمیایی، مواد دارویی و همچنین خوراک دام استفاده می شود.

پژوهش
میزان قند موجود در ریشه چغندرقند به چه عواملی بستگی دارد؟

ویژگی  های گیاه شناسی چغندرقند
دولپه ای  و  دوساله  گیاهي  چغندرقند 
از خانواده اسفناجیان است که در سال 
اول، غده  )ریشه اصلي( )شکل 1الف( و 
در سال دوم پس از گذراندن دورۀ سرما، 
مي کند  تولید  بذر  و  گل دهنده  ساقة 
)شکل 1ب(. چغندرقند به صورت طبیعی 
یک گیاه دوساله است اما در شرایط ویژه 

محیطی می تواند یک ساله نیز باشد. 

شکل1ـ )الف( بوته چغندرقند کارخانه ای و )ب( بوته چغندرقند بذری

از زمستان گذرانی در دما های 7ـ4  تولیدشده پس  بذر، ریشه  های ذخیره ای  تولید ساقه گل دهنده و  برای 
درجه سلسیوس )ورنالیزاسیون یا بهاره شدن( در بهار سال دوم رشد خود، به ساقه رفته )بولتینگ( و مراحل 

رشد زایشی خود را طی می کند که در نهایت به تولید بذر در فصل تابستان می انجامد. 
بوتة چغندرقند طی مرحلة رویشی رشد خود )سال اول(، دارای برگ  های بدون کرک به صورت بیضی شکل تا 

ب الف
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قلبی شکل به رنگ سبز تیره هستند. برگ ها به صورت ُرزت بوده و به وسیله دم برگ هایی با طول  های متفاوت 
اصلی سفید و حجیم در سال  به طوقه متصل می شوند. ریشة  بلندتر(  دارای دم برگ  )برگ  های قدیمی تر 

اول  ایجاد می شود که در محل اتصال به طوقه معموالً به صورت متورم است. 
ریشه ذخیره ای چغندرقند از لحاظ ریخت شناسی دارای چهار قسمت سر، طوقه، ریشه و دم است که به لحاظ 

کیفیت با هم تفاوت های قابل مالحظه ای دارند )شکل 2(.

شکل 2ـ قسمت سر، طوقه و ریشه چغندرقند

قسمت سر در حقیقت محل روییدن دم برگ و دارای کمترین مقدار شکر و بیشترین 
مقدار ناخالصی ها است. به طور خالصه به آن قسمت از ریشه ذخیر ه ای که در زمان 
برداشت، دم برگ های زنده و سبز به آن متصل است، سر گفته می شود. قسمت 
پایین تر از سر یعنی حدفاصل بین پایین ترین قسمت اتصال دم برگ زنده و سبز با 
پایین ترین قسمتی که عالئم و آثار دم برگ های اولیه در آن دیده می شود را طوقه 
می نامند. قسمت پایین تر از طوقه تا قسمتی که قطر ریشه حداکثر سه سانتی متر 
است، ریشه را تشکیل می دهد. سطح این قسمت صاف است و معموالً دو شیار در 
طرفین آن وجود دارد. این قسمت باالترین میزان قند و کمترین مقدار ناخالصی ها 
را دارد. قسمتی از انتهای ریشه که حداکثر سه سانتی متر قطر داشته باشد دم گفته 
می شود. ریشه های فرعی از قسمت انتهایی دم خارج می شوند. این قسمت نیز دارای 

کیفیت مناسب و قابل مصرف در کارخانه قند است.
ریشه اصلی چغندر قند مخروطی شکل و کشیده است که در دو طرف آن، در 

جهت طولی دو شیار مارپیچ وجود دارد )شکل 3(. 
عمق نفوذ ریشه های چغندرقند در شرایط مناسب تا 180 سانتی متر می رسد ولی طول سمت قابل استفاده 

آن حدود 30 سانتی متر است.
در سال دوم که مرحلة زایشی است، ساقه گل دهنده تا ارتفاع تقریبی 1/2 تا 1/8 متر رشد می کند. یک برگ 
دم برگ دار بزرگ در پایة ساقه همراه با برگ  های کوچک توسعه پیدا می کند و در قسمت باالتر ساقه از طول 

بوته  ریخت شناسی  شکل3ـ 
چغندرقند

طوقه
سر

ریشه

قطر سه سانتی متر

حذف کل دم برگ ها

پایین ترین دم برگ زنده
پایین ترین فلکس برگ

دم
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دم برگ ها کاسته شده و درنهایت، برگ  های بدون دم برگ رشد می کنند. در محور های برگ، جوانه  های جانبی 
رشد می کنند و مجموعه ای از گل آذین خوشه ای نامحدود شکل می گیرد. این گل ها کوچک و بدون دم گل اند 
و به صورت منفرد یا خوشه ای هستند. گل چغندرقند از یک مادگی سه برچه ای تشکیل می شود که با پنج 
پرچم و گلپوشی از پنج کاسبرگ باریک احاطه شده است. گل آن بدون گلبرگ است و هر گل با یک برِگ 

سبز نازک و بلند احاطه می شود. 
گل  های چغندرقند حدود 5 تا 6 هفته پس از شروع رشد زایشی به گرده افشانی می رسند و بیشتر توسط باد و 
گاهی توسط حشرات منتقل می شود. با توجه به عدم هم زمانی بین رهاسازی گرده و پذیرش کالله، این گیاه 
به صورت دگرگشنی بارور می شود. بذر تک جوانه )منوژرم( زمانی تشکیل می شود که گل تنها یک عدد است. 

بذر چغندر چندجوانه )مولتی ژرم( با تجمع دو یا چند گل تشکیل می شود )شکل 4(.

شکل 4ـ مقایسه بذر تک جوانه ای و چند جوانه ای چغندر قند

چند جوانه ای تک جوانه ایچند جوانه ای تک جوانه ای

نیاز های محیطی و بوم شناسی چغندرقند 
چغندرقند در مقابل تغییرات محیط سازگاری نسبتاً زیادی دارد و عواملی مانند تغییرات دما، نور و آب در 

رشد و نمو و مقدار عملکرد ریشه و درصد قند )عیار( آن اثر می کند.
دما: مناسب ترین دما برای جوانه زدن بذر چغندرقند 8 درجه سلسیوس و کمینه دما برای جوانه زدن آن 3 
درجه سلسیوس است. یخبندان در مرحله جوانه زدن بذر موجب از بین رفتن جوانه اولیه می شود. در زمان 
برداشت، دما های پایین )5 درجه سلسیوس( برای ریشه ها زیان آور است. بنابراین قبل از شروع یخبندان، 
ریشه ها باید برداشت شوند. دمای مناسب طی نیمه اول دوره رشد چغندرقند )90 روز پس از کاشت( حدود 
15 تا 26 درجه سلسیوس گزارش شده است. مناطق دارای طول روز بلند برای رشد چغندرقند بسیار مناسب 
هستند. مناسب ترین شرایط محیطی برای تولید چغندرقند از 90 روز بعد از استقرار تا زمان برداشت غده ها، 
روز های آفتابی با دمای روزانه 18 تا 27 درجة سلسیوس و دمای شبانة 5 تا 10 درجة سلسیوس است. با 

افزایش دمای شبانه، عیار قند ریشه کاهش می یابد.
نور: چغندرقند از لحاظ تولید ریشه گیاهی بی تفاوت و در خصوص تولید بذر، گیاهی روزبلند است. هرگاه 
طول روز از 8 به 10 تا 14 ساعت افزایش یابد وزن ریشه و مقدار درصد قند تولیدشده افزایش می یابد. هرچه، 

مجموع تشعشع دریافتی چغندرقند طی فصل رشد بیشتر باشد بر تولید محصول افزوده می شود.
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زهکشی  دارای  حاصلخیز  خاک  های  مناسب:  خاك 
 )pH( و اسیدیته )مناسب، با بافت متوسط )رسیـ  شنی
خنثی تا کمی قلیایی )7 تا 7/2( برای چغندرقند مناسب 
هستند. خاک  های دارای مقادیر زیاد سنگ، خاک  های 
همراه  آلی  مواد  فقدان  با  معموالً  که  سفت  و  فشرده 
هستند، برای کشت چغندرقند مناسب نیستند و سبب 

چندشاخه شدن ریشه می شود )شکل 5(.

شکل5 ـ انشعاب و بدشکلی ریشه چغندرقند در نتیجه عدم 
تهیه زمین مناسب

چغندرقند جز در مراحل اولیه رشد )جوانه زنی بذر تا مرحله گیاهچه ای(، نسبت به شوری خاک مقاوم است. 
با این حال شوری باالی خاک به عنوان یک عامل محدودکننده در تولید چغندرقند به حساب می آید. 

آماده سازی بستر کاشت

میزان محصول چغندرقند، تا حد زیادی بستگی به ساختمان خاک و آماده سازی بستر بذر دارد. عمق شخم، 
زمان شخم، کاربرد کود و استفاده از علف کش ها پیش از آشکار شدن جوانه  های چغندرقند، همگی از عواملی 
هستند که محیط کشت مناسبی را برای بذر و بوته جوان چغندرقند ایجاد می کنند. روش و نوع ماشین  های 
خاک ورزی مورد استفاده جهت آماده سازی بستر کاشت با توجه به عواملی مانند زمان کاشت، اقلیم و بافت 

خاک می تواند در مناطق مختلف متفاوت باشد.

زمان آماده سازی بستر کاشت 
از نظر به زراعی، عملیات خاک ورزی باید در زمان مناسب انجام گیرد تا بتوان در مناسب ترین تاریخ تعیین شده، 
اقدام به کاشت بذر کرد و این بستر کاشت بتواند نیاز های بذر را برای جوانه زنی، سبز کردن و رشد گیاه فراهم 
کند. در مناطق سرد و معتدل سرد جهت کشت بهاره چغندرقند، آماده سازی اولیه در پاییز و آماده سازی تکمیلی 

در فصل بهار پیش از کاشت انجام می گیرد.   

گفت و گو
اگر در منطقه شما کشت بهاره انجام می شود و دارای ویژگی های زیر است، به پرسش های زیر در کالس 

پاسخ دهید.
   چرا در مناطقی که دارای یخبندان زمستانه و خاک های رسی هستند، شخم پاییزه توصیه می شود. 

درحالی که ممکن است برای خاک های شنی، شخم بهاره توصیه شود؟
   چرا در زمین های با بافت سبک کودهای فسفره را در بهار همراه با مرحله شخم تکمیلی پیش از کاشت 

به صورت فسفات آمونیوم به خاک می دهند.
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در مناطق گرم و معتدل گرم، در کشت پاییزه چغندرقند، مجموع عملیات آماده سازی اولیه و تکمیلی در 
فرصتی کوتاه از نیمه دوم تیر تا پایان شهریور انجام می گیرد. در این مناطق، به علت خشکی خاک الزم است 
بعد از شخم با زیرشکن )ساب سویلر(، مزرعه برای انجام عملیات مؤثر شخم و تکمیل عملیات خاک ورزی، 

آبیاری شود و پس از دستیابی به شرایط گاورو در مزرعه، عملیات آماده سازی انجام پذیرد )شکل 6(.

شکل 6  ـ )الف( زیرشکن، )ب( گاوآهن برگردان دار و )پ( لولر یا تسطیح کننده زمین

روش  های نوین آماده سازی بستر کاشت 
استفاده از روش  های شخم صفر و یا کم خاک ورزی با توجه به مزایای این روش ها به ویژه در ارتباط با کشاورزی پایدار، 
در بسیاری از زراعت ها موردتوجه قرارگرفته است. مهم ترین مشکالت روش شخم صفر در حال حاضر، کاهش تراکم 

بوته و رشد غیریکنواخت ریشه به دلیل کمبود مواد آلی 
خاک و نداشتن ساختمان مناسب خاک است. استفاده از 
روش  های کم خاک ورزی جهت حفظ حاصلخیزی خاک 
در سیستم  های کشاورزی پایدار، برای زراعت چغندرقند 
گاوآهن  جایگزینی  نمونه  به عنوان  است.  قابل توصیه 
قلمي با گاوآهن برگردان دار و یا تنها استفاده از ادوات 
خاک ورزی مرکب )شکل7( برای زراعت چغندرقند را 

می توان توصیه کرد.

پژوهش
زمان آماده سازی، انواع ماشین  های خاک ورزی و روش انجام آماده سازی زمین برای کاشت چغندرقند در 
منطقه خود را )با توجه به کشت بهاره یا پاییزه( از خبرگان و کارشناسان محلی پرس وجو کرده، ضمن 

ارائه در کالس به هنرآموز خود تحویل دهید.

شکل 7ـ ماشین خاك ورز مرکب

)پ()ب()الف(

آماده سازی بستر کاشت چغندرقند

1   لباس کار پوشیده و فهرست تجهیزات و وسایل موردنیاز را با توجه به روش کار آماده کرده پس از تأیید 
هنرآموز تحویل بگیرید.

فعالیت



پودمان 3: پرورش گیاهان غده ای

205

2   نوع و مقدار کود پایه موردنیاز را با توجه به آزمایش خاک و توصیه کارشناسان مشخص و تهیه کنید.
3   عملیات پخش کود پایه، شخم و هموار کردن زمین را انجام دهید.

توجه: با توجه به شرایط و زمان کاشت ممکن است عملیات خاک ورزی در یک یا دو مرحله )خاک ورزی 
اولیه و تکمیلی( انجام شود. همچنین در صورت دو مرحله ای بودن کود پایه ممکن است در مرحله اول 

خاک ورزی و یا در مرحله خاک ورزی تکمیلی به زمین داده شود.
4   پس از پایان آماده سازی، ضمن سامان دهی و جمع آوری پاکت ها و تحویل وسایل، رعایت نکات بهداشت 

فردی را نیز مدنظر قرار دهید.
5   گزارش انجام کار را به هنرآموز خود تحویل دهید.

ارزشیابی مرحله ای

مراحل کار
شرایط عملکرد

)ابزار،مواد، تجهیزات، 
زمان، مکان و ...(

نتایج 
نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(ممکن

آماده سازی 
زمین برای 

کاشت 
چغندرقند

زمین زراعی، تراکتور، 
گاوآهن، دیسک، لولر، 

کودپاش

باالتر از حد 
انتظار

ماشین های  تنظیم  و  آماده سازی  خاک،  ویژگی های  تعیین 
خاک ورزی اولیه، اجرای شخم، انتخاب ماشین های خاک ورزی 
کود  پخش  زراعی،  زمین  تسطیح  خاک،  نرم کردن  ثانویه، 
دامی و مخلوط آن با خاک، تحلیل اهمیت ماشین های مرکب 

خاک ورزی در کشاورزی پایدار

3

در حد 
انتظار

ماشین های  تنظیم  و  آماده سازی  خاک،  ویژگی های  تعیین 
خاک ورزی اولیه، اجرای شخم، انتخاب ماشین های خاک ورزی 
ثانویه، نرم کردن خاک، تسطیح زمین زراعی، پخش کود دامی 

و مخلوط آن با خاک

2

پایین تر از 
1خاک ورزی نامناسب زمین زراعی برای کشت بذر چغندر قندحد انتظار

کاشت چغندر قند

مرحله کاشت، اساسی ترین و حساس ترین مرحله در زراعت چغندرقند است که با تعیین تاریخ کاشت مناسب 
و تنظیم دقیق ردیف کار از لحاظ میزان ریزش بذر به ویژه رعایت دقیق فاصله خطوط کشت، فاصله بذر روی 

خطوط، عمق کاشت و طول عالمت زن )مارکر(، مزرعه ای با تراکم مناسب و سبز یکنواخت خواهیم داشت.

تاریخ کاشت 
به طور کلي نمي توان تاریخ دقیقي از لحاظ تقویمي براي کشت چغندرقند در هر منطقه بیان کرد. توصیه دقیق 
تاریخ کاشت بر اساس دما و توسط مراکز تحقیقات کشاورزی در هر منطقه تعیین می شود. کشت چغندرقند 
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بیشتر  در  چغندرقند  کاشت  هرچند 
نقاط کشور )سرد و نسبتاً سرد( به طور 
کم آبی  به علت  اما  است،  بهاره  طبیعی 
)جهت صرفه جویی حدود 40 درصدی(، 
به  مقاوم  جدید  رقم هاي  از  استفاده  با 
سال  در  )بولتینگ(  رفتن  ساقه  پدیده 
کشت  توسعه  امکان   ،)8 )شکل  اول 
از  خاصی  مناطق  در  چغندرقند  پاییزه 
توجه  باید  به هرحال  دارد.  وجود  کشور 
حتی  سردتر،  مناطق  در  که  داشت 
ساقه  به  مقاوم  رقم  های  کاشت  باوجود 
روی احتمال خسارت سرما به گیاه طی 

دارد. وجود  زمستان  فصل 

کشت انتظاری 
در برخی مناطق نیمه خشک با میانگین بارندگی 230 میلی متر و خاک لومی می توان چغندرقند را در پاییز 
و قبل از وقوع یخبندان کشت کرد. بعد از کاشت بذر در این شرایط، بذر آب جذب می کند اما در حالت 
انتظار می ماند تا زمان مناسب جهت جوانه زنی فرا برسد. در این زمان، با گرم شدن خاک، گیاهچه ها شروع 
به رشد می کنند و اغلب قبل از پایان زمان کاشت بهاره، در سطح مزرعه مستقر مي شوند. یکی از فایده  های 
این نوع کشت نسبت به روش  های مرسوم، استفاده بهینه از بارندگی  های اول فصل و افزایش طول دوره رشد 

در مناطق سرد و نسبتاً سرد است.

پژوهش
تاریخ کاشت چغندرقند را در منطقه خود پرس وجو کرده و در کالس ارائه دهید.

پژوهش
در صورتی که منطقه شما دارای شرایط آب و هوایی مشابه است و مجبور به کشت بهاره چغندر قند 

هستید، آیا این روش در منطقه شما قابل اجرا است؟
این روش داراي معایب و محدودیت هایي نیز است، آنها را از منابع معتبر و کارشناسان محلی پرس وجو 

کرده و به هنرآموز خود تحویل دهید.

چغندرقند معمولیچغندرقند به ساقه رفته

شکل 8ـ مقایسه بوته  های حاصل از کاشت رقم حساس به ساقه روی )راست( 
با رقم مقاوم )چپ(

در مناطق سرد پس از پایان یخبندان هاي زمستانه )در اواخر اسفند و اوایل فروردین( و در مناطق گرمسیر و 
نیمه گرمسیر در پاییز )اوایل مهر تا اواخر آبان( امکان پذیر است.
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پژوهش
آیا منطقه شما هم دارای شرایطی مشابه توضیح باال است؟

آیا روش کاشت دیرهنگام در منطقه شما نیز قابل انجام است؟ در هر صورت دالیل را از منابع معتبر و 
کارشناسان محلی پرس وجو کرده، به هنرآموز خود تحویل دهید.

کاشت دیرهنگام 
کمبود آب یکی از عوامل مهم محدودکننده تولیدات کشاورزی در مناطق خشک و نیمه خشک جهان است. 
در بعضی مناطق از جمله استان  های خراسان رضوی و اصفهان، مراحل اولیه رشد چغندرقند با دوره حساس 
زایشی غالت مصادف است. این امر کشاورزان را وادار می سازد تا آب موجود را به غالت اختصاص دهند و 
چغندرقند در دو ماه اول فصل رشد، تحت تنش کم آبی قرار می گیرد. یکی از راه کار های مناسب برای چنین 
هیبریدهایی  و  ارقام  حاضر،  حال  در  است.  )زودرس(  کوتاه  رشد  دوره  طول  با  رقم هایی  معرفی  شرایطی، 
شناسایی شده اند که در شرایط دیرکاشت )اوایل تیر( و برداشت در تاریخ معمول )اواخر مهر یا اوایل آبان( 
توانایی تولید عملکرد قابل  قبول شکر هستند. همچنین، استفاده از این ارقام می تواند باعث صرفه جویی در 

مصرف آب شود )جدول1(

جدول 1ـ مقایسه ارقام زودرس و معمولی چغندرقند

ارقام زودرسارقام معمولیعملیات زراعی/ویژگی
اوایل تیرفروردینتاریخ کاشت

200120ـ180طول دوره رشد )روز(
7ـ126ـ10تعداد دفعات آبیاری )نوبت(

100006000ـ9500میانگین مصرف آب به روش نشتی )متر مکعب در هکتار(
4 مرتبه8ـ7 مرتبهتعداد دفعات تردد ماشین آالت

نیاز نیستیک یا دو نوبتمبارزه با آفات اول فصل
5045میانگین عملکرد ریشه )تن در هکتار(

16ـ1814ـ16میانگین عیار قند )درصد(

روش  های کاشت چغندرقند 
بذر چغندرقند به دو روش مستقیم و نشایی کشت می شود.

  کشت مستقیم بذر: این روش کاشت به دو صورت سنتی و مکانیزه انجام می شود. در روش سنتی پس از 

پایان آماده سازی زمین، در سطح آن کرت هایي ایجاد مي شود. پس از تهیه کرت ها، بذرها با دست در داخل 
کرت پاشیده شده و تا عمق 3ـ2 سانتي متري با خاک مخلوط مي شوند. به طورکلی کشت چغندرقند به این 

روش به علت وجود مشکالت فراوان توصیه نمي شود.
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در روش مکانیزه، بذر چغندرقند به وسیله ردیف کارها )شکل 9( پس از آماده سازی زمین در وسط و یا طرفین 
پشته ها کشت مي شوند. در این حالت، آب هیچ گاه پاي گیاه نمي رسد و درنتیجه، سطح خاک سله نمي بندد. 
این روش، آسان تر  از مهم ترین مزایاي  بود.  امکان گسترش پوسیدگي ریشه بسیار کمتر خواهد  از طرفي، 
شدن عملیات کاشت، داشت و برداشت و درنتیجه، کاهش هزینه هاي تولید و همچنین کاهش مصرف آب و 

باال رفتن راندمان آبیاري است.

شکل 9ـ )الف( ردیف کار دستی یک ردیفه مناسب کاشت چغندرقند در اراضی کوچک و )ب( ردیف کار 
شش ردیفه مناسب کاشت چغندرقند

یادآوری
پس از آماده به کار شدن و رعایت نکات ایمنی و بهداشت فردی، همراه هنرآموز خود وارد محل نگهداری 
ماشین  های کاشت شوید. سپس همان گونه که در کتاب کاشت گیاهان زراعی آموختید اجزای ردیف کار 
چغندرقند )شکل 10( را مورد شناسایی قرار داده و درباره انواع تنظیمات و چگونگی انجام کار با این 

دستگاه توضیح دهید.
یافته  های خود را گسترش و تعمیم دهید. یعنی اگر دستگاه  های ردیف کار دیگری با ساختمان متفاوت در 
واحد آموزشی یا منطقه وجود دارد، با این ماشین مقایسه نموده و وجوه تفاوت و تشابه آن را تحلیل نمایید.

شکل 10ـ ساختمان ردیف کار پنوماتیکی بدون کودکار از عقب )راست( و جلوی دستگاه )چپ(

گفت و گو
با بیان معایب کشت سنتی چغندرقند، دالیل توصیه نشدن این روش را توضیح دهید.

)ب()الف(
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  کشت نشایی: در این روش، می توان قبل از مساعد شدن شرایط محیطی برای کشت مستقیم بذر در زمین 

اصلی، بذر چغندرقند را در محیط کنترل شده )گلخانه یا خزانه( )شکل 11( و در داخل گلدان  های کاغذی یا در 
برخی شرایط، ایجاد خزانه بدون گلدان کاغذی و با تراکم باال کشت کرد. سپس با مناسب شدن شرایط مزرعه، 
نشا های تهیه شده )در مرحله 4 تا 6 برگی(، با فاصله مناسب در زمین اصلی کشت می شود )شکل 12(. کشت 
نشایی چغندرقند، روش مناسبی برای برطرف کردن محدودیت طول دوره رشد در مناطق سرد و همچنین کشت 

چغندرقند در اراضی شور محسوب می شود.

شکل 11ـ مراقبت از نشاهاي چغندرقند در 
گلخانه تا مرحله 6ـ4 برگي

شکل 12ـ مراحل مختلف انتقال نشا به زمین اصلی

تعیین عوامل مؤثر در کاشت مکانیزه بذر 
  تعیین مقدار بذر مصرفی: بذر های چغندرقند بر اساس تعداد جوانه هایي که ایجاد مي کنند، به دو دسته 

کلي تقسیم می شوند:
1  بذر های چندجوانه اي )مولتی ژرم(: بذرهایي که از کشت آنها بیش از یک جوانه )معموالً 5 ـ2 جوانه( تولید 

مي شود.
2  بذر های تک جوانه اي )منوژرم(: بذرهایي که از کاشت آنها تنها یک جوانه به وجود می آید.

در روش کشت مکانیزه که شرایط برای جوانه زدن مناسب است از بذر های تک جوانه ای استفاده می شود. 
در روش سنتی و در شرایطي که وضعیت زمین براي کشت این بذرها مناسب نباشد، از نوع چندجوانه اي 

مي شود. استفاده 

گفت و گو
درباره مزایای کشت نشایی چغندرقند به صورت گروهی مشورت کرده سپس نتیجه هم اندیشی گروه را 

توسط نماینده گروه در کالس ارائه داده و به سؤاالت احتمالی سایر گروه ها پاسخ دهید.

گفت و گو
   هریک از عوامل زیر چه تأثیری بر مقدار بذر موردنیاز برای کاشت دارد؟ با بیان مثال هریک از عوامل 

را در گروه بررسی و نتیجه را توسط نماینده گروه در کالس ارائه دهید.
روش کاشت )سنتی، مکانیزه، نشایی(، تاریخ کاشت )زودهنگام، دیرهنگام، کشت به هنگام(
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  عمق کاشت: عمق کاشت از اهمیت ویژه اي براي موفقیت در جوانه زنی مطلوب، سریع و ایجاد سطح سبز 

تهیه بستر و شرایط رطوبت خاک  بذر، چگونگی  اندازه  به  با توجه  برخوردار است. عمق کاشت  یکنواخت، 
متفاوت است. در صورت مناسب بودن بستر بذر، عمق کاشت حدود 3/5ـ2 سانتي متر در نظر گرفته می شود.

  تراکم بوته: تراکم مناسب و توزیع یکنواخت بوته ها 

نور،  از  استفاده  براي  رقابت  میزان  مزرعه،  در سطح 
آب، هوا و موادغذایي کاهش مي یابد و گیاهان از نور 
بهره بیشتري مي برند )شکل 13(. در  و موادغذایي، 
از  کمتر  به  چغندرقند  مزرعه  بوته  تراکم  صورتی که 
چهار بوته در مترمربع کاهش یابد، به لحاظ اقتصادی 

امکان سودآوری زراعت کاهش خواهد یافت. 

شکل13ـ کاهش هزینه تنک و وجین با استقرار و تراکم 
مناسب بوته

گفت و گو
در مزرعه چغندرقند تراکم کمتر از مقدار توصیه شده چه معایبی دارد؟

گفت و گو
   آرایش کاشت یکی از مسائل مهم در ایجاد تراکم مناسب است. استفاده از آرایش  های کاشت نزدیک 

به مربع با فواصل 30×30 سانتي متر )فاصله ردیف ها و بوته روی ردیف 30 سانتي متر( به علت کاهش 
رقابت، عملکرد را افزایش مي دهد. توضیح دهید چرا این آرایش کمتر مورداستفاده قرار می گیرد؟ چرا 

بیشتر از الگوهاي کشت 50×40 یا 60×40 سانتی متر استفاده می شود؟

تابع فاصله ردیف  های کاشت و فاصله  بوته در واحد سطح،  تعداد 
بوته ها در روی ردیف است )شکل 14(. با ایجاد فاصله ردیف 50 
سانتی متر و فاصله بوته 20ـ   15 سانتی متر مي توان به تراکم حدود 
80 تا 120 هزار بوته در هکتار در هنگام برداشت نهایی دست یافت.

آرایش کاشت در مزرعه چغندرقند با توجه به شرایط، ممکن است به گونه ای باشد که کاشت بذر بر روی پشته 
و یا در طرفین پشته عریض انجام شود )شکل 15(.

ـ  15 سانتی متر و فاصله  شکل 14ـ فاصله مناسب بوته چغندرقند حدود 20
مناسب ردیف 50 سانتی متر است.
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شکل 15ـ آرایش کاشت 50 × 40 به این ترتیب که فاصله دو بوته روي ردیف 40 سانتي متر و فاصله ردیف ها 50 سانتي متر است.

پژوهش
   آیا در منطقه شما کشت دو ردیف روي یک پشته 

عریض )شکل 16( انجام مي شود؟
   درباره مزایا و معایب این روش کاشت پژوهش کنید 

و در کالس درس ارائه دهید.

عریض  که  سانتي متر   40  ×  50 کاشت  آرایش  16ـ  شکل 
روان  و حرکت  پشته  باعث عدم شکستگي  پشته ها  بودن 

مي شود. جویچه ها  درون  آب 

هنگامی که کاشت در طرفین پشته عریض انجام می شود )کاشت دو ردیف بر روی پشته(، ممکن است، پشته بندی 
قبل از کاشت انجام شود. در این صورت، باید فاصله قرار گرفتن ردیف کارها را با فاصله پشته ها تنظیم کرد.

پژوهش
بهترین روش کاشت برای منطقه خود را از خبرگان و کارشناسان محلی پرس وجو کنید. پس از ارائه 
گزارش نتیجه پژوهش با تأیید هنرآموز فهرست تجهیزات موردنیاز متناسب با روش انتخابی را برای انجام 

کاشت آماده کنید.
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باتوجه به روش انتخابی کاشت یکی از فعالیت  های زیر را انجام دهید.

کاشت چغندر قند با ردیف کار

1   لباس مناسب کار بپوشید. پس از تهیه فهرست تجهیزات و وسایل موردنیاز )متناسب با روش انتخابی 
کاشت( با هماهنگی هنرآموز خود آنها را تحویل گرفته و آماده به کار کنید.

توجه: رعایت بهداشت و ایمنی فردی، حفظ محیط زیست و اخالق حرفه ای از اصول شایستگی  های 
یک کشاورز ماهر است.

2   ردیف کار را آماده به کار کنید )بررسی سالمت، تمیز کردن، بازدید روغن جعبه دنده، گریس کاری 
و روغن کاری زنجیر، توپی انتقال نیرو، باد الستیک و...(

3   مقدار بذر موردنیاز )متناسب با مساحت زمین( را مطابق شرایط و توصیه کارشناسان تعیین و به 
مزرعه برای کاشت انتقال دهید.

4   پس از اتصال کارنده به تراکتور و انتقال آن به مزرعه، تنظیمات کارنده برای کاشت بذر چغندرقند 
را متناسب با تراکم و آرایش توصیه شده انجام دهید.

5   در پایان پس از تمیز کردن دستگاه و تحویل آن به مسئول مربوطه گزارش کار خود را آماده کنید 
و به هنرآموز خود تحویل دهید.

فعالیت

کشت نشایی چغندرقند

1   بستر مناسب گلخانه یا خزانه را برای تولید نشا آماده کنید )مخلوط پنج قسمت خاک زراعی + یک 
قسمت کود پوسیده دامی + دو قسمت خاک برگ( )شکل 17(.

2   بذر چغندرقند را در محیط کنترل شده )گلخانه یا خزانه( متناسب با امکانات در داخل گلدان  های 
کاغذی )در هر گلدان یک بذر تک جوانه ای مرغوب( یا در برخی شرایط، ایجاد خزانه بدون گلدان 
کاغذی و با تراکم باال کشت کنید. مساحت خزانه در این روش برای تهیه نشا موردنیاز یک هکتار 
زمین اصلی حدود 400 مترمربع است )ضریب تبدیل سطح خزانه به سطح مزرعه در شرایط مطلوب 

در حدود 1 به 25 است(.
3   پس از مساعد شدن شرایط آب و هوایی، آماده سازی زمین اصلی را برای انتقال نشا انجام دهید 
)مصرف کود های پتاسه و نیتروژنه بر اساس نتایج آزمون خاک و توصیه کارشناسان(. سپس انتقال 
نشا در مرحله چهار برگی پس از حذف بخشی از سطح برگ ها )شکل 18( برای جلوگیری از تعرق 
زیاد نشاها را به زمین اصلی انتقال دهید و عملیات کاشت نشا را با توجه به امکانات موجود به صورت 

دستی یا ماشینی انجام دهید.

فعالیت
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4   بالفاصله پس از کشت نشا، آبیاری اول را انجام دهید.
5   گزارشی از روند تولید نشا و کاشت نشا چغندرقند را آماده کنید و به هنرآموز خود تحویل دهید.

ریشه ها،  درآوردن  از  پس  شکل 18ـ 
تعرق  کاهش  برای  دم برگ  و  پهنک 

می شود. حذف 

شکل17ـ آماده کردن خاك خزانه برای کاشت بذر

ارزشیابی مرحله ای

مراحل کار

شرایط عملکرد
)ابزار، مواد، 

تجهیزات، زمان، 
مکان و...(

نتایج 
نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/ نمره دهی(ممکن

کاشت 
چغندرقند

زمین زراعی، قپان 
)ترازو(، ماشین 

کاشت، بذر چغندر 
قند

باالتر از 
حد انتظار

انتخاب رقم، تعیین مقدار بذر مصرفی، تعیین تاریخ کاشت، تعیین 
روش کاشت، آماده سازی و تنظیم ماشین کاشت، اجرای عملیات 

کاشت، تحلیل دالیل انتخاب روش و آرایش کاشت
3

در 
حدانتظار

انتخاب رقم، تعیین مقدار بذر مصرفی، تعیین تاریخ کاشت، تعیین 
روش کاشت، آماده سازی و تنظیم ماشین کاشت، اجرای عملیات 

کاشت
2

پایین تر از 
1کاشت غیر یکنواخت چغندر قندحد انتظار

نگهداری مزرعه چغندر قند

آبیاری چغندرقند
هدف اصلی روش  های مختلف آبیاری، یکنواختی در آبیاری مزرعه و همچنین مصرف بهینه آب قابل دسترس 
گیاه و جلوگیری از  هدر رفتن آب آبیاری است. در هر منطقه، روش آبیاری چغندرقند با توجه به محدودیت ها 
و یا امکانات فنی و اقتصادی موجود در محل انتخاب می شود. آبیاری  های سطحی کرتی و نواری به طور عمده 
در مناطقی با سیستم کشاورزی سنتی و آبیاری سطحی نشتی در مناطقی با کشاورزی مکانیزه، وجود دارد. 
با توجه به افزایش سطح مکانیزاسیون و کمبود آب، امروزه انواع روش  های آبیاری تحت فشار مانند کالسیک، 

سنترپیوت و قطر ه ای نواری )تیپ( توصیه می شود.
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 روش های تنظیم دور آبیاری 
مرسوم ترین روش ها برای تنظیم دور آبیاری می تواند بر اساس موارد زیر باشد:

  روز )ُعرف کشاورزان(: در صورتی که دور آبیاری بر اساس تعداد روز تنظیم شود، معموالً با افزایش دور آبیاری 

به بیش از 10 روز، عملکرد چغندرقند کاهش می یابد.
بر  آبیاری  دور  صورتی که  از تشتک کالس A: در  مقدار تبخیر    

طی   ،)20 )شکل  شود  تنظیم   A کالس  تبخیر  تشتک  اساس 
دور های آبیاری بیش از 90 میلی متر تبخیر از تشتک، باید انتظار 
به ذکر است در گیاه چغندرقند  البته الزم  کاهش عملکرد داشت. 
معموالً در ماه  های گرم سال )به ویژه تیر و مرداد(، مقدار تبخیر و 
تعرق گیاه بیش از مقدار تبخیر از تشتک کالس A است. بنابراین، 
ایجاد تنش در چغندرقند توصیه شده است که  از  برای جلوگیری 
در این ماه ها نسبت به ماه  های خنک تر فصل رشد، مقدار تبخیری 
که مبنای دور آبیاری است باید کمتر از 90 میلی متر درنظر گرفته 

شود. این روش نسبت به روش قبلی مناسب تر است.
  تخلیه رطوبتی خاك: در مواردی که دور آبیاری بر اساس تخلیه رطوبتی خاک تنظیم شود، اگر تخلیه رطوبت 

قابل دسترس خاک، بیشتر از 60 درصد رطوبت قابل استفاده خاک باشد، می توان انتظار کاهش عملکرد را داشت. 
این روش تنظیم دور آبیاری از دو روش بیان شده مناسب تر است.

عکس العمل چغندرقند به کم آبی: اگرچه نیاز آبی چغندرقند در مقایسه با بسیاری از گیاهان زراعی زیاد است 
اما، چغندرقند جزو گیاهان زراعي مقاوم به کم آبي طبقه بندی می شود. بنابراین، چغندرقند از گیاهان سازگار 

با مدیریت کم آبیاری محسوب می شود.

گفت و گو
   آیا می توان با استفاده از فواصل خطوط کاشت 50 سانتی متر )الگوهاي کشت 50×40 یا 60×40 سانتی متر( 

و آبیاري یک درمیان جوي ها )شکل19(، بدون وارد آمدن خسارت به عملکرد چغندرقند، در مصرف آب 
صرفه جویي کرد؟

شکل 19ـ آبیاري جوي هاي شماره فرد به طور مثال )1، 3، 5 و غیره( در یک نوبت و جوي هاي 
شماره زوج )2، 4، 6 و غیره( در نوبت بعدي آبیاري

A شکل20ـ تشتک تبخیر کالس
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پژوهش
دلیل اینکه چغندرقند باوجود نیاز آبی باال، جزو گیاهان مقاوم به خشکی طبقه بندی می شود، چیست؟

تنش کمبود آب می تواند بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند تأثیر بگذارد. میزان تأثیر می تواند بسته به مقدار 
و زمان کمبود آب، شرایط خاک، اقلیم و... متفاوت باشد )شکل 21(.

شکل 21ـ اثرات تنش خشکی شدید در چغندرقند

حساسیت چغندرقند نسبت به کم آبی در مراحل مختلف رشد متفاوت است. به طور کلی، مراحل رشد چغندرقند 
را می توان به چهار مرحله شامل: مرحله ابتدایي رشد، مرحله توسعه گیاهی، مرحله میانی فصل رشد و مرحله 

پایانی رشد تقسیم کرد.
  مرحله ابتدایي رشد: مرحله ابتدایي رشد چغندرقند از مرحله جوانه زني تا آشکارشدن چهار برگ حقیقی 

)یعني زماني که برگ ها حدود 10درصد سطح زمین را مي پوشاند( را شامل می شود. آبیاري مناسب در مرحله 
ابتدایي رشد چغندرقند برای جوانه زني و رسیدن به تراکم مطلوب در مزرعه اهمیت زیادي دارد. بر همین 
اساس، طی مرحله ابتدایی رشد دور آبیاری 5 تا 7 روز برای جوانه زنی و سبز شدن سریع بذر چغندرقند 

توصیه می شود.
  مرحله توسعه گیاهی: این مرحله بعد از مرحله ابتدایي تا زماني که گیاه به بیشترین رشد برگي برسد و 

به  این مرحله رشد  بپوشاند، شامل می شود. چغندرقند در  را  تا 80 درصد سطح زمین  برگ ها حدود 70 
است. مقاوم  کم آبیاری 

  مرحله میانی فصل رشد: این مرحله از زمان پوشش کامل تا شروع رسیدگی را شامل مي شود )اوایل تیر 

تا اوایل شهریور در مناطق سردسیر( )شکل 22(. در این مرحله، به دلیل باال بودن سطح برگ و رشد سریع 
ریشه و هم زمانی با بیشترین مقدار تبخیر و تعرق روزانه، چغندرقند بیشترین نیاز آبی را دارد. قطع آبیاری 
و یا کاهش آن در این مرحله، باعث کاهش شدید عملکرد قند می شود. بنابراین با توجه به حساسیت باالی 
چغندرقند در این مرحله از رشد، توصیه می شود برنامه آبیاری به گونه ای تنظیم شود که مرحله میانی رشد 

چغندرقند بدون تنش آبی طی شود.
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شکل 22ـ اثرات تنش کمبود آب در مرحله توسعه گیاهی )راست( و مرحله اواسط فصل رشد 
چغندرقند )چپ(

  مرحله پایانی رشد: مرحله پایانی رشد چغندرقند بعد از مرحله میاني تا زمان برداشت محصول ادامه دارد. 

مرحله پایانی درکشت بهاره چغندرقند از اوایل شهریور تا زمان برداشت آن به طول می انجامد. در این زمان معموالً 
به دلیل کاهش دما )به ویژه شب هنگام(، مقدار تبخیر و تعرق کاهش می یابد، بنابراین مي توان مزرعه چغندرقند را 
کم  آبیاري کرد. می توان 20 تا 30 روز قبل از برداشت، از آخرین آب آبیاری در زراعت چغندرقند صرف نظرکرد. 

البته باید توجه داشت که افزایش زیاد مدت قطع آبیاري ممکن است عملکرد قند را به شدت کاهش دهد.

پژوهش
راه کار های مناسب برای کاهش مصرف آب برای کشت چغندرقند در منطقه خود را از منابع معتبر و 

ارائه دهید. کارشناسان محلی جست وجو کنید و در کالس درس 

بدترین شرایط در قطع آبیاری آخرفصل آن است که بعد از تنش، چغندرقند دوباره آبیاري شود و فاصله بین 
قطع آبیاری و زمان برداشت نسبتاً طوالنی باشد. در این شرایط به دلیل تحریک رشد رویشی، عملکرد قند 

به شدت کاهش می یابد. همچنین ممکن است در این شرایط، ویژگی های کیفی چغندرقند کاهش یابد.

آبیاری مزرعه چغندرقند

تأیید  از  و پس  تعیین کرده  را  آبیاری  زمان  مزرعه چغندرقند،  پایش  مراحل مختلف رشد ضمن  در 
هنرآموز، آبیاری مزرعه را انجام دهید و در جدولی مانند جدول زیر یاداشت کرده و پس از آخرین آبیاری 

آن را به هنرآموز خود تحویل دهید.

تاریخ کاشت:                                     مساحت زمین:                            بافت خاك:

............سومین آبیاریدومین آبیاریاولین آبیاری
تاریخ 
آبیاری

مدت 
آبیاری

تاریخ 
آبیاری

مدت 
آبیاری

تاریخ 
آبیاری

مدت 
آبیاری

تاریخ 
آبیاری

مدت 
آبیاری

تاریخ 
آبیاری

مدت 
آبیاری

تاریخ 
آبیاری

مدت 
آبیاری

فعالیت
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تنک 
به  یا  از بذر های چند جوانه ای استفاده می شود و  در مناطقی که 
با  بذر  کاشت  به  مجبور  و...  آفات  از شوری،  ناشی  دالیل خطرات 
تراکم بیشتر از مقدار توصیه شده هستیم، موقعی که بوته ها نسبتاً 
قوی شده و تعداد برگ هر بوته به 2 تا 4 عدد رسید، عملیات تنک 
کردن مزرعه با توجه به میزان رفع خطرات در یک یا دو نوبت انجام 

می گیرد )شکل 23(. 

تنک و واکاری مزرعه چغندر قند

شکل 23ـ تراکم بوته مناسب در مزرعه 
چغندرقند واکاری 

گاهی اوقات در مزرعه در اثر عوامل مختلفی مانند شوری، تگرگ، نبودن رطوبت کافی در خاک، حمله برخی 
امراض و آفات گیاهی و غیره تعدادی از بوته  های جوانه زده از بین می روند. 

فکر کنید
سایر عواملی که ممکن است قسمتی از سطح مزرعه خالی بماند کدام اند؟

در نتیجه برای رفع این مشکالت و ایجاد تراکم مناسب اقدام به واکاری یا کاشت دوباره بذر می شود. واکاری 
نبایستی آن قدر دیر انجام شود که اختالف رشد خیلی زیادی بین بوته  های قبلی و بوته هایی که پس از واکاری 

سبز خواهند شد، به وجود آید.

گفت و گو
   آیا می توان عملیات تنک و واکاری را هم زمان انجام داد و بوته چغندر را از مناطق متراکم به مناطق 

کم تراکم انتقال داد؟
   چرا پس از عملیات تنک کردن و واکاری به ویژه در مناطق خشک، آبیاری مزرعه ضروری است؟

عملیات تنک و واکاری مزرعه چغندر قند

1   لباس مناسب کار بپوشید.
نیاز  در صورت  مزرعه،  بررسی وضعیت  از  و پس  بروید  مزرعه چغندرقند  به  هنرآموز خود  2   همراه 

انجام دهید. را  واکاری مزرعه  یا  و  تنک  اقدامات 
3   گزارش کار خود را در این زمینه تهیه کرده و به هنرآموز خود تحویل دهید.

فعالیت
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کودها برای دستیابي به بیشترین عملکرد کمي و کیفي به روش  های مختلف از جمله مخلوط کردن کود با 
خاک، پاشیدن بر روی برگ و یا مصرف از طریق آب آبیاری در اختیار گیاه قرار می گیرند. کمبود و یا مصرف 
بیش از حد هریک از عناصر غذایی مي تواند عملکرد کمي و کیفي محصول را به میزان قابل توجهي کاهش 
کاهش  باعث  کودها  مصرف  زمان  نادرست  تعیین  یا  و  کمبود  معموالً  ایران،  چغندرکاری  مناطق  در  دهد. 
عملکرد کمي و کیفي محصول مي شود. گاهی مخلوط کردن کود با خاک، سله شکنی، خاک دهی و کنترل 

علف  های هرز هم زمان انجام می گیرد.

تغذیه چغندرقند

  نیتروژن: در صورتی که نیتروژن خاک کم باشد، نشانه های کمبود نیتروژن از زمان آشکارشدن اولین برگ  های 

حقیقی آغاز و به دنبال آن سایر برگ ها نیز زرد می شوند. اولین نشانه کمبود این عنصر در گیاه ایجاد رنگ زرد 
و پیچیدگی برگ ها است. رنگ زرد ابتدا از برگ  های 
پیر آغاز شده و در صورت ادامه کمبود، برگ  های جوان 
نیز زرد خواهند شد. از دیگر نشانه های کمبود می توان 
به کوچک شدن پهنک و بلند شدن دم برگ اشاره کرد 
کارشناسان  با  باید  مصرف  از  پیش  البته  )شکل25(. 
زراعت درباره نوع و مقدار مصرف کودها مشاوره کرد و 

با توجه به توصیه ها کوددهی انجام شود. 

نکته
   بهترین زمان برای مصرف اولین کود سرک نیتروژن در مرحله 6  ـ4 برگی )حدود 45 روز پس از کاشت( 

و پس از انجام عملیات تنک و وجین مزرعه چغندرقند است.
   مراحل مصرف کود نیتروژن سرک باید به گونه ای برنامه ریزی شود که آخرین مرحله مصرف قبل از 

پوشش کامل اندام هوایی چغندرقند به پایان برسد به طوری که امکان تردد تراکتور در بین ردیف  های 
کاشت )بدون آسیب زدن به اندام هوایی گیاه( وجود داشته باشد )شکل 24(.

شکل 24ـ استفاده از کود شیمیایی با استفاده از کودپاش، همراه آب آبیاری و یا محلول پاشی برگی

توجه
مصرف بی رویه کود های شیمیایی به خصوص نیتروژن عالوه بر تحمیل هزینه اضافی به کشاورز، سبب 
بروز مشکالت زیست محیطی و همچنین تخریب و فرسایش خاک  های کشاورزی )تخریب ساختمان و 

خاکدانه( نیز می شود. 

بوته  و  )راست(  نیتروژن  کمبود  دارای  بوته  )الف(  شکل25ـ 
دارای نیتروژن کافی )چپ( و )ب( مزرعه دارای نیتروژن کافی 

نیتروژن و کمبود 

)ب()الف(
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  فسفر: نشانه های کمبود فسفر در گیاه بالغ چغندرقند کمتر دیده می شود. در این مرحله تنها هنگامی این عالیم 

بروز می کند که غلظت فسفر قابل جذب خاک به شدت کاهش یابد. از نشانه های کمبود فسفر، رنگ سبز تیره در 
برگ ها و پوسیده شدن کل گیاه است. 
بنفش رنگ  نشانه های کمبود،  از دیگر 
است  برگ  کل  سپس  و  حاشیه  شدن 
و  شده  قهو ه ای  برگ ها  نهایت،  در  که 
سپس از بین خواهند رفت. عقب افتادن 
رشد ریشه و همچنین تشکیل تود ه ای 
از ریشه  های خشبی از دیگر نشانه های 

کمبود فسفر است )شکل 26(.

  پتاسیم: نشانه های کمبود پتاسیم کمتر بر روی برگ چغندرقند دیده می شود. از نشانه های اولیه کمبود 

پتاسیم در چغندرقند، تغییر رنگ کنار برگ ها به رنگ سبز زیتونی کم رنگ و سپس، بی رنگ شدن رگبرگ ها 
و  تیره  برگ ها  تمام  آن،  از  پس  است. 
در  و  درآمده  کم رنگ  قهو ه ای  به رنگ 
روی آن لکه  های نخودی رنگ به صورت 
می شوند  آشکار  کوچک  خوشه  های 
دم برگ،  روی  در  معموالً   .)27 )شکل 
می شود. دیده  راه راه  قهو ه ای  زخم  های 

  گوگرد: نشانه های کمبود گوگرد در زراعت چغندرقند همانند نشانه های کمبود نیتروژن و به صورت زرد 

شدن برگ ها بروز می کند با این تفاوت که، در مراحل ابتدایی کمبود نیتروژن، ابتدا برگ  های مسن تر زرد 
باقی  سبز  جوان  برگ  های  و  می شوند 
می مانند. در حالی که در کمبود گوگرد، 
و  پیر  برگ  های  و  است  زردی عمومی 
جوان هم زمان زرد می شوند. در صورت 
کمبود شدید، لکه  های قهو ه ای نامنظم 
در روی برگ و دم برگ آشکار می شود 

)شکل 28(. 

  عناصر کم  مصرف یا ریزمغذی: کمبود عنصر های کم مصرف بیشتر در ارتباط با بور و روي و در برخی موارد، 

آهن یا منگنز رخ می دهد. در ارتباط با مس، تاکنون کمبود این عنصر غذایی گزارش نشده است )جدول 2(. 

شکل26ـ عالیم کمبود فسفر در برگ )راست( و بوته چغندرقند )چپ(

شکل 27ـ عالیم کمبود پتاسیم در چغندرقند

شکل 28ـ )الف( بوته چغندرقند دارای نشانه های کمبود گوگرد )ب( نشانه های 
کمبود در برگ بوته  های دارای کمبود گوگرد )راست( و بدون کمبود )چپ(

)الف( )ب(
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جدول 2ـ شدت عکس العمل چغندرقند به عناصر ریزمغذي

بورمسرويمنگنزآهن

زیادکممتوسطکممتوسط

در  مرکزی(  مریستم  )مرگ  بور  کمبود  نشانه های  29ـ  شکل 
قند ریشه چغندر  و  بوته 

  بور: در اثر کمبود بور، نه تنها نشانه های ظاهري بر 

روي برگ ها آشکار مي شود بلکه بر روي طوقه، دم برگ 
مشاهده  نیز  پوسیدگی  به شکل  مرکزی  گیاهچه  و 

)شکل 29(. می شود 

  آهن: برگ  های چغندرقند در اثر کمبود آهن، ابتدا 

رنگ  پریدگی به صورت لکه ای و با تشدید کمبود، لکه ها 
به هم پیوسته و در نهایت، رگبرگ ها سبز باقی مانده 
)شکل30(.  می گیرد  فرا  را  رگبرگ ها  وسط  زردی  و 
نشانه های کمبود آهن در مزرعه به صورت لکه اي است 
و بیشتر در خاک هاي غیریکنواخت شني و آهکي رخ 

مي دهد.

شکل30ـ نشانه های کمبود آهن در برگ و بوته چغندر قند

شکل31ـ نشانه های کمبود روی در برگ چغندر قند

  روي: کمبود روی سبب ایجاد لکه  های رنگ پریده در پهنک برگ چغندرقند می شود که با ادامه روند کمبود 

و تشدید آن، لکه ها مرده و خشک می شوند )شکل31(. روي به سه صورت پخش سطحي، ردیفي )خاکی( 
عمده،  کودي  منبع  می شود.  مصرف  محلول پاشي  و 
است.  قلیایي  خاک هاي  در  به ویژه  روي،  سولفات 
بهترین زمان به صورت خاک مصرف در اولین فرصت 
پس از کاشت و آب اول و یا آب دوم که رطوبت خاک 
مناسب ترین  است.  کودکار  دستگاه  با  و  دهد  اجازه 
زمان استفاده از روش محلول پاشی برگی در مرحله 

رشدی 10 تا 15برگی است.
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کنترل علف  های هرز چغندرقند 
از مشکالت و چالش  های همیشگی چغندرکاران، چگونگی کنترل علف  های هرز در طول دوره رشد  یکی 
محصول است. همه ساله بخش قابل توجهی از هزینه هاي تولید، صرف کنترل علف هاي هرز مي شود. بنابراین، 

کنترل به موقع علف  های هرز مزارع چغندرقند، به عنوان یک گیاه وجینی کاماًل ضروری است. 
میزان خسارت و تنوع گونه ای علف  های هرز در مناطق مختلف چغندرکاری کشور متفاوت است. بنابراین 
انواع مختلفی از علف های هرز پهن برگ، باریک برگ، یک ساله و چندساله در مزارع چغندرقند کشور به چشم 
می خورند. برخی از علف  های هرز مانند پنیرک، سلمه تره، تاج خروس، تاج ریزی، ترشک، توق، خرفه، هفت بند، 
پیچک، چسبک، سوروف، خوني واش، تلخه، اویارسالم، مرغ، بارهنگ در بیشتر مناطق و در تمام طول فصل 
گروه  وارد می کند.  به محصول  بیشتری  مزرعه خسارت  در  آنها  و حضور  گیاه چغندرقند هستند  با  همراه 
دیگری از علف های هرز مانند کیسه کشیش، شاه تره، دم روباهي، چچم، خاکشیر تلخ، خردل وحشی و گاوزبان 
بدل، علف  های هرزی هستند که در ابتدای فصل رشد در مزرعه کشت بهاره چغندرقند نمایان می شوند و اگر 

به موقع کنترل شوند، از بین خواهند رفت.

پژوهش
و  چندساله  یک ساله،  نازک برگ،  )پهن برگ،  هرز  علف  های  مهم ترین  گیاه شناسی  مشخصات  و  اسامی 
انگلی( مزرعه چغندرقند در منطقه خودتان را پرس وجو کنید و با تهیه عکس از مراحل مختلف رشد آنها 

گزارش خود را در کالس درس ارائه دهید.

  زمان کنترل علف  های هرز: حساس ترین مرحله رشد چغندرقند نسبت به رقابت علف  های هرز که از آن 

به عنوان دوره بحراني کنترل علف هاي هرز در چغندرقند یاد می شود، بین مراحل رشدی 4 تا 12 برگي است. 
اگر تا حدود هشت هفته پس از سبز شدن چغندرقند، علف  های هرز کنترل شوند، پس از این مرحله، وجود 

علف هاي هرز تأثیر چندانی بر عملکرد چغندر قند نخواهد داشت.

گفت و گو
چرا در صورتی که علف  های هرز در هشت هفته اول پس از سبز شدن، کنترل شوند، علف  های هرز رویش 

یافته پس از این زمان )پس از مرحله 16 برگی( تأثیر چندانی در کاهش عملکرد نخواهند داشت؟

کوددهی سله شکنی

1   لباس مناسب کار بپوشید. فهرست تجهیزات و وسایل مورد نیاز برای کوددهی )کود سرک( و در 
صورت نیاز سله شکنی و خاک دهی پای بوته را تهیه کرده پس از تأیید هنرآموز از مسئولین مربوطه 

تحویل بگیرید.
2   در زمان تعیین شده مطابق توصیه هنرآموز اقدام به سله شکنی و کوددهی مزرعه نمایید.

فعالیت
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ـ روش  های کنترل علف  های هرز پس از کاشت 
شیمیایی: در صورت وجود علف هرز در مزرعه چغندرقند و نیاز به کنترل شیمیایی، باید در مراحل اولیه رشد 
انجام شود. هرچه زمان بگذرد از تأثیر علف کش ها کاسته می شود و باید میزان مصرف سم در واحد سطح 
افزایش یابد که در این صورت، ممکن است روش تأثیر علف کش از حالت انتخابی تغییر و به محصول اصلی 

نیز خسارت وارد کند. 
مکانیکی: برای کنترل مکانیکی علف های 
موجود،  شرایط  و  امکانات  به  بسته  هرز 
خورشیدی،  وجین کن های  از  می توان 
کولتیواتور های شمشیری، وجین کارهای 
U شکل )شکل32(. و همچنین در اراضی 
دستی  تک ردیفه  وجین کن  از  کوچک 

کرد. شکل32ـ کنترل مکانیکی علف  های هرز با استفاده از کولتیواتور شمشیری استفاده 
)راست( و U شکل )چپ(

گفت و گو
   برای استفاده از وجین کارها و کولتیواتورها در کنترل مکانیکی علف های هرز، الزم است زمانی از این ادوات 

و دنباله بندها استفاده شود که رطوبت موجود در خاک اندکی کمتر از حد گاورو بودن زمین باشد. چرا؟
   چرا آبیاري مزرعه بایستي با فاصلة چند روز پس از عملیات کنترل مکانیکی علف  های هرز، انجام شود؟

گرچه بخش زیادي از علف هاي هرز به ویژه در بین ردیف  های کشت، در اثر کولتیواتور زدن از بین می روند 
با  برای تکمیل عملیات کنترل مکانیکی علف  های هرز در روی خطوط کشت، عملیات وجین دستي  ولی 

استفاده از نیروی کارگر باید در اولین فرصت ممکن انجام گیرد )شکل 33(.

شکل 33ـ عملیات وجین دستی روی خطوط کشت توسط کارگر

برگی  دو  تا  زدن  مرحله جوانه  از  دوم  آبیاری  از  است پس  علف  های هرز، الزم  کنترل  انتخاب روش  برای 
علف  های هرز، کنترل شیمیایی و پس از آبیاری سوم و در مرحله چهار تا شش برگی بوته  های چغندرقند، 

گیرد. هرز صورت  علف  های  مکانیکی  کنترل 
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ارزشیابی مرحله ای

مراحل کار
شرایط عملکرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، 
زمان، مکان و...(

نتایج 
نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/ نمره دهی(ممکن

نگهداری چغندر 
قند )خاک دهی 

پای بوته، 
آبیاری، تغذیه، 

کنترل علف های 
هرز(

مزرعه چغندر قند، 
کولتیواتور مرکب کودکار، 
سمپاش، تجهیزات آبیاری، 
هر باریم علف های هرز، 

کودهای سرک

باالتر 
از حد 
انتظار

تعیین زمان و روش تنک و واکاری، اجرای عملیات تنک و 
واکاری، تعیین زمان و روش آبیاری، اجرای عملیات آبیاری، 
عملیات  انجام  کوددهی،   روش  و  سرک  کود  نوع  تعیین 
هرز،  علف های  کنترل  زمان  تعیین  و  شناسایی  کوددهی، 
تعیین روش و اجرای عملیات کنترل علف های هرز مزرعه، 
تحلیل دالیل انتخاب روش های نگهداری مزرعه چغندر قند

3

در حد 
انتظار

تعیین زمان و روش تنک و واکاری، اجرای عملیات تنک و 
واکاری تعیین زمان و روش آبیاری، اجرای عملیات آبیاری 
عملیات  انجام  کوددهی،  روش  و  سرک  کود  نوع  تعیین 
هرز،  علف های  کنترل  زمان  تعیین  و  شناسایی  کوددهی، 
تعیین روش و اجرای عملیات کنترل علف های هرز مزرعه

2

پایین تر 
از حد 
انتظار

1نگهداری نامناسب مزرعه چغندر قند

کنترل آفات و بیماری های مزرعه چغندر قند

آفات چغندرقند
یکی از مشکالت زراعت چغندرقند، تعداد زیاد آفات آن در مقایسه با سایر محصوالت زراعی است. مهم ترین آفات 

کنترل علف های هرز در مزرعه چغندر قند

لباس مناسب کار بپوشید. فهرست تجهیزات و وسایل مورد نیاز در مراحل مختلف رشد مزرعه چغندر 
قند را تهیه کنید.
مراحل انجام کار:

1   لباس مناسب کار بپوشید.
2   در مراحل مختلف رشد مزرعه چغندرقند با روش مناسب در زمان  های تعیین شده کنترل علف  های 

هرز را انجام دهید.
3   در یک جدول، اطالعات مربوط به روش، زمان و... کنترل علف  های هرز را یادداشت کنید. درصورت 
همراه بودن کنترل علف  های هرز با عملیات کوددهی، سله شکنی و خاک دهی پای بوته این موارد 

را نیز یادداشت کرده و مزایای آن را توضیح دهید.

فعالیت
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این گیاه عبارت اند از: برگ خوارها، طوقه بُرها، سرخرطومی ها، شته ها، زنجرک ها، کک، بید و مگس چغندرقند. 
با توجه به تنوع وسیع آفات چغندرقند، مالحظات زیست محیطی و نگرانی از کاربرد بی رویه سموم شیمیایی، 
آشنایی کامل با آفات در هر منطقه و شناسایی سایر میزبان  های آن اهمیت زیادی دارد تا بتوان با کاربرد 
کمتر سموم شیمیایی، خسارت آفات را نیز کاهش داد. در این بخش آفات مهم و کلیدی زراعت چغندرقند 

به ترتیب آشکار شدن به طور خالصه معرفی می شوند.

پژوهش
مهم ترین آفات چغندرقند را در منطقه خود از خبرگان و کارشناسان محلی پرس وجو کنید و ضمن ارائه 
تصاویر یا جمع آوری نمونه هایی از آنها، زمان خسارت زایی و راهکار های کنترل آنها را نیز مشخص و در 

کالس بیان کنید.

  طوقه بُرها: در واقع، الرو پروانه  های شب پرواز آگروتیس هستند و از اولین آفاتی می باشند که به گیاهچه  های 

چغندرقند حمله می کنند. با توجه به ُکندی استقرار گیاهچه  های چغندرقند در ابتدای فصل رشد، فعالیت 
تغذیه ای این حشرات می تواند باعث کاهش تعداد بوته در واحد سطح شود و در برخی موارد، ممکن است نیاز 

به دوباره کاری مزرعه باشد.
الروها از برگ، طوقه و ساقه گیاه میزبان تغذیه مي کنند. الرو تازه تفریخ شده ابتدا تغذیه کمي داشته و پس 
از پوست اندازي به خاک مي افتد و پاي بوته از طوقه تغذیه مي کند که درنتیجه، طوقه قطع و بوته خشک 

مي شود )شکل 34(.

شکل 34ـ الرو و پروانه آگروتیس و نحوه خسارت آن روی گیاهچه و ریشه ستبر چغندرقند

  کک چغندرقند: کک، از آفات اول فصل در زراعت بهاره چغندرقند محسوب می شود که از همان ابتدای 

رشد، از برگ  های بذری تغذیه کرده و موجب سوراخ و مشبک شدن آنها می شود. این آفت در ایران در کلیه 
مناطق چغندرکاري دیده مي شود.

اگر روي جوانه هاي چغندرقند، 3 تا 5 الرو دیده شود، نابودي 90 درصد جوانه ها حتمي است. خسارت این 
آفت در یک مزرعه ممکن است بارها باعث واکاری مزارع  شود. بیشترین خسارت این آفت در مرحله جوانه زنی 
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تا استقرار )8 برگی( بوته ها مشاهده می شود )شکل 35(. زمستان گذراني آفت به صورت حشرات کامل در 
البه الی گیاهان خشک شده و زیر کلوخه هاست که در اوایل بهار، این حشرات آشکار مي شوند. حشرات بالغ، 

سوسک هاي کوچکي به طول 1/5 تا 2 میلي متر، تخم مرغي شکل و سیاه رنگ هستند.

شکل35ـ کک چغندرقند و خسارت وارده

  برگ خواران چغندرقند: کرم  های برگ خوار چغندرقند درواقع الرو پروانه  های شب پره کارادرینا، پرودنیا و 

گاما هستند. این آفات از ابتدای فصل بهار آشکار شده و با توجه به قدرت تکثیر باال، چند نسل در سال دارند، 
گاهی اوقات تداخل نسل آنها در یک منطقه موجب وارد آمدن خسارت زیادی به زراعت چغندرقند می شود.

الرو پروانه  های کارادرینا، پرودنیا و گاما )شکل36( از برگ  های جوان تغذیه می کنند. 

شکل36ـ الرو و پروانه برگ خواران

الرو پروانه کارادریناالرو پروانه پرودنیاالرو پروانه گاما

پروانه کارادرینا که از پراکنش بیشتری در کشور برخوردار است معموالً تخم  های خود را به صورت دسته جمعی 
می گذارد و الروها ابتدا به صورت دسته جمعي از سطح زیرین برگ میزبان تغذیه مي کنند و برگ را توري شکل 
مي کنند ولي بعدها، همه قسمت هاي برگ و حتي گاهي اوقات، سر ریشه ها را نیز مورد تغذیه قرار مي دهند. در 
این شرایط، بوته خشک مي شود. مزرعه خسارت دیده از دور مشابه مزرعه ای است که دچار تگرگ شده باشد با 
این تفاوت که در مزرعه موردحمله این آفت، الرو های در حال تغذیه از برگ و فضوالت آنها قابل مشاهده است 

)شکل 37(.

شکل37ـ خسارت الرو برگ خوار کارادرینا و گاما در مزرعه چغندرقند
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آفات برگ خوار از مرحله استقرار )8 برگی( تا زمان برداشت می توانند ایجاد خسارت کنند و هرچه زمان خسارت 
به انتهای فصل رشد نزدیک تر باشد، شدت خسارت بیشتر خواهد بود. بر اساس برآوردها در ایران، کارادرینا قادر 

است تا 50 درصد عملکرد مزرعه را کاهش دهد.
الرو کارادرینا معموالً سبز رنگ ولي گاهي خاکستري و تیره نیز است. در دو طرف بدن الرو، سه نوار طولي به 
رنگ هاي سیاه، نارنجي و سفید وجود دارد. سطح بدن تقریباً بدون مو و حداکثر 25 تا 30 میلي متر طول دارد. 
حشرات بالغ این آفت، پروانه اي کوچک به طول 10 تا 14 میلي متر با عرض بال هاي باز 25 تا 30 میلي متر است. 
الرو پروانه پرودنیا به رنگ سبز تیره همراه با خطوط روشن زرد رنگ روی پشت الرو است و طول الرو تا 35 
میلی متر می رسد. حشرات بالغ پرودنیا شب پره  های بزرگی هستند که روی بال  های جلویی خطوط نقر ه ای براقی 

مشاهده می شود.
پروانه گاما، الرو به رنگ سبز مایل به زرد و پوشیده از مو با قاعده سیاه رنگ، حرکت آن وجبي است. طول الرو 
32 تا 35 میلي متر است. حشرات بالغ پروانه گاما، شب پره هایي هستند نسبتاً بزرگ، به طول 15 تا 20میلي متر 

و عرض بال هاي باز 38 تا 45 میلي متر است )شکل 36(.
  سرخرطومی  های چغندرقند: سرخرطومی ها، سوسک  های کوچکی هستند که هم الرو و هم حشره کامل 

از گیاه میزبان تغذیه کرده و موجب خسارت می شوند. این آفات به صورت حشره کامل زمستان گذرانی کرده 
کامل  بهار، حشرات  فصل  ابتدای  در  و 
از برگ  های چغندرقند تغذیه می کنند. 
چغندرقند  مزرعه  در  اصلی  خسارت 
سرخرطومی هاست  الرو های  به  مربوط 

.)38 )شکل 

شکل38ـ عالئم خسارت سرخرطوم کوتاه روی ریشه چغندرقند

سرخرطوم کوتاه که به آفت خال سیاه 
نیز شهرت دارد، از همان اول فصل و با 
سبز شدن چغندرقند آشکار شده و تخم 
بذری می گذارد  برگ  های  را روی  خود 
موجب  ریشه  از  تغذیه  با  آن  الرو  ولی 
بوته میری و کاهش تراکم بوته در واحد 

)شکل39(. می شود  شکل39ـ حشره کامل سرخرطوم کوتاه و عالئم خال سیاه یا محل تخم گذاری سطح 
سرخرطوم کوتاه روی کوتیلدون

سرخرطومی بلند چغندرقند بیشتر به اندام هوایی چغندرقند خسارت می زند. چراکه، الرو های این سوسک وارد 
دم برگ شده و موجب خشک شدن برگ ها و برگ ریزی در بوته می شود )شکل40(. این آفت معموالً زمانی که 

بوته ها شش تا هشت برگی شدند، آشکار می شود و تا پایان فصل هم در مزرعه فعال است )شکل 41(.
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شکل 40ـ خسارت الرو سرخرطوم بلند روی دم برگ شکل41ـ حشره کامل سرخرطوم بلند چغندرقند
چغندرقند

  بید چغندرقند: این آفت که به لیتا نیز معروف است، 

پروانه ای است که الرو های سن اول و دوم نسل اول، 
بیشتر از کناره هاي برگ تغذیه مي کنند و باعث پیچش 
سنین  الرو های  مي شوند.  برگ ها  شدن  سیاه  و  آنها 
تغذیه  دم برگ ها  انتهاي  و  مرکزي  جوانه  از  باالتر، 
مي کنند که محل اصلي خسارت آن است و فضوالت 
آفت برجاي مي ماند )شکل 42(. هنگام تغذیه، برگ ها 
توسط تارهایي به هم چسبیده و الرو داخل آن پنهان 
مي شود. آفت از سر ریشه ها نیز تغذیه مي کند. اگر محل 
طوقه باز شود، الرو های این آفت در زیر محل مریستم 
مشاهده خواهند شد. خسارت این آفت گاهی اوقات با 
پوسیدگی  های ریشه و حتی کمبود عنصر بور اشتباه 

می شود )شکل 43(. 

شکل43ـ بوته میری در اثر خسارت لیتا

شکل42ـ الرو های لیتا در حال تغذیه از مریستم

بیشترین میزان خسارت و مشاهده هرساله آن در استان  های خراسان رضوی و سمنان است. در مناطق غربی 
کشور مانند استان  های آذربایجان غربی و همدان این آفت اهمیت چندانی ندارد. به عبارت دیگر این آفت در 

مناطق گرم تر بیشتر شیوع دارد.
پروانه لیتا، شب پره ای به طول هفت میلي متر و عرض 
بال هاي باز 14 میلي متر، بال جلو قهوه اي مایل به زرد 
است. بال هاي عقب، خاکستري روشن و داراي ریشک هاي 
بلندي هستند. الرو آن زرد رنگ و به طول 12 میلی متر 
است و روی آن خال  های سیاهی وجود دارد )شکل 44(.

شکل44ـ الرو و پروانه لیتا
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کنترل تلفیقی آفات چغندر قند: روش  های مختلفی برای کاهش خسارت آفات وجود دارد. در مجموع می توان 
به تدابیر زراعی، مبارزه فیزیکی، کنترل بیولوژیکی، مبارزه شیمیایی و کاربرد ارقام مقاوم اشاره کرد.

در بین آفات کلیدی چغندرقند در ایران، آفات پروانه ای اهمیت ویژه و قدرت خسارت زایی باالیی دارند. این دسته از 
حشرات را می توان با استفاده از تله  های نوری یا تله  های فرمونی ردیابی و قبل از بروز خسارت شناسایی کرده و برای 

کنترل آن از کارشناسان کمک گرفت. در این صورت، 
کاهش  و ضمن  یافته  کاهش  دفعات سمپاشی  تعداد 
کاربرد سموم  زیست محیطی  اثرات  تولید،  هزینه  های 
شیمیایی نیز کاهش خواهد یافت. هم اکنون، تله  های 
نوری شارژی در بازار ایران وجود دارند که با نصب یک 
عدد از آنها در هر مزرعه پنج هکتاری و بازدید مرتب 
از آنها می توان پروانه  های شکار شده را مورد بررسی 
قرار داد )شکل 45(. با شناسایی شب پره  های آگروتیس، 
کارادرینا، پرودنیا و یا لیتا بهترین زمان کنترل آنها یک 

تا دو هفته بعد از شکار آنهاست.
دیگر آفات مهم چغندرقند مانند کک یا سرخرطومی ها 
از مزرعه و مشاهده حشرات  بازدید های مکرر  با  باید 

کامل ردیابی شوند. زمان اوج فعالیت و خسارت آفات مهم چغندرقند در شش ماهه اول سال است. آفات اول 
فصل شامل کک، سرخرطوم کوتاه و اگروتیس را می توان با خرید بذر ضدعفونی شده تا حدودی کنترل کرد. 
اگر جمعیت این آفات باال بوده و بذرها ضدعفونی شده نیز نتوانستند جلوی خسارت را بگیرند با توجه به اینکه 
در فروردین و ابتدای کاشت، معموالً کنترل شیمیایی با علف  های هرز انجام می شود، می توان هم زمان با کاربرد 
علف کش ها، از سموم حشره کش مناسب طبق توصیه کارشناسان برای کنترل آفات اول فصل استفاده کرد. 

کاربرد هم زمان علف کش و حشره کش هزینه کنترل را کاهش می دهد.
از نیمه خرداد و پس از وجین مزرعه و استقرار بوته ها، آفات برگ خوار و سرخرطوم بلند، آشکار شده و در این 
زمان با توجه به اینکه زمان واکاری و دوباره کاری سپری شده است و کاهش تراکم بوته موجب کاهش تولید 
می شود، حفظ بوته  های مزرعه اهمیت خاصی دارد و بایستی با بازدید و همچنین کاربرد تله  های نوری یا فرمونی 
به دقت جمعیت آفات ردیابی و در صورت نیاز، کنترل آنها انجام شود. با توجه به آشکار شدن هم زمان این دسته 
از حشرات، معموالً یک یا دو نوبت سمپاشی بالفاصله پس از مشاهده آفات یا شکل خسارت زای آنها الزامی است.

شکل45ـ تله نوری که در روز با نور خورشید شارژ می شود و 
شب روشن شده و شب پره ها را شکار می کند.

کنترل آفات مزرعه چغندرقند

پس از آماده به کار شدن، مزرعه چغندرقند را در مراحل گوناگون رشد، پایش کنید. در صورت مشاهده 
آفات و یا خسارت های ناشی از آن پس از تأیید هنرآموز خود کار های الزم برای کنترل آن را انجام دهید.

فعالیت
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بیماری  های چغندرقند
میزان خسارت بیماری ها می تواند از بسیار کم تا 100 درصد متغیر باشد. گاهی انتشار بیماری ها به صورت 
عوامل  خسارت زاترین  و  شایع ترین  مهم ترین،  می آورد.  به  بار  را  زیادی  خسارت  های  و  درآمده  همه جاگیر 
بیماری زای این زراعت در کشت بهاره شامل پوسیدگی  های قارچی ریشه، بیماری  های ویروسی ریزومانیا و 

کرلی تاپ و نماتد سیستی چغندرقند هستند.
مطالب این بخش در مورد بیماری  های مهم چغندرقند که همه ساله با شدت و ضعف در کشت بهاره وجود 

داشته و موجب خسارت محصول می شوند، متمرکز شده است.

پژوهش
از خبرگان و کارشناسان محلی پرس وجو کنید و  را  بیماری های چغندرقند در منطقه خود  مهم ترین 
ضمن ارائه تصاویر یا جمع آوری نمونه هایی از نشانه های بیماری بر روی چغندرقند، زمان خسارت زایی و 

راهکار های کنترل آنها را نیز مشخص و در کالس بیان کنید.

بیماری  های ویروسی چغندرقند 
این بیماری، عملکرد ریشه و عیار قند چغندرقند را به شدت    بیماری ریزومانیا ریشه ریشی چغندرقند: 

بیماری ریشه ریشی چغندرقند در شکل )46( مشاهده می شود. نشانه های  کاهش می دهد. 

شکل46ـ نشانه های بیماری ریزومانیا در چغندرقند )الف( زردی لکه ای و کاهش رشد در مزرعه 
چغندرقند آلوده به ریزومانیا، )ب( زردی و کاهش رشد، )پ( نکروزه شدن رگبرگ ها، )ت( کوچک 
ماندن و ریشه ریشی شدن ریشه، )ث( برش عرضی و طولی ریشه آلوده، )ج( بی رنگ شدن دستجات 
)خ(  و  طوقه  روی  جانبی  جوانه  های  فعال شدن  )ح(  اصلی،  ریشه  روی  غده هایی  ایجاد  و  آوندی 

جامی شکل شدن ریشه اصلی

)خ()ح()ج()ث(

)ت()پ()ب()الف(
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با وجود آنکه روش  های زراعی و تدابیر خاصی برای جلوگیری از آلودگی مزرعه به بیماری ریزومانیا توصیه شده 
است اما کنترل بیماری عماًل بر استفاده از رقم های مقاوم استوار است. استفاده از رقم های مقاوم ساده ترین، 

بهترین و در عین حال کارآمدترین روش کنترل بیماری است.
  بیماری پیچیدگی بوته چغندرقند: بیماری پیچیدگی بوته چغندرقند که به بیماری کرلی تاپ نیز شهرت 

دارد، یکی از خسارت زاترین بیماری  های شناخته شده چغندرقند است. این بیماری، عملکرد ریشه و درصد 
قند را کاهش می دهد.

نشانه های این بیماری به صورت پیچیدگی برگ ها در امتداد طول رگبرگ و به طرف داخل، برآمدگی هایی 
آمدن  به وجود  و  فرعی  رگبرگ  های  تورم  و  شفافیت   ،)47 )شکل  برگ ها  زیرین  در سطح  رگبرگ ها  روی 
خارهایی به طول یک تا دو میلی متر بر روی آنهاست. ابتال به این بیماری موجب می شود ریشه ها کوچک 
مانده و ریشک  های آن افزایش می یابد. گاهی ترشحات بافت آوندی به صورت قطرات روی ساقه و برگ ها دیده 
می شوند که پس از چندی، قهو ه ای و سیاه رنگ می گردند. در برش عرضی ریشه، حلقه های آوندی به علت 
نکروزه شدن آوند های آبکش، قهو ه ای می شوند. ریشکی شدن ریشه ها و قهو ه ای شدن حلقه های آوندی که از 

نشانه های این بیماری است در بیماری 
ریزومانیا نیز مشاهده می شود.

به  می توان  بیماری  این  کنترل  برای 
رقم  های  از  استفاده  زودهنگام،  کاشت 
با  بیماری و کنترل شیمیایی  به  مقاوم 
استفاده از سموم حشره کش سیستمیک 
اشاره  زنجرک ها  جمعیت  کنترل  برای 

شکل47ـ عالیم بیماری ویروسی کرلی تاپ )راست( و برآمدگی  های خار مانند کرد.
روی رگبرگ ها در سطح زیرین برگ ها )چپ(

  بیماری موزائیک چغندرقند: در ایران نیز در بیشتر مناطق چغندرکاری به ویژه در مزارع بذری سال اول و 

دوم مشاهده می شود. علف  های هرز مختلف از جمله شیرتیغک به عنوان میزبان زمستانه و تاج خروس به عنوان 
میزبان ثانویه ویروس شناسایی شده اند. آلودگی زودهنگام در هر دو زراعت ریشه ای و بذری، خسارت بیماری را 

افزایش می دهد.
نقاط  به صورت  بیماری  اولیه  نشانه های 
سبز و زرد روی برگ  های جوان مشاهده 
می شود )شکل48(. این نقاط کم و بیش 
حلقوی و با حاشیه مشخص هستند. این 
به صورت جوش  های  نقاط ممکن است 
بی رنگ  نواحی  توسط  که  سبزرنگ 

احاطه شده اند، نیز بروز یابند.
با توجه به اینکه ویروس دامنه میزبانی وسیعی دارد، بنابراین حذف زراعت هایی که به عنوان پل سبز عمل می کنند، 

می تواند از شیوع بیماری جلوگیری کند.

شکل48ـ عالیم ویروس موزاییک چغندرقند روی برگ
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بیماری های قارچی چغندرقند 
  مرگ گیاهچه و پوسیدگی ریشه چغندرقند: چغندرقند از زمان کاشت بذر تا زمان برداشت و حتی پس از 

آن در سیلوی کارخانه مورد حمله قارچ های خاک زاد متفاوتی قرار می گیرد. این عوامل اهمیت زیادی دارند 
و هر ساله خسارت  های زیادی را به بار می آورند. برخی از قارچ ها قبل از سبز شدن، بذر را مورد حمله قرار 
داده و باعث پوسیدگی بذر می شوند. گاهی بذر بعد از جوانه زدن و قبل از خروج از خاک و یا پس از خروج از 
خاک، مورد حمله قارچ ها قرار می گیرد که در این صورت، این بیماری اصطالحاً مرگ گیاهچه نامیده می شود.
طی فصل رشد نیز بوته های چغندرقند مورد حمله قارچ های مختلف قرار می گیرند و در اثر پوسیدگی کامل 
ریشه، بوته ها از بین می روند. پس از برداشت نیز ریشه های سیلو شده توسط قارچ های مختلف دچار لهیدگی 
و فساد شده و در سیلو از بین می روند. پوسیدگی ریشه از غالب مناطق چغندرکاری کشور از کشت بهاره، 

پاییزه و زراعت بذری گزارش شده است. 
با توجه به اینکه امروزه بذر چغندرقند به صورت ضدعفونی شده در اختیار کشاورزان قرار می گیرد و کارخانه های 
قند نیز سعی بر کاهش زمان نگهداری ریشه در سیلو دارند، بنابراین پوسیدگی ریشه و بوته میری ناشی از 
عوامل قارچی از اهمیت بیشتری برخوردار است. بیماری های مرگ گیاهچه و بوته میری در درجه اول موجب 
کاهش تراکم بوته در هکتار می شوند. پوسیدگی ریشه عالوه بر کاهش تراکم بوته در هکتار، موجب کاهش 
کیفیت محصول نیز می شود. نبود گیاهچه روی خطوط چند روز پس از کاشت و یا گیاهچه هایی با عالیم سیاه 

شدن محور زیر لپه و پوسیدگی ریشه چه از نشانه های بیماری مرگ گیاهچه هستند )شکل 49(.

شکل49ـ عالیم بیماری مرگ گیاهچه پس از خروج از خاك در اثر آلودگی ریزوکتونیایی در 
گلخانه )راست( و مزرعه )چپ(

اولین نشانه بیماری پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه و طوقه چغندرقند، پژمردگی ناگهانی و زرد شدن برگ ها 
به صورت  ولی همچنان  برگ هایی می میرند  قاعده دم برگ هاست. چنین  در  تیره  قهو ه ای  با زخم  های  همراه 
چسبیده به طوقه باقی می مانند. قرار گرفتن برگ  های خشک شده روی بوته به شکل ستار ه ای است )شکل 50(.

شکل50  ـ عالیم پوسیدگی ریزوکتونیایی در مزرعه چغندرقند و بوته خشک شده چغندرقند 
در اثر این بیماری
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قهو ه ای  پوسیدگی  از  متفاوتی  درجات  ریشه ها 
ناحیه  از  معموالً  که  می دهند  نشان  را  سیاه رنگ  تا 
می یابد.  ادامه  اصلی  ریشه  انتهای  تا  و  شروع  طوقه 
ناحیه طوقه  یا شکاف های عمیق در  مشاهده شانکر 
است  عادی  امری  بیمار  ریشه های  کناره های  در  و 
)شکل51(. هیف های قهو ه ای رنگ قارچ ممکن است 
بیماری معموالً  داخل چنین حفره هایی دیده شوند. 
گیاهان  شامل  بزرگ  لکه های  به صورت  مزرعه  در 

می دهد. نشان  را  خود  بیمار،  و  مرده 
شانکر پوسیدگی خشک نیز نمونه ای دیگر از پوسیدگی 
زخم  های  زیادی  تعداد  بیماری،  این  در  است.  ریشه 
دایره های  به صورت  ِگرد  و  موضعی  تیره،  قهو ه ای 
تا 25  قطر 2  )به  متفاوت  اندازه های  به  متحدالمرکز 
می شوند  ایجاد  ریشه  باالی  قسمت  در  میلی متر( 
میزبان خشک شده  بافت  حالت،  این  در  )شکل52(. 
متمایز  مجاور  سالم  بافت های  از  مشخصی  به طور  و 
می شود. درباره این نوع پوسیدگی ریشه اطالعات کمی 

دارد. وجود 
در  پی تیوم  و  فیتوفتورا  از  ناشی  ریشه  پوسیدگی 
اندام های هوایی بوته به صورت زردی برگ ها، پژمردگی 
روی  بیماری  عالیم  هستند.  بوته میری  نهایت،  در  و 
ریشه معموالً به صورت پوسیدگی نرم و آبکی به رنگ 

)شکل53(. است  سیاه  تا  قهو ه ای 

شکل51 ـ پوسیدگی قهو ه ای ناشی از ریزوکتونیا

شکل52 ـ عالیم بیماری پوسیدگی خشک

شکل53 ـ مقایسه عالیم پوسیدگی ریشه ناشی از فیتوفتورا 
به صورت لهیدگی )راست( و ریزوکتونیا به صورت پوسیدگی 

خشک )چپ(

کنترل بیماری  های خاکزاد به دلیل پیچیدگی محیط خاک مشکل است. از این رو، راه حل عملي کاهش خسارت 
پوسیدگي ریزوکتونیایي ریشه و طوقه چغندرقند، استفاده از رقم  های مقاوم به همراه تدابیر زراعي است.

خراسان،  مانند  ایران  چغندرکاري  مناطق  بیشتر  در  سیست  مولد  نماتد  چغندرقند:  سیست  مولد  نماتد 
آذربایجان غربي، اصفهان، کرمان و فارس خسارت می زند. فاضالب کارخانه های قند و خاک برگشتی همراه 

در حوزه های چغندرکاری کشور محسوب می شوند.  نماتد  توسعه  عوامل  مهم ترین  از  ریشه، 
با تهیه نمونه خاک و ارسال آن به آزمایشگاه های گیاه پزشکی، می توان پی به وجود و تعداد تخم و الرو در هر 

گرم خاک مزرعه برد. می توان با تناوب و یا کاشت رقم های مقاوم از خسارت آن جلوگیری کرد.
در مزارع چغندرقند، آلودگی به صورت لکه ای اتفاق می افتد. در این لکه ها، بوته های چغندرقند رشد مناسبی 
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نداشته و عالیم ضعف و زردی از خود نشان می دهند. 
منجر  رشد  توقف  به  به تدریج  زردی  و  ضعف  این 

)شکل 54(. می شود 

نماتد  از  ناشی  زردی  و  کاهش رشد، ضعف  ـ عالیم  شکل54 
سیست مولد 

بوته های آلوده در اوقات گرم روز، عالیم پژمردگی موقت 
ولی  پژمرده  روز  وسط  که  به صورتی  می دهند،  نشان 
اوایل صبح و غروب آفتاب، شادابی خود را بازمی یابند. 
اگر این بوته ها از خاک خارج شوند، ریشه ها بدشکل 
دارند  زیادی  فرعی  ریشه های  و  داشته  کمی  رشد  و 
سفید  نقاط  فرعی،  ریشه های  روی  الف(.   55 )شکل 
شیری رنگی دیده می شود که در واقع نماتد ماده جوان 

است )شکل 55 ب(.

اثر  در  چغندرقند  ریشه  شدن  ریشه ریشی  عالیم  شکل55ـ 
ابتال به نماتد مولد سیست )الف( و نماتد ماده به صورت نقاط 

)ب( فرعی  ریشه  های  روی  رنگ  سفید شیری 

ارزشیابی مرحله ای

مراحل کار
شرایط عملکرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، 
زمان، مکان و...(

نتایج 
نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/ نمره دهی(ممکن

کنترل 
آفات و 

بیماری های 
مزرعه 

چغندرقند

مزرعه چغندر قند، سمپاش، 
تله نوری، جعبه کلکسیون آفات 
و بیماری ها، سموم آفت کش و 

قارچ کش

باالتر از حد 
انتظار

تعیین آفات و بیماری های خسارت زا در مراحل مختلف رشد، پایش 
مزرعه و شناسایی آفات و بیماری ها، تعیین زمان و روش کنترل 
آفات و بیماری های مزرعه چغندر قند، اجرای عملیات کنترل آفات 
و بیماری های مزرعه چغندر قند، استدالل کنترل زیستی آفات و 

بیماری ها و اهمیت آن در تولید غذای سالم

3

در حد 
انتظار

تعیین آفات و بیماری های خسارت زا در مراحل مختلف رشد، پایش 
کنترل  روش  و  زمان  تعیین  بیماری ها،  و  آفات  شناسایی  و  مزرعه 
آفات و بیماری های مزرعه چغندر قند، اجرای عملیات کنترل آفات و 

بیماری های مزرعه چغندر قند،

2

پایین تر از 
1کنترل نامناسب آفات و بیماری های مزرعه چغندر قندحد انتظار

کنترل بیماری های مزرعه چغندرقند

پس از آماده به کار شدن مزرعه چغندرقند را در مراحل گوناگون رشد، پایش کنید. در صورت مشاهده 
نشانه های بیماری پس از تأیید هنرآموز خود کار های الزم برای کنترل آن را انجام دهید.

فعالیت

)ب()الف(
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ارزشیابی شایستگی پرورش چغندرقند

شرح کار:
1ـ عملیات قبل از شخم 2ـ خاک ورزی اولیه مزرعه 3ـ خاک ورزی ثانویه 4ـ تهیه و آماده سازی بذر 5ـ انجام عملیات کاشت بذر چغندر قند 

6 ـ انجام آبیاری 7ـ تنک و واکاری بوته های چغندر قند 8 ـ کوددهی 9ـ کنترل علف های هرز 10ـ کنترل آفات 11ـ کنترل بیماری ها

استاندارد عملکرد: 
با استفاده از ماشین های کاشت بستر مناسب برای کشت چغندر قند را آماده نمایند و پس از آماده سازی زمین در زمان مناسب عملیات کاشت 

بذر چغندر قند را انجام دهند و با رعایت اصول زیست محیطی و صرفه جویی در مصرف آب تا زمان برداشت از مزرعه نگهداری به عمل آورند.
شاخص ها:

1ـ تعیین درصد رطوبت خاک، تعیین ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک در مشاوره با کارشناسان، پخش کود دامی و کودهای پایه احتمالی
2ـ انتخاب زمان آماده سازی زمین، انتخاب و تنظیم ادوات خاک ورزی اولیه، اجرای عملیات شخم

3ـ انتخاب و تنظیم ادوات خاک ورزی ثانویه، اجرای عملیات خاک ورزی ثانویه
4ـ انتخاب رقم، تعیین تراکم بوته، تعیین مقدار بذر مصرفی

5 ـ تعیین زمان کاشت بذر، انتخاب روش کاشت، انتخاب ماشین های کارنده، تنظیم ماشین های کارنده، اجرای عملیات کاشت
6 ـ تعیین زمان و روش آبیاری، اجرای عملیات آبیاری، مدیریت آبیاری در اواخر دوره رشد

7ـ تعیین زمان تنک / واکاری، انتخاب روش تنک کردن، تنظیم تنک کننده، اجرای عملیات تنک کردن
ـ تعیین نوع و مقدار کودهای سرک، تعیین زمان و روش کوددهی سرک، انجام عملیات کوددهی  8

9ـ شناسایی نوع علف های هرز مزرعه، اجرای عملیات کنترل علف های هرز
10ـ شناسایی نوع آفت مزرعه، تعیین روش و زمان کنترل آفات، اجرای عملیات کنترل آفات

11ـ پایش مزرعه برای کنترل بیماری خاص در مراحل مختلف رشد، تشخیص نوع بیماری، تعیین زمان و روش کنترل بیماری، اجرای عملیات کنترل 
بیماری

شرایط انجام کار: 2 هکتار زمین زراعی برای 16 نفر
ابزار و تجهیزات:

تراکتور از انواع رایج در کشور )حداقل 75 اسب بخار(ـ  ادوات شخمـ  ماشین های خاک ورزی، ماشین های کاشت، بذر منوژرم یا پلی ژرم چغندر 
قند، مواد و ملزومات مصرفی )قارچ کش،....(ـ  ماشین های سمپاشـ  وسایل و تجهیزات آبیاریـ  کودهای معدنی و آلیـ  ماشین تنک کننده

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف
1آماده سازی بستر کشت چغندر قند1
2کاشت چغندر قند2

نگهداری مزرعه چغندر قند )آ تنک کردن و واکاری، بیاری و کوددهی، کنترل 3
2علف های هرز(

1کنترل آفات و بیماری ها4

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: با 
استفاده از لوازم ایمنی کار و رعایت نکات زیست محیطی و با در نظر گرفتن استفاده بهینه از 
منابع و جایگزینی کنترل زیستی به جای کنترل شیمیایی پرورش چغندر قند انجام دهید.

2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.



پودمان 3: پرورش گیاهان غده ای

235

پرورش پیاز

آیا می دانید...؟
محصول پیاز دارای پتانسیل باالیی در تولید است. با انتخاب رقم و بذر مناسب و به کارگیری فن های نوین 
در  عرضه  و  نگهداری  قابلیت  رسید.  هم  محصول  هکتار  در  تن   150 باالی  رکورد های  به  می توان  زراعی 
انبارمانی  از  با استفاده  زمان های مختلف، به پیاز اجازه می دهد تا در سال هایی که مازاد تولید وجود دارد 
مناسب برخی از ارقام نوسانات شدید قیمت را کنترل نموده و کشاورز پیازکار متحمل ضرر و زیان نگردد.
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اهمیت و ضرورت کشت پیاز
پیاز یکي از سبزیهاي پراهمیت و پرکاربرد در تغذیه و صنایع غذایی دنیاست و میزان زیادی از تولید محصوالت 
کشاورزی را در سراسر دنیا به خود اختصاص داده است. این گیاه بومی جنوب غربی آسیا ) تقریباً بخش بزرگی از 
آسیای میانه از هند و ایران تا سواحل دریای مدیترانه( است. پس به نوعی می توان گفت ایران یکی از خواستگاه ها 

و مرکز تنوع پیاز است.
پیاز به عنوان غذا از زمان های بسیار دور در ایران و دنیا مورد استفاده بوده است، پیاز به صورت تازه خوری )خام و 

پخته درون انواع غذاها(، فرآوری شده )به صورت سرخ شده و پودر پیاز( و همچنین دارویی مصرف می شود.
در ایران تقریباً در تمامی فصل های سال محصول پیاز تولید می شود. استان های جنوبی کشور مانند سیستان و 
بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و جنوب کرمان و خوزستان استان هایی هستند که در فصل زمستان و اوایل بهار 
پیاز تولید می کنند و بقیه استان های سردسیر و معتدل در کشور از اواخر بهار تا پاییز محصول مورد نیاز کشور 

را تأمین می نمایند. همچنین پیاز یکی از گیاهان وجینی مناسب در تناوب زراعی است.
محصول پیاز دارای پتانسیل باالیی در تولید است. که با استفاده بهینه از منابع تولید می توان میزان عملکرد 
محصول را چندین برابر وضعیت سنتی کنونی افزایش داد. در سال زراعی 95ـ94 سطح زیر کشت پیاز 62297 
هکتار با تولید 2400584 تن و میانگین عملکرد 38/53 تن در هکتارگزارش شده است )آمار نامه کشاورزی(.

جدول2ـ تأثیر درجه حرارت برتعداد روز مورد نیاز 
برای تشکیل سوخ در فتوپریود 14 ساعته

تعداد روز )کاشت تا دما )درجه سلسیوس(
تشکیل سوخ(

شبروز

تشکیل نمی شود1810

2214154

301469

شرایط محیطی مناسب رشد و نمو پیاز
دما: پیاز یک گیاه فصل سرد است که دامنه دمایی آن 
برای جوانه زدن 5 تا 30 درجه سلسیوس و بهترین دما 
برای جوانه زنی آن 17 تا 25 درجه سلسیوس است. 
دامنه مناسب رشد این گیاه در روز 13 تا 25 و در شب 
15 تا 17 درجه سلسیوس است. همچنین بهترین دما 
برای تشکیل سوخ ها 20 تا 25 درجه سلسیوس است.
نور: ارقام برحسب طول روز به سه دسته تقسیم می شوند:

  روز بلند: به طول روز بیش از 14 ساعت برای آغاز 

از  بهار پس  اوایل  در  ارقام  این  دارند.  نیاز  سوخ دهی 
برطرف شدن خطر سرما، کشت و در تابستان تا اوایل 
سفید  قم،  سفید  پیاز  ارقام  می گردند.  برداشت  پاییز 

کاشان و قرمز ری روز بلند هستند.
روز  طول  به  سوخ دهی  شروع  برای  متوسط:  روز    

جدول1ـ ارزش غذایی پیاز

آب
)درصد(

پروتئین 
)درصد(

لیپید 
)درصد(

کلسیم
)درصد(

فسفر 
)درصد(

آهن 
)درصد(

A ویتامین
)درصد(

 C ویتامین
)درصد(

891/90/227360/54010



پودمان 3: پرورش گیاهان غده ای

237

13 تا 14 ساعت نیاز دارند. بیشتر در نواحی معتدل در اواخر پاییز کشت و در اواخر بهار تا اوایل تابستان 
برداشت می گردد. از ارقام روز متوسط مي توان به پیاز رامهرمز، پیاز طارم و پیاز سفید ساري و پیاز سفید 

کرد. اشاره  گرگان 
  روز کوتاه: عموماً این ارقام بیشتر در نواحی جنوبی کشور کشت می شوند. این ارقام به طول روز کمتر از 

13 ساعت برای شروع سوخ دهی نیاز دارند، در پاییز کشت شده و در زمستان تا بهار برداشت می شوند. این 
نوع پیاز با وجودی که در طول روز کوتاه سوخ دهی را آغاز می کند ولی با افزایش شدت نور تشکیل سوخ به 

شدت افزایش می یابد. 

توجه
برخی از ارقام پیاز برای شروع سوخ دهی نسبت به طول روز حساسیت نشان نمی دهند که بی تفاوت نامیده 

می شوند.

خاک: پیاز در طیف وسیعی از خاک ها می تواند رشد کند، اما مناسب ترین خاک برای پرورش پیاز خاک های 
شنی لومی هستند، که با کود های دامی و شیمیایی تقویت شده باشند.

مناسب ترین pH خاک برای پرورش پیاز بین6 تا 6/5 است و باید توجه داشت pH پایین تر می تواند برای 
برای کشت پیاز مناسب تر هستند  به وجود آورد. خاک های زراعی عمیق  جذب عناصر توسط پیاز مشکل 
)حدود 60 سانتی متر( و در صورت کشت در خاک  های کم عمق تر باید با مدیریت زراعی مناسب )تغذیه و 

یابند. پرورش  آبیاری( 
اگرچه پیاز را می توان در طیف وسیعی از خاک ها کشت کرد ولی بهتر است از کشت آن در خاک  های سنگین 
خودداری شود؛ زیرا در این خاک ها مشکالتی مانند سله بستن سطح خاک، نامناسب بودن تهویه بستر و 
سفتی خاک باعث ایجاد خسارت، کاهش عملکرد و کیفیت محصول می شود. خاک  های شنی با بافت درشت 

نیز آب موجود را به سرعت ازدست داده و موجب زودرسی گیاه می شوند.

ویژگی های گیاه شناختی پیاز 
پیاز گیاهی تک لپه ای از خانواده پیاز )آلیاسه(1 است، برای تولید 
گل و دانه دوساله و برای تولید محصول سوخ یا پیاز یک ساله است.
پایینی  قسمت هاي  از  و  است  افشان  و  پیاز سطحی  ریشه  ریشه: 
ساقه دیسکی خارج مي شود. طول این ریشه ها نسبتاً کوتاه و انتشار 
باالیی خاک  تا 20 سانتي متر قسمت  آن در داخل خاک در 10 

مي باشد. مزرعه 
ساقه: پیاز دارای ساقه نازک و مدور که در انتهای سوخ است و ریشه 
از قسمت پایینی آن خارج می شود. در وسط صفحه ساقه دیسکی 
نقطه رویش پیاز که نقش جوانه انتهایي ساقه هوایي را بازي مي کند 
قرار دارد و در این محل است که ساقه گل دهنده و برگ های سبز 

بوته پیاز آشکار شده و در فضا به رشد خود ادامه مي دهد.

Alliaceae ـ1

شکل1ـ قسمت های مختلف گیاه پیاز

سال دوم سال اول



238

برگ: برگ های پیاز دو نوع هستند:
1  نوع اول برگ هایی فلس مانند هستند که از شکل 
صورتی  تا  قرمز  سفید،  رنگ های  به  خارج شده  برگ 
می باشند و در زیر یا در سطح خاک تبدیل به فلس هایی 
می شوند که سوخ پیاز را تشکیل داده و محل نگهداری 

و ذخیره مواد غذایی برای گیاه است.
2  نوع دوم برگ هاي لوله ای شکل سبز رنگ هستند 
که به صورت برافراشته بوده و دارای کلروفیل می باشند. 
این برگ ها وظیفه فتوسنتز را در گیاه به عهده دارند. 

گل: گل آذین پیاز چتري با تعداد زیادي گلچه و توپی 
شکل است. هرگل دارای 3 پرچم، 6 گلبرگ، بدون 
کاسبرگ با تخمدان 6 برچه ای است که تولید حداکثر 

6 عدد بذر می نماید. میوه از نوع کپسول است. 

شکل3ـ الف: گل آذین چتری             ب: گل                پ: میوه                 ت: دانه

شکل 2ـ قسمت های مختلف سوخ پیاز

ریشه ها

ساقه دیسک

برگ های فتوسنتزکننده

برگ های 
فلسی

جوانه اصلی

جوانه های جانبی

)الف( )ب( )پ( )ت(

بذر: بذر پیاز سیاه رنگ به طول 3 تا 4 میلي متر و قطر 
0/5 تا 1 میلي متر است. وزن هزار دانه بذر آن 2/7 
تا 4 گرم است. بذر پیاز در بهترین شرایط نگهداري 
قوه نامیه خود را 1 تا 2 سال حفظ مي کند ولي بهتر 

است بذر یک ساله کشت گردد. 
شکل4ـ اندازه و شکل دانه پیاز
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آماده سازی زمین پیاز

برای تعیین مقدار و نوع کود های شیمیایی همواره باید از کارشناسان کمک گرفت، به همین منظور ابتدا باید 
از طریق نمونه برداری درست از خاک و ارسال به آزمایشگاه خاک شناسی و ارائه نتیجه آن به کارشناسان 

مربوطه دستورات و توصیه های کودی را برای کشت پیاز در زمین مورد نظر دریافت و به کاربست. 
استفاده از کود دامی پوسیده به میزان 40 تا 50 تن در هکتار و یا کود سبز، براي اصالح فیزیکي خاک که 
از نظر مواد آلي یعني هوموس فقیرند، ضروری است. مي توان گفت میزان مصرف کود حیواني در پیاز دو برابر 

سایر سبزي ها است.
به علت اینکه پیاز در اوایل رشد بسیار ضعیف بوده و به کندی رشد و نمو مي کند، علف هاي هرز به آسانی به آن غلبه 
مي کنند. بهترین طرز استفاده از کود دامي آن است که کود را به مقدار زیاد )در حدود 40 تا 50 تن در هکتار( 

به محصول سال قبل که حتماً یک گیاه 
وجیني مانند سیب زمینی یا چغندرقند یا 
گوجه فرنگی و یا نباتات خانواده کدوئیان 

خواهند بود بدهند.
و  تجهیزات  از  کاشت  روش  به  توجه  با 
وسایلی مانند گاوآهن برگردان دار، دیسک 

و لولر استفاده می شود.
شکل 5 ـ پخش کود دامی

پژوهش
روند آماده سازی زمین برای کشت پیاز را در منطقه خود از خبرگان و کارشناسان محلی پرس وجو کنید. 

پس از آماده کردن، گزارش آن را در کالس ارائه دهید.

شکل6ـ آماده سازی زمین شامل شخم، نرم کردن خاک و فرم دهی سطح زمین



240

ارزشیابی مرحله ای

مراحل کار

شرایط عملکرد
)ابزار، مواد، 

تجهیزات، زمان، 
مکان و...(

نتایج 
نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/ نمره دهی(ممکن

آماده سازی 
بستر کاشت 

پیاز

زمین زراعی، تراکتور، 
گاوآهن، دیسک، لولر، 

کودپاش کود دامی

باالتر از 
حد انتظار

تعیین ویژگی های خاک، آماده سازی و تنظیم ماشین های خاک ورزی 
اولیه، اجرای شخم، انتخاب ماشین های خاک ورزی ثانویه، نرم کردن 
خاک، تسطیح زمین زراعی، پخش کود دامی و مخلوط آن با خاک، 

تحلیل اهمیت کم خاک ورزی در کشاورزی پایدار

3

در حد 
انتظار

تعیین ویژگی های خاک، آماده سازی و تنظیم ماشین های خاک ورزی 
اولیه، اجرای شخم، انتخاب ماشین های خاک ورزی ثانویه، نرم کردن 

خاک، تسطیح زمین زراعی، پخش کود دامی و مخلوط آن با خاک
2

پایین تر از 
1خاک ورزی نامناسب زمین زراعی برای کشت پیازحد انتظار

عملیات تهیه زمین

با توجه به امکانات و شرایط، فهرست تجهیزات، وسایل و مواد موردنیاز را تهیه کنید.
مراحل انجام کار

با نام و یاد خداوند یکتا، پس از آماده به کار شدن با استفاده از تجهیزات، وسایل و مواد تعیین شده بستر 
کشت پیاز را با در نظر گرفتن موارد زیر آماده نمایید.

1   بعد از برداشت محصول قبلی، در صورت نیاز و امکان، زمین موردنظر را آبیاری کنید.
2   پس از رسیدن به رطوبت مناسب )گاو رو(، کود دامی پوسیده مورد نیاز را در سطح مزرعه به صورت 

یکنواخت پخش کنید و زمین را شخم بزنید.
3  برای خرد شدن کلوخ ها و بقایای محصول قبلی و همچنین یکنواختی خاک مزرعه، زمین را دیسک 

بزنید.
4   در صورت نیاز تسطیح زمین را انجام دهید.

5   سپس طبق توصیه کارشناسان، اقدام به پخش کود های شیمیایی پایه یا کود کامل نمایید.
6   پس از پخش کود شیمیایی دیسک دوم را در جهت عمود بر دیسک اول بزنید.

7   در زراعت های ردیفی پیاز )کشت دستی و یا نشایی( پس از آماده سازی اولیه ردیف های کشت به وسیله 
فاروئر یا پشته سازها مشخص و بستر کاشت آماده می شود.

8   پس از سرویس و تمیز کردن ماشین های آماده سازی آنها را به مسئول مربوطه تحویل دهید.
9   گزارشی از انجام کار تهیه کرده به هنرآموز خود تحویل دهید.

فعالیت
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انتخاب بذر
استفاده از بذر های گواهی شده و رقم مناسب برای منطقه می تواند عالوه بر کاهش هزینه های کنترل بیماری ها و 
مقاومت در مقابل تنش ها سبب افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصول پیاز گردد. بذر های خوب و باکیفیت، دارای 

برچسب می باشند.
به طورکلی ارقام بومی پیاز ایرانی را از نظر رنگ می توان به پیاز های قرمز )قرمزآذرشهر، قرمز ری و قرمز طارم(، 
پیاز های سفید )سفید قم و سفیدکاشان(، پیاز های بنفش )کهریزک( و پیاز های صورتی)پیاز نوشهر( دسته بندی کرد. 

کاشت پیاز

شکل7ـ نمونه ای از ارقام بومی به رنگ های گوناگون

ویژگی هایی که باید در انتخاب بذر مدنظر قرار گیرند عبارت اند از:
 رقم مناسب منطقه باشد )با توجه به حساسیت به طول روز(.

 خلوص فیزیکی و ژنتیکی بذر مطابق استاندارد باشد.
 دارای درصد جوانه زنی حداقل 90 درصد باشد.

 تاریخ تولید بیش از یک سال نباشد.
ارقام پیاز به سه دسته زود رس، متوسط رس و دیررس تقسیم می شوند. 

دوره رشد ارقام مختلف پیاز بستگی به شرایط آب و هوایی، خاک زراعی منطقه دارد. ولی معموالً در مناطق 
تولید پیاز دوره رشد ارقام مختلف تفاوت دارد. ارقام زودرس دارای دوره رشد کوتاه تری از ارقام متوسط رس 
و دیررس هستند و البته عملکرد آنها نیز معموالً کمتر است. در مناطق سردسیری و معتدل پیاز های سفید 

خمین و... ارقامی زودرس، پیاز های سفید کاشان و سفید قم دیررس هستند. 

تاریخ کاشت 
مناسب ترین تاریخ کاشت پیاز را با در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی منطقه، رقم مورد کشت، وضعیت خاک 
و روش کاشت تعیین می کنند. کشت پیاز در نواحی سرد در بهار پس از سپری شدن یخبندان زمستانه و در 

نواحی نیمه گرمسیری و گرم در پاییز انجام می شود.
همان گونه که گفته شد، پیاز یک محصول فصل خنک است که در دمای بین 5 تا 25 درجه سلسیوس جوانه 
می زند و بین دمای 23 تا 27 درجه سلسیوس بهترین رشد و نمو را خواهد داشت. حرارت کم و رطوبت باال 
در ابتدای رشد و گرما در پایان رشد برای پیاز بسیار مناسب است. تشکیل سوخ های پیاز بیشتر به طول دوره 

روشنایی بستگی دارد. 
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گل دهی  پایین،  حرارت های  درجه  و  بهار  در  زودهنگام  کشت  صورت  در  )بولتینگ1(:  نابه هنگام  گل دهی 
نابه هنگام روي خواهد داد. در اثر این عارضه مرکز سوخ سفت و محصول غیرقابل استفاده خواهد شد. از طرف 
دیگر کشت دیرهنگام باعث می گردد که شاخص سطح برگ کاهش یافته در هنگام مواجه شدن گیاه با طول 

روز بلند به دلیل کاهش فتوسنتز، سوخ هاي کوچک تولید و در نتیجه عملکرد کمتري حاصل می گردد.
در مناطق جنوبی کشور معموالً در تولید زمستانه و بهاره درکشت نشائی برحسب منطقه خزانه گیری از اواخر 
مرداد تا شهریور انجام و تا اواخر مهرماه به زمین اصلی منتقل می شود و درکشت مستقیم از نیمه مهر تا اوایل 

آبان کشت انجام می پذیرد. کشت زودهنگام در این مناطق نیز موجب گل دهی نابه هنگام می گردد.

Bolting ـ1

پژوهش
تاریخ کشت پیاز برای رقم های قابل کشت در منطقه خود را از خبرگان محلی و کارشناسان پرس وجو 

کنید و در گزارشی ضمن ارائه در کالس به هنرآموز خود تحویل دهید.

پژوهش
در منطقه شما پیاز با چه گیاهانی در تناوب زراعی قرار می گیرد؟

تناوب زراعی پیاز 
تناوب زراعی به علت جلوگیری از خستگی زمین که نتیجه کشت پی درپی یک گیاه است و همچنین ناشی از 
عدم تعادل عناصر غذایی و ترشح ترکیبات مسموم کننده از ریشه است کاماًل ضروری است. همچنین موجب 

کاهش خسارت علف های هرز، آفات و بیماری ها می گردد. 
  گیاهانی که بعد از پیاز هرگز نباید کشت شوند: پیاز، تره فرنگی و گیاهان پیازی 

  گیاهانی که بهتر است بعد از پیاز کشت نشوند: کرفس، اسفناج، کاهو، توت فرنگی و خیار 

  برخی گیاهان که بعد از پیاز می توان کشت کرد: غالت، کلم بروکسل، گل کلم، ذرت، شلغم، تربچه، کلم پیچ 

و هویج 
کاشت پیاز بعد از گیاهان تیره بقوالت )لوبیا چشم بلبلی، باقال و لوبیاسبز( باعث افزایش محصول می گردد، 

بنابراین قرار دادن گیاهان تیره بقوالت در تناوب زراعي با پیاز بسیار مناسب است.

مراحل رشد پیاز 
رشد پیاز را به ویژه در مناطق سردسیر و معتدل می توان به 4 مرحله تقسیم نمود. اول مرحله جوانه زنی که 
گیاه با رشد ریشه اولیه در خاک مستقر و 1 تا 2 برگ حقیقی ظاهر می شوند. مرحله دوم یک دورۀ کند ولی 
وزن تر ساقه با درجه حرارت به طور خطي مرتبط مي باشد، در گیاهان کشت شده در بهار غالباً به دلیل پایین 
بودن دما این دوره طوالني است و گیاه 6 تا 7 برگ تولید می کند. در مرحله سوم به علت گرم شدن هوا 
برگ ها سریع تر رشد کرده، ریشه های نابه جا رشد کرده و وزن ساقه افزایش می یابد و سوخ دهی آغاز می شود. 
مرحله چهارم رشد در این مرحله سوخ رشد کرده و رشد برگ هاي متوالي کاهش مي یابد. غالف برگ هاي 
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معمولي )فتوسنتزي( متورم شده، غالف هاي فاقد پهنک )برگ هاي ذخیره اي داخلي( به وجود آمده و متورم 
شده تا بافت ذخیره اي مرکز سوخ را تشکیل دهند. در این مرحله سوخ به رشد نهایی خود رسیده و پس از 

آن برگ های پایینی پژمرده و گردن پیاز خالی و آماده برای برداشت است )شکل8(        

برگ اولافتادن برگ لپه ایسقوط برگ اولتشکیل غده

جوانه زدن
پیش جوانه زنی 

بذر
دانه

ضخیم شدن غدهخوابانیدن گیاهرسیدگی

شکل8ـ مراحل رشد رویشی پیاز و تولید سوخ حاصل از بذر در سال اول

روش های کشت پیاز
در حال حاضر در ایران سه روش مختلف برای کشت پیاز به منظور تولید سوخ یا پیاز وجود دارد.

1  کشت مستقیم بذر در زمین اصلی
2  کشت نشائی پیاز

3  کشت سوخچه پیاز 
1  کشت مستقیم: زمان کشت در این روش به عوامل زیادی از جمله شرایط آب و هوایی منطقه، روش کاشت 

و رقم پیاز بستگی دارد. با توجه به روش آبیاری و تجهیزات به دو روش انجام می شود.
  کشت مستقیم دستی)کرتی( بذر: در 

بوده  کرتی  به صورت  کشت  روش  این 
15ـ10  مصرف  با  دستی  بذرپاشی  و 
پایان  در  و  شده  انجام  بذر  کیلوگرم 
روی بذرها را یک  الیه خاک به قطر 1 
روش  این  می پوشانند.  سانتی متر   2 تا 
کشت به دلیل مصرف آب بیشتر، عدم 
یکنواختی فواصل بوته ها و اندازه سوخ ها 

نمی شود. شکل9ـ کشت پیاز به روش مستقیم کرتیتوصیه 
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  کشت مستقیم ردیفی بذر: در این روش پس از آماده سازی و ایجاد پشته ها، ایجاد شیار با فوکا و کشت 

دستی و یا به وسیله دستگاه بذرکار ریزدانه کار انجام می شود.
درکشت ردیفی با بذرکار فاصله خطوط کشت پیاز 20 تا 30 سانتی متر در نظر گرفته می شود. بذر های آن 
به فاصله 5 تا 12 سانتی متر از یکدیگر کشت می گردند، در این صورت وقتی طول بوته ها به حدود 10 تا 12 
سانتی متر رسید آنها را تنک می نمایند. از بوته های تنک شده به عنوان پیازچه استفاده می شود. تنک کردن 
بوته های پیاز ممکن است در 2 یا 3 مرحله انجام شود. چنانچه هدف کشت برداشت پیاز با غده های متوسط 
باشد فاصله دو بوته را حدود 5 سانتی متر در نظر می گیرند و اگر هدف تولید پیاز با غده های بزرگ باشد 
فاصله دو بوته 12 سانتی متر در نظر گرفته می شود. همچنین میزان مصرف بذر برای کشت مستقیم ردیفی 

پیاز حدود 2 تا 6 کیلوگرم در هکتار است. 

شکل10ـ کشت پیاز با دستگاه ریز دانه کار به صورت ردیفی

گفت و گو
   معایب تراکم نامطلوب )تراکم کم یا زیاد( را به صورت گروهی لیست کرده و در کالس ارائه دهید.

   معایب عمق کاشت کمتر یا بیشتر از میزان توصیه شده )1 تا 2 سانتی متر( را لیست کرده و در کالس 

ارائه کنید.

پژوهش
در یک پژوهش میدانی از کشاورزان خبره و کارشناسان کشاورزی در منطقه خود تراکم بوته و مقدار بذر 

مورد نیاز ارقام پیاز مناسب را پرس و جو نموده و درجدولی به همکالسی های خود گزارش کنید. 

کاشت پیاز به روش مستقیم

فهرست تجهیزات و وسایل مورد نیاز را متناسب با روش کاشت تهیه کنید.
مراحل انجام کار:

1   آماده به کار شوید )لباس مناسب کار بپوشید، بهداشت ایمنی فردی را مدنظر قرار دهید(.
2   مقدار بذر مورد نیاز )مطابق توصیه کارشناسان( متناسب با مساحت زمین و روش کاشت را تهیه کنید. 

فعالیت
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گفت و گو
سایر مزیت های کشت نشایی نسبت به کاشت مستقیم را بیان کنید.

2  کشت با نشا: کشت بذر در خزانه و تولید نشا و انتقال به زمین اصلی به منظور به دست آوردن محصول 
زودرس و یکنواخت انجام می شود. 

3   ماشین های کاشت بذر و تراکتور در صورت امکان و در غیر این صورت وسایل کاشت دستی را تحویل 
بگیرید.

4   سالمت ماشین های مورد استفاده را بررسی کرده و آماده به کار نمایید.
5   تنظیمات اولیه ماشین کاشت را انجام دهید.

توجه: در صورتی که به هر دلیلی دستورالعمل گفته شده در دسترس نباشد یا با تنظیمات دستگاه به 
دلیل تعمیرات مطابقت نداشته باشد می بایست دستگاه را کالیبره کنید )به کتاب کاشت گیاهان زراعی 

مراجعه شود(. 
6   عملیات کاشت را به طول 10متر انجام دهید سپس تنظیمات الزم را مورد ارزیابی قرار دهید )عمق کاشت، 

میزان ریزش و ...(.
7   عملیات کاشت را به نوبت انجام دهید )رعایت نوبت، نظم، ایمنی و بهداشت و همکاری با سایر هنرجویان 

و هنرآموز خود بخشی از مهارت آموزی است(. 
8   پس از پایان عملیات کاشت در سرویس و تمیز کردن دستگاه ها مشارکت کنید.

تولید نشا 
معموالً در مناطقی که کشت نشائی پیاز مرسوم است در کنار زمین اصلی قطعه کوچکی از زمین را به خزانه 
تولید نشا اختصاص می دهند، سطح این زمین تقریباً برای هر هکتار زمین اصلی 300 تا 400 مترمربع خزانه 

در نظر می گیرند.
پس از انجام عملیات آماده سازی خزانه ) شخم، دیسک و تسطیح( کشت و آبیاری انجام می شود. حدود 2 تا 
4 کیلوگرم بذر هیبرید و استاندارد برای تهیه نشا یک هکتار زمین کافی است. برای آنکه خزانه نشا از سرما 
یا گرمای محیط محفوظ مانده و به موقع آماده شود معموالً با پوشش مناسب مانند پالستیک برای حفاظت 

از سرما و یا ایجاد سایبان برای حفاظت در گرما آن را می پوشانند.  
در بعضی مناطقی که از گلخانه برای تولید نشا استفاده می شود در تمام فصل های سال می توان نشا تولید 
نمود. در گلخانه برای کشت از بستر زمین، سکو و یا سینی کشت استفاده می شود. در گلخانه باید کشت بذر 
زیر پوشش پالستیکی و با تراکم 5  ـ4 بذر در هر سانتی مترمربع انجام پذیرد. فاصله ردیف ها 10 سانتی متر 
و عمق کاشت 1ـ0/5 سانتی متر باشد. در مناطق سردسیر بذر پیاز در آخر بهمن ماه در خزانه کشت می شود 
و در فروردین و ابتدای اردیبهشت با مناسب شدن هوا و از بین رفتن خطر سرمای بهاره پس از آماده سازی 
زمین اصلی انتقال نشا انجام می شود. اگر در طول دوره تولید نشا، دمای محیط بین 15 تا 25 درجه سلسیوس 
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باشد. مدت زمان رشد گیاه تا زمان انتقال نشا به زمین اصلی بین 6 تا 10 هفته است. در مناطق جنوبی و 
گرمسیر بذر پیاز از اواسط تیر تا اواسط شهریور در خزانه کشت می شود و پس از 60 تا 70 روز به زمین 

اصلی منتقل می گردند. 

جدول3ـ مقایسه کاشت پیاز به روش های کشت مستقیم و نشایی

مقدار بذر موردنیازروش کشت
)کیلوگرم در هکتار(

فاصله ردیف های 
کشت

)سانتی متر(

فاصله بوته ها روی 
ردیف

)سانتی متر(

عمق کاشت
)سانتی متر(

2ـ101ـ5 30ـ1520ـ  8کشت مستقیم

بذر استاندارد یاکشت نشایی
3ـ102ـ5 30ـ20هیبرید 4ـ2

انتقال نشا به مزرعه: نشاها در ردیف هایی که 20 تا 30 سانتی متر از یکدیگر فاصله  دارند به فواصل 5 تا 10 
سانتی متر نشا می شوند. نشاها می توانند اندازه های مختلفی داشته باشند ولی اگر طول و قطِر هر نشا به اندازه 
مداد باشد برای این کار بسیار مناسب است. بوته  های پیاز در عمق 2 تا 3 سانتی متر کاشته می شوند. در کشت 
پیاز معموالً از روش آبیاری قطر ه ای )نوار تیپ( استفاده می کنند، این روش آبیاری عالوه بر افزایش راندمان 

آبیاری و صرفه جویی در مصرف آب، موجب افزایش کمی و کیفی تولید نیز می گردد.     

پژوهش
از منابع معتبر و کارشناسان زراعی درباره معایب و مزایای کشت پیاز به دو روش مستقیم و نشایی پژوهش 
کنید. روش کشت  تأیید هنرآموز خود در کالس نصب  از  مقایسه ای پس  را در جدولی  نتیجه  و  کنید 

پیشنهادی برای منطقه شما کدام روش است؟ دالیل خود را بیان کنید.

شکل11ـ کشت بذر در سینی نشا

3  کشت پیاز به وسیله سوخچه )آنیون ست1(: روش دیگر کشت پیاز به وسیله سوخچه است. برای این کار 
سوخچه ها را که از کشت متراکم بذر در سال قبل به وجود آمده اند، در محل اصلی می کارند.

در این روش ابتدا باید در خزانه سوخچه های موردنیاز تولید شوند. برای این کار پس از آماده سازی خاک، 
کشت بذر در خزانه انجام می شود. تاریخ خزانه گیری برای تهیه سوخچه به منظور استفاده در کشت پاییزه 

Onion Set ـ1



پودمان 3: پرورش گیاهان غده ای

247

مناطق  در  بهمن ماه  اول  نیمه  را  کرمان(  )جنوب 
گرمسیر و در مناطق معتدل سرد پس از رفع خطر 
سرما که معموالً از نیمه دوم فروردین ماه تا نیمه اول 

می گیرند. درنظر  است  اردیبهشت 

شکل12

روش تولید سوخچه 
آماده سازی  برای  باشد.  زیاد  آلی کافی و نسبتاً  با ماده  باید سبک  بذر در خزانه  برای کشت  خاک مناسب 
ابتدا زمین خزانه را تا عمق حدود 15 سانتی متری شخم زده، سپس سطح خاک را به خوبی نرم و هموار 
می نمایند. کود دامی پوسیده را به مقدار الزم باید به آن اضافه کرد. کاربرد کود های پتاِس و فسفِر در خزانه 
برای استحکام سیستم ریشه ای و رشد آن اهمیت زیادی دارد. همچنین استفاده از کود های نیتروژِن )اوره، 
سولفات آمونیوم و نیترات( در بستر خزانه برای انجام رشد رویشی و رشد برگ ها و تولید سطح سایه انداز برای 
شروع پیازدهی ضروری است. باید توجه کرد که تراکم بذر برای تولید سوخچه از کشت خزانه کمتر است. 

توجه
از زمین های شور برای تهیه خزانه سوخچه نباید استفاده کرد.

میزان بذرها باید به صورتی باشد که بذرها روی یکدیگر قرار نگیرند.

مقدار بذر برای تولید سوخچه برای کشت یک هکتار زمین بسته به تراکم کاشت متفاوت است )معموالً 
و    بارانی  آبیاری  در  خطوط  فاصله  باشد.  خطی  به صورت  باید  خزانه  در  بذر  کاشت  کیلوگرم(.  ـ 1/5   4/5
قطر ه ای 10 تا 15 سانتی متر است و فاصله بذرها درروی خطوط 1 تا 1/5 سانتی متر و عمق کاشت نیز 
0/5تا1سانتی متر در نظر گرفته می شود. با رشد پیاز باید خزانه را از نظر عملیات داشت مدیریت نمود و 

برداشت نمود. را  آنها  به 3ـ2 گرم )قطر2ـ1 سانتی متر(  تا رسیدن وزن سوخچه ها 

شکل13ـ کشت آنیون ست پیاز
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بهترین زمان رشد دلخواه برای تولید پیازچه زمانی است که دمای روز و شب به ترتیب 25 و 10 درجه 
است.  مناسب  درجه سلسیوس  تا 27  بین 10  دمای  پیازچه  تولید  برای  به طورکلی  باشد.  سلسیوس 

مراقبت های زراعی از خزانه تهیه سوخچه: مراقبت های موردنیاز در طول زمان خزانه عبارت اند از: آبیاری، 
استفاده از کود های نیتروژن دار، جلوگیری از رشد علف های هرز است.

مدت زمان موردنیاز برای آماده شدن سوخچه در خزانه 70 تا 90 روز است. پس از آماده شدن سوخچه ها 
)قطر آنها بین 1تا 2 سانتی متر(، همراه با برگ آنها را برداشت کرده و پس از 4 تا 6 روز که برگ ها خشک 
شدند، آنها را جدا کرده و پیازچه ها را در جای خنک و خشک با دمای 12 تا 15 درجه سلسیوس نگهداری 

کرده و در زمان مناسب اقدام به کشت آنها در زمین اصلی می نمایند. 

توجه
برحسب اینکه کشت در مناطق سردسیر با طول روز بلند یا گرمسیر با طول روز کوتاه و یا معتدل با طول 

روز متوسط انجام شود زمان کشت پیازچه تنظیم می گردد.

برداشت  به منظور  را  بزرگ تر  سوخچه های  اصلی،  زمین  در  هوا  شدن  مناسب  از  پس  سوخچه ها:  کاشت 
کاشت  عمق  مناسب ترند  پیاز  غده  تشکیل  برای  کوچک تر  سوخچه های  به عبارت دیگر  می کارند  سبز  پیاز 
سوخچه هایی که به منظور برداشت پیاز سبز کاشته می شوند حدود 3 تا 4 سانتی متر است که باید آنها نزدیک 
به هم کشت گردند به طوری که باهم تماس داشته باشند. فاصله خطوط کشت آنها نیز 30 سانتی متر است 
و وقتی که طول بوته ها به 10 سانتی متر رسید پای بوته خاک ریخته می شود که قسمتی از پیاز سفید شود. 
عمق کاشت سوخچه ها برای تولید پیاز حدود 2 سانتی متر، فاصله بوته ها روی ردیف 7 تا 10 سانتی متر و 

فاصله خطوط کشت 30 تا 40 سانتی متر در نظر گرفته می شود.

شکل 14ـ مراحل رشد پیاز کشت شده به روش آنیون ست

گفت و گو
   کاشت زودهنگام یا دیرهنگام پیاز در منطقه شما سبب چه مشکالتی می گردد؟

   به طورکلی بر اساس تحقیقات انجام شده و تجربیات حاصل شده تاریخ کاشت مناسب پیاز بالفاصله بعد 

از رفع احتمال وقوع یخبندان و زمانی است که فرصت رشد مناسب را به پیاز بدهد. آیا این پیش بینی 
در خصوص منطقه شما هم درست است؟
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گفت و گو
از معایب تراکم نامطلوب ) تراکم زیاد یا کم( به صورت گروهی مواردی را لیست کرده و در کالس ارائه 

دهید.
عمق کاشت برای بذر پیاز حداکثر بین 1 تا 2سانتی متر است. با توجه به ریز بودن بذر پیاز دالیل کم بودن 

عمق کاشت را در کالس توجیه نمایید.

مزیت های روش کشت سوخچه
  تعداد دفعات آبیاری کاهش می یابد.

  مقدار بذر مصرفی به مراتب از روش کشت مستقیم بذر کمتر است.

  نیاز به عملیات تنک در این روش نیست.

  کنترل علف های هرز در این روش ساده تر است.

  این روش باعث زودرسی محصول می گردد و می توان محصول را زودتر به بازار عرضه کرد.

  در مناطقی که فصل رشد برای تولید پیاز به روش کشت مستقیم کوتاه است، می توان از این روش استفاده 

کرد.

پژوهش
   در یک پژوهش میدانی از کشاورزان خبره و کارشناسان کشاورزی در منطقه خود تراکم بوته و مقدار بذر 

مورد نیاز برای ارقام قابل کشت در منطقه خود را پرس وجو کرده و در جدولی به کالس گزارش نمایید. 
   آیا در مناطق سرد و معتدل سرد اگر به دلیل محدودیت منابع آب،کشت پیاز در گلخانه یا زیرپوشش 

پالستیکی امکان پذیر باشد، می توان ارقام روزکوتاه را در اواخر زمستان پس از سپری شدن خطر یخبندان 
کشت نمود؟ دالیل و راهکار های خود را در کالس ارائه دهید.

کاشت پیاز به روش کشت سوخچه

تجهیزات و وسایل موردنیاز 
مراحل انجام کار

1   آماده به کار شوید )لباس مناسب کار بپوشید، بهداشت ایمنی فردی را مدنظر قرار دهید(.
2   زمین خزانه را آماده کنید.

3   پس از تعیین مقدار بذر مورد نیاز و تأیید هنرآموز، کشت بذر در خزانه را مطابق توصیه کارشناسان 
انجام دهید.

4   مراقبت های الزم را در طول دوره رشد در خزانه انجام دهید.
5   پس از تعیین زمان برداشت عملیات برداشت را انجام داده و سوخچه ها را جمع آوری کنید.

6   سوخچه های تولید شده را در انبار مطابق توصیه های انجام گرفته نگهداری نمایید.

فعالیت
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ارزشیابی مرحله ای

مراحل کار
شرایط عملکرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، 
زمان، مکان و...(

نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/ نمره دهی(نتایج ممکن

زمین زراعی، ترازو، بذر پیازکاشت پیاز

باالتر از حد 
انتظار

تاریخ  تعیین  مصرفی،  بذر  مقدار  تعیین  رقم،  انتخاب 
کاشت،  عملیات  اجرای  کاشت،  روش  تعیین  کاشت، 

کاشت روش  انتخاب  دالیل  تحلیل 
3

تاریخ در حد انتظار تعیین  مصرفی،  بذر  مقدار  تعیین  رقم،  انتخاب 
کاشت عملیات  اجرای  کاشت،  روش  تعیین  2کاشت، 

پایین تر از حد 
1کاشت غیر یکنواخت پیازانتظار

7   پس از تعیین زمان کاشت در زمین اصلی کاشت سوخچه ها مطابق توصیه کارشناسان )عمق کاشت 
و آرایش کاشت( را با رعایت نکات ایمنی و بهداشتی انجام دهید.

8   پس از پایان کار و تحویل وسایل، گزارش انجام کار خود را تهیه کنید و به هنرآموز خود تحویل دهید.

نگهداری مزرعه پیاز

آبیاری
آبیاری در پیاز بسیار مهم است. در اراضي شني که سطح فوقاني خاک خیلي زود خشک می شود باید کاماًل 
مراقب بود که همیشه در اطراف ریشه پیاز رطوبت کافي موجود باشد. تا زمان سبز شدن بذر پیاز بین سه تا 
چهار نوبت آبیاری سبک به فاصله 5ـ4 روز باید انجام پذیرد و سطح خاک باید همیشه دارای رطوبت باشد تا 
بذر بتواند به راحتی جوانه بزند. پس از سبز شدن بذرها بسته به بافت خاک منطقه و دما و رطوبت محیطی 
نوبت  های آبیاری به 7ـ5 روز یک بار می رسد و میزان آب مصرفي با توجه به منطقه کشت، زمان کشت، روش 
تولید و نوع خاک متغیر است. در کشت سنتی معموالً آبیاری به صورت ثقلی انجام، که موجب هدر رفتن آب 
و افزایش هزینه عملیات داشت و به ویژه مبارزه با علف های هرز می شود. اما در کشت مستقیم ردیفی، کشت 
نشائی و آنیون ست، آبیاری از نوع نوار تیپ مناسب تر است. زیرا پیاز دارای بذر ریز و سیستم های ریشه ضعیفی 

است و با آبیاری نشتی و غرقابی امکان شسته شدن 
بذر یا جابه جا شدن نشا وجود دارد. 

ایران پیاز را می توان به صورت دیم  در نقاط شمالي 
کشت کرد. بعد از تشکیل پیازها تا دو هفته به زمان 
برداشت، دور آبیاری متناسب با بافت خاک و دمای 
محیط به 9ـ7 روز یک بار می رسد. دو هفته قبل از 

آبیاری کاماًل قطع می شود.  برداشت 
شکل15ـ آبیاری نشتی )الف( آبیاری کرتی )ب(

)ب()الف(
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برخی از تولیدکنندگان از مالچ  های پوششی پالستیکی برای کشت پیاز استفاده می کنند، بنابراین باید توجه 
داشت در پرورش و کاشت پیاز با استفاده از پالستیک امکان بروز بیماری های باکتریایی در غده ها، به ویژه در 

هوای داغ و یا مرطوب افزایش می یابد.

شکل16ـ آبیاری قطر ه ای نوار تیپ )الف( آبیاری بارانی )ب(

گفت و گو
آبیاری سطحی )ثقلی( به چه روش هایی انجام می شود؟ کدام روش را برای کاشت پیاز توصیه می کنید؟ 

کود سرک 
مطابق توصیه های کودی انجام گرفته توسط کارشناسان قسمتی از کود مورد نیاز گیاه به ویژه کود اوره بعد از 

کاشت به صورت سرک در مرحله 4ـ3 برگی و آغاز سوخ دهی به گیاه داده می شود. 

آبیاری مزرعه

پس از تعیین روش آبیاری با توجه به امکانات و شرایط هنرستان، مزرعه را در مراحل مختلف رشد 
پایش نمایید و زمان آبیاری را تعیین کرده، پس از تأیید هنرآموز آبیاری مزرعه را انجام دهید و جدول 

زیر را تکمیل کرده و به هنرآموز خود تحویل دهید.

جدول 4ـ ثبت آبیاری

تاریخ کاشت:                                                 بافت خاک:
............سومین آبیاریدومین آبیاریاولین آبیاریمرحله آبیاری

تاریخ آبیاری

فعالیت

)ب()الف(
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هشدار
از مصرف بی رویه کودهای نیتروژِن و فسفاِت در مزارع پیاز باید جداً خودداری نمود در غیر این صورت، 
باعث افزایش غلظت نیترات و کادمیم در آن شده و عالوه بر کاهش خاصیت انبارداری محصول برای 

سالمت انسان نیز خطرناک خواهد بود.

هشدار
مصرف زیاد کود های نیتروژِن باعث نرم شدن سوخ و پوسیدگی آن و از طرفی باعث دیررسی و کاهش 

دوره انبارمانی پیاز می گردد.

روش مصرفزمان مصرف )مرحله رشد(نوع کود

یک سوم قبل از کاشتـ  مقدار باقی مانده به نسبت های نیتروژِن
مساوی در مراحل 4ـ3 برگی و آغاز تشکیل سوخ

قبل از کاشت به صورت نواری با کودکار
ـ در مراحل رشد همراه آب آبیاری

فسفِر
پتاِس

ریزمغذی

پژوهش
با پرس وجو از کارشناسان زراعت و یا خبرگان محلی، جدول )5( را برای کوددهی پس از کاشت مزرعه 

پیاز در منطقه خود تکمیل کرده و در کالس ارائه دهید.

جدول5  ـ جدول زمان و روش کوددهی

ب(کود شیمیایي

نیتروژن: در رشد سبزینه ای، تولید سوخ و افزایش عملکرد مؤثر است. مقدار کود نیتروژِن به صورت اوره با 
توجه به میزان مواد کربن آلی خاک 200 تا 250 کیلوگرم در هکتار توصیه می شود. این کود بهتر است در 
سه مرحله به مزرعه داده شود: مرحله اول یک سوم در زمان کاشت )آماده سازی زمین( و  دو سوم باقی مانده 

همان طورکه توضیح داده شد در دو مرحله به زمین داده شود.

فسفر: این عنصر در مرحله نشا و در زمان تشکیل و حجیم شدن سوخ برای پیاز الزم است. مقدار کود فسفره 
به صورت فسفات تریپل با توجه به میزان مواد کربن آلی خاک 50 تا 150 کیلوگرم در هکتار توصیه می شود. 
کمبود این عنصر باعث تأخیر در رسیدگی و کلفت شدن گردن سوخ ها شده و برگ ها سبز تیره می گردند. 

برای مصرف این کود قبل از کاشت در زمان آماده سازی زمین با خاک مخلوط می شود.
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پتاسیم: این عنصر در افزایش مقاومت پیاز در برابر آفات و بیماری ها مؤثر است. مقدار کود پتاسه به صورت 
سولفات پتاسیم یا فسفات پتاسیم با توجه به میزان مواد کربن آلی خاک 50 تا 200 کیلوگرم در هکتار 
توصیه می شود. در صورت کمبود، سربرگ ها پژمرده و زرد رنگ می گردد. این کودها نیز قبل از کاشت و در 

زمان آماده سازی زمین با خاک مخلوط می شوند. 
ریز مغذی ها: برای تولید پیاز با عملکرد و کیفیت مطلوب تأمین نیاز گیاه به عناصر ریزمغذی مانند: آهن، 

گوگرد، روی، منگنز، مس و بور را باید مورد توجه قرار داد.  

خوابانیدن برگ پیاز 
اگر مقدار آب و یا کودهاي ازته زمین زیاد باشد و یا آنکه زمین را در موقع تهیه زمین شخم عمیق زده باشند، 
قسمت هوایي پیاز یعني برگ هاي آن قوي شده و به رشد خود ادامه مي دهد و این رشد طوالني برگ باعث 
دیررس شدن پیاز شده براي جلوگیري از دیر رسیدن پیاز باید مانع ادامه رشد برگ ها شد و براي این منظور 
عمل شکستن و خوابانیدن برگ ها انجام مي شود. اگر هوا مرطوب باشد ممکن است برگ ها دوباره از زمین 
بلند شده و به رشد خود ادامه دهند، بنابراین باید به فاصله یک هفته تا 10 روز این عمل تکرار شود، شکستن 
و خواباندن برگ پیاز با غلتک  های سبک و یا در سطح کوچک به وسیله شن کش یا پاي کشاورز انجام می گیرد.

تغذیه گیاه 

با توجه به امکانات و شرایط، لیست تجهیزات، وسایل و مواد مورد نیاز را تهیه کنید.
مراحل انجام کار

با امید به روزی دهنده یگانه، پس از آماده شدن )لباس کار و رعایت نکات ایمنی و بهداشت فردی( 
پس از مشاوره با کارشناسان و دریافت توصیه های کودی در مراحل مختلف رشد مزرعه پیاز با در نظر 

گرفتن موارد زیر اقدام به کوددهی نمایید.
1   زمان، روش کار، تعداد دفعات کوددهی و نوع کود، را قبل از شروع کار تعیین کرده، به هنرآموز خود 

تحویل دهید. 
2   آماده به کار کردن دستگاه کودکار و تنظیمات اولیه آن یا آماده کردن سم پاش و تنظیمات آن را انجام 

دهید.
3   رعایت نکات ایمنی و بهداشت فردی در تمام مراحل کوددهی با دقت ویژه به کار گرفته شود.

4   در پایان کار گزارش انجام کار را آماده کرده و به هنرآموز خود تحویل دهید.

فعالیت
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سله شکنی 
بهترین خاک براي کاشت پیاز معمولي زمین هایي است که ازنظر مواد آلي غني و دارای بافت لومی سبک 
اینکه ریشه  به  با توجه  با مشکل سله مواجه هستند.  باال هستند معموالً  باشند. خاک هایی که دارای رس 
پیاز سطحی است عملیات سله شکنی و وجین نباید عمیق باشد. یک یا دو هفته پس از کاشت بذر وجین 
و سله شکنی انجام می گیرد. تعداد دفعات سله شکنی بسته به سنگینی خاک دارد و ممکن است بعد از هر 
آبیاری به صورتی که به ریشه گیاه آسیب نزند انجام گیرد. سله شکنی به صورت ماشینی با تراکتور یا دستی 

و فوکا امکان پذیر است. 

شکل17ـ عملیات سله شکنی و نرم کردن خاک مزرعه پیاز به صورت مکانیزه و دستی در بین ردیف های پیاز 

خوابانیدن برگ پیاز

با توجه به امکانات و شرایط، لیست تجهیزات، وسایل موردنیاز را تهیه کنید: 
مراحل انجام کار

با  بهداشت فردی( و مشاوره  و  ایمنی  نکات  و رعایت  )لباس کار  آماده شدن  از  یاد خدا، پس  و  نام  با 
کارشناسان و دریافت توصیه های کودی برنامه کوددهی مزرعه پیاز را آماده کرده، با در نظر گرفتن موارد 

زیر اقدام به کوددهی نمایید.
1   برنامه کوددهی و نوع کود، را قبل از شروع کار آماده کرده به هنرآموز خود تحویل دهید. 

2   آماده به کار کردن دستگاه کودکار و تنظیمات اولیه آن یا آماده کردن سم پاش و تنظیمات آن را انجام 
دهید.

3   رعایت نکات ایمنی و بهداشت فردی در تمام مراحل کوددهی با دقت ویژه به کار گرفته شود.
4   در پایان کار گزارش انجام کار را آماده کرده و به هنرآموز خود تحویل دهید.

فعالیت
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انجام  کرتی  سنتی  کشت  و  بذر  مستقیم  درکشت  بیشتر  کردن  تنک  عملیات  پیاز:  مزرعه  و وجین  تنک 
می شود. معموالً درکشت نشائی و سوخچه، عملیات تنک نداریم، هرچند ممکن است که در این روش کشت 
پیاز واکاری نیاز باشد. درکشت مستقیم پیاز وقتی طول بوته ها به حدود 10 تا 12 سانتی متر رسید آنها را 
تنک می نمایند. از بوته های تنک شده به عنوان پیازچه سبز استفاده می شود. تنک کردن بوته های پیاز ممکن 
است در 2 یا 3 مرحله انجام شود. چنانچه هدف کشت، برداشت پیاز با غده های متوسط باشد فاصله دو بوته 
را حدود 5 سانتی متر در نظر می گیرند و اگر هدف تولید پیاز با غده های بزرگ باشد فاصله دو بوته 10 تا 12 

سانتی متر در نظر گرفته می شود.
کنترل علف های هرز مزرعه یا وجین پیاز 
به ویژه در ابتدای رشد گیاه دارای اهمیت 
زیادی است. برای کنترل علف های هرز 
کنترل  دارد:  وجود  مختلفی  روش های 
فیزیکی )وجین(، کنترل زراعی، کنترل 
بیولوژیکی، کنترل شیمیایی )علف کش( 
و کنترل تلفیقی که از چند روش فوق 
استفاده می شود. کنترل علف های هرز 
بهبود  عملکرد،  افزایش  باعث  مزرعه 
بیماری ها  شیوع  عدم  و  سوخ  کیفیت 
وجین  عملیات  می شود.  نیز  آفات  و 
علف های هرز باید تا چند هفته قبل از 

برداشت ادامه داشته باشد .
شکل18ـ وجین مزرعه پیاز به صورت فیزیکی )با کارگر( 

عملیات سله شکنی مزرعه پیاز 

با توجه به امکانات و شرایط، لیست تجهیزات، وسایل و مواد موردنیاز را تهیه کنید: 
مراحل انجام کار

با توکل به آفریدگار هستی، پس از آماده شدن )لباس کار و رعایت نکات ایمنی و بهداشت فردی( با 
استفاده از تجهیزات، وسایل لیست شده، عملیات سله شکنی را با در نظر گرفتن موارد زیر آماده نمایید.

1   زمان و روش کار را قبل از شروع کار آماده کرده به هنرآموز خود تحویل دهید. 
2   آماده به کارکردن دستگاه و تنظیمات اولیه آن را انجام دهید.

3   رعایت نکات ایمنی و بهداشت فردی در تمام مراحل سله شکنی با دقت ویژه به کار گرفته شود.
4   در پایان کار گزارش انجام کار را آماده کرده به هنرآموز خود تحویل دهید.

فعالیت
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ارزشیابی مرحله ای

مراحل کار
شرایط عملکرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، 
زمان، مکان و...(

نتایج 
نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/ نمره دهی(ممکن

نگهداری مزرعه 
پیاز )تنک و 

واکاری، آبیاری، 
تغذیه، سله 

شکنی، کنترل 
علف های هرز(

مزرعه پیاز کولیتواتور 
مرکب کودکار، سمپاش، 

تجهیزات آبیاری، هر باریم 
علف های هرز، کود

باالتر از 
حد انتظار

واکاری و سله شکنی، تعیین زمان و روش آبیاری، اجرای 
کوددهی  روش  و  سرک  کود  نوع  تعیین  آبیاری،  عملیات 
کنترل  زمان  تعیین  و  شناسایی  کوددهی،  عملیات  انجام 
علف های مزرعه پیاز تعیین روش و اجرای عملیات کنترل 
علف های هرز مزرعه پیاز، تحلیل دالیل انتخاب روش های 

پیاز مزرعه  نگهداری 

3

در حد 
انتظار

اجرای  آبیاری،  روش  و  زمان  تعیین  سله شکنی،  و  واکاری 
عملیات آبیاری تعیین نوع کود سرک و روش کوددهی، انجام 
عملیات کوددهی، شناسایی و تعیین زمان کنترل علف های 
هرز  علف های  کنترل  عملیات  اجرای  و  روش  تعیین  هرز، 

مزرعه پیاز

2

پایین تر از 
1نگهداری نامناسب مزرعه پیازحد انتظار

کنترل آفات و بیماری های مزرعه پیاز

آفات پیاز
1  مگس پیاز 

مگس پیاز ازنظر ظاهري مانند مگس خانگي بوده ولي اندازه آن نصف مگس معمولي است )7 ـ6( میلي متر. 
رنگ عمومي آن خاکستري مایل به زرد است. پاهاي مگس پیاز درازتر از مگس خانگي است. رنگ پا و شاخک 
حشره سیاه است. بال ها متمایل به زرد و پیشاني در حشره نر باریک و در ماده نسبتاً پهن و قرمزرنگ است. 

تنک کردن مزرعه پیاز

   در ابتدای مراحل رشد مزرعه را مورد بازدید قرار دهید. زمان و تعداد دفعات تنک کردن را تعیین و 

به هنرآموز خود گزارش نمایید.
   پس از آماده به کار شدن در زمان های تعیین شده با توجه به آرایش تعیین شده تنک کردن مزرعه را 

انجام دهید. 

فعالیت
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شکل20ـ مگس پیاز ماده شکل19ـ مگس پیاز نر

تخم هاي حشره سفیدرنگ و به شکل موز بوده که یک طرف آن پهن است و در سطح تخم 12 شیار در جهت 
طولی آن وجود دارد. الرو مگس سفیدرنگ و بدون پا است. شفیره به رنگ قرمز متمایل به قهوه اي، براق و 

شلجمي و طول آن 7ـ  5/5 میلي متر است. 
طرز خسارت: این مگس فقط به پیاز و گاهی به سیر و تره فرنگی حمله می کند. الرو مگس در خاک به قسمت 
زیرزمینی پیاز نفوذ کرده و کانال هایی در ساقه و قسمت هاي نرم گیاه ایجاد نموده و درنتیجه گیاه ضعیف و 
برگ ها پژمرده، چروکیده و خمیده و آویزان می شود. الرو های کوچک سفیدرنگ، سوخ های پیاز را در خاک 
سوراخ می کنند و اغلب سوخ های درشت مورد حمله چندین الرو قرار می گیرند. مگس پیاز زمستان را به صورت 
شفیره در خاک سپري کرده و در بهار )اردیبهشت( حشرات کامل ظاهرشده و در روزهاي گرم و آفتابي فعالیت 
بیشتری دارد. حشره ماده پس از جفت گیری تخم هاي خود را به صورت انفرادي یا به صورت دسته جمعی بر روي 

خاک اطراف طوقه، روي برگ و یا روي غده پیاز مي گذارد. 
مگس پیاز در ایران سه نسل دارد. در تهران و شمال نسل اول آن در اردیبهشت ماه و نسل دوم در اوایل تیرماه و نسل 

سوم حشره در شهریور ماه دیده شده است. 

شکل21ـ الرو های مگس پیاز در حال تغذیه از برگ و سوخ پیاز و نحوه خسارت به آن

کنترل زراعی: کندن و سوزاندن اولین بوته های مبتال، کنترل علف های هرز مزرعه و کنار آن، سوزاندن بقایای 
آلوده گیاهی، شخم زدن مزرعه پس از برداشت محصول و جمع آوری و رعایت تناوب زراعی در مبارزه با این آفت 

مؤثر هستند. 
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کنترل شیمیایي:
1  ضدعفوني بذر پیاز 

2  هم زمان با فعالیت حشره با سموم حشره کش طبق توصیه کارشناسان مزرعه را سم پاشي نمود.
کنترل بیولوژیک: شکار و از بین بردن حشرات کامل به روش طعمه گذاري است. مگس پیاز دشمنان طبیعی 

هم دارد. یک نوع قارچ روي بال هاي مگس رشد کرده و باعث مرگ مگس ها می شود.

2   تریپس پیاز 
خشک  و  گرم  مناطق  در  به ویژه  پیاز  آفت های  مهم ترین  از  یکی 
که  پیاز  تریپس  است.  زرد  رنگ  به  کوچکي  تریپس حشره  است. 
گاهی تحت عنوان پاحباب دار پیاز نیز گفته می شود، همه چیزخوار 
است و میزبان هاي متعددي دارد. حشرۀ ماده0/19میلي متر طول 
می شود.  دیده  روشن  خاکستري  رنگ  به  و  پهن  آن  بدن  و  دارد 
بال  بدون  نر  حشرات  دارند.  مستقیم  بال  جفت  دو  ماده  حشرات 
هستند. تخم ها مانند لوبیا و رنگ آن سفید و شفاف است. پوره هاي 

تریپس شبیه حشرات کامل و رنگ آنها زرد و روشن است.
طرز خسارت: خسارت براثر فعالیت حشرات کامل و پوره هاي تریپس 
می باشد بدین ترتیب که حشره با فرو بردن خرطوم خود در اپیدرم 
برگ از شیرۀ گیاهی، کلروفیل و پارانشیم تغذیه نموده و محل نیش 
حشره نیز به صورت نقاط سفید متمایل به زرد روي برگ ها دیده 
می شود. بر اثر شدت آفت به خصوص روي پیاز ابتدا نوک برگ ها 
تراکم  می ر ود.  بین  از  بوته  سرانجام  و  می شود  خمیده  و  سوخته 
زیاد  )گردن(  به ساقه کاذب  برگ  اتصال  حشره در البه الي محل 
است. اندازۀ پیاز کوچک تر از حد معمول شده و به طور کلی محصول 

کاهش می یابد. 

شکل23ـ تجمع تریپس ها در محل اتصال برگ های پیاز در هنگام صبح یا هوای خنک.

شکل22ـ فعالیت تریپس بر روی برگ پیاز و 
مقایسه حشره کامل با پوره های تریپس. 

به طور کلی نشانه هاي خسارت آفت شامل پیچیدگی برگ ها، پژمردگی، ضعف، تغییر رنگ در برگ ها و ایجاد 
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شکل24ـ خسارت تریپس بر روی برگ پیاز که به صورت لکه و نوار های نقر ه ای به هم پیوسته و برگ دفرمه دیده می شوند.

نوارهاي نقره اي و زرد یا قهوه اي روي برگ و باالخره بدشکلی و کوچک ماندن پیاز است. این تریپس زمستان 
را به صورت حشرۀ کامل و پوره روي گیاهان، بقایاي گیاهی و یا علف هاي هرز و یا زیر کلوخه ها و شکاف هاي 

زمینی به سر می برد. 

حشره ماده روزانه 12ـ6 تخم مي گذارد و هرنسل این آفت در حرارت بیش از 30 درجه سلسیوس تا 11 روز 
طول مي کشد و در حرارت کمتر این زمان طوالني تر است. 

کنترل 
1  استفاده از ارقام مقاوم به تریپس
2  از بین بردن علف هاي هرز مزارع

3  شخم مزرعه بعد از برداشت با گاوآهن برگردان دار 
4  مبارزه بیولوژیکی و استفاده از دشمنان طبیعی مانند نوعی سن

پژوهش
مهم ترین آفت های مزرعه پیاز در منطقه شما کدام اند؟ روش های کنترلی را پرس وجو کرده و با تهیه روزنامه 

دیواری و عکس از آفت ها و روش های کنترلی، آن را در کالس نصب کنید.

بیماری ها
1  پوسیدگی خاکستری پیاز 

بیشتر پوسیدگی عمیق  پیاز شده و  بذرزاد است که موجب زردی برگ های  قارچ  نوعی  بیماری  این  عامل 
پیاز مشاهده می شود. اسکلرت های سیاه روی گردن  و  با کپک خاکستری روی آن  قهوه ای 

پایش مزرعه برای کنترل آفات

پس از آماده به کار شدن با نام یگانه آفریدگار هستی مزرعه را پایش کنید. در صورت مشاهده آفت های 
بیان شده در پژوهش باال نمونه هایی را جمع آوری و در کالس ارائه نمایید.

فعالیت
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2  لکه موجی ناشی از قارچ آلترناریا1
در این بیماری لکه های موج دار روی برگ گیاه ایجاد می شود اما تنها با این فاکتور نمی توان بیماری را شناخت. 

این قارچ به بادمجان، سیب زمینی، گوجه فرنگی، طالبی، خیارچنبر و .... نیز حمله می کند.

3  پوسیدگی فوزاریومی ریشه و طبق پیاز 
عامل بیماری نوعی قارچ است که این قارچ برای ورود به گیاه نیاز به زخم ندارد اما وجود زخم روی غده کمک 

مؤثری به شروع و پیشرفت بیماری می کند. میزبان اصلی آن پیاز، نوعی موسیر و به ندرت سیر می باشد.
نشانه های بیماری: در ابتدا به صورت زرد شدن نوک برگ ها و پژمردگی تک بوته در مزرعه آشکار شده و بعد 

شکل25ـ خسارت پوسیدگی خاکستری پیاز بر روی سوخ

شکل26ـ خسارت لکه موجی قارچ آلترناریا بر روی برگ، گردن و سوخ پیاز

Alternaria ـ1

برای کنترل این بیماری از روش های زیر استفاده می شود:
1  استفاده از ارقام مقاوم، )پیاز های قرمز و زرد مقاوم ترند(

2  بهداشت زراعی و حذف منابع آلودگی مانند پیاز های قدیمی و بیمار
3  بذر سالم و جدا کاشتن پیاز های بذری و مزرعه پیاز 

4  تناوب با صیفی جات، کاهو، کرفس، غالت
5  برداشت پیازها پس از رسیدگی کامل و بدون قطع برگ ها

6  خشک کردن پیاز قبل از انبار ) 2 روز در دمای 30 تا 35 درجه سلسیوس(
7  قطع آبیاری 4ـ3 هفته قبل از برداشت 
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از تشکیل پیاز عامل بیماری سبب پوسیدگی ریشه و پوکی سوخ و لهیدگی آن می شود و ریشه ها قهوه ای، 
صورتی یا بنفش رنگ می گردند. 

شکل 27ـ خسارت پوسیدگی فوزاریومی ریشه و طبق پیاز

کنترل 
1  عدم استفاده زیاد از کود های ازته 

2  کنترل حشرات )خاکزی( به منظور جلوگیری از ایجاد زخم 
3  تناوب طوالنی به ویژه با یونجه

4  ضدعفونی بذر و یا نشا با قارچ کش 

آنتراکنوزپیاز 
عالئم بیماری به صورت لکه های سیاه رنگ به شکل دوایر متحدالمرکز روی پوست پیاز دیده می شود. این 

بازارپسندی محصول می شود. باعث کاهش  لکه ها 
روش های مناسب برای کنترل این بیماری عبارت اند از:

1  کشت پیاز رنگی به جای پیاز سفید، 
این  به  رنگی  پیاز  شده  مشخص  زیرا 

نمی شود. مبتال  بیماری 
2  تناوب

3  برداشت سریع محصول قبل از آلودگی
4  رطوبت زیر 3 درصد برای انبارداری

شکل28ـ خسارت آنتراکنوزپیاز

4  لهیدگی باکتریائی پیاز 
غده های پیاز در انبار مورد حمله چندین گونه باکتری قرار می گیرند و این پوسیدگی ممکن است در مزرعه 

نیز اتفاق بیفتد.
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نشانه های بیماری: این بیماری بیشتر در انبار خسارت وارد می کند و از راه گردن پیاز هنگامی که رشد گیاه کامل 
می گردد وارد شده و یک یا چند فلس از پیاز آلوده می شود در این مرحله بافت های مورد حمله آب سوخته به 
نظر می رسند و رنگ زرد یا قهوه ای روشن دارند. به تدریج پوسیدگی پیشرفت می کند و فلس ها نرم می گردند. 
پیاز های آلوده اگر فشار داده شوند یک مایع آبکی با بوی بد از ناحیه گردن پیاز به بیرون تراوش می کند. این 

بیماری فقط توسط زخم وارد می شود.

شکل29ـ خسارت لهیدگی باکتریائی پیاز

پژوهش
مهم ترین بیماری های پیاز در منطقه شما کدام اند؟ روش های کنترلی را پرس وجو کرده و با تهیه روزنامه 

دیواری و عکس از عالیم آنها، روش های کنترلی آنها را در کالس نصب کنید.

برای جلوگیری از گسترش و کنترل این بیماری به کارگیری راه های زیر مفید است:
1  اندام های هوایی پیاز باید قبل از برداشت کاماًل رسیده باشند.

2  در هنگام برداشت و خرمن کردن باید از زخمی شدن پیاز جلوگیری شود.
3  انبار باید خوب تهویه گردد تا رطوبت در سطح پیاز جمع نشود. باید دمای انبار صفر درجه سلسیوس و رطوبت 

نسبی 3 درصد تنظیم گردد.

پایش مزرعه برای کنترل بیماری ها

پس از آماده به کار شدن با نام یگانه آفریدگار هستی مزرعه را پایش کنید. در صورت مشاهده بیماری های 
بیان شده در پژوهش باال نمونه هایی را جمع آوری و در کالس ارائه نمایید.

فعالیت
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ارزشیابی مرحله ای

مراحل کار
شرایط عملکرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، 
زمان، مکان و...(

نتایج 
نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/ نمره دهی(ممکن

کنترل 
آفات و 

بیماری های 
مزرعه پیاز

مزرعه پیاز، سمپاش، 
جعبه کلکسیون آفات و 

بیماری ها، سموم آفت کش 
و قارچ کش

باالتر 
از حد 
انتظار

مراحل  در  خسارت زا  بیماری های  و  آفات  شناسایی 
و  آفات  کنترل  روش  و  زمان  تعیین  رشد،  مختلف 
بیماری های مزرعه پیاز، اجرای عملیات کنترل آفات و 
بیماری های مزرعه پیاز، استدالل کنترل زیستی آفات 

و بیماری ها و اهمیت آن در تولید غذای سالم

3

در حد 
انتظار

تعیین آفات و بیماری های خسارت زا در مراحل مختلف 
رشد، تعیین زمان و روش کنترل آفات و بیماری های 
مزرعه پیاز، اجرای عملیات کنترل آفات و بیماری های 

مزرعه پیاز

2

پایین تر 
از حد 
انتظار

1کنترل نامناسب آفات و بیماری های مزرعه پیاز

کنترل آفات و بیماری ها 

مراحل انجام کار
1   پس از مشاوره با خبرگان محلی و کارشناسان زراعی برنامه کنترل آفات و بیماری های مزرعه پیاز 

خود را تنظیم کنید و به تأیید هنرآموز مربوطه برسانید.
2   پس از آماده به کار شدن وسایل مورد نیاز را لیست کرده، آنها را تحویل بگیرید.

3   ضمن رعایت اصول ایمنی و بهداشت فردی، عملیات کنترل آفات و بیماری های مزرعه پیاز را طبق 
برنامۀ ارائه شده انجام دهید.

4   بازدید وسایل و آماده سازی آنها، مشارکت در انجام کار و حفظ محیط زیست، جلوگیری از هدر رفت 
منابع و... جزئی جدا نشدنی از شایستگی های فنی است. در رعایت کردن آنها بسیار جدی باشید.

5   در پایان کار گزارش کامل آن را آماده کنید و به هنرآموز خود تحویل دهید.

فعالیت
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شرح کار:
1ـ عملیات قبل از شخم 2ـ خاک ورزی اولیه مزرعه 3ـ خاک ورزی ثانویه 4ـ تهیه و آماده سازی بذر 5 ـ انجام عملیات کاشت بذر پیاز 6 ـ انجام 

آبیاری 7ـ کوددهی 8 ـ عملیات ویژه داشت 9ـ کنترل علف های هرز 10ـ کنترل آفات 11ـ کنترل بیماری ها

استاندارد عملکرد: 
با استفاده از ماشین های کاشت بستر مناسب برای کشت پیاز را آماده نمایند و پس از آماده سازی زمین در زمان مناسب عملیات بذر پیاز را 

انجام دهند و با رعایت اصول زیست محیطی و صرفه جویی در مصرف آب تا زمان برداشت از مزرعه نگهداری به عمل آورند.
شاخص ها:

1ـ تعیین درصد رطوبت خاک، تعیین ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک در مشاوره با کارشناسان، پخش کود دامی و کودهای پایه احتماعی 
2ـ انتخاب زمان خاک ورزی اولیه، انتخاب و تنظیم ادوات خاک ورزی اولیه، اجرای عملیات شخم

3ـ انتخاب و تنظیم ادوات خاک ورزی ثانویه، اجرای عملیات خاک ورزی ثانویه
4ـ انتخاب رقم، تاریخ تولید بذر مصرفی

5 ـ تعیین زمان کاشت بذر، انتخاب روش کاشت، اجرای عملیات کاشت
6 ـ تعیین زمان و روش آبیاری، اجرای عملیات آبیاری

7ـ تعیین نوع و مقدار کودهای سرک، تعیین زمان و روش کوددهی سرک، تنظیم دستاه کود کار، انجام عملیات کوددهی
8 ـ تعیین زمان سله شکنی، تعیین زمان تنک کردن، تعیین زمان واکاری، تعیین زمان خوابانیدن ساقه پیاز

9ـ شناسایی نوع علف های هرز مزرعه، اجرای عملیات کنترل علف های هرز
10ـ شناسایی نوع آفت مزرعه، تعیین روش و زمان کنترل آفات، تنظیمات اولیه سمپاش، اجرای عملیات کنترل آفات

11ـ پایش مزرعه برای کنترل بیماری خاص در مراحل مختلف رشد، تشخیص نوع بیماری، تعیین زمان و روش کنترل بیماری، تنظیمات 
اولیه سمپاش، اجرای عملیات کنترل بیماری

شرایط انجام کار: ـ 2 هکتار زمین زراعی برای 16 نفر
ابزار و تجهیزات:

تراکتور از انواع رایج در کشور )حداقل 75 اسب بخار( ـ ادوات شخم ـ ماشین های خاک ورزی، ماشین های کاشت، بذر پیاز، مواد و ملزومات 
مصرفی )قارچ کش، ....( ماشین های سمپاش ـ وسایل و تجهیزات آبیاری ـ کودهای معدنی و آلی ـ ماشین های تنک کننده

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف
1آماده سازی بستر کشت پیاز1
2کاشت پیاز2
2نگهداری مزرعه پیاز )تنک و واکاری، آبیاری، تغذیه، سله شکنی، کنترل علف های هرز(3
1کنترل آفات و بیماری ها4

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: با استفاده 
از لوازم ایمنی کار و رعایت نکات زیست محیطی و با در نظر گرفتن استفاده بهینه از منابع و 

جایگزینی کنترل زیستی به جای کنترل شیمیایی پرورش پیاز را انجام دهید.
2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.

ارزشیابی شایستگی پرورش پیاز
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آبیاری سطحی و نوار تیپ

پودمان 4

قطره قطره آب لحظه لحظه زندگی است. لحظه های زندگی را هدر ندهیم.
در این پودمان دو واحد یادگیری وجود دارد که اجرای هر دو واحد یادگیری اجباری است و می توان 

همزمان با پودمان های پرورش گیاهان زراعی در زمین اجرا و مورد ارزشیابی قرار گیرند.
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آبیاری سطحی

آیا می دانید که...؟
1  کشور ما ایران در مناطق خشک و نیمه خشک دنیا قرار گرفته است.

2  نیمی از تولیدات کشاورزی در دنیا از 15 درصد زمین های زراعی زیر کشت آبی به دست می آیند.
3  با استفاده بهینه از آب آبیاری می توان مساحت بیشتری از زمین های زراعی را آبیاری نمود.

4  آبی که از یک منطقه بخار می شود به همان منطقه بر نمی گردد.
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ضرورت و اهمیت آبیاری سطحی
آبیاری پخش آب در خاک به منظور استفاده گیاه جهت تولید محصول است. 15 درصد از زمین های کشاورزی 
دنیا آبیاری می شوند و 85 درصد بقیه به صورت دیم هستند، با این وجود حدود نیمی از تولید غذای مردم جهان 

از زمین های آبی حاصل می شود. 
تجربه کشاورزان در اجرای عملیات آبیاری سطحی به دلیل قدمت این روش در کشور ما هنوز ادامه دارد. استفاده 
از آبیاری سطحی به دلیل هزینه کم باوجود هدر رفت زیاد آب هنوز مورد استفاده قرار می گیرد. با به کارگیری 
فنون جدید مانند کم آبیاری، قطع زمان آبیاری در برخی از مراحل رشد، تعیین زمان و مقدار آب و تولید 

فّناوری های کاشت می توان هدر رفت آب را کاهش داد و کارایی مصرف آب در گیاهان زراعی را باال برد.

منابع آب آبیاری 
  نزوالت آسمانی شامل برف و باران 

  آب های سطحی شامل رودخانه ها، سدها، بندها، مخازن آب )آب انبارها(، دریا و دریاچه ها، برکه های آب 

شیرین، یخچال ها و ... 
  آب های زیرزمینی شامل چاه، قنات، چشمه 

برنامه ریزی آبیاری 
به کلیه عملیاتی که طی آن مشخص می شود که چه موقع و چه مقدار آب به زمین داده شود برنامه ریزی 

بیشتر بدانید
ابداعات ایرانیان: قنات

ایرانیان باستان در چندین هزار سال قبل دست به ابتکار جالبي زده که آن را قنات یا کهریز نام گذارده اند. 
با این اختراع که در نوع خود در جهان تاکنون بی نظیر است، مقدار قابل توجهی از آب های زیرزمینی در 

تمام طول سال بدون صرف هیچ انرژي به سطح زمین هدایت گردید. 
بنا به محاسبات انجام شده، طول کل حفاری های انجام شده برای قنات های ایران تقریباً برابر است با 8۲ 

درصد فاصله زمین تا کره ماه و ۷/۷۷ برابر طول خط استوا است.

شکل2ـ اجزاي مختلف قنات شکل1ـ مدخل قنات قصبه یکي از قدیمی ترین 
قنات های ایران

میله چاه
کانال قنات

جمع آوری و 
مظهر قناتتوزیع آب

مادر چاه

سنگ بستر سفره های آب زیرزمینی
آبرفت 
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آبیاری گفته می شود. برنامه ریزی دارای این فایده است که کشاورز می تواند ضمن انجام آبیاری و استفاده بهینه 
از آب، سایر عملیات را نیز مدیریت نماید. با برنامه ریزی آبیاری می توان راه کارهای بهتری برای افزایش کارایی 

آب را تعیین و به کار   گرفت.
1  آیا آبیاری به صورت کامل انجام شود یا به اصطالح پر آبیاری صورت گیرد؟

2  آیا ممکن است کم آبیاری صورت گیرد و محصول کاهش چندانی نداشته باشد؟
در آبیاری کامل )پرآبیاری( کشاورز کلیه نیازهای آبی گیاه را تأمین می کند اما در کم آبیاری بخشی از مقدار 
آب داده شده یا برخی از دفعات آبیاری انجام نمی شود. کاهش جیره آبیاری در مراحلی از رشد اتفاق می افتد که 
دچار خسارت کمتری شود، با این وجود ارزش مقدار کاهش محصول با مقدار آب صرفه جویی شده ناشی از کم 
آبیاری مقایسه می شود که آب صرفه جویی شده برای تولید همان محصول یا سایر محصوالت استفاده می شود.

توجه
اثر بیماری ها و آفات بر شاخ و برگ ها با نشانه های کم آبی اشتباه نشود.

روش های مختلفی برای تعیین زمان آبیاری وجود دارد که به آنها اشاره می شود.
1  استفاده از نشانه های گیاهی
2  استفاده از نشانه های خاکی

نشانه های گیاهی: ساده ترین روش برای تعیین زمان آبیاری این است که برخی از ویژگی های ظاهری مورد 
بررسی قرار گیرد. نشانه های ظاهری مانند شادابی برگ ها، شاخه ها و رنگ برگ ها ازجمله عواملی هستند که 

با تغییر شدید آنها در هنگام تشنگی گیاه می توان زمان آبیاری را تعیین نمود. 

اندازه گیری  برای  فرو سرخ  دماسنج  شکل3ـ 
برگ دمای 

تعیین زمان آبیاری

است.  برگ  دمای  رفتن  باال  گیاه  نشانه های ظاهری  از  دیگر  یکی 
دمای برگ را در ساعت 13 تا ساعت 13:30 با دماسنج فروسرخ 
اندازه گیری می نمایند. روزی که آبیاری انجام می شود. هرروز دمای 
گیاه را اندازه می گیرند و اختالف آن را با هوا محاسبه می کنند. در 
پایان مثاًل 6 روز همه دماها را جمع می نمایند و وقتی مجموع به حد 
تجربی  به صورت  بحرانی  انجام می شود. حد  آبیاری  رسید  بحرانی 

به دست می آید. 
نشانه های خاکی: از نشانه های خاکی که در تعیین زمان آبیاری به 
کار می رود تعیین رطوبت حجمی یا وزنی خاک است که با حداقل 
رطوبت که خاک قبل از آبیاری باید داشته باشد مقایسه می گردد. 

اندازه گیری  با  مثاًل اگر قرار باشد که آبیاری زمانی صورت گیرد که رطوبت حجمی خاک 16 درصد باشد 
رطوبت های روزانه خاک تا زمانی که رطوبت به 14 تا 16 درصد با توجه به نوع گیاه برسد اندازه گیری ها را 

ادامه می دهیم.
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یادآوری
با مراجعه به کتاب آب، خاک و گیاه روش اندازه گیری رطوبت خاک را در کالس ارائه دهید.

به جدول زیر توجه نمایید.

روزهای بعد از آبیاریرطوبت خاکتصمیم گیری

ود
ی ش

م م
جا

ی ان
یار

6 آب
وز 

ر ر
۲۲/51د

۲1/۷۲
19/63
18/44
1۷/15
166

روش دیگر تعیین زمان آبیاری، استفاده از تانسیومتر است. 
توسعه  عمق  تا  مزرعه  مختلف  قسمت های  در  را  تانسیومتر  چند 

می شود. داده  قرار  ریشه 
صفحه تانسیومتر از صفر تا صد درجه بندی شده است. بعد از آبیاری 
برای  اگر  اشباع است.  نشان دهد خاک در حد  را  اگر درجه صفر 
مدت طوالنی درجه روی 0 تا 10 باشد نشانه ماندایی بودن خاک 

است. 
درجه 10 تا 30 نشانه ظرفیت زراعی است.

وقتی درجه تانسیومتر به 60 برسد آبیاری انجام می شود.
اگر تانسیومتر به 80 برسد نشانه آن است که خاک خیلی خشک شده 

شکل 4ـ تانسیومتراست و هوا وارد تانسیومتر شده است.

خالق باشید
بلوک گچی بسازید

1   دو نمونه صفحه مسی مشبک به شکل دایره یا مربع یا به ابعاد 
4×3 سانتی متر را تهیه کنید.

2   دو رشته سیم روکش دار به طول یک متر را تهیه و هرکدام را 
به یکی از صفحه های مسی متصل کنید.

ابعاد  با  مکعبی  یا  استوانه  مسی  صفحه  شکل  با  3   متناسب 
کمی بزرگ تر از صفحات مشبک تهیه کنید و صفحات مسی 

دهید. قرار  آنها  درون  در  را  آماده شده 
شکل 5  ـ نمونه بلوک گچی استوانه ای
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دور آبیاري 
بنا به تعریف فاصله زماني )روز( بین دو آبیاري متوالي را دور آبیاري می گویند. دور آبیاري بستگي به ظرفیت 
ذخیره آب توسط خاک، مقدار آبي که خاک در اختیار گیاه قرار می دهد و همچنین میزان مصرف روزانه آب 
توسط گیاه دارد. یعني در یک خاک مشخص مانند شني دور آبیاري کمتر و در خاک رسي دور آبیاري بیشتر 

است. در گیاهاني که مقدار مصرف آنها بیشتر است دور آبیاري را کمتر در نظر می گیرند.
الزم به ذکر است که با توجه به شرایط، دور آبیاري در طول دوران رشد متفاوت است. مدیریت بهره برداري از 
شبکه با توجه به شرایط موجود ازجمله دوره رشد گیاه، عمق توسعه ریشه و خصوصیات گیاه مي توان دوره ها 
و ساعات آبیاري مناسب را اعمال کرد. در آبیاری موضعی زراعت معموالً دور آبیاری بین 1 تا 4 روز در نظر 

گرفته می شود و ساعت آبیاری با توجه به نیاز آبی گیاه تغییر می یابد.

تعیین نیاز آبي گیاه بر اساس تبخیر و تعرق 
نیاز آبي گیاه از مجموع مقدار آب تعرق یافته از سطح 
گیاه و آب تبخیر یافته از سطح خاک به دست می آید. 
از  استفاده  با  خاک  سطح  از  شده  تبخیر  آب  مقدار 
تشتک تبخیر اندازه گیری می شود. تشتک در پوشش 
گیاهی مانند یونجه یا چمن که توانایی پوشش کامل 
سطح زمین را دارند، با فاصله 10سانتي متر از سطح 
خاک نصب می شود. ارتفاع گیاه اطراف تشتک حدود 
10 تا 15سانتی متر باشد. تشتک ها مسي می باشند 
و ضریب ثابت حرارتي در آنها K( 0/۷ تشتک( است. 
بنابراین مقدار تبخیر از سطح تشتک )ET0 ( را در 

عدد 0/۷ ضرب می کنند و عدد به دست آمده را تبخیر و تعرق پتانسیل می گویند. در واقع تبخیر و تعرق 
پتانسیل کل مقدار آبي است که خاک می تواند در اختیار گیاه قرار دهد. 

ETp = k × ET0

ETp : تبخیر و تعرق پتانسیل )میلی متر(

K : ضریب تشتک
ET0 : تبخیر و تعرق از سطح تشتک )میلی متر(

گیاهان در هر مرحله رشدي داراي ضریب گیاهي ویژه ای می باشند که بایستي در ETp ضرب شود و ETC یا 
تبخیر و تعرق گیاهي به دست  آید. 

4  گچ شکسته بندی را در آب حل کرده و در آن بریزید.
5   بلوک گچی ساخته شده به همراه اهم متر آماده برای اندازه گیری رطوبت خاک است. 

6   از منابع معتبر چگونگی اندازه گیری رطوبت با این دستگاه را جستجو کنید و در کالس ارائه دهید.  

شکل6ـ تشتک تبخیر
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ETC = ETp × KC

ETC تبخیر و تعرق گیاه )میلی متر(

KC ضریب گیاهی

ضرایب گیاهي در گیاهان مختلف بر اساس مراحل رشد متفاوت است و ضرایب گیاهی برای گیاهان مختلف 
از جداول مربوط به فائو استخراج می شود. نمودار )1( ضریب گیاهی به عنوان نمونه آورده شده است. 

چهار مرحله رشدی گیاه به شرح زیر است:
)L1( 1  مرحله رشد اولیه یا مقدماتي

)L۲( 2  مرحله توسعه رشد گیاهي
)L3( 3  مرحله رشد میاني
)L4(4  مرحله رشد پایاني

نمودار 1ـ نمودار تیپ یک تغییرات ضریب گیاهی با توجه به مقادیر پیشنهادی فائو

نحوه استخراج ضریب گیاهی از روی نمودار: ابتدا چندمین روز موردنظر پس از کاشت )برای مثال ۲5 روز 
پس از کاشت( را روی محور افقی مشخص می کنیم و بر آن نقطه خط عمودی رسم می کنیم. از محل تالقی 
خط عمود رسم شده با نمودار )A( عمودی دیگر بر محور رسم می کنیم تا عدد ضریب گیاهی به دست آید. 

L1 L2
L3 L4
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مثال
میزان تبخیر از سطح تشتک در یک دوره 6 روزه به ترتیب 4/5، 5، 6، 5/5، 5 و ۷ میلی متر در روز است. 
نیاز آبی گیاه را ۲5 روز پس از کاشت به صورت زیر محاسبه می شود. با توجه به اینکه ضریب تشتک 0/۷ 

و ضریب گیاهی ۲5 روز پس از کاشت مطابق نمودار .... 0/۲ است.

ETp = k × ET0  ETp =0/۷ × 33 = ۲3/1
ETC = ETp × KC   ETC = ۲3/1 × 0/۲ = 4/6۲

میلی متر آب برای یک دوره شش روزه نیاز دارد.

تمرین
برای مثال باال نیاز آبی گیاه در ۷0 و 140 روز پس از کاشت را نیز حساب کنید.

مجموع تبخیر و تعرق های گیاهي در یک دور 6 روزه نیاز آبي گیاه در آن 6 روز محسوب می شود و بایستي 
همان مقدار آب در اختیار گیاه قرار داده شود و از دادن آب اضافي یا کم جلوگیري شود.

در  قابل استفاده  رطوبت  از  درصد   65 تا   50 مصرف  از  پس  را  گیاه  است  ممکن  رویشی  رشد  دوران  طی 
خاک های معمول زراعی آبیاری نمود. مراحل گل دهی، گرده افشانی، تشکیل و پر شدن سریع دانه حساسیت 
زیادتری در مقایسه با سایر مراحل رشد در مقابل خشکی دارند. آبیاری گیاه در این مرحله پس از مصرف 50 
تا 55 درصد از رطوبت قابل استفاده در خاک های معمول زراعی انجام می شود. همراه با کاهش سرعت رشد 
دانه، از حساسیت گیاه به خشکی کاسته می شود و درنتیجه می توان بر فاصله آبیاری ها افزود. در این مرحله 

پس از مصرف حدود ۷5 درصد از رطوبت قابل استفاده در خاک آبیاری انجام شود.

ارزشیابی مرحله  تعیین زمان آبیاری

مراحل کار
شرایط عملکرد

)ابزار،مواد، تجهیزات، 
زمان، مکان و ...(

نتایج 
نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(ممکن

تعیین زمان 
آبیاری

مزرعه گیاهان زراعی، کانال 
یا لوله های انتقال آب، 

آون، تجهیزات تعیین زمان 
آبیاری )دماسنج فروسرخ، 
تانسیومتر، تشتک تبخیر(، 

سیفون،

باالتر از 
حد انتظار

تحلیل روش های انتقال آبیاری تا سطح مزرعه، تعیین درصد رطوبت 
خاک، تعیین زمان آبیاری با استفاده از نشانه های گیاهی، تعیین زمان 
آبیاری با استفاده از نشانه های خاکی، تعیین زمان آبیاری با استفاده از 
تبخیر و تعرق، تحلیل اثر تعیین زمان مناسب و مقدار آب آبیاری در 

استفاده بهینه از آب آبیاری 

3

درحد 
انتظار

تحلیل روش های انتقال آبیاری تا سطح مزرعه، تعیین درصد رطوبت 
خاک، تعیین زمان آبیاری با استفاده از نشانه های گیاهی، تعیین زمان 
آبیاری با استفاده از نشانه های خاکی، تعیین زمان آبیاری با استفاده 

از تبخیر و تعرق

۲

پایین تر از 
1ناتوانی در تعیین زمان آبیاریحد انتظار
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آبیاری محصوالت کشاورزی،  برای  از آب  بهینه  استفاده  و  به منظور پخش یکنواخت آب روی سطح خاک 
از: روش های متفاوتی وجود دارد. دو روش اصلی آبیاری که در کشور ما رایج است عبارت اند 

الف( آبیاری به روش سطحی که شامل آبیاری کرتی، نواری، شیاری، جوی پشته و روش آبیاری کم فشار )لوله 
هیدروفلوم( است.

ب( آبیاری های تحت فشار که شامل روش های آبیاری بارانی، قطره ای و زیرسطحی است.

انواع آبیاری سطحی 
1  آبیاری کرتي: قدیمي ترین و رایج ترین روش آبیاری در ایران، آبیاری کرتی است. علت آن نیز نیاز نداشتن 
تجهیزات پیشرفته است. در این روش کرت ها را به شکل چهارگوش یا شکل های دیگر به اصطالح کرت بندی 
می کنند. عرض کرت ها و طول آنها برحسب عوامل مختلف ازجمله نوع بافت خاک و نفوذپذیری آن، شیب 
زمین و مقدار آب ورودي متفاوت است. مرز کرت ها به وسیله مرزکش ایجاد می شود. هدف از مرزبندي پخش 
یکنواخت آب براي نفوذ در زمین هم زمان با پیشروی آن در سطح کرت ها است. آبیاری یک کرت زمانی تمام 
می شود که آب به آخر آن برسد، در این هنگام ورود آب به کرت را می بندند و راه آب کرت دیگر را برای 
آبیاری باز می کنند. هرچند هدر رفت این روش آبیاری در انواع خاک ها زیاد است اما استفاده از این روش 
در خاک هایی با بافت رسی، رسی شنی و لومی که میزان نفوذپذیری آنها کم است مناسب تر است. اما برای 
زمین هایی با بافت شنی و شنی رسی که آب به سرعت در آنها نفوذ می کند، مناسب نیست. از این روش بیشتر 

در زمین های کم شیب و برای گیاهان علوفه ای و غالت استفاده می شود. 

گفت و گو
اندازه کرت ها در مزرعه به عوامل زیر بستگی دارد. چگونگی تأثیر هریک از موارد زیر را استدالل کنید. 

   بافت خاک

   سرعت جریان ورودی آب

   مقدار آب ورودی

   شیب زمین

2  آبیاری نواری کرتي: نوعي از روش کرت بندي که 
در آن طول کرت بیش از 10 برابر عرض آن است، 
به عنوان آبیاري نواري، شناخته می شود. این روش در 
اراضي وسیع، مسطح و با نفوذپذیري کم، رایج است 

)شکل۷(.

شکل7ـ آبیاری نواری

تعیین روش آبیاری سطحی 
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3  آبیاری شیاری: در این روش آب را در شیارهایی که در بین دو ردیف کشت ایجاد کرده اند وارد می کنند. 
شیارها به وسیله شیارساز )فاروئر( ایجاد می شوند. برای جلو گیری از شسته شدن خاک، بهتر است که شیارها 
روی خط تراز یا عمود بر شیب زمین اما با شیب قابل قبول ایجاد شوند. این روش آبیاری برای خاک های 
ماسه ای یا خاک های سبک مناسب نیست. با این روش می توان بیشتر محصوالت زراعی که به صورت ردیفی 

کاشته می شوند مثل ذرت و پنبه را آبیاری کرد.
در آبیاري شیاري جریان آب مستمر بوده و تا زماني ادامه دارد که آب کاماًل در دوسوي پشته نفوذ کرده و 

پشته ها را مرطوب یا به اصطالح زراعین، سیاه کند.

پژوهش
   آیا در منطقه شما از روش کرتی و نواری برای آبیاری مزارع کشاورزی استفاده می شود؟ در صورت 

مثبت بودن جواب، برای آبیاری چه گیاهانی مورد استفاده قرار می گیرد؟
   در صورتی که بتوان از هر دو روش برای آبیاری مزرعه استفاده کرد کدام روش بر دیگری برتری دارد؟

4  جوی پشته ای: روشي از آبیاري شیاري که عرض و 
عمق شیارها زیاد مي باشد، به نام آبیاري جوي پشته اي 
معروف است. در این روش برخالف روش شیاری که 
براي  نهرکن  از  مي شود،  ایجاد  فاروئر  یا  شیارساز  با 
ایجاد جوي ها، استفاده مي شود. همچنین در این روش 
مواظب  باید  و  بوده  مدت جریان آب محدود  معموالً 
بود که از آن لبریز نشده و سطح پشته را نگیرد چون 
باعث تخریب پشته و هم موجب سله بستن آن  هم 

می شود.

شکل 8  ـ آبیاری شیاری در مرحله خاک آب و رشد و نمو گیاه

شکل 9ـ آبیاری جوی پشته ای
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پژوهش
در منطقه شما کدام گیاهان زراعي به روش شیاري آبیاري می شود؟ روش جوي پشته اي در کشت کدام 

گیاهان کاربرد دارد؟ در هر مورد علت رواج را بررسي نمایید.

5  روش آبیاری کم فشار )هیدروفلوم(: روش آبیاری کم فشار )هیدروفلوم( نوعی آبیاری سطحی مکانیزه 
محسوب می گردد که با جلوگیری از هدر رفتن آب در جوی های سنتی، موجب افزایش بهره وری از منابع 

آب می شود. 
هیدروفلوم لوله بدون درزی است که به سادگی روی زمین قرار گرفته و به هر منبع آب اعم از حوضچه سر 
چاه و یا کانال های آب و یا شبکه لوله های پلی اتیلن وصل شده و نیاز به فشار بسیار کم دارد و در سخت ترین 
شرایط آب و هوایی و بادهای تند، کارایی خود را به اثبات رسانده است. این لوله ها در کالف های 100 و 
۲00 متری ساخته می شوند، که به وسیله گیره مخصوص به دهانه خروجی آبگیر و یا به یکدیگر متصل شده 
و در امتداد طول قطعه آبیاری به طول مناسب مستقر می گردد. لوله ها در فواصل مشخص به وسیله سوراخ 
کن )پانچ( سوراخ و دریچه به همراه کالهک روی آن قرار می گیرد. کالهک کار تنظیم آب و قطع کامل آن 

را برعهده دارد.
لوله های هیدروفلوم که از پلی اتیلن نرم ساخته می شوند 
در مقابل اشعه ماورابنفش مقاوم بوده و در برابر تأثیر 
شیمیایی ترکیبات آب ـ خاک تجزیه ناپذیر می باشد. 
کردن  موقع جمع  در  انعطاف  باعث  آن  نرمی جنس 
و هماهنگی با عوارض زمین می شود. به همین دلیل 
هنگام خالی شدن آب روی زمین پهن می شود و مانع 

رفت و آمد ماشین هایی با چرخ الستیکی نمی گردد.

شکل 10ـ آبیاری با استفاده از لوله هیدروفلوم

اجزای سیستم آبیاری هیدروفلوم 
1  لوله های هیدروفلوم

2  دریچه: با نصب دریچه بر روی لوله ها در ابتدای 
هر ردیف می توان عمل آبیاری و توزیع آب در مزرعه 
را به سهولت انجام داد. قطر دریچه ها ۲ اینچ و میزان 
قابل  ثانیه  بر  لیتر   ۲/5 تا   0 بین  دریچه  هر  آبدهی 

است. تنظیم 
3  اتصاالت گالوانیزه جهت اتصال دو لوله در امتداد 

یکدیگر
شکل 11ـ لوله هیدروفلوم با گیره انتهایی4  بست فلزی
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5  پانچ: برای سوراخ کردن لوله جهت نصب دریچه به کار می رود.
6  گیره انتهایی: برای مسدود کردن انتها و یا ابتدای مسیر آب در لوله ها مورد استفاده قرار می گیرد.

سه راهی و چهار راهی: از جنس ورق آهن گالوانیزه بوده و برای تقسیم آب و یا گرفتن انشعاب از لوله 
دارد. کاربرد  اصلی 

اجرای دریچه های خروجی اتصال گالوانیزه بست فلزی پانچ هیدروفلوم

شکل 12ـ اجزای اتصال سیستم آبیاری هیدروفلوم

کاربرد و مزایای استفاده از روش آبیاری سطحی مکانیزه )هیدروفلوم( 
  کاهش مصرف آب به میزان ۲0 درصد به علت جلوگیری از تبخیر سطحی، نشت و نفوذ آب در زمین 

  سهولت استفاده از آن به علت قابلیت انعطاف زیاد

  امکان تنظیم مقدار خروجی آب با استفاده از دریچه های مخصوص و قابل تنظیم

  کاهش تعداد افراد مورد نیاز برای آبیاری در مقایسه با روش سنتی

  نیاز نداشتن به نیروی متخصص، سرعت و سادگی نصب، به کارگیری و نگهداری

  حساسیت نداشتن به کیفیت آب به لحاظ شوری و غیره که حتی می توان از آب های گل آلود نیز استفاده کرد.

  نیاز نداشتن به پمپ و فیلتر

  افزایش سطح زیر کشت به علت حذف کانال ها و جوی ها

  کاهش مصرف کود به علت باال رفتن راندمان کوددهی از طریق تزریق مستقیم کود در شبکه آبیاری

  رفت و آمد آسان ماشین های کشاورزی در مزارع به علت حذف جوی و کانال

فکر کنید
چه مزیت های دیگری را شما می توانید برای این روش اضافه کنید؟ معایب این روش را نسبت به سایر 

روش های آبیاری سطحی بیان کنید.

روش های افزایش کارایی مصرف آب در آبیاری سطحی 
اگر کشاورزی بتواند با روش های مناسب با مقدار آب مشخصی مساحت بیشتری از یک مزرعه را آبیاری کند 
و در مجموع محصول بیشتری از زمین زراعی خود برداشت کند در مدیریت آب موفق و کارایی مصرف آن 
را بهبود بخشیده است. به همین دلیل به برخی از فن های به کار رفته برای افزایش کارایی آب در صفحه بعد 

اشاره شده است:
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1  کشت چند ردیف بر روی پشته های عریض: در یک مزرعه کاشت دو یا چند ردیف روی پشته کارایی 
مصرف آب را افزایش می دهد. این نوع سیستم آبیاری شیاری با پشته های عریض سبب افزایش سطح زیر 

کشت نسبت به یک ردیف روی پشته نیز می شود.

شکل 14ـ کشت دو ردیف در خط داغ آب

شکل 13ـ کشت چند ردیف بر روی پشته های عریض

گاهی عرض پشته ها به حدود 1 تا 1/5 متر نیز می رسد و با کاشت گیاه در محل داغ آب فقط ناحیه ریشه 
گیاه در کنار شیار مرطوب می شود و فضای پشته عریض خشک باقی می ماند. این نوع آبیاری در گیاهی مانند 

پنبه و صیفی جاتی مانند خیار، طالبی، هندوانه، خربزه و گرمک بسیار مؤثر بوده است. 

2  استفاده از سیفون برای توزیع آب: توزیع مناسب مقدار آب در شیارها با استفاده از سیفون ها امکان پذیر 
است. سیفون ها با استفاده از اختالف ارتفاع سطح آب در نهر با کف شیار، آب را از نهر به درون شیار منتقل 

می نمایند. 
3  کشت گیاه با حضور بقایا: در این نوع کشت، حضور بقایا سبب کاهش تبخیر آب از سطح خاک می گردد 

و بنابراین تعداد دفعات آبیاری کاهش می یابد.
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4  آبیاری شیاری به صورت یک در میان شیارها: در این روش در یک نوبت آبیاری به صورت یک در میان 
مزرعه را آبیاری می نمایند و در نوبت بعدی آبیاری را فقط در شیارهایی که در آبیاری قبلی آبیاری نشده 
بودند آبیاری می کنند. به این ترتیب بدون اینکه عملکرد محصول کاهش قابل مالحظه ای داشته باشد می توان 
از مصرف آب صرفه جویی و مساحت بیشتری از زمین های زراعی را به کشت آبی اختصاص داد )شکل 16(.

شکل 15ـ استفاده از سیفون )الف( کاشت گیاه در بقایا )ب(

)ب()الف(

آبیاری سطحی برحسب وضعیت و شرایط خاک، آب و زمین به صورت گوناگون انجام می پذیرد. در این روش 
اگر به درستی طراحی و اجرا نشود موجب هدر رفتن بیشتر آب و توزیع غیر یکنواخت آب و کاهش محصول 

می گردد. 
برای انتخاب بهترین روش آبیاری سطحی توجه به عوامل زیر ضروری است: 

1  ناهمواري یا پستی و بلندی های زمین
2  شیب زمین

3  نوع خاک
4  شکل مزرعه

5  نوع گیاه

شکل 16ـ آبیاری شیارهای فرد )برای نمونه 1، 3، 5، و غیره( در یک نوبت و شیارهای زوج )2، 4، 6 و غیره( در نوبت بعدی آبیاری
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1  پستی و بلندی زمین 

پستی  و بلندی های زمین شامل ناهمواری های طبیعي هستند که در زمین های مستعد براي کشاورزي وجود 
دارند. در شرایطي که بخواهیم زمین دست نخورده باقي بماند و الیه های سطحي خاک که دارای مواد آلي و 
موجودات ریز میکروسکوپي می باشند بدون تغییر باقي بمانند در تعیین نوع آبیاري از سیستم های نوین مانند 

قطره ای و باراني انتخاب می شود.

2  شیب زمین 
در انتخاب روش آبیاری شیب زمین مهم ترین عامل است. اگر زمین 
مسطح یا شیب آن کمتر از 1 درصد باشد می توان از روش آبیاری 
کرتی استفاده کرد و نیاز کمی به آماده سازی دارد. درصورتی که شیب 
زمین از 1 درصد بیشتر باشد بهتر است از روش های آبیاری نواری 
یا ردیفی استفاده شود. در چنین مواردی از روش آبیاری کرتی نیز 
تراس های هموار  به شکل  زمین  استفاده کرد درصورتی که  می توان 
درآورده شود )شکل1۷(. هرچند حداکثر شیب مجاز به خطر فرسایش 
خاک بستگی دارد. اگر زمین پوشش علفی مثل یونجه داشته باشد 
شیب زمین می تواند بیشتر باشد. زمین عاري از پوشش با خاک نرم 

بایستي کمترین شیب را داشته باشد.

3  نوع خاک 
تمام روش های آبیاری سطحی را برای خاک هایی که میزان نفوذپذیری آنها کمتر از 30 میلی متر در ساعت 
میزان  که  رسی  بافت های  در  است.  مؤثر  آبیاری  نوع  انتخاب  بر  خاک  بافت  کرد.  استفاده  می توان  باشد 
نفوذپذیری آب در خاک کم است تمام روش های آبیاری سطحی قابل اجرا هستند. در خاک های رسی شنی 
و شنی رسی نیز با توجه به طول کرت ها و جریان ورودی آب می توان از آبیاری نواری کرتی استفاده نمود. 
خاک های لومی از بافت هایی هستند که نسبت های مناسبی از رس، شن و سیلت دارند. در این نوع بافت ها 
هر سه نوع آبیاری سطحی قابل  اجرا می باشند. در خاک های شنی میزان نفوذپذیری آب در خاک باال است 
و تأمین مقدار آب ورودی برای کرت ها مشکل است، بنابراین میزان هدر رفتن آب در روش آبیاری کرتی و 

نواری در خاک های شنی باال است و استفاده از این روش توصیه نمی شود. 

4  شکل مزرعه 
در مزارعی که شکل نامنظم دارند می توان از روش آبیاری کرتی استفاده کرد. روش های آبیاری نواری و ردیفی 

برای مزارع مستطیل شکل مناسب هستند تا بتوان نوارها و شیارهایی به طول های یکسان ایجاد کرد.

شکل 17ـ آبیاری کرتی در تراس های هموار
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5  نوع گیاه 
گروه   3 به  می توان  آبیاری  روش های  اساس  بر  را  زراعی  گیاهان 
طبقه بندی کرد: گیاهاني با کشت ردیفی، گیاهانی که به صورت فشرده 

یا درهم کاشته می شوند و شالیزارها.
در مورد گیاهان زراعی ردیفی از تمام روش های آبیاری سطحی می توان 

استفاده کرد.
 گیاهان زراعی که به طور متراکم کاشته می شوند معموالً از روش کرتی 

استفاده می شود. 
برای شالیزارها زمین بایستی هموار و مسطح باشد تا عمق آب در 
نقاط مختلف کرت یکسان باشد. برای استفاده بهینه از آبیاری کرتی 

در شالیزارها امکان قطع آبیاری در برخی از مراحل رشد مانند بعد از مرحله استقرار و قبل از ساقه رفتن، 
خروج آب به منظور تهویه ناحیه ریشه سبب کاهش مصرف آب در برنج می شود.

شکل 18ـ آبیاری برنج

تعیین روش کشت برخی از گیاهان زراعی منظم با توجه به روش آبیاری 

با توجه به امکانات و شرایط مزرعه )بافت خاک، شیب زمین، نوع گیاه و ...( روش پیشنهادی خود را برای 
کاشت چند گیاه قابل کشت در منطقه خود تعیین کنید. در این فعالیت مستندات تعیین بافت خاک، 

شیب زمین و ... الزامی است.در پایان گزارش کار را ضمن بیان دالیل تحویل دهید. 
توجه: برای تعیین روش آبیاری همواره به افزایش کارایی مصرف آب توجه کنید.

ارزشیابی مرحله تعیین روش آبیاری

مراحل کار
شرایط عملکرد

)ابزار،مواد، تجهیزات، 
زمان، مکان و ...(

نتایج 
نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(ممکن

تعیین روش 
آبیاری

مزرعه گیاهان زراعی، 
تجهیزات و امکانات 
آبیاری سطحی )لوله 
هیدروفلوم، سیفون و 

)…

باالتر از 
حد انتظار

تعیین  خاک،  بافت  تعیین  زمین،  شیب  تعیین  مزرعه،  تحلیل شکل 
مدت زمان آبیاری، مقدار آب آبیاری، تعیین تجهیزات و امکانات الزم، 
تعیین حساسیت گیاه به ماندایی، تحلیل افزایش کارایی مصرف آب 
در روش های آبیاری سطحی، تحلیل مقایسه ای کارایی مصرف آب در 

روش های مختلف آبیاری سطحی

3

درحد 
انتظار

تعیین  خاک،  بافت  تعیین  زمین،  شیب  تعیین  مزرعه،  تحلیل شکل 
مدت زمان آبیاری، مقدار آب آبیاری، تعیین تجهیزات و امکانات الزم، 
تعیین حساسیت گیاه به ماندایی، تحلیل افزایش کارایی مصرف آب 

در روش های آبیاری سطحی

۲

پایین تر از 
1انتخاب روش نامناسب آبیاریحدانتظار

فعالیت
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در این مرحله کاری به مزارع هنرستان خود بروید و با توجه به امکانات و شرایط، آبیاری مزرعه را با روش 
آبیاری انتخابی انجام دهید. سایر روش های آبیاری را می توان با شبیه سازی یا بازدید علمی فراگرفت و با 
مقایسه آنها معایب و مزایای آنها را نسبت به هم ارزیابی کرد. بنابراین در فعالیت زیر با توجه به شرایط و 

امکانات روش های قابل انجام را اجرا کنید.

اجرای عملیات آبیاری سطحی

تأیید هنرآموز خود  به  نیاز را تهیه و  با توجه به روش تعیین شده فهرست تجهیزات و وسایل مورد 
برسانید.

1   روش آبیاری کرتی
   با نام و یاد خدا لباس کار بپوشید و با هماهنگی با هنرآموز خود به مزرعه بروید.

   تعداد کرت هایی که همزمان آبیاری می شوند را با توجه به مقدار آب، بافت خاک و شیب زمین مشخص 

کنید.
   ورودی کرت ها را گوشه بندی کنید.

   با رعایت نکات ایمنی آب را از منبع آب به مزرعه منتقل نمایید. سعی کنید هدر رفت آب را به حداقل 

ممکن برسانید.
   آب را در نهر های فرعی منتهی به کرت ها وارد نمایید.

   مقدار آب را در کرت های گروه بندی شده تنظیم نمایید. 

   قبل از رسیدن آب به انتهای کرت )حدود نیم متر( آب ورودی به کرت را قطع نمایید.

2   آبیاري نواري
   با رعایت نکات ایمني آب را از منبع آب به مزرعه منتقل نمایید. 

   با توجه به مقدار آب ورودي، بافت خاک و شیب زمین در نهر فرعي نوار ها، تعداد نوارها را برای آبیاری 

مشخص کنید.
   ورودي نوار هاي کرتي را گوشه بندي کنید.

   آب را به گونه ای بین کرت ها تقسیم کنید که سرعت پیشروی یکسانی داشته باشند.

   همزماني رسیدن آب به پایان نوار را بررسي کنید.

   قبل از رسیدن آب به پایان نوارها آب ورودي به نوارها را قطع نمایید. برای جلوگیری از هدر رفت آب 

خارج شده از هر نوار، راه آب را در انتهای هر کرت نواری به کرت نواری کنار آن باز کنید. 
   به پایان نوارها بروید و از آبیاري بخش پایاني نوارهاي کرتي مطمئن شوید.

3   آبیاري شیاري
   با رعایت نکات ایمني در مزرعه و جلوگیري از هرزآب ها، آب را از منبع آب به مزرعه منتقل کنید.

   نهر فرعي باالي شیار ها را آماده سازي کنید تا توان آب گیري براي توزیع آب در شیار ها را داشته باشد.

انجام آبیاری سطحی 

فعالیت
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   شیارها را با توجه به شیب عرضي زمین گروه بندي نمایید و آب نهر فرعي را بین گروها به طور مساوي 

تنظیم نمایید تا آبیاري شیار ها همزمان صورت گیرد.
   از سیفون ها نیز مي توان براي انتقال آب به شیارها استفاده نمود.

   قبل از رسیدن آب به انتهاي شیار )10ـ5 متر( آب ورودي به شیارها را ببندید.

4   آبیاري هیدروفلوم
   فهرست وسایل و تجهیزات مانند لوله ها، رابط فلزي لوله ها و پانچ را تهیه نمایید.

   محل پهن کردن لوله را صاف کنید و مطمئن شوید سنگ و یا هیچ جسم برنده ای در زیر لوله قرار 

نمی گیرد.
   با قرار دادن چوب بلند در داخل کالف لوله هیدروفلوم و گرفتن دو سر آن توسط دو نفر طول زمین 

آبیاری را طی کنید تا لوله در محل تعیین شده قرار گیرد.
   لوله ها را با اتصال فلزي گالوانیزه به هم متصل کنید تا طول لوله برابر طول زمین آبیاری شود.

   ابتدای لوله را به مخزن آب یا کانال متصل کنید و انتهای لوله را در قسمت تعیین شده برای آبیاری 

ببندید و آب را در لوله جاری کنید.
   پس از پر شدن لوله ها از آب با پانچ محل ورودي آب به شیار ها را سوراخ نمایید.

   دریچه ها را در محل سوراخ جاگذاري نمایید و با استفاده از کالهک میزان خروج آب از دریچه ها را 

تنظیم کنید.

در پایان پس از به کارگیری و یا بازدید گزارش چگونگی انجام کار خود را تهیه و تحویل دهید.

ارزشیابی مرحله  انجام آبیاری سطحی

مراحل کار
شرایط عملکرد

)ابزار،مواد، تجهیزات، 
زمان، مکان و ...(

نتایج 
نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(ممکن

انجام آبیاری 
سطحی

مزرعه، تجهیزات آبیاری 
متناسب با روش

باالتر از حد 
انتظار

تعیین کردن تعداد واحدهای آبیاری )کرت، نوار، شیار( گوشه بندی، انتقال 
آب از نهر اصلی به نهرهای فرعی، توزیع آب در واحدها، تنظیم سرعت 
حرکت آب، هدایت یکنواخت آب مزرعه با روش تعیین شده، به کارگیری 
راه کارهای مناسب برای جلوگیری از هدررفت آب، قطع به موقع آب، 

استدالل راه کارهای به کار رفته برای جلوگیری از هدررفت آب 

3

در حد 
انتظار

تعیین کردن تعداد واحدهای آبیاری )کرت، نوار، شیار( گوشه بندی، 
انتقال آب از نهر اصلی به نهرهای فرعی، توزیع آب در واحدها، تنظیم 
سرعت حرکت آب، هدایت یکنواخت آب مزرعه با روش تعیین شده، 
به کارگیری راه کارهای مناسب برای جلوگیری از هدررفت آب، قطع 

به موقع آب،

۲

پایین تر از 
1آبیاری غیریکنواخت مزرعه همراه با هدررفت آبحد انتظار
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ارزشیابی شایستگی آبیاری سطحی

شرح کار:
1ـ عملیات قبل از آبیاری ۲ـ تعیین زمان آبیاری 3ـ تعیین روش آبیاری سطحی 4ـ انجام عملیات آبیاری

استاندارد عملکرد: 
پس از تعیین زمان و دور آبیاری با استفاده از روش مناسب آبیاری سطحی ۲ هکتار زمین زراعی را آبیاری نمایند. 

شاخص ها:
1ـ تعیین منبع آب آبیاری، روش انتقال آب آبیاری تا سطح مزرعه، روش توزیع آب آبیاری در مزرعه، تعیین درصد رطوبت خاک 

۲ـ تعیین مراحل حساس گیاه به خشکی، تعیین زمان آبیاری با استفاده از نشانه های گیاهی، تعیین زمان آبیاری با استفاده از نشانه های خاکی، 
تعیین زمان آبیاری با استفاده از تبخیر و تعرق 

3ـ تعیین تجهیزات و امکانات الزم، تعیین حساسیت گیاه به ماندایی، تحلیل افزایش کارایی مصرف آب در روش های آبیاری سطحی، تعیین 
بافت خاک، تعیین شیب زمین، شکل مزرعه، مقدار آب آبیاری، سرعت آب 

4ـ تعیین کردن تعداد واحدهای آبیاری )کرت، نوار، شیار(، گوشه بندی، انتقال آب از نهر اصلی به نهرهای فرعی، توزیع آب در واحدها، بررسی 
جریان آب در واحدها، قطع آب در واحدهای آبیاری

شرایط انجام کار:
۲ هکتار محصول زراعی با شرایط آبیاری سطحی برای 16 نفر

ابزار و تجهیزات:
تراکتور، مرزبند، لوله های هیدروفلوم، تشتک تبخیر، تانسیومتر، دماسنج فروسرخ، آون، سیفون، مواد مصرفی و ملزومات کار 

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

1تعیین زمان آبیاری1

1تعیین روش آبیاری2

۲انجام آبیاری سطحی3

با  نگرش:  و  زیست محیطی  توجهات  بهداشت،  ایمنی،  غیرفنی،  شایستگی های 
استفاده از لوازم ایمنی کار و رعایت نکات زیست محیطی و با درنظر گرفتن استفاده بهینه 

۲از آب آبیاری مزرعه را به روش سطحی انجام دهید. 

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.
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اهداف  مهم ترین  مصرفی،  آب  واحد  ازای  در  بیشتر  محصول  تولید  و  آب  مصرف  کارایی  بهبود  امروزه    

می باشند. خشکی  تنش  شرایط  در  حتی  کشاورزی 
  راندمان کاربرد آب عبارت است از نسبت آب ذخیره شده در ناحیه ریشه به کِل مقدار آب تحویل شده از 

کانال انتقال است.
  گسترش سیستم های آبیاری سطحی در کشورمان حدود 95 درصد است و این در حالی است که راندمان 

کاربرد آبیاری سطحی حدود 30 تا 35 درصد و در سیستم آبیاری با نوار تیپ حدود ۷0 درصد است.

آبیاری قطره ای نوار تیپ

آیا می دانید که...؟
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ضرورت و اهميت آبياري قطره اي
آب يكي از ارزشمندترين منابع طبيعي است كه جايگاه 
و  دارد  كشاورزي  پايدار  توسعه  و  زراعت  در  خاصي 
اساسي ترين عامل محدودكننده در كشاورزي محسوب 
می شود. امروزه كم شدن منابع آبي )شكل١(،  زياد شدن 
جمعيت و روش هاي جديد كشاورزي سبب شده است 
تا ارزش بهتر استفاده كردن از آب بيشتر نمايان شود. 
و مصرف  قابل دسترس  منابع آب شيرين  محدوديت 
حدود 90 درصد از اين آب ها در بخش كشاورزی و نيز 
تأمين امنيت غذايی جمعيت رو به رشد كشور، موجب 
مصرفی  آب  ميزان  در  صرفه جويی  كه  است  گشته 
امری  بهره وری  ارتقا  و  آبياری  راندمان  افزايش  و 

اجتناب ناپذيرگردد. 
استفاده مناسب از آب موجود در كشور نياز به دانش و 
روش مناسب دارد به اين ترتيب استفاده از سامانه های 
براي استفاده  به عنوان روشي  آبياری )شكل2(  نوين 
مناسب از آب در كشاورزي مطرح می باشد. با استفاده 
درست از سامانه های نوين آبياری و با مديريت مناسب 
می توان بازدهي آبياري در مزرعه را در روش باراني تا 
هفتاد و پنج درصد و در روش قطره اي تا نود و پنج در 

صد افزايش داد.

شکل 1ـ کمبود آب در کشور ما جدی است

شکل 2ـ سامانه آبياری قطره ای

سامانه های نوین آبياری
امروزه همه می دانند كه با استفاده از سامانه های نوين 
جلوگيري  آب  رفتن  هدر  از  زيادي  اندازه  تا  آبياری 
می شود. به عالوه اين روش باعث بيشتر شدن توليد در 

واحد سطح نيز می گردد.
سامانه های نوين آبياری بسيار متنوع هستند اما به طور 
كلی می توان آنها را به دو گروه عمده آبياری بارانی و 

آبياری قطره اي )آبياري موضعي( طبقه بندی نمود: 

عبارت  )قطره ای(  موضعی  آبياری  موضعی:  آبياری 
روزنه  از  با فشار كم  از روشی كه طی آن آب  است 
به  و  از شبكه خارج  نام قطره چكان  به  شکل 3ـ انواع آبياری قطره ایيا وسيله ای 

موضعی )قطره ای(

فواره ای )بابلر(

مه پاش

زیرسطحی

قطره چکانی

آبفشانی )اسپری(

نواری )تيپ(
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صورت قطراتی در پای بوته ریخته می شود )شکل شماره4(. آب توسط پمپ از منبع آب به داخل شبکه پمپ 
شده و ضمن عبور از ایستگاه فیلتراسیون مواد جامد معلق در آب گرفته می شود و در سراسر مزرعه توسط 
لوله های پلی اتیلن توزیع شده و به کمک قطره چکان و با فشار کم در روی زمین چکیده می شود. از مشخصات 
این روش تحویل آب به گیاه با فشار کم در منطقه ریشه ها، در سطح زمین )در زیر خاک( خواهد بود. از این 

روش می توان برای آبیاری تمامی محصوالت زراعی و باغی استفاده نمود. 

از روش فواره ای

نوار تیپ در مزرعه

روش قطره چکانی

شمایی از روش زیر سطحی

روش مه پاش

روش آبفشانی

پژوهش
عالوه بر روش آبیاری با نوار تیپ، کدام روش های آبیاری قطره ای در زراعت کاربرد بیشتری دارند؟ چه 

گیاهانی را می توان با روش های مورد نظر بیشتر کشت کرد؟

مزیت های آبیاری موضعی )قطره ای(: آبیاری موضعی نوارتیپ در مقایسه با سایر روش های آبیاری )بارانی، 
سطحی( دارای محاسنی است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:

1  بهره گیری بیشتر از منابع آب: با توجه به ماهیت و خصوصیات فنی روش آبیاری قطره ای نوارتیپ مصرف 
آب در این روش کمتر از آبیاری سطحی و بارانی است.

2  رشد بهتر گیاه و افزایش محصول: در آبیاری قطره ای نواری نیاز آبی گیاه به طور روزانه تأمین می شود 
بنابراین رطوبت خاک در منطقه توسعه ریشه ها در طول دوره رشد تقریباً باقی مانده و گیاه کمتر از نوسان های 

تنش آب صدمه می بیند.
3  امکان به کارگیری کود و سم همراه با آب آبیاری: در آبیاری قطره ای این امکان وجود دارد تا کودهای 

شیمیایی محلول را به تدریج و همراه با آب آبیاری در اختیار گیاه قرار داد.

شکل4ـ روش های آبیاری قطره ای
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گفت و گو
سایر مزیت های آبیاری قطره ای نوار تیپ را بیان کنید.

معایب این روش آبیاری کدام اند؟

کاربرد های نوار آبیاری )تیپ(: امروزه استفاده از نوار 
آبیاری تیپ برای آبیاری کشت های متراکم و ردیفی 
مانند انواع غالت، سبزیجات، صیفی جات، علوفه ای و 
حتی باغی قابل استفاده می باشد. نوار تیپ به فشار آب 
زیادی احتیاج ندارد و در مزارع دارای پستی و بلندی 

نیز بدون نیاز به تسطیح زمین قابل استفاده است.
در آبیاری نواری، نوارهای آبیاری باید در شروع فصل 
آبیاری در سطح مزرعه مستقر و در پایان فصل آبیاری 
اولین  از  قبل  است  الزم  بنابراین  شوند،  جمع آوری 
آبیاري در فصل آبیاري، نوارها روي زمین مستقر گردند. 

بسیار در  تنوع  زراعی می باشد.  آبیاری یک فصل  نوار  از  استفاده  نوارهای آبیاری )تیپ(: مدت  مشخصات 
دارد. فواصل خروجی وجود  و  قطره چکان ها  لوله، آب دهی  قطر  ضخامت جدار، 

پر مصرف ترین نوار آبیاری تیپ از لحاظ فاصله بین قطره چکان ها، نوارهای10و ۲0 و 30 سانتی متر می باشند. 
هرچند نوار هاي با قطره چکان هایي به فاصله 15 تا 180سانتی متر نیز موجود می باشند. آب دهی این نوار ها 
به طور معمول حدود 1/6 تا 1/8 لیتر در ساعت می باشد اما انواعي از 0/6 تا 8 لیتر در ساعت هم وجود دارند. 

فشار کارکرد نوارها بسته به آب دهی و ضخامت آنها 
از 0/5 تا ۲ اتمسفر می باشد. نوار های آبیاری تیپ با 
میکرون ساخته  و ۲50  ضخامت 150، 1۷5، ۲00 
استفاده  مورد  ضخامت  معمول ترین  که  می شوند 
1۷5میکرون یا 0/1۷5میلی متر می باشد. نوارهای تیپ 
به صورت رول های 1000، 1۲00، 1500 و 3000 
متری عرضه می شوند )شکل5 (. همچنین به دلیل کم 
بودن ضخامت نوارها معموالً هر رول 1000 متری با 
ضخامت 1۷5 میکرون 11 تا 1۲ کیلوگرم وزن دارد. 

شکل 5ـ نمونه ای از روش نوار تیپ

شکل 6  ـ کالف نوار تیپ

استقرار نوار تیپ در مزرعه
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استقرار نوارهاي آبیاري )تیپ( 

ابزار و وسایل و امکانات مورد نیاز: سامانه آبیاری نواری )تیپ(
مراحل انجام فعالیت: 

1   قرقره نوار را روی پایه در باالی زمین سوار کنید.
2   نوار را به دنبال خود تا انتهای زمین بکشید تا از روی قرقره باز شود.

نکته
نکاتی که هنگام استفاده از سیستم آبیاری باید به آن توجه نمود:

1   کالف های نوار آبیاری قطره ای بایستی بدون باز کردن بسته بندی، در یک انبار سرپوشیده و به دور از 
مواد اشتعال زا و خورنده، بر روی سکویی به ارتفاع 50 سانتی متر از کف زمین به صورت مرتب چیده 
شوند. از گزند جوندگان و حشرات در امان باشند و همچنین از جابه جایی های غیرضروری اجتناب 

گردد.
2   قبل از نصب نوار، عملیات آماده سازي خاک مزرعه بایستی انجام شده باشد تا سطح زمین نسبتاً نرم 

و عاري از ناخالصي باشد.
3   در موقع تخلیه کالف ها، از پرتاب نمودن و یا غلتاندن آنها روی زمین اجتناب شود. 

4   هنگام نصب و پهن کردن نوارها بر روی زمین نباید تحت هیچ شرایطی نوار بر روی زمین کشیده و 
یا تحت نیرو و کشش پهن شود.

5   قبل از نصب نوار به لوله، خطوط اصلی و نیمه اصلی مانفیلد )رابط ها( شست و شو داده شوند.
از میخ  استفاده  با  آبیاری  نوارهای  باید  نوار می گردد،  باد موجب جابه جایی  6   در مناطقی که سرعت 

)شکل۷(. تثبیت شوند.  زمین  در  مناسب  فاصله های  در  پالستیکی 

شکل 7ـ میخ پالستیکی

فعالیت
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3   نوار را موازی نوارهای قبلی مستقر کنید. 
4   نوار را از قرقره بریده و روی زمین قرار دهید. 
5   این عملیات را برای تمام ردیف ها تکرار کنید.
6   نوار های آبیاری را به لوله جانبی متصل کنید. 

   با دریل دستی و مته مناسب لوله جانبی را مقابل اولین نوار سوراخ کنید. 

   واشر را با فشار و چرخش در سوراخ جا بزنید.

   از جا افتادن واشر اطمینان حاصل کنید.

   بست ابتدایی را جا بزنید. 

   نوار آبیاری را به بست ابتدایی متصل کنید.

   این مراحل را برای تمام نوارهای موازی تکرار کنید. 

7   نوارهای آبیاری را شست و شو نموده و انتهای آنها را مسدود کنید. 
   شیر فلکه را به آرامی باز کنید. 

   بعد از خروج آب زالل از انتهای تمام نوارها شیر فلکه را ببندید )شکل11(. 

شکل 9ـ قرقره حامل نوار تیپ شکل8ـ پخش نوار تیپ در مزرعه

شکل 10ـ مراحل ایجاد انشعاب از لوله آبرسانی
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ارزشیابی مرحله استقرار نوار تیپ در مزرعه

مراحل کار
شرایط عملکرد

)ابزار،مواد، تجهیزات، 
زمان، مکان و ...(

نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(نتایج ممکن

استقرار نوار 
تیپ در 
مزرعه 

مزرعه، نوار تیپ، 
لوله های جانبی، دریل، 
بست، شبکه آبیاری 
مجهز به تانک کود

باالتر از حد 
انتظار

روی  تیپ  نوارهای  پهن کردن  آبیاری،  آب  منبع  تعیین 
سطح خاک، تثبیت نوارهای تیپ با میخ های پالستیکی، 
از  نوارها  فاصله  تحلیل  اصلی،  لوله  به  تیپ  نوار  اتصال 
از آب ردیف های کاشت و اهمیت آن در استفاده بهینه 

3

در حد انتظار
روی  تیپ  نوارهای  پهن کردن  آبیاری،  آب  منبع  تعیین 
سطح خاک، تثبیت نوارهای تیپ با میخ های پالستیکی، 

اتصال نوار تیپ به لوله اصلی
۲

پایین تر از حد 
1ناتوانی در استقرار نوارهای تیپانتظار

   انتهای هر کدام از نوارها را چند تا بزنید )شکل1۲(. 

8   در پایان گزارش کار را تهیه و تحویل دهید.

شکل 14ـ استقرار نوار تیپ با ماشین کاشت

شکل 12ـ اتصال نوار به شیرشکل 11ـ خروج آب از انتهای لوله

شکل 13ـ مسدود کردن انتهای نوار

نکته
برای استقرار نوار های آبیاری می توان از ماشین ها همزمان با کاشت و یا پس از کاشت استفاده کرد.
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اجزای تشکیل دهنده سیستم آبیاری قطره ای 
در روش آبیاری قطره ای آب با فشاری که در نتیجه اختالف ارتفاع یا توسط پمپ تأمین می شود، پس از عبور 
از صافي )ایستگاه فیلتراسیون( وارد لوله اصلی شده و این لوله تا ابتدای هر قطعه آبیاری ادامه پیدا می کند. 
هر قطعه از اراضی به تعدادی واحدهای آبیاری تقسیم می شود که آب مورد نیاز واحد با یک لوله فرعي از لوله 
اصلی منشعب می گردد. بسته به فاصله ردیف های گیاهی تعدادی لوله های جانبي )لترال( از لوله هاي فرعي 
منشعب می شود که طول هر یک از این لوله ها متناسب با ابعاد زیر واحد آبیاری یا برابر طول ردیف ها می باشند. 
لوله هاي اصلی، گاهي نیمه اصلی، فرعي و جانبي از جنس پلی اتیلن انتخاب می شوند. قطره چکان ها بر روی 

شکل 15ـ اجزای سیستم آبیاری قطره ای

بازدید بخش تأمین فشار )حوضچه آرامش و پمپ سرچاهی(

ابزار و وسایل و امکانات مورد نیاز: سیستم آبیاری موضعی نواری
مراحل انجام فعالیت:

1   همراه با هنرآموز به محل سیستم آبیاری تحت فشار مراجعه کنید.
2   به اجزای سیستم آبیاری توجه کرده و نام، ویژگی ها، معایب احتمالی آنها را از هنرآموز بپرسید و 

در دفتر عملیات خود ثبت کنید. 
3   موارد زیر را بررسي و از آنها مطمئن شوید:

 سطح آب حوضچه آرامش تمیز باشد. 
 صافی پایاب تمیز باشد.

 صافی پایاب و قسمتی از لوله مکش در آب کاماًل عمود باشد. 

راه اندازی و نگهداری سیستم آبیاری نوار تیپ

فعالیت

شیر شستشو
کانالشیر قطع و وصلفشارسنج

پمپ
لوله رابط

حوضچه آرامش 
لوله اصلی

لوله فرعی
قطره چکان

قطره چکان

انواع  صافی ها

انواع شیرها
شیر انتهاییلوله جانبی

پست انتهایی

شیر یکطرفه

شیر هواگیری شیر شستشو
شیر شستشو

سیکلون
فشار سنج

ردیف های  کنار  از  که  لوله های جانبي 
که  می شود  نصب  می کنند  عبور  گیاه 
بسیار  فشار  با  آنها  توسط  آب  جریان 
کم به خارج گسیل شده و روی زمین 
اصلی  وظایف  از  یکی  می شود.  پخش 
قطره چکان کاهش فشار آب در هنگام 

خروج از آن است.
اجزای  باید  ابتدا  آبیاری  شروع  از  قبل 
سیستم آبیاری به ترتیب مورد بازدید قرار 
گرفته، سپس سیستم آبیاری تحت فشار 
را راه اندازی و درصورت نیاز سرویس های 

مورد نیاز انجام شود. 
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محکم  شاسی  به  الکتروموتور  و  پمپ  اتصال   
باشند.

یا  آچار  توسط  پمپ  وکوپله  شفت  چرخیدن   
شود. کنترل  دست 

 سطح خارجی الکتروموتور تمیز باشد. 
  چراغ های سیگنال روی تابلو برق )این چراغ ها 
از  مشخص کننده وجود جریان برق درهرکدام 

فازها می باشد( روشن باشند.
 ولت متر، ولتاژ )تک فاز حدود ۲۲0 ولت و سه 

فاز حدود 380 ولت( را نشان دهد.
 شیرفلکه روی لوله مکش باز باشد.

 شیرفلکه روی لوله رانش بسته باشد. 
 شیر تخلیه صافی ها بسته باشند.

4   در پایان کار گزارش عملیات )نوشتاری، تصویری( خود را ثبت کنید. در گزارش خود عالوه بر شرح 
عملیات، اشکاالت موجود و پیشنهادات اصالحی خود را بیاورید.

شکل16ـ اجزای پمپ و الکتروموتور سر چاهی

حوضچه آرامش

صافی پایاب

الکتروموتور

پمپلوله رانش
لوله مکش

شکل 18ـ شیرفلکه لوله رانششکل 17ـ چراغ های سیگنال

راه اندازی شبکه آبیاری تحت فشار )نوارتیپ(

ابزار و وسایل و امکانات مورد نیاز: ایستگاه پمپاژ 
مراحل کار:

1   شیر فلکه رانش را ببندید.
2   پمپ را هواگیري کنید.

3   شیرفلکه لوله رانش را به اندازه یک چهارم دور باز کنید.
4   با زدن دکمه روشن )استارت(، پمپ را روشن کنید.

فعالیت
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پمپ  داخل  و  مسیرمکش  کامل  هواگیری  از  تا  نمایید  کنترل  مانومتر  توسط  را  پمپ  اولیه  5   فشار 
کنید. حاصل  اطمینان 

6   شیرفلکه روی لوله رانش را به آرامي )جهت جلوگیري از به وجود آمدن ضربه قوچ( تا حدی بازنمایید 
که عقربه مانومتر فشارسنج در محدوده راندمان تعیین شده توسط پالک پمپ قرار گیرد.

7   آمپرمترهای مصرف برق کنترل شود و درصورت زیاد بودن جریان مصرفی با چرخاندن به سمت 
الکتروموتور  بسته شدن شیرفلکه های ورودی و خروجی آمپرمترها را درحالت معرفی شده پالک 

نمایید. تنظیم 

شکل 20ـ کلید های کنترل روی تابلوشکل19ـ محل شیر فلکه و فشار سنج روی لوله رانش

نکته
برای شستشوی شبکه هنگامی که آب از انتهای لوله هاي جانبي و نوار های تیپ شروع به خارج شدن 
کرد، برای مدتی پمپاژ را تا خارج شدن آب تمیز از لوله ها ادامه دهید وسپس تمام مسیرهای تخلیه آب 

را ببندید تا فشار آب در لوله ها به تدریج به فشار نهایی برسد.

سرویس و نگهداری سیستم آبیاری قطره ای نواری 
  فیلتراسیون سیستم آبیاری قطره ای: اجزای تشکیل دهنده فیلتراسیون سیستم آبیاری قطره ای شامل 

موارد زیر می باشد:
1  هیدروسیکلون: به منظور حذف شن، ماسه و ذرات درشت جامد معلق در آب، آن را از سیکلون عبور 
می دهند. آب از دهانه ورودی سیکلون وارد شده، لوله مرکزی را دور زده وارد مخزن کوچکی می گردد. در این 
مخزن است که ذرات درشت شن به جامانده از انتهای پایین لوله مرکزی وارد آن می شود. در این مسیر ذرات 

خارجی درشت معلق در آب در مخزن رسوب، ته نشین و هر چند یکبار از دریچه کناری تخلیه می گردد.
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اجزای هیدروسیلکون عبارت اند از: 
1  بدنه مخروطی شکل 

2  ورودی آب 
3  خروجی آب

4  دریچه تخلیه ذرات
5  شیر سماوری و فشار سنج 

6  شیر تخلیه هوا 
7  شیر تخلیه مخزن 

8  مخزن جمع آوری ذرات

شکل21ـ هیدروسیکلون

ج( طرز کارب( تصویر واقعیالف( اجزای ساختمانی

سرویس و نگهداری هیدروسیکلون

ابزار و وسایل و امکانات مورد نیاز: سامانه آبیاري مجهز به هیدروسیکلون
مراحل انجام کار:

1   شیر فلکه ورودی را ببندید.
2   دستگیره دریچه تخلیه را بچرخانید تا دریچه آزاد شود.

3   دریچه تخلیه را بردارید. 
4   ذراتی را که همراه آب از مخزن خارج نشده اند تخلیه کنید.

5   واشر الستیکی دریچه را کنترل و در صورت سالم بودن روی دریچه قرار دهید.
6   دریچه را همراه الستیک در محل خود قرار دهید و با یک دست نگه دارید.

7   پیچ نگهدارنده را در محل خود جازده و محکم کنید.
8   شیرفلکه ورودی هیدرو سیکلون را باز کنید.

2  صافي شنی: صافي های شنی صافی هایی هستند که در شبکه های آبیاری قطره ای نقش ثانویه آب را بر 
عهده دارند و با عبور آب از بستر متخلخل شن و ماسه سیلیسی در داخل صافی شن، ذرات معلق، جلبک ها و 
مواد آلی سبک از آب جدا می شوند. در این صافی ها طبقات شنی با دانه بندی مشخص بر روی یکدیگر قرار 
دارند. در هر حال آب از باالی صافی وارد شده و پس از عبور از الیه های شنی مواد خارجی خود را از دست 

داده و صاف می شوند. 

فعالیت
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سرویس و نگهداری صافی شن 

ابزار و وسایل و امکانات مورد نیاز: سامانه آبیاري مجهز به صافي شن
مراحل انجام کار:

1   شیر )الف( را باز کنید.
2   شیر تخلیه 1 را باز کنید.

3   شیر )ب( را ببندید.
4   شیر )ج( را ببندید.

صافی  داخل  به  آب  جریان  5   با 
عمل  دقیقه  چند  براي  شن 

دهید. ادامه  را  شو  و  شست 
از  ناشی  پساب  اینکه  از  6   پس 
شست وشوی صافی شن تمیز 
و زالل شد، جریان آب را قطع 

کنید.
باز  را  )ج(  و  )ب(  7   شیرهای 
نمایید و شیر )الف( را ببندید.

صافی شنی ازنظر ساختاری شامل قطعات 
زیر می باشد: 

1  بدنه صافی شن
2  ورودی آب

3  خروجی آب 
4  دریچه ورودی شن 

5  دریچه بازدید 
6  شیر تخلیه هوا 

7  شیر تخلیه پس آب شست و شو 
شکل 22ـ صافی شن8  لوله شست و شو 

ج( طرز کارب( تصویر واقعیالف( اجزای ساختمانی

توجه
شست و شوی صافی های شن باید زمانی انجام شود که افت فشار بین ورودی و خروجی صافي شن از 
3/5 متر )0/35 بار( بیشتر شود. تشخیص این اختالف فشار با قرائت فشارسنج های قبل و بعد صافی 
شن انجام می گیرد. برای اینکه عمل شست و شو در صافي های شن به خوبی صورت گیرد حداقل 15 متر 

فشار ورودی الزم است.

ب( در حال فیلتراسیونالف( در حال شست و شو

شکل 23ـ شست و شوی صافی شن

فعالیت
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3  صافي توری یا دیسکی: آخرین مرحله فیلتراسیون و تصفیه نهایی آب و جدا کردن کلیه ذرات باقی مانده 
در آب، در داخل صافي توری و یا صافي دیسکی انجام می شود.

اجزای ساختاری صافی توری شامل قطعات زیر می باشد:
1  بدنه صافی
2  ورودی آب

3  خروجی آب
4  درب بازدید 

5  شیر شست و شو
6  توری داخلی

شکل24ـ صافی توری

شکل25ـ صافی دیسکی

د( طرز کارب( تصویر واقعیالف( اجزای ساختمانی

ساختمان صافی دیسکی از قطعات زیر تشکیل شده است:
1  پوسته صافی 

2  ورودی آب
3  خروجی آب

4  بست و اورینگ 
5  بوشن 

6  کارتریج دیسکی 
ج( طرز کارب( تصویر واقعیالف( اجزای ساختمانی

ارزشیابی مرحله ای

مراحل کار
شرایط عملکرد

)ابزار،مواد، تجهیزات، 
زمان، مکان و ...(

نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(نتایج ممکن

راه اندازی 
و سرویس 

سیستم آبیاری 
نواری تیپ  

مزرعه، سیستم آبیاری، 
جعبه ابزار مکانیکی

باالتر از 
حدانتظار

بازدید  عیوب،  رفع  و  آبیاری  سیستم  اجزای  بازدید 
سطح آب حوضچه، بررسی صافی ها، راه اندازی شبکه 
آبیاری نوار تیپ، سرویس و نگهداری هیدروسیکلون، 

نگهداری صافی شن، و  سرویس 

3

در حد انتظار
بازدید  عیوب،  رفع  و  آبیاری  سیستم  اجزای  بازدید 
سطح آب حوضچه، بررسی صافی ها، راه اندازی شبکه 

تیپ، نوار  آبیاری 
۲

پایین تر از حد 
1ناتوانی در راه اندازی سیستم آبیاری نوار تیپانتظار
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تعیین مقدارآبیاری: تعیین مقدار آب و مراحل آبیاری برای گیاهان زراعی مختلف با توجه به بافت خاک، نوع 
گیاه و شرایط اقلیمی متفاوت است و مشخص کردن آب مورد نیاز گیاهان زراعی نیاز به بررسی و آزمایش های 
دقیق در سال های مختلف و در خاک های گوناگون دارد. پیش از انجام هر کاری باید روشی را برای آبیاری 
برگزید که ضمن جلوگیری از هدر رفتن آب بیشترین تولید به دست آید. آب مورد نیاز گیاهان ممکن است 
به وسیله نزوالت جوی تأمین گردد که در این صورت نیازی به آبیاری نیست )زراعت دیم(. در مناطق پرباران 
و خشک اگر رطوبت خاک و نزوالت جوی برای بهره گیری از حداکثر ظرفیت تولیدی گیاه و شرایط محیط 
کافی نباشد بایستی نسبت به آبیاری اقدام نمود. اگر مقدار بارندگی در منطقه ای ۲5 میلی متر باشد به عنوان 

یک مرحله آبیاری محاسبه می شود.
مقدار کل آب مورد نیاز گیاه از مجموع نیاز آبی گیاه از سبز شدن تا برداشت به دست می آید. برای محاسبه 
مقدار کل نیاز آبی گیاه بایستی مقدار نزوالت جوی را نیز درنظر گرفت و از تبخیر و تعرق)ETC( گیاه کم 
نمود. چون کل بارندگی، مورد استفاده گیاه قرار نمی گیرد و بخشی از آن به دالیل مختلف هدر می رود بنابر 
این آن مقدار بارندگی که در سال آیش در خاک ذخیره و یا برای تأمین نیاز آبی گیاه استفاده می شود بارندگی 

مؤثر نامیده می شود. به طور تقریبی مقدار بارندگی مؤثر یک سوم کل بارندگی است. 
برای تعیین مقدار آب آبیاری در هر دور )مثاًل 10 روز برای گندم( ابتدا نیاز آبی گیاه را بر اساس تبخیر و 
تعرق از سطح خاک و گیاه ) تبخیر و تعرق از سطح تشتک( برای 10 روز را تعیین می نماییم و سپس مقدار 
آب برای آبیاری یک هکتار با استفاده از میزان خروجی )دبی( و مدت زمان روشن بودن پمپ تعیین می شود. 
 روش دیگر برای تعیین مقدار آبی که در هر بار به زمین داده می شود به عمق توسعه ریشه ها، رطوبت قبل 

از شروع آبیاری و راندمان آبیاری دارد و از رابطه زیر به دست می آید.

rz = مقدار آب در هر نوبت آبیاری C

a

D (F )
E

−θ

در فرمول باال Drz عمق مؤثر ریشه بر حسب سانتی متر و FC رطوبت در نقطه ظرفیت زراعی و θ رطوبت خاک 
قبل از آبیاری و راندمان آبیاری می باشد.

اجرای عملیات آبیاری و کوددهی در سیستم آبیاری نواری تیپ

مثال
چنانچه عمق توسعه ریشه ها 50 سانتی متر و درصد رطوبت حجمی قبل از آبیاری ۲1 درصد باشد با 
راندمان آبیاری 40 درصد در هر بار آبیاری چه مقدار آب بایستی به زمین داده شود تا رطوبت خاک به 

حد 3۲ درصد )رطوبت در ظرفیت زراعی( برسد.

) = مقدار آب در هر نوبت آبیاری ) / cm / mm−
= =

50 32 21 13 75 137 540
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زمان شروع آبیاری: جذب آب و رشد گیاه تابعی از پتانسیل آب در خاک است. بنابراین پتانسیل آب در خاک 
معیار مناسبی برای شروع زمان آبیاری می باشد. رطوبت قابل استفاده برای گیاه به مقدار رطوبت موجود در 
خاک )مقدار رطوبت بین ظرفیت زراعی و نقطه پژمردگی( که به صورت نسبت یا درصد می باشد بستگی دارد. 

تمام رطوبت موجود در خاک برای گیاه 
قابل استفاده نمی باشد و بخشی از آن با 
نیروی زیادی به خاک چسبیده است و 
قابل جدا شدن نمی باشد. زمان شروع 
آبیاری قبل از رسیدن به نقطه پژمردگی 
است. رشد گیاه در رطوبتی کمتر از حد 
ظرفیت زراعی به وقوع می پیوندد. برای 
بلوک های  از  آبیاری  تعیین زمان شروع 
گچی و تانسیومترها استفاده می نمایند. 
تانسیومتر ها را در عمق توسعه ریشه گیاه 
قرار می دهند. مؤثرترین عمق کارگذاری، 
30 تا 40 سانتی متری عمق خاک زراعی 

برای گندم است.

تعیین مقدار آب در هر نوبت آبیاری

1   رطوبت قبل از شروع آبیاری را با روش حجمی اندازه گیری نمایید.
2   عمق توسعه ریشه گیاه موردنظر خود را از کارشناس یا هنرآموز خود بپرسید.

3   رطوبت حجمی در ظرفیت زراعی را اندازه گیری کنید.
4   راندمان آبیاری را 80 درصد در نظر بگیرید.

5   مقدار آب آبیاری را با استفاده از فرمول باال محاسبه نمایید.

روش تعیین مقدار آب آبیاری

1   تبخیر و تعرق تشتک )ET0( را اندازه گیری کنید
2   تبخیر و تعرق پتانسیل )ETP( را اندازه گیری نمایید.

با دور آبیاری توصیه شده  از کاشت  3   تبخیر و تعرق گیاهی )ETC( در مرحله رشدی 45 روز بعد 
کنید. را محاسبه  روز(  کارشناس )10 

4   مقدار آب مورد نیاز برای یک هکتار را برحسب مترمکعب تعیین نمایید.

تانسیومتر آنالوگ مدل آب 30 
سانتی متری

تانسیومتر آنالوگ مدل آب بانک 45 
سانتی متری

شکل 26ـ انواع تانسیومتر

فعالیت

فعالیت
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برخی از زارعین برای تعیین زمان آبیاری از روش بیالن آب استفاده می کنند. در این روش اگر درصد حجمی 
رطوبت در یک روز مشخص i برابر θi  و روز ما قبل بوده باشد با توجه به نیاز آبی )ET( و باران مؤثر Pe در همان 

روز رابطه زیر برقرار خواهد بود:

i i
rz

ET Pe( )D−
−

θ = θ −1 100

که در این رابطه ET تبخیر و تعرق و Pe بارندگی مؤثر می باشد.  Drz عمق توسعه ریشه ها می باشد.

مثال
در یک مزرعه مقادیر روزانه تبخیر و تعرق و بارندگی مؤثر در طی روز های اول تا هشتم خرداد به شرح 
آبیاری شود، درصورتی که رطوبت  برسد  به 14 درصد  باشد وقتی رطوبت حجمی  قرار  اگر  زیر است. 
حجمی خاک در صبح روز اول خرداد ۲3 درصد باشد زمان شروع آبیاری را با محاسبه رطوبت حجمی 

خاک مشخص کنید.

θiPeETروز خرداد

۲1/6308/۲۲1
۲0/510/۲۷6/99۲
19/4306/483
18/۲۲0۷/۲64
16/9۷0۷/55
15/5908/۲86
15/05۲/۲45/48۷
13/800۷/58

i
/ /−

θ = − =
8 22 023 21 6600

 i
/ /−

θ = − =
6 99 2723 20 51600

رطوبت در روز دوم خرداد 

رطوبت حجمی در سایر روز ها نیز محاسبه می شود و وقتی که به حدود 14 یعنی 13/80 رسید آبیاری 
شروع می شود.
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اجرای عملیات آبیاری: پس از نصب و راه اندازی سیستم آبیاری و اطمینان از کارکرد اجزای سیستم، پمپ 
آب را روشن می کنند و مطابق فعالیت زیر شروع به آبیاری می شود.

پژوهش
روش استفاده از تانسیومتر را در کالس درس ارائه دهید و روش اندازه گیری رطوبت در مزرعه را انجام 

دهید.
چه وسایل دیگری برای تعیین اندازه گیری رطوبت در مزرعه استفاده می شود؟ در صورت دسترسی به 

آنها روش اندازه گیری را گزارش دهید.

اجرای عملیات آبیاری

1   تمام شیر های ورودی به نوارهای پهن شده روی ردیف را باز نمایید.
2   پمپ آب را روشن کنید.

3   پس از اطمینان از خروج آب از نوار تیپ ها روی ردیف، زمان شروع آبیاری را ثبت نمایید.
4   در تمام مراحل آبیاری نظارت و دقت نمایید.

5   پس از پایان زمان آبیاری که توسط کارشناس یا هنرآموز مشخص می شود، پمپ آب را خاموش کنید.
6   زمان خاتمه آبیاری را نیز ثبت کنید.

کود دهی همراه با آبیاری نواری تیپ: در آبیاری قطره ای این امکان وجود دارد که کود های شیمیایی محلول 
در آب را به هر میزان و درصد دلخواه همراه آب آبیاری در اختیار ریشه قرار داد. در مخزن کود می توان از 

کودهایی مانند: آمونیوم نیترات، اوره، آمونیوم سولفات،کلرور پتاس، میکروکودها استفاده نمود.

لوله ورودیشیرفلکه

درب تانک

لوله خروجی
لوله جانبی

تانک کود

شیر تخلیه 1و2ـ شیرهای برگشت )By pass(، 3و4ـ شیر های 
لوله  روی  فلکه  شیر  5ـ  مخزن  وخروجی  ورودی 

اصلی

شکل28ـ اجزای سیستم توزیع کودشکل27ـ اتصال مخزن کود به لوله اصلی

فعالیت
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توزیع کود به وسیله سیستم آبیاري قطره ای

ابزار و وسایل و امکانات موردنیاز: شبکه آبیاری مجهز به تانک کود
شرح فعالیت:

1   در حالی که شیرهای ورودی و خروجی مخزن بسته هستند درب مخزن کود را باز کنید.
2   کود مورد نظر را به مقدار توصیه شده داخل مخزن بریزید.

3   به منظور حل کود های جامد، شیر ورود را باز کنید تا آب وارد مخزن شود.
4   با وسیله ای مناسب محتوای مخزن را به خوبی مخلوط کنید.

5   درب مخزن را ببندید و از » آب بندی« آن اطمینان حاصل کنید.
6   شیر های ورودی و خروجی مخزن را باز کنید. 

7   شیر فلکه روی لوله اصلی را آن قدر ببندید تا اختالف فشار بین دو فشارسنج که در قبل و بعد از 
مخزن کود قرار دارند بین 3 تا 5 متر )0/3 تا 0/5 بار( گردد. در این حالت کود به صورت محلول 

وارد شبکه آبیاری می شود.
8   کود دهی را مدتی بعد از شروع آبیاری آغاز و قبل از اتمام آبیاری قطع کنید.

9   بعد از اتمام کود دهی شیرهای ورود و خروج را بسته و آب مخزن را تخلیه کنید.

توجه
   از ریختن کودهاي کلسیمی از قبیل سوپر فسفات در مخزن کود خودداري کنید. در صورت استفاده 

از کودهاي غیر مجاز امکان ته نشینی آن در مخزن کود وجود دارد.
   مصرف کود بستگي به عوامل متعددي دارد و تعیین دقیق مقدار کود مورد نیاز و زمان مصرف آن فقط 

توسط متخصصین و بعد از انجام آزمایش خاک و یا آزمایش برگ انجام می گیرد.

نکات 
استفاده بی رویه از کودهای شیمیایی باعث آلودگی آب سفره های زیرزمینی می گردد.زیست محیطی

فعالیت
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ارزشیابی مرحله ای

مراحل کار
شرایط عملکرد

)ابزار،مواد، تجهیزات، 
زمان، مکان و ...(

نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(نتایج ممکن

اجرای عملیات 
آبیاری و 

کوددهی در 
سیستم آبیاری 

نوار تیپ

مزرعه، سیستم آبیاری

باالتر از 
حدانتظار

تعیین مقدار آب در هر نوبت آبیاری، تعیین 
زمان آبیاری، باز کردن تمام شیرهای ورودی، 
آبیاری،  بر  نظارت  آب،  پمپ  کردن  روشن 
خاموش کردن پمپ آب، کود موردنظر را به 
مقدار توصیه شده در مخزن بریزد، کود جامد 
را با باز کردن شیر ورودی در آب حل کند. 
تنظیم اختالف فشار بین دو فشارسنج قبل و 
بعد از مخزن، تجزیه و تحلیل مزایای آبیاری 
با استفاده از نوار تیپ نسبت به انواع آبیاری 

به روش سطحی 

3

در حد انتظار

تعیین مقدار آب در هر نوبت آبیاری، تعیین 
زمان آبیاری، باز کردن تمام شیرهای ورودی، 
برآبیاری،  نظارت  آب،  پمپ  کردن  روشن 
خاموش کردن پمپ آب، کود موردنظر را به 
مقدار توصیه شده در مخزن بریزد، کود جامد 
را با باز کردن شیر ورودی در آب حل کند. 
تنظیم اختالف فشار بین دو فشارسنج قبل و 

بعد از مخزن

۲

پایین تر از 
1ناتوانی در اجرای آبیاری به روش نوار تیپحد انتظار
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شرح کار:
1ـ استقرار نوار تیپ ۲ـ سرویس و راه اندازی سیستم آبیاری نوار تیپ 3ـ اجرای عملیات آبیاری 4ـ توزیع کود به وسیله سیستم آبیاری قطره ای 

استاندارد عملکرد: 
نوارهای تیپ را در مزرعه مستقر کند. راه اندازی و نگهداری سیستم آبیاری با نوار تیپ را انجام داده و آبیاری ۲ هکتار زمین زراعی )به ازای 

16 هنرجو( را در زمان های تعیین شده انجام دهند. 
شاخص ها:

1ـ تعیین منبع آب آبیاری، پهن کردن نوارهای تیپ روی سطح خاک، تثبیت نوارهای تیپ با میخ های پالستیکی، اتصال نوار تیپ به لوله اصلی 
نوار تیپ، سرویس و  آبیاری  آبیاری و رفع عیوب، بررسی سطح آب حوضچه، بررسی صافی ها، راه اندازی شبکه  ۲ـ بررسی اجزای سیستم 

صافی شن نگهداری  و  سرویس  هیدروسیکلون،  نگهداری 
3ـ تعیین مقدار آب در هر نوبت آبیاری، تعیین زمان آبیاری، باز کردن تمام شیرهای ورودی، روشن کردن پمپ آب، نظارت بر آبیاری، خاموش 

کردن پمپ آب 
4ـ کود موردنظر را به مقدار توصیه شده در مخزن بریزد، کود جامد را با باز کردن شیر ورودی در آب حل کند. اختالف فشار بین دو فشارسنج 

قبل و بعد از مخزن را با میزان بستن شیرفلکه روی لوله اصلی تنظیم کند. 

شرایط انجام کار:
۲ هکتار زمین زراعی مجهز به سیستم آبیاری نوار تیپ برای 16 نفر

ابزار و تجهیزات:
نوار تیپ، شبکه آبیاری مجهز به تانک کود

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

1استقرار نوار تیپ در مزرعه1

1راه اندازی، سرویس و نگهداری سیستم آبیاری نواری تیپ2

۲اجرای عملیات آبیاری و کوددهی در سیستم آبیاری نوار تیپ3

با  نگرش:  و  زیست محیطی  توجهات  بهداشت،  ایمنی،  غیرفنی،  شایستگی های 
استفاده  از لوازم ایمنی کار و رعایت نکات زیست محیطی و با درنظرگرفتن استفاده بهینه 

از آب آبیاری مزرعه را به روش نوار تیپ انجام دهید. 
۲

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.

ارزشیابی شایستگی آبیاری قطره ای نوار تیپ
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برداشت گیاهان زراعی )غالت و گیاهان صنعتی(

پودمان 5

در این پودمان متناسب با آنچه در سه پودمان پرورش غالت، پرورش گیاهان غده ای و پرورش گیاهان 
روغنی، انتخاب و کشت نموده اید. برداشت همان گیاهان آموزش داده می شود و مورد ارزشیابی قرار 

خواهد گرفت. )یک گیاه از غالت، یک گیاه از نباتات غده ای  و یکی هم از گیاهان روغنی
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برداشت گیاهان زراعی )غالت و گیاهان صنعتی(

آیا می دانید که ...؟
1  به طور کلی در گیاهان دو نوع رسیدگی )فیزیولوژیکی و رسیدگی تجاری یا اقتصادی( وجود دارد.

2  بسیاری از گیاهان زراعی مانند غالت پس از رسیدگی فیزیولوژیکی برداشت می شوند و برخی دیگر مانند 
می شوند  برداشت  دارند  بهتری  بازارپسندی  که  زمانی  در  یعنی  فیزیولوژیکی  رسیدگی  از  پیش  چغندرقند 

تجاری(. )رسیدگی 
3  همه بذر های مربوط به گیاه همزمانی رسیدگی ندارند.

4  گیاهان مختلف دارای ماشین های برداشت مختلف هستند.
5  می توان غالت ریزدانه را با یک نوع ماشین برداشت نمود.

6  برداشت زودهنگام سبب کاهش کیفیت برخی محصوالت و برداشت دیرهنگام سبب کاهش عملکرد می شود.
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برداشت غالت و گیاهان صنعتی با توجه به امکانات و شرایط معموالً به دو روش زیر انجام می شود:
1  برداشت چند مرحله ای با ماشین های مختلف برداشت

2  برداشت یک مرحله ای با کمباین

برداشت غالت

برداشت با ماشین های مختلف در چند مرحله 
در این روش عملیات درو، جمع آوری، خرمن کوبی و جداسازی کاه و 

دانه با ماشین های ویژه به طور جداگانه انجام می شود.
از ماشین درو بسته بند غالت)موربایندر1( استفاده  برای درو غالت 
می شود )شکل1(.  این دستگاه به وسیله دستگاه نخ بندی، غالت درو 
شده را به همان حالت که خوشه ها به سمت باال قرار دارند، دسته بندی 

و با نخ گره می زند. سپس به سمت عقب دستگاه رها می کند.
پس از جمع آوری محصول درو شده در خرمن گاه با استفاده از ماشینی 

به نام خرمن کوب محصول کوبیده و بوجاری می شود )شکل2(.
شکل 1ـ دروگر بسته بند یا موربایندر

Mower Binder ـ1

گفت و گو
برای انتخاب محل خرمن گاه چه مواردی را باید در نظر گرفت؟

پایه نگهدارنده

گاردان

بادبزن

دهانه ورودی

شکل 2ـ خرمن کوب

 برداشت تک مرحله ای غالت با کمباین 
انتقال  از خوشه، تمیز کردن دانه ها و  دراین روش کمباین همه عملیات های درو، کوبیدن، جداکردن دانه 

دانه های تمیز شده به مخزن یا کیسه را به صورت یکجا و همزمان انجام می دهد )شکل3(.
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مهم ترین تنظیماتی که راننده کمباین هنگام برداشت باید انجام دهد عبارت اند از :
  تنظیمات مربوط به واحد برش و تغذیه: شامل تنظیم ارتفاع برش، تراز بودن هد )پالتفرم(، تنظیم موقعیت 

پروانه چرخ و فلک و تنظیم سرعت پروانه چرخ و فلک است.

شکل 3ـ کمباین غالت

مخزن دانه
استوانه کلش کش

کاه پران

پرده کند کننده

الک باالیی )غربال(

الک پایینی

نقاله باالبر

نقاله برگشت کزل

کوبنده و ضدکوبنده

نقاله تغذیه

چرخ و فلک

شانه برش
نقاله پیچی سینی دانه پروانه باد

پژوهش
در صورتی که ارتفاع برش، تراز هد دستگاه، موقعیت پروانه چرخ و فلک و سرعت آن تنظیم نباشد چه 

مشکالتی رخ می دهد؟

  تنظیمات مربوط به واحد کوبنده: دو عامل مهم فاصله کوبنده و ضد کوبنده و سرعت کوبنده نقش تعیین کننده ای 

دارند.

گفت و گو
   در صورتی که هنگام برداشت غالت فاصله کوبنده و ضد کوبنده تنظیم نباشد چگونه می توان با پایش 

مزرعه و دانه های برداشت شده متوجه تنظیم نبودن دستگاه شد؟
   اگر میزان ریزش کمباین به دلیل زیاد بودن فاصله کوبنده و ضد کوبنده 12 درصد تعیین گردد با فرض 

برداشت 6 تن جو در هکتار چه مقدار بذر جو در مزرعه پخش شده است؟

گفت و گو
مشکالت تنظیم نبودن واحد تمیزکننده در برداشت غالت کدام اند؟

  تنظیمات مربوط به واحد تمیز کننده شامل تنظیم باد پنکه به منظور جدا کردن دانه و کاه اهمیت دارد. 

درصورتی که شدت جریان باد زیاد باشد، مقداری از دانه ها به داخل کاه رانده می شود و در صورتی که سرعت 
جریان باد کمتر باشد مقداری کاه در دانه های تمیز شده وجود دارد. 
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برداشت گندم و جو
زمان برداشت: برداشت گندم باید زماني اتفاق بیفتد که دانه کاماًل رشد فیزیولوژیک خود را کرده و اصطالحاً 
رسیده باشد. در این مرحله دانه به حداکثر اندازه و وزن ماده خشک خود رسیده است و دیگر بر وزن خشک 
آن افزوده نمي شود. عالئم رسیدگي فیزیولوژیک در گیاهان مختلف متفاوت است و براي گندم و جو، زرد 

شدن پایه سنبله یا خوشه مي باشد.
برداشت مکانیزه گندم توسط کمباین تا زماني که رطوبت دانه به 14 تا 15 درصد نرسیده به تعویق مي افتد 
که بسته به شرایط جوي، مدت زمان آن بین 4 تا 6 هفته پس از رسیدن فیزیولوژیک گیاه است. کشاورزان 

این زمان را با مالیدن خوشه بین دو دست خود و جدا شدن سریع دانه ها از خوشه تشخیص مي دهند.

الف( روش چند مرحله ای 
در این روش به دالیل مختلف مانند مساحت های کم مزرعه، کاشت مناطق ناهموار، ناکافی بودن تعداد کمباین ها 
در منطقه و جمع آوری کاه گندم و جو، مزرعه گندم و جو ابتدا با دروگر دسته بند برداشت شده و در مرحله 

بعد دسته های برداشت شده را با تریلر 
تراکتور جمع آوری و به خرمن گاه انتقال 
می دهند. زمین خرمن گاه بایستی سفت 

و محکم باشد.
در مرحله بعد با استفاده از خرمن کوب 
محصول گندم یا جو را کوبیده و دانه ها 

را از کاه جدا می نمایند )شکل5(. 

نکته
برای برداشت برنج و محصوالت خوابیده )ورس کرده( بهتر است از هد )پالتفرم( با چرخ و فلک انگشتی دار 

استفاده کرد )شکل4(.

شکل 4ـ چرخ و فلک انگشتی مناسب محصوالت خوابیده

شکل 5ـ درو و خرمن کوبی در برداشت چندمرحله ای
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تعیین زمان برداشت

1   لباس کار بپوشید و با نام و یاد خدا به همراه هنرآموز خود به مزرعه گندم بروید.
2   خوشه ها را به صورت تصادفی از ساقه جدا کنید و بین کف دو دست خود بمالید.

3   سهولت جدا شدن دانه از سنبله را بررسی نمایید.
4   ساقه گندم را از وسط با دست بگیرید و میزان انعطاف آن را بررسی کنید.

5   تاریخ برداشت را تعیین و به تأیید هنرآموز خود برسانید. 

خرمن کوبی خرمن گندم یاجو

1   لباس کار بپوشید و در تاریخ تعیین شده با نام و یاد خدا به همراه هنرآموز خود به خرمن گاه گندم 
یا جو بروید.

برداشت گندم یا جو به روش مرحله ای

1   لباس کار بپوشید و در تاریخ تعیین شده با نام و یاد خدا به همراه هنر آموز خود به مزرعه گندم 
بروید.

2   فهرست وسایل و تجهیزات مورد نیاز را تهیه کرده پس از تأیید هنرآموز خود آنها را تحویل بگیرید.
3   دروگر دسته بند را با راهنمایی هنرآموز خود آماده به کار کنید. )تعویض روغن، هواکش و ...(

4   دروگر را در ابتدای سمت راست مزرعه قرار داده، ارتفاع چرخ و فلک را تنظیم کنید و با دنده ای 
مناسب )مورد تأیید هنرآموز( پس از راه اندازی تیغه های برش شروع به حرکت کنید.

5   پس از برداشت چند متر و رها سازی 2 تا 3 بسته دروگر را متوقف کنید. میزان سفتی نخ بسته ها، 
چگونگی برش و ... را مورد ارزیابی قرار دهید.

6   توجه داشته باشید تا زمانی که همکالسی های شما از دستگاه فاصله نگرفته اند، تیغه های دستگاه را 
برای برداشت روشن نکنید.

7   به نوبت برای کسب مهارت بیشتر با رعایت نکات ایمنی و بهداشت فردی اقدام به برداشت محصول 
نمایید.

8   در پایان برداشت پس از سرویس و تحویل دستگاه، گزارش کار خود را تهیه کرده و تحویل دهید.
9   در فرصتی دیگر یا همان روز پس از آماده به کار شدن با استفاده از تریلر و تراکتور محصول درو 

شده را جمع آوری کنید و به خرمن گاه انتقال دهید.

فعالیت

فعالیت

فعالیت
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برداشت گندم یا جو به روش مرحله ای

1   لباس کار بپوشید و در تاریخ تعیین شده )هماهنگ شده با راننده کمباین( با نام و یاد خدا به همراه 
هنرآموز خود به مزرعه گندم بروید.

توجه: خرمن کوبی همراه با گرد و خاک زیاد است به همین منظور حتماً به ماسک و عینک محافظ 
چشم مجهز شوید.

2   فهرست وسایل و تجهیزات مورد نیاز را تهیه کرده پس از تأیید هنرآموز خود آنها را تحویل بگیرید.
3   پس از بازدید و آماده به کار کردن تراکتور و خرمن کوب تراکتور را به خرمن کوب متصل کرده در 
مکانی تراز )صاف( در کنار خرمن گاه مستقر کنید. توجه داشته باشید برای انتخاب جا برای مستقر 
کردن خرمن کوب شرایطی مانند جهت وزش باد، نزدیک بودن به خرمن و راحتی انتقال محصول به 

دهانه خرمن کوب را در نظر داشته باشید.
4   خرمن کوبی با این روش کاری جمعی است و به صورت فردی امکان پذیر نیست. به همین منظور با 
هماهنگی هنرآموز هر فرد یکی از وظایف را انجام دهد. بهتر است برای تجربه کردن تمامی وظایف 

و تقسیم عادالنه سنگینی کار جا به جایی وظیفه افراد انجام شود. 
5   کار خرمن کوبی به ویژه افرادی که در دو جایگاه کاری »تغذیه کننده دهانه خرمن کوب و تخلیه کننده 
کاه زیر خرمن کوب« هستند از کارهای سنگین و پر خطر محسوب می شود، بنابراین افراد کم توان 

و ضعیف تر در این جایگاه های کاری قرار نگیرند.
6   پس از پایان کار و تمیز کردن تجهیزات و تحویل آنها گزارش کاملی از کار خرمن کوبی را تهیه کرده 

و به هنرآموز خود تحویل دهید.

 روش تک مرحله ای 
در این روش با استفاده از کمباین مخصوص گندم و جو عملیات برداشت انجام می شود )شکل6(. ارتفاع برش 
بر اساس شرایط مزرعه و ناهمواری های موجود در زمین می باشد. معموالً کمباین های غالت دارای انبار هستند 

که پس از پر شدن در تریلی یا کامیون حمل تخلیه 
آن  عمل  سرعت  کمباین  مزیت  مهم ترین  می گردد. 

است.
برای آنکه کار با کمباین عملی باشد محصول بایستی 
خشک باشد و میزان رطوبت آن به 14 درصد رسیده 
باشد. اگر رطوبت ساقه زیاد باشد عمل جداسازی به 
باشد  کم  خیلی  رطوبت  اگر  و  نمی شود  انجام  خوبی 

افزایش می یابد.  دانه ها  شکستگی 
شکل 6ـ برداشت مزرعه جو با کمباین )تک مرحله ای(

فعالیت
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برداشت برنج
زمان برداشت برنج: نشانه های رسیدگی فیزیولوژیکی در گیاهان مختلف متفاوت است. از نظر تئوری، رسیدن 
فیزیولوژیکی در غالت و برنج زمانی است که گلوی سنبله زرد شده باشد. در این زمان آب و مواد غذایی به 
سنبله نمی رسد و دیگر به وزن خشک دانه اضافه نمی شود. دانه در مرحله خمیری سفت بوده و دارای حدود 
با محیط برسد. درصد  تا به تعادل  به بعد رطوبت دانه کم می شود  از آن زمان  40 درصد رطوبت است و 
رطوبت در سنبلچه های سنبله برنج از اهمیت ویژه ای برخوردار است. همزمانی رسیدگی دانه در سنبلچه ها  
در تعیین زمان برداشت اهمیت دارد و بایستی در مزرعه مورد بررسی قرار گیرد. درصد رطوبت شلتوک در 
زمان برداشت باید بین 16 تا 1۸ درصد باشد. از نظر عملی، برداشت برنج زمانی انجام می شود که بیش از 90 
درصد شالی ها )شلتوک ها( زرد شده و فقط بخش کوچکی در قسمت پایه خوشه ها سبز باشند. انتهای خوشه 
در زمان برداشت بایستی کاماًل زرد شده باشد. در ارقام مختلف برنج، فاصله بین زمان خوشه دهی و زمان 
رسیدگی عدد تقریباً ثابتی است. این زمان برای رقم محلی طارم حداکثر 30 روز و برای ارقام پر محصول 
35 روز پس از خوشه دهی در مزرعه می باشد. برداشت دیر سبب ریزش دانه، شکستگی و بند بند شدن دانه 

و کاهش عطر، طعم، بو و مزه برنج و کم رنگ شدن دانه ها می شود.

2   پس از مشخص کردن حد و حدود مزرعه برای راننده منتظر بمانید تا راننده کار برداشت را آغاز کند.
3   پس از شروع برداشت از قسمت های برداشت شده بازدید کنید. مقدار دانه در کاه ریخته شده در 

پشت کمباین، نحوه برش، دانه های داخل انبار و ... را مشاهده کنید.
4   در صورت مشاهده مشکالتی در برداشت مانند دانه در کاه )زیاد بودن سرعت باد پنکه( و ... حتماً 

به راننده تذکر دهید. 
5   تا پایان برداشت چگونگی برداشت و شاخص های جلوگیری از هدر رفت محصول را مورد ارزیابی قرار 

داده، پس از پر شدن انبار در هدایت کامیون به زیر بوم کمباین ایفای نقش کنید.
6   پس از پایان برداشت و محاسبه عملکرد در هکتار، گزارشی از چگونگی برداشت تهیه کرده و تحویل 

دهید.

روش برداشت: برداشت برنج به دو صورت دستی و مکانیزه صورت می گیرد. در برداشت دستی شالی با داس 
درو شده و داخل مزرعه قرار می گیرد )شکل7(. در صورتی که هوا آفتابی باشد روز بعد می توان شالی ها را 
خرمن کوبی نمود. در صورتی که هوا ابری باشد بهتر است شالی دو روز هوادهی شده، سپس خرمن کوبی انجام 
گیرد. در برداشت با دست، چنانچه بارندگی صورت گیرد و بارندگی ادامه دار باشد، سبب کاهش کیفیت محصول 
شالی می شود. برای نمونه، دانه ها بدرنگ شده و اصطالحاً خال دار می شوند. در این زمان جوانه زنی شلتوک روی 

خوشه نیز اتفاق خواهد افتاد. 

پژوهش
در خصوص نشانه های زمان برداشت برنج در منطقه خود با کشاورزان خبره و کارشناسان محلی مصاحبه 

کرده و این نشانه ها را پرس و جو کنید. آیا همه ارقام در منطقه شما با هم می رسند؟
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پژوهش
با مشاوره کارشناسان و زارعین خبره در منطقه، هزینه برداشتی به روش دستی را محاسبه نمایید و با 

روش مکانیزه مقایسه کنید.

برای برداشت دستی شالی در یک هکتار، 10 تا 15 
کارگر در روز نیاز است. 

شکل 7ـ برداشت دستی برنج

برداشت مکانیزه 
بودن  مناسب  برنج  برداشت  در  مهم  نکات  از  یکی 
است.  مزرعه  به  کمباین  ورود  براي  شالیزار  مزرعه 
زهکش  داشتن  کمباین،  ورود  برای  اساسي  شرط 
از  بعد  بتوان  تا  است  ناهمواری ها  نبودن  و  مناسب 
روز(  رسیدن محصول در کمترین زمان )حدود 10 
مزرعه را خشک کرد و ماشین های برداشت به راحتي 
در آن حرکت کرده و کار انجام دهند. برداشت مکانیزه 

می گیرد: انجام  دو صورت  به 
2  توسط کمباین مخصوص برنج 1  توسط دروگرها 

درو  را  ساقه  پایین  از  معموالً  دروگرها  دروگرها: 
نواری  به صورت  را  شده  درو  شالی های  و  می کنند 

 بر  روی زمین قرار می دهند )شکل۸(. در صورت آفتابی بودن می توان روز بعد شالی های درو شده را جمع آوری و
خرمن کوبی کرد.

مزایای استفاده از دروگرها: سرعت باالیی دارد، برای مثال، در یک روز یک فرد با دروگر می تواند 2 هکتار را درو 
کند. دوم اینکه کاه و کلش بیشتری از این طریق حاصل خواهد شد. سوم اینکه در مقایسه با روش دستی چون 
ساقه از پایین بریده می شود سبب نابودی تعدادی از الروهای کرم ساقه خوار برنج در زمان خرمن کوبی می شود. 
معایب استفاده از دروگرها: برداشت مزارعی که دچار ورس شده اند )خوابیده( غیرممکن است. دوم اینکه به 
علت برداشت بلندتر ساقه در مقایسه با دروی دستی، عملیات خرمن کوبی طوالنی تر خواهد شد و سوم اینکه 
اگر هوا بارانی شود در مقایسه با روش دستی مشکل بیشتری خواهیم داشت، چون ممکن است خوشه ها با 

سطح زمین تماس حاصل کنند.

شکل 8ـ درو شالیزار
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کمباین مخصوص برنج: کمباین های مخصوص برنج 
معموالً دارای چرخ شنی هستند که در اراضی خشک 
انجام  را  و خرمن کوبی  برداشت  می توانند  هم  نشده 
را  خرمن کوبی  و  درو  همزمان  چون  دهند.کمباین 
انجام می دهد کارایی بیشتری از دروگرها دارد. بسته 
به شرایط حداقل یک هکتار و حداکثر 3 هکتار را در 

روز درو و خرمن کوبی می کند )شکل9(. 

شکل 9ـ برداشت برنج با کمباین

معایب استفاده از کمباین: به علت رطوبت باال )20 درصد( در زمان برداشت، شلتوک باید بالفاصله به کارخانه 
شالیکوبی حمل شود تا وارد دستگاه خشک کن شده و محصول خشک شود. 

روش دیگر، درو محصول با ماشین است که بعد از کاهش رطوبت، خرمن کوبی با کمباین انجام مي شود و محصول 
برداشت شده احتیاج به خشک کردن شلتوک ندارد، ولي هزینه برداشت بیشتر از هزینه برداشت مستقیم است.

برداشت برنج 

تأیید  از  و پس  کنید  تهیه  برنج  برداشت محصول  برای  نیاز  مورد  وسایل  و  تجهیزات  از  1   فهرستی 
هنرآموز خود چند روز پیش از برداشت به مسئولین مربوطه تحویل دهید تا برای روز برداشت آماده 

شوند.
2   پس از پوشیدن لباس کار و رعایت نکات ایمنی و بهداشت فردی به مزرعه بروید.

3   شاخص های رسیدگی را بررسی و تاریخ برداشت محصول را متناسب با روش برداشت )با توجه به 
امکانات موجود و مساحت مزرعه مشخص شده( تعیین شود.

4   پس از تأیید تاریخ و روش برداشت از سوی هنرآموز در روز تعیین شده وسایل و تجهیزات مورد نیاز 
را تحویل بگیرید و در مزرعه مستقر شوید.

5   با روش تعیین شده برداشت را انجام دهید. ممکن است برداشت به صورت چند مرحله ای انجام شود 
و چند روزی طول بکشد یا شما مجبور شوید خارج از زمان آموزش کار کنید. با هماهنگی مسئولین 

هنرستان در صورت نیاز این کار را انجام دهید.
6   در هنگام برداشت شاخص های جلوگیری از هدر رفت محصول را مورد ارزیابی قرار داده و در ادامه 

کار روش انجام کار خود را اصالح یا به راننده کمباین یادآوری کنید.
7   در پایان برداشت ضمن محاسبه عملکرد در هکتار و تحویل وسایل، گزارش کار خود را تهیه کنید.

فعالیت
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برداشت ذرت دانه ای
زمان برداشت 

بعد از رسیدن فیزیولوژیکي ذرت )تشکیل الیه سیاه 
در محل اتصال دانه به چوب بالل( انتقال آب و مواد 
این  در  )شکل10(.  مي گردد  قطع  دانه  به  غذایی 
حالت دانه دارای 45 تا 50 درصد رطوبت است. در 
این مرحله ذرت آماده برداشت نیست و دارای مقدار 
برداشت  زمان  بهترین  واقع  در  است.  زیادی رطوبت 
ذرت دانه ای زمانی است که دانه ها سفت و رطوبت 

آن به 1۸ تا 22 درصد رسیده باشد. 

پژوهش
آیا رسیدگی فیزیولوژیکی با زمان برداشت دانه ذرت هم زمان است؟ اگر هم زمان نیست علت آن را بیان 

کنید.

شکل 10ـ تشکیل الیه سیاه در محل اتصال دانه به بالل

برداشت ذرت دانه ای به دو روش سنتی )دستی( و مکانیزه انجام می شود.
در روش سنتی یا دستی بالل ها در مرحله ای که دانه دارای رطوبت 20 تا 25 درصد باشد برداشت می گردد.

برداشت به روش سنتی: درصورتی که دانه دارای رطوبت 25 تا 40 درصد باشد و زارع به دالیل مختلف مانند 
احتمال وقوع بارندگی، سرد بودن هوا، مساحت کم مزرعه، ناکافی بودن تجربه و یا نبود کمباین، برداشت 
را به روش دستی انجام می دهد )شکل11(. در این روش چنانچه دانه را بین ناخن ها قرار داده و فشار دهیم 
شیره دانه از آن خارج نشود، بالل برداشت می شود و بعد از جدا کردن برگ های روی بالل، بالل لخت روی 

پالستیک یا پارچه در زیر آفتاب خشک می شوند. 
را  کپک زدگی  احتمال  شرایط  این  در  باال  رطوبت 
شرایط  این  از  جلوگیری  برای  و  می دهد  افزایش 
بایستی روزانه یک یا دو بار زیر و رو شوند تا رطوبت 
این شرایط  توده بالل ها در  تبخیر گردد.  نیز  زیرین 
و  گرما  رسیدن  مانع  زیرا  نشوند  انباشته  هم  روی 

می شود.  توده  زیر  بالل های  به  هوا  جریان 

شکل 11ـ برداشت دستی ذرت دانه ای

پوست دانه
بافت ذخیره ای

جنینی

الیه سیاه
پایک
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 برداشت مکانیزه 
در روش مکانیزه برای برداشت ذرت دانه ای زمانی که برگ ها به تدریج زرد شده و غالف های روی بالل شروع 
به خشک شدن نمایند می توان اقدام به برداشت نمود. از نظر ظاهری زمانی که 60 تا ۸0 درصد از غالف های 

برگ ها  و  اگر ساقه ها  باشند حتی  بالل خشک شده 
رطوبت  نمود.  شروع  را  برداشت  می توان  باشند  سبز 
زمان برداشت بر کیفیت دانه نقش مهمی دارد. بنابر این 
 30 زیر  بایستی  برداشت  هنگام  دانه  رطوبت  میزان 

درصد و حدود 22ـ 1۸ درصد باشد. 
کمباین های  از  دانه ای  ذرت  برداشت  برای  امروزه 
دارای هد مخصوص ذرت استفاده می کنند )شکل12( 
جداسازی  از  پس  و  جدا  ساقه  از  را  بالل  کمباین  و 
غالف های روی بالل دانه را نیز از بالل جدا می کند. 

شکل 13ـ برداشت ذرت دانه ای با کمباین و تخلیه انبار در کامیون

تعیین زمان برداشت ذرت دانه ای

1   پس از آماده به کار شدن با نام و یاد خدا لباس کار بپوشید و با رعایت نکات ایمنی به همراه هنرآموز 
خود به مزرعه بروید.

2   به طور تصادفی از چند بوته بالل جدا نمایید و میزان رطوبت آن را بررسی نمایید.
3   نشانه های ظاهری رسیدگی در غالف های روی چوب بالل را بررسی نمایید.

4   نشانه های رسیدگی در برگ ها )میزان زرد شدن برگ ها( و ارتباط آنها با میزان رطوبت دانه را بررسی 
کنید.

5   زمان رسیدگی را تعیین نمایید.
6   درصورت نرسیدن زمان رسیدگی، زمان بازدید بعدی را تعیین نمایید.

شکل 12ـ کمباین دارای هد مخصوص برداشت ذرت دانه ای

فعالیت
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گفت و گو
روش برداشت ذرت دانه ای در منطقه شما چگونه است؟ 

به نظر شما ماشین های برداشت می تواند محدودکننده کشت ذرت دانه ای باشد؟

برای آنکه ذرت برداشت شده قابل نگهداری در انبار باشد باید رطوبت دانه ها با استفاده از دستگاه های خشک کن 
به حداکثر 14درصد برسد درصورتی که دانه در رطوبت باالتر از 14 درصد انبار شود فاسد خواهد شد.

پژوهش
به نظر شما اهمیت درصد یا میزان رطوبت دانه جهت انبارداری در چیست؟ پیرامون آن پژوهش کرده و 

به همکالسی های خود آن را ارائه دهید.

برداشت کلزا
تاریخ برداشت: رسیدگی فیزیولوژیک کلزا هنگامی رخ می دهد که ساقه اصلی و شاخه های فرعی به رنگ کاهی، 
میوه ها زرد قهوه ای و دانه ها در درون میوه به رنگ قهوه ای تیره  یا سیاه دیده شوند. دو تا سه روز پس از رسیدگی 

فیزیولوژیکی روغن به باالترین میزان خود می رسد.
انتخاب زمان و نحوه برداشت تأثیر زیادی بر عملکرد و کیفیت دانه کلزا دارد. از آنجا که کلیه دانه های یک بوته 
کلزا هم زمان نمی رسند، برداشت زودهنگام سبب می شود مقدار زیادی از دانه ها نارس برداشت شوند. در این 
وضعیت میزان و کیفیت روغن کاهش می یابد و برداشت دیر هنگام به هردلیلی سبب خشک شدن بیش از اندازه 

غالف ها و ریزش آنها در مزرعه و کاهش عملکرد دانه می گردد.
رسیدن میوه ها، ابتدا در گل آذین ساقه اصلی و از قسمت پایین ساقه شروع شده، به  سمت باال گسترش می یابد، 
بنابراین نمی توان صبر کرد تا بوته ها پیش از برداشت به حالت کاماًل رسیده و خشک درآیند اما با توجه به روش 

و تجهیزات برداشت با درنظر گرفتن موارد زیر می توان زمان برداشت را تعیین کرد.
 برخی از ارقام دارای ریزش دانه هستند. در این ارقام زمان برداشت هنگامی است که غالف ها به رنگ قهوه ای 
شده باشند. در این حالت بوته را برداشت می نمایند و در مکانی روی هم می ریزند و سپس خرمن کوبی می نمایند. 

برداشت گیاهان روغنی

برداشت مزرعه ذرت

با توجه به شرایط و امکانات پس از آماده به کار شدن به یکی از روش ها )اولویت با روش مکانیزه( بعد از 
تعیین تاریخ برداشت و تأیید هنرآموز خود مزرعه ذرت را برداشت کنید. در هنگام برداشت شاخص های 
کنترل کار دستگاه را پیوسته بازبینی کرده در صورت مشاهده هدر رفت محصول توصیه های الزم و 
کرده،  محاسبه  را  عملکرد محصول  میزان  برداشت،  از  نمایید. پس  گوشزد  راننده  به  را  دلیل مشکل 

گزارش کار خود را تهیه کنید و تحویل دهید.

فعالیت



318

در ارقامی که ریزش وجود ندارد با خشک شدن غالف ها و رسیدن رطوبت دانه ها به ۸ درصد برداشت با کمباین 
غالت صورت می گیرد. 

برداشت کلزا را می توان به دو روش دستی، با کف بُرها  )غیرمستقیم( و برداشت با کمباین )مستقیم( انجام داد.
برداشت غیرمستقیم: زمان مناسب دروی کلزا وقتی است که 40 تا 50 درصد خورجین های ساقه اصلی تغییر رنگ 

داده و رطوبت دانه ها به حدود 25 درصد 
برسد. در این روش پس از برداشت، بوته ها 
به مدت 3 تا 7 روز در شرایط مزرعه و در 
بذرهای  تا  می گیرند  قرار  آفتاب  معرض 
سبز به رنگ تیره درآیند و پس از رسیدن 
رطوبت دانه به حدود 12 درصد، عملیات 

شکل 14ـ رسیدگی فیزیولوژیک در کلزاخرمن کوبی انجام شود. 

شاخه های  و  اصلی  ساقه  خورجین های  دانه های  درصد  تا90   ۸5 وقتی  روش،  این  در  مستقیم:  برداشت 
اولیه به رنگ قهوه ای روشن یا تیره متمایل شدند )رطوبت دانه حداکثر 12 درصد است(، می توان محصول 

باید  با کمباین برداشت نمود. در این حالت، تنظیمات کمباین  را 
به درستی انجام شود. چرخ   وفلک و هد کمباین تا حد ممکن باید در 
باالترین سطح قرار گیرد، به طوری که خورجین های کلزا را از پشت 
کمباین شود.  وارد  و ساقه کمتری  کند  کمباین هدایت  داخل  به 
ارتفاع هلیس از کف پالتفرم 12 تا20 میلی متر و فواصل در طرفین 
باید کاماًل یکسان و دور استوانه کوبنده ۸00 تا900 و سرعت فن 
350 تا450 دور در دقیقه تنظیم گردد. استفاده از هد مخصوص 
کلزا با تیغه برش عمودی در کاهش ریزش دانه بسیار مؤثر است. 

گفت و گو
به چه دلیل برداشت کلزا به روش غیرمستقیم توصیه نمی شود؟

شکل 15ـ برداشت مکانیزه کلزا

تعیین زمان برداشت کلزا

با نام و یاد خدا لباس کار بپوشید و با رعایت نکات ایمنی به همراه هنرآموز خود به مزرعه کلزا بروید 
و پس از بررسی نشانه های رسیدگی در غالف ساقه اصلی و ساقه های فرعی و تعیین رنگ دانه زمان 

برداشت در منطقه یا هنرستان خود را تعیین نمایید.

فعالیت



پودمان 5: برداشت گیاهان زراعی )غالت و صنعتی(

319

پژوهش
را  کلزا  دانه  مجاز  ریزش  میزان  خبره  کمباین داران  و  کشاورزی  ماشین های  کارشناس  با  مشاوره  در 
پرس و جو کنید. راه های جلوگیری از ریزش دانه را نیز پژوهش کنید. ارزش ریالی متوسط میزان ریزش 

دانه در منطقه خود را محاسبه کنید.

برداشت آفتابگردان
برداشت آفتابگردان بعد از مرحله رسیدگی فیزیولوژیک صورت می گیرد. رسیدگی فیزیولوژیک زمانی است که 

پشت طبق زرد و براکته هاي اطراف آن قهوه اي شوند )شکل16(. در 
این مرحله رطوبت دانه حدود 30 تا 35 درصد و رطوبت طبق 70 
از رطوبت سنج می توان در مراحل مختلف  استفاده  با  درصد است. 

میزان رطوبت دانه را اندازه گیری کرد. 
کاهش  به منظور  و  فیزیولوژیک  رسیدگی  زمان  در  دستي  برداشت 
خسارت پرندگان، کاهش ریزش دانه و یا به علت نداشتن کمباین 

می گیرد.  صورت 
متراکم  روی هم  برداشت  از  بعد  آفتابگردان  طبق های  درصورتی که 
شوند به سرعت گرم شده و کپک می زنند، بنابراین در صورت برداشت 

دستی باید بالفاصله بعد از برداشت دانه ها را از طبق جدا کرد.
در  فیزیولوژیک  رسیدگی  مرحله  16ـ  شکل 

آفتابگردان

شکل 18ـ نوعی رطوبت سنج شکل 17ـ روش های سنتی برای جداکردن دانه از طبق
دانه

برداشت مکانیزه کلزا

درتاریخ تعیین شده به همراه هنرآموز خود به مزرعه کلزا بروید پس از مشخص کردن حد و حدود 
مزرعه برای راننده کمباین، در هنگام برداشت شاخص های کنترل کار دستگاه را پیوسته بازبینی کرده، 
درصورت مشاهده هدر رفت محصول توصیه های الزم و دلیل مشکل را به راننده گوشزد نمایید. پس از 

برداشت میزان عملکرد محصول را محاسبه کرده، گزارش کار خود را تهیه و تحویل دهید.

فعالیت
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که  زمانی  آفتابگردان  طبق  رنگ  19ـ  شکل 
است. درصد   15 تا   10 دانه  رطوبت 

در مرحله رسیدگی فیزیولوژیک نمی توان با کمباین عملیات برداشت 
را انجام داد و الزم است رطوبت دانه به حدود10 تا 15 درصد برسد 

که در این مرحله رنگ طبق ها قهوه ای می شوند )شکل19(. 
در شرایطی که محدودیت فصل وجود دارد به منظور سرعت دادن 
و  شیمیایی  مواد  برخی  از  طبق  و  برگ  و  شاخ  شدن  خشک  به 
علف کش )مانند پاراکوات( در مرحله رسیدگی فیزیولوژیک استفاده 
می شود. در این صورت می توان حدود 15 تا 20 روز برداشت را 

انداخت. جلوتر 

تعیین تاریخ کاشت

پس از آماده به کار شدن، با استفاده از اطالعات شکل )20( در زمان های احتمالی به مزرعه رفته، تاریخ 
برداشت را متناسب با روش برداشت تعیین کنید و به تأیید هنرآموز خود برسانید.

درصد رطوبت دانه

35ـ 30% ) رسیدگی بیش از %35
20ـ 15%فیزیولوژیک(

زودخیلی زود

کمتر از 8%10ـ 8%11ـ 9%15ـ %10

خیلی دیرمناسب ترین زمان برداشتبرداشت امکان پذیر

شکل20ـ  زمان برداشت مناسب آفتابگردان بر اساس درصد رطوبت دانه

فعالیت
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برای برداشت با کمباین الزم است از هد مخصوص مجهز به سینی ها استفاده شود تا میزان ریزش در هنگام 
برداشت به کمترین مقدار برسد )شکل21(. 

شکل 21ـ برداشت توسط کمباین )الف( هد برداشت آفتابگردان با سینی مخصوص )ب(

)ب()الف(

پژوهش
در منطقه شما برداشت آفتابگردان به چه روشی انجام می شود؟

گفت و گو
ـ هد برداشت آفتابگردان چه تفاوتی با هد مخصوص گندم دارد؟

ـ در برداشت توسط کمباین چه مواردی باید رعایت شود؟

برداشت آفتابگردان با روش دستی

1   با نام و یاد خدا لباس کار بپوشید و در گروه های 4 نفره وارد مزرعه آموزشی آفتابگردان شوید.
2   طبق ها را با استفاده از داس یا هر وسیله مناسب دیگر ببرید و در تریلی بریزید. 

3   پس از انتقال طبق ها در محل مناسب بالفاصله دانه ها را از طبق جدا کنید.
4   در مراحل مختلف دانه ها را زیرورو نمایید تا به رطوبت مناسب )10ـ ۸ درصد( برسد. سپس در 

نمایید. انبار  و  بسته بندی مخصوص قرار دهید 
5   در پایان کار پس از تحویل وسایل، میزان عملکرد مزرعه را محاسبه کرده و گزارش کار برداشت را 

تهیه کنید و تحویل دهید.
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انبارداری خشک شوند در غیر این صورت  از  برداشت الزم است قبل  از  دانه های حاصل  خشک کردن دانه: 
به سرعت کپک زده و کیفیت محصول تولید شده کاهش خواهد یافت. در شرایط سنتی خشک کردن دانه ها 
به روش پخش و جابه جایی پیوسته دانه ها در یک مکان مسطح انجام می شود. بسته به شرایط آب و هوایی 
خشک شدن دانه در مدت3 تا 7 روز صورت می گیرد. برای سریع تر خشک شدن دانه ها می توان از خشک کن 
تا  می رسند50  روغن کشی  به مصرف  که  دانه هایی  برای  حرارت خشک کن  درجه  است  بهتر  کرد.  استفاده 
60 درجه سلسیوس و برای دانه هایی که به عنوان بذر مورد استفاده قرار خواهند گرفت، کمتر از 40 درجه 
سلسیوس باشد )دمای باالتر به جنین بذر صدمه می زند(. در هنگام خشک کردن باید جریان هوا یکنواخت 
باشد چون سبب خشکی غیریکنواخت دانه ها شده و یا با جمع شدن کرک های جدا شده از دانه در محیط 

خشک کن ممکن است سبب آتش سوزی شود. 
انبارداری دانه آفتابگردان: بهتر است آفتابگردان بالفاصله بعد از برداشت تحویل کارخانه روغن کشی یا محل 
خرید شود. در غیر این صورت خسارت آفات انباری و بیماری های قارچی می تواند فراوان باشد. سه عامل 
زمان، دما و رطوبت نقش اصلی را در انبارداری آفتابگردان دارند. با نگهداری طوالنی مدت درصد جوانه زنی 
آفتابگردان کاهش می یابد و بسته به شرایط نگهداری بعد از 3 سال درصد جوانه زنی تا بیش از 50 درصد 
درجه   5 از  کمتر  دما  و  درصد  از 10  کمتر  باید  دانه  رطوبت  مدت،  کوتاه  نگهداری  برای  می یابد.  کاهش 

باشد.  سلسیوس 

پژوهش
چگونگی تأثیر سه عامل زمان، دما و رطوبت در انبارداری آفتابگردان را از منابع معتبر علمی پژوهش کنید 

و نتیجه پژوهش خود را در کالس ارائه دهید. 

برداشت سویا
زمان برداشت 

رطوبت دانه در زمان برداشت، باید 13 تا 14درصد باشد. برداشت دانه سویا با رطوبت بیش از 15 درصد سبب 
وارد آمدن خسارت و مشکالت نگهداري خواهد شد و کمتر از 12 درصد سبب شکستن و ریزش دانه مي شود. 

برداشت مکانیزه آفتابگردان

در تاریخ تعیین شده به همراه هنرآموز خود به مزرعه آفتابگردان بروید. پس از مشخص کردن حد و 
حدود مزرعه برای راننده کمباین، در هنگام برداشت شاخص های کنترل کار دستگاه را پیوسته بازبینی 
کرده درصورت مشاهده هدر رفت محصول توصیه های الزم و دلیل مشکل را به راننده گوشزد نمایید. 
پس از برداشت میزان عملکرد محصول را محاسبه کرده، گزارش کار خود را تهیه کنید و تحویل دهید.

فعالیت



پودمان 5: برداشت گیاهان زراعی )غالت و صنعتی(

323

پژوهش
زمان رسیدگی نیام های سویا در یک بوته چگونه است؟

هنگامي که 90 درصد غالف هاي سویا به رنگ قهوه ای مایل به زرد باشند، حداکثر 10 تا 15 روز بسته به 
شرایط منطقه کاشت، زمان الزم است تا مزرعه به صورت مکانیزه قابل برداشت شود.

گفت و گو
آیا باال بودن میزان رطوبت در دانه غالت مانند گندم و دانه های روغنی در هنگام برداشت به یک اندازه 

سبب کاهش کیفیت دانه می شود؟

درصورتی که خطر ریزش نیام ها وجود داشته باشد محصول را کمی زودتر و قبل از زرد و خشک شدن نیام، 
برداشت و در خرمن گاه جمع آوری می نمایند. در موقع برداشت نباید سویا را از ریشه کند و باید آن را با داس 

قطع نمود تا موقع خرمن کوبی به شن و خاک آلوده نشود.

شکل 22ـ برداشت دستی سویا و غالف های قهوه ای مایل به زرد

تعیین زمان برداشت سویا

1   به مزرعه سویا بروید و تغییر رنگ نیام ها را بررسی کنید.
قسمت های  در  تصادفی(  به طور  بوته   10 )حداقل  مختلف  بوته های  در  نیام ها  نمودن  باز  از  2   پس 

نمایید. بررسی  را  برگ  و  و رنگ ظاهری ساقه  دانه  رنگ  مزرعه رنگ غالف،  مختلف 
3   میزان رطوبت دانه های نیام ها را با رطوبت سنج مشخص نمایید )شکل17(. 

4   تاریخ برداشت را تعیین و پس از تأیید هنرآموز خود فهرست وسایل را تهیه کرده و هماهنگی الزم 
برای برداشت را انجام دهید.

فعالیت
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وارد شدن آسیب های  از  مانند جلوگیري  باکیفیت مطلوب کنترل عواملی  استحصال روغن و کنجاله  براي 
رطوبتی و حرارتی به دانه، کنترل زمان انبارداری بررسی و مورد توجه ویژه قرار گیرد. درصورت باال بودن 

رطوبت باید میزان رطوبت دانه را قبل از انتقال به انبار با استفاده از هوادهی کاهش داد.

برداشت سیب زمینی
  سرزنی سیب زمینی: یکی از مشکالت انبارداری سیب زمینی، راه یافتن برخی از غده های نارس است که 

معموالً هم آمادگی الزم برای آلوده شدن به بیماری ها را دارد و هم به دلیل تنفس باال باعث ایجاد گرما و 
رطوبت در انبار می شود. برای جلوگیری از این مورد می توان آبیاری های آخر سیب زمینی را با تأخیر انجام 
داد )حدود 10 روز قبل از سرزنی( و حداقل 10 تا 15 روز قبل از برداشت نسبت به حذف اندام های هوایی 
گیاه اقدام کرد تا پوست غده شکل بگیرد. هنگامی که کمتر از 40 درصد از شاخ و برگ سیب زمینی در مزرعه 

به طور طبیعی زرد و خشک شده باشد برای سر زنی مناسب است. 

شکل 23ـ برداشت مکانیزه سویا

برداشت گیاهان غده ای

برداشت سویا

1   با توجه به شرایط و امکانات، روش برداشت و زمان آن را تعیین کرده، فهرست تجهیزات را تهیه 
کنید و با تأیید هنرآموز هماهنگی الزم جهت عملیات برداشت را انجام دهید.

2   درصورت برداشت دستی در زمان تعیین شده عملیات درو و پس از جمع آوری در خرمن گاه و خشک 
شدن محصول خرمن کوبی را انجام دهید.

3   درصورت برداشت مکانیزه نیز در هنگام برداشت نظارت کنید و مرتب از قسمت های برداشت شده 
انبار کمباین بازدید نمایید. درصورت مشاهده هرگونه مشکل که سبب هدر رفت محصول و یا  و 
ناخالصی و یا شکستگی دانه ها می شود از راننده بخواهید تنظیمات کمباین را اصالح نماید. در هنگام 

تخلیه نیز بر تخلیه انبار کمباین و هدایت کامیون در زیر بوم کمباین ایفای نقش کنید.
4   در پایان میزان عملکرد مزرعه را محاسبه و گزارشی از چگونگی برداشت تهیه کنید و ارائه دهید. 

فعالیت
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سرزنی به صورت مکانیکی با ماشین )شکل24( و یا از طریق شیمیایی و 
با استفاده از علف کش ها انجام می شود. در صورت استفاده از علف کش 
باید توجه داشت رطوبت خاک درحد ظرفیت مزرعه باشد و هوا گرم 
نباشد. در غیر این صورت ممکن است غده ها در محل اتصال به استولون 

سیاه شوند. 

شکل 24ـ سرزنی سیب زمینی

پس از سر زنی حدود 2 تا 3 هفته تا برداشت محصول، زمان الزم است تا غده ها فرصت کافی برای پوست گیری 
داشته باشند و حساسیت آنها به پوسته پوسته شدن و خرد شدن کاهش یابد )شکل 25»ب«(. 

در غده های رسیده، پوست غده با حداکثر فشار انگشت دست از غده جدا نمی شود و در غیر این صورت غده ها 
نارس است. 

ج( غده پوست بندی شدهب( غده نارسالف( مزرعه سیب زمینی آماده برداشت

شکل 25ـ غده های نارس و پوست بندی شدۀ سیب زمینی

کنترل مزرعه در زمان برداشت
عواملی که میزان خسارات وارده به غده ها را هنگام برداشت کاهش می دهد:

  برداشت به موقع و تا حدودی دیرتر در مقایسه با برداشت زودهنگام

سرزنی مزرعه سیب زمینی

1   با هنرآموز خود هماهنگ نمایید و به مزرعه سیب زمینی بروید.
2   به دقت تغییر رنگ بوته ها را بررسی نمایید.

3   اگر حدود 35 تا40 درصد بوته ها رنگ زرد داشته باشند زمان سرزنی است.
4   سرزنی برگ ها را انجام داده و برگ ها را از زمین خارج کنید.

فعالیت
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  سرعت مناسب دستگاه برداشت )با توجه به بافت، درجه حرارت، میزان آب خاک و نیز دمای غده و نوع 

رقم مورد کشت باید تنظیم شود(. 
  میزان آب و شادابی غده ها باید درحد مناسبی باشد.

  دمای غده ها باید درحد مناسبی باشد.

  بافت خاک و نوع آماده سازی آن طی مرحله کاشت تا برداشت اهمیت دارد.

پژوهش
عوامل مؤثر در کاهش عملکرد در زمان برداشت در منطقه خود را بررسی نمایید و در کالس درس به 

هنرآموز خود گزارش دهید.

برداشت سیب زمینی ممکن است با دستگاه های کششی که در عقب تراکتورها حرکت می کنند، انجام شود. 
در این حالت سیب زمینی ها پس از الک شدن خاک، بر روی زمین قرار می گیرند و سپس جمع آوری می شوند 

)شکل26(. 

شکل 26ـ برداشت و جمع آوری سیب زمینی با دستگاه غده کن

برداشت نیمه مکانیزه سیب زمینی

1   دو تا سه هفته پس از سرزنی هنگامی که رطوبت مزرعه کمتر از حد گاورو رسید پس از آماده به کار 
شدن با نام و یاد خدا وسایل و تجهیزات مورد نیاز را تحویل گرفته و آماده به کار کنید.

اقدام به برداشت  از اتصال به تراکتور و تنظیمات الزم  2   دستگاه غده کن را آماده به کار کنید. پس 
نمایید. محصول 

3   هنگام برداشت تنظیمات را کنترل و در صورت نیاز اصالح نمایید.
4   پس از چند ساعت با توجه به شرایط )نم خاک( اقدام به جمع آوری کنید.

5   در پایان پس از محاسبه عملکرد محصول، گزارش کار برداشت را تهیه کنید و تحویل دهید.
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در سطوح زیرکشت بزرگ و کشت و صنعت ها ممکن است از کمباین های برداشت استفاده شود که در این 
حالت محصول برداشت شده با وسیله نقلیه مجاور منتقل و یا در برخی از انواع پیشرفته تر در مخزن کمباین 

ذخیره می شود )شکل 27(.

شکل 27ـ برداشت سیب زمینی با دستگاه کمباین

کنترل پس از برداشت 
همه ساله معموالً مقداری از غده های سیب زمیني که در آخر فصل زراعی برداشت می شوند برای آنکه در سال 
آینده به عنوان بذر یا غده خوراکی مورد استفاده واقع شوند، الزم است به انبارها یا سردخانه هایی که به همین 
منظور تهیه شده اند منتقل شوند. نگهداری سیب زمینی به عنوان یک موجود زنده در چنین شرایطی اگر با 
توجه به اصول فنی دقیق انجام نشود تلفات و ضایعات فراوانی را در پی دارد. بر این اساس رعایت موارد زیر 

در کاهش میزان تلفات و ضایعات سیب زمینی در انبار و سردخانه مؤثر است. 

برداشت مکانیزه سیب زمینی

1   با هنرآموز خود هماهنگ نمایید و به مزرعه سیب زمینی بروید.
2   به دقت تغییر رنگ بوته ها را بررسی نمایید.

3   اگر حدود 35 تا40 درصد بوته ها رنگ زرد داشته باشند، زمان سرزنی است.
4   سرزنی برگ ها را انجام داده و برگ ها را از زمین خارج کنید.

و  نموده  را چک  بودن دستگاه  تنظیم  بررسی و شاخص های  را  برداشت  برداشت چگونگی  5   هنگام 
او بخواهید تنظیمات دستگاه را اصالح نماید. از  به راننده کمباین اطالع دهید و  نیاز  درصورت 

6   در پایان پس از محاسبه عملکرد محصول، گزارش کار برداشت را تهیه کنید و تحویل دهید.
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ترمیم و آماده سازی غده ها برای انبارداری
درصورتی که فصل رشد و یا عوامل دیگر اجازه رسیدگی کامل غده را ندهد می توان رشد پوست و ترمیم 
بافت های سیب زمینی های برداشت شده را با دما و رطوبت مصنوعی )۸5 درصد( کامل کرد. در جدول )1( 

تعداد روز الزم برای فرایند ترمیم غده با توجه به دما نشان داده شده است.

جدول 1ـ تعداد روز الزم برای فرایند ترمیم غده با توجه به دمای به کار گرفته شده

کامل شدن مرحله 
چوب پنبه ای

آغاز چوب پنبه ای 
شدن

تشکیل پوست 
کامل

پوست زایی 
جزئی

دما )درجه 
سلسیوس(

63   ـ 2۸ 2۸ 42ـ 21 14ـ 7 ـ  5   5/2
16ـ 9 14ـ 7 14ـ 7 4 10
7ـ 5 5   ـ 3 6   ـ 3 2ـ 1 20

در دمای پایین )4 درجه سلسیوس( نشاسته موجود در غده به قند تبدیل و اصطالحاً سیب زمینی شیرین 
می شود. چیپس تولیدی در این حالت به رنگ تیره درمی آید و مناسب نیست. برای سیب زمینی های خوراکی 
در انتهای دوره انبارداری باید دما افزایش یابد تا قندها به نشاسته تبدیل شوند و برای سیب زمینی فرآوری 

شده باید دمای انبار در کل دوره 10ـ 7 درجه سلسیوس باشد.  

 شرایط الزم برای انبارداری سیب زمینی 
پس از التیام زخم های موجود روی غده ها، باید در شرایط مناسب نگهداری شوند. غده ها به عنوان یک اندام 
زنده در شرایط نامناسب نگهداری می توانند دچار یخ زدگی )دمای پایین( و یا سبز شدن )دمای باال( شوند. 

برخی از نکات که در انبارداری سیب زمینی باید به آن توجه کرد عبارت اند از: 
ـ  5 ردیف به شکل پارت چینی و با رعایت فاصله از دیوارها و پارت ها )شکل29( 1  ارتفاع گونی ها حداکثر 6  

2  رعایت رطوبت نسبی 90ـ ۸5 درصد
3  دمای مناسب انبارداری برای سیب زمینی های بذری 4ـ2 درجه سلسیوس، برای سیب زمینی های خوراکی 

5 ـ4 درجه سلسیوس و برای سیب زمینی های با مصارف صنعتی 7 درجه سلسیوس است.

شکل 28ـ نحوه نگهداری غده های سیب زمینی در انبار و سردخانه
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شکل 29ـ ارتفاع و ردیف های پارت چینی 
گونی های سیب زمینی

4  برای تهویه هر تن سیب زمینی در هر شبانه روز 5  ـ4 متر مکعب 
هوا نیاز است.

سیب زمینی  برای  و  غیرمستقیم  نور  بذری  سیب زمینی  برای    5
است. الزم  تاریکی  خوراکی 

برداشت چغندرقند
زمان برداشت: از لحاظ وضعیت ظاهري، در هنگام رسیدگی محصول معموالً باید رنگ برگ هاي چغندرقند 
به صورت سبز مایل به زرد و حالت توقف رشد کلی مزرعه و پیري برگ هاي مسن و افتادگی تاج پوشش 

بوته ها مشخص باشد.
رسیدگي تکنولوژیکي زماني اتفاق مي افتد که غده ها داراي بیشترین درصد قند در زمان برداشت باشند. 

پژوهش
برداشت چغندر قند در منطقه شما در چه محدوده زمانی انجام می شود؟

پژوهش
اثر زمان قطع آبیاري قبل از برداشت چغندرقند را بررسي نمایید و در کالس درس گزارش کنید.

شرایط برداشت چغندرقند: در زمان برداشت چغندرقند، الزم است رطوبت خاک مزرعه درحد مناسب و به 
اصطالح در حالت گاورو )کمتر از ظرفیت زراعی و بیشتر از نقطه پژمردگی( باشد به طوري که اگر خاک در 
زمان برداشت خشک باشد، موجب شکستگی ریشه از منطقه دم می شود و وجود رطوبت بیش از حد نیز موجب 
می شود تا خاک همراه ریشه به صورت گل )اُفت خاک( افزایش یابد و همچنین موجب ِگل کوب شدن خاک 
مزرعه و بروز مشکالت بعدي مي شود. جهت برداشت صحیح و کاهش ضایعات برداشت، تنظیم دقیق ماشین هاي 
برداشت و همچنین دقت افراد و نیروهاي کارگري درگیر در امر برداشت، با توجه به وضعیت مزرعه ضروری است.

پراکنش قند در قسمت هاي مختلف ریشه چغندرقند: ریشه چغندرقند در زمان برداشت و تحویل به کارخانه 
قند بسته به روش سرزنی ریشه، ممکن است به حالت های مختلف شامل ریشه کامل، ریشه بدون سر و ریشه 
بدون سر و طوقه باشد. با توجه به پراکنش عیار قند در ریشه و ناخالصی ها در ناحیه طوقه )5 درصد( عملیات 
سرزنی الزم و ضروری می باشد. بیشترین میزان ناخالصی در ناحیه طوقه و دم مشاهده می شود. میزان درصد 

قند در ناحیه طوقه 7 تا ۸ درصد است اما به دلیل وجود ناخالصی ها در همین ناحیه بایستی حذف گردد.
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قسمت )طوقه + سر( بایستي به طور کامل حذف شود. اگرچه این قسمت داراي درصد قند باالیي است اما 
به دلیل ناخالصي ها و جلوگیري از کریستاله شدن قند بایستي حذف گردد.

با  قند  چغندر  ریشه  سرزنی  مناسب  شیوه  30ـ  شکل 
)چپ(  دست  با  یا  و  )راست(  برداشت  کمباین 

نحوه  تأثیر  و  ناخالصی ها )وسط(  و  پراکنش عیار )چپ(  شکل 31ـ 
برداشت ضایعات  روی  قند  چغندر  ریشه  )راست(  سرزنی 

روش های برداشت چغندر قند 
چغندر قند به سه روش دستی، نیمه مکانیزه و مکانیزه برداشت می شود.

  برداشت با وسایل دستی: در زراعت هاي کرتی و غیرردیفی، معموالً ریشه ها به وسیله بیل از خاک خارج 

می شوند، سپس آنها را در محلی از مزرعه به صورت کپه هاي کوچک جمع آوري کرده و با کاردهای مخصوص 
طوقه زنی را انجام می دهند و پس از پایان یافتن برداشت، به کارخانه قند حمل می کنند. در شرایط عادي، 
یک نفر کارگر در هشت ساعت کار با وسایل دستی به طور متوسط قادر خواهد بود یک تُن چغندرقند را از 
زمین کنده، سرزنی و بارگیري کند. یعنی براي برداشت یک هکتار چغندرقند 40 تُنی نیاز به 30 الی 40 

نفر کارگر است. 

مشاهده سلول هاي ذخیره کننده قند

1   با نام و یاد خدا لباس کار بپوشید و به مزرعه چغندرقند بروید.
2   با رعایت نکات ایمني 3 غده از مزرعه را جدا نمایید.
3   در غده شماره 1 دقیقاً زیر محل طوقه را برش دهید.

4   در غده شماره 2 از قسمت میاني غده برش دهید.
5   در غده شماره 3 از قسمت پاییني غده برش ایجاد کنید.

6   در هر 3 غده به دوایر هم مرکز دقت کنید و تعداد آنها را شمارش نمایید.
7   کدام غده داراي دوایر بیشتري مي باشد؟

8   دوایر هم مرکز سلول هاي پارانشیمي ذخیره کننده قند مي باشند. 

فعالیت

نحوه سرزنیمقدار ضایعات

پراکنش توزیع ناخالصی ها)%(
عیار)%(
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شکل 32ـ برداشت دستی چغندر قند

  برداشت با وسایل مکانیکی: ماشین هاي مختلفی جهت برداشت چغندرقند ساخته شده است. برخی از 

آنها ریشه هاي چغندرقند را کاماًل از خاک خارج کرده و در مسیر خود باقی می گذارند و پس از آنکه ریشه 
و برگ هاي اضافی آنها به وسیله کارگران قطع شد، آنها را جمع آوري می کنند و به داخل کامیون می ریزند. 
برخی از وسایل مکانیکی، عملیات سرزنی را نیز انجام می دهند. این وسایل با کاردهاي مخصوصی که دارند، 
ابتدا برگ ها و دمبرگ ها را از محل اتصال به قسمت سر قطع می کنند )تاپر( و سپس توسط وسایل مکانیکی 
مخصوص خروج ریشه و یا وسایل و یا کمباین هاي مخصوص، ریشه را از زمین خارج می کنند. در زراعت هاي 
ردیفی این کار با چغندرکن هاي یک یا دو ردیفه انجام می شود )لیفتر( یک دستگاه چغندرَکن دو ردیفه در 

طول هشت ساعت کار متوسط، قادر است حدود سطح 3/5 هکتار زمین را برداشت کند. 

شکل 34ـ کمباین برداشت خودگردان هولمر

شکل 33ـ برداشت نیمه مکانیزه چغندر قند

  برداشت با کمباین: کمباین هایی که جهت برداشت چغندرقند به کار می روند، انواع مختلفی دارند. برخی 

از آنها ابتدا برگ ها را قطع و در مخزنی جمع آوري می کنند. عده اي دیگر، برگ ها را قطع و به صورت قطعات 
ریز در سطح زمین به طور یکنواخت پخش می کنند. بعضی از کمباین هاي برداشت چغندرقند پس از قطع 
برگ ها، ریشه ها را نیز خارج کرده و در روي زمین به صورت ردیفی باقی می گذارند. برخی دیگر، ریشه ها را 
در مخزنی جمع آوري می کنند و هنگامی که مخزن آن پر شد، آنها را در گوشه اي از مزرعه و یا داخل کامیون 
تخلیه می کنند. برخی از وسایل برداشت چغندرقند عملیات سر زدن و قطع برگ ها، برداشت ریشه و بارگیري 

را به طور کامل و یک جا انجام می دهند )شکل 34(.



332

نگهداری چغندرقند در سیلوی کنار مزرعه: با توجه به اینکه ریشه چغندرقند اندامی ذخیره اي و زنده است، 
حالت مطلوب آن است که بالفاصله پس از برداشت از مزرعه به کارخانه قند تحویل و مصرف شود. در شرایطی 
که الزم به نگهداري ریشه چغندرقند درکنار مزرعه باشد، توصیه می شود ریشه هاي پوسیده از توده حذف شوند 
و تمیز درحالتی که کمترین ضربه و صدمه به آنها وارد شود، در محل مناسبی در کنار مزرعه نگهداري شوند. 
محل نگهداري باید با مقداري خاک از سطح زمین بلندتر باشد تا در هنگام بارندگی، آب در کف سیلو جمع 
نشود. ارتفاع توده چغندرقند حداکثر1/5 تا 2 متر و عرض آن حدود 2 متر و طول آن بسته به مقدار ریشه و 
درصورت امکان درجهت شمالی جنوبی قرار داده می شود. جهت جلوگیري از یخ زدگی و همچنین کاهش تبخیر 
آب محتوي ریشه، الزم است روي سیلوي با الیه نازکی به ضخامت حدود 20 سانتی متر از کلش گندم یا بقایاي 
اندام هوایی چغندرقند و یا کیسه پالستیکی پوشانده شود. در ضمن، محل سیلوي کنار مزرعه بایستی تا حد 
امکان نزدیک جاده باشد که امکان بارگیري و حمل آن با کامیون به کارخانه قند فراهم باشد.  توصیه می شود 

چغندرقند بعد از برداشت و قبل از سیلو، خاک گیري و توسط شیرآهک سه درصد آغشته شود.

پژوهش
در منطقه شما کدام یک از روش هاي برداشت چغندرقند انجام مي شود؟ معایب و محاسن روش برداشتي 

در منطقه خود را بررسي کنید.

شکل 35ـ پوشش سیلوی کنار مزرعه با )الف( کلش گندم، )ب( بقایای اندام هوایی چغندرقند و )پ( گونی پالستیکی
)پ()ب()الف(

برداشت چغندرقند

   تاریخ برداشت را با توجه به روش برداشت و مشاوره با کارشناسان و هماهنگی کارخانه تعیین کنید. 

سپس فهرست تجهیزات و وسایل مورد نیاز برای برداشت چغندر قند را با توجه به شرایط و امکانات 
تهیه کرده و به تأیید هنرآموز خود برسانید.

   پس از پوشیدن لباس کار و رعایت بهداشت فردی و ایمنی کار، تجهیزات و وسایل برداشت را آماده 

به کار نمایید.
   درصورتی که روش برداشت دستی باشد با استفاده از بیل مخصوص با نام و یاد خداوند روزی دهنده 

فعالیت
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اقدام به درآوردن غده های چغندرقند نمایید )رعایت فاصله و عمق نفوذ بیل موجب نشکستن غده ها 
می شود(. پس از درآوردن آنها را در کپه های کوچک در وسط کرت جمع آوری کرده سپس با کارد 
طوقه زنی را انجام دهید. زمانی که برداشت شما به اندازه ظرفیت کامیون یا تریلر حمل شد بارگیری 
کنید و به کارخانه بفرستید. یادآوری می شود اساس انجام این کار به صورت گروهی است. رعایت نوبت 
و عدالت در تقسیم کار بسیار ضروری است. جابه جایی وظایف کاری موجب تجربه کردن همه مراحل 

کاری و خسته نشدن و تقسیم عادالنه کار می شود.
   درصورت برداشت نیمه مکانیزه دستگاه را پس از آماده به کارکردن به تراکتور متصل کرده، تنظیمات 

الزم را برای سرزنی و کندن غده ها انجام دهید. سپس با عبور کامیون یا تریلر در بین ردیف های 
غده های درآورده شده آنها را بارگیری کنید و به کارخانه انتقال دهید.

با مسئولین هنرستان برای حضور راننده ماشین     درصورت مکانیزه بودن برداشت ضمن هماهنگی 

برداشت در تاریخ تعیین شده هنگام برداشت چگونگی برداشت را مورد ارزیابی قرار دهید. شکستگی 
غده ها و یا زیر خاک ماندن غده ها را بررسی کنید. درصورت بیشتر بودن از حدمجاز راننده را مطلع 
کنید و از او بخواهید تنظیمات را اصالح نماید. همچنین هنگام بارگیری از طریق نوار نقاله یا تخلیه 

انبار در کامیون نظارت کنید که غده ها به زمین نریزد.
   در پایان کار ضمن محاسبه عملکرد محصول، گزارش کار برداشت را آماده کرده و تحویل دهید.

برداشت پیاز
عملیات قبل از برداشت 

شرایط برگ های پیاز یک شاخص خوب از رسیدگی و وضعیت عمومی سوخ پیاز است.
سوخ پیاز محل ذخیره و نگهداری مواد غذایی در پیاز است که باید قبل از برداشت کاماًل رسیده باشد. زمانی 
این اتفاق می افتد که برگ های باالی سوخ ها خم شده و روی زمین می افتند. این عالمت به عنوان یک راهنمای 

با بررسی و برداشت تعدادی نمونه  تا  عملی برای کشاورزان است 
از سوخ ها به طور دقیق تری از رسیدگی محصول برای برداشت آگاه 
شوند؛ و زمانی که تعداد بوته های خوابیده در مزرعه به 70 تا ۸0 

درصد کل بوته ها رسید، محصول آماده برداشت خواهد بود.
برداشت می تواند زودتر از زمانی که 50 تا ۸0 درصد از بوته افتاده 
باشد هم انجام گیرد اما در این زمان هنوز پیازها به خوبی پوست 
نگرفته و در زمان انبارداری و نگهداری پیازها دچار خسارت بیشتری 

می شوند. 

شکل 36ـ ساقه های هوایی روی زمین 
خوابیده شده
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را قطع  آبیاری  برداشت  از  تا 20 روز قبل   14 برداشت کنیم معموالً  از موقع  درصورتی که بخواهیم زودتر 
می نمایند و یک هفته قبل از برداشت باید ساقه های هوایی را به وسیله تراکتور یا غلتک روی زمین خوابانید. 

این کار به نگهداری پیاز در زمان پس از برداشت و انبارداری کمک می نماید. 
درصورت برداشت دستی، پیازها بین 3 تا 10 روز در سطح مزرعه رها می شوند و پس  از آن به وسیله دست،  
قیچی یا ماشین مخصوص اقدام به قطع برگ ها و اندام هوایی می شود. درصورتی  که امکان خشک کردن محصول 
به صورت طبیعی نباشد باید به صورت مصنوعی و با در معرض جریان هوای گرم قرار دادن محصول به مدت 4 تا 
۸ روز )حداکثر تا دمای 30 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 60 تا 70 درصد به میزان 2 تا 2/5 مترمکعب در هر 
دقیقه( پیازها را خشک نمود. خشک کردن باید بالفاصله پس از برداشت و قبل از رفتن پیاز به خواب فیزیولوژیکی 

صورت پذیرد زیرا دمای 30 درجه سلسیوس موجب افزایش جوانه زنی پیازها می شود. 
برداشت و حمل و نقل : برداشت دستی معمول ترین و رایج ترین روش برداشت پیاز است که در این روش 
بیل یا چنگک را به زیر پیازها فروکرده و با اهرم کردن آن، پیاز را بدون خراشیدگی و زخمی شدن بیرون 
می کشند. در کشورهای توسعه یافته، به ویژه در مزارع بزرگ، برداشت پیاز به صورت مکانیکی است. در ایران 

هم برداشت دستی و هم مکانیزه به وسیله پیازکن یا سیب زمینی کن انجام می شود. 

شکل 37ـ مراحل مختلف برداشت دستی و مکانیزه پیاز

تعیین زمان رسیدگي

1   با نام و یاد خدا لباس کار بپوشید و به مزرعه پیاز مراجعه نمایید.
2   به گروه هاي 4 نفره تقسیم شوید و هر گروه 4 نفره، 4 کرت را ارزیابي نماید.

3   هر گروه 10 بوته را به طور تصادفي انتخاب نماید و خوابیده شدن برگ هاي آن را بررسي کند.
4   اگر از هر 10 بوته ۸    ـ7 بوته زرد یا خوابیده باشند زمان برداشت مي باشد.

5   گزارش کار تهیه نمایید و به هنرآموز خود تحویل دهید.

فعالیت



پودمان 5: برداشت گیاهان زراعی )غالت و صنعتی(

335

برداشت سوخ: برگ های پیاز پس از رشد کافی سوخ ها پژمرده وگردن نرم و شاخ و برگ ها برروی زمین خم 
می شوند. وقتی که گردن حدود 50 تا ۸0 درصد بوته ها خم شد شاخ و برگ بقیه بوته ها را نیز می خوابانند. 
بعضی از پیازکاران قبل از برداشت سربرداری سوخ را انجام داده و سوخ را از خاک بیرون آورده و یا از زیر در 
محل ریشه آنها را قطع کرده و روی زمین قرار می گیرند. در مناطق گرم و خشک به منظور خشک کردن و 
کیورینگ1 )آماده سازی( سوخ ها )یعنی سوخ خشک، پوست ها کامل و گردن بسته و تنگ شده(، آنها را در 
مزرعه 2 تا 3 روز نگهداری می کنند. باید مراقبت نمود در موقع برداشت سوخ ها در اثر باران و یا رطوبت خیس 
نشوند، چون رطوبت زمینه را برای رشد قارچ ها و پوسیدگی فراهم می کند. برای عرضه محصول به بازار و یا 

حمل به انبار، سوخ ها را در کیسه های توری یا سبدهای مشبک ریخته و حمل می نمایند.

Curing ـ1

پژوهش
در مشاوره با کشاورزان خبره و کارشناسان محلي، زمان برداشت پیاز در منطقه خود را پرس وجو کنید.

برداشت و آماده سازی سوخ ها چگونه انجام می شود؟
از چه نوع کیسه یا سبدی برای حمل و نگهداری محصول استفاده می کنند؟

آیا زمان و روش های مورد عمل درست هستند؟

انبارمانی پیاز: انبارمانی در زمان فروش محصول پیاز برای آنکه کشاورز بتواند از درآمد منطقی برخوردار گردد 
دارای  ارقام  بعضی  متفاوتی هستند.  دارای دوره خواب سوخ و جوانه زنی  پیاز  رقم های مختلف  دارد.  اهمیت 
خاصیت انبارمانی طوالنی 6 تا 7 ماه و بعضی دارای دوره خواب و جوانه زنی و در نتیجه انبارمانی کوتاه هستند. 
ارقام دارای انبارمانی کوتاه را باید در مدت کوتاهی پس از برداشت به بازار فرستاد تا قبل از کاهش وزن، جوانه زدن 
و یا پوسیدگی به مصرف کنندگان عرضه شود. ارقام دارای انبارمانی مناسب را در انبار نگهداری و در موقع مناسب 
بودن قیمت و نیاز به محصول می توان به بازار برای مصرف مستقیم و یا به کارخانه فراوری عرضه نمود. برای 
نگهداری محصول پیاز در انبار باید سوخ دارای پوست سالم، خشک، بدون زخم، آفت و بیماری باشد. سوخ پیاز را 
در مناطق سرد و معتدل در انبارهای معمولی در کیسه های توری و یا سبد مشبک بر روی پالت چوبی که امکان 
جریان هوا در بین آنها وجود داشته باشد به ارتفاع 2 تا 3 متر نیز می توان انبار نمود. برای نگهداری طوالنی ارقام 
دارای انبارمانی مطلوب، سوخ پیاز را باید در دمای 15 درجه سلسیوس و رطوبت 60 تا 70 درصد نگهداری نمود.

برداشت پیاز

متناسب با روش برداشت، فهرست وسایل و تجهیزات مورد نیاز را تهیه کنید و به تأیید هنرآموز خود برسانید.
مراحل انجام کار

1   در تاریخ تعیین شده برای برداشت، به لباس کار و لوازم بهداشتی و ایمنی مجهز شوید.
2   باتوجه به امکانات و شرایط با استفاده از یکی از روش های تعیین شده برداشت محصول پیاز را انجام 

دهید.
3  در پایان کار گزارش کامل آن را آماده کنید و به هنرآموز خود تحویل دهید.

فعالیت
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ارزشیابی مرحله عملیات قبل از برداشت

مراحل کار
شرایط عملکرد

)ابزار،مواد، تجهیزات، 
زمان، مکان و ...(

نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(نتایج ممکن

عملیات قبل 
از برداشت

مزرعه گیاهان زراعی )یک 
غله، یک گیاه روغنی، یک 

گیاه غده ای(، رطوبت سنج دانه

باالتر از حد 
انتظار

تعیین درصد رطوبت دانه )رطوبت غالف در 
کلزا یا سویا،  دانه در کلزا یا سویا، طبق در 
آفتابگردان، دانه در آفتابگردان(، تعیین زمان 
یا  )دستی  برداشت  روش  تعیین  برداشت، 
مکانیزه(، استدالل اهمیت تعیین درست زمان 
و کیفی محصول برداشت در عملکرد کمی 

3

در حد انتظار

تعیین درصد رطوبت دانه )رطوبت غالف در 
کلزا یا سویا،  دانه در کلزا یا سویا، طبق در 
آفتابگردان، دانه در آفتابگردان(، تعیین زمان 
یا  )دستی  برداشت  روش  تعیین  برداشت، 

مکانیزه(

2

پایین تر از 
1ناتوانی در تعیین زمان برداشتحد انتظار



پودمان 5: برداشت گیاهان زراعی )غالت و صنعتی(

337

ارزشیابی مرحله عملیات پس از برداشت

مراحل کار
شرایط عملکرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، 
زمان، مکان و ...(

نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(نتایج ممکن

عملیات پس از 
برداشت

محصول برداشت شده )یک 
غله، یک گیاه   روغنی، یک گیاه 
غده ای(، ماشین انتقال دهنده 

محصول، باسکول

باالتر از حد 
انتظار

به  انتقال محصول  محاسبه عملکرد در هکتار، 
زمان  اهمیت  تحلیل  و  تجزیه  انبار،  یا  و  سیلو 

آن کیفیت  در  انبار  به  انتقال محصول 
3

به در حد انتظار انتقال محصول  محاسبه عملکرد در هکتار، 
2سیلو و یا انبار

پایین تر از حد 
انتظار

ناتوانی در محاسبه عملکرد یا انتقال محصول به 
1سیلو و یا انبار

ارزشیابی مرحله نظارت و کنترل برداشت

مراحل کار
شرایط عملکرد

)ابزار،مواد، تجهیزات، زمان، 
مکان و ...(

نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(نتایج ممکن

نظارت و 
کنترل برداشت

مزرعه گیاهان زراعی )یک 
غله، یک گیاه روغنی، یک گیاه 

غده ای(، ماشین های برداشت

باالتر از حد 
انتظار

گیاهان روغنی و غالت: تعیین میزان ریزش 
دانه، تعیین میزان شکستگی دانه، تعیین میزان 
دانه های  در  کاه  میزان  تعیین  برداشت،  ارتفاع 
برداشت شده، تعیین میزان خوشه یا غالف های 

سالم در انبار ماشین برداشت
)چغندرقند(،  سرزنی  کنترل  گیاهان غده ای: 
تعیین میزان غده های زخم شده )سیب زمینی، 
اندام های  چغندرقند، پیاز(، عملیات خشکاندن 
میزان  تحلیلی  مقایسه  )سیب زمینی(،  هوایی 
هدررفت محصول در روش های مختلف برداشت

3

در حد انتظار

گیاهان روغنی و غالت: تعیین میزان ریزش 
دانه، تعیین میزان شکستگی دانه، تعیین میزان 
دانه های  در  کاه  میزان  تعیین  برداشت،  ارتفاع 
برداشت شده، تعیین میزان خوشه یا غالف های 

سالم در انبار ماشین برداشت
)چغندرقند(،  سرزنی  کنترل  گیاهان غده ای: 
)سیب زمینی،  شده  زخم  غده ها  میزان  تعیین 
اندام های  چغندرقند، پیاز(، عملیات خشکاندن 

)سیب زمینی( هوایی 

2

پایین تر از حد 
1ناتوانی در تعیین زمان برداشتانتظار
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شرح کار:
1ـ عملیات قبل از برداشت 2ـ نظارت و کنترل برداشت 3ـ عملیات پس از برداشت

استاندارد عملکرد: 
زمان برداشت، کنترل گیاهان زراعی )شامل حداقل یک گیاه غله یک گیاه روغنی و یک گیاه غده ای( به وسیله ماشین های برداشت چند 

مرحله ای یا کمباین و عملیات پس از برداشت آنها را در مساحت 2 هکتار )1 به ازای 16 نفر برای هر گیاه( انجام دهد.
شاخص ها:

1ـ غالت: تعیین درصد رطوبت دانه،تعیین میزان رطوبت ساقه غله انتخابی در پودمان 1 گیاهان روغنی: تعیین درصد رطوبت دانه )رطوبت 
غالف در کلزا یا سویا، دانه در کلزا یا سویا، طبق در آفتابگردان، دانه در آفتابگردان(، تعیین میزان رطوبت ساقه گیاهان روغنی انتخابی در 
پودمان 2 گیاهان غده ای: تعیین میزان رسیدگی تجاری، تعیین زمان برداشت، تعیین روش برداشت )دستی یا مکانیزه( در گیاه غده ای 

انتخابی پودمان 3
2ـ گیاهان روغنی و غالت: تعیین میزان ریزش دانه، تعیین میزان شکستگی دانه، تعیین میزان ارتفاع برداشت، تعیین میزان کاه در دانه های 
برداشت شده، تعیین میزان خوشه یا غالف های سالم در انبار ماشین برداشت در گیاهان انتخابی پودمان 1 و 2، گیاهان غده ای: کنترل سرزنی 

)چغندرقند(، تعیین میزان غده های زخم شده )سیب زمینی، چغندرقند، پیاز(، عملیات خشکاندن اندام های هوایی )سیب زمینی(
3ـ محاسبه عملکرد در هکتار، انتقال محصول به سیلو و یا انبار

شرایط انجام کار:
2 هکتار محصول آماده برداشت از هر یک از گیاهان انتخابی در پودمان های 1، 2 و 3 برای 16 نفر

ابزار و تجهیزات:
رطوبت سنج دانه، ماشین های برداشت، ادوات دستی برداشت )بیل، داس، کج بیل( ماشین انتقال دهنده محصول، باسکول

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

1عملیات قبل از برداشت 1

2نظارت و کنترل برداشت2

1عملیات پس از برداشت3

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
با استفاده از لوازم ایمنی کار و رعایت نکات زیست محیطی و برداشت گیاهان زراعی در 

2زمان مناسب انجام دهید.

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.

ارزشیابی شایستگی برداشت گیاهان زراعی )غالت و گیاهان صنعتی(



1   برنامه درسی رشته امور زراعی. )1393(. سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، دفتر تألیف کتاب های 
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refhc.areo.ir 10   وبگاه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی
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سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی 
جمهوری اسالمی ایران، مشارکت معلمان را به عنوان یک سیاست اجرایی مهم دنبال می کند. برای تحقق این امر در اقدامی نوآورانه سامانه 
تعاملی بر خط اعتبارسنجی کتاب های درسی راه اندازی شد تا با دریافت نظرات معلمان دربارۀ کتاب های درسی نونگاشت، کتاب های درسی 
را در اولین سال چاپ، با کمترین اشکال به دانش آموزان و معلمان ارجمند تقدیم نماید. در انجام مطلوب این فرایند، همکاران گروه تحلیل 
محتوای آموزشی و پرورشی استان ها، گروه های آموزشی و دبیرخانۀ راهبری دروس و مدیریت محترم پروژه آقای محسن باهو نقش سازنده ای 
را بر عهده داشتند. ضمن ارج نهادن به تالش تمامی این همکاران، اسامی دبیران و هنرآموزانی که تالش مضاعفی را در این زمینه داشته و با 

ارائۀ نظرات خود سازمان را در بهبود محتوای این کتاب یاری کرده اند به شرح زیر اعالم می شود.

استان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیفاستان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیف
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