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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 زراعی طراحی و براساس 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 دو واحد یادگیری تشکیل شده است. البته در پودمان دوم این کتاب عالوه بر پرورش یونجه چند 
گیاه علوفه ای دیگر آورده شده است که می بایست یکی از این گیاهان علوفه ای با توجه به شرایط و ظرفیت منطقه انتخاب 
و همراه با پرورش یونجه آموزش داده شود. همچنین ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از ویژگی های این کتاب می باشد که 
در پایان هر واحد یادگیری شیوۀ ارزشیابی آورده شده است. هنرآموزان گرامی می بایست در سامانه 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 هریک 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 پیشرفت 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 »برنامه ریزی زراعی« است. در این پودمان برآورد هزینه و فایده و همچنین آیش بندی و تناوب 
زراعی آموزش داده می شود. 

پودمان دوم: دارای عنوان »زراعت گیاهان علوفه ای« است. در  این پودمان چگونگی پرورش یونجه و یک گیاه علوفه ای دیگر 
با توجه به شرایط آموزش داده می شود. 

پودمان سوم: دارای عنوان » آبیاری بارانی« است. در این پودمان سرویس و راه اندازی سیستم آبیاری بارانی آموزش داده 
می شود. 

پودمان چهارم: دارای عنوان »دروی مکانیزه گیاهان علوفه ای« است. در این پودمان درو با دروگرهای شانه ای و بشقابی و 
همچنین برداشت با چاپر آموزش داده می شود. 

پودمان پنجم: دارای عنوان »جمع آوری علوفه« است. در این پودمان کار با شانه خورشیدی و همچنین بسته بندی علوفه با 
استفاده از بیلر آموزش داده می شود. 

امید است که با تالش و کوشش شما همکاران گرامی اهداف پیش بینی شده برای این درس محقق گردد. 

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 تا برنامه های 
درسی و محتوای کتاب های درسی را در ادامۀ تغییرات پایه های قبلی بر اساس نیاز کشور و مطابق با رویکرد سند تحول 
تألیف کنیم.  باز طراحی و  ایران در نظام جدید آموزشی  برنامۀ درسی ملی جمهوری اسالمی  بنیادین آموزش و پرورش و 
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 گیاهان علوفه ای

2ـ شایستگی های غیر فنی برای پیشرفت و موفقیت در آینده مانند نوآوری و استفاده بهینه از نهاده ها
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.
متخصصان  مشارکت  با  و  باالدستی  اسناد  بر  مبتنی  کاردانش  و  فنی و حرفه ای  درسی  کتاب های  تألیف  دفتر  بر این اساس 
برنامه ریزی درسی فنی وحرفه ای و خبرگان دنیای کار مجموعه اسناد برنامۀ درسی رشته های شاخۀ فنی وحرفه ای را تدوین 

نموده    است که مرجع اصلی و راهنمای تألیف برای همۀ کتاب های درسی هر رشته است. 
این درس، ششمین درس شایستگی های فنی و کارگاهی است که ویژۀ رشتۀ امور زراعی در پایۀ دوازدهم تألیف شده است. 
کسب شایستگی های این کتاب برای موفقیت آیندۀ شغلی حرفه ای شما بسیار ضروری است. هنرجویان عزیز سعی نمایید 

تمام شایستگی های آموزش داده شده در این کتاب را کسب و در فرایند ارزشیابی به اثبات رسانید.
کتاب درسی پرورش و تولید گیاهان علوفه ای شامل پنج پودمان است و هر پودمان دارای یک یا دو واحد یادگیری است و 
هر واحد یادگیری از چند مرحله کاری تشکیل شده است در پودمان دوم این کتاب به جز پرورش یونجه، پرورش گیاهان 
علوفه ای ذرت علوفه ای و سورگوم نیز آمده است که با توجه به شرایط یکی را انتخاب و همراه با پرورش یونجه آموزش داده 
می شود. شما هنرجویان عزیز پس از یادگیری هر پودمان می توانید شایستگی های مربوط به آن را کسب نمایید. هنرآموز 
محترم شما برای هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات منظور می نماید 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 در 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 
 www.tvoccd.oer p.ir آموزشی دیگری نیز برای شما در نظر گرفته شده است که با مراجعه به وبگاه رشتۀ خود به نشانی

از عناوین آنها 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.
انجام کار است، بنابراین توصیه های هنرآموز محترمتان را در خصوص  رعایت نکات ایمنی، بهداشتی و حفاظتی از اصول 

رعایت مواردی که در کتاب آمده است، در انجام کارها جدی بگیرید.
امیدواریم با تالش و کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامی، گام های مؤثری در جهت سربلندی و استقالل 

کشور و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی و تربیت شایسته جوانان برومند میهن اسالمی برداشته شود.

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش





پودمان 1: برنامه ریزی زراعی

1

برنامه ریزی زراعی

پودمان 1

یکی از مهم ترین کارها و مهارت هایی که در هدف گذاری و رسیدن به آن نقش اساسی دارد، برنامه ریزی 
است.

به صورت کلی، برنامه ریزی زراعی موجب می شود در وقت، انرژی و هزینه ها صرفه جویی شود. همچنین 
از سردرگمی، رفتن به مسیرهای اشتباه که نتیجه آن می تواند ده ها، صدها و هزاران ساعت تالش بیهوده 
و یا هزاران یا حتی میلیون ها تومان ضرر باشد، جلوگیری کند. شما در این پودمان مهارت های برآورد 
هزینه ها و سود و همچنین اصول علمي و فني در تنظیم آیش بندی و تناوب زراعی را تجربه خواهید کرد.



2

 هیچ فایده ای بدون هزینه به دست نمی آید.  

 رابطه هزینه و فایده بایستی به چه شکلی باشد که ادامه کار یا فعالیت قابل توجیه گردد؟  

 در تولید محصوالت زراعی و به طور کلی کشاورزی، هزینه صرفاً مبالغ پرداختی نیست بلکه اثرات زیست محیطی   

فعالیت های کشاورزی را هم باید در نظر داشت.
 فایده با درآمد تفاوت دارد و یک فعال اقتصادی در بخش کشاورزی به دنبال کدام یک است؟  

برآورد هزینه و فایده

آیا می دانید که  ...؟
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 انواع هزینه ها در فرایند تولید محصوالت زراعي 
هر آنچه در تولید محصوالت زراعی از داشته های زارع یا منابع طبیعی مصرف می شود، هزینه تولید نامیده 
می شود. برخي از هزینه ها مانند عمر کشاورز، تخریب خاك و آب داراي ارزش باالیي می باشند، بنابراین توصیه 
می شود با کاربرد روش های به زارعی و رعایت اصول حفظ زیست محیطی و منابع طبیعی مانند جلوگیری از هدر 
رفت آب و فرسایش خاك با استفاده از تجربه کشاورزان خبره هزینه های تولید محصوالت زراعی را کاهش دهیم 

و به پایداری کشاورزی کمک نماییم.

هزینه های تولید

نقد کنید
درباره درستی متن زیر گفت وگو کنید. در صورت تأیید برای بهبود وضعیت موجود چه باید کرد؟

آینده کشور را تهدید می کند مسئله بحران آب است. حدود ۱۲ درصد  یکی از بحران هایی که شدیداً 
از کل اراضی کشور، قابلیت کشت دارد اما حدود 80 تا 90 درصد کل آب های کشور به امر کشاورزی 
اختصاص یافته است. میانگین راندمان مصرف آب در کشاورزی کشور ما حدود 35 درصد است درحالی که 

در سطح جهانی این راندمان بیش از 78 است.

 1ـ هزینه های پایه یا اولیه در تولید محصوالت زراعی 
 زمین: خاك یکي از عوامل مهم در بخش تولید گیاهان زراعي   

است و محاسبه هزینه اجاره آن در تولید محصوالت الزم است.

 عوامل تعیین کننده اجاره بهای زمین زراعی 
3  حاصلخیزی  2  همواری و شیب زمین   وسعت یا مساحت زمین   1
5  میزان شوری  4  نوع بافت و عمق خاك  و درصد مواد آلی زمین 
7  اقتصادی، اجتماعی و  اقلیمی  6  ویژگی های  و اسیدیته خاك 
9  نوع منبع  8  مدت اجاره )یک یا چندساله(  تکنولوژیکی منطقه 

یا منشأ تأمین آب و مقدار آن 10  فاصله زمین تا روستا، جاده اصلی و شهر یا بازار مصرف، رسم و سنت بومی 
محلی و ...

براساس این عوامل اجاره بهای زمین بسیار متفاوت است. )نمودار۱( در کشور ما اجاره بهای زمین از یکصد هزار 
تومان تا بیش از یازده میلیون تومان در سال متغیر است۱.

۱ـ خبرگزاری تسنیم ۱397/0۱/۲5

شکل 1ـ زمین بستر حیات است.
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شکل2ـ توزیع اراضی بر حسب کیفیت زمین

11%

4%

74%

نمودار 1ـ مطلوبیت اراضی زیر کشت موجود ایران

 آب: یکی دیگر از عوامل اولیه و در نتیجه هزینه های پایه در تولید   

محصوالت زراعی، آب است. آب افزون بر تعیین اجاره بهای زمین، 
نقش مؤثری در میزان تولید، کیفیت محصول و بهای تمام شده آن 

دارد. 
بنابراین  بوده  غیرممکن  زمین  و  آب  کردن  جدا  مناطق  بیشتر  در 
بتوان  که  درصورتی  می شوند.  ارزش گذاری  هم  با  همراه  به صورت 
این دو را جداگانه ارزش گذاری کرد قیمت آب بسیار بیشتر از زمین 
است. کشور ما ازنظر زمین قابل کشت محدودیتی ندارد. اما ازنظر آب، 
به دلیل قرار گرفتن در مناطق خشک و نیمه خشک، در محدودیت 
اجاره بها،  تعیین  و همچنین  قیمت گذاری  در  بنابراین  است.  شدید 
آب نقش اساسی دارد )شکل 3(. قیمت آب بر حسب عوامل مختلف 

تعیین می شود.

شکل3ـ مقایسه بهای آب

مقایسه قیمت 
مترمکعب  هر 
ایران  در  آب 
نسبت به سایر 

کشورها

 عوامل تعیین کننده اجاره بهای آب زراعی 
3  عمق چاه در منابع  2  مدت جریان در منابع سطحی )فصلی یا دائمی(   نوع منبع )سطحی یا عمقی(   1
5  نظام حق آبه به ویژه دور آبیاری  4  مقدار آب )دبی( بر حسب لیتر در ثانیه یا مترمکعب در ساعت  عمقی 
8  شرایط و ویژگی های منطقه )خشک و کم آب، مرطوب و  7  نوع اجاره )ساالنه، فصلی(  6  کیفیت آب 

پر آب، اقتصادی بودن کشاورزی و ...(
در سال ۱397 اجاره ساالنه آب در کشور بر حسب عوامل یاد شده در باال از ساعتی کمتر از 30 هزار تومان 

تا بیش از ۱0 میلیون تومان در سال، متفاوت است. 

کیفیت زمین ایران بدون در نظر گرفتن محدودیت های اقلیمی

نامناسب معمولی خوب و بسیار خوب

30%

2%

5%
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34%

12%17%
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به روستاهای اطراف هنرستان خود بروید و درباره سؤاالت زیر از کشاورزان پرس وجو کنید.
  آیا مبلغ اجاره زمینهای کشاورزی در آن روستا یکسان است؟  

  تفاوت قیمت اجاره به چه دلیل است؟  

  نمونه ای از اجاره نامه زمین زراعي را در کالس درس ارائه دهید.  

  جدول هزینه های )۱( را برای نمونه از منطقه مورد بازدید کامل کنید.  

جدول 1ـ انواع هزینه ها در فرایند تولید محصوالت زراعی

توضیحمبلغ )ریال(شرح هزینهردیف
هر هکتار در یک سال زراعی اجاره بهای زمین 1

برای تمام طول سال از تمام منابع به ازای اجاره بهای آب2
هر هکتار

 2ـ هزینه های جاری در اجرای عملیات تولید محصوالت زراعی 
الزمه انجام مراحل مختلف زراعت هر محصولی نیازمند صرف هزینه های مختلف و متعدد است. هزینه های 

فرایند تولید محصوالت زراعی شامل: آماده سازی زمین، کاشت، داشت و برداشت محصول است. 
هزینه های آماده سازی زمین: مهم ترین هزینه ها که ممکن است برخی از آنها در این مرحله صرف شوند عبارت اند از:

آزمایش  از آب وخاك،  2  نمونه برداری  اساسی   اجرای تسطیح   1
رفع    4 آزمایش ها  نتایج  تفسیر  برای  مشاوره  3  آب وخاك، حق 
5  اجرای زیرشکن و شکستن  عوارض، موانع و ناخالصی های زمین 
7  خرید،  6  احداث یا ترمیم شبکه آب رسانی به مزرعه  سختی خاك 
انتقال و توزیع کودهای دامی یا کاشت و برگرداندن کود سبز به خاك 
8  تأمین و انجام آبیاری برای گاورو کردن زمین برای خاك ورزی 
9  شخم زدن یا عملیات مرکب خاك ورزی )شکل 4( 10  خرد و نرم 
کردن خاك 11   هموار کردن خاك 12  تأمین و مصرف علف کش های 
قبل از کاشت 13  تأمین و مصرف کودهای شیمیایی قبل یا هم زمان 

با کاشت 14  سایر هزینه های پیش بینی نشده.
هزینه های مرحله کاشت: برخی از هزینه ها در این مرحله عبارت اند از:

اجاره    3 نشا  و  بذر  کردن  آماده  و  نگهداری  انتقال،  2  خرید،  کاشت  عملیات  و  بذر  امور  در  مشاوره     1
4  فرم دهی زمین و آماده کردن مزرعه و انهار یا ماشین ها برای آبیاری  ماشین های کاشت )مرکب یا مجزا( 

پیش بینی نشده هزینه های  6  سایر  بیمه    5

شکل4ـ خاک ورزی ترکیبی جهت کاهش 
هزینه و حفاظت خاک

فعالیت
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پژوهش
در منطقه شما گام های اجرایی در مراحل کاشت هریک از گیاهان زراعی رایج، کدام اند؟ هزینه هریک 
از آنها در سال جاری یا سال قبل چه مبلغی بوده است؟ جدول هزینه کرد این مرحله را تا حد ممکن 

به صورت ریز و دقیق برای زراعت انواع گیاهان رایج، تنظیم نمایید.

تعیین هزینه های کاشت
جدولي مانند جدول )۲( طراحي نمایید و هزینه های مراحل آماده سازی زمین و کاشت مربوط به یک 

کشاورز خبره را پرس وجو کنید و در آن ثبت نمایید.

جدول 2ـ انواع هزینه ها در فرایند تولید محصوالت زراعی

توضیحمبلغ )ریال(شرح هزینهردیف

یه
 پا

ای
ه ه

زین
ه

هر هکتار در یک سال زراعی اجاره بهای زمین 1

برای تمام طول سال از تمام منابع به ازای اجاره بهای آب2
هر هکتار

ین
زم

ی 
ساز

ده 
آما

ی 
ها

نه 
زی

نمونه برداری و آزمایش خاك در عمق آزمایش خاكه
30ـ0 و ٦0ـ30

کارشناس آب، خاك، زراعی، گیاه پزشکی...مشاوره
رفع عوارض و موانع

شخم
..........................................................
..........................................................

ت
اش

ه ک
حل

مر
ی 

ها
نه 

زی
مقدار......کیلوگرم از رقم........بذره

تعداد ....بسته بارور../ باکتری..../ قارچ....مواد ضدعفونی و تلقیح بذر
مقدار.... گرم سم....سم قبل از کاشت
تعداد.....نفر برای بارگیر و....نیروی انسانی

..... ساعت برای..... و ....اجاره بهای ماشین کارنده
...........

فعالیت
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هزینه های مرحله داشت: هزینه های مرحله داشت عبارت اند از:
3  خرید خدمات کارشناسی و مشاوره در مورد  آبیاری  یا تعمیر ماشین های  انهار  2  ترمیم   اجاره آب   1
سم های  و  کود  انواع  مصرف  و  نگهداری  انتقال،  خرید،    4 اجرایی  عملیات  سرك،  کودهای  سموم،  انواع 
6  مزرعه )آبیاری، وجین، سله شکنی، واکاری، تنک، خاك دهی پای  5  دستمزد نیروی انسانی  توصیه شده 
7  اجاره انواع ماشین های داشت )سم پاش ها، کولتیواتورهای داشت مرکب یا مجزا...(  بوته، محلول پاشی ...( 

پیش بینی نشده هزینه های  سایر    8

با کشاورزان خبره مشاوره کنید و در خصوص هزینه های داشت پرس وجو کرده و جدول هزینه های )3( 
را برای مرحله داشت، کامل کنید.

انواع عملیات  انجام می گیرد؟  رایج، چه عملیات داشتی  زراعی  از گیاهان  برای هریک  در منطقه شما 
دستی )وابسته به نیروی انسانی( و ماشینی )مکانیزه( را از هم جدا کرده و مشخص کنید هریک به چه 

تعداد و بهایی انجام می گیرد؟

جدول 3ـ انواع هزینه ها در فرایند تولید محصوالت زراعی

توضیحمبلغ )ریال(شرح هزینهردیف

یه
 پا

ای
ه ه

زین
هر هکتار در یک سال زراعی اجاره بهای زمین ۱ه

برای تمام طول سال از تمام منابع به ازای هر اجاره بهای آب۲
هکتار

ین
زم

ی 
ساز

ده 
آما

ی 
ها

نه 
زی

نمونه برداری و آزمایش خاك در عمق 30ـ0آزمایش خاكه
کارشناس آب، خاك، زراعی، گیاه پزشکی و ...مشاوره

رفع عوارض و موانع
شخم

مواد آلي خاك
کودهای شیمیایي

ت
اش

ه ک
حل

مر
ی 

ها
نه 

زی
مقدار......کیلوگرم از رقم........بذره

تعداد ....بسته بارور../ باکتری..../ قارچ....مواد ضدعفونی و تلقیح بذر
مقدار.... گرم سم....سم قبل از کاشت
تعداد.....نفر برای بارگیر و....نیروی انسانی

..... ساعت برای..... و ....اجاره بهای ماشین کارنده
...........

فعالیت
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هزینه های مرحله برداشت: مرحله برداشت همانند مرحله کاشت یک مرحله کوتاهی است. بر اساس ارزیابی 
بازار مصرف، مراحل و عملیات برداشت و نگهداشت محصول تعیین می شود. 

برداشت  برای  است کشاورزان  که ممکن  هزینه هایی  از  برخی  تا فروش:  برداشت  انواع هزینه های مرحله 
از: عبارت اند  شوند  متحمل  محصول 

2  خرید، حمل و نگهداری ملزومات مصرفی در بسته بندی، نگهداری و جابه جایی   مشاوره های فنی و اقتصادی   1
3  خرید خدمات نیروی انسانی و عملیات ماشینی در برداشت محصوالت زراعی )کندن،  محصول )نخ، کیسه،...( 
5  جمع آوری و انتقال  4  فرآوری مزرعه ای محصول )خشک کردن یا هوادهی، حذف برگ و طوقه، ...(  درو، ...( 
مزرعه ای )خرمن کردن؛ ردیف کردن، ...(، بوجاری )جدا کردن دانه از بقایا، جدا کردن ناخالصی های دانه ...( و 
7  بازاریابی و فروش محصول اصلی  6  بسته بندی یا کیسه گیری ذخیره سازی و نگهداری  درجه بندی۱ محصول 

9  ساماندهی بقایا و زمین برداشت شده 10  سایر و هزینه های پیش بینی نشده 8  حمل ونقل  و جانبی 

ت
اش

ه د
حل

مر
ی 

ها
نه 

زی
......نفر کارگر ......بسته کاه و کلش آبیاری )کارگر و ملزومات(ه

......نفر کارگر در .... مرحلهوجین و تنک
......نفر کارگر در .... مرحلهسله شکنی و خاك دهی

......کیلوگرم از کود.... و ......کیلوگرم از...کود سرك
.....

Sorting ـ۱

تعیین هزینه برداشت
در منطقه شما برداشت هریک از گیاهان زراعی رایج، دارای چه مراحلی است؟ آیا این مراحل همواره ثابت 

است یا بر حسب شرایط تغییر می کند؟ عوامل تأثیرگذار را بررسی و گزارش نمایید.
انواع مواد و ملزومات مصرفی، عملیات دستی )وابسته به نیروی انسانی( و ماشینی )مکانیزه( در برداشت 
گیاهان زراعی رایج منطقه از مزرعه تا بازار فروش را به تفکیک مشخص کنید. سپس هزینه هریک را در 

جدولی همانند جدول هزینه های )4( را برای مرحله برداشت کامل کنید.
جدول 4ـ انواع هزینه ها در فرایند تولید محصوالت زراعی

توضیحمبلغ )ریال(شرح هزینهردیف

یه
 پا

ای
ه ه

زین
هر هکتار در یک سال زراعی اجاره بهای زمین ۱ه

برای تمام طول سال از تمام منابع به ازای اجاره بهای آب۲
هر هکتار

فعالیت
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ین
زم

ی 
ساز

ده 
آما

ی 
ها

نه 
زی

نمونه برداری و آزمایش خاك در عمق 30ـ0آزمایش خاكه

کارشناس آب، خاك، زراعی، گیاه پزشکی و ...مشاوره

رفع عوارض و موانع

شخم

.....

.....

ت
اش

ه ک
حل

مر
ی 

ها
نه 

زی
مقدار......کیلوگرم از رقم........بذره

تعداد ....بسته بارور../ باکتری..../ قارچ....مواد ضدعفونی و تلقیح بذر

مقدار.... گرم سم....سم قبل از کاشت

تعداد.....نفر برای بارگیر و....نیروی انسانی

..... ساعت برای..... و ....اجاره بهای ماشین کارنده

...........

ت
اش

ه د
حل

مر
ی 

ها
نه 

زی
......نفر کارگر ......بسته کاه و کلش آبیاری )کارگر و ملزومات(ه

......نفر کارگر در .... مرحلهوجین و تنک

......نفر کارگر در .... مرحلهسله شکنی و خاك دهی

......کیلوگرم از کود.... و ......کیلوگرم از...کود سرك

.....

.....

ت
اش

رد
ه ب

حل
مر

ی 
ها

نه 
زی

آماده کردن مزرعه برای ه
..... نفر کارگر و .... ساعت کرایه ماشین....برداشت

..... نفر کارگر و ....تأمین و آماده سازی محل

کارمزد ماشین های 
......ساعت ماشین..... و .....تعداد کارگر برداشت 

...........کرایه حمل

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

جمع 
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عبارتی حساب  به  و  بسیار ساده  )۱تا4( یک روش  در جدول های  ارائه شده  روش  محاسبه جمع هزینه ها: 
سرانگشتی برای زارعین کم سواد است. شما بایستی دقیق تر از این روش عملی کنید. درحالی که نیازی نیست 
مانند یک حسابدار خبره یا متخصص رشته حسابداری باشید. بر این اساس توصیه می شود یک دفتر معین 

در اندازه یک سالنامه معمولی )شکل 5( داشته باشید.

شکل 5  ـ شمای کلی دفتر معین و یک صفحه آن

در بخشی یا صفحات نیمه اول این دفتر، همانند یک دفتر روزنامه هر اتفاق مالی اعم از درآمدها و هزینه ها 
مشخصات  و  تاریخ  ارقام،  و  اعداد   )5 )شکل  کنید  ثبت  را  خود  مزرعه  به  مربوط  پرداخت ها  و  دریافت  یا 

بایستی دقیقاً مطابق سند یا برگ خرید 
باشد. )فاکتور( 

در نیمه دوم آن، همانند یک دفتر کل، 
هزینه،  سرفصل  یک  به  را  صفحه  هر 
آنها  با  که  افرادی  یا  مشتریان  درآمد، 
دهید  اختصاص  دارید،  بستان  و  بده 

)شکل  ٦(. 
شکل6  ـ دفتر معین به عنوان دفتر کل

داده های بخش روزنامه دفتر بدون کوچک ترین دخل و تصرف و صرفاً جهت تفکیک به این بخش، انتقال 
می شود. داده 

در مقاطع باالتر با انواع روش ها، دفاتر و صورت های مالی بیشتر آشنا خواهید شد.
همراه با استفاده از دفتر معین، یک بایگانی شخصی تشکیل دهید. اصاًل منظور ما یک دفتر کار یا اتاق اختصاصی 
نیست بلکه در حد یک یا دو زونکن است )شکل 8(. هر نوع قرارداد اعم از خریدوفروش کاال و خدمات و اسناد 
ثبت شده )فاکتورها( را با نظم و ترتیب خاص، در آن قرار دهید. ترتیبی که دسترسی به آنها را ساده و آسان نماید.
است  الزم  است.  مدارك  و  اسناد  پایه  بر  بلکه  نیست  شفاهی  قرار  و  قول  بر  مبتنی  اقتصادی  فعالیت های 
در  این حال  با  کنید.  مطالعه  و  تهیه کرده  را  خدمات  و  کاال  خریدوفروش  قراردادهای  انواع  از  نمونه هایی 
قراردادهای سنگین و تعهدآور حتماً با کارشناس حقوقی مشاوره نمایید. اخالق حرفه ای و موازین قانونی به 

باشید. پایبند  قراردادهای خود  به  که  می کند  شما حکم 
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شکل7ـ دفتر معین بعنوان ثبت رویدادهای مالی روزانه شکل8ـ انواع بایگانی برای بایگانی اسناد مالی

پژوهش
اهمیت و مزایای تنظیم قرارداد در روابط کاری را از منابع معتبر گردآوری و گزارش کنید.

پژوهش
نسبت هزینه های هریک از مراحل در منطقه خود را با هزینه های مشابه در استان خراسان شمالی که در 

جدول شماره 5 آمده است مقایسه کرده و قضاوت کنید.

شکل 9ـ قرار  داد در هر مورد از فعالیت اقتصادی ضروری است

هزینه های انجام شده در منطقه خود )جدول 4( را به روش های مختلفی تنظیم کنید. مانند:
  تنظیم بر اساس مراحل مختلف از قبل از کاشت تا پس از برداشت.  

  بر اساس نوع هزینه ها )کود، سم، بذر، دستمزد، اجاره بها، حق مشاوره، بیمه، کارمزد ماشین ها و ...(  

  نسبت هریک از هزینه ها را تعیین کنید. یعنی مشخص کنید چند درصد هزینه ها مربوط به مرحله   

داشت یا مربوط به حقوق و دستمزد است؟

فعالیت
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جدول 5  ـ متوسط هزینه های تولید محصوالت گیاهی به تفکیک مراحل مختلف کشت در استان 
خراسان شمالی در سال زراعی 91ـ1390 به تومان )10 ریال(

نام محصول
جمع کلزمینبرداشتداشتکاشتآماده سازی زمین

درصدهزینهدرصدهزینهدرصدهزینهدرصدهزینهدرصدهزینهدرصدهزینه

۱00گندم آبی

۱00

۱00

۱00

۱00

۱00

۱00

۱00

۱00

۱00

۱00

۱00

۱00

۱00

ارزشیابی مرحله برآورد و محاسبه هزینه های تولید محصوالت زراعی

مراحل کار
شرایط عملکرد

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

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

برآورد و 
محاسبه 
هزینه های 

تولید محصوالت 
زراعی

کالس، بازدید و مشاوره 
با خبرگان، رایانه متصل 
به اینترنت، نوشت افزار

باالتر از حد 
انتظار

در  مؤثر  عوامل  تعیین  زراعی،  زمین  اجاره  در  مؤثر  عوامل  تعیین 
یک  برای  زمین  آماده سازی  هزینه های  برآورد  آبیاری،  آب  اجاره 
محصوالت زراعی قابل کشت در منطقه، برآورد هزینه های کاشت به 
همان محصول برآورد هزینه های مراقبت و نگهداری مزرعه، برآورد 
هزینه های برداشت آن، محاسبه جمع هزینه ها، تحلیل مقایسه ای 

هزینه های تولید برای چند گیاه قابل کشت در منطقه 

3

درحد 
انتظار

در  مؤثر  عوامل  تعیین  زراعی،  زمین  اجاره  در  مؤثر  عوامل  تعیین 
یک  برای  زمین  آماده سازی  هزینه های  برآورد  آبیاری،  آب  اجاره 
محصوالت زراعی قابل کشت در منطقه، برآورد هزینه های کاشت به 
همان محصول برآورد هزینه های مراقبت و نگهداری مزرعه، برآورد 

هزینه های برداشت آن، محاسبه جمع هزینه ها

۲

پایین تر 
۱ناتوانی در محاسبه و برآورد هزینه های تولیدازحد انتظار
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 عوامل مؤثر در افزایش یا کاهش هزینه ها 
هزینه های تولید محصوالت زراعی همانند بهای فروش آنها، ثابت نیست بلکه بر حسب عوامل و شرایط تغییر 
یا  بهای خدمات  تغییر  مانند  زارع است.  اراده و تصمیمات  از  این عوامل و شرایط خارج  از  برخی  می کند. 
ملزومات مصرفی که در اثر تغییر شرایط بازار داخلی )نرخ تورم( و یا بازارهای بین المللی صورت می گیرد. 
مهارت  و  اقتصادی  دانش  به ویژه  و  تجربه  به  نیاز  هزینه ها  این گونه  منطقی  تعدیل  و  موارد  این  با  مواجهه 
مدیریتی دارد. برخی دیگر از هزینه ها، تحت مدیریت زارع بوده و قابل مهار است. این بخش از هزینه ها که 

نسبت قابل توجهی از کل هزینه های تولید است را باید به درستی فراگرفت و به کار بست. 

 مهم ترین روش های اصولی در کاهش هزینه های تولید محصوالت زراعی 
2  کسب مهارت استفاده   کسب مهارت در انجام عملیات زراعی   1
3  یادگیری مادام العمر اعم از  از نظرات کارشناسان فنی و اقتصادی 
4  انتخاب و کاربرد بهینه و هدفمند نهاده ها  کالسیک و غیر کالسیک 
6  افزایش  5   رعایت زمان مناسب اجرای هریک از عملیات زراعی 
نوین  تکنولوژی های  و  روش  مواد،  از  استفاده    7 خاك  آلی  ماده 
9  استفاده  8  کنترل بیولوژیکی عوامل زیان آور  )به روز کردن خود( 
از ماشین های مرکب به جای چندین ماشین مجزا 10  بیمه )حوادث، 
و  مشارکت پذیری    11 زراعی(  محصوالت  مسئولیت،  آتش سوزی، 

اشتراك گذاری
کسب مهارت های تولید: گیاه زراعي موجودي زنده است. موجود 
کود،  مانند  مختلفي  متغیرهای  از  را  نمو خود  و  رشد  که  زنده ای 
آب، شرایط اقلیمي و شرایط خاکي به دست می آورد. تلفیق عوامل 
و متغیرهای مختلف براي افزایش رشد و نمو گیاه به مهارت، علم و 

تجربه باالیي نیاز دارد. مهارت ها شامل مؤلفه های دانش و تجربه های عملي در زمینه اجراي عملیات کاشت، 
داشت و برداشت است. تبدیل دانش به عمل در کشاورزي اندوختن تجربه و کسب مهارت عملي می باشد. 
نداشتن مهارت کافي سبب هدر روی منابع می شود . در صورت هدر روي برخي از منابع مانند خاك، آب و 
ذخایر ژنتیکي بذر جبران آنها مشکل و به زمان زیادي نیاز دارد بنابراین داشتن مهارت و سپردن کار به کاردان 

از ضروریات تولید در بخش کشاورزي است.

هشدار
هرگز خود را مالک یا مختار بی قیدوشرط آب وخاك ندانید. آب، خاك، هوا و... امانت های الهی نزد شما 

هستند. سعی کنید امانت دار باشید. 

گفت و گو
چگونگی تشکیل خاك و عوامل مؤثر در تشکیل آن کدام اند؟ زمان در تشکیل خاك چه نقشی دارد؟
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انتخاب و کاربست بهینه نهاده های تولید: کشاورزی نوین با حدس و گمان، احتمال و تصادف مغایرت دارد. 
اساس کشاورزی بازار محور، دانش، مهارت، محاسبه، منطق، تجزیه و تحلیل است. لذا نوع و مقدار هر نهاده و هر 
روش، بایستی حساب شده و دقیق انتخاب گردد. انتخابی بر اساس واقعیت ها و شرایط روز و آینده. بذری را باید 
انتخاب کنید که با شرایط اقلیمی، خاك شناسی و نظام آبیاری منطقه شما سازگار و توصیه شده باشد. توان تولید 
باالیی داشته باشد، محصول آن دارای کیفیت و بازارپسندی مطلوبی باشد. دیگر نهاده های تولیدی مانند کود، 
سم، آب، ماشین های کشاورزی، منابع مالی و نیروی انسانی هم بایستی نوع، مقدار، روش و زمان مصرف باظرافت 
و دقت انتخاب و استفاده شوند. وقتی مساحت اراضی زراعی شما در حد ۲0 تا 30 هکتار است، یک تراکتور باغی 

کم مصرف می تواند تمام نیاز شما به ماشین را تأمین کند و نیاز به تراکتورهای پرقدرت نیست.

افزایش ماده آلی خاک: به هر میزان ماده آلی خاکی باال باشد، حاصلخیزی یا توان تولید آن خاك باالتر است. 
ضمن آنکه عملیات کشاورزی در خاك های غنی از مواد آلی، آسان تر است. کارایی مصرف آب و مواد غذایی بیشتر 
بوده و گیاهان کمتر دچار استرس یا تنش های محیطی قرار می گیرند. تمام این شرایط از یک سوی سبب افزایش 
میزان تولید و از سوی دیگر باعث کاهش هزینه های تولید می گردد. از مهم ترین چالش های کشاورزی کشور ما 
بعد از آب، پایین بودن درصد مواد آلی خاك است. در هر زمینی که کشتار دارید سعی کنید با یک برنامه ریزی 

بلند مدت و مدیریت اصولی، درصد ماده آلی خاك مزرعه خود را به باالتر از ۲ درصد برسانید. 

پژوهش
درصد ماده آلي در خاك های هنرستان محل تحصیل خود را جویا شوید و در صورت مشخص نبودن 
آلي خاك  ماده  درصد  بودن  پایین  دالیل  نمایید.  تعیین  را  آن  ساده  روشي  به  آلي خاك  ماده  درصد 

دهید. گزارش  را  خود  هنرستان 

به روز بودن: یافته های جدید در دنیاي مدرن امروزي نتیجه پژوهش پژوهشگران علم کشاورزي است. استفاده 
از اطالعات روز و تسلط بر کاربرد تکنولوژي سبب به روز شدن کاربرها می شوند. پرورش و تولید گیاه جدید، 
استفاده از رقم جدید، به کارگیری روش نوین، طراحی نقشه ای جدید برای بازاریابی و فروش، آزمون کارایی ابزارها 
و ماشین های جدید و ... مانند جایگزینی روش های زیستی به جای سم ها و کودهای شیمیایی زیان بار، ... جهان 
روزبه روز در حال تغییر است و هر روز شاهد ورود تکنولوژی های نو در عرصه تولید هستیم. احتمال مقاوم شدن 
آفات و عوامل بیماری زا و علف های هرز به سموم قدیمی، بیشتر و بیشتر می شود. شما برای کنترل این عوامل 
زیان آور مجبورید سم بیشتری مصرف کنید. مصرف بیشتر سم ها یعنی هزینه بیشتر و محیط زیست آلوده تر. 
به جای دو بار شخم زدن، دو بار دیسک و دومرتبه لولر زدن، می توان از ماشین خاك ورز مرکب با اثرات تخریبی 
و هزینه بسیار کمتر استفاده کرد. روش های بیولوژیکی در کنترل آفات هرچند نیاز به صبر و متانت دارد اما در 

بلندمدت ضمن کاهش فراوان هزینه ها، به محصول سالم با قیمت بیشتر و هزینه تولید کمتر منجر می شود.

بیمه: پوشش بیمه ای یکی از ضرورت های زندگی اعم از شخصی، خانوادگی و اقتصادی است. یک زارع با ابزار و 
ماشین های مختلفی سروکار دارد. مسئولیت مدنی تمامی کسانی که در مزرعه کار می کنند با مزرعه دار است. 
ماشین های کشاورزی ممکن است دچار حادثه یا سانحه گردند و به ماشین یا شخص ثالث صدمه وارد گردد. 
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مزرعه و محصول در هر مرحله ممکن است دچار بالیای طبیعی و حوادث پیش بینی نشده گردد. بنابراین بیمه 
محصوالت زراعي و زارع و کلیه دست اندرکاران تولید زراعي ضروري است. 

مشارکت پذیری و اشتراک گذاری: کشور ما دارای نظام خرده مالکی است. هرروز مساحت اراضی با تقسیم 
بین وراث کوچک تر می شود. با کوچک تر شدن اراضی امکان مکانیزه کردن فرایند تولید و ایجاد شبکه آبیاری 

تحت فشار از بین می رود. به ناچار باید به صورت سنتی عملیات انجام شود. درنتیجه 
نهاده های مصرفی ازجمله نیروی انسانی بیشتر شده و هزینه های تولید باالتر می رود. 
یکپارچه سازی اراضی، ایجاد تعاونی تولید، مشارکت پذیری و کارگروهی و ... باعث 
می شود ضمن کمتر شدن سختی کار و زحمت تولید، هزینه های تولید تا حد زیادی 
کاهش یافته و تولید اقتصادی گردد. خرید تراکتور حتی از نوع باغی برای 3ـ۲ هکتار 
زمین اصاًل اقتصادی و مقرون به صرفه نیست. وقتی این 3ـ۲ هکتارها در قالب یک 
تعاونی تولید به هم بپیوندند و یک واحد زراعی یا کشت و صنعت چند ده یا چند 
صد هکتاری را تشکیل بدهند، خرید انواع ماشین ها و تجهیزات کشاورزی اقتصادی 
می شود. ضمن آنکه از تسهیالت کم بهره و بعضاً رایگان وزارت کشاورزی می توانند 

شکل10استفاده کنند.

گفت و گو
یک تراکتور باقدرت 75 اسب بخار، برای چند هکتار مزرعه مناسب است؟

همواره سعی کنید یافته های خود را به اشتراك بگذارید و از تجربیات دیگران استفاده کنید. آزمودن دوباره 
یک آزموده هم خطاست هم هزینه بر است.

فعالیت های  تولید  سطح  افزایش  در  به سزایي  اهمیت  تولید  نهاده های  مهم ترین  از  یکي  به عنوان  سرمایه 
اقتصادي و درنتیجه افزایش بهره وری سایر عوامل تولید دارد. در بخش کشاورزي نیز سرمایه و سرمایه گذاری 
عنصر کلیدي رشد و توسعه محسوب می شود. کمبود سرمایه باعث پایین آمدن سطح بهره وری نهاده های 
تولید می شود. در بهره وری پایین، درآمد کمتر از سطح شده و سودآوري غیراقتصادی و پر ریسک می شود. 

وجود منابع مالي کارآمد ازجمله پیش نیازهای فعالیت های کشاورزي سودآور است.
حقیقت این است که کشاورزی سنتی یا خرده پای از منابع مالی دولتی یا بانکی به مقدار کافی برخوردار 
نیستند. به لحاظ اینکه از یک سوی دانش بهره گیری از این منابع را ندارند و از سوی دیگر به علت هزینه باال 

و نرخ بهره وری پایین این نوع کشاورزی، نهادهای مالی رغبتی به سرمایه گذاری در این بخش ندارند.
چاره کار چیست؟

 با توانایی فردی مناسب وارد فعالیت در این بخش بشوید.  1
2  اگر منابع مالی فردی شما به اندازه کافی نیست، مطابق ضرب االمثل » قطره قطره جمع شود تا وانگهی دریا 
شود« عمل کنید. یعنی با تشکیل یک تشکل قانونی مانند تعاونی های تولید، توان مالی خود را تقویت کنید.

3  برای استفاده از تسهیالت بخشی و منابع بانک ها برنامه ریزی کنید.
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تأمین منابع مالی مبتنی بر توانایی های فردی: بر حسب تعریف به توانایی انجام کار مطابق استاندار، شایستگی 
می گویند. لذا چنانچه از مقطع تحصیلی فعلی فارغ التحصیل شوید، این شایستگی را خواهید داشت که انواع 
انگیزه و  آنکه قدرت و نشاط جوانی،  توانایی بزرگی است. ضمن  این یک  تولید کنید.  را  محصوالت زراعی 
امید، خالقیت و تفکر شما دارایی بسیار باالیی محسوب می شود. با تمام این دارایی ها و امتیازات، برای تولید 

محصوالت زراعی نیاز به منابع مالی دارید. 
ممکن است منابع مالی نداشته باشید. نداشتن منابع مالی برای جوان تازه فارغ التحصیل شده ای چون شما 
نه تنها عیب نیست بلکه یک امر کامالً معمول و عادی است. در این مرحله شما نباید وارد تولید شوید. انجام 
امور کشاورزی برای تولیدکنندگان هم باعث تکرار و تمرین یا کارورزی بیشتر شده و هم زمینه ورود شما را 
به فعالیت های تولیدی بازار محور، فراهم می نماید. فعالیت در اموری مانند وجین، تنک، سله شکنی، آبیاری، 

خاك دهی، رانندگی تراکتور، کود دهی، دروگری، ... .
به طور دقیق و واضح هدف ما انجام کار است. کارگری پایه اولیه و اساسی در کشاورزی است. شما یک کارگر 

دانش آموخته یا ماهر کشاورزی هستید که می تواند به یک تولیدکننده بزرگ و موفق تبدیل گردد. 
آماده سازی  پیمانکاری مرحله ای کنید.  دیگر  به عبارت  بگیرید.  به عهده  را  تولید  فرایند  از  به تدریج بخشی 
محصول،  بسته بندی  و  بوجاری  نهاده ها،  توزیع  و  تهیه  برداشت،  کاشت،  محلول پاشی،  یا  سم پاشی  زمین، 

بازاریابی و فروش ... .

ندارد.  تأمین مالی وجود  برای  بدانید هیچ فرمول مشخصی  تأمین مالی آن است که  اولین روش  1ـ 
به  مربوط  مالی  تأمین  روش های  خودتان  است.  بازی  قاعده  تنها  جدید  روش های  ابداع  و  خالقیت 

و دوستان 3ـ قرض 2ـ  خانواده  کنید.  ابداع  را  خودتان 

زارعین اصطالح، »نصفه کاری«  این روش  نمایید،  مالکین زمین و آب  با  به مشارکت  اقدام  بعد،  در مرحله 
می نامند. این نوع پیمانکاری تمام مراحل تولید را شامل شده و شما را هم ازنظر مهارتی و هم ازنظر مالی 

آماده می کند تا یک تولیدکننده تمام عیار شوید. 
به همتا  همتا  قرض  روش  پیشین،  روش  دو  بر  افزون  نقدینگی،  یا  گردش  در  کمبود سرمایه  در صورت 
ـ Peer ( می توانید استفاده کنید. در این روش گروهی از افراد به همدیگر پول قرض  می دهند.    to  ـ  peer  lending(
این روش سال ها است که تحت عنوان صندوق خانوادگی برقرار بوده و استفاده می شود. مجموع افراد فامیل، 
همسایگان  ... که شناخت کامل به هم دارید تشکیل یک صندوق داده و ماهانه مبلغی به عنوان قرض در آن قرار 
می دهید. در زمان نیاز بدون بهره از آن قرض می گیرید. تنظیم نوبت با اوج نیاز مالی، از نکات اساسی این روش است.

به اشتراک گذاشتن توانایی ها و منابع مالی: آن زمانی که نه بانک بود و نه بنگاه های مالی، نه دولت بود و نه 
نظام پیچیده اداری و دیوان ساالری، مردم بودند و نیازهای متنوع ای هم داشتند. تأمین و رفع این نیازها ابتدا 
صرفاً مبتنی بر توانایی فردی و متکی به شخص و نهایت خانواده بود. با شکل گیری جامعه، نیازهای جدیدی 
مطرح شد و نیازهای فردی هم توسعه و تنوع بیشتری پیدا کرد. بنابراین تکیه بر توان یکدیگر به شکل همیاری 
و همکاری آشکار شد و روز به روز گسترده شد. نمونه عیان از این همیاری و هم افزایی در انواع تعاونی قابل 

تشریح و توضیح است. اصوالً واژه تعاون یعنی کمک به یکدیگر است.
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پژوهش
  واژه »شیر واره« معرف چیست؟ نتیجه پژوهش خود را با تأکید بر نقش و اهمیت این نوع همیاری، 

گزارش نمایید. 
  از این نوع همیاری ملی در برخی از روستاهای کشور متمدن ما در خصوص خرید و استفاده از ماشین های 
کشاورزی هم مورداستفاده قرار می گیرد برای نمونه چند کشاورز که هریک چند هکتاری بیشتر ندارند 

می توانند یک نوع ماشین کشاورزی را خریداری کرده و درمجموع با هزینه کمتر باهم استفاده نمایند.
  آیا در منطقه شما نمونه های دیگری از واره را سراغ دارید؟

مطابق اصل 43 قانون اساسی »تعاونی ها« به عنوان رکن دوم اقتصاد کشور، محل مناسبی برای فعالیت های 
کارآفرینانه و توسعه کارآفرینی می باشند. فلسفه اصلی تعاونی ها تجمیع سرمایه های کوچک و خلق ارزش و 

ایجاد کار و تولید ثروت است.
 شما می توانید با تشکیل تعاونی های کشاورزی، داشته های نقدی و غیر نقدی )زمین، آب، ماشین ها ...( را   

تجمیع کرده و تبدیل به یک شرکت تعاونی قانونی و شخصیت حقوقی توانمند شوید.
 تعاونی اگر از مدیریت درست، با دانش فنی مرتبط با زمینه فعالیت خویش برخوردار باشد و امور و فعالیت   

آن دقیقاً تحت نظارت بازرسین و مراجع رسمی باشد.
 با تشکیل تعاونی می توانید زمین های کوچک خود را یکپارچه نمایید. هزینه تولید کاهش یافته و درنتیجه   

بهره وری بیشتری خواهید داشت.
 با تشکیل شرکت های تعاونی قادر به ایجاد انبار یا سیلوی نگهداری محصول می شوید. ضمن پیشگیری   

از هدر رفتن میزان زیادی از محصوالت، می توانید در بازاریابی، قیمت گذاری و فروش محصول نقش اساسی 
داشته باشید و سود کافی نصیب خود کنید. 

تولیدات  فروش  و  توزیع  شبکه  به  توانست  خواهید  اتحادیه ها  و  تعاونی  شرکت های  در  تجمع  طریق  از     

سازید.  کوتاه  را  واسطه ها  دست  و  کنید  پیدا  دسترسی  کشاورزی 
 با استقرار و تحکیم پایه های تعاونی می توانید اقدام به توسعه فعالیت های خودنمایید. مثاًل به جای فروش   

محصول برداشتی از مزرعه )خام فروشی( اقدام به فراوری محصول و فروش فراورده های آن نمایید. 
 از هزینه های زائد یا تشریفاتی جلوگیری کرده و این مبالغ هرچند کوچک را با گردآوری و انباشته سازی   

به سوی تولید و اشتغال زایی، هدایت نمایند.
به عنوان نمونه تشکیل زنجیره تولید که در آن به جای فروش تولیدات گیاهی، این گونه تولیدات صرف تولیدات 
دامی می کنید. تولیدات دامی را صرف تولید فراورده های دامی می کنید. با درجه بندی و بسته بندی فراورده ها، 
ارزش افزوده و اشتغال زایی به مراتب بیشتری را کسب می کنید. این امر سبب کاهش هزینه های تولید درنتیجه 
افزایش درآمد و سود شرکت و ذخیره های آن گردیده که متعاقباً در راه سرمایه گذاری بیشتر و مفیدتر به کار 

خواهد رفت.

 استفاده از تسهیالت بخش کشاورزی و منابع بانک ها 
شود  خواسته  چنانچه  است.  محدود  تعاونی(  قالب شرکت های  در  )حتی  افراد  یا  فرد  توانمندی  و  امکانات 
به تدریج و صرفاً از محل کار انجام شده به توان مالی مطلوب و قابل رقابت با رقیبان مطرح در بازار برسد، چنین 

امری اگر غیرممکن نباشد، بسیار سخت و طوالنی مدت خواهد بود.
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همان گونه که پیشتر گفته شد، سرمایه از ضروریات فعالیت های اقتصادی است. در سطح فردی و تعاونی های 
کوچک محلی با جذب سرمایه های کوچک یا خرد خانواده، دوستان، صندوق های خانوادگی و محلی تا حدی 
می توان سرمایه موردنیاز را تأمین کرد. با گسترش فعالیت ها، می بایستی به فکر تأمین سرمایه از نوع نسبتاً 
کالن بود. در جذب و تأمین سرمایه نیاز به مشاوره با کارشناسان خبره تخصصی و اقتصادی است. کارشناسانی 
که با ارزیابی بازار و محاسبات دقیق، ضمن ارائه طرح توجیهی، ضرورت انجام کار، نوع و مقدار، مزیت ها و ... 
را تعیین و راهنمایی خواهند کرد. توصیه می شود چه در حالت فردی و چه در غالب شرکت تعاونی، برنامه 

توسعه را به صورت پلکانی انتخاب کنید. هرگز به فکر پیمودن ره صد و حتی یک ساله در یک روز نباشید. 

از  حمایت  صندوق هاي  کشاورزي:  بخش  توسعه  از  حمایت  غیردولتي  از صندوق هاي  تسهیالت  اخذ     1
توسعه بخش کشاورزي به عنوان تنها نهاد مالي ـ اعتباري غیردولتي با مشارکت تولیدکنندگان و بهره برداران 
تشکیل شده اند که چشم انداز روشني را در به کارگیري ظرفیت هاي غیردولتي به منظور تأمین منابع مالي و 

ارتقاي نرخ رشد سرمایه گذاري بخش کشاورزی هستند.
جدول 6

۱383۱384۱385۱38٦۱387۱388۱389۱39۱۱39۲۱393۱394سال

سرمایه
33۱٦۲397594٦33۱۱34۱4۲73۱۲058۱08478۱0۲00 )میلیارد ریال(

۱455049۱0۲7393۱۲737884۱045٦78٦44۲٦9۲4٦949سهامدار )تشکل(

طي سال هاي ۱383 تاکنون، 94 صندوق در سطح ملي، استاني، شهرستاني، منابع طبیعی و زنان تشکیل شده 
است. سرمایه صندوق ها از 33 میلیارد ریال در ابتدای تأسیس به حدود ۱0۲00 میلیارد ریال در سال 94 

افزایش یافته است.
تسهیالت پرداخت شده: از ویژگي بارز تسهیالت اعطایي این صندوق ها، به جا، به موقع، آسان و ارزان )4درصد( 

بودن آن است.

عملکرد تسهیالتي صندوق ها از ابتداي تأسیس تاکنون )میلیارد ریال(

نهاده
جمع تسهیالت
)میلیارد ریال( تجو

ذر

 و 
وم

سم
ود

ک

دي
نق

ور
بذ

ک 
ورا

خ
 و 

دام
ره

انت
س

کن

ویا
س

دم
گن

یر
سا

۱۱.٦95٦.٦9۱٦.75۱۲.8٦۱3.3933.۲95۲.384۱.۲3۱۱0.۲0۱48.500ارزش تسهیالت

۲4.۱۱3.8۱3.95.97.0٦.84.9۲.5۲۱.0۱00.0سهم

چند نمونه از طرح های کشاورزی اعم از راه اندازی یا توسعه ای را مطالعه کرده و ضمن مقایسه، نکات قوت 
و ضعف آنها را بررسی و گزارش نمایید.

فعالیت

جدول 7
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عاملیت توزیع اعتبارات: صندوق هاي غیردولتي ازجمله صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی به عنوان 
بستري مناسب براي ارائه امکانات و اعتبارات حمایتي و یارانه اي دولت در بخش کشاورزي شناخته شده اند. 
به همین دلیل از سال ۱387 و با حمایت وزارت جهاد کشاورزي، مسئولیت توزیع اعتبارات دولت براي کمک 
با  منعقده  قراردادهاي  چارچوب  در  کشاورزي  بخش  در  دولت  توسعه اي  برنامه هاي  اجراي  و  کشاورزان  به 

سازمان هاي جهاد کشاورزي در استان هاي کشور بر عهده این صندوق ها قرار گرفت.

ف
مبلغ واریزی اعتبارات سالردی

به صندوق

اعتبار پرداخت شده 
توضیحات تعداد 

مبلغپرونده

۱5.955.4۱۱۱4.٦57.٦٦3آبیاری تحت فشار1
مجموعاً 488،50۱ هکتار عقد قرارداد با متقاضی صورت گرفته است که از 
این میزان 77،855 هکتار در حال اجرا و 4۱0،٦47 هکتار اجراشده و میزان 

۱4،٦57،٦٦3 میلیون ریال اعتبار به متقاضیان بخش پرداخت شده است.

٦۲3.۲٦07.5۱8٦۱8.378هدفمندسازی یارانه ها2

شرکت های مشاوره فنی 3
۱0۱.033۱.٦50۱00.044مهندسی

مکانیزاسیون کشاورزی 4
98.8۱9۱٦84۱.٦98)اعتبارات89(

عالوه بر مبلغ 4۱٦98 میلیون ریال که به صورت بالعوض پرداخت شده است 
پرداخت شده  تلفیقی  تسهیالت  قالب  در  ریال  میلیون  مبلغ ۱،4٦7،4۲0 

است.

۲۱0.53۱۱.09۱۱93.707مکانیزاسیون )اعتبارات 90(5

٦.579۱545.854تعاونی تولید6

بازسازی و نوسازی قنوات 7
39.٦45۲4٦38.707اعتبارات سال 9۲

بازسازی و نوسازی قنوات 8
55.074۲9950.487اعتبارات سال 93

۱.30۲.٦78۱9.۲۱7۱.۱٦٦.35۲سایر قراردادهای عاملیت9۱

۱8.393.03۱30.343۱٦.87۲.889مجموع کل اعتبارات

جدول 8  ـ گزارش عاملیت اعتبارات دولتی کلیه صندوق ها تا پایان آذرماه سال 1394

صندوق حمایت از توسعه کشاورزی
استان کردستان

۱ـ سایر قراردادهای عاملیت شامل: طرح های انتقال آب با لوله، استخر ذخیره آب، اصالح نژاد دام، یارانه های علوفه خشبی، یارانه بذر پنبه، آبزی پروری، انجام 
امور آماری و تکمیل شناسنامه بهره برداران، اصالح الگوی کشت، کنترل آفات و بیماری های گیاهی، حمایت از شبکه های فنی و مشاوره ای کشاورزی و... . 

می باشد.

اثربخشي فعالیت صندوق ها: صندوق های حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی با آسان یا ساده کردن فرایند 
اخذ تسهیالت بانکی از طریق گستردگی شبکه، دسترسی آسان کشاورزان به صندوق، تأمین تضمین به صورت 
تضامنی بین کشاورزان به جای اخذ وثیقه، رابطه تنگاتنگ این صندوق ها با مراکز تأمین و توزیع ماشین ها و سایر 

نهاده از یک سو و بانک های کشاورزی از سوی دیگر، باعث افزایش اثربخشی این صندوق ها شده است.
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2  اخذ تسهیالت از بانک ها: یکی دیگر از روش های تأمین اعتبارات یا سرمایه موردنیاز، اخذ وام از بنگاه های 
انواع  بین  در  می باشند.  مالی  اعتبارات  تأمین  مراکز  معتبرترین  و  مهم ترین  بانک ها  است.  اعتباری  مالی 
بانک های خصوصی، دولتی و مؤسسات اعتباری دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی، بانک کشاورزی به عنوان 
بانک تخصصی، مناسبت ترین شرایط و موقعیت را برای کشاورزان دارد. بنابراین شما به عنوان گیرنده وام یا 
تسهیالت بانکی باید با ارائه طرح و اسناد قابل قبول برای بانک، ثابت کنید که کارتان سودآور بوده و افزون بر 

این تضمین کافی برای برگشت اصل وام مربوطه و سود متعلقه را ارائه نمایید.

پژوهش
  در استان شما صندوق حمایت از توسعه کشاورزی از چه زمانی تأسیس شده است و چه عملکردی 

داشته است. برای اخذ تسهیالت مدارك موردنیاز و روش انجام کار چگونه است؟
  نقش و فعالیت های شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی 

را در اینترنت و سایر رسانه بررسی و یافته های خود را گزارش نمایید.

به سایت بانک کشاورزی وارد شوید. در نوار ابزار، گزینه خدمات و محصوالت را باز کنید. انواع تسهیالت را 
مروری کنید. فرایند درخواست و بررسی تسهیالت را مطالعه کنید. از یافته های خود گزارش تهیه کنید.

 تأمین سایر نیازها 
تاکنون در مورد کسب مهارت و توانایی فردی، فرایند اشتغال و کارآفرینی با اتکا به توانایی فردی، تجمیع 
توانایی های فردی با تشکیل شرکت های تعاونی، ترسیم مسیر توسعه، تأمین و تقویت منابع مالی با روش های 
کارآفرینانه و اخذ تسهیالت از صندوق ها و بانک ها اطالعاتی را دریافت کردید. الزم است که بدانید موارد 

دیگری هست که باید به دقت مورد بررسی و تأمین گردد.
 نیروی انسانی: در تولید محصوالت کشاورزی برحسب شرایط به انواع نیروهای انسانی ساده، ماهر تکنسین،   

کارشناس و متخصص موردنیاز است.
کار  نیروی  به  وابسته  کشاورزی  عملیات  از  بسیاری 
ساده و نیمه ماهر است. انواع جابه جایی های دستی، 
بارگیری و تخلیه، وجین، سله شکنی، خاك دهی پای 
سر  برداری،  یا  هرس  آبیاری،  واکاری،  و  تنک  بوته، 
بذرافشانی، کودپاشی، محلول پاشی، کندن و درآوردن 
محصول، درو و بوجاری و غیره. بنابراین بایستی قبل 
از اقدام به کاشت بایستی توانمندی منطقه از جنبه 

تأمین نیروی انسانی موردمطالعه قرار گیرد.
 تجهیزات و ماشین های اختصاصی: برنامه ریزی شما در انتخاب نوع گیاه، هدف از کاشت و سطح زیر کاشت   

نمی تواند بدون در نظر گرفتن امکانات، تجهیزات و ماشین های موجود در منطقه باشد. به عنوان نمونه الزمه کاشت 
ذرت دانه ای، وجود ماشین های برداشت به صورت مجزا یا کمباین و همچنین تجهیزات خشک کن دانه است.

فعالیت



پودمان 1: برنامه ریزی زراعی

21

فکر کنید
برای شنا کردن عالوه بر مهارت شناگری، به چه چیزی نیاز دارید؟

 بازار فروش: کشاورزی به صورت خودمصرفی بخش کوچکی از کل فعالیت های کشاورزی را شامل می شود.   

بخش عمده کشاورزی، کشاورزی بازار محور است که برای عرضه یا فروش تولید می شود. در این نوع کشاورزی 
هر کشاورزی که قوانین بازار و قواعد بازی در بازار را بهتر بداند، موفق تر خواهد بود. بنابراین در تولید محصوالت 
زراعی ابتدا بایستی از وجود بازار مصرف برای آن محصول مطمئن شوید و سپس شرایط حضور و نقش آفرینی 

در آن را به خوبی فرا بگیرید.

ارزشیابی مرحله تعیین عوامل مؤثر در افزایش یا کاهش هزینه های تولید محصوالت زراعی

مراحل کار
شرایط عملکرد

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

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

تعیین عوامل 
مؤثر در افزایش 

یا کاهش 
هزینه های تولید 
محصوالت زراعی

کالس، رایانه متصل به 
اینترنت، نوشت افزار

باالتر از 
حد انتظار

نهادهای  از  بهینه  استفاده  راهکارهای  ارائه  و  انتخاب 
تولید، تحلیل و ارائه راهکارها برای کم کردن ریسک و 
اشتراك گذاری توانایی ها و منابع مالی، تحلیل چگونگی 
استفاده از تسهیالت بخش کشاورزی و منابع بانک ها، 

بازار فروش محصول تعیین 

3

در حد 
انتظار

نهادهای  از  بهینه  استفاده  راهکارهای  ارائه  و  انتخاب 
تولید، تحلیل و ارائه راهکارها برای کم کردن ریسک و 
اشتراك گذاری توانایی ها و منابع مالی، تحلیل چگونگی 
استفاده از تسهیالت بخش کشاورزی و منابع بانک ها

۲

پایین تر از 
حد انتظار

ناتوانی در ارائه راهکارهایی برای استفاده بهینه از منابع 
۱و کم کردن ریسک در تولید

برآورد درآمدها: هرچند هزینه های تولید متعدد است و ما در این کتاب از ذکر برخی از هزینه ها خودداری 
کرده و به سال های آینده موکول کرده ایم اما درآمدهای ناشی از زراعت یک گیاه زراعی بسیار محدود بوده 

و تنوع چندانی ندارد.

 انواع درآمدها در زراعت 
3  درآمد ناشی از سر  2  درآمد حاصل از محصوالت فرعی یا جانبی   درآمد ناشی از فروش محصول اصلی   1

4  سایر درآمدها چر و پس چر 
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 درآمد ناشی از فروش محصول اصلی: منظور از محصول اصلی، محصولی است که هدف از زراعت گیاه،   1
به دست آوردن آن است. در غالت، میوه محصول اصلی است هرچند اصطالحاً به آن دانه غالت می گویند. در 
حبوبات و دانه های روغنی، محصول اصلی دانه است. در چغندرقند، ریشه. در نیشکر ساقه. در توتون، برگ. 

در زعفران کالله گل، محصول اصلی محسوب می شود. 
 مقدار درآمد ناشی از محصول اصلی به عملکرد محصول، کیفیت محصول و قیمت روز بستگی دارد .  

پژوهش
یا  تجار  دالالن،  خبره،  کشاورزان  مشورت  با  کدام اند؟  شما،  منطقه  محصوالت  در  کیفی  شاخص های 
را  آنها  و کاهش  افزایش  را شناسایی، عوامل مؤثر در  انواع شاخص ها  بازرگانان، در مورد هر محصول، 

نمایید.  گزارش  و  بررسی 

قیمت روز: در بازار آزاد یا رقابتی یعنی بازاری که در آن قیمت یک کاال یا خدمت، در اثر عرضه و تقاضا تعیین 
می شود، قیمت ها همواره در نوسان هستند زیرا عرضه و تقاضا هرلحظه در نوسان است. با افزایش عرضه یا 

کاهش تقاضا، قیمت کاهش یافته و برعکس با کاهش عرضه یا افزایش تقاضا، قیمت ها افزایش می یابد.

کمترین و بیشترین عملکرد انواع گیاهان رایج منطقه خود را به دست آورید. مهم ترین عوامل تعیین کننده 
در عملکرد را با استفاده از نظر تولیدکنندگان، خبرگان محلی و کارشناسان کشاورزی منطقه بررسی و 

گزارش نمایید.

فعالیت

با حضور در مراکز محلی یا منطقه ای چگونگی درجه بندی و نرخ گذاری محصوالت کشاورزی را مشاهده و 
تجربه کنید. قیمت گذاری در بازار یا بهابازار )بورس( محصوالت کشاورزی را از طریق رسانه ها، پیگیری نمایید.

فعالیت

کیفیت محصول: کیفیت محصول هم همانند عملکرد آن بیش از هر عاملی به دست زارع است. با انتخاب رقم 
سازگار و بازارپسند، زمان و روش کاشت، عملیات کاشت به ویژه تغذیه و کنترل عوامل زیان آور، زمان و چگونگی 
برداشت، ... کیفیت محصول تعیین می شود. در گندم درشتی و یکنواختی دانه، خلوص، درصد رطوبت و درصد 
پروتئین دانه و عدم آلودگی محصول به سن )خاصیت نانوایی(، نقش مهمی در تعیین کیفیت محصول و تعیین 
قیمت آن دارد. در جو، رنگ و وزن دانه در سیب زمینی ضخامت پوسته، خوش فرمی، اندازه مناسب و زردرنگ 
بودن گوشت، در چغندرقند، درصد قند یا عیار قند و در برنج، عطر و بو، سختی )استخوانی( دانه، طول دانه )هرچه 
بیشتر( و قطر دانه )هرچه کمتر( و عدم شکستگی یا حداقل بودن درصد دانه های شکسته، تعیین کننده است.
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از طریق دولت  تغییر قیمت کاال و خدمات  و  تعیین  بازاری که  یعنی  بسته(،  )غیررقابتی،  بازار غیرآزاد  در 
مبتنی بر مالحظات سیاسی اجتماعی تعیین می گردد، عرضه و تقاضا چندان تأثیر یا نقشی در قیمت ندارند. 
مانند قیمت نان یا بنزین یا نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی. در هیچ کشوری بازار مطلقاً آزاد وجود 
ندارد و هر نظام یا حکومتی تا حدی نظرات و مصالح کالن ملی خود را در تولید و عرضه محصوالت اعمال 
می کند. گاهی نیز با پرداخت یارانه یا یارانه )سوبسید(، قیمت ها را تعدیل می کنند. در کشور ما به ویژه در 
مورد محصوالت کشاورزی به جز محصوالت دارای خرید تضمینی، بقیه محصوالت کشاورزی تابع قوانین بازار 
آزاد است. کشاورزی که بتواند عرضه محصول خود را کنترل کند، می تواند تا حد زیادی بر قیمت آن تأثیرگذار 

باشد. سؤال اساسی اینجاست که چگونه می توان عرضه را مهار کرد؟

افزون بر مقدار، شکل و محل عرضه نیز در قیمت محصول نقش اساسی دارد. یک محصول باکیفیت مشخص 
وقتی به صورت درهم و فله ای عرضه می شود، قیمت بسیار پایینی نسبت به شرایطی که دارای درجه بندی و 

بسته بندی است، دارد.

توجه
ایجاب  شما  حرفه ای  اخالق  و  بخرند  را  محصول  بهترین  الهی حق  دارند  مخلوقات  به عنوان  مشتریان 
می کند که محصول سالم و خالص را به شکل محترمانه تقدیم مشتریان نمایید. این روش در بلندمدت 

به نفع شماست. 

پس از گفت وگو و حتی بررسی میدانی، جدول زیر را برای منطقه خود کامل کنید.
جدول 9

به محض  که  محصوالتی 
و  برداشت  باید  رسیدن 

شوند. عرضه 

حدود  تا  که  محصوالتی 
یک هفته قابلیت تأخیر در 
برداشت یا نگهداری دارند.

قابلیت  که  محصوالتی 
باز  فضای  در  نگهداری 

دارند. را 

قابلیت  که  محصوالتی 
نگهداری در انبار به مدت 
بیش از یک ماه را دارند.

محصوالتی که فقط 
قابل  سردخانه  در 
هستند. نگهداری 

فعالیت

گفت و گو
با توجه به شکل ۱۱ شرایطی که حداقل و حداکثر 
قیمت بروز می کند را در روی شکل مشخص کنید.

شکل 11ـ نمودارهای عرضه ـ تقاضا

عرضه

تقاضا

قیمت

مقدار کاال

تعادل



24

2  درآمد حاصل از محصوالت فرعی یا جانبی: تولید اغلب گیاهان زراعی منجر به بیش از یک محصول 
به عنوان  آنها هم  از کاه و کلش  یا میوه، بخشی  دانه  بر  افزون  مانند زراعت غالت و حبوبات، که  می شود. 
محصول فرعی به منظور خوراك دام، بستر دام و موارد مصرف دیگر قابل فروش است. سبوس و شکسته دانه ها 

نیز گاهی قابل توجه هستند. 
در زراعت پنبه افزون بر وش )کرك پنبه( به عنوان محصول اصلی، دانه هم قابل فروش است. برخی از زارعین 
کل محصول تولیدی خود را به کارخانه ها پنبه پاك کنی می فروشند درحالی که کشاورزان باتجربه و دارای 
توانایی مالی، هزینه پاك کردن را می پردازند و محصول الیاف و دانه را تحویل گرفته و جداگانه می فروشند. 
در سیب زمینی غده های متوسط و درشت، به عنوان خوراکی و غده های کوچک تر برای بذر در نظر گرفته 

می شود. غده های ضربه دیده و خیلی ریز به عنوان خوراك دام به فروش می رسد.
نظر  را در  ادامه همکاری جوایزی  برای  برای تشویق کشاورزان  ازای خرید محصول  از خریداران در  برخی 
می گیرند. تحویل مقداری قند یا شکر از طرف کارخانه های قند برای چغندرقندکاران قابل گفتن است. برخی 

دیگر به جای اهدای محصول فراوری شده، در تأمین نهاده مانند کود، بذر کمک می کنند. 

پژوهش
گیاهان زراعی رایج در منطقه شما دارای چه محصوالت فرعی یا جانبی هستند یا می توانند داشته باشند. 

در این پژوهش افزون بر روند جاری یا معمول، ایده پردازی هم نمایید.

3  درآمد ناشی از سرچر و پس چر: زراعت برخی از محصوالت در شرایط و مناطق خاص ضرورت سر چر را 
ایجاب یا امکان سرچر و پس چر را ممکن می سازد.

هراکشت و ورا کشت گندم و جو با تراکم کمی بیش ازحد مطلوب به صورت آگاهانه، در سال های تر آبی اما 
نسبتاً گرم، موجب رشد زیاد و پرتراکم مزرعه می شود. به جز مناطق گرمسیری این شرایط مصادف با اواخر 

و  تولیدکنندگان  زیان  به  موارد  اغلب  در  مزرعه  سر  یا  )سلفی(۱  پیش فروش  به صورت  محصول  عرضه 
این روش را  به نفع دالالن است. زارعین در شرایط محدودیت منابع مالی ممکن است  مصرف کنندگان و 
شوند. پیروز  مالی  مشکالت  بر  می توانند  شد  گفته  پیشتر  چنانکه  همیاری  و  تشکل  ایجاد  با  اما  بپذیرند 

۱ـ َسلَف نوعی معامله است که در آن عرضه کننده، محصول خود را پیش از رسیدن و برداشت به بهای توافقی و مطابق قرارداد سلف، به فروش می رساند تا 
در زمان برداشت، به خریدار تسلیم کند.

گفت و گو
محصوالت  تجارت  در  روستایی  تعاون های  اتحادیه  و  کشاورزی  محصوالت  )بورس(  بهابازار  سازمان 

دارند؟ اهمیتی  و  نقش  چه  کشاورزی 

بازدید
از برخی از مراکز خریدوفروش کاالهای کشاورزی )غالت، علوفه، سیب زمینی، حبوبات و ...( دیدن کرده 

و مشاهدات و مصاحبه های خود را گزارش کنید.
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پژوهش
آیا در منطقه شما سرچر یا پس چر دادن مزارع رواج دارد؟ در صورت رواج شرایط قرارداد و عوامل مؤثر 
در اجاره بها را بررسی و گزارش نمایید. درصورتی که رواج ندارد علت منسوخ شدن و عدم پذیرش زارعین 

را گزارش نمایید. 

پژوهش
از زارعین باتجربه )اعم از خانواده، بستگان و سایرین( انواع درآمدهای مرتبط با تولید محصوالت زراعی 
را پرس وجو کرده و گروه بندی کنید. پرسش شما تا حد ممکن ریز و دقیق باشد تا تمام درآمدهای حتی 

انواع نامحسوس و نامشهود هم مشخص گردد.

پژوهش
آیات مربوط به زارع نامیده شدن خداوند، دستور به توکل و نقش آن را در قرآن عظیم با استفاده از نرم افزار 

کشف اآلیات پیداکرده و گزارش نمایید. برای درك بهتر مفاهیم با کارشناس علوم قرانی مشورت نمایید.

4  سایر درآمدها: یک واحد زراعی افزون بر درآمدهای گفته شده، ممکن است درآمدهای دیگری هم داشته 
و  ماشین ها  زمین،  از  بخشی  )آب،  اجاره  )گردشگری(،  دیگران  بازدید  و  آموزش  امکان  فراهم شدن  باشد. 
فضاهای مزرعه(، امکان کاشت محصوالت جانبی در کنار یا همراه محصول اصلی، کشت دو یا سه و حتی 
گاهی 4 محصول در یک سال، فراهم شدن زمینه کار و کسب تجربه برای اعضای خانواده و بستگان، افزایش 

قیمت آب، زمین و ماشین ها، درآمد حاصل از طیور و دام های وابسته به مزرعه و ... .

تدوین جدول هزینه ها، درآمدها و فایده )زیان(
با توجه به پیش آموخته های خود و نیز با استفاده از پژوهش های انجام شده در این پودمان اعم از بخش های 
هزینه ای و درآمدی، جدول دوطرفۀ استانداردی تنظیم کرده و ضمن درج اعداد واقعی از مزرعه یک فرد یا 

یک شرکت زراعی، فایده یا زیان احتمالی را تعیین کنید. 

زمستان که اوج کمبود علوفه است، می گردد. بنابراین برداشت محصول چه به صورت قصیل و چه به صورت 
چرای سطحی )سرچر( سود قابل توجهی نصیب زارع می کند. بدیهی است که ادامه زراعت با آبیاری و کود 

سرك، به تولید دانه درحد مطلوب منتهی می شود.
پس چر به چرانیدن مزرعه پس از برداشت محصول، پس چر می گویند. پس از برداشت محصول برحسب نوع 
گیاه، هدف برداشت، روش برداشت و شرایط منطقه، مقداری از ضایعات یا خرده ریز محصول و تقریباً تمامی 
کاه و کلش آن در سطح مزرعه باقی مهم اند. هرچند توصیه کارشناسان زراعت برگرداندن این مواد به خاك 
است اما برخی از زارعین مزرعه حامل این مواد را مدتی به صورت اجاره در اختیار دامداران قرار می دهند. 
مبلغ اجاره بها برحسب مدت اجاره، تعداد دام، مقدار بقایا و شرایط منطقه )فصل چرا در مراتع، شرایط رویشی 

مراتع، قیمت روز علوفه(، متفاوت است. 

فعالیت
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ارزشیابی مرحله برآورد و محاسبه درآمد تولید محصوالت زراعی

مراحل کار
شرایط عملکرد

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

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

برآورد درآمد 
تولید محصوالت 

زراعی

رایانه متصل به اینترنت، 
نوشت افزار

باالتر از 
حدانتظار

تعیین  اصلی،  محصول  عملکرد  برآورد 
شاخص های کیفیت محصول تعیین شده، 
برآورد عملکرد محصول های جانبی، تحلیل 
دالیل نوسانات قیمت محصول تعیین شده، 
تعیین  محصول  قیمت  برآورد  و  استدالل 
محصوالت  درآمد  برآورد  و  استدالل  شده، 

اصلی و جانبی

3

درحد انتظار

تعیین  اصلی،  محصول  عملکرد  برآورد 
شاخص های کیفیت محصول تعیین شده، 
برآورد عملکرد محصول های جانبی، برآورد 
قیمت محصول تعیین شده، برآورد درآمد 

محصوالت اصلی و جانبی

۲

پایین تر 
۱ناتوانی در محاسبه و برآورد درآمد تولید ازحدانتظار
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شرح کار: تعیین هزینه های پایه یا اولیه تولید ۲ـ تعیین هزینه های جاری در اجرای عملیات تولید محصوالت زراعی 3ـ تحلیل روش های 
اصولی در کاهش هزینه های تولید 4ـ محاسبه درآمد ناشی از فروش محصول اصلی 5ـ محاسبه درآمد حاصل از محصوالت فرعی یا جانبی

استاندارد عملکرد: جدول هزینه های احتمالی را برای حداقل یکی از محصوالت زراعی منطقه خود را تنظیم کرده و درآمد احتمالی آن را 
محاسبه نمایید. 

شاخص ها:
۱ـ تعیین عوامل مؤثر در اجاره زمین زراعی، تعیین عوامل مؤثر در اجاره آب آبیاری 

۲ـ برآورد هزینه های آماده سازی زمین برای یک زراعت حداقل یکی از محصوالت زراعی قابل کشت در منطقه، برآورد هزینه های کاشت برای 
همان محصول، برآورد هزینه های مراقبت و نگهداری آن مزرعه، برآورد هزینه های برداشت آن، محاسبه جمع هزینه ها 

3ـ انتخاب و ارائه راهکارهای کاربست بهینه نهادهای تولید، تحلیل و ارائه راهکارها برای کم کردن ریسک و اشتراك گذاری توانایی ها و منابع 
مالی، تحلیل چگونگی استفاده از تسهیالت بخش کشاورزی و منابع بانک ها، تعیین بازار فروش محصول 

4ـ کمترین و بیشترین عملکرد یک محصول قابل کشت در منطقه خود را محاسبه کند، تعیین شاخص های کیفیت محصول تعیین شده، 
دالیل نوسانات قیمت محصول تعیین شده را در بازار تحلیل نماید، قیمت احتمالی محصول تعیین شده را با استدالل تخمین و درآمد ناشی 

از آن را محاسبه نماید، برآورد درآمد محصوالت جانبی محصول استدالل نماید. 

شرایط انجام کار:
کالس، مشاوره با خبرگان زراعی

ابزار و تجهیزات:
نوشت افزار، رایانه متصل به اینترنت

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

۱برآورد و محاسبه هزینه های تولید محصول زراعی1

۱عوامل مؤثر در افزایش یا کاهش هزینه های تولید محصوالت زراعی2

۲برآورد درآمد تولید محصوالت زراعی3

با  نگرش:  و  توجهات زیست محیطی  بهداشت،  ایمنی،  شایستگی های غیرفنی، 
توجه  به نکات زیست محیطی و استفاده بهینه از منابع هزینه های تولید و درآمد احتمالی 

محصوالت زراعی را پیش بینی کنید. 
۲

*میانگین نمرات

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

ارزشیابی پایانی برآورد هزینه و فایده
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آیش بندی و تناوب زراعی

آیا می دانید که ...؟
 تناوب زراعي یکي از اصول کشاورزي از ابتداي شروع این فعالیت و تاکنون بوده و هر روز به نقش و اهمیت   

آن بیشتر توجه مي شود.
 با اجراي تناوب زراعي راندمان مصرف نهاده ها افزایش یافته و کمیت و کیفیت محصول بهبود مي یابد.  

 تناوب زراعي باعث پایدار در فرایند کشاورزي و حفظ منابع طبیعي مانند آب و خاك مي گردد.   
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تناوب زراعی و تنـوع ژنتیکی دو رکن اساسي از ارکان نظام هاي تولید کشاورزي از دیر باز بوده اند. با افزایش 
جمعیت و بازار محور شدن کشاورزي، ابتدا بیشتر توجهات به خواص ژنتیکي گیاه و ایجاد ارقام جدید و اغلب 
پرمحصول و بازار پسند شد اما به زودي به ارزش و اهمیت آیش بندي و تناوب زراعي مجدداً پي برده شد و 

مورد توجه قرار گرفت. 
آزمایش هاي انجام شده برقراري تناوب زراعی را روي کاهش فرسایش خاك، افزایش ماده آلي خاك، اصالح 
آنها مي شود، کاهش  و کنترل جمعیت  فیزیکي خاك، کاهش مشکل علف هاي هرز  ویژگي هاي  و  ساختار 
جمعیت عوامل بیماري زا به ویژه انواع خاك زي مانند نماتدها، استفاده بهینه و با بهره وري بیشتر از نهاده هاي 

کشاورزي از جمله سموم و کودها، افزایش معني دار عملکرد و کیفیت محصول مي گردد.

 آیش 
خوب است که بدانید بین آیش۱ و آیش بندي، تفاوت اساسي وجود دارد. آیش یعنی نکاشتن قطعه اي از مزرعه 
به مدت یک یا چندین سال زراعی است. عوامل متعددي در انتخاب این تصمیم زارع دخالت دارند. کاهش 
توانمندي یا همان حاصلخیزي خاك، کمبود نهاده هاي کشاورزي به ویژه آب یا بروز مشکالت فني از مهم ترین 

عوامل تعیین کننده در اجراي آیش محسوب مي شوند. برخي از اهداف آیش گذاري عبارت اند از: 
 بهبود حاصلخیزي خاك.  1
2  ذخیره رطوبت در خاك.

3  کنترل علف هاي هرز.
4  کنترل فرسایش خاك.

5  کنترل آفات و بیماري ها.
6  به دست آوردن فرصت الزم براي تهیه زمین.

Fallow ـ۱

پژوهش
هریک از اهداف بیان شده، چگونه محقق می شوند. به طور مجزا هر مورد را با استفاده از منابع معتبر 

نمایید.  بازیابی و گزارش 

باید بدانید که نکاشتن زمین به معني رها کردن آن نیست. اگر چنین باشد، آیش یک اقدام مضر و مخرب 
محسوب خواهد شد. کشاورزان خبره در طول مدت آیش، اقدام به عملیات داشت براي افزایش راندمان آب 

و خاك براي فصل رویش خواهند کرد.
کنترل علف هاي هرز، پیشگیري از فرسایش آبي و بادي خاك مزرعه، ذخیره سازي آب به ویژه نزوالت جوي 

در خاك از مهم ترین اقدامات داشت در فصل آیش است. 

گفت و گو
آیش از نظر لغوی چه منشأ و مبنایی دارد و علت نام گذاری آن چیست؟
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Fallowing ـ۱

گفت و گو
سه نوع آیش را با یکدیگر مقایسه کرده و قضاوت کنید کدام یک برای منطقه شما مناسب است و چرا؟

با نگاه به اهداف آیش گذاري مشخص مي شود که اغلب در مواردی که امکانات و نهاده های موجود کفاف کلیه 
اراضی در اختیار کشاورز را ندهد، اقدام به آیش گذاشتن زمین می شود. آزمایشات نشان داده است که عملکرد 
گندم بعد از آیش کمتر از عملکرد گندم در تناوب با محصوالت دیگر است، بنابراین امروزه آیش گذاشتن 
زمین به جز در موارد اجباری توصیه اقتصادی و عملی ندارد. در گذشته مي گفتند آیش براي رفع خستگي 
زمین است در حالي که باید دانسته شود که خستگي زمین یعني ضعف توانمندي زمین در تأمین نیازهاي 

غذایي گیاه است. لذا اگر حاصخیزي خاك را حفاظت و تقویت نمایید، آن خاك هرگز خسته نمي شود. 

 انواع آیش 
 آیش سبز: در این آیش سطح زمین داراي پوشش گیاهي است. این پوشش ممکن است از انواع خود رو   1

یا کشت شده از نوع کود سبز باشد. بر این اساس فرسایش خاك بروز نمي کند. 
2  آیش سیاه: در این آیش عماًل هیچ گونه بقایاي گیاهي در روي زمین باقي گذاشته نمي شود به عبارت دیگر 

سطح زمین لخت بود و لذا امکان فرسایش خاك در این روش حداکثر مي باشد.
دو نوع آیش سیاه وجود دارد:

الف( آیش سیاه زود: در این آیش بعد از برداشت محصول، زمین با گاوآهن برگردان دار شخم زده مي شود. 
زمین بدون پوشش در طول پاییز و زمستان باقي گذاشته مي شود. در پایان بارندگي ها، با اجراي پنجه غازي، 

پوشش خاکي یا مالچ خاکي براي حفظ رطوبت ایجاد مي کنند.
ب( آیش سیاه دیر: در این آیش پس از برداشت محصول، زمین در طول پاییز و زمستان به همان صورت گذاشته 
مي شود. بعد از اتمام بارندگي شخم برگردان زده مي شود. آیش سیاه معموالً خطر فرسایش به همراه دارد اما در 

نوع دیر، این خطر کمتر است. کارایي آیش هاي سیاه در ذخیره رطوبت پایین و اغلب حدود %۲0 است.
3  آیش کلشي: تقریباً شبیه آیش سبز است با این تفاوت که پوشش سطح زمین در این آیش، کاه و کلش 
محصول قبلي است نه گیاهان زنده. فرسایش خاك در آیش کلشي هرچند کمتر از آیش سبز است اما به 

مراتب بیشتر از انواع آیش هاي سیاه مي باشد.

اختصاص نمي دهد. تک کشتي معایب و مشکالت  نوع گیاه  به کشت یک  را  تمامي مزرعه خود  زارع  یک 
و  از آب  ناکارآمد  استفاده  ماشین هاي کشاورزي،  و  کار  نیروي  زماني  توزیع  نامناسب شدن  دارد.  متعددي 

است. معایب تک کشتي  از جمله  بزرگ  با ریسک هاي  مواجه شدن  احتمال 
لذا تقریباً عموم زارعین پس از مطالعه دقیق عوامل طبیعي، اقتصادي و زراعي، گیاهان مختلفي که کشت 

آیش بندي1
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آنها در مزرعه و منطقه آنها امکان پذیر است، تعیین مي کنند. سپس نوع و مقدار سطح زیر کاشت هریک از 
گیاهان انتخابي را با به توجه امکانات و نهاده هایي که در اختیار دارند، مشخص مي نمایند. آنگاه مزرعه خود 
را به چند قطع نسبتاً مساوري یا ضریبي از یکدیگر تقسیم بندي مي کنند. هر قطعه را به کاشت یک نوع گیاه یا 
گیاهاني که عملیات کشاورزي مشابه دارند و موقع کشت آنها یک فصل است اختصاص مي دهند. این عمل را 

آیش بندي مي گویند .
به بیان ساده تقسیم بندي یک مزرعه به چند قطع و اختصاص هر قطعه به کاشت یک گیاه را آیش بندي مي گویند. 
در تعیین مساحت هر قطعه، نهاده مصرفي و درآمد نهایي، نقش اساسي دارد. در شرایطی که آب محدود باشد، 
حداکثر مساحت به غالت، گیاهان شتوي و گیاهاني با نیازآبي کم، تعلق مي گیرد. زماني که نیروي انساني محدود 

یا گران باشد، کاشت گیاهان کارگربر در مرحله کاشت، داشت یا برداشت محدود خواهد شد. 

فکر کنید
اگر در یک آیش بندی مساحت کوچک ترین قطعه ۲ هکتار باشد، قطعات دیگر چند هکتار خواهند بود؟

امکان ندارد یک کشاورز با دانش و تخصص و یا یک کشاورز خبره و کارآزموده هرساله اقدام به کاشت تنها 
یک نوع گیاه در یک قطعه از مزرعه خود نمایند. زیرا هم تجربه تاریخي و هم پژوهش هاي علمي ثابت کرده 
است که کشت مکرر یا ممتد یک نوع گیاه در یک زمین باعث مضرات متعددي است. در ادامه به برخي از 
معایب و مضرات خواهیم پرداخت. لذا اجراي تناوب یا چرخه زراعي یک امر ضروري و بسیار مفید مي باشد.
بر حسب تعریف، تناوب زراعی عبارت است از کاشت گیاهان مختلف در یک قطعه زمین در سال هاي متمادي 

با رعایت اصول علمی و فنی.
دوره تناوب: در تناوب زراعی مدت زمانی که طول می کشد تا یک گیاه مجدداً در قطعه اي که قباًل کاشته 
شده بود، کاشته شود را، »  دوره تناوب« می گویند بنابرین، وقتی گفته می شود دوره تناوب مثاًل چغندر قند 
در تناوب زراعی یک منطقه 4 سال است؛ بدین معنی است که هر 4 سال یکبار در قطعه مثاًل قطعه شماره 

۲ زراعت این گیاه تکرار مي شود.

تناوب زراعی

پژوهش
دوره تناوب کدام گیاهان زراعی کمتر از 3 سال نمی باشد؟ دالیل را از منابع معتبر یافته و گزارش نمایید.
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پرسش
آیا شما با تغییرات ناگهانی شرایط جوی در منطقه خود که کشاورزان را غافلگیر و خسارات قابل توجهی 

ایجاد کرده باشد، مواجه بوده اید؟ زمان و چگونگی آن را شرح دهید.

پژوهش
پرسش فوق را با کشاورزان با سابقه منطقه در میان گذاشته و خاطرات آن را جمع آوری و گزارش نمایید.

ارزشیابی مرحله تعیین اندازه و تعداد قطعات در آیش و تناوب زراعی

مراحل کار
شرایط عملکرد

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

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

تعیین اندازه و 
تعداد قطعات در 
آیش و تناوب 

زراعی

کالس، زمین های زراعی در 
اختیار، نوشت افزار

باالتر از حد 
انتظار

انتخاب آیش  انواع آیش،  تحلیل مقایسه ای 
اهمیت  تحلیل  و  تجزیه  منطقه،  مناسب 
آیش بندی و تناوب، تعیین تعداد و مساحت 

قطعات در آیش بندی و تناوب

3

در حد انتظار
تحلیل مقایسه ای انواع آیش، انتخاب آیش 
مساحت  و  تعداد  تعیین  منطقه،  مناسب 

قطعات در آیش بندی و تناوب
۲

پایین تر از حد 
۱ناتوانی در تحلیل اهمیت آیش بندی و تناوب انتظار

 اصول علمي و فني در آیش بندی وتناوب زراعی 
 تغییرات ناگهانی و غیر عادی آب و هوای منطقه: هر چند که با توجه به اقلیم یک منطقه اقدام به انتخاب   1
نوع گیاه و کاشت آن می شود لیکن گاهی اوقات بعضی از عوامل جوی ممکن است به صورت ناگهانی تغییر 
نموده، وضعیت خاصی را ایجاد نماید. ریزش ناگهانی تگرگ در اواخر بهار یا حتی در تابستان و یا وزش بادهای 
گرم وخشک را می توان مثال زد. این تغییرات در نواحی گرم وخشک جهان غیر قابل پیش بینی بوده و تقریباً 

امری رایج است. در این صورت آیش بندی در مقایسه با تک کشتی، محاسن زیادی دارد.
فرض کنید در یک منطقه، تنها گندم کاشته شده باشد و در مراحل اولیه رسیدگی، مزرعه با وزش بادهای 
گرم وخشک مواجه شود. بدیهی است که این محصول در اثر بادزدگی خسارت سنگینی متحمل خواهد شد. 

در صورتی که همین باد بر روی ذرت علوفه ای یا یونجۀ علوفه ای چندان تأثیر نخواهد داشت.
تگرگ هایی که در بعضی از سال ها در موقع رسیدن گوجه فرنگی یا انگور می بارد، خسارت شدیدی به این 
محصوالت وارد می آورد در حالی که خسارت همین تگرگ بر روی بادمجان و کدو خیلي چشمگیر نیست.
زرد آلو و بادام از درختانی هستند که در بهار با مساعد شدن هوا، خیلی زود به گل می نشینند سرمای ناگهانی 
یا یخبندان های اوایل بهار خسارت شدیدی به این درختان وارد می سازد درحالی که همین وضیعت جوی به 

درختان سیب و گالبی که در مرحله گلدهی نیستند خسارتی نمی رساند.
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2  آفات و بیماری ها وعلف های هرز: هر محصول، یک یا چند عامل بیماری زا، آفات و علف های هرز خاصی 
دارد. در صورت شایع شدن این عوامل زیان آور، خسارت شدیدی به آن محصول وارد خواهد آمد. کاشت به روش 
تک کشتی و نیز کشت ممتد یک محصول در یک منطقه، باعث می شود که این عوامل زیان آور آن چنان شایع 

شوند که کاشت آن محصول نه تنها غیر اقتصادی، بلکه غیر ممکن می گردد.
بعد از آنکه سیب زمینی از آمریکا به اروپا برده شد، کشت این گیاه در این قاره از جمله کشور ایرلند چنان رواج 

یافت که از محصوالت عمده و اصلی این کشور گردید.
در سال زراعی 4٦ـ  ۱845 بیماری سفیدك دروغی سیب زمینی در اثر عدم رعایت اصول آیش بندی و تناوب 
زراعي در کشور ایرلند چنان شایع شد که محصول سیب زمینی آن را به طور کلی نابود ساخت. این حادثه باعث 
شد که بیش از دویست و پنجاه هزار نفر از مردم در اثر گرسنگی تلف شوند. در حدود یک میلیون و ششصد هزار 
نفر از آنها به امریکا مهاجرت کنند. عالوه بر این در اثر همین حادثه تحوالت جالبی چون تشکیل سندیکاهای 

کارگری در امریکا، جدایی ایرلند از انگلستان و شروع تحقیقات جدی در زمینه بیماری ها صورت گرفت.
بعد از جنگ جهانی اول، کشت پنبه های امریکایی به خصوص رقم آپلند در خوزستان چنان رواج یافت که 
تمام ارقام بومی را از صحنه خارج ساخت. متناسب با توسعه کاشت پنبه های جدید و مقرون به صرفه، صنایع 
جانبی مربوط به آن نیز گسترش یافت. این امر سبب توسعه بیشتر کاشت ارقام جدید و عدم رعایت اصول 

علمی و فنی در زراعت این محصول گردید.
در سال ۱3۱3 طغیان کرم خاردار پنبه در خوزستان، چنان خسارتی به پنبه این ناحیه وارد آورد که در 
سالیان بعد علی رغم فرموله شدن و معرفي انواع آفت کش ها و پیشرفت بسیار زیاد در زمینه مبارزه با آفات، 
کشت پنبه در خوزستان دیگر رواج نیافت. در حالی که آزمایش ها نشان داده است که بیماری بوته میری پنبه، 

در اثر تناوب چهار ساله این محصول با غالت، از 40 درصد به 5 درصد کاهش یافته است.

پرسش
آیا شما با طغیان آفت یا یک عامل بیماریزا در منطقه خود که کشاورزان را غافل گیر و خسارات قابل 

توجهی ایجاد کرده باشد، مواجه بوده اید؟ زمان و چگونگی آن را شرح دهید.

پژوهش
پرسش فوق را با کشاورزان با سابقه منطقه در میان گذاشته و خاطرات آن را جمع آوری و گزارش نمایید.

ماشین آالت  امکانات  نیز  و  کار  نیروی  از  در روش تک کشتی  نیروی کار و ماشین آالت:  توزیع زمانی    3
به  برداشت  و  داشت  کاشت،  خاك ورزی،  عملیات  گیاه،  یک  کشت  اثر  در  زیرا  نمی شود.  استفاده  به خوبی 

می شود. محدود  خاصی  زمان های 
لذا در این زمان ها، تراکم کار کارگر و ماشین آالت به شدت افزایش یافته و چه بسا بعضی از فعالیت هاي 
زراعي به خوبی یا به موقع انجام نگیرد یا اینکه در اثر تقاضای زیاد به این نهاده ها، قیمت آنها افزایش می یابد و 
در نتیجه هزینه های تولید افزایش و سود خالص کاهش یابد. از سوي دیگر در سایر فصل ها، هم کارگر و هم 

ماشین آالت بی کار و بدون استفاده خواهند ماند.
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پرسش
آیا کشاورزان منطقه شما از آب موجود حداکثر استفاده را دارند؟ در هر صورت )بله یا خیر( شواهد و 

نمایید.  ارائه  مستندات کافی 

با آیش بندی و تناوب صحیح و مطابق با اصول مکانیزاسیون، تقسیم زمانی کار منطقي و متعادل شده و از 
نیروي کار و ماشین آالت در زمان های بیشتر و بهتر استفاده می شود.

برای مثال اگر زارعی تنها گندم کاشته باشد، بیشترین کار آن در شرایط جنوب تهران از اوایل تا اواخر مهرماه 
جهت خاك ورزی و کاشت رقم پاییزه، مختصری در اوایل فروردین ماه جهت غلتک زدن و دادن کود سرك، 
و اواخر خرداد ماه جهت برداشت گندم، خواهد بود. بقیه اوقات سال، به جز چند مورد آبیاری و سم پاشی،کار 
چندانی نخواهد داشت. لذا نیروی کار و ماشین آالت آن فقط در مواقع فوق مصرف دارد. در حالی که اگر 
سه محصول گندم، چغندرقند و نخود را به آیش بندی بگذارد از وقت، نیرو و امکانات خود استفاده بیشتر و 

مناسب تری خواهد کرد.

پرسش
آیا کشاورزان منطقه شما طوری برنامه ریزی کرده اند که فشار کار و فشردگی عملیات محدود به دوره 

خاص نباشد؟ در هر صورت )بله یا خیر( شواهد و مستندات کافی ارائه نمایید. 

پژوهش
پرسش فوق را با کشاورزان باسابقه منطقه در میان گذاشته و تجربیات آن را جمع آوری و گزارش نمایید.

از کربن و اکسیژن، آب مهم ترین عامل محدود کنندۀ رشد، به ویژه  مقدارآب موجود: می دانیم که بعد    4
در مناطق خشک و نیمه خشک جهان از آن جمله کشور ما می باشد. از طرفی دیگر، هر محصول نیاز آبی 
مشخصی دارد که در طی دوره زندگی این نیاز فرق می کند. مثاًل گندم 5   ـ4 هزار متر مکعب و پنبه 7ـ٦ هزار 

متر مکعب در هکتار و در طول دوره رشد، آب نیاز دارد.
ولی نیاز این محصوالت به آب، در طی دوره رشد یکسان نیست. حداکثر نیاز آبی گندم در مرحله به گل 
نشستن و تشکیل دانه و بیشترین نیاز آبی پنبه در مرحله به گل نشستن تا رسیدن غوزه ها می باشد. حال، اگر 
با توجه به مقدار آب منطقه، تنها یک محصول بکاریم، بدیهی است که حداکثر استفاده از آب منطقه نخواهد 

شد زیرا بعد از آن محصول، آب موجود بدون استفاده خواهد ماند.
به خصوص اگر منبع آبی ما قنات یا آب رودخانه باشد. به همین خاطر است که در اغلب روستاهای ایران تناوب 

گندم یا جو پاییزه با حبوبات یا صیفی جات، بخوبی مرسوم شده است و اجرا می شود.
پس الزم است با توجه به مقدار نیاز آبی هر گیاه، مرحله حساس نیاز آبي، و تطابق این مرحله با وضعیت آبي 

منطقه و نیاز سایر گیاهان به آب، به ترتیبی آیش بندی کنیم که:
 هیچ آبی هدر نرود.  

 حداکثر استفاده از آب موجود شده باشد.  

 هیچ یک از قطعات زراعي، به ویژه در دوره حساس، با بی آبی مواجه نگردند.  
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پرسش
آیا شما با تغییرات ناگهانی قیمت محصوالت کشاورزی یا نهاده مصرفی خاص یک گیاه در منطقه خود 
که کشاورزان را غافل گیر و زیان سنگینی را ایجاد کرده باشد، مواجه بوده اید؟ زمان و چگونگی آن را 

شرح دهید.

پژوهش
پرسش فوق را با کشاورزان با سابقه منطقه در میان گذاشته و تجربیات آن را جمع آوری و گزارش نمایید. 

پژوهش
پرسش فوق را با کشاورزان با سابقه منطقه در میان گذاشته و خاطرات آن را جمع آوری و گزارش نمایید.

محصوالت،  فروش  بازار  قیمت  آمده،  به عمل  پیش بینی های  علی رغم  مواقع  گاهی  اقتصادی:  مسائل    5
تغییرات فاحش و غیر منتظره ای دارد که خارج از کنترل یک زارع خردپا می باشد. واردات بي رویه، پیش 
آمدن مناسبت هاي خاص مانند ماه هاي محرم و رمضان، اعالم یا شایع شدن خطرناك بودن مصرف یا آلودگي 
فالن محصول، ورشكست شدن عمده خریدار آن محصول یا تغییر تعرفه ها، از عواملي هستند که قیمت ها را 

تحت تأثیر قرار مي دهند. 
در این مواقع زارعی که تنها همان یک نوع محصول براي عرضه داشته باشد، صدمه جبران نا پذیری را متحمل 

خواهد شد.
در سال 1395 قیمت گوجه فرنگي به قدري کاهش یافت که بهاي فروش از هزینه برداشت، جعبه گیري و 
فروش هم کمتر شده بود. در حالي که در همین سال قیمت علوفه خشک یونجه به شدت افزایش یافته بود. 

6  فرسایش و تخریب ساختمان خاک: خاك به جز در موارد استثنایی، از مهم ترین عوامل تولید محصوالت 
زراعی می باشد لذا حفظ حاصلخیزی آن همیشه باید مورد توجه قرار گیرد. محصوالت زراعی مختلف، اثرات 
متفاوتی بر ساختمان و حاصلخیزی خاك دارند بعضی از محصوالت، مانند یونجۀ چند ساله و نیز گیاهان 
مرتعی که نیاز به شیار زدن فواصل آنها و زیر و روکردن هر ساله ندارند، نه تنها اثر سویی بر خاکدانه های خاك 

ندارند بلكه مانع از فرسایش آبی و بادی خاك شده، ساختمان آن را بهبود می بخشند.
در مقابل، محصوالتی نظیر پنبه، ذرت یا آفتاب گردان که در طول دوره داشت، نیاز به چندین مرتبه خاك 
دادن پای بوته ها و شیار زدن فواصل می باشد، بیشترین صدمه را به ساختمان خاك وارد می سازند لذا تناوب 

این دو سری محصوالت می تواند تعادلی در ساختمان خاك ایجاد نماید.

فرسایش ناشی از آبیاری در دو روش کاشت ردیفی
   یک گیاه وجینی مثل ذرت، آفتابگردان، ... پس از اجرای عملیات سله شكنی و خاك دهی پای بوته

با مشورت  را  کار  اندازه گیری کنید. روش   ... و  یونجه، شبدر  مانند  با کاشت درهم  زراعی     یک گیاه 

نمایید. اجرا  و  انتخاب  زراعت  یا  هنرآموز آب و خاك 

فعالیت
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7  سفت و غیر قابل نفوذ شدن زمین وتغذیه گیاهی: زمانی که تنها یک نوع گیاه در زمین در سال هاي متوالي 
کاشته شود، عملیات خاك ورزی در عمق معینی صورت خواهد گرفت. مثاًل در زراعت گندم، عمق شخم را به طور 
معمول 30 سانتی متر می گیرند. وقتی در یک قطعه دائماً گندم کاشته شود و همین مقدار شخم زده شود پس 
از مدتی به علت کار مداوم ماشین آالت در این عمق، یک قشر سفت و غیر قابل نفوذی در زیر این عمق، ایجاد 
خواهد شد که اثر بسیار بدی بر  روی محصول خواهد داشت. در صورت کاشت انواع مختلف گیاهان به خاطر نیاز 

هرنوع گیاه به عمق شخم متفاوت، این نقض برطرف خواهد شد.
دوست هستند،  ازت  مثاًل غالت  دارند  متفاوتی  نیازهای  مختلف  گیاهان  که  می دانیم  گیاهی،  تغذیه  نظر  از 
چغندرقند و سیب زمیني احتیاج زیادي به پتاس دارند در حالی که بقوالت به کلسیم بیشتری نیاز دارند و در 

شرایط مساعد نه تنها ازت خاك را تخلیه نمی کنند، بلکه به مقدار آن نیز می افزایند. 
از سوي دیگر ریشه گیاهان مختلف، عمق نفوذ متفاوتی در خاك دارند. برای مثال گندم و جو، دارای ریشه افشان 

و اغلب سطحی می باشند در حالی که گیاهانی مثل پنبه، آفتابگردان و بقوالت، دارای ریشه راست هستند.
بنابراین کاشت متناوب گیاهانی که دارای سیستم ریشه ای متفاوت و نیاز غذایی مختلف هستند این امکان 
را می دهد که از تمام عناصر و سطوح مختلف خاك بهره برداری مناسب و متعادلی صورت بگیرد. همچنین 
نیاز به کودهای شیمیایی به حداقل مي رسد. این امر، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر زیست محیطی، بسیار 

مهم و ارزشمند می باشد.
فیزیکی،  بر خواص  مفیدی  بسیار  اثرات  شوند،  وارد  آن  در  بقوالت  وقتی  به خصوص  و  تناوب  کلی،  به طور 

دارد. آن  حاصلخیزی  افزایش  و  خاك  بیولوژیکی  و  شیمیایی 

پرسش
آیا شما با تغییرات وضع ظاهری خاك ناشی از کشت یک گیاه یا برخی از گیاهان، مواجه بوده اید؟ زمان 

و چگونگی آن را شرح دهید.

پژوهش
پرسش فوق را با کشاورزان با سابقه منطقه در میان گذاشته و خاطرات آن را جمع آوری و گزارش نمایید. 
به طور واضح مشخص کنید که به نظر کشاورزان منطقه شما کدام گیاهان خاك را سفت )شقه( و کدام 

گیاهان خاك را پوك می کنند؟ و چرا؟ 

8  مسمومیت خاک: گیاهان نیز مانند جانوران، مقداری مواد زاید در درون خود ایجاد می کنند که باید از 
بدن دفع شود ولی گیاهان بر خالف جانوران، فاقد دستگاه دفعی مشخصی مي باشند.

با این حال، این مواد از طریق تصعید شست وشو، ترشح و یا در اثر تجزیه بقایای آنها، از گیاه خارج گشته و 
به محیط وارد می شود. این مواد که عموماً به فیتوتوکسین ها معروف اند، اثرات مختلفی بر روی خود گیاه یا 

گیاهان بعدی دارند. این اثرات به سه دسته تقسیم می شوند:
 بی اثرند  

 تأثیر مثبت دارند )باعث افزایش رشد و نمو محصول بعدی می گردند(  

 تأثیر منفی دارند )مانع از رشد محصول بعدی می شوند(  
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پرسش
آیا شما چیزی در مورد اثر یک گیاه روی خود یا روی گیاه بعدی، مشاهده کرده اید؟

پژوهش
پرسش فوق را با کشاورزان باسابقه منطقه در میان گذاشته و خاطرات آن را جمع آوری و گزارش نمایید. 

راهنمایی کنید تا به درستی متوجه منظور شما بشوند. 

ارزشیابی مرحله تعیین اصول علمی و فنی در آیش بندی و تناوب زراعی

مراحل کار
شرایط عملکرد

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

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

تعیین اصول علمی 
و فنی مؤثر در 

آیش بندی و تناوب 
زراعی

رایانه متصل به اینترنت، 
نوشت افزار

تشخیص و تفسیر اصول علمی و فنی مؤثر در آیش بندی باالتر از حدانتظار
3و تناوب

۲تشخیص اصول علمی و فنی مؤثر در آیش بندی و تناوبدرحد انتظار

پایین تر 
ازحدانتظار

آیش بندی  در  مؤثر  علمی  اصول  تشخیص  در  ناتوانی 
تناوب  ۱و 

به اثرات منفي با بازدارنده فیتوتوکسین ها، آللوپاتي مي گویند. مثال هاي زیادي در این باره وجود دارد. بررسي ها 
نشان داده است که عصاره قسمت هاي هوایي گیاهان هرزي چون توق، تلخه و پیر بهار، جوانه زني بذر گندم را به 
ترتیب %4۲، %47 و %۲0 در مقایسه با شاهد کاهش داده اند. اگر یونجه، گوجه فرنگی و سیب زمینی در نزدیکی 
گردو کاشته شوند پژمرده شده و از بین می روند. علت آن ترشح ماده جوگلن یا موادی مشابه از درخت گردو 

است.
جارو ازجمله گیاهانی است که بر روی چندین گونه دیگر اثر آللوپاتیک دارد از جمله این که از رشد و نمو 
اندام های هوایی و زمیني کاج جلوگیری می کند. کاشت بقوالت دانه هایی به ویژه عدس پس از عدس ابداً رشد 
خوبي ندارد. کاشت سیب و هلو در زمیني که قباًل سیب و هلو کاشته شده بودند، رشد و نمو مناسب و تولید 

اقتصادي نخواهند داشت.

 جداول تناوب زراعی و چگونگی تنظیم آن 
با مطالعه اصول و نکات فنی آیش بندی و تناوب به اهمیت و ضرورت اجرای تناوب پی بردید. حال چگونگي 

اجراي آن بایستي در دستور کار قرار بگیرد. 
چنانچه با رعایت تمامي شرایط 4 نوع گیاهان براي کاشت در یک منطقه اي تعیین شده باشند. تعیین شدن 
این گیاهان نشانگر سازگاري آنها با شرایط آن منطقه است. اما تصمیمات دیگر مانند اینکه از هریک به چه 
مساحتي کاشته شود به امکانات و توانمندي زارع بستگي دارد. به طور کلي تعیین مساحت زیرکاشت هریک 
حاصل تلفیقي از مجموعه مساحت هاي اختصاصي به تمام گیاهان است که در نهایت باالترین سود و امنیت 

)تغییر قیمت، بروز شرایط نامساعد( را نصیب زارع مي نماید.
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مورد مهم دیگر، ترتیب قرار گرفتن گیاهان در تناوب است. برای این امر الزم است که جداول زراعی تهیه و 
تنظیم شود.

زمان بندی  نقشه  به  چیست؟  زراعی  تناوب  جدول 
جدول  متوالی  سال های  در  مختلف  قطعات  کاشت 

می شود. گفته  زراعی  تناوب 
جدول تناوب زراعی نشان می دهد که در یک قطعه 
زمین در سال یا سال های گذشته چه چیزی کاشته 
شده بود امسال چه چیزی کاشته می شود و سال های 
بعد چه محصوالتی در آن کاشته می شود )جدول ۱0(.
بعد از رسم جدول تناوبی مسئله ای که باقی می ماند 
ترتیب قرار گرفتن محصوالت پشت سر هم در یک 

تناوب است. در این باره عالوه بر رعایت اصول و نکات تشریح شده به راهنمایی های کلی زیر توجه نمایید.
 گیاهان وجینی )چغندر قند، سیب زمینی، ذرت دانه ای، پنبه و...(: چون به مواد غذایی و نیز هوموس خاك   1
نیاز فراوان دارند باید بعد از محصوالتی که باعث افزایش این مواد در خاك می شوند و یا بعد از مصرف کود دامی 
قرار گیرند. گیاهان خانواده بقوالت به خصوص بقوالت علوفه ای در اغلب موارد باعث تقویت خاك زراعی می شود.
2  زمانی که دو گیاه وجینی به صورت پشت سرهم در برنامه تناوب منظور می شود: ابتدا آنکه توقع بیشتری 
نسبت به مواد غذایی دارد، می آید. مثاًل اگر ذرت و چغندر قند باشد ابتدا چغندر و بعد ذرت در تناوب قرار می گیرد.
3  حبوبات: حبوبات در بین دو گیاه وجینی یا قبل از غالت دانه ریز قرار می گیرند. گیاهان وجینی زمین را 

برای حبوبات پاك می کنند و حبوبات نیز به نوبه خود خاك را برای غالت پاك می کنند.
4  غالت دانه ریز: بعد از گیاهان وجینی یا حبوبات می آیند چون این گیاهان دارای ریشه سطحی هستند و 
بر خالف گیاهان قبل از خود از الیه های سطحی تر خاك زراعی، آب و مواد غذایی را جذب می کنند. بخشی 

از انرژی کمکی و نهاده های مصرفی با گیاه پیشین، به این گیاهان خواهد رسید.

5  آیش: در صورت ضرورت قرار دادن آیش در برنامه تناوبی، ترجیحاً قبل از گیاه وجینی بایستی قرار گیرد.
باید دقت شود که بین زمان برداشت محصول فعلی تا کاشت محصول بعدی، فاصله مناسب جهت اجرای 
عملیات خاك ورزی وجود داشته باشد. مثاًل در تناوب پنبه و گندم پاییزه در مناطقی چون استان تهران مشکل 

فوق ایجاد می شود. در حالی که در تناوب پنبه با جو یا گندم بهاره مشکلی ندارد. چرا؟ 
همچنین هیچ الزامی نیست که فاصله زمانی بین دو گیاه پشت سرهم یک سال زراعی باشد. گاهی در یک 
سال زراعی دو، سه و گاهی چهارگیاه زراعی قابل کاشت و برداشت می باشد. همین طور طول گیاهی دور 

کاشت تا برداشت یک گیاه زراعی بیش از یکسال است. 

گفت و گو
در منطقه شما آیا امکان کاشت دو یا سه گیاه زراعی در یک سال به صورت پشت سرهم وجود دارد؟ 

بیاورید. مثال 
آیا گیاه زراعی هم وجود دارد که از کاشت تا اولین برداشت آن به بیش از یک سال زمان نیاز داشته باشد؟ 

جدول 10 ـ تناوب زراعی

قطعه 4قطعه 3قطعه 2قطعه 1سال

۱39٦

۱397

۱398

۱399
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جدول 11ـ تناوب دو ساله مناطق نیمه خشک و 
کم آب

قطعه 2قطعه 1سال
آیشگندم یا جو۱
گندم یا جوآیش۲

نقاط  رایج در  تناوب زراعی  برنامه های  از  نمونه  چند 
می شود.  ارائه  کشورمان  مختلف 

تناوب زراعی دوساله در اراضی دیم با نزوالت کمتر 
آب  کم  آبی  اراضی  یا  و  سال  در  میلی متر   350 از 

.)۱۱ )جدول 

تناوب زراعی دوساله در اراضی دیم با نزوالت نزدیک به 350 میلی متر در سال و یا اراضی آبی متوسط )جدول   ۱۲(.

جدول 12ـ تناوب دوساله مناطق خشک و کم آب

قطعه 2قطعه 1سالقطعه 2قطعه 1سال

گندم یا جوشبدر )یونجه های یکساله(۱گندم یا جوحبوبات1

شبدر )یونجه های یکساله(گندم یا جو۲حبوباتگندم یا جو2

نمونه تناوب های مناطق با آب نسبتاً مناسب و نیروی کار کارگری تقریباً فراوان و ارزان قیمت )جدول ۱3(

جدول 13ـ تناوب سه ساله مناطق با آب نسبتًا کافی و نیروی انسانی فراوان و ارزان

قطعه3قطعه 2قطعه 1سالقطعه3قطعه 2قطعه 1سال
حبوباتگندم )جو(سیب زمینی۱گندم )جو(پنبهشبدر۱
سیب زمینیحبوباتگندم )جو(۲شبدرگندم )جو(پنبه۲
گندم )جو(سیب زمینیحبوبات3پنبهشبدرگندم )جو(3

نمونه تناوب های زراعی مناطق با آب کافی و درجه مکانیزاسیون مناسب و امکانات صنعتی موجود در محل 
برای فراوری صنعتی یا تعلیف دام در واحدهای دامپروری صنعتی )جدول ۱4(.

جدول 14ـ تناوب چهار ساله )راست( و پنج  ساله )چپ( در مناطق با آب کافی و کارخانجات و 
دامپروری های صنعتی

قطعه5قطعه4قطعه3قطعه 2قطعه 1سالقطعه4قطعه3قطعه 2قطعه 1سال

گندم )جو(شبدرذرتحبوباتچغندر قند۱گندم)جو(آفتابگردانکلزا پاییزهشبدر بهاره۱

چغندر قندگندم )جو(شبدرذرتحبوبات۲شبدرگندم)جو(آفتابگردانکلزا پاییزه۲

حبوباتچغندر قندگندم )جو(شبدرذرت3کلزا پاییزهشبدرگندم)جو(آفتابگردان3

ذرتحبوباتچغندر قندگندم )جو(شبدر4آفتابگردانکلزا پاییزهشبدرگندم)جو(4

شبدرذرتحبوباتچغندر قندگندم )جو(5
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جداول ارائه شده نمونه هایی از بی شمار جداول قابل ارائه است که می توان برای مناطق، امکانات و شرایط 
مختلف رسم نمود. البته در هر یک از برنامه های تناوبی سطح زیر کشت هر محصول با محصول دیگر ممکن 
قرار  معیار  به عنوان  دارد  را  زیر کشت  که کمترین سطح  این صورت محصولی  در  باشد.  داشته  فرق  است 
با عملیات دستی )وجین  از آن خواهند بود. گیاهانی  می گیرد و سطح زیر کشت محصوالت دیگر ضریبی 
واکاری و تنک، ...( مانند پیاز و حبوبات کمترین سطح را خواهند داشت. همچنین محصوالتی که مصرف آب 
باال یا توقع زیادی دارند بر حسب شرایط و مقدار آب و قیمت فروش از سطح کم تا متوسط خواهند داشت. 

محصوالت کاماًل مکانیزه، کم توقع، پربازده و سازگار، بیشترین سطح خواهند داشت.

در منطقه شما چه برنامه تناوبی زراعی رواج بیشتر دارد؟ علت استقبال زراعین و رواج آن را جمع آوری 
و گزارش نمایید.

نقد و بررسی
انواع تناوب های زراعی رایج در منطقه خود را گردآوری کرده و آنها را با مبانی علمی و فنی فراگرفته در 
این واحد کاری ارزیابی و تحلیل کنید. درستی نظر خود را با ارائه مستندات، ثابت و در نهایت گزارش 

نمایید.

ارزشیابی مرحله تنظیم جدول تناوب زراعی

مراحل کار
شرایط عملکرد

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

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

تنظیم جدول 
تناوب زراعی

رایانه متصل به اینترنت، 
نوشت افزار

باالتر از 
حدانتظار

جدول  رسم  منطقه،  با  سازگار  گیاهان  تعیین 
تناوبی، تعیین ترتیب قرار گرفتن گیاهان زراعی 
در یک تناوب زراعی، تحلیل اهمیت آیش بندی و 

تناوب در تولید پایدار و غذای سالم 

3

درحد انتظار
جدول  رسم  منطقه،  با  سازگار  گیاهان  تعیین 
تناوبی، تعیین ترتیب قرار گرفتن گیاهان زراعی 

در یک تناوب زراعی
۲

پایین تر 
۱ناتوانی در تنظیم جدول تناوبیازحدانتظار

فعالیت
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ارزشیابی پایانی آیش و تناوب زراعی

شرح کار:
۱ـ تحلیل و تفسیر اهداف آیش و تناوب ۲ـ تحلیل اصول فنی در آیش و تناوب زراعی 3ـ تنظیم جدول تناوب زراعی

استاندارد عملکرد: 
پس از تعیین گیاهان سازگار و سود ده در منطقه با توجه به اصول علمی و فنی برنامه آیش و تناوب زراعی را برای زمین های زراعی مشخص 

شده )مثاًل( هنرستان تعیین کند. 
شاخص ها:

۱ـ اهداف آیش، تحلیل و تفسیر انواع آیش، تحلیل آیش بندی و تناوب، تعیین تعداد قطعات و مساحت هر قطعه در آیش بندی و تناوب 
۲ـ تشخیص عوامل مؤثر علمی و فنی در تعیین آیش و تناوب، تفسیر اصول علمی و فنی مؤثر در آیش بندی و تناوب 
3ـ تعیین گیاهان سازگار با منطقه، رسم جدول تناوبی، تعیین ترتیب قرار گرفتن گیاهان زراعی در یک تناوب زراعی

شرایط انجام کار:
ـ تعیین زمین یا زمین های در اختیار

ابزار و تجهیزات:
نوشت افزار

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

۱تعیین اندازه و تعداد قطعات در آیش و تناوب زراعی1

۱تعیین اصول علمی و فنی مؤثر در آیش بندی و تناوب زراعی2

۲تنظیم جداول تناوب زراعی3

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: برای 
حفظ محیط زیست و تولید پایدار محصوالت زراعی و درنظر گرفتن استفاده بهینه از 

۲منابع جدول تناوب زراعی زمین های در اختیار را آماده کنید. 

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.
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زراعت گیاهان علوفه ای

پودمان 2

در این پودمان پرورش گیاهان علوفه ای؛ »یونجه، ذرت علوفه ای و سورگوم« آورده شده است. هنرجویان 
کشتکار یک گیاه علوفه ای را که با توجه به شرایط و توصیه های الگوی کاشت هر منطقه انتخاب شده 
از  نیز تنها  این پودمان  با گیاه علوفه ای یونجه را فرا گرفته و تجربه می کنند.ارزشیابی  است، همراه 

پرورش یونجه و گیاه علوفه ای انتخابی خواهد بود.
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  یونجه نامی برگرفته از زبان ترکی این گیاه است و در زبان فارسی به آن اسپست باغی، سپست، سبیس یا 

درفا، گفته می شده است.
  یونجه مهم ترین گیاه علوفه ای دنیا و اولین گیاه علوفه ای اهلی شده است که بشر اولیه، آن را به درستی 

به عنوان یک گیاه با ارزش ازلحاظ تغذیه دام تشخیص داده است.
  نام علمی یونجه برگرفته از داستان؛ شکست خشایار شاه در سال 479 پیش از میالد و عقب نشینی ارتش 

ماد از خاک یونان است، یونانی ها برای اولین بار بقایای یونجه زارهایی را که در پشت سنگرهایشان جهت 
به  را  گیاه  این  و  کردند  بودند، مشاهده  کاشته  و خانگی  اهلی  ارابه کش، شترها، حیوانات  اسب های  تغذیه 

مناسبت اینکه به مادها تعلق داشت علف ماد یا )Media herba( نامیدند. 

پرورش یونجه

آیا می دانید...؟
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اهمیت کشت یونجه
یونجه مهم ترین گیاه علوفه ای در ایران است. این گیاه به دلیل باال بودن ارزش غذایي و امکان کاشت در 
اقلیم های مختلف به ملکه نباتات علوفه ای یا طالي سبز مشهور شده است. متوسط سطح زیر کشت یونجه در 

ایران طي ده سال گذشته 600 هزار هکتار )رده هشتم جهاني( بوده است.
از یونجه به صورت علوفه سبز، علوفه خشک، سیلو شده، علوفه مخلوط، پودر یونجه، قرص های یونجه و چراگاه 
براي خوراک دام بهره گیری می شود. این گیاه در اصالح خواص فیزیکي خاک نیز نقش چشمگیري دارد. از 

مزرعه یونجه براي پرورش زنبورعسل نیز استفاده می شود.
از برگ های یونجه پروتئین و سلولز و چند محصول دیگر که داراي ارزش غذایي متفاوت است، استخراج 
می نمایند. همچنین از آن کاروتن، کلروفیل و گزانتوفیل استخراج می نمایند که از کلروفیل در داروسازي براي 

از بین بردن بو در خمیردندان و صنایع صابون سازی براي رنگ صابون استفاده می شود.

 خصوصیات گیاه شناختی یونجه 
ریشه: یونجه داراي ریشه راست و عمیق است که تا عمق 7 تا 9 متر نفوذ می کند. با افزایش عمق، توده ریشه 

کاهش می یابد به طوری که 60 تا 70 درصد حجم آن در عمق 15 سانتی متری قرار می گیرد.
تیپ های مقاوم به سرما، به طور معمول ریشه منشعب تری دارند. برخوردار بودن این گیاه از یک سیستم ریشه ای 
قوي، عامل موفقیت آن در مقاومت در برابر کلیه عوامل نامساعد و همچنین استفاده از مواد غذایي نقاط مختلف 

خاک به شمار می آید.
اندام مهمي در  تاج،  یعني  باالیی ریشه  دارد. بخش  اندازه سیستم ریشه  با  نزدیک  رابطه ای  علوفه،  عملکرد 
تولید  را  یونجه  شاخه هاي  و  شده  مرتب  عمودي  به صورت  که  است  جوانه هایی  داراي  و  است  پنجه زنی 

مي نمایند. تاج ریشه در نزدیکي سطح خاک قرار دارد و در فصل سرد زمستان 
منقبض شده و در زیر سطح خاک قرار مي گیرد. بنابراین از سرماي سخت زمستان 

در امان مي ماند.
از خصوصیات بارز ریشه های بقوالت به ویژه یونجه، همزیستي ریشه ها با باکتري هاي 
گروه ریزوبیوم مي باشد که توانایي تثبیت نیتروژن آزاد هوا را دارند. ارقام مختلف 
یونجه بسته به شرایط آب و مواد غذایي در خاک 120 تا 200 کیلوگرم در هکتار 
نیتروژن تثبیت مي نمایند. در شرایط مناسب در یک متر مربع زمین زیر کشت 
یونجه 150ـ100 عدد کرم خاکي وجود دارد که هر کرم خاکي هم وزن خود خاک 
)حدود 2 گرم در روز( را نقب مي زند. خواص فیزیکي و شیمیایي خاک حاصل بهتر 

از قبل مي باشد.

ساقه: ساقه اصلي یونجه چهارگوش به نظر می رسد و دارای انشعابات بسیار زیاد و ظریفی است که به مرور 
زمان چوبی، ضخیم و به طوقه تبدیل می شوند. در طول ساقه کرک هایی وجود دارد که مکانیسم دفاعي گیاه 
به ویژه در برابر حشرات گیاه خوار را تقویت می کند. ارتفاع بوته در گونه های مختلف بین 10 تا100 سانتي متر 

شکل1
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متغیر است. مهم ترین عامل مؤثر بر ارتفاع ساقه، گونه گیاهي است. عوامل دیگر 
نظیر تراکم، میزان نیتروژن، میزان نور و رطوبت نیز بر ارتفاع گیاه مؤثرند. 

برگ: برگ یونجه مرکب و سه برگچه ای است که برگچه وسطی توسط دم برگچه 
کوتاهي به دم برگ اصلي متصل شده است در حالی  که برگچه های جانبي بدون 
به برگ اصلی متصل هستند. رنگ برگچه ای یونجه سبز  دم برگچه و مستقیماً 
تیره، شکل آنها تخم مرغی و سطح آنها کرکدار است، به طوری که سطح زیرین آنها 

نسبت به سطح باالیی کرک بیشتري دارد. 

توسط  طبیعی  گرده افشانی  برای  ویژه ای  ساختمان  دارای  یونجه  گل های  گل: 
برگ ها  محور  از محل  مرکب  به صورت یک خوشه  یونجه  است. گل آذین  زنبور 
خارج می گردد. گل بسته به شرایط محیطی ژنتیکی روی گره های 6 تا 14 آشکار 
می شوند. در این گره ها تولید گل تکرارشونده و نامحدود است و داراي یک دمگل 
بلند )مساوي یا بلندتر از دم برگ( است. گل هاي یونجه بر روي گل آذین های ساده 
با حدود100 گل در هر گل آذین تشکیل می شوند. گل یونجه شامل پنج   گلبرگ 
ناو )دو عدد( به هم  پیوسته است.  به نام های درفش )یک عدد(، بال) دو عدد(. 

اجزاي زایشي در داخل ناو بوده و شامل10پرچم است که 9پرچم آن به هم چسبیده و لوله اي شده و یکي از 
آنها جداست. مادگي درون این لوله قرار دارد.

بذر: بذر یونجه دارای میوه هایی به نام نیام یا غالف است که مارپیچی یا حلزونی 
شکل است. در طول مدت رسیدن نیام، بذرها به هم نزدیک می شوند و به علت 
داشتن رشد خارجی سه گوش به نظر می رسند. طول بذرهای رسیده حدود 2/5 
میلی متر و ضخامت آن حدود یک میلی متر است. رنگ بذرهای رسیده زرد روشن 
یا سبز زیتونی تا قهوه ای می باشند. وزن هزار دانه بذر یونجه بین 2/5 تا 3/5 گرم 

است یعنی در هر گرم بذر یونجه 300 تا 400 دانه بذر وجود دارد. 

آماده سازي زمین زراعي: بستر کشت یونجه باید داراي خاکي حاصل خیز، شنيـ  
رسي یا رسيـ  شني با شیب مناسب و تهویه مطلوب باشد. در زراعت های مکانیزه 
که آبیاري در آنها به صورت نشتي صورت می گیرد شیب 1تا2 در هزار مناسب 
است. بعد از انتخاب زمین، توجه به تاریخ مناسب کشت و انجام شخم به موقع، 
همچنین انجام آزمایش خاک جهت تعیین مقادیر کود موردنیاز ضروري است. در 

کشت های بهاره یک شخم عمیق یا خیلي عمیق به عمق 30ـ 25 سانتی متر بسته به ساختمان خاک باید در 

شکل 2

شکل 3

شکل 4

شکل 5
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پاییز و قبل از بارندگي انجام شود. بعد از شخم بهاره، دیسک، دندانه یا پنجه غازي زده می شود و در صورت 
نیاز تسطیح زمین، انجام می شود. 

آغشته کردن بذر یونجه به باکتري هاي تثبیت کننده نیتروژن در شرایط مناسب )آغشته کردن بذر در سایه و 
کاشت آن بالفاصله پس از آغشته سازي( الزم و ضروري مي باشد. 

آماده سازي  یونجه در زمان  نیاز  تمام کود هاي مورد 
کیلوگرم  15ـ10  افزایش  مي شوند.  افزوده  خاک  به 
نیتروژن در هکتار در موقع کشت یونجه کافي خواهد 
بود. این مقدار نیتروژن موجب رشد سریع یونجه هاي 
تشکیل  به خوبي  ریشه  روي  گره هاي  و  جوان شده 
مي شوند. مقدار بیشتر از 15 کیلوگرم در هکتار سبب 
تأخیر در همزیستي باکتري ها با تارهاي کشنده ریشه 
پتاس  و  فسفره  کود  کاربرد  میزان  مي شود.  یونجه 
جذب  قابل  پتاس  و  فسفر  مقدار  به  زیادي  بستگي 
در خاک و میزان محصول برداشت شده یونجه دارد 
مقادیر فسفر و پتاس مورد نیاز یونجه در جداول این 

صفحه آمده است.
رابطه مستقیمي  بین میزان جذب ازت و پتاس وجود 
اندام هاي  ازت  بیشتر  جذب  با  که  به طوري  دارد؛ 
رویشي فعال تر شده و پتاس بیشتري نیاز دارند. در 
خاک هاي شور استفاده از سولفات پتاسیم و در دیگر 
یونجه  مي گردد.  استفاده  پتاسیم  کلرور  از  خاک ها 
کیلوگرم  در  140ـ120میلي گرم  پتاس  غلظت  در 
خاک بهترین رشد را دارد که این غلظت معادل 50 

بود. پتاس خواهد  کیلوگرم در هکتار کود 
از خاک هایي  یونجه  محصول  برداشت حداکثر  براي 
دارد 90  قرار  پاییني  آنها در سطح  مقدار فسفر  که 
تا100 کیلوگرم فسفر نیاز است، کودهاي فسفر دار را 
در پاییز قبل ازکاشت یا به صورت نواري در عمق 20 

سانتي متري پخش مي کنند. در کشت پاییزه کود هاي فسفر، پتاس و نیتروژن مورد نیاز با بذرپاش سانتریفیوژ 
هم زمان با کاشت به خاک داده مي شود در سال هاي بعد نیز بهتر است کودهاي فسفر پس از اولین چین در 

بهار به زمین داده شوند. 

آهک: از آنجا که اکثر خاک های ایران آهکي می باشند، براي زراعت یونجه مناسب اند. آزمایش خاک براي 
تعیین عناصر غذایي از جمله کلسیم ضروري مي باشد. احتمال کمبود کلسیم در خاک هاي اسیدي وجود 
دارد. کلسیم براي تشکیل غده روي ریشه و در نتیجه تثبیت نیتروژن در خاک ضروري است. لذا پخش آهک 

جدول 1ـ توصیه کودهاي پتاسه بر مبناي پتاس 
قابل جذب خاک

میزان پتاسیم 
قابل جذب خاک

mg/kg

سولفات پتاسیم 
مورد نیاز
kg/ha

کلرور پتاسیم 
مورد نیاز
kg/ha

200150کمتر از 100
150150100ـ101
250100100ـ151
3005050ـ251

ـــــــــــــــبیشتر از 300

جدول 2ـ توصیه کودهاي فسفره بر مبناي فسفر 
قابل جذب خاک

میزان فسفر قابل جذب 
خاک

mg/kg

سوپر فسفات تریپل 
مورد نیاز
kg/ha

200کمتر از 5
10150ـ5
15100ـ10
2050ـ15

ـــــــبیشتر از 20
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قبل از کشت در سطح خاک و شخم زدن و برگرداندن آن موجب قرار گرفتن بیشترین مقدار آهک در پایین 
الیه شخم خورده مي شود. 

کود حیواني: پخش کود دامی به میزان 30 تا 40 تن در هکتار باعث بهبود ساختمان خاک و پوک شدن 
زمین می شود. بهتر است آن را همراه با شخم عمیق و در اواخر پاییز به زمین داد تا پوسیده تر شود.

ارزشیابی مرحله آماده سازی بستر کشت یونجه

مراحل کار
شرایط عملکرد

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

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

آماده سازی 
بستر کشت 

یونجه

زمین زراعی، تراکتور، 
ماشین های خاک ورزی، 

کودهای معدنی و آلی

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 
1 خاک ورزی نامناسب زمین زراعی برای کشت یونجهحد انتظار

آماده سازی زمین برای کاشت یونجه
1   آماده به کار شوید )به لباس کار و سایر اقدامات بهداشت فردی مجهز شوید(.

2   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 ، در صورت نیاز و امکان، زمین مورد نظر را آبیاری کنید.
4   پس از گاو رو شدن )رسیدن به رطوبت مناسب(، کود هاي دامي پوسیده را با دستگاه پخش کود در 

سطح مزرعه پخش نمایید و زمین را شخم بزنید.
5   جهت خرد شدن کلوخه ها و بقایای محصول قبلی و همچنین یکنواختی خاک مزرعه، توصیه می گردد 
زمین مورد نظر را ابتدا دیسک و سپس تسطیح کنید. )اندازه کلوخه ها به اصطالح نخودي باشد یعني 

اندازه دانه نخود باشند(.
6   سپس با توجه به آزمون خاک و توصیه کارشناسان، اقدام به پخش کودهای پایه به طور یکنواخت )قبل 

از آخرین دیسک( 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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 کاشت یونجه 
تاریخ کاشت: یونجه را می توان به دو صورت پاییزه و بهاره کشت کرد. کشت پاییزه از کشت بهاره بهتر است. 
کشت پاییزه در مناطق سرد اوایل شهریور ماه و در مناطق سرد معتدل تا اواسط شهریور ماه انجام می شود. 

کشت بهاره معموالً بعد از رفع خطر سرمای بهاره از نیمه دوم اردیبهشت ماه تا خردادماه انجام می شود.
باید دقت شود که کشت پاییزه زماني انجام گیرد که یونجه بتواند قبل از فرا رسیدن سرماي زمستان به اندازه 
کافي رشد کرده و مستقر شود تا بتواند شرایط سخت محیطي را تحمل کند. در مناطق سرد به منظور حفاظت 

ریشه یونجه از یخ زدگي مي توان یونجه را مخلوط جو و تریتیکاله کشت کرد.

عمق کاشت: عمق کاشت بذر یونجه حدود 1 تا 2 سانتی متر است البته با توجه به نوع خاک عمق کاشت 
می تواند تغییر کند. 

فکر کنید
عمق کاشت در خاک های رسی و سنگین نسبت به خاک های سبک چگونه است؟ 

از  ما  کشور  در  معموالً  یونجه  کاشت  کاشت:  روش 
طریق بذر پاشی انجام می شود سپس به اندازه کافی 

با خاک پوشانده شود. روی آن 
کشت بذر با بذرکار کفشک دار صورت مي گیرد.

  فاصله خطوط کاشت 70ـ60 سانتی متر با مصرف 

10ـ5 کیلوگرم بذر در هکتار جهت تولید بذر مناسب 
می باشد.

  فاصله خطوط 50 سانتی متر و میزان بذر 30ـ 25 

همراه  به  را  علوفه  کمی  عملکرد  حداکثر  کیلوگرم 
داشت.  خواهد 

انتخاب بذر: جهت ایجاد مزرعه اي یک دست و بادوام 
یونجه  رقم  انتخاب  است:  ضروري  زیر  نکات  رعایت 
درصد  داراي  و  خالص  سالم،  بذور  منطقه،  مناسب 
جوانه زنی باال )بیش از%95( و تلقیح بذور با باکتري 

آن.  مناسب 
کمی،  عملکرد  مؤلفه  سه  به  توجه  با  داخلی  ارقام 
کیفی و پایداری آنها و همچنین بومی و سازگار بودن 
نسبت به شرایط اقلیمی ایران نسبت به ارقام خارجی 

هستند.  بهتر 

کشت  مختلف  روش های  به  که  یونجه  مزرعه های  6  ـ  شکل 
شده اند.

نمونه کیسه بذر یونجه که برچسب مشخصات بذر  شکل 7ـ 
باشد. روی آن پیدا 
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ارزشیابی مرحله کاشت یونجه

مراحل کار
شرایط عملکرد

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

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

زمین زراعی، تراکتور، کاشت یونجه
ماشین کاشت، بذر یونجه

باالتر از حد 
انتظار

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

انتخاب روش کاشت دالیل 

3

در حد انتظار
تعیین  مصرفی،  بذر  مقدار  تعیین  رقم،  انتخاب 
تاریخ کاشت، تعیین روش کاشت، آماده سازی و 

کاشت عملیات  اجرای  کاشت،  ماشین  تنظیم 
2

پایین تر از حد 
1کاشت غیریکنواخت یونجهانتظار

 کوددهي 
آهک: یونجه از جمله گیاهاني است که مقادیر بسیار زیادي از کلسیم را از خاک جذب مي کند. در طول دوره 

برداشت به دلیل نیاز یونجه به کلسیم، اضافه کردن منابع کلسیم ضروري مي باشد.
فسفر و پتاس: یونجه چند ساله سبب مصرف ذخایر فسفر و پتاس خاک مي شود. پس از برداشت به ویژه در 
سال هاي دوم به بعد و بعد از برداشت چین اول در هر سال بر اساس آزمایش خاک اضافه کردن مقادیر 50 

کیلوگرم فسفر و پتاس در هکتار الزم مي باشد.
در برخي از مناطق بعد از آخرین برداشت مقدار 20ـ10 تن در هکتار کود حیواني پوسیده مرغوب به زمین 
اضافه مي کنند. کود اضافه شده در بهار سال بعد سبب تسریع در گرم شدن خاک و بهبود فعالیت کرم هاي 

خاکي و در نتیجه رشد بهتر یونجه مي شود.
  محلول پاشي عناصر ریز مغذي مانند آهن، روي، منگنز و مس به صورت کالت هاي جامد خاکي به همراه 

کود هاي پایه سبب غني شدن علوفه از عناصر ریزمغذي مي شود. تأمین عناصر ریز مغذي به ویژه آهن، روي 
و مس سبب رشد بهتر دام ها شده و فراورده هاي لبني را غني مي نماید. کود هاي داراي عناصر ریز مغذي را 

مي توان بعد از رشد مجدد گیاه بعد از چین به صورت محلول پاشي نیز به سطح گیاه پاشید.

کوددهی 
آماده به کار شوید )به لباس کار و سایر اقدامات بهداشت فردی مجهز شوید(.
فهرست تجهیزات موردنیاز را تهیه کرده و از مسئول مربوطه تحویل بگیرید. 

1   به توصیه هاي کارشناس بر اساس آزمایش خاک توجه نمایید و با کارشناس زراعت منطقه مشورت 
نمایید.

2   نوع کود هاي مورد نیاز را بر اساس دستور مشاور مشخص و تهیه نمایید.

فعالیت
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3   زمان کود دهي را مشخص نمایید.
4   کود ها را با هم مخلوط نموده و در زمان الزم به مزرعه اضافه کنید.

در پایان گزارش کار را آماده کرده به هنرآموز خود تحویل دهید.

 آبیاري 
میزان آب مورد نیاز یونجه بسته به فصل کشت، رقم مورد کشت، درجه حرارت محیط و... متفاوت بوده و در 

مناطق گرم و خشک تا 20ـ  18 هزار مترمکعب هم می رسد.
آبیاري نشتي به عنوان یکي از روش های متداول آبیاري، با توجه به هزینه کمتر و نیز صرفه جویی در مصرف 
آب، توصیه می شود. همچنین در اراضي شیب دار و سطوح باالي کشت، آبیاري باراني روشي سودمند و مفید 

خواهد بود.
یونجه بعد از استقرار کامل می تواند خشکی های طوالنی مدت حتی به مدت 4 ماه را بدون اینکه به رشد 
دوباره آن لطمه ای وارد کند، تحمل نماید. بنابراین با توجه به میزان آب می توان از یونجه محصول خوبی 

کرد. برداشت 
تأمین رطوبت در اولین آبیاري )خاکاب( اهمیت فراوان دارد.انجام آبیاري به روش غرقابي بعد از کاشت سبب 
جابه جایي بذرها در خاک مي شود. چون عمق کاشت بذر کم و در حدود 1ـ  0/5 سانتي متر است نمکاري )آبیاري 

قبل از کاشت( بهتر از روش خشکه کاري مي باشد.

آبیاری
1   آماده به کار شوید

قرائت  و  خاک  رطوبت  )میزان  خاکي  یا  و  ظاهري  نشانه هاي  اساس  بر  و  نموده  مراجعه  مزرعه  2   به 
کنید. مشخص  را  آبیاري  زمان  مناسب(  عمق  در  شده  داده  قرار  تانسیومترهای 

3   بر اساس روش آبیاري شروع به آبیاري نمایید.
4   در پایان کار ضمن تهیه گزارش انجام کار نواقص و کمبودها را نیز بیان کنید و برای انجام بهتر آبیاری 

پیشنهادهای خود را به هنرآموز خود تحویل دهید.

فعالیت

 کنترل علف های هرز مزرعه یونجه 
به طورکلی در مزارع یونجه در سال اوِل کشت، علف های هرز یک ساله بیشتر هستند اما به تدریج علف های هرز 
چند ساله بیشتر می شوند. علف های هرز مزرعه یونجه عالوه بر کاهش محصول بر کیفیت محصول نیز اثر دارند 
و علت آن می تواند مربوط به کمتر بودن مواد غذایی قابل هضم و پروتئین کمتر نسبت به یونجه باشد. بیشترین 
به وسیله علف های هرز زمستانه صورت  بیشتر  و  اول است  به چین  یونجه مربوط  به  خسارت علف های هرز 
می گیرد. تناوب زراعي در سال اول استقرار یونجه نقش بسزایي دارد. در سال هاي بعد به دلیل تردد ماشین هاي 
برداشت و داشت تراکم بوته در واحد سطح کاهش مي یابد و بنابراین روش هاي دیگر مباره با علف هاي هرز مانند 

روش شیمیایي معمول تر مي باشد.
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شکل 11ـ کنترل علف هاي هرز با محلول پاشي علف کش رانداپ و بدون کنترل

کنترل علف های هرز با علف کش رانداپبدون کنترل علف هرز

بالف

شکل 13ـ کنترل مکانیکي با درو کردن یونجه شکل 12ـ آلودگي مزرعه یونجه در سال هاي 
دوم و سوم

شکل 8ـ آبیاري نوار تیب در مزرعه 
یونجه

شکل 9ـ سامانه آبیاري با استفاده از 
لوله هاي نخدار)خاکاب(

شکل 10ـ آبیاري باراني

برای علف های هرز یونجه روش های مختلفی به کار می رود البته به دلیل فواصل کم در یونجه کنترل مکانیکی 
علف های هرز آن دشوار است و وجین دستی نیز با توجه به سرعت کم تنها در سطح کم امکان پذیر است. 
بنابراین استفاده از علف کش ها برای کنترل علف های هرز در سطح بزرگ راهکار مناسبی است. برای کنترل 
بهتر علف های هرز رعایت مواردی مانند شناسایی دقیق علف های هرز، تعیین زمان کاربرد و غلظت مناسب 
علف کش ها ضروری است. استفاده از علف کش ها روی یونجه جوان ممکن است باعث خساراتی به آن شود. 
مرحله رشدی علف هرز نیز مهم است، زیرا عموماً علف های هرز جوان تر نسبت به علف کش ها حساس ترند. به 
همین دلیل علف کش های پیش رویشی غالباً در مرحله سه تا چهار برگی یونجه مورد استفاده قرار می گیرند. 

در صورتي که مزرعه آلوده به سس باشد استفاده از شعله افکن مفید است و در صورتي که سطح آلودگي باال 
باشد بایستي آن بخش از مزرعه را شخم زد و دوباره کشت نمود.
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شکل 14ـ علف هرز سس در مزارع یونجه

شکل 15ـ بذر سس مخلوط با بذر یونجه

کنترل علف های هرز
1   آماده به کار شوید.

2   علف هاي هرز مزرعه را شناسایي نمایید.
3   روش مبارزه با علف هاي هرز را مشخص کنید.

4   در صورت نیاز به مبارزه شیمیایي نوع علف کش انتخابي را مشخص نمایید.
5   مرحله رشدي یونجه و علف هرز را مشخص کنید.

6   مبارزه را شروع نمایید.
7   در پایان گزارش کار تهیه نمایید.

فعالیت

 کنترل آفات مزرعه یونجه 
در زیر به آفات مهم یونجه اشاره می شود:
آفات یونجه به سه دسته تقسیم مي شوند:

1  آفاتي که به برگ و ساقه یونجه حمله مي کنند مانند سرخرطومي  یونجه، کرم برگ خوار، سرخرطومی بذر 
یونجه، سن گلخوار، سن سبز یونجه، زنبور بذرخوار یونجه 

2  آفات مکنده مانند شته خالدار یونجه، زنجره، تریپس و کنه
3  آفاتي که به ریشه یونجه حمله مي کنند مانند سوسک شاخک بلند یونجه و سرخرطومي یونجه 
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ـ سرخرطومي برگ یونجه: مهم ترین آفت یونجه در ایران و بیشتر نقاط جهان سرخرطومي برگ یونجه 
است. سرخرطومي یونجه به برگ و ریشه یونجه حمله مي کند. حشره کامل این آفت سرخرطومي کوچکي 
است که رنگ آن از قهوه ای تا خاکستري تغییر می کند. تخم های این حشره به رنگ لیمویي مایل به زرد با 
پوسته شفاف است که به تدریج کدر شده و در موقع خروج الروها به رنگ تیره در می آید. الرو آفت بدون پا 

است و داراي چهار سن الروي است شفیره مثلثي شکل و به رنگ زرد مایل به سبز است. 

شکل 16ـ حشره کامل)سمت راست( تخم هاي سرخرطومي )سمت چپ(یونجه

شکل 17ـ الرو و شفیره سرخرطومي یونجه

الروها و بخش بزرگی از تخم های این آفت در سرماي )6ـ( درجه سلسیوس نابود می شوند از این رو در چنین 
مناطقي زمستان گذراني به صورت حشره کامل است. در اواخر زمستان زماني که میانگین دما از 17 درجه 
سلسیوس باالتر رود حشره کامل فعال شده و به تغذیه، جفت گیری و تخم گذاری می پردازد. فاصله زماني بین 
تخم تا حشره کامل در دماي 20 درجه سلسیوس حدود شش هفته به طول می انجامد. حشره ماده از قدرت 
باروري باالیي برخوردار است و ظرف مدت زمانی تا بیش از سه ماه می تواند بین 500 تا 2000 تخم بگذارد. 
این آفت یک نسل دارد، ولي به دلیل باالبودن دوره تخم گذاری حشره کامل و دامنه گسترده زمان ظهور 
حشرات کامل زمستان گذران )اسفند تا اردیبهشت(، الروهاي آفت را تا شهریورماه نیز می توان در مزرعه 

یافت. اما خسارت سر خرطومی برگ یونجه بیشتر در چین اول یونجه محسوس است. 

خسارت آفت: الرو و حشره کامل آفت با تغذیه از جوانه انتهایي، برگ ها و ساقه های میزبان خسارت شدید 
می زند به طوری که در صورت کنترل نشدن تقریباً تمامي محصول در چین اول از بین می رود. کنترل طبیعي 
مانع از رسیدن جمعیت آفت به سطح زیان اقتصادي نمي شود و در بیشتر موارد باید به روش های توصیه 
شده جمعیت آفت مهار شود. در سال هایی که بهار گرم باشد خسارت سرخرطومي  قابل  توجه خواهد بود که 
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دلیل آن تأثیر متفاوت آب وهوا بر آفت و گیاه یونجه است. در سال هایی با بهار خنک، رشد گیاه بیش از میزان 
خسارت سرخرطومي  برگ بوده و در نتیجه خسارت آفت چشمگیر نخواهد بود.

پایش مزرعه یونجه: پایش مزرعه بر اساس مراحل مختلف رشد یونجه از شروع رشد رویشي تا رسیدگي دانه 
و احتمال حضور آفات انجام مي شود. با مشاهده مزرعه در مراحل رشد و مشاهده آفات به خصوص در مرحله 
الروي مبارزه با آفات انجام مي شود. برخي از آفات مکنده مانند شته و تریپس با گرم شدن هوا و افزایش دما 
از بین مي روند و خسارت زایي آنها کاهش مي یابد. اما وجود آنها در ماه هاي اول فصل رشد در فروردین و 
اردیبهشت خسارت زا هستند و بایستي کنترل شوند. کنترل حشرات مکنده به طور عمده با سموم سیستمیک 

مانند متاسیتوکس دو در هزار و با مشورت با کارشناس گیاه پزشکي انجام مي شود.

شکل 18ـ خسارت آفت روي یونجه

جدول 3

مراحل رشداجزاي مرحله رشدمشخصاتاحتمال حضور آفات
اوایل رشد رویشي15< طول ساقهالرو سرخرطومي، شته، تریپس

رشد رویشي اواسط رشد رویشي30 < طول ساقه<15الرو سرخرطومي، شته، تریپس
اواخر رشد رویشيطول ساقه< 30الرو سرخرطومي، شته، تریپس

جوانه اولیه1 تا 2 گره با جوانهحشره و الرو سرخرطومي، سوسک شاخک بلند
نمو جوانه گل

جوانه هاي ثانویهبیش از 3 گره با جوانهحشره و الرو سرخرطومي، سوسک شاخک بلند
اوایل گل دهي1 تا 2 گره با گل هاي باز شدهحشره و الرو سرخرطومي، سوسک شاخک بلند

گل دهي
اواخر گل دهي بیش از 3 گره با گل هاي باز شدهحشره و الرو سرخرطومي، سوسک شاخک بلند
اوایل دانه بندي1 تا 3 گره با دانه هاي سبز در غالفحشره و الرو سرخرطومي، سوسک شاخک بلند

تولید دانه اواسط دانه بنديبیش از 4 گره با دانه سبز در غالفحشره و الرو سرخرطومي، سوسک شاخک بلند
اواخر دانه بنديغالف هاي قهوه اي رنگحشره و الرو سرخرطومي، سوسک شاخک بلند

پایش مزرعه در بعد چین ها نیز از ضرورت خاصي برخوردار است. رشد مجدد شاخه هاي یونجه از تاج یونجه 
یا حذف شاخه هاي جدید  و  رشد  کاهش  تاج سبب  روي  جوانه هاي  به  آسیبي  نوع  هر  و  مي گیرد  صورت 

مي شود. مراحل رشد در چین هاي بعدي در شکل 19 دیده مي شود.
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شکل 19ـ مراحل رشد رویشي یونجه بعد از برداشت )چین(

کنه، شته، تریپس، سرخرطومي )الرو 
و حشره بالغ در چین اول(

سرخرطومي و سوسک شاخک بلند

گره هاجوانه

ین
چ

ته
هف
 1

ته
هف
 2

ته
هف
 4

هی
ل د

0 گ
/1

مل
 کا
هی

ل د
گ

انه
د

پایش مزرعه )الرو سرخرطومي(
1   آماده به کار شوید.

2   از حاشیه مزرعه شروع کنید و 20 قدم به سمت داخل مزرعه بروید بدون اینکه به گیاهان نگاه کنید.
3   بعد از 20 متر به ساقه گیاه یونجه نگاه کنید و با دست به آرامي ساقه را قطع نمایید و تاج آن را وارد 

پاکت نمایید.
4   براي تعداد 6 ساقه همین کار را انجام دهید.

5   انتهاي ساقه ها را با دست بگیرید و داخل پاکت به شدت تکان دهید.
6   ساقه ها را خارج نمایید و الروها را روي سطح شیشه بریزید و شمارش نمایید.

7   تعداد الرو ها را به تعداد ساقه ها تقسیم نمایید و تعداد الرو براي هر ساقه را ثبت نمایید.
8   اگر تعداد الروها بیشتر از 2ـ 1/5 الرو براي هر ساقه بود از حشره کش ها استفاده نمایید.

9   هزینه استفاده از حشره کش ها در هر هکتار را محاسبه نمایید.

فعالیت

احتمال حضور حشرات مکنده در اوایل بهار با توجه به منطقه رشد و شرایط آب و هوایي و تغییرات آب  و  هوایي 
هر منطقه مي باشد. شرایط آب و هوایي در هر منطقه از سالي به سال دیگر متفاوت است و نمي توان احتمال 
قطعي حضور آفت را در ماه مشخصي پیش بیني نمود. بنابراین پایش مزرعه در ماه هاي شروع رشد ضروري 

مي باشد.
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روش کنترل: برداشت زود هنگام بهاره در چین اول به خصوص اگر خسارت در نزدیکي زمان گل دهي باشد، یکي 
از روش های مؤثر در کاهش میزان خسارت آفت است که به سادگی قابل  اجرا بوده و می تواند در کاهش جمعیت 
آفت در چین های بعد بسیار مؤثر باشد. این روش همچنین می تواند در کنترل علف های هرز نقش چشم گیري 

داشته باشد.
برداشت دیر هنگام پاییزه برداشت یونجه قبل از فرارسیدن فصل یخ بندان، در مناطقي که داراي زمستان هاي 
بسیار سرد می باشند، نیز می تواند در کاهش جمعیت آفت در سال بعد تأثیر چشمگیري داشته باشد. چراکه در 

این حالت مقدار زیادي حشره و شفیره آفت همراه با علوفه از مزرعه خارج می گردد.
چراي مستمر و فشرده توسط گاو یا گوسفند در اواخر پاییز و اوایل بهار می تواند از تراکم الروهاي آفت در مزرعه 
بکاهد. با توجه به اینکه در پاییز آفت براي تخم گذاری به مزرعه برمی گردد، چراي پاییزه می تواند در کاهش 

میزان تخم های آفت که درون ساقه های یونجه گذاشته می شود، تأثیر قابل توجهی داشته باشد.
انتقال سریع علوفه از مزرعه به انبار، به دلیل حساسیت فوق العاده آفت به شرایط گرم و خشک، انتقال هر چه 
سریع تر علوفه خشک از مزرعه به انبار، می تواند مرگ و میر آن را در مزرعه به شدت باال ببرد، چرا که علوفه خشک 
می تواند نقش پناهگاه را براي آفت داشته باشد این عمل آفت را در معرض دشمنان طبیعي مهره دار از جمله 

پرندگان مختلف که از الروهاي آفت تغذیه می کنند، قرار می دهد.
شعله دهي: شعله دهي روش بسیار مؤثری در کاهش جمعیت آفت است و سابقه ای طوالني )حدود 70 سال( در 
کشور آمریکا دارد. در این کشور براي عمل شعله دهي سالیان متمادي از پروپان مایع استفاده شده و موفقیت 

قابل توجهی داشته است. این طریقه ضمن مهار آفت، علف های هرز 
مزرعه را نیز کنترل می نماید، تحقیقات انجام شده در کشور ما نیز 
مؤثر  کنترل  ضمن  شعله دهي  است.  روش  این  بودن  مؤثر  نشانگر 
سرخرطومي می تواند علف های هرز را به خوبی کنترل نماید. بهترین 
زمان شعله دهي اواخر زمستان و اوایل بهار است. با این وجود حتي 
در بین چین ها نیز در صورت نیاز امکان شعله دهي وجود دارد، در 
این شرایط رشد گیاه کند شده و چین بعدي سه تا پنج روز به تأخیر 
خواهد افتاد. مدت زمان شعله دهي به دماي محیط بستگي دارد و هر 
چه هوا سردتر باشد مدت آن باید بیشتر باشد. در صورت استفاده از 
شعله افکن پشت تراکتوري سرعت آن در شرایط معمولي حدود هشت 
کیلومتر در ساعت است. جهت شعله دهي داخل مزرعه و علف های 
هرز اطراف و حاشیه جوی ها می توان از روش های مختلفي استفاده 
کرد؛ که از آن جمله استفاده از سم پاش های پشتي، شعله  افکن پشت 
تراکتوري و مشعل های یک یا دو شعله که با گاز طبیعي )کپسول گاز 

شهري( کار می کنند، را می توان نام برد. 

استفاده از ارقام مقاوم: حساسیت ارقام یونجه به آفت سرخرطومي  متفاوت است. به همین دلیل استفاده از 
ارقام مقاوم راه دیگري براي کنترل این آفت است.

شکل20ـ دستگاه شعله افکن پشت تراکتوری
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زنبورهاي  بخصوص  و  سرخرطومي  کنترل کننده  طبیعي  دشمنان  دوره اي  رهاسازي  با  بیولوژیک:  کنترل 
پارازیتوئید الرو آفت، می توان میزان خسارت را به نحو چشمگیري کاهش داد. با این وجود این روش در یونجه 

معمول نیست و باید در جهت حفاظت و حمایت از دشمنان طبیعي موجود در مزرعه تالش گردد.

و  باشد  راه  باید آخرین  این روش  کنترل شیمیایي: 
باال  در  گفته شده  دیگر روش های  درزمانی که  تنها 
زیان  آستانه  سطح  زیر  به  را  آفت  جمعیت  نتواند 
در  تأکید  است.  توصیه  قابل  دهد  کاهش  اقتصادي 
یونجه محل  است که  دلیل  این  به  بیشتر  مورد  این 
اجتماع حشرات گرده افشان و بخصوص زنبور عسل 
است و از طرفي سم پاشي مي تواند به طغیان شته ها 
با  شیمیایي  کنترل  زمان جهت  بهترین  شود.  منجر 
به 10ـ 5  یونجه  بوته  ارتفاع  که  است  هنگامي  آفت 

باشد. رسیده  سانتي متر 
در کنترل شیمیایي چند نکته قابل توصیه است:

  ابتدا جمعیت آفت در مزرعه تخمین زده شده و در صورت لزوم به کنترل شیمیایي اقدام گردد. 

  جهت تعیین سطح زیان اقتصادي سرخرطومي برگ یونجه مي توان از روش ساقه و سطل استفاده کرد 

که براي این کار تعداد 30 ساقه یونجه از نقاط مختلف مزرعه با احتیاط به طوري که الرو موجود روي آن به 
زمین نریزد از انتها چیده شده و در یک سطل سفید تکانده مي شود، زماني که تعداد الرو در هر ساقه به 3 
عدد یا بیشتر برسد باید به کنترل شیمیایي اقدام کرد. همچنین برخي محققین معتقدند هنگامي که میزان 

تا 50  به 30  یونجه  انتهایي  در جوانه هاي  خسارت 
درصد رسید )بسته به ارزش محصول و هزینه کنترل( 

باید کنترل شیمیایي صورت بگیرد.
  کنترل شیمیایي باید به زمان هایي محدود شود که 

آفت در حداکثر حساسیت و پارازیتوئیدهاي الرو در 
حداقل آن باشد. 

گیاه  در  حشره کش ها  باقیمانده  اینکه  به  باتوجه    

بهداشت  و  غذایي شده  زنجیره  وارد  مي تواند  یونجه 
مصرف کنندگان را به خطر اندازد، باید فاصله زماني 
در  بخصوص  برداشت  و  سم پاشي  آخرین  بین  الزم 
مورد حشره کش هاي با پایداري بیشتر رعایت گردد. 
  سم پاشي در صبح خیلي زود و یا غروب انجام شود 

تا به گرده افشان ها خسارت کمتري وارد گردد.
  قبل از سم پاشي به زنبورداران محلي اطالع داده 

شود تا کندوهاي خود را از محل دور کنند.

جدول 4ـ سموم مورد استفاده در کنترل آفت

مقدار مصرفنام تجاري سمنام عمومي سم
2ـ1 لیتر در هکتاراکامتاتریمفوس
3ـ2 لیتر در هکتارزولونفوزالون
3 کیلو گرم در هکتارسوینکارباریل
2 لیتر در هکتاربازودیندیازینون

1 لیتر در هکتاردورسبان )امپایر(کلرپیریفوس
3 در هزارفیفانونماالتیون

شکل 21ـ سرخرطومی  ریشه
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ـ آفات مکنده 
گیاهی  شیره  از  خود  خرطوم  با  که  خانواده  این  شته ها: حشرات 
و  مهم  آفات  از  و  گونه ها  از  زیادی  تعداد  دارای  می کنند،  تغذیه 
درجه اول گیاهان صنعتی، زینتی، باغبانی، سبزی کاری، جنگلی و 
غیره بوده و از اهمیت اقتصادی زیادی برخوردار می باشند. شته ها 
عالوه بر تغذیه از شیره گیاهی در انتقال بیماری های ویروسی نقش 
یا  و  برگ  پیچیدگی  باعث  شته ها  از  عده ای  می کنند.  مهمی  ایفا 
تغییر شکل شاخه ها گردیده و برخی بر روی قسمت های گیاهان 
میزبان تشکیل گال های گوناگونی را می دهند. شته ها در ناحیه سر 

داراي یک جفت شاخک و سه جفت پا و به دو صورت بال دار و بدون بال دبده مي شوند.
شته ها معموالً دارای ترشحات شیرین و چسبناکی بنام )َعَسلَک( می باشند که باعث جلب مورچه ها َگشته 
از آن تغذیه می کنند. بعضی  آنها را تحریک به ترشح شیره نموده و  با شاخک های خود  و حتی مورچه ها 
از مورچه ها برای یک کلنی از شته ها النه ساخته و آنها را محبوس می کنند و یا آنها را به مکان های دیگر 
مخصوصاً روی ریشه گیاهان منتقل می کنند. در   حقیقت مورچه ها استثمارکننده شته ها هستند. در عوض 
مورچه ها اغلب اوقات شته ها را از حمله و گزند دشمنانشان مصون می دارند. زندگی شته ها بسیار پیچیده است 
در قسمتی از زندگی خود به طریق بِکرزایی تکثیر پیدا کرده و سپس بعد از پیدایش افراد نر و ماده و آمیزش 
بین آنها نسل های متعدد و متوالی ایجاد کرده و در پاییز ماده های جنسی زمستان را می گذارند. زادآوری در 
شته ها بسیار زیاد می باشد، به طوری که تعداد نسل آنها گاهی در مناطق مناسب به 20 نسل در سال می رسد.

کنترل شته ها: مبارزه با شته ها زمانی موفقیت آمیز خواهد بود که به محض ظهور اولین کلنی های شته آغاز 
گردد. سم پاشي در این مرحله حشرات شکارگر را نیز از بین مي برد.

کنترل شیمیایي شته ها با سموم تماسي و سیستمیک انجام مي شود. سموم سیستمیک جذب گیاه مي شوند 
و شته هاي روي و پشت برگ را از بین مي برند و به شکارگر هاي مفید نیز آسیب جدي وارد نمي کنند. اما 
سموم تماسي شته هاي روي سطح برگ را از بین مي برند و در صورتي که با شته هاي زیر سطح برگ تماس 

حاصل نکنند از بین نخواهند رفت و در صورت مساعد بودن شرایط به سرعت تکثیر مي یابند.

ـ آفات ریشه مانند سوسک ریشه خوار یونجه 
سوسک ریشه خوار یونجه در مرحله الروي به ریشه یونجه صدمه مي زند. الرو با قطعات دهانی ساینده خود از 
بافت هاي مرکزي ریشه تغذیه نموده و مواد حاصل از تغذیه به صورت خاک اره متراکمي  در داخل ریشه آلوده 

باقي مي ماند. دوره الروي طوالني ترین مرحله زندگي حشره مي باشد.
این آفت زمستان را در حالت الروي درون ریشه آلوده یونجه مي گذراند و در طول فصل زمستان به تغذیه و 
رشد کند خود ادامه مي دهد. این آفت داراي 4 سن الروي مي باشد. در فصل بهار الروها داخل ریشه آلوده 
به شفیره تبدیل مي شوند. حشره بالغ پس از ظهور، ریشه را در محل طوقه بوته یونجه سوراخ مي کند و از 
خاک خارج مي گردد. حشرات بالغ تحرک زیادي ندارند و در اطراف ریشه دیده مي شوند و تخم گذاري نیز در 

همین محل انجام مي شود.

شکل 22
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 بیماری های مهم یونجه 
1  جارویي یونجه: یونجه میزبان بسیاري از قارچ ها، باکتري ها، نماتد ها، ویروس ها و تعدادی از گیاهان انگلي عالي 
مي باشد. یکي از بیماري هاي اقتصادي یونجه »  بیماري جارویي یونجه« است. از خسارات عمده و جبران ناپذیري 
که در اثر این بیماري به وجود مي آید کاهش شدید تولید علوفه و تشکیل نشدن بذر است. عامل این بیماري شبه 
مایکوپالسما ها هستند و در محیط کشت مصنوعي قابل تکثیر نیستند. عامل بیماري در طبیعت توسط زنجرک ها 

منتقل مي شود. این عوامل بیماري زا از طریق پیوند زدن و گیاه انگلي سس نیز قابل انتقال مي باشد.
مشخص ترین نشانه ها در گیاهان عبارت اند از:

  کوتولگي

  زردي و بدشکلي برگ ها

  کاهش فاصله میان گره ها

  سبز شدن رنگ گلبرگ ها و رشد جوانه هاي داخل گل

  عقیم ماندن گل و تشکیل نشدن بذر

حشره بالغالروشفیره

شکل 23

کنترل آفات
1   با نام و یاد خدا آماده به کار شوید.

2   به مزرعه بروید و پس از پایش مزرعه روش کنترل را انتخاب نمایید.
3   سم مورد نظر را تهیه نمایید و با رعایت نکات ایمني و بهداشتي سم پاش را آماده به کار کنید.

4   سم پاش را کالیبره نمایید و مقدار آب مورد نیاز براي سم را محاسبه کنید. نازل هاي سم پاش را بررسي 
نمایید و خروجي آنها را اندازه گیري کنید.

5   مقداري آب در سم پاش بریزید و سپس سم را به سم پاش اضافه کنید.
6   بقیه سم پاش را از آب پر نمایید و در ابتداي مزرعه قرار گیرید و شروع به سم پاشي نمایید.

7   عملیات سم پاشي با دستگاه توربو مؤثرتر و مفیدتر مي باشد.
8   یک روز بعد از سم پاشي مزرعه را پایش نمایید.

فعالیت
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کنترل بیماري: اقدامات زیر براي کنترل بیماري الزم و ضروري مي باشد:
  تعیین نقاط آلوده و انهدام فوري این نقاط

  در صورت تشخیص بیماري بعد از هر چین با حشره کش هاي قوي سم پاشي شود و بالفاصله مزرعه منهدم شود.

  زیر نظر گرفتن مزارع مجاور

  در مناطقي که بیماري حالت اپیدمي  دارد باید به تدریج مزارع قدیمي  حذف شوند و مزارع جدید با رعایت 

فاصله مناسب کشت شوند. بین مزارع جدید و قدیم گیاهان غیر میزبان مانند غالت کاشته شود.
  جلوگیري از انتقال علوفه تر آلوده

2  پوسیدگي فیتوفترایي ریشه یونجه: عامل پوسیدگي ریشه قارچي خاکزي با نام علمی »فیتوفترا مگاسپرما1« 
ائوسپور یا میسیلیوم در بقایاي گیاهي است. دماي مطلوب خاک براي رشد و  مي باشد. دوام قارچ از طریق 

گسترش عامل بیماري 27ـ24 درجه سلسیوس مي باشد.

و  ریشه ها  نوک  است.در  باکتریایي  پژمردگي  مانند  ریشه  پوسیدگي  بیماري  نشانه هاي  بیماري:  نشانه هاي 
ریشه چه ها اغلب زخم هاي زرد تا قهوه اي دیده شده که بعدها به رنگ سیاه تبدیل مي شود. ریشه ها پوسیده شده 

و بین بافت هاي سالم و آلوده خط مشخصي وجود دارد که ممکن است در اعماق خاک نیز رخ دهد.

کنترل بیماري
  استفاده از رقم هاي مقاوم

  تناوب زراعي با غیر حبوبات

  به کمینه رساندن غرقابي در یونجه زارهاي آبیاري 

شده 
  زهکشي مزرعه

  ضدعفوني بذرها با استفاده از قارچ کش اختصاصي

بوته  شدن  آلوده  24ـ  شکل 
جارویي  بیماري  به  یونجه 

نجه یو

در  گل  مقایسه  25ـ  شکل 
با  راست(  )سمت  آلوده  بوته 

چپ( )سمت  سالم 

پژوهش
در چه مناطقي از کشور حضور بیماري جارویي یونجه گزارش شده است؟ اگر در منطقه شما این بیماري 

وجود دارد نشانه هاي بیماري را مشاهده نمایید و از آنها عکس تهیه نمایید.

شکل 26ـ نشانه های فیتوفترایی ریشه یونجه

زردي،  شامل  بیماري  نشانه هاي  بیماري:  نشانه هاي 
کوتولگي، جارویي شدن بوته، کوچک شدن و تغییر 

شکل برگ ها و در نهایت مرگ بوته ها است.

Phyto phthora megaspermaf. sp. medicagenis ـ1
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Peronospora aestivalis (p. trifoliorum) ـ1

شکل 27ـ عالئم ناشي از بیماري در سطح فوقاني و تحتاني برگچه اي آلوده به 
سفیدک داخلي

پژوهش
فهرستي از قارچ کش هاي مورد نیاز براي کنترل سفیدک ها را تهیه نمایید. )مالحظات زیست محیطي را 

رعایت نمایید(.

3  سفیدک ُکرکی یونجه و شبدر: سفید کرکی یا سفیدک داخلی یا دروغی یونجه و شبدر از بیماری های 
مهم یونجه و شبدر در اصفهان و شیراز و سایر نقاط ایران است.

نشانه هاي بیماري: در سطح فوقانی برگ ها، لکه های زرد یا سفید رنگی دیده می شود و در قسمت تحتانی 
همین قسمت، پوشش سفید مایل به خاکستری قارچ شامل اسپورانژیفورها و اسپورنژها به وجود می آید. فاصله 
گره های ساقه کم می شود و ساقه کوتاه تر و برگ های جوان پیچیده و لوله ای می شوند. اگر بیماری به صورت 

سیستمیک و داخلی درآید، ساقه ها متورم و کوتاه شده و برگ ها نیز عموماً تغییر رنگ می دهند.

عامل بیماری: عامل بیماری قارچ پرونوسپورا آستیوالیس1 است. هاگ ها کروی و قهوه ای روشن می باشند. 
عامل بیماری زمستان را به صورت اُسپور روی بافت مرده و یا به صورت میسلیوم روی جوانه های طوقه به سر 
می برد. گاهی میسلیوم نیز ممکن است از راه بذر منتقل شود. بیماری بیشتر در بهار )اردیبهشت( شایع است.

یا  و  موقع  به  برداشت  بیماري:  کنترل 
آلودگی  از موعد می تواند کانون  زودتر 
اولیه را کاهش دهد و در صورت لزوم 
می توان ابتدا یونجه را برداشت نمود و 
سپس با مانکوزب 2 در هزار سم پاشی 

کرد.

4  لکه آجري یونجه: این بیماری از بیماری های شایع یونجه در خوزستان است. میزان خسارت آن روی رقم 
یونجه بغدادی تا 88 درصد نیز تخمین زده شده است ولی روی یونجه های وحشی دیده نشده است. 

برگ های  روی  قهوه ای  حاشیه  با  رنگ  آجری  لکه های  ظهور  بیماری  عالمت  بارزترین  بیماری:  نشانه هاي 
یونجه است و با شدت گیری بیماری بوته های آلوده زرد و خشک می شوند. حداکثر خسارت معموالً در پاییز 

و زمستان و خصوصاً پس از بارندگی که رطوبت هوا زیاد است، روی می دهد.

عامل بیماری: عامل بیماری نوعي قارچ است. مرحله پارازیتی قارچ فرم غیرجنسی آن است و فرم جنسی آن 
زندگی ساپروفیتی دارد. عامل بیماری پلی فاژ است و حدود 50 میزبان دارد. انتشار و گسترش بیماری در 
مزرعه به وسیله کنیدی ها صورت می گیرد، کنیدی ها پس از استقرار روی برگ و در شرایط مرطوب جوانه زده 
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کنترل بیماري: برداشت محصول پس از ظهور اولین لکه ها از گسترش قارچ و نهایتاً از خشک شدن و مرگ 
بوته ها جلوگیری می کند. کشت ارقام مقاوم یا متحمل در صورتی که بتواند از نظر میزان محصول با واریته 
اصلی منطقه رقابت کند. در خوزستان رقم یونجه موآپای آفریقایی نسبت به سایر واریته ها مقاومت بیشتری 

به لکه آجری دارد و لکه های روی آن کمتر گسترش می یابند.

5  پژمردگی باکتریایی یونجه 
مزرعه  در  پراکنده  به صورت  معموالً  آلوده  گیاهان  بیماری:  عالئم 
دیده می شوند. برگ های بوته های آلوده سبز ـ زرد شده و کوتوله 
می مانند و ساقه ها دوکی شده و برگچه ها بد شکل و کوچک شده 
نمایان تر  برداشت،  از  رشد مجدد پس  در  معموالً  آلوده  گیاهان  و 
می شوند. اگر پوست ریشه را جدا کنیم و برشی از ریشه اصلی تهیه 
به  مایل  زرد  باشند  اینکه سفید  به جای  آوندی  کنیم دسته جات 

هستند. قهوه ای 

عامل بیماری: عامل بیماری باکتری»کالوي باکتر میچیگاننز1« است که یک باکتری گرم مثبت و میله ای کوتاه 
است. باکتری غیرمتحرک است و کلنی های آن در ابتدا سفیدرنگ بوده ولی بعد از مدتي زرد و رنگ پریده 
می شوند. عامل بیماری در بقایای گیاهی در خاک باقی می ماند و گیاه را از طریق زخم های ریشه و طوقه و یا 
از طریق محل برداشت، آلوده می کند. زخم ها ممکن است در اثر خسارت زمستانه، موجودات زنده در خاک و یا 
خسارت مکانیکی ایجاد شده باشد. شدت بیماری با نماتدهای مولد گره ریشه و نماتد ساقه یونجه ارتباط دارد و 

نماتد ساقه یونجه حساسیت گیاه را به باکتری افزایش می دهد و به عنوان ناقل بیماری عمل می کند.

از همان وسیله  از مزارع مسن در صورتی که  برداشت مزارع جوان تر قبل  ارقام مقاوم؛  از  استفاده  کنترل: 
گیاهان. بودن  مرطوب  در صورت  برداشت  عدم  یا  استفاده شود  برداشت 

Clavibacter michiganense subsp. Insidiosum ـ1

شکل 28ـ عالئم بیماری لکه قهوه ای یونجه

پژوهش
در منطقه شما چه نوع بیماري هایي از بیماري هاي یونجه تا کنون وجود داشته است؟ گزارشي از سابقه 

بیماري ها تهیه کنید و در کالس درس گزارش نمایید.

شکل 29ـ عالئم پژمردگي باکتریایي یونجه

و پس از نفوذ میسلیوم قارچ در بافت برگ، لکه های کوچک آجری رنگ با هاله 
قهوه ای پس از 4ـ3 روز ظاهر می شود.
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6  ویروس موزائیک یونجه1: این بیماری چون در یونجه در بذر وجود دارد )بذرزاد( بیش از 80 درصد مزارع 
یونجه را آلوده مي کند و یکی از منابع مهم آلودگی ویروسی برای سایر گیاهان میزبان است. 

نشانه هاي بیماری: عالئم بیماری روی یونجه های حساس در شرایط خنک بهار و پاییز ظاهر می شود. حالت 
موزائیکی همراه با قدری بدشکلی و حالت چروکیدگی برگچه ها دیده می شود. مقدار جوانه هایی که از پایین 
بوته رشد می کنند افزایش یافته و ساقه های ضعیف با برگ های کوچک و آلوده تولید مي شود. میزان خسارت 
می تواند بسیار شدید باشد زیرا کمی  رشد و کوچک و ریز ماندن برگ های یونجه باعث خسارت اقتصادی 

می گردد. معموالً از سال سوم به بعد آلودگی شدیدتر می شود.

به طور  بیماري  عامل  بیماری:  انتقال 
و در طبیعت  منتقل می شود  مکانیکی 
توسط شته سبز هلو و شته نخود فرنگی 
راحتی  به  ویروس  می شود.  منتقل  نیز 
علت  و  می شود  منتقل  نیز  بذر  توسط 
اینکه در هر مزرعه ای وجود دارد همین 

است. آن  بودن  بذرزاد 

باالیي در کنترل بیماري دارد. مقاومت به بیماري ها در هیچ  ارقام مقاوم به شته نقش  از  کنترل: استفاده 
رقمي کامل نیست و همیشه عامل بیماري پس از سپري شدن مدت زماني میزبان را دور مي زند و دوباره در 

گیاهان مقاوم به بیماري ظاهر مي شود.

از  پس  و  بروید  مزرعه  به  خود  هنرآموز  با  مشاوره  و  بهداشت  و  ایمني  اصول  رعایت  با  مزرعه:  از  بازدید 
بررسي هاي الزم نشانه هاي ظاهري در برگ یونجه وجود یا عدم وجود بیماري موزاییک یونجه را گزارش دهید. 

از مراحل بازدید عکس تهیه کنید.

مناطق  بیشتر  در  اسپرس  و  شبدر  یونجه،  روی  پیاز  و  ساقه  نماتد  نماتد ساقه در سیر، پیاز و یونجه2:    7
دارد. وجود  ایران  یونجه کاری 

نشانه هاي بیماری: بوته های آلوده کوتوله می شوند و ساقه آنها رشد کمی  دارد، جوانه ها و قسمت های پایین 
ساقه متورم می شود، فاصله بین گره ها 
کم شده و گیاه کوتاه می ماند. برخي از 
برگ های ساقه های بوته آلوده سفیدرنگ 
هوایي  اندام هاي  در  نماتد ها  می شوند. 

برداشت شده وجود دارد. 

شکل 30

شکل 31

Alfalfa Mosaic virus (AMV) ـ1
Buld and stem Nematode ـ2
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Ditylenchus dipsaci ـ1

پژوهش
روش هاي کنترل بیماري هاي بذر زاد را مورد بررسي قرار دهید و در کالس درس گزارش نمایید.

سفید  میسلیومي  پوشش  1ـ 
رنگ اسکلروتینیا روي ساقه 

یونجه

2ـ خسارت ناشي از فوزاریوم 
در روي بوته یونجه

دیده  خسارت  بوته هاي  3ـ 
ناشي از پوسیدگي بنفش ریشه 

یونجه

5  ـ جوش هاي اوردیومي زنگ 4ـزنگ یونجه
در روي برگچه هاي یونجه

شکل 32

 عامل بیماری 
عامل بیماری نماتد»دیتیلنچوس دیپساسي«1 است. مرحله مقاوم نماتد سن 4 آن است که از گیاه خارج می شود 
و الروسن 4 در خاک و یا در قسمت پایینی سیر و پیاز دیده می شود و تا 23 سال هم می تواند زنده بماند. در 
اواخر فصل )مهرماه( مرحله مقاوم سن 4 را می توان در خاک پیدا نمود و در شرایط سرد خیلی خسارت می زند. 

 کنترل بیماري 
1  استفاده از ارقام مقاوم

2  ضدعفونی و بوجاری بذر، استفاده از آب گرم c 450 به مدت نیم ساعت مؤثر است چون نماتدها در سطح 
بذر هستند.

3  تناوب 3ـ2 ساله با گیاهان غیرمیزبان مانند غالت دانه ریز
4  لوبیا و یا ذرت می تواند آلودگی را کاهش دهد.
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 پایش بیماري هاي یونجه 
پس از سبز شدن گیاهچه هاي یونجه، بیماري هاي یونجه در مزرعه را بررسي نمایید و زمان وقوع بیماري و 

مرحله رشدي گیاه را بررسي نمایید.

پژوهش
بیماري هاي زیر را در منطقه خود بررسي نمایید و با مشورت با کارشناس حفظ نباتات منطقه زمان شیوع 

بیماري و میزان خسارت زایي آنها را بررسي نمایید.
4  زنگ گندم 3  پوسیدگي بنفش ریشه یونجه  2  فوزاریوم یونجه  1  اسکلروتینیا 

ارزشیابی مرحله نگهداری از مزرعه یونجه

مراحل کار
شرایط عملکرد

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

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

نگهداری 
از مزرعه 

یونجه

مزرعه یونجه، تراکتور، 
کودپاش سانترفیوژ، 
سم پاش، تجهیزات 
آبیاری، هر باریم 

علف های هرز، کودهای 
آلی و شیمیایی، سموم 

آفت کش و قارچ کش

باالتر از 
حد انتظار

تعیین زمان آبیاری، اجرای عملیات آبیاری، تعیین نوع کودهای سرک 
کوددهی،  عملیات  انجام  و  کوددهی  روش  تعیین  کوددهی،  زمان  و 
اجرای  و  روش  تعیین  هرز،  علف های  کنترل  زمان  تعیین  و  شناسایی 
و شناسایی  مزرعه  پایش  یونجه،  مزرعه  هرز  علف های  کنترل  عملیات 
آفات و بیماری ها در مزرعه یونجه، تعیین زمان و روش کنترل آفات و 
بیماری های  و  آفات  کنترل  عملیات  اجرای  یونجه،  مزرعه  بیماری های 
مزرعه یونجه، تحلیل دالیل انتخاب روش های مراقبت از مزرعه یونجه

3

در حد 
انتظار

تعیین زمان آبیاری، اجرای عملیات آبیاری، تعیین نوع کودهای سرک 
کوددهی،  عملیات  انجام  و  کوددهی  روش  تعیین  کوددهی،  زمان  و 
اجرای  و  روش  تعیین  هرز،  علف های  کنترل  زمان  تعیین  و  شناسایی 
و شناسایی  مزرعه  پایش  یونجه،  مزرعه  هرز  علف های  کنترل  عملیات 
آفات و بیماری ها در مزرعه یونجه، تعیین زمان و روش کنترل آفات و 
بیماری های  و  آفات  کنترل  عملیات  اجرای  یونجه،  مزرعه  بیماری های 

یونجه مزرعه 

2

پایین تر از 
1نگهداری نامناسب مزرعه یونجهحد انتظار

کنترل بیماري ها
1   با نام و یاد خدا آماده به کار شوید.

2   پس از مشاوره با کارشناس و هنرآموز خود بیماري را در مزرعه تشخیص دهید.
3   روش کنترل را مشخص نمایید.

4   زمان کنترل را تعیین کنید.
5   عملیات کنترل را شروع کنید.

6   پس از پایان کار گزارش کار تهیه کنید و به هنرآموز خود تحویل دهید

فعالیت
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شرح کار:
1ـ آماده سازی بستر کاشت یونجه 2ـ کاشت یونجه 3ـ کوددهی مزرعه یونجه 4ـ آبیاری مزرعه یونجه 5 ـ کنترل علف های هرز مزرعه یونجه 

6 ـ کنترل آفات مزرعه یونجه 7ـ کنترل بیماری های مزرعه یونجه

استاندارد عملکرد: 
آماده سازی بستر کاشت یونجه و کاشت را با استفاده از ماشین های زراعی انجام داده و مراقبت های مورد نیاز را در مراحل مختلف رشد تا زمان 

برداشت از مزرعه یونجه را به عمل آورد. )مساحت 2 هکتار برای 4 گروه 4 نفره(
شاخص ها:

1ـ ارسال نمونه خاک به آزمایشگاه و ارائه نتیجه مشاوره با کارشناسان، تعیین درصد رطوبت خاک )گاورو بودن(، پخش یکنواخت کودهای 
دامی و پایه مطابق نتیجه مشاوره با کارشناسان، شخم زدن زمین، دیسک زدن، تسطیح زمین

2ـ انتخاب بذر، تعیین تاریخ کاشت، روش کاشت، عمق کاشت، کاشت یکنواخت بذر
3ـ تعیین مقدار و نوع کود مورد نیاز )فسفر و پتاس( پس از هر چین مطابق آزمایش و توصیه کارشناسان، پخش یکنواخت کودهای پس از 

هر چین
4ـ تعیین زمان آبیاری، آبیاری یکنواخت مزرعه یونجه

5 ـ علف های هرز مزرعه یونجه را شناسایی کند، روش کنترل علف های هرز را تعیین کند، زمان کنترل را تعیین کند، کنترل علف های هرز 
را انجام دهد.

6 ـ مزرعه را پایش کند و آفات مزرعه یونجه را شناسایی کند، روش کنترل آفات را تعیین کند، زمان کنترل آفات را تعیین کند، کنترل آفات 
را در مراحل مختلف رشد انجام دهد.

7ـ مزرعه را پایش کند و بیماری های مزرعه یونجه را شناسایی کند، روش کنترل بیماری ها را تعیین کند، زمان کنترل بیماری ها را تعیین 
کند، کنترل بیماری ها را در مراحل مختلف رشد انجام دهد.

شرایط انجام کار، ابزار و تجهیزات:
2 هکتار زمین زراعی برای 16 نفر ـ آب آبیاری

ابزار و تجهیزات:
تراکتور از انواع رایج در کشور )حداقل 75 اسب بخار( ـ ادوات شخم ـ ماشین های خاک ورزی، ماشین های کشت، بذر یونجه، مواد و ملزومات 

مصرفی ـ ماشین های سم پاش ـ وسایل و تجهیزات آبیاری ـ کودهای معدنی و آلی

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

1آماده سازی بستر کشت یونجه1

2کاشت یونجه2

1نگهداری مزرعه یونجه3

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 

2بهینه از منابع به ویژه آب کشتکار یونجه را انجام دهید.

*میانگین نمرات

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

ارزشیابی شایستگی پرورش یونجه
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  سورگوم با توجه به خصوصیات منحصر به فردي که در تحمل در برابر خشکي دارد به شتر عالم گیاهی 

معرفي شده است.
  کارایی مصرف آب در مزرعه سورگوم بسیار باالست.

  در ساقه بیشتر سورگوم ها مقداری قند وجود دارد.

  از شیره سورگوم می توان به صورت شربت در کمپوت سازی، نوشابه سازی، داروسازی و سایر صنایع استفاده کرد.

  کشت و کار سورگوم شیرین در مقایسه با نیشکر و چغندرقند خیلی راحت و کم هزینه است، ولی استحصال 

قند از آن در مقایسه با آنها خیلی پرهزینه است.

پرورش سورگوم

آیا می دانید که...؟

اگر اهدافتان شما را نترسانند، هنوز کوچک اند.
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 اهمیت و ضرورت کاشت سورگوم 
سورگوم از نظر اهمیت در بین غالت در دنیا بعد از گندم، برنج، ذرت و جو در مقام پنجم قرار دارد. این گیاه 
با توجه به خصوصیات منحصر به فردي که دارد به عنوان شاخص گیاهان زراعي مقاوم به خشکي معرفي شده 
است و نسبت به سایر گیاهان زراعي در شرایط گرم و دشوار آبیاري و شرایط دور آبیاري مقاوم تر بوده و نیاز 
آبي کمتري دارد. همچنین جزء گیاهان چهار کربنه است، بنابراین در مقایسه با بیشتر گیاهان علوفه ای، کارایی 

فتوسنتز باالیی دارد. 
ایران بخصوص مناطق گرم و خشک و معتدل آن سازگاری خوبی دارد. در  با شرایط آب و هوایی  سورگوم 
مناطق مرطوب با استفاده از ارقام مناسب و در مناطق سرد با رعایت تاریخ کاشت در اواخر بهار و اوایل تابستان 

امکان پذیر است.
سطح زیر کشت سورگوم در جهان حدود 44 میلیون هکتار است که حدود 90 در صد آن مربوط به سورگوم 
دانه ای و بقیه آن مربوط به سورگوم علوفه ای است. سطح زیر کشت سورگوم در ایران حدود 44 هزار هکتار است 
که بیشتر سطح زیر کشت به ارقام علوفه ای اختصاص دارد. واریته های با ظرفیت تولید باال در شرایط آب و هوایی 
مناسب در ایران در 2 تا 3 چین 100 تا 150 تن در هکتار، علوفه تر تولید می کنند که 20 تا 25 درصد آن ماده 
خشک است. سورگوم علفی دارای ساقه های نازک است که به استثنای سیلو کردن سایر موارد مصرف سورگوم 
علوفه ای را داراست. سورگوم شیرین به علت وجود قند بیشتر در ساقه آن، برای سیلو کردن چه به صورت خالص 

و یا مخلوط با سایر گیاهانی که تخمیر در سیلوی آنها با مشکالت مواجه است از اهمیت باالیی برخوردار است.

گفت و گو
چند گیاه علوفه ای قابل کشت در منطقه خود را از نظر میزان مصرف آب و تولید با سورگوم مقایسه کنید.

 موارد مصرف سورگوم 
الف( سورگوم علوفه ای: کیفیت سورگوم علوفه اي نسبت به تعدادي از گیاهان مشابه بهتر است و دارای قند 
در ساقه است که در بهبود و کیفیت علوفه آن بخصوص در سیلو کردن اهمیت دارد. روش های مختلف مصرف 
سورگوم علوفه اي و علفي به صورت علوفه خشک، علوفه تر، سیلویی و چرای مستقیم است که همه آنها در 

تعدادی از گیاهان علوفه ای مشابه وجود ندارد. 

انجام مي گیرد و  ازجمله ذرت علوفه اي  این روش همانند سیلو کردن سایر گیاهان علوفه اي  1  سیلویي: 
از طي مراحل سیلو به مصرف دام ها مي رسد. محصول بعد 

2  علوفه تر: محصول سورگوم علوفه اي بعد از برداشت در خارج از مزرعه بخصوص در اسطبل ها مورد استفاده 
دام ها قرار مي گیرد. همچنین سورگوم علوفه اي را به صورت علوفه تر بعد از برداشت جهت تغذیه ماهیان در سطح 

استخرهاي ماهي مي ریزند.
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3  علوفه خشک: سورگوم علوفه اي را بعد از برداشت، خشک کرده و بسته بندی مي کنند تا در فصل زمستان 
مورد استفاده دام ها قرار بگیرد.

4  چراي مستقیم: زماني که ارتفاع سورگوم علوفه اي به باالي یک متر برسد، به طور مستقیم در مزرعه مورد 
چراي دام ها قرار مي گیرد و بعد از پایان چرا دوباره کوددهی و آبیاري مي شود تا در چین بعدي مورد چراي 
مستقیم و یا چین برداري قرار گیرد. جهت تأمین علوفه سبز در فصل زراعي سورگوم، مي توان مزرعه را با 

توجه به میزان نیاز به قطعات مختلف تقسیم کرد و هر قطعه را در 
تاریخ هاي گوناگون مثاًل به فاصله زماني یک هفته یا ده روز کشت 
به چراي  متر، شروع  به یک  بوته ها  ارتفاع  از رسیدن  بعد  و  نمود 
مستقیم به ترتیب از قطعه اول نمود. بعد از پایان چرا در قطعه اول، 
دام ها به قطعه دوم منتقل گردیده و قطعه اول مجدداً کوددهی و 
آبیاري مي شود و بعد از چراي قطعه آخر، سیکل بعدي از قطعه اول 
دوباره آغاز مي شود. بسته به شرایط آب و هوایي ممکن است این 

سیکل چندین بار تکرار شود. 

ب( سورگوم دانه ای: سورگوم دانه ای در کشورهای پیشرفته به عنوان خوراک دام و طیور مورد استفاده قرار 
می گیرد. عملکرد سورگوم دانه ای بسته به ارقام مختلف، حاصل خیزی خاک، شرایط آب و هوایی از 2 تا 11 

تن در هکتار است و عملکرد ارقام اصالح شده در ایران 5 تا 11 تن در هکتار است.

شکل 2ـ سورگوم علوفه ای شکل 1ـ سورگوم دانه ای

شکل3ـ مزرعه سورگوم، چرای مستقیم

گفت و گو
در منطقه شما چه گیاهان علوفه ای کشت می شود. عملکرد و مصرف آب آنها را با سورگوم مقایسه کنید. 

موارد مصرف دانه سورگوم به  موازات مصارف ذرت و جو است، از آن به عنوان غذای انسان و تهیه خوراک 
برای دام و طیور و همچنین در صنایع نشاسته و الکل سازی استفاده می شود. ترکیبات شیمیایی دانه سورگوم 
بسته به ارقام مختلف، متفاوت است. میزان پروتئین آنها از 8 تا 16 درصد تغییر می کند و ارقام تجارتی دارای 

10 تا 13 درصد پروتئین هستند. 
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گفت و گو
آیا در منطقه شما از دانه سورگوم برای خوراک دام و طیور استفاده می شود؟ 

شکل 5 ـ نان سورگوم شکل 4ـ شربت سورگوم

 ویژگی های گیاه شناختی 
سورگوم زراعی گیاهی از خانواده غالت است که در ایران ذرت خوشه ای هم گفته می شود.

افشان است که دارای تعداد زیادی ریشه های مویین می باشد. ریشه  از نوع  ریشه: سیستم ریشه سورگوم 
جنینی یا اولیه، نخستین ریشه ای است که در جوانه ظاهر می شود سپس چندین ریشه مشابه به وجود می آید 
اولین گره منشعب  از  ثانویه  دارند. ریشه های  انشعاب  تعداد کمی  یا  و  بوده  انشعاب  بدون  این ریشه ها  که 
می شوند و ریشه هایی هستند که سیستم ریشه ای افشان گیاه را تشکیل می دهند. ریشه های اولیه بعداً از بین 

می روند سپس ریشه های باز و نگهدارنده از زیر پایین ترین گره ها ظاهر می شوند. 

ساقه: ساقه سورگوم از نوع توپر یا ماشوره ای است. ساقه از یک سری گره و میان گره به طور متناوب تشکیل 
یافته است. ساقه سورگوم استوانه ای و سفت بوده و به قطر 0/5 تا 5 سانتی متر در قسمت پایین می باشد. 

مغز ساقه ممکن است شیرین یا بی مزه، 
آبدار یا خشک باشد. در ساقه های پیرتر 
ممکن است مغز ساقه مخصوصاً موقعی 
گره  بردارد.  ترک  باشد  خشک  که 
برگ  غالف  پایه  در  دایره ای  به صورت 
که  نقطه ای  در  درست  می شود،  ظاهر 
پنجه های  است.  وصل  ساقه  به  برگ 
اصلی پایه در صورت وجود از اولین گره 

می آید. به وجود 

شکل 6
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برگ: برگ ها به طور مختلف در طول ساقه پخش گردیده است. در بعضی از انواع سورگوم، ممکن است برگ ها 
در قسمت پایین ساقه جمع شده باشند، در صورتی که در بعضی دیگر کم و بیش پراکندگی یکسان در طول 
ساقه دارند. برگ ها به طور متناوب در دو ردیف روی ساقه به وجود می آیند که شامل غالف و پهنک اولیه 

هستند. طول برگ ها ممکن است حتی به یک متر هم برسد و از نظر پهنا 10 تا 15 سانتی متر متغیرند.

گل آذین: گل آذین سورگوم از نوع خوشه ای و پانیکول است. پانیکول سورگوم ممکن است کوتاه فشرده و یا تنک 
و باز باشد. طول و عرض آن متغیر است طول آن 4 تا 25 سانتی متر و در بعضی از ارقام می تواند بیشتر باشد.

دانه سورگوم: دانه این گیاه فندقه و کم و بیش کروی 
شکل است که از یک طرف پهن بوده و الک پشتی 
می باشد و دانه به رنگ های قرمز، قهوه ای، سفید، زرد، 
نقره ای و کرم بوده و دارای جالی تیره یا مرواریدی 
هستند. وزن دانه ارقام دانه ریز از کمتر از 10 گرم 
تا دانه درشت ها به بیش از 50 گرم متغیر است در 
ارقام زراعی، دانه سورگوم علوفه ای دارای وزن هزار 
دانه 18 تا 22 گرم و در ارقام دانه ای دارای وزن هزار 

دانه 25 تا 32 گرم متغیر است.

 ویژگي هاي زراعي سورگوم 
1  پتانسیل تولید باال

2  سازگاری با شرایط نامساعد اقلیمی
3  شرایط مناسب آب و هوایي ایران

4  مقاوم به خشکی و کم آبی
5  مقاوم به شوری و قلیائیت آب و خاک 

6  مقاوم به گرما
7  مقاوم به رطوبت بیش  از حد در پای بوته

8  مصرف بهینه آب، حدود پنج هزار مترمکعب در هکتار
9  کیفیت سورگوم علوفه اي نسبت به تعدادي از گیاهان مشابه بهتر است.

 سازگاری )شرایط محیطی مناسب پرورش سورگوم( 
سورگوم از گیاهان مناطق گرم بوده و در تمام مراحل رشد در برابر سرما حساس است. 

نور: سورگوم گیاهی روز کوتاه است، هر چند واکنش آن به طول روز به تیپ ژنتیکی آن نیز بستگی دارد )طول 
روز مناسب برای سورگوم 10 ساعت است(. در طول روزهای ده  ساعتی موجب گل دهی زود هنگام آن می شود.

شکل 8شکل 7



پودمان 2: زراعت گیاهان علوفه ای

73

دما: حداقل درجه حرارت خاک برای جوانه زنی 12 درجه سلسیوس 
است. این گیاه برای رشد و نمو و تولید محصول به گرمای نسبتاً 
زیاد و همچنین هوای نسبتاً خشک نیاز دارد و در گرمای حدود 30 
تا 32 درجه سلسیوس بهتر رشد خواهد نمود. زمانی که حرارت به 
کمتر از 18 درجه سلسیوس می رسد رشد سورگوم کم شده و اگر 
به مدت طوالنی در معرض حرارت کمتر از 7 درجه سلسیوس قرار 

گیرد در این صورت از بین خواهد رفت.

خاک: نوع خاک محدودیتی برای کشت این گیاه به وجود نمی آورد و در خاک های سنگین تا سبک کشت 
می شود. طبیعی است که راندمان آن مثل سایر گیاهان زراعی تحت تأثیر خاک های کم بازده قرار می گیرد و 

این گیاه تولید بیشتری در خاک های نسبتاً سنگین دارد. سورگوم 
در  باید  و  بوده  گسترش یافته  و  عمیق  نسبتاً  ریشه های  دارای 
کاماًل  و  بوده  کافی  خاک  نفوذپذیری  که  شود  کاشته  خاک هایی 
باشد. مناسب ترین خاک شامل  قابل تهویه و دارای رطوبت کافی 
خاک های رسی شنی و یا لیمونی بوده و بهترین pH برای این گیاه 
حدود 6 تا 7 می باشد. شوری )EC( از 4 دسی زیمنس به باال میزان 
جوانه زنی سورگوم کاهش می یابد و اگر میزان شوری به 14 دسی 

زیمنس برسد جوانه زنی صفر خواهد شد. 

 طبقه بندی زراعی سورگوم 
1  سورگوم علوفه ای: دارای ساقه هایی با ارتفاع بلند است که در داخل ساقه آنها مقداری قند تشکیل و 

می گردد.  ذخیره 
2  سورگوم دانه ای: دارای دانه های نسبتاً درشت و خیلی سفت است که در مرغداری ها و یا صنایع از دانه 

آن استفاده می گردد.
3  سورگوم علفی: این رقم اغلب در چراگاه ها کاشته می شود که پس از تولید گل به مصرف حیوانات می رسد. 

شکل 9ـ تنوع ارقام سورگوم دانه ای در 
مزرعه تحقیقاتی

شکل 10ـ سورگوم علوفه ای

شکل 12ـ سورگوم علفیشکل 11ـ سورگوم دانه ای
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4  سورگوم قندی: دارای بوته هایی با ارتفاع نسبتاً بلند است که پس از رشد کامل بوته ها در داخل ساقه آنها 
مواد محصول به صورت شیرابه با مقداری قند به وجود می آید. 

5  سورگوم جارویی: این نوع به علت دارا بودن گل آذین های پهن و بزرگ برای تهیه جارو کاشته می شوند.

شکل 14ـ سورگوم شیرین یا قندیشکل 13ـ سورگوم جارویی

آماده سازی بستر کاشت: آماده نمودن زمین برای کاشت بدین منظور انجام می گیرد که بذر کاشته شده در 
بستر مناسب قرار گیرد و به آسانی در خاک جوانه زده و سبزینگی یکنواختی در سطح مزرعه داشته باشد. 

آماده سازی بستر کاشت شامل مراحل زیر است:
2  شخم سطحی بهاره 1  شخم عمیق پاییزه                                         

4  ماله کشی در صورت نیاز 3  دیسک جهت خردکردن کلوخه ها                        

شکل 15ـ بستر مناسب برای کشت

استفاده از علف کش های پیش کاشت برای پیشگیری از علف های هرز، هنگام آماده سازی زمین انجام می گیرد. 
باید توجه کرد که به دلیل حساسیت ذاتی سورگوم، گاهی کاربرد علف کش هاي پیش رویشی یا پیش کاشت 
باعث ایجاد خسارت جزئی در سورگوم می شود که پس از چند روز ترمیم خواهد شد. بهترین زمان کنترل 
علف های هرز به صورت پیش رویشی و بهترین کنترل از مخلوط چند علف کش به دست مي آید که در انتخاب، 

مخلوط کردن و زمان مصرفشان باید از کارشناسان محلی کمک بگیرید.

پژوهش
علف کش های پیش از کاشت در سورگوم و چگونگی کاربرد آنها را از کارشناسان پرس وجو کنید و گزارش 

نتیجه آن را تحویل دهید.
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در کاربرد علف کش ها به صورت پیش کاشت الزم است پس از سم پاشی بر روی خاک، عملیات دیسک زنی 
انجام شود و علف کش با عمق 5 تا 10 سانتی متری خاک مخلوط گردد. 

ارزشیابی مرحله 

مراحل کار
شرایط عملکرد

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

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

آماده سازی 
بستر کاشت 

سورگوم

زمین زراعی، تراکتور، 
گاوآهن، دیسک، لولر، 
کودپاش کود دامی، 

سم پاش، علف کش پیش 
کاشت

باالتر از حد 
انتظار

خاک،  ویژگی های  تعیین  خاک،  رطوبت  درصد  تعیین 
پخش کود دامی و کودهای پایه، پخش علف کش های خاک 
کاربرد، انتخاب و تنظیم ادوات خاک ورزی، اجرای عملیات 
خاک ورزی، تحلیل اهمیت کم خاک ورزی در کشاورزی پایدار

3

در حد انتظار

خاک،  ویژگی های  تعیین  خاک،  رطوبت  درصد  تعیین 
پخش کود دامی و کودهای پایه، پخش علف کش های خاک 
کاربرد، انتخاب و تنظیم ادوات خاک ورزی، اجرای عملیات 

خاک ورزی

2

پایین تر از حد 
1ناتوانی در انجام خاک ورزی مناسب برای کاشت سورگومانتظار

 مراحل رشد و نمو سورگوم 
میزان  و  و عمق کاشت  به درجه حرارت خاک  بسته  مرحله جوانه زنی و مرحله آشکارشدن گیاهچه:    1

رطوبت 3 تا 5 روز بعد از کاشت اتفاق می افتد.

آماده کردن زمین براي کاشت سورگوم
1   با نام و یاد خدا لباس کار بپوشید و آماده به کار شوید.

2   با هماهنگی های الزم به واحد ماشین های کشاورزی بروید و وسایل مورد نیاز را تحویل بگیرید. با 
بزنید. برگردان دار شخم  گاوآهن 

3   برای نرم شدن خاک و یا خردکردن کلوخه ها دیسک بزنید و در صورت نیاز تسطیح نمایید.
4   کودهای فسفر و پتاس و در صورت لزوم علف کش ها را در زمین پخش نمایید )با توصیه کارشناسان(. 

سپس زمین موردنظر را دیسک سبک بزنید.
توجه: 

همواره پیشگیری بهتر از درمان است. در صورتی که از آلودگی مزارع به علف های هرز پیشگیری نشود، 
مجبور به صرف هزینه های زیاد جهت کنترل علف های هرز خواهید شد.

در صورت استفاده از سموم علف کش پیش کاشت حداقل تا دو هفته از کاشت بذر خودداری شود تا 
باشد. تأثیر منفی نداشته  سموم روی جوانه زنی بذر 

5   پس از سرویس ماشین های کشاورزی و تحویل آنها گزارش کار خود را تنظیم و تحویل دهید.

فعالیت
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2  مرحله سه برگی: این مرحله به طور معمول حدود 10 روز بعد از آشکارشدن گیاهچه اتفاق می افتد. در این 
مرحله سه برگ کامل تشکیل شده است و حلقه اتصال پهنک به غالف برگ )یقه( در سه برگ قابل  مشاهده است.

3  مرحله پنج  برگی: سیستم ریشه در این مرحله در حال  توسعه سریع است و در این مرحله گیاه وارد دوره 
رشد سریع خود می شود. حدود سه هفته بعد از آشکارشدن گیاهچه، گیاه 5 برگ کاماًل توسعه  یافته دارد.

4  مرحله تمایز و تشکیل پانیکول )خوشه(: در حدود 30 روز بعد از آشکارشدن گیاهچه، نقطه رشد از حالت 
رویشی )تولید برگ( به حالت زایشی )تولید خوشه( تغییر می کند.

5  مرحله برگ پرچم: در این مرحله برگ پرچم )آخرین برگ( در داخل حلقه برگ ها قابل  مشاهده است و 
از این به بعد تمام برگ ها به جز 3 تا 4 برگ کاماًل توسعه  یافته اند. جذب نور به بیشترین میزان رسیده و رشد 

و جذب مواد غذایی به طور سریع ادامه می یابد.
6  مرحله آبستنی: در این مرحله تمام برگ ها کاماًل گسترش  یافته اند و بیشترین جذب نور را دارند. خوشه 

تقریباً به اندازه کامل خود رسیده و در غالف برگ پرچم محصور است.
7  مرحله آشکارشدن گل: در این مرحله دمگل به طور سریع رشد کرده و خوشه را از غالف برگ خارج 
می کند به طوری که 50 درصد بوته های موجود در مزرعه دارای گل هستند. در این مرحله تقریباً نصف وزن 

خشک گیاه تولیدشده است.
8  مرحله خمیری نرم دانه: در این مرحله در ابتدا وزن ساقه کمی افزایش  یافته و سپس به خاطر پر شدن 

سریع دانه وزن آن کاهش می یابد.
9  مرحله خمیری سخت: ساقه به پایین ترین وزن خود رسیده است و جذب مواد غذایی کامل شده است و 

برگ های زیادی ممکن است از دست رفته باشند.
رسیدگی  می آید.  به دست  مرحله  این  در  گیاه  خشک  وزن  بیشترین  فیزیولوژیکی:  رسیدگی  مرحله    10
فیزیولوژیکی را می توان به وسیله نقطه سیاه واقع در جهت مقابل جنین مشخص کرد. رطوبت در این مرحله 

بین 25 تا 32 درصد است.

شکل 16ـ مراحل رشد رویشی و زایشی سورگوم

رشد رویشیپرشدن دانه

رسیدگی 
فیزیولوژیکی

خمیری 
سفت

ظهور خمیری نرم
خوشه

برگ آبستنی
پرچم

آغازه 
زایشی

جوانه زنیسه برگیپنج برگی
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تناوب زراعی: سورگوم مانند سایر گیاهان خانواده غالت در تناوب زراعی بعد از نباتات غده ای، یونجه، شبدر، 
گندم، بقوالت، جو و صیفی جات کشت می شود. از کشت سورگوم به طور متوالی در یک مزرعه بدون رعایت 

تناوب باید خودداری کرد.
نیاز سورگوم در برابر مواد غذایی به ویژه نیتروژن نسبتاً زیاد بوده و در مناطق مورد کاشت و یا مورد استفاده 
بهتر است این گیاه بعد از یونجه، سویا، شبدر و سایر لگوم ها توصیه  شود و یا در اول تناوب کاشته شود تا 
بتواند از عوامل مناسب موجود به خوبی استفاده نماید )الزم به یادآوری است سورگوم دانه ای در مقایسه با 
نیاز نیتروژن متفاوت  ارقام سورگوم علوفه ای بسته به پتانسیل تولید  نیاز دارد و در  ذرت نیتروژن کمتری 

خواهد بود(. برای نمونه در پایین به تناوب های زراعی این گیاه با برخی گیاهان اشاره می شود:
یونجه، سورگوم، جو یا گندم
پنبه، سورگوم، گندم یا جو

شبدر، سورگوم، گندم،یوالف یا جو
تاریخ کاشت: شروع تاریخ کاشت سورگوم زمانی است که درجه حرارت خاک در عمق 4 تا 5 سانتی متری 
خاک )که عمق کاشت بذر سورگوم نیز می باشد( به 12 درجه سلسیوس برسد. تقریباً ده روز پس از کشت 
گرم  مناطق  در  آن  کشت  تقریبی  زمان  می باشد.  سورگوم  کاشت  زمان  مناسب ترین  منطقه  هر  در  ذرت 
معتدل  مناطق  در  فروردین ماه،  گرم  نیمه  مناطق  اسفندماه،  ایران  شرقی  جنوب  و  جنوب  قسمت های  در 

نیمه دوم خرداد ماه است. اردیبهشت ماه و در مناطق سردسیر 

گفت و گو
   با توجه به اقلیم منطقه شما بهترین تاریخ کاشت سورگوم را مشخص کنید.

برای گیاه  را  تاریخ تعیین شده در منطقه شما چه مشکالتی  از  یا کاشت زودتر     تأخیر در کاشت و 

دارد؟ دنبال  به  سورگوم 

 تراکم کاشت سورگوم 
میزان بذر مصرفي ارقام مختلف سورگوم با توجه به هدف از کاشت )دانه اي یا علوفه ای(، وزن هزار دانه، قدرت 

رویش و درصد جوانه زنی و شرایط کاشت متفاوت است. 
بهترین روش کاشت این گیاه روش خطی می باشد. اگر عملیات کاشت کرتی و به صورت دست پاش انجام 

شود مقدار مصرف بذر حدود 40 کیلوگرم در هکتار 
بود.  خواهد 

بذر مصرفي  میزان  تراکم در سورگوم دانه اي:  الف( 
شرایط  به  توجه  با  دانه اي  سورگوم  مختلف  ارقام 
است.  در هکتار  کیلوگرم  تا 15  بین 12  گفته شده 
اّما با توجه به حجم این گیاه، بهتر است میزان تراکم 
شود.  منظور  هکتار  در  بوته  تعداد  اساس  بر  کاشت 
مناسب ترین تراکم کاشت ارقام موجود در شرایط آبي 

شکل 17ـ تراکم مناسب در کاشت سورگوم دانه ای
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بین 120 تا 200 هزار بوته در هکتار و در شرایط دیم، بسته به میزان بارندگي تراکم کاشت آنها بین 70 تا 
100 هزار بوته در هکتار متغیر است. کشت آن به صورت ردیفي انجام می شود که فاصله ردیف ها از همدیگر 

50 تا 80 سانتي متر و فاصله بوته روی ردیف 10 سانتی متر است.
ب( تراکم در سورگوم علوفه اي: میزان بذر مصرفي ارقام مختلف سورگوم علوفه ای نیز با توجه به شرایط 
گفته شده بین 15 تا 20 کیلوگرم در هکتار است. مناسب ترین تراکم کاشت ارقام موجود بین 200 تا 300 
هزار بوته در هکتار است. کشت آن به صورت ردیفي انجام می شود که فاصله ردیف ها از همدیگر بسته به 
ماشین های برداشت 60 تا 75 سانتي متر متغیر و فاصله بین بوته ها روی ردیف 8 سانتی متر است. ولي در 

برداشت دستي و یا چراي مستقیم حّتي این فاصله مي تواند تا فاصله ردیف 50 سانتي متر کاهش یابد.

شکل 18ـ تراکم مناسب در کاشت سورگوم علوفه ای

پژوهش
از خبرگان محلی و یا کارشناسان مقدار بذر مصرفی را برای کاشت سورگوم )علوفه ای و دانه ای( برای 

ارقام معرفی شده در منطقه خود پرس وجو کرده و در کالس ارائه دهید.

جدول 5 ـ مشخصات تعدادی از ارقام سورگوم دانه ای و علوفه ای

مشخصاتنوع سورگومنام رقمردیف

رقم سورگوم دانه ای متوسط رس، مناسب برای کشت در مناطق گرم و دانه ایکیمیا1
گرم و خشک

رقم سورگوم دانه ای متوسط رس، مناسب برای کشت در مناطق گرم و دانه ایسپیده2
گرم و خشک

رقم سورگوم دانه ای زودرس، مناسب برای کشت در مناطق سرد، معتدل، دانه ایپیام3
گرم و گرم و خشک

رقم سورگوم علوفه ای نیمه دیررس، مناسب برای کشت در مناطق معتدل، علوفه ایپگاه4
گرم و گرم و خشک

رقم سورگوم علوفه ای زودرس، مناسب برای چرای مستقیم، علوفه تازه و علوفه ایاسپید فید5
علوفه خشک
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عمق کاشت: عمق کاشت مناسب بذر سورگوم از 4 تا 5 سانتی متر متغیر است.

فکر کنید
عوامل تأثیرگذار بر تعیین عمق مناسب کاشت کدام اند؟ در چه شرایطی عمق کاشت را بیشتر و یا کمتر 

باید در نظر گرفت؟

 چگونگی کاشت سورگوم با توجه به روش آبیاری 
کاشت سورگوم به صورت مکانیزه و با بذرکار پنوماتیک ذرت انجام می شود که با توجه به شرایط منطقه به 

روش های زیر انجام می شود.
1  کاشت سورگوم به صورت جوی و پشته

2  روش کاشت در بقایا 
3  کاشت دو یا چند ردیف روی پشته

4  کاشت روی زمین مسطح

توجه
در گیاه سورگوم برای کنترل علف های هرز می توان بعد از کاشت و قبل از رویش آن سم پاشی بر روی 
خاک انجام شود. در روش پیش رویشی نیازي به اختالط علف کش با خاک وجود ندارد ولی براي مؤثر 

واقع شدن آن باید آبیاري سبک صورت گیرد.

آماده کردن زمین براي کاشت سورگوم
1   با نام و یاد خدا لباس کار بپوشید و تراکتور و ادوات الزم را تحویل بگیرید.

2   در پاییز با گاوآهن برگردان دار شخم بزنید.
3   در بهار 4ـ2 هفته قبل از کاشت دیسک یا دندانه بزنید و سپس زمین را تسطیح نمایید.

1 از نیتروژن را به خاک اضافه کنید.
3 4   کودهای پایه شامل فسفر، پتاس و 

5   گزارش کار را بنویسید 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

کاشت 
سورگوم

زمین زراعی، قپان 
)ترازو(، ماشین کاشت، 

بذر سورگوم

باالتر از حد 
انتظار

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

کاشت روش  انتخاب  دالیل  تحلیل  کاشت، 

3

در حد 
انتظار

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

تنظیم ماشین های کاشت، اجرای عملیات کاشت
2

پایین تر از 
1ناتوانی در کاشت یکنواخت سورگومحد انتظار

 آبیاری مزرعه سورگوم 
دور آبیاري در زراعت سورگوم بسته به نوع خاک و شرایط اقلیمي7 تا 10 روز یک بار است. براي جوانه زنی 
بهتر و سبزشدن یکنواخت، الزم است دو آبیاري اول و دوم به فاصله 5 روز انجام بگیرد. نیاز آبي سورگوم با 

رشد گیاه افزایش مي یابد و در دوره گل دهي به بیشترین مقدار خود مي رسد. 
بعد از دوره گل دهي مصرف آب آن کاهش مي یابد.

در سورگوم دانه اي حدوداً 20 تا 25 روز قبل از برداشت 
آبیاري آن قطع مي شود. 

در سورگوم علوفه ای بسته به نوع خاک و شرایط آب  و 
هوایی 4 تا 5 روز بعد از آخرین آبیاری قابل  برداشت 
است. آبیاري ممکن است به صورت نشتي، نوارتیپ و 
بارانی باشد. زمان قطع آبیاری قبل از برداشت سایر 
و  آب  شرایط  و  تولید  اهداف  به  بستگی  سورگوم ها 

هوایی منطقه دارد.

شکل 19ـ آبیاری سورگوم

گفت و گو
برای منطقه خود کدام روش آبیاری را پیشنهاد می کنید؟ 

آیا روش پیشنهادی ازنظر کارایی مصرف آب هم بهترین روش است؟
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تعداد  و  خاک  حاصل خیزی  به  بسته  علوفه ای  سورگوم  شیمیایی  کود  میزان  موردنیاز:  عمده  کودهای 
به  توجه  با  آمونیوم  فسفات  کود  مطلوب  عملکرد  کسب  برای  کلی  به طور  ولی  می کند  تغییر  چین برداری 
آزمایش خاک و توصیه کارشناسان در پاییز به زمین داده می شود و کود نیتروژِن را )از نوع اوره( با توجه به 
آزمایش خاک و توصیه کارشناسان نیمی از آن را قبل از کاشت و نیم دیگر آن را به عنوان سرک در مرحله ای 
که ارتفاع بوته ها به 35 تا 40 سانتی متر می رسد مصرف می شود. البته بعد از هر چین برداری نیز بالفاصله کود 
نیتروژن به مقدار توصیه شده )100 کیلوگرم( پخش و آبیاری می شود. بهتر است کود سرک بعد از چین برداری 

به صورت نواری داده شود.

 نشانه های کلیدی کمبود عناصر غذایی در سورگوم 
  نشانه های کمبود نیتروژن: برگ های باالیی سبز رنگ پریده ـ برگ های پایینی 

زرد و قهوه ای
در غالف  قرمزتر  رگه های  و  باریک تر  ساقه های  نیتروژن در ساقه ها:  کمبود    

)شکل  20( پایینی.  برگ های 
نکروزه  رگه های  و  لکه ها  و  زرد  کلروز  نشانه های  برگ ها:  در  نیتروژن  کمبود 

)شکل   21( می دهد.  نشان  برگ ها  در  را  قهوه ای 

کمبود  نشانه های  شکل   20ـ 
نیتروژن

شکل 21ـ عالئم کمبود نیتروژن در برگ ها )الف و ب( ـ گیاه سالم )ج(

)ج()ب()الف(
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شکل 23ـ نشانه های کمبود پتاس

 ب( کمبود  شکل 24ـ الف( عالئم کمبود منیزیم در بوته جوانـ 
شدید منیزیم

شکل 25  ـ دندانه دار شدن و پاره شدن حاشیه برگ ها در اثر 
کمبود کلسیم

  نشانه های کمبود فسفر: موجب توقف رشد و تجمع رنگ دانه های 

بنفش و قهوه ای در برگ ها می شود )شکل 22(.
  نشانه های کمبود پتاس: نکروزه شدن حاشیه ای در برگ های 

کمبود  براثر  برگ ها  در  بنفش رنگ  و  قهوه ای  ضایعات  پایین تر، 
.)22 )شکل  می شود  دیده  پتاسیم 

شکل 22ـ نشانه های کمبود فسفر

  نشانه های کمبود منیزیم: زرد شدن برگ ها و لکه های قهوه ای و قرمزرنگ روی آنها دیده می شود.

عالئم سایر کمبودها در تصاویر زیر مشاهده می شود

شکل 26ـ کلروزه شدن بین رگبرگ ها در برگ های جوان در 
اثر کمبود آهن
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نشانه های کمبود گوگرد در بوته های سورگوم: برگ های 
جوانتر زرد کم رنگ و کلروزه و برگ های قدیمی تر نکروزه 

و قهوه ای شده اند. 

شکل 27ـ نشانه های کمبود گوگرد در بوته های سورگوم

نشانه های کمبود بور: ایجاد ضایعات متناوب و شفاف 
بین رگبرگی در اثر کمبود بور در سورگوم

شکل 28ـ نشانه های کمبود بور

نشانه های کمبود روی: نکروزه شدن )قهوه ای و سفید 
شدن( بین رگ برگ ها و گسترش رنگ دانه های بنفش 
سورگوم  در  روی  کمبود  اثر  در  میانی  برگ های  در 

ممکن است در اثر کمبود روی باشد.

شکل 29 ـ نشانه های کمبود روی

علف هاي هرز سورگوم: سورگوم مانند بیشتر گیاهان زراعی در اوایل دورة رشد خود در برابر علف های هرز 
حساس بوده و الزم است پیش از کاشت نسبت به کنترل علف های هرز اقدام نمود. علف هاي هرز می توانند بین 
20 تا 67 درصد عملکرد سورگوم را کاهش دهند. با توجه به کندی رشد سورگوم در ابتدای فصل و همچنین 
فاصلۀ زیاد بین ردیف ها، علف های هرز فضای مناسبی برای رشد خواهند داشت و از راه های کاهش تراکم بوته، 
رقابت و دگرآسیبی )آللوپتی( عملکرد سورگوم را کاهش می دهند. سورگوم در مراحل اولیه رشد حساسیت 
بیشتري نسبت به علف هاي هرز دارد ولی پس از رسیدن به مرحلۀ 5 تا 6 برگی، این گیاه توانایی رقابت با 
علف های هرز را خواهد داشت. طبق تحقیقات انجام شده دورة بحرانی کنترل علف های هرز در سورگوم از 3 تا 
5 برگی یا حداکثر 38 روز پس از سبز شدن آن می باشد. سورگوم بعد از این مرحله در مقایسه با علف های هرز 

معموالً ارتفاع بیشتری خواهد داشت و با سایه اندازی از رشد و نمو علف هاي هرز جلوگیري مي کند. 

توجه
از  انتخاب علف کش مناسب  باید در  و  از علف کش ها حساسیت دارد  به طیف وسیعی  سورگوم نسبت 

نشود. وارد  به عملکرد سورگوم خسارتی  تا  و خبرگان محلی کمک گرفت  کارشناسان 
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مهم ترین علف های هرز در مزارع سورگوم به شرح زیر می باشند:
 علف های هرز پهن برِگ یک ساله از جمله سلمک، تاج خروس، خرفه، گاو پنبه، توق و تاج ریزی

 علف های هرز باریک برِگ یک ساله از جمله چسبک و سوروف
 علف های هرز دائمی )چندساله( از جمله قیاق، مرغ، پیچک صحرایی و اویارسالم

 روش های کنترل علف های هرز در مزارع سورگوم 
از جمله کنترل شیمیایی،  از روش های مختلف کنترل  برای علف های هرز می توان  کنترل علف های هرز: 

زراعی و مکانیکی استفاده کرد. 
کنترل زراعی: رعایت تناوب زراعی مناسب و عدم کشت پیوسته سورگوم، تغییر آرایش کاشت )کشت دو 
به کنترل  )دروغین( می تواند  بذر کاذب  بستر  ایجاد  و  امکان(، عملیات مناسب کوددهی  ردیفه در صورت 

علف های هرز کمک کند.

گفت و گو
مهم ترین علف های هرز مزرعه سورگوم در منطقه شما کدام اند؟ روش های پیشنهادی خود را برای کنترل 

هر یک از آنها را بیان کنید.

کنترل مکانیکی: اولین مرحله کنترل مکانیکی علف های هرز در مرحله چهار برگی رشد انجام می شود و 
حدود ده روز بعد هم تکرار می گردد. 

در این روش با استفاده از پنجه غازی و کولتیواتور علف های هرز بین ردیف های کاشت را کنترل می کنند. 
البته این عملیات باید تا قبل از رسیدن سورگوم به ارتفاع 50 تا 60 سانتی متری انجام شود تا آسیبی به خود 

گیاه وارد نگردد.
کنترل شیمیایی: بهترین زمان مصرف علف کش هاي پس رویشی در مرحله 5 تا 6 برگی سورگوم است.

پژوهش
راه های پیشگیری از آلودگی مزارع به علف های هرز را از کارشناسان و منابع معتبر جست وجو کنید و 

نتیجه پژوهش خود را تحویل دهید.

پژوهش
در منطقه شما برای کنترل علف های هرز از چه روش یا روش هایی استفاده می شود؟ 

تصویر برچسب چند علف کش پس رویشی برای کنترل علف های هرز مزرعه سورگوم را تهیه کرده چگونگی 
و زمان استفاده هر یک از آنها را از کارشناسان پرس وجو کرده و نتیجه را در کالس درس ارائه دهید.
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ارزشیابی مرحله نگهداری مزرعه سورگوم

مراحل کار
شرایط عملکرد

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

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

نگهداری مزرعه 
سورگوم )آبیاری، 

کوددهی و 
کنترل علف های 

هرز(

مزرعه سورگوم، 
کولتیواتور مرکب کودکار، 

سم پاش، تجهیزات 
آبیاری، هر باریم 
علف های هرز، کود

باالتر از حد 
انتظار

تعیین  آبیاری،  روش های  و  زمان  تعیین 
مراحل حساس سورگوم به کم آبی غرقابی، 
اجرای عملیات آبیاری، تعیین نوع و مقدار 
روش  و  زمان  تعیین  سرک،  کودهای 
تعیین مقدار کود سرک،  کوددهی سرک، 
نوع  شناسایی  کوددهی،  عملیات  انجام 
تعیین زمان کنترل  علف های هرز مزرعه، 
کولتیواتور  زمان  تعیین  هرز،  علف های 
زدن، اجرای عملیات کنترل علف های هرز، 
نگهداری  روش های  انتخاب  دالیل  تحلیل 

سورگوم مزرعه 

3

در حد انتظار

تعیین  آبیاری،  روش های  و  زمان  تعیین 
مراحل حساس سورگوم به کم آبی غرقابی، 
اجرای عملیات آبیاری، تعیین نوع و مقدار 
روش  و  زمان  تعیین  سرک،  کودهای 
تعیین مقدار کود سرک،  کوددهی سرک، 
نوع  شناسایی  کوددهی،  عملیات  انجام 
تعیین زمان کنترل  علف های هرز مزرعه، 
علف های هرز، تعیین زمان کولتیواتور زدن، 

هرز علف های  کنترل  عملیات  اجرای 

2

پایین تر از حد 
1ناتوانی در مراقبت از مزرعه سورگومانتظار

کنترل علف های هرز مزرعه سورگوم
1   با نام و یاد خدا به همراه هنرآموز خود به مزرعه بروید و علف های هرز مزرعه را شناسایی نماید.

2   کولیتواتور یا ؟ غازی را به تراکتور متصل کنید و بین ردیف ها را کولیتواتور بزنید.
3   عملیات کولیتواتور را 10 روز بعد تکرار نمایید.

4   به همراه کولیتواتورزنی، کود نیتروژن الزم را به خاک اضافه نمایید.
5   گزارش کار تهیه کنید و به هنرآموز خود تحویل دهید.

فعالیت
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 آفات مهم سورگوم 
حشرات و آفات گیاهی می توانند عوامل محدودکننده مهمی در تولید سورگوم به ویژه سورگوم دانه ای محسوب 
شوند. از جمله آفاتی که بر روی محصول سورگوم فعالیت نموده و بر روی آن خسارت زا می باشند می توان به 
مگس میج1، آفت کرم طوقه بر )اگروتیس( و بعد از آن در طی رشد رویشی کرم برگ خوار )کاردرینا(، شته ها 

و نیز پرندگان به ویژه گنجشک اشاره نمود.
دو آفت مهم سورگوم دانه اي یکی مگس میج و دیگری گنجشک مي باشند که اّولي به دانه بستن صدمه مي زند 

مي کند.  وارد  خسارت  دانه ها  بستن  از  بعد  دومي  و 
خوشبختانه هنوز مگس میج در ایران وجود ندارد ولي 

گنجشک در بعضي مناطق خسارت زا است.
مگس میج: مگس سورگوم پتانسیل این را دارد که 
یکی از مهم ترین آفات سورگوم در بسیاری از مناطق 
باشد. مگس بالغ ریز، ظریف، نارنجی رنگ و شبیه به 

پشه های ریز است. 
حشره ماده بالغ در زمان گرده افشانی درون گل های 
سورگوم تخم گذاری می کند. الروها کرم های نارنجی 
تغذیه کرده  یافته  بذرهای رشد  از  رنگی هستند که 

و درون گل ها به شفیره تبدیل می شوند و نهایتاً از درون گلچه ها بیرون می خزند؛ که در این مرحله گلچه ها 
ظاهری آفت زده و پژمرده دارند. چرخه کامل زندگی آنها کمتر از 14 روز می باشد.

پرندگان: چندین نوع پرنده از جمله سارها و گنجشک ها می توانند در زمان خمیری سفت تا مرحله رسیدگی 
دانه به پانیکول ها حمله کرده و از دانه ها تغذیه کنند. پرندگان کل دانه را مورد مصرف قرار می دهند، هر چند 
گاهی دانه ها را شکسته و نیمی از آن را روی پانیکول باقی می گذارند. این خسارت به سادگی به واسطه آثار 

خوردگی و شکستگی دانه ها و رنگ سفید آندوسپرم 
فضوالت  آثار  همچنین  می باشد.  قابل تشخیص  بذور 
پانیکول های  روی  بر  آنها  پر  اجزای  و  ترشحات  و 
مورد تهاجم به تشخیص کمک می کند. خطر حمله 
پرندگان به مزارعی که با تأخیر کشت  شده اند و مرحله 
بیشتر است.  انجام می شود،  پاییز  دانه ها در  رسیدن 
بنابراین کشت به موقع می تواند کمک خوبی در گریز 
از خسارت باال محسوب شود. هیچ روش منطقی برای 
مبارزه شیمیایی با حمله پرندگان پیشنهاد نمی شود. 
برداشت به موقع در کاهش پتانسیل خسارت پرندگان 

مؤثر خواهد بود.

Midge ـ1

شکل 30ـ   مگس میج )Midge( وآثار خسارت آن روی پانیکول 
سورگوم

شکل 31ـ آثار خسارت پرندگان به پانیکول سورگوم
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پژوهش
درباره تأثیر هریک از موارد زیر برای کنترل آفات مزرعه سورگوم از منابع معتبر و کارشناسان محلی 

پرس و جو کنید و نتیجه را به هنرآموز خود گزارش دهید.
   شخم عمیق

   حذف پانیکول های آلوده از مزرعه سورگوم

   تناوب زراعی با استفاده از محصوالت غیر میزبان

   رعایت تراکم مناسب کاشت 

   استفاده به مقدار و به هنگام کودهای نیتروژنه 

کنترل شیمیایی بیماری ها در سورگوم به دلیل هزینه باال و نیاز به کارگر زیاد خیلی معمول نمی باشد. 
قارچ کش ها به صورت تیمار بذری و یا محلول  پاشی برگی مورد استفاده قرار می گیرند. اگرچه استفاده از 

آنها به هر دو صورت و به صورت مکمل می تواند نتایج بهتری را در برداشته باشد.

پژوهش
مهم ترین بیمارهای مزرعه سورگوم در منطقه شما کدام اند؟ روش های پیشنهادی خود را برای کنترل هر 

یک از کارشناسان پرس وجو کنید.

با  خوشبختانه  ایران:  در  سورگوم  مهم  بیماری های 
توجه به شرایط اقلیمی حاکم در نقاط مختلف ایران، 
بسیاری از بیماری های سورگوم که در سطح جهانی و 
در نقاط سورگوم خیز پراهمیت بوده و خسارات زیادی 
به ندرت  و  نبوده  شایع  خیلی  می زنند،  محصول  به 
گزارش  ایران  در  حتی  برخی  و  می شوند  مشاهده 
رویکرد جدیدی که  با  امروزه  این وجود  با  نشده اند. 
به دلیل تغییر اقلیم به افزایش تولید و کشت و کار 
این محصول خواهد انجامید، برخی از این بیماری ها 
افزایش یافته و بیشتر مورد توجه قرار می گیرند. در 
ایران در رابطه با سورگوم در حال حاضر بیماري هایی 
مانند کپک دانه ای، سیاهک شاخي سورگوم، سیاهک 
از  یک سری  و  سورگوم  برگی  لکه  سورگوم،  پنهان 
بیماری های ویروسی مانند ویروس موزائیک نیشکر و 
نیز بیماري باکتریایي نواري سورگوم در نقاط مختلف 
کشورگزارش شده اند و بعضاً خسارت زا نیز بوده اند. 

کیسه های  داخل  آلوده  پانیکول های  جمع آوری  سیاهک  بیماری  کنترل  برای  بیماری های سورگوم:  کنترل 
پارچه ای و قرار دادن آنها داخل آب جوش موجب کاهش آلودگی و کم کردن بیماری در سال های بعدی می شود.

شکل 32

کیک دانه سیاهک آشکار سیاهک پنهان

سیاهک شاخی بیماری باکتریایی 
نواری

بیماری لکه برگی 
سورگوم
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کاشت  تاریخ  تناوب،  اجرای  مثل  آفات  تلفیقی  مدیریت  اول  درجه  در  مبارزه  برای  آفات سورگوم:  کنترل 
به موقع و شخم پاییزه توصیه می شود. انتخاب روش و یا روش های کنترل )زراعی، مکانیکی و یا شیمیایی( 
به دامنه آفات، تناوب زراعی و فاکتورهای دیگر بستگی دارد. در صورت فراوانی این آفات، مبارزه شیمیایی 
باشد  بیشتر  منطقه اي  در  آنها  زماني خسارت  اگر  می باشد.  اجرا  قابل  معمول  و  مجاز  از سموم  استفاده  با 
مي توان از سموم آندرین یا سوین بر علیه ساقه خوارها استفاده کرد و سم متاسیستوکس را جهت مبارزه با 
شته ها به کار برد. در سورگوم علوفه ای اگر این صدمات نزدیک زمان چین برداري شروع شده باشد مي توان با 
چین برداري آنها را کنترل کرد. خسارت گنجشک موقعي که سطح زیر کشت افزایش مي یابد و یا تاریخ کشت 
طوري تنظیم مي گردد که سورگوم هم زمان با سایر گیاهان زراعي برسد، کاهش مي یابد. توصیه مي شود مزارع 
سورگوم دانه اي دور از روستاها، باغات و درختان باشد تا از تجمع این پرندگان که بیشتر در روي درختان 
زندگي مي کنند کاسته شود. در مناطقی که خسارت گنجشک یا سایر پرندگان زیاد باشد می توان از ادواتی 

که تولید صوت می کنند یا کارگران گنجشک پران استفاده کرد.

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 

سورگوم

مزرعه سورگوم،جعبه 
کلکسیون آفات و 
بیماری ها، سموم 

آفت کش و قارچ کش

باالتر از حد 
انتظار

پایش آفت مزرعه و شناسایی آفات مزرعه سورگوم، 
تعیین روش و زمان کنترل آفات، اجرای عملیات 
برای  مزرعه  پایش  سورگوم،  مزرعه  آفات  کنترل 
رشد،  مختلف  مراحل  در  خاص  بیماری  کنترل 
تعیین  بیمارها،  شناسایی  و  مزرعه سورگوم  پایش 
زمان و روش کنترل بیماری، اجرای عملیات کنترل 
بیماری، استدالل کنترل زیستی آفات و بیماری ها و 

اهمیت آن در تولید غذای سالم

3

در حد انتظار

پایش آفت مزرعه و شناسایی آفات مزرعه سورگوم، 
تعیین روش و زمان کنترل آفات، اجرای عملیات 
برای  مزرعه  پایش  سورگوم،  مزرعه  آفات  کنترل 
کنترل بیماری خاص در مراحل مختلف رشد، پایش 
مزرعه سورگوم و شناسایی بیمارها، تعیین زمان و 
روش کنترل بیماری، اجرای عملیات کنترل بیماری

2

پایین تر از حد 
1کنترل نامناسب آفات و بیماری های مزرعه سورگومانتظار

گفت و گو
در مورد آفات مهم سورگوم و نحوه خسارت این آفات بحث کنید.
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ارزشیابی شایستگی پرورش سورگوم

شرح کار:
1ـ عملیات قبل از شخم 2ـ شخم زدن 3ـ تعیین مقدار بذر مصرفی 4ـ انجام عملیات کاشت بذر 5 ـ آبیاری 6 ـ کوددهی و خاک دهی پای بوته 

7ـ کنترل علف های هرز  8 ـ کنترل آفات 9ـ کنترل بیماری ها

استاندارد عملکرد: آماده سازی بستر کاشت سوورگوم را با استفاده از ماشین های تهیه زمین انجام داده، سپس عملیات کاشت را انجام دهد و 
تا زمان برداشت مراقبت های مورد نیاز را انجام دهد. )مساحت زمین 2 هکتار برای 4 گروه 4 نفره(

شاخص ها:
1ـ تعیین دصد رطوبت خاک، ارسال نمونه خاک به آزمایشگاه و ارائه نتیجه آن پس از مشاوره با کارشناسان، آبیاری قبل از شخم، پخش کود 

دامی و کودهای پایه مورد نیاز، پخش علف کش های خاک کاربرد
2ـ انتخاب و تنظیم ادوات خاک ورزی، اجرای عملیات خاک ورزی

3ـ انتخاب رقم، تحلیل رابطه تاریخ کاشت، روش کاشت و خطرات احتمالی زمان رشد با مقدار بذر مصرفی، تعیین مقدار بذر مصرفی
4ـ انتخاب تاریخ کاشت، انتخاب روش کاشت، انتخاب ماشین های کاشت، تنظیم ماشین های کاشت، اجرای عملیات کاشت

5 ـ تعیین زمان و روش آبیاری، تعیین مراحل حساس به کم آبی و غرقابی، اجرای عملیات آبیاری
6 ـ تعیین نوع و مقدار کودهای سرک، تعیین زمانت و روش کوددهی سرک، تعیین مقدار کود سرک، انجام عملیات کوددهی

7ـ شناسایی نوع علف های هرز مزرعه، تعیین زمان کنترل علف های هرز، تعیین زمان کولتیواتور زدن، اجرای عملیات کنترل علف های هرز
8 ـ پایش آفت 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، ابزار و تجهیزات:
آب آبیاری، 2 هکتار زمین زراعی برای 16 نفر، بذر سورگوم علوفه ای، مواد و ملزومات مصرفی )کود و سم(

ابزار و تجهیزات:
تراکتور از انواع رایج در کشور )حداقل 75 اسب بخار( ـ ماشین های خاک ورزی، ماشین های کاشت، ماشین های سم پاش 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 کاشت سورگوم 1

1کاشت سورگوم2

2نگهداری مزرعه سورگوم )آبیاری، کوددهی و کنترل علف های هرز(3

1کنترل آفات و بیماری های سورگوم4

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

از منابع به ویژه آب کشتکار سورگوم را انجام دهید.
2

*میانگین نمرات

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

آیا می دانید که...؟
دارای  یافت شده  گیاهان  از  یکی  نموده اند.  را شناسایی  گیاهان مختلفی  دنیا  دور  در سفرهای  دریانوردان 
دانه ای بود که طعم و پخت مناسبی داشت و از دانه آن پس از خشک شدن آردی را تهیه می نمودند که برای 
انسان قابل مصرف بود. آنها این دانه را »  میز1« نام نهادند. بعدها گیاه شناسانی مانند لینه نیز همین نام را 
به عنوان نام گونه آن تأیید کردند. این گیاه در زبان فارسی »  ذرت« نامیده می شود. ذرت در تهیه خوراک 

دام ها به ویژه گاوها و طیور استفاده می شود.
  ذرت در صنایع دیگر از جمله خودروسازی براي براق سازی کاربرد دارد.

  ذرت در صنایع داروسازي، بهداشتي و آرایشي مورد مصرف و روزبه روز کاربرد آن در حال گسترش است.

Mays ـ1
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poacea ـ1

 ضروت و اهمیت کشت ذرت علوفه ای 
ذرت علوفه ای از محصوالت مهمی است که به عنوان خوراک دام به ویژه گاو و گوسفند مطرح است، بنابراین، 
کمیت )مقدار علوفه( و کیفیت )درصد پروتئین، نشاسته، مواد معدنی( علوفه آن از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است. گیاه ذرت مواد قندي و نشاسته زیادي دارد و عملکرد علوفه ذرت به 80 تا 100 تن در هکتار می رسد. 
این گیاه یکی از بهترین گیاهان براي تولید علوفه سبز است. ذرت علوفه ای، علوفه بسیار خوش خوراکی جهت 
گاو و گوسفند است و شرایط مکانیزاسیون را به خوبی می پذیرد. این نوع ذرت داراي مقادیر زیادي مواد معدنی 
نیتروژن، فسفر، پتاسیم و کلسیم است و به آسانی هضم شده و سیلوي آن براي دام های پرواري  مخصوصاً 

مناسب ترین خوراک است.

پژوهش
آخرین آمار و اطالعات مربوط به سطح زیر کاشت، عملکرد و تولید ذرت علوفه ای در هکتار را در استان 

خود، سایر استان ها و کشور بررسی کنید و در کالس درس گزارش دهید.

 ویژگی های گیاه شناختی ذرت 
ذرت گیاهی از تیره گندمیان1 است. ساقه آن بندبند، توپر و افراشته بوده و از آن شاخه های جانبي منشعب 
نمی شود. فاصله گره ها در انواع مختلف حدود 6 تا 20 سانتی متر است. ارتفاع ساقه ها از 0/3 تا 5 متر است ولی 
در شرایط مزرعه ارتفاع ساقه حدود 2 تا 3 متر است. ارتفاع بوته ها به گونه ذرت و شرایط محیط رشد آن بستگی 

دارد. متوسط قطر ساقه در ناحیه طوقه، حدود 3 سانتی متر بوده و 
دارای 8 تا 15 میان گره است. 

تعداد برگ های ذرت 8 تا 48 عدد و به طور متوسط12 تا 18 عدد 
است. در ارقام زودرس تعداد برگ 6 تا 8 و در ارقام دیررس تا 48 
عدد متغیر است. هر برگ دارای غالف و پهنک است که غالف میان 

گره ساقه را در بر می گیرد.
ذرت دارای ریشه های قوی، انبوه اما سطحی است. انواع ریشه در 

از: ذرت عبارت اند 
1  ریشه های اولیه: این ریشه ها در موقع جوانه زدن از بذر به وجود 
رشد  اولیه  ریشه های  هستند.  عدد   5 تا   3 آنها  تعداد  و  می آیند 
سریعی دارند و انشعاباتی از آنها به وجود می آیند که تا عمق نسبتاً 

زیادی در خاک نفوذ می کنند )شکل 2(. 

شکل 1ـ اجزای برگ ذرت

برگ

ساقه

غالف

شکل 2ـ ریشه های اولیه ذرت
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در  ریشه ها  نوع  این  تاجی:  یا  دائمی  ریشه های    2
تا   2 حدود  و  می آیند  به وجود  خاک  نزدیکی سطح 
2/5 متر به سمت پایین و 1 تا 1/5 متر به اطراف نفوذ 

می کند )شکل 3(. 

از  ریشه ها  این  نگه دارنده:  یا  محافظ  ریشه های    3
دومین تا هفتمین گره ساقه که در باالی سطح خاک 
آنها  به  دلیل  همین  به  می آیند  به وجود  دارند  قرار 
ریشه های هوایی نیز گفته می شوند و تعدادی از آنها 
در خاک فرو می روند. این ریشه ها از نظر فیزیکی سبب 

استقرار بهتر گیاه در خاک می شوند )شکل 4(.

شکل 6ـ گل نر در ذرت

شکل 3ـ ریشه های تاجی ذرت

شکل 4ـ ریشه های نگهدارنده یا محافظ

ذرت گیاهی است یک پایه بدین معنی که گل های نر و ماده جدا از هم ولی بر روی یک پایه )یک بوته( قرار 
دارند. گل نر در انتهای ساقه قرار دارد و شاخه های متعددی ایجاد می نماید. هر گل نر یا تاسل در ابتدا 1000 
سنبلچه تولید می کند که هر سنبلچه دارای دو گلچه و هر گلچه دارای 3 پرچم است. دانه گرده در کیسه گرده 
که در انتهای پرچم است تشکیل می شود )شکل 5 و 6(. دانه های گرده ابتدا از تاسل اصلی آزاد می شوند و سپس 
به شاخه های منشعب از تاسل اصلی می رسند. دوره آزادسازی دانه گرده از گل آذین نر 10ـ7 روز است. هر دانه 
گرده رها شده فقط زمان کمی )چند دقیقه ای( زنده می ماند.تاسل تولید تعداد زیادی دانه گرده می کند که 

به وسیله باد به اطراف پراکنده می شوند.

شکل 5 ـ گل آذین نر در ذرت

گل های ماده ذرت از جوانه ای که در قاعده غالف برگ وجود دارد تولید می شوند. روي این محور که چوب  بالل 
نامیده می شود، سنبلچه های متعددی در طول بالل به طور جفت قرار می گیرند. هر کدام از سنبلچه ها دارای دوگل 
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ماده می باشند )شکل 7(. گل ماده شروع به رشد و نمو 
می کند و تار ابریشم را به وجود می آورد. هر تار ابریشم 
3 تا 3/5 سانتی متر در روز رشد می کند. مجموع کالله 
و خامه در هر گل ماده یک تار ابریشم است. تارهای 
ابریشم 2 هفته قبل از ظهور گل های نر رشد خود را 
آغاز می نمایند اما هنوز ظاهر نشده اند. گل های نر 3 تا 5 
روز پیش از ظهور تارهای ابریشم ظاهر می شوند. نوعی 
هم زمانی رسیدگی بین دانه گرده و تار ابریشم وجود 
دارد. گل کردن ذرت 10 تا 15 روزبه طول می انجامد. 
هر گل نر ذرت حدود 6 تا 15 هزار دانه گرده تولید 
توسط  بیشتر  ذرت  غیرمستقیم  گرده افشانی  می کند. 
باد صورت می گیرد و باد می تواند تا چندین کیلومتر 

گرده ها را منتقل نماید.

شکل 7ـ گل آذین ماده ذرت

پرسش
در شکل )8( اجزا و اندام های مختلف گیاه ذرت را نام گذاری نمایید.

شکل 8 ـ شناسایی اندام های گیاه شناختی ذرت
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 شرایط محیطي مناسب رشد و نمو ذرت علوفه ای 
وجود تنوع زیاد در گیاه ذرت، از نظر گروه رسیدگي )از خیلي زودرس تا خیلي دیررس( امکان رشد آن را در 
محدوده وسیعي از شرایط اقلیمي فراهم آورده است. بر این اساس امکان کاشت این گیاه در سراسر کشور ما 

وجود دارد.

دما )حرارت(: ذرت گیاه مناطق گرمسیري و نیمه گرمسیري است. در تمام مراحل رشد، مخصوصاً در مرحله 
گیاهچه اي نسبت به سرما حساس است. حرارت یکي از عوامل اصلي محدودکننده رشد و نمو این گیاه است. 
درجه حرارت زیاد و کاهش رطوبت نسبي هوا در مرحله گرده افشانی آثار نامطلوبي بر عمل گرده افشانی و 
لقاح دارد و در نهایت سبب کاهش عملکرد دانه می گردد. وقتي میانگین درجه حرارت روزانه در طول فصل 
رشد بیشتر از20 درجه سلسیوس باشد ارقام زودرس به مدت 80 تا 115 روز و ارقام متوسط رس تا دیررس 
به مدت120 تا140 روز زمان براي رسیدن دانه نیاز دارند. وقتي ذرت به عنوان علوفه کشت می شود. طول 

دوره رشد به مدت 15 تا 20 روز کوتاه تر می شود.

رطوبت: رطوبت یک عامل مهم در زراعت ذرت است. ذرت در رابطه با تولید ماده خشک نسبت به سایر گیاهان 
زراعي به آب کمتري احتیاج دارد. در پاره ای از مراحل رشد از جمله گسترش سریع برگ ها، گرده افشاني و پر 
شدن دانه، که مصادف با ماه های گرم تابستان است گیاه به آب بیشتري نیاز دارد. به علت زیاد بودن سطح برگ 
در ذرت، مقدار فتوسنتز و همچنین تبخیر و تعرق افزایش  یافته و در نتیجه مجموع آب مصرفي آن افزایش 
می یابد. در ذرت، نسبت ماده خشک تولیدي به ازای هر 1000 واحد آب مصرفي، حدود 2/88 کیلوگرم بر 
مترمکعب است. بنابراین ذرت از گیاهان با کارایي باال در مصرف آب بعد از سورگوم )3/64( و ارزن )3/46( است.

بیشتر بدانید
کار آیی )راندمان( مصرف آب چیست؟

مصرفی  آب  میزان  به  گرم(  یا  و  )کیلوگرم  تولیدی  ماده خشک  نسبت  مفهوم  به  آب  آیی مصرف  کار 
دارد. اهمیت  بسیار  است  محدود  آب  منابع  که  مواردی  در  معیار  این  است.  لیتر(  یا  )مترمکعب 

نور: ذرت از نظر طول روز بی تفاوت تا روزکوتاه است. میزان رشد ذرت نه تنها به طول روز بلکه به شدت و 
کیفیت نور نیز بستگي دارد. در روزهایی کوتاه و نور شدید ارتفاع بوته و تعداد برگ های ذرت کاهش می یابد 

و بالل ها در گره های پایین تر ساقه تشکیل می شوند.

خاك مناسب: کاشت ذرت در خاک هایی که داراي عمق کافي، نرم، قابل  نفوذ با اسیدیته بین 6 تا 7 باشند، 
نتیجه مطلوبي داشته و محصول قابل  توجهی تولید می نماید. ذرت به رطوبت اضافي خاک )ماند آبی( بسیار 

پژوهش
آیا گیاهاني که راندمان مصرف آب باالیي دارند، تحمل خشکي بیشتري هم دارند؟ چرا؟ 
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حساس بوده و به همین دلیل مزارع باید از زهکشي مناسبي برخوردار باشند. از نظر شوري خاک، ذرت در 
با دامنه شوري 1 تا 4 میلي موس بر سانتی متر رشد می کند. در خاک هایی با شوري باالتر از  خاک هایی 
4 میلي موس بر سانتی متر باید میزان بذر را افزایش داد. در خاک هایی با شوري باالتر از 6 میلي موس بر 

سانتی متر، کشت ذرت اقتصادي نیست.

 آماده سازی بستر کاشت ذرت علوفه ای 
تهیه بستر کاشت )خاك ورزی(: با توجه به اینکه کاشت ذرت علوفه ای در مناطق مختلف هم در بهار و هم 
در تابستان امکان پذیر است، بنابراین آماده سازی بستر کاشت برای دو زمان کاشت بیان شده به طور جداگانه 

توضیح داده می شود.

آماده سازی بستر جهت کشت بهاره 
به منظور کاشت بهاره اقدامات جهت آماده سازی بستر 
از پاییز سال قبل آغاز می شود و این اقدامات شامل 

موارد زیر است:
1  زیرشکنی به عمق 55 سانتی متر. )در صورت نیاز, 

هر چهار سال یک بار( )شکل 9(
2  پخش کود دامي )یا کشت کود سبز( 

3  خاک ورزی اولیه در پاییز در شرایط مناسب رطوبتی
کنترل  )برای  بارندگی ها  فواصل  در  غازی  پنجه    4

شرایط( به  توجه  با  هرز  علف های 
5  دیسک در اوایل بهار

6  تسطیح
7  پخش علف کش پیش از کاشت )در صورت توصیه 

کارشناس(
8  اختالط سم یا خاک با اجرایي دیسک سطحي

آماده سازی بستر و کاشت بذر درکشت تابستانه 
1  قبل از شخم با استفاده از خردکن ها )دیسک، روتیواتور، سیکلوتیلر( بقایاي محصول قبلی خرد می شود 
تا در عملیات تهیه بستر و کاشت بذر مشکل ایجاد نشود. استفاده از ماشین های خاک ورزی مانند چیزل پکر 
و  خاک  آلي  ماده  افزایش  براي  بقایا  حفظ  صورت  هر  در  است.  توصیه  قابل  بقایا  دفن  براي   )10 )شکل 

الزامي است )شکل 11(. حاصل خیزي خاک 
2  شخم عمیق با گاوآهن برگردان دار به عمق 25 تا 30 سانتی متر در صورت عدم دسترسي به ماشین های 

خاک ورز حفاظتي.
3  ایجاد شیار به منظور آبیاری زمین )هیرم کاری( )شکل 12(.

4  اجراي دیسک با دنباله ماله پس از گاورو شدن زمین )شکل 13(.

شکل 9ـ زیرشکن
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شکل 10ـ چیزل پکر

شکل 12ـ ایجاد جوی و پشته وآبیاری 
)هیرم کاری(

شکل 11ـ ساقه خردکن زراعی

شکل 13ـ دیسک بعد از آبیاری

گفت و گو
زمان مناسب مصرف علف کش های پیش از کاشت )در صورت توصیه( چه زماني است؟

آماده کردن زمین براي کاشت ذرت علوفه ای
1   با نام و یاد خدا لباس کار بپوشید و آماده به کار شوید.

2   با هماهنگی های الزم به واحد ماشین های کشاورزی بروید و وسایل مورد نیاز را تحویل بگیرید. در 
صورت نیاز کود دامی پوسیده در زمین پخش کنید سپس با گاوآهن برگردان دار شخم بزنید.

3   برای نرم شدن خاک و یا خردکردن کلش دیسک بزنید و در صورت نیاز تسطیح نمایید.
4   در صورت نیاز جهت آبیاری، جوی و پشته بزنید و بالفاصله آبیاری کنید.

5   کودهای فسفر و پتاس و در صورت لزوم علف کش ها را در زمین پخش نمایید )با توصیه کارشناسان(. 
سپس زمین موردنظر را دیسک سبک بزنید.

6   پس از سرویس ماشین های کشاورزی و تحویل آنها گزارش کار خود را تنظیم و تحویل دهید.

فعالیت
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ارزشیابی مرحله آماده سازی بستر کاشت ذرت علوفه ای

مراحل کار
شرایط عملکرد

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

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

آماده سازی بستر 
کشت ذرت علوفه ای

زمین زراعی، تراکتور، 
گاوآهن، دیسک، لولر، 
کودپاش کود دامی، 
سم پاش، علف کش، 

پیش کاشت

باالتر از حد 
انتظار

تعیین درصد رطوبت خاک، تعیین ویژگی های خاک، 
پخش کود دامی و کودهای پایه، پخش علف کش های 
خاک ورزی،  ادوات  تنظیم  و  انتخاب  کاربرد،  خاک 
کم  اهمیت  تحلیل  خاک ورزی،  عملیات  اجرای 

پایدار کشاورزی  در  خاک ورزی 

3

در حد انتظار

تعیین درصد رطوبت خاک، تعیین ویژگی های خاک، 
پخش کود دامی و کودهای پایه، پخش علف کش های 
خاک ورزی،  ادوات  تنظیم  و  انتخاب  کاربرد،  خاک 

عملیات خاک ورزی اجرای 

2

پایین تر از حد 
انتظار

ناتوانی در انجام خاک ورزی مناسب برای کاشت ذرت 
1علوفه 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 فیزیولوژیکي )ایجاد الیه سیاه(

از  دانه  شدن  پر  مراحل 
بعد به   R1 مرحله 

شکل شماره 14ـ مراحل رشد ذرت

رسیدگی 
فیزیولوژیکی

پرشدن 
دانه

تشکیل دانه 
روی بالل

ظهور گل های 
تاجی )گل های نر(

سبز شدن2 تا 4 برگی4 تا 6 برگی6 تا 8 برگی8 تا 10 برگی

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

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.
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گروه های رسیدگی ذرت: با توجه به اینکه در نقاط مختلف جهان و از جمله در کشورمان اقلیم های متنوعی 
مانند سرد، معتدل و گرم وجود دارد، بنابراین طبیعی است که نمی توان هر رقمي در هر منطقه ای کشت 
نمود. به عبارت دیگر در مناطق سرد و معتدل کشور نمی توان اقدام به کشت ارقامي که در مناطق گرمسیری 
کشت می گردد استفاده نمود. دلیل آن بسیار روشن است، زیرا در مناطق سردسیری طول سال زراعي یا فصل 
مناسب رشد و نمو نسبت به مناطق گرمسیري کوتاه تر است، بنابراین بایستی از ارقام زودرس تر جهت کشت 
در مناطق سرد استفاده نمود. بر این اساس ارقام ذرت را درگروهای دیررس تا بسیار زودرس تقسیم بندی 

نموده اند. در جدول )1( طول دوره رویش گروه های ذرت بیان شده است.
تا رسیدن که  قابل ذکر است که طول دوره رویشی 
در جدول 1 بیان شده است بر اساس تولید محصول 
دانه است. به منظور برداشت ذرت علوفه ای که معموالً 
در مرحله خمیری شدن دانه صورت می گیرد تقریباً 
طول دوره رسیدن حدود      مدت در نظر گرفته شده 
براي دانه است. به عنوان مثال درخصوص گروه زودرس 
مدت زمان رسیدن تا مرحله خمیری شدن دانه جهت 

برداشت علوفه ای بین 57 تا 67 روز خواهد بود.

تناوب زراعي در ذرت: یکي از روش های مهم حفاظت از منابع در سیستم های کشاورزي،  تناوب زراعي است 
که عالوه بر حفظ مواد آلي خاک، کنترل علف های هرز، آفات، بیماری ها، ساختمان خاک را بهبود بخشیده 
تأمین  تناوب ها، سویا جهت  از  به عنوان مثال در بسیاري  نیتروژن خواهد شد،  تثبیت  افزایش میزان  و سبب 
نیتروژن در تناوب با ذرت قرار می گیرد. باید توجه داشت، هیچ تناوبي را نمی توان منحصراً براي کلیه شرایط 

زراعي توصیه نمود، تناوب باید انعطاف الزم را داشته 
باشد. عملکرد ذرت بعد از گیاهان خانواده بقوالت مانند 
شبدر، یونجه و سویا و همچنین پس از چغندرقند و 
سیب زمینی عملکرد رضایت بخشی دارد. کاشت ذرت 
بعد از غالت درکشت تابستانه نیز امکان پذیر است و در 
صورت تقویت زمین با کود دامی عملکرد قابل قبولی 
دارد. به عنوان مثال گیاهان زیر در دوره تناوب 4 ساله 

قرار گرفته اند. گندم ـ آیش ـ سویا ـ ذرت

پژوهش
بر اساس مراحل رشد ذرت به نظر شما در کدام مرحله باید ذرت را باهدف علوفه ای برداشت نمود؟ چرا؟

پژوهش
   در جدول )2( تناوب زراعی مزایای قرار گرفتن ذرت بعد از سویا را بیان کنید.

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

روز تا رسیدنگروه رسیدگی
85 تا 100زودرس

101 تا 130متوسط رس
131 تا 147دیررس

جدول 2ـ نمونه تناوب زراعی 4 ساله

قطعه4قطعه 3قطعه 2قطعه 1سال/ قطعه
آیشگندمذرتسویاسال اول
گندمذرتسویاآیشسال دوم
ذرتسویاآیشگندمسال سوم

سویاآیشگندمذرتسال چهارم

ـــ2
3
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 کاشت ذرت 
انتخاب بذر: با توجه به نقش و اهمیت بذر در عملکرد و کیفیت محصول به ویژه در ذرت که ارقام هیبرید مورد 
کاشت قرار می گیرند، بایستي بذرها را از مراکز معتبر با شناسنامه یا همان برچسب گواهی شده خریداری 

نمود. نوع بذر یا رقم انتخابي بایستي با زمان کاشت، 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 98 و 90 درصد باشد.

تراکم بوته: انتخاب تراکم مناسب با توجه به شرایط اقلیمي هر منطقه و رقم مورد نظر، یکي از عوامل مهم 
براي تولید زراعت ذرت است. دستیابي به توان ذاتي گیاه، با تأمین رطوبت و تنظیم تراکم و آرایش گیاهي 
مناسب در واحد سطح امکان پذیر است. در مزارعي که تراکم بوته کافي نیست، خسارت نه تنها ناشي از کاهش 

تعداد بوته ها، بلکه در اثر توزیع غیریکنواخت بوته ها نیز ایجاد می شود.
بوته در یک مساحت مشخص  تعداد  افزایش  دارد.  رابطه مستقیمي وجود  و عملکرد ذرت  بوته  تراکم  بین 
موجب می شود که حجم خاک کمتري در اختیار هر یک از گیاهان قرار گیرد. این کاهش حجم، بیان کننده 
کاهش میزان آب و مواد غذایي است که در اختیار گیاه قرار می گیرد. همچنین افزایش تراکم موجب کاهش 
عبور نور به بخش پایین می گردد. در نتیجه رقابت بین بوته ها جهت دریافت نور، باعث می شود که برگ های 
پاییني، سریع تر به پیري رسیده و ریزش نمایند. تراکم بوته باید بر اساس گروه رسیدن هیبرید و تاریخ کاشت 

توصیه شده در هر منطقه تعیین شود.
نظر  فاصله روی ردیف 15، 20 و 25 سانتی متر در  و  تا 75 سانتی متر  فاصله ردیف در ذرت معموالً 70 
می گیرند )شکل 15(. محققان نشان داده اند که با تغییر فاصله ردیف ها پایین تر از 75 سانتی متر عملکرد 
علوفه بیشتر می شود. با این وجود ارقام هیبرید در تراکم های یکسان عملکرد متفاوت دارند و برای هر رقم 

هیبرید بایستی به تراکم توصیه شده آن در برچسب روی کیسه بذر توجه نمود.

   چه گیاهانی هم زمان برداشت دارند و احتمال تراکم کاری برای کشاورز خواهند داشت؟

   آیا می توان به جای آیش از کشت چغندرقند استفاده نمود؟
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شکل 15ـ رابطه تراکم بوته و عملکرد مطلوب در ذرت علوفه ای
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شکل 16ـ  تراکم کاشت یا تعداد بوته در واحد سطح )از عوامل بسیار مهم و مؤثر در عملکرد علوفه ذرت(

تراکم کاشت

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

70 تا 75 سانتی متر

عمق کاشت: سرعت و یکنواختي جوانه زدن نه تنها به درجه حرارت خاک، بلکه به عمق کاشت نیز بستگي 
دارد. عمق مناسب کاشت بسته به نوع خاک بین 3 تا 7 سانتی متر است. در شرایط مناسب درجه حرارت و 
رطوبت خاک، عمق کاشت 4 تا 5 سانتی متر، بهترین خواهد بود. در کشت های زود هنگام، بخصوص اگر خاک 
سرد باشد، عمق کاشت 2/5 تا 4 سانتی متر مناسب است. در مواقعي که خاک یا کشت با تأخیر انجام می شود، 

بذر در عمق 6/5 تا 7/5 سانتی متر کشت می شود تا رطوبت الزم را جذب نماید.
تاریخ کاشت: با توجه به اینکه ذرت گیاه گرما دوست است، هنگامی که درجه حرارت خاک در سه روز متوالي 
به 12ـ10 درجه سلسیوس رسید می توان اقدام به کشت نمود؛ کشت بهاره یا کشت اول. کشت تابستانه ذرت 
)به عنوان کشت دوم( بعد از برداشت جو یا گندم انجام می شود. بنابراین تاریخ کاشت باید براساس رقم مورد 

کشت، نوع اقلیم و زمان مناسب کشت محصول بعدي )پاییزه( تعیین گردد(.

 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 شیار زن نیز 

با ایجاد شیار مناسب به عمق 25 سانتی متر شرایط را برای آبیاری فراهم می کند.
بذرکارهای  از  استفاده  با  روش  این  در  بقایا:  در  روش کاشت    2
 90 تا   80 ردیف  فاصله  با  ردیفی  به صورت  ذرت  بذر  مناسب 
سانتی متر و فاصله روی ردیف 15 تا 20 سانتی متر در تراکم های 
مختلف با توجه به هدف )علوفه ای و دانه( کاشته می شوند. بقایای 
دلیل  به همین  و  دما در خاک می شوند  قبلی سبب کاهش  گیاه 
در این روش امکان سبز شدن یکنواخت مزرعه کاهش می یابد. در 
فعالیت های  و  باقی می ماند  دست  نخورده  تقریباً  این روش خاک 
بیولوژیک در الیه سطحی خاک نسبت به روش شماره 1 افزایش 

.)17 )شکل  می یابد 

شکل 17ـ کاشت ذرت در بقایا )شخم حفاظتی(
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3  کشت نشایی: در این روش کاشت پس از آماده سازی زمین و تسطیح آن به منظور سادگی در آبیاری و 
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 18(.

شکل 18ـ روش کشت نشایی ذرت علوفه ای

4  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 )5 ـ4 برگه شدن( و رسیدن ارتفاع بوته ها به 30ـ 25 
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 19(.
شکل 19ـ کاشت در کف جوی

5  کاشت دو یا چند ردیف روی پشته: در این روش عرض پشته ها 
را  1/5متر در نظر می گیرند و دو ردیف ذرت با فاصله 70 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 های با فاصله ردیف باالی 
70 افزایش می یابد. برخی از کشاورزان با توجه به امکانات و بنیه مالی 
خود روی هر پشته و بین دو ردیف نوار تیپ پهن می نمایند و آبیاری 
به صورت نواری انجام می شود و جوی های ایجاد شده در مواقع وجود 

آب کافی مورد استفاده قرار می گیرند )شکل 20(.
شکل 20ـ کاشت دو ردیف روی پشته

6  کاشت روی زمین مسطح: در این روش بعد از عملیات آماده سازی 
زمین )هیرم کاری( و تسطیح خاک، خیش های بذرکار را جدا می کنند 
و ردیف های با فاصله 70 تا 75 سانتی متر کاشته می شوند سپس 
آبیاری  به  اقدام  و  می شوند  پهن  مسطح  روی سطح  تیپ  نوارهای 

می نمایند )شکل 21(.
شکل 21ـ کاشت روی زمین مسطح
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پژوهش
امروزه به منظور کشت برخی محصوالت زراعی مانند ذرت از روش های نوینی مانند کشت نشایی، کشت 
در بقایا، کشت در کف جوی و کشت دو ردیف روی پشته استفاده می گردد. پیرامون این روش و مزایا و 

معایب آنها تحقیق کرده و در کالس به بحث بگذارید.

کشت مخلوط ذرت: در زراعت های نوین، ذرت به صورت مخلوط با گیاهان لگومینوز در مناطقی که امکان 
تأمین آب وجود دارد متداول است. در این شرایط بین ردیف های ذرت گیاهانی مانند یونجه، شبدر و ماشک 
تعیین  سانتی متر   150 تا   100 ذرت،  ردیف های  بین  فاصله  موارد  این  در  می شود.  کشت  خوشه ای  گل 
می گردد. بعد از برداشت ذرت، گیاه دیگر علوفه کافی تولید می کند. در برخی از مناطق نیز زمین را به نوارهای 
با عرض های مختلف تقسیم می کنند و در هر نوار گیاه خاصی را کشت می کنند که ویژگی های گیاهان مانند 

ارتفاع آنها را بایستی در نظر گرفت و در سال های بعد جای نوارها عوض می شود )شکل های 22 و 23(.

شکل 23ـ کشت نواری ذرت با شبدر در بستری دائم در تناوب 
با سبزیجات

شکل 22ـ کشت مخلوط ذرت و لگوها به صورت نواری با بستر 
متغیر

فرسایش خاک برای کشاورزان مشکل عمده ای محسوب می شود و تلفات خاک سبب کاهش عملکرد گیاهان 
زراعی می گردد. کشت مخلوط نواری باعث می شود که خاک فرسایش نشود و عملکرد علوفه باالتري تولید 
شود. در کشت 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: پس از انجام عملیات 
حرارت  درجه  گرفتن  نظر  در  با  زمین  آماده سازی 
درجه حرارت خاک  هنگامی  که  بخصوص  و  محیط 
تا عمق 5 سانتی متری به 8 تا 10 درجه سلسیوس 
برسد نسبت به کشت ذرت با دستگاه بذر کار اقدام 
می نمایند )شکل 24(. مقدار بذر در هکتار بسته به 
نوع بذر، سیستم کاشت و هدف از مصرف گیاه مانند 

شکل 24ـ کاشت بذر با دستگاه پنوماتیک
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تهیه علوفه سبز تازه برای دام، تهیه علوفه سیلویی برای فصل زمستان یا تولید دانه متفاوت است. تعداد بوته 
در هکتار از 50 هزار بوته تا 100 هزار بوته در هکتار متفاوت است. با توجه به هدف از تولید 5 تا 10 بوته در 
مترمربع در نظر می گیرند. در روش های خطی عملیات کاشت بذر با دستگاه پنوماتیک انجام می شود و مقدار 
بذر 15 تا 20 کیلوگرم در هکتار است. در عمل کشاورزان به منظور اطمینان از سبز شدن مزرعه و جلوگیری 
از واکاری مقدار بذر با توجه به شرایط مزرعه 30 تا 50 کیلوگرم در هکتار در نظر می گیرند. ارقام مختلف 
واکنش های متفاوتی به تراکم نشان می دهند. ارقام هیبرید جدید نسبت به هیبریدهای قدیمی تراکم های تا 
90000 بوته در هکتار را تحمل می نمایند و در این تراکم عملکرد بیشتری نسبت به سایر تراکم ها دارند. 
معموالً فاصله ردیف ها را 70 تا 90 سانتی متر با توجه به روش کاشت در نظر می گیرند. در روش کاشت بذر 
در بقایا فاصله بین ردیف ها را 90 سانتی متر در نظر می گیرند. امروزه با توجه به کارنده های جدید فاصله 
ردیف ها را تا 60 سانتی متر نیز کاهش داده اند و در این فاصله ردیف عملکرد علوفه باالیی به دست آمده است.
کشاورزان روش های مختلفی برای کاشت بذر ذرت با دستگاه پنوماتیک به کار می گیرند که در زیر به برخی 

از آنها جهت کاهش مصرف آب و علف کش ها اشاره می شود.
1  در برخی از موارد در زمان کاشت بذر فاروئرهای بذرکار را از دستگاه جدا می نمایند و کاشت بذر بدون 
ایجاد جوی و پشته انجام می شود و پس از سبز شدن بذر و استقرار گیاه )ارتفاع 25 تا 30سانتی متر ( ضمن 
ایجاد جوی پشته عمل کوددهی و کنترل علف های هرز نیز انجام می شود. مزرعه تا رسیدن به ارتفاع 25 تا 

30 سانتی متر آبیاری نمی شود و از رطوبت زمان کاشت استفاده می کند.
2  در موارد دیگر نیز کارشناسان با جدا کردن فاروئرها به صورت یک درمیان فاصله ردیف ها را به 1/5 متر افزایش 
می دهند )روی پشته دو ردیف با فاصله 75 سانتی متر قرار دارد( و در زمان آبیاری با ایجاد پته بندی و افزایش 

20 درصدی زمان آبیاری سبب افزایش سطح زیر کشت و صرفه جویی در مصرف آب در هکتار می شوند. 
3  برخی از زارعین نیز بعد از ایجاد جوی و پشته، جوی ها را به صورت متناوب می بندند و هر ردیف فقط از 
یک سمت آبیاری می شود. این روش سبب شده است که سطح زیر کاشت دو برابر شود و از مصرف آب در 

هکتار صرفه جویی می شود.

ارزشیابی مرحله ای

مراحل کار
شرایط عملکرد

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

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

کاشت ذرت 
علوفه ای

زمین زراعی، قپان )ترازو(، ماشین 
کاشت، بذر

باالتر از حد 
انتظار

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

کاشت روش  انتخاب  دالیل  تحلیل  کاشت، 

3

در حد انتظار
انتخاب رقم، تعیین تاریخ کاشت، تعیین روش کاشت، 
تعیین مقدار بذر مصرفی، انتخاب ماشین های کاشت، 

تنظیم ماشین های کاشت، اجرای عملیات کاشت
2

پایین تر از حد 
انتظار

ذرت  نامناسب  عمق  و  یکنواخت  کاشت  در  ناتوانی 
1علوفه ای
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سله سبب  وجود  می شود.  گفته  می آید  به وجود  بارندگی  یا  آبیاری  از  بعد  که  نفوذی  غیرقابل  قشر  به  سله 
جلوگیری از تهویه خاک، خفه شدن ریشه و کاهش رشد بوته های ذرت می شود. مشکالت اساسی سله شامل 
ایجاد شکاف در سطح مزرعه، تبخیر رطوبت خاک از شکاف ها، جلوگیری از نفوذ آب به درون خاک به خاطر 

از  نفوذناپذیر در سطح خاک و جلوگیری  ایجاد قشر 
سله  از  پیشگیری  روش های  می باشد.  خاک  تهویه 
شامل اضافه کردن مواد آلی، استفاده از روش آبیاری 
نشتی به جای آبیاری غرقابی، کوتاه کردن دور آبیاری و 
ایجاد پوشش در سطح خاک )مالچ( می باشد. در زراعت 
ذرت برای سله شکنی از دستگاه های کولتیواتور، پنجه 
می شود.  استفاده  گردان  و چنگک های  غازی، چیزل 
عمل  کولتیواتور  دستگاه  با  شکنی  سله  عمل  ضمن 
خاک دهی پای بوته ها نیز انجام می شود )شکل 25(.

 آبیاري 
تأمین آب کافی به ویژه در مراحل استقرار، گل دهی و دانه بندی ذرت، در افزایش عملکرد آن بسیار مؤثر است، 
نیاز آبی ذرت نسبت به مرحله رشد و نمو متفاوت بوده و در زمان گرده افشانی و ظهور کاکل ها به حداکثر 

خود می رسد. ذرت در پنج مرحله رشد به کمبود رطوبت بسیار حساس است که عبارت اند از:
1  مرحله 4 برگی

2  مرحله 8 تا 9 برگی )در مرحله رسیدن ارتفاع گیاه به حد زانو(
3  یک هفته قبل از تلقیح

4  زمان تلقیح به مدت یک هفته
5  مرحله خمیری شدن دانه

سله شکنی و خاک دهی پای بوته ها

شکل 25ـ سله شکنی، کوددهی و خاك دهی پای بوته ها

شکل 26ـ مراحل حساس رشد ذرت به کمبود آب

5 ـ4
3

2

1
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یا غرقابی مزرعه ذرت بسته به مرحله رشد و نمو گیاه ممکن است صدمات جدی به محصول  آب اضافی 
وارد نماید. این خسارت در ذرت دانه ای به مراتب بیشتر از ذرت علوفه ای است. مراحل حساس گیاه ذرت به 

غرقابي عبارت اند از:
1  مرحله 2 تا 4 برگی )مرحله 1 در شکل 26(.

2  مرحله گرده افشانی ) مرحله 4 در شکل 26(.          
به طور کلی دور آبیاری و تعداد دفعات آن بستگی به شدت درجه حرارت هوا، نوع خاک، رطوبت خاک، نوع 

رقم و میزان بارندگی متغیر بوده و فاصله آبیاری 7 تا 12 روز و تعداد دفعات 10 تا 16نوبت است. 
کمبود آب در خاک سبب کاهش رشد ذرت می شود. 
برگ های بوته ذرت دارای سلول های حبابی می باشند 
که در شرایط کمبود آب این سلول ها آب خود را از 
دست می دهند و برگ ها دور رگبرگ اصلی می افتند 
نماید  با کمبود آب در خاک مقابله  این طریق  از  تا 
)شکل 26(. کمبود رطوبت به ذرت آسیب جدی وارد 

می کند و سبب کاهش عملکرد در هکتار می گردد.
شکل 26ـ عالئم کمبود آب در گیاه ذرت

لوله ای شدن برگ های ذرت در اثر تنش کم آبی

پژوهش
با توجه به تعریف کار آیی مصرف آب، از چه راه هایی می توان آن را در تولید ذرت علوفه ای بهبود بخشید؟ 

باهم کالسی های خود پیرامون این موضوع گفت وگو نمایید.

تغذیه و نیاز کودی ذرت: میزان کود شیمیایی موردنیاز 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 می باشد. ذرت از 

جمله گیاهاني است که نیاز باالیي به نیتروژن و پتاسیم دارد.

مقدار مصرف کود در ذرت علوفه ای: بهترین روش برای تعیین نوع و میزان کودهای مناسب مزارع ذرت 
سیلویی، آزمون خاک است. آزمون خاکی باید پیش از کاشت انجام و با در نظر گرفتن عملکرد نهایی، کود 
موردنیاز تعیین و تأمین گردد. به عنوان مثال ذرت علوفه ای )سیلویی( با عملکرد ماده خشک 25 تن در هکتار، 
تقریباً 300 تا 320 کیلوگرم در هکتار نیتروژن، 250 تا 270 کیلوگرم در هکتار پتاسیم و 70 تا 80 کیلوگرم 
در هکتار فسفر را از خاک برداشت می نماید. به عنوان یک قاعده کلی معموالً 80 درصد این مقدار از محل 
کودها تأمین می شود. حداکثر جذب عناصر توسط بوته ذرت از زمانی است که بوته به ارتفاع 45 سانتی متری 

رسیده باشد.
مقدار نیتروژن موردنیاز گیاه ذرت بر اساس میزان مواد آلی خاک و میزان عناصر فسفر و پتاس موردنیاز ذرت 

بر اساس فسفر و پتاسیم قابل  جذب در خاک در جدول 3 نشان داده شده است.
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جهت تأمین عناصر غذایی موردنیاز ذرت علوفه ای، بهترین روش افزودن در چهار مرحله و کنترل آن عناصر 
غذایی از طریق تجزیه بافت گیاهی است.

 مراحل زمان مصرف کودهاي شیمیایي در ذرت علوفه ای 
1  تمام کود پتاس و فسفر قبل از کاشت به زمین داده می شود.

2  قبل از کاشت: یک سوم کود نیتروژن به صورت پخش قبل از آخرین دیسک.
3  یک سوم کود سرک نیتروژن در سن زانو )بوته در ارتفاع 45 سانتی متری باشد( 

4  یک سوم باقیمانده کود نیتروژن سرک در مرحله ظهور گل تاجی )V12( به عنوان افزایش نهایی نیتروژن،کاربرد 
از روش نظام کودـ  آبیاری انجام می شود. اگر توزیع کود در این مرحله به شکل کودـ  آبیاری امکان نداشته باشد 

نیاز کودی این مرحله در طی مراحل 1 تا 3 توزیع می گردد. 

جدول 3ـ نیاز غذایی ذرت براساس درصد ماده آلی خاك و مقدار فسفر و پتاس قابل جذب

کربن آلی 
خاك )درصد(

اوره مورد نیاز 
)کیلوگرم در 

هکتار(

فسفر قابل 
جذب خاك 

ppm

سوپر فسفات 
تریپل مورد نیاز 

ppm

پتاسیم قابل 
ppm جذب خاك

سولفات پتاسیم 
ppm مورد نیاز

>0/5450>5200>150350

200250ـ10150150ـ0/5-13505

250150ـ15100200ـ1/525010ـ1
30075ـ200250ـ 1/517515>

-300>200>ــ

شکل 27ـ زمان مناسب مصرف کودهای شیمیایی

VE VTV1 R1 R6V3 V2 V10
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نیتروژن )N(: کود نیتروژن در سه نوبت یک  سوم در زمان کاشت، یک  سوم در زمان 45 سانتی متر ارتفاع 
بوته و یک سوم قبل از ظهور گل آذین نر به صورت مصرف در آب آبیاري به کار می رود.

تأخیر در توزیع کود نیتروژني تا مرحله 10 تا 12 برگی موجب کاهش عملکرد ماده خشک گیاه می گردد. 

توجه
البته مصرف بیش  از اندازه کودهاي نیتروژني نیز سبب حساس شدن گیاه ذرت به آفات و بیماری ها، 

خشکی، سرما، ایجاد پدیده ِورس )خوابیدگی( در گیاه می گردد. 

از نشانه های کمبود نیتروژن می توان به زردي و کم رنگ شدن اندام های سبز در گیاهان جوان اشاره نمود. زرد 
شدن رنگ برگ به صورت V شکل است 
که این حالت در ادامه کمبود، منجر به 
سوختگی نوک برگ ها می شود. عوارض 
ناشی از کمبود نیتروژن با عواملی مانند 
حالت غرقابی خاک، شنی بودن خاک، 
آبشویی  و  آلی خاک  مواد  بودن  پایین 
مواد غذایی خاک توسط باران، افزایش 

می یابد )شکل 28(. 
شکل 28ـ عالئم کمبود نیتروژن در گیاه ذرت

حدود 37 درصد کل نیتروژن جذب  شده بعد از مرحله ظهور تاسل )گل نر( جذب می شود. ذرت در مرحله 
رشد کند توانایی باالیی در جذب نیتروژن ندارد و با افزایش درجه حرارت و طویل شدن ساقه نیاز به جذب 
نیتروژن افزایش می یابد )یک ماه پس از سبز شدن( و توانمندی آن نیز در جذب نیتروژن باال می رود. بنابراین 
دادن کودهای نیتروژنی به همراه آبیاری در این مرحله ضروری است. در ذرت علوفه ای افزودن کودهای آلی 
مانند اسید هیومیک در این مرحله از رشد، سبب تحریک رشد رویشی و افزایش عملکرد زیست توده در هکتار 

می گردد.

پژوهش
1   روش کود ـ آبیاری )Fertigation( چیست؟ و چگونه اجرا می شود؟

2   با کارشناسان خبره منطقه گفت وگو کنید و کودهای آلی محرک رشد رویشی را مشخص نمایید.

فسفر )P(: مرحله بحرانی تغذیه ذرت با فسفر از زمان ظهور هفتمین برگ تا ظهور گل تاجی می باشد. میزان 
فسفر موردنیاز ذرت، بستگی به مقدار فسفر قابل  جذب در خاک توسط گیاه دارد.

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 
نیز بدشکل و بی قواره و ردیف های دانه  آنها  قسمت نوک برگ ها می شود )شکل 29(. در ضمن بالل های 
در قسمت نوک بالل نامنظم می شود. عوارض ناشی از کمبود فسفر بیشتر به وسیله سرما، کمبود رطوبت، 
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نامناسب بودن شرایط براي تبدیل فسفر 
شدن  متراکم  و  قابل جذب  به صورت 
به  باعث صدمه  خاک، شدت می یابد و 

می شود. ریشه ها 

شکل 29ـ عالئم کمبود فسفر در گیاه ذرت

پتاسیم )K(: مقدار پتاسي که گیاه جذب می کند کمي پایین تر از نیتروژن است. ولی پتاس در ساختمان ترکیبات 
مواد آلی شرکت نمی کند. وجود یون های پتاس به اندازه کافی در گیاه موجب می گردد که محیط هاي فیزیکی و 
شیمیایی مورد نیاز مراحل متابولیکی مخصوصاً سنتز پروتئین ها، گلوسیدها و لیپیدها فراهم گردد. تأمین پتاسیم 
به میزان کافي حساسیت ذرت را نسبت به خوابیدگی بی اثر می کند و باعث جذب مقادیر کافی نیتروژن می گردد. 

پتاس باعث افزایش مقاومت ذرت به خوابیدگی، کم آبی و بیماری ها می گردد.
از عالئم اولیه کمبود پتاس می توان به زردي و حالت پژمردگی حاشیه برگ ها اشاره نمود. این عالئم معموالً از 
برگ های پایین بوته شروع 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 اغلب بالل ها کوچک 
مانده، دانه هاي آنها ریز و در نوک گیاه 
می گردد.  تشکیل  دانه  محدودي  تعداد 
ماسه اي  خاک های  در  پتاس  کمبود 
شنی و خاک هاي مرطوب متراکم تشدید 

شکل 30ـ عالئم کمبود پتاسیم در گیاه ذرتمی شود )شکل 30(.

روی )Zn(: ذرت از جمله گیاهان زراعي حساس به کمبود روي است. حد بحرانی آن بسته به شرایط مختلف 
از حد  بر کیلوگرم وزن خاک متغیر می باشد. در خاک هایی که مقدار روي کمتر  تا 2 میلی گرم  بین 0/8 
بحراني باشد مصرف 40 تا 80 کیلوگرم در هکتار سولفات روي، هم زمان با کاشت و دو سال یک بار به صورت 
نواري در خاک توصیه می گردد. به خاطر اینکه روي درگاه تحرک کمی دارد، عالئم کمبود ابتدا در برگ ها 
و اندام های جوان ظاهر می گردد )شکل 31(. این عالئم در اندام های مختلف ذرت متفاوت است. در برگ ها 
این عالئم از انتها و نوک برگ شروع و به شکل نوارهاي روشن  بین رگبرگی به طرف لبه های برگ گسترش 

می یابد، اما حاشیه برگ ها، فواصل بین 
باقی  سبز  برگ ها  نوک  و  رگبرگی 
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 آن گردد.
شکل 31ـ عالئم کمبود روی در گیاه ذرت
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آهن )Fe(: حد بحرانی آهن در خاک به طور میانگین 5 تا 8 میلی گرم در کیلوگرم است. براي رفع کمبود 
آهن می توان از طریق محلول پاشی سولفات آهن با غلظت 10 در هزار در مرحله 6 تا 7 برگی تا سه نوبت به 
فاصله 10 تا 15 روز یک بار استفاده کرد. کاربرد سکوسترین آهن به صورت خاکی و یا همراه با آب آبیاري 
راه راه شدن برگ آشکار شده  به صورت  در جهت رفع کمبود آهن مفید است. در ذرت عالئم کمبود آهن 

)شکل 32( 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 6 تا 8 
برگی ذرت به بعد تا 3 نوبت به فاصله 

شکل 32ـ عالئم کمبود آهن در گیاه ذرت10 تا 15 روز یک بار استفاده کرد.

پرسش
به شکل )33( 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 گل دهی بیشتر است یا پس از گل دهی؟
4   زمان کود سرک نیتروژن در چه مرحله رشدی است؟

شکل 33ـ نمودار جذب نیتروژن، فسفر و پتاس

ب شده در مراحل رشد
%کل عناصر جذ

پتاسیم

نیتروژن جذب شده

فسفر

سبز)جوانه زنی(دو برگیچهار برگیهفت برگیدوازده برگیظهور گل نرتورم دانهرسیدگی
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علف های هرز ذرت: بیشترین خسارت علف هرز به مزرعه ذرت در مرحله 2 تا 6 برگي اتفاق می افتد. در این 
مرحله ذرت به علف هرز بسیار حساس است و اقدامات الزم براي کنترل آن باید صورت گیرد.

گفت و گو
مهم ترین علف های هرز مزرعه ذرت علوفه ای در منطقه شما کدام اند؟ روش ها و زمان کنترل آنها را بیان 

کنید.

 کنترل علف های هرز 
کنترل علف های هرز قبل از کاشت:

براي کنترل علف های هرز ذرت، از سم پاش پشت تراکتوری بوم دار به دو صورت پیش از کاشت )خاکی( و 
پس از کاشت استفاده می گردد. در سم پاشی پیش کاشت پس از بازدیدهاي اولیه و رفع عیب و کالیبره شدن 
سم پاش، عملیات سم پاشی را به صورت سراسر پاشي انجام می دهند. بالفاصله بعد از سم پاشی با دیسک زدن 

سم با خاک مخلوط می شود.

کنترل علف های هرز پس از کاشت
پایش علف های هرز: ذرت دارای دو دوره رشدی است:

1  دوره رشد کند ذرت که تا 1 ماه بعد از سبز شدن ادامه دارد و در این مرحله بسیار حساس به حضور 
علف های هرز است. در این دوره قدرت رقابت علف های هرز بیشتر از ذرت می باشد به همین دلیل این دوره 

را دوره بحرانی کنترل علف های هرز می نامند. 
2  دوره رشد سریع ذرت که با افزایش درجه حرارت سرعت رشد ذرت نیز افزایش می یابد و سایه اندازی بر 
علف های هرز افزایش می یابد. در روش مکانیکی کنترل علف های هرز ضمن انجام عملیات کنترل علف های 
هرز کوددهی و خاک دادن پای بوته ها نیز انجام می شود. بنابراین ضروری به نظر می رسد که در ماه اول رشد 

ذرت به طور مرتب مزرعه مورد بررسی و پایش قرار گیرد )شکل 34(.

تغذیه ذرت با کود نیتروژن
کود  ـ  کولتیواتور  و  تراکتور  ماسک(ـ  و  عینک  )دستکش،  کار  لباس  موردنیاز:  تجهیزات  و  وسایل 

ذرت هکتار   2 برای  نیتروژن 
1   با نام و یاد خدا لباس کار بپوشید و به محل انبار هنرستان برای تحویل کود و سایر تجهیزات بروید.

2   تراکتور را بررسی نموده و کولتیواتور را به اتصال سه نقطه تراکتور وصل نمایید.
3   مخزن های کود را از نیتروژن پر کنید.

4   بیرون از مزرعه لوله های سقوط کود را وارسی نمایید و از باز بودن آنها اطمینان حاصل کنید.
5   کولتیواتور را در بین ردیف ها تنظیم نمایید.

6   ضمن انجام سله شکنی عملیات کود سرک نیتروژن را به پایان برسانید.
7   بعد از سله شکنی و کوددهی دستگاه را بررسی نموده و در محل مربوط قرار دهید.

فعالیت
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در  استفاده می شود.  ـ شیمیایي(  )مکانیکي  تلفیقي  کنترل  از روش  هرز  علف های  کنترل  به منظور  امروزه 
این روش علف های هرز بین ردیف ها، توسط کولتیواتور و براي علف های هرز روي ردیف )پشته(، به صورت 
شیمیایي کنترل می شوند. بر اساس مطالعات انجام شده کنترل پس رویشي باید پیش از رسیدن علف هرز 
به ارتفاع 11 تا 13سانتی متر انجام شود. این توصیه در مزارع با آلودگي پایین تا متوسط، ممکن است خطر 
کاهش عملکرد هم به دنبال داشته باشد و در مزارع با آلودگي باال کاهش عملکرد معنی داری ایجاد خواهد 

کرد. عملیات کولتیواتور زنی برای کنترل علف های هرز در دو مرحله انجام می شود:
1  مرحله اول زمانی است که ارتفاع بوته های ذرت 
به 15تا 20 سانتی متر برسد و حدود 30 روز از عمر 

گیاه گذشته است )شکل 35(.
2  مرحله دوم وقتی است که ذرت به ارتفاع 30 تا 

باشد. رسیده  سانتی متری   45
در زراعت هایی که بذر ذرت روی خطوط کشت  شده 
است برای کنترل علف های هرز از ماشین های مخصوص 
موجب  وجین  بر  عالوه  که  می شود  استفاده  وجین 

بوته ها می گردد.  پای  شکستن سله و خاک دهی 

شکل 34ـ پایش مبارزه با علف های هرز

دوره بحرانی، نیاز رطوبتی

کود سرك

مبارزه با علف های هرز

روش کنترل علف های هرز مزرعه ذرت علوفه ای

شکل 35ـ استفاده از کولتیواتور برای کنترل علف هرز در 
مزرعه ذرت

پایش و جمع آوری علف های هرز مزرعه ذرت علوفه ای
علف های هرز مزرعه ذرت را جمع آوری نمایید و برحسب باریک یا پهن  برگ بودن آنها را جدا کنید و 
در مشورت با کارشناسان خبره علف کش های انتخابی پس رویشی الزم را برای کنترل علف های هرز را 

شناسایی و در کالس درس مطرح 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

نگهداری مزرعه 
ذرت علوفه ای 

)آبیاری، 
کوددهی و 

کنترل علف های 
هرز(

مزرعه ذرت علوفه ای، 
کولتیواتور مرکب کودکار، 
سم پاش، تجهیزات آبیاری، 
هرباریم علف های هرز، کود

باالتر از حد 
انتظار

تعیین  آبیاری،  عملیات  اجرای  آبیاری،  روش  و  زمان  تعیین 
زمان و روش سله شکنی، اجرای عملیات سله شکنی، تعیین نوع 
و مقدار کودهای سرک، تعیین زمان و روش کوددهی سرک، 
تعیین مقدار کود سرک، انجام عملیات کوددهی، شناسایی نوع 
علف های هرز مزرعه، تعیین زمان کنترل علف های هرز، تعیین 
هرز،  علف های  کنترل  عملیات  اجرای  زدن،  کولتیواتور  زمان 
تحلیل دالیل انتخاب روش های نگهداری مزرعه ذرت علوفه ای

3

در حد انتظار

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

زمان کولتیواتور زدن، اجرای عملیات کنترل علف های هرز

2

پایین تر از 
1ناتوانی در مراقبت از مزرعه ذرت علوفه ایحد انتظار

توجه
اگر عملیات کولتیواتور زنی به تأخیر افتد ریشه ها صدمه خواهند دید.

کنترل مکانیکی با علف های هرز
وسایل و تجهیزات موردنیاز

تراکتورـ کولتیواتورـ لباس کار
1   با نام و یاد خدا لباس کار بپوشید و به مزرعه ذرت بروید.

2   علف های هرز پهن برگ و نازک برگ را در مزرعه مشخص کنید.
3   کولتیواتور را به تراکتور متصل نمایید و در شرایط مطلوب )ارتفاع 20ـ 15 سانتی متری( به مزرعه 

ذرت وارد شوید.
4   کولتیواتور را در داخل جوی ها قرار دهید و شروع به حرکت نمایید.

5   تمام مزرعه را کولتیواتور بزنید.
6   در پایان وسایل را سرویس نموده و در واحد ماشین های کشاورزی قرار دهید.

7   یک مرحله دیگر در ارتفاع 45ـ30 سانتی متری کولتیواتور بزنید.

فعالیت
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آفات مهم ذرت: آفات زیادی وجود دارند، که در مراحل گوناگونی از رشد گیاه ذرت به محصول خسارت وارد 
می کنند و سبب کاهش کمیت و کیفیت محصول ذرت علوفه ای می شوند. در ادامه به برخی از آفات مهم 

ذرت در ایران اشاره شده است.
شب پره زمستانی )کرم طوقه بر(: این آفت در بیشتر 
دارد.  وجود  می شود  کاشته  ذرت  که  ایران  مناطق 
و  کرده  تغذیه  برگ  پارانشیم  از  پروانه  این  الروهای 
آوندها می گردند  و  در محل طوقه سبب قطع ساقه 
می افتند  زمین  به  قطع شده  بوته های  نتیجه  در  که 

 .)36 )شکل 

شکل 36ـ شب پره زمستانه یا کرم طوقه بر

شکل 37ـ ساقه خوار اروپایی ذرت

کنترل زراعی: شامل کنترل علف های هرز مزرعه به مدت چند هفته قبل از کشت به منظور جلوگیری از 
تخم ریزی حشرات بالغ یا حذف منابع غذایی الروهای این آفت، شخم و یخ آب زمستانه، استفاده از کولتیواتور 

و برهم زدن بستر زیست الروها در کاهش آفت مؤثر می باشد. 

کنترل شیمیایی: براي کنترل کرم طوقه بر با استفاده از سموم توصیه شده توسط کارشناسان قبل یا بعد از 
کاشت و یا پیش از جوانه زدن باید سم پاشی صورت گیرد. همچنین طعمه پاشی با سموم توصیه شده توسط 

کارشناسان هنگام تفریخ تخم ها در کاهش الروها مؤثر است.

ساقه خوار اروپایی ذرت: این حشره در حال حاضر مهم ترین آفت ذرت در مناطق ذرت کاری شمال و شمال 
غرب کشور است. الرو این حشره پس از خارج شدن از تخم و مختصری تغذیه از سطح برگ، ساقه را سوراخ 
نموده و سپس ایجاد کانال می نماید که سبب کاهش استحکام ساقه می شود. این الرو عالوه بر ساقه از بالل 

نیز تغذیه می کند )شکل 37(.

روش های کنترل زراعي: برداشت سریع مزارع گندم آلوده به آفت در جوار مزارع ذرت، برداشت به موقع و 
سریع مزارع ذرت، کف بر نمودن ذرت، استفاده از ساقه خردکن پس از برداشت ذرت، چرانیدن بقایای مزرعه 
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پس از برداشت، حذف بقایا و کاه و کلش ذرت پس از برداشت، شخم عمیق مزرعه پس از برداشت ذرت و 
حذف علف های هرز میزبان آفت در حاشیه مزارع از جمله این اقدامات است. 

روش های کنترل شیمیایی: با توجه به رفتار حشره و چگونگی خسارت کرم ساقه خوار، کنترل شیمیایی با این 
آفت مشکل است. الروهای آفت پس از تفریخ از تخم پس از مدت کوتاهی وارد ساقه ذرت می شوند. بنابراین، 
چنانچه جمعیت آفت در حد خسارت اقتصادی باشد )مشاهده یک دسته تخم روی 10 تا 12 درصد از بوته های 

ذرت و یا وجود 1تا 1/5 الرو در هر بوته( می توان با استفاده از سموم توصیه شده اقدام به کنترل نمود.

ولی  دارد  متعددی  میزبان های  آفت  این  بالل:  کرم  یا  غوزه  کرم 
بیش از همه ذرت، پنبه و گوجه فرنگی را مورد حمله قرار می دهد. 
خسارت این آفت در سال های اخیر روی ذرت رو به فزونی گذاشته 
به حساب  اقتصادی  آفات  جزء  کاری  ذرت  مناطق  بیشتر  در  و 
می آید. در مراحل اولیه رشد گیاه ذرت سوراخ های تقریباً گرد روی 
برگ های جوان ایجاد و در مراحل بعدی از گل آذین نر، نوک بالل 

و دانه ها تغذیه می کنند )شکل 38(.

کنترل زراعي: شخم عمیق پاییزه و یخ آب زمستانه باعث کاهش جمعیت آفت در سال بعد می گردد. 

کنترل شیمیایي: زمان کنترل با این روش هنگامی است که بیشتر تخم ها تفریخ شده و الروها وارد میوه 
باشند.  نشده 

شکل 38ـ کرم غوزه یا کرم بالل

توجه
از سموم شیمیایی کم  دوام که توسط کارشناسان توصیه شده است استفاده شود.

پروانه ساقه خوار ذرت: این آفت در سال های اخیر اهمیت ویژه ای 
خسارت  ذرت  روی  مازندران  و  گیالن  استان های  در  و  پیداکرده 
نیز  مغان  دشت  مناطق  از  آفت  این  زیاد  خسارت  دارد.  شدیدی 
گزارش شده است. الروها در مراحل اولیه رشد خود از برگ های وسط 
بوته تغذیه می نمایند )شکل 39(. در مراحل بعدی، الروها مخصوصاً 
از محل اتصال بالل به ساقه وارد چوب بالل می شوند. بوته آلوده در اثر 

وزش باد و با کوچک ترین تکان دچار خوابیدگي خواهد شد.
شکل 39ـ پروانه ساقه خوار ذرت

پژوهش
مهم ترین آفت های مزرعه ذرت علوفه 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.
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 پایش آفات ذرت علوفه ای 
رصد کردن آفات در مراحل مختلف رشد ذرت پایش گفته می شود. هدف از پایش آفات تشخیص زمان کنترل 
آفات در مزرعه ذرت است. مثاًل با توجه به شکل )40(، کنترل کرم غوزه خوار بایستی در مرحله 8 تا 10 

برگی صورت گیرد تا الرو نتواند خود را به ساقه و بالل برساند.

رسیدگی 
فیزیوژیکی

پرشدن 
دانه

تشکیل دانه 
روی بالل

ظهور گل های 
تاجی )گل های نر(

8 تا 10 
برگی

4 تا 6 6 تا 8 برگی
برگی

2 تا 4 
برگی

سبز شدن

ظهور کرم توقه بر 
ذرت

کرم غوزه خوار

ساقه خوار اروپایی
کرم قوزه خوار

پایش آفات مهم ذرت

شکل 40ـ پایش آفات مهم ذرت در مراحل مختلف رشد

از روش های مهم  بقایای ذرت  کنترل زراعی و شیمیایي: زدن شخم های عمیق و کنترل علف های هرز و 
است.  زراعي 

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

کنترل شیمیایی آفات ذرت
1   با نام و یاد خدا لباس کار بپوشید و یک روز قبل از عملیات به پایش مزرعه در مرحله 4ـ3 برگه بپردازید.

2   در صورت وجود آفت و مشاهده الرو در آن، با هنرآموز و خبرگان محلی مشورت نمایید.
3   در صورت صالحدید کارشناسان و هنرآموز خود جهت سم پاشی، تجهیزات و وسایل مربوط را تحویل بگیرید.
4   به برچسب سم مربوط با دقت نگاه کنید و مقدار الزم برای حل شدن سم در تانکر را مشخص نمایید.

فعالیت
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کنترل  زراعی  مهم  روش های  ذرت:  بیماری های 
روبه رو  شکل  در  مختصر  به طور  ذرت  بیماری های 

است. شده  آورده 

5   سم پاش را کاماًل کنترل نمایید و از باز بودن نازل ها و میزان خروجی آنها به طور یکسان اطمینان 
تعیین کنید. را  نازل ها  نمایید.دبی  حاصل 

6   ابتدا مقداری آب در تانکر بریزید و سپس مقدار الزم سم را به تانکر اضافه کنید و تانکر را تا خط 
موردنظر از آب پر نمایید.

7   به محل موردنظر بروید و با دقت تمام و سرعت 10ـ  8 کیلومتر در ساعت اقدام به سم پاشی نمایید.
8   در پایان سم پاشی وسایل و تجهیزات را سرویس نموده و در محل مربوط قرار دهید.

9   یک روز پس از سم پاسی به مزرعه بروید و از کشته شدن آفت مطمئن شوید.

پوسیدگی ساقه: پوسیدگی ساقه یکی از بیماری های مخرب جهانی ذرت است. به وسیله  گروهی از قارچ ها 
و باکتری به وجود می آید و به ساقه بزرگ حمله می کنند وضعیت مساعد برای پوسیدگی ساقه ذرت زمانی 
است که در شرایط تنش هایی مانند کمبود پتاسیم و سایر عناصر غذایی، خشکی و گرمای زودرس، ابری بودن 

هوا و ریزش های ناگهانی در پایان تابستان و باال بودن 
رطوبت نسبی هوا قرار دارد. نشانه های بیماری شامل 
تخریب ساقه و وجود حلقه های بی رنگ و صورتی در 
آن می باشد )شکل 41(. در هیبریدهای حساس 10 

تا20 درصد کاهش محصول دیده می شود.
کنترل این بیماری به وسیله کشت دورگه های مقاوم 
در برابر بیماری، تناوب زراعی، تنظیم پتاسیم و ازت، 
بذر و مزرعه، کاهش تنش ها  بهداشت  رعایت اصول 
همچنین کنترل آفات و تراکم کشت امکان پذیر است.

مصرف مناسب 
کود نیتروژنی

کود حیوانی 
پوسیده

عدم خسارت 
فیزیکی به بوته 

ذرت

مدفون کردن 
بقایای ذرت 

در خاك

جمع آوری 
بوته های آلوده

رعایت تناوب

روش های کنترل 
زراعی بیماری های 

ذرت

شکل 41ـ بیماری پوسیدگی ساقه
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پوسیدگی مغز خوشه: پوسیدگی مغز خوشه ذرت یکی از بزرگ ترین مشکالت این گیاه در مناطقی است که 
دارای بارندگی های پاییزی در زمان برداشت محصول می باشند. نشانه های بیماری شامل مشاهده کپک های 

تیره  به  مایل  سبز  کپک های  و  فوزاریومی  صورتی 
تریکودرما است. این کپک ها ممکن است دارای مواد 
سمی باشند )شکل 42(. پرندگان و حشرات به خوشه 
و ساقه آسیب می رسانند و در همین حال است که 
می گردد.  مستقر  آنجا  در  ساقه  پوسیدگی  بیماری 
پوسیدگی ها در خوشه هایی که بالغ شده و به سمت 
پایین آویزان شده اند کمتر است. بازده کیفی و ارزش 
بیماری  مهار  برای  یابد.  کاهش  است  ممکن  غذایی 
می توان از دورگه های مقاوم و زودرس استفاده نمود.

شکل 42ـ پوسیدگی مغز خوشه

سیاهک معمولی ذرت: عامل بیماری همه قسمت های گیاه را فرامی گیرد. گال ها با غشایی سفیدرنگ پوشیده 
می شوند. درون این گال ها یک توده سیاه از اسپورها در حال گردش هستند. گال ها می توانند به صورت جزئی 

روی ساقه ها و خوشه آشکار شوند )شکل 43(. خشکی 
هوا و درجه حرارت 24 تا 35 درجه سلسیوس برای 
رشد عامل بیماری مناسب است. همچنین مصرف کود 
نیتروژن سبب توسعه عامل بیماری می شود. برخورد 
شن، بارش تگرگ، انجام عملیات زراعی و حشرات سر 
خرطومی نیز می توانند اثرات بیماری را افزایش دهند. 
مکانیکی،  آسیب های  از  پرهیز  بیماری  کنترل  برای 
از  بهینه  استفاده  و  حساس  غیر  هیبریدهای  کاشت 

کودها می تواند اثرات بیمار را کاهش دهد.
شکل 43ـ سیاهک معمولی ذرت

تا مرحله  رویشی  برگی رشد  از مراحل12  بیماری های ذرت  بیماری های ذرت علوفه ای: مهم ترین  کنترل 
R4 یا R5 رشد دانه ادامه دارد. بنابراین برای کنترل بیماری های ذرت بایستی قبل از مرحله 12 برگی اقدام 
به سم پاشی به ویژه با قارچ کش ها نمود )شکل 44(. تنظیم مقدار کودهای شیمیایی و کنترل علف های هرز 

به عنوان میزبان حد واسط از بروز بیماری ها در مراحل بعدی رشد جلوگیری می نماید.
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شکل 44ـ پایش بیماری های مهم ذرت

کنترل بیماری های مهم زراعی ذرت

کنترل نیاز رطوبتی

دادن کود سرك

کنترل علف های هرز

پایش مدیریتی مزرعه ذرت

رسیدگی 
فیزیولوژیکی

تشکیل دانه پرشدن دانه
روی بالل

ظهور گل های 
تاجی 

)گل های نر(

سبزشدن2 تا 4 برگی4 تا 6 برگی6 تا 8 برگی8 تا 10 برگی

ارزشیابی مرحله کنترل آفات و بیماری های ذرت علوفه ای

مراحل کار
شرایط عملکرد

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

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

کنترل 
آفات و 

بیماری های 
ذرت 

علوفه ای

مزرعه ذرت علوفه ای، 
جعبه کلکسیون آفات و 

بیماری ها، سموم آفت کش 
و قارچ کش

باالتر از حد 
انتظار

پایش مزرعه ذرت علوفه ای و شناسایی آفات، تعیین روش و زمان 
کنترل آفات، اجرای عملیات کنترل آفات مزرعه ذرت علوفه ای، 
پایش مزرعه ذرت و شناسایی بیمارها، تعیین زمان و روش کنترل 
بیماری، اجرای عملیات کنترل بیماری، استدالل کنترل زیستی 

آفات و بیماری ها و اهمیت آن در تولید غذای سالم

3

در حد انتظار

و  روش  تعیین  آفات،  شناسایی  و  علوفه ای  ذرت  مزرعه  پایش 
ذرت  مزرعه  آفات  کنترل  عملیات  اجرای  آفات،  کنترل  زمان 
علوفه ای، پایش مزرعه ذرت و شناسایی بیمارها، تعیین زمان و 

بیماری کنترل  عملیات  اجرای  بیماری،  کنترل  روش 

2

پایین تر از حد 
1کنترل نامناسب آفات و بیماری های مزرعه ذرت علوفه ایانتظار

کنترل بیماری های ذرت 
1   لوازم و تجهیزات موردنیاز: قارچ کش 2 کیلوگرم ـ سم پاش و تراکتور ـ لباس کار 
2   با نام و یاد خدا لباس کار بپوشید و یک روز قبل از عملیات مزرعه را بررسی نمایید.

3   در صورت مشاهده عوامل بیماری زا مانند قارچ ها با هنرآموز و خبرگان محلی مشورت کنید.
4   در صورت توصیه کارشناسان وسایل و تجهیزات را از واحد ماشین های کشاورزی تحویل بگیرید.

5   به مزرعه مراجعه نموده و طبق دستور روی برچسب سم و با مشورت هنرآموز خود، اقدام به سم پاشی نمایید.
6   در پایان وسایل و تجهیزات را سرویس نموده و تحویل دهید.

فعالیت
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ارزشیابی شایستگی پرورش ذرت علوفه ای

شرح کار:
1ـ عملیات قبل از شخم 2ـ شخم زدن 3ـ تعیین مقدار بذر مصرفی 4ـ انجام عملیات کاشت بذر 5 ـ آبیاری 6 ـ کوددهی و خاک دهی پای بوته 7ـ کنترل 

علف های هرز 8 ـ کنترل آفات 9ـ کنترل بیماری ها

استاندارد عملکرد: آماده سازی بستر کاشت را با استفاده از ماشین های تهیه زمین انجام داده، سپس عملیات کاشت را انجام دهد.پس از کاشت در مراحل 
مختلف  نیز تا زمان برداشت مراقبت های مورد نیاز را انجام دهد. )مساحت زمین 2 هکتار برای 4 گروه 4 نفره(

شاخص ها:
1ـ تعیین درصد رطوبت خاک، ارسال نمونه خاک به آزمایشگاه و ارائه نتیجه آن پس از مشاوره با کارشناسان، آبیاری قبل از شخم، پخش کود دامی و 

نیاز، پخش علف کش های خاک کاربرد کودهای پایه مورد 
2ـ انتخاب و تنظیم ادوات خاک ورزی، اجرای عملیات خاک ورزی

3ـ انتخاب رقم )زودرس، میان رس، دیررس(، تحلیل رابطه تاریخ کاشت، روش کاشت و خطرات احتمالی زمان رشد با مقدار بذر مصرفی، تعیین مقدار بذر 
مصرفی

4ـ انتخاب تاریخ کاشت، انتخاب روش کاشت، انتخاب ماشین های کاشت، تنظیم ماشین های کاشت، اجرای عملیات کاشت
5 ـ تعیین زمان و روش آبیاری، تعیین مراحل حساس به کم آبی و غرقابی، اجرای عملیات آبیاری

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

8 ـ پایش آفت مزرعه در مراحل مختلف رشد، شناسایی آفات، تعیین روش و زمان کنترل آفات، اجرای عملیات کنترل آفات
9ـ 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، ابزار و تجهیزات:
آب آبیاری، 2 هکتار زمین زراعی برای 16

ابزار و تجهیزات:
تراکتور از انواع رایج در کشور )حداقل 75 اسب بخار(ـ  ادوات شخمـ  ماشین های خاک ورزی، ماشین های کاشت، بذر ذرت علوفه ای، مواد و ملزومات مصرفی 

)قارچ کش، ..( ـ ماشین های سم پاش 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 علوفه ای1

1کاشت ذرت علوفه ای2

2نگهداری مزرعه ذرت علوفه ای )آبیاری، کوددهی و کنترل علف های هرز(3

1کنترل آفت و بیماری های ذرت علوفه ای4

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 ذرت علوفه ای را انجام دهید.
2

*میانگین نمرات

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

پودمان 3

طبق برآوردها در سی سال آینده مردم جهان نیازمند 60 درصد غذای بیشتر خواهند بود. بخش زیادی 
از این افزایش تولید حاصل کشت متراکم که نیازمند آبیاری است خواهد بود. بنابراین بهره گیری از 

روش های نوین کشاورزی و استفاده بهینه از آب تنها راه تأمین غذای جمعیت در حال افزایش است.
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آبیاری بارانی

آیا می دانید که...؟
  آب مهم ترين و اساسي ترين عامل محدود كننده در كشاورزي است. 

  با كم شدن منابع آبي و زياد شدن جمعيت توليد غذا بحراني مي شود.

  استفاده مناسب از آب موجود در كشور نياز به دانش و روش مناسب دارد.

  استفاده از آبياري هاي تحت فشار نسبت به روش هاي ديگر آبياري به صرفه تر مي باشد.

  اجراي عمليات آبياري باراني نياز به تسطيح زمين ندارد. 
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معیارهای انتخاب روش های مناسب آبیاری

در يک پروژه آبياری، انتخاب روش آبياری مناسب نقش بسيار با اهميتی در موفقيت آن پروژه ايفا می كند. 
اساسی ترين عوامل مؤثر در انتخاب روش های آبياری به شرح زير می باشند: 

بافت خاک، آماده كردن زمين، اندازة مزارع، شوری خاک، زه كشی، آب قابل دسترس، كيفيت آب، الگوی 
كشت، انرژی قابل دسترس، تناوب زراعی و عمليات زراعی، كيفيت و ميزان محصوالت، وضعيت آب و هوايی، 

هزينة آب، مسائل فرهنگی و اجتماعی. 

 هدف آبیاری 
  تأمين آب كافی برای ادامة زندگی گياه

  حفاظت و بيمة گياهان در مقابل تنش های ناشی از كم آبی يا بی آبی های كوتاه مدت

  خنک كردن خاک و اتمسفر يا هوای اطراف گياه

  شستن امالح مضر در خاک

  نرم كردن ناحية قابل شخم خاک

 آبیاري باراني چیست؟ 
آبياري باراني روشي است كه در آن آب با فشاری بيش از2 بار )اتمسفر( درون لوله هايي در مزرعه جريان پيدا 
مي كند وارد قسمتي به نام آبپاش مي شود آب در هنگام خروج از آبپاش ها به صورت قطره هاي باران در هوا 

پخش مي شود و بر روي خاک مي ريزد. 

 مزایای سیستم آبیاري باراني 
1  اين سيستم را در اراضی شيب دار بدون نياز به عمليات تسطيح می توان اجرا كرد.

2  با اجرای اين سيستم افزايش سطح زير كشت و افزايش محصول در واحد سطح را در بر خواهد داشت.
3  در خاک های سبک و سنگين قابل اجراست و عمق خاک چندان مهم نيست.

4  آبياری بارانی را برای بيشتر محصوالت می توان توصيه كرد.
5  راندمان توزيع سيستم باالست )حدود%75(

6  نيروی انسانی مورد نياز اين سيستم كمتر از آبياری سطحی است.
7  برای انجام آبياری نياز به نيروي متخصص نيست.

8  امکان به كارگيری كود و سم همراه با آب آبياری وجود دارد.

 معایب و محدودیت هاي آبیاري باراني 
1  در مناطق باد خيز راندمان توزيع پايين است. 

2  در مناطق گرم و خشک به علت تبخير و تعرق زياد راندمان آبياری كمتر است.
3  اگر كيفيت آب مناسب نباشد انجام آبياري باراني موجب آسيب ديدن و سوختگی برگ گياهان مي شود. 

4  هزينة سرمايه گذاری اوليه باالست.
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 روش های آبیاری تحت فشار 
روش های آبياری تحت فشار بسيار متنوع هستند اما به طور كلی می توان آنها را به دو گروه عمده آبياری بارانی 

و آبياری موضعی طبقه بندی نمود. در آبياری بارانی به انواع زير تقسيم بندی می شوند:

بارانی

مکانیزهکالسیک

آبفشان غلتانمتحرک
)ویلموو(

آبفشان قرقره اینیمه متحرک
)گان(

ثابت با آبپاش 
متحرک

آبفشان خطی
)لینیر(

آبفشان دوارثابت
)سنترپیوت(

 انواع روش های آبیاری بارانی 
نصب  منظم  فاصله های  با  آبياری  بال های  روی  آبپاش ها  آبياری  نوع  اين  در  کالسیک:  بارانی  آبیاری    1
می گردند و جا به جايی آنها به وسيله نيروی انسان استفاده می شود. اين نوع آبياری به صورت ثابت، نيمه ثابت، 
متحرک و نيمه متحرک و با آبپاش متحرک می باشد. هم اكنون در ايران آبياری كالسيک ثابت با آبپاش های 
متحرک بهترين كاربرد را در زمين های كشاورزی بخصوص نواحی با دخيز داشته بنابراين در ادامه اين نوع 
آبياری را مورد تأكيد قرار می دهيم. در اين روش آبياری ايستگاه پمپاژ، لوله های اصلی، جانبی و بال های 
بال ها،  آبپاش ها كه روی شير های خودكار مستقر هستند در روی  ثابت هستند و  آبياری  آبياری در فصل 

می شوند.  جابجا 
در اين روش ها، لوله هاي اصلي به لوله هاي فرعي وصل مي شوند و روي لوله هاي فرعي آبپاش هاي مخصوصي 
نصب می شود كه به دور خود مي چرخند و آب را در اطراف به صورت دايره مي پاشند. لوله هايي كه آبپاش ها 
بر روي آنها نصب شده »بال« نام دارند. در اين روش از يک دستگاه موتور پمپ يا الکترو پمپ و تعدادی لوله 
و آبپاش براي آبياري استفاده مي شود. اگر همة اجزاء قابل جابه جايي باشند آن را روش »كالسيک متحرک« 

می نامند.
در مواردي، لولة اصلي و موتور پمپ ثابت است ولي براي صرفه جويي در هزينة خريد لوله و لوله كشي، پس از 
اينکه آبياري انجام شد، بال و آبپاش ها را باز نموده و در جاي ديگر نصب می كنند. اين كار ادامه دارد تا كل 

مزرعه آبياری شود، اين روش را روش »كالسيک نيمه متحرک« می نامند.
گاهي لوله هاي اصلي، فرعي، بال، آبپاش ها و موتور پمپ ثابت هستند و كل مزرعه توسط آنها آبياری می شود 

كه به اين روش، »روش ثابت« می گويند كه اكثراً لوله ها در زير زمين كار گذاشته می شوند.
در ايران و بسياري ديگر از كشورها روش كالسيک نيمه متحرک رواج بيشتري دارد.
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الف( آبیاری بارانی به روش کالسیک ثابت: در اين روش آبياری پمپ و لوله های اصلی و فرعی و بال های آبياری 
و آب پاش ها )كليه اجزاء سيستم( ثابت می باشند. در اين سيستم، به تعداد كافی بال آبياری وجود دارد و نيازی 
به جا به جايی بال های آبياری در فصل زراعی نمی باشد و با توجه به شرايط باد منطقه فواصل آبپاش را طوری 
تنظيم می كنند كه هم پوشانی كاملی ايجاد گردد. در سيستم های ثابت ممکن است بال های آبياری در زير زمين 
كار گذاشته شده و هميشه ثابت باشند يا اينکه اين بال ها در ابتدای فصل رشد در روی زمينی چيده شده و 
در انتهای فصل رشد جمع شوند كه به نوع اول سيستم های ثابت دائمی و به نوع دوم سيستم های فصلی گفته 
می شود. انتخاب هر يک از اين دو نوع سيستم بستگی به نوع گياه دارد. اگر بخواهيم از اين روش برای گياهان 
يک ساله استفاده كنيم بايد قبل از كاشت، لوله ها را درزمين قرار دهيم و بعد از برداشت محصول آنها را جمع آوری 
و در انبار نگه داری كنيم. از اين روش برای آبياری محصوالت پر شاخ و برگ كه جا به جايی لوله ها در آنها مشکل 

است می توان استفاده كرد؛ اما عيب مهم آن زياد بودن هزينه های لوله گذاری است. 

شکل1

شکل2

)ب()الف(
ثابت

ب( آبیاری بارانی کالسیک ثابت با آبپاش متحرک ) کالسیک نیمه متحرک(: در اين روش بال های آبياری ثابت 
ولی آبپاش ها متحرک می باشند. برای كاهش هزينه در اين سيستم از آبپاش های بزرگ استفاده می شود كه 
به طور قابل مالحظه ای از تعداد بال های آبياری بارانی ثابت و از لحاظ بهره برداری راحت تر و كم هزينه تر از بقيه 
سيستم ها با جا به جايی متناوب می باشند. از لحاظ عمر مفيد تجهيزات و لوله های سيستم نيز بسيار مناسب و 
در صورتی كه لوله ها در زير زمين كار گذاشته شده باشند از لحاظ خطر سرقت نيز دارای ضريب اطمينان بااليی 
خواهند بود. عالوه بر اين به دليل فراهم بودن امکان نصب پايه های بلند برای آبپاش ها، امکان آبياری گياهان پا 
بلند نيز وجود دارد. در مجموع سيستم های آبياری بارانی با آب پاش متحرک به دليل ويژگی ها و مزايای بيان شده 

از استقبال قابل توجهی در بين كشاورزان برخوردار گشته و گسترش بيشتری در سال های اخير داشته است. 

ثابت با آبپاش متحرکنیمه متحرکمتحرک
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2  آبیاری بارانی مکانیزه 
در اين نوع آبياری بارانی برای جا به جايی الين ها )لوله های فرعی( از وسايل مکانيکی استفاده می شود. از اين 

نوع آبياری با توجه به هزينه اولية نصب و راه اندازی، در زمين های با قطعات بزرگ استفاده می شود.

الف( آبیاری بارانی غلطان )ویل مو1(: اين دستگاه برای 
آبياری مزارعی كه هموار و مسطح هستند و گياهان 
دارد.  زيادی  كارايی  است  آنها كشت شده  در  رديفی 
اجزای تشکيل دهندة دستگاه آبياری ويل مو عبارتند از: 
خرطومی،  رابط  لولة  و  اصلی  لولة  شاسی،  و  موتور 
چرخ ها، آبپاش ها. لولة اصلی در اين دستگاه از جنس 
آلومينيوم است و10سانتی متر قطر دارد كه از وسط 
آبپاش ها  به  را  آب  هم  لوله  اين  می گذرد.  چرخ ها 
می رساند و هم باعث حركت چرخ ها می شود. حركت 
دستگاه از يک محل به محل ديگر با استفاده از موتور 

بنزينی كه از طريق جعبه دنده و زنجير به چرخ های كناری متصل است انجام می شود.
روش كار به اين ترتيب است كه ابتدا دستگاه به محل مورد نظر منتقل مي شود، سپس به وسيلة لولة رابط 
خرطومي، لوله هاي دستگاه و لوله هاي آب رسان به هم متصل مي شوند. با باز شدن شير آبگير، آب در لوله ها 
جريان پيدا كرده و از طريق آبپاش ها آبياري انجام مي شود. پس از اتمام آبياري يک قطعه، لولة خرطومي را جدا 
كرده و آب داخل لوله ها را خارج نموده، سپس موتور را براي جابه جايي دستگاه روشن كرده و آن را به قطعة ديگر 

كه هنوز آبياري نشده است، مي برند. اين عمل آن قدر تکرار مي شود تا تمام سطح مزرعه، آبياري شود.
اين دستگاه برای آبياری گياهان پا كوتاه مانند غالت، علوفه و چغندر قند مناسب است. 

ـ  اينچ  آلومينيومی4  لوله های  بخار،  اسب  بنزين8  موتور  ـ  اصلی  شاسی  شامل  دستگاه:  فنی  مشخصات 
12 متری، سوپاپ، كمربند، وزنه، رايزر، فواره، نيم طوقه و چرخ كامل و شلنگ رابط تشکيل يافته است كه 
آبپاش ها به فاصله12 متری از هم قرار گرفته است و سوپاپ ها بعد از خاتمه آبياری شروع به تخلية آب داخل 

ايمنی: آلومينيومی می نمايند نکات  لوله های 
از طريق  لوله به طور كامل  تا آب داخل  اتمام هر آبياری ضروری است به مدت10 دقيقه صبر كنيم  از  بعد 
سوپاپ ها تخليه شوند تا در زمان حركت و انتقال دستگاه به دليل پر بودن لوله ها از آب، مشکل پيچش لوله 
حاصل نگردد و نيز برای جلوگيری از حركت دستگاه توسط باد منطقه ضروری است با استفاده از طناب و ميخ 
دستگاه مهار شده باشد يا اينکه بر روی چرخ های دستگاه كيسه های شنی قرار داده شود تا سيستم در امان باشد.

مزایا و معایب سیستم: اين سيستم مخصوص مزارع متوسط و بزرگ و با قدرت جابه جايی در هر زمان و 
انجام آبياری به هر ميزان و در هر مدت با حداقل نيروی انسانی مورد نياز می باشد و لوله های آلومينيومی هم 

vilmo ـ1

شکل3ـ آبفشان غلتان )ویل موو(
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به عنوان محور و هم به عنوان هدايت كنندة آب عمل می كند تا آب را به سر آبپاش ها برسانند و از طرفی در 
زمين های كاماًل رسی كارآيی ندارد. چون به دليل گلی بودن زمين به علت آبياری در زمان حركت دستگاه 

مشکل پيچش لوله ايجاد می گردد.

برای  اين دستگاه  بارانی قرقره ای )گان1(:  ب(آبیاری 
آبياری زمين هموار و نا هموار و گياهان كوتاه و بلند 
مورد استفاده قرار می گيرد. اجزای مختلف اين دستگاه 
عبارت اند از: قرقره، توربين، جعبه دنده، لولة پلی اتيلن، 

آبپاش. 
قرقره  يک  دارای  قرقره ای  بارانی  آبياری  دستگاه 
لولة پلی اتيلن  بزرگ است كه بر شاسی قرار دارد و 
از جنس نيمه سخت كه در حدود300 متر طول دارد 
دور اين قرقره جمع می شود. برای انجام دادن آبياری 
يک قطعه زمين، ابتدا دستگاه را به كمک تراكتور در 
ابتدای زمين مورد نظر قرار می دهند. سپس آب پاش 

را كه لوله پلی اتيلن نيز به آن وصل است در داخل مزرعه و بر روی پايه ای به نام ارابه می گذارند. برای ايجاد 
فشار آب در داخل لوله ها از موتور ديزل يا الکتروموتور استفاده می شود. پس از روشن كردن موتور ابتدا آب 
با فشار وارد توربين می شود و آن را می چرخاند. آب پس از خروج از توربين وارد لوله پلی اتيلن شده و از 
طريق آبپاش در سطح مزرعه پخش می شود. چرخش توربين توسط جعبه دنده و زنجير به قرقره منتقل شده 
و قرقره پس از شروع آبياری به طور آهسته و خودكار می چرخد و لوله پلی اتيلن به طور مرتب روی قرقره جمع 

می شود. بعد از اين كه آب پاش به قرقره رسيد آبياری به طور خودكار قطع می شود. 
در اين روش آب پاش آب را به صورت دايره ای و به شعاع40 تا 50 متر پخش می كند. در اين روش مقدار آب مصرفی 
را می توان با كنترل سرعت چرخش قرقره تنظيم كرد. اگر سرعت چرخش قرقره زياد باشد لوله سريع تر جمع 
می شود و آب كمتری پاشيده می شود؛ ولی اگر لوله آهسته تر جمع شود آب زياد تری توسط آبپاش پخش می شود. 
نکته قابل تذكر در اين روش اين است كه به دليل گران بودن لوله پلی اتيلن بايد در موقع استفاده از آن دقت 
بيشتری به عمل آيد و از تماس آن با اجسام زبر و تيز جلوگيری شود. مدت زمان الزم برای يک دور چرخش 
آبپاش2 تا 5 دقيقه است كه با قرار دادن يک توری در مسير ورود آب به دستگاه از داخل شدن كاه و كلش و گل 
والی به داخل توربين و آب پاش جلوگيری می شود. از فوايد دستگاه آبياری بارانی قرقره ای می توان به حركت و 

جا به جايی آسان آن برای سرعت اين دستگاه، ميزان عمق آبياری را آن طور كه می خواهيم تنظيم كنيم. 

شکل4ـ آبفشان قرقره ای )گان(

نکته ایمنی
   مقررات و اصول ايمنی و سالمتی در هنگام كار رعايت گردد و شلنگ ها و اتصاالت فشار قوی را محفوظ 

داشته و ايمنی آن را مد نظر داشته باشيد.
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مزایا و معایب دستگاه:
  آبگيری از شيرهای هيدرانت يا از كانال به راحتی انجام گرفته و برای آبياری تکميلی مناسب می باشد.

  به دليل سنگينی دستگاه وجود تراكتور برای حمل دستگاه و ارابه فواره دار ضروری بوده و برای كار آن در مزرعه 

وجود جاده دسترسی الزامی است و در زمانی كه شدت وزش باد شديد است نبايستی عمل آبياری را انجام داد.

ب(آبیاری بارانی دوار مرکزی )سنترپیوت1(: اين دستگاه برای آبياری انواع گياهان پا بلند و پا كوتاه می تواند 
تابلو  )افقی(،  اصلی  لولة  لولة عمودی،  قطعاتی چون  از  مركزی  دوار  آبياری  قرار گيرد. دستگاه  استفاده  مورد 
كنترل، پاشنده ها وچرخ ها تشکيل شده است. برای انجام آبياری با اين دستگاه، ابتدا آب با فشار وارد پاشنده ها 
می شود. لولة اصلی در اين دستگاه بر روی پايه های مثلثی شکل قرار می گيرد كه هر يک از پايه ها دارای دو 

چرخ هستند. آب از طريق لوله های اصلی كه در حدود 
سه متر از زمين فاصله دارند وارد آب پاش ها می شوند 
و عمل آبياری انجام می گيرد. مسير حركت دستگاه در 
اين روش به صورت دايره ای بوده و سطح آبياری شده 
تابلو  اين دستگاه دارای يک  هم دايره ای شکل است. 
كنترل می باشد و اگر در موقع آبياری اشکالی به وجود 
آيد آبياری خود به خود قطع می شود. در استفاده از اين 
دستگاه بايد سعی كرد كه مسير چرخ ها صاف و هموار و 
تا حدودی سفت باشد. اين روش برای آبياری خاک های 
شنی و زمين های هموار ونسبتاً هموار توصيه می شود. 

مشخصات فنی دستگاه:
تعداد دهانه در انواع مختلف: 5، 6، 7 و 8 عدد

طول هر دهانه: حدودا52/5ً متر
طول كل دور دستگاه های مختلف سنتر پيوت: 432، 379/5، 327 و 274/5 متر به شعاع آبياری 435، 382، 

330 و 277/5 متر
ولتاژ دستگاه: 380 ولت 

   زنجيره های ايمنی محافظ شافت پی تی او را به يک نقطه ثابت وصل كنيد و از آب پاش در حال كار 

بگيريد. فاصله 
   ماشين برای انجام هر گونه تنظيم و يا تعمير متوقف گردد و به منظور راه اندازی يا حمل و نقل ماشين، 

تنة اصلی بايستی به وسيلة پين قفل ايمنی ثابت و محکم گردد.
   شيرها و دريچه های تحت فشار به آرامی باز شوند و هرگز از سرعت مجاز حداكثر10 كيلومتر در ساعت 

تجاوز نگردد.

شکل5 ـ سنتر پیوت

Center pivot ـ1
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Linear ـ1

حداقل زمان چرخش يک دور دستگاه24 ـ 21 ـ 18 و 15 ساعت 
عمق متوسط بارش در يک دور9/88 ميلی متر 

همچنين دستگاه شامل سيستم دكل مركزی، خرپاها و ميل های كششی، تابلوی برق دهانه و كابل برق و 
سيستم دكل چرخ می باشد.

نکته ایمنی
   بايستی يک نفر اپراتور برای كار دقيق دستگاه مشخص گردد تا راه اندازی دستگاه را عهده دار باشد.

   بايستی ايستگاه پمپاژ دقيقاً از نظر فشار كاركرد كنترل شود چون اگر فشار از حد مجاز )1/5( بار پايين 

بيايد دستگاه خاموش خواهد شد.
   جهت كار مناسب دستگاه بايستی تابلوی برق و متعلقات مربوطه به آن دقيقاً بررسی و به طور منظم 

از آنها استفاده شود.
   مواظب باشيم كه قسمت ايمنی دستگاه هميشه سالم باشد چون اگر به هر دليل دهانه ای از حالت 

خطی خارج شود قسمت ايمنی عمل خواهد كرد و دستگاه خاموش خواهد شد.
   از المپ های سيگنال روی دستگاه كه3 تا از آنها نشان دهنده وجود برق و7 تای بقيه مربوط به مدار 

زمان هستند خوب مواظبت كنيم.
   بايستی كليه قسمت های دستگاه بعد از آبياری دقيقاً كنترل و بررسی شوند.

   در فصل زمستان بايستی كليه جزئيات دستگاه كه پر قيمت و سبک هستند پوشانده شوند تا در امان باشند.

مزایا و معایب دستگاه :
  در سطوح وسيع كارآيی بااليی دارد، راندمان آبياری را باال می برد و باعث توزيع يکنواخت آب می گردد.

  قابل استفاده برای انواع كشت هاست و در مصرف انرژی و نيروی انسانی با صرفه تر است.

  در مصرف آب صرفه جويی می شود.

  به دليل نبودن كانال های آب رسانی، عمليات آماده كردن زمين و مراحل كاشت، داشت وبرداشت سريع تر 

و بهتر انجام می شود.
  چون فاصله آبپاش ها از زمين زياد است، برای آبياری محصوالت پا بلند مانند ذرت می توان از اين دستگاه 

استفاده كرد.
  دستگاه پيچيده است بنابراين برای راه اندازی، حفظ و نگهداری آن حضور شخصی كه فنی و كاردان بوده 

و به كليه جزئيات دستگاه وارد ضروری است.
  قيمت دستگاه باالست و فقط در تعاونی ها و كشت و صنعت ها و در طرح های خيلی بزرگ قابل نصب است.

ت( آبیاری بارانی خطی )لینیر1(: اين دستگاه شبيه آبياری بارانی دوار مركزی است. با اين تفاوت كه مسير 
حركت اين دستگاه به صورت مستقيم است و زمين را چهار گوش آبياری می كند. زمين های نسبتاً مسطح و 
چهار گوش را به خوبی می توان با اين روش آبياری كرد. از فوايد ديگر اين دستگاه اين است كه جريان بارانی 

يکنواختی دارد و توسط باد به هم نمی خورد و به طور يکسان تمام مزرعه را آبياری می كند.
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 قسمت هاي مختلف سیستم آبیاري باراني 
هر سيستم آبياري باراني از چهار قسمت اصلي تشکيل شده است: 

از منبع  را  اين صورت كه آب  به  ايجاد فشار الزم است  باراني  آبياري  الف( پمپ: وظيفة پمپ در سيستم 
مي گيرد وپس از ايجاد فشار الزم آن را به لولة اصلي مي رساند. انتخاب پمپ به ميزان فشار الزم افت فشار در 

سيستم وميزان آب دهي بستگي دارد. 
ب( لوله هاي اصلي ونیمه اصلي: اين لوله ها آب را از منبع مي گيرند وبه لوله هاي جانبي مي رسانند لوله هاي جانبي 

به وسيله اتصاالت وشير فلکه ها به لوله هاي نيمه اصلي وصل مي شوند. امروزه  لوله ها از جنس پلي اتيلن می باشد. 
را  آب  جانبي  لوله هاي  جانبي)فرعی(:  لوله هاي  ج( 
به آب پاش مي رسانند  لوله هاي اصلي ونيمه اصلي  از 
است  ممکن  سيستم  نوع  اساس  بر  جانبي  لوله هاي 
قابل حمل يا ثابت باشد جنس اين لوله ها ممکن است 

از آلومينيوم، پلي اتيلن و به ندرت از فوالد باشد. 
سيستم  قسمت  وآخرين  مهم ترين  آبپاش ها:  د( 
از  را  آب  آبپاش ها  هستند  آب پاش ها  باراني  آبياري 
لوله ها ي جانبي مي گيرند سپس به صورت قطره هاي 

بيرون پخش مي كند. به  روزنه  از  فشار  با  و  باران 

شکل6 ـ لینیر

شکل7ـ شبکه آبیاری بارانی کالسیک

پمپ
شیر یک طرفه

آبپاش
لوله اصلی

لوله جانبی

لوله فرعی

صافی دیسکی

شیر 
هواگیری

منبع آب

لوله رایزر

بازدید بخش تأمین فشار )حوضچه آرامش و پمپ سرچاهی(
ابزار و وسايل و امکانات مورد نياز: سيستم آبياری بارانی كالسيک ثابت با آب پاش متحرک و سيستم 

نواری موضعی  آبياری 
مراحل انجام فعاليت: 

1   همراه با هنرآموز به محل سيستم آبياری تحت فشار مراجعه كنيد.
2   به اجزای سيستم آبياری توجه كرده و نام، ويژگی ها، معايب احتمالی آنها را از هنرآموز بپرسيد و در 

دفتر عمليات خود ثبت كنيد. 

فعالیت
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3   موارد زير را بررسي و از آنها مطمئن شويد:
 سطح آب حوضچه آرامش تميز باشد. 

 صافی پاياب تميز باشد.
 صافی پاياب و قسمتی ازلوله مکش در آب كاماًل 

عمود باشد. 
محکم  شاسی  به  الکتروموتور  و  پمپ  اتصال   

شند. با
يا  آچار  توسط  پمپ  وكوپله  شفت  چرخيدن   

شود. كنترل  دست 
 سطح خارجی الکتروموتور تميز باشد.

  چراغ های سيگنال روی تابلو برق )اين چراغ ها 
از  درهركدام  برق  جريان  وجود  مشخص كننده 

باشند. روشن  می باشد(  فازها 
 ولت متر، ولتاژ )تک فاز حدود220 ولت و سه فاز حدود380 ولت( را نشان دهد.

 شير فلکه روی لولة مکش باز باشد. 
 شيرفلکه روی لولة رانش بسته باشد.

 شير تخليه صافی ها بسته باشند.
4   در پايان كار گزارش عمليات )نوشتاری، تصويری( خود را ثبت كنيد. در گزارش خود عالوه بر شرح 

عمليات، اشکاالت موجود و پيشنهادات اصالحی خود را بياوريد.

پمپلوله رانش
لوله مکش

3m
3m

3m

الکتروموتور

حوضچه آرامش

صافی پایاب

شکل8ـ اجزای پمپ و الکتروموتور سر چاهی

شکل10ـ شیر فلکه لوله رانش شکل9ـ چراغ های سیگنال



132

بازدید بخش توزیع آب در آبیاری بارانی )کالسیک ثابت با آبپاش های متحرک(
ابزار و وسایل و امکانات مورد نیاز: سيستم آبياری بارانی كالسيک ثابت با آب پاش متحرک

مراحل انجام کار:
1   موارد زير را بازديد نموده و در صورت لزوم رفع 

عيب نماييد: 
 شيرهای خودكار بدون شکستگی باشند. 

 اتصاالت را كنترل كنيد تا انفصالی در رديف نباشد.
 كليه آبپاش ها روی بال آبياری نصب شده باشند. 
 كليه رايزر ها به صورت عمودی قرار گرفته باشند.
 شير فلکه روی بال ها در وضعيت نيمه باز باشند.

 شيرهای تخليه انتهای بال ها باز باشند.
2   در پايان كار گزارش عمليات )نوشتاری، تصويری( خود را ثبت كنيد. در گزارش خود عالوه بر شرح 

عمليات، اشکاالت موجود و پيشنهادات اصالحی خود را بياوريد.

شکل12ـ شیر خود کار، رایزر و آبپاش

شکل11ـ محل شیر فلکه روی بال

شیر فلکه

لوله جانبی

بال

شیر خودکار

فعالیت

راه اندازی شبکه آبیاری تحت فشار
ابزار و وسایل و امکانات مورد نیاز: ايستگاه پمپاژ 

شرح فعالیت:
1   شير فلکه رانش را ببنديد.

2   پمپ را هواگيري كنيد.
3   شير فلکه لوله رانش را به اندازه1/4 )يک چهارم( دور باز كنيد.

4   با زدن دكمه روشن )استارت(، پمپ را روشن كنيد.
5   فشار اوليه پمپ را توسط مانومتر كنترل نماييد تا از هواگيری كامل مسير مکش وداخل پمپ اطمينان 

حاصل كنيد.

فعالیت
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شکل14ـ کلید های کنترل روی تابلو شکل13ـ محل شیر فلکه و فشار سنج روی لولة رانش

روشن

شیر فلکه

فشارسنج

خاموش

نکات 
باال رفتن بيش از اندازه فشار سيستم آبياری باعث افزايش مصرف برق شده و در نتيجه باعث آلودگی زیست محیطی

جو زمين می گردد.

نکته ایمنی
برای جلوگيری از صدمه ديدن پمپ بيش از3 دقيقه شير بسته نباشد.

6   شير فلکه روی لوله رانش را به آرامي )جهت جلوگيري از به وجود آمدن ضربه قوچ( تا حدی بازنماييد 
كه عقربه مانومتر فشار سنج در محدوده راندمان تعيين شده توسط پالک پمپ قرار گيرد.

7   آمپرمترهای مصرف برق كنترل شود و درصورت زياد بودن جريان مصرفی با چرخاندن به سمت بسته 
الکترو موتور تنظيم  شدن شيرفلکه های ورودی و خروجی آمپرمترها را درحالت معرفی شده پالک 

نماييد.
8   نکته: برای شستشوی شبکه هنگامی كه آب از انتهای بال ها و نوار های تيپ شروع به خارج شدن كرد، 
برای مدتی پمپاژ را تا خارج شدن آب تميز از لوله ها ادامه دهيد وسپس تمام مسير های تخليه آب را 

ببنديد تا فشار آب در لوله ها به تدريج به فشار نهايی برسد.

ارزشیابی مرحله ای

مراحل کار
شرایط عملکرد

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

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

بازديد و 
راه اندازی 

سيستم آبياری 
بارانی

باالتر از 
حد انتظار

پمپ  و  آرامش  )حوضچه  فشار  تأمين  بخش  وظايف  شناسايی  و  بازديد 
سرچاهی(، بازديد و شناسايی وظايف بخش توزيع آب در آبياری بارانی، 
و  معايب  تحليل  اوليه،  فشار  كنترل  پمپ،  كردن  روش  پمپ،  هواگيری 

بارانی آبياری  روش های  انواع  مزايای 

3

در حد 
انتظار

پمپ  و  آرامش  )حوضچه  فشار  تأمين  بخش  وظايف  شناسايی  و  بازديد 
سرچاهی(، بازديد و شناسايی وظايف بخش توزيع آب در آبياری بارانی، 

اوليه هواگيری پمپ، روش كردن پمپ، كنترل فشار 
2

پايين تر از 
1ناتوانی در راه اندازی سيستم آبياری بارانیحد انتظار
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تنظیمات سیستم آبیاری تحت فشار: عملکرد سیستم آبیاری تحت فشار در صورتی مناسب خواهد بود که 
فشار نقاط مختلف سیستم )ورودي شبکه، روي بال ها و روي آب پاش ها( به درستی تنظیم شده باشد. فشار 
مناسب بر اساس محاسبات و با توجه به فشار مورد نیاز در نقاط مختلف سیستم توسط طراح تعیین می گردد 
و در دفترچه طرح آبیاری برای هر قسمت مشخص شده که باید توسط کاربر استخراج و فشار هر قسمت با 

توجه به آن تنظیم گردد.

توجه
فشار را می توان به وسیله فشار سنج نصب شده روی لوله رانش پمپ 

و یا در نقاط مختلف شبکه مشاهده نمود.
در  کاویتاسیون  ایجاد  امکان  فشار  نا صحیح  تنظیم  صورت  در 
پمپ وجود دارد. کاویتاسیون )کاهش فشار در سیاالت به دلیل 
از بین رفت حباب ها( در صورتی اتفاق می افتد که فشار در ورودی 
پروانه پمپ افت کند که باعث تولید حباب های بخار آب می شود. 
با ورود حباب ها به پره های پروانه فشار افزایش یافته و حباب ها 
می ترکند که باعث حرکت سریع مولکول های آب شده و بر خورد 
ایجاد خوردگی می کند.  پره ها  پروانه پمپ در  با  این مولکول ها 
در هنگام کاویتاسیون صدایی شبیه حرکت شن در داخل پمپ 
شنیده می شود. برای جلوگیری از کاویتاسیون فشار در لوله رانش 

طبق دستور العمل آبیاری تنظیم شود. 
شکل15ـ کاویتاسیون در پروانة پمپ

)By pass( تنظیم فشار ورودی شبکه آبیاری به کمک لوله برگشت آب
آبیاری تحت فشار و آب پاش نصب شده در  پمپاژ، شبکه  ایستگاه  نیاز:  ابزار و وسایل و امکانات مورد 

آبیاری  شبکه 
شرح فعالیت:

1   شیر فلکة برگشت آب در ایستگاه پمپاژ را باز کنید تا قسمتی از دبی به حوضچه برگردد و فشار آب 
شبکه کمتر شود.

2   شیر فلکة برگشت آب را به آرامی ببندید.
3   در ضمن، در هنگام بستن شیر فلکه به فشار سنج توجه کنید و فشار شبکه را در حد تعیین شده 

کنید. تنظیم 

شکل17ـ تنظیم فشار شیر فشار شکن شکل16ـ لولة برگشت آب

فعالیت
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توجه
برای يکنواخت نگه داشتن فشار شبکه روی لوله اصلی شير فشار شکن نصب می گردد كه می توان با تنظيم 

آن فشار مناسب را در شبکه ثابت نگه داشت.

توجه
اگر خط فوران آب در آبپاش قوس داشته باشد فشار كم است و بايستی فشار دهانه آبپاش را افزايش 

دهيد.

تنظیم فشارآب در بال ها
ابزار و وسایل و امکانات مورد نیاز: ايستگاه پمپاژ، شبکه آبياری تحت فشار و آبپاش نصب شده در شبکه 

آبياری 
شرح فعالیت:

1   با باز و بستن شير فلکه و توجه به فشار سنج روی هر بال فشار آن را تنظيم كنيد.
2   در صورت نبودن فشار سنج با مشاهده شکل فوران آب آبپاش ها می توان به طور تقريبی فشار آبپاش را 

تنظيم نمود. درفشار اپتيمم آبپاش، آب به صورت پرده ای از آب پاشيده می شود.

شکل19ـ مناسب فوران آب شکل18ـ شیر و فشار سنج روی بال ها

فعالیت

شکل20ـ فوران آب از آبپاش در فشار های مختلف

فوران مستقیم

فشار کمفشار مناسب

فوران قوس دار
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ارزشیابی مرحله تنظیم سیستم آبیاری بارانی

مراحل کار
شرایط عملکرد

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

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

تنظيم سيستم 
آبياری بارانی

باالتر از حد 
انتظار

تنظيم فشار ورودی شبکه آبياری، تنظيم 
در  آب  فشار  تنظيم  بال ها،  در  آب  فشار 
تحليل  و  تجزيه  آبپاش،  دهانه  خروجی 
خسارت های  و  آب  رفت  هدر  مقايسه ای 
سيستم  تادرست  تنظيم  صورت  در  مالی 

بارانی آبياری 

3

در حد انتظار
تنظيم فشار ورودی شبکه آبياری، تنظيم 
در  آب  فشار  تنظيم  بال ها،  در  آب  فشار 

آبپاش دهانه  خروجی 
2

پايين تر از حد 
1ناتوانی در تنظيم سيستم آبياری بارانیانتظار

Bourdon ـ1

توجه
يک راه حل كلی برای تشخيص خرابی های احتمالی، كنترل فشار است. اين كار را می توان در ايستگاه 
پمپاژ و كنترل مركزی، ابتدای شبکه، ابتدای كلية واحدها و ابتدای هر لوله رابط انجام داد. به اين ترتيب 
اگر فشار مناسب در هر يک از مراحل باال تأمين نشود )در صورتی كه فشار در ايستگاه پمپاژ تأمين شده 

باشد( احتمال خرابی و نشت از اتصاالت وجود دارد.

تنظیم فشارآب در خروجی دهانه آبپاش 
ابزار و وسایل و امکانات مورد نیاز: ايستگاه پمپاژ، شبکة آبياری 

تحت فشار و آبپاش نصب شده در شبکه آبياری 
شرح فعالیت:

1   با قرار دادن لوله فشار سنج بوردون1 در خروجی دهانة آبپاش و 
باز و بستن شير روی لوله عمودی )رايزر( می توان فشار آبپاش 

را تنظيم كرد.
كنترل  دارد،  زيادی  نا همواری  زمين  سطح  كه  مناطقی  2   در 
فشارآبپاش هايی كه روی يک بال نصب شده اند از نقطه ابتدای 
بال امکان پذير نيست. در اين موارد برای كنترل فشار آبپاش ها 

می توان از شير تنظيم فشار روی هر رايزر استفاده كرد. 
شکل21ـ اندازه گیری با فشار سنج بوردون

فعالیت



پودمان 3: آبیاری بارانی

137

انجام فرایند آبیاری تحت فشار: طراح و مجري سيستم آبياري در دفترچه طرح آبياري بر اساس شعاع پرتاب 
آب، الگوي توزيع آب، ضريب يکنواختي توزيع آب، دبي آبپاش ها ، شدت بارندگي آنها، ساختمان و نوع خاک 

و نياز آبي گياه، مدت زمان الزم براي آبياري و دور آبياري را مشخص مي كند. 

بیشتر بدانید
شعاع پرتاب آب: فاصلة آبپاش تا لبه دايره خيس شده است و به نوع آبپاش، اندازة افشانک، زاويه پرتاب 

و فشار دهانة آبپاش بستگی دارد.

الگوی توزیع آب در خاک: معموالً در نزديکی آبپاش آب زيادی ريخته می شود و به طرف لبه دايره از 
مقدار آن كاسته می شود. در واقع شکل مقطع توزيع آب در خاک شبيه مثلث است. بنابر اين برای توزيع 

يکنواخت آب بايد چند آبپاش با هم پوشانی در فاصله مناسب با هم كار كنند. 

شکل22ـ تعدادی ازمشخصات آبپاش ها

شکل23ـ الگوی پاشش و توزیع آب در آبپاش

0360

0
18

0

090 شعاع پرتاب
آبپاش

جهت چرخش

زاویه پرتاب استاندارد 25 الی 28 درجه

پرتاب با زاویه 35°

ج( زاویه پرتاب آب سطح الف( شعاع پرتاب آب در  آبپاش  پاشش  الگوی  ب( 
مین ز

آبپاش

عمق آب نفوذ کرده

خاک

الگوهای توزیع هر یک از آبپاش ها که روی هم پوشش دارند.

نتیجة توزیع آب در خاک
خاک

باد

ته
یاف

ق 
قلی

ش ت
وش

ه پ
وز

ح

ب( الگوی توزیع آب در خاکالف( اثر باد در الگو های پاشش و توزیع آب
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ضریب یکنواختی توزیع آب: نشان می دهد كه ارتفاع آبياری در تمامی نقاط مزرعه يکسان بوده است . 
برای اصالح ضريب يکنواختی در مناطق باد خيز با انتخاب صحيح فاصله آبپاش ها، فشار آب داخل لوله را 

افزايش داده و بر ارتفاع آب آبياری می افزاييم. 

شدت پاشش )بارندگی(: ارتفاع آبی است كه در واحد زمان از نازل خارج می شود. همواره بايد از ضريب 
نفوذ پذيری آب در خاک كوچک تر و يا حداكثر مساوی آن باشد. اگر بيشتر باشد آب درسطح خاک جاری 

می شود. افزايش قطر نازل باعث افزايش متوسط شدت پاشش می شود. 
دبی آبپاش: حجم آبی است كه در واحد زمان از آبپاش خارج می شود. واحد آن بر حسب ليتر بر دقيقه 
است. دبی آبپاش بايد به گونه ای باشد كه عالوه بر تأمين آب مورد نياز روزانه، تلفات ناشی از باد بردگی 

و تبخير را نيز جبران كند. 

اندازه قطرات آبپاش
اندازه قطرات 

آب
قطرات ريز 

)Ø>1 ميلی متر(
قطرات درحد مناسب 
)Ø>4<1 ميلی متر(

قطرات درشت 
)Ø<4 ميلی متر(

موجب تخريب ساختمان خاک به راحتی در خاک نفوذ می كند.اثر قطرات آب باد قطرات را جا به جا می كند.
می گردد.

آرایش مربعی آرایش مستطیلی آرایش مثلث

الف( فاصلة آبپاش ها

فاصله روی 
بال ها

فاصله بین 
بال ها

ب( آرایش آبپاش ها

شکل24ـ وضعیت استقرار آبپاش ها

انجام فرایند آبیاری کالسیک با آبپاش متحرک 
ابزار و وسایل و امکانات مورد نیاز: شبکه آبياری كالسيک ثابت با آبپاش متحرک

شرح فعالیت:
1   آبپاش ها را روي يک بال مستقر كنيد.

   درپوش شيرخودكار را بلند كنيد )شکل25(. 

   لوله رايزر را در شير خودكار تا جايی فشار دهيد كه ضامن رايزر قفل شود.

فعالیت
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2   شير فلکه را به آرامی باز كنيد.
3   آبياری را برای مدت تعيين شده در طرح آبياری ادامه دهيد.
4   بعد از پايان آبياری يک منطقه شير فلکه را به آرامی ببنديد. 

5   از طرفی كه آب از آبپاش خارج نمی شود به سمت آبپاش رفته و لوله رايزر را با دست بگيريد.)شکل28( 

6   آن را به سمت پايين فشار داده و ضامن آن را آزاد كنيد.
7   لوله را به باال بکشيد تا از شير خودكار جدا شود

8   رايزر و آبپاش را به رديف بعدی منتقل كنيد.
احتياط كنيد: در موقع جا زدن رايزر دقت كنيد كه سر آبپاش به سمت مخالف شما باشد تا با شروع 

آبپاشی خيس نشويد و آب تحت فشار به سمت چشم يا گوش شما پاشيده نشود.
9   شکل پاشش آب پاش را كنترل كنيد و در صورت لزوم آبپاش را تنظيم كنيد. 

دقت کنید: در گروهی از آبپاش ها با چرخاندن پيچ تنظيم آبپاش می توانيد شکل پاشش را تغيير دهيد. 
) شکل29(

رایزر

ضامن

شیر 
خودکار

شکل25ـ ضامن رایزر و 
شیرخودکار

شکل26ـ اتصال رایزر به شیر خودکار

شکل28ـ نزدیک شدن به آبپاش شکل27ـ آبپاش مستقر شده روی شیر خودکار
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عمليات جابه جايی را برای تمام آبپاش ها به همين ترتيب تکرار كنيد.
10   عمليات جا به جايی را برای تمام آبپاش ها به همين ترتيب تکرار كنيد.

دقت کنید: چون مقطع الگوی توزيع آب در خاک به شکل مثلث، هميشه آبياری كنار مزرعه با مشکل مواجه 
است. برای رفع اين مشکل فاصله قرار گيری بال آبياری از كناره مزرعه نصف فاصله جا به جايی آبپاش ها 

انتخاب شده است. برای آبياری كنار مزرعه از آبپاش هايی با الگوی پاشش180 درجه استفاده كنيد.  
لوله  شير فلکه  مزرعه  كل  آبياري  اتمام  از  11   بعد 

ببنديد. آرامی  به  را  رانش 
تا  بزنيد  را  تابلو  روی  )استاپ(  خاموش  12   دكمه 

شود. خاموش  الکتروموتور 
13   كليد اصلی روی تابلو را قطع كنيد.

14   آبپاش ها و رايزر ها را از روی رديف ها جمع آوری 
و در انبار قرار دهيد.

تا  باز كنيد  را  انتهای رديف ها  تخليه  15   شير های 
تخليه شده سپس آنها  آب داخل لوله ها كامالً 

ببنديد. را 
16   شير های رديف ها را ببنديد.

شکل 30ـ ترتیب جابه جایی بال هاشکل 29ـ پیچ تنظیم پاشش آبپاش

شکل 31ـ شیر  فلکه روی بال

نکات 
زمان آبياری را طوری تنظيم كنيد كه از مصرف بی رويه آب جلوگيری شود.زیست محیطی
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توجه
هنگام شروع فصل آبياری يا بعد از نصب سيستم، اگر درصد رطوبت خاک به ميزان قابل مالحظه ای 
نرمال بعدی در نظر  آبياری  برابر  اوليه حداقل دو  آبياری  باشد، مدت  از درصد رطوبت مزرعه  پايين تر 
گرفته شود. روش مرسوم اين است كه در ابتدای فصل آبياری )يا پس از نصب سيستم( آبياری اوليه به 

انجام شود. مدت24 ساعت 

توجه
از ريختن كودهاي كلسيمی از قبيل سوپر فسفات در مخزن كود خودداري كنيد. در صورت استفاده از 

كودهاي غير مجاز امکان ته نشينی آن در مخزن كود وجود دارد.
مصرف كود بستگي به عوامل متعددي دارد و تعيين دقيق مقدار كود مورد نياز و زمان مصرف آن فقط 

توسط متخصصين انجام می گيرد.

توزیع کود های شیمیایی: با استفاده از سيستم تانک كود می توان كود مورد نياز گياهان را به شبکه آبياری 
تحت فشار تزريق نمود.

  5 4  نيترات دي آمونيوم  3  سولفات دي آمونيوم  2  اوره  1  نيترات دآمونيوم مايع  در مخزن كود می توان از: 
6  كودها ميکرو استفاده نمود. كلرو دي پتاس 

محل اتصال مخزن كود به شبکه آبياری موضعی معموالً بعد از صافی شنی و قبل از صافی توری است. 

توزیع کود به وسیله سیستم آبیاري تحت فشار
ابزار و وسایل و امکانات مورد نیاز: شبکه آبياری مجهز به تانک كود

شرح فعالیت:
1   در حالی كه شيرهای ورودی و خروجی مخزن بسته هستند درب مخزن را باز كنيد.

2   كود مورد نظر را به مقدار توصيه شده داخل مخزن بريزيد.
3   به منظور حل كود های جامد، شير ورود را باز كنيد تا آب وارد مخزن شود.

4   با وسيله ای مناسب محتوای مخزن را به خوبی مخلوط كنيد.
5   درب مخزن را ببنديد و از آب بندی آن اطمينان حاصل كنيد.

6   شير های ورودی و خروجی مخزن را باز كنيد. 
7   شير فلکه روی لولة اصلی را آنقدر ببنديد تا اختالف فشار بين دو فشار سنج كه در قبل و بعد از مخزن 
كود قرار دارند بين 3 تا5 متر )0/3 تا0/5 بار( گردد. در اين حالت كود به صورت محلول وارد شبکه 

آبياری می شود.
8   كود دهی را مدتی بعد از شروع آبياری آغاز و قبل از اتمام آبياری قطع كنيد.

9   بعد از اتمام كود دهی شيرهای ورود و خروج را بسته و آب مخزن را تخليه كنيد.

فعالیت
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 سیستم آبیاری بارانی کالسیک ثابت با آبپاش متحرک 
در اين سيستم، لوله هاي انتقال دهنده آب در زير زمين و ثابت هستند تنها آبپاش ها، متحرک و قابل حمل 
مي باشند. وقتي آبياري در قسمتي به مقدار كافي انجام شد، مي توان آبپاش ها را جدا كرد. سپس به قسمت 
مي گيرد  صورت  جانبي  لوله هاي  از  آب  جريان  قطع  بدون  آبپاش ها  جا به جايي  به  كار  نمود  منتقل  جديد 
اين  كه  دقت شود  بايد  دارد.  قرار  زمين  از  باال تر  كمي  .كه  نصب شده اند  شير هاي خودكار  روي  آبپاش ها 
آبپاش ها در جايي قرار بگيرند كه ديده شوند به اين ترتيب از برخورد ماشين آالت كشاورزي با آنها جلوگيري 
مي شود در هنگام آبياري رايزر )لوله اي كه آبپاش به آن وصل شده است( درون شير خودكار قرار مي گيرد. 
مسير عبور آب به صورت خودكار باز مي شود و آبياري صورت مي گيرد. ريزش آب به وسيله آبپاش ها در اين 
سيستم تا حدودي زياد است بنابراين هيچ زمان دو آبپاش را نبايد روي يک خط قرار بدهيم، زيرا اين كار 

باعث افت فشار و ايجاد روان آب می شود. 

 مزایای سیستم کالسیک ثابت با آبپاش متحرک 
1  در مقايسه با سيستم كالسيک نيمه متحرک هزينة كارگر بسيار پايين است. 

2  در اين سيستم براي جا به جايي لوله ها به كارگر ماهر نياز نداريم همچنين براي تغيير محل آبياري به 
نيست.  نيازي  موتوري  وسايل 

3  در مقايسه با سيستم كالسيک متحرک آسيب ديدگي وسايل ولوله ها كمتر است. 
4  اين سيستم را مي توان با استفاده از سه پايه رايزر هاي دومتري براي آبياري گياهان ساقه بلند مانند ذرت 

و آفتابگردان به كار برد. 

ورودی  )By pass(، 3و4ـ شیر های  برگشت  1و2ـ شیرهای 
وخروجی مخزن 5ـ شیر فلکه روی لوله اصلی

شکل33ـ اجزای سیستم توزیع کودشکل32ـ اتصال مخزن کود به لوله اصلی

لوله ورودی

درب تانک

لوله خروجی

تانک کود

شیر تخلیه

لوله جانبی

شیر فلکه
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 معایب سیستم کالسیک ثابت با آبپاش متحرک 
1  هزينة ابتدايي اين سيستم در مقايسه با سيستم هاي نيمه متحرک و متحرک باال است.

2  امکان برخورد ماشين هاي كشاورزي با شير خود كار ها وجود دارد. 
3  اگر اين سيستم به طور صحيح تنظيم نشود ممکن است به محصوالت كشاورزي آسيب برسد. 

 چگونگي نگهداري و استفاده صحیح از سیستم هاي کالسیک 
1  براي جلوگيري از ورود مواد خارجي به داخل لوله هاي انتقال آب بايد از چند اليه توري در استخر ذخيره 

آب استفاده كرد همچنين لولة مکش پمپ بايد كمي باالتر از كف استخر قرار داده شود.
آبپاش  بايد دقت شود همين كه گرفتگي در يک  به همين دليل  باال است  نوع سيستم ها  اين  2  فشار در 

برطرف كرد.  را  آن  فوري  آمد  به وجود 
3  براي اينکه آبپاش ها خوب و يکنواخت آب بپاشند بايد هر چند وقت يک بار آنها را سرويس كرد. 

4  براي يکنواختي پخش آب در آبپاش هاي هر بال الزم است كه فشار سنج در ابتداي هر خط كار گذاشته 
شود به اين ترتيب فشار در طول خط به طور مرتب بازديد مي شود. 

5  براي استفاده از سيستم هاي كالسيک بهتر است كشت محصوالت به صورت مکانيزه انجام شود. 
6  فاصله آبياري را بعد از كشت محصوالت بايد براساس نوع محصول و جداول موجود در طرح تغيير داد. 

7  براي اينکه برداشت محصول آسان تر انجام شود آبياري محصول قبل از برداشت ضروري است.
8  در فصل برداشت محصول، ابتدا بايد لوله ها را جمع آوري كرد سپس براي برداشت محصول اقدام نمود.

ارزشیابی مرحله اجرای عملیات آبیاری و کوددهی در سیستم آبیاری بارانی

مراحل کار
شرایط عملکرد

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

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

اجرای عمليات 
آبياری و 

كود دهی در 
سيستم آبياری 

بارانی

باالتر از حد 
انتظار

به وسيله  كود  توزيع  آبياری،  فرايند  انجام 
سيستم آبياری بارانی، تجزيه و تحليل كارايی 

بارانی آبياری  روش  در  آب  مصرف 
3

در حد 
انتظار

انجام فرايند آبياری، توزيع كود به وسيله سيستم 
2آبياری بارانی

پايين تر از 
حد انتظار

ناتوانی در انجام آبياری و يا توزيع كود به وسيله 
1سيستم آبياری بارانی
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شرح کار:
1ـ تحليل روش های آبياری بارانی 2ـ بازديد قسمت های مختلف سيستم آبياری بارانی 3ـ راه اندازی شبکه آبياری بارانی 4ـ تنظيم فشار ورودی 

شبکه آبياری 5 ـ اجرای عمليات آبياری و كود دهی در سيستم آبياری بارانی

استاندارد عملکرد: 
هنرجويان در 4 گروه 4 نفره بتوانند با استفاده از روش مناسب آبياری قطره ای 2 هکتار زمين زراعی را آبياری نمايند.

شاخص ها:
1ـ معايب و مزايای آبياری بارانی را تحليل كند، معايب و مزايای انواع روش های آبياری بارانی را تحليل كند.

2ـ بازديد بخش تأمين فشار )حوضچه آرامش و پمپ سرچاهی( را انجام دهد، بازديد بخش توزيع آب در آبياری بارانی را انجام دهد.
3ـ پمپ را هواگيری كند، پمپ را روشن كند، فشار اوليه پمپ را كنترل كند.

4ـ تنظيم فشار ورودی شبکه آبياری، تنظيم فشار آب در بال ها، تنظيم فشار آب در خروجی دهانه آبپاش
5  ـ انجام فرايند آبياری، توزيع كود به وسيله سيستم آبياری بارانی

شرایط انجام کار:
آب آبياری، 2 هکتار زمين زراعی برای 16 نفر

ابزار و تجهیزات:
شبکه آبياری بارانی مجهز به تانک كود

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف
1بازديد و راه اندازی سيستم آبياری بارانی1

2تنظيم سيستم آبياری بارانی2

2اجرای عمليات آبياری و كود دهی در سيستم آبياری بارانی3

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
با استفاده از لوازم ايمنی كار و رعايت نکات زيست محيطی و با در نظر گرفتن 

2استفاده بهينه از آب مزرعه را به روش بارانی آبياری كند.

*میانگین نمرات

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

ارزشیابی شایستگی آبیاری بارانی
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دروی مکانیزه گیاهان علوفه ای

پودمان 4

در این پودمان دروی یونجه را پس از تعیین زمان برداشت، با توجه به امکانات، حداقل با استفاده از یک 
نوع از دروگرها )نشانه ای یا بشقابی انجام داده و با استفاده از چاپر نیز محصول انتخابی در پودمان دوم 

)سورگوم یا ذرت علوفه ای( را برداشت نموده و کار با این دستگاه را فرا خواهید گرفت.
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 برداشت مكانیزه نسبت به برداشت دستی سبب كاهش تلفات علوفه برداشتی می شود.  

 تنظیم ارتفاع برداشت یونجه در عملكرد یونجه در چین های بعدی مؤثر است.  

 تشخیص زمان برداشت بر كیفیت علوفه برداشتی مؤثر می باشد.  

دروی مکانیزه گیاهان علوفه ای )یونجه(

آیا می دانید که...؟
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دروگرها در واقع ماشین هایی هستند كه جایگزین داس برای برداشت گیاهان علوفه برگی مانند یونجه و شبدر 
در اراضی وسیع شده اند. از این ماشین ها همچنین برای قطع علف های هرز در اطراف نهرها، پرچین ها و حتی 

درو گیاهان مراتعی نیز می توان استفاده كرد.
قطع كردن محصوالت علوفه ای خشک كردنی از طریق وارد كردن نیروی ضربه )شكل 1( یا نیروی برش 

)شكل 2( بر ساقه های سرپا و جدا كردن آنها از بوته صورت می گیرد.

آماده به کار کردن ماشین های دروگر

شکل 2 شکل 1

دروگرها براساس روشی كه برای برش علوفه استفاده می كنند به دو گروه تقسیم می شوند:
 دروگرهای دوار كه در آنها درو با استفاده از نیروی ضربه انجام می شود. از جمله دروگرهای دوار: دروگرهای   1

استوانه ای، دروگرهای بشقابی و دروگرهای چكشی می باشند.
2  دروگرهای رفت و برگشتی یا شانه ای كه در آنها از روش قطع 

ساقه گیاه با استفاده از نیروی برش، عمل درو انجام می شود.
با  دوار  دروگر  آن  به  كه  استوانه ای  دروگر  استوانه ای:  دروگرهای 
محور عمودی و یا دستگاه یونجه چین نیز می گویند، متداول ترین 
دروگر در ایران است. این دروگرها معموالً شامل 2، 3 و یا 4 استوانه 
عمودی با قطرهای یكسان هستند كه با سرعتی حدود 1500 تا 

2000 دور در دقیقه می چرخند. 
استوانه ها از باال، به وسیله یک محور و چند چرخ دنده )شكل 4( به چرخش در می آیند.

شکل 3ـ دروگر استوانه ای

سینی لغزنده

چرخ دنده های 
مخروطی

محل اتصال تیغه

1ـ یاتاقان ها
2ـ محور اصلی استوانه

شکل 4ـ شماتیک داخلی جعبه دنده و محور اصلی استوانه ها و سینی زیر در دروگر استوانه ای
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نیرو از محور توان دهی )P.T.O( تراكتور به وسیله گاردان به چند تسمه v شكل یا یک محور، انتقال پیدا كرده 
و از آنجا به چرخ دنده های مخروطی كه در داخل محفظۀ جعبه دنده قرار گرفته اند، انتقال می یابد. سیستم 
انتقال حركت به ترتیبی است كه استوانه ها در دروگرهای دو استوانه ای مخالف هم می چرخند، به طوری كه 

یک ردیف علوفه درو شده در عقب دروگر بین دو استوانه باقی می ماند. )شكل 5(.

شکل 5  ـ سیستم انتقال توان در نوعی دروگر استوانه ای

گاردان

کالچ یک طرفه محور انتقال قدرت

تیغه )چاقو(

ردیف علوفه درو شده

میلۀ تغذیه

سینی لغزنده

استوانه

چرخ دنده های مخروطی

در زیر هر یک از استوانه های دستگاه یک سینی لغزنده نعلبكی مانند دوار كه مستقل از چرخش استوانه ها و 
با پیشروی تراكتور می چرخد، قرار دارد. این سینی ها همانند كفشک عمل كرده و به عنوان تكیه گاهی برای 

دستگاه می باشند و با چرخش مستقل خود ُسر خوردن دستگاه را 
بر روی زمین آسان می كنند.

كه  می باشد  لب  دو  تیغه  چهار  الی  سه  دارای  معموالً  استوانه  هر 
به صورت لوالیی در پایه فنری زیر استوانه ها قرار گرفته اند )شكل  6(. 
به دلیل سرعت دورانی باال استوانه ها، تیغه ها در اثر نیروی گریز از 
با نیروی ضربه  مركز به سمت لبه بیرونی استوانه ها قرار گرفته و 

عمل برش و قطع ساقه های علوفه را انجام می دهند.
شکل 6 ـ تیغه های یک نوع دروگر استوانه ای 

به همراه پایه فنری

پایه فنری تیغه

پس از مجهز شدن به لباس كار و تجهیزات ایمنی فردی، همراه هنرآموز به محل نگهداری ماشین های 
كشاورزی واحد آموزشی، وارد شوید. اجزای ماشین های دروگر استوانه ای را مورد شناسایی قرار دهید. 
یكسانی و تفاوت های بین انواع ماشین بشقابی موجود در واحد آموزشی و تصاویر این كتاب را مقایسه و 

گزارش نمایید.

فعالیت
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دروگر بشقابی: دروگرهای بشقابی دارای دو یا چند 
كه  هستند  یكسان  اندازه  با  افقی  چرخنده  بشقاب 
دقیقه  در  دور   3500 تا   3000 حدود  سرعتی  با 
 )P.T.O( می چرخند. انتقال حركت از محور توان دهی
 V به وسیله چند تسمه تراكتور به بشقاب ها معموالً 

انجام می گیرد. )شكل 7(  شكل و چرخ دنده ها 

شکل 7ـ دروگر بشقابی

هر یک از بشقاب ها دارای 2 یا 3 تیغه كوچک دو لبه می باشند. تیغه ها به صورت معلق و آزاد در جای خود قرار 
می گیرند و به وسیله نیروی گریز از مركز به لبه بیرونی بشقاب متمایل شده و عمل درو را انجام می دهند. برای 

استفاده از هر دو لبۀ تیز تیغه ها می توان آنها را پشت و 
رو نمود. هر دو بشقاب مجاور در ارتباط با یكدیگر كار 
كرده و علوفه های بریده شده را به عقب دروگر پرتاب 
می كنند و در پشت آنها ردیف می كنند )شكل 8(. در 
دو انتهای محفظه جعبه دنده معموالً دو كفش پهن 
تعبیه شده است كه مانع از ساییدگی بیش از حد زیر 

شکل 8ـ جهت چرخش بشقاب ها در دروگر بشقابیمحفظه می شوند.

دروگر  انتهای  دو  در  كه  بشقاب هایی 
یک  دارای  معموالً  دارند  قرار  بشقابی 
قسمت مخروطی شكل فوالدی هستند 
كه مانند منحرف كننده، عمل می كنند 
چوب  و  ردیف ساز  تخته  كمک  با  و 
ردیف ساز، محصول درو شده را كاماًل از 

می سازند.  جدا  نشده  درو  محصول 

شکل 9ـ انتقال توان در دروگر بشقابی

چرخ تسمه

محور اتصال توان دهی

تختۀ 
ردیف ساز

چرخ دنده های مخروطی

بشقاب های دوار
تیغه های 
قطع کننده

 V تسمه
متحرک 
بشقاب ها

محفظه

چوب ردیف ساز
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در هنگام روشن بودن دروگرهای دوار اگر به هر دلیلی سرعت محور توان دهی )P.T.O( تراكتور كم شود )كم كردن 
دور موتور یا خاموش كردن پی تی او تراكتور(، به دلیل تمایل به چرخش با همان سرعت قبلی كه در استوانه ها 
و بشقاب های دروگرهای دوار می باشد، این نیروی دورانی در جهت عكس یعنی از دروگر به محور توان دهی 
تراكتور منتقل و باعث ایجاد صدمه به دستگاه یا محور انتقال توان خواهد شد. از آن جایی كه استوانه و بشقاب ها 

با سرعت زیاد می چرخند  دارای جرم زیاد هستند و 
نمی توان به یكباره سرعت آنها را كم و یا متوقفشان 
و  چرخ دنده ها  به  كه  حدی  از  بیش  فشار  زیرا  كرد 
اجزای انتقال توان وارد می شود. از این رو یک كالچ 
ایمنی یک طرفه در مسیر انتقال توان بر روی گاردان 
از  توان  انتقال  اجازه  قرار داده شده كه فقط  دستگاه 
محور توان دهی )P.T.O( تراكتور به دروگر را می دهد 
و اگر سرعت محور توان دهی )P.T.O( كمتر از سرعت 
دوارن استوانه ها و یا بشقاب های دستگاه شود این كالچ 

اجازه انتقال توان به صورت معكوس را نخواهد داد.

توجه
در دروگرهای دوار توضیح داده شده به علت سرعت دورانی زیاد استوانه ها و بشقاب های دستگاه، امكان 
پرتاب مواد به اطراف وجود دارد كه بسیار خطرناک است. از این رو، به منظور جلوگیری از صدمه دیدن 
كاربر یا افرادی كه در كنار دروگر در حال كار هستند حفاظی بر روی دستگاه نصب می شود كه مانع 

پرتاب مواد به اطراف شود )شكل 10(.

شکل 10ـ حفاظ دستگاه دروگر استوانه ای و بشقابی

می باشند  دارا  را  شیب  در  كار  قابلیت  دروگرها  این 
)شكل  12(.

کالچ  با  همراه  استوانه ای  دروگر  نوع  یک  گاردان  11ـ  شکل 
یک طرفه

کالچ یک طرفه

شکل 12ـ حالت های کاری دروگر استوانه ای در شیب
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نوع  قدیمی ترین  شانه ای  دروگر  شانه ای:  دروگر 
دروگر علوفه است كه متداول ترین آن نوع سوار در 
پشت تراكتور می باشد كه نیروی آن از طریق محور 

.)13 )شكل  می شود  تأمین  تراكتور  پی تی او 

شکل 13ـ دروگر شانه ای

دستگاه دروگر شانه ای براساس عمل برش به وسیله دو لبۀ برنده، درو می كند. عمل برش توسط تیغه های 
محرک ذوزنقه ای شكل كه با حركت رفت و برگشت خود در مقابل لبۀ برنده دیگر كه بر روی انگشتی ها قرار 
دارد، انجام می شود. تیغه ها روی یک تسمه فلزی به نام زیربند پرچ شده اند و برای تنظیم فاصله عمودی تیغه ها 

با انگشتی ها از قطعات فلزی به نام گیره یا روبند در 
چند نقطه مختلف با فواصل مساوی كه روی تنه پیچ 
شده اند استفاده شده است. این گیره همچنین باعث 
تیغه ها می شوند. مجموعه  لقی عمودی  از  پیشگیری 
تیغه ها، انگشتی ها، كفش های داخلی و خارجی، تنه، 
گیره ها، تخته و چوب ردیف ساز، شانه برش را تشكیل 
می دهند. كفشی كه به اتصال سه نقطه دستگاه نزدیک 
است كفش داخلی و دیگری كه در انتهای دیگر شانه 
برش است، كفش خارجی نامیده می شود. در زیر كفش 
قطعه ای به نام پاشنه یا كفشک قرار دارد كه از آن برای 

تنظیم ارتفاع برش استفاده می شود. )شكل 14(
شکل 14ـ موقعیت انگشتی و تیغه در دروگر شانه ای و اجزای 

شانه برش

تیغه و چاقو

انگشتی معمولیانگشتی دوقلو

کفش خارجی

روبند

در شانه برش دروگر شانه ای تیغه ها فقط یک لبه برش را تشكیل می دهند، لبه دیگر را صفحه انگشتی تشكیل 
می دهد. انگشتی ها همچنین وظیفه دسته بندی علوفه برای برش به وسیله تیغه ها و محافظت از تیغه را نیز 

به عهده دارد. 

شکل 15ـ انواع تیغه ها در دروگر شانه ای

ج( تیغه رو آج دارب( تیغه زیر آج دارالف( تیغه لبه صاف

ساختار و اجزای ماشین های دروگر استوانه ای و بشقابی را مورد مقایسه قرار دهید. یكسانی و تفاوت ها را 
مقایسه و مزیت هریک را ارزیابی كنید. در گزارش تنظیمی ضمن نمایش تصاویر، ارزیابی و نتیجه گیری 

خود را درج نمایید. 

فعالیت
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نیروی مورد نیاز برای حركت رفت و برگشتی تیغه ها از محور توان دهی تراكتور تأمین شده و توسط واحد 
انتقال قدرت، منتقل می شود. واحد انتقال قدرت به تیغه ها اغلب از نوع چالق دستی می باشد. این سیستم 

توان دهی  اتصال  محور  شامل  محرک 
)گاردان(، فلكه و تسمه، چرخ لنگی دار 
می باشد.  دست  و چالق  تعادل  وزنه  با 
تسمه  فلكه  به  توان دهی  محور  از  نیرو 
چالق  كه  لنگی دار  چرخ  به  آنجا  از  و 
دست به طور خارج از مركز به آن متصل 
شده است، منتقل می شود. چالق دست 
حركت دورانی چرخ لنگی دار را به حركت 
رفت  و  برگشت تبدیل كرده تا عمل برش 
به وسیله تیغه ها انجام شود. )شكل 16(

شکل 16ـ تبدیل حرکت رفت و برگشتی به حرکت دورانی

اهرم تیغه

چرخ طیار

كه  برگشتی  و  رفت  حركت  علت  به 
جسم  اگر  دارند  دستگاه  تیغه های 
تیغه ها  بین  سنگ(  )همانند  سختی 
شده  تیغه ها  حركت  مانع  گیرد  قرار 
می شود.  تیغه ها  آسیب  دیدن  باعث  و 
آسیب  شدن  وارد  از  جلوگیری  جهت 
به تیغه های شانه برش دروگرشانه ای از 
یک كالچ ایمنی بین محور انتقال توان 
دروگر و چرخ تسمه استفاده شده است. 
بین  مانع سخت  شدن  وارد  صورت  در 
انتقال  و  عمل شده  وارد  تیغه ها، كالچ 
توان به تیغه ها را قطع می كند تا تیغه ها 
و سایر قطعات شانه برش آسیب نبیند 

 .)17 )شكل 

الف( کالچ در حالت قطع نیرو

ب( کالچ در حالت انتقال نیرو

فنر در حالت جمع شونده
صفحات در حال حرکت روی هم

شکل 17ـ نوعی کالچ سرشی در دروگر شانه ای

پس از مجهز شدن به لباس كار و تجهیزات ایمنی فردی، همراه هنرآموز به محل نگهداری ماشین های 
قرار دهید.  بازشناسی  را مورد  اجزای ماشین های دروگر شانه ای  وارد شوید.  كشاورزی واحد آموزشی، 
یكسانی و تفاوت های بین انواع دروگر شانه ای موجود در واحد آموزشی و تصاویر این كتاب را مقایسه و 

گزارش نمایید.

فعالیت
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چون دروگرها معموالً در هنگام كار در كنار تراكتور قرار می گیرند امكان برخورد آنها با موانع بزرگ وجود 
دارد كه باعث آسیب جدی به شاسی و قسمت های متحرک دستگاه می شود. از این رو یک ضامن ایمنی كه 
تحت فشار فنر می باشد در دروگر قرار داده شده است كه در موقع برخورد با موانع بزرگ كه احتمال آسیب 
رسیدن به دستگاه می رود این ضامن عمل كرده و دستگاه را از حالت كار خارج و اجازه دهد دستگاه به سمت 
عقب تراكتور منحرف شود. دقت شود در این حالت باید سریعاً محور پی تی او را خاموش كرده و پس از رفع 

مانع و یا عبور از آن دستگاه به حالت كار برگردانده شود.

شکل 19ـ ضامن ایمنی عمل کرده در برخورد با 
موانع

شکل 18ـ ضامن ایمنی

 انواع بازدیدهای دروگر 
 بازدیدهای اولیه دروگرها قبل از راه اندازی  1
2  بازدید قبل از راه اندازی دروگر استوانه ای

دروگر بایستی قبل از راه اندازی مورد بررسی، رفع نواقص و آماده به كار گردد.

پس از مجهز شدن به لباس كار و تجهیزات ایمنی فردی، همراه هنرآموز به محل نگهداری ماشین های 
كشاورزی واحد آموزشی، وارد شوید. سامانه انتقال نیرو در ماشین های دروگر شانه ای را مورد بازشناسی 
قرار دهید. با اتصال ماشین به تراكتور و راه اندازی سامانه، عملكرد كلی و اجزای سامانه را بررسی كنید. 

عكس، فیلم، توضیحات هنرآموز و برداشت خود را درگزارش بیاورید.

فعالیت

آماده به کار کردن دروگر استوانه ای
ابزار، وسایل، تجهیزات و مواد مورد نیاز: دستمال یا پارچه تنظیف، جعبه ابزار مكانیک عمومی، آچار مخصوص 

تیغه، گریس پمپ، قطعات یدكی )تسمه، تیغه، پیچ، مهره، چادر یا پوشش(، روغن دان، روغن موتور، گریس،
مراحل انجام کار: 

  قطعات مختلف شاسی و قسمت های لوالیی دستگاه را تمیز كنید.  1
2   سالمت و عدم خوردگی و شكستگی ماشین را به دقت بررسی نمایید.

فعالیت
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3   در صورت شل بودن پیچ و مهره ها آنها را سفت نمایید.
4   سامانه ضامن ایمنی را بررسی كنید.

توجه: اگر فنر ضامن ایمنی شل باشد سبب می شود تا ضامن در اثر برخورد با موانع كوچک آزاد شود 
و زیاد بودن فشار فنر سبب می شود كه حتی با برخورد موانع سخت، دروگر از حالت كار آزاد نشود.

5   كلیه گریس خورها را گریس كاری نمایید.
انجام می شود كشیدگی  تا جعبه دنده توسط تسمه  توان  انتقال  از محور  توان  انتقال  6   در صورتی كه 

تسمه ها را كنترل و در صورت نیاز آنها را تعویض كرد.
7   تمامی قسمت های لوالیی دستگاه در شروع كار روغن كاری شود. در صورت استفاده زیاد از دستگاه در 
یک روز كاری دقت شود كه قسمت های لوالیی خشک كار نكند چرا كه باعث ساییدگی و در بلندمدت 

باعث ایجاد شكستگی در قسمت های ساییده شده خواهد شد.
از  كاماًل  استوانه ها  و  كرده  خاموش  را  پی تی او  محور  حتماً  دستگاه،  روغن كاری  هنگام  در  توجه: 

باشند. ایستاده  چرخش 
  در صورت لزوم )خوردگی، شكستگی، كندی( تیغه ها را تعویض كنید، برای خارج كردن تیغه از محل   

خود به ترتیب زیر عمل كنید: )شكل 20(
  ابتدا اطراف تیغه را از محل اتصال به پین نگهدارنده   

آن تمیز كرده و اطمینان حاصل كنید كه تیغه به 
راحتی بر روی پین خود آزادانه حركت می كند.

  آچار مخصوص تعویض تیغه را بین لبه استوانه   

و سوراخی كه نگهدارنده تیغه را به پایین فشار 
می دهد قرار داده و دسته آچار را كمی به سمت 

باال بكشید.
انتهای آن را به سمت باال    لبه تیغه را گرفته و   

نگهدارنده خارج كنید. پین  از  و  برده 
  ابزار را از لبه استوانه آزاد كنید.  

  برای جا انداختن تیغه جدید نیز ابتدا با آچار، نگهدارنده تیغه را به سمت پایین فشار داده و سپس   

تیغه نو را جا بیندازید. در صورتی كه یک لبه تیغه كند شده و لبه دیگر آن سالم است می توان برای 
استفاده از لبه سالم تیغه، آن را بر روی استوانه دیگر قرار داد.

  پس از جا انداختن تیغه و آزاد كردن آچار، از قرار گرفتن تیغه در پین خود اطمینان حاصل كنید. تیغه   

بایستی با دست به راحتی در جای خود حركت كند.
توجه: به منظور توازن استوانه های دستگاه، تیغه های هر استوانه باید شرایط یكسانی داشته باشند. 

بنابراین تیغه های نو را به همراه تیغه های كهنه به كار نبرید.
8   پین های نگهدارنده تیغه ها را از نظر ساییدگی كنترل كنید. چنانچه میزان ساییدگی پین ها از نصف 

قطر معمول آنها بیشتر باشد باید آنها را تعویض و یا با جوش پر كرد.

شکل 20ـ نحوه تعویض تیغه در دروگر استوانه ای
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9   بررسی كنید كه چادر ایمنی دستگاه سالم باشد و برزنت اطراف آن دچار پوسیدگی و پارگی نداشته باشد.
10   لقی استوانه ها را چک كنید. به این صورت كه یک استوانه را با دست نگهداشته و استوانه دیگر را 
باز كردن درب  با  باید  با دست به طرفین بچرخانید. اگر استوانه به صورت تكی حركت آزاد داشت 

جعبه دنده و سفت كردن مهره باالی چرخ دنده مخروطی آن، این لقی را از بین برد.
11   سینی های زیر هر استوانه را چک كرده و در صورت شكستگی و یا لقی باید آن را تعمیر كرد.

12   به كامل كردن گزارش كار با شرح و تصویر اقدام نمایید.

اتصال دروگر به تراکتور

دروگرها از نظر اتصال به تراكتور ممكن است جلو سوار، عقب سوار و یا وسط سوار باشند. دروگرهای رایج در 
ایران از نظر اتصال به تراكتور معموالً به صورت عقب سوار )دنباله بند( می باشند و به اتصال سه نقطه تراكتور 
متصل می شوند. نیروی آنها از محور توان دهی تراكتور و از طریق گاردان تأمین می شود. برای دروگر های 2و3 

استوانه ای به تراكتور های با قدرت 45 تا 65 اسب بخار )تراكتور رومانی( نیاز می باشد.

بازدیدهای قبل از راه اندازی دروگر بشقابی
دروگر بشقابی را همانند دروگر استوانه ای مورد بازدید قرار داده و آماده به كار نمایید.

فعالیت

بازدیدهای قبل از راه اندازی دروگر شانه ای
آماده به کار کردن دروگر شانه ای

ابزار، وسایل، تجهیزات و مواد مورد نیاز: دستمال یا پارچه تنظیف، جعبه ابزار مكانیک عمومی، آچار 
مخصوص، گریس پمپ، قطعات یدكی )تسمه، تیغه، انگشتی، پیچ، مهره،(، روغن دان، روغن موتور، گریس،

مراحل انجام کار:
  شانه برش دستگاه را كاماًل تمیز كرده و قسمت های مختلف آن را از لحاظ سالمت بررسی كنید. در   1

صورت صدمه دیدن تیغه ها و یا انگشتی ها باید آنها را تعویض كرد.
توجه: تیغه های لبه صاف و زیر آج دار قابل تیز شدن هستند.

2   چالق دست را بازدید و در صورت نیاز تعمیر و یا تعویض شود.
3   سایر قسمت های متحرک دستگاه را همانند دروگر دوار از لحاظ ساییدگی و شكستگی بررسی كرده 

و روغن كاری شود.
4   به كامل كردن گزارش كار با شرح و تصویر اقدام نمایید.

فعالیت
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اتصال دروگرهای دوار )استوانه ای و بشقابی( به تراکتور و انجام تنظیم های اولیه
ابزار، وسایل، تجهیزات و مواد مورد نیاز: تراكتور سالم و آماده به كار، دروگر استوانه ای، دروگر بشقابی، 

جعبه ابزار مكانیک عمومی، میل گاردان، انواع پین
مراحل انجام کار:

  پس از اطمینان از سالم و آماده به كار بودن دستگاه، نقاط اتصال سه نقطه دروگر را به تراكتور متصل   1
كنید.

از قفل شدن ضامن آن  و  تراكتور وصل كرده  و  به دروگر  ایمنی  و  فنی  اصول  با رعایت  را  2   گاردان 
كنید. حاصل  اطمینان 

توجه: هنگام اتصال گاردان توجه شود كه كالچ ایمنی به سمت دروگر بسته شود.
3   دستگاه را كمی از زمین بلند كنید و پایه نگهدارنده آن را در حالت حمل و نقل قرار دهید.

4   زنجیرهای مهاركننده بازوهای هیدرولیک تراكتور را سفت كنید به طوری كه گاردان دروگر در وسط 
تراكتور قرار داشته باشد.

5   به كامل كردن گزارش كار با شرح و تصویر اقدام نمایید.

فعالیت

اتصال دروگر شانه ای به تراکتور و انجام تنظیم های اولیه
ابزار، وسایل، تجهیزات و مواد مورد نیاز: تراكتور سالم و آماده به كار، دروگر شانه ای، جعبه ابزار مكانیک 

عمومی، میل گاردان، انواع پین
مراحل انجام کار:

  ضامن دروگر كه دارای كرپی و پیچ مخصوص   1
است به پایین بازوی سمت راست دروگر متصل 

كرده و پیچ های آن را سفت كنید.
توجه: پین ضامن به طرف داخل تراكتور باشد.
كرده،  عمل  پیشین  فعالیت  مراحل  2   همانند 
متصل  تراكتور  به  را  گاردان  و  شانه ای  دروگر 

. كنید
3   پس از اتصال سه نقطه دروگر به تراكتور، ضامن 

را به پین متصل كرده و خار آن را جا بزنید.
تصویر  و  شرح  با  كار  گزارش  كردن  كامل  4   به 

نمایید. اقدام 

شکل 21ـ نحوه اتصال دروگر شانه ای به تراکتور

میله حامی عقب

ضامن ایمنی

میله حامی جلو

فعالیت



پودمان 4: دروی مکانیزه گیاهان علوفه ای )یونجه(

157

حمل و نقل دروگر متصل به تراکتور: دروگرها معموالً دارای دو وضعیت می باشند. یكی وضعیت كار و دیگری 
وضعیت حمل و نقل. در هنگام كار دروگرها در سمت راست تراكتور قرار می گیرند )شكل 22(. با قرار گرفتن 
دروگر در سمت راست، تراكتور می تواند از مسیری كه قباًل علوفه آن توسط دروگر درو شده است عبور كند. 

در حالت حمل و نقل درون جاده، دروگر با توجه به اهرم بندی كه برای آن در نظر گرفته شده است در 
راستای طولی تراكتور قرار می گیرد و یا به صورت عمودی قرار داده می شود تا عرض آن برای حمل و نقل 
در جاده كم شود. )شكل 23( این تغییر وضعیت در بعضی از دروگرها به صورت دستی و در بعضی دیگر به 

انجام می گیرد. صورت هیدرولیكی 

شکل 23ـ دروگر استوانه ای در حال حمل و نقل در جادهشکل 22ـ دروگر استوانه ای در حال کار

تغییر حالت دروگر استوانه ای از وضعیت کار به وضعیت حمل و نقل و بالعکس
ابزار، وسایل، تجهیزات و مواد مورد نیاز: دروگر استوانه ای متصل شده به تراكتور، جعبه ابزار مكانیک 

عمومی، انواع پین
مراحل انجام کار:

  پین ضامن ایمنی را از روی شاخک مربوطه خارج كرده و ضامن   1
را از روی شاخک جدا كنید.)شكل 24(

2   در حالی كه دروگر توسط بازوهای هیدرولیک تراكتور كمی از 
سطح زمین فاصله دارد و به صورت معلق می باشد، با چسبیدن 
به انتهای آن، دستگاه را به سمت پشت تراكتور هدایت كنید. 
3   اهرم قفل كننده میله تغییر وضعیت را در جهت عقربه های 

بچرخانید. ساعت 
4   میله تغییر وضعیت را روی شاخک محل نصب ضامن ایمنی 

جا زده و پین آن را ببندید )شكل 25(.
5   برای تغییر وضعیت به حالت كار عكس مراحل قبل را انجام 

دهید. 
6   به كامل كردن گزارش كار با شرح و تصویر اقدام نمایید.

شکل 24ـ پین ضامن ایمنی

شکل 25ـ میله وضعیت حمل و نقل که در 
جای خود قرار گرفته است

فعالیت
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ارزشیابی مرحله آماده سازی دروگر

مراحل کار
شرایط عملکرد

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

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

آماده سازی 
دروگر

دروگر )بشقابی یا شانه ای(، 
تراكتور، جعبه ابزار مكانیک 

عمومی، روغن موتور و گریس، 
روغندان و گریس پمپ

باالتر از حد 
انتظار

از  قبل  بازدید  دروگر،  اجزای  شناسایی 
به، هدایت  اتصال دروگر  راه اندازی دروگر، 
دروگر به مزرعه، تحلیل مقایسه ای معایب و 

بشقابی و  شانه ای  دروگرهای  مزایای 

3

در حد انتظار
از  قبل  بازدید  دروگر،  اجزای  شناسایی 
به، هدایت  اتصال دروگر  راه اندازی دروگر، 

مزرعه به  دروگر 
2

پایین تر از 
1ناتوانی در آماده به كار كردن دروگرحد انتظار

 تنظیم ماشین های دروگر 
تنظیم ارتفاع برش در برخی از گیاهان علوفه ای چند ساله مانند یونجه از اهمیت باالیی برخوردار است. ارتفاع 
برداشت یونجه به ویژه در چین اول در تشكیل طوقه و استقرار جوانه های تولیدكننده ساقه نقش اساسی دارد. 
بهترین ارتفاع برداشت 10ـ  5 سانتی متر باالی تاج یا طوقه یونجه می باشد تا جوانه ها توانایی رشد مجدد و 
تولید ساقه جدید را داشته باشند. اگر در چین های مختلف ارتفاع برداشت 5 یا كمتر از 5 سانتی متر باشد 
ذخایر جوانه های تولیدكننده ساقه كاهش می یابد و سبب تسلط علف های هرز بر مزرعه یونجه و كاهش تولید 
اقتصادی یونجه می گردد. در عمل چون در بسیاری از مناطق كشور بعد از عملیات تسطیح زمین، بذر پاشی 

تغییر حالت دروگر شانه ای از وضعیت کار به وضعیت حمل و نقل
دروگر  نیاز:  مورد  مواد  و  تجهیزات  ابزار، وسایل، 
شانه ای متصل شده به تراكتور، جعبه ابزار مكانیک 
میله  مخصوص،  مهره  و  پیچ  پین،  انواع  عمومی، 

مربوطه
مراحل انجام کار:

  انتهای شانه برش را از زمین بلند كنید.  1
2   میلۀ مربوط را به دستۀ شانه پیچ كنید.

3   از سفت شدن مهرۀ مربوطه اطمینان حاصل كنید.

شکل 26ـ دروگر شانه ای در دو وضعیت کار و حمل و نقل

فعالیت
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انجام می شود و زارعین با شیاركش، شیاركشی می نمایند بنابراین، ارتفاع همه پشته ها برابر نخواهد شد و در 
زمان برداشت ارتفاع برداشت بوته ها باالی تاج نابرابر خواهد شد. بنابراین در سال های بعد سبب كاهش تراكم 
بوته می شود. توجه به مقدار آب مصرفی برای یک كیلوگرم ماده خشک یونجه )1100 لیتر( اهمیت موضوع 

ارتفاع برداشت را بیشتر می كند.
به دلیل متفاوت بودن چگونگی عملكرد دروگرها با یكدیگر، هر كدام تنظیمات خاص خود را دارند. به همین جهت 

تنظیمات هر كدام به طور مجزا بررسی می شود.
تنظیم دروگر استوانه ای: تنظیمات دروگرهای استوانه ای كم و تا حدودی ساده می باشد.

تنظیم ارتفاع برش: ارتفاع برش علوفه نسبت به شرایط مزرعه و نوع گیاه ممكن است متفاوت باشد. به طور 
مثال در مزارع سنگالخی برای جلوگیری از صدمه رسیدن به تیغه ها و استوانه ها ارتفاع برش را باال می بریم. 

ارتفاع برش در این دروگرها به سه روش قابل تنظیم است:
الف( تعویض سینی های لغزنده: بعضی از دروگرهای 
یک  كه  هستند  یدكی  سینی های  دارای  استوانه ای 
سری از آنها ارتفاع برش را كم و یک سری دیگر ارتفاع 
برای شرایط كاری مختلف  زیاد می كند. كه  را  برش 
می توان سینی مورد نظر را در زیر دستگاه قرار داد.

ب( استفاده از واشرهای فاصله انداز: معموالً در این 
واشر  عدد  یا چهار  كردن سه  اضافه  با  دروگرها  نوع 
استوانه،  و  سینی  بین  در  میلی متر  سه  ضخامت  به 
می توان ارتفاع برش را اضافه كرد و با حذف واشرها 

ارتفاع برش را كاهش داد. 
در  ارتفاع:  تنظیم  مخصوص  اهرم  از  استفاده  پ( 
)دروگرهای  استوانه ای  دروگرهای  انواع  از  بعضی 
استوانه ای 185( اهرم مخصوصی بر روی جعبه دنده 
دستگاه قرار گرفته كه با چرخاندن آنها فاصله سینی 
ایران  در   .)28 )شكل  می كند  تغییر  استوانه ها  زیر 
فاقد  و  می شود  ساخته   165 استوانه ای  دروگر های 

هستند. ارتفاع  تنظیم  اهرم 

شکل 27ـ تغییر ارتفاع برش با واشرهای فاصله انداز

شکل 28ـ اهرم های مخصوص تنظیم ارتفاع برش

اهرم های مخصوص 
تنظیم ارتفاع برش

پس از مجهز شدن به لباس كار و تجهیزات ایمنی فردی، همراه هنرآموز به محل نگهداری ماشین های 
كشاورزی واحد آموزشی، وارد شوید. ماشین های دروگر استوانه ای را شناسایی كنید. چگونگی تنظیم 
ارتفاع برش را بررسی كنید. برحسب نوع دستگاه انواع تنظیمات را با راهنمایی و نظارت هنرآموز به صورت 
آزاد و متصل به تراكتور، انجام دهید. درستی تغییرات را در مزرعه، ارزیابی كنید. عكس، فیلم، توضیحات 

هنرآموز و برداشت خود را درگزارش بیاورید.

فعالیت
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 تنظیم فنر شناوری )تنظیم شناوری دستگاه( 
برای اینكه دروگر در حال كار بتواند به راحتی پستی و بلندی زمین را طی كند و تمام مزرعه را یكنواخت 
برداشت كند و از روی جوی و پشته به راحتی عبور كند، یک فنر تنظیم روی دروگر نصب شده است كه 

به وسیله آن می توان شناوری دروگر را تغییر داد.
در صورتی كه وزن دروگر روی زمین كم باشد، دروگر با برخورد به 
كوچک ترین مانع مرتباً باال و پایین می پرد و ارتفاع برش یكنواخت 
نخواهد ماند. زیاد بودن وزن دروگر باعث می شود دروگر نتواند مانع 
كوچک را رد كند و به قطعات آن آسیب وارد شود. در صورتی كه 
زمین دارای ناهمواری های زیاد یا سنگالخی باشد فنر شناوری را 
در حالت كشش زیاد و اگر زمین صاف است فنر را در حالت كشش 
كم تنظیم كنید. برای قرار دادن فنر شناوری در حالت كشش زیاد 
در  استوانه ها  كه  نحوی  به  داده  قرار  در سطح شیب دار  را  دروگر 
سطح باالتری قرار گیرند. فنر را در نقطۀ A باز كرده و در سوراخ 

پایین تر )نقطه B( قرار دهید.

اهرم  باید  نوسان عمودی،  از  برای جلوگیری  در حین حمل و نقل، 
قفل كن در حالت قفل قرار داده شود )شكل 30(.

در صورتی كه انتقال توان از گاردان دستگاه به جعبه دنده با تسمه 
انجام می شود، كشش تسمه بررسی شود.

شکل 29ـ تنظیم فنر شناوری

شکل 30ـ اهرم قفل کن

 تنظیمات دروگر شانه ای 
دروگر شانه ای نیز دارای تنظیماتی به شرح زیر می باشد:

زیر شانه برش  تغییر وضعیت كفشک های  با  ارتفاع برش:  تنظیم 
می توان ارتفاع برش را تنظیم كرد. دقت شود كه در هر حالت شانه 

برش باید در حالت تراز قرار گیرد. 
شکل 31ـ کفشک تنظیم ارتفاع برش

پس از مجهز شدن به لباس كار و تجهیزات ایمنی فردی، در حضور هنرآموز فنر شناوری و نوسانات 
ماشین های دروگر استوانه ای را با راهنمایی و نظارت هنرآموز انجام دهید. درستی تغییرات را در ضمن 
حركت در مسیر و شرایط مزرعه، ارزیابی و در صورت لزوم بازنگری كنید. گزارش كار خود را به هنرآموز 

تحویل دهید.

فعالیت
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فنر  كشش  تنظیم  با  برش:  شانه  شناوری  تنظیم 
شناوری می توان میزان شناوری شانه برش را تنظیم 

 )32 )شكل  فنر شناوریكرد 

پیچ تنظیم

مهرۀ تثبیت

شکل 32ـ تنظیم فنر شناوری دروگر شانه ای

تنظیم تقدم شانه برش: از آنجا كه انتهای شانه برش 
مقاومت محصول،  به علت  درو،  موقع  در  است،  آزاد 
این  برای جبران  رانده می شود،  به طرف عقب  شانه 
كه  زمانی  درو  شروع  از  قبل  است  الزم  جابه جایی، 
دروگر كار نمی كند، انتهای خارجی شانه برش كمی 
به طرف جلو برده شود. میزان تقدم شانه برش معموالً 
است  برش  شانه  طول  متر  هر  برای  میلی متر   20

.)33 )شكل 
تنظیم تمایل شانه برش: شانه برش دستگاه معموالً 
حركت  زمین  سطح  با  موازی  بایستی  كار  حین  در 

كند ولی هنگامی كه محصول در هم، پیچیده یا خوابیده باشد بهتر است نوک انگشتی ها تا حدودی به طرف 
پایین متمایل گردد تا قبل از عمل درو، نوک انگشتی ها بتوانند در میان آنها نفوذ كرده و محصول خوابیده را 

از سطح زمین بلند كنند.
در مناطق سنگالخی باید از انگشتی های مخصوص زمین های سنگالخی استفاده شود تا متمایل كردن شانه 
برش به انگشتی ها آسیب نرسد. تمایل نوک انگشتی نسبت به زمین معموالً توسط اتصاالت مخصوص و یا 

تغییر طول ساق وسط تراكتور صورت می گیرد.

 تنظیم صفحه و میله ردیف ساز 
صفحه و میله ردیف ساز را نسبت به ارتفاع محصول 

می توان تنظیم نمود )شكل 34(.

شکل 33ـ تنظیم تقدم شانه برش

خط مرجع

فاصله 
انتهای آزاد 
شانه از خط 

مرجع

فاصله انتهای 
داخلی شانه از 
خط مرجع

پیچ تنظیم

چوب ردیف ساز برای محصول 
بلند و کوتاه قابل تنظیم است

چوب ردیف ساز

تخته ردیف ساز

شکل 34ـ تنظیم صفحه و میله ردیف ساز در دروگر شانه ای
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 تنظیمات دروگر بشقابی 
برای باال بردن راندمان كاری این دروگر نیز باید تنظیماتی را انجام داد كه شامل تنظیم ارتفاع برش، تنظیم 

تختۀ ردیف ساز و تنظیم شناوری دروگر می باشد.

پس از مجهز شدن به لباس كار و تجهیزات ایمنی فردی، همراه هنرآموز به محل نگهداری ماشین های 
كشاورزی واحد آموزشی، وارد شوید. 

ماشین های دروگر شانه ای را بازشناسی كنید. سازوكار انواع تنظیمات و نقاط مربوطه را بازیابی كنید. 
با راهنمایی و نظارت هنرآموز به صورت آزاد و متصل به تراكتور، تنظیمات:

  ارتفاع برش  1
2   شناوری شانه برش

3   تنظیم تقدم شانه برش و انگشتی ها
4   تنظیم صفحه و میله ردیف ساز را  انجام دهید و درستی تغییرات را در مزرعه، ارزیابی كنید. 

5   عكس، فیلم، توضیحات هنرآموز و یافته های خود را درگزارش بیاورید.

فعالیت

انجام تنظیم های دروگر بشقابی
ابزار، وسایل، تجهیزات و مواد مورد نیاز: دروگر بشقابی، تراكتور، جعبه ابزار مكانیک عمومی، انواع پین، 

پارچه تنظیف
مراحل انجام کار:

  به لباس كار و تجهیزات ایمنی فردی مجهز شوید.  1
2   همراه هنرآموز به محل نگهداری ماشین های كشاورزی واحد 

آموزشی وارد شوید. 
3   ارتفاع برش دروگر بشقابی را به وسیلۀ تغییر موقعیت پاشنۀ 

كفش ها تنظیم كنید )شكل 35(.
توجه: در حالت تنظیم ارتفاع برش هر دو پاشنۀ كفش داخلی و 
در  نحوی كه دستگاه همچنان  به  تنظیم شود  باید  خارجی 

حالت تراز قرار گیرد.
4   تختۀ ردیف ساز را با تغییر سوراخ های آن تنظیم كنید.

5   فنر شناوری جهت میزان شناوری دستگاه، تنظیم كنید.
6   درستی تغییرات را در مزرعه، ارزیابی كنید. 

7   عكس، فیلم، توضیحات هنرآموز و یافته های خود را درگزارش بیاورید.

کفش  پاشنه  موقعیت  نمایش  ـ   35 شکل 
دروگر

فعالیت
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ارزشیابی مرحله تنظیم دروگر

مراحل کار
شرایط عملکرد

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

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

تنظیم 
دروگر

مزرعه یونجه، دروگر 
)بشقابی یا شانه ای(، تراكتور، 
جعبه ابزار مكانیک عمومی

باالتر از حد 
انتظار

تنظیمات،  كار  و  ساز  شناسایی  و  تحلیل 
ارتفاع برش، تنظیم شناوری دروگر،  تنظیم 

تنظیمات درستی  ارزیابی 
3

ارتفاع برش، تنظیم شناوری دروگر، در حد انتظار تنظیم 
تنظیمات درستی  2ارزیابی 

پایین تر از حد 
انتظار

ناتوانی در انجام تنظیمات كاربردی و ارزیابی 
1صحت تنظیمات

کاربرد و سرویس دروگرها

 شرایط و زمان انجام عملیات درو 
هدف اصلی در زراعت علوفه، تولید علوفه با كیفیت است. برای رسیدن به چنین هدفی افزون بر آماده به كار 

و تنظیم بودن تجهیزات، شرایط برداشت هم مناسب باشد.
این شرایط عبارت اند از:

دارد.  علوفه درو شده  و كیفیت  مقدار  بر  اثر مستقیمی  علوفه  برداشت  زمان  رعایت  زمان برداشت علوفه: 
علوفه ای كه قبل از رشد كامل درو شود، حداكثر محصول را تولید نمی كند. چنانچه علوفه خیلی دیر درو شود 

و بیش از حد معین رشد كرده باشد، كیفیت آن كاهش می یابد. 
یک روش معمول برای انتخاب زمان صحیح درو یونجه و شبدر، درصد گیاهان به گل رفتن مزرعه است. این 
شاخص در مناطق گرم شاخص خوب و تعیین كننده است. در این مناطق وقتی 50  ـ20 در مزرعه به گل رفته 
باشد، زمان مناسب برداشت فرارسیده است. در مناطق سرد این شاخص چندان مطلوب نیست. در مناطق 

سرد سیری ارتفاع بوته و پاجوش های برآمده در قاعده طوقه هم تعیین كننده هستند.

گفت و گو
هریک از شرایط گیاهی نمایش داده شده در شكل )36( شرایط مناسب برداشت در چه مناطقی است. 

شکل36ـ درصد گلدهی در شرایط مختلف اقلیمی در زمان برداشت یونجه
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ادوات داخل مزرعه،  و  تراكتور  تردد  به دلیل  شرایط زمین: طبیعی است كه در هنگام درو مكانیزه علوفه 
رطوبت خاک باید به اندازه ای باشد كه باعث فشردگی بیش از حد بستر گیاه نشود. رطوبت زمان برداشت باید 
در حد گاور باشد. از آنجایی كه در برداشت علوفه خشک كردنی مانند یونجه از عملیات درو تا بارگیری كامل 
محصول حدوداً سه الی چهار روز زمان الزم است، بنابراین در هنگام درو بهتر است كه خاک گاور باشد تا هم 
در این فاصله زمانی، ریشه یونجه آب كافی برای رشد مجدد داشته باشد و هم زمین فشرده نشود. همچنین 
باید دقت شود كه میزان علوفه درو شده در هر روز نباید بیش از ظرفیت دستگاه بسته بند )بیلر( علوفه باشد.
در برداشت یونجه اصطالح صبح ـ بعد از ظهر در شرایط خوزستان رایج است یعنی صبح مورر زده شود و 

بعدازظهر روز بعد ریک زده شود و عمل بسته بندی در همان روز یا ساعت 10 روز بعد انجام شود.
روش های درو با دروگرها: انتخاب روش درو مناسب باعث باال بردن راندمان كاری دستگاه و كاهش استهالک 

دستگاه و تراكتور می شود. در دروگرهای عقب سوار معموالً دو روش متداول برداشت وجود دارد.
 مانند جوی و پشته در  الف( روش پیرامونی: این روش مناسب زمین هایی است كه اوالً دارای پستی و بلندیـ 
آبیاری نشتی ـ نباشند و ثانیاً شكل زمین به مربع و یا دایره نزدیک باشد. در این روش در صورت محدودیت 
در حركت تراكتور در بیرون از زمین، ردیف اول خالف عقربه ساعت و ردیف های بعدی در جهت عقربه های 

ساعت درو می شود.

شکل 37ـ روش درو پیرامونی

ب( روش رفت و برگشتی: این روش مناسب قطعاتی است كه طول زمین به مراتب بیش از عرض آن است 
یا به علت داشتن جوی و پشته و سایر موانع، تراكتور را نمی توان به راحتی و به طور مداوم در طول و عرض 

زمین حركت داد.

درو به روش رفت و برگشتی
ابزار، وسایل، تجهیزات و مواد مورد نیاز: ماشین دروگر آماده به كار و تنظیم شده، تراكتور، جعبه ابزار 

مكانیک عمومی، انواع پین، پارچه تنظیف
مراحل انجام کار:

  به لباس كار و تجهیزات ایمنی فردی مجهز شوید.  1

فعالیت

2

2

2

2

1

1

1

1

3

2

2

2

2
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2   همراه هنرآموز به محل نگهداری ماشین های كشاورزی واحد آموزشی وارد شوید.
3   دروگر را به تراكتور متصل كرده و در حالت حمل و نقل قرار دهید.

4   تراكتور حامل دروگر به وسیله فرد صاحب صالحیت تا ابتدای مزرعه، هدایت گردد.
5   در ابتدای قطعه زمین تعیین شده تراكتور را تحویل بگیرید.

6   دروگر را به حالت كار در آورید.
7   تنظیم های دروگر)تنظیم تراز و ارتفاع برش( را با توجه به شرایط بازنگری كنید.

8   بارعایت نكات ایمنی و اقدامات ضروری وارد مزرعه شده و در باالدست مزرعه و در ابتدای مسیر عرضی 
زمین قرار گیرید.

9   محل استقرار و جهت حركت را به تأیید هنرآموز برسانید.
10   محور انتقال توان را در حالت موتور گرد قرار داده و دور آن را در حالت 540 دور در دقیقه تنظیم كنید.
11   تراكتور را در دنده ای قرار دهید كه سرعت پیشروی آن حدود 8   ـ6 كیلومتر در ساعت باشد. )پس 
از تسلط به كار با دروگر و بسته به شرایط ناهمواری زمین و سنگالخی بودن آن، می توانید سرعت 

پیش روی را تا 11 كیلومتر در ساعت افزایش دهید.(
12   هم زمان با شروع حركت با استفاده از اهرم هیدرولیک دروگر را بر روی زمین قرار دهید.

13   باال دست زمین را )معموالً 2 یا 3 ردیف( درو كنید تا حركت میدان دور باالیی ایجاد شود. می توان 
برای له نشدن علوفه توسط تراكتور، در موقع درو در باالدست و پایین دست زمین بعد از هر رفت با 

دنده عقب به اول مزرعه برگشت و مسیر دوم و سوم را به همین ترتیب درو كرد.
14   بعد از درو كردن باالی مزرعه برای دور زدن با 
تراكتور به راحتی و بدون استفاده از دنده عقب، 
مطابق شكل 38 مسیر شماره 4 را شروع به درو 

كرده تا به انتهای مزرعه برسید.
15   با رسیدن به انتهای زمین، پایین مزرعه را همانند 
باالی آن 2 یا 3 ردیف درو كنید تا میدان دور 
پایینی ایجاد شود. در ادامه مسیر شماره 8 را به 

سمت باالی زمین درو كنید.
16   به همین ترتیب مسیر 9 و 10 و... را درو كرده 
زمین  عرض  انتهای  تا  قطعه  این  كه  به طوری 

به طور كامل درو شود.
17   سپس به قطعه ای كه مسیر 8 را درو كرده ایم 

رفته و همانند قطعه قبلی عمل درو را تا رسیدن به انتهای دیگر عرض زمین درو می كنید.
18   با تمام شدن دو قطعه كناری، تنها قطعه وسطی زمین می ماند كه آن را نیز همانند دو قطعه قبلی 

درو كنید.
19   در طول مسیرها، ضمن كنترل نحوه انجام كار به وضعیت كاركرد دروگر توجه كنید. 

5

6

7

3

2

1

4

8

9

شکل 38ـ درو به روش رفت و برگشتی قطعه بندی شده
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برای سرویس هر دروگر باید از كتابچۀ راهنمای همان دروگر استفاده كنید و دستورات ایمنی را به طور كامل 
و به صورت جدی رعایت نمایید. 

توجه: در صورت تغییر صدای دروگر، تراكتور را متوقف نموده و انتقال توان به دروگر را قطع كنید. تا 
ایستادن كامل ماشین دروگر )بشقاب ها، استوانه ها یا شانه برش( به دستگاه نزدیک نشوید.

20   در صورتی كه در مسیر حركت مانعی بزرگ و جود داشته باشد با تغییر مسیر و یا متوقف كردن دوران 
محور انتقال توان و باال بردن دروگر با سرعت پایین از مانع رد شوید.

21   عكس، فیلم، توضیحات هنرآموز و یافته های خود را درگزارش بیاورید.

سرویس و نگهداری دروگرها

سرویس دروگرهای علوفه
پارچه  ابزار مكانیک عمومی،  تراكتور، جعبه  نیاز: ماشین دروگر،  ابزار، وسایل، تجهیزات و مواد مورد 

تنظیف، روغن موتور و گریس، روغن دان و گریس پمپ، قطعات یدكی 
مراحل انجام کار:

  دستگاه كاماًل شست وشو داده و تمیز كنید.  1
2   در اول فصل كار و پس از هر 10 ساعت كار، 

شود. گریس كار  گریس خورها 
3   در موقع شروع كار قسمت های لوالیی دستگاه 
از  نیز  كار  حین  در  و  شود.  روغن كاری  حتماً 
اطمینان  لوالیی  قسمت های  نبودن  خشک 

كنید. حاصل 
4   میزان روغن درون جعبه دنده دستگاه بررسی و 

تنظیم كنید )تعویض یا سرریز(.
توجه: در دروگر استوانه ای قسمت جعبه دنده با گریس مخصوص پر شده است. در صورت تعمیر شدن 
دستگاه یا هر 500 ساعت و یا هر دو سال یک بار هر كدام كه زودتر اتفاق افتاد محفظه را خالی كرده و 

كاماًل تمیز نمایید سپس تا زیر محور گاردان را با گریس توصیه شده در كتابچۀ راهنما، پر كنید.
5   به صورت دوره ای پیچ و مهره ها را بررسی و در صورت نیاز، آنها را به اندازۀ الزم محكم كنید.

6   دروگر را پس از هر بار عملیات درو تمیز كنید تا ضمن سالم ماندن قطعات، در صورت صدمه دیدگی، 
عیوب احتمالی به راحتی مشاهده و رفع شود.

توجه: در دروگرهای شانه ای در صورتی كه بقایای گیاهی به جا مانده روی شانه به موقع تمیز نشوند، 
سفت خواهد شد كه این سفتی و سختی باعث صدمه دیدن و خرابی ماشین می شود. 

7   قطعات فرسوده یا معیوب را شناسایی، تعمیر و یا تعویض نمایید.

روغن =روزانه در حین کار
گریس =

شکل39ـ محل قرار گیری گریس خورها در دروگر استوانه ای

فعالیت
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8   در پایان فصل كار دروگر را در محل سرپوشیده انبار كنید. قبل از انبار كردن دروگر آن را سرویس 
نموده، قسمت های صیقلی را كه ممكن است در معرض هوا زنگ بزند با مواد مناسب مانند ضد زنگ، 

مواد روغنی و غیره بپوشانید و عیوب احتمالی دستگاه را بررسی و نسبت به رفع عیب اقدام كنید.
9   عكس، فیلم، توضیحات هنرآموز و یافته های خود را درگزارش بیاورید.

ارزشیابی مرحله برداشت یونجه با دروگر

مراحل کار
شرایط عملکرد

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

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

برداشت 
یونجه با 
دروگر

مزرعه یونجه، دروگر )بشقابی 
یا شانه ای(، تراكتور

باالتر از حد 
انتظار

تعیین رطوبت خاک در زمان برداشت، تعیین 
زمان برداشت، تعیین روش برداشت، تنظیم 
سرعت پیشروی، درو علوفه به وسیله دروگر 
تجزیه  دروگر،  سرویس  شانه ای(،  یا  )دوار 
عملكرد  بر  برداشت  تاریخ  اهمیت  تحلیل  و 

كمی و كیفی  علوفه

3

در حد انتظار
تعیین طوبت خاک در زمان برداشت، تعیین 
زمان برداشت، تعیین روش برداشت، تنظیم 
سرعت پیشروی، درو علوفه به وسیله دروگر 

)دوار یا شانه ای(، سرویس دروگر

2

پایین تر از حد 
1ناتوانی در دروی یونجه به وسیله دروگرانتظار
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ارزشیابی شایستگی دروِی مکانیزه گیاهان علوفه ای )یونجه(

شرح کار:
1ـ آماده به كاركردن حداقل یک نوع از ماشین های دروگر )دوار یا شانه ای( 2ـ تنظیم حداقل یک نوع از ماشین های دروگر )انتخابی ردیف1( 

3ـ تعیین شرایط و زمان انجام درو 4ـ تعیین روش درو علوفه 5 ـ انجام عملیات درو علوفه با دروگر

استاندارد عملکرد: تعیین زمان برداشت یونجه را تعیین كرده با استفاده از حداقل با یک نوع دروگر پس از آماده به كار كردن آن در گروه های 
4  نفره 500 متر را برداشت كرده و در پایان دروگر را سرویس نمایند.

شاخص ها:
1ـ شناسایی اجزاء دروگر، بازدید قبل از راه اندازی دروگر را انجام دهد، اتصال دروگر به تراكتور را انجام دهد، دروگر را به عنوان هدایت كند.

2ـ شناسایی ساز و كار تنظیمات، ارتفاع برش را تنظیم كند، تنظیم شناوری دروگر.
3ـ رطوبت خاک زمان برداشت را تعیین كند، زمان برداشت را از نظر رشد تعیین كند.

4ـ درو به روش پیرامونی را تحلیل كند، تحلیل درو به روش رفت و برگشتی تحلیل كند.
5ـ تنظیم سرعت پیشروی، درو علوفه را با حداقل یک نوع دروگر )دوار یا شانه ای( انجام دهد، سرویس دروگر را پس از پایان كار انجام دهد.

شرایط انجام کار:
مزرعه یونجه آماده درو

ابزار و تجهیزات:
ماشین دروگر، تراكتور، جعبه ابزار مكانیک عمومی، پارچه تنظیف، روغن موتور و گریس، روغندان و گریس پمپ، قطعات یدكی

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف
1آماده سازی دروگر1
1تنظیم دروگر2
2برداشت یونجه با دروگر3

با  نگرش:  و  زیست محیطی  توجهات  بهداشت،  ایمنی،  غیرفنی،  شایستگی های 
استفاده از لوازم ایمنی كار و رعایت نكات زیست محیطی و اخالق حرفه ای با جلوگیری از 

2هدر رفت محصول مزرعه یونجه را درو كند.

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.
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برداشت علوفه با چاپر

برداشت ذرت علوفه ای
ذرت یكی از گیاهان با ارزش غذایی بسیار عالی جهت تأمین نیاز غذایی دام و طیور می باشد كه به دو صورت 
دانه ای و علوفه ای قابل برداشت و مصرف است. در برداشت دانه ای، دانه از بوته ذرت جدا می شود و در برداشت 
علوفه ای، بوته ذرت به طور كامل درو و خرد می گردد، سپس ذرت خرد شده سیلو می شود تا تخمیر شده و 

برای مصرف دام آماده گردد.
مهم ترین شرایط ذرت برای سیلو كردن عبارت اند از:

 قطعات ذرت خرد شده دارای کیفیت برش مناسب و هم اندازه باشند   1
مقطع برش خورده علوفه باید یک شكل و 
یک اندازه بوده و مقطع آن دارای له شدگی 
لهیده  قسمت های  زیرا  نباشد.  پارگی  یا 
شده استعداد فسادپذیری باالیی داشته و 
ممكن است تمام محصول سیلو شده را 
ضایع كرده یا ارزش تغذیه ای آن را كاهش 

داده و یا بد هضم نماید )شكل 40(.

ذرت الف( برش نادرست علوفه آب  شدن  خارج  ب( 
نامناسب برش  اثر  در 

ج( برش صحیح علوفه

شکل 40ـ کیفیت خرد شدن ذرت
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2  برداشت ذرت علوفه ای در مرحله مناسب از رشد انجام شود )شکل 41(
در برداشت ذرت باید مقدار آب موجود در ساقه، برگ و دانه ها به اندازه مطلوب 
ذكر   % 35 را حدود  مرحله  این  در  زنده  توده  در  رطوبت  در صد  باشد.  رسیده 
وضعیت  به  توجه  با  می توان  را  مطلوب  اندازه  این  به صورت صحرایی  می كنند. 

داد:  زیر تشخیص  به صورت  بوته ذرت  ظاهری 
 گل آذین نر )انتهای بوته( از هم باز بوده و دو پرچم پایینی به صورت افقی قرار گیرد.   

 رنگ كاكل بالل باید قهوه ای تیره باشد.  

پایینی بالل  واقع در یک سوم  دانه های  به طوری كه  باشند  دانه ها زرد شده     

باشند. سفت 
 برگ های پایینی، خشک شده باشند.  

 ماشین های برداشت ذرت علوفه ای 
به طور كلی، برای درو، خرد كردن ذرت 
علوفه ای در مزرعه و هدایت آن به داخل 
تریلر یا كامیون از ماشین برداشت ذرت 
این  می شود.  استفاده  چاپر  یا  علوفه ای 
ماشین ها از نظر تأمین توان مورد نیاز، 
به دو دسته خودگردان و كششی تقسیم 
آن  خودگردان  ماشین های  می شوند. 
دسته هستند كه مجهز به موتور محرک 
می باشند )شكل 42( حال آنكه در نوع 
كششی، به یک منبع تأمین كننده توان 
مانند تراكتور احتیاج است )شكل 43(.

شکل 41  ـ ذرت آماده برداشت

لوله تخلیه

موتور محرک

کابین راننده

واحد تغذیه

دماغه خورشیدی

شکل 42ـ چاپر خودگردان

شکل 43ـ چاپر کششی پشت تراکتوری

منحرف کننده

اهرم های کنترل

گاردان

مالبند
دماغه دو ردیفه

غلتک های تغذیه

لوله تخلیه
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را  علوفه  ساقه  حركت  حین  در  ماشین  نوع  دو  هر 
از چند سانتی متری سطح زمین درو كرده یا علوفه 
درو شده را از روی زمین بلند كرده و به واحد برش 
هدایت می كنند. علوفه در واحد برش به اندازۀ یكسان 
بریده شده و با شتاب ایجاد شده، توسط لولۀ تخلیه 

وارد ماشین حمل می شوند )شكل 44(.

شکل 44ـ برداشت ذرت به وسیله چاپر خودگردان

 اجزای چاپر 
اجزای ماشین های برداشت ذرت علوفه ای را با توجه به وظایفی كه برعهده دارند می توان در پنج واحد زیر 

نمود: دسته بندی 
 واحد درو و هدایت محصول )هد یا دماغه(: دروی علوفه یا برداشت علوفه درو شده و هدایت محصول به   1

واحد تغذیه در این قسمت انجام می شود.
2  واحد تغذیه: واحد تغذیه از تعدادی غلتک تشكیل شده است كه وظیفه دارند علوفه را از دماغه گرفته و 

به صورت یكنواخت به واحد برش هدایت كنند.
3  واحد برش: خرد كردن ذرت و هدایت آن به سمت واحد تخلیه در این قسمت انجام می گیرد.

4  واحد تخلیه: وظیفه این قسمت، هدایت محصول خرد شده به ماشین حمل می باشد.
5  واحد انتقال قدرت: این واحد وظیفه انتقال توان به سایر واحدهای ماشین را دارد و شامل چند جعبه دنده، 

گاردان، تسمه و زنجیر و تجهیزات ایمنی می باشد )شكل 45(.

ب( حرکت علوفه در واحدهای ماشینالف( موقعیت واحدها روی ماشین

شکل 45ـ واحدهای تغذیه، برش، بالل خردکن، شتاب دهنده و تخلیه در چاپر 
خودگردان

لوله تخلیه

واحد شتاب دهنده

بالل خردکن

واحد برش

واحد تغذیه

شتاب دهنده

لوله تخلیه

بالل خردکن

واحد برش

واحد تغذیه
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ارزشیابی مرحله آماده سازی چاپر

مراحل کار
شرایط عملکرد

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

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

آماده سازی 
چاپر

مزرعه ذرت علوفه ای، 
تراكتور، چاپر، جعبه ابزار 

مكانیک عمومی

باالتر از حد 
انتظار

هر  وظیفه  تحلیل  و  چاپر  اجزای  شناسایی 
اتصال  چاپر،  راه اندازی  از  قبل  بازدید  جزء، 

تراكتور به  چاپر 
3

شناسایی اجزای چاپر، بازدید قبل از راه اندازی در حد انتظار
2چاپر، اتصال چاپربه تراكتور

پایین تر از حد 
1ناتوانی در آماده به كار كردن چاپرانتظار

 تنظیم ماشین برداشت ذرت علوفه ای 
در صورتی كه محصول برداشت شده توسط ماشین برداشت ذرت علوفه ای كیفیت و اندازه مطلوب را خواهد 
داشت كه تنظیمات مورد نیاز واحدهای مختلف آن به درستی انجام شده باشد. با توجه به اهمیت باالی این 

تنظیمات، تنظیمات تک تک واحدهای این ماشین در ادامه بررسی می شود.
واحد درو و هدایت محصول )هد یا دماغه(: ماشین های برداشت ذرت علوفه ای ممكن است به انواع متفاوتی 

از دماغه مجهز باشند. )شكل 46(

شکل 46ـ انواع دماغه های قابل نصب بر روی دستگاه برداشت ذرت علوفه ای

دماغه ردیفیدماغه خورشیدی

شناسایی اجزای ماشین چاپر
پس از مجهز شدن به لباس كار و تجهیزات ایمنی فردی، همراه هنرآموز به محل نگهداری ماشین های 
كشاورزی واحد آموزشی، وارد شوید. اجزای ماشین های دروگر ذرت )چاپر( را مورد بازشناسی قرار دهید. 
یكسانی و تفاوت های بین انواع چاپر موجود در واحد آموزشی و در صورت امكان منطقه و تصاویر این 

كتاب را مقایسه و گزارش نمایید.

فعالیت
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به  دماغه  كشور،  در  متداول  ماشین های كششی  در 
صورت سه شاخه است و دو دهانه دارد )شكل  47(. 
در  را  ذرت  ردیف  دو  پیشروی  حین  در  دهانه ها 
برگرفته، درو می كنند. در زیر دماغه ها كفشكی نصب 
به وسیله  از سطح زمین  ارتفاع دماغه  شده است كه 
از  را  آنكه كفشک، دماغه  تثبیت می شود. ضمن  آن 
محافظت  زمین  با  برخورد  هنگام  احتمالی  صدمات 
نقاله  زنجیرهای  دارای  دماغه  شاخه های  می نماید. 

 . هستند

شکل 47ـ دماغه چاپر دو ردیفه کششی

منحرف کننده

ده
کنن

دا
 ج
یم
نظ
ه ت
یر
تگ
دس

رو
د ه 

یغ
ت

ک
ش
کف

البر
ر با

جی
زن

نصب  قاشقک هایی  مساوی  فاصله  با  زنجیرها  روی 
شده است. زنجیرها ضمن حركت دورانی، ساقه های 
ذرت را به كمک قاشقک ها به انتهای دهانه می كشند 
تا پس از درو به وسیله تیغه های بیضی و Z شكل زیر 
دماغه، به سمت واحد تغذیه هدایت شوند )شكل  48(. 

شکل 48ـ شکل تیغه های بیضی و Z شکل

تنظیم دماغه در چاپر دو ردیفه تراکتوری
ابزار، وسایل، تجهیزات و مواد مورد نیاز: تراكتور، چاپر، جعبه ابزار مكانیک عمومی، انواع پین، پارچه 

تنظیف، دفترچه راهنمای كار و سرویس مخصوص همان مدل
مراحل انجام کار:

  به لباس كار و تجهیزات ایمنی فردی مجهز شوید.  1
2   وضعیت استقرار دماغه را با توجه به شرایط زمین تنظیم كنید.

  برای برداشت ذرت در زمین نرم، قسمت قطور قطعه تنظیم ارتفاع را زیر جعبه دنده قرار دهید)شكل 48(.  

  برای برداشت ذرت در سطح ناهموار، قسمت باریک قطعه تنظیم ارتفاع را زیر جعبه دنده قرار دهید.  

  برای برداشت ذرت در شرایط عادی برداشت محصول، قطعه تنظیم ارتفاع را عمود بر جهت حركت   

قرار دهید )شكل 49(.

فعالیت
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تشكیل  غلتک  تعدادی  از  تغذیه  واحد  تغذیه:  واحد 
شده است كه در مجاورت هم و دو به دو روی هم قرار 
باالیی در جهت عكس غلتک های  دارند. غلتک های 
خود  محل  در  شناور  به صورت  و  می چرخند  پایینی 
قرار دارند تا بتوانند با تغییر حجم علوفه ورودی تغییر 
موقعیت بدهند. سرعت غلتک های تغذیه را می توان 
با استفاده از جعبه دنده محرک آن در سه وضعیت 

تنظیم كرد )شكل 52(.

3   صفحه جداكننده قاب محافظ علوفه را با استفاده از دستگیره های آن در جهت های باال و پایین و 
همچنین به صورت دور یا نزدیک به ماشین تنظیم كنید )شكل 50(.

باالبر را در جهت های طولی و همچنین به صورت دورانی  4   هدایت كننده علوفه به طرف زنجیر های 
تنظیم كنید )شكل 51(

5   در گزارش تنظیمی ضمن نمایش تصاویر، ارزیابی و نتیجه گیری خود را درج نمایید.

)ب()الف(

شکل 49 

شکل 50 ـ دستگیره های تنظیم صفحه 
جدا کننده محافظ علوفه

شکل 51  ـ هدایت کننده علوفه و پیچ های 
تنظیم آن

سوراخ های 
تنظیم دورانی

سوراخ های 
تنظیم طولی

دستگیره تنظیم عمودی

دستگاه تنظیم افقی

شکل 52  ـ جعبه دنده تنظیم سرعت باردهی غلتک های 
تغذیه

اهرم تنظیم

I: باردهی آرام   II: باردهی متوسط  III: باردهی سریع
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تعیین  در  تغذیه  غلتک های  باردهی  سرعت  تغییر 
اندازه طول برش تأثیر دارد. در جدول1 اندازه طول 
تغذیه  غلتک های  باردهی  وضعیت  به  نسبت  برش 

است.  شده  مشخص 
mm mm mm

I

III
III

II

III

21

27

56

10/5

13/5

28

5

7

14

جدول 1ـ تنظیم طول برش ذرت علوفه ای

تنظیم جهت دوران غلتک های تغذیه: انتقال نیرو به 
غلتک های تغذیه توسط جعبه دنده ای به نام جعبه دنده 
این جعبه دنده  از  استفاده  با  انجام می گیرد.  معكوس 
كرد  معكوس  یا  متوقف  را  غلتک ها  دوران  می توان 

)شكل  53(.
این عمل جهت جلوگیری از ورود مواد مخرب یا بار 
تنظیم  برای  دیگر  به  عبارت  است.  ماشین  به  اضافه 
كه  مواقعی  در  همچنین  است  علوفه  تغذیه  میزان 
و  برش  واحد  به  علوفه  اندازۀ  از  بیش  ورود  علت  به 
دستگاه  هادی،  لولۀ  در  شده  خرد  علوفه  جمع شدن 
تحت فشار قرار گرفته و از كار افتاده باشد با برعكس 
وارد  علوفه  تغذیه،  غلتک های  چرخش  جهت  كردن 
واحد برش نمی شود و علوفه های خرد شدۀ قبلی به 
بیرون كشیده شده، جا برای علوفه جدید باز می شود.

تنظیم سرعت غلتک های تغذیه
با استفاده از دفترچه راهنمای كار و سرویس ماشین با توجه به نوع و مدل چاپر و داده های فرضی در 
مورد طول قطعات برش، وضعیت باردهی را تعیین و اهرم مربوطه را در وضعیت مناسب قرار دهید. از 

تغییرات و مشاهدات خود عكس و فیلم برای گزارش تهیه كنید. 

فعالیت

O: وضعیت توقف
V: وضعیت حرکت به جلو
R: وضعیت برگشت علوفه

شکل 53  ـ تنظیم جهت دوران غلتک های تغذیه

VOR
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واحد برش: ذرت درو شده پس از عبور از واحد تغذیه 
وارد واحد برش می شود. واحد برش شامل یک استوانه 
زاویه  با فاصله و  تیغه  تعدادی  دوار است كه روی آن 
تیغه ها  تعداد  و  فاصله  زاویه،  گرفته اند.  قرار  مساوی 
روی استوانه قابل تنظیم است. با دوران استوانه و عبور 
تیغه های متحرک از مقابل تیغه های ثابت مواد ورودی به 
اندازه های مشخص بریده می شوند و به خارج از محفظه 

خردكن هدایت می شوند. )شكل 54(
در چاپرهای خود گردان، مواد پس از خروج از استوانه 
خردكن وارد قسمت شتاب دهنده می شوند و بعد توسط 

لوله تخلیه به داخل ماشین حمل، هدایت می گردند. 

تیغه متحرکاستوانه برش

صفحه مقعر شکل 
با کمان بلند تیغه ثابت

ورود بوته های ذرت

صفحه مقعر شکل با 
کمان کوتاه

شکل 54ـ واحد برش

واحد دوباره خردکن: وقتی كه بوته ذرت وارد استوانه 
برش می شود بالل ذرت مانند قسمت های دیگر ذرت 
به قطعات مساوی برش داده می شود ولی با این حال 
مغذی  مواد  و  پروتئین  حاوی  كه  بالل  دانه های 
می باشند همچنان روی چوب بالل باقی می مانند كه 
هضم آن برای دام مشكل است. واحد دوباره خردكن، 
چوب بالل را خرد می كند و دانه ها را باز می كند تا 

پروتئین در داخل علوفه پخش شود. )شكل 55( 
شکل 55  ـ استوانه های واحد دوباره خردکن

تنظیم جهت دوران غلتک های تغذیه
با استفاده از دفترچه راهنمای كار و سرویس ماشین با توجه به نوع و مدل چاپر، اهرم تغییر دهنده جهت 
دوران غلتک های تغذیه را در وضعیت های مختلف قرار داده و تغییرات ناشی از عمل خود را مشاهده 

كرده و مستندسازی نمایید. 

فعالیت

تنظیمات واحد خردکن
سرویس  و  كار  راهنمای  دفترچه  از  استفاده  با 
ماشین با توجه به نوع و مدل چاپر، تیغه های برش 

نمایید. تنظیم  را  متحرک  و  ثابت 
توجه: تیغه ثابت در تمام انواع ماشین های برداشت 
كه  شود  تنظیم  گونه ای  به  باید  علوفه ای  ذرت 
فاصله آن از تیغه های متحرک در نقطه برش 0/2 

 )56 )شكل  باشد.  میلی متر 
شکل 56ـ موقعیت تیغه های برش

تیغه متحرک

غلتک تغذیه

تیغه ثابت

فعالیت



پودمان 4: دروی مکانیزه گیاهان علوفه ای )یونجه(

177

واحد تخلیه: واحد تخلیه شامل لوله تخلیه و تجهیزات مربوط به جابه جایی لوله است. چون محصول مستقیماً 
بعد از برش وارد ماشین حمل می شود، متناسب بودن ارتفاع لوله تخلیه با ماشین حمل و كنترل لوله در 

جهت های مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
لوله تخلیه دارای سه نوع حركت است:

 حرکت چرخشی: لوله تخلیه از قسمت گلویی حركت چرخشی   1
دارد، این چرخش به راننده امكان می دهد كه كنترل طولی محصول 

خروجی را انجام دهد. )شكل 57( 

2  حرکت عمودی کالهک سر لوله: كالهک سر لوله به سمت باال 
و پایین حركت عمودی دارد. این حركت به راننده امكان می دهد تا 

حركت عرضی محصول از خروجی را كنترل كند. )شكل 58 ( 

3  حرکت عمودی حمل و نقل: در حالت حمل و نقل لولۀ تخلیه 
به سمت عقب ماشین باید قرار گیرد. در چاپرهای خودگردان لوله 
قرار  خود  مخصوص  نشیمنگاه  در  نقل  و  حمل  حالت  در  تخلیه 
نمی باشد  لوله  نشیمنگاه  دارای  ردیفه  دو  چاپرهای  اما  می گیرد 

 .)59 )شكل 

از  قبل  خودگردان  ماشین های  در  پرتاب:  و  شتاب دهنده  واحد 
نام  به  قسمتی  از  شود  تخلیه  لوله  وارد  شده  خرد  محصول  اینكه 
شتاب دهنده عبور می كند تا شتاب بیشتری گرفته و مسیر تخلیه 
را به راحتی طی كند. شتاب دهنده یک استوانه دوار است كه روی 
و  می چرخند  باال  سرعت  با  خاص  دندانه های  با  تیغه  تعدای  آن 
به محصول خرد شده نیروی زیادی وارد می كند تا محصول برای 

بگیرد )شكل 60(.  لوله شتاب  از  خروج 

دقت کنید: فاصله، زاویه و تعداد تیغه های متحرک روی استوانه برش قابل تنظیم است.
از تغییرات و مشاهدات خود عكس و فیلم برای گزارش تهیه كنید. 

شکل 57  ـ حرکت چرخشی لوله

شکل 58  ـ حرکت عمودی کالهک لوله تخلیه

ـ وضعیت لوله تخلیه در حالت حمل و نقل شکل 59  

شکل 60  ـ شتاب دهنده
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ارزشیابی مرحله تنظیم چاپر

مراحل کار
شرایط عملکرد

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

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

تنظیم چاپر
مزرعه ذرت علوفه ای، 

تراكتور، چاپر، جعبه ابزار 
مكانیک عمومی

باالتر از 
حد انتظار

تنظیم هد یا دماغه )تنظیم وضعیت استقرار دماغه با توجه به شرایط 
زمین، تنظیم صفحه جداكننده قاب محافظ علوفه، تنظیم هدایت كننده 
سرعت  )تنظیم  تغذیه  واحد  تنظیم  باالبر(،  زنجیرهای  طرف  به  علوفه 
غلتک های تغذیه، تنظیم جهت دروان غلتک های تغذیه(، تنظیم واحد 
با  چاپر  تنظیمات  رابطه  تحلیل  و  تجزیه  تخلیه(،  لوله  )تنظیم  تخلیه 

عملكرد كمی و كیفی علوفه

3

در حد 
انتظار

تنظیم هد یا دماغه )تنظیم وضعیت استقرار دماغه با توجه به شرایط 
زمین، تنظیم صفحه جداكننده قاب محافظ علوفه، تنظیم هدایت كننده 
علوفه به طرف زنجیرهای باالبر(، تنظیم واحد تغذیه واحد تغذیه )تنظیم 
سرعت غلتک های تغذیه، تنظیم جهت دوران غلتک های تغذیه(، تنظیم 
واحد برش )تنظیم واحد خردكن(، تنظیم واحد تخلیه )تنظیم لوله تخلیه(

2

پایین تر از 
1ناتوانی در تنظیم چاپرحد انتظار

تنظیم لوله تخلیه در چاپر دو ردیفه تراکتوری
  با كمک اهرم كنترل جهت لوله تخلیه، لوله تخلیه را در جهت های مختلف بچرخانید )شكل 61(.   1

2   با استفاده از اهرم كنترل كالهک، موقعیت آن را تغییر دهید.
3   لوله تخلیه را در موقعیت حمل و نقل قرار دهید )شكل 62(.

4   از تغییرات و مشاهدات خود عكس و فیلم برای گزارش تهیه كنید. 

شکل 62  ـ چرخ دنده دوران لوله

اهرم کنترل جعبه دنده 
معکوس

 اهرم کنترل 
کالهک

اهرم کنترل جهت لوله

شکل 61  ـ اهرم های کنترل در اختیار کاربر

فعالیت

سرویس ماشین برداشت ذرت علوفه ای: عملیات سرویس و نگهداری به موقع الزمه استفاده صحیح و مفید 
از ماشین برداشت ذرت علوفه ای می باشد. این سرویس ها شامل: روغن كاری، تمیز كردن و بازرس قطعات، 

تعویض یا تعمیر قطعات، بازدید قسمت های متحرک مانند زنجیر، تسمه و چرخ دنده ها و غیره می باشد.
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سرویس ماشین برداشت ذرت علوفه ای
تنظیف،  پارچه  عمومی،  مكانیک  ابزار  جعبه  كششی،  چاپر  نیاز:  مورد  مواد  و  تجهیزات  ابزار، وسایل، 

مدل همان  مخصوص  سرویس  و  كار  راهنمای  دفترچه 
مراحل انجام کار:

  به لباس كار و تجهیزات ایمنی فردی مجهز شوید.  1
2   جعبه دنده ها را روغن كاری كنید.

به وسیله روغن  باید  تا 67( كه  توجه: در چاپر دو ردیفه 5 جعبه دنده وجود دارد)شكل های 63 
از هر 80 ساعت كار كنترل شود. SAE90 پرشده و مقدار و كیفیت آن پس 

3   گریس خورهای ماشین را در زمان های مشخص شده در دفترچه راهنما، گریس كاری كنید و برای 
اینكه گریس به همه قسمت ها برسد پس از گریس كاری دستگاه را چند دقیقه ای به كار اندازید.

4   كشش زنجیرها و تسمه ماشین را كنترل و برابر دستورالعمل، تنظیم كنید.
دقت کنید: هنگام انجام سرویس موارد زیر باید رعایت شود:

  ماشین خاموش باشد و كلیه قسمت های گردنده، كاماًل از حركت بازایستاده باشند.  

  ماشین، بر روی سطح صاف قرار داشته باشد.  

  لباس كار بیش از حد تنگ یا گشاد نباشد.  

  از ریختن روغن و مواد سوختی و یا آب، در جایگاه سرویس كاری خودداری شود.  

5   در گزارش خود در مورد تنظیمات مختلف در چاپر، ضمن نمایش تصاویر، ارزیابی و نتیجه گیری خود 
را درج نمایید.

محل کنترل و ریختن روغن
محل کنترل و 
ریختن روغن

شکل 64  ـ جعبه دنده اصلیشکل 63  ـ جعبه دنده معکوس کننده

شکل 65  ـ جعبه دنده 
باردهی غلتک های تغذیه

شکل 66  ـ جعبه دنده 
زانویی تیغه درو

شکل 67  ـ جعبه دنده 
دوکفه ای

محل کنترل و ریختن روغن
محل کنترل و 
ریختن روغن محل کنترل و 

ریختن روغن

فعالیت
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 حمل و نقل ماشین های برداشت ذرت علوفه ای 
به  این ماشین ها به صورت كششی  تراكتور متصل شوند.  به  باید  برای حركت و كار  ماشین های دو ردیفه 
تراكتور متصل می شوند. اتصال چاپرهای كششی همانند ادوات كششی است. بعد از اتصال صحیح مالبند به 
چاپر، اتصال محور انتقال توان تراكتور با محور انتقال نیروی ماشین صورت می گیرد و جهت حركت دماغه 

اتصال شیلنگ هیدرولیک ماشین به تراكتور انجام می شود.
در هنگام برداشت علوفه، تراكتور در كنار ذرت های چیده نشده حركت می كند و چاپر، در پشت و سمت 
راست تراكتور قرار می گیرد اما حمل و نقل ماشین در جاده به دلیل عرض زیاد دستگاه و تراكتور مشكل 
خواهد بود. بنابراین، چاپرهای كششی دارای امكاناتی برای تغییر و ضعیت از حالت حمل و نقل به حالت كار 

و بالعكس می باشند.

اتصال چاپر دو ردیفه به تراکتور
  تراكتور را پس از بازدیدهای اولیه روشن نموده و با دنده عقب به سمت چاپر حركت دهید.  1

2   ارتفاع پایه نگهدارنده چاپر را متناسب با تراكتور 
تنظیم كنید) شكل 68(

مالبند ذرت  به سمت عقب،  تراكتور  3   با هدایت 
خردكن و چاپر را با پین مناسب متصل كنید.
4   بعد از اتصال ماشین به تراكتور جک نگهدارنده 
را به طرف عقب بگردانید و مهار كنید )شكل 

68 راست( 
محور  و  تراكتور  توان دهی  محور  به  را  5   گاردان 
ماشین متصل كرده و از قفل شدن آن مطمئن 

شوید 
دقت کنید: )شكل 69(

  كالچ گاردان به سمت ماشین باشد.  

  پوسته گاردان را توسط زنجیر مهار شده باشد.  

  میله گاردان روی پایه نگهدارنده قرار گرفته باشد.  

  شیلنگ هیدرولیک از محل های مخصوص عبور   

كرده باشد تا در حین حركت صدمه نبیند.
به  كردن  تمیز  از  پس  را  هیدرولیک  6   شیلنگ 

كنید.  متصل  تراكتور  هیدرولیک  خروجی 

شکل 68  ـ پایه نگه دارنده در حالت حمل و نقل )راست( و 
در حالت استراحت )چپ(

دستگیره 
تنظیم ارتفاع

شکل 69  ـ اتصال گاردان به چاپر و مهار پوسته و شیلنگ

زنجیر

پایه گاردان

گاردان

فعالیت
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قرار دادن چاپر دو ردیفه در حالت های حمل و نقل و کار
ابزار، وسایل، تجهیزات و مواد مورد نیاز: تراكتور، چاپر، جعبه ابزار مكانیک عمومی، انواع پین، پارچه 

تنظیف، دفترچه راهنمای كار و سرویس مخصوص همان مدل
مراحل انجام کار:

  به لباس كار و تجهیزات ایمنی فردی مجهز شوید.  1
پین  به  متصل  كه  طنابی  و  بنشینید  راننده  صندلی  2   روی 
آزاد كن شاسی در پشت صندلی روی دستگاه قرار دارد بكشید 

تا پین آزاد شود )شكل 70(. 
دقت: پشت ماشین چاپر مانعی و جود نداشته باشد.

3   در حالی كه طناب را در حالت كششی نگه داشته اید، تراكتور 
را به آرامی به عقب برانید و به طور هم زمان، فرمان را كمی به 

راست بچرخانید.
4   آن گاه كه چاپر در پشت تراكتور قرار گرفت، طناب را رها كنید تا پین به محل خود برگردد.

توجه: در صورت نبودن امكان حركت دادن چاپر به عقب، پشت چرخ خارجی آن مانعی قرار داده، 
مراحل باال را تكرار كنید.

5   برای قرار دادن چاپر در وضعیت كار، در حالی كه طناب را كشیده و تراكتور را به سمت جلو می رانید، 
فرمان را كمی به طرف چپ بچرخانید. اگر جابه جا نشد، جلوی چرخ خارجی ماشین مانعی قرار داده 

و عملیات را تكرار كنید.

شکل70ـ طناب آزادکننده پین

راه اندازی اولیه و آماده به کار نمودن ماشین: قبل از انجام عملیات برداشت الزم است ماشین را در حالت 
بدون بار راه اندازی و آزمایش كنید.

فعالیت

قرار دادن چاپر دو ردیفه در حالت های حمل و نقل و کار
پارچه  ابزار مكانیک عمومی،  تراكتور، جعبه  به  ابزار، وسایل، تجهیزات و مواد مورد نیاز: چاپر متصل 

راهنمای كار و سرویس مخصوص همان مدل تنظیف، دفترچه 
مراحل انجام کار:

  با لباس كار و تجهیزات ایمنی فردی سوار تراكتور شوید.  1
2   دماغه را با كمک اهرم هیدرولیک بر روی زمین گذاشته، چاپر را در وضعیت كار قرار دهید.

3   یک بار دیگر اتصاالت و تنظیمات و سرویس ها را بررسی كنید تا مطمئن شوید كه همه شرایط برای 
كار مهیا است.

4   اهرم راه اندازی كه در پشت صندلی در دسترس راننده قرار دارد را در وضعیت خالص )وسط( قرار 
دهید.

5   به وسیله اهرم جعبه دنده باردهی، غلتک های تغذیه را در سرعت مناسب قرار دهید )شكل 14(. 
6   محور انتقال توان را به كار اندازید.

فعالیت
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 اجرای عملیات برداشت 
بتوان ضمن  تا  گیرد  برنامه ریزی شده صورت  به صورت  باید  چاپر،  با  علوفه سیلو شدنی  برداشت  عملیات 

برد. باال  امكان  تا حد  را  ماشین  یا ظرفیت مزرعه ای  بازده كاری  زمان،  و  صرفه جویی در هزینه 
مسیر حرکت ماشین: حركت تراكتور حامل چاپر های ردیفی بایستی در راستای ردیف های كاشت باشد. در مورد 
چاپر های با هد خورشیدی هم هرچند مشكلی ایجاد نمی شود اما حركت در امتداد ردیف ها ترجیح داده می شود. 
جوی و پشته ها و سایر عوارض قبل از ورود چاپر بایستی حذف و اصالح گردد. با این حال راستای حركت به 

عوارض جزیی بایستی به ترتیبی انتخاب شود تا دستگاه در مسیر حركت با مانع جدی روبه رو نگردد.
لوله تخلیه رو به عقب قرار داده شده و ماشین حمل در پشت  در ماشین های خودگردان برای مسیر اول 
راستا حركت  تراكتور در یک  و  اینكه دستگاه  به  توجه  با  اما در چاپرهای كششی  ماشین حركت می كند. 
نمی كنند و چاپر در سمت راست تراكتور قرار می گیرد، مسیر حركت باید طوری انتخاب شود كه از له شدن 
باید  امكان  به همین منظور، در صورت  تراكتور جلوگیری شود.  برداشت نشده در زیر چرخ های  ساقه های 
مسیر اول را از كنار مزرعه طی نمود و اگر در اطراف یا وسط مزرعه مسیر خالی پیش بینی نشده باشد بهتر 
است به اندازه عرض تراكتور در طول مزرعه برداشت دستی صورت گیرد و سپس تراكتور وارد مزرعه شود.
انتخاب ماشین حمل مناسب: یكی از عوامل مهم در تعیین بازده كار ماشین برداشت ذرت سیلویی، ماشین 
حمل است. با وجودی كه تمام ماشین های برداشت ذرت علوفه ای دارای مالبند یدک كش عقب می باشند كه 
تریلر را مستقیماً می توان به آن متصل نمود اما بهتر است كه یک كامیون یا تراكتور جداگانه با تریلر مخصوص 

برای بارگیری و حمل علوفه برداشتی در نظر گرفته شود. 
نگهداری چاپر در فصل بیکاری: چاپر ها اعم از یدكش یا خودگردان، ماشین های گران قیمت و نسبتاً حساس 

هستند لذا بایستی در سرویس و نگهداری آن دقیق بود.

7   با گاز دستی دور موتور را به حدی برسانید كه محور انتقال توان با دور مناسب ) با شقت 6 خار 540 
و با شفت 21 خار 1000 دور در دقیقه( به چرخش درآید.

8   دستگاه را به مدت چند دقیقه به همین حالت نگه دارید و كاركرد ماشین را بررسی نمایید. در صورت 
وجود صدای غیرطبیعی یا عملكرد نادرست، اقدامات الزم را برای برطرف كردن عیب انجام دهید.

9   برای از حركت انداختن چاپر، با كم كردن دور موتور اهرم راه اندازی را به وضعیت خالص برگردانید.

نگهداری چاپر در فصل بیکاری
تنظیف،  پارچه  عمومی،  مكانیک  جعبه ابزار  تراكتور،  چاپر،  نیاز:  مورد  مواد  و  تجهیزات  وسایل،  ابزار، 
انواع روغن و گریس توصیه شده، روغن دان و  دفترچه راهنمای كار و سرویس مخصوص همان مدل، 

هانگار پمپ،  گریس 
مراحل انجام کار:

  به لباس كار و تجهیزات ایمنی فردی مجهز شوید.  1

فعالیت
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ارزشیابی مرحله برداشت علوفه باچاپر

مراحل کار
شرایط عملکرد

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

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

برداشت علوفه 
)ذرت علوفه ای 
یا سورگوم( با 

چاپر

مزرعه ذرت علوفه ای، تراكتور، 
چاپر، جعبه ابزار مكانیک 

عمومی

باالتر از حد 
انتظار

قرار  سیلویی،  ذرت  برداشت  زمان  تعیین 
دادن چاپر در حالت حمل و نقل و كار، اجرای 
و  تجزیه  چاپر،  سرویس  برداشت،  عملیات 

بریده شده قطعات  كیفیت  تحلیل 

3

در حد انتظار
تعیین زمان برداشت ذرت سیلویی، قراردادن 
اجرای  كار،  و  نقل  و  حمل  حالت  در  چاپر 

برداشت، سرویس چاپر عملیات 
2

پایین تر از حد 
1برداشت نامناسب ذرت سیلوییانتظار

2   ماشین را برای مدتی به كار اندازید و سپس روغن هر یک از جعبه دنده ها را تخلیه نموده و تعویض 
كنید.

3   علوفه و مواد اضافی را از روی ماشین پاک نموده و ماشین را كاماًل تمیز كنید.
4   كلیه گریس خورها را گریس كاری كنید.

5   زنجیرهای باالبر را باز نموده و چرخ زنجیرها و محل های مربوط را تمیز و روغن كاری كنید سپس 
زنجیرها را نصب كنید.

6   فلكه سنگ تیغه و قطعات مربوط را تمیز نموده و روغن كاری كنید.
7   تمامی تیغه های متحرک و ثابت برش علوفه را تمیز و روغن كاری كنید.

8   چرخ های ماشین را باز كنید و به جای آنها بلوک های چوبی یا سیمانی قرار دهید و هرگز باد چرخ ها 
را خالی نكنید.

9   قطعات مستهلک را تعویض كنید.
10   قسمت هایی از ماشین كه زنگ زده یا رنگ آنها ریخته شده است را ترمیم و سپس رنگ كنید.
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شرح کار:
1ـ آماده به كار كردن حداقل چاپر 2ـ تنظیم چاپر 3ـ تعیین زمان برداشت علوفه سیلویی )سورگوم یا ذرت علوفه ای( 4ـ اجرای عملیات 

برداشت

استاندارد عملکرد: 
ذرت علوفه ای را پس از تعیین زمان برداشت به وسیله چاپر برداشت كند و سرویس و نگهداری چاپر را در فصل بیكار انجام دهد.

شاخص ها:
1ـ شناسایی اجزای چاپر و تحلیل وظیفه هر جزء، بازدید قبل از راه اندازی چاچر، اتصال چاپر به تراكتور

2ـ تنظیم هد یا دماغه )تنظیم وضعیت استقرار دماغه با توجه به شرایط زمین، تنظیم صفحه جداكننده قاب محافظ علوفه، تنظیم هدایت كننده 
علوفه به طرف زنجیرهای باالبر(، تنظیم واحد تغذیه )تنظیم سرعت غلتک های تغذیه، تنظیم جهت دوران غلتک های تغذیه(، تنظیم واحد برش 

)تنظیم واحد خردكن(، تنظیم واحد تخلیه )تنظیم لوله تخلیه(
3ـ تعیین زمان برداشت ذرت علوفه ای در مرحله مناسب از رشد را برای سیلوكردن را تحلیل نماد، چگونگی كیفیت قطعات بریده شده را 

نماید. تحلیل 
4ـ قراردادن چاپر در حالت حمل و نقل و كار، اجرای عملیات برداشت، سرویس چاپر

شرایط انجام کار:
مزرعه ذرت علوفه ای
ابزار و تجهیزات:

تراكتور، چاپر، جعبه ابزار مكانیک عمومی، انواع پین، پارچه تنظیف، دفترچه راهنمای كار و سرویس مخصوص همان مدل

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف
1آماده سازی چاپر1
1تنظیم چاپر2
2برداشت علوفه )ذرت علوفه ای یا سورگوم( با چاپر3

با  نگرش:  و  زیست محیطی  توجهات  بهداشت،  ایمنی،  غیرفنی،  شایستگی های 
استفاده از لوازم ایمنی كار و رعایت نكات زیست محیطی و اخالق حرفه ای و جلوگیری از 

2هدر رفت محصول، ذرت علوفه ای را با استفاده از چاپر برداشت كند.

*میانگین نمرات

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

ارزشیابی شایستگی برداشت علوفه با چاپر
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 ردیف كردن علوفه ها روی ردیف سبب سهولت در بسته بندی می شود.  

 ردیف كردن گیاه علوفه ای روی ردیف سبب هوادهی به توده های علوفه زیرین می شود.  

 تنظیم ردیف كن ها نیاز به مهارت خاصی دارد.  

 بسته بندی علوفه در شرایط مناسب سبب سهولت انتقال و نگهداری علوفه می شود.  

هوادهی و ردیف سازی مکانیزه گیاهان علوفه ای

آیا می دانید که...؟
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مرحله دوم از مراحل برداشت علوفه خشك كردنی، هوادهی و ردیف كردن علوفه درو شده برای خشك شدن 
تدریجی و یكنواحت آن است. خشك شدن علوفه بر حسب درجه حرارت منطقه و درجه ابری شدن آسمان، 
یك تا چند روز در زیر تابش آفتاب به طول می كشد. در صورت بارندگی، این مدت افزایش خواهد یافت. پس 
از كاهش رطوبت به حد استاندارد، علوفه به صورت نواری روی زمین ردیف شده و سپس بسته بندی می گردد. 

هوادهی و ردیف کردن علوفه 

برگرداندن علوفۀ درو شده و قرار دادن آن به صورت نوارهای شل و پف كرده توسط دستگاه ریگ یا شانه 
صورت می گیرد. با این ماشین، هوادهی و جریان هوا در درون توده برقرار می شود. زیر و روی نواری های علوفه 
به طور یكنواخت خشك می شود. بخش رویین علوفه از آفتاب سوختگی و بخش زیرین از كپك زدگی در امان 
خواهد ماند. همچنین این عملیات باعث می شود تا اندام های گیاهی رنگ سبز شفاف بگیرند. سبزی رنگ 
در بازار پسندی محصول نقش مهمی دارد. با ردیف سازی عمل بسته بندی راحت تر و باكارایی بیشتر انجام 

می شود. انواع شانه ها عبارت اند از شانه های خورشیدی )چرخی(، دوار و موازی )شكل 1 و 2(.

شناسایی ساختمان و آماده سازی شانه خورشیدی 

از آنجایی كه شانه خورشیدی متداول ترین شانه برای ردیف كردن علوفه درو شده در ایران می باشد، تنها نحوه 
كار با این ماشین آموزش داده می شود )شكل 3(. 

قسمت های مهم یك شانه چرخی عبارت اند از: شاسی اصلی، شاسی های چرخ های شانه كن، چرخ های شانه كن، 
انگشتی ها و فنرهای شناوری.

شکل 2ـ شانه موازیشکل 1ـ شانه دوار

یاتاقان خورشیدی

انگشتی

شاسی فرعی
شاسی اصلی

فنر شناوری

صفحه سوراخ دار تنظیم

پایه نگهدارنده

شکل 3ـ ردیف ساز شانه خورشیدی )چرخی(
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چرخ های شانه كن موقعی به چرخش در می آیند كه انگشتی های شانه كن آنها با زمین تماس حاصل كنند. از 
مزیت های این نوع شانه به شانه های دیگر می توان به موارد زیر اشاره كرد:

 شانه های چرخی نوارهای سفت و طناب پیچ مانندی را ایجاد می كنند كه نسبتاً دیرتر خشك می شوند.   

 حالت شناوری چرخ های آن امكان شانه زنی تمیز در زمین های ناهموار را فراهم می كند.  

 انگشتی های چرخ های شانه كن در این شانه ها آهسته تر از انگشتی های شانه های موازی حركت می كنند و   

باعث شانه زنی آرام تر حتی در سرعت های كاری زیاد می شود.
سرعت پیشروی شانه های چرخی تا حدود 13 كیلومتر در ساعت می تواند باشد. هر چه شانه سریع تر كشیده 
شود، چرخ ها هم سریع تر می چرخند. شاسی های چرخ های شانه كن كه معموالً دو عدد می باشد، چرخ های 
شانه كن را نگه داشته و به شاسی اصلی متصل می كند. قطر لولۀ شاسی اصلی كه وزن شانه را تحمل می كند، 
بیشتر از قطر لولۀ شاسی های چرخ ها است. دو فنر شناوری نسبتاً قطور باعث می شوند تا چرخ های شانه كن 

بدون وارد آوردن فشار زیاد بر انگشتی ها، از پستی و بلندی های زمین عبور كنند.
چرخ های شانه كن كه تعدادشان معموالً 4 عدد است، به طور مورب قرار می گیرند و پله وار همدیگر را پوشش 
می دهند. چرخ های شانه كن بر دو نوع چرخ های انگشتی دار و چرخ های بشقابی یكپارچه است. )شكل 4 و 5(

هر چرخ انگشتی دار شامل یك طوقه )حلقه تسمه ای( فلزی است. در پیرامون این طوقه سوراخ هایی وجود دارد 
كه انگشتی ها از آنها عبور می كنند. در وسط چرخ یك توپی وجود دارد كه محل اتصال چرخ به شاسی چرخ ها 
است. در داخل هر توپی یاتاقانی قرار دارد كه چرخش چرخ را آسان می كند. انگشتی ها كه تعداشان در هر چرخ 
شانه كن حدود 40 عدد است، میله های فنری بلندی هستند كه یك سر آنها به دور توپی چرخ متصل است و سر 
دیگر آنها كه بیرون از طوقه قرار دارد خم شده است. این میله های فنری بلند در تمام طول خود انعطاف پذیری 
و سخت تر شوند،  كوتاه  میله های  باعث شكستن  است  ممكن  كه  موانعی  از  به طور شناور  می توانند  و  دارند 
عبور نمایند. اما در نقاط بادخیز، احتمال جمع شدن و پیچیدن علوفه بر روی انگشتی های بعضی از چرخ های 
انگشتی دار وجود دارد كه می تواند باعث شود تا نوار محصول به طور كامل تشكیل نشود. استفاده از چرخ های 
بشقابی یكپارچه می تواند در مناطق بادخیز مفید باشد. این چرخ ها با پوشش مخصوصی كه دارند تحت تأثیر باد 

قرار نمی گیرند. انگشتی های این چرخ های بشقابی یكپارچه، كوتاه هستند و به دور چرخ متصل می شوند.
موقعی كه شانه در وضعیت كار قرار می گیرد، انگشتی های پایینی در بیرون طوقه هر چرخ به آرامی از پشت با 

شکل 5  ـ چرخ های بشقابی یکپارچهشکل 4ـ چرخ های انگشتی دار
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زمین تماس پیدا می كنند. وقتی شانه به طرف جلو كشیده می شود، از آنجا كه چرخ های شانه به طور مایل در 
پشت تراكتور قرار گرفته اند، شروع به چرخش می كنند. در این حالت، پشت انتهای خمیده انگشتی ها با علوفه 
تماس حاصل می كند و علوفه را به طرف كنار و به سمت عقب حركت می دهد. علوفه آنقدر در جلو چرخ های 
شانه كن باقی می ماند تا از انتهای عقبی شانه به بیرون بغلتد و نوار علوفه تشكیل شود. شانه های چرخی عقب 

تراكتوری معموالً علوفه را از سمت راست تراكتور به سمت چپ و عقب هدایت می كنند. )شكل 6(
نوار  دو  كردن  یكی  به منظور  علوفه  زدن  شانه  برای 
بسته بندهای  برای  عریض،  نواری  آوردن  به وجود  و 
استوانه ای بزرگ، می توان از شانه های چرخی دوقلو 
چرخی  شانه  دو  از  قلو  دو  شانه های  نمود.  استفاده 
تشكیل شده اند. یك شانه در سمت راست تراكتور و 
دیگر در سمت چپ تراكتور. این دو شانه به یك قالب 
تراكتور  نقطه  سه  اتصال  به  مخصوص  شونده  سوار 

شکل 6 ـ نحوه ردیف کردن علوفهوصل می شود. )شكل 7 و 8(

شکل 8ـ شانه چرخی دوقلو با چرخ های یکپارچهشکل 7ـ شانه چرخی دوقلو با چرخ های انگشتی دار

شناسایی ساختمان و آماده سازی شانه خورشیدی
ابزار، وسایل، تجهیزات و مواد مورد نیاز: تراكتور، شانه خورشیدی، جعبه ابزار مكانیك عمومی، انواع پین، 

پارچه تنظیف
مراحل انجام کار:

 به لباس كار و تجهیزات ایمنی فردی مجهز شوید.  1
2  همراه هنرآموز به محل نگهداری ماشین های كشاورزی واحد آموزشی وارد شوید.

3  زیر نظر هنرآموز، اجزای ساختمانی شانه خورشیدی را شناسایی كنید.
4  انگشتی های خم شده یا شكسته را تعمیر یا تعویض كنید.

5  شاسی های ماشین را از نظر شكستگی بررسی و در صورت لزوم تعمیر كنید.
6  تمام گریس خورهای دستگاه را گریس كاری كنید.

7  عكس، فیلم، توضیحات هنرآموز و یافته های خود را درگزارش بیاورید.

فعالیت
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شانه های خورشیدی از نظر اتصال به تراكتور به انواع سوار یا كششی تقسیم بندی می شوند. نوع متداول این 
ماشین در ایران نوع سوار آن است كه دارای چهار خورشیدی می باشد.

اتصال شانه خورشیدی به تراکتور

ارزشیابی مرحله آماده سازی شانه خورشیدی

مراحل کار
شرایط عملکرد

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

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

آماده سازی 
شانه 

خورشیدی 

شانه خورشیدی، تراكتور، جعبه 
ابزار مكانیك عمومی

باالتر از 
حد انتظار

آماده  و  خورشیدی  شانه  اجزای  شناسایی 
به كار كردن آن، متصل كردن شانه خورشیدی 
به تراكتور، تجزیه و تحلیل وظیفه اجزای شانه 

خورشیدی

3

در حد 
انتظار

آماده  و  خورشیدی  شانه  اجزای  شناسایی 
به كار كردن آن، متصل كردن شانه خورشیدی 

به تراكتور
2

پایین تر از 
1ناتوانی در آماده به كار كردن شانه خورشیدیحد انتظار

اتصال شانه خورشیدی سوار به تراکتور
ابزار، وسایل، تجهیزات و مواد مورد نیاز: تراكتور، شانه خورشیدی، جعبه ابزار مكانیك عمومی، انواع پین، 

پارچه تنظیف
مراحل انجام کار:

 به لباس كار و تجهیزات ایمنی فردی مجهز شوید.  1
2  تراكتور را بازدید نموده و پس از روشن كردن با دنده عقب به سمت شانه حركت كنید.

3   با متوقف كردن تراكتور و كشیدن ترمز و خالص نمودن دنده، 
اتصال سه نقطه تراكتور را به نقاط اتصال شانه متصل كنید.

4  شانه را از نظر طولی و عرضی تراز كنید.
5   با زنجیرهای بغل بازوهای هیدرولیكی، فاصله چرخ شانه اول 
را طوری تنظیم كنید كه چرخ تراكتور در كنار ردیف علوفه 

درو شده حركت كند. 
شانه  رفتن  پایین  و  باال  مانع  تراكتور  ثابت  بند  مال  اگر  توجه: 

)9 )شكل  كنید.  جابه جا  سمت  یك  به  را  آن  شکل 9ـ اتصال شانه خورشیدی به تراکتورمی شود، 

فعالیت
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 تنظیم شانه خورشیدی 
شانه های خورشیدی دارای سه تنظیم می باشند:

به  خورشیدی  شانه  شناوری  حالت  دستگاه:  شناوری  تنظیم     1
وسیله دو فنر تنظیم می شود. سفتی بیش از حد فنرها موجب پرش 
خورشیدی ها و در نتیجه جاگذاری علوفه می شود و شل بودن فنرها 
باعث فشار آوردن انگشتی ها بر روی زمین و در نتیجه شكستن آنها 

خواهد شد. )شكل 10(

2  تنظیم عرض کار شانه خورشیدی: عرض شانه زنی باید با توجه 
كم پشت،  و  در محصوالت سبك  تنظیم شود.  شرایط محصول  به 
نوارهای  تا  باشد،  مطلوب  شانه زنی  عرض  حداكثر  است  ممكن 
پشت، عرض  پر  و  در محصوالت سنگین  ایجاد شود.  سنگین تری 
كم شانه زنی می تواند نوارهای مناسبی را به وجود آورد. برای تنظیم 
عرض شانه زنی زاویه شانه نسبت به جهت حركت تراكتور را تغییر 

.)11 )شكل  می دهیم 

3  تنظیم موقعیت خورشیدی ها بر روی شاسی نسبت به مسیر 
این  در  مربوطه  شاسی  بر روی  خورشیدی ها  موقعیت  پیشروی: 
ماشین قابل تنظیم است كه با این كار می توان سه عمل مختلف در 

برداشت علوفه را انجام داد )شكل 12( كه عبارت اند از:
الف( جمع آوری یا جارو كردن علوفه درو شده و ردیف كردن آنها

ب( جابه جا كردن و زیر و رو نمودن علوفه برای خشك شدن
ج( تقسیم كردن یك نوار پر پشت به دو نوار نازک یا پخش كردن

شکل 10ـ فنرهای شناوری

شکل 11ـ تغییر زاویه شاسی اصلی نسبت به 
پیشروی جهت 

شکل 12ـ کارهای شانه خورشیدی

ج( پخش کردنب( جابه جا کردنالف( ردیف کردن



192

اتصال شانه خورشیدی سوار به تراکتور
ابزار، وسایل، تجهیزات و مواد مورد نیاز: تراكتور، شانه خورشیدی، جعبه ابزار مكانیك عمومی، انواع پین، 

پارچه تنظیف
مراحل انجام کار:

 به لباس كار و تجهیزات ایمنی فردی مجهز شوید.  1
شانه  و  كرده  روشن  را  تراكتور  اولیه  بازدیدهای  از  2   پس 

كنید. متصل  آن  به  را  به كار  آماده  خورشیدی 
3  با اهرم هیدرولیك تراكتور، شانه را از روی زمین بلند كنید.

4   با تغییر موقعیت صفحات سوراخ دار روی شاسی، شانه را به 
سمت چپ یا راست تراكتور متمایل كنید تا عرض كار مناسب 

به دست آید )شكل 13(. 
توجه: با كم كردن زاویه نسبت به جهت پیشروی، عرض كار ماشین 

كاهش یافته و سرعت چرخش خورشیدی ها افزایش می یابد.
5   با تغییر موقعیت شاسی اصلی و شاسی چرخ ها، شانه را برای 

زیر و رو كردن علوفه تنظیم كنید.
توجه: برای چرخش شاسی، در حالی كه شانه به وسیله هیدرولیك 
تسمه  كنید،  خارج  را  نگهدارنده  پین  شده،  برده  باال  تراكتور 
بچرخانید.  را  آورده شاسی  بیرون  بین كرپی ها  از  را  مهار كننده 
پس از قرار گرفتن شاسی در موقعیت دلخواه تسمه مهار كننده و 

پین نگهدارنده را جا بزنید )شكل 14(
6   با تغییر موقعیت شاسی اصلی و شاسی خورشیدی ها، شانه را 

برای ردیف كردن علوفه تنظیم كنید.
و شاسی خورشیدی ها، شانه  اصلی  موقعیت شاسی  تغییر  7   با 
را برای تبدیل یك ردیف علوفه به چند ردیف تنظیم كنید.
8   با تغییر موقعیت شاسی اصلی و شاسی خورشیدی ها، عرض 
دستگاه را كاهش داده و آن را در موقعیت حمل و نقل قرار 

دهید.

شاسی  روی  سوراخ دار  صفحه  13ـ  شکل 
خورشیدی شانه 

فعالیت

شکل 14ـ تغییر موقعیت شاسی اصلی و 
چرخ ها شاسی 

ده
ارن

هد
 نگ

ین
پ

تسمه مهارکننده
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ارزشیابی مرحله تنظیم شانه خورشیدی

مراحل کار
شرایط عملکرد

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

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

تنظیم شانه 
خورشیدی

مزرعه یونجه درو شده، 
شانه خورشیدی، تراكتور، 
جعبه ابزار مكانیك عمومی

باالتر از حد 
انتظار

تنظیم شناوری دستگاه، تنظیم عرض شانه 
خورشید ها  موقعیت  تنظیم  خورشیدی، 
پیشروی،  مسیر  به  نسبت  شاسی  بر روی 
تجزیه و تحلیل تأثیر تنظیمات مختلف بر 

هدر رفت محصول

3

در حد انتظار
تنظیم شناوری دستگاه، تنظیم عرض شانه 
خورشید ها  موقعیت  تنظیم  خورشیدی، 

بر روی شاسی نسبت به مسیر پیشروی
2

پایین تر از حد 
1ناتوانی در تنظیم خورشیدیانتظار

 کاربرد شانه خورشیدی 
برای گیاهان برگی مانند یونجه و شبدر، عمل شانه زدن باید قبل از كاهش بیش از حد محتوای رطوبتی 
گیاه انجام شود، زیرا پس از آن برگ ها خشك شده و می ریزند. معموالً در اكثر نقاط ایران در تابستان 24 
ساعت بعد از درو و روزهایی كه دمای هوا پایین است 24 تا 72 ساعت بعد از درو )با توجه به شرایط منطقه، 

ابری   بودن آسمان و رطوبت نسبی(، عملیات شانه زنی را انجام می دهند. 
در صورت خشك شدن علوفه بایستی سعی شود انجام عملیات شانه زنی در صبح زود كه شبنم صبحگاهی بر 

روی علوفه درو شده نشسته است انجام گیرد تا برگ های علوفه كمتر از ساقه جدا شود.
برای تشخیص زمان اجرای عملیات ردیف كردن علوفه می توان به میزان خوابیدگی علوفه درو شده دقت 
كرد. ردیف علوفه تازه درو شده كه دارای رطوبت باالیی است پف كرده است، اما بعد از خشك شدن پف 
آن می خوابد. عالوه بر این اگر رطوبت علوفه درو شده باال باشد هنگام كار به انگشتی ها می چسبد و همراه با 

خورشیدی می چرخد كه از این روش نیز می توان برای تشخیص رطوبت علوفه استفاده كرد.
به منظور حصول نتیجه دلخواه از كار با شانه خورشیدی، عالوه بر تنظیم صحیح و رعایت زمان انجام عملیات 

باید نكات زیر را رعایت نمود:
الف( ارتفاع انگشتی ها نسبت به زمین باید به گونه ای باشد كه در موقع كار نوک انگشتی ها با زمین اصابت 
نكند. پایین بودن انگشتی سبب داخل شدن سنگ و خاک در علوفه می شود و امكان شكستگی یا صدمه 
دیدن انگشتی نیز وجود دارد. از سوی دیگر باال بودن بیش از حد انگشتی ها باعث به جا ماندن مقداری از 

علوفه بر روی زمین خواهد شد. 
ب( تعداد ردیف هایی از علوفه درو شده كه باید یكی شوند، متناسب با تراكم علوفه و دمای هوا انتخاب شود. معموالً 

در ایران 4 ردیف را یكی می كنند اما با توجه به شرایط می توان 5 یا 6 ردیف را هم به یك ردیف تبدیل كرد.



194

ج( تمام علوفه ای كه با هم یك ردیف می شوند باید جابه جا شوند و 
تنها نزدیك شدن ردیف ها به یكدیگر مدنظر نباشد. به عبارت دیگر 
ردیف های نهایی باید روی قسمتی از زمین تشكیل شوند كه شانه 
شده و نه آن قسمتی كه هنوز شانه نشده است. در این صورت ردیف 
و  هوا خورده  در حین جابه جایی،  كامل  به طور  اینكه  علوفه ضمن 
سریع تر خشك می شوند به صورت یك طناب در هم پیچیده می شوند 
)شكل 15(، تا هنگام برداشت با ماشین بسته بند، به راحتی از روی 

زمین برداشته شوند و علوفه ای روی زمین باقی نماند.
شانه  توسط  ردیف شده  علوفه  15ـ  شکل 

خورشیدی

تبدیل کردن چهار ردیف علوفه به یک ردیف
ابزار، وسایل، تجهیزات و مواد مورد نیاز: شانه خورشیدی، تراكتور،، جعبه ابزار مكانیك عمومی، انواع پین، 

پارچه تنظیف
مراحل انجام کار:

 به لباس كار و تجهیزات ایمنی فردی مجهز شوید.  1
2  شانه خورشیدی را به تراكتور متصل نموده و پس از تنظیمات اولیه به سمت مزرعه حركت كنید.

  شانه زدن را از قسمتی از مزرعه شروع كنید كه درو از آنجا شروع شده است. چون رطوبت آن كمتر  3
است.

4   چرخ سمت راست تراكتور را كنار ردیف اول قرار 
دهید. در این حالت ردیف دوم بین چرخ های 

تراكتور قرار می گیرد.
5   با انتخاب دنده مناسب شروع به حركت كنید تا 
ردیف اول بر روی ردیف دو ریخته شود و یك 

ردیف بزرگ تر تشكیل شود.
6   با رسیدن به انتهای زمین شانه را بلند كرده و 

طوری به سمت چپ دور بزنید كه ردیف چهارم كنار چرخ سمت راست تراكتور قرار گیرد.
7   شانه را روی زمین قرار داده و با دنده مناسب به پیشروی ادامه دهید تا دو ردیف مجاور با هم یكی شوند.
8   با گردش به سمت چپ و قرار دادن چرخ سمت راست تراكتور كنار اولین ردیف بزرگ ایجاد شده، 

دو ردیف را با هم یكی كنید.
9  بقیه مزرعه را نیز به همین ترتیب، ردیف كنید.

توجه: دقت كنید كه سر و ته زمین كه به صورت عمود بر ردیف های طولی زمین درو شده است باید در 
آخر كار به همان جهت كه درو شده، شانه زده شود. معموالً یك ردیف در سر مزرعه و یك ردیف در انتهای 

مزرعه، به صورت شانه زده تشكیل می شود.

شکل 16ـ تبدیل کردن چهار ردیف علوفه به یک ردیف

فعالیت
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ارزشیابی مرحله کاربرد شانه خورشیدی

مراحل کار
شرایط عملکرد

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

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

كاربرد شانه 
خورشیدی

مزرعه یونجه درو شده، شانه 
خورشیدی، تراكتور، جعبه 

ابزار مكانیك عمومی

باالتر از حد 
انتظار

اجرای  اجرای ردیف كردن،  زمان  تعیین 
عملیات هوادهی یا تبدیل چند ردیف به 
یك ردیف، تحلیل رطوبت مناسب علوفه 
كیفیت  بر  آن  تأثیر  و  بسته بندی  برای 

علوفه

3

در حد انتظار
اجرای  اجرای ردیف كردن،  زمان  تعیین 
عملیات هوادهی یا تبدیل چند ردیف به 

یك ردیف
2

پایین تر از حد 
1ناتوانی در كار با شانه خورشیدیانتظار
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شرح کار:
1ـ آماده به كار كردن شانه خورشیدی 2ـ تنظیم شانه خورشیدی 3ـ به كارگیری شانه خورشیدی برای تبدیل چند ردیف به یك ردیف یا 

علوفه هوادهی 

استاندارد عملکرد: 
یونجه درو شده را با استفاده از شانه خورشیدی در زمان مناسب هوادهی كرده یا چند ردیف را به یك ردیف تبدیل كنند.

شاخص ها:
1ـ اجزای شانه خورشیدی در زمان مناسب هوادهی كرده یا چند ردیف را به یك ردیف تبدیل كنند.

بر روی شاسی نسبت به مسیر  را تنظیم كند، موقعیت خورشیدی ها  انجام دهد، عرض كار شانه خورشیدی  را  2ـ تنظیم شناوری دستگاه 
تنظیم كند. را  پیشروی 

3ـ تعیین زمان اجرای ردیف كردن، اجرای عملیات تبدیل چهار ردیف به یك ردیف

شرایط انجام کار:
مزرعه یونجه درو شده

ابزار و تجهیزات:
شانه خورشیدی، تراكتور، جعبه ابزار مكانیك عمومی، انواع پین، پارچه تنظیف

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

1آماده سازی شانه خورشیدی1

1تنظیم شانه خورشیدی2

2كاربرد شانه خورشیدی3

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
با استفاده از لوازم ایمنی كار و رعایت نكات زیست محیطی و اخالق حرفه ای و جلوگیری از 

2هدر رفت محصول، یونجه های درو شده را هوادهی و برای بسته بندی آماده كند.

*میانگین نمرات

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

ارزشیابی شایستگی هوادهی و ردیف سازی مکانیزه گیاهان علوفه ای
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بسته بندی علوفه

آیا می دانید که...؟
 بسته بندی علوفه موجب كاهش هزینه های حمل و نقل و انبارداری آن می شود.  

 رطوبت علوفه هنگام بسته بندی نباید كمتر از 20 درصد باشد و در صورت رطوبت پایین تر از این حدود   

باعث كاهش كیفی علوفه می شود.
 در صورتی كه رطوبت علوفه زیاد باشد بیش از حد فشرده شده و باعث كپك زدگی می شود.  
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این  است.  ایران  در  علوفه  بسته بند  ماشین  رایج ترین  مكعبی  بسته بند 
بسته های  به صورت  را  آن  و  برداشته  زمین  روی  از  را  علوفه  نوار  ماشین 
مكعب مستطیل در آورده و نخ پیچ می كند. بسته آماده شده از قسمت عقب 
ماشین روی زمین رها می شود. وزن بسته ها متناسب با نوع و اندازه ماشین 
از چند كیلوگرم تا چندتن متغیر است. بسته بندهای مكعبی كوچك، بسته 
تشكیل شده را با دو نخ بسته بندی می كنند، اما در انواع بزرگ تر تعداد 
نخ ها تا شش نخ هم افزایش می یابد. در ایران بسته بندهای مكعبی كوچك 
 91/5×45/7×40/6 ابعاد  حداكثر  با  بسته هایی  می توانند  كه  دارند  رواج 
سانتی متر و با حداكثر وزن 36 كیلوگرم تولید كرده و آنها را با دو رشته 

نخ بسته بندی كنند )شكل 2(. 
اجزای ساختمانی یك ماشین بسته بند مكعبی كوچك، در شكل 3 نشان داده شده است.

بعد از درو، هوادهی و ردیف  كردن می توان اقدام به بسته بندی علوفه ها نمود. در خود مصرفی در صورت مصرف 
مستقیم، علوفه ها را بدون آنكه نیاز به خشك و ردیف كردن باشد، به وسیله چهارشاخ یا چنگال، جمع آوری، 
منتقل و مصرف می كنند و در مصرف با تأخیر زمانی، پس از خشك كردن، عمل جمع آوری صورت گرفته و 
محصول برداشتی در انبار به صورت فله نگهداری می شود. در شرایط بازار محور و فروش تجاری محصول، بایستی 
علوفه را بسته بندی نمود. برای بسته بندی از ماشین های بسته بند یا بیلر استفاده می شود. بسته بندی علوفه 
عالوه بر سهولت جمع آوری علوفه از مزرعه، حمل و نقل و نگهداری آن در انبار، با محفوظ نگهداشتن برگ های 

پرارزش یونجه در داخل بسته، سبب كاهش ضایعات، حفظ رطوبت و كیفیت علوفه نیز می گردد. 

شناخت ظاهری و اصول کار ماشین بسته بند علوفه
بسته بندهای علوفه به دو شكل بسته بندهای 
مكعبی و بسته بندهای استوانه ای وجود دارد 

)شكل 1(.

شکل 1ـ انواع ماشین های بسته بند
ب( بسته بند استوانه ایالف( بسته بند مکعبی

91/5
40/6

4
5

/7

ایجاد شده  بسته های  ابعاد  2ـ  شکل 
کوچک بسته بندهای  توسط 

شکل 3ـ اجزای تشکیل دهنده بسته بند مکعبی کوچک

8  ـ گاردان انتقال قدرت به واحد نخ بندی  1ـ مال بند   
9ـ کمک فنر 2ـ گاردان   
10ـ بردارنده 3ـ پایه نگهدارنده  

11ـ چرخ حمل 4ـ کالچ اصطکاکی  
12ـ چنگال تغذیه جلو  5  ـ چرخ لنگر  

13ـ چنگال تغذیه عقب 6  ـ جعبه دنده  
7ـ پیستون 
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 مشخصات اجزای دستگاه بسته بند مکعبی 
 واحد بردارنده: واحد بردارنده، استوانه ای است كه از چهار انگشتی فنردار تشكیل شده است، این انگشتی ها   1
در موقع حركت دورانی، نوار علوفه را به آرامی بلند كرده و از روی تسمه های راهنما به طرف واحد هدایت، 

سوق می دهد )شكل 4(.

انگشتیتسمه راهنما

راهنمای محصول

شکل 4ـ واحد بردارنده

انگشتی ها وقتی به باالی بردارنده می رسند، از علوفه جدا شده، مجدداً به طرف پایین می روند و برای بلند 
كردن قسمت دیگری از نوار علوفه آماده می شوند. یك راهنمای محصول كه حالت شناوری دارد، در باالی 

استوانه بردارنده قرار می گیرد و از پرتاب علوفه به طرف باال و باد بردگی آن جلوگیری می كند.

2  واحد هدایت علوفه: علوفه از زیر راهنمای محصول، به قسمت سكوی تغذیه می رسد و از آنجا به وسیله 
چنگال ها یا استوانه مارپیچی به محفظه تراكم هدایت می شود. به همین علت این بخش به نام واحد هدایت 

نام گذاری شده است.

شکل 5  ـ استوانه مارپیچ برای هدایت علوفه به محفظه تراکم

3  واحد تراکم علوفه: نوارهای علوفه توسط هدایت كننده ها به داخل محفظۀ تراكم وارد و به وسیلۀ پیستون 
فشرده می شوند. هر مرتبه كه پیستون به پس می رود، مقداری علوفه داخل محفظه شده و با حركت به پیش، 
این مقدار علوفه را روی علوفۀ قبلی می فشارد. بسته در طول مدت تشكیل شدن، به آرامی توسط هر ضربۀ 
پیستون به طرف عقب محفظه حركت می كند. هدایت علوفه به داخل محفظۀ تراكم و فشرده شدن آن به 
وسیلۀ پیستون، تا كامل شدن بسته ادامه می یابد. حد فشردگی بسته با تغییر فشار فنر تیرک های فشار دهندۀ 

باالیی و پایینی محفظه بسته بند، تغییر می كند )شكل 6(.
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4  واحد نخ بندی علوفه: اجزاء واحد نخ بندی شامل دو سوزن، یك چرخ ستاره ای )چرخ اندازه گیری طول 
بسته( و دو گره زن می باشد كه هر گره زن شامل دیسك نخ، نخ گیر، قالب گره زن، بازوی چاقو، گره انداز و 

چاقو می باشد )شكل 7(.

شکل 6  ـ مسیر حرکت علوفه در دستگاه بسته بند مکعبی

بدنۀ سیلندر تراکم

از جعبه نخسوزن

پیستون تراکم

گره زن

شکل 7ـ اجزای واحد گره زن و محل قرار گیری آن بر روی دستگاه

صفحه هادی

بازوی محرک

ماسوره نخ
دیسک نخ و 

نخ گیر

چاقو

قالب گره زن )کالغی(

گره انداز

کفشک

سوزن

ماسوره نخ

علوفۀ تازه فشرده شدهپیستون

محفظه بسته بندی

چاقوی ثابت

چاقوی پیستون تراکم
واحد بردارنده

یه
غذ

د ت
اح

و
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در فرایند تشكیل بسته و در حالی كه بسته در داخل 
محفظۀ تراكم به طرف عقب حركت می كند، پره های 
چرخ ستاره ای در داخل بستۀ علوفه نفوذ كرده و چرخ 
جابه جا  با  می چرخد.  بسته  جابه جایی  با  ستاره ای 
به سمت عقب دستگاه،  بسته  از  معینی  شدن طول 
چرخ ستاره ای به كمك بازوی آزاد كن، كالچ دستگاه 
گره زن  و  سوزن ها  درنتیجه  می كند  آزاد  را  گره زن 

به كار می افتد )شكل 8(. 

در  پیستون  حركت  با  گره زن  دستگاه  افتادن  به كار 
ارتباط است. به این معنی كه چرخه گره زنی در زمانی 
كه حداكثر فشار تعیین شده را وارد و فشردگی كامل 
می شود، انجام می گیرد. در این حال سوزن ها )كه به 
تعداد گره زن های دستگاه می باشند( نخ را از طریق 
شكاف های داخل پیستون به دستگاه گره زن تحویل 
می گردند  باز  خود  اول  جای  به  سپس  می دهند. 

)شكل 9(.

شکل 8 ـ چرخ ستاره ای و اهرم فرمان گره زن

وظیفه دیسك نخ و نخ گیر، محكم نگهداشتن نخ است. قالب گره زن، گره را تشكیل می دهد و گره انداز، گره 
را از قالب گره زن جدا می كند و بیرون می اندازد. چاقو، نخ را در نزدیكی گره قطع می كند. كلیه مراحل این 
فرایند، هر مرتبه كه یك بسته از محفظه بسته بندی عبور می كند تكرار می شود. سرانجام بسته از روی ناودانی 

عقب محفظه بسته بندی عبور می كند و روی زمین می افتد یا بارگیری می شود.

مکانیزم گره زنپیستون

سوزن در 
وضعیت باال

سوزن در وضعیت بدون عمل
نخ

شکل 9ـ مسیر عبور گره زن در داخل محفظه تراکم

ب( بسته بند مجهز به بسته پرتاب کنالف( رها کردن بسته روی زمین

شکل 10ـ خارج شدن بسته تشکیل شده از انتهای دستگاه بسته بند
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5  شاسی، بدنه و چرخ ها: شاسی، قسمت اصلی دستگاه بسته بند علوفه را تشكیل می دهد و شامل قاب 
فوالدی است كه روی چرخ قرار گرفته و تمام قطعات دستگاه روی آن نصب می شود.

نیروی  انتقال  محور  به  كه  گاردان  محور  یك  از  علوفه  بسته بند  نیاز  مورد  توان  توان:  انتقال  واحد    6
می شود.  تأمین  است،  متصل  تراكتور 
ایمنی  كالچ  دو  نیرو  انتقال  مسیر  در 
و یك چرخ لنگر قرار دارد. كه كالچ ها 
به منظور جلوگیری از وارد شدن صدمه 
به منظور  لنگر  چرخ  و  دستگاه  به 
نظر  در  انتقالی  نیروی  در  یكنواختی 

.)11 )شكل  شده اند  گرفته 

از تراكتور بعد از چرخ لنگر توسط یك پین  تمامی توان دریافتی 
برشی به جعبه دنده ماشین بسته بند، منتقل شده و از آنجا به سه 

مسیر مجزا تقسیم می شود كه عبارت اند از:
 مسیر واحد نخ بندی و هدایت   1

2  مسیر واحد بردارنده
3  مسیر واحد تراكم

پین برش

چرخ لنگر

کالچ اصطکاکی پین برش

شکل 11ـ پین برشی و کالچ ایمنی در دستگاه بسته بند

شکل 12ـ مسیر انتقال توان در دستگاه بسته بند

جعبه دنده

شناسایی اجزای ماشین بسته بند 
ابزار، وسایل، تجهیزات و مواد مورد نیاز: ماشین بسته بند مكعبی كوچك، امكانات ثبت و ضبط مشاهدات، 

دفترچه راهنما خاص ماشین
مراحل انجام کار:

 به لباس كار و تجهیزات ایمنی فردی مجهز شوید.  1
2  همراه هنرآموز به محل نگهداری ماشین های كشاورزی واحد آموزشی وارد شوید.

3  ماشین بسته بند مكعبی را از سایر ماشین ها بازشناسی كنید.
4  انواع آن را بر حسب برند و مدل مشخص كنید.

5  زیر نظر هنرآموز، اجزای ساختمانی ماشین را شناسایی كنید. 
6  در مورد هر جزء، شكل ظاهری، نقش و آسیب شناسی آن را بررسی نمایید.

7  عكس، فیلم، توضیحات هنرآموز و یافته های خود را درگزارش بیاورید.

فعالیت
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قبل از شروع كار بایستی دستگاه بسته بند را به درستی بررسی، رفع مشكل و آماده سازی نمود.

آماده کردن دستگاه بسته بند

 نخ کردن بسته بند علوفه 
یكی از فعالیت های دقیق در كار با ماشین بسته بند، نخ كردن بسته بند می باشد. نخ مورد استفاده ممكن است 

از نوع نایلونی یا كنفی باشد. از آنجایی كه نوع كنفی 
است،  سازگار  با طبیعت  و  بوده  گیاهی  منشأ  دارای 

بیشتر توصیه می گردد.
الگوی نخ كردن بسته بندها برحسب نوع ماشین و حتی 
مدل آن متفاوت است. معموالً نقشه راهنمای نخ كردن 
روی درپوش محل ذخیره نخ ماشین توسط شركت های 
این صورت  غیر  در   .)13 )شكل  می شود  ارائه  سازنده 

شکل 13ـ نقشه راهنما نخ کردن بسته بند CLASS MARKANT 55بایستی به دفترچه راهنما دستگاه مراجعه كرد.

آماده کردن دستگاه بسته بند 
ابزار، وسایل، تجهیزات و مواد مورد نیاز: ماشین بسته بند مكعبی كوچك، امكانات ثبت و ضبط مشاهدات، 

دفترچه راهنما خاص ماشین، پارچه تنظیف، روغن و گریس، روغندان و گریس پمپ
مراحل انجام کار:

 به لباس كار و تجهیزات ایمنی فردی مجهز شوید.  1
2  همراه هنرآموز به محل نگهداری ماشین های كشاورزی واحد آموزشی وارد شوید.

3   زیر نظر هنرآموز، تمام قسمت های ماشین بسته بند را كاماًل از گرد و خاک و هرگونه آلودگی، پاک و 
تمیز كنید.

4  تمام گریس خورهای دستگاه را گریس كاری كنید.
5  كشیدگی و محكم بودن تمام زنجیرهای دستگاه را بررسی و برابر دفترچه راهنما، تنظیم كنید.

6   چرخ لنگر بسته بند را با دست در جهت مشخص شده بر روی چرخ لنگر بچرخانید و هماهنگی و 
با راهنمایی هنرآموز و تكرار و تمرین، كنترل كنید. زمان بندی بین واحدهای بسته بند را 

7  پین برش را كنترل و در صورت لزوم تعویض كنید.
8  عكس، فیلم، توضیحات هنرآموز و یافته های خود را درگزارش بیاورید.

فعالیت
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نخ کردن بسته بند علوفه
ابزار، وسایل، تجهیزات و مواد مورد نیاز: ماشین بسته بند مكعبی كوچك، امكانات ثبت و ضبط مشاهدات، 

دفترچه راهنما خاص ماشین، پارچه تنظیف، كالف های نخ بسته بند.
مراحل انجام کار:

  به لباس كار و تجهیزات ایمنی فردی مجهز شوید.  1
2   همراه هنرآموز به محل نگهداری ماشین بسته بند وارد شوید.

3   كالف های نخ را در مخزن نخ در محل تعیین شده قرار دهید به طوری كه باالی كالف ها )روی بسته 
مشخص شده است(، به سمت باال باشد. 

4   كالف ها را دو به دو با گره زدن به هم متصل كنید به طوری كه سرنخ انتهایی و بیرونی بسته مورد 
استفاده با سرنخ داخلی و مركزی بسته در نوبت استفاده )رزرو( وصل شود.

توجه: گره باید به اندازه ای باشد كه بتواند از محل راهنمای نخ )سر سوزن گره زن( عبور كند.
5   سر نخ را از مركز بسته نخ بیرون آورده و از راهنمای نخ عبور دهید. سپس هر دو نخ را از بین دو 

صفحه فشار دهنده كه تنظیم كننده كششی نخ می باشند رد كنید.
6   در  حالی كه سوزن ها در جایگاه خود قرار دارند، مطابق نقشه راهنمای 

ماشین، یكی از نخ ها را از مسیرهای مشخص  شده عبور دهید.
7   سر نخ را بر روی حفاظ سوزن ها گره بزنید. 

8   موارد را برای نخ دوم و سوزن آن تكرار كنید.
9   اهرم چرخ ستاره ای را آزاد كنید.

10   چرخ ستاره ای را در حالتی قرار دهید كه كالچ دستگاه گره زن بتواند 
كار خود را شروع كند.

11   چرخ لنگر را در جهت عكس عقربه های ساعت بچرخانید تا سوزن ها 
باال آمده و نخ را تحویل نخ گیر بدهند.

به  مجدداً  سوزن ها  تا  دهید  ادامه  را  )فالیویل(  لنگر  چرخ  12   چرخش 
برگردند. خود  جایگاه 

13   اضافی نخ را از روی شاسی جدا كنید. اكنون دستگاه از نظر وضعیت 
نخ آماده بسته بندی و كار می باشد.

توجه: هر  یك از فراگیران، عملیات را به حد كافی به صورت مستقل تكرار و 
تمرین نمایند تا به حد عادی   شدن برسند. 

14   عكس، فیلم، توضیحات هنرآموز و یافته های خود را درگزارش بیاورید.

شکل 14ـ محل قرار گیری نخ گیر، 
راهنمای نخ و سوزن ها

فعالیت
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 اتصال و حمل و نقل بسته بند علوفه 
اتصال بسته بند علوفه به تراكتور همانند اتصال سایر ماشین های كششی است با این ویژگی كه برای حمل و 

نقل بسته بند علوفه در جاده باید آن را در وضعیت حمل و نقل قرار داد تا انتقال ایمن و راحت تر شود.

اتصال و حمل و نقل بسته بند علوفه
ابزار، وسایل، تجهیزات و مواد مورد نیاز: ماشین بسته بند مكعبی كوچك، تراكتور، امكانات ثبت و ضبط 

مشاهدات و یافته ها، دفترچه راهنما خاص ماشین، پارچه تنظیف.
مراحل انجام کار:

 به لباس كار و تجهیزات ایمنی فردی مجهز شوید.  1
2   همراه هنرآموز به محل نگهداری ماشین های كشاورزی واحد آموزشی وارد شوید.

3   تراكتور متناسب دستگاه بسته بند علوفه را انتخاب و پس از 
بازدیدهای اولیه، آن را روشن كنید.

4   تراكتور را به محل استقرار ماشین بسته بند هدایت كرده و بسته بند 
را با رعایت اصول فنی و ایمنی به مال بند ثابت متصل كنید.

5   گاردان بسته بند را به محور انتقال نیروی تراكتور متصل كنید. 
در صورتی كه ماشین مجهز به جك هیدرولیك است شیلنگ 
هیدرولیك آن را نیز پس از تمیز كردن سری، به محل مربوطه 

متصل كنید.
6   بسته بند متصل به تراكتور را به محلی هدایت كنید كه پشت 

آن مانعی وجود نداشته باشد.
7   بردارنده را با دست باال آورده و پین نگهدارنده را زیر محور 
راهنمای محصول قرار داده و آن را ثابت كنید )شكل 15(. 
8   با كشیدن طناب پشت صندلی راننده، پین تغییر وضعیت را 

از داخل شاسی آزاد كنید )شكل 16(.
9   تراكتور را به آرامی به عقب برانید تا بسته بند در پشت تراكتور 

قرار گیرد.
10   در صورتی كه بسته بند به پشت تراكتور حركت نكرد عقب چرخ 
راست آن مانعی قرار دهید و مجدداً تراكتور را به عقب برانید تا 

بسته بند در پشت تراكتور قرار گیرد. 
توجه: در دستگاه های جدید به دلیل اضافه كردن یك جك هیدرولیكی 

نیازی به انجام مورد 8 نیست )شكل 17(.
11   پین تغییر وضعیت را با رها كردن طناب آزاد كنید تا در سوراخ 

شاسی قرار گیرد.

تغییر  جهت  هیدرولیک  جک  17ـ  شکل 
وضعیت دستگاه از حالت حمل  و  نقل به حالت 

کار و بالعکس

شکل 15ـ پین نگهدارنده بردارنده

شکل 16ـ پین تغییر وضعیت دستگاه از 
حالت حمل و نقل به حالت کار و بالعکس

فعالیت
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 تنظیم بسته بند علوفه 
قبل از شروع به كار با دستگاه بیلر الزم است تنظیماتی جهت مطابقت قسمت های مختلف دستگاه با شرایط 

مزرعه، به عمل آید.
این تنظیمات به شرح زیر می باشند:

 تنظیم ارتفاع بردارنده از سطح زمین: این ارتفاع باید طوری تنظیم شود كه تا حد امكان علوفه ای روی زمین   

باقی نماند. انگشتی ها معموالً باید آن قدر پایین بیایند 
كه نوک آنها بین 20 تا 30 میلی متر از سطح زمین 
فاصله داشته باشد در ضمن كمی به داخل اندام های 
درو نشده نفوذ كند. برخورد انگشتی ها با زمین باعث 

فرسایش و یا خم شدن آنها می شود )شكل 18(.

دقت کنید: برای قرار دادن بسته بند در وضعیت كار به روش زیر عمل كنید:
  تراكتور و بسته بند متصل به آن را در موقعیتی قرار دهید كه جلو و كنار آنها مانعی وجود نداشته باشد.  1

2   پین تغییر وضعیت را با كشیدن طناب مربوطه از سوراخ شاسی خارج كنید.
3   تراكتور را به آرامی به جلو برانید تا بسته بند در كنار و پشت تراكتور در وضعیت كار قرار گیرد.

4   در صورتی كه بسته بند به كنار و پشت تراكتور حركت نكرد جلو چرخ سمت راست آن مانعی قرار 
دهید و تراكتور را مجدداً به جلو برانید.

5   پین تغییر وضعیت را با رها كردن طناب در سوراخ سمت راست شاسی جا بزنید.

شکل 18ـ نحوه تنظیم ارتفاع انگشتی های بردارنده

ارزشیابی مرحله آماده سازی دستگاه بسته بند )بیلر(

مراحل کار
شرایط عملکرد

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

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

آماده سازی 
دستگاه بسته بند 

)بیلر(

یونجه یا علوفه درو شده 
آماده بسته بندی، ماشین 
بسته بندی مكعبی، تراكتور،

باالتر از حد 
انتظار

شناسایی اجزای دستگاه بسته بند مكعبی، آماده 
به كار كردن دستگاه بسته بند، نخ كردن دستگاه 
تحلیل  تراكتور،  به  بسته بند  اتصال  بسته بند، 
وظیفه هر یك اجزای دستگاه بسته بند مكعبی

3

در حد انتظار
شناسایی اجزای دستگاه بسته بند مكعبی، آماده 
به كار كردن دستگاه بسته بند، نخ كردن دستگاه 

بسته بند، اتصال بسته بند به تراكتور
2

پایین تر از حد 
1ناتوانی در آماده به كار كردن دستگاه بسته بندانتظار
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نگهدارنده  چرخ  19ـ  شکل 
واحد بردارنده

تنظیم ارتفاع بردارنده
ابزار، وسایل، تجهیزات و مواد مورد نیاز: ماشین بسته بند مكعبی كوچك، تراكتور، امكانات ثبت و ضبط 

مشاهدات و یافته ها، دفترچه راهنما خاص ماشین، پارچه تنظیف.
مراحل انجام کار:

الف( با استفاده از جغجغه و سیم بکسل
  به لباس كار و تجهیزات ایمنی فردی مجهز شوید.  1

2   طناب متصل به جغجغه را بكشید تا قرقره آزاد شود و انگشتی ها 
نزدیك سطح زمین قرار گیرند.

3   طناب را به آرامی بكشید تا قرقره سیم بكسل را جمع كند و 
بردارنده از زمین بلند شود.

4   اگر ارتفاع انگشتی ها كم بود طناب را به دفعات الزم بكشید تا 
ارتفاع با توجه به شرایط زمین تنظیم شود )شكل 20(. 

ب( با کمک اهرم تنظیم ارتفاع و پین تنظیم
  با یك دست بردارنده را به ارتفاع الزم از زمین بلند كنید.  1

2   با دست دیگر اهرم تنظیم را جابه جا كنید و پین آن را در یكی 
از سوراخ هایی كه مقابل هم قرار گرفته اند قرار دهید.

3   برای جابه جایی بسته بند و مواقعی كه كار بسته بندی انجام 
نمی گیرد اهرم تنظیم را كاماًل به جلو آورده و در این حالت 
بردارنده را كاماًل به سمت باال بكشید و پین اهرم را در سوراخ 

مربوطه قرار دهید.

شکل 20ـ تنظیم ارتفاع بردارنده

شکل 21ـ تنظیم ارتفاع واحد بردارنده به 
کمک اهرم و پیچ تنظیم ارتفاع

زمین هایی  در  انگشتی ها،  و  بردارنده  به  خسارت  آمدن  وارد  از  جلوگیری  برای 
كه ناهمواری و پستی و بلندی زیادی دارند چرخ نگهدارنده كنار بردارنده نصب 
برای تنظیم آن، پیچ  قابل تنظیم است.  بردارنده  ارتفاع  به  با توجه  می شود كه 
پایه چرخ را كه روی سینی خارجی بسته شده باز و بعد از تنظیم ارتفاع بردارنده 
چرخ را رها كنید تا روی زمین قرار گیرد سپس پیچ را در محل یكی از سوراخ ها 

ببندید )شكل 19(.

تنظیم ارتفاع بردارنده به چند روش انجام می گیرد كه عبارت اند از:
الف( با استفاده از جغجغه و سیم بكسل

ب( با كمك اهرم تنظیم ارتفاع و پین تنظیم
ج( استفاده از جك هیدرولیك

فعالیت
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شکل 23ـ شکل اهرم های تنظیم فشردگی و 
تغییر وزن بسته

 تنظیم فشردگی )وزن( بسته علوفه 
بسته  فشار  تنظیم  پیچ های  توسط  علوفه،  بستۀ  فشردگی  میزان 
با سفت  انتهای محفظه تراكم قرار دارند، تنظیم می گردد.  كه در 
پایینی  و  باالیی  فشار دهندۀ  تیرک های  تنظیم،  پیچ های  كردن 
به هم نزدیك تر شده و حركت علوفه در محفظه بسته بندی سخت 
تر می شود، به این ترتیب با فشرده شدن بیشتر علوفه وزن بسته 
اندازه  یك  به  تنظیم  پیچ  دو  هر  كه  شود  دقت  می یابد.  افزایش 
سفت و یا شل شوند، در غیر این صورت به دلیل وارد نشدن فشار 
یكنواخت به بسته علوفه، بسته به صورت منحنی شكل در خواهد 
آمد و در نهایت پس از خارج شدن از دستگاه نخ ها از روی بسته ُسر 

باز می شود. خورده و بسته 

شکل 24ـ چرخ دنده قطاعی جهت تنظیم طول 
بسته در دستگاه بسته بند

ج( استفاده از جک هیدرولیک 
ارتفاع  تنظیم  برای  از جك هیدرولیكی  از بسته بندها  در بعضی 
استفاده می گردد و با شیر هیدرولیكی كه در دسترس راننده قرار 

دارد باال و پایین رفتن بردارنده كنترل می شود.

شکل 22ـ جک هیدرولیکی جهت تنظیم 
ارتفاع واحد بردارنده

تنظیم طول بسته: در تمام ماشین های بسته بند از چرخ ستاره ای 
برای اندازه گیری طول بسته استفاده شده است اما با وجود این نوع 
مكانیزم تنظیم طول در آنها ممكن است متفاوت باشد. در گروهی از 
بسته بندها از یك چرخ دنده قطاعی برای تنظیم طول استفاده شده 
است. در این بسته بندها برای افزایش طول بسته كافی است تعداد 
نتیجه  از چرخ دنده قطاعی درگیر شود كه در  بیشتری  دندانه های 
مدت بیشتری طول می كشد تا آزاد شده و به پایین بیفتد و گره زدن 
انجام گیرد. برای كم كردن طول بسته باید تعداد كمتری از دنده های 

چرخ دنده های قطاعی درگیر شود.
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از  استفاده  با  بسته  طول  تنظیم  25ـ  شکل 
آزاد کن بازوی  روی  بر  مانع  کردن  جابه جا 

بر  كه  مانعی  كردن  جابه جا  با  طول  تنظیم  بسته بندها  برخی  در 
روی بازوی آزاد كن چرخ ستاره ای می لغزد، انجام می شود. در این 
بسته بندها چرخ ستاره ای ضمن چرخش تعداد دور از پیش تعیین 
شده، بازوی آزاد كن چرخ ستاره ای را به سمت جلو می كشد و بازوی 

آزاد كن، كالچ دستگاه گره زن را آزاد می كند.

شکل 26ـ شماره انداز بر روی دستگاه بسته بند

ارزشیابی مرحله تنظیم دستگاه بسته بند

مراحل کار
شرایط عملکرد

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

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

تنظیم دستگاه 
بسته بند

یونجه یا علوفه درو شده آماده 
بسته بندی، ماشین بسته بندی 

مكعبی، تراكتور،

باالتر از 
حد انتظار

تنظیم ارتفاع بردارنده، تنظیم فشردگی )وزن( بسته 
دادن  قرار  بسته ها،  شمارشگر  كردن  صفر  علوفه، 
بردارنده ماشین در وضعیت حمل و نقل، روشن كردن 
دور  تنظیم  و  گرد  موتور  به صورت  را  تراكتور  محور 
و  كردن  به كار  شروع  دقیقه(،  در  دور   540( موتور 
تحلیل  گره زن،  واحد  و  سوزن ها  عملكرد  بررسی 

رابطه رطوبت علوفه و تنظیم فشردگی بسته

3

در حد 
انتظار

تنظیم ارتفاع بردارنده، تنظیم فشردگی )وزن( بسته 
دادن  قرار  بسته ها،  شمارشگر  كردن  صفر  علوفه، 
بردارنده ماشین در وضعیت حمل و نقل، روشن كردن 
دور  تنظیم  و  گرد  موتور  به صورت  را  تراكتور  محور 
و  كردن  به كار  شروع  دقیقه(،  در  دور   540( موتور 

بررسی عملكرد سوزن ها و واحد گره زن

2

پایین تر از 
1ناتوانی در تنظیم دستگاه بسته بندحد انتظار

شمارش تعداد بسته ها: برای شمارش تعداد بسته های خارج شده 
شده  نصب  شماره انداز  یك  گره زن،  شاخۀ  دو  كنار  در  دستگاه  از 
است كه با هر حركت دو شاخۀ گره زن كه تشكیل یك بسته را به 

دنبال دارد، یك شماره روی شماره انداز اضافه می شود.



210

 راه اندازی بسته بند علوفه 
 بازدیدهای اولیه قبل از كار ماشین را انجام دهید.  1

2  مطمئین شوید در پوش و حفاظ های دستگاه بسته بند در جای خود قرار دارند.
3  با نخ مناسب، بسته بند را نخ كنید.

4  پس از اتصال بسته بند به تراكتور، بردارنده ماشین را در وضعیت حمل و نقل قرار دهید.
5  محور انتقال نیرو را در وضعیت موتور گرد، درگیر كنید تا گاردان بسته بند شروع به گردش كند. در این 

حالت عملكرد واحدهای مختلف دستگاه را مورد بررسی قرار دهید.
6  محور تراكتور را به صورت موتور گرد به آرامی روشن كرده و تا رسیدن به دور 540 دور در دقیقه دور 

موتور را افزایش دهید.
7  با آزاد كردن كالچ گره زن و تغذیه دستی ماشین، عملكرد سوزن ها و واحد گره زن را بررسی كنید.

8  برای متوقف كردن بسته بند، محور انتقال توان تراكتور را در حالت خالص قرار دهید.

 کار با بسته بند در مزرعه 
انجام شود كه رطوبت علوفه به بیست درصد كاهش یافته باشد. اگر به  باید در زمانی  عملیات بسته بندی 
بسته بندی علوفه با رطوبت باال اقدام شود ضمن اینكه به علت افزایش فشار واحد تراكم امكان بریدن پین 
می زند.  كپك  سرعت  به  علوفه  نیز  بسته بندی  از  پس  دارد،  وجود  اصطكاكی  كالچ  كردن  عمل  یا  برشی 
بسته بندی علوفه بهتر است در ساعات اولیه صبح كه مقداری شبنم صبحگاهی بر روی محصول نشسته و از 

انجام شود. اثر ضربات دستگاه جلوگیری می كند،  ریختن برگ علوفه در 

مراحل انجام کار
 بسته بند را در حالت حمل و نقل و با احتیاط به سمت مزرعه منتقل كنید.  1

2  در داخل مزرعه بسته بند را در وضعیت كار قرار دهید.
3  بسته بند را با تراكتور به ابتدای ردیف علوفه و در سمتی از مزرعه كه ردیف كردن علوفه از آنجا شروع 

ببرید. شده 
4  بسته بند را روی ردیف در وضعیتی قرار دهید كه بردارنده تمام عرض ردیف را پوشش دهد و تراكتور نیز 

در فضای خالی بین دو ردیف قرار گیرد.
5  واحد بردارنده را در ارتفاع مناسب تنظیم كنید.

6  صفحه انتهای كانال تراكم را در وضعیت مناسب با شیب مالیم 
به سمت پایین قرار دهید.

7  واحد تنظیم طول بسته را به وضعیت آماده به كار در آورید.
8  شماره انداز تعداد بسته را صفر كنید.

9  بسته بند را راه اندازی كنید و دور محور انتقال توان را به 540 دور 
در دقیقه برسانید.

شکل 27ـ درب انتهای کانال خروج بسته10  به آرامی بسته بند را روی ردیف علوفه به حركت در آورید.
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11  سرعت حركت تراكتور را با توجه به حجم علوفه روی ردیف طوری تنظیم كنید كه علوفه به صورت یك 
نوار درهم پیچیده و یكنواخت وارد بردارنده شود و در ضمن در جلو چنگال های هدایت بیش از اندازه انباشته 

نشود.
12  كار بسته بندی را تا خارج شدن چند بسته ادامه دهید.

13  بسته بند را متوقف و بسته های خارج شده را از نظر طول و تراكم بسته و شكل گره كنترل كنید. دو رشته 
نخ را با دست بگیرید و بسته را بلند كنید و بررسی كنید بسته از هم نپاشد و ضمناً نخ ها بعد از خروج بسته 

از محفظه تراكم پاره نشوند.
14  در صورت لزوم طول بسته را با تنظیم واحد طول بسته به اندازه مطلوب در آورید.

15  اگر تراكم بسته مناسب نبود با چرخاندن اهرم ها آن را در حد مناسب تنظیم كنید.
16  بسته بند را مجدداً راه اندازی كنید و تا ایجاد چند بسته دیگر كار را ادامه دهید.

17  بسته های تولید شده را دوباره كنترل و تغییرهای الزم را تا رسیدن به یك بسته مناسب ادامه دهید.
18  پس از اطمینان از مناسب بودن بسته از هر لحاظ، بسته بندی ردیف علوفه را تا آخر طول مزرعه ادامه دهید.

19  در انتهای ردیف با قطع نیروی محور انتقال نیرو بسته بند را از كار بیندازید.
20  تراكتور و بسته بند را در شروع ردیف بعدی قرار داده و عملیات بسته بندی را انجام دهید.

21  پس از پایان بسته بندی، علوفه موجود در ماشین را تخلیه، نخ ها را جمع آوری و ماشین را در وضعیت حمل 
و نقل به محل پارک آن منتقل كنید.

22  سرویس های 10 ساعتی را روی بسته بند انجام دهید.

 سرویس و نگهداری بسته بند 
سرویس های بسته بند علوفه عبارت اند از: تعویض و بازدید روغن جعبه دنده، گریس كاری، آچار كشی، روغن 

كاری زنجیرهای محرک و انبار كردن اصولی ماشین در فصل بیكاری.

مراحل انجام کار
 از طریق در پوش Ε )شكل 28( روغن جعبه دنده را بازدید كنید و در صورت لزوم آن را با روغن توصیه   1

شده در دفترچه راهنمای دستگاه پر كنید.
2  نقاط تعیین شده روی ماشین را در ساعت های مقرر گریس كاری نمایید.

3  زنجیرها را پس از هر 10 ساعت كار یك بار با روغن، روغن كاری 
نمایید.

و سفت  آچار كشی  دوره ای  به طور  را  ماشین  مهره های  و  پیچ    4
كنید.

شکل 28ـ محل بازدید و خروج روغن از جعبه دنده دستگاه بسته بند
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 نگهداری بسته بند علوفه بعد از فصل کار 
مراحل انجام کار

 دستگاه را در محوطه سرپوشیده و دور از رطوبت قرار دهید.  1
2  دستگاه را كاماًل تمیز كنید.

3  گره زن را تمیز كنید و تمام قسمت های آن را با گریس بپوشانید.
4  تمام قسمت های دستگاه را گریس كاری كنید.

5  قسمت هایی از بدنه كه رنگ آن پاک شده )به جز داخل محفظه تراكم( را رنگ بزنید.
6  زنجیرها را به وسیله گازوئیل تمیز و سپس گازوئیل باقی مانده را كاماًل خشك و با روغن زنجیرها را روغن كاری كنید.
7  قطعه چوبی را زیر شاسی دستگاه قرار دهید تا الستیك چرخ ها از زمین فاصله بگیرند، به طوری كه فشار 

روی آنها نباشد. 
8  تعمیراتی را كه الزم است در این مدت روی دستگاه انجام دهید.

9  قسمت هایی كه در معرض زنگ زدگی هستند را با گریس بپوشانید.

ارزشیابی مرحله راه اندازی و کار با دستگاه بسته بند در مزرعه

مراحل کار
شرایط عملکرد

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

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

راه اندازی و 
كار با دستگاه 
بسته بند در 

مزرعه

یونجه یا علوفه درو شده 
آماده بسته بندی، ماشین 
بسته بندی مكعبی، تراكتور،

باالتر از حد 
انتظار

با سرعت مناسب )با توجه به حجم  حركت 
علوفه( بسته بند روی ردیف، اجرای عملیات 
بسته بندی علوفه، بررسی تنظیمات دستگاه 
و تحلیل رابطه سرعت حركت دستگاه هنگام 
بسته بندی علوفه با حجم علوفه روی ردیف

3

در حد انتظار
با سرعت مناسب )با توجه به حجم  حركت 
علوفه( بسته بند روی ردیف، اجرای عملیات 
بسته بندی علوفه، بررسی تنظیمات دستگاه

2

پایین تر از 
1ناتوانی در بسته بندی علوفه با دستگاه بسته بندحد انتظار
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ارزشیابی شایستگی بسته بندی علوفه

شرح کار:
1ـ آماده سازی دستگاه بسته بند )بیلر( 2ـ نخ كردن بسته بند 3ـ تنظیم دستگاه بسته بند 4ـ راه اندازی بسته بند

استاندارد عملکرد:
بسته بندی علوفه ردیف شده را با استفاده از بسته بند علوفه انجام دهد )دو هكتار به ازای 16 هنرجو(

شاخص ها:
1ـ اجزای دستگاه بسته بند مكعبی را شناسایی و وظیفه هر یك را تحلیل نماید، دستگاه بسته بند را آماده كار كند. بسته بند علوفه را به تراكتور 

متصل كرده و به مزرعه انتقال دهد.
2ـ با استفاده از دفترچه راهنمای خاص بسته بند آن را نخ كند.

3ـ ارتفاع بردارنده را تنظیم كند، فشردگی )وزن( بسته علوفه را تنظیم كند، شمارشگر بسته ها را صفر كند، بردارنده ماشین را در وضعیت 
حمل و نقل قرار دهد، محور تراكتور را به صورت موتور گرد به روشن كند و تا رسیدن به دور 540 دور در دقیقه دور موتور را افزایش دهد، با 

آزاد كردن كالچ گره زن و تغذیه دستی ماشین، عملكرد سوزن ها و واحد گره زن را بررسی كند.

شرایط انجام کار:
یونجه یا علوفه درو شده آماده بسته بندی

ابزار و تجهیزات:
ماشین بسته بند مكعبی، تراكتور، دفترچه راهنما خاص ماشین، پارچه تنظیف

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

1آماده سازی دستگاه بسته بند )بیلر(1

1تنظیم دستگاه بسته بند2

2راه اندازی و كار با دستگاه بسته بند در مزرعه3

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
ایمنی زیست محیطی و اخالق حرفه ای و  ایمنی كار و رعایت نكات  لوازم  از  با استفاده 

2جلوگیری از هدر رفت محصول، یونجه های درو شده را با استفاده از بیلر بسته بندی كند.

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.
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  برنامه درسی رشته امور زراعی، )1393(. سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، دفتر تألیف كتاب های   1
درسی فنی و حرفه ای و كاردانش.

2   استاندارد ارزشیابی حرفه رشته امور زراعی )1392(. سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی دفتر تألیف 
كتاب های درسی فنی و حرفه ای و كاردانش.

3   راهنمای عمل طراحی و تألیف بسته تربیت و یادگیری رشته فنی و حرفه ای، )1393(. سازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشی، دفتر تألیف كتاب های درسی فنی و حرفه ای و كاردانش.

4   قربانی، بهزاد و خیرابی، جمشید. )1387(. اصول و طراحی ماشین های بزرگ آبیاری بارانی، جهاد دانشگاهی 
واحد صنعتی اصفهان.

5   كریمی، هادی. )1386(. زراعت و اصالح گیاهان علوفه ای. دانشگاه تهران.
6   رستگار، محمد علی. )1384(. زراعت نباتات علوفه ای، انتشارات برهمند.

7   دماوندی، علی و لطیفی، ناصر. )1394(. زراعت سورگوم از كاشت تا مصرف. انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی.
www.agrilib.ir 8   وبگاه سازمان تحقیقات آموزش و ترویج كشاورزی معاونت ترویج

www.raf hc.areo.ir 9   وبگاه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی
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پودمان 5: جمع آوری علوفه

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، مشاركت معلمان را به عنوان یك سیاست اجرایی مهم دنبال می كند. برای تحقق این امر در اقدامی نوآورانه سامانه 
تعاملی بر خط اعتبارسنجی كتاب های درسی راه اندازی شد تا با دریافت نظرات معلمان دربارۀ كتاب های درسی نونگاشت، كتاب های درسی 
را در اولین سال چاپ، با كمترین اشكال به دانش آموزان و معلمان ارجمند تقدیم نماید. در انجام مطلوب این فرایند، همكاران 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 همكاران، اسامی دبیران و هنرآموزانی كه تالش مضاعفی در این زمینه داشته و با 

ارائۀ نظرات خود سازمان را در بهبود محتوای این كتاب یاری كرده اند به شرح زیر اعالم می شود.

استان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیفاستان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیف
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