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 نام خدابه

هاي درسي  هاي درسي و محتواي كتاب ها و تحقق توسعه پايدار، ما را بر آن داشت تا برنامه شرايط در حال تغيير دنياي كار در مشاغل گوناگون، توسعه فناوري

ي ملي جمهوري اسالمي ايران در هاي قبلي براساس نياز كشور و مطابق با رويكرد سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و برنامه درس را در ادامه تغييرات پايه

ها، آموزش و ارزشيابي مبتني بر شايستگي است. شايستگي، توانايي انجام كار واقعي  ترين تغيير در كتاب طراحي و تأليف كنيم. مهم نظام جديد آموزشي باز

اي شما، چهار دسته شايستگي در نظر حرفه –تحصيلي شود. در رشته  طور استاندارد و درست تعريف شده است. توانايي شامل دانش، مهارت و نگرش ميهب

 است:شده گرفته 

 توانايي كاشت گياهان زراعيهاي فني براي جذب در بازار كار مانند  شايستگي .1

 هاي غير فني براي پيشرفت و موفقيت در آينده مانند نوآوري و مصرف بهينه شايستگي .2

 با نرم افزارهاهاي فناوري اطالعات و ارتباطات مانند كار  شايستگي .3

 العمر مانند كسب اطالعات از منابع ديگرهاي مربوط به يادگيري مادام شايستگي .4

اي و  ريزي درسي فني و حرفهاي و كاردانش مبتني بر اسناد باالدستي و با مشاركت متخصصان برنامه هاي درسي فني و حرفه بر اين اساس دفتر تأليف كتاب

هاي درسي هر  اند كه مرجع اصلي و راهنماي تأليف كتاب اي را تدوين نموده هاي شاخه فني و حرفه برنامه درسي رشتهخبرگان دنياي كار مجموعه اسناد 

 رشته است. 

هاي اين كتاب براي  تأليف شده است. كسب شايستگي 11در پايه  امور زراعياست كه ويژه رشته  هاي فني و كارگاهيستگييدرس شامين سواين درس، 

هاي آموزش داده شده دراين كتاب را كسب و در فرآيند  اي شما بسيار ضروري است. هنرجويان عزيز سعي نماييد؛ تمام شايستگيه شغلي و حرفهموفقيت آيند

 ارزشيابي به اثبات رسانيد.

كاري ادگيري از چند مرحلهشامل پنج پودمان است و هر پودمان داراي يك يا چند واحد يادگيري است و هر واحد ي كاشت گياهان زراعيكتاب درسي 

هاي مربوط به آن را كسب نماييد. هنرآموز محترم شما براي هر  توانيد شايستگي تشكيل شده است. شما هنرجويان عزيز پس از يادگيري هر پودمان مي

ارزشيابي از رت احراز نشدن شايستگي پس باشد. در صومي 12نمايد و نمره قبولي در هر پودمان حداقل پودمان يك نمره در سامانه ثبت نمرات منظور مي

پودمان و از دو بخش نمره مستمر و نمره شايستگي  5اول، فرصت جبران و ارزشيابي مجدد تا آخر سال تحصيلي وجود دارد.كارنامه شما در اين درس شامل 

هاي د ارزشيابي قرار گيريد و پودمانها الزم است مورهمان پودمانها نمره قبولي را كسب نكرديد، تنها در براي هر پودمان خواهد بود و اگر دريكي از پودمان

است و در معدل كل شما بسيار  8باشد. همچنين اين درس داراي ضريب ييد و الزم به ارزشيابي مجدد نميدر مرحله اول ارزشيابي مورد تا قبول شده

 تاثيرگذار است.

اير اجزاء بسته آموزشي كه براي شما طراحي و تاليف شده است، وجود دارد. يكي از اين اجزاي بسته همچنين عالوه بر كتاب درسي شما امكان استفاده از س

توانيد هنگام آزمون و هاي موجود در كتاب درسي بايد استفاده نماييد. كتاب همراه خود را مي باشد كه براي انجام فعاليتآموزشي كتاب همراه هنرجو مي

گاه رشته خود با نشاني اشته باشيد. ساير اجزاي بسته آموزشي ديگري نيز براي شما در نظر گرفته شده است كه با مراجعه به وبفرايند ارزشيابي نيز همراه د

www.tvoccd.medu.ir توانيد از عناوين آن مطلع شويد. مي 

-هاي يادگيري مادام اي، حفاظت از محيط زيست و شايستگي يرفني از جمله مديريت منابع، اخالق حرفههاي غ هاي يادگيري در ارتباط با شايستگي فعاليت

هاي فني طراحي و در كتاب درسي و بسته آموزشي ارائه شده است. شما هنرجويان عزيز كوشش  العمر و فناوري اطالعات و ارتباطات همراه با شايستگي

 هاي يادگيري به كار گيريد. هاي فني آموزش ببينيد، تجربه كنيد و آنها را در انجام فعاليت شايستگيها را در كنار  نماييد اين شايستگي

هاي هنرآموز محترمتان در خصوص رعايت مواردي كه در كتاب آمده است، در  رعايت نكات ايمني، بهداشتي و حفاظتي از اصول انجام كار است لذا توصيه

 انجام كارها جدي بگيريد.

هاي مؤثري در جهت سربلندي و استقالل كشور و پيشرفت اجتماعي و  ريم با تالش و كوشش شما هنرجويان عزيز و هدايت هنرآموزان گرامي، گاماميدوا

 شايسته جوانان برومند ميهن اسالمي برداشته شود. و اقتصادي و تربيت مؤثر

 اي و كاردانش هاي درسي فني و حرفه دفتر تأليف كتاب

 سخني با هنرجویان عزیز
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 نام خدابه

در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران و نیازهای متغیر دنیای کار 

های زراعی طراحی و بر اساس آن محتوای آموزشی نیز تالیف گردید. کتاب حاضر از مجموعه کتاب درسی رشته امورو مشاغل، برنامه

پودمان است که هر پودمان از یک یا چند واحد  1باشد که برای پایة یازدهم تدوین و تألیف گردیده است این کتاب دارای کارگاهی می

ری باشد که در پایان هر واحد یادگیهای این کتاب مییستگی از ویژگییادگیری تشکیل شده است. همچنین ارزشیابی مبتنی بر شا

بایست در سامانه ثبت نمرات برای هر هنرجو یک نمره ثبت کنند. نمره قبولی شیوه ارزشیابی آورده شده است. هنرآموزان گرامی می

امل ارزشیابی پایانی در هر پودمان و ارزشیابی گردد که شباشد و نمره هر پودمان از دو بخش تشکیل میمی 39در هر پودمان حداقل 

های یافته در ارتباط با شایستگیهای یادگیری ساختهای دیگر این کتاب طراحی فعالیتها است. از ویژگیمستمر برای هریک از پودمان

بسته آموزشی تدارک دیده ای و مباحث زیست محیطی است. این کتاب جزئی از فنی و غیرفنی از جمله مدیریت منابع، اخالق حرفه

افزار و فیلم آموزشی در فرایند شده برای هنرجویان است که الزم است از سایر اجزاء بستة آموزشی مانند کتاب همراه هنرجو، نرم

وانید تیگیرد. شما میادگیری استفاده شود. کتاب همراه هنرجو در هنگام یادگیری، ارزشیابی و انجام کار واقعی مورد استفاده قرار می

های تدریس کتاب، شیوه ارزشیابی مبتنی بر شایستگی، مشکالت رایج در یادگیری یادگیری، روشبرای آشنایی بیشتر با اجزای بسته

ای ههای غیرفنی، آموزش ایمنی و بهداشت و دریافت راهنما و پاسخ فعالیتبندی زمانی، نکات آموزشی شایستگیمحتوای کتاب، بودجه

ها به کتاب راهنمای هنرآموز این درس مراجعه کنید.الزم به یادآوری است،کارنامه صادر شده در سال تحصیلی قبل ینیادگیری و تمر

بایست به استاندارد ارزشیابی ها، میها و شایستگیپودمان بوده است و در هنگام آموزش و سنجش و ارزشیابی پودمان 1بر اساس نمره 

ای هریزی اموزشی مراجعه گردد. رعایت ایمنی و بهداشت، شایستگیسازمان پژوهش و برنامهپیشرفت تحصیلی منتشر شده توسط 

باشند. همچنین برای هنرجویان تبیین شود که این درس فنی و مراحل کلیدی بر اساس استاندارد از ملزومات کسب شایستگی میغیر

 شود و دارای تأثیر زیادی است.در معدل کل محاسبه می 1با ضریب 

 های ذیل است:کتاب شامل پودمان

تر ادهها سهای کاشت که نسبت به سایر روشاست. در این پودمان بذرپاشی به عنوان یکی از روش "بذرپاشی"پودمان اول: دارای عنوان 

 شود.است آموزش داده می

برای زیرخاک کردن بذر و ایجاد نهرها است. در این پودمان عملیات پس از بذرپاشی "آراستن سطح مزرعه"پودمان دوم: دارای عنوان 

 آموزش داده می شود.

توان به صورت خطی کشت است. در این پودمان کاشت گیاهانی مانند گندم و ... که می"کاری آبیخطی"پودمان سوم: دارای عنوان 

 شود.کرد، آموزش داده می

 شود.کار دیم آموزش داده میکاری و عملیات کاشت با عمیقاست. در این پودمان اصول دیم"کاریدیم"پودمان چهارم: دارای عنوان 

کار پنوماتیک آموزش داده می شود. شما است. در این پودمان کاشت گیاهان با ردیف"کاریدانهتک"پودمان پنجم: دارای عنوان 

 را طراحی نمایید. های مشابهیهای کاشت استفاده کنید و فعالیتتوانید با توجه به شرایط منطقه از سایر ماشینمی

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

 ای و کاردانشهای درسی فنی و حرفهدفتر تألیف کتاب



 بذرپاشی

 1 

 

 
  

عواملی که باشد. شناخت رسالت آن تغذیه مردم جهان می که استای از علوم کشاورزی شاخه
 گیری عوامل و شرایط محیطی. بنابراین، بکاراستگردد الزم و ضروری سبب پیشرفت کشاورزی می

ت یت و پیشرفداشت و برداشت سبب موفق و شناخت فنون علم کشاورزی در مراحل مختلف کاشت،
گردد. هیچ کاری وقت تلف کردن نیست، اگر از تجربه آن با زیرکی استفاده در این رشته علمی می

 کنیم.

 

 9پودمان 

 بذر پاشی  
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   9واحد یادگیری 

 بذر پاشی
 
 
 

 دانید کهآیا می

 
 شود؟هایی انجام میکاشت گیاهان زراعی به چه روش 
  شود؟بیشتر از کدام روش کاشت استفاده میدر منطقه شما 
 های کاشت در منطقه شما چیست؟از روش یا روش دالیل استفاده 
 
گویند. کاشت گیاهان به طور کلی قرار دادن بذر در بستر به منظور جوانه زدن و رشد و نمو را کاشت میبه

ل کاشت، نیروی انسانی، بافت خاک، نوع های گوناگونی با توجه به شرایط و عواملی مانند مقدار آب، وسایروش
در  سانتریفیوژ صورت گیرد که پاشگیاه زراعی و اقلیم بستگی دارد. بذر پاشی ممکن است با دست و یا با بذر

شوند. بذر پاشی برای کاشت گیاهانی مانند غالت دانه تر در مزرعه پراکنده میطور یکنواختهروش دوم بذرها ب
ر در همین طو ها برای رشد و توسعه نیاز ندارد، مناسب است.فاصله زیادی بین بوته به کهای ریز، گیاهان علوفه

 گیرد.دار که بذرکاری روی خطوط مشکل است، بذرپاشی بهتر انجام میدار و کلوخهای پر علف و تیغزمین
 

 استاندارد عملکرد

 )کالیبراسیون( مقدار بذر تنظیم دستگاه در شرایط مناسب آب و هوایی با استفاده از بذرپاش پس از اتصال و
 تعیین شده را به صورت یکنواخت در سطح معینی از مزرعه بذرپاشی کند.
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  مقدمه

باشد. این مرحله هرچند ید محصوالت گیاهی، مرحله کاشت مییکی از مراحل بسیار مهم و اساسی در فرایند تول
دارد. شما  بزرگیدر مدت کوتاهی انجام شود اما در مقدار عملکرد و کیفیت محصول نقش بسیار ممکن است 
 ، عمق نامناسبمناسبشرایطی مانند: خارج از فصل، زمان نا که بهترین بذر در بهترین خاک اما درتصور کنید 

ی است که در چنین شرایطکاشت، مقدار نامناسب بذر یا روش نامناسبی برای کاشت انجام گرفته باشد، بدیهی 
محصول مناسبی حاصل نخواهد شد. بنابراین یکی از عوامل تعیین کننده در مقدار تولید و کیفیت محصول، 

 باشد. رعایت دقیق اصول کاشت می
شما در سال پیش در درس پرورش و تولید حبوبات، با مفاهیمی 
چون شرایط بستر مناسب کاشت، عوامل مؤثر در تعیین زمان 

ت، عوامل مؤثر در تعیین عمق کاشت و همچنین با انواع کاش
های کاشت آشنا شده و به صورت دستی اقدام به کاشت روش

 های مختلف نمودید. برخی حبوبات با روش
های های کاشت با استفاده از ماشیندر این کتاب روش

  کشاورزی تشریح خواهد شد.
 بذرپاشی با دست -1شکل 

یک برای شرایط خاصی کاربرد دارد، سعی شده است چیدمان مطالب  ها متنوع بوده و هرروشاز آنجایی که این 
 از ابتدایی به پیشرفته که تقریبًا با نظام از ساده به پیچیده هم منطبق است، ارایه گردد.

 صورت کلی انجام شود.  1اید کاشت بذر ممکن است به چنانکه آموخته
 بذر در سطح زمین است. بذر افشانی که همان پراکندن -3

 

  

 بذرپاشبذرپاشی با  -2شکل 

 

 باشد.کاری که همان ریختن بذر در خطوط تعیین شده میخطی -9
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 ر ریزیبذ -3 شکل

 باشد.ین میرار دادن بذر در خاک با فاصله معکاری که عبارتست از قبذر کاری یا ردیف -1

 

 
 کاریر بذ -4شکل 

د توانمیرا که در بعضی مواقع مواردی از عملیات  استشامل مراحل زیر  بذرپاشی به روشکاشت  به طور کلی
  کرد. حذف یا اضافه

 ماخار یا آبیاری زمین قبل از شخم -3

 شخم زمین -9

 دیسک -1

 ماله -4

 کودپاشی -1

 دیسک -8

 (بعد از آنیا شیارکش  ، چنگه)در صورت بذرپاشی عملیات دیسک خفیف بذرپاشی یا بذرکاری -4

 مرزبندی -1

 نهرکشی -2

 آبیاری -39
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تا  شیب زمین، بافت خاک، عمق خاک زراعی، روش کاشت، نوع کشت و ...ممکن است بسته به  باالمراحل 
ورزی آشنا شدید در . شما با آماده سازی زمین )قبل از بذر پاشی( در کتاب عملیات خاکحدودی تغییر نماید

 را فراخواهید گرفت.بذرپاش این پودمان بذر پاشی با 
 

 یشروش بذر پا

ممکن است با دست یا ماشین صورت پاشی گویند. بذرزمین بذرپاشی یا بذرافشانی می پراکندن بذر در سطح
انجام های کوچک ها و باغچهاست که در مزرعهترین روش کاشت ترین و قدیمیگیرد. بذرپاشی دستی ساده

 .(3اید)شکلشما در سال قبل با این روش کار کرده گیرد.می
ه یاقتصادی غیر قابل توج ممکن و از نظرتی از نظر فنی غیرپاشی دسروش بذرباشد. وقتی مساحت زمین بزرگ 

  پاشهای بذرهای کاشت فراهم نباشد، از ماشینچنانچه امکان استفاده از ماشینگردد. در این شرایط می
 (.9شود)شکلاستفاده می .(جو و .. ،)گندم ویژه غالت ریز دانهپاش( برای برخی از بذرها به)کود

 
 

وگو گفت
 کنید

  
 گردد؟یلی بزرگ روش بذرپاشی توصیه نمیچرا در اراضی یا مزارع خ

 
 

 بذرپاش: هایماشین

ود. شکوچک تا متوسط استفاده می ماشینی است که برای پاشیدن سریع بذر در اراضی کشاورزی نسبتاً بذرپاش 
از روش دیگر کاشت  پاشی با دست و در اراضی خیلی بزرگ، اصوالًکه در اراضی خیلی کوچک بذردر حالی

  کنند.که در برخی از کشورها از هواپیماهای مخصوص استفاده میشود یا ایناستفاده می
وجود رایطی مانند سنگالخی بودن زمین، ها در شپاش، امکان استفاده از آنای بذرههای بارز ماشیناز ویژگی

ن این ماشی های خوبویژگیکارها قادر به کار نیستند. از دیگر که بذر ،... است در زمین و هی، بقایای گیاموانع
هکتار زمین  9ساعت بیش از  استفاده از آن است. به ترتیبی که در شرایط مناسب در هر سادگیسرعت عمل و 

 پاشی کرد. توان بذررا می
 

 

وگو گفت
 کنید

  
 شود؟پاش نمیبذرچرا موانع سطحی مانع از عمل ماشین 

 
 

 

 ،نبودن عرض پاشش در دو سوی دستگاهیکسان ون باال بودن میزان مصرف بذر، چمعایبی دارای بذرپاش ماشین 
 باشد.عدم توزیع دقیق بذر در سطح و همچنین غیر یکنواختی در عمق کاشت می
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 سبز شدن مزرعه یکنواخت نیست؟ ،چرا در کاشت به روش بذرپاشی  بیندیشید

 
 
 

پاش سانتریفیوژ خود دارای انواع تک پاندولی و گریز از مرکز )سانتریفیوژ( وجود دارند. بذرها در انواع بذرپاش
. ندشواز لحاظ اتصال به تراکتور به دو مدل سوار و کششی )چرخدار( تقسیم می باشد.می ای و دو صفحهصفحه

  (.1)شکلشوداز نوع سوار تک مخزنه استفاده می که در کشور ما عموماً
 

 

 پاش پاندولیبذر

 

 پاش سوار سانتریفیوژبذر

 

 پاش کششیبذر
 

 انواع بذر پاش -5شکل

 

 

 .نیدجو کوپاش، بیشتر رواج دارد؟ در مورد پیشینه استفاده و دالیل رواج آن پرسدر منطقه شما، کدام نوع ماشین بذر  پژوهش

 
 
 
 

ای را با راهنمایی و حضور هنرآموز در زمان مناسب در سطح مزرعه، مورد آزمون قرار ویژه تک صفحهبهبذرپاش معایب   پژوهش
 دهید. سپس نتیجه آزمایش خود را در کالس ارائه دهید.
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 )گریز از مرکز( : لف بذرپاش سانتریفیوژتهای مخقسمت

 شاسی -3

 مخزن بذر -9

 توری داخل مخزن -1

 همزن -4

 صفحه پاشش -1

 نقاط اتصال به تراکتور -8

 اهرم قطع و وصل -4

 های تنظیم خروج بذراهرم -1

 های ریزش بذر دریچه -2

 جعبه دنده)گیربکس( -39

 گاردان انتقال نیرو -33

  محور جعبه دنده )شافت گیربکس(  -39

 

 
 

 
 
 

 
 

، های بذرپاشتوانید با کاربران خبره ماشینپاش چیست؟ برای انجام این پژوهش مینقش توری در مخزن ماشین بذر  پژوهش
 های کشاورزی مصاحبه کنید.کشاورزان و مهندسین ماشین

 
 

 های زراعیبازدید: محل نگهداری ماشین

 .وارد شویدهای کشاورزی پس از پوشیدن لباس کار مناسب، همراه هنرآموز خود به محل نگهداری ماشین -3
 را مورد بازدید قرار دهید. هاانواع بذرپاش -9
 آنها را مورد تحلیل قرار دهید.تفاوت  ها،ماشین پس از مشاهده -1
 بر روی دستگاه نشان دهید. را 8 در شکلاجزای مشخص شده  -4
 کاربرد هر قطعه را از هنرآموز خود بپرسید. -1
 در پایان کار از بازدید انجام شده گزارش تهیه کنید و به هنرآموز خود ارائه دهید. -8

 

8 
 پاش سانتریفیوژهای مختلف بذرقسمت -6شکل

6 

1 

8 

7 

2 

11 

12 

5 

9 

11 

4 

3 
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هایی از کاربرد این نیرو در زندگی یا مشاهدات خود، کند؟ نمونهگریز از مرکز چه نوع نیرویی است؟ چگونه عمل می  بیندیشید
 کنید. بیان

 

 

 

 به تراکتور:بذرپاش اتصال 

 سوار هستند.بذرپاش  عبارت دیگر،هبه صورت اتصال سه نقطه یا ب بیشترفاده مورد است هایپاشبذر
پاش مانند هر ماشین دیگر بایستی با رعایت اصول فنی و ایمنی انجام شود تا مشکلی برای کاربر و اتصال بذر

 .وجود نیایدبهماشین 
 

 به تراکتوربذرپاش متصل کردن   فعالیت
، جعبه ابزار مکانیک های مربوطهپین گاردان مخصوص، ،تراکتور، دستگاه بذرپاش ابزار، وسایل و مواد مورد نیاز:

 .دستمال تنظیفتجهیزات ایمنی فردی، یک تیکه(،  لباس مناسب کار)ترجیحاًعمومی، کفش و 

 مراحل انجام کار:
دستگاه تراکتور از واحد  با هماهنگی قبلی و با حضور هنرآموز، یک -3

  های کشاورزی، تحویل بگیرید.ماشین

 را باز کرده و در محلبت و مالبند ثا درپوش شفت محور انتقال نیرو -9
  .(4)شکلمناسب قرار دهید

های احتمالی و های اولیه و رفع معایب و کمبودیپس از بررس -1
 اطمینان از سالمت تراکتور، آن را روشن کنید. 

با رعایت اصول فنی و ایمنی، تراکتور را در محدوده محل نگهداری  -4
 هدایت کنید.های کشاورزی، تا مکان نگهداری بذرپاش ماشین

 
 کنار زدن مالبند ثابت -7شکل

 

 

که بازوهای تحتانی در وضعیت پایین هستند، با دنده عقب سنگین به بذرپاش نزدیک شوید، با نزدیک در حالی -1
 راستای نقاط اتصال بذرپاش قرار دهید. بازوها را باال آورده در شدن تراکتور به بذرپاش

پس از همخوان شدن نقاط اتصال تراکتور با نقاط اتصال بذرپاش، تراکتور را متوقف کرده، آن را خاموش کنید. پس  -8
 از قرار دادن اهرم دسته دنده در وضعیت دنده سنگین و کشیدن ترمز دستی، از تراکتور پیاده شوید. 

اول بازوی سمت چپ، سپس بازوی سمت راست را به بذرپاش متصل کرده و پین آن را در جای خود قرار  -4
 (.1دهید)شکل

 

 

 

 

های کشاورزی و مزرعه شما مجاز به رانندگی در خارج از محل نگهداری ماشین 
 نیستید.

 

. 
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 به بازوهای کناری تراکتوربذرپاش اتصال  -8شکل

 .(2)شکلپس از اتصال دو بازوی پایینی، گاردان را به تراکتور و بذرپاش متصل کنید -1
 

 
 
 

 

  

 نصب گاردان بین بذرپاش و تراکتور -9شکل

 

 . (39)شکلهنرآموز، اقدام به نصب بازوی وسط نمایید  تأیید درستی انجام کار توسطپس از نصب گاردان و -2  

 
 وسط تراکتوربه بذرپاش بازویاتصال -11شکل

 

  

 

بذر پاش، ضامن را فشار دهید تا آزاد شود و پس از به تراکتور و ضمن اتصال گاردان  
بروز خطرات  ارشاخ وهقفل شود. این عمل مانع از خروج چ جا زدن، آن را رها کنید تا

 .شودو خسارات احتمالی می
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 و تراکتور قرار نگیرید.بذرپاش هرگز بین    ایمني

  مستقر شده باشند. ،در زمین مسطحبذرپاش در زمان اتصال بایستی تراکتور و 

 پین مخصوص را نصب کرده و قفل نمایید. از اتصال هر بازو پس 

  و از طرف تراکتور، قفل شود.بذرپاش ضامن گاردان بایستی هم از طرف  
 

 

 

 

کمی بازوها را به طرف باال هدایت کرد تا فضای کافی  ،توسط اهرم کنترل توان، میپس از اتصال دو بازوی تحتانی 
 قرار گیرد. کاربرجهت نصب گاردان و بازوی وسط در اختیار 

 

 

 پاسخ دهید:
به چه منظوری بر روی این انگشت کار بر  33 شکلدر 

باشد؟ نام این قسمتی که انگشت روی آن است، نقطه می
 چیست؟

 
 

 اتصال گاردان به تراکتور -11شکل

 برای کاربذرپاش آماده کردن 

اطمینان  ضمن نمایند تامیآن را از نظر فنی و ایمنی بررسی کرده و آماده به کار  ابتداکارگیری بذرپاش هقبل از ب
 از درستی عملکرد اجزای ماشین از ایمن بودن آن نیز مطمئن شوند.

 
 آماده به کار کردن بذرپاش  فعالیت

، جعبه ابزار مکانیک عمومی، گریس پمپ، گریس، کفش و لباس تراکتور، بذرپاش ز:ابزار، وسایل و مواد مورد نیا
 مناسب کار)ترجیحاً یک تیکه باشد و سر آستین و دمپای آن خیلی گشاد نباشد(، تجهیزات ایمنی فردی )کاله، عینک، 

 .دستکش، ماسک دهانی(، دستمال تنظیف
 مراحل انجام کار:

 ...(و  لباس کار، استفاده از تجهیزات ایمنی فردی، اعالم حضورآماده به کار شوید.)پوشیدن -3

 ...( آن را تخلیه کنید.و ظرف  ،نگاه کرده و هرگونه محتوی احتمالی )کود، بذر، کیسهبذرپاش به داخل مخزن -9

 (.39دستگاه را به خوبی تمیز و خشک کنید)شکل-1
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 و ها، صفحهاهرم ها، دریچهسالمت اجزای ماشین) نقاط اتصال، بدنه، -4  
...( را به دقت بررسی کرده و با راهنمایی هنرآموز رفع عیب کرده یا به 

 تعمیرگاه منتقل کنید.

  (.31گریس خورهای گیربکس را به خوبی تمیز کنید)شکل-1

 دقت کنید:
 :(31)شکلگیربکس بذرپاش دو عدد گریسخور دارد 

 ند.کپاشش را تغذیه میبلبرینگ شافت صفحه  گریس خوری که(الف
 .ندکگریس خوری که بلبرینگ شافت ورودی گیربکس را تغذیه می (ب

س کردن گیربک شود. پری میواسکازین، روان ساز باگیربکس بذرپاش  -
 خوردگی یا سایش قطعات و واسکازین برای پیشگیری از  دستگاه با

نشتی واسکازین گیربکس بایستی بررسی،  باشد.ها، میدندهچرخ
 پیشگیری و جبران شود.

 
 تمیز کردن بذرپاش -12شکل

  

 گریسخورها و مکان آنها کردنتمیز  -13شکل

 ، پر کنید.از گریسگریس پمپ را -8
 

 

 گریس پمپ دستی

 

 گریس پمپ دستی

 

 گریس پمپ بادی

 

 پمپ واسکازین

 ها از گریس پمپهایی نمونه-14شکل

 با قرار دادن سر گریس پمپ روی گریس خور، اقدام به پمپ زدن نمایید.-4
  کاری را تکرار کنید.کار مداوم با بذرپاش، عملیات گریس ساعت کار( 19پس از هر یک هفته )حدود -1

 

 

 

 الف

 ب
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 .خوبی تمیز کنیدهبا پارچه تنظیف، ب کاری، اطراف گریس خورها راپس از گریس-2

 

  

 کاری گاردان و بذرپاشگریس -15شکل

 

 

 ایمرحله ارزشیابی

 حل کارمرا ردیف
 )ابزار، شرایط عملکرد

 مواد، تجهیزات، مکان و...(
 نمره دهی(نمره ها/داوری/استاندارد )شاخص نتایج ممکن

3 
فراهم کردن 

شرایط بذرپاشی 
 با بذرپاش

، متر ،تراکتور ،اشذرپب
 و روغن مانند کنندهروان
 نگهداری کارگاهس، گری

 کشاورزی ادوات

باالتر از سطح 
 انتظار

 بذرپاش مختلف هایقسمت معرفی ضمن

 آن سازی آماده و تراکتور به بذرپاش اتصال

 .دهدمی انجام را بذرپاشی عملیات برای

1 

 در سطح انتظار
 آن سازی آماده و تراکتور به بذرپاش اتصال

 .دهدمی انجام را بذرپاشی عملیات برای
9 

تر از سطح پایین
 انتظار

 عدم یا تراکتور به بذرپاش اتصال عدم
 آن سازیآماده

3 

 

 بذرپاشتنظیمات 

 .اشدب )تراز طولی و عرضی(در حالت تراز  سطح زمینبذرپاش باید نسبت به  پس از اتصال بذرپاش به تراکتور،
از سطح مخزن، در فرایند جابجایی  کارآیی بهتر ماشین، از ریزش بذر شود که ضمنباعث میبذرپاش تراز بودن 

 ، توزیع بذر هم یکنواخت باشد.گردد. افزون بر این پیشگیری در طول مسیر و حرکت در سطح مزرعه
 

 

ها چهارشاخ کاریدو سر گاردان دارای گریس خور است که توسط آنها عمل گریس 
 .شودانجام می
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 تنظیم یا تراز کردن بذر پاش  فعالیت 
 تراکتور، بذرپاش، لباس مناسب کار و تجهیزات ایمنی فردی، وسایل و مواد مورد نیاز: ابزار

 مراحل انجام کار:
پس از متصل شدن تراکتور به بذرپاش، سوار تراکتور شده،  -3

های دنده و محور تواندهی را در حالت خالص قرار وضعیت اهرم
 دهید.

در حالی که ترمز دستی کشیده شده است، تراکتور را روشن  -9
 کنید.

)اهرم کنترل وضعیت( بازوها را به  با تغییر اهرم هیدرولیک -1
 قدری باال بیاورید که محور گاردان موازی سطح افق گردد.

 ضمن تثبیت وضعیت هیدرولیک، از تراکتور پیاده شوید. -4

 نمایی از موازی بودن گاردان با سطح افق -16شکل                                                   

  (.38با شل یا سفت کردن زنجیرهای بغل، گاردان را در راستای محور طولی تراکتور قرار دهید)شکل -1

 متر جابجا شدنسانتی 4-1حرکت دهید، تا قرار گرفته و با دستان خود بذرپاش را به عقب و جلو بذرپاش در کنار  -8
 ای مهارهه است، با شل یا سفت کردن زنجیره)بازی داشتن یا لقی( را قابل قبول بدانید. اگر کمتر یا بیشتر از این باز

 )بغل بند( آن را تنظیم کنید.

 متری از آن قرار بگیرید. 1و به فاصله حدود بذرپاش در سمت چپ یا راست )با توجه به تابش خورشید( تراکتور و  -4
را ارزیابی کنید. به بیان دیگر، افقی بذرپاش ، تراز بودن گذردعمود بودن محور عمودی فرضی که از وسط بذرپاش می

 بودن صفحه پران را در این منظر، مالک قرار دهید.

 ، تراز کنید.ی وسط، بذرپاش را از نظر طولیبا کوتاه یا بلند کردن طول بازو -1

متر از آن قرار گیرید، عمود بودن محور عمودی فرضی که از وسط بذرپاش  1پشت بذرپاش و به فاصله تقریبی  در -2
 بررسی کنید. ،گذرد را بررسی کنید. یا این که افقی بودن صفحه پران را در این دیدگاهمی

، تراز ش را از نظر عرضیتراکتور، بذرپای ر نگهدارنده یکی یا هر دو بازوهابا کوتاه یا بلند کردن محو -39
 .(34)شکلنمایید

 

 
 (الف)

 
 (ب)

 مقایسه تراز عرضی)الف( و تراز نبودن عرضی بذرپاش)ب( -17شکل

 

 

 گاردان در حالت تراز
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  :بجایی بذر و پر کردن مخزن بذرپاشچگونگی جا

بذرها چه حاصل برداشت کشاورز از محصول پشین خود یا خریداری شده از مراکز رسمی تهیه و توزیع بذر 
کیلوگرم  49–19 یسه محتوی بذر معموالً در محدوةشوند. وزن کهایی نگهداری میباشند، معموالً در کیسه

راد قوی، تنهایی حتی برای افاست. بارگیری این کیسه از انبار به داخل تریلر، انتقال از تریلر به داخل بذرپاش، به
ی بذر ااند، بنابراین جابجایی کیسهدعفونی شدهکش، ضب توسط سموم قارچها اغلشود. همچنین بذرتوصیه نمی

 بایستی با رعایت اصول ارگونومیکی و بهداشتی صورت گیرد.
 

 بارگیری، انتقال و پرکردن بذر در بذر پاش  فعالیت 
دهانی،  ویژه ماسکتریلر، تراکتور، بذرپاش، لباس مناسب کار، تجهیزات ایمنی فردی به ابزار، وسایل و مواد مورد نیاز:

 های بذرکیسه
 مراحل انجام کار:

 های کاری دو نفره تشکیل دهید.گروه -3

 

 های کشاورزی وارد شوید.محل نگهداری ماشین همراه هنرآموز به -9

 های کشاورزی، تحویل بگیرید.ماشیندستگاه تراکتور از واحد  یک با هماهنگی قبلی و با حضور هنرآموز، -1

 های احتمالی و اطمینان از سالمت تراکتور، آن را روشن کنید. های اولیه و رفع معایب و کمبودپس از بررسی -4

های کشاورزی، تا مکان نگهداری تریلر را در محدوده محل نگهداری ماشین با رعایت اصول فنی و ایمنی، تراکتور -1
 نید که نقط اتصال)مالبند( تراکتور با نقط اتصال تریلر منطبق شود.به ترتیبی هدایت ک

 پس از بررسی اولیه و اطمینان از سالمت تریلر، آن را به تراکتور متصل کنید. -8

 قرار دهید. یید هنرآموز(أبه ت) بذر، در اختیار فرد صاحب صالحیت تراکتور را جهت هدایت تا محل انبار -4

 دقت کنید: 

 های بذر نزدیک باشد.ه کیسهامل تریلر تا حد ممکن بتراکتور ح 

  وده آل تا فضادرنگ خاموش گردد بی ،های سرپوشیدهبه خصوص در انبار قرار دادن تراکتور در محل مناسبپس از
 نگردد.

  قبل از شروع بارگیری افزون بر خاموش بودن تراکتور، به کشیده بودن ترمز دستی و قرار داشتن اهرم دنده در
  وضعیت سنگین توجه نمایید.

 .دیریبذر را بگ سهیک کیهر دو نفر،  -1
اید، تا محل تریلر آن را حمل کرده و حالی که کمر خود را صاف کرده کیسه را تا حدود سینه خود باال بیاورید. در -2

 در داخل آن قرار دهید.
 

 

  

 

 .مشابه باشند نسبتاً ،ییادو نفر از نظر قد و توان 
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در آن بچینند به ترتیبی که ارتفاع چینش از ارتفاع لبه تریلر  ها را به طور مرتبدو نفر دیگر بر روی تریلر، کیسه -39  
 بیشتر نشود.

 پس از بارگیری، اجازه دهید فرد صاحب صالحیت تراکتور حامل بار را تا محل مزرعه، هدایت نماید. -33

  دقت کنید:
 باشد.نشستن روی قسمتی از تراکتور نمی هیچ فردی مجاز به سوار شدن به تریلر یا

 راننده تراکتور را به ترتیبی راهنمایی کنید تا تریلر در محل مناسبی در حاشیه مزرعه، مستقر شود. -39

اصله با ترین فپاش را به ترتیبی به سمت تریلر حامل بذر هدایت کنید که مخزن بذر در نزدیکتراکتور حامل کود -31
 ها قرار گیرد.کیسه

کیسه و درون کیسه  های مشخصه) اتیکت های بذر( دوخته شده روی لبةبرگهها و ها، نخضمن باز کردن در کیسه -34
 را جدا کنید.

  دقت کنید:
 گردد.همزن بذر و گرفتگی دریچه خروج میوجود نخ و کاغذ در مخزن بذر باعث از کار انداختن 

 

 

 بیشتر بدانید:
، های بدون توری جدا بپرهیزید. زیرا ضمن حرکت ماشینلی یا پر( روی مخزناهای بذر)اعم از خدادن کیسه از قرار 

 اندازد.ماشین را از کار می ن با همزن،درگیر شدوارد شده و ضمن ها به قسمت زیرین مخزن این کیسه
بذر پاش، پرکردن مخزن را متوقف کنید. به  باالیی متری لبهسانتی 1 نزدیک با رسیدن سطح بذر داخل مخزن به -31

 بذر شوید.احتمالی این ترتیب مانع از ریزش 
 

 

 

 تنظیمات میزان ریزش بذر در هکتار:
 شود:برای تنظیم مقدار ریزش بذر از دو روش استفاده می

 تغییر وضعیت اهرم کنترل دریچة خروج بذر 
 تغییر سرعت پیشروی 

بذرپاش عبارتند از:  ازبذر میزان خروج اجزای مرتبط با تنظیم 
  (31)شکل

 هاو اهرم تنظیم آن های خروجیدریچه (الف

 ها.اهرم مهار میزان باز و بسته کردن دریچه (ب

 
 اهرم های تنظیم بذر -18شکل

 

یکسانی  از را با هم مقایسه کرده و شناسه )برگه لبه کیسه و برگه داخل کیسه( دو برگه 
داری کرده و ودگه یکسان نبودند از مصرف آن بذر خدو بر چهچنان آنها مطمئن شوید.

همچنین باید تمام بذرهای مصرفی یک مزرعه، یکسان و  به فروشنده عودت دهید.
 دارای یک نوع برگه شناسه با مشخصات یکسان باشد.

 

 ب

 الف
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 های خروج بذر:دریچه (الف

مدل بذرپاش( و )بسته به نوع  39تا 9از عدد  یوسط اهرمبذرپاش قرار دارند که هریک ت دو طرف ی درهایدریچه
ی تنظیم شوند. هنگام بذرپاش باشد. برای یکنواختی پاشش بذر باید هر دو اهرم روی یک شمارهمیقابل تنظیم 

 ها را بست تا از هدر رفتن بذر جلوگیری شود. توان یکی از دریچههایی با عرض کم میزمین

 اهرم مهار ریزش بذر از بذرپاش: (ب

. جهت ریزش بذر شودز دستگاه از این اهرم استفاده میهای دو طرف جهت خروج بذر اپس از تنظیم دریچه
 به این اهرم دسترسی ،کنیم . راننده در حالت نشسته روی صندلی و ضمن کاررم را از باال به پایین هدایت میاه

از بیا  )جلوگیری از ریزش( های خروجی را بستهتواند به وسیله این اهرم، دریچهدارد. بنابراین در ضمن کار می
 . )شروع مجدد ریزش( نماید

 
 ) عیارسنجی )کالیبراسیون( بذرپاش(بذرپاش تنظیم میزان خروجی بذر از   فعالیت 

نازک  هایم شده، متر، سینی پالستیکی، ورقهو تنظی متصلبذرپاش تراکتور همراه  ابزار، وسایل و مواد مورد نیاز:
 بع(مرمتر 999)حدود  ترازوی نسبتاً دقیق، نمونه بذر، فضایی کافیاسفنج، 

 مراحل انجام کار:
 آماده به کار شوید. -3
 مناسب وارد زمین شوید. صال و تنظیم اولیه بذر پاش، در مسیرپس از بررسی اولیه، روشن کردن تراکتور، ات -9
 را از نمونه بذر مورد استفاده پر کنید.بذرپاش مخزن  -1
صورت ردیفی عمود بر جهت حرکت متر از یکدیگر بهسانتی 19تا  19عدد سینی یکسان و به فاصله  31تعداد  -4

 ها را برای جلوگیری از پرش بذرها با یک الیه اسفنج بپوشانید.تراکتور قرار دهید. کف سینی
 

 
 
 

 
 دریچه خروجی بذر را با توجه به اندازه بذر تا درجه معینی باز کنید.-1
کیلومتر در ساعت(. ضمن  1تراکتور را روشن کنید. اهرم دنده را در حالت یک یا دو سبک قرار دهید)سرعت حدود -8

 از میانه آنها حرکت کنید.ها و ها به وسیله اهرم عصایی، عمود بر ردیف سینیباز کردن دریچه
ها خروجی بذر و خاموش کردن ها با فاصله حدود ده متری آنها باستید. ضمن بستن دریچهپس از عبور از سینی -4

 از آن پیاده شوید. ،تراکتور
ها مقدار بذر مصرفی را با با توجه به مشخص بودن مساحت سینیها را وزن کنید. بذرهای ریخته شده در سینی -1

 تنظیمات تعیین شده محاسبه کنید.
 

 

 

 

 
 

ردیف سینی یک ردیف و حداکثر تا سه  متر 31تا  21توانید هر دقت بیشتر می برای
 قرار دهید.
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 ایمرحله ارزشیابی

 ردیف
مراحل 

 کاری
)ابزار، مواد،  شرایط کار

 تجهیزات، مکان(
نتایج 
 ممکن

 نمره ها، داوری، نمره دهی(استاندارد )شاخص

9 
 تنظیم

 بذرپاش

 ، تریلر، تراکتور، اشپبذر
 هایورقه پالستیکی، سینی

 نسبتاً ترازوی اسفنج، نازک

 فضایی بذر، نمونه دقیق،

 (بعمرمتر 999 حدود)کافی

باالتر از 
 سطح انتظار

 از پس ،داده انجام رابذرپاش  عرضی و طولی تراز

 پخش برای را آن بذرپاش، مخزن در بذر ریختن

 .کندمی کالیبره شده توصیه مقدار به بذر
1 

سطح در 
 انتظار

 و داده انجام رابذرپاش  عرضی و طولی تراز
 شده توصیه مقدار به بذر پخش برای رابذرپاش 

 .کندمی کالیبره تاحدودی
9 

کمتر از 
 انتظارسطح 

 3 بذرپاش کردن کالیبره عدم

 

 انجام عملیات بذر پاشی

 توان اقدام به بذر پاشی نمود.، میهای بذر به مزرعه و پر کردن مخزن بذرپاشپس از انتقال کیسه
 

 بذر پاشی  فعالیت
 پر از کود و متصل به تراکتور، زمین آماده بذر پاشیبذرپاش  ،کارهتراکتور آماده بوسایل و مواد مورد نیاز:  ،ابزار

 مراحل انجام کار: 
 شرایط زمان بذر پاشی را بررسی کرده و مناسب بودن زمان را قضاوت کنید. -3

 

 
 
 
 
 

 
 های کاری تقسیم شده و با حضور هنرآموز، نوبت بندی کنید.به گروه -9

 مناسبی وارد مزرعه شوید. سیربر حسب نوبت، تراکتور حامل بذرپاش را تحویل گرفته از م -1

ای برابر شعاع پرتاب یا کمی کمتر از آن و به همین میزان فاصله از ضلع ترین ضلع مزرعه و با فاصلهدر کنار طوالنی -4
 باالیی مزرعه، مستقر شوید.

 محور تواندهی را در وضعیت موتور گرد قرار دهید. -1

ع به حرکت وهای خروجی باز شود. در همین حال شردهید تا دریچهبه طرف پایین حرکت را اهرم کنترل ریزش بذر  -8
 کنید.

 

  

 

 در زمان بذر پاشی باید: 

  دارای میدان دید وسیع باشد. براین اساس هوا روشن و شفاف باشد تا کاربر
 بذرپاشی در شب نادرست است.

  .هوا باید آرام و بدون وزش باد یا گرد و غبار باشد 
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اید( همواره رعایت در عیارسنجی دستگاه به آن رسیده متر یا هر عددی که 8راستای حرکت و فاصله از ضلع )مثال  -4  
 کنید.

 بذر مسدود گردد.با رسیدن به انتهای مزرعه، اهرم مهار ریزش را باال بیاورید تا خروجی  -1

متر یا هر عددی که در عیارسنجی دستگاه  39-39ای برابر یا کمی کمتر از قطرپرتاب )مثال دور بزنید و در فاصله -2
 (.32به آن رسیده اید( نسبت به خط رفت و موازی با آن قرار گیرید)شکل

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 بذرپاشی نمایید.با رفت و برگشت تراکتور، به همین ترتیب  -39
 

  

 کنترل فاصله پاشش بذر -19شکل

توجه کرد و در صورت لزوم، های رفت یا برگشت، به میزان موجودی بذر در مخزن -هر از گاهی در پایان ردیف -33
  مخزن را پر کنید.

 به ترتیبی عمل کنید که هرگز بذر در طول مسیر تمام نشود. دقت کنید:
 نوبت را رعایت کرده و به موقع ماشین را در اختیار نفر بعدی قرار دهید.  -39

 

 

  

 

 همزرعکنارهای طولی  ویکنواختی پاشش بذر، بهتر است ابتدا و انتهای مزرعه  برای 
صورت جداگانه بذرپاشی شود. در این صورت دریچه سمت بیرون مزرعه باز و سمت به 

متری از مرز و در راستای  3شود. با حرکت در فاصلة حدود درون مزرعه، بسته می
 شود. آن، شروع به بذر پاشی

 

 

 داشته باشید:طور پیوسته به موارد زیر توجه در ضمن کار بایستی به 

 ها، پرتاب )وجود بذر در بذر پاش، عدم گرفتگی دریچهعملکرد درست دستگاه
  مناسب، ...(

 موزآهای هنرراهنمایی 

 تذکرات اعضای گروه 

 ت تنظیم یا عیار سنجی دستگاه ) فاصله رفت و برگشت، های حاصل از عملیایافته
 ها، سرعت حرکت، دور موتور و ...(.حد باز شدگی دریچه

 پرهیز کردن از خوردن و آشامیدن 
 

 

 فاصله بین رفت و برگشت

 مرکز پاشش تا مرزفاصله 
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 عملکرد خود را ارزیابی کرد و درباره آن قضاوت کنید:-31
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 عملیات ضروری در پایان بذرپاشی:

های ماشینها باید توسط فرد صاحب صالحیت، به محل نگهداری از اتمام عملیات بذرپاشی، ماشین پس -3
 کشاورزی هدایت شود.

وسیله هب شدن تراکتور در محل مناسب، متوقفپس از باقی مانده بذر را از دستگاه خارج کنید. برای این کار،  -9
ر را خاموش کرده و از آن پیاده شوید. ظرف یا کیسه کمی پایین بیاورید. تراکتوبذرپاش اهرم هیدرولیک، 
به طور را در مخزن  های باقی ماندهها، بذرضمن گشودن کامل دریچه ها قرار داده آنگاهچهیمناسبی در زیر در

 د. کنیکامل تخلیه 

 و سرویس کنید.تمیز  پاش را کامالً تراکتور، تریلر و ماشین بذر -1

محل تعیین شده منتقل کرده و از تراکتور جدا کنید. در این مرحله به پایداری  بههر یک از دنباله بندها را  -4
 ای بروز ننماید.ین دنباله بند دقت کنید تا حادثهاستقرار ماش

: نحوه جداسازی بذرپاش به این گونه است که ابتدا سیستم هیدرولیک تراکتور را در حالت دقت کنید که
سپس بازوی وسط را جدا کرده مرحله بعد جدا کردن چهارشاخه گاردان و در انتها جداکردن  ،خالص قرار داده
 دو بازوی زیرین.

بودن،  استفادهقابل در صورت  کنید. آوریمورد استفاده را پس از اتمام کار جمعهای ها و ظرفکیسه -1
 ناسبدر محل م نباشند، دوبارهتفاده قابل اس کهیدر صورتدر محل مناسب نگهداری کنید. عفونی و ضد شستشو،

 کنید. ساماندهی

، سر و صورت خود را با مایع یا صابون امکان استحمام کنید یا حداقل دستپس از بذرپاشی در صورت  -8
 بهداشتی به خوبی بشویید.

 

گیرد. در این اغلب پاشیدن کودهای شیمیایی پایه هم در زمان بذر پاشی صورت می 
 ،رپاشی انجام شود. رعایت این نکتهشود ابتدا کودپاشی و سپس بذشرایط توصیه می

 شود.یکنواختی بهتر توزیع بذر را باعث می

 

 

تن انداخ از مساحت بذرپاشی شده را با یطور تصادفی بخشهبرای ارزیابی عملکرد، ب 
، مورد بررسی قرار داده و تعداد بذر در واحد سطح را بدست پالت یا قاب نمونه گیری

ای که در عیار سنجی تعیین کرده بودید، ورید. آنگاه این یافته را با اهداف اولیهآ
 مقایسه کنید.
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ات عملیها و مشترکات ز، مشاهدات و تجربیات خود، تفاوتگزارش کامل نوشتاری و تصویری از توصیه هنرآمو -4
تهیه کرده و برای ارایه آن در های اجرایی عملیات، صاویری از گامبا رسم یا عادت کشاورزان منطقه همراه با ت

 .کالس، تعیین نوبت نمایید

 

 ایمرحله ارزشیابی

 حل کارمرا ردیف
 )ابزار، شرایط عملکرد

 مواد، تجهیزات، مکان و...(
 نمره دهی( نمره استاندارد )شاخص ها/داوری/ نتایج ممکن

1 
 پخش عملیات

 سطح در بذر

 مزرعه

، بذر ش،بذرپا، تراکتور
 زراعی زمین

باالتر از سطح 
 انتظار

 موقع به کردن بسته و باز با بذر یکنواخت پخش

 رعایت و زمین انتهای و ابتدا در بذر ریزش اهرم

 متناسب برگشت و رفت یا کناری ضلع از فاصله

 کالیبراسیون عدد با

1 

 در سطح
 انتظار

 کناری ضلع از فاصله رعایت با بذرپاشی عملیات

 کالیبراسیون عدد با متناسب برگشت و رفت یا
9 

تر از پایین
 سطح انتظار

 3 بذر یکنواخت پخش عدم
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 پاشیربذ شایستگی ارزشیابی

آماده به کار کردن  -1 به تراکتوربذرپاش اتصال  -9بذرپاش ربرد اجزاء مختلف دستگاه تشخیص کا -3: شرح کار
کنترل عرض پاشش  -4 کنترل ریزش بذر -8 (کالیبراسیون)تنظیم میزان ریزش بذر -1تنظیم دستگاه  -4بذرپاش 

 عملیات ضروری پس از بذرپاشی -1

  :استاندارد عملکرد

( کالیبراسیون طولی، و عرضی راز)تدستگاه تنظیم و اتصال از پس بذرپاش از استفاده با هوایی و آب مناسب شرایط در
 .کند بذرپاشی معینی سطح در یکنواخت صورت به را شده تعیین بذر مقدار

متصل کردن نقاط اتصال دستگاه و محور تواندهی به تراکتور  -9 های مختلف بذرپاشمعرفی قسمت -3: شاخص ها
ها با چیدمان سینی -1 ام تراز عرضی و تراز طولی دستگاهانج -4 دن، بازرسی سالمت و سرویس بذرپاشتمیز کر -1

مقایسه و  محاسبه میزان بذر در واحد سطح -آوری و توزین بذرجمع - هاعبور تراکتور از بین سینی - فاصله معین
رعایت فاصله  -4در ابتدا و انتهای زمین  (عصایی)بازو بسته کردن اهرم کنترل ریزش بذر -8 تغییر دریچه ریزش

آوری و تمیز کردن بذرپاش، جمع -1و برگشت متناسب با عدد کالیبراسیون حرکت بذرپاش از ضلع کناری و رفت 
 های بذرساماندهی کیسه

 :شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات

 متر 9999زمین شخم خورده آماده کاشت حداقل  – باد وزش بدون و نزوالت بدون جوی شرایط :شرایط

دفترچه  - یسینی پالستیک - متر – یجعبه ابزار مکانیک عموم - ژبذرپاش سانتریفیو -راکتور :ابزار و تجهیزات
 مواد و ملزومات مصرفی در سرویس - ماسک بینی - دستکش - لباس کار - راهنمای تراکتور و بذرپاش

  :معیار شایستگی
 

 نمره هنرجو 3حداقل نمره قبولی از  مرحله کار ردیف

  3 فراهم کردن شرایط بذر پاشی با بذرپاش 3

  9 تنظیم کردن بذرپاش 9

  9 عملیات پخش بذر در سطح مزرعه 1

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست 
 :محیطی و نگرش

 

9 

 

 میانگین نمرات
* 

 .می باشد 9حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی،  *
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 2پودمان 

 مزرعهسطح آراستن  

های گیاهی برای تأمین غذای کافی به شکار حیوانات و گردآوری دانه هادر دوران ما قبل تاریخ انسان
قت، ها بود که این موضوع در حقیکاشت دانه روشگیری از متکی بودند. پیشرفت بزرگ بعدی بشر، بهره

ند. ذایی خود را بیشتر کبه انسان اجازه داد تا بیش از اندازه به طبیعت متکی نباشد و در ضمن منابع غ
بخش کشاورزی در گرو استفاده  ههای توسعمحققان و کارشناسان، اعتقاد دارند که دستیابی به آرمان

 بهینه از فناوری مناسب در بخش کشاورزی است.
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 2 یادگیری واحد

 بذر کردن خاک زیر

 

 

 که دانیدمی آیا

 
 کرد؟ خاک زیر را بذرها باید بذرپاشی از پس چرا 
 شود؟می استفاده بذر کردن خاک زیر برای وسایلی چه از شما منطقه در 
 است؟ بوده چگونه امروز تا گذشته از بذر کردن خاک زیر وسایل تغییرات روند دانیدمی آیا 

 

، ا(ه گونه از بعضی نور)برای و حرارت، اکسیژن، رطوبت از: عبارتند بذر زدن جوانه برای محیطی عوامل ترینمهم
 کردن همفرا برای مکان بهترین خاک .دهند قرار تأثیر تحت را بذر زدن جوانه توانندمی عوامل این از یک هر

 و کرده اشباع کامالً را بذر که باشد مقداری به باید بذر زدن جوانه برای رطوبت .است اکسیژن و دما، رطوبت
 یبستگ حرکت این سرعت و بذر طرف به خاک فرج و خلل از آب حرکت قابلیت .کند نرم را بذر داخلی پوسته

 رطوبت یکنواخت نگهداری .دارد  خاک با بذر تماس و خاک بودن فشرده، فرج و خلل ساختار و خاک بافت به
 .گیردمی انجام بهتر خاک با بذر بیشتر تماس دلیل به نرم و مناسب کاشت بستر یک رد
 

 عملکرد استاندارد

 
 به لاتصا از پس، ایدندانه هرس، کولتیواتور، دیسک مانند وسایلی از فادهاست با هوایی و آب مناسب شرایط در

 .نماید خاک زیر، شده بذرپاشی اراضی در را بذرها تنظیم و تراکتور
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 بذر کردن خاک زیر اهمیت و ضرورت

 زا هایین هدف .دنامنمی کاشت یا بذرکاری را بذر شدن سبز و زدن جوانه منظور به بذر کردنخاک زیر عملیات
 تأمین، یاهگ نگهداری برای مناسبی بستر خاک .است گیاه رشد برای مناسب شرایط ایجاد بذر بستر و زمین تهیه
 درجه به نیاز زنی جوانه جهت ذرب .باشد می گیاه رشد ادامه و بذر زنی جوانه، (اکسیژن) هوا و آب، غذایی مواد

 درجه تأمین .باشدمی (تنباکو و تونوت ارقام بعضی) نور هاگونه از برخی در و اکسیژن، رطوبت، الزم حرارت
 مشکل رطوبت تأمین خاک سطح از آب تبخیر دلیل به اما است پذیر امکان خاک سطح در اکسیژن و حرارت

 حیطم .دایننممی خاک زیر را بذر، گیاه رشد و زنی جوانه برای الزم شرایط تأمین منظور به، بنابراین .باشد می
 درصد 03 تا 03 و باشد مناسب خاک بندی دانه آن در که است محیطی زدن جوانه و بذر روییدن برای مناسب

 ودش آماده طوری بایستی بذر نوع هر کشت برای زمین یعنی باشند بذر قطر مساوی قطری دارای دانهخاک قطر
 با بذرها تماس بذر نمودن خاک زیر اثر در .دنمای برقرار تماس بذر با خاکدانه، بذر کردن خاک زیر زمان در که

 .گیردمی انجام بیشتر و سریعتر، بهتر رطوبت جذب و شده زیاد خاک
 

 
 دانه زدن جوانه مراحل -1 شکل

 

  آزمایش تئوری  فعاليت

 دارمق به آب که کنندمی رشد جایی در گیاهان از بسیاری رسدمی نظر هب .دروینمی، بیفتد زمین روی که یادانه هر
 را آب متفاوت مقادیر تأثیر شما، آزمایش این در است؟ ضروری دانه رویش برای، آب وجود آیا .دباش داشته وجود کافی
 .کرد خواهید آزمایش، دانه رویش روی

  دانه رویش بر آب تأثیر چگونگی تعیین :آزمایش

 نیاز: مورد وسایل و مواد

، تربچه هایدانه، مقطر آب، گلدان خاک، کاغذی چسب نوار، گلدانی زیر و لیتریمیلی 053 پالستیکی کوچک گلدان
  .یکماژ و مداد

  :کار روش

 .کنید پر گلدان خاک از نیمه تا را هاگلدان -0

 .بپاشید گلدان هر خاک روی را تربچه هایدانه -2
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 .بپوشانید خاک با مترسانتی یک حدود تا را هادانه روی -0  

 گلدان هر روی و بنویسید را مرطوب و تر، خشک هایکلمه ترتیب به کاغذی چسب نوار تکه سه روی، ماژیک با -0
 .بچسبانید

 مدت طول در)باشد خاک سطح باالی باید آب سطح .کنید پر مقطر آب از، شده نوشته تر کلمه آن روی که گلدانی -5
 .(آزمایش

 .اییدنم ایجاد سوراخ چندین، ایدنوشته را مرطوب کلمه آن روی که گلدانی کف نزدیکی در میخ یک از استفاده با -6

 .یابد جریان بیرون به آب، آن کف از تا کنید اضافه مقطر آب آنقدر مرطوب گلدان به -7

 .نرسد آسیب آنها به که بطوری دهید قرار گرمی جای در روز 03-7 مدت به را گلدان سه هر -8

  .کنید ثبت گلدان هر در را گیاه رشد نشانه گونه هر و کنید بررسی را گلدان هر خاک سطح روز هر -9
 

 

 
وگو گفت

 کنيد
 فراهم را دانه رویش برای مناسب گرمای، اتاق گرم هوای و است اکسیژن کافی مقدار دارای نرم خاک آزمایش این در 

 .کندمی

 دارد؟ بهتری رشد و زده جوانه بهتر گلدان کدام 

 زنند؟نمی جوانه درستی به هاگلدان یا گلدان دامک 

 باشند؟نمی مناسب عوامل یا عامل کدام، است نشده سبز بذر که هاییدرگلدان  
 

 

 

 :بذر کردن خاک زیر برای نیاز مورد هایماشین و ابزار
 مزرعه کولتیواتور -2  (ایدندانه سهر) دندانه یا چنگه -3  (بشقابی هرس) هادیسك -1
  :هایسكد

 .تاس خاک هایکلوخه ریزکردن و کردن خرد، خورده شخم زمین کردن هموار برای الزم وسایل از یکی دیسک
 مواردی در وسیله این زا .درومی کار به بستر تهیه تکمیل جهت و است مترسانتی 05 تا 03 دیسک عمل عمق
  .شودمی استفاده نیز بذر کردن خاک زیر برای

 بذر کردن خاک زیر برای كدیس هایویژگی

 است مترسانتی 05 تا 0 حدود آن عمل عمق. 
 هایهرس به نسبت آن زیاد وزن و کم رضع به توجه با کم عمق در دیسک با بذر کردن زیرخاک هزینه 

 .بیشتراست لتیواتوروک و ایداندانه
 نیست استفاده قابل سنگالخی هایزمین در. 
 است ادوات سایر از ترمناسب دارد دوجو گیاهی ایایقب که هاییزمین در. 
 کندمی عمل بهتر دارد درشت نسبتاً هایکلوخه که هاییزمین در. 
 دهز دیسک بار یک از بیش زراعی زمین انتهای و ابتدا، نیستند هیدرولیکی که کششی هاییدیسک در 

 .آیدمی وجودبه بذر به رساندن صدمه و سله ایجاد و خاک شدن پودر و بستر زدن برهم احتمال و شودمی
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 هادیسك انواع

 ام کشور در و بوده معروف زانویی( محور)دو چهار دیسک به دیسک این هیدرولیکی: کششی تاندوم دیسک -
  .(2 )شکل شودمی استفاده آن پره 03 تا پره 28 از غالت کاشت جهت
 .کنید مشخص را (2) شکل در شده مشخص هایقسمت نام کنید: کامل

 

 
  کششی زانویی دو دیسك -3 شکل

 

0-           .........................................2-       ................................................ 0-............................................. 
 

0-           .............................................5-............          ........................................6-................................................. 
 

7-          .........................................8-  ................................................       9-............................................. 
 

03-      ............................................. 00-  ....................................................      02-................................................. 
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 اصلی اجزای و شکل :سوار تاندوم دیسك
 .تاس کششی تاندوم شبیه کامالً دیسک این
 جک و حامل هایچرخ فاقد دیسک این

 سه اتصال صورتبه و باشدمی هیدرولیکی
 املک طوربه زمین از و متصل تراکتور به نقطه
  .(0 )شکل شودمی بلند

 
 
 
 
 

 یستمس نداشتن دلیل به، مکانیکی انواع در .است یکیمکان و هیدرولیکی انواع شامل :کششی آفست دیسك
 برکار دلیل همین به، شودمی انجام دستی اهرم با دیسک ها(چرخ کردن پایین و )باال عمق تنظیم، هیدرولیک

 ودشمی سبب موضوع این .دهدمی ادامه کار پایان تا و کرده تنظیم را دیسک عمل عمق یکبار کار شروع در تنها
 .شود زده دیسک بار یک از بیش زدن دور هنگام در زمین تهایان و ابتدا

 تفادهاس با زمین انتهای و ابتدا در ازیر ندارد را مکانیکی نوع مشکل هیدرولیکی یکشش آفست هایدیسک در 
 .شودمی خارج خاک از هاچرخ آمدن پایین با هادیسک محور، هیدرولیک از

 به که تفاوت این با است هیدرولیکی کششی آفست دیسک به شبیه ساختمان لحاظ از سوار: آفست دیسك
 .(5 و 0 شود)شکلمی متصل تراکتور به نقطه سه اتصال صورت

 

 
 کششی آفست دیسك -2 شکل

 
 سوار آفست دیسك -2 شکل

 

   دندانه: یا چنگه

 کنیشسله، رسته نو هرز هایعلف بردن بین از، نرم یهاکلوخه خردکردن، بذر بستر تهیه برای نهدندا یا چنگه
  .گیرندمی قرار استفاده مورد بذر کردن خاک زیر و

 دیسك دو زانویی سوار -2شکل 
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 بذر کردن خاک زیر برای ایدندانه هایهرس هایویژگی

 ردنک خاک زیر برای تریمناسب وسیله، ریزدمی بذر روی را خاک کمتری مقدار کهاین دلیل به دندانه یا چنگه
 هرس .دارند بیشتری اهمیت هستند ریز که شبدر و یونجه مانند اییبذره مورد در ویژه به موضوع این .است بذر

 رب شرایط این در بذری کهاین امکان بنابراین شودمی بذر شدن جابجا سبب و دهدمی خراش را خاک دندانه یا
 عمل بشقابی هایهرس از بهتر سنگالخی هایزمین در ایدندانه هایهرس .دارد وجود بماند باقی خاک سطح

  .دگردمی مسدود، هاقاب ربیشت در محدود عبور فضای علت به، باشد زیاد خاشاک دارای کهزمینی در اما، کندمی
  (:6 )شکلمیخی دندانه هایهرس -1

 دنشومی ساخته یانعطاف قابل قاب از که هستند ایساده نسبتاً هایماشین.  
 کرد کم یا زیاد هاقاب این تعداد کردن کم یا اضافه با توانمی را میخی دندانه هایهرس کار عرض. 
 است مترسانتی 5 حدود میخی دندانه هایرسه کار عمق. 
 گیردمی صورت هادندانه زاویه تنظیم وسیله به کار عمق تنظیمات.  
  :(7 )شکلزنجیری هایهرس -3

 کنندمی داپی تماس خاک با اشکال بدون زمین بلندی و پستی و ناهمواری صورت در زنجیری هایهرس. 
 باشدمی متر 0/7 تا 2/0 بین هادستگاه این کار عرض. 
 تراهکوت هاتیغه این طرف یک که اندشده نصب طرفه دو هایتیغه، زنجیری تور قطعات گره یا اتصال محل در 
 ات کرد رو و پشت توانمی را زنجیری هایتوری کار عمق تنظیم برای سبب همین به .است دیگرشان طرف از
  .شوند خاک وارد ترکوتاه هایغهتی
 

 
 میخی دندانه هرس -2 شکل
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  زنجیری هرس -2 شکل

 انگشتی: هایهرس -2
 اضافی پذیری ارتعاش که تفاوت این با، باشدمی میخی دندانه هایهرس به شبیه کار و ظاهری شکل لحاظ از

 .(8 )شکلکندمی کمک کنارموانع از گذر و هاکلوخه شدن خرد به، پیچی نرهایف به مجهز انگشتی هایدندانه

 فنری دندانه هایهرس -2

 کمتری عمق در و است ترسبک مزرعه کولتیواتور از اما، است فنری شاخه مزرعه کولتیواتور شبیه ظاهر به
 .(9)شکلکندمی کار آن به نسبت

 

 

 فنری دندانه هرس -2 شکل
 

 انگشتی هرس -2 شکل
 

 کولتیواتور:

 رد هرز هایعلف با مبارزه، خاک مویین هایلوله شکستن، سطحی شخم انجام در کاربرد بر عالوه کولتیواتورها
 .(03 )شکلدنگیرمی قرار استفاده مورد نیز بذر نمودن خاک زیر در بهار فصل در آیش هایزمین
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 کولتیواتور -13 شکل

 بذر نمودن خاکزیر در کولتیواتور هایویژگی

 ثرحداک عمق در را بذر و باشندمی کمتری کار عمق دارای دیسک به نسبت بذر کردن کخا زیر در کولتیواتورها
 و است بیشتر دندانه یا چنگه به نسبت آن کاشت عمق اما .دهندمی قرار خاک سطح از متریسانتی 02-03

 نیز واتورهایکولت با بذر کاشت عمق دقیق تعیین چنگه و دیسک همانند .دارند را بیشتری خاک جابجایی توانایی
 .داردن وجود آنها توسط بذر کاشتن عمیق امکان و کنندنمی رو و زیر را خاک کولتیواتورها .باشدنمی پذیر امکان

 و مودن خاکزیر آسانی به را ... و باقال، نخود، لوبیا مانند درشت بذرهای توانمی کولتیواتور کمک با، بنابراین
، گندم ندمان متوسط اندازه با بذرهای .باشدمی بیشتر ریز بذرهای به سبتن ایطشر این در بذرها شدن سبز امکان

 و مناسب بستر تهیه صورت در و شوندمی برده خاک زیر کولتیواتور توسط راحتیهب نیز یوالف و چاودار، جو
 .شودنمی مواجه مشکل با آنها شدن سبز، آبیاری

 ای مرحله ارزشیابی

 کار حلمرا ردیف
، ابزار) عملکرد شرایط

 (...و مکان، تجهیزات، مواد
 نمره دهی( نمره ها/داوری/)شاخص استاندارد ممکن نتایج

0 

 انتخاب

 هایماشین

 برای نیاز مورد

 کردن خاک زیر

 بذر

 هرس ،کولتیواتور ،دیسک

 نگهداری محل ،ایدندانه

 کشاورزی هایماشین

 سطح از باالتر

 انتظار

 به توجه با را بذر کردن خاک زیر مناسب ماشین

 مختلف اجزاء .کند انتخاب گیاه نوع و خاک شرایط

 .دکنمی تعیین را آنها از هریک کاربرد و معرفی را آن

 و تجزیه را کننده خاک زیر ماشین انتخاب علت

 .کندمی تحلیل

0 

 سطح در

 انتظار

 به توجه با را بذر کردن خاک زیر مناسب ماشین

 کاربرد و اجزاء .کند انتخاب گیاه نوع و خاک شرایط

 .کندمی تعیین را آن مختلف هایقسمت

2 

 از ترپایین
 انتظار سطح

 0 بذر کردن خاک زیر ماشین درست بانتخا عدم
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 دیسك با بذر کردن خاک زیر   فعاليت
  .نمایید متصل تراکتور به را دیسک -0
 .دهید انجام را دیسک کردن کار به آماده و سرویس برای الزم اقدامات-2
 .دهید انجام را عمق( تنظیم، پیشروی جهت به نسبت هابشقاب محور زاویه، )تراز تنظیمات -0
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  هیدرولیکی کششی دیسك اتصال -11 شکل

 .کنید زدن دیسک به اقدام زمین بندی قطعه و تنظیمات از پس -0
  .بزنید دیسک قبلی جهت بر عمود ورتص به را مزرعه انتهای و ابتدا، کردن خاک زیر عملیات پایان از پس -5

 
 زدن دیسك هنگام برگشت و رفت خطوط فاصله -13 شکل

 

 

 خط دوم

 اولخط شروع 

 

  شی تراز طولی انجام های کشهای سوار تراز عرضی و طولی و در دیسكدر دیسك
 شود.می

  دقت و نظم در زیر خاک کردن بذر با دیسك اهمیت بیشتری نسبت به دیسك زدن
 برای نرم کردن خاک دارد. علت را در گزارشی به هنرآموز خود ارائه نمایید.

 شود.ها برای زیر خاک کردن بذر درحداقل ممکن تنظیم میعمق و زاویه محور بشقاب 

 تدا و انتهای مزرعه می بایست عمق کار دیسك را توسط بازوهای هنگام چرخش در اب
 .هیدرولیکی کم کرد یا دیسك را کامالً از زمین بلند کرد
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 زيست نكات
 محيطي

 سگری و سرویس عملیات مزرعه در اگر و شود عیب رفع سریعاً هیدرولیک هایشیلنگ یا جک از روغن نشت صورت در 
 .نمایید یزپره خاک سطح در گریس روغن نریخت از شود می انجام کاری

 
 

  ایدندانه هرس با بذر کردن خاک زیر  فعاليت
 .نمایید ایدندانه هرس با بذر کردن خاک زیر به اقدام خود هنرآموز راهنمایی و بهداشتی و ایمنی نکات رعایت با

 .یدنمای ارائه گزارشی در دیسک به نسبت را دستگاه این محاسن و معایب مزرعه پایش با کار پایان از پس
 

 

 
  کولتیواتور با بذر کردن خاک زیر  عاليتف

 .نمایید کولتیواتور با بذر کردن خاک زیر به اقدام خود هنرآموز راهنمایی و بهداشتی و ایمنی نکات رعایت با
 ئهارا گزارشی در ایدندانه هرس و دیسک به نسبت را دستگاه این محاسن و معایب مزرعه پایش با کار پایان از پس

 .نمایید
 

 

 

 ای مرحله ارزشیابی

 کار حلمرا ردیف
، )ابزار عملکرد شرایط

 (...و مکان، تجهیزات، مواد
 نمره دهی( نمره ها/داوری/ )شاخص استاندارد ممکن نتایج

2 
 عملیات انجام
 خاک زیر

 بذر کردن

 هرس، کولتیواتور، دیسک
 زراعی زمین، ایدندانه

 از باالتر
 انتظار سطح

 لصتم تراکتور به را بذر کننده خاک زیر ماشین
 عملیات .میدهد انجام را الزم تنظیمات .کندمی
 .میدهد انجام مزرعه در را بذر کردن خاک زیر
 .دهدمی انجام را دستگاه عیب رفع

0 

 سطح در
 انتظار

 لصتم تراکتور به را بذر کننده خاک زیر ماشین
 تعملیا .میدهد انجام را الزم تنظیمات .کندمی
 .دهدمی انجام مزرعه در را بذر کردن خاک زیر

2 

 از ترپایین
 انتظار سطح

 0  بذر کننده خاک زیر ماشین تنیظم عدم

 

 بذر کردن خاک زیر از پس عملیات

  )فاروئر(: ساز شیار

 سهولت برای پشته و جوی ایجاد جهت هرز هایعلف برگ و شاخه یا قبلی محصول بقایای بدون های زمین در
 .کرد استفاده ساز شیار از توانمی آبیاری در
  .نمایندیم شیارکشی به اقدام شیارساز توسط بذر کردن خاک زیر از بعد آبی کشت سیستم در مناطق از برخی در
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 دن و چسبی باعث دارد وجود هرز علف یا قبلی محصول بقایای از زیادی حجم که مزارعی درشیارکش  از استفاده 
 .شودمی زمین شدن ناهموارشیار کش شده و سبب  هایخ و برگ به بیلچهجمع شدن شا

 

 

 
 شیارکش ساختمان -12 شکل

 

 .بنویسید را شده مشخص اجزاء از یک هر نام 00 شکل در
 
 0-       .................................... 2-      ................................... 0- .................. ................ 
 0-       .................................... 5-      ................................... 6-................................... 

 
 

وگو گفت
 کنيد

 هاخاک این در ساز شیار تنظیم چگونگی درباره است؟ یکسان سنگین و سبک هایخاک در شیارساز تنظیمات آیا 
 .نمایید ارائه کالس در و کرده گووگفت

 
 

 
 ساز شیار با شیار ایجاد  فعاليت

 .کنید متصل تراکتور به را ساز شیار -0
 .دهید انجام را ساز شیار کردن کار به آماده و سرویس برای الزم اقدامات-2
 .دهید انجام را تنظیمات انواع -0
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 رکشیا طولی تراز -12 شکل

  .(05 دهید)شکل انجام مزرعه در را شیار ایجاد عملیات بندی قطعه و تنظیمات از پس -0
 

 
 شیارکش با شیار ایجاد -12 شکل

 .دهید تحویل مربوطه مسئول به و سرویس را ساز شیار عملیات پایان از پس -5
 

 

  

 فاصلة هر دو بیلچه تا سطح زمین باید به یك اندازه باشد.
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 کشی مرز -
 زمین بندی قطعه بذر کردنزیرخاک از پس
 خاصی اهمیت از اختیکنو آبیاری برای

 اب بایستی آب آبیاری اولین در .است برخوردار
 رسرتاس در یکنواخت صورت به و مالیم سرعت
 و بذور جابجایی باعث تا گردد توزیع مزرعه

 عاتقط کرتی آبیاری در .نشود خاک شستشوی
 طول .شوندمی جدا همدیگر از مرز توسط

 و خاک بافت حسب بر آبیاری برای قطعات
  .است متفاوت ینزم شیب

 
 مرزکش با مرز ایجاد -12شکل

 
 

وگو گفت
 کنيد

 مایندهن توسط کندمی تعیین رآموزهن که ترتیبی به سپس کنید بحث را زیر موارد از هریک دلیل گروهی صورت به 
  .نمایید بیان کالس در گروه
 چرا؟ .باشد برداشت ماشین عرض از ضریبی االمکان حتی مرزها عرض 
 چرا؟ .گیرندمی نظر در کمتر را هاکرت طول باشد بیشتر زمین شیب و ترسبک خاک تباف چه هر 
 چرا؟ .گرفتنظر در بیشتر توانمی را هاکرت طول باشد زیادتر هاردیف در آب ورودی جریان شدت چه هر 
 را ورودی آب مقدار باشد کم مزرعه شیب اگر و باشد کم باید قطعات ورودی آب مقدار باشد زیاد مزرعه شیب اگر 
 چرا؟ .گرفت نظر در زیادتر باید

 

 

 
 

  

  یکنواخت آبیاری انجام برای زمین بندی کرت یا بندی قطعه -12 شکل
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 مزرعه مرزکشی  فعاليت
 کارشوید به آماده. 
 بگیرید تحویل را الزم تجهیزات و تراکتور. 
 کنید متصل تراکتور به را مرزکش. 
 دهید انتقال نظر مورد زمین به را مرزکش و تراکتور اولیه ماتتنظی و اولیه بازدید از پس. 
 حدود و حد گذاریعالمت با ...و آبیاری آب میزان، خاک بافت، شیب گرفتن نظر در با شماری قدم یا و متر با 

 .کنید مشخص را هاکرت
 نمایید بندی مرز به اقدام احتمالی اصالحات و هنرآموز توسط شده گذاری عالمت نقاط تأیید از پس. 
 دهید تحویل را گرفته تحویل تجهیزات و تراکتور سرویس از پس کار پایان در. 

 

 
 
 

 

 

 
 

 ایمرحله ارزشیابی

 کار حلمرا ردیف
، )ابزار عملکرد شرایط

 (...و مکان، تجهیزات، مواد
 نمره دهی( نمره ها/داوری/ )شاخص استاندارد ممکن نتایج

0 
 از پس عملیات

 نکرد خاک زیر

 بذر

 زمین، مرزکش، شیارکش

 زراعی

 از باالتر
 انتظار سطح

 وسایلی با آبیاری روش با متناسب را زمین سطح

 علت .کندمی دهیفرم مرزکش یا شیارکش مانند

 .کندمی تحلیل و تجزیه را دستگاه هر از استفاده
0 

 سطح در
 انتظار

 وسایلی با آبیاری روش با متناسب را زمین سطح

 کندمی دهی فرم مرزکش یا شکرشیا مانند
2 

 از ترپایین
 انتظار سطح

 0  زمین سطح درست دهیفرم عدم

  

 

ر مبنی ب درصورتی که هنگام انجام کار با تراکتور یا تجهیزات با صداهای مشکوک 
 عدم سالمتی دستگاه برخورد کردید حتماً هنرآموز و مسئولین مربوطه را مطلع کنید.
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 بذر کردن خاک زیر شایستگی ارزشیابی

  :کار شرح
 ماشین کردن کار به آماده -0 تراکتور به بذر کننده خاک زیر ماشین اتصال -2 بذر کننده خاک زیر ماشین انتخاب -0

 بذر کردن خاک زیر از پس ضروری عملیات -5 بذر کردن خاک زیر عملیات -0 بذر کننده خاک زیر

  :عملکرد استاندارد
 تراکتور هب اتصال از پس، ای دندانه هرس، کولتیواتور، دیسک مانند وسایلی از استفاده با هوایی و آب مناسب شرایط در
 .نماید خاک زیر، شده بذرپاشی اراضی در را بذرها، تنظیم و

  :ها شاخص
 بذر کننده خاک زیر مختلف ماشینهای ویژگی تعیین - بذر کننده خاک زیر ماشین مختلف هایقسمت معرفی -0
 بازرسی -0 دستگاه تعادلی و عرض، طولی تراز تنظیم – تراکتور به بذر کننده خاک زیر ماشین کردن متصل -2

 پایش – بذر کردن خاک زیر اجرای – عمق تنظیم – زمین داخل به تراکتور هدایت -0 دستگاه سرویس و سالمت
  شرایط و آبیاری نوع به توجه با شیارکش یا کش مرز انتخاب -5 عملیات انجام هنگام تتنظیما

 :تجهیزات و ابزار و کار انجام شرایط
 متر 2333 حداقل شده پاشی بذر زمین – باد وزش بدون و نزوالت بدون جوی شرایط :شرایط

، عمومی مکانیک ابزار جعبه - شمرزک، کش شیار، ایدندانه هرس، ورکولتیوات، دیسک – کتورترا :تجهیزات و ابزار
 سرویس در مصرفی ملزومات و مواد، بند دنباله هایماشین سایر و تورتراک راهنمای دفترچه، ترم

  :شایستگی معیار
 

 هنرجو نمره 2 از قبولی نمره حداقل کار مرحله ردیف

0 
 خاک زیر برای نیاز وردم های ماشین انتخاب
 بذر کردن

0 
 

  2 بذر کردن خاک زیر عملیات انجام 2

  2 بذر کردن خاک زیر از پس عملیات 0

 تزیس توجهات، بهداشت، ایمنی، غیرفنی هایشایستگی
 2 :نگرش و محیطی

 

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

 نهرها ایجاد
 
 

 که دانیدمی آیا

 
 شوند؟می ایجاد منظور چه به فرعی و اصلی نهرهای 
 شود؟می تعین چگونه شما منطقه در زمین شیب 
 شود؟می استفاده نهرها ایجاد برای شما منطقه در وسایلی یا وسیله چه از 
 

 نهرهای ایجاد .دارد مزرعه سطح شده رسیده آب دارمق در مهمی شنق مزرعه کنار به آب منبع از آب انتقال
 انتقال بازدهی در نهر داخلی پوشش و نهرها به دهی شکل، استفاده مورد وسایل، نهر ایجاد روش شامل مناسب

 نهرهای ایجاد .شودمی انجام مناسب وسایل کمک به نیز مزرعه درون آب توزیع .ددار مهمی نقش مزرعه به آب
 .دهدمی افزایش را مزرعه در آب توزیع بازدهی، ها جویچه به آب رساندن و زراعی زمین شیب به توجه با فرعی

 

 عملکرد استاندارد

 

 و بررسی را نقطه سه اتصاالت، نماید انتخاب فرعی و اصلی نهر ایجاد برای را مناسب ماشین کاری روز یک در
 عمق با را (مازاد آب)زهکش و فرعی، اصلی نهرهای الزم تنظیمات اعمال با و نماید متصل تراکتور به را نهرکن

 .کند ایجاد مشخص عرض و
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 مزرعه در آبیاری هایجوی ایجاد

 وینتد برنامه و نظم با مزرعه آبیاری انجام، آبی نوع از البته زراعی محصوالت تولید در ضروری عملیات از یکی
  .باشدمی خبره کشاورزان یا مجرب شناسانکار توسط هشد
 دو هب را آبیاری هایروش انواع توانمی، کلی بندی تقسیم یک در .گیردمی صورت مختلفی هایروش به اریآبی

 اشدب می بارانی و ایقطره آبیاری شامل خود که فشار حتت روش .کرد تقسیم فشار تحت و ثقلی گبزر گروه
  .باشدمی نظر مورد ثقلی های روش به اریآبی درس این در .شد خواهد هئارا آینده سال در که

 یک زا انواع این همۀ اما، باشدمی نشتی و ایپشته جوی، ایحوضچه، غرقابی انواع دارای هرچند ثقلی آبیاری
 کردن خارج برای هایی جوی و آب رساندن برای هایی جوی، انواع تمام در .باشندمی مشابه یا هم به شبیه نظر
 .باشد می نیاز مورد، احتمالی مازاد آب

 توسط امر این بزرگ های سطح در .شودمی انجام بیل وسیله به کوچک سطح در، هاجوی ایجاد یا انهار حداثا
 .شودمی انجام، نهرکن نام به بندی الهدنب ماشین

  آبیاری: هایجوی ایجاد محل تعیین در ثرؤم عوامل

 راحتی به آن نقاط تمام در آب توزیع امکان که دشو ایجاد باید محلی در مزرعه از هربخش در آبیاری جوی
، دیگر سوی از .گرددمی ایجاد مزرعه از بخش آن ضلع یا سمت باالترین در آبیاری هایجوی، لذا .گردد ممکن
 خارج مزرعه از، آن طریق از سطحی مازاد آب تمامی که گردد ایجاد محلی در باید مزرعه مازاد آب هایجوی
  .گردد

  از: عبارتند، یکدیگر از آنها فواصل یا تعداد و ها جوی محل تعیین در ثرؤم عوامل ترینمهم اساس این بر
  زمین شیب جهت -0
 زمین شیب میزان -2
 خاک پذیری نفوذ یا خاک بافت -0
 آبیاری مازاد جوی .کنندمی ایجاد کرت شیب بر عمود و زمین باالی قسمت در نهر، سطحی)ثقلی( آبیاری در
 شیب بر ودعم و زمین پایین قسمت در

 هدایت دست پایین نهر به و ایجاد کرت
، مک پذیری نفوذ و مالیم شیب در .کنندمی

 گرفته قرار طویل هایکرت مجموعه برای
 .گیرند می نظر در ویج یک، هم کنار در
 ضمن، زیاد طولی شیب با هایزمین در اما
 ،گیرندمی کوتاه یا کم را کرت طول که آن

 گذرگاه اثاحد با طولی هایکرت بین
 و کاه با آن کردن واستوار )بندی( کوچک

 چند نتیجه در .دهند می قرار آبه راه، کلش
، جوی یک از، هم طول در گرفته قرار کرت

  .شوندمی آبیاری
 ایجاد نهر -12شکل  
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 و یغرقاب روش بین میانه حد عبارتیهب روش این .است ایپشته و جوی صورت به، ثقلی آبیاری از دیگری نوع
 ایجاد ؤثرم عوامل حسب بر مختلف فواصل و طول، عرض به را کشت هایجوی روش این در .باشدمی نشتی

 ایهجوی راستای و نزمی شیب بر عمود و ضلع باالترین یا زمین دست باال در را آبیاری جوی سپس کنندمی
  .(09 )شکلکنندمی ایجاد کشت

 

  

 هیدروفلوم لوله و فونسی از استفاده با پشته و جو صورت به ثقلی آبیاری -12 شکل
 

 همقایس معتبر منابع با را خود هاییافته دارد؟ بستگی عواملی چه به هایجوی بین فاصله یا جوی عرض و عمق، طول  بينديشيد
 .کنید

  

 
 ورتص به شیب بر عمود را آن که این یا گیرندمی کوتاه را کشت هایجوی طول، باشد تند طولی شیب وقتی

 کلش و کاه با و کرده دایجا بندهایی میان یا موانع، کشت هایجوی طول از مقاطعی در .کنندمی دایجا مارپیچی
 خاک فرسایش و آب تند جریان از، کشت هایجوی در آب تفاعار تنظیم ضمن هابند میان .کنندمی استوار

 .کنندمی جلوگیری
 

 شود؟می ایجاد عمق(، عرض،  )طول شخصاتیم و کلش چه به، شرایطی چه در شما منطقه در ایپشته جوی روش  پژوهش

 
 
 رقغ روش این در نزمی سطح .است نشتی آبیاری، دارد بیشتری رواج امروزه که ثقلی آبیاری از دیگری نوع در
 دو به نسبت تری طوالنی مدت به و آهستگی به شیار نام به کوچکی هایجویچه در آب بلکه شودنمی آب در

 .نمایدمی نشت و نفوذ، )پشته( جویچه رافاط و عمق در آب ترتیب این به .یابدمی نجریا، دیگر روش
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وگو گفت
 کنيد

  .یریدبگ نظر در فرضی را مختلف شرایط خود نظر برای دارد؟ محاسنی و معایب چه غرقابی روش به نسبت نشتی روش 
 

 
 

 چگونه؟ دارد؟ روش انتخاب در ثیریتاً زارع اختیار در آب مدت و مقدار آیا  بينديشيد

 
 

 ،ولیط شیب بر عمود و مزرعه دست باال در آبیاری جوی، شیب امتداد در هاشیار ایجاد از پس، نیز روش این رد
 مزرعه دست پایین در زهکشی جوی .باشدمی ضروری روش این در سطحی زهکشی جوی ایجاد .شودمی ایجاد
 . شود می هدایت مزرعه از خارج به یا دست پایین اراضی به کشیزه جوی در جاری آب زه .گردد می ایجاد

 استوار کلش و کاه با و ایجاد آب جریان تنظیم برای بندهایی میان زهکشی جوی نیز و آبیاری جوی طول در
 .گرددمی

 

 ایمرحله ارزشیابی

 کار حلمرا ردیف
، )ابزار عملکرد شرایط

 (...و مکان، تجهیزات، مواد
 نمره دهی( نمره ها/داوری/ )شاخص تاندارداس ممکن نتایج

0 
تعیین محل 
 ایجاد نهرها

 ،(متری 53-03)متر
 ژالن

 از باالتر
 انتظار سطح

 لمسی روش به خاک بافت، شیب جهت، شیب میزان

 ابطهر استدالل با و کرده تعیین را آبیاری آب میزان و
 تعیین را فرعی و اصلی نهرهای ایجاد محل عوامل این

 .کند می

0 

 سطح در
 انتظار

 نهرهای ایجاد محل شیب جهت کردن مشخص با

 .کند می تعیین را فرعی و اصلی
2 

 از ترپایین
 انتظار سطح

 0  نهرها ایجاد محل تعیین فرم عدم

 
 

 اردبرگردان گاوآهن خیش دو شبیه، است دستگاهی، آموختید ورزیخاک عملیات کتاب در که گونهآن نهرکن:
 گاوآهن خیش از اندازه نظر از اما باشند شده متصل هم به، پشت قسمت از که است ریز(راست و ریز )چپ

 .است تربزرگ دار برگردان
 عمیقی شیار نهرکن پشت در و ریزدمی طرف دو به را خاک و کرده نفوذ زمین در هاخیش نوک کار هنگام در

 .شودمی ایجاد
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  نهرکن: انواع

 از تعدادی و ثابت عرض دارای برخی اما، شوندمی ساخته مختلف هایاندازه و ابعاد در اندازه نظر از هانهرکن
 .باشندمی متغیر عرض با آنها
 .دکر زیاد یا کم را هابرگردان صفحه فاصله توانمی و بوده لوالیی صورت به پیشانی قسمت متغیر نوع در
 نوع زا عموماً ما کشور در که، شودمی تقسیم وارس و کششی نوع دو به عمق تنظیم و تراکتور به اتصال لحاظ از

 .شودمی استفاده سوار
 

  
 

 کناری - تنظیم قابل - ثابت سوار: کن نهر انواع -33 شکل

 

  نهرکن: ساختمان با آشنایی

 زیر اجزای از معمول طور به کنرنه یک
 است: شده تشکیل

 شاسی -0
 تراکتور به اتصال نقاط -2
  هابرگردان صفحه -0
 تیغه -0
 

 کنید: کامل

 محل در را 20 شکل در را اجزاء از یک هر نام
 .بنویسید شده مشخص

 
 

 اولیه: تنظیمات انجام و تراکتور به نهرکن اتصال

 اتصال صورتهب اساس این بر .باشدمی سوار نوع از کشور در رایج هایهرکنن اغلب آموختید تر پیش چنانچه
  .یندگومی اولیه تنظیم آن به که گرددمی تنظیم اتصال از پس نهرکن .رددگمی نصب تراکتور به نقطه سه
 

...

...

...

...

...

...

...
.. 

  ساختمان نهرکن -31 شکل



 22 

 اولیه های تنظیم انجام و تراکتور به نهرکن اتصال  فعاليت
، مومیع مکانیک ابزار و آچار، فردی ایمنی تجهیزات، کار مناسب لباس، تراکتور، نهرکن نیاز: مورد مواد و وسایل، ابزار
 .پین

 :کار انجام مراحل
، چپ متس بازوی ابتدا کرده نزدیک نهرکن به را تراکتور عقب دنده با سرعت حداقل با تراکتور به نهرکن اتصال جهت
  .کنید متصل را راست سمت بازوی سپس

 

 
 تراکتور به نهرکن اتصال روش -33 شکل

 

 از پس وسط بازوی تا (وسط بازوی نصب )محل نهرکن دکل زیاد فاصله دلیل به 22 شکل از 0 شماره قسمت مطابق
 تا دهکر هدایت جلو به را تراکتور آرامی به و برده پایین آخر تا را باوزها وضعیت کنترل اهرم تحتانی بازوی دو اتصال
 .دهید قرار خود جای در را وسط بازوی 22 شکل طبق سپس (0شماره قسمت) .شود کم وسط بازوی تا دکل فاصله

 

 

  

1 3 

2 2 
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 نهرکن به تراکتور وسط یبازو اتصال -32شکل

  .کنید سفت کافی اندازه به زیر شکل مطابق را تحتانی بازوی دو مهار زنجیرهای نهرکن اتصال از پس
 

  
 تعادلی تنظیم برای .مهار زنجیر- 32 شکل

 

 
 نهرکن عرضی تراز تنظیم -32شکل

 

  

 زنجیر مهار بازو

 فاصله انتهای دو تیغه تا زمین باید به یك اندازه باشد
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 ایمرحله ارزشیابی
 

 کار حلمرا ردیف
، )ابزار عملکرد شرایط

 (...و مکان، تجهیزات، وادم
 نمره دهی( نمره ها/داوری/ )شاخص استاندارد ممکن نتایج

2 
 هب نهرکن اتصال

 انجام و تراکتور
 اولیه تنظیمات

 هایپین، نهرکن، تراکتور

 اتصال

 از باالتر
 انتظار سطح

 تراکتور قدرت و نهر اندازه با متناسب را نهرکن

، کندیم متصل تراکتور به را نهرکن و انتخاب

 .دهدمی انجام را تعادلی و عرضی، طولی تنظیمات
0 

 سطح در
 انتظار

، ولیط تنظیمات، کندمی متصل تراکتور به را نهرکن

 .دهدمی انجام را تعادلی و عرضی
2 

 از ترپایین
 انتظار سطح

 0 نهرکن اولیه تنظیمات یا اتصال عدم

 
 

  جوی ایجاد یا نهرکنی

 نای .گرددمی نهر ایجاد به اقدام شرایط ایرس گرفتن نظر در با، تنظیم و اتصال، نهرکن کردن آماده از پس
 .گیرد صورت زمین دهی فرم از پس یا بذر کاشت از پس بالفاصله بایستی عملیات

 یا جوی از کنندگان استفاده سایر، مقصد تا منبع فاصله، خاک نوع، زمین عرض، آب مقدار برحسب آبیاری نهر
 به درس این در .گردد ایجاد دو و یک درجه فرعی و فرعی، اصلی جوی بصورت است ممکن، داران آبه حق

 دازیمپرنمی، باشد غیره و سیمانی های کانال یا لوله بصورت است ممکن که مزرعه تا منبع از آب انتقال نهرهای
  .شود می پرداخته مزرعه سطح آبیاری انهار به صرفا بلکه

 
 

 چیست؟ یک هر عملکرد یا نقش .دارد وجود مزرعه هر در جوی نوع چند شما منطقه در  پژوهش
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 آبیاری برای فرعی و اصلی نهرهای ایجاد  فعاليت
 امکانات، نهرکن تراکتورحامل نیاز: مورد مواد و وسایل، ابزار

 دستمال، فیلم یا عکس تهیه برداری یاداشت برای ضروری
 مادهآ زمین، فردی ایمنی اتتجهیز، کار مناسب لباس، تنظیف
 نهرکنی
 کار: انجام مراحل

 رتراکتو خود هنرآموز هماهنگی با سپس کارشوید به آماده -0
 .بگیرید تحویل بخش سرپرست از را کن نهر و

 .کنید متصل تراکتور به را نهرکن -2

 .دهید انجام را اولیه تنظیمات و الزم بازدیدهای -0

 هکرد خاموش را تراکتور مزرعه به تراکتور انتقال از پس -0
 و انتخاب شرایط بررسی به توجه با را ها نهر احداث محل

 .نمایید عالمتگذاری

 هرن ایجاد برای مزرعه در شده تعیین نقاط به را تراکتور -5
 .کنید هدایت

 تنظیم انتقالی آب میزان به توجه با ار نهرکن کار عمق -6
 .کنید

 وسط بازوی و هیدرولیک هرما از استفاده با عمق تنظیم -7
 .شودمی انجام

 زویبا و برگردان خاک فاصله تغییر با جوی عرض تنظیم -8
 .شودمی انجام وسط

 زرعهم وسط یا کنار در شرایط به توجه با را اصلی نهر ابتدا -9
 .نمایید احداث

 را فرعی نهرهای شده مشخص هایعالمت به توجه با -03
 .کنید ایجاد

 دست پایین در را )پساب( مازاد هایآب وریآجمع نهر -00
 .نمایید ایجاد زمین

 و هاماشین کننهر کردن تمیز از پس کار پایان در -02
 .دهید تحویل بخش سرپرست به را تجهیزات

  .دهید تحویل خود آموز هنر به و آماده را کار گزارش -00
 

 

  

 ی اصلی و فرعیایجاد نهرها -32شکل
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 نهرکنی از پس عملیات انجام

 این در .شودمی گفته، شودمی انجام نهر در آب کردن جاری از قبل و نهر ایجاد پس هک عملیاتی مجموعه به
 تاس ممکن اشکالت این .نمود طرفرب را شده ایجاد جوی فرم یا شکل در جزیی اشکاالت بیل با ابتدا مرحله
 گاهی .باشد یجو طرف دو هایپشته یا ها یال بودن نامرتب یا عمق در غیریکنواختی، جوی راستای به مربوط
 .گرددمی ضروری، پرحجم های آب مهار رایب هاپشته تقویت

 مختلف نقاط در، آن خارج به آب هدایت و جوی داخل در آب جریان مهار برای بندها میان و بندها ساختن
 در مهمی نقش فعالیت این دقیق انجام و مهارت کسب .باشدمی ضروری عملیات دیگر از جوی طول در واقع
  .دارد آن متوازن توزیع و آب مهار

 
  بندی(پته یا بندیبندها)گوشه میان و بندها ایجاد و شدهساخته تازه جوی نمودن مرتب  فعاليت

 یجادا تازه جوی، فردی ایمنی تجهیزات، کار مناسب لباس، اولیه هایکمک جعبه، بیل نیاز: مورد مواد و وسایل، ابزار
 .تراز و شمشه، کلش و کاه، شده

 کار: انجام احلمر
 بآ جریان مهار برای میانبندها و بندها نهرها اشکاالت کردن برطرف بر عالوه، قبلی ریزیبرنامه و شرایط به توجه با

 .نمایید ایجاد
 

 

 

 ایمرحله ارزشیابی

 کار حلمرا ردیف
، )ابزار عملکرد شرایط

 (...و مکان، تجهیزات، مواد
 نمره دهی( نمره اوری/ها/د )شاخص استاندارد ممکن نتایج

0 
 نهرهای ایجاد

 و آبیاری
 زهکشی

 به متصل نهرکن
 زمین ،بیل ،تراکتور

 و کاه ،کنی نهر آماده
 تراز ،شمشه ،کلش

 از باالتر
 انتظار سطح

 هایمحل در را زهکش و فرعی،  اصلی نهرهای
 گامهن کن نهر تنظیم با کرده ایجاد شده تعیین

 مشخصی عمق و عرض با را شده ایجاد نهر کار
 ابنده ایجاد.کندمی ایجاد مستقیم راستای در و
 بندها میان و

0 

 سطح در
 انتظار

 هایمحل در را زهکش و فرعی، اصلی نهرهای
 .دکنمی ایجاد مستقیم راستای در شده تعیین

2 

پایین تر از 
 حد انتظار

 0 عدم ایجاد نهرهای اصلی، فرعی یا زهکش
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 نهرها جادای شایستگی ارزشیابی

  :کار شرح
 ایجاد -0 نهرکن اولیه تنظیمات -0 تراکتور به نهرکن اتصال -2 زهکش و فرعی، اصلی نهرهای ایجاد محل تعیین -0

 نهرکنی از پس عملیات -5 زهکش و فرعی، اصلی نهرهای

 :عملکرد استاندارد
 نماید لمتص تراکتور به و بررسی را نقطه سه اتصاالت، نماید انتخاب فرعی و اصلی نهر ایجاد برای را مناسب کن نهر

 .کند ایجاد مشخص عرض و عمق با را (مازاد آب)زهکش و فرعی، اصلی نهرهای الزم تنظیمات اعمال با و

 :ها شاخص
 متصل -2 آبیاری روش تعیین – شیب جهت تعیین – زمین شیب تعیین – لمسی روش به را خاک بافت تعیین -0

 عرض تنظیم -ننهرک عمق تنظیم -0 نهرکن تعادلی تراز – طولی تراز – عرضی تراز -0 تراکتور به نهرکن شدن
 و بندها ایجاد – شده ایجاد نهرهای اشکال رفع و ترمیم -5 (خوردگی پیچ و موج بدون)مستقیم نهر ایجاد -رکننه

  (بندی پته یا بندی گوشه)بندها میان

 :تجهیزات و ابزار و کار انجام شرایط
  حدگاورو در زمین رطوبت – بارندگی بدون هوای و آب – کنی نهر آماده زراعی زمین :شرایط

  شمشه - تراز – بیل – کن نهر - تراکتور :تجهیزات و ابزار

  :شایستگی معیار
 

 هنرجو نمره 2 از قبولی نمره حداقل کار مرحله ردیف

  0 نهرها ایجاد محل تعیین 0

  2 ولیها ظیماتتن انجام و تراکتور به نهرکن اتصال 2

  2 زهکشی و آبیاری نهرهای ایجاد 0
 تزیس توجهات، بهداشت، ایمنی، غیرفنی هایشایستگی

 :نگرش و محیطی

 
 

2  

 * نمرات میانگین
 

 .باشد می 2، شایستگی کسب و قبولی برای هنرجو نمرات میانگین حداقل *
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 3پودمان 

 آبی کاریخطی 

 

ترین مراحل کار زراعت عملیات کاشت است؛ زیرا نتیجه یک سال تالش زارع در گرو اجرای یکی از حساس
های کاشت با هدف افزایش دقت و سرعت انجام کار برای کاشت گروه خاصی از ماشین. درست آن است

 .اندان زراعی با ویژگی مشخص، طراحی شدهگیاه
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 4 یادگیری واحد

 آبی کارخطی
 
 

 که دانیدمی آیا
 

 باشدمی سانتریفوژ بذرپاش با بذر مصرف مقدار از کمتر کارها خطی با کاشت در بذر مصرف میزان. 
 است ما کشور در زراعی محصوالت تولید در کننده محدود عامل آب. 
 
 یکنواختی بر عالوه زراعی گیاهان تولید در کارها طیخ جمله از کاشت مناسب هایماشین و هاروش کارگیری به

 کاهش درصد ۰۵ تا توجهی قابل طور به را بذر مصرف میزان بذر، قرارگیری عمق یکنواختی سطح، در بذر توزیع
 . دهدمی
 

 عملکرد استاندارد

 
 و اولیه تنظیمات نماید، کاربه آماده کرده متصل تراکتور به را آبی کارخطی هوایی و آب مناسب شرایط در

 .نماید کشت بذر معینی مقدار با را زمین قطعه یک و داده انجام را دستگاه )واسنجی( کالیبراسیون
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 کاریخطی

 سبزیجات، و زراعی گیاهان از گروهی کاشت در رایج هایروش از یکی
 فاصله به و موازی اغلب هایخط روی گیاهان روش این در. است یکارخطی
 روش در. شوندمی کاشته متر 2 از بیش گاهی تا مترنتیسا ۰ از کمتر
 در تنظیم قابل میزان به اما سرهم پشت صورتهب هابذر کاری،خطی

 .شوندمی ریخته کار،خطی هایماشین با یا دست با کاشت، یارهایش
 وشر در بذرها بین فاصله. نامندمی نیز ریزی بذر را روش این اساس این بر

 حسب بر) شده ریخته بذر مقدار صرفاً بلکه باشدنمی تنظیم قابل کاریخطی
 قابل متر(، مثالً طول واحد )برحسب مسیر طول در گرم( مثالً وزن واحد

 .اردد متعددی معایب و محاسن پاشی بذر به نسبت کاریخطی. است تنظیم
 

 خطی کاشت نمونه -5 شکل

 کاریخطی روش محاسن

 موجب و بوده تنظیم و غییرت قابل شده کاشته بذر مقدار -1
 .گرددمی بذر رفت هدر از پیشگیری یا بهینه استفاده

 طخطو فاصله و بوده جوی درون یا پشته روی در سبزشده، بذر -2
 .باشدمی مشخصی و یکسان اندازه به

 ینب فاصله بذر، هایدریچه از بعضی بستن با نیاز صورت در -3
 . کرد زیاد توانمی را هاردیف

 و زنی جوانه سبب همین به. است تنظیم قابل کاشت قعم -4
 . بود خواهد ترمنظم و تریکنواخت مزرعه، رویش

 (ارشی ایجاد) خطی روش به گیاهان کاشت با شیبدار اراضی در -۰
 کرد جلوگیری خاک فرسایش از توانمی شیب جهت بر عمود

 .(2 )شکل

 
 

 تراز خطوط در خطی کاشت -5 شکل

 افزایش و کود، و بذر مصرف در جویی صرفه ها،هزینه کاهش سبب کارها،خطی کاربرد و روش این از استفاده -6
 .گرددمی محصول عملکرد

 .گرددمی عملکرد افزایش سبب گرفته صورت یکنواخت و مناسب تراکم با روش این به کاشت -7
 کاریخطی روش معایب

 (.گردو از ترکوچک هایکلوخه)باشد نرم خیلی بایستمی خاک روش این از استفاده برای -1
 .نیست استفاده قابل باشد گیاهی یبقایا و سنگ مانند هاییناخالصی دارای که هاییزمین در -2
 بذرپاشی روش به نسبت زمان واحد در بذر کاشت سرعت کاهش -3
 .اردد بیشتری هارتم به نیاز و بوده ترپیچیده اهبذرپاش به نسبت کار خطی هایماشین کاربرد و تنظیم -4
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 غالت آبی کارخطی هایماشین

 کوچکی هایماشین از هاسبزی انواع کاشت برای منازل هایباغچه مانند کوچک هایمساحت در خطی کشت
 رزیکشاو بزرگ اراضی در. گیرندمی قرار استفاده مورد شودمی تأمین انسان توسط آنها نیاز مورد نیروی با که

 این. شودمی استفاده کارخطی هایماشین از ایعلوفه گیاهان از برخی و ریز دانه تغال انواع کاشت برای
 .گیردمی خود هایچرخ یا تراکتور از را عملکردی و کششی نیروی و شده متصل تراکتور دنباله به هاماشین
 دارد قرار بذر مخزن در که بذر. دهستن کاشت شیار کردن باز برای واحدهایی به مجهز ،کار خطی هایماشین

 بازکن، ارشی پشت به لوله این انتهای که شودمی ایلوله وارد مخزن از (پنوماتیکی) مکشی یا مکانیکی صورتهب
 راینب افزون. پوشانندمی را بذر روی مانند، بشقاب یا بیلچه اجزای شیار، داخل بذر ریختن از پس. شودمی ختم

 نامشخص برای زمین سطح کردن هموار یا شیار ایجاد بذر، سوی دو خاک فشردن برای اجزایی است ممکن
 .باشد داشته وجود بذر، شیار کردن

 

 . کنندمی دهااستف فنری دندانه یا ایزنجیره کهشب از 3 شکل مانند هاکارخطی از برخی دنباله در چرا  بیندیشید

 
 

 

 
 

 فنری دندانه به مجهز کار خطی -5 شکل

 
 برخی و بذر ریزش مقدار و کاشت( )عمق هااحدهای کاشت، عمق عمل شیار بازکنو از کی هر فاصله و عدادت

 (.۰ و 4باشد)شکلاز متغیرها به دقت قابل تنظیم می دیگر
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خطی کارجهت کاشت غالت با قابلیت تنظیم جهت -5شکل 

 کاشت ریز دانه

 
 مخصوص کاشت گندم وجو کارخطی-1شکل

 

 را کاربران نظرات و کاشت ابلق گیاهان نوع ورود، سابقه. شودمی استفاده کارهاییخطی نوع چه از شما منطقه در   پژوهش
 . کنید ضبط و ثبت مربوطه، تصاویر با همراه و آوریجمع

 
 

 

  :کارهاخطی ساختمان

 آن اجزای ملکردع و اجزاء از دقیق شناخت ماشین، هر از بهینه استفاده یا درست کاربرد برای اولیه شرایط از
 هستند: زیر اجزای دارای اغلب ما کشور در رایج کارطیخ هایماشین. است ماشین

 
 دستگاه جلو از کارخطی ساختمان- 6 شکل

 دنده جعبه به چرخ از نیرو انتقال زنجیر -4 کود موزع -3 کود خروج دریچه -2 کود و بذر مخزن -1
 مارکر تنظیم اهرم - 8 شاسی -7 کاشت عمق تنظیم اهرم - 6کود و بذر سقوط هایلوله - ۰
  گذار( مارکر)عالمت -1۵ تراکتور الستیک جای زدن شخم جهت فنر -9
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  دستگاه عقب از کارخطی ساختمان - 7شکل

 بازکن شیار -3        بذر موزع -2           بذر خروج دریچه -1
 (فالپی) وزعم زیر اهرم - 6     دنده جعبه - ۰     بذر پوشاننده فنرهای - 4
 

 
 دنده جعبه:  c  موزع( زیر )دریچه بذر ریزش تنظیم اهرم:  b موزع( سرعت )تغییر بذر ریزش درجه :a– 8شکل

 
 

 

 

 

 به همزن -9شکل  
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 ()فالپی موزع زیر-51شکل

 

 کارخطی اجزای شناسایی   فعالیت
 ار،کخطی ماشین تنظیف، پارچه فیلم(، ،عکس نوشتاری، مشاهدات) ثبت امکانات :نیاز مورد امکانات و مواد ابزار،
 اولیه هایکمک جعبه فردی، ایمنی تجهیزات ر،کا مناسب لباس ساز، دست و خورده برش اجزای یا ماکت

 کار: انجام مراحل
 بپوشید. کار مناسب لباس -1
 شوید. وارد کارخطی ماشین نگهداری محل به نرآموزه همراه -2
 نشوید. کسی برای بررسی مورد ءجز دیدن مزاحم یا مانع که شوید مستقر ماشین پیرامون ترتیبی به -3
 کنید. پرسش خود هنرآموز از آن عملکرد و ساختار مورد در و دهدا قرار بررسی مورد دقت به را جزء هر -4
 کنید. تهیه ملفی یا عکس آن مورد در و کرده جدا کل از را جزء امکان حد تا -۰
 و یندبمی آسیب جزء این شرایطی یا حالت چه در بپرسید دیگر عبارت به. کنید جو و پرس را جزء شناسی آسیب -6

 کند.می بروز ماشین عملکرد در تغییری یا مشکالت چه آسیب اثر در
 ماشین این با دارد، وجود منطقه یا آموزشی واحد در مشابهی کارخطی هایدستگاه اگر یعنی. کنید ییابنمونه -7

 نمایید. تحلیل را آن تشابه و تفاوت وجوه و نموده مقایسه
 نمایید. هارائ آماده و کرده تهیه گزارشی ودخ هاییافته و مشاهدات هنرآموز، وضیحاتت از -8

 

 

 
 به بذرپاش، ماشین خالف بر کارخطی ماشین :کاریخطی ماشین نمودن کار به آماده و سالمت بررسی

 آماده و ظیمتن دقت به باید بنابراین است برخوردار شترییب حساسیت و ظرافت از پالستیکی قطعات وجود دلیل
 دچار ار کشاورز و نموده تضعیف شدت به را ماشین عملکرد تواندمی جزیی اشکال یا تغییر هرگونه. گردد کار به

 . نماید زیان
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 کارخطی ماشین نمودن کار به آماده   فعالیت
 ار،کخطی ماشین تنظیف، پارچه فیلم(، ،عکس )نوشتاری، مشاهدات ثبت امکانات نیاز: مورد امکانات و مواد ابزار،
 سسروی راهنمای دفترچه حسب بر هاکننده روان انواع اولیه، هایکمک جعبه فردی، ایمنی تجهیزات ر،کا مناسب لباس

 عمومی مکانیک ابزار جعبه قیف، پمپ، گریس نگهداری، و
 کار: انجام مراحل

 بپوشید. کار مناسب لباس -1
 شوید. کاروارد خطی ماشین نگهداری محل به هنرآموز همراه -2
 کنید. خارج آن از خارجی جسم نوع هر و کرده بررسی را کود و بذر مخازن یا مخزن -3
 کنید. تمیز خوبی به را مخازن -4
 یا تعویض را آن روغن دستگاه، راهنمای دفترچه و هنرآموز نظر برحسب و کرده وارسی را دنده جعبه مخزن روغن -۰
 کنید. پر
 کنید. مشخص را دستگاه خورهای گریس دستگاه، راهنمای دفترچه مطالعه با -6
 نمایید. تمیز را خورها گریسسر تنظیف دستمال با -7
 نمایید. کاریگریس را، خورها گریس تمام -8
 . نمایید تمیز را خورها گریس اطراف به شده مالیده و مازاد هایگریس -9

 (.11 کنید)شکل کاریروغن خوبی به را نیرو انتقال ایهتوپی و اهزنجیره -1۵
 

     
  کارخطی دستگاه کردن کار به آماده -55شکل

 (.12 نمایید)شکل تنظیم را هاچرخ باد -11
 یشترب اطمینان برای. شودمی نوشته (PSI) حسب بر الستیک روی بر نیاز مورد باد فشار میزان معموالً کنید: دقت

 .کنید مراجعه دستگاه راهنما فترچهد به
 کنید. ارکشیآچ و کرده بررسی را اتصال نقاط میتما -12
 گزارش خود هنرآموز به را دستگاه ساختمان در اشکال هرگونه -13

 . نمایید
 تهیه گزارشی خود هاییافته و مشاهدات هنرآموز، توضیحات از -14

 .نمایید ارایه آماده و کرده
 

 

 الستیک دبا تنظیم-55شکل
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 ایمرحله ارزشیابی

 کار حلمرا ردیف
 )ابزار، عملکرد شرایط

 و...( مکان تجهیزات، مواد،
 نمره دهی( نمره ها/داوری/ )شاخص استاندارد ممکن نتایج

1 

 سازی آماده
 ریز بذر ماشین

 آبی

 (کارخطی)

 آبی، کارخطی ،تراکتور
 گریس ،عمومی ابزار جعبه

 باد فشارسنج پمپ،
 نگهداری محل ،ستیکال

 کشاورزی هایماشین

باالتر از سطح 
 انتظار

 و سالمت بررسی و تراکتور به کارخطی اتصال
 آنها کاربرد و اجزاء معرفی و داده انجام را آن سرویس

 تجزیه را کارنده نوع معایب و محاسن. دهدمی انجام را
 .نمایدیم تحلیل و

3 

در سطح 
 انتظار

 و سالمت بررسی و تراکتور به کارخطی اتصال
 آنها کاربرد و اجزاء معرفی و داده انجام را آن سرویس

 .دهدمی انجام را

2 

تر از حد پایین
 انتظار

  آبی کاراجزاءخطی کاربرد یا و سالمت بررسی عدم

 

 کار:خطی تنظیمات

 از فده نباشد، تنظیم ماشین گرا. باشدمی آن تنظیم کار،خطی هایماشین کاربرد در عملیات ترینمهم از یکی
 عمق و تکاش فاصله بذر، مصرف مقدار نباشد، تنظیم ماشین اگر دیگر عبارت به. یابدنمی تحقق ماشین کاربرد
 . یافت خواهد کاهش شدت به محصول کردعمل نتیجه در خورده هم هب کاشت
 هاستفاد سوار نوع از عموماً ما رکشو در که شوندمی متصل تراکتور به کششی و سوار شکل دو به کارهاخطی

 ننمود کار به آماده از پس که است الزم. گیردمی قرار بررسی مورد کارخطی ماشین نوع این بنابراین. شودمی
 . نمایید تنظیم به اقدام سپس کرده متصل تراکتور به را آن ماشین

 
 آن اولیه تنظیم و تراکتور به کارخطی کردن متصل   فعالیت

 فردی، ایمنی تجهیزات کار، مناسب لباس ،دستگاه مناسب تراکتور کار،خطی ماشین :نیاز مورد امکانات و مواد ابزار،
 تنظیف پارچه نیاز، مورد هایپین عمومی، مکانیک ابزار جعبه اولیه، هایکمک جعبه

 کار: انجام مراحل
 بپوشید. کار مناسب لباس -1 

 شوید. وارد کشاورزی هاینماشی نگهداری محل به هنرآموز اههمر -2
 بگیرید. تحویل تراکتور دستگاه یک الزم هماهنگی از پس و هنرآموز تأیید با -3
 نمایید. کار به آماده و کرده بررسی را تراکتور سالمت -4
 کنید. روشن را تراکتور فنی، و ایمنی اصول رعایت ضمن هنرآموز تأیید با -۰
 نمایید. هدایت ارک خطی نگهداری محل به را تراکتور -6
 (.13 نمایید)شکل متصل تراکتور به شد، گفته سوار هایماشین اتصال در که ترتیبی همان هب را کارخطی -7

 ردنک سفت با و نموده متصل را وسط بازوی آخر در و راستسمتبازوی سپس ،چپسمت بازوی ابتدا بیاورید: بخاطر
 .دهید انجام را آن تثبیت و دستگاه تعادلی تنظیم تحتانی بازوهای مهار زنجیرهای
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 نمایید. اولیه تنظیم سوار ماشین همانند را کارخطی -8  
 تعادلی یمتنظ و نیتحتا بازوهای توسط عرضی تراز و وسط بازوی توسط کارخطی طولی تراز که: باشید داشته بخاطر

 (.14 گیرد)شکلمی صورت آن بند( بغل بازو) مهار هایزنجیر توسط آن
 

  

 تراکتور به کار خطی کردن متصل -55شکل
 

 
 تراکتور یبازو مهار زنجیر - 55شکل

 .نمایید هارائ آماده و کرده تهیه گزارشی خود هاییافته و مشاهدات هنرآموز، توضیحات از -9
  

 

 

  سطح واحد در کاشت قابل کود و بذر میزان

 یمصرف کود و بذر مقدار تعیین محصول، کیفیت و عملکرد مقدار در ذارگ ثیرأت و مهم عوامل از یکی ،زراعت در
 ولط حاصلضرب از ریزی، کود یا ریزی بذر روش در اما شودمی بیان هکتار در گرمکیلو برحسب مقدار این. است

 آید.می بدست کاشت مساحت ها،کارنده ثرؤم عرض در کاشت هایواحد توسط شده پیموده
 انخبرگ و فنی محاسبات با کشاورزی کارشناسان. است مطلوب تراکم از ثرأمت کاشت وردم بذر مقدار تعیین

 وباتحب تولید و پرورش درس در پیش سال شما. رسندمی بذر هر کاشت برای مطلوب تراکم به ،باتجربه لیحم
 ارکخطی دهکارن ماشین تنظیم چگونگی به جا این در. بردید پی آن رعایت اهمیت و مطلوب تراکم تعریف با

 است. کرده توصیه کارشناس که بریزد قدری همان به بذر که است آن هدف. پردازیممی

 زنجیر مهار بازو
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 کود مقدار عوامل، سایر و کاشت از هدف ،محصول نوع ،خاک آزمون برحسب دانیدمی چنانکه کود مورد در
 ،دهش توصیه دارمق از بذر یا کود مصرف کاهش یا افزایش. گرددمی تعیین مربوطه کارشناس توسط فیمصر
 . گرددمی زیست محیط به آسیب و زارع یانز موجب و هبود نامطلوب هردو
 در آن ریزش و موزع از کود و بذر خروجی میزان تنظیم ،کارنده هایماشین در تنظیمات ترینمهم از یکی

 و یبررس قتد به بایستی عوامل این از هریک. دارد بستگی متعددی عوامل به تنظیم این. است کاشت خطوط
 . گردد است، کرده توصیه کارشناس که آنچه برابر دقیقاً  بذر خروجی میزان تا شود تنظیم

 بذر ریزش تنظیم در ثرؤم عوامل

 میزان شود جابجا صد به صفر از اهرم هرچه. دارد قرار دستگاه دنده جعبه روی که بذر ریزش درجه تغییر-1
 .(1۰ )شکلشودمی بیشتر بذر خروج

 

 
 بذر ریزش درجه و دنده جعبه -51شکل

 

 زیر و عموز بین فاصله افزایش با است( تغییر قابل بذر اندازه به توجه )با هاموزع از هاموزع زیر فاصله تغییر -2
 . یابدمی افزایش بذر خروج میزان موزع،

 بذر. پیاله داخلی موزع هایشیار وضعیت گیریقرار میزان -3
 

 دستورالعمل حسب بر کارنده تنظیمات مانجا و بازخوانی   فعالیت
 عبهج فردی، ایمنی تجهیزات کار، مناسب لباس تراکتور، به متصل کارخطی ماشین :نیاز مورد امکانات و مواد ابزار،
 تنظیف پارچه کود، گندم، بذر اولیه، هایکمک

 :کار انجام مراحل
 بپوشید. کار مناسب لباس -1
 کنید. مطالعه را بذر تنظیمات مورد در را ماشین دستورالعمل -2
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 .تعداد واحد کارنده ماشین را مشخص کنید -3  
 نوع کود مصرفی و مقدار توصیه شده را از هنرآموز خود بپرسید. -4
 کنید. مطالعه را کود تنظیمات به مربوطه دستورالعمل -۰
 کنید. تنظیم دستورالعمل طبق را خروجی( دریچه درجه ه)چدری شدن باز میزان مصرفی، کود نوع براساس -6

 

 

 (.16 کنید)شکل تنظیم را )فالپی( موزع زیر تنظیم اهرم بذر، درشتی( و )ریزی اندازه براساس -7
 مارهش در موزع زیر اهرم تر درشت بذر هرچه. است تغییر قابل بذر اندازه به توجه با (فالپی) موزع زیر اهرم دقت کنید:

 .گیردمی قرار باالتری
 

 

 
 دستورالعمل سازنده خطی کار در مورد تنظیم کود

 
 جایی محور موزع(اهرم موزع )جابه

 56شکل

 
  

 

ردیفه، درجه جعبه دنده  57کیلوگرم کود سوپرفسفات در خطی کار  555جهت ریزش  
 (.56 قرار داده شده است)شکل 51کودکار روی عدد 

تنظیم  5ای کارنده روی عدد دریچه های خروج برای کود معموالً در بیشتر دستگاه ه
 شود.می
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اعداد متن جدول مقدار کود مصرفی برحسب کیلوگرم 
 دهدرا نشان می

ر صورت کیلوگرم دهبراساس مقدار بذر توصیه شده ب -8
 (.17هکتار، اهرم ریزش بذر را تنظیم کنید)شکل 

 وجه کنید: ت
 
 

 

 

 اهرم تنظیم ریزش بذر-57شکل 

 
 

 کنید. انتخاب فرضی را ...(و  کارنده واحدهای تعداد کود، مقدار بذر، مقدار بذر، )نوع جدیدی متغیرهای -9
 در نمونه برای. دهید انجام ،کارنده ماشین دستورالعمل برابر را جدید تنظیمات انتخابی، متغیرهای به توجه با -1۵

 شود، تنظیم ۰۰ عدد روی گیربکس درجه که صورتی در گیرد قرار 4 عدد روی فالپی و 2 عدد روی دریچه که صورتی
 .(18 کارد)شکلمی هکتار در گندم بذر گرمکیلو 1۰۰
 .نمایید ارایه آماده و کرده تهیه گزارشی خود هاییافته و مشاهدات از -11

 

 خطی بذرکار نوع یک در بذر ریزش تنظیمات دستورالعمل نمونه

 دریچه گیربکس

 نوع بذر
 1۵۵ 9۰ 9۵ 8۰ 8۵ 7۰ 7۵ 6۰ 6۵ ۰۰ ۰۵ 4۰ 4۵ 3۰ 3۵ 2۰ 2۵ 1۰ 1۵ ۰ فالپی دریچه

 364 33۰ 313 29۵ 266 239 218 196 17۰ 1۰۰ 137 12۵ 1۵4 86 71 ۰6 39 26 12 3 4 2 گندم

 269 2۰۵ 229 213 196 17۰ 161 142 123 113 98 87 76 ۰4 4۰ 34 2۰ 18 7 2 4 2 جو

 28۰ 26۰ 242 22۰ 2۵6 186 167 148 133 119 1۵4 93 79 66 ۰6 42 39 19 8 2 4 2 نخود

           1۵2 88 77 66 ۰4 44 34 24 16 6 1 1 یونجه

                  2۰ 16 8 1 1 کلزا

 42۰ 39۵ 3۰4 332 299 283 2۰7 238 21۰ 196 171 1۰8 134 12۵ 99 82 62 42 28 14 3 2 کود اوره

 ۰12 48۰ 466 421 391 348 331 3۵2 278 2۰4 216 199 167 1۰۵ 117 96 74 48 3۰ 16 3 2 کود فسفات
 

 

 کاردستورالعمل تنظیمات ریزش بذر در یک نوع خطی -58شکل  

های دستگاه این اعداد است با توجه به وضعیت و بافت خاک درصد بکسوات و سرش چرخ این جدول در حالت ایستایی و کارگاهی تهیه شده و ممکن توجه:

 تر است کالیبره شود.های مختلف نیز این دستگاه بهبرای اطمینان از میزان ریزش واقعی در مزرعه و خاکبنابراین  تغییر نماید.
 

 

قابل تنظیم  511تا  1اهرم تنظیم ریزش بذر روی جعبه دنده قرار دارد و معموالً از  
 د.شوتغییر پیدا کند میزان ریزش بذر بیشتر می 511به سمت  1است، هرچه اهرم از 
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 ردمو رد را ضریبی یا تغییرات اگر کنند؟می رعایت حد چه تا را سازنده انهکارخ دستورالعمل شما نطقهم کشاورزان  پژوهش
 نمایید گزارش کالس، در گووگفت برای و بررسی را آن علل کنند،می لحاظ خاصی، کود یا بذر
  

 

 کاریخط هایماشین واسنجی

 مطابق یعنی درستی به آن کاربرد و شود ستفادها شده تعریف مفید عمر طول در ماشین که صورتی در
 مانه به بذر و کود ریزش مقدار تنظیمات باشد، شده بینی پیش هایسرویس انجام با و فنی هایدستورالعمل

 نطقه،م شرایط از ناشی مختلف دالیل به اغلب. است بخش اطمینان و هبود انجام قابل شد، تشریح که ترتیبی
 اطمینان قابل و خورده هم هب مدتی از پس تنظیمات این ندیده، آموزش کاربران ویژه به و ماشین شرایط

 مورد استاندارد هاییروش به ماشین عملکرد درستی که است نیاز مدتی چند از هر دیگر سوی از. باشندنمی
 دهنکار کالیبراسیون جدول در که گیرد قرار کاشت دستور در بذری است ممکن همچنین. گیرد قرار بررسی
 گیرد. قرار آزمون مورد باید حتماً که است امری کارنده ماشین واسنجی بنابراین. نباشد

 
وگو گفت

 کنید
 شده درج مقدار برابر بذر ریزش مقدار ،راهنما دفترچه در شده توصیه یماتتنظ انجام با که شد مطمئن توانمی چگونه 

  شد؟ خواهد جدول در

 

 
  کارگاهی)ایستا( روش به کارخطی ماشین (یونواسنجی)کالیبراس   فعالیت

 جعبه فردی، ایمنی تجهیزات کار، مناسب لباس تراکتور، به متصل کارخطی ماشین نیاز: مورد امکانات و مواد ابزار،
 (،مناسب زاندا زیر یا ظرف )کالیبراسیون سینی (،گندم ترجیحاً)مناسب بذر عمومی، مکانیک ابزار جعبه اولیه، هایکمک

 تنظیف ارچهپ
 کار: انجام مراحل

 شوید. مجهز ...(و  دستکش کاله، فردی) ایمنی تجهیزات به و پوشیده کار مناسب لباس -1
 شوید. وارد کشاورزی هایماشین نگهداری محل در خطی کارنده ماشین استقرار محل به هنرآموز همراه -2
 نمایید. کار آماده و تمیز را کارنده ماشین -3
 مترسانتی 1۵ حدود و شده آزاد هاچرخ که ترتیبی به بیاورید باال ار آن و کرده متصل تراکتور به را رندهکا ماشین -4

 گیرند. قرار زمین سطح از باالتر
 . دارید نگه باال در بخشی اطمینان بطور را آن کارنده، ماشین زیر )خرک( پایه سه دادن قرار با -۰
 
 
 
 

 
 

 

  

 

ن بوده و مورد تأیید هنرآموز نوع خرک و محل استقرار آن در زیر کارنده باید کامالً ایم 
 باشد.
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از ایمنی استقرار، تراکتور را خاموش کرده و با قرار دادن اهرم دسته دنده در وضعیت سنگین و پس از اطمینان  -6  
 کشیدن ترمز دستی، از تراکتور پیاده شوید.

 مقداری بذر گندم داخل مخزن بریزید. -7
 قرار دهید. 2های خروج و اهرم زیر موزع را روی عدد دریچه -8
 دهید. قرار 6۵ مثالً دلخواه ددع یک روی را دنده جعبه درجه اهرم -9

 

 
 
 

 
 (19 دهید)شکل قرار بذر( خروج هایدریچه )زیر خود محل در را مناسب ظرف هر یا کالیبراسیون سینی -1۵

 

 
 )واسنجی( کالیبراسیون سینی - 59شکل

 

 اینهنشا گچ، یا ماژیک با است( متصل دنده جعبه به که گرد)چرخی زمین چرخ بیرون سمت الستیک روی -11
 بچرخانید. دور 43 دست با را آن سپس. بگذارید

 چیست؟ برای نشانه گذاشتن :بیندیشید
 .کنید وزن و آوریجمع را چرخ چرخش از تعداد این اثر در را انداز زیر یا هاسینی در شده ریخته بذر میزان -12 

 کنید. محاسبه مقابل، فرمول با را هکتار در بذر میزان -13
 

(
کیلوگرم

کتاره
⁄ ) مقداربذرمصرفی = 

 

 

  

 

های با مصرف بذر کم در هکتار مانند کلزا یا کنجد درجه جعبه دنده را برای ریز دانه 
 ،مصرف بیشتر مانند شبدر و یونجه های بادهند اما در ریزدانهقرار می 51 تا 1بین عدد 

 کنند.را انتخاب می به باال 1از  ر معموالًتهای درشتو برای بذر 11تا  51از 

 

 وزن بذر مصرفی در واسنجی )کیلوگرم( × 51111

 (مترمربعواسنجی ) مساحت
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 هایی می توان محیط چرخ را تعیین نمود؟ آیا محیط چرخ همان مسیر طی شده است؟از چه روش گو کنید:وگفت  
سانتی متر بوده است چهل و پنج دور چرخش چرخ صد متر  22۵کار مورد بررسی : محیط چرخ در خطیبدانید که

 شود.دور در نظر گرفته می 43گرد،  شود. با توجه به بکسواد چرخ زمینمی
متر پیشروی دستگاه در زمین با توجه به  1۵۵دور چرخش چرخ )معرف  43مثال: اگر میزان بذر به دست آمده در 

 باشد.کیلوگرم می 8گرم باشد میزان بذر کاشته شده در هکتار برابر با  2۵۵محیط چرخ( 
 مترمربع 1۵۵۵۵مساحت یک هکتار زمین = 

 گرم 2۵۵ = چرخ چرخش دور 43 در آمده دست به ربذ میزان
 متر 1۵۵ = چرخش( دور 43) پیشروی مسیر طول
 متر ۰/2 = ها(کارنده فاصله × هاکارنده )تعداد کارنده دستگاه کار عرض

 مترمربع 2۰۵ = کارند( کار عرض × پیشروی )طول شده کشت مساحت
 

(
کیلوگرم

هکتار
⁄ ) مقداربذرمصرفی =  

 

 

 
 دهید؟کیلوگرم بذر در هکتار بود، با این آزمایش چه اقداماتی را انجام می 12اگر هدف شما کاشت   بیندیشید

 .نمایید ارایه آماده و کرده تهیه خود، گزارشی هاییافته و مشاهدات هنرآموز، توضیحات از
 
 

 

 

 
عدد  19کیلوگرم و تعداد کارنده  3، مقدار ریزش بذر دور 4۵سانتی متر، تعداد چرخش  8۵اگر قطر چرخ زمین گرد   بیندیشید

تار( با حسب کیلوگرم در هک با نادیده گرفتن بکسوات، تعیین کنید چه مقدار بذر )بر. سانتی متر باشد 8/1۰به فاصله 
 . شودوسیله این ماشین کاشته میاین تنظیمات به

 

 

 

 
 اطمینان و دقیق بسیار وشر اما است انجام قابل ارگاهک در راحتیبه و بوده ساده هرچند کارگاهی واسنجی

 و حرکت هنگام در ماشین لرزش. است متفاوت مزرعه شرایط با کارگاهی واسنجی شرایط زیرا. باشدنمی بخش
 باشد.می کارگاه و مزرعه متفاوت شرایط جمله از بکسوات احتمال

 به دیگری روش از هستند کار بذر از بذر ریزش یزانم دقیق تنظیم دنبال به همواره که کارشناسان و کشاورزان
 کنند.می استفاده " ایمزرعه واسنجی " نام

  

 وزن بذر مصرفی در واسنجی )کیلوگرم( × 51111

 مساحت واسنجی )مترمربع(
8

250
1000020

=
×

= / 
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  )پویا( ایمزرعه روش به کارخطی ماشین واسنجی   فعالیت
 جعبه ،فردی ایمنی تجهیزات کار، مناسب لباس تراکتور، به متصل کار خطی ماشین نیاز: مورد امکانات و مواد ابزار،
 (ناسبم زیرانداز یا ظرف) کالیبراسیون سینی (،گندم ترجیحاً) مناسب بذر عمومی، مکانیک ابزار جعبه اولیه، هایکمک
 .تنظیف پارچه

 کار: انجام مراحل
 شوید. مجهز ...(و  دستکش )کاله، فردی ایمنی تجهیزات به و پوشیده کار مناسب لباس -1
 دهید. انجام را اولیه تنظیمات تراکتور، به کردن صلمت ضمن و نموده کارهب آماده را کارنده ماشین -2
 دهید. قرار بسته حالت به بذر خروجی هایدریچه -3
 بریزید. مخزن داخل گندم بذر مقداری -4
 دهید. قرار فعال غیر یا صالخ وضعیت در را دنده جعبه اهرم -۰
 کنید. هدایت مزرعه به تراکتور گواهینامه دارای فرد رانندگی به را کار خطی حامل تراکتور -6
 کنید. مشخص کشی، خط با را متری 1۵۵ مسیر یک انتهای و ابتدا -7
 دهید. قرار 2 عدد روی را موزع زیر اهرم و خروج های دریچه شروع، خط به کارنده واحدهای گرفتن قرار با -8
 دهید. قرار 6۵ عدد یک روی را دنده جعبه درجه اهرم -9

 .نمایید مستقر خود جای در را کالیبراسیون سینی -1۵
 .نمایید متری 1۵۵ انتهای خط تا آن هدایت به شروع و شده تراکتور سوار -11

 بایستید. پایان، خط به کارنده واحدهای نوک رسیدن با -12 
 وید.ش پیاده آن از سنگین، وضعیت در دنده دسته اهرم دادن قرار و دستی ترمز کشیدن تراکتور، کردن خاموش با -13
 کنید. وزن را هاسینی در شده ریخته بذر میزان -14
 بگیرید. اندازه را کاشت عرض -1۰
 

 

 
  دارد؟ وجود فرمول با شده محاسبه و مزرعه در شده گیریاندازه کار عرض بین تفاوتی آیا  بیندیشید

 دهید. انجام کارگاهی واسنجی همانند را محاسبات
 میزان تا نمایید تکرار قدریهب را آزمایش موزع، زیر و بذر خروج های دریچه ،دنده جعبه درجه در تغییرات انجام با

 نماید. برابری اولیه، شده گرفته فرض یا کارشناس شده توصیه میزان با بذر خروج
 .نمایید هارائ آماده و کرده تهیه گزارشی خود، هاییافته و مشاهدات هنرآموز، توضیحات از

 

 

 
 چرا؟ است؟ مقدار چه ای،مزرعه و کارگاهی روش در بذر ریزش تفاوت موزع( زیر موزع، دنده، به)جع برابر تتنظیما در   پژوهش
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 کاشت عمق

 کاشت عمق را خاک سطج تا بذر ااستقر محل بین عمودی فاصله
 و بوده متفاوت ،مختلف گیاهان بذر کاشت عمق. (2۵)شکل گویندمی
 مورد بذر و گیاه نوع به عوامل ینا. دارد بستگی متعددی عوامل به

 سال در شما. دارد بستگی خاک نوع و کاشت روش و زمان کاشت،
 آشنا هاآن تاثیر چگونگی و عوامل این با حبوبات پرورش درس در پیش
 اید. شده

 درصد و زنی جوانه عتسر در کاشت عمق که شودمی تأکید جا این در
 آزموده کار کشاورز هر اساس براین. دارد مهمی نقش هابذر استقرار

 نماید. رعایت و بررسی دقت به را آن دارد سعی
 سکدی اجرای با. باشدنمی تنظیم قابل کاشت عمق پاشی ذرب روش در
 ناسبم حد از تر عمیق بسیار هابذر از برخی پاشی، بذر از پس انهدند یا

 هک حالی در. مانندمی باقی زمین سطح در دیگر برخی و گرفته قرار
 مناسبی سازوکار دارای کارخطی هایماشین کاری،خطی روش رد

 هستند. کاشت عمق تنظیم برای

 
 شیار کف )فاصله کاشت عمق -51شکل

 زمین( سطح تا کاشت

 
 . شودمی محسوب کاشت های ماشین نوع این برای خوب بسیار ویژگی یک سازوکار این

 :دارند هم کودکار واحد که یکارهایخطی در بذر به نسبت کود گرفتن قرار موقعیت
 گیرد قرار نآ از ترپایین و بذر کنار در کود که باشد شکلی به باید بذر کن باز شیار به نسبت کود بازکن شیار

 .(مترسانتی ۰ حدود ایفاصله با)
 

  کاشت عمق تنظیم   فعالیت
 جعبه فردی، ایمنی تجهیزات کار، مناسب لباس تراکتور، به متصل کارخطی ماشین نیاز: مورد امکانات و مواد ابزار،
 تنظیف پارچه ،بیلچه عمومی، مکانیک ابزار جعبه اولیه، هایکمک

 کار: انجام مراحل
 شوید. مجهز ...(و  دستکش )کاله، فردی ایمنی تجهیزات به و پوشیده کار مناسب لباس -1
 دهید. انجام را اولیه تنظیمات تراکتور، به کردن متصل ضمن و نموده بکار آماده را کارنده ماشین -2
 بریزید. کارخطی ماشین مخزن داخل گندم بذر ریمقدا بذر، خروج هایدریچه بستن ضمن -3
 دهید. قرار غیرفعال یا صالخ وضعیت در را دنده جعبه اهرم -4
 کنید. هدایت مزرعه به تراکتور گواهینامه دارای فرد رانندگی به را کارخطی حامل تراکتور -۰
 متر با همان تنظیم عمق قبلی حرکت کرده و سپس بایستید. 2-3حدود  -6
با رعایت نکات ایمنی و فنی پیش گفته، از تراکتور پیاده شده، خاک روی بذر در خطوط کاشت را با بیلچه به آرامی -7

 کنار زده و عمق کاشت را اندازه بگیرید.
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 ای کم را آن عمق، تنظیم اهرم چرخاندن با نبود برابر شده توصیه شتکا عمق با شده گیری اندازه عمق چنانچه -8  
 .(21)شکلکنید زیاد

 . نمایید گیریاندازه را کاشت عمق و کرده بذرکاری متر 2-3 دوباره -9
 باشد. شده توصیه کاشت عمق برابر دقیقاً  شده تنظیم عمق تا کنید تکرار قدری هب را عملیات این-1۵

 

 
 کاشت مقع تنظیم -55 شکل

 .نمایید ارایه آماده و کرده تهیه گزارشی خود، هاییافته و شاهداتم از-11
 

 

 
 

 نباشد؟ یکسان است ممکن کارنده واحدهای تمام کاشت عمق شرایطی چه در   پژوهش

 

 

 )مارکر( گذارعالمت

 هاییفرد در کاشت خطوط تمام بایستی مزرعه، سطح در بذر یکنواخت پراکنش و مطلوب تراکم به رسیدن برای
. ستا کرده بینی پیش را کاری و ساز سازنده کارخانه هدف، این به رسیدن برای باشد، یکسان برگشت و رفت
 فت،ر ضمن که ترتیب این به. گرددمی عملی کارنده، دوسوی در گذارعالمت نام به ساختاری توسط زوکارسا این

 این روی ،شده کاشته بخش سمت جلو چرخ دادن قرار با برگشت در کاربر. شودمی یگذار نشانه برگشت مسیر
 خواهند فاصله یک به کاشت خطوط تمام گردد، تنظیم درستی به گذارعالمت اگر. دهدمی مسیر ادامه نشانه،

 . بود
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 گذارعالمت طول تنظیم   فعالیت
 جعبه ،فردی ایمنی تجهیزات کار، مناسب سلبا تراکتور، به متصل کار خطی ماشین نیاز: مورد امکانات و مواد ابزار،
 تنظیف پارچه (،کاشت خطوط فاصله)کاشت الگوی عمومی، مکانیک ابزار جعبه اولیه، های کمک

 کار: انجام مراحل
و  شدستک کاله، )فردی ایمنی تجهیزات به و پوشیده کار مناسب لباس -1
 .شوید مجهز (...
 تراکتور، به کردن متصل و کارنده ماشین نمودن بکار آماده از پس -2

 .دهید انجام را اولیه تنظیمات
 (.A)کنید گیریاندازه متر با شکل مانند را تراکتور جلو های چرخ فاصله -3
 (.Bکنید) گیریرا اندازه هاردیف یا خطوط فاصله -4
 .آورید دست به برو رو رابطه از استفاده با را (C)مارکر طول -۰
 سفت را مربوطه پیچ و کرده تنظیم را مارکر طول متر از استفاده با -6

 .نمایید
 آموزهنر دید صالح با. است کاشت عملیات برای آماده شما دستگاه اکنون هم

 .یدنمای دستگاه و وسایل تحویل یا کاشت عملیات به اقدام درسی برنامه و
 

 
 گذارتنظیم عالمت -55شکل 

 

 

 
 دهید؟می تغییر چگونه را مارکر طول گیرد قرار شیار داخل در تراکتور وسط محور بخواهید که صورتی در  بیندیشید

 
 

 

 ایمرحله ارزشیابی

 حل کارمرا ردیف
 )ابزار، شرایط عملکرد

 مواد، تجهیزات، مکان و...(
 نمره نمره دهی( استاندارد )شاخص ها/داوری/ نتایج ممکن

3 
 کارخطی تنظیم

 آبی

 هب متصل کارخطی ماشین
 ابزار جعبه تور،تراک
 فلزی متر عمومی، مکانیک

 سینی ،(متری 3-2)
 کالیبراسیون

باالتر از سطح 
 انتظار

 کاشت عمق تعادلی، عرضی، طولی، تراز تنظیمات
 بذر ریزش میزان داده انجام را گذارعالمت طول و
. دهد یم انجام دستگاه دستورالعمل از دهااستف با را

 انجام را ای عهمزر و (کارگاهی)ایستایی واسنجی
 .کندمی لااعم و محاسبه را خطا ضریب داده

3 

 در سطح انتظار

 کاشت عمق تعادلی، عرضی، طولی، تراز تنظیمات
 بذر ریزش میزان داده انجام را گذارعالمت طول و
. هددمی انجام دستگاه دستورالعمل از دهااستف با را

 . دهدمی انجام را (کارگاهی)ایستایی واسنجی

2 

 تر از سطحپایین
 انتظار

 1  بذر ریزش میزان یا و کاشت عمق تنظیم عدم

C=  B  (5 + هاتعداد ردیف)  -A 

2 
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 کارخطی ماشین با کاشت

 تنظیم بذر، و کود واسنجی اولیه، تنظیم و اتصال ماشین، سازی آماده کار،خطی ماشین اجزای شناخت از پس
 و رارتک که است بدیهی. ببرید کاربه را ماشین این درستی به توانیدمی شما حاال گذار،عالمت تنظیم و عمق

 داد. خواهد افزایش را شما مهارت سطح مرور به ،تمرین
 کاشت، مناسب زمان و فصل بایستی کارنده، ماشین کاربری مهارت بر افزون کاشت عملیات درست انجام در

 ظرن در باید نیز را کاشت مختلف هایروش و هاالگو همچنین و منطقه در کاشت اسبمن رقم و گیاه نوع انتخاب
 مانز تعیین در که شودمی کیدأت. اید آموخته حبوبات، پرورش درس در تر پیش شما را موارد این. باشید داشته
 حتی و نمو و رشد مراحل طی گیاه، استقرار و زنیجوانه برای مناسب شرایط بودن اهمفر به سو یک از ،کاشت

 نباشند یا حلمرا این در آور زیان و نامساعد عوامل که شتدا دقت دیگر سوی از و نمود توجه محصول رسیدن
 . برسد حداقل به هاآن تاثیر که این یا
 
 

 زمان انتخاب دالیل. برندمی کار به زمانی چه در و حصوالتیم چه کاشت برای را کارخطی هایماشین شما منطقه در   پژوهش
 ید.کن ثبت خود گزارش در کرده جو و پرس را ماشین کاربرد و

 
 

 

 
 کاشت عملیات انجام   فعالیت

 جعبه فردی، ایمنی تجهیزات کار، مناسب لباس تراکتور، به متصل کارخطی ماشین نیاز: مورد امکانات و مواد ابزار،
 یا یمصرف بذر مقدار رقم، نوع گیاه، نوع برای نامه توصیه تنظیف، پارچه عمومی، مکانیک ابزار جعبه اولیه، هایکمک

 موزآهنر از کاشت زیر سطح و محل و زمان کاشت، عمق کاشت، یالگو
 کار: انجام مراحل

 شوید. مجهز ...(و  دستکش فردی)کاله، ایمنی تجهیزات به و پوشیده کار مناسب لباس -1
 دهید. انجام را اولیه تنظیمات تراکتور، به کردن متصل ضمن و نموده کارهب آماده را کارنده ماشین -2
 ...( را انجام دهید.و  گذاربا توصیه هنرآموز، تنظیمات ضروری )مقدار ریزش بذر، عمق کاشت، طول عالمتمتناسب  -3
..( را برای تعیین زمان کاشت بررسی و به تأیید و . شرایط اقلیمی)دما، باد، شدت تابش( و خاک )رطوبت، نرمی -4

 هنرآموز برسانید.
 شده پر نمایید. مخزن بذر ماشین کارنده را از بذر توصیه -۰
 .نمایید پر شده توصیه کود از را کارنده ماشین کود مخزن -6
 .کنید هدایت مزرعه به تراکتور گواهینامه دارای فرد رانندگی به را کارخطی حامل تراکتور -7
 ها به آن رسیده اید، قرار دهید.اهرم های تنظیم را در درجاتی که در تنظیم -8
و برگشتی، باالدست )میدان دور باالیی( و به همین ترتیب پایین دست )میدان دور پایینی(  ابتدا با یک حرکت رفت -9

 .(23گذار، کشت نمایید)شکلزمین مورد کاشت را ضمن به کار انداختن عالمت
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 زمین انتهای و ابتدا کاشت- 55شکل

 

 و حرکت به شروع گذار،عالمت انداختن کاربه ضمن و گرفته قرار آن با موازی و طولی هایضلع از یکی در ابتدا -1۵
 (.24نمایید)شکل کاشت

 وجهت استادکار یا هنرآموز تذکرات به و کرده بازنگری و رصد را تنظیمات پیوسته بطور کاشت ضمن در کنید: دقت
 نمایید.

 

 

  

 
 جلو نمای از کاشت اول خط شروع -55 شکل

 
 کارنده پشت ینما از اول ردیف ادامه - 51 شکل

 

 

   
 متس لوج چرخ که ترتیبی به. گیرید قرار برگشت ردیف کنار در زدن دور از پس زمین، انتهای به رسیدن با -11 

 پایین را دیگر سمت گذارعالمت و آورد باال را رفت سمت ارگذعالمت. گیرد قرار گذارعالمت شیار روی رفت، ردیف
 .(26)شکلدهید ادامه را کاشتن و ردهک حرکت به شروع آنگاه. بگذارید
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 گذار توجه کنید(ادامه کار در ردیف دوم یا بازگشت تراکتور )به قرار گرفتن چرخ جلو روی شیار حاصل از عالمت -56شکل

 رعایت نوبت ادامه کار داده و عمل کشت را انجام دهید. با و ترتیب همین به -12
 کنید. پر را هاها وارسی کرده و در صورت لزوم آنوجودی بذر و کود را در مخزندار ممق چندگاهی از هر -13
 اقدام مزرعه آبیاری برای ،های کود و بذرکیسه ساماندهی ضمن مزرعه، سطح تمامی در کاشت یافتن پایان با -14

 . نمایید
 .نمایید هارائ آماده و کرده تهیه گزارشی خود، هاییافته و مشاهدات هنرآموز، توضیحات از -1۰

 

 

 

 روزانه(: ای)دوره کارخطی ضروری هایسرویس

 ماشین نگهداری و سرویس به دیگری عامل هر از بیش آن کارایی و کردعمل صحت ماشین، مفید عمر طول
 دارای است، هآمد لیتفص به ورزیخاک عملیات درس در که گونههمان نگهداری و سرویس. شودمی مربوط
 ورمر درس آن به مراجعه با را تراکتور نگهداری و سرویس عملیات کنیممی توصیه. باشدمی اییهروش و اصول
 دهید. انجام زیر فعالیت طبق را کارنده ماشین نگهداری و سرویس اما. دهید انجام و کرده

 

  کاشت عمق تنظیم   فعالیت
 هایککم جعبه فردی، ایمنی تجهیزات ر،کا مناسب لباس تراکتور، کار،خطی ماشین نیاز: مورد امکانات و مواد ابزار،
 ،تنظیف پارچه شوینده، تجهیزات و مواد و آب به دسترسی مناسب، هاکنندهروان عمومی، مکانیک ابزار جعبه اولیه،

 .فیلم( عکس، مشاهدات)نوشتاری، ثبت امکانات
 کار: انجام مراحل

 شوید. مجهز ...(و  دستکش کاله، فردی) ایمنی تجهیزات به و پوشیده کار مناسب لباس -1
 ار یک هر و کرده تخلیه کالیبراسیون سینی و موزع زیر اهرم کمک به را کارخطی مخزن بذر و کود مانده باقی -2

 بریزید. مناسب کیسه یا ظرف در جداگانه

 
 

 

 

 

گردد، بارسیدن رطوبت یا نم به آن، کلوخه تخلیه نچنانچه کود باقی مانده از مخزن  
 شود.شده و باعث مسدود شدن دریچه های خروج کود می
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 . دهید تحویل و کرده منتقل شده تعیین محل به را بذر و کود حاوی هایکیسه -3  
 . کنید خشک کامالً  و داده تشوسش بخوبی را بذر مخزن -4
 . (27)شکلنمایید کشی آچار و کرده بررسی را هابازکن شیار نگهدارنده هایمهره -۰

 

  

 نگهدارنده مهره -57 شکل
 ره پایان در است نیاز. شود شل آنها هایمهره است ممکن زمین، با هابازکنشیار زیاد درگیری دلیل به کنید: دقت

 .گردند سفت هامهره شدن شل صورت در و شود دیدباز کاری روز
 (.28کنید)شکل سفت لقی، یا شدن شل صورت در و بررسی را کود و بذر سقوط هایلوله نگهدارنده هایبست -6
 . کنید تعویض یا تامین نیاز، مورد زمان در و کرده بازدید هفتگی و روزانه صورت به دنده جعبه روغن سطح -7
 دهید. انجام روزانه صورت به را مختلف نقاط کاریگریس -8
 . دهید تحویل و کرده هدایت نگهداری محل به را آن ماشین کردن سرویس و تمیز از پس -9

 

 
 
 

 
 

 

  

 
 سقوط هایلوله نگهدارنده هایبست-58 شکل

 

 

  

 

های سقوط، الزم است به دلیل وجود قطعات پالستیکی مانند زیر موزع ها و لوله 
های مسقف نگهداری شوند تا در اثر بارش باران و اشعه کارها در محلهمیشه خطی

 تهلک نشوند.آفتاب این قطعات مس
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 نکات ایمنی و بهداشتی در طی عملیات کاشت:   ایمني
بودن بذور غالت به سموم قارچ کش، بهتر است در هنگام کار و کالیبره کردن از دستکش و ماسک  به دلیل آغشته

  .استفاده کنید
 . های ناشی از گرد و غبار ناشی از کار، از عینک و ماسک استفاده کنیدجهت پیشگیری از آسیب

د آفتاب با ضریب ایمنی باال استفاده های ضجهت ایمن بودن از خطرات ناشی از تابش آفتاب، از عینک آفتابی و کرم
 نمایید.

 . دهموار از این امکانات استفاده کنی. تواند از بروز صدمات جلوگیری نمایدکار مناسب و کفش ایمنی میاستفاده از لباس
کاری، از ریختن روغن و گریس روی زمین و آلوده سازی محیط ها به ویژه هنگام تعویض روغن و گریسدر سرویس

 ت جلوگیری کنید.زیس
انواع قابل استفاده مجدد . آوری کنیدهای بذر و کود و هر نوع مواد پس مانده از کار را جمعپس از عملیات کاشت کیسه

انواع غیر قابل استفاده را در محل مناسب معدوم یا . را شستشو و خشک کرده و در محل مناسبی نگهداری کنید
 ساماندهی نمایید.

 

 

 

 ایمرحله ارزشیابی
 

 حل کارمرا ردیف
 )ابزار، شرایط عملکرد

 مواد، تجهیزات، مکان و...(
 نمره نمره دهی( استاندارد )شاخص ها/داوری/ نتایج ممکن

3 
کاشت بذور 
 ریزدانه با 

 آبی کارخطی

 کار،خطی ماشین
 ابزار جعبه تراکتور،

 عمومی مکانیک

باالتر از سطح 
 انتظار

 از را مزرعه داده انجام غالت با را بذر کاشت
 و کرده پایش کاشت عمق بذر میزان نظر

. دهدمی انجام را بازنگری الزم تنظیمات
 .است مستقیم کامالً کاشت خطوط راستای

3 

در سطح 
 انتظار

 از را مزرعه داده انجام غالت با را بذر کاشت
 و کرده پایش کاشت عمق بذر میزان نظر

 .دهدیم انجام را بازنگری الزم تنظیمات

2 

تر از پایین
 سطح انتظار

 بازنگری عدم یا کاشت خطوط بودن دارموج
 تنظیمات

1 
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 آبی کارخطی شایستگی ارزشیابی
 :کار شرح

 .کارخطی با بذر کاشت - 4 دستگاه تنظیمات - 3 دستگاه نمودن کار به آماده -2 تراکتور به کار خطی اتصال -1

 :عملکرد استاندارد
 لیبراسیونکا و اولیه تنظیمات نماید، کار به آماده کرده متصل تراکتوربه را آبی کار خطی هوایی و آب اسبمن شرایط در

 .نماید کشت بذر معینی مقدار با را زمین قطعه یک و داده انجام را دستگاه

 :هاشاخص
 ،عرضی تراز تنظیم -3 آن اجزاء کاربرد و معرفی – دستگاه سالمت بررسی -2 تراکتور به کار خطی کردن متصل - 1

 از استفاده با بذر ریزش میزان تنظیم – کاشت عمق تنطیم – گذار عالمت طول تنظیم – دستگاه تعادلی و طولی
 خطوط در بذر کاشت -4 ای مزرعه کالیبراسیون (کارگاهی)ایستا روش به دستگاه کالیبراسیون – دستگاه دستورالعمل

 مزرعه پایین و باال کاشت – دستگاه تنظیم باز و پایش – رمارک شیار در حرکت – راست و مستقیم

 :تجهیزات و ابزار و کار انجام شرایط
  شده نرم خاک با هموار زمین – بارندگی بدون صاف آسمان :شرایط

 عمومی مکانیک ابزار جعبه - آبی کار خطی – تراکتور :تجهیزات و ابزار

  :شایستگی معیار
 

 هنرجو نمره  5 از قبولی هنمر حداقل کار مرحله ردیف

  1 (کارخطی) آبی ریز بذر ماشین سازیآماده 1

  2 آبی کارخطی تنظیم 2

  2 آبی کارخطی با ریزدانه بذور کاشت 3

های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات شایستگی
 :محیطی و نگرشزیست

 
2 

 

 * نمرات میانگین

 

 .باشد می 2 شایستگی، کسب و قبولی برای هنرجو نمرات میانگین حداقل *
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ز ا نمو رشد آب مورد نیاز برای كه شودمی گفته زراعتیبه و است آبیاری بدون كشت معنی به كاریدیم

 دارد بارش پراكندگی و آسمانی نزوالت مقداربه بستگی دیم زراعت در موقعیت چند هر بارندگی تأمین شود.

 رطوبت ذخیره و حفظ كشت، درست هایشیوه اعمال و دیم زراعی هایزمین موقع به تهیه روش و كیفیت اما

  د.اعت و در نتیجه افزایش تولید دارزر وضعیت بهبود در زیادی بسیار تأثیر آیش، سال در خاك

 

 4پودمان 

 کاریمید 
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 5واحد یادگیری 

 کاریدیم
 
 
 

 که دانیدمیآیا 
 

  رسد؟هزار سال می 11سابقه زراعت دیم در كشور ما به بیش از 
 های كشاورزی است؟درصد كل زمین 45نظر گرفتن آیش( حدود  های زیر كشت دیم )با درزمین 
 69  درصد تولید این محصوالت مربوط به  96درصد سطح زیر كشت نخود و عدس به صورت دیم است و

 باشد؟كشت دیم می
  شود؟كاری، بدون درنظر گرفتن اصول آن سبب فرسایش خاك و از دست رفتن زمین زراعی میدیم 
 

 ولیدت این وجود با ولی است. پایین بسیار كشت آبی با مقایسه در كاریدیم محصول عملکرد كه است بدیهی
خوراك و  هستند كه بیشماری افراد و داردما  كشور مردم غذایی امنیت ایجاد در زیادی نقش دیم محصوالت

زی های كشاورهشیو ترینكهن از یکی دیم زراعت كه واقعیت این به توجه با است وابسته زارهابه دیمآنها  درآمد
 و خاك و آب منابع از بیشتر گیریبهره موجب تواندمی كاریو به كارگیری اصول دیم ختشنا .در كشور است

  .گرددكشور اقتصادی رشد افزایش همچنین
 

 عملکرد استاندارد

 كاریدیم متناسب را زمین تهیه تجهیزات و وسایل كرده مشخص خود منطقه در را كاریدیم مناسب هایزمین
 از پس دیم كار عمیق ماشین با و كرده زمین تهیه انجام به اقدام تنظیم و اندازی راه سرویس، از پس و انتخاب
 دهد. انجام را بذر كاشت تنظیم و سازیآماده
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 آن اهمیت و کاریدیم

 وبترط از گیاه نیاز مورد آب كه شودمی گفته زراعتی به و است آبیاری بدون كشت معنی به لغت در كاریدیم
 .شود تأمین خاك در بارندگی طریق از شده ذخیره

 زا بیش روی بر كشاورز بردار بهره هزار دویست و میلیون یک از بیش كه بس همین كاریدیم اهمیت مورد در
  (.1دارند)نمودار فعالیت دیم اراضی از رویش( و هکتار)آیش میلیون 11

 

 
 1171توزیح سطح زیر کاشت و آیش )برحسب میلیون هکتار( در دیمزارهای ایران در سال  -1نمودار 

 

 كاشت زیر سطح هکتار میلیون 5 از كه صورتی به است كم، كاریدیم مناطق اغلب سطح واحد در عملکرد میزان
  است. شده برداشت گندم تن میلیون 5 حدود 1161 سال در دیم گندم

 تنها اراضی این اما دارد اختصاص دیم به ساالنه كاشت زیر اراضی از درصد 45 حدود كه این با دیگر عبارت به
 شود.می راشامل كشور كشاورزی محصوالت تولید درصد 2/9

 و دیم تقابل و سوی یک از دیم زراعت در ناچیز یا كم عملکرد
 .كندمی مشخص را كاریدیم به توجه ضرورت دیگر سوی از مراتع

 هم توانمی شود نگریسته فنی و علمی گاهددی با دیم به چنانچه
 پیشگیری مراتع، نابودی و طبیعی هایعرصه اراضی تخریب از

 و رشد به سطح واحد در عملکرد افزایش با كهاین هم و كرد
 مناطق در كاریدیم نمود. شایانی كمک، بردارانبهره بالندگی
 دنیا هایزراعت ترینبازده پر از یکی علمی، هایروش با و مناسب

  (.1شکلباشد)می
 

   پژوهش

 تواند داشته باشد؟كاری میآب سبز چیست؟ چه نقشی در دیم
 

  

 
دست آورید. تغییرات ساالنه و استانی هكاشت و عملکرد محصوالت دیم را در ده ساله اخیر از منابع معتبر بسطح زیر   فعالیت

 آنها را تفسیر كنید.
 

 
 

 های کشورمانای از دیمزارینمونه - 1شکل 
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 طبیعی منابع از حفاظت و کاریدیم

 وجودبه آن از كه خاكی است. خاك، خاكی كره این مردمان هایدارایی ترینارزشمند و گرانبهاترین از یکی
 خوابهب آن درون در نهایت، در و ... درمان و پوشاك، غذا تهیه در آن عناصر از ند،هنمی قدم آن روی بر ،یماآمده
 غیر یا مستقیم، خورندمی زنده موجودات كه هرآنچه است، زندگی و خاك بین رابط گیاه رفت. یمخواه ابدی

 شوند.می تأمین گیاهان وسیله به و خاك از مستقیم
  هستند. اهمیت و ارزش دارای گیاهان تمام بلکه نیستند، باغی( و اهلی)زراعی گیاهان فقط گیاه، از منظور

 (.2)شکلاست كرده تهدید را زندگی و زیست كند، تهدید را گیاهان حیات و خاك پایداری كه آنچه هر
 

 
 جریان حیات بر روی خاک -2شکل 

 

 تر،م سانتی یک قطر به خاك از ایالیه شدن ساخته برای
 در (.1شکلاست) الزم زمان سال 955 از بیش گاهی
 یسانت چندین تواندمی رویهبی شخم یک اجرای كه حالی
 بکشد. نابودی به روز یک از كمتر در را خاك قطر از متر

 اكخ فرسایش به منجر كه عملیاتی هرگونه اساس براین
 مخرب فعالیت عنوانه ب گردد، متریمیل حد در حتی

 .كرد پرهیز آن از جدیت با باید و شده تلقی طبیعت
 

 

 
 تشکیل خاک از سنگ و صخره -1شکل 

 

جو كرده و ضمن وبا گردش علمی در سطح مزارع، مراتع، دیمزارها یا سایر اراضی منطقه خود، آثاری از تخریب را جست  پژوهش
 تهیه عکس و فیلم، دالیل آنها را پیدا كنید. 
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 (،5شکلاست) روییده ایعرصه یک در كه بیابانی یا مرتعی گیاه یک
 از متعدد طبیعی عوامل مدت طوالنی هایواكنش و هاكنش حاصل
 عرض دریا، سطح از ارتفاع فشار، گرما، سرما، باد، خاك، آب،

  باشد. می ...،جاذبه نیروهای جغرافیایی،
 ایهعرصه گیاهان از حفاظت بر مبتنی بایستی كاریدیم مبنا براین

 رددگ دقت باید گردد. استوار هارویشگاه سایر و مراتع جمله از طبیعی
 بیش مراتب به گون یا ورگ یک مثال بوته یکدر مواردی، ارزش  كه
 باشد.می دیم از حاصل محصول تن یک ارزش از

 در را مناطق این است. انجام قابل، مناسب مناطق در فقط كاریدیم
 به طبیعی عرصه یک دادن اختصاص برای كرد. خواهیم معرفی ادامه
 عملیات مجوزاز دریافت  پس شود. گرفته مجوز مربوطه منطقه طبیعی منابع اداره از باید حتما   كاریدیم
 ری،كادیم خاص هایماشین از استفاده شود. انجام فعالیت اینعلمی  قواعد و اصول اساس بر بایستی كاریدیم
 اصول رعایت خاك، آلی ماده و عمق افزایش برای تالش حفاظتی، ورزیخاك اصول بر مبتنی زمین سازیآماده
 است. كاریدیم قواعد جمله از زراعی، تناوب و بندیآیش
 

نمایید چه عواملی . بررسی بیندیشیدساله  15با استفاده از منابع معتبر، تغییرات سطع مراتع را در یک بازه زمانی مثال    فعالیت
 سبب تبدیل مراتع درجه یک به درجه دو یا سه یا بیابانی شدن یک مرتع شده است؟

  

 
   بیندیشید

 برای نسل فعلی و آینده دارد؟ ی( چه عوارض4)شکل بیابان شدن مراتع

 

 

  

 مرتع ممکن است به بیابان تبدیل شود این این بیابان زمانی سرسبز و خرم بود.

  مرتع و بیابان - 5شکل 

 عرصه طبیعی - 4شکل 
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 کاریدیم مناسب مناطق
 اب گردد. توجه كاریدیم موفقیت در ضروری شرایط و عوامل به باید كاریدیم برای مناسب مناطق تعیین در

 منابع دیگر سوی از و گرددمی حاصل بخشرضایت عملکرد سوی یک از كه است عوامل این نمودن فراهم
 گردد.نمی آسیب دچار طبیعی
 کاریدیم برای منطقه انتخاب در مهم عوامل

 بارندگی پراکنش و میزان -1
 245 زا كمتر ایمنطقه یک بارندگی میزان اگر است. جوی نزوالت مجموعه بلکه نیست باران بارندگی، از منظور
 این است. خشک منطقه ،كشور مناطق كل درصد 31 حدود شود.می نامیده "خشک" منطقه باشد، مترمیلی

 .یابد تصاصاخ داری مرتع یا آبی كشت به بایستی و نیست مناسب دیم زراعت برای مناطق
 كه شوندمی نامیده خشک نیمه مناطق ،است سال در مترمیلی 245 از بیشتر آنها بارندگی میزان كه مناطقی
 از كمتر بارندگی میزان دارای مناطق این درصد 45 حدود. شودمی شامل را كشور مناطق درصد 25 حدود
 45 نماییم. كشت دیم صورت به را جو و گندم خاص هایمدیریت اعمال با توانمی كه است مترمیلی 145
 برگندم افزون آنها در توانمی كه ( شمال از )غیر باشدمی مترمیلی 145 از بیشتر بارندگی دارای مابقی درصد

 .(9)شکلنمود كشت دیم صورت به را ...و عدس و نخود جو، و
 و مهم بسیار گیاه، رویش فصل با متناسب بارندگی زمانی توزیع یا پراكنش بارندگی، مقدار بر افزون البته
 زراعت شود.می تلقی مرطوب ۀمنطق باشد، مترمیلی 455 از بیشتر ایمنطقه بارندگی اگر است. كنندهتعیین

 شود.نمی محسوب كاریدیم بارندگی، بدون حتی مناطق این در
 کخش نیمه مناطق در آبیاری بدون كار و كشت: از عبارتست پایدار كشاورزی مفهوم در كاری دیم كلی طور به
 گیاه و باشد رطوبت گیاه رشد كننده محدود اصلی عامل كه متر(میلی 245 – 455 بین معموال  بارندگی )با

 صادیاقت نظر از و بوده كافی تولید دارای كه نحوی به گردد روبرو خشکی تنش با رویش فصل انتهای در غالبا 
 در را انسان رفاه و سالمت و نماید حمایت زیست محیط از و نموده حفظ را طبیعی منابع باشد صرفه به مقرون
  باشد. برداشته

 
  میانگین بارندگی سالیانه مناطق مختلف ایران -6 شکل
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 شرایط فرضی، مثال بیاورید.چرا توزیع زمانی بارندگی در دیمکاری تأثیر گذار است؟ در   بیندیشید
 

 
 

 

اری كدر دیم ثر، تبخیر و تعرق و رطوبت نسبی را پیدا كرده و نقش آنها راؤمه، شبنم، بارندگی م: مفهوم اصطالحات  فعالیت
 تشریح نمایید.

 
 
  زمین شرایط -2

 بسیار كاریدیم برای هموار نسبتا  و هموار اراضی
 دباش زیادتر زمین شیب اندازه هر .باشدمی مطلوب

 یابدمی كاهش دیم زراعت برای آن مرغوبیت
 پیدا جریان زمین سطح در باران آب زیرا (3شکل)

 .نماید می پیدا نفوذ خاك در كمتر و كرده
 با هاپایهكوه ۀدامن در دیم اراضی از زیادی بخش
 بعضی در حتی دارند. قرار درصد 9 تا 2 شیب
 اما رسد. می هم درصد 12 به زمین شیب مناطق

 نباید درصد 12 از بیشتر شیب با هایزمین در
 نوع از حتی شخم اجرای و كاریدیم به اقدام

  نمود. حفاظتی
 بایستی ،زمین سطح خاك فرسایش آن تبع به و باران آب جریان از جلوگیری برای هادامنه دارشیب اراضی در

 شخم ،شیب جهت بر عمود صورت به غربی شمال و غربی هایشیب مانند گیرآفتاب تركم مناطق در همیشه
  .(6و  9)شکل  زد

 

  
گیر و شخم در جهت شخم نادرست )مناطق آفتاب -7 شکل شیب( گیر و عمود برتر آفتابشخم درست)مناطق کم -7 شکل

 شیب

 

 اجرای شخم در شیب های زیاد -7 شکل
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  خاک فرسایش
 یسطح الیه .گرددمی انجام باد یا آب اثر در كه گویندمی فرسایش را خاك سطحی هایالیه تدریجی جابجایی
 را خود زراعتی ارزش كم كم شود شسته آب وسیله به چنانچه است زراعی زمین قسمت حاصلخیزترین خاك،

  .(15)شکلدهدمی دست از
 

  
 دارفرسایش ویرانگر در نتیجه اجرای شخم نادرست در اراضی شیب - 18شکل 

 

كیلوگرم خاك را دریک  555متر باران شدید در شیب نیم درصد مقدار میلی 45تحقیقات نشان داده است كه مقدار   بیندیشید
تن خاك  61 درصد 24تن و در شیب  11درصد 4 هکتار شسته و از بین برده است اما همین مقدار بارندگی در شیب

 .را در یک هکتار زمین بدون پوشش از بین برده است
 

 

 

 : فرسایش از پیشگیری کارهایراه

 درصد 12 از بیش شیب با اراضی در كاریدیم عدم 
 زمین شیب جهت بر عمود شخم اجرای 
 برگرداندار گاوآهن با شخم اجرای عدم 
 خاك سطح در بقایای حفظ برای دیم، مخصوص اداوات با شخم نیمه اجرای 
 مطلوب گذاری فاصله با قطعات نواری كشت 
 هاجویچه داخل در كاشت و تراز خطوط در جویچه ایجاد 

 
   پژوهش

 گیاهان و بقایای آنها چه نقشی در جلوگیری از فرسایش خاك دارند؟ چگونه؟

 
 

 گیاه با منطقه شرایط انطباق یا سازگاری -1
 خواهیممی اگر اساس براین دارد. توقعات و هانیازمندی ها،ویژگی این با متناسب دارد. هاییویژگی گیاهی هر

 ای هماهنگی و كشت قابل گیاهان هایویژگی و منطقه شرایط بایستی نماییم كشت دیم بصورت را گیاهی
 قضاوت اما هستند زمینه این در مطلوبی شاخص بومی و وحشی گیاهان هرچند نمود. بررسی را آنها سازگاری

  باشد.می زراعت كارشناسان با زمینه این در نهایی تصمیم و
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   پژوهش

مشاهده كنید. منطقه خود  http: //frw.org.irرا در آدرس  های ایراننقشه دیمزار
 را با آن مطابقت داده و گزارش كنید.

 

 

 

 کاریدیم مناسب هایخاک

 را هاخاك عوامل این اساس بر دارند. دخالت كاریدیم برای خاك بودن مناسب تعیین در متعددی عوامل
 پذیرینفوذ ،منطقه تیپ ،زمین شیب ،خاك عمق ،خاك بافت: از عبارتند عوامل این كنند.می بندیكالسه
 و شوری ،االرضتحت و االرضسطحهای خاك در سنگریزه و سنگ میزان ،االرضتحت پذیرینفوذ ،االرضسطح
 .خاك بودن قلیایی

 1و 2و1 های كالس هایخاك: اندشده تقسیم كالس 9 به مختلف مناطق خاك، گانه نه عوامل این اساس بر
 بهفقط  جا این در هستند. مناسب آبخیزداری برای 9و 3 و جنگل و مرتع مناسب 9و 4و 5 كاری،دیم مناسب
 .شودپرداخته می 1تا  1های كاری یعنی كالسهای مناسب دیمخاك هایویژگی

، ی، توزیع بارندگمیزان بارندگی .كاری به عوامل مختلفی بستگی داردنوع بافت مناسب دیم :افت خاکب -1
 هستند.  تركاری مناسبهای میان بافت برای دیمدر مجموع خاك اما ... ، درجه حرارت وزمینعمق خاك، شیب 

 
 وگوگفت

 کنید
  

( ضمن ترجمه توضیح دهید چرا 12با توجه به شکل )
 تر هستند؟كاری مناسبهای میان بافت برای دیمخاك

 
داری رطوبت درخاک و قرار هنوع بافت با نگ رابطه بین- 12شکل

 دادن آن در اختیار گیاه

 

 

 لومی، لومی هایخاك (2)كالس شنی – لومی خاك (1 كالس )در درشت شنی - لومی هایخاك كلی طوربه
 گیرند.قرار می (1رسی )در كالس  -سیلتی و لومی –
های اراضی بهتر است. متأسفانه عمق خاكبدیهی است كه هرچه عمق خاك بیشتر باشد  :عمق خاک -2

 هایخاك ،1 كالس در مترسانتی 125 از بیشتر عمق با هایخاك ،خاك عمق اساس برباشد. دیمزار ما كم می
 جای 1 كالس در مترسانتی 45 – 95 بین عمق با هایخاك و 2 كالس در مترسانتی 95 - 125 بین عمق با

 به مجاز بود، مترسانتی 45 از كمتر ای،منطقه خاك زیرین و رویین الیه مجموع عمق اگر اساس این بر .دارند
 باشیم.نمی دیم كاشت
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 : صورت زیر استهها ببر اساس شیب زمین كالسه بندی خاك :یب زمینش -1
گیرد. قرار می 1در كالس درصد  9تا  4شیب  ،2در كالس  درصد 4تا  2شیب  ،1در كالس  درصد 2تا  5شیب 

 تا بندیتراس مانند مدیریت اعمال با البته خاص شرایط در. است درصد 9 كاریحداكثر شیب مجاز برای دیم
 است. پذیر امکان كاریدیم درصد 12 شیب

 
 گیری نمایید.شیب یک بخشی از مزرعه آبی واحد آموزشی خود و یک مزرعه دیم واقع در دامنه كوه را اندازه  فعالیت

 
 

منظور از  :االرضپذیری سطحفوذن -4
عمق در اراضی تحت كاشت دیم، االرض سطح

 25 از بیشتر عمق و است متریسانتی 25تا  5
 .شودمی نامیده االرض تحت مترسانتی

 بندیكالس خاك در آب نفوذ سرعت اساس بر
 : است زیر صورت به خاك
 در ساعت در مترسانتی 2 از بیشتر نفوذ سرعت
 در ساعت در مترسانتی 2 تا 1 بین ،1 كالس
 گیرند.می قرار 1 كالس در ساعت در مترسانتی 1 تا 4/5 بین، 2 كالس

 

 گیری كرده و با یکدیگر مقایسه نمایید.را اندازه دیم و آبی كشت زیر بخش در آموزشی واحد مزرعه پذیرینفوذ  فعالیت

 
 

متوسط باشد یعنی نه حالت ماندآبی  االرض باید طور كلی نفوذپذیری تحتهب :پذیری تحت االرضنفوذ -5
 ایجاد شود و نه آب از درسترس خارج گردد.

 بین و 1/5متر از ك ،1در كالس  ،متر در ساعتسانتی 9تا  1/5های با میزان نفوذ پذیری تحت االرض بین خاك
 .گیرندجای می 1الس در ك ،متر در ساعتسانتی 24یشتر از ب و 2در كالس  ،متر در ساعتسانتی 24تا  9
 ،آالتاختالل در كار ماشین: ی ازقبیلوجود سنگ و سنگریزه به علت موارد :وجود سنگ و سنگریزه -6

 باشند.كاری مطلوب نمی... برای دیم و رطوبت خاك ۀكاهش میزان ذخیر ،محدود نمودن رشد ریشه
 14تا  14بین  ،1در كالس  ،سنگ و سنگریزه درصد 14های با میزان خاك، بر اساس درصد سنگ و سنگریزه

 .گیرندجای می 1در كالس  ،سنگ و سنگریزه درصد 35تا  14بین و  2در كالس  ،سنگ و سنگریزه درصد
 

   فعالیت

 كرده و كالس آن را مشخص كنید. یگیرهای یک مزرعه تحت كشت دیم را اندازهدرصد سنگریزه

 
 

خشک به علت دما و تبخیر باال شوری باالتری های مناطق خشک و نیمهخاكمعموال   :شوری و قلیایی -7
 نمایند.بندی مییا هدایت الکتریکی آن سنجیده و كالسه ECشوری خاك را براساس  .دارند
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بین  یک، در كالسباشد  5كمتر از  ECخاك دارای  این اساس بر
 گیرد.میكالس سه جای  باشد در 12تا  9بین  و در كالس دو 9تا  5
براساس میزان سدیم قابل تبادل در  قلیائیت خاک -7

باال بودن سدیم قابل  :شودجیده میسن (ESPمحلول خاک )
دیم سكیباتی مانند تولید تر ،هاخاك دانه متالشی شدن تبادل باعث

ن ستسله ب ،نفوذپذیری سطحی كاهش ،هیدروكسیدسدیم و  كربنات
 ESP باخاك  بر اساس قلیائیت، .شودمیزیاد و بروز سخت الیه 

 12بین و  در كالس دو 12تا  15بین  ،در كالس یک 15كمتر از 
 .گیرندقرار میدر كالس سه  14تا 
 
 

 خیلی خوب چیست؟های خوب و ( كم است؟ وظیفه شما در افزایش درصد خاك11های خیلی خوب )شکلچرا خاك  بیندیشید
 

 
 

 کاریدیم مناسب گیاهان

گیرد. از صورت می مناطق نیمه خشک یهاارتفاعات و كوهپایه كاری دراید، دیمآموخته ترگونه كه پیشآن
آفتاب تابان یا نور شدید، باد، كمبود مواد آلی خاك و مقداری  ،سرما، گرما ،خشکی های این مناطق،ویژگی

   است. انتخاب گیاهان بایستی با توجه با این شرایط باشد....  شوری خاك و
 ترین ویژگی های ارقام مناسب دیمبرخی از مهم

زنی به مقدار رطوبت خاصی نیازمند است. بذر هر بذری برای جوانه :پایین بودن نیاز رطوبت جوانه زنی -1
 ا محدودیتزیر داشته باشد.ه رطوبت كمی نیاز ببایستی زنی كاری برای جوانهمورد استفاده برای دیم رقم یا گونه
زنند می وزن خود جوانهدرصد  25 ارقام اصالح شده دیم با جذب آب به مقدار)مثال  گندم  وجود دارد.رطوبت 
 .(است درصد 14آبی كه ارقام در حالی

 

   پژوهش

 كنید.ایجاد كنید. با استفاده از منابع معتبر آن را كامل زیر جدولی همانند نمونه 
 

 نام گیاه زراعی ردیف
 آب الزم برای جوانه زنی

 )برحسب درصد وزن بذر(

1   

   

   

   
 

 

 

 هاع خاک بر اساس مرغوبیت و نسبت آنانوا -11شکل
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شود تا سیستم ریشه دهی به سرعت تقویت شود و گیاه از رطوبت استفاده باعث می :زنی باالسرعت جوانه -2
 كرده و بهتر مستقر شود. 

ق عم تر باشد،)غالف جوانه اولیه( طویل طول كولئوپتیل هرچه قدر :اشتن کولئوپتیل قوی و طویلد -1
چقدر عمق كاشت بیشتر باشد، دسترسی ریشه به آب  . مسلم است كه هربیشتر در نظر گرفت توانمی كاشت را

ل تری از سطح خاك تشکییقه )یا طوقه( در عمق پایین همچنینبیشتر و توسعه ریشه نیز بیشتر خواهد شد. 
ری تارقام پابلند، كلئوپتیل طویلشوند. ها كم میدر این حالت مقاومت به سرما بیشتر شده و تعداد پنجه .شودمی

 (.15دارند)شکل
 

  

 
 غالف یا پوشش جوانه اولیه )کلئوپتیل( در غالت -14 شکل

 

بهتر  در این حالت زودتر به رطوبت دسترسی پیدا كرده و گیاه :هاداشتن سرعت باالی رشد ریشه -4
 . (14)شکلكند و وضعیت سبز مزرعه بهتر استاستقرار پیدا می

برخورد ها، گرم و خشک آخر بهار و تابستان در برخی از سالوقتی گیاه زودرس باشد به شرایط : رسیزود -5
 هاره،رس بگرمای زود وهای معتدل زمستان بادر مناطقی  در واقع نوعی فرار یا اجتناب از خشکی دارد. .كندنمی

در برخی از موارد ارقام متوسط رس برتری دارند زیرا در صورت  .كنندارقام زودرس به گرمای بهار برخورد نمی
 های محیط در آنها بیشتر است.، استفاده از توانمندیعدم بروز خشکی
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 .سرعت رشد، فرم، عمق نفوذ و گسترش ریشه در گیاهان مختلف، متفاوت است -15شکل

 
رسند. علل تغییر در زمان رسیدگی گندم در منطقه در منطقه شما تمام گندم ها كشت آبی یا دیم در یک زمان میآیا   پژوهش

 خود را بررسی و گزارش كنید.
 
 

 

 

سطح برگ كاهش  :های ظاهریبرخی از ویژگی گیاهان با داشتن یا ایجاد کردن مقاومت به خشکی -6
ا هقرار گرفتن روزنهها و موقعیت آنها )كاهش تعداد روزنه ،(هاكوتاه و نازك، عمود قرار گرفتن برگ ،ای)مثال  لوله

 تکپوسافزایش ضخامت  در تابش شدید(،ها در روز بسته شدن روزنه ،(هاگیفرورفتدر سطح زیرین برگ و داخل 
رگ ب تغییر شکل ها،(، افزایش تعداد كرككوتیکول)

 ،، توسعه عمقی ریشهریشک( ،مثل خار) و گاهی ساقه
 تناسب مطلوب بین ریشه و تاج گیاه، همچنین

 صرفم كه آبی ازایبه یعنی) افزایش بازده فتوسنتزی
ه نسبت ب ده خشک بیشتری تولید كند(.ما كندمی

 شوند.تر میخشکی مقاومت
 هامقاومت به زنگ :هامقاومت به بیماری -7

سیاه كه در شرایط گرم و خشک شایع  زنگ بخصوص
 (.19است برای غالت دیم بسیار مهم است)شکل

 
 االیی داشته باشد.ب شاخص برداشت -7

(𝐇𝐈 )شاخص برداشت =
 (𝒌𝒈)عملکرد دانه

 (𝒌𝒈)وزن خشک گیاه
× 

 
معموال  ارقام پاكوتاه  .)عملکرد اقتصادی باالتر( .دهدها اختصاص یعنی گیاه، ماده خشک بیشتری را به دانه

اما در دیم صفت پابلندی مطلوب است. زیرا خشکی و نور شدید هر دو باعث شاخص برداشت باالیی دارند 
 . رسندتر شده و به حدمناسب میشوند. در نتیجه ارقام پابلند در این شرایط كوتاهكوتاهی می

 مقاوم و حساس به بیماری زنگ رقم -16شکل 

188 
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این نسبت باید از طریق افزایش صورت كسر به دست  .)ریشه به شاخه( باالیی داشته باشد R/Sنسبت  -7
 آید. 

های نجهدر غیر این صورت پ .های كمی تولید كندكاری باید پنجهگیاه انتخابی برای دیم: کمتر تولید پنجه -18
و در اواخر فصل  و صرف شاخ و برگ شود شود تا ابتدای فصل رشد، رطوبت زیادی از خاك خارجزیاد باعث می

 . (13)شکل  شود مواجه رطوبت با كمبودگیاه  ای)عملکرد(های ذخیرهیره اندامبرای ذخ
 

  

 پنجه در ارقام دیم کمتر است -17 شکل

 

سیخک  مثل :های فتوسنتزی غیر برگیدارا بودن اندام -11

ها ضمن انجام (. این اندام19 )شکل در گندم و جوریشک یا 

مواد فتوسنتزی تعرق به دلیل سطح كم، فتوسنتز با حداقل 

ر از سوی دیگ ترین عضو به دانه(.دهند)نزدیکمستقیما  به دانه می

شوند بنابراین تا آخرین عضوی از گیاه هستند كه خشک می

برخی اندازی دارند. آخرین لحظه فتوسنتز كرده و روی دانه سایه

ها از وزن خشک دانه درصد 12دهد كه تا از مطالعات نشان می

 آید. ها به دست میفتوسنتز ریشک

 

 

با استفاده از منابع معتبر مربوط به ده سال اخیر، ارقام زراعی معرفی شده برای دیم را پیدا كرده و نام، مشخصات،   فعالیت 
 مناطق مورد توصیه آنها را در قالب جدولی تنظیم و گزارش نمایید.

  
  

 سیخک در برخی از غالت -17 شکل
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 ایارزشیابی مرحله

 حل کارمرا ردیف
 )ابزار، شرایط عملکرد

 مواد، تجهیزات، مکان و...(
 نمره استاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی( نتایج ممکن

1 
شرایط تعیین 

كشت دیم در 
 منطقه

، رایانهالس و مزرعه، ك
اینترنت، منابع اطالعاتی 

)جهاد كشاورزی و  رسمی
 هواشناسی(

از سطح  باالتر
 انتظار

میزان و پراكنش بارندگی را با استفاده از منابع 
معتبر تعیین كرده و جهت شخم زدن را عمود بر 
شیب زمین انتخاب كند سپس شرایط خاك را از 
نظر عمق خاك، شیب زمین، بافت و نفوذ پذیری 
خاك، درصد سنگ ریزه و شوری و قلیایی خاك را 

كاری را مناسب دیمدهد. ارقام مورد بررسی قرار می
 كند.برای منطقه خود انتخاب می

1 

در سطح 
 انتظار

میزان و پراكنش بارندگی را با استفاده از منابع 
معتبر تعیین كرده و جهت شخم زدن را عمود بر 

ا كاری رشیب زمین انتخاب كند و ارقام مناسب دیم
 كند.برای منطقه خود انتخاب می

2 

تر از پایین
 انتظارسطح 

 1 عدم تعیین شرایط كشت دیم در منطقه

 
 

 کاریدیم در زمین سازیآماده

ای هسازی زمین یا تهیه بستر كاشت آشنا شدید. البته افزون بر جنبهورزی با اصول و عملیات آمادهدر درس خاك
ترین اساسی دارد. مهمهای ورزی در دیم با زراعت آبی تفاوتهای عملی نیز پرداختید. خاكنظری، به فعالیت

ورزی در زراعت دیم، جذب و نگهداری رطوبت همزمان با پیشگیری از فرسایش خاك است. هدف عملیات خاك
 اند.این اهداف ساخته و معرفی شده ایمبتنی بر یورزهای خاكماشین بنابراین

 )منفرد( یا ترکیبی تمام سطح زمین دیم ورز مجزاهای خاکماشین

 دهند.تند كه تمام سطح زمین را در حیطۀ عمل خود قرار میهایی هسماشین

 (Chisel)او آهن قلمی یا چیزلگ
متر شکافی ایجاد سانتی 24(. به ترتیبی كه در خاك تا عمق حدود 16باشد)شکلشکافنده مینوعی گاو آهن 

پیشنیان ما بوده است نیز  گرداند. گاو آهن ایرانی، كه از افتخارات طراحی و مهندسیكند اما خاك را بر نمیمی
كرده است. در اثر عملکرد این ماشین سختی زمین شکسته شده و نفوذ آب و هوا به به همین ترتیب عمل می

گردد، رطوبت خاك حفظ شده و در معرض تبخیر قرار كه خاك بر نمیگردد. با توجه به ایندرون آن ممکن می
هن كاربرد گاوآ گردد.بقایای گیاهی نیز در سطح زمین حفظ می گیرد. با این روش از شخم، بخش بزرگی ازنمی

 باشد. صورت عمیق میهای بیشتر در پاییز و بقلمی یا اسکنه
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 (Sweep)یپئغازی یا سوگاوآهن پنجه

از نظر شکل و ساختار همانند گاوآهن قلمی است با این تفاوت كه نوك واحدهای عمل كننده این گاوآهن 
عبارتی پنجه غازی همانند ( بوده و قابل تعویض با یکدیگر هستند. به25)شکل ورت پنجه غازصهجای اسکنه بهب

 متر(سانتی 14-25كنند. بنابراین فرو رفت آنها در خاك محدود بوده)ها، عمل میكولتیواتور مزرعه یا پنجه
صل تقریبا  طوالنی بین در فصل زمستان و بهار یا در فوا های آیشها در سالباشد. كاربرد پنجه غازیمی

عنوان مالچ خاكی، رایج ای از خاك بهو ایجاد الیه ها، برای شکستن سله سطح زمین، قطع لوله مویینبارندگی
 حفاظت از رطوبت خاك و ذخیره آن برای سال رویش دارد. های هرز،بوده و نقش مهمی در مهار علف

 

  

ای یا چیزل( به گاوآهن قلمی)اسکنه -17شکل

 ترکیبی)مجزا(صورت غیر

 گاوآهن پنجه غازی -28 شکل

  برگردانگاوآهن نیمه

تر و صفحه برگردان آن تغییر كرده با این تفاوت كه سوك آن كوچکبرگردان است گاوآهن  ننداین گاوآهن هما
 گیرد.ی( بنابراین رطوبت عمقی در معرض آفتاب و تبخیر قرار نم21)شکل است تا خاك حاصل از شخم بر نگردد

همچنین بخش بزرگی از بقایای گیاهی در روی سطح خاك شخم خورده باقی مانده و نقش حفاظتی خود را 
خیشه  9 تا 1عرض كار آن متفاوت است زیرا به صورت و متر سانتی 14تا  3عمق شخم آن بین كنند. ایفا می

 اند.ساخته شده

 
  گاوآهن نیمه برگردان -21 شکل
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  تمام سطح مزرعه ورز مرکبخاک
( بوده بنابراین با یک بار حركت دو یا چند عمل از 22)شکل این ماشین در واقع تركیبی از دو یا چند ماشین

دهند. براین اساس تعداد تردد ماشین در سطح زمین عملیات خاك ورزی رادر تمام سطح زمین دیم، انجام می
 گردند.ب خاك میكاهش داده و به همین علت كمتر موجب فشردگی و تخری

 

 
 ایا کلوخ شکن لولهبگاوآهن قلمی -22شکل

 

شود. می ركت ماشین خاك ورز مركب انجامورزی با یکبار حهای مركب، تمام عملیات خاكدر انواعی از ماشین
در جلو، یک ردیـف دیـسک سـبک در وسـط و یـک غلتـک در  پنجه غازیكه دو ردیف گاوآهن  به این ترتیب

را  سبک عملیات خاكورزی اولیه )شخم( پنجه غازیهـای تیغـه .(21 )شکل دستگاه نصب شده استعقـب 
هـای ایجاد شده توسط گاوآهن قلمی را خرد كرده و غلتک انتهائی های وسط، كلوخـهدهد، دیسکانجام می
 دهد. تـسطیح، و فشرده كردن بستر بذر را انجام مینرم كردن، عمـل 

 

  

 های مرکب خاک ورزیماشین -21شکل

  قسمتی از سطح مزرعه مرکب خاک ورز
ورزی های كاشت باشند را خاكردیف كه محل خطوط یا قسمتی از سطح مزرعهورز، های خاكاین نوع ماشین

گویند. با مینواری  را، ورزیاین نوع خاك(. 25)شکل مانددست نخورده باقی می نمایند و بقیه سطح مزرعهمی
 در كشور ما هنوز رواج چندانی پیدا نکرده است. مزایای زیادی دارد اما این كه
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 ورزی نواری )چپ(( و مزرعه حاصل از خاکورزی نوارهایی از سطح زمین )راستخاک -24شکل
 

نواری نامیده  ورزیخاك آنچه در كشور ما به عنوان
 5-4شود، كاشت نوارهایی از زمین به عرض مثال  می

آیش گذاشتن نواری به برابر عرض برداشت كمباین و 
های (. این نوارها در سال24باشد)شکلهمین عرض می
ها هم محاسن زیادی به شوند. این روشبعد جابجا می

  ویژه در كنترل فرسایش دارد.
 تهیه زمین در زراعت دیم

ورزی حفاظتی ورزی در دیم مبتنی بر اصول خاكخاك
 است. 

  ورزی حفاظتیخاکانواع 

ورزی. خاكیعنی بدون  :های بدون شخمسیستم -1
های سست، حاصلخیز و با مواد آلی این روش در زمین
شود، كارنده صرفا  نقاط كاشت را نرم مناسب انجام می

طور محدود هب ما این سیستم در كشوركارد. كرده و می
 (.29 انجام شده است)شکل

 
كه در این حالت استفاده از  :کمینه ورزیخاک -2

به ترتیبی كه میزان  رسد.حداقل خود می ادوات به
 14-15بقایای گیاهی مانده روی سطح زمین بین 

 14درصد خواهد بود. عمق عملیات نیز محدود به 
 (. 23 )شکلمتر سطحی استسانتی

 
 

 ورزیزمین کلشی بدون خاککاشت در -26شکل

 نوعی کشت نواری برای حفاظت از اراضی دیم -25شکل

 خاک ورزی کمینه )حداقل( -27 شکل
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  خاک ورزی کلشی -1

 دنبقایای گیاهی در سطح زمین باقی بماندرصد از  15بیش از شود كه در این حالت عملیات طوری انجام می
فقط ورزی این نوع از خاكدر شود. ورزی نواری نامیده مییا خاك خاك ورزی شخم بسترروش این  (.29 )شکل

 35بقایا به طور كامل )بیش از ورزی شده و در سایر سطوح )بین ردیف(، خاكهای كاشتردیفیا  بستر خطوط
  .(26 مانند )شکلدرصد( باقی می

 

  

 شخم بستر یا ورزی مزرعه حاصل از خاکنمای  -27 شکل خاک ورزی کلشی -27 شکل

 ورزی نواریخاک

  اصول اساسی خاک ورزی حفاظتی

 : بر دو اصل اساسی زیر استهای خاك ورزی حافظتی تمام روش
 پرهیز از لخت كردن سطح خاك با حفظ كاه و كلش 
 هم زدن خاك یا به حداقل رساندن آن است.هپرهیز از ب 

 : ورزی حافظتینتیجه نهایی خاک

 كاهش مصرف انرژی 
 افزایش ماده آلی خاك 
 پیشگیری از فرسایش خاك 
 باال بردن حاصلخیزی و توان تولید خاك 
  رسیدن به كشاورزی پایدار 

 انواع کلش

  اش متصل است.كه عمال  ساقه به ریشه: ایستادهكلش  -1
 .(15)شکلیعنی ارتباط ساقه با ریشه قطع شده و روی زمین خوابیده است: خوابیدهكلش  -2

تركیبی از  ،اگر فرسایش آبی بیشتر باشد .موقعی كه فرسایش بادی بیشتر باشد بهتر است كلش ایستاده باشد
  .كلش خوابیده و ایستاده بهتر است
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 )راست( وکلش ایستاده )چپ( کلش خوابیده -18شکل
 

 نقش و اهمیت کاه و کلش

 : هشود كهای هرز باعث میهمراه با كنترل بهینه علف وجود كلش یا مالچ كلشی به مقدار كافی در سطح زمین
 یابد. میزان نفوذپذیری آب افزایش 
 شود. آب كنترلروان 
  كاهش یابد.تبخیر 
  رطوبت خاك افزایش پیدا كندذخیره. 
 خاطر رنگ روشن كلش(.هافزایش بازتابش نور ب دمای خاك كاهش یابد)با 
 مستقیم قطرات باران به خاك و ممانعت از روان آب(. پیشگیری از برخورد ساختمان خاك حفظ شود)با 
 .)شوری خاك كاهش یابد )با افزایش نفوذ و كاهش تبخیر 
 یابد. میها افزایش استقرار گیاهک و درصد جوانه زنی بذر 
 .عملکرد محصول افزایش یابد 
 )بهره برداری از خاك تداوم یابد)كشاورزی پایدار. 

 

 ورزی کمینه در فصل پاییز اجرای عملیات خاک   فعالیت 
تراكتور، گاو آهن قلمی، گاوآهن پنجه غازی، جعبه آچار مکانیک عمومی، جعبه  :و وسایل و امکانات مورد نیاز ،ابزار
 های اولیه، لباس مناسب كار، تجهیزات ایمنی فردی، زمین مناسب كاشت دیم. كمک

 : مراحل انجام کار
 آماده به كار شوید. -1
هنرآموز به محل كاشت دیم مراجعه كنید. شرایط خاك)درصد رطوبت، امکان نفوذ سوك در خاك، فاصله همراه  -2

 ...( و اقلیم را برای اجرای شخم بررسی و اعالم نظر نمایید.و  زمانی شخم تا كاشت
 ادامه دهید. نظر هنرآموز را جویا شوید. درصورت تأیید مناسب بودن زمان اجرای شخم، موارد زیر را به ترتیب  -1
 ها و ادوات كشاورزی واحد آموزشی خود مراجعه كنید.همراه هنرآموز به محل نگهداری ماشین -5
 كار نمایید.هگاوآهن قلمی مورد بررسی قرار داده و آماده ب -4
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  فعالیت 

 

های احتمالی، روشن كرده و به محل گاوآهن هدایت های اولیه و رفع عیبگرفته و پس از وارسیتراكتور را تحویل  -9
 كنید.

 گاوآهن قلمی را به تراكتور متصل كنید و تنظیمات طولی، عرضی و تعادلی آن را انجام دهید.  -3
 اید. ها، هدایت و اتصال، نکات فنی ایمنی وبهداشتی را رعایت نمدر ضمن وارسی دقت کنید:

 تراكتور حامل گاو آهن قلمی توسط فرد صاحب صالحیت به زمین تعیین شده برای كاشت دیم، هدایت شود. -9
 (. 11حدود زمین را مشخص كنید. در راستایی كه عمود بر جهت شیب است شروع به اجرای شخم نمایید)شکل  -6

پس از كمی پیشروی، بایستد و  -15
تنظیمات )همپوشانی واحدها، عمق عمل 
 و یکسان، عمق عمل برابر حد تعیین شده

وارسی كرده پس از تایید یا اصالح ادامه  ..(.
 كار دهید.

با رسیدن به انتهای قطعه، همانند روش  -11
شخم مداوم، از مجاور ردیف رفت، برگشت 

 دامه دهید.كرده و شخم زدن را ا
به نوبت در اجرای شخم مشاركت كنید  -12

 به ترتیبی كه تمام افراد به حد مهارت برسند.
 

 

 
 

 

برابر عرض کار هِد کمباین برداشت را شخم  5-7توصیه ما اجرای روش نواری است. به این ترتیب که نواری به عرض  
نزنید. تا سطح عرضه از فرسایش در امنیت قابل اطمینانی باقی بزنید. سپس نواری از زمین به همین اندازه را شخم 

 بماند. سال بعد جای این نوارها، عوض نمایید. انتخاب روش، عرض نوار و سایر موارد با هنرآموز شماست.

 

 
 

 انجام عملیات داشت قبل از کاشت یاضمن داشت در اراضی آیش   فعالیت 
عملیات پیشین گفته شد اما این با بار با گاوآهن پنجه غازی در فاصله زمانی با همان امکانات، روش و ترتیبی كه در 

 14های هرز اقدام به شخم سطحی) كمتر از ها به محض سله بستن سطح زمین یا رویش بیش از حد علفبین بارندگی
 متر( نمایید.سانتی

 

 

 

 

 
 .ها، شاسی و اتصاالت گاوآهن سالم باشدها، ساقسوک

 

 جرای نیمه شخم پاییزه با گاوآهن قلمیا -11شکل

 آیش

 آیش
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ورزی حفاظتی توسط واحدهای های خاكاست كه تمام روشمطلوب آن  های مركبورزی با ماشینانجام عملیات خاك  فعالیت 
( در دسترس بود اولویت عملیات استفاده از 12های مركب)شکلآموزشی به اجرا گذاشته شود. براین اساس اگر ماشین

همراه باشد. بدیهی است كه اجرای هر روش ها الزامی نمیها، اجرای تمام روشباشد. به لحاظ محدودیتها میاین روش
ای، و كاربرد ماشین در مزرعه خواهند كار كردن ماشین، اتصال و نصب، تنظیمات اولیه و مزرعههبا شناسایی اجزاء آماده ب

 بود. 

 
 نمونه ماشین مرکب خاک ورزی -12شکل

 

 

 

 ایارزشیابی مرحله

 مرا حل کار ردیف
 )ابزار، شرایط عملکرد

 مواد، تجهیزات، مکان و...(
 نمره نمره دهی( استاندارد )شاخص ها/داوری/ ممکننتایج 

2 

ورزی عملیات خاك
سازی )آماده كمینه

زمین( در زراعت 
 دیم

تراكتور، گاو آهن قلمی، 
گاوآهن پنجه غازی، جعبه 
آچار مکانیک عمومی، جعبه 

های اولیه، تجهیزات كمک
ایمنی فردی، زمین مناسب 

 كاشت دیم

باالتر از سطح 
 انتظار

ورزی منفرد و مركب را آماده های خاكماشین
ورزی محافظتی را به كار نموده و عملیات خاك

دهد. با توجه به تجزیه برای كاشت دیم انجام می
ورزی محافظتی و و تحلیل شرایط نوع خاك

 كند.دستگاه مورد نیاز را انتخاب می

1 

 در سطح انتظار
ورزی منفرد و مركب را آماده های خاكماشین

ورزی محافظتی را به كار نموده و عملیات خاك
 دهد.برای كاشت دیم انجام می

2 

تر از پایین
 سطح انتظار

 1 عدم استفاده از ادوات مناسب خاك ورزی
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 کار دیم اشین عمیقم

 های کشت مستقیمماشین

 ورزی()بدون نیاز به عملیات خاك كاشت مستقیم هایماشین
)تصاویر  های دیم و آبی طراحی شده استجهت استفاده در زمین

و فواصل كاشت  13تا  6های كاشت بین . تعداد ردیف(11،15،14
باشد. این دستگاه مجهز متر قابل تنظیم میسانتی 155تا  12بین 

بوده كه ضمن یکنواختی و دقت باال در به موزع شیاردار مورب 
گندم، جو، كلزا، یونجه، شبدر، : مانندكاشت انواع بذر  قابلیت ،ریزش

باشد. اسپرس، یوالف، ارزن، كنجد، چاودار، لوبیا و نخود را دارا می
ت ای طراحی شده اسسیستم تنظیم ریزش بذر این دستگاه به گونه
های نگهداری و هزینه كه با حذف گیربکس عالوه بر كاهش وزن و

یکنواختی  ،هاتعمیرات به دلیل پیوسته بودن حركت محور موزع
بر دقت باال در  افزون نماید.را در ریزش بذر ایجاد می مطلوبی

تگاه باشد. سیستم فنربندی واحدهای كارنده این دستر از گیربکس میتنظیم، بکارگیری این سیستم بسیار آسان
 ه ضمن عملکرد مناسب هنگام برخورد با موانع، دقت باالیی در یکنواختی عمق كاشتاز نوع الستیکی بوده ك

های انتقال نیرو در هر دو سمت دستگاه به آسانی قابل تنظیم آورد. عمق كار دستگاه توسط چرخبوجود می
جهت كالیبراسیون شود. متر فراهم میسانتی 15 الی 2 عمق از است كه با استفاده از آنها امکان كاشت بذر و كود

بذر و كود سینی مخصوصی در دستگاه تعبیه شده كه به سهولت امکان كالیبراسیون درجا )با آچار مخصوص( 
ا ی چرخ پرسنماید. این دستگاه مجهز به واسطه حركت در زمین را فراهم میهو همچنین كالیبراسیون واقعی ب
 .باشدیم تنظیمقابل  توصیه كارشناسانوع بذر بنا به و همچنین ن شرایط زمینپوشاننده بوده كه با توجه به 

 

  

 دیم  مستقیم کاشت وبذرکار کودکار-14شکل

 KBDFN-21-21-420+P: مدل

 شاهین مدل دیم مستقیم کشت بذرکار کودکار-15شکل

2588 

 

 یمکانیک مستقیم نمونه ماشین کاشت -11شکل

 rock/3000 مدل دیم کشت جهت مناسب
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 ورزیماشین کاشت بعد از خاک
 (. 19ورزی در بستری فراهم شده قابلیت كشت دارند )شکل این ماشین پس از انجام عملیات خاك

 

 
 

 کار پرسی دیماز ماشین های عمیق انواعی -16شکل

 
و به صورت مجزا  را بذر و كود ها،این ماشینهای مختلف وجود دارد. ها نیز تنوع از جنبهدر این نوع از ماشین

انده پوشكاشته شده و روی آن مناسب خاك  هایعمقیکنواخت در  بذر بصورت دهند.قرار می خطوط موازی در
ر بذدر نتیجه  گردد.پیرامون برقرار میخاك  مطلوبی بین بذر وچسبندگی  های پرسچرخ فشار شود. بامی
های متنوع های مختلف داخلی در مدلط شركتتوسعمیق كارهای دیم  كند.میرطوبت  خوبی از خاك جذبهب

  كنید.مشاهده می 1ها در جدول گردد. برخی از مشخصات این نوع ماشینساخته و عرضه می
 

 های کاشت دیمهایی از ماشینبرخی از مشخصات نمونه -1 جدول

 17/188 11/225 11/225 مدل

 Cm 224 224 155 عرض كل

 Cm 225 225 296 عرض كار

 Lit 164 145 295 مخزن بذر حجم

 Lit 164 145 295 حجم مخزن كود

 No 11 11-11 13 هاتعداد ردیف

 Cm 25 13-25 13 هافاصله ردیف

 Kg 1135 1195 1125 وزن كل

 Hr/Ha 9/1- 1/1 9/1- 2/1 1/2- 3/1 ظرفیت زراعی

 Hp 94- 94 94- 94 115- 65 توان مورد نیاز
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 های کاشت ساختمان ماشین

های خطی كار آبی و برخی های بسیار زیادی با ماشینشباهت ،های كاشت دیم از نظر ساختار و عملکردماشین
خیلی پرداخته  ریح ساختمان و عملکرد اجزای آنهاهای ردیف كار داردند. بنابراین در این جا به تشاز ماشین

 شود. نمی
 های کاشت دیماجزای ساختمانی ماشین

اهرم  -9های فشار دهنده بذر )پرسی( چرخ -4 های سقوط كود و بذرلوله -5 مخزن -1 هاچرخ -2شاسی  -1
  مخزن كود -6های پرسی فنرهای نگهدارنده چرخ -9سینی كالیبراسیون  -3های پرسی تنظیم فشار چرخ

فالپی  -15ها دریچه –11ها بازكنگیر شیارفنرهای ضربه -12نقاط اتصال به تراكتور  -11ها بازكن شیار -15
 جعبه دنده تنظیم ریزش بذر -19جعبه دنده تنظیم ریزش كود  -13 هاعزمحور مو -19ها موضع -14
 (16، 19، 13)شکل  اهرم تنظیم عمق كاشت -16
 

 
  

1 2 1 4 5 6 7 7 
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 ماشین کاشت دیمساختمان  -17 شکل

 

7 18 11 12 

17 

11 15 14 16 
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 اهرم تنظیم عمق کاشت -17شکل  دنده تنظیم ریزش بذر جعبه -17شکل 

 

 
 های کاشت دیممروری بر ساختمان ماشین  فعالیت 

های مخصوص دیم وارد شوید. ضمن شناسایی عنوان آنها، ساختمان و همراه هنرآموز خود به محل نگهداری ماشین
بازشناسی نمایید. ضمنا  پیگیری نمایید ماشین مورد بررسی از نظر كدام جزء یا ویژگی با اجزای تشریح اجزای ماشین 

 هت یا تفاوت دارند.باها، ششده در این شکل
 

 

 

 های کاشت دیمآماده کردن ماشین

ام اقد ،احتمالی ها از جمله ماشین كاشت باید ضمن بررسی سالمت اجزا و رفع معایبقبل از استفاده از ماشین
  كار كردن آنها نمود.تمیز كردن و آماده بهبه

17 17 
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 های کاشت دیمکار کردن ماشینهآماده ب  فعالیت 
یه، های اول: ماشین كاشت دیم، لباس مناسب كار، تجهیزات ایمنی فردی، جعبه كمکابزار، مواد و امکانات مورد نیاز

سرویس و نگهداری، گریس پمپ، قیف، جعبه ابزار مکانیک عمومی، ها بر حسب دفترچه راهنمای كنندهانواع روان
نوشتاری، عکس، ) داری ماشین، امکانات ثبت مشاهداتروغندان، لوازم یدكی معمول، دفترچه راهنمای سرویس و نگه

 .فیلم(، پارچه تنظیف
 مراحل انجام کار: 

  لباس مناسب كار بپوشید. -1
 كار دیم وارد شوید.شین عمیقهمراه هنرآموز به محل نگهداری ما -2
ها را بازكنید. مخزن یا مخازن بذر و كود را بررسی كرده و هر نوع جسم پوشش ماشین را برداشته و در مخزن -1

  (.55خارجی را از آن خارج كرده و تمیز كنید )شکل 

 

  

 

 

مخزن جعبه دنده را وارسی كرده و روغن  -5
برحسب نظر هنرآموز و دفترچه راهنمای 
دستگاه، روغن آن را تعویض یا پر كنید 

  (.51)شکل 
با مطالعه دفترچه راهنمای دستگاه،  -4

خورهای دستگاه را مشخص كرده و گریس
  (.52كاری نمایید)شکلگریس

 

 
 کرده باز را( Άابتدا پیچ ) ،جعبه دنده از روغنجهت پر کردن مخزن  -41شکل

( روغن مشاهده Bکه روی پیچ ) کنید اضافه مخزن به روغن ایاندازه به سپس

 .کنید( استفاده Cشود. جهت تخلیه روغن جعبه دنده از پیچ )
  

 خل مخزن و مخزن اد و تمیزکردنروکش ماشین  نبرداشت -48 شکل

A 

B 
C 
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كاری نیز اطراف گریس خور را با دستمال پاك خورها را تمیز نمایید. پس از پایان گریسابتدا سری گریسدقت کنید: 
 كرده و روپوش آنها را ببندید.

 (.51كاری كنید )شکلهای انتقال نیرو را به خوبی روغنتوپی ها وزنجیره -9
  (.55ها را تنظیم نمایید)شکلباد چرخ -3

 

 

اغلب کالج ها برحسب دستگاه تفاوت دارند. گریس خور های دیم.های کارندهبرخی از گریس خور-42شکل

 ها دارای گریس خور هستند.های چدنی، و سامانه تنظیم کارندهارند، چرخ جلو، یاتاقاندربکس یگ

 های دستگاهتنظیم باد چرخ-44شکل هاکاری چرخ دندهروغن -41شکل
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تر به اطمینان بیششود. برای ( نوشته میPSIمعموال  میزان فشار باد مورد نیاز بر روی الستیک بر حسب ) دقت کنید:  
 دفترچه راهنما دستگاه مراجعه كنید.

 (.54كشی نمایید)شکلتمامی نقاط اتصال را بررسی كرده و آچار -9

 (.59حسب نیاز، تعویض، ترمیم و محکم كنید)شکل ها و بست آنها بررسی و برشیلنگها، لوله -6
 

 ید.تگاه را به هنرآموز خود گزارش دههرگونه اشکال در ساختمان دس -15
 .نمایید ارائه آماده و كرده تهیه گزارشی خود هاییافته و مشاهدات هنرآموز، توضیحات از -11

 

 

 

 به تراکتور اتصال ماشین کارنده دیم

یک از  هر (.53)شکل شوندهای كارنده دیم از نظر اتصال به دو گروه بزرگ سوار و كششی تقسیم میماشین
های دارای وزن ها، عرض كار، داشتن یا نداشتن گیربکس و سایر مشخصات،این دو نوع برحسب تعداد ردیف

ز اتصال این اساس قبل ا اتصال و كار، نیاز دارند. بر به تراكتورهای با توان متفاوت برای بنابراینمتنوعی هستند. 
 (.1 ها كه در بروشور دستگاه آمده است توجه نمایید)جدولبه این ویژگی

 کشی نقاط اتصال اجزا و قطعاترآچا -45لشک

 های متعددی اغلب با بست پیچی یا پرسی هستند ها و شیلنگدارای لولهماشین کاشت دیم  -46شکل
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 کاریهای سوار و کششی در دیمکارخطی -47شکل

 

 
 کار به تراکتور اتصال ماشین ردیف  فعالیت 

ار، پارچه كماشین بذر كار پنوماتیکی، تراكتور متناسب با مشخصات ردیف ابزار، وسایل، مواد و امکانات مورد نیاز:
تنظیف، لباس و كفش مناسب كار، تجهیزات ایمنی و بهداشتی فردی، امکانات نوشتاری و تهیه عکس و فیلم، جعبه 

 ها و لوازم یدكی معمولهای اولیه، پینكمک
 مراحل انجام کار: 

 های كشاوزی هنرستان وارد شوید.ه هنرآموز به واحد نگهداری ماشینلباس مناسب كار پوشیده و همرا -1
  یک دستگاه تراكتور تحویل گرفته، سالمت آن را بررسی و آماده به كار نمایید. -2
 كار، هدایت نمایید.با رعایت اصول ایمنی و فنی تراكتور را روشن كرده و به محل نگهداری ماشین عمیق -1
را  تراسسمت  یبازو آنگاه ،چپ سمت یبازو ابتداكار سوار به ترتیب یعنی ماشین دیم ،سوارند تمام ماشین همان -5

ن متصل كرده و ضم را وسط یبازورا قفل نمایید. بعد برحسب مدل، گاردان را متصل كنید. در آخر  هامتصل كرده پین
  .(59)شکلدینما جا زدن پین مربوطه آن را قفل

ولیک ركه چرخ جلو )فرمان( آزاداست )تحت فشار هید( ابتدا در حالی56رنده كششی)شکلهای كابرای اتصال ماشین -4
لیک های هیدروباشد(، نقطه یا نقاط اتصال را به مالبند ثابت متصل كرده پس ازآن اقدام به وصل كردن شیلنگنمی

  رابطه نمایید.
ضامن آن پس از اتصال، اطمینان قطعی  كه شیلنگ سالم و سری آن تمیز باشد. در ضمن از قفل شدندقت کنید: 
 پیدا كنید. 
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   فعالیت 

 

 

   

 هیدرولیکهای تقطه اتصال و شیلنگکار کششی با تک ماشین دیم -47شکل

 

 بازوی وسط و نهایتاًبازوی سمت راست، چهارشاخ گاردان ابتدا اتصال بازوی چپ سپس  -47شکل

1 2 

1 4 
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 کار تنظیم اولیه ماشین ردیف

 ند.های نسبتا  سنگینی هستبذركار دیم به ویژه انواع مركب كود و بذر كار با عرض كار باالتر، ماشین یهاماشین
و حركت به سمت مزرعه بایستی از نظر  جابجایی یا پیش از پر كردن كود و بذراز پس از اتصال و قبل  بنابراین

  (.45شکلاید)موختهآتر عادلی تنظیم گردد. این گونه تنظیمات را پیشطولی، عرضی و ت
 

  

 .برای تراز عرضی از پشت و برای تراز طولی از بغل به دستگاه نگاه کنید -58شکل

 
 تراز عرضی،طولی و تعادلی  فعالیت 

 دستگاهاید از بغل و پشت آوردهكار، آن را در حالی كه در زمین صاف مستقر كرده و باال پس از اتصال ماشین ردیف
با دست حركت داده تا میزان لقی یا تعادل آن مشخص گردد. آن را را نگاه كنید. باید نسب به افق تراز باشند. دستگاه 

 لی، عرضی و تعادلی تنظیم نمایید.از نظر طو
شود و تنظیم تعادل می تراز عرضی توسط بازوهای تحتانی و تراز طولی توسط بازوی وسط انجام بخاطر بیاورید:

  .گیرددستگاه با سفت كردن زنجیرهای مهار بازوها، صورت می
  

 

 
 

اما برحسب  .تر گفته شد عمق كاشت در دیم نسبت به زراعت آبی بیشتر استچنانکه پیش تنظیم عمق کاشت:
كارخانه سازنده برای آسانی و باشد. نوع زمین، نوع بذر، شرایط منطقه بازهم تفاوت داشته و الزم به تنظیم می

سادگی كار، اهرمی را در ماشین قرار داده است. باچرخاندن این اهرم عمق كاشت به راحتی قابل تنظیم و توسط 
  (.41شکلباشد)گیری مینشانگر مجاور اهرم قابل اندازه
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 آزاد کردن ضامن و تنظیم عمق کاشت با چرخش اهرم  -51 شکل

 
  عمق کاشت )عمق شیارکاشت(تنظیم   فعالیت 

 اهرم تنظیم عمق كاشت را در ماشین كارنده بازشناسی كنید. -1
 عمق مناسب كاشت را برحسب شرایط موجود از هنرآموز خود بپرسید. -2
 ضامن را آزاد كرده و باچرخاندن اهرم مربوطه به عمق توصیه شده برسید. -1
 . (41شکلپس از تنظیم عمق، اهرم را قفل كنید) -5

 پایش و بازنگری گردد. ،بایستی در مزرعهاین تنظیم می دقت کنید:

 
 

 

 

 تنظیم عمق شیار بازکن

هر یک از  هاروی عمق كاشت تأثیر گذاشت در برخی از ماشین توانعمل شیار باز كن نیز میبا تنظیم عمق 
( در برخی دیگر مجهز به یک فنر  42اند)شکلواحدهای شیار بازكن توسط دو پیچ در روی تیر افزار محکم شده

 .(41)شکلباشدباشند. كه این فنر قابل باز)شل كردن( و بستن )تحت فشاردادن( میمی

 

ها و عمق کاشت به ها به ویژه انواعی قدیمی، تنظیم عمق شیار باز کندر برخی از ماشین 
باشد. جابجایی هر صورت اهرم قابل پیچش نبوده بلکه بصورت اهرمی با چند سوراخ می

 بذر به نسبت کود موقعیت تنظیم دهد. درمتر تغییر میسانتی 2-4سوراخ عمق را بین 

 به باید بذر کن باز شیار به نسبت کود کن باز مجهزند، شیار کودکار به که کارندهایی در

 متر از آن قرار گیرد.سانتی 5-7و به فاصله  کنار و زیر بذر در کود که باشد نحوی
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 شیار بازکن و مهره نگهدارنده فنر و تنظیم فشار -51 شکل       شیار بازکن مستقر شدن با پیچ روی تیر افزار -52 شکل

 
 تواند داشته باشد؟( چه نقشی می45سوراخ نشان داده شده در شکل )  بیندیشید

 
 

 تنظیم میزان فشار چرخ های فشار دهنده یا پرس

هم پیوسته های دیم همانند سایر خطی كارها، چرخ پرس مستقل نبوده بلکه یکپارچه و بهدر اغلب ماشین
تر آوردن ارتفاع ماشین وسیله سامانه هیدرولیکی و با باال یا پایین(. اما از طریق دیگر یعنی به44است)شکل
 برای تمام سطح كاشتتوان روی عمق كاشت تأثیر گذاشت. توصیه آن است كه این ارتفاع یک بار كارنده، می

  مزرعه تنظیم و تثبیت گردد.
 

  

 هم پیوستهههای فشار دهنده بوشورت برخچ -55 شکل سوراخ روی بازوی بیلچه شیار بازکن -54شکل
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 مقدار بذر مصرفی در دیم

 آب و ضعیف بودن قوه زمین یا درجه حاصلخیزی نمحدود بود جهت مقدار مصرف بذر در هکتار در اراضی دیم به
با این حال برحسب میزان بارندگی  .یابدباشد و گاهی به بیش از نصف كاهش میخاك كمتر از زراعت آبی می

منطقه، رقم مورد كاشت، امکان یا عدم امکان آبیاری تکمیلی یا كمکی، آیش یا كشت بودن زمین در سال قبل، 
االرض و سایر عوامل، مقدار بذر مصرفی تغییر كرده و با تحلیل این عمق خاك سطحنوع محصول سال قبل، 

 گردد.عوامل، تعیین می
 

و گو گفت
 کنید

  
 گذارند؟یک از عوامل ذكر شده چگونه روی مقدار بذر مصرفی تأثیر می هر

 
 

 ایارزشیابی مرحله

 حل کارمرا ردیف
مواد،  )ابزار، شرایط عملکرد

 مکان و...(تجهیزات، 
 نتایج ممکن

نمره  استاندارد )شاخص ها/داوری/
 دهی(

 نمره

2 
آماده سازی 

های عمیق ماشین
 كار دیم

ماشین كاشت دیم، تجهیزات 
های جعبه كمک ایمنی فردی،

بر  هاانواع روان كننده اولیه،
حسب دفترچه راهنمای سرویس 

نگهداری، گریس پمپ، قیف،  و
مکانیک عمومی،  جعبه ابزار

معمول،  روغندان، لوازم یدكی
 دفترچه راهنمای سرویس و

 نگهداری ماشین

باالتر از سطح 
 انتظار

های قبل از كار را انجام ها و بازدیدسرویس
د و كندستگاه را به تراكتور متصل می،داده

تنظیمات مورد نیاز مانند: تراز طولی،عرضی 
های و تعادلی، عمق كاشت، تنظیم چرخ

دهد. مقدار بذر مصرفی می فشاردهنده انجام
در زراعت دیم را با توجه به شرایط تحلیل 

 كند.می

1 

 در سطح انتظار

های قبل از كار را انجام ها و بازدیدسرویس
د و كندستگاه را به تراكتور متصل می،داده

ی عرض تنظیمات مورد نیاز مانند: تراز طولی،
های و تعادلی، عمق كاشت، تنظیم چرخ

 دهد.فشاردهنده انجام می

2 

تر از پایین
 سطح انتظار

 1 آماده به كار نشدن دستگاه برای كاشت دیم

 

 های کاشت دیمواسنجی ماشین

صورت كارگاهی و هم كار هم بههای عمیق كار پرسی دیم برای بذر و كود، همانند سایر خطیواسنجی ماشین
 ای قابل انجام است.صورت مزرعههب
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 را برای شرایط مختلف كار دیمعمیق ماشین  فعالیت 
 ، مقدار و نوعر)مقادیر مختلف بذر، نوع مختلف بذ

ورزی شده( متفاوت كود، كشت مستقیم و خاك
  واسنجی نمایید.

در انجام واسنجی به نوع ماشین، دفترچه  -1
راهنما و همچنین برچسب نصب شده روی 

 .(49ماشین توجه كنید )شکل

   
 برچسب روی ماشین کارند در مورد تنظیمات کارنده -56شکل

 

 (.43كارهای تنظیم را برحسب نوع ماشین كارنده و كارخانه سازنده، در ماشین بازیابی و شناسایی كنید)شکلو  ساز -2

 
ای هتشخیص سازوكارها، تشابه و تفاوت آنها از نظر ساختمان و عملکرد با ماشین درستی: تحلیل کنیدوگو و گفت
ی طور گروههدیگر به بررسی ادامه داده و ب موز خود بپرسید. در صورت اشتباه در تشخیص، بارآهنر كار آبی را ازخطی

  تحلیل كنید.
 .ود در گزارش كار تنظیم و آماده ارایه نماییدنتایج واسنجی را به تفکیک نوع ماشین و نوع ك -1

 

 

 

 های کاشت دیمبرخی ازتجهیزات و ساز و کارهای تنظیم در انواعی از ماشین -57شکل
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 کاریهای خاص دیمکاشت دیم با ماشین

باشد. اما برحسب نوع گیاه، زمان شیبه به هم یا مشترك می اصول و عملیات كاشت گیاهان، در بسیاری از موارد
كاشت دیم هم این گونه دارد. می های اغلب جزیی و گاهی اساسیكاشت، روش كاشت، هدف از كاشت تفاوت

 بخشها كه در كاری وقت شناسی و موقعیت سنجی است. این مهارتترین رمز موفقیت در دیماست. مهم
ها تجربه، تمرین و تکرار همراه با آید. نیاز به سالدست نمیهگیرد به راحتی بهای غیر فنی قرار میمهارت

 كه در این مسیر گام بردارید. شودمیناسان دارد. توصیه ویژه تجربه خبرگان و كارشاستفاده از دانش و به
 

در مورد هریک از گیاهان  ؟دنشو، از هر گیاه كدام رقم یا ارقام به صورت دیم كاشته مییدر منطقه شما چه گیاهان  پژوهش
های انواع كودهای مورد استفاده، های تعیین زمان مناسب كاشت، نوع ماشینمقدار مصرف بذر، شاخص زمان كاشت و

ضمن همیاری با  ،با حضور در مزارع دیم .كاران با تجربه تحقیق كنیدها را از دیممصرفی، مقدار و زمان مصرف كود
كاری را نشان دهد. چنانچه اقداماتی در جهت حفاظت یا كشاورزان تصاویری را تهیه كنید كه بخشی از عملیات دیم

 آنها نیز عکس یا فیلم تهیه كرده در گزارش پژوهش خود منعکس كنید. تخریب منابع طبیعی مشاهده نمودید، از
 

 

 
 انجام عملیات کاشت  فعالیت 

امکانات ثبت مشاهدات) نوشتاری، عکس، فیلم(، پارچه تنظیف، ماشین  ابزار، وسایل، مواد و امکانات مورد نیاز:
امکانات واحد آموزشی(، لباس مناسب كار، تجهیزات عمیق كار پرسی دیم )اعم مستقیم یا پس از خاك ورزی برحسب 

های اولیه، جعبه ابزار مکانیک عمومی، توصیه نامه برای نوع گیاه، نوع رقم، مقدار بذر و كود، ایمنی فردی، جعبه كمک
 عمق كاشت، زمان و محل و سطح زیر كاشت از هنرآموز

  مراحل انجام کار:
 ...( مجهز شوید.و  تجهیزات ایمنی فردی) كاله، دستکشلباس مناسب كار پوشیده و به  -1
 كار نموده و ضمن متصل كردن به تراكتور، تنظیمات اولیه را انجام دهید.هماشین كارنده را آماده ب -2
ر ت...( را پیش متناسب با توصیه نامه هنرآموز، تنظیمات ضروری )مقدار ریزش بذر، عمق كاشت، طول عالمت گذار، -1

 (.49اید، وارسی نمایید)شکلدادهانجام 
 

 
  

 

  

 

 
 

 گرددوارسی می عملیات کشت، شروعدر  ،انجام شده بخشی از تنظیمات که قبالً -57شکل
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...( و شرایط اقلیمی به ویژه احتمال بارندگی را برای تعیین زمان كاشت بررسی و به و  شرایط خاك )رطوبت، نرمی -5  
 تأیید هنرآموز برسانید.

در حد جوانه زنی باشد یا این احتمال بارندگی در آینده نزدیک داده شود.  رطوبتدر كشت دیم یا باید  دقت کنید:
كاشت در خاك كامال  خشک اما قابل نفوذ برای شیار سازها با احتمال بارندگی حتی در چند هفته آینده مشکلی ندارد. 

 باشد.اندك برای جوانه زدن ناقص می رطوبتبدترین حالت وجود 
 اندك است؟ رطوبتچرا خشک بودن خاك در زمان كاشت دیم، بهتر از  وگو کنید:گفت

م بررسی و تنظی هبارومخزن بذر ماشین كارنده را از بذر توصیه شده پر كنید. اهرم تنظیم برحسب اندازه بذر را د -4
 كنید.

بررسی و تنظیم  هبارودرا  داهرم تنظیم برحسب اندازه كو .نمایید پر شده توصیه كود از را كارنده ماشین كود مخزن -9
 كنید.

 ها گیاه را تشنه كرده و درشود. این كودكاری از كودهای نیتروژنه در ابتدای كشت استفاده نمیدیم در دقت کنید:
كنند. در حالی كه كودهای پتاسه میبرگ، آب ذخیره خاك را بیشتر تخلیه  صورت فراهم بودن آب هم با افزایش شاخ و

كه در افزایش رشد ریشه مؤثر هستند. مصرف كودهای فسفره برند و هم اینهم مقاومت گیاه به كم آبی را باال می
 .كندمطلوب است. به هرحال نوع و مقدار كود مصرفی را كارشناس با توجه به آزمایش خاك تعیین می

 .كنید هدایت مزرعه دیم به تراكتور گواهینامه دارای فرد نندگیرا به را كارخطی حامل تراكتور -3
  (.46اید، قرار دهید)شکلها به آن رسیده های تنظیم را در درجاتی كه در تنظیماهرم -9

 

 

 
در ابتدای یک ضلع زمین زراعی قرار بگیرید. با اجازه  -6

هنرآموز كارنده را در موقعیت كار قرار داده، نشانگر را روی زمین 
های انتقال نیرو، شروع قرار دهید و ضمن فعال كردن محور

  (.95كار كنید)شکلبه
 
 

 

 

 اند هایی که در واسنجی تعیین شدههای تنظیم در موقعیتقرار دادن اهرم -57شکل

 پرسی دیمکار کاشت با ماشین عمیق -68 شکل
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با رسیدن به انتهای زمین، پس از دور زدن در كنار  -15  

ردیف برگشت قرار گیرید. به ترتیبی كه چرخ جلو سمت 
ردیف رفت، روی شیار عالمت گذار قرار گیرد. عالمت 
گذار سمت رفت را باال آورد و عالمت گذار سمت دیگر را 
پایین بگذارید. آنگاه شروع به حركت كرده و كاشتن را 

 ادامه دهید.
به همین ترتیب و با رعایت نوبت ادامه كار داده و  -11

 (.91)شکلرا انجام دهیددیم كشت 
ها هر از چندگاهی مقدار موجودی بذر و كود مخزن -12

 را وارسی كرده و در صورت لزوم آنها را پر كنید.
 

 زاردامه کاشت در اراضی دیما -61 شکل

وگو كنید. چنانچه عرض دستگاه كارنده فاقد نشانگر است. در مورد چرایی موضوع گفت( 91)  در شکل وگو کنید:گفت
 بیشتر بود، این روش بازهم قابل انجام بود؟

 نمایید. ارایه آماده و كرده تهیه خود، گزارشی هاییافته و مشاهدات هنرآموز، توضیحات از -11
 

 

 های ضروری ماشین کاشت دیمسرویس

، دباشدر پایان هر روز كاری چنانچه تراكتور در فضای باز خواهد ماند یا اینکه رطوبت محل نگهداری باال می -1
صورت در پایان كار، این عمل اید تخلیه كنید. در غیر اینتر آموختهروشی كه پیش باقی مانده كود و بذر را به

 را انجام دهید. سپس اقدام به شستشوی مخزن نمایید.
بهم چسبی كودها یا  وجود كود در مخزن باعث وری:یادآ

های خروجی كود گردد در نتیجه دریچهكلوخه شدن می
 .گرددزدگی قطعات و مخزن را موجب مینگمسدود شده و ز

ها كه به های نگهدارنده شیار بازكنبازدید و بررسی مهره -2
های ین واحدها با زمین ممکن است مهرهدلیل درگیری زیاد ا

دید انجام و ها شل شود الزم است در پایان هر روز كاری بازآن
 ها سفت شوند.در صورت شل شدن مهره

 های سقوط بذر و كود های نگهدارنده لولهسفت كردن بست -1
 های سوخته در ظروف مناسب روزانه و هفتگی و ساماندهی روغنیبازدید سطح روغن جعبه دنده به صورت  -5

 مختلف به صورت روزانه.كاری نقاط گریس

 

نیست، بلکه عمود بر جهت شیب بودن در اراضی دیم راستای حرکت طول یا عرض زمین  
مهم است. در صورتی که زمین کامالً صاف و هموار بود، زاویه تابش خورشید را درنظر 

 بگیرید. به ترتیبی که کمتر آفتاب در چشم شما باشد.

طور پیوسته تنظیمات را رصد و بازنگری کرده و به تذکرات هنرآموز یا در ضمن کاشت به
 داستادکار توجه نمایی
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 های مسقفکارها در محلالزم است همیشه دیمهای سقوط ها و لولهد قطعات پالستیکی مانند زیر موزعبه دلیل وجو 
 .نگهداری شوند تا در اثر بارش باران و اشعه آفتاب این قطعات مستهلک نشوند

 

 
 نکات ایمنی و بهداشتی در طی عملیات کاشت:   ایمني

كردن مخزن و كالیبره كردن  پُرمورد كاشت با سموم قارچ كش، بهتر است در هنگام  هایدلیل آغشته بودن بذربه  -1
 از دستکش و ماسک استفاده گردد. 

 باشد. به دلیل ایجاد گرد و خاك و غبار ایجاد شده در طی انجام كار استفاده از عینک و ماسک دهانی ضروری می -2
ا تواند از بروز صدمات ناشی از كار ب... میو  كاله آفتابی، كرم ضد آفتاب مناسب، كفش ایمنی،استفاده از لباس كار  -1

 های كشاورزی و فضای باز، جلوگیری نماید. ماشین
ونه گاز كاشت دیم در مراتع جدا بپرهیزید و هیچ بنابرایندر همه حال مراقب به محیط زیست و منابع طبیعی باشید  -5

 ه طبیعی و اصوال  سطح زمین باقی نگذارید.پس ماندی در عرص
 .آوری كرده و ساماندهی كنیدهای بذر را از محل جمعپس از عملیات كاشت كیسه -4

 

 

 

 ایارزشیابی مرحله

 مراحل کار ردیف
مواد،  )ابزار، شرایط عملکرد

 تجهیزات، مکان و...(
 نتایج ممکن

  استاندارد )شاخص ها/داوری/
 نمره دهی(

 نمره

1 
كاشت با 
دستگاه 

 كار دیمخطی

 ماشین عمیق كار پرسی دیم
لباس مناسب كار، تجهیزات 

های اولیه، جعبه كمک ایمنی
مکانیک عمومی،  جعبه ابزار

نوع گیاه،  توصیه نامه )برای
كود،  نوع رقم، مقدار بذر و

 عمق كاشت(

باالتر از سطح 
 انتظار

 ،پس از واسنجی دستگاه آماده به كار
تنظیم مقدار ریزش بذر مطابق توصیه 
كارشناس، تنظیم طول ماركر كاشت بذر 

دهد و رابطه نوع گیاه و روش را انجام می
كاشت و سایر شرایط با انواع تنظیمات 

 كند.را تحلیل می

1 

در سطح 
 انتظار

 ،پس از واسنجی دستگاه آماده به كار
تنظیم مقدار ریزش بذر مطابق توصیه 
كارشناس، تنظیم طول ماركر كاشت بذر 

 .دهدرا انجام می

2 

تر از پایین
 سطح انتظار

عدم كالیبره كردن دستگاه یا تنظیمات 
 .مورد نیاز دیگر

1 
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 دیم کارعمیق شایستگی ارزشیابی

 :شرح کار
 كار دیمهای عمیقسازی ماشینآماده -1زمین دیم برای كاشت سازی آماده -2كاری تعیین مناطق مناسب دیم -1 
 كاشت دیم متناسب با توصیه كارشناسان -5 

  :استاندارد عملکرد
كاری انتخاب كاری را در منطقه خود مشخص كرده وسایل و تجهیزات تهیه زمین را متناسب دیمهای مناسب دیمزمین

سازی و كار دیم پس از آمادهبه انجام تهیه زمین كرده و با ماشین عمیق و پس از سرویس، راه اندازی و تنظیم اقدام
 تنظیم كاشت بذر را انجام دهد.

  :هاشاخص
شرایط خاك را از نظر عمق خاك، شیب  -تعیین میزان و پراكنش بارندگی در منطقه با استفاده از منابع معتبر  -1

اری كارقام مناسب دیم -شوری و قلیایی خاك را مورد بررسی كند.ریزه و پذیری خاك، درصد سنگزمین، بافت و نفوذ
ورزی منفرد های خاكماشین -2را برای منطقه خود انتخاب كند. جهت شخم زدن را عمود بر شیب زمین انتخاب كند. 

 هد. دورزی محافظتی را برای كاشت دیم انجام میعملیات خاك -كاری را آماده به كار كند.و مركب مناسب دیم
 تنظیمات مورد نیاز مانند: تراز -كند. دستگاه را به تراكتور متصل  -های قبل از كار را انجام دهد. ها و بازدیدسرویس -1

دهد. مقدار بذر مصرفی در زراعت دیم را با های فشاردهنده انجام عرضی و تعادلی، عمق كاشت، تنظیم چرخ طولی،
تنظیم مقدار ریزش بذر مطابق توصیه  -سنجی دستگاه آماده به كار را انجام دهد. وا -5كند. توجه به شرایط تعیین می
 كار دیم انجام دهد.كاشت را با عمیق تعملیا –تنظیم طول ماركر عمیق كار را انجام دهد.  -كارشناسان را انجام دهد. 

 شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات
 زمین هموار با خاك نرم شده   -آسمان صاف بدون بارندگی  :شرایط

 جعبه ابزار مکانیک عمومی - كار آبیخطی  -تراكتور :ابزار و تجهیزات

  :معیار شایستگی
 

 نمره هنرجو 1حداقل نمره قبولی از  مرحله کار ردیف

  1 شرایط كشت دیم در منطقهتعیین  1

2 
 زراعت در (زمین سازیآماده) كمینه ورزیخاك عملیات

 دیم
2  

  1 دیم كار عمیق هایماشین سازی آماده 1

  2 دیم كارخطی دستگاه با كاشت 4

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی 
 :و نگرش

 

2  

 * میانگین نمرات
 

 .می باشد 2حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شایستگی، *  
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 یکارتک دانه

 

 5پودمان 

 

 خوردگي ساختمان خاك درهمه هاي مختلف کاشت، ميزان بون در روشهاي گوناگاستفاده از ماشين
کاشت، زمان مورد نياز جهت عمليات کاشت، انرژي و بذر مصرفي و در نهايت هزينه  گوناگون هايروش

هاي توصيه شده از طرف کارشناسان برآوردي از روش و ماشين. ايجاد شده در هر روش متفاوت است
 .بيشتر استهمۀ موارد در جهت سود 
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 5 یادگیری واحد

 کاری دانه تک
 

 دانید که می آیا
 

 گيرد؟مي قرار استفاده مورد خاصي محصول براي کاشت ماشين هر 
 زراعي گياهان بذر کاشت براي کارهانشا و کارهاغده وجيني، کارهايديفر :دننما کار دانه تک کاشت هايماشين 

 ونيگوناگ ادوات و وسايل از (کشت زير سطح)زمين ابعاد و مزرعه خاك خصوصيات محصول، نوع کاشت، روش به بسته

 کنند؟مي استفاده

 
 موازي خطوط روي يکديگر از يکنواخت فاصله با را (نشاء و غده دانه،) بذرها کار، دانه تک هايماشين انواع
 فراهم با و داده هشکا را مصرفي بذر مقدار دارد وجود روش اين به بذرکاري در که ترتيبي و نظم و دکارنمي

 داشت، عمليات انجام امکان براين عالوه شود،مي هم آب در جويي صرفه موجب نشتي روش به آبياري ساختن
 .شودمي فراهم نيز مکانيزه ادوات کمک به هرز هايعلف وجين و بوته پاي دادن خاك شکني، سله مانند

 

  عملکرد استاندارد

 مانجا را کاشت عمليات و کند تنظيم و سازيآماده زراعي، ياهگ کاشت ويالگ با متناسب را کاررديف ماشين
 .دهد
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 زراعی گیاهان ردیفی کاشت

 کاشت روش اين در تنها زيرا است. رديفي کاشت زراعي، گياهان کاشت هايروش ترينپيشرفته و بهترين از يکي
 و امالًک نيز هارديف روي در بذرها بين لهفاص شت،کا هايرديف بين فاصله بودن تنظيم قابل بر افزون که است

 وصيهت اندازه همان به سطح، واحد در بوته تعداد به توانمي بخوبي اساس براين باشد.مي تنظيم قابل دقت به
    يافت. دست شده

 را هرگياهي بنابراين است. اصولي و علمي کاشت يطشرا و عوامل شناخت ماشين، کاربرد از ترمهم ،زراعت در
 نجبر است. مناسب معتدل مناطق گرم فصول براي يا گرمسيري مناطق براي ذرت کاشت. تواننمي هرجايي رد

 يريردسس بسيار مناطق در را سرما به مقاوم ارقام هرچند يونجه .دارد کم پذيري نفوذ با خاك و فراوان آب به نياز
 چين تعداد باشد، فراوان آب و وبخ اكخ پذيري نفوذ ،ترگرم محيط هرچقدر اما کارندمي سيبري حوالي چون

 هترينب ،شودمي تشبيه گياهان شتر به که سورگوم خشک، و گرم مناطق براي بود. خواهد بيشتر آن عملکرد و
 فهصر به مقرون را آن که است اصول اين رعايت تنها که دارد مشخصي قواعد و اصول زراعت بنابراين است. گياه

  نمايد.مي بخش لذت حال عين در و
 و همنطق شرايط اب مناسب رقم و گياه نوع تعيين از پس

 به داماق بايستي محصول، توليد اقتصادي و فني ارزيابي
  .نمود مناسب يطاشر و زمان در شده توصيه گياه کاشت
 ،ذرت قبيل از گياهاني زراعت در رديفي روش به کاشت

 کلي رطوهب و آفتابگردان، پنبه، سويا، قند، چغندر ،لوبيا
 امانج شوند،مي گفته وجيني اصطالحاً  که گياهاني تمام

      .است شدني
 کارردیف با شده کشت مزرعه -1 شکل        

 
 ارندد فاصله يکديگر از کافي اندازه به که هاييرديف روي بر را بذرها که اندشده طراحي يشکل به کارهارديف

 فاصله اين .باشدمي مترسانتي 05 حداقل مکانيزه کاريرديف در کشت هايرديف بين فاصله .دهندمي قرار
 ا،هبوته پاي دهي خاك شکني، سله هرز، هايعلف وجين قبيل از داشت مکانيزه يا دستي عمليات انجام براي
 کاربرد .شودمي انجام ترآسان نيز محصول برداشت عمليات ،براين فزونا .باشدمي کافي غيره و آبياري ،کاريکود

 دقيق تنظيم درصورت مثال عنوان به ت.اس نموده کشاورزي کار راحتي به زيادي کمک رديفکار، هاياشينم
 .گرددمي حذف است، فرسا طاقت و بسيارسخت که مزرعه کردن تنک و واکاري عمليات کار،رديف هايماشين
 هايينماش کاربرد اساس اين رب ت.اس داشته توليد هزينه کاهش و عملکرد افزايش در سزاييهب نقش کاريرديف
 تهالب .است کرده پيدا ايران و جهان کشاورزي جامعه در را ارزشمندي جايگاه و يافته توسعه سرعت به کاررديف

 وچکک قطعات با مناطقي در ت.اس ترمنطقي و بيشتر ها،ماشين اين کاربرد وسيع، کشت زير سطح با مناطق در
 اهماشين اين از کارآمدتري و بيشتر استفاده اراضي، سازييکپارچه با ران،اي ما کشور مانند مالکي خرده يا

 .آورد عملبه توانمي
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  کارهاردیف نواع

  از: عبارتند هاکاررديف انواع

 کار دانه تک 

 کارها غده 

 کارها قلمه 

 نشاکارها  

 
 
 
 

 کار( کود بخش حذف کار)با دانه تک پنوماتیکی کار ردیف -2 شکل

 
 و دبن دنباله ،گردان خود خودکار، نيمه خودکار، تمام پنوماتيکي، مکانيکي، انواع به کارها رديف ناي از هريک

 باشند.مي بندي تقسيم قابل رديف چند يا يک
 قسيمت مکانيکي و پنوماتيکي نوع دو به موزع صفحه به مخزن از بذر انتقال چگونگي اساس بر کارها نۀداتک
 يک داراي کارنده واحد هر ت.اس واحدکارنده چند شامل کار دانه تک کاررديف ،کلي ساختار نظر از د.شونمي

 ارک که اندناميده موزع را صفحه دليل اين به د.شومي منتقل موزع صفحه روي به آن از بذر که بوده بذر مخزن
 قطر يا اندازه صفحه هر در د.دار قرار سلول نام به هاييسوراخ صفحه اين پيرامون در د.دهمي انجام را بذر توزيع
 کي سلولي هر در .کندمي تغيير صفحه مختلف هاياندازه با بذرهايي براي ت.اس يکسان آنها فاصله و هاسلول
 و زنجير توسط آن نيروي انتقال و (گرد زمين) کارنده چرخ حرکت اثر در موزع صفحه د.گيرمي قرار بذر عدد
 واقع بذر خروجي موزع، صفحه دوراني حرکت مسير از اينقطه در .آيدمي در حرکت به مختلف هايدنده چرخ
 داخل به و شده خارج آن از سلول، آن داخل بذر نقطه، اين به موزع هايسلول از هريک رسيدن با ت.اس شده
 ينبنابرا .درسمي شياربازکن توسط شده باز شيار به سقوط لوله ديگر انتهاي د.افتامي سقوط لوله نام به ايلوله
 نتقلم افقي موزع صفحه روي به مکانيکي صورت به بذرها مکانيکي، انواع در د.گيرمي قرار کاشت شيار در بذر
 مکيده عمودي موزع هايسلول داخل به بذرها مکش، نيروي اثر در پنوماتيکي، انواع در کهحالي در شوندمي
  د.شونمي
 کستهش يا خرد امکان ماشين نوع اين در زيرا است. شده پرداخته تربيش پنوماتيکي کاررديف به کتاب ناي در

  است. توسعه به رو و بوده تربيش کارنده نوع اين رواج ديگر سوي از و ندارد وجود بذر شدن

 کار: دانه تک پنوماتیکی کارردیف

 صورتهب مخزن داخل يبذرها از هريک باشد.مي مکش نيروي براساس مخزن از بذر انتقال کارهارديف اين در
 قرار کاشت شيار داخل در قبلي دانه از شده تنظيم فاصله با و شده منتقل کاشت محل به ايدانه تک يا منفرد

  گيرد.مي
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 اشتک قابل ماشين نوع اين با يونجه و کنجد مانند دانه ريز تا ...و  لوبيا انواع ،ذرت مانند دانه درشت گياهان بذر
 يتقابل کارهارديف ندارد. وجود انتقال فرايند در بذر شدن خرد يا کستنش براي نگراني کهآن ضمن باشد.مي

  نمود. کشت پشته يک روي را رديف چند نتوامي انواع از برخي در دارند. را جوي داخل يا پشته روي در کاشت
 

 
 پشته روی دوخط کار دانه تک پنوماتیکی کار ردیف -1 شکل

 

 
 پشته روی خط یک کار هدان تک پنوماتیکی کار ردیف- 4 شکل

 

 دارد. بستگي قهمنط شرايط و زارع هدف به بلکه ندارد بستگي ماشين نوع به شيار داخل يا پشته روي کاشت
 ليهاو مراحل در آب کمبود گياه، استقرار و زني جوانه اوايل در شديد نسبتاً  باد داراي مناطق و شور لب اراضي در
 ار کاشت ساز، شيار هايلچهبي يا فاروئر محل جابجايي جمله از تغييراتي انجام با زارع که شودمي موجب ... و

 .دهدمي انجام مسطح صورتهب را کاشت هاساز شيار حذف با نيز گاهي دهد. انجام شيار داخل
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 )الف(

 
 )ب(

 شیار درون صورتهب ذرت کاشت(ب پشته روی خطه دو کارردیف با چغندر کشت(الف– 5 شکل
 
 

 توسعه حال در روش اين هم خشک مناطق آبي زراعت در امروزه .باشدمي رايج ديم زراعت در شيار اخلد کاشت
 اهداف از يکي زراعي آب از حداکثري و بهينه استفاده ،آب بودن محدود لحاظ به مناطق اين در است. ترويج و

 و هبود آفتاب تابش و باد شوز معرض در کمتر جوي، در گرفته قرار آبياري يا باران آب باشد.مي کشاورزان
 کاشت رد هاپشته سطح به نم رساندن براي ديگر سوي از دارد. بيشتري ماندگاري و شده تبخير کمتر بنابراين

 لباغ مدت اين نمود. بيشتر را آبياري مدت طول بايستي آب، خاك مرحله در نشتي، آبياري روش و پشته روي
 محدودتر کاشت زير سطح و بيشتر آب رفت هدر ترتيب اين به .کشدمي طول ساعت 05 تا گاهي و ساعت 7-6

 هب و کرده ستفادها آبياري آب مقدار کمترين از جويچه يا شيار درون در هشد کاشته بذر کهحالي در گردد.مي
 شترينبي باشد، شور ايمنطقه خاك يا آب که وقتي شد، فتهگ ترپيش چنانچه براين افزون زند.مي جوانه راحتي

 بينند.مي ار خسارت بيشترين پشته روي هانگيا بنابراين باشدمي پشته( قله ويژه )به پشته روي در نمک جمعت
 است. ممکن حد کمترين جوي داخل گياهان براي شوري خطر کهحالي در
 

 
 بود؟ خواهد توجه قابل بيشتر شرايطي چه در معايب اين دارد؟ معايبي چه جوي داخل کشت  بیندیشید
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 کودکار بدون پنوماتیکی کارردیف ساختمان

 

 
 

 دستگاه جلو از کودکار بدون پنوماتیکی کارردیف انساختم -6 شکل

 
 

 
 

  دستگاه عقب از کودکار بدون پنوماتیکی کارردیف ساختمان -7 شکل

 نشانگر

 نقاط اتصال به تراکتور
 محور تواندهی

 شاسی

 بیلچه چهارشاخ گاردان

 های مکش هوالوله فن مکنده هوا

 مخزن

 های زمین گردچرخ اهرم تنظیم چرخ فشاردهنده های فشاردهنده بذرچرخ
 چرخ تنظیم عمق
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 دستگاه پهلوی از ارکودک بدون پنوماتیکی کارردیف ساختمان -8 شکل

 

 

  

 کارکود با پنوماتیک یک ساختمان -11 شکل دنده جعبه -1 شکل

 
  

 اهرم تنظیم برس جداکننده بذر

 یر واحد کارندهگفنر ضربه پوشاننده بذر

 گاهتکیه
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 کارردیف اجزای شناسایی  الیتفع
 ار،کرديف ماشين تنظيف، پارچه فيلم(، عکس، نوشتاري، مشاهدات) ثبت امکانات :نیاز مورد امکانات و مواد ابزار،
 اوليه هايکمک جعبه فردي، ايمني تجهيزات ر،کا مناسب باسل ساز، دست و خورده برش اجزاي يا ماکت

 کار: انجام مراحل
 بپوشيد. کار مناسب لباس -0
 شويد. وارد کار،رديف ماشين نگهداري محل به رآموزهن همراه -2
 کنند. مشاهده را بررسي مورد جزء هر دنبتوان همگان که شويد مستقر ماشين پيرامون ترتيبي به -3
 کنيد. پرسش خود هنرآموز از آن عملکرد و ساختار مورد در و دهدا قرار بررسي مورد دقت به ار جزء هر -4
 کنيد. تهيه فيلم يا عکس آن مورد در و کرده جدا کل از را جزء امکان حد تا -0
 يندب مي بآسي جزء اين شرايطي يا حالت چه در بپرسيد ديگر عبارت به کنيد. جو و پرس را جزء شناسي آسيب -6

 د؟کن مي بروز ماشين عملکرد در تغييراتي يا مشکالت چه ديدگي آسيب اثر در ؟چيست ديدگي آسيب نشانه
 کنيد. بازيابي دستگاه روي را است شده داده نشان تصاوير در که اجزايي کنيد. يابي مصداق -7
 احدو در متفاوت ساختمان با ديگري رديفکار هاي دستگاه اگر يعني دهيد. تعميم و گسترش را خود هاي يافته -8

 نماييد. تحليل را آن تشابه و تفاوت وجوه و نموده مقايسه ماشين اين با دارد، وجود منطقه يا آموزشي
 نماييد. ارايه آماده و کرده تهيه گزارشي خود هاي يافته و مشاهدات هنرآموز، توضيحات از -9

 

 

 

 ار:کردیف ماشین نمودن کار به آماده و سالمت بررسی
 راينبناب است برخوردار خاصي حساسيت و ظرافت از آن ترکيبي و پنوماتيکي انواع ويژه به کار رديف ماشين

 کاربرد مزيت و ماشين عملکرد تواند مي جزيي اشکال يا تغيير هرگونه گردد. کار به آماده و تنظيم دقت به بايد
   نمايد. زيان دچار را کشاورز و نموده تضعيف شدت به را آن
 

 پنوماتیکی کارردیف ماشین نمودن کار به آماده  فعالیت
 ارکرديف ماشين تنظيف، پارچه فيلم(، عکس، نوشتاري، مشاهدات) ثبت امکانات نیاز: مورد امکانات و مواد ابزار،

 هچدفتر حسب بر هاکننده روان انواع اوليه، هايکمک جعبه فردي، ايمني تجهيزات کار، مناسب لباس پنوماتيکي،
 دفترچه معمول، يدکي لوازم روغندان، عمومي، مکانيک ابزار جعبه قيف، پمپ، گريس نگهداري، و سرويس راهنماي
 .ماشين نگهداري و سرويس راهنماي
 کار: انجام مراحل

 بپوشيد. کار مناسب لباس -0
 شويد. وارد کاررديف ماشين نگهداري محل به هنرآموز همراه -2
 کنيد. خارج آن از را خارجي جسم نوع هر و کرده بررسي را کود و بذر مخازن يا مخزن -3
 کنيد. تميز خوبي به را مخازن -4
 

 

 
 
 



 128 

  

 
 کارردیف ماشین کردن تمیز و شستشو -11 شکل

 يا تعويض را آن روغن دستگاه، راهنماي دفترچه و هنرآموز نظر برحسب و کرده وارسي را دنده جعبه مخزن روغن -0
 کنيد. پر
 کنيد. مشخص را دستگاه خورهايگريس دستگاه، راهنماي دفترچه مطالعه با -6
 .نماييد تميز را هاخور گريس سر تنظيف دستمال با -7
 نماييد. کاريگريس را اهخور گريس تمام -8
  نماييد. تميز را هاخورگريس اطراف به شده ماليده و اضافي گريس -9

  کنيد. کاريروغن خوبي به را ونير انتقال هايتوپي و هازنجيره -05
 نماييد. تنظيم را هاچرخ باد -00

 

 
 کارردیف ماشین خورهای گریس تمام کاریگریس -12 شکل
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 دفترچه در که مقداری به هاتنظیم باد چرخ -11 شکل

 است شده نوشته ماشین راهنمایی
 کارردیفهای انتقال نیرو کاری زنجیره و توپیروغن -14شکل 

 

 

 

 

 

 نماييد. کشي آچار و کرده بررسي را اتصال نقاط تمامي -02
 را ديده آسيب و فرسوده انواع ،کرده بررسي را ها لوله باشد. شده پارگي دچار است ممکن هوا مکش هايلوله -03

 نماييد. تعويض
 .نماييد سفت نياز درصورت و کرده کنترل را هابست تمام باشند، شده لق يا شل تاس ممکن هالوله بست -04
 نماييد. گزارش خود موزآهنر به را دستگاه ساختمان در اشکال هرگونه -00
 .نماييد ارايه آماده و کرده تهيه گزارشي خود هاييافته و مشاهدات هنرآموز، توضيحات از -06

 

 

 

 ایمرحله ارزشیابی

 کار حلمرا ردیف
 مواد، )ابزار، عملکرد شرایط

 ...( و مکان تجهیزات،
 ممکن نتایج

 ها/داوری/ )شاخص استاندارد
 دهی( نمره 

 نمره

0 
 سازيآماده
 دانه تک ماشين

 کار

 نواعا پنوماتيکي، کاررديف ماشين
 دفترچه حسب بر هاکنندهروان

 نگهداري، و سرويس راهنماي
 ابزار جعبه قيف، پمپ، گريس

 لوازم روغندان، عمومي، مکانيک
 راهنماي دفترچه معمول، يدکي

 ماشين نگهداري و سرويس

باالتر از سطح 
 انتظار

 سالمت بررسي کارنده، ماشين اجزاي معرفي

 رايب مشکل ايجاد شرايط تحليل و کار رديف

 جزء هر

3 

 در سطح انتظار
 سالمت بررسي کارنده، ماشين اجزاي معرفي

 کار رديف
2 

ح سطتر از پايين
 انتظار

 0 کارنده سازي آماده عدم

  

 

. شود( نوشته میPSIمعموالً میزان فشار باد مورد نیاز بر روی الستیک بر حسب ) 
 برای اطمینان بیشتر به دفترچه راهنما دستگاه مراجعه کنید.
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  تراکتور به کارردیف ماشین اتصال  فعالیت
 پارچه ار،کرديف مشخصات با متناسب تراکتور پنوماتيکي، کار بذر ماشين :نیاز مورد امکانات و مواد ،وسایل ابزار،

 جعبه م،فيل و عکس تهيه و نوشتاري امکانات فردي، بهداشتي و ايمني تجهيزات کار، مناسب کفش و لباس تنظيف،
 .معمول يدکي لوازم و ها پين اوليه، هايکمک

 کار: انجام مراحل
 شويد. وارد هنرستان کشاوزي هايماشين نگهداري واحد به هنرآموز همراه و پوشيده کار مناسب لباس -0
 نماييد. کار به آماده و بررسي را آن سالمت گرفته، تحويل تراکتور دستگاه يک -2
 نماييد. هدايت رديفکار، ماشين نگهداري محل به و کرده روشن را تراکتور فني و ايمني اصول رعايت با -3
 قاطن با بند دنباله ماشين اتصال نقاط دادن مطابقت از پس د،يا آموخته سوار يها نيماش اتصال در که گونههمان -4

 دهاپي آن از دستي ترمز کشيدن و خالص وضعيت در دنده اهرم نددارقرا با و کرده خاموش را تراکتور تراکتور، اتصال
 شويد.مي
 نماييد، قفل را آنها ها،پين دادن قرار با و کرده متصل را راست سمت يبازو آنگاه ،چپ سمت يبازو ابتدا -0
 شويد. مطمئن آن ضامن شدن قفل از و کرده متصل را گاردان هچهارشاخ -6
 .دينما قفل را آن مربوطه پين زدن جا ضمن و کرده متصل را وسط يبازو -7

 

 

  

 تراکتور به سوار ماشین نصب مراحل بر مروری -15 شکل

 

 

1 2 

1 4 
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 کارردیف ماشین اولیه تنظیم

 بنابراين ست.ا سنگيني نسبتاً ماشين کار، بذر و کود مرکب انواع ويژه به پنوماتيکي رديفه چند کاررديف ماشين
 عرضي طولي، نظر از بايستي مزرعه سمت به حرکت بذرو و کود کرده پر از پيش يا جابجايي قبل و اتصال از پس

 .ايدآموخته ترپيش را تنظيمات گونه اين گردد. متنظي تعادلي و
 

  .نماييد تنظيم تعادلي و عرضي طولي، نظر از را آن تراکتور به کاررديف ماشين اتصال از پس  فعالیت

 
 

 خاطر به
 بیاورید

 نکرد فتس با دستگاه تعادل تنظيم و شودمي انجام وسط بازوي توسط طولي تراز و تحتاني بازوهاي توسط عرضي تراز 
 گيرد.مي صورت بازوها، مهار زنجيرهاي

 

 
 باشد اندازه یک به باید مترسانتی حسب بر زمین سطح تا انتهایی چرخ دوتا فاصله - 16 شکل

 هاشیارساز عمل عمق تنظیم

 از کاشت مورد محصول نوع شده، سازيمادهآ خاك يا بستر خاك عمق زمين، سازيآماده شرايط به توجه با
 در معمول طورهب بود. خواهد متفاوت هاپشته ارتفاع يا شيارها عمق ... و خاکدهي به نياز و کاشت عمق جنبه

 کي به نياز که گياهاني ويژهبه و وجيني گياهان کاشت
 شيار عمل عمق دارند، بوته ايپ خاکدهي نوبت چند يا

 در .شودمي بيشتر خاکدهي، با تدريجهب و کم ابتدا هاساز
 هايبيلچه که يمحور طول کار،رديف هايماشين

 کردن بلند و کوتاه قابل ت،اس متصل آن به شيارساز
 ثابت شياري در پيچ عدد دو وسطت محور اين باشد.مي
 هابيلچه عمل عمق پيچ، دو اين کردن شل با گردد.مي

 سازهای تنظیم عمق شیارپیچ -17شکل  گردد.مي تنظيم را

تنظیم عمق های پیچ
 عمل شیارسازها
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 کارردیف ماشین در شیارساز کار قعم تنظیم  فعالیت
 زيورخاك مزرعه ،مناسب تراکتور به متصل پنوماتيکي بذرکار ماشين :نیاز مورد مکانات ا و مواد وسایل، ابزار،
 عکس هيهت و ارينوشت امکانات فردي، بهداشتي و ايمني تجهيزات کار، مناسب کفش و لباس متر، تنظيف، پارچه شده،

 اوليه. هايکمک جعبه فيلم، و
 کار: انجام مراحل

 بگيريد. تحويل شده ورزي خاك زمين ورودي در را بذرکار حامل تراکتور -0
 .شويد مستقر مناسبي محل در و شده مزرعه وارد -2
 کنيد. محکم را هاپيچ سپس دهيد. باال آنها انتها تا و کرده باز را بيلچه محور دارنده نگه هايپيچ -3
 دهيد. انجام شيارساز واحدهاي تمام در را عمل اين -4
 متر با را شده ايجاد شيارهاي عمق و کنيد متوقف پيشروي، کمي از پس و گرفته بکار را ماشين وضيعت اين در -0

 نماييد. گيرياندازه
 بياوريد پايين مترسانتي 05 مقدار به را بيلچه نگهدارندۀ محور کرده، باز را شيارساز واحدهاي تمام هايپيچ ديگر بار -6
  نماييد. سفت را هاپيچ سپس و
 گردد. مترسانتي 25 حدود هاپشته ارتفاع که کنيد تنظيم ترتيبي به را شيارساز عمل عمق کار، به تسلط از پس -7

 

 

 

 کاشت عمق

 تگيبس کاشت روش و خاك نوع ،کاشت زمان بذر، اندازه بذر، نوع به کاشت عمق ايد فراگرفته تر پيش چنانکه
 براي ازندهس کارخانه گردد. تنظيم و يافته ريتغي دستگاه بذر کاشت عمق بايستي ،هامتغير اين با متناسب رد.دا

 راحتي به کاشت عمق اهرم اين باچرخاندن .است داده قرار ماشين در را داري دسته اهرم کار، سادگي و آساني
  اشد.بمي گيرياندازه قابل اهرم مجاور نشانگر طتوس و تنظيم قابل

 

 
 کاشت عمق تنظیم -18 شکل

 

 اهرم تنظیم عمق

 تنظیم عمق نشانگر



 کاریدانهتک

 111 

 شیارکاشت( )عمق کاشت عمق تنظیم  فعالیت
 ارچهپ شده، ورزيخاك مزرعه ،تراکتور به متصل پنوماتيکي کاربذر ماشين نیاز: مورد امکانات و مواد وسایل، ابزار،

 يلم،ف و عکس تهيه و ريانوشت امکانات فردي، بهداشتي و ايمني تجهيزات کار، مناسب کفش و لباس متر، تنظيف،
 .اوليه هايکمک جعبه

 کار: انجام مراحل
 بگيريد. تحويل شده ورزيخاك زمين ورودي در را کاربذر حامل تراکتور -0
 شويد. مستقر مناسبي محل در و شده مزرعه وارد فني، و ايمني نکات رعايت با -2
 گيرد. قرار دلخواه عدد روي رنشانگ تا بچرخانيد را کاشت شيار عمل عمق تنظيم اهرم دسته -3
 با را دهش ايجاد کاشت شيارهاي عمق و کرده متوقف را تراکتور پيشروي، کمي از پس و کنيد حرکت تنظيم، اين با -4

 نماييد. گيرياندازه متر
 ينب رابطۀ تيبتر اين به نماييد. گيرياندازه را عمل عمق دوباره و وردهآ پايين يا باال را آن اهرم، دسته چرخاندن با -0

 دهيد. قرار عمل مالك و درك را شيار عمق و نشانگر
 گردد. مترسانتي 0 حدود کاشت عمق که کنيد تنظيم ترتيبي به را کاشت شيار عمق کار، به تسلط از پس -6

 

 

 

 بذر جداکننده برس تنظیم

 ناي کارند.مي دانه يک کاشت حيهنا هر در که شوندمي تلقي مطلوب و دقيق کارندۀ نظر اين از هاکار دانهتک
 هايلولس توسط بذر عدد يک از بيش اگر باشد.مي پنوماتيکي کارنده دستگاه در يبرس تعبيه از ناشي ويژگي
 کار و ساز اين گردد.مي بر مخزن کف به و شده جدا موزع صفحه از برس اين توسط شود برداشته موزع صفحه
 فاصله اين مقدار باشد. شده تنظيم موزع صفحه با برس فاصله که دکر خواهد عمل دقت و درستي به زماني

  است. تنظيم قابل و متفاوت کاشت مورد بذر اندازه برحسب
 خواهد وجود بذر ريزش عدم گاهي يا بذر دو از بيش ريزش احتمال نشود، انجام بخوبي تنظيم اين هچنانچ
 خواهد يواکار و تنک تعمليا انجام به مجبور زکشاور مطلوب تراکم نشدن حاصل ضمن شرايط اين در .داشت

  شد.

 
  شودمی کمتر موزع صفحه تا برس فاصله گیرد قرار باالتری عدد در فوق اهرم هرچه - 11 شکل

 اهرم تنظیم برس
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 بازکن شیار تنظیم

 کنيم.مي زياد يا کم را بازکن شيار نفوذ عمق بذر، نوع و خاك بندي دانه شکل به باتوجه
 

 
 ربازکنشیا تنظیم- 21شکل

 بذر دهنده فشار های چرخ تنظیم
 شما باشد.مي خاك ذرات با هابذر درست ارتباط يا اتصال ها،بذر زني جوانه و آب جذب در وفقيتم عوامل از

 اربرقر را اتصال و ارتباط اين نشا اطراف يا بذر روي دست فشار با کاريدمي دست با را نشايي يا بذر وقتي
 فشار چرخ يا پِرس چرخ نام به چرخي دادن قرار با و کرده توجه مهم امر اين به هم کاربذر سازنده نماييد.مي

 خاك ذرات و ترخشک خاك ريزتر، هابذر هرچقدر است. کرده أمينت را فشار اين واحدکارنده، دنباله در دهنده
  است. نياز مورد بيشتري فشار مقدار شد،با ترتدرش

 
  بذر دهنده فشار های چرخ تنظیم  فعالیت

 رزيوخاك مزرعه مناسب، تراکتور به متصل پنوماتيکي کاررديف ماشين نیاز: مورد امکانات و مواد وسایل، ابزار،
 کار. مناسب کفش و لباس شده،

 :مراحل انجام کار
 کنيد. ارزيابي را ..(.خاك، رطوبت خاك، بافت بذر، )اندازه شرايط -0
  برسانيد. زهنرآمو تأييد به را خود ارزيابي نتيجه -2
 کنيد. شل را (A) مشتي پيچ -3
 يا کم ،0 بند به توجه با را چرخ فشار ساعت،ميزان هاي-عقربه جهت خالف يا جهت در (B) محور چرخاندن با -4

 کنيد. زياد
  کنيد. سفت را (A) پيچ دوباره مناسب، فشار تأمين با -0

 

 

 

با شل کردن پیچ، 
شیار بازکن را به 
صورت عمودی 
باال و پایین کرده 
و مجددًا سفت 

 کنیم.می
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 اين اندازه گيرد.مي صورت موزع صفحه روي شده تعبيه ايهروزنه راه از سقوط، لوله به مخزن از بذر عبور
 هاياندازه با مختلف بذرهاي کاشت براي است. ثابت موزع حهصف هر در گويند،مي هم سلول آن به که هاروزنه

 حهصف داراي يکسان اندازه با هابذر از گروه هر ديگر عبارت به د.ياب تغيير موزع صفحه که است الزم متفاوت،
 ن،آ تعويض و مناسب موزع انتخاب در بايستي کاشت، هايماشين کاربران بنابراين، باشند.مي خود خاص وزعم

  باشند. داشته خوبي بسيار مهارت
 

 
 دهنده فشار چرخ تنظیم- 21 کلش

 
 آن تعویض و موزع انتخاب  فعالیت

 حاتصف بست عمومي، مکانيک ابزار عبهج ،پنوماتيکي کاررديف ماشين :نیاز مورد امکانات و مواد وسایل، ابزار،
 .کپنوماتي کاررديف دستگاه راهنماي دفترچه نوشتاري، امکانات کار، مناسب دستکش و کفش لباس، پنوماتيک،

 :مراحل انجام کار
 کنيد. تعيين هنرآموز نظر با را کاشت مورد بذر نوع -0
 برسانيد. خود هنرآموز ييدتا به و کرده انتخاب را مناسب موزع صفحه موزع، هايصفحه بين از -2
 نماييد. بازشناسي را موزع صفحه گرفتن قرار محل رديفکار، ساختمان در -3
 کنيد. خارج (0 قسمت) 22 شکل همانند را موزع صفحه پوش در دارنده نگه فنر -4
  کنيد. باز (2قسمت) 22 شکل همانند را موزع درپوش نگهدارنده پيچ -0
 .(3قسمت 22 شکل) اييدنم خارج خود محل از را قبلي موزع صفحه -6
 کنيد. جايگزين را جديد موزع حهصف (4 قسمت) 22 شکل طبق -7
 کنيد. تنظيم را کار گزارش خود هاييافته و مشاهدات هنرآموز، وضيحاتت از -8

 

 

  

B 

A 
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 موزع تعویض -22شکل

 

 :کاشت الگوی و سطح واحد در بذر مقدار

 ،تکاش از هدف ،بوته حجم دارد. بستگي مختلفي عوامل به سطح واحد در بذر قدارم ايدآموخته ترپيش چنانکه
 باشند.مي سطح واحد در بذر کاشت مقدار رد ثرؤم عوامل ترينمهم از کاشت روش خاك، حاصلخيزي يا انتو
 گردد.مي تعيين بوته مطلوب تراکم عوامل اين اساس بر

 الگوي زا استفاده در خبره کشاورزان شد.بامي استفاده قابل مشخص تراکم يک يبرا کاشت، از مختلفي الگوهاي
 هک مناسب الگوي زيرا گيرندمي راهنمايي منطقه کشاورزي روجينم از خود تجربيات بر افزون کاشت مناسب

 ،محصول کيفيت عملکرد، در سزاييهب نقش شود،مي مشخص هارديف روي هابوته فاصله و رديف فاصله آن در
 دارد. ... و برداشت و داشت عمليات انجام ادگيس کمکي، انرژي و طبيعي نهاده از مناسب استفاده

 اساسبر کاشت الگوي انتخاب از پس باشد. دست در کاشت الگوي که است الزم کاشت هايماشين از استفاده در
 فاصله و کاشت هايرديف فاصله که ترتيبي به نمايند.مي کاشت ماشين تنظيم به قداما زراعت، کارشناسان نظر
 باشد. شده توصيه الگوي برابر رديف روي رهابذ

 کارنده ماشین از بذر خروجی مقدار در ثرمؤ عوامل

 موزع صفحه ديسک -0
 ذرب تعداد خروج قابليت باشد بيشتر موزع هايسلول تعداد هرچه

 يابد.مي کاهش بذرها فاصله و شودمي بيشتر دستگاه از
 
 

 موزع صفحه دیسک - 21 شکل

1 2 

1 4
1 

 صفحه

 های موزعسلول
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 نيرو انتقال هايدنده چرخ -2
  (C) دندهجعبه به ( Dگرد) زمين چرخ از نيرو انتقال

 
 
 
 
 

 نیرو انتقال چرخ- 24 شکل

  دنده جعبه در موجود هايدنده چرخ وضعيت در تغيير -3
 جدول مطابق دستگاه در استفاده مورد موزع صفحه و (D) و (C) هايدنده چرخ به توجه با و باال شکل مطابق
 .شودمي اقدام دنده جعبه هايدنده چرخ روي بر زنجير وضعيت ييرتغ به نسبت

 

 

 رنگ سبز ستون از دنده جعبه وضعیت در تغییر جهتسلولی در دستگاه باال  26صفحه موزع  از استفاده دلیل هب 
 شود.می استفاده

 

 
 ها دنده چرخ وضعیت در تغییر- 25 شکل

 

 های روی موزعتعداد سوراخ

ده
دن

خ 
چر

ی
ها

 
ال

تق
ان

 
رو

نی
 

D 

C 
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 شده توصیه کاشت الگوی ربراب پنوماتیکی کارردیف تنظیم  فعالیت
 مکانيک ابزار جعبه مناسب، تراکتور به متصل پنوماتيکي کاررديف ماشين نیاز: مورد امکانات و مواد وسایل، ابزار،

 روغن. و روغندان پنوماتيک، بذرکار راهنماي دفترچۀ فردي، ايمني تجهيزات کار،لباس عمومي،
 مراحل انجام کار:

 ....(فردي و  ايمني تجهيزات کار، مناسب کفش و لباس استفاده ها، نيازمندي )تامين شويد کارهب آماده -0
 بگيريد. خود موزهنرآ از ها(رديف روي هابوته فاصله رديف، فاصله ها، شيار عمق کاشت، )عمق مناسب الگوي -2
  کنيد. تنظيم الگو برابر را هاواحد و کرده شل تيرافزار)تولبار( روي در را کارنده هايواحد دارندهنگه هايپيچ -3

 باشند. متقارن تراکتور طولي محور به نسب واحد نهايت در که کنيد جابجا را واحدها ترتيبي به :کنيد دقت
 کنيد. سفت را مربوطه هايپيچ کارنده، واحدهاي تقارن رعايت و تنظيم از پس -4
 .( 72 -02 -36 -26 -25 کنيد) مشخص ار آن هايسلول تعداد و بررسي را استفاده دمور موزع صفحه -0
  کنيد. تعيين و شمارش را (C) دنده جعبه به (D) گرد زمين يا محرك چرخ از نيرو انتقال هايدنده چرخ وضعيت -6
 .ديکن نييتع و شمارش را ( A-B) گيربکس يا دنده جعبه در روين انتقال يهادنده چرخ تيوضع -7
 بپرسيد. خود هنرآموز از هارديف روي در بوته فاصله -8
 صيهتو الگوي برابر بوته بين فاصله تا دهيد تغيير نحوي به را متغيرها ،20 شکل جدول و باال اطالعات به توجه با -9

 باشد. شده

 

 

 

 26موزع  و 21-17 برابر ( A-B) و 16 -21 برابر ( C-D) وقتی رنگ سبز ستون گرفتن نظر در و جدول مشاهده با 
 را بوته فاصله موزع صفحه همان با بخواهیم اگر شد.متر خواهدسانتی 8 هاها در روی ردیفشد، فاصله بوتهسلولی با

 روی به ( Bفعلی) ایدنده 17م، باید زنجیر را از چرخ برسانی متر(سانتی 1/1ترعبارت دقیقه)ب مترسانتی11 حدود به
 دهیم. انتقال ایدنده 21

 
 پرسش
 کالسی

 دست 4/05 تا 3/05 محدوده در بوته کاشت فاصله به ها،دنده چرخ در تغيير بدون توانمي اييهروش چه به -0 
  يافت؟

  نمود؟ کشت متر،سانتي 0/00 ،0/03 ،0/00 ،0/8 فاصله به را بذرها توانمي چگونه ثابت موزع يک با -2
  

 

 کود کاشت

 چه پاشي کود است. کاريدکو همان يا دکو کاشتن روش کشاورزي، در کود مصرف هايروش بهترين از يکي
 روش اين در کود عمقي و سطحي توزيع اما است سريع و ساده هرچند ماشيني، صورتهب چه و دستي صورتهب

 کود، شيبخ اثر بودن پايين ضمن و رفته هدر مصرفي کود از بزرگي بخش اساس براين باشد.مي نامناسب بسيار
 گردد.مي زيست محيط آلودگي و کشاورز انزي موجب

 به رساندن آسيب بدون که محلي گيرد.مي قرار دلخواه محل در دقيق طورهب مصرفي کود ،کودکاري روش در
 ارندهک در و تعيين مهندسي و فني محاسبات با محل اين باشد.مي استفاده قابل خوبيهب رسته، نو گياه و بذر

 از روش اين در بود. خواهد کمتر کود رفت هدر و بيشتر کودکاري روش کارآيي بنابراين است. شده تنظيم
 در عناصر از هريک نسبت که است بديهي است. کامل کود يا مرکب کود مصرف ،وضعيت ترينبه ،کود مصرف

 د.شومي تعيين کاشت مورد گياه کودينياز و خاك آزمايش براساس آنها مصرف و است متفاوت هاکود نوع اين
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  دارد؟ مزيتي چه کودها، اين از هريک جداگانه مصرف به نسبت NPK نندما کودکامل مصرف  بیندیشید

 
 

 کود مصرف مقدار
 صادياقت خسارت ضمن ،باشد شده توصيه حد از بيشتر اگر باشد.مي مهم بسيار سطح واحد در کود رفمص ميزان

 در دارد. وجود ولمحص آلودگي احتمال همچنين و سوزي گياه زيست، محيط آلودگي کود، خريد به مربوطه
 حد از کمتر کود مصرف اگر مضاعف. خسارت دچار هم و شد خواهد طبيعت شرمنده هم کشاورز حالت اين

 يافت. خواهد کاهش نسبت همان به محصول عملکرد ازير کرد خواهد ضرر کشاورز بازهم باشد هم شده توصيه
 هب بايد امروزه که روشي باشد.مي کود فمصر کاهش و خاك آلي ماده افزايش بر سعي تمام نوين کشاورزي در

 دهيم. قرار خود عمليات الگوي و کرده رعايت را آن دقت
 

 کارکود از کود خروجی میزان تنظیم وشر
 کود تنظيم پيچ چرخش با 20 شکل مطابق  است. شده داده قرار تنظيمي پيچ مخزن، از کود خروجي درمجاور

 و کم سطح واحد در کود ريزش ميزان (B) دريچه آمدن پايين و ساعت هايعقربه حرکت جهت در (A )پيچ
 شود.مي زياد برعکس، صورت به
 

 کارردیف کار کود واحد از کود ریزش میزان تنظیم  فعالیت
 مکانيک ابزار جعبه مناسب، تراکتور به متصل پنوماتيکي کاررديف ماشين نیاز: مورد امکانات و مواد وسایل، ابزار،

 تصويربرداري. و نوشتاري امکانات شيميايي، کود کار، دستکش و کفش ر،کالباس عمومي،
 مراحل انجام کار:

 سلبا استفاده ها،نيازمندي )تامين شويد کارهب آماده -0
 ...( و فردي ايمني تجهيزات کار، مناسب کفش و
 بپرسيد. خود موزآهنر از را هکتار در کود مصرف مقدار -2
 و کرده مشخص را کاشت هايرديف تعداد و فاصله -3

 کنيد. محاسبه را کارنده کار عرض
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ین ست، ابا توجه به این که چرخ دنده و وضعیت انتقال نیرو برای بذر تنظیم شده ا 
 کاری نکرده و هیچ تغییر در آن های ندهید.قسمت ها را برای کود دست

 

 کارکار ردیفریزش کود از واحد کودم میزان تنظی -26شکل 

A 

B 
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 بريزيد. کار کود مخزن داخل شده توصيه کود همان از کود مقدار -4  

 کنيد. باز کامل دور يک سپس بسته کامال را کود خروجي تنظيم پيچ -0
 ارقر با کنيد. آزاد ماشين آوردن باال با را گرد زمين چرخ ايد، آموخته کار خطي کاليبراسون در که آنچه ماننده -6

 دور 05 مثال تعداد به را دگر زمين چرخ کود، خروجي زير در زاندا زير يا مناسب ظرف يا کاليبراسيون سيني دادن
 بچرخانيد.

 کنيد. وزن را خروجي کود -7
 .کنيد محاسبه را فرضي کودکاري مساحت دستگاه، کار عرض و چرخ دوران تعداد چرخ، محيط گيري اندازه با -8
 با را خود محاسبه کنيد. محاسبه را (7بند عدد به 6 بند عدد تقسيم )حاصل سطح واحد در مصرفي کود مقدار -9

  کنيد. مقايسه (2 )بند شده توصيه عدد
 با آزمايش مقدار تا کنيد تکرار را آزمايش قدريهب و کرده بسته يا باز بررسي، نتايج برحسب را خروجي پيچ -05

 گردد. ابربر شده توصيه مقدار
     نماييد. ارايه آماده و تهيه تصويري و نوشتاري گزارش خود هاييافته و مشاهدات هنرآموز، توضيحات از -00
 

 

 
 

  )مارکر(گذارعالمت طول تنظیم

 ظيمتن را نشانگرها طول بايستمي هارديف فاصله يکنواختي براي شد گفته کارهاخطي مورد در که گونههمان
 شد. هدخوا ثابت کارنده دو بين فاصله برابر دقيقاً برگشت و رفت مسير دو بين کاشت هاييفرد فاصله کرد.

 
 

 تبرداش و داشت مکانيزه عمليات در هارديف فاصله نبودن يکسان آيا اشد؟ب يکسان هارديف تمام فاصله بايد چرا  بیندیشید
 چگونه؟ کند؟مي دايجا مشکلي

 

 
 

  فعالیت
 دهيد. انجام را )مارکر( گذارعالمت طول تنظيم اکارهخطي همانند
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 ایمرحله ارزشیابی
 

 کار حلمرا ردیف
 )ابزار، عملکرد شرایط

 ...( و مکان تجهیزات، مواد،
 ممکن نتایج

 ها/داوری/ )شاخص استاندارد
 دهی( نمره 

 نمره

2 
 ماشين تنظيم
 کاردانه تک

 کاررديف ماشين کارگاه،
 راهنماي دفترچه پنوماتيکي

 ماشين نگهداري و سرويس

باالتر از سطح 
 انتظار

 وردم تنظيمات کرده متصل تراکتور به را دستگاه

 ،کاشت شيارساز، عمق دستگاه، )تراز اوليه نياز

 را و...( کود و بذر ريزش مقدار جداکننده، برس

  دهد.مي انجام ممکن زمان ترينکوتاه در

3 

 در سطح انتظار

 وردم تنظيمات کرده متصل راکتورت به را دستگاه

 ،کاشت شيارساز، عمق دستگاه، )تراز اوليه نياز

 را و...( کود و بذر ريزش مقدار جداکننده، برس

 دهد.مي انجام

2 

 تر از سطحپايين
 انتظار

  دستگاه تنظيم عدم

 

 کارردیف ماشین با کاشت

 وردم گياه رقم و نوع بايد ابتداي يعني است. کارنده هايماشين ساير همانند ارکرديف ماشين با کاشت مراحل
 را هاآن و کرده بررسي را هاماشين سالمت سپس گردد. مشخص اشت،ک مناسب الگوي و شرايط زمان، کاشت،

 نمود. کاشتهب اقدام ضروري تنظيمات و اتصال از پس نهايت در نمود. بکار آماده
 

 پنوماتیکی کارردیف ماشین با کاشت  فعالیت
 مني،اي تجهيزات کار، دستکش و کفش لباس، ،کاررديف ماشين تراکتور، :نیاز مورد امکانات و مواد وسایل، ابزار،

 تصويربرداري. و نوشتاري امکانات بذر، شيميايي، کود
 :مراحل انجام کار

 ....(و  رديف ايمني تجهيزات کار، مناسب کفش و لباس از استفاده ها،نيازمندي )تأمين شويد کارهب آماده -0
 بپرسيد. خود موزهنرآ از را کاشت الگوي و روش مان،ز کاشت، مورد گياه رقم و نوع -2
 شويد. وارد کشاورزي هايماشين نگهداري واحد به خود هنرآموز همراه -3
 نماييد. کار به آماده و بررسي را آن سالمت گرفته، تحويل تراکتور دستگاه يک -4
 نماييد. هدايت کار،رديف ماشين نگهداري محل به و کرده روشن را تراکتور فني و ايمني اصول رعايت با -0
 نماييد. بکار آماده را آن و بررسي را کاررديف ماشين سالمت -6
 دهيد. انجام را اوليه تنظيمات و کرده متصل تراکتور به را کاررديف -7
 ا،هرديف روي بذرها صلهفا کاشت، هايرديف فاصله سازها، شيار عمل عمق کاشت, شيار عمق به مربوط تنظيمات -8

 دهيد. انجام هنرآموز هايتوصيه به توجه با را ... و نشانگر طول کود، ريزش مقدار
  نماييد. پر شده توصيه کود و بذر نوع همان از را کارندهکود و بذر مخازن -9
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ك و بدون ناخالصي باشند. اي )بهم چسبيده( نباشد و همچنين بذر و کود پاکود مورد استفاده کلوخه دقت کنید:  
 هرگونه ناخالصي و بهم چسبيدگي باعث مسدود کردن مسير انتقال و ايجاد مشکل در فرايندکار خواهد کرد.

 
 
 
 

 
 بگيريد. قرار طولي ضلع با موازي و مشخص فاصله به و طولي ضلع يک ابتداي در و شده مزرعه وارد مناسبي محل از -05
 کنيد. فعال را ديگر سمت گذار متعال بگذاريد، زمين روي را کارنده -00
 نماييد. بکار شروع کاري نوبت رعايت و هنرآموز اجازه با -02
 عملکرد مستمر، طور به آن( با مشخص فاصله و طولي ضلع با مسير)موازي راستاي بر مراقبت بر افزون ،کار ضمن در -03

 باشيد. داشته هنرآموز فرمان به مچش و گوش همزمان باشيد. داشته نظر تحت را (کاربذر و )کودکار ماشين اجزاي
 پس و يواررس را تنظيمات از برخي شويد، پياده ماشين از فني و ايمني اصول رعايت با بايستيد. روي،پيش مقداري از پس -04

 دهيد. مسير ادامه هنرآموز، تاييد و اطمينان از
 

 
 پنوماتیکی کارردیف با بذر کاشت -27 شکل

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 یفن مشکل ای مخزن در یخارج جسم وجود لیدل به است ممکن کار انجام نیح در 
مراقب  ،ها باشددر آن واحد کمتر از سایر واحد بذر خروج زانیم هاکارنده از یکی در

ها، به یک اندازه واحد همهمخازن  در و کود بذر سطح آمدن نییپا زانیم باشید که
 پر کردن مخازن بذر و کود برحسب نیاز بنمایید. ین به موقع اقدام به. همچنباشد

 

 

 و فراگیران باشدا فرد دارای گواهی نامه معتبر میانتقال ماشین تا ابتدای مزرعه ب 
 باشند.ارج از محوطه هانگار و مزرعه نمیمجاز به رانندگی در خ

 

 نشانگر

 مرز اصلی



 کاریدانهتک

 141 

  
 

 رديف مجاور در شکلي به زدن دور ضمن و آورده باال را گذارعالمت و کارنده دستگاه مسير، انتهاي هب نرسيد با -00
 و دهآور پايين را کارنده بگيرد. قرار گذارعالمت توسط شده ايجاد شيار در تراکتور جلو چرخ که بگيريد قرار رفت

 .(28ل)شکنماييد کار به شروع سپس کرده فعال را مربوطه گذارعالمت
 

 
 برگشت حالت در کاشت عملیات -28 شکل

 دهيد. کاشت ادامه بندي، نوبت رعايت با و ترتيب همين به -06
    نماييد. ارايه آماده و تهيه تصويري و نوشتاري گزارش خود هاييافته و مشاهدات هنرآموز، وضيحاتت از -07

 

 

 
 ت.داش خواهيد را زير مزرعه شبيه ايمزرعه الهي لطف با باشيد داده انجام را کاشت اتعملي درستي به که صورتي در  یمبدان بیشتر

 شااهلل ان
 

 

 
 پشته روی خط یک کاردانه تک کارردیف توسط شده کشت محصول -21 شکل
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 گاهي باشد.مي کارفردي هايماشين از استفاده با کاشت روش ينترمعمولي يا ترينرايج کاشت، روش اين
 هايروش متخصصين هاي-پژوهش يا کشاورزان تجربيات ورزي،کشا هايماشين کاربران يهايافته براساس
 است. کاشت زمان در شيار ايجاد بدون کاريهيرم ها،روش اين از يکي شود.مي گذاشته اجرا به ديگري

 

  آبیاری هایهچجوی یا شیار ایجاد بدون کارردیف با کاریهیرم

 کشت و زمين سازي آماده به داماق سرعت به خاك، شدن وگاور از پس و کرده ريآبيا را زمين تدابا روش اين در
 عمل که آورندمي باال قدريهب يا کرده جدا کارنده ماشين از را ساز شيار واحدهاي کاشت زمان در نمايند.مي

 خاصي کار زرو 35-30 ينب مزرعه کاشت از پس بود. خواهد مسطح صورتهب کاشت کلي نماي بنابراين ننمايند.
 شدر بخوبي جوي نزوالت يا وبترط همان با و زده جوانه کاشت، از قبل آبياري رطوبت از استفاده با هابذر ندارد.

 دارند. را خود نمو و رشد نيز هرز هايعلف مدت اين در که است بديهي ند.ماينمي
 اي داشت تيواتورهايکول از آبياري يشيارها ايجاد براي گردد.مي شيار ايجاد به ماقدا زمان، ينا گذشت از پس

 لهس جويچه، ايجاد لياتعم ترتيب اين به شود.مي استفاده کودکار با ترکيبي ايستاره هايشکن سله همان
 ردبرکا مرتبه يک اب مانتوأ يا همزمان هرز هايعلف مکانيکي کنترل و کودکاري ته،بو پاي دهيخاك شکني،
 25 تا متعارف باحاصلخيزي بافت ميان هايخاك در ايعلوفه ذرت کاشت در روش اين شود.مي انجام ماشين
 خاك حفاظت و ترپايين توليد هزينه که آن ضمن ست.ا داشته معمول روش به نسبت عملکرد افزايش درصد

  است. بوده بيشتر آن در
 

   

 شدن سبز از پس عملیات و ذرت کاریهیرم -11 شکل

 رکاردیف هایماشین ایرس

 :کار()دانه کاررديف -0
 اتسبزيج کاشت براي هاماشين اين از هستند. عريض هايپشته روي کارخطي نوعي واقع در کارهارديف نوع اين

  .شودمي استفاده حجم کم زراعي گياهان برخي همچنين و
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 تره کاشت

 
 خطی کارردیف ماشین

 
 پیاز کاشت

 11 شکل

 کار:غده -2
 کلش ايغده رويشي بذرهاي ،ميوه و دانه بجاي آن در که مکانيزه نيمه يا خودکار امتم هستند هاييماشين

 ماتيکيپنو يا مکانيکي صورتهب مخزن از غده انتقال خودکار انواع در کارند.مي را پيازها انواع و زميني سيب مانند
 کارگران توسط غده انتقال نيزهمکا نيمه انواع در شد. تشريح کار دانه تک در که آنچه همانند شود.مي انجام

 دانه تک با زيادي حد تا آن عملکردي کارهاي و ساز و ماشين اين اجزاي گيرد.مي صورت کارغده روي مستقر
 کمي با راحتي هب باشند، داشته مهارت کارها دانه تک کاربري و تنظيمات در که افرادي و بوده مشابه کارها

 است. زميني سيب کارغده ما کشور در کار غده ترينمعمولي کنند. کار نيز ارهاک غده با توانندمي تکرار و تمرين
 دارد. وجود نيز آن مکانيزه تمام انواع اما دارد. بيشتري رواج آن رديفه دو مکانيزه نيمه انواع

 

  

    ردیفه دو خودکار تمام کارغده -11شکل ردیفه دو کارکار نیمه خودغده - 12شکل

 ر:کاقلمه -1
 اهگي تنها زراعت در اما شوندمي توليد يا ازدياد قلمه کاشت وشر به گياهان از زيادي تعداد باغباني در رچنده

 دودح طول به برداشت از پس را نيشکر هايساقه شود.مي شتک کاري،قلمه روش به نيشکر ارزشمند لعادها فوق
 رايب توليدي هايساقه انتهايي بخش نيز گاهي نند.کمي انتخاب کشت براي را آنها و هکرد قطع مترسانتي 05

 ماًموع قلمه کاشت امروز بنابراين است. بر زمان و زحمت پر بسيار کاردست با قلمه کاشت گردند.مي جدا کاشت
 تنظيم، قابل عمق و فاصله با شيارهايي ايجاد ضمن ماشين اين شود.مي انجام ،قلمه کاررديف هايماشين با

  پوشاند.مي را هاقلمه روي ،پوشاننده واحد ادامه در دهد.مي قرار شيارها، اين در افقي رتبصو را هاقلمه
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 قابل قلمه از هاینمونه -14شکل 

 کاشت

 در هاقلمه گرفتن قرار چگونگی - 15 شکل

 کاشت شیار

 خود تمام کاشت ماشین - 16شکل

 نیشکر

 نشاکار: -4
 همچنان و دارد بسياري قدمت نشا روش به برنج کاشت هرچند ايد.شنيده شما ۀهم احتماالً  را برنج نشاکاري

 کشت روش زياد بسيار محاسن به توجه با امروزه شود.نمي جبرن به محدود تنها زراعت در روش اين اما دارد رواج
  است. عيزرا گياهان اغلب براي شدن فراگير حال در عبارتيهب و گسترش حال در سرعتهب روش اين نشا،

 امکان محدود، رشد دوره لطو با مناطقي در گياهان زراعت شود.مي تررس زود محصول نشا، کشت روش با
 رفصم در گردد.مي ممکن راحتي به اصلي، گياه نمو و رشد اوايل در ويژه به هرز هايعلف بر غلبه گردد.مي پذير
 ياهانگ به رسيدگي نمود. خريداري را ترمرغوب هايربذ توان مي بنابراين .شودمي خوبي بسيار جويي صرفه بذر

 شود،مي انجام بهتر مراتب به و کمتر هزينه و سهولت با خزانه محصور اغلب و محدود فضاي در )نشاها( اوليه
 بذرکاري روش در که حالي در گرددمي منتفي عمالً زني جوانه مرحله در شوري و خشکي مانند نامطلوب شرايط

 هب گرايش که است شده سبب ديگر هايمزيت و اينها شدند.مي محسوب مهم کننده محدود ملعا کي مستقيم
 گردد. بيشتر روز به روز خود، خاص مشکالت رغمعلي نشا کاشت روش

 امانج کشورها از بسياري انندهم ما کشور در مکانيز تمام و مکانيزه نيمه کاررديف هايماشين با نشا اشتک
 کار و ساز نظر از اما هستند متفاوت کار دانه تک کارهايرديف با شکلي نظر از هرچند هاماشين اين شود.مي

 هستند. هم شبيه بسيار ،عملکردي
 

   

 نشا - 11 شکل خودکار نیمه نشاکار - 18 شکل خودکار تمام نشاکار -17 شکل
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 کاشت از پس عملیات  فعالیت
 مي،عمو مکانيک ابزار جعبه مناسب، کار لباس ،کاررديف ماشين تراکتور، :نیاز مورد امکانات و مواد وسایل، ابزار،

 تصويربرداري. و نوشتاري امکانات گازوئيل(، گريس، )روغن، سرويس مصرفي مواد کيسه،
 مراحل انجام کار:

 يد.نماي ساماندهي و آوري جمع را مزرعه سطح در موجود مانده پس و ناخالصي هرنوع و بذر کود، هايکيسه -0
 دهيد. انبار تحويل و وريآجمع را مخازن از نيز و کيسه در مانده باقي کود و بذر -2
 کنيد. تميز و داده شستشو را تراکتور و کارنده -3
 نماييد. سرويس کامال را کارنده و ورتراکت -4

  ويژهبه شود. سرويس بايستمي کار ساعت 0 هر از پس لذا است حساس بسيار کاررديف ماشين کنید: دقت
 شوند. کاريگريس بايد هاخورگريس

 نماييد. ارايه آماده و کرده تهيه تصويري و نوشتاري گزارش خود هاييافته و مشاهدات هنرآموز، توضيحات از -0
 شويد. آماده بعدي عمليات براي

 وبتيرط نياز که است زماني موثر کاشت اصوال است. مزرعه آبياري ضروري، عمليات اولين کاريخشکه در کنید: دقت
 نماييد. اماقد آبياري مقدمات تهيه براي لذا گردد. تامين گياه

 

 

 

 ایمرحله ارزشیابی
 

 کار حلمرا ردیف
 )ابزار، عملکرد شرایط

 و...( مکان تجهیزات، مواد،
 ممکن نتایج

 ها/داوری/ )شاخص استاندارد
 دهی( نمره 

 نمره

3 
 با کاشت
 تک ماشين
 کاردانه

 روان انواع ،کاردانه کت ماشين
 دفترچه حسب بر هاکننده

 نگهداري، و سرويس راهنماي
 زاراب جعبه قيف، پمپ، گريس

 دان،روغن عمومي، مکانيک
 دفترچه معمول، يدکي لوازم

 نگهداري و سرويس راهنماي
 ماشين

باالتر از سطح 
 انتظار

 زا پسرا  کار دانه تک دستگاه باعمليات کاشت 

داده و ها انجامز و وارسي قسمتظيمات مورد نياتن

تناسب با توصيه م مستقيم هايرديف در کشت

 زا پس عملياتباشد. کارشناسان، صورت گرفته

 را انجام دهد. مزرعه در کاشت

3 

 در سطح انتظار

 از پسا با دستگاه تک دانه کار را رعمليات کاشت 

داده و ها انجاميمات مورد نياز و وارسي قسمتتنظ

 توصيه با متناسب مستقيم هايرديف در کشت

 باشد.صورت گرفته کارشناسان

2 

تر از حد پايين
 انتظار

 0 کارشناسان توصيه با مقاير و نامنظم کاشت
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 کاریدانهتک شایستگی ارزشیابی

 کار: شرح
 کاردانه تک ماشين با کاشت - 3 کاردانه تک ماشين تنظيم -2 کاررديف ماشين سالمت بررسي -0

 عملکرد: استاندارد
 براسيونکالي و اوليه تنظيمات نمايد، کار به آماده کرده متصل تراکتور به را آبي کارخطي هوايي و آب مناسب شرايط در

 .نمايد کشت بذر معيني مقدار با را زمين قطعه يک و داده انجام را دستگاه
 

 ها:شاخص
 .جزء هر براي مشکل ايجاد شرايط تحليل - کاريفرد سالمت بررسي -کارنده ماشين اجزاي معرفي -0
 مقع تنظيم -دهد. انجام را دستگاه تعادلي و عرضي طولي، ترازهاي تنظيمات -کند. متصل تراکتور به را دستگاه -2

 دهد. انجام را ..(. و مارکر کود، و بذر ريزش مقدار ،جداکننده برس کاشت، شيارساز،
 ايينپ و باال کاشت - دستگاه تنظيم باز و پايش - مارکر شيار در حرکت - راست و مستقيم خطوط در بذر کاشت -3

 .مزرعه

 :تجهیزات و ابزار و کار انجام شرایط
  شده نرم خاك با هموار زمين -بارندگي بدون صاف آسمان :شرایط

 عمومي مکانيک ابزار جعبه -آبي کاررديف -تراکتور :تجهیزات و ابزار

  شایستگی: معیار
 

 هنرجو نمره 1 از قبولی نمره حداقل کار مرحله ردیف

  0 کاردانه تک ماشين سازي آماده 0

  2 کاردانه تک ماشين تنظيم 2

  2 کاردانه تک ماشين با کاشت 3

 محيطي زيست توجهات بهداشت، ايمني، غيرفني، هايشايستگي
  نگرش: و

 تکش،دس ماسک، کار،لباس از استفاده :نگرش -فردي ايمني:
 کار، انجام در صداقت کار، وسايل و ابزار به دادن اهميت عينک،
 و محاسبه تجهيزات، و مواد مديريت فاضالب، در هاپساب تخليه

 رياضي.

2 

 

  * نمرات ميانگين
 

  باشد. مي 2 شايستگي، کسب و قبولي براي هنرجو نمرات ميانگين حداقل *
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 منابع

هاي ليف کتابأدفتر ت ريزي آموزشي،برنامه سازمان پژوهش و (.0393. )اعيامور زربرنامه درسي رشته  -0
 .کاردانشو  ايحرفه فني ودرسي 

ليف أدفتر ت ريزي آموزشي،برنامه سازمان پژوهش و (.0392. )امور زراعيرشته استاندارد شايستگي حرفه  -2
 .کاردانشو  ايحرفه فني ودرسي هاي کتاب

ليف أدفتر ت ريزي آموزشي،برنامه سازمان پژوهش و(. 0392. )امور زراعيرشته حرفه استاندارد ارزشيابي  -3
 .کاردانشو  ايحرفه فني ودرسي هاي کتاب

سازمان پژوهش (. 0393اي. )هاي فني و حرفهراهنماي عمل طراحي و تأليف بسته تربيت و يادگيري رشته -4
 .کاردانشو  ايحرفه فني و درسيهاي ليف کتابأدفتر ت ريزي آموزشي،برنامه و
 هاي بذرکار. مرکز نشر دانشگاهي.(. اصول ماشين0372صناعي، اکبر )مترجم(. ) -0
 هاي کشاورزي )جلد اول(. همدان: دانشگاه بوعلي.(. ماشين0379منصوري راد، داود. ) -6
 هي.کاري. مشهد: جهاد دانشگا(. اصول ديم0388راشد محصل، محمدحسن و کوچکي، عوض. ) -7
 (. مباني زراعت عمومي. تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ.0395مجنون حسيني، ناصر و مظاهري، داريوش. ) -8
 (. اصول و مباني زراعت. اصفهان: جهاد دانشگاهي.0395پور، محمدرضا. )خواجه -9
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ريزي آموزشي جهت ايفاي نقش خطير خود در اجراي سند تحول بنيادين در آموزش و پرورش و برنامه سازمان پژوهش و برنامه

کند. براي تحقق اين امر در مهم دنبال ميعنوان يک سياست اجرايي درسي ملي جمهوري اسالمي ايران، مشارکت معلمان را به

هاي اندازي شد تا با دريافت نظرات معلمان دربارۀ کتابهاي درسي راهاقدامي نوآورانه سامانه تعاملي بر خط اعتبارسنجي کتاب

م نمايد. در انجام آموزان و معلمان ارجمند تقديهاي درسي را در اولين سال چاپ، با کمترين اشکال به دانشدرسي نونگاشت، کتاب

و  دبيرخانۀ راهبري دروس ،هاي آموزشيها، گروهمطلوب اين فرايند، همکاران گروه تحليل محتواي آموزشي و پرورشي استان

اي را بر عهده داشتند. ضمن ارج نهادن به تالش تمامي اين همکاران، اسامي نقش سازنده مديريت محترم پروژه آقاي محسن باهو

وزاني که تالش مضاعفي را در اين زمينه داشته و با ارائۀ نظرات خود سازمان را در بهبود محتواي اين کتاب ياري دبيران و هنرآم

 شود.اند به شرح زير اعالم ميکرده

 

 اند.همکاران هنرآموز که در فرايند اعتبارسنجي اين کتاب مشارکت فعال داشته
 

 هنرآموز استان ردیف هنرآموز استان ردیف

 غالمرضا حمزه پور اردبيل  05 زهرا گازراني ها( تهران )شهرستان 0

 محمدرضا دادگسترنيا اصفهان 00 حسن حق شناس مازندران 2

 صالح محموديان کردستان 02 سياوش شمسي آذربايجان شرقي 3

 مجتبي سليمي کرمانشاه 03 هوشنگ شادفر کرمان 4

 محمد نوخواه خراسان جنوبي 04 احمد حسنکي فرد خوزستان 0

 رضا رئيس پور رجبعلي کرمان 00 سيد فخرالدين مومن زاده گيالن 6

 رضا آبگول خراسان شمالي 06 حسين امجدي خراسان رضوي  7

 مهدي جاللي فارس  07 ياسر نمازي آذربايجان غربي  8

    محمد جهانتيغ بلوچستان  سيستان و 9
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