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فصل 4
راهنمای تدریس ضدعفونی بذر

سه قانون اول تدریس موفق را بدانید:
1( تشویق
2( تشویق
3( تشویق

اما فقط وقتی دانش آموزانتان را تشویق کنید که تالش شان صادقانه و موفقیت شان واقعی باشد.
 تشویق بی دلیل می تواند باعث غرور کاذب شود و رویا های آینده بچه ها را نقش بر آب کند. 
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از فراگیران انتظار می رود که پس از کسب شایستگی های این واحد بتوانند:
1 ضدعفونی بذر و اهمیت آن را تشریح کنند.

2 مفهوم سم و اهمیت آن تشریح کنند.
3 سموم ضدعفونی کننده بذر را فراهم کنند.

4 بذر را برای ضدعفونی آماده کنند.
5 فرایند آماده کردن مواد ضد عفونی کننده را انجام دهند.

6 بذرها را ضدعفونی کنند.
7 نکات ایمنی و بهداشتی را در هنگام ضدعفونی بذر رعایت کنند.

واژه های کلیدی:
ضدعفونی بذر، آماده کردن بذر، بیماری های بذر زاد، آفات بذر، حبوبات

خالصه محتوا:
در واحد یادگیری ضد عفونی بذر، از کتاب درسی پرورش و تولید حبوبات، هنرجویان 
اهمیت و نقش ضد عفونی بذر در عملکرد حبوبات را فرا می گیرند. سپس چند نمونه 
از بذر های حبوبات قابل کاشت در منطقه خود را برای کاشت، ضد عفونی کرده و در 
مکان مناسب تا زمان کاشت نگهداری می نمایند. در ضمن انجام کار، با نکات ایمنی و 

بهداشت آشنا شده و به کار می بندند.

ابزار و تجهیزات:
توضیحاتتعدادمشخصات فنیتجهیزاتردیف

قابل ساخت در واحد آموزشی یک دستگاهمعمولی در بازار محلی یا منطقه ایبشکه ضدعفونی1
به تعداد فراگیریک یا دو تیکه رایج در منطقه لباس کار2
به تعداد فراگیرپالستیکی و پارچه ایدستکش3
به تعداد فراگیردارای استاندارد ملی ماسک4
به تعداد فراگیرایمن و راحتکفش کار مناسب5
2 دستگاهبا دقت 0/1 گرمترازو 6
1 دستگاهتا 500کیلوگرمباسکول مکانیکی 7
4 عددپالستیکیتشت8

ضدعفونی بذر
نوع درس: نظری ـ عملی

اهداف رفتاری

ساعت کار
ساعتنوع

6نظری
10عملی
16جمع
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مواد مصرفی:
انواع بذر حبوبات در صورت نیاز تیمار شده )کار قبل(، انواع سم ضدعفونی، آب

اجزای بسته آموزشی:
فیلم:

1 انواع ساز و کارها )فرار، دفاع، تحمل، مقاومت(
2 نمونه بذر ها و بوته های بیمار

انیمیشن:
چگونگی ورود و گسترش یک عامل عفونت زا در یک گیاه از نوع حبوبات

اسالید:
مربی  توسط  که  و...  اجرایی  مراحل  نظری،  مهم  نکات  جداول،  نمودار ها،  تصاویر، 

به صورت پاورپوینت تهیه می شود.

ساعت تدریسعنوان شایستگی

2ضد عفونی بذر و اهمیت آن را تشریح کند.

2مفهوم سم و اهمیت آن را تشریح کند.

1سموم ضد عفونی کننده بذر را فراهم کند.

2روش آماده کردن بذر و موادضدعفونی کننده را توضیح دهد.

2بذر را برای ضد عفونی آماده کند.

3فرایند آماده کردن مواد ضد عفونی کننده را انجام دهد.

4بذر ها را ضد عفونی کند.

16جمع

روش تدریس:
کالس را با یاد و نام خداوند رحمان و ذکر صلوات بر حضرت رسول امین شروع کنید 

تا فضای معنوی ایجاد گردد و باور های دینی فراگیران تقویت گردد.
هدف های اصلی و فرعی درس را اعالم کنید.

بودجه بندی کار

اهمیت ضدعفونی بذر
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مهم ترین هدف های ضد عفونی بذر عبارت اند از: 
کنترل و یا به حداقل رساندن پاتوژن های بذرزاد که روی سطح و یا درون بذر مستقر 
شد ه اند. همچنین محافظت بذر در مقابل پاتوژن های که خاک زی هستند. به عبارتی هدف 
اصلی از ضدعفونی بذر را می توان ایجاد شرایط مناسب برای جوانه زنی بهتر بذر، استقرار 
بیشتر گیاهچه در جهت افزایش عملکرد، کیفیت محصول و جلوگیری از انتقال پاتوژن بیان 

نمود. این موارد و موارد دیگر را به صورت قابل درک برای فراگیران عنوان کنید.
• تأکید بر عوامل زیان آور، مطلوب تر از 

اشاره به عوامل بیماری زا می باشد.
از جمله،  سازگاری  و  مقاومت  مفهوم   •

انتخاب طبیعی را تشریح نمایید.
و  ساز     وکار  جامع  توضیح  و  تشریح   •
همگامی با طبیعت و استفاده از اقدامات 
را  به زراعی  اصول  رعایت  و  پیشگیرانه 
و  اطالعات  تبادل  با  بگذارید.  بحث  به 

مدیریت، بحث را هدفمند نمایید به ترتیبی که فراگیران به این باور برسند که: استفاده 
از سم، آخرین راه حل است و سم پاشی بی رویه، محیط زیست را نابود می کند.

انتخاب مواد ضدعفونی کننده و میزان مصرف آن
آن،  مصرف  میزان  و  ضدعفونی کننده  مواد  انتخاب  برای 
هنرجویان را به مشاوره با کارشناسان کشاورزی تشویق کنید. 
در مورد اینکه کدام سم برای ضد عفونی حبه هدف، بهتر است 
توضیح دهید. سم انتخاب شده باید دارای ویژگی هایی از قبیل 
اینکه، آفت و بیماری ها را کنترل کند یا حداقل از شدت آن 
بکاهد، برای انسان و دام سمی  نباشد، سمیت آن در گیاه باقی 

نماند و به کارگیری آنها آسان و به صرفه باشد.
بذرها،  کنندۀ  ضدعفونی  سم های  رایج  یا  موجود  فرم های  مورد  در  مختصری   •
توضیح دهید. در زمان توضیح هر فرم، نمونه ماده سمی  آن فرم را هم به فراگیران 
پودر  مانند  مختلف  فیزیکی  فرم های  به  بذر،  سموم ضدعفونی کننده  دهید.  نشان 

وتابل یا قابل تعلیق در آب، مایع و یا گرد به بازار عرضه می گردد.
• اقدامات زراعی پیشگیرانه، کمی بیشتر 
توضیح داده شود و اثرات آن ها با گفتگوی 

گروهی کشف و دسته بندی شود.
• مثال هایی از مقاومت حبوبات از تحقیق 
ارائه  کالس  در  و  استخراج  هنرجویان 
گردد. ضمن آنکه الزم است هنرجویان به 
طور غیر مستقیم )حاصل گفتگو( توجیه 

شوند که مقاوم بودن به یک شرایط یا عامل، نشان دهنده مقاومت به همه شرایط و 
عوامل نمی باشد.

آن،  مصرف  میزان  و  کننده 
هنرجویان را به مشاوره با کارشناسان کشاورزی تشویق کنید. 
عفونی حبه هدف، بهتر است 
هایی از قبیل 
ها را کنترل کند یا حداقل از شدت آن 
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ضمن  آلوده،  بقایای  سازماندهی  در   •
توضیح مختصر با توجه به شرایط خاص 
و  بینی  پیش  کار عملی  آموزشی،  واحد 

اجرا گردد.
• در مورد مفهوم سم و ضرورت رعایت 
بیشتر  کمی  شده،  توصیه  غلظت  دقیق 

توضیح داده شود.
• تأکید گردد که با ضد عفونی، تعدادی 
بی اثر  یا  غیرفعال  عوامل  از  معدودی 

خواهند شد نه تمامی آنها.
• نهایت دقت و حساسیت در قاعده مند 
کردن فرایند خرید و فروش سم صورت 

گیرد.
• مغایرت شیوه جاری با قاعده پیشنهادی به عنوان سنت نادرست یا اشتباه، تلقی 
شده و نکوهش گردد. روش مناسب و مطلوب به طور جدی پیگیری و آموزش داده 

شود.
• ضمن نمایش موادی از آیین نامه خرید و فروش سموم دفع آفات نباتی، هنرجویان 

را به دریافت آیین نامه های مربوطه از طریق اینترنت تشویق نمایید.
• برخی از عوارض مصرف خود سرانه سموم را با نمایش تصاویر یا فیلم، نشان دهید 

تا هنرجویان را به رعایت اصول و مقررات بارومند سازید.
• به هنرجویان آموزش داده شود که اصول اداری و قانونی را در فرایند خرید، دقیقاً 

رعایت کنند. مثاًل فاکتورفروش که عالوه بر تاریخ، مهر و امضا هم داشته باشد.

آماده کردن مواد ضدعفونی

• مفاهیم اساسی مانند: دز سم، نوع سم، ماده مؤثره، LD 50 به بحث و گفتگو گذاشته شود.
شاخص LD50 را تعریف کنید. نوشته را روی قوطی یا پاکت سم نشان دهید. در رابطه با 
اهمیت این شاخص و نقش آن بیشتر توضیح دهید. همچنین می توانید سموم را از نظر 

این شاخص تقسیم بندی کنید.
• بر روی رعایت نکات ایمنی و بهداشتی در ضمن توزین سم تأکید کرده و به دقت 

نظارت داشته باشید.
برای  مسائل جدید  و حل  همچنین طرح  و  داده شده  تمرینات  به حل  نسبت   •

نهادینه شدن موضوع اقدام جدی شود.
• نام بردن از سموم یا بیماری ها صرفاً برای پیش آگاهی فراگیران بوده و نیازی به 

تأکید آن یا مورد پرسش قرار دادن نمی باشد.
• ضرورتی به حفظ اعداد مربوطه به ُدز و نسبت ماده مؤثره نمی باشد. صرفاً روی 

کاربرد این اعداد تأکید شود.
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• بر فرایند آماده کردن سم از قبل از باز کردن ظرف سم تا آخرین مرحله انجام کار بر 
عملکرد تک تک فراگیران یا گروه های کاری، نظارت مستقیم داشته باشید و کوچک ترین 

بی احتیاطی را گوشزد کنید.
• کاربست موارد بهداشتی و ایمنی را نظارت کنید. بهداشت محیط همانند بهداشت 
فردی دارای اهمیت است. لذا رعایت سالمت فردی و محیطی را به فراگیران یادآوری 

کرده و وارسی کنید.

روش های ضدعفونی بذر:
کار را با نام خداوند و یاد او شروع کنید.

1 روش بشکه های دّوار:
می توان  بذر  ضدعفونی کردن  برای   •
این  در  کرد.  استفاده  دّوار  بشکه های  از 
روش، بذر و سم را داخل بشکه می ریزند 
دایر ه ای  محوری  حول  دسته،  یک  با  و 

شکل می چرخانند.
• دستگاه را بررسی کرده و اجزای آن را 
به دقت شناسایی کنید. در صورت امکان 
با هماهنگی سایر عوامل اقدام به ساخت 

دستگاه نمایید.
• چنانچه واحد آموزشی فاقد چنین دستگاهی بود و امکان ساخت آن هم فراهم 
نبود، از بشکه های معمولی در دار استفاده کرده و به شیوه غلطاندن، عمل اختالط 

را انجام دهید.

2 روش بیل و پارو:
و  ابزار  روش،  این  از  استفاده  برای   •
وسایلی مانند: پارو یا بیل، زیراند از، سطل 

و ...، تدارک دیده شود.
پوشش  زیر  را  بذر  ضدعفونی،  از  بعد   •
اینکه داخل کیسه  یا  مناسبی قرار داده 
مقدار  برای  روش  دو  این  شود.  ریخته 

بذرهای کم و محدود توصیه می شود.

ضدعفونی کردن بذرها
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شروع عملیات:
دقیق تر  تا  دهید.  انجام  را  بذر  و  سم  اختالط  عمل  نمونه،  به صورت  ابتدا 
بهداشتی،  و  ایمنی  اصول  رعایت  نهادینه شدن  تفهیم شود. جهت  مطلب 
این  و  شوید  مجهز  کامل  به طور  فردی  ایمنی  تجهیزات  به  خودتان  حتماً 
وضعیت را تا پایان کار حفظ کنید. بدیهی است که از خوردن و آشامیدن 

پرهیز خواهد شد.

توصیه های فنی الزم درباره ضدعفونی بذر
سم  به  بذر  خارجی  سطح  تمام  باید  عفونی،  ضد  روش های  تمام  در   1
آغشته شود. همچنین یادآوری گردد که: بعد از ضدعفونی، بذر نباید به مدت 
برای  خطر هایی  به  اشاره  مورد  این  در  گیرد،  قرار  آزاد  هوای  در  طوالنی 

موجودات از جمله پرندگان و تبخیر و تصعید سم، می تواند مفید باشد.
2 هنگام ضد عفونی بذر و استفاده از سم، باید از دستکش استفاده کرد و 
د هان و بینی افرادی که عمل ضدعفونی را انجام می دهند، باید با ماسک 

پوشیده شده باشد.
نکات ایمنی تا حد ممکن به دفعات یادآوری و بر رعایت آن نظارت شود. )از ورود افراد 

فاقد تجهیزات ایمنی به محوطه ضدعفونی جلوگیری کنید.(
و  پیش بینی  باشند.  داشته  حساسیت  سم  به  نسبت  افرادی،  یا  فرد  است  ممکن 

هماهنگی های ضروری، مورد توجه و برنامه ریزی قرار گیرد.
3 تأکید شود که بذر های ضدعفونی شده به هیچ عنوان نباید 

برای مصارف انسان و دام استفاده شود.
نفرمایید،  توصیه  را  کار  بذر  محفظه  در  بذر  ضدعفونی   4

چون تمام نقاط بذر به سم آغشته نمی شود.
5 نکات زیست محیطی و اصول بهداشت محیط به دقت آموزش 

داده شود. )ساماندهی پسماند ها، مدیریت باقی مانده سم و...(

قبل از کاشت بذر، با مشورت با کارشناسان حفظ نباتات به منظور 
ضدعفونی بذر، قدم اساسی برای بهبود زراعت خود بردارید. 

3 روش ضد عفونی با ماشین بوجاری:
بهترین  بوجاری  ماشین  با  ضدعفونی   •
روش است. در این روش، دقت دستگاه 
بوجاری مهم است. چون در مخزن باید 
و  باشد  داشته  وجود  الزم سم  مقدار  به 

دستگاه به طور مرتب کنترل شود.
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ارزشیابی

مشاهده عملکرد فراگیران در فرایند ضد عفونی بذر:
دقیق بودن در کاربرد وسایل ضد عفونی، پرهیز از دست زدن به سم، دقت در مطالعه 
با گروه،  بودن در محاسبات، هماهنگی  فعال  بذر،  و  برچسب، وزن کردن دقیق سم 

رعایت نظم، پوشیدن لباس مناسب، پیگیری انجام تکالیف.

ارزیابی نمونه کار انجام شده:
بذر های ضد عفونی شده، یکدست یا یکنواخت است، پس ماند های کار جمع آوری و 

ساماندهی شده است، وسایل کار و مواد مازاد به درستی تحویل داده شده است.

سنجش گزارش و مستندات ارائه شده توسط فراگیر:
کارپوشه، گزارش شفاهی، سایر مستندات )عکس و ...(

فرم های چک لیست:
سنجش فراگیران در فرایند انجام عملیات.
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فصل 5
راهنمای تدریس تلقیح بذر

خودتان را با دانش آموزان هماهنگ کنید. شما باید از زرنگ ترین دانش آموز جلوتر باشید و در عین 
حال همراه ضعیف ترین دانش آموزان باشید.

به همه دانش آموزانتان فرایند شش مرحله ای حل مشکل را یاد بدهید:
1ـ مشکل را شناسایی کنید.

2ـ محدودیت ها را مشخص کنید.
3ـ مسائل را شفاف کنید.

4ـ به دنبال راه حل های مختلف برای حل آن مشکل بگردید.
5ـ دست به کار حل مشکل شوید.
6ـ نتیجه کارتان را ارزیابی کنید.
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از فراگیران انتظار می رود که پس از کسب شایستگی های این واحد بتوانند:
1 ضرورت تلقیح بذر را تشریح کنند.

2 مواد تلقیح کننده را تهیه کنند.
3 بذر را برای انجام عملیات تلقیح آماده کنند.

4 مواد تلقیح کننده را آماده مصرف نمایند.
5 بذرها را با مواد تلقیحی، آغشته کنند.

واژه های کلیدی:
تلقیح بذر، آماده کردن بذر، کود زیستی، بذرمال، بیوپرایمینگ، پیش تیمار

خالصه محتوا:
در واحد یادگیری تلقیح بذر از کتاب درسی پرورش و تولید حبوبات، هنرجویان اهمیت 
از  نمونه  چند  می گیرند. سپس  فرا  حبوبات  تولید  عملکرد  در  را  بذر  تلقیح  نقش  و 
بذر های حبوبات قابل کاشت در منطقه خود را برای کاشت، تلقیح می نمایند. در ضمن 

انجام کار، با نکات ایمنی و بهداشت آشنا شده و به کار می بندند.

ابزار و تجهیزات:
توضیحاتتعدادمشخصات فنیتجهیزاتردیف

غیر uv )ارزان قیمت(12 متر مربعنایلون ترجیحاً گلخانه ای ارزان قیمتزیرانداز1
ترجیحاً به رنگ سبزبه تعداد فراگیریک یا دو تیکه رایج در منطقه لباس کار2
استاندارد با مجوز بهداشتبه تعداد فراگیرپالستیکی و پارچه ایدستکش3
استاندارد با مجوز بهداشتبه تعداد فراگیردارای استاندارد ملی ماسک4
استاندارد با مجوز بهداشتبه تعداد فراگیرسبک، راحتکفش کار5
ترجیحاً ساخت داخل2 دستگاهبا دقت 0/1 گرمترازو 6
ترجیحاً ساخت داخل1 دستگاهمکانیکی،تا 500 کیلوگرم، غیرثابتباسکول 7
4پالستیکی به ابعاد مختلفتشت8
4د هان گشاد، در دارسطل9
4تیغه چوبی یا پالستیکی، دسته بلندپارو10
ترجیحاً ساخت داخل1 دستگاهانواع رایج اعم از دستی یا پشتیسمپاش11

تلقیح بذر
نوع درس: نظری ـ عملی

اهداف رفتاری

ساعت کار
ساعتنوع

8نظری
12عملی
20جمع
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مواد مصرفی:
انواع بذر حبوبات در صورت امکان تیمار شده )کار قبل(، انواع مواد تلقیح بذر، آب، 

مواد همراه تلقیح

اجزای بسته آموزشی:
فیلم:

1 نمایش باکتری های ریزوبیوم
2 مراحل آماده سازی بذر برای تلقیح

انیمیشن: تلقیح بذر )بذر مالی( در مقیاس کم و متوسط
توسط  که  و...  اجرایی  مراحل  نظری،  مهم  نکات  نمودار ها، جداول،  تصاویر،  اسالید: 

مربی به صورت پاورپوینت تهیه می شود.

ساعت تدریس  عنوان شایستگی 
4ضرورت تلقیح بذر را تشریح  کند

2مواد تلقیح کننده را تهیه کند
3بذر را برای انجام عملیات تلقیح، آماده کند
3مواد تلقیح کننده را آماده مصرف نماید.

8بذر ها را با مواد تلقیحی، تلقیح کند
20جمع

بودجه بندی کار

ضرورت تلقیح بذر

نیتروژن مهم ترین عنصر مورد نیاز گیا هان می باشد. کمبود این عنصر غذایی رایج ترین 
 )fabaceae( نخود  خانواده  گیا هان  است.  گیا هان  تغذیه  در  کمبود ها  گسترده ترین  و 
برحسب نوع و شرایط، قادر به تأمین تمام یا بخشی از نیتروژن مورد نیاز خود از طریق 
به صورت  باکتری ریزوبیوم می باشند. ریزوبیوم ها  با  بیولوژیکی در همزیستی  تثبیت 
طبیعی در خاک ها وجود دارند ولی غالبًا از حیث تعداد و یا مؤثر بودن برای برقراری 
یک همزیستی موفقیت آمیز کافی نیستند و لذا الزم است به هنگام کشت گیاهان 

لگوم، جمعیت کافی از ریزوبیوم های همزیست با بذور آنها تلقیح گردد. 
این الزام به هنگام کشت یک لگوم جدید و یا وجود تنش های خاکی و محیطی که سبب 

کاهش تعداد ریزوبیوم ها در خاک می گردد، شدیدتر می شود.

می دانید که
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نیتروژن  بیولوژیک  تثبیت  از  بهره گیری 
از  بیش  سابق های  بذور  تلقیح  به صورت 
یکصد سال دارد اما در دهه های اخیر به دلیل 
نیتروژن دار  افزایش جهانی قیمت کود های 
آن  از  استفاده  محیطی  زیست  لحاظ  به  و 
مجدداً با اهمیت بیشتری مطرح شده است. 
وجود سویه های بومی کم تأثیر ولی با قدرت 

لگوم میزبان، تنش های خاکی  با گیاه  ریزوبیوم  باال، عدم تطابق مناسب سویه  رقابت 
و محیطی و مقدار زیاد نیتروژن معدنی در خاک موجب کاهش مقدار نیتروژن تثبیت 
شده می گردد. باید خاطر نشان کرد که مصرف نیتروژن، مشکالت دیگری چون تصعید 

نیتروژن، آبشویی، تجمع نیترات و ... را درپی خواهد داشت.

روش تدریس:
• کالس را با یاد و نام پروردگار هستی شروع نمایید.

• به هنرجویان درباره مفاهیم همزیستی و انواع آن توضیحی ارائه دهید.
• مثال هایی از همزیستی طرح کنید و با واگذاری تحقیق، نظر آنها را به این موضوع 

جلب کنید.
• ضرورت تقویت گیاه را طرح موضوع کرده و در مورد کودها و سابقه استفاده آنها، 

توضیح دهید.
به صورت داستان گونه  به کود های نسل جدید  تا رسیدن  بیان نسل های کودی   •

می تواند برای هنرجویان جذاب باشد. 
• نقش حداقل 2 نوع ماده غذایی در گیاه با وضوح و مثال قابل لمس ارائه نمایید.

واگذاری  کنید.  گفت وگو  و  بحث  کالس  در  کود ها  معایب  و  محاسن  مورد  در   •
پژوهش به هنرجویان به یادگیری مطلب کمک می کند. بریده جراید و گزارش های 

به روز مدیران بهداشت و تغذیه را در نظر داشته باشید.
• نمونه هایی از آلودگی های زیست محیطی با مصرف کودهای شیمیایی به خصوص 
نیتروژنه را تشریح کنید. گزارش مسئوالن یا فعاالن سازمان محیط زیست می تواند 
موضوع تحقیق یک کار گروه دانش آموزی برای روزنامه دیواری یا بحث کالسی باشد.

به خاطر داشته باشید که:
کودهای زیستی بسیار متعدد و متنوعی در 
سطح جهان و در کشور ما در حال عرضه 
کلی  طور  به  کودها  این  اساس  می باشند. 

بر4 گروه از موجودات زنده می باشد:
1 کودهای بیولوژیکی باکتریایی )ریزوبیوم، 
ازتوباکتری، آزوسپریلیوم، سود و مانوس...(
2 کودهای بیولوژیکی قارچی )می کوریزا(
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3 کودهای بیولوژیکی جلبکی )جلبک های سبز، آبی و آزاد(
4 کودهای بیولوژیکی اکتینومیست ها )فرانکیاسه(

فهم  قابل  زبان  به  دارند.  رواج  بیشتر  ما  اول در کشور  دو گروه 
نمونه هایی را برای هنرجویان تشریح نمایید.

مواد تلقیح کننده بذر را تهیه کند
راهنمای تدریس:

• فراگیری نام علمی یا حتی فارسی باکتری یا قارچ، ضرورتی نداشته 
و نیازی بر تأکید روی حفظ نام آنها نیست.

مطالعه  و  مختلف  ارگانیسم های  با  زیستی  کود  نوع  چند  تهیه   •
برچسب آنها ضروری می باشد. در این مورد سعی شود تبلیغی برای 

برند خاصی صورت نگیرد.
• معیار های ارزیابی علمی و فنی کاال از جمله تأییدیه مراجع معتبر، 
تأییدیه استاندارد ملی یا جهانی، تاریخ تولید و پایان تاریخ مصرف 
و ... با نمایش برچسب چند نمونه کود زیستی مورد بحث و تبادل 

اطالعات گردد.
زیستی  کودهای  رایج  انواع  )به ویژه  زیستی  کود  نوع  بین  رابطه   •
موجود درکشور از جمله تلقیح حبوبات( با ویژگی های خاک، اقلیم و 

رقم مختصری توضیح داده شود.
• همراه با بارور 2 می توان بارور 1 و بارور 3 به ترتیب برای ازت و 
پتاسیم را ذکر کرد ولی به علت جایگاه نازل تر آنها نیاز به تشریح و 

تأکید نمی باشد.
نخود  تلقیح  مایه   ،2 بارور  همانند  در حبوبات  تلقیحی  کود های   •
حال  در  و  تولید  ایرانی  پژوهشگران  توسط  که  لوبیا  تلقیح  مایه  و 

گسترش است، بیشتر توضیح و تشریح شود.
از  شده  تدوین  زیستی  کود های  بررسی  نحوه  دستورالعمل  از  بخشی 
آب  و  خاک  تحقیقات  مؤسسه  خاک  بیولوژی  تحقیقات  بخش  سوی 
)بدون دخل و تصرف(، صرفاً جهت اطالع هنرآموزان ارائه می گردد. به 
لحاظ ضرورت حرکت کلی جامعه کشاورزی در آینده نزدیک به سوی 
استفاده بیشتر از کود های زیستی و تولید غذای سالم، توصیه می شود 
با  را  فراگیران  بفرمایند.   مطالعه  را  این دستورالعمل  ویرایش  آخرین 
آماده  اکنون  از هم  ارگانیک  پایه کشاورزی  اصول  و  کود های زیستی 

نمایند.

گاز نیتروژن
در اتمسفر

باکتری خاکی

نیترات در
گیاهان و حیوانات
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:)Biofertilizer; Biological fertilizer( 1ـ کود زیستی
ماده ای است جامد، مایع یا نیمه جامد که حاوی تعداد کافی از یک یا چند میکروارگانیسم مفید 

یا متابولیت های آنها بوده و قادر به انجام حداقل یکی از کارهای زیر باشد:
الف( بخشی از نیازهای غذایی گیاه به یک و یا چند عنصر را تأمین کند.

ب( تحمل گیاه را در مقابل یک و یا چند تنش غیر زنده )مانند خشکی، شوری، گرما، آلودگی، 
سرمازدگی و...( افزایش دهد.

ج( منجر به افزایش عملکرد کّمی و یا کیفی گیاه شود.

:)Microbial inoculant( 2ـ مایه تلقیح میکروبی
کود بیولوژیکی است که متناسب با هدف به صورت بذر مال، تلقیح قطعات بذری، نشاء، کود 
آبیاری، مصرف خاکی و برگ پاشی در گلخانه، مزرعه و یا خزانه استفاده می شود. مایه تلقیح های 

ریزوبیومی از نمونه های بارز آن می باشند.

:)Rhizobial inculant( 3ـ مایه تلقیح ریزوبیومی
 )Bradyrhizobium, Rhizobium کود بیولوژیکی است حاوی یک یا چند باکتری ریزوبیومی )مانند
که به تنهایی و یا به همراه سایر باکتری های کمکی )Helper bacteria( متناسب با گیاه لگوم میزبان 
به صورت بذر مال و یا مصرف خاکی استفاده می شود تا به همراه نیتروژن شروع کننده و یا به تنهایی 

همه و یا بخش قابل مالحظه ای از نیتروژن مورد نیاز گیاه را تأمین نماید.

:)Plant Growth Promoting Inculant( 4ـ مایه تلقیح محرک رشد گیاه
کود بیولوژیکی است از انواع مایه تلقیح های میکروبی، حاوی یک یا چند میکروارگانیسم محرک 
رشد گیاه که قادرند با استفاده از یک مکانیسم مستقیم )مانند تولید هورمون های گیاهی و یا 
حل کنندگی فسفات های نامحلول و ...( و یا غیرمستقیم )کنترل یک عامل بیماری زای گیاهی 

مانند تولید آنتی بیوتیک، سیانید ئیدروژن و...( رشد گیاه را افزایش دهند.

:)Supplementary nutrient inculant( 5ـ مایه تلقیح عنصری
کود زیستی است حاوی میکروارگانیسم های آزادکننده، حل کننده و اکسید کننده )به ترتیب از 
اشکال تثبیت شده و فرم های نامحلول و گوگرد عنصری اضافه شده به خاک( عناصر غذایی که 

به منظور تأمین بخشی از نیازهای گیاه به این عناصر مورد استفاده قرار می گیرد.

:)Mycorrhizal inculant( 6ـ مایه تلقیح میکوریزی
نیاز  از  یا اکتو که به منظور تأمین بخشی  اندو و  کود زیستی است حاوی قارچ های میکوریز 
گیاه به فسفر، عناصر ریزمغذی و افزایش مقاومت گیاه به تنش های غیر زنده استفاده می شود.

:)Microbial fertilizer( 7ـ کود میکروبی
و  شیمیایی  کودهای  آلی،  معدنی،  مواد  از  )اعم  مواد  سری  یک  با  که  است  بیولوژیکی  کود 
پرکننده ها( فرموله شده و معموالً مقدار و نحوه مصرف آنها مشابه کودهای شیمیایی می باشد. 

کودهای میکروبی فسفاته گرانوله از نمونه های بارز آن می باشد.

مروری بر دانسته ها
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:)Phosphatic Microbial fertilizer( 8ـ کود میکروبی فسفاته
کود بیولوژیکی است جامد و به شکل گرانوله و یا پودری، حاوی میکروارگانیسم های حل کننده 

فسفات که به منظور تأمین بخش قابل مالحظه ای از فسفر مورد نیاز گیاهان استفاده می شود.

:)Sulphuric Microbial fertilizer( 9ـ کود میکروبی گوگردی
کود بیولوژیکی است جامد و به شکل گرانوله و یا پودری، حاوی میکروارگانیسم های اکسید کننده 
و  سولفات  میکرو،  عناصر  فسفر،  به  گیاه  نیاز  از  بخشی  تأمین  به منظور  که  عنصری  گوگرد 
همچنین می تواند به دلیل تولید اسیدسولفوریک، باعث کاهش موضعی PH خاک گردد و به طور 

غیرمستقیم نیز بر افزایش جذب فسفر و دیگر عناصر غذایی کم مصرف مؤثر واقع شود.

 :)Plant growth promoting microbial fertilizer( 10ـ کود میکروبی محرک رشد گیاه
محرک  میکروارگانیسم  چند  یا  یک  حاوی  میکروبی،  کودهای  انواع  از  است  بیولوژیکی  کود 
رشد گیاه که قادرند با استفاده از یک مکانیسم مستقیم )مانند تولید هورمون های گیاهی و یا 
حل کنندگی فسفات های نامحلول و...( و یا غیر مستقیم )کنترل یک عامل بیماری زای گیاهی 

مانند تولید آنتی بیوتیک، سیانید ئیدروژن و...( رشد گیاه را افزایش دهند.

:)Endomycorrhizal Fungi( 11ـ قارچ های میکوریزی اندو
ریشه  با  Glomeromycetes می باشند که  به کالس  متعلق  قارچ های میکروسکوپی خاکزی 

انواع گیاهان بازدانه، نهاندانه، سرخس ها و خزه ها رابطه همزیستی برقرار می نمایند.

:)Ectomycorrhizal Fungi( 12ـ قارچ های میکوریزی اکتو
قارچ های میکروسکوپی خاکی متعلق به کالس های Basidiomycetes و Ascomycetes که  با 
ریشه انواع گونه های درختی، درختچه ای و گاهی گیاهان علفی رابطه همزیستی برقرار می نمایند.

:)Propagule( 13ـ زادمایه
هر واحد یاخته ای که توانایی تشکیل یک جاندار کامل را دارا است. در مورد قارچ ها، واحد ممکن 
است یک اسپور جدا، مجموعه ای از اسپورها، هیف یا بخشی از یک هیف و یا ریشه های حاوی 

وزیکول و یا هیف قارچ باشد.

:)Viable spore( 14ـ اسپور فعال
از گذشت 40 ساعت در  اتالق می شود که پس  اندو  از اسپور قارچ های میکوریزی  انواعی  به 

محلول MTT )متیل تیازولید دی فنول تترازولیوم برومید( به فرمول:
(2H Tetrazolium bromideـdyphenil ـ5 و 2ـ(Thiazolyl ـ2ـDimethylـ4,5) ـ3)

به رنگ قرمز درآمده که نشان دهنده فعالیت فیزیولوژیکی اسپور می باشد.

:)Symbiotic effectiveness; S.E( 15ـ کارایی همزیستی
منظور از کارایی همزیستی، ظرفیت همزیستی سویه های ریزوبیومی است که براساس نوع آزمایش 

گلخانه ای از طریق فرمول زیر محاسبه می شود:
مقادیر ذیربط در گیاه شاهد ـ وزن خشک و یا نیتروژن جذب شده توسط گیاه تلقیح شده با باکتری

S.E. =___________________________________________________________________________________ × 100
مقادیر ذیربط در گیاه شاهد ـ وزن خشک و یا نیتروژن جذب شده توسط گیاه تیمار نیتروژنه
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:)Effectiveness/Efficacy( 16ـ اثربخشی
به میزان تأثیرگذاری یک کود زیستی بر عملکرد کمی و یا کیفی گیاه و یا ویژگی های خاک 

مورد آزمایش، اثربخشی اتالق می شود.

بذر را برای انجام عملیات تلقیح، آماده کند

روش تدریس:
• در مورد ضرورت آماده کردن بذر برای 

تلقیح توضیح داده شود.
• کشندگی قارچ کش های ضد عفونی کننده 
و اینکه ترکیبات مسی خود یک قارچ کش 

هستند توضیح داده شود.
• یادآوری گردد که وایتکس یک آب ژاول 
نسبتاً قوی بوده و می تواند در غلظت کم 
باعث از بین رفتن آلودگی  های میکروبی 

در سطح بذر گردد.
• هنگام عملیات آماده کردن بذر و در 
زیست  و  ایمنی  نکات  بذر،  تلقیح  ادامه 
و  یادآوری  مورد  برحسب  محیطی 
توأمان  انجام  که  مواردی  شود.  مراقبت 
نیست،  شدنی  بذر  ضدعفونی  و  تلقیح 

یادآوری گردد.
آب  با  شستشو  به  نیاز  که  بذرهایی   •
تشریح  هنرجویان  برای  را  دارند  ژاول 
از  بعد  بذرها  نمایید. ضرورت شستشوی 
ضد عفونی با آب ژاول توضیح داده شود 

و خطرات عدم این، عمل یادآوری گردد.

اطالعات کلی در مورد آب ژاول:
آب ژاول نام تجاری هیپو کلریت سدیم )ClNaO( است. محلول ناپایداری که در اثر حرارت و نور 
به تدریج خاصیت خود را از دست می  دهد. آب ژاول محلولی است از 10تا 16 درصد هیپو کلریت 
سدیم در آب. آب ژاول یک ماده معدنی است و خاصیت بازی دارد. هیپوکلریت سدیم، ترکیبی 
فوق العاده قوی است که درصد خیلی کمی   از آن )5    درصد( را در آب حل می کنند و با نام های 
مختلف و به عنوان سفیدکننده به بازار عرضه می کنند. بنابراین سفیدکننده ها و آب ژاول، همان 
محلول 5 درصد هیپوکلریت سدیم هستند. این محلول را برتوله، کشف کرد و چون نخست در 

محله ژاول پاریس تولید می شد، به آب ژاول معروف شد.

شستشوی بذرها قبل از آغشته سازی

خشک کردن بذر ها پس از شستشو
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موارد مصرف:
آب ژاول را برای گندزدایی و بوزدایی به کار می برند. از این ماده در صنعت به عنوان رنگ زدا و 
سفیدکننده پارچه و خمیر کاغذ استفاده می شود. در خانه ها برای ضدعفونی کردن سبزی ها و 

سفید کردن لباس ها به هنگام لباسشویی استفاده می  کنند.

اطالعات ایمنی:
بخارات این ماده سبب تحریک چشم و پوست می شود. خوردن این ماده ممکن است سبب 
تهوع، درد شدید معده، و در برخی موارد باعث مرگ شود. قابل انفجار نیست ولی مخرب الیه 

ازن است. هرگز بدون دستکش و ماسک دهانی استفاده نشود.

روش تدریس:
• در فرایند عملیات، کار گروهی را تشویق و مورد توجه قرار دهید.

• برای هر گروه، اجرای عملیات به طور کامل )از شروع تا پایان( در نظر گرفته شود.
• نکات اخالقی، ایمنی و زیست محیطی قبل از شروع کار، ضمن کار و در پایان کار، 

یادآوری و تذکر داده و رعایت آن را ناظر باشید.
• توصیه می شود ابتدا خود نمونه ای هر چند کوچک را به صورت الگویی تلقیح کنید 
سپس از فراگیران، تکرار آن را بخواهید. بروز خالقیت و نوآوری را نه تنها تحمل 

بلکه تشویق نمایید.

بذرها را با مواد تلقیحی، تلقیح کند.

توجهاز ضد عفونی بذرها پس از تلقیح با قارچ کش ها و ترکیبات مسی بپرهیزند. 
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جدول مقدار و نوع باکتری های آزادزی تثبیت کننده نیتروژن برای تلقیح محصوالت مختلف
برای انواع مایه تلقیح تجاری در ایران

نام تجاری ردیف
جمعیت مورد نوع باکتریمحصول هدفکود

نحوه مقدار مصرفادعا
مصرف

غالت و حبوبات، نیتروکارا1
107 سلول در آزوریزوبیومسبزی و صیفی

گرم
100ـ10 گرم برای 100 

کیلوگرم بذر
تلقیح 
بذری

107 سلول در آزوریزوبیومدرختان میوهنیتروکارا2

اطراف 4ـ2 گرم برای هر درختگرم
ریشه

108 سلول در ازتوباکتر+ ازوسپیربلومگندم و جونیترازین3

تلقیح 4ـ2 لیترمیلی لیتر
بذری

ازتوباکتر+ ازوسپیربلوم+ گندم و جوبیوفارم4
سودوموناس

108 سلول در 

میلی لیتر
2ـ1 لیتر در 100 

کیلوگرم بذر
تلقیح 
بذری

سوپر 5
نیتروپالس

غالت، حبوبات، 
سبزی، صیفی

ازوسپیربلوم+ سودوموناس+ 
باسیلوس

108 سلول در 

تلقیح 4ـ2 لیتر در هکتارمیلی لیتر
بذری

فسفونیترو 6
کارا

غالت، حبوبات، 
سبزی، صیفی

باسیلوس+ ازتوباکتر+ 
ازوسپیربلوم

1010 سلول 

در گرم
300 گرم برای هر 300 

کیلوگرم بذر
تلقیح 
بذری

غالت، سبزی، نیتروکسین7
107 سلول در ازتوباکتر+ ازوسپیربلومصیفی

میلی لیتر
4ـ2 لیتر برای مقدار 

بذر توصیه شده
تلقیح 
بذری

ازوسپیربلوم+ محصوالت مختلفرشدافزا8
سودوموناس+ باسیلوس

107 سلول در 

محلول 2 لیتر برای هر هکتارمیلی لیتر
پاشی

به نمونه ای از برچسب یک کود بیولوژیکی دقت کنید. بدیهی است که بخش بزرگی از 
اطالعات، تبلیغات است. به همین علت نام و نشان کود حذف شده است. شما می توانید 

انواع مختلفی را بررسی و ضمن تحقق هدف درس، راستی آزمایی هم کرده باشید.
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کود بیولوژیک ................ )نخود(
Mesorhizobium ciceri :ماده مؤثره

108 :)Cfu( تعداد سلول زنده در هر میلی لیتر
از  مجموعه ای   ................ بیولوژیک  کود  میلی لیتر  هر  در  باکتری ها  از  یک  هر  از  زنده  سلول 
مؤثرترین باکتری های هم زیست ریشه نخود می باشدکه از خاک های ایران جمع آوری و خالص 

گردیده است.
مزایای استفاده از کود ................:

• کاهش مصرف کودهای شیمیایی ازته به 
میزان حداقل 60 درصد

• کنترل بیماری های قارچی خاکزی
• افزایش جذب فسفر خاک

• تولید هورمون های محرک رشد گیاه
• افزایش حجم ریشه گیاه

• افزایش وزن هزار دانه

• افزایش عملکرد محصول در واحد سطح
• کاهش هزینه های تولید به دلیل کاهش 

مصرف کود شیمیایی
افزایش عملکرد  به دلیل  افزایش درآمد   •

محصول در واحد سطح
• دوستدار محیط زیست

مقدار و نحوه مصرف: 
کود ..... را به صورت بذرمال )تلقیح بذر( در محصول نخود طبق جدول زیر می توان مصرف نمود:

روش مصرف:
روش مصرف بذرمال: بذور مورد نیاز برای یک هکتار را روی پالستیک تمیز و یا درون بشکه دوار 
)همانند مخزن دستگاه بتون ساز( ریخته، پودر سفید همراه جعبه را در دو لیتر آب کاماًل حل کرده و 
به بذرها اضافه نمایید تا بذرها کاماًل چسبناک شوند سپس کود ..... را تدریجاً روی بذر بپاشید. بذر را با 
دست و یا حرکت دادن بشکه دوار کاماًل با ..... مخلوط نمایید. پس از خاتمه عملیات تلقیح بذر، آن را 

در سایه پهن کنید تا بذرخشک شود. بذرهای تلقیح شده آماده کشت می باشند.
شرایط نگاهداری:

کود ................ را در انبار خشک و خنک، دور از تابش نور خورشید نگاهداری نمایید. در شرایط 
انبار با درجه حرارت 15 تا 20 درجه سانتیگراد کود ................ را می توان به مدت 6 ماه نگاهداری 

نمود. برای نگاهداری طوالنی یکسال، کود ................ را در 4 درجه سانتیگراد نگاهداری نمایید.

احتیاط های الزم:
انسان، جانوران خونگرم و حشرات مفید و زنبور عسل و  بر  اثر سوء  ................ هیچ گونه  کود 

میکروارگانیسم ها و جانوران مفید خاک و آب ندارد.
برای اختالط بذر با کود ................ استفاده از دستکش توصیه می گردد. هنگام اجرای عملیات 
تلقیح بذر، از خوردن، نوشیدن و کشیدن سیگار خودداری نمایید. پس از خاتمه عملیات دست و 

صورت را با آب و صابون شستشو نمایید.
ظروف کود ................ را دور از دسترس کودکان نگاهداری نمایید.

 ......................... از یخ زدن کود  انبارداری  مراحل  و طی  نقل  و  هنگام حمل 
جداً خودداری گردد.

توجه
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مشاهده عملکرد فراگیر در فرایند تلقیح بذر:
)دقت، سرعت، رعایت اصول بهداشتی و زیست محیطی، کاربست اصول ایمنی، هماهنگی 
و کارگروهی در آماده کردن بذر برای تلقیح، تهیه مواد تلقیحی، آماده کردن مواد برای 

مصرف، تلقیح کردن بذر، جمع آوری و ساماندهی وسایل، مواد و پسماندها و...(

ارزیابی نمونه کار انجام شده:
)یکنواختی پوشش، ساماندهی باقی مانده ماده تلقیحی، پسماند ها و...(، مطلوب بودن 

محل و روش نگهداری بذر

سنجش گزارش و مستندات ارائه شده توسط فراگیر:
کارپوشه، گزارش شفاهی، سایر مستندات )عکس و ...(

فرم های چک لیست:
سنجش فراگیران در فرایند انجام عملیات.

ارزشیابی


