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فصل 3

پرورشدهنده سبزي وصيفي

معموالً پس از رویش بذرها یا مستقرشدن منشاها
در صورتی که مشاهده شود قسمتی از مزرعه بوته
کافی ندارد و کشت کام ً
ال یکنواخت نيست ،باید آن
قسمتها را واکاری کرد برای این کار با کاشتن نشا و
یا مقداری بذر خيسانده شده ،میتوان بوتههای مورد
نياز را تامين کرد .معموالً این کار در زمينهای کوچک
انجام میگيرد .اگرد مواقعی ،در اثر پایين بودن قوه
ناميه بذر ،حمله آفات (ملخ و کرم رهه) و سرمازدگی،
قسمت اعظم مزرعه بدون گياه باشد ،الزم است که به
فوریت تمام مزرعه دوباره از همان بذر و یا بذر دیگر
کاشته شود.
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واکاری

مقدمه

معموالً پس از رويش بذرها يا مستقرشدن نشاها در صورتی كه مشاهده شود قسمتی از مزرعه بوته كافی ندارد و
كشت كام ً
ال يکنواخت نیست ،بايد آن قسمتها را واكاری كرد .برای اين كار با كاشتن نشا و يا مقداری بذر خیسانده
شده ،میتوان بوتههای مورد نیاز را تأمین كرد .معموالً اين كار در زمینهای كوچك انجام میگیرد .اگر در مواقعی ،در
اثر پايین بودن قوه نامیه بذر ،حمله آفات (ملخ و كرم رهه) و سرمازدگی ،قسمت اعظم مزرعه بدون گیاه باشد ،الزم است
كه به فوريت تمام مزرعه دوباره از همان بذر و يا بذر ديگر كاشته شود.

استاندارد عملکرد
واكاري  2000بوته يا 100مترمربع در يك روز كاري در شرايط مطلوب
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واكاری
واكاری عملی عکس تنككردن است.
كاشتن دوبارۀ قسمتهايی از زمین را كه به تعداد
كافی در آن گیاه سبز نشده ،واكاری گويند.

عوامل اقليمی:

1ـ سرما و یخبندان
اگر اغلب سبزیهای فصل گرم (بادمجان ،كدو و
گوجه فرنگی) را در اوايل بهار زودتر كشت كنید ،هوای
سرد و يخبندان مانع سبز شدن گیاهان میشود .كلم
يکی از سبزیهای فصل سرد است و سرما را تا حدودی
تحمل میكند.
2ـ تگرگ
تگرگ يکی از عوامل اقلیمی سبز نشدن يا از بین
رفتن گیاهان است.
3ـ خشکی و گرمای هوا
اثر خشکی و گرمای بیش از حد برای بسیاری از
سبزیهای فصل سرد مناسب نمیباشد و باعث از بین
رفتن و يا زودتر بهگل نشستن آنها میشود .بادمجان
يکی از گیاهان فصل گرم است و گرمای هوا را تا
حدودی تحمل میكند.
4ـ رطوبت زیاد
رطوبت زياد باعث
پوسیدن ريشۀ گیاه
و توسعۀ بیماریهای
قارچی میشود.
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5ـ اثر باد
خسارت باد بر محصول سیبزمینی
عوامل گياهی:
ضعف قوه نامیه يا قدرت نامیه (چپ) و زيادی آن (راست) در سبز شدن بذرهای
بسیار مؤثر است.
بذرهای بعضی از گیاهان ممکن است پوک بوده باشند و به همین دلیل بعد
از استقرار در خاک يا اص ً
ال جوانه نمی زنند يا ممکن است جوانه زده ولی سر از
خاک در نیاورند.
عوامل جانوری:
جوندگان از آفات مضر محسوب میشوند برخی از پرندگان مثل كالغ بذرهای
را میخورند گیاهان تغذيه میكند.
آبدزدک از ريشه و طوقه مورچه بذرها را خورده يا جمعآوری میكنند.

هميشه پيشگيری بهتر از مبارزه با آفات است.
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عوامل خاکی
در زمین سله بسته بذر سبز نمیشود .سلهشکنی بهويژه در زمینهای رسی ضروری است.

همیشه بايد پیش از كشت بذر يا نشا زمین را بهخوبی تسطیح كنیم .در غیر اين صورت ،در موقع واكاری بايد
عمل تسطیح بهدقت انجام گیرد و بعدا ً اقدام به كشت مجدد شود.
عوامل مکانيک
1ـ منظم نبودن ماشینهای كارنده يا رديفكار 2ـ عدم استقرار بذر
راهكار :بررسی و يافتن علت سبز نشدن بذرها .برای جلوگیری از كاهش عملکرد و هدر رفتن هزينه و وقت تنظیم
ماشین و يا واكاری.

ف ّعالیت
عملی

مزارع سبزیها و صیفیهای هنرستان يا زمین های اطراف خود را مشاهده و بررسی كنید .آيا تراكم بوتهها
مناسب است .آيا زمینهای فوق به واكاری نیاز دارد؟ دلیل عدم سبز نکردن بذرها يا نشاها چه بوده است؟ گزارش
كامل و جامعی تهیه و به هنرآموز خود ارائه دهید.

زمان واكاری
همه روزه از زمین سبزی يا صیفی بازديد كرده و به محض مشاهدۀ خالی بودن بعضی از قسمت های زمین با نشا
نسبت به واكاری اقدام كنید.
زمان واکاری:
بالفاصله بعد از سبز کردن بذرها یا اطمينان از خشک شدن نشاها در زمين اصلی
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روشهای واکاری

روش های واكاری

کاشت بذر در فواصل خالی بوتهها

کاشت نشا در قسمتهای خالی زمين

از بوته های اضافی حاصل از تنک کردن هم می توان برای واکاری استفاده کرد.
فعالیت
عملی
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به روش کاشت بذر
1ـ قطعه زمین سبزی كاشته شده در قبل را كه نیاز به واكاری دارد ،انتخاب كنید
2ـ مقدار بذر مورد نیاز برای واكاری را پیش بینی كرده و تهیه كنید.
3ـ بذرهای را در الی پارچه با كیسه مرطوب قرار دهید تا جوانه بزنند.
4ـ بذرهای جوانه زده را با احتیاط به وسیله شفره يا بیلچه در محل های خالی بکاريد.
5ـ بالفاصله زمین واكاری شده را آبیاری كنید.
6ـ از مراحل مختلف كار گزارش تهیه و به هنرآموز خود ارائه دهید( .عکس و تصاوير).
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فعالیت
عملی

به روش کاشت نشا
1ـ قطعه زمینی را كه قبال نشاكاری كرده بوديد و نیاز به واكاری دارد ،انتخاب كنید.
2ـ قطعه زمین فوق را برای عملیات واكاری آبیاری كنید (جوی ها را از محل داغ آب پر كنید).
3ـ نشاء مورد نیاز را تهیه كنید.
4ـ زمین خزانه را از هر جهت برای انجام عملیات انتقال مهیا كنید.
5ـ نشاهای خوب و سالم را بعد از فراهم شدن شرايط انتقال از خزانه به زمین اصلی انتقال دهید و بکاريد.
6ـ از مراحل مختلف واكاری گزارش تهیه كرده و به هنر آموز خود ارائه دهید.
در صورت سبز نشدن اكثر بذر يا نشاها،كاشت مجدد در كل زمین الزم است.
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ارزشيابی شایستگی واکاری
 1شرح کار:
1ـ آماده سازی بذر 2ـ آماده سازی بستر سبزی 3ـ بذر ريزی يا نشا كاری 4ـ پوشاندن بذر  5ـ آبیاری
 2استاندارد عملکرد:
واكاري  2000بوته يا 100مترمربع در يك روزكاري در شرايط مطلوب
شاخص ها:
كاشت بذر سبزی يا نشا و انجام واكاري
 3شرایط انجام کار و ابزار و تجهيزات:
شرایط  :مزرعه سبزی ـ تأمین بذر يا نشا مورد نیاز ـ زمان مناسب كاشت
ابزار و تجهيزات :لباس كار ـ وسايل ايمني فردي ـ سموم مجاز قارچ كش ـ كود دامي ـ خاک ـ بشکه ـ بیل ـ فرغون ـ خط كش
كاشت ـ ريسمان ـ قیچي باغباني
 4معيار شایستگی:
مرحله كار

رديف

حداقل نمره قبولی از 3

1

جمع آوري بقاياي خشك شده گیاهان

1

2

تهیه بذر

1

3

آماده سازي بذر

2

4

آماده سازي بستر

2

5

كاشت مجدد

2

شايستگیهای غیرفنی ،ايمنی ،بهداشت ،توجهات زيست محیطی
و نگرش:
تصمیم گیری ـ مديريت مالی ـ مديريت زمان ـ درستکاری
ميانگين نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی 2 ،می باشد.
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نمره هنرجو

2
*
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تنك
مقدمه

فرايند تُنك كردن ( )Thinningگیاهان كاری ظاهرا ً سختی است كه مجبور هستیم در كشت سبزي و صیفي با
آن رو به رو شويم .آگاهی از زمان مناسب برای تُنككردن و چگونگی انجام اين كار برای سالمت گیاهان و موفقیت
كار اهمیت زيادی دارد .عمل تُنككردن گیاه به اين منظور انجام میشود كه فضای كافی برای رشد گیاهان فراهم
شود و گیاهان بتوانند همه مواد الزم برای رشد مناسب خود از جمله رطوبت ،نور ،مواد مغذی و غیره را دريافت كنند
بدون اين كه الزم باشد با گیاهان ديگر بر سر اين منابع رقابت داشته باشند .هنگامی كه گیاهان را تُنك میكنید،
به بهبود گردش هوا در اطراف آنها نیز كمك میكند .اگر گیاهان خیلی به هم نزديك باشند جريان هوا بین آنها
محدود شده و ممکن است بیماریهای قارچی بهخصوص در صورت مرطوبماندن برگها به مدت طوالنی ،ايجاد
شده و گسترش پیدا كنند.

استاندارد عملکرد
فرد در شرايط مناسب آب و هوايی مساحت  1000تا  2000متر مربع را در يك روز كاری تنك نمايد.
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تنکكردن
برداشت خود را از تصوير مقابل در يك سطر
توضیح دهید.

تراكم بوته
تعداد بوته در واحد سطح زمین را تراكم بوته گويند .تراكم بوته اثرات زيادی بر عملکرد محصول دارد .بطوری
كه گاهی تراكم بوته را عامل رقابت مینامند .يعنی هرچه عملکرد كل بوتهها در واحد سطح بهعلت افزايش تعداد
بوتهها افزايش میيابد ،كاهش وزن هر بوته اين افزايش را خنثی میكند .لذا دانستن عوامل مؤثر بر تراكم بوته حائز
اهمیت میباشد.
گفت وگو
کنید

چرا بايد بوتههای مزرعه را تنك كرد؟

مساحت مستطیل در شکل
مقابل  1مترمربع است

8

10
7

9
6

5

2
4

1

تراكم بوته در اين زمین 10 ،بوته در
هر مترمربع است

3

چرا بايد بوتههای مزرعه را تنك كرد؟

ضرورت تنکكردن

پس از كاشت بذر و پس از انجام اولین آبیاری در مزرعه ،گیاهچهها سر از خاک بیرون میآورند .در بعضی از
موارد مشاهده میشود كه  2تا  3بذر در يكجا كه در نتیجه بذر پاشی زياد در واحد سطح میباشد ،سبز میشوند
(شکل الف):
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الف) تراکم بوته دو برابر تعداد مورد نياز است
(تراکم نامطلوب)

ب) تراکم بوته به تعداد نياز است (تراکم مطلوب)

پرورش دهندة سبزی و صیفی

برای اينکه تراكم بوتهها در شکل الف به حد استاندارد
برسد ،بايد نصف بوتهها را تنك كرد.
حذف بوتههای اضافی را تنككردن مینامند.
تنك كردن بوتههای اضافی پس از برطرفشدن
خطرات احتمالی تگرگ ،سرما يا يخزدگی ضروری است؛
چون:

تنككردن بر عکس واكاری میباشد اما هدف هر دو
عملیات يکی بوده و آن هم به حداستاندارد و مطلوب
رساندن تعداد بوتهها در واحد سطح يا طول (در كشت
رديفی يا خطی) میباشد.
در صورت تراكم باال در استفاده از عوامل محیطی بین
بوتهها رقابت پیش خواهد آمد.
پژوهش
کنید

هنرجويان درحین بازديد از مزارع مختلف در منطقۀ تحصیلی و زندگی خود ،بررسی كنند كه به چه داليلی
بذر بیشتری نسبت به حد استاندارد در زمین پاشیده يا كاشته میشود و سپس گزارش مربوط به آن را در كالس
ارائه دهند.
علت تنککردن

گفت وگو
کنید

دربارۀ علت تنككردن گفتوگو كنید.

تنككردن سبزیها و صیفیها مانع بروز رقابت بین بوتهها از نظر دريافت نور و مواد غذايی میشود و از طرف
ديگر تنكنکردن باعث كاهش تهويه و افزايش رطوبت و در نتیجه افزايش بیماریهای گیاهی و باالخره كاهش
عملکرد محصول میگردد .بنابراين بهمنظور افزايش عملکرد و تولید محصول با كیفیت باال بايد نسبت به تنككردن
مزرعه اقدام كرد.
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1ـ فواید تنککردن
گفت وگو
کنید

دربارۀ فوايد تنككردن بحث و گفتوگو كنید.

اثر نور در گیاهان1 :ـ عمل متابولیسم 2ـ فتوسنتز 3ـ تنظیم رشد گیاه 4ـ تولید مواد پروتئینی و گلوسیدها(قند)
5ـ مرحله زايشی گیاه 6ـ فتوتروپیسم
بطور كلی گیاهان مختلف برای گلدهی بهطول روزهای مختلفی احتیاج دارند و در اين ارتباط به گروههای زير
تقسیم میشوند:
الف ـ گیاهان روز كوتاه :برای گلدهی بهروز كوتاه و در واقع بهشب بلند احتیاج دارند ( 10الی  12ساعت)؛ مانند:
مارچوبه ،باقال ،لوبیا ،هويج و سیبزمینی
بیتفاوت

روز بلند

روز کوتاه

گوجهفرنگی

پياز

باقال

گوجهفرنگی

پياز

باقال

نصف شب
 6عصر

 6صبح
ظهر
اول تابستان
نصف شب

 6عصر

 6صبح
ظهر
آخر پایيز

ب ـ گیاهان روز بلند :نباتاتی هستند كه برای گلدهی به روز بلند و شب كوتاه نیاز دارند (  14الی  18ساعت)؛
مانند اسفناج ،پیاز ،كلم ،شلغم ،انواع كدوئیان.
ج ـ گیاهان بی تفاوت (روز خنثی) :اين گونه گیاهان به طول روز حساس نیستند و در هر طول روزی كه
قرار بگیرند گل میدهند؛ مانند گوجه فرنگی.
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کاهش ذخایر غذایی در گياهان

اثرات نور کم

بهوجود آمدن برگهای نازک و ساقههای طویل
کاهش کيفيت محصول در اکثر سبزیها
افزایش کيفيت محصول در بعضی سبزیها (کاهو ،کرفس ،ریواس)
رقابت بين رشد برگها و ساقه
کوزهای شدن کلم قمری
بيضی شدن تربچه درحد نامتعارف و یا شکل نگرفتن ریشه و کاهش
مقاومت در برابر بيماریها
تشکيل گلهای کمتر در گوجهفرنگی و یا ناپایداری و ریزش
گلها

پرسش :چرا ارقام مختلف گياهان در داخل یک گونه نيز در کشتهای زمستانه به یک صورت عمل
نمیکنند؟
پاسخ:
1ـ استفادة ناچيز از انرژی نورانی
2ـ شدت تنفس
3ـ توليد برگ

4ـ نسبت سطح برگ به وزن برگ
5ـ روش کشت گياهان
6ـ تغييرات مختلف واکنشهای فيزیولوژیکی
رشد؛ مانند نورگرایی و بهاره کردن

نورگرايی ( :)Phototropismتمايل اندام هوايی گیاه به سمت نور
انتخاب ارقام مناسب زمانی كه نور كم است ،اهمیت بسیار دارد.
بهارهكردن ( :)Vernalizationواداركردن گیاه به گلدهی با قراردادن آن در معرض سرمای زمستانی
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پژوهش
کنید

هنرجويان با قراردادن چند گلدان از يك نوع گیاه در تاريکی ،سايه و نور مستقیم آفتاب اثرات نور را برروی
گیاه مشاهده و تغییرات و نحوۀ رشد و نمو هر گلدان را ضمن مشاهده ،يادداشت و گزارش مربوط به آن را در
كالس درس ارائه دهند.
 2ـ عدم تهویه در منطقه رشد و نمو گياهان

گفت وگو
کنید

در مورد متناسبكردن هوا و تهويه در منطقه رشد و نمو گیاهان بحث و گفتوگو كنید.

اکسيژن 20

نيتروژن 78

درصد

درصد

دیاکسيدکربن و سایر گازها  0/3درصد
گازهای خنثی (عمدت ًا آرگون)  0/97درصد
بخار آب  1درصد
گفت وگو
کنید

كدام گازها در رشد و نمو گیاهان تأثیر بیشتری دارند؟

گیاهان با عمل فتوسنتز گاز کربنیك را
گرفته و اکسیژن پس می دهند.
کسی

ا
کسی
ژن
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ا

ک

ربن

ژن

ترکيب هوای طبيعی
تعدادی از گازهای مهم در نمودار باال
آمده است.
الف) اکسيژن :برای تنفس انسان و
ساير موجودات هوازی ضروری است.
ب) ازت (نيتروژن)
نیتروژن در تركیب مواد آلی از جمله
كلروفیل يا سبزينۀ گیاه نیز وجود دارد.
ج) گازکربنيک
گاز مهمی است كه در عمل كربنگیری
برای ساختن قندها دخالت دارد.

ترکیب اکسیژن با عناصر دیگر را
اکسیداسیون می گویند.
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گازكربنیك حرارت زياد آفتاب را گرفته و در سرما اين حرارت ذخیره شده را پس میدهد.
کاهش فتوسنتز

کاهش گازها در اکوسيستم گياهی

جریان نيافتن هوا

غلظت گازكربنیك در شرايط تابش نور شديد در مناطق سبزیكاری >  250قسمت در میلیون است.
غلظت گازكربنیك در شرايط تابش نور شديد در مزارع سبزیكاری حدود  150قسمت در میلیون است.
غلظت زياد گازكربنیك در پرورش سبزیها و صیفیهای گلخانهای دارای اهمیت زيادی است.
تهويه اجباری در گلخانهها باعث كاهش سريع رطوبت خواهد شد.
3ـ رطوبت مناسب

گفت وگو
کنید

رطوبت چه تأثیراتی در رشد و نمو سبزیها و صیفیجات دارد؟
با افزايش هوا و كاهش تعرق و ظرفیت باالی آب ،گیاهان به حداكثر توان رشد دست میيابند.
كاشت سبزیها و صیفیجات در مناطقی كه نزديك به دريا ،درياچه و ساير مناطق مرطوب هستند بهدلیل
رطوبت هوا بسیار مناسب است؛ از طرفی رطوبت خیلی زياد هم برای گیاهان مناسب نیست زيرا موجب بروز
بیماری در گیاهان (مانند گوجهفرنگی) میشود.
4ـ کاهش رقابت بين بوتهها

گفت وگو
کنید

اگر تعداد بوتهها در واحد سطح بیش از حد استاندارد باشد ،چه اتفاقی میافتد؟
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 5ـ حداکثر استفاده از امکانات مؤثر در رشد
گفت وگو
کنید

چرا آفات ،بیماریها و علفهای هرز به بوتههای ضعیف بیشتر خسارت میزنند؟
6ـ سهولت سایر عمليات داشت و برداشت

گفت وگو
کنید

پژوهش
کنید

تراكم باالی بوتهها (فاصله كمتر از حد بین آنها) مانع انجام عملیات داشت و برداشت میشود.

هنرجويان دو مزرعۀ تنك شده و نشده را از نظر عملکرد محصول (كمی و كیفی) مقايسه و گزارش مربوط به
آن را به هنرآموز خود ارائه دهند.

عوامل مؤثر در ایجاد تراكم بیش از حد مطلوب بوته
عوامل زيادی در ايجاد تراكم بیش از حد مطلوب بوتهها در واحد سطح وجود دارد كه مهمترين آنها به شرح ذيل
میباشد:
عوامل مؤثر بر ايجاد تراكم بیش از حد مطلوب
1ـ نحوه آبیاری 2ـ میزان دريافت نور 3ـ ضدعفونی بذر 4ـ استفاده از قیم 5ـ عملیات مديريتی در مزرعه
 6ـ وضعیت حاصلخیزی خاک 7ـ طول دوره رويش گیاه  8ـ زمان و روش كاشت 9ـ عوامل اقلیمی 10ـ قوه نامیه بذر
11ـ نوع بذر 12ـ حجم بوته
زمان مناسب كاشت1 :ـ عدم نیاز به كشت بذر زياد 2ـ نامساعد بودن شرايط جوی 3ـ عدم خطرات آفات
داليل كاشت بیش از حد بذر1 :ـ عدم اطمینان از رويش تمام بذرها 2ـ احتمال از بین رفتن بذر در اثر عوامل
جوی
گفت وگو
کنید
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در مورد عوامل موثر در ايجاد تراكم بیش از حد مطلوب بوتهها در واحد سطح بحث و گفتوگو كنید.

پرورش دهندة سبزی و صیفی

قوه ناميه بذر:
قوة ناميه پایينتر از حد استاندارد
کاشت تعداد بذر بيشتر

نوع بذر:
تخمكدو چون دارای چربی است؛ احتمال پوسیدنش در خاک زياد است.

توليد چندین بوته
از یک بذر

کاشت بذر پلیژرم

ميوههای بههم چسبيده
چغندر و اسفناج

نوع رقم:

ارقام پر رشد يك نوع سبزی نسبت به ارقام كم رشد آن به بذر كمتری در واحد سطح نیاز دارند.
رقم گوجهفرنگی ایرلی گرل ( :)Early girlدارای رشد نامحدود ( )Indeterminateاست و نیازی به قیم ندارد.
رقم گوجهفرنگی پاکوتاه رینر ( :)Reinerدارای رشد محدود ( )Determinateاست و احتیاج بهقیم و فضای
زيادتری برای رشد دارد و برداشت آن سخت است.
حجم بوتهها
تراكم بوتههای پیاز (دارای شاخ و برگ كم) در واحد سطح ،چندين برابر هندوانه (دارای شاخ و برگ زياد) در نظر
گرفته میشود
طول دوره رویش گياه:
ـ دوره رويش كوتاه تراكم بیشتر ـ دوره رويش طوالنی تراكم كمتر
نحوة آبياری:
روش قطرهای:

بذر ضعيف ،ناخالص و یا

تراکم باال

قوةناميۀ کمتر :تراکم باالتر
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وضعيت حاصلخيزی خاک:

روش نشتی:

زمين حاصلخيز و یا زمين دیم:

تراکم پایين

تراکم پایين

عمليات مدیریتی در مزرعه:
لزوم كمكردن تراكم بوتهها
انجام درست عملیات زراعی (آبیاری،
سلهشکنی ،تنك ،وجین و)...
عدم استفاده از قیم
دريافت نور بیشتر توسط گیاه
دورۀ رويش طوالنی
آبیاری نشتی
زمین حاصلخیز
بذر مرغوب
ارای شاخ و برگ زياد
اطمینان از رويش تمام بذرها

شکل :4مقایسۀ وضعيت رشد بوتهها در دو حالت تراکم باال (راست) و پایين (چپ).

استفاده از قيم:
ميزان دریافت نور:

محاسبۀ تعداد بذر الزم در واحد سطح
برای تهیۀ بذر ابتدا بايستی تعداد و يا وزن بذر مورد نیاز را تعیین كنید .حال اگر فواصل كشت بذرها مشخص
باشد ،بهراحتی با فرمول زير میتوان تعداد بذر يا بوتۀ الزم در واحد سطح را بهدست آورد:
مساحت (مترمربع)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = تعداد بوته
فاصلۀ رديفها (متر) × فاصلۀ بوتهها (متر)
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اگر فرض كنیم كه فاصلۀ بوتهها  40و فاصلۀ رديفها از هم  50سانتیمتر باشد ،طبق فرمول فوق تعداد بوته در
هر هکتار ( 10000مترمربع)  50000بوته خواهد بود:
بوته در هکتار 10000÷)0/40 × 0/50( = 50000
محاسبه
کنید

پژوهش
کنید

اگر فاصله بوتههای يك نوع صیفی  30سانتیمتر و فاصله رديفها  45سانتیمتر باشد ،تعداد بوتهها در  2هکتار
چه تعداد بايد باشد؟
هنرجويان پژوهش كنند كه ايجاد تراكم بیش از حد مطلوب و غیراستاندارد در كشت سبزیها و صیفيها در
منطقه تحصیلی و زندگی خود به دلیل كدام عوامل است و گزارش مربوطه را در كالس درس ارائه دهند.

مراحل رشد گیاه :

هنرجويان با استفاده از منابع مکتوب و غیرمکتوب و همچنین بازديد میدانی در مورد مراحل رشد گیاه شامل
تعداد برگ بوته ،اندازۀ بوته و غیره بررسی و تدبركرده و نتايج را در كالس ارائه كنند.
زمان مناسب تنککردن

گفت وگو
کنید

در مورد زمانهای مناسب تنككردن بحث و گفتوگو كنید.

زمان تنک :هنگام عصر ،زمین مرطوب ،مرحله  2تا  4برگی

برگهای واقعی

 7/5 cmتا 5
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حذف بوتههای مریض
(مانند بيماری ویروسی موزائيک
خيار و یا بيماری قارچی بوته ميری)
در هنگام تنک ضروری است

چنانچه احتمال بروز آفت خاص ،يخبندان يا تگرگ وجود دارد ،بهتر است تنك در دو نوبت انجام گیرد.
پژوهش
کنید

هنرجويان در منطقۀ تحصیلی و زندگی خود پژوهش كنند كه كشاورزان در چه زمان يا زمانهايی و در چه
مرحلهای از رشد سبزی يا صیفی نسبت به تنككردن اقدام میكنند و سپس گزارش خود را در كالس درس
ارائه دهند.
عالمتگذاری محلهای مورد نياز تنک
وسيلۀ گمانه زنی

با استفاده از چارچوب يا حلقۀ گمانهزنی بهصورت تصادفی در مزرعه در اندازهگیری تراكم بوته در صورت دانستن
مساحت چارچوب يا حلقۀ گمانه زنی و شمارش تعداد بوتهها در داخل آن با يك تناسب ساده میتوانید تراكم بوته
را محاسبه كنید.
محاسبه
کنید
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تعداد بوتههای مزرعهای را با استفاده از روش عالمتگذاری (چارچوب گمانه يا حلقۀ گمانه) محاسبه كنید و
سپس آن را با استاندارد تعداد بوتههای آن سبزی يا صیفی مقايسه كنید.
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فعالیت
عملی

تعيين مناطق پرتراکم بوته در مزرعه
وسایل مورد نياز:
1ـ لباس كار 2ـ چارچوب گمانه يا حلقۀ گمانه
مراحل انجام کار:
1ـ لباس كار خود را بپوشید2 .ـ با دقت و بدون لهكردن بوتهها وارد مزرعه شويد3 .ـ وضعیت رويش بوتهها
را از نظر تراكم بررسی كنید4 .ـ تعداد بوته در واحد سطح يا طول را با استفاده از چارچوب گمانه يا حلقۀ گمانه
بررسی كنید5 .ـ با توجه به استاندارد كشت گیاه موردنظر (تراكم مطلوب بوته در واحد سطح يا طول) نظرخود را
درخصوص نیاز يا عدم نیاز مزرعه به تنك به هنرآموز بگويید6 .ـ اقدامات و يافتههای خود را جمعبندی و گزارش
مربوط به آن را تهیه و به هنرآموز تحويل دهید.

روش های تنکكردن
عوامل مؤثر بر تنککردن1 :ـ سطح زير كشت 2ـ روش كاشت 3ـ مرحله رشد گیاه
روش های تنککردن 1 :ـ دستی 2ـ ماشینی
1ـ روش دستی
تنككردن دستی دارای كیفیت خوبی است زيرا بوتههای ضعیف حذف میشوند و دو بوته در كنار هم باقی
نمیمانند و در نتیجه به بوتههای باقیمانده آسیب نمیرسد .روش دستی در كاشت پراكنده و غیررديفی انجام
میگیرد .در بسیاری از موارد برای جلوگیری از آسیب به ريشه بوتههای باقیمانده ،بريدن و قطع كردن بوتههای
اضافی با چاقو يا حتی ناخن صورت میگیرد .البته عیب تنككردن دستی هزينه باالی آن ،طوالنی بودن مدت
عمل و ضرورت مهارت و دقت كارگر است .تنككردن بايد با دقت و همراه با صبر و حوصله انجام گیرد تا بتوان به
حداكثر محصول دست يافت.

ابزار و وسایل دستی تنک کردن
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بهتر است عمل تنككردن را با ناخن انگشت و يا يك قیچی انجام دهید و بوتهای را كه بايد حذف شود از نزديکی
سطح زمین قطع كنید.

گیاهان غیرنشائی را برای تنككردن ،بهجای كندن آنها بهتر است با استفاده از ناخن دست ،كارد ،قیچی و امثال
آن از سطح زمین قطع كنید.
سبزیهای برگی و ريشهای چندان به تنك حساس نیستند و آنها را میتوان در موقع تنككردن با دست از زمین
كند.

 3تا  4هفته

برای زمانهايی كه احتمال بروز برخی آفات ،خطر يخبندان يا تگرگ است ،توصیه میشود تنككردن در دو
مرحله انجام گیرد.
در سبزیهای ريشهای ،بهتر است زمین را آبیاری كرده و پس از گاو رو شدن تنك كنید.
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جدول اندازة مناسب فاصلۀ بوتهها و بين ردیفهای بعضی از سبزیها و صيفیجات به سانتیمتر
ردیف

نام سبزی یا صيفی

فاصله بين بوتهها

فاصله بين ردیفها

1

پیاز بذری(گیاهان پیازی)

7/5

30

2

هويج(گیاهان ريشهای)

2/5

30

3

خیار(كدوئیان)

45

45

4

خربزه(كدوئیان)

90

90

5

بادمجان(از خانوادۀ گوجه فرنگی)

45

45

6

اسفناج (سبزی برگی)

2/5

45

7

گوجه فرنگی(از خانوادۀ گوجه فرنگی)

60

60

الزم است پس از تنككردن ،خاک اطراف بوتههای باقیمانده را به آرامی كمی سفت كنید .اگر گیاهان اضافی
حاصل از تنك قابل نشاء در زمین ديگری نیستند ،بايد آنها را جمعآوری و از مزرعه خارج سازيد .در غیر اين صورت
ممکن است بوی آنها موجب جلب حشرات آفت بهسمت مزرعه شود .پس از انجام عملیات تنك توصیه میشود
كه برای تقويت بوتههای باقیمانده يکبار ديگر آبیاری صورت گیرد .اين كار باعث میشود كه خاک ،دوباره اطراف
ريشهها را پر كند.

انجام عمليات تنک کردن به روش دستی
ف ّعالیت
علمی

تنککردن به روش دستی
مواد و وسایل مورد نياز:
1ـ لباس كار 2ـ وسايل ساده و دستی تنككردن مانند چاقو ،قیچی ،بیلچه 3ـ فرغون 4ـ بیل (برای مرتب
كردن جویها و پشتهها)
مراحل انجام کار:
 1ـ لباس كار خود را بپوشید.
 2ـ رطوبت مزرعه را از نظر گاو رو بودن بررسی كنید.
 3ـ وسايل و ابزار مربوط به تنككردن را از انبار واحد آموزشی تحويل بگیريد.
4ـ با توجه به نکات مربوط به تعیین مناسبترين زمان تنككردن بوتهها وارد مزرعه شويد.
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5ـ قسمتهای مختلف مزرعه را از نظر تراكم بررسی كنید.
6ـ در نقاط پرتراكم (تراكم بیش ازحد استاندارد و مطلوب) بوتههای قویتر و شادابتر را شناسايی كنید.
7ـ بوتههای اضافی را با رعايت و مراقبت و حفظ بوتههای قوی و شاداب ،حذف كنید.
8ـ بوتههای اضافی را جمعآوری و از آنها برای تهیه كود كمپوست استفاده كنید و در غیر اينصورت نسبت
به حذف و انهدام آنها اقدام نمايید.
9ـ سطح مزرعه را از نظر جویها و پشتهها كه در اثر عملیات تنك تغییر پیدا كردهاند ،مرتب كنید.
10ـ جویهای آبیاری مزرعه را بازسازی كنید.
11ـ وسايل و ابزار را تمیز و به انبار واحد آموزشی تحويل دهید.
12ـ عملکرد و يافتههای خود را ثبت و به هنرآموز گزارش كنید.
توجه

در حین عملیات تنك ،نکات ايمنی و بهداشتی را رعايت كنید.
2ـ روش مکانيزه
مشکل گرانی دستمزد و كمبود كارگر كشاورزی
 20برابر يك كارگر
 98درصد

⇒
⇒
⇒

علت استفاده از روش مکانیزه تنككردن
سرعت ماشینهای تنككننده
دقت ماشینهای تنككننده

دو نوع ماشين تنک کنندة کاهو

از ماشینهای تنككننده برای تنككردن محصوالتی كه بهطور رديفی كشت شدهاند ،استفاده میشود.
متداولترين اين ماشینها ،تنككن دوار است كه وظیفه آن نابودكردن بوتههای اضافی رويیده در رديف ،به
منظور تنظیم فاصلهها بوتهها بر روی رديفهای كشت است.
الف ـ ماشين های تنک کننده تصادفی :
در اين روش به صورت تصادفی نسبت به تنككردن بوتههای سبزی و صیفی اقدام مینمايند .بدين ترتیب كه
به صورت تصادفی مثال هر  10سانتی متر يك فاصله باقی گذاشته و بقیه سطح خاک را میتراشد .اين روش اغلب
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مطلوب نیست چون هیچگونه انتخابی در حذف و حفظ بوته ها بر حسب كیفیت آنها صورت نمیگیرد.
ب ـ ماشينهای تنککننده هوشمند :
اين ماشینها دارای چشم الکتريکی بوده و بهطور دقیق بوتههای اضافی را حذف میكنند.

تعادل
نسبت برگ به
میوه در كلیه گیاهان؛
يك اصل مهم است
تنک گل و ميوه

در پرورش خیار در گلخانه در هر گره (زاويۀ برگ) روی ساقۀ اصلی و جانبی
فقط يك خیار باقی گذاشته و بقیه حذف میشوند (مگر در برخی ارقام اصالح شده
كه در هر گره میتوان گاهی 4ـ 5میوه برداشت كرد).
راه ديگر تنككردن برداشت بهموقع محصول خیار است.
در واريتههايی كه نیاز به تنك میوه دارند ،روی هر خوشه فقط  3گل (در آب
و هوای سرد و ابری پايیز و زمستان) يا  4گل (در آب و هوای گرم و آفتابی بهار و
تابستان) را نگهداشته و بقیه را حذف میكنند.
حذف گلها در گوجهفرنگی وقتی بايد انجام گیرد كه آنها تازه تشکیل يافته
و هنوز بزرگ نشدهاند (برای جلوگیری از اتالف بیهوده انرژی و موادغذايی گیاه و
ضعف بوتهها).
انجام هرس گل یا ميوه به تجربه و دقت کافی نياز دارد.
باید در انجام این کار عواملی مانند قدرت بوته و شرایط
آب و هوایی مد نظر گيرد.
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ف ّعالیت
عملی

تنککردن گل و ميوه :
وسایل مورد نياز:
1ـ لباس كار 2ـ چاقو برای تنككردن
مراحل انجام کار:
1ـ لباس كار خود را بپوشید.
2ـ چاقوی مناسب برای تنككردن گلهای اضافی بوتهها را انتخاب كنید.
3ـ با احتیاط و بدون اينکه آسیبی به گیاهان وارد شود ،داخل مزرعه شويد.
4ـ با توجه به استاندارد تعداد گل و میوه در روی هر گیاه ،نسبت به حذف گلها و میوههای اضافی بوتهها
اقدام كنید.
5ـ كلیه گلها و میوههای حذف شدۀ بوتهها را در يك يا چند محل مزرعه جمعآوری كنید.
6ـ كلیه گلها و میوههای حذف شده را منهدم و يا برای تهیه كود در محل مناسب قرار دهید.
7ـ چاقو و لباس كار خود را در محل مناسب قرار دهید.
اقدامات پس از تنککردن :
درصورت خراب شدن قسمتهايی از مزرعه بعد از تنك ،بايد نسبت به اصالح و ترمیم مسیرهای آب
(جوی و پشتهها يا ساير شیوههای آبیاری) اقدام كرد.
نتایج تنککردن:
تنككردن بوتهها در مزارع و گلخانهها نتايج متعددی دارد كه تعدادی از آنها عبارتاند از :
1ـ باعث افزايش عمل كربنگیری شده و در نتیجه رشد گیاهان را افزايش میدهد.
2ـ عملکرد محصول را در واحد سطح افزايش میدهد.
3ـ رقابت بین بوتهها را برای جذب موادغذايی كاهش میدهد و در نتیجه تولید محصول افزايش میيابد.
هنرجوی عزيز با استفاده از منابع مکتوب و غیرمکتوب و همچنین بررسی میدانی نتايج تنككردن را شناسايی و
بندهای زير را تکمیل كنید.
4ـ ..............................................................................................................................................................................................
5ـ ..............................................................................................................................................................................................
6ـ ..............................................................................................................................................................................................
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ارزشيابی شایستگی تنک
 1شرح کار:
تصاوير انجام عمل تنك ( قبل از تنك بعد از تنك )
1ـ ارزيابی مناسب بودن زمان تنك كردن 2ـ بررسی وضع تراكم مزرعه 3ـ تعیین نقاط پرتراكم 4ـ انتخاب ابزار و وسايل
5ـ كندن بوته های نزديك به بوته هدف با دست ترمیم شکل سطح زمین 6ـ انجام آبیاری
 2استاندارد عملکرد:
فرد در شرايط مناسب آب و هوايی مساحت  1000تا  2000متر مربع را در يك روز كاری تنك نمايد.
شاخص ها:
وسعت عملکرد.
آسیب نديدن گیاهان باقی مانده.
قوی و مناسب بودن گیاهان باقی مانده.
تناسب الگوی ايجاد شده با الگوی مناسب كاشت.
مناسب بودن زمان انتخاب.
مرتب و منظم بودن شکل سطح مزرعه پس از اتمام عملیات.
آبیاری شدن مزرعه بعد از كار.
 3شرایط انجام کار و ابزار و تجهيزات:
بیل ـ بیلچه ـ دستکش
شرایط :مزرعه سبزی با تراكم باال
گیاه در مراحل  2تا  4برگی تا حداكثر  6برگی ـ اطمینان از عدم بروز عوامل زراعی و اقلیمی كاهش دهنده تراكم
شرايط مناسب آب و هوايی و خاک گاو رو
وجود آب برای آبیاری
ابزار و تجهيزات :بیل ـ بیلچه ـ دستکش ـ كاله
 4معيار شایستگی:
مرحله كار

رديف

حداقل نمره قبولی از 3

1

انتخاب زمان تنك كردن

2

2

تعیین محل هاي تنك كردن

2

3

انجام تنك كردن

2

4

عملیات تکمیلي

2

شايستگی های غیرفنی ،ايمنی ،بهداشت ،توجهات زيست محیطی و نگرش:
شايستگي هاي غیرفني :تصمیم گیري ـ مديريت زمان ـ مديريت مواد و
تجهیزات /ايمني و بهداشت
میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی 2 ،می باشد.

نمره هنرجو

2
*
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واحد یادگیری 6

سله شكنی
مقدمه
معموالً وجین و سلهشکنی بهطور هم زمان با يك وسیله صورت میگیرد .سله ،اليۀ سخت و متراكمی است كه در
خاکهای سنگین تا نیمهسنگین و تحت فشار آب تشکیل میشود .تخريب ساختمان خاک در اثر خاکورزی در
وضعیت خشك يا خیس بودن خاک بر حساسیت خاک نسبت بهعوامل مولد سله میافزايد .عوامل تشديد سله ،تر و
خشكشدن متوالی خاک ،كمبود مادۀ آلی ،جايگزين شدن كلسیم توسط سديم و زيادی رس خاک است .مهمترين
ضرر سله بستن خاک اين است كه رشد گیاه با نقصان روبهرو میشود .در مواردی كه دانه يا بذر كوچك باشد شايد
بتواند بهراحتی از مابین شکافهای سله بیرون بیايد ولی در حالتی كه دانه يا بذر حجیم باشد امکان دارد رشد با
نقصان روبهرو شود و لپهها مابین سله باقی بماند و در اثر تدوام رشد محور زير لپه ،قطع میشوند .سله نفوذپذيری
خاک را نسبت به هوا و آب كم میكند .شرايط مناسب برای فرسايش را ايجاد میكند و باعث مشکالتی در آبیاری
میشود و همچنین تهويۀ خاک را محدود میكند.

استاندارد عملکرد
سلهشکنی ـ  2000متر مربع با فوكا ـ  7هکتار با تراكتور و كولیتواتور در يك روز كاری
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سله
در مورد شکلهای زير نظر دهید:

سله در خاک و نحوة خروج گياه از خاکهای سله بسته
در سطح خاک بعضی از مزارع ،شکافها و درزهايی مشاهده میشود كه اين پديده را در اصطالح كشاورزی ،سله
میگويند.
گفت وگو
کنید

هنرجويان در مورد داليل مختلف
سله و سلهبستن خاک در گروه خود
بحث و تبادلنظر كنند و بعد نظرات
را در كالس درس ارائه دهند.
فضاهای خالی
(خلل و فرج)

ذرات خاک

از فضاهای خالی بين ذرات آب و هوا جابه جا می شوند.

داليل مختلفی برای تشکیل سله و سلهبستن در خاک وجود دارد كه مهم ترين آنها عبارتاند از:

1

وجود رس زیاد در بافت خاک

2

کمبود ماده آلی خاک

 3بارندگی شدید و نحوه نامناسب آبياری
4

فشردگی و متراکم شدن خاک
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1ـ وجود رس زیاد در بافت خاک

رسها ذراتی از خاک
هستند که قطر کمتر
 0.002ميلیمتر دارند.
خاک رسی یا سنگين ،درصد
باالیی ذرات رس دارد.

خاکهای رسی در اثر جذب
آب منبسط و با از دست
دادن آب منقبض میشوند.
درنتيجه با ایجاد ترک در
سطح خاک شده و سبب
قطع ریشۀ گياهان میشود.

2ـ کمبود مواد آلی در خاک

کمبود مواد آلی
جانداران ريز و درشتی كه در خاک زندگی میكنند (كرمها ،موريانهها ،حشرات ،جلبكها ،قارچها و غیره) همگی
در اثر فعالیتهای خود باعث به وجود آمدن مواد آلی در خاک میشوند.

تحقیق
کنید
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هنرجويان عزيز بهوسیله بیلچه يا بیل ،خاک را زير و رو كنید و جانداران ريز و درشتی كه در خاک زندگی
میكنند را شناسايی و نتايج را در كالس درس ارائه دهید.
3ـ بارندگی شدید و نحوه نامناسب آبياری
بارندگی شديد و يا نحوۀ نامناسب آبیاری سبب جمعشدن آب برروی سطح خاک شده كه اين مورد درخاکهای
سنگین يا رسی منجر به سله بستن خاک میشود.
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4ـ فشردگی و متراکم شدن خاک

برخورد شدید قطرات آب به سطح خاک آبياری غرقابی باعث از هم پاشيدگی ساختمان خاک و در نتيجه ایجاد سله
می شود.

مضرات سله بستن
1ـ ايجاد درز و شکاف در سطح خاک 2ـ تخريب ساختمان خاک 3ـ از دست رفتن رطوبت خاک 4ـ قطع شدن
ريشههای گیاه
بنابراين برای جلوگیری از خسارت حاصل از سله بستن ،ضرورت دارد كه سله خاک را از بین ببريم.
سلهشکنی و نرمكردن خاک و از بین بردن ترکها و درزهای ايجاد شده در سطح خاک با افزايش ماده آلی خاک
بهصورت دستی يا مکانیزه دارای ويژگیهای بسیاری است از جمله 1ـ حفظ ذخیره رطوبتی 2ـ افزايش عملکرد
در واحد سطح 3ـ كاهش مشکالت ناشی از تنش رطوبتی 4ـ هوادهی بهتر خاک 5ـ افزايش درآمد و رسیدن به
توسعه پايدار
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بازدید و
تحقیق

از زمینها و مزارع دارای سله در محل سکونت خود بازديد و از داليل سله بستن آنها گزارشی تهیه كرده و آن
را دركالس ارائه دهید.

روش های پیشگیری از سله بستن
هنرجويان عزيز ابتدا در مورد روشهای پیشگیری از سله بستن در گروه بحث و تبادل نظر كنید و سپس نتايج
را در كالس ارائه دهید.
1ـ اصالح خاک
الفـ افزودن كودهای حیوانی بـ افزودن كود برگ يا سبز پـ افزودن كمپوست تـ افزودن شن و ماسه و . ...
(در نتیجه افزايش حاصلخیزی و جلوگیری از سله بستن)
مواد آلی در خاک تركیباتی به نام كلوئیدهای آلی ايجاد میكنند .كلوئیدهای آلی باعث میشوند كه ذرات خاک
به يکديگر متصل شده و در نتیجه خاک دانه های تشکیل شده بسیار محکم و پايدار گردند و بهراحتی متالشی
نشوند .از سوی ديگر انجام آبیاری قبل از كاشت كه به آن هیرمكاری میگويند ،خطرات سله بستن خاک را در زمان
جوانه زنی از بین میبرد .به طور كلی در روش خشکهكاری كه ابتدا بذر را در خاک نسبتاً خشك میكارند و سپس
آبیاری میكنند ،بهويژه در آبیاری به روش غرقابی و روش كاشت درهم ،خطر سله بستن بیشتر شده كه بايد برای
سلهشکنی در اولین فرصت اقدام كرد.
ف ّعالیت
علمی

1ـ لباس كار خود را بپوشید 2ـ سه جعبه كشت به عمق  10تا  15سانتیمتری را آماده كنید3 .ـ يکی از
جعبهها را فقط با خاک رس پر كنید4 .ـ يکی از جعبهها را با خاکرس كه با مواد آلی تركیب شده است پر كنید.
 5ـ يکی از جعبهها را با خاکرس كه با موادمعدنی تركیب شده است پر كنید 6.ـ سطح هر سه جعبه را بهطور
كامل و به يك میزان آب دهید7 .ـ تفاوت خاک جعبه را پس از خشك شدن مشاهده كنید 8 .ـ گزارش نتايج
آزمايش خود را به هنرآموز ارائه دهید.
2ـ استفاده از روشهای مناسب آبياری
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با استفاده از روشهای مناسب آبیاری از جمله
آبیاری نشتی و غیره بهجای آبیاری غرقابی ،میتوان
از سلهبستن خاکها جلوگیری كرد( .در آبیاری نشتی
كه آب در جويچهها بین رديفهای كشت جاری است،
فقط باعث سلهبستن داخل جويچهها میشود ولی بقیه
مزرعه سله نمیبندد ).البته اگر كشت بهصورت درهم
باشد ،بهويژه در كشتهای متراكم كه بهصورت كرتی
كشت شده باشند ،استفاده از آبیاری تنها روش ممکن برای شکستن سله میباشد .با رسیدن آب به زمین ،سله نرم
میشود و جوانه میتواند از زمین خارج شود.
يکی از روشهای شکستن سله استفاده از آب آبیاری است .اين روش هرچند ساده و آسان است ولی مشکالت و
معايبی نیز دارد.
استفاده از اين روش در مناطق گرم با كشت درهم ،همراه با آب قابل دسترس روش مناسبی است.
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معایب شکستن سله با آب آبياری
زمان مناسب سلهشکنی
انجام عملیات سلهشکنی بهصورت
دستی يا ماشینی بايد در زمان مناسب
صورت گیرد .مناسبترين زمان برای
سلهشکنی زمانی است كه اصطالحاً
خاک ،گاو رو شده باشد.
ف ّعالیت
عملی

توجه

دقت کنید

آب هميشه در اختيار کشاورز نيست

سردشدن خاک در اثر آبياری و تأخير در جوانهزنی

1ـ لباس كار خود را بپوشید2 .ـ از مزرعه واحد آموزشی بازديد كنید3 .ـ وضعیت فیزيکی سطح خاک مزرعه
را بررسی كنید.
رطوبت سطح مزرعه بايد در زمان سلهشکنی كمی كمتر از حد گاورو و تا حدودی خشك باشد.
ـ درصورت بروز سله ،سطح خاک سفت میشود.
ـ هوای ابری و عدم تابش مستقیم خورشید مانع سفتی شديد سطح خاک میشود و ممکن است نیاز به
سلهشکنی را برطرف يا بهعقب اندازد.
4ـ در صورت مشاهده سله در سطح خاک ،نظر خود را به هنرآموز بگويید.
 5ـ وضعیت رويشی سبزیها وصیفیجات كاشته شده را بررسی كنید.
 6ـ با توجه به مرحله رشد گیاه كاشته شده (مرحله جوانهزنی ،مرحله  4تا  6برگی )1زمان مناسب سلهشکنی
را تشخیص دهید.

مراقب
باشید

ـ در صورت احتمال بارندگی ،سلهشکنی را بهعقب بیاندازيد.
ـ در زمان سلهشکنی هوا بايد آرام و تا حدممکن مساعد باشد.
127

توجه

يکی از عوامل مؤثر در زمان مناسب سلهشکنی مساعد بودن شرايط آب و هوايی است كه بايد آرام و مساعد
باشد ،بنابراين درصورت احتمال بارندگی ،عملیات سلهشکنی بايستی به تأخیر انداخته شود.
ابزارها و وسایل سلهشکنی بهصورت دستی1 :ـ بیل 2ـ بیلچه 3ـ كج بیل (فوكا) 4ـ شفره 5ـ كلوخ خردكن

ماشينهای سلهشکنی:

روش های سلهشکنی :
سلهشکنی به دو روش دستی و ماشینی انجام میگیرد .در روش دستی از ابزار و وسايلی مانند بیل ،بیلچه ،كج بیل
(فوكا) ،كلوخ خردكن ،شفره و در روش ماشینی از ماشینهايی مانند پنجهغازی ،چنگكهای گردان ،گاوآهن قلمی
استفاده میشود.
برای انجام دادن سلهشکنی بهروش دستی به زمان و كارگر بیشتری نیاز است ،اما در انجام سلهشکنی بهروش
ماشینی نیاز بهكارگر كمتری است و سلهشکنی در زمان كوتاهی انجام میشود؛ اما هزينههای خريد ماشینهای
سلهشکن و سرويس و نگهداری آنها نیز بايد درنظرگرفته شود.

عملیاتسلهشکنی
سلهشکنی به دو روش دستی و ماشینی انجام میشود .در روش دستی با ابزارها و وسايل ساده میتوان عملیات
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سلهشکنی را انجام داد .سلهشکنی بهروش دستی معموالً در سطوح كوچك و مزارعی كه كاشت آن بهصورت مکانیزه
انجام نگرفته است ،انجام میشود ولی برای سلهشکنی در اراضی وسیع و مزارعی كه كشت در آنها بهصورت مکانیزه
انجام گرفته است ،میبايست از ماشینهای سلهشکن استفاده كرد.
عمليات سلهشکنی دستی:
ف ّعالیت
علمی

توجه

1ـ لباس كار خود را بپوشید2 .ـ زمین را آبیاری كنید3.ـ پس از مدتی خاک زمین را از نظر گاو رو بودن
امتحان كنید.
4ـ ابزار سلهشکنی دستی شامل :بیل ،كج بیل (فوكا) ،كلوخ خردكن ،شفره يا بیلچه را آماده كنید5 .ـ با يکی
از ابزارهای سلهشکنی دستی بین رديفهای كاشت قرار گیريد6 .ـ اليه سفت و سخت خاک با يکی از ابزارهای
سلهشکن دستی طوری شکسته شود تا كلیۀ ترکها و شکافها و درزهای موجود در زمین از بین برده شوند.

فرد سلهشکن بهنحوی بايد بین رديف ها قرار گیرد تا لطمهای به محصول وارد نشود .به عبارت ديگر محصول
زير پای فرد له نشود.
در صورت استفاده از بیل يا كج بیل (فوكا) برای سلهشکنی بايد سلهشکنی با حالت ايستاده صورت گیرد و در
صورت استفاده از شفره ،سلهشکنی به صورت نشسته انجام گیرد.
در هنگام سلهشکنی به اندامهای گیاه صدمهای وارد نشود.
عمليات سلهشکنی مکانيزه :
برای انجامدادن عملیات سلهشکنی با ماشین بايد فعالیتهای زير انجام گیرد.

ف ّعالیت
عملی

توجه

1ـ لباس كار خود را بپوشید2 .ـ زمین را آبیاری كنید3 .ـ پس از مدتی خاک زمین را از نظر گارو بودن امتحان
كنید4 .ـ دستگاه سلهشکن را به پشت تراكتور متصل كنید5 .ـ دستگاه سلهشکن را با توجه به نوع كشت و
فواصل رديفها و عمق مورد نظر تنظیم كنید.
 6ـ در صورت وجود سله در زمین بعد از سلهشکنی با ماشین ،نسبت به سلهشکنی با ابزار دستی اقدام نمايید.
7ـ دستگاه سلهشکن را از پشت تراكتور جدا كنید.
 8ـ دستگاه سلهشکن و كلیه وسايل و ابزار را تمیز و در محل خود قرار دهید.
به دلیل احتمال خرابی ساختمان خاک و به تبع آن كاهش قطر خاک دانهها و كاهش نفوذپذيری خاک نسبت
به آب و افزايش تبخیر سطحی آب از خاک ،میتوان از رتیواتور بهجای دستگاههای ديگر در سلهشکنی استفاده
كرد.
1ـ عملیات سلهشکنی با ماشین بهگونهای بايد انجام گیرد تا به محصول آسیبی نرسد و كلیۀ سلههای بین
رديفها از بین برود.
2ـ در كلیۀ مراحل انجام سلهشکنی نکات ايمنی رعايت گردد.
129

اثرات سلهشکنی
سلهشکنی اثرات متعددی دارد كه تعدادی از آنها عبارتاند از :
1ـ حفظ رطوبت در خاک 2ـ افزايش نفوذپذيری خاک را نسبت به هوا 3ـ جلوگیری ازهدر رفت و اتالف آب
پژوهش
کنید

هنرجويان با استفاده از منابع مختلف در مورد اثرات سلهشکنی خاک تحقیق كرده و سپس نظرات خود را در
بنويسند.
ارزشيابی شایستگی سلهشکنی
 1شرح کار:
عکس :زمین های سله بسته
1ـ بررسی وضعیت رطوبت زمین 2ـ انتخاب روش سله شکنی 3ـ انتخاب وسیله 4ـ انجام عملیات سله شکنی
 2استاندارد عملکرد:
سله شکنی ـ  2000متر مربع با فوكا ـ  7هکتار با تراكتور و كولیتواتور در يك روزكاری
شاخص ها:
خرد شدن تمامی سطوح سله بسته ،سرعت سلهشکنی با فوكا  2000متر مربع سطح زمین در يك روز كاری با تولرانس 250
متر مربع ـ سرعت سلهشکنی با تراكتور و كولیتواتور يا روتیواتور  7هکتار در روز كاری با تولرانس يك هکتار
 3شرایط انجام کار و ابزار و تجهيزات:
شرایط :انجام سله شکنی در مزرعه در شرايط محیطی مزرعه
ابزار و تجهيزات :فوكا ،بیل ،شفره ،كولیتواتور ،روتیواتور ،تراكتور ،تراكتور باغی
 4معيار شایستگی:
مرحله کار

ردیف

حداقل نمره قبولی از 3

1

تعیین زمان سله شکنی

2

2

تعیین ابزار سله شکنی

2

3

انجام عمل سله شکنی

2

شایستگیهای غيرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیستمحيطی و
نگرش
تصمیمگیری ،مديريت مالی
میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شايستگی 2 ،می باشد.
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نمره هنرجو

2

*

