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فصل 8

راهنمای تدریس وجین

باید  امروزه بچه ها  تأکید کنید. همچنین روی کار گروهی در مزرعه.  یادگیری جمعی در کالس  روی 
یاد بگیرند که:

بسیاری از مشکالت زندگی با همکاری حل می شود نه با رقابت
همیشه از هنرجویانتان بپرسید:

»چطور می توانیم عملکرد کالس مان را بهتر کنیم«
در مورد پیشنهادها، به شکل گروهی بحث کنید. نتایج بحث ها را در کالس و مزرعه، اجرایی کنید.
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اهداف رفتاری

وجین 
نوع درس: نظری ـ عملی

توضیحاتتعدادمشخصات فنیتجهیزاتردیف

بیل )معمولی یا 1
شاخه ای(

با دسته صیقلی، صاف و بلند، جنس 
انواع رایج در منطقه16تیغه مرغوب با حلقه و اسپره

انواع رایج در منطقه16با دسته ترجیحاً چوبیبیلچه2

استاندارد با مجوز 16پارچه ایدستکش3
بهداشت

استاندارد با مجوز 16دارای استاندارد ملی ماسک دهانی4
بهداشت

استاندارد با مجوز 16سبک، راحتکفش کار5
بهداشت

دسته بلند با دندانه های مرغوب یا شن کش6
ــ16تقویت شده

ساعت کار

ساعتنوع

9نظری

13عملی

22جمع

از فراگیران انتظار می رود که پس از کسب شایستگی های این واحد بتوانند:
1 زمان وجین را تعیین کنند.
2 روش وجین را تعیین کنند.

3 وجین علف های هرز را انجام دهند.
4 عملیات تکمیلی وجین را انجام دهند.

واژه های کلیدی:
وجین، عملیات داشت، حبوبات، علف هرز

خالصه محتوا:
بیل،  مانند:  ساده ای  ابزارهای  از  استفاده  با  هنرجویان  وجین،  یادگیری  واحد  در 
چهارشاخ، فوکا، وجین کن دستي، شفره، بیلچه، عملیات وجین را به روش دستی در 
به کار  را  بهداشتی  و  ایمنی  نکات  کار،  انجام  ضمن  می دهند.  انجام  مناسب  شرایط 

می بندند.

ابزار و تجهیزات:
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بودجه بندی کار

مواد مصرفی: ندارد.
اجزای بسته آموزشی:

فیلم: وجین علف هرز در مزرعه حبوبات
انیمیشن:

1 رقابت علف های هرز
2 خسارات علف های هرز

3 اقدامات کنترلی، حمایتی

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

به صورت پاورپوینت تهیه می شود.
آمادهکردن ابزار کار )سوهانکشیدن، تیزکردن، سنگ فریز، بریدن، محکم کردن  1

دسته، صاف کردن لبه
1 چگونگی کاربرد ابزار در هریک از روش ها

3 چگونگی تکثیر و پراکنش اندام های تکثیر شونده در علف های هرز

ساعت تدریس عنوان شایستگی 
2ضرورت و اهمیت وجین را شرح دهد.
1انواع روش هاي وجین را شرح دهد.
3روش مناسب وجین انتخاب نماید.
3زمان مناسب وجین را شرح دهد.
4زمان مناسب وجین را تعیین کند.

6عملیات وجین را انجام دهد.
2عملیات تکمیلی وجین را انجام دهد.

1نکات ایمني و بهداشت فردی را رعایت نماید

22جمع

توضیحاتتعدادمشخصات فنیتجهیزاتردیف

ــ16یک یا دوسره، دسته بلندفوکا7

ترجیحاً ساخت سنتی با عرض دهانه شفره8
ــ16متوسط

انواع موجود در منطقه8دسته چوبی کوتاهوجین کن دستی9
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......تولید بذر فراوان، پتانسیل تولید جمعیت های بزرگ، تثبیت سریع جمعیت، دورۀ خواب در بذرها، 
حفظ قوۀ نامیه بذرهای دفن شده به مدت طوالني، سازگاری در پراکنش، داشتن اندام های رویشی 
تکثیرشونده و توانایی اشغال مکان های مورد استفاده بشر... برخی از ویژگی های علف ها می باشد. 
با توجه به این ویژگی ها بهتر است علف های هرز را به عنوان گیاهانی رقیب، مقاوم و مضر که در 

فعالیت های بشری تداخل به وجود می آورند و در نتیجه ناخواسته  هستند، معرفی کنیم...
.....تعداد نسبتاً اندکی از گیاهان مشخصه هایی دارند که علف های هرز واقعی محسوب می شوند. از 
مجموع گیاهان موجود در جهان )تقریباً 250،000 گونه(، تنها 3 درصد یا 8000 گونه رفتاری مانند 
علف هرز را در زراعت دارا می باشند.حدود یک دهم درصد یا 250 گونۀ آنها تولید مشکالت اساسی 
در زراعت در سطح جهان می کنند و تنها یک  صدم درصد یا 25 گونۀ آنها در زراعت هر محصولی 

ایجاد اختالل می کنند )هولم و همکاران(.....

چکیده مقاله:
علف های هرز کمیت و کیفیت محصول را کاهش و هزینه تولید را افزایش می دهند. تراکم علف هرز 
از مهم ترین فاکتورهای مؤثر بر تداخل علف های هرز یا گیاهان زراعی است. دوره بحرانی کنترل 
علف هرز یک عنصر کلیدی برای مدیریت تلفیقی علف های هرز بوده و معرفی دوره بحرانی روشی 
برای کنترل علف های هرز در مراحل اولیه با استفاده از علف کش های پیش رویشی یا شخم، برای

روش تدریس:
 کالس را با نام و یاد خداوند کریم شروع کنید.

از  مثال هایی  ذکر  با  زیستگاه خود  در  گیاهان  رویش  در  قدرت خداوند  یادآوری   
توانمندی علف های هرز )ازجمله قدرت تکثیر، تعدادبذر، روش پراکنش و ...( اگر طرح 

این موضوع با شعر یا داستان باشد جذاب تر و ماندگار تر خواهد بود.
 صرفاً بر تفهیم مفهوم علف هرز و ضرورت کنترل آن تأکید گردد. لذا انواع، تعاریف 

و الزام به حفظ کردن آنها ضرورتی ندارد.
 بازدید از مزرعه حبوبات یا هر زراعت دیگر داشته باشید. مزاحمت یا زیان های علف های 

هرز به فراگیران نشان داده شود و از آنها بخواهید موارد دیگر را پیگیری و نشان دهند.
 از مزاحمت ها و نیز انواع خسارات هر یک در سر مزرعه هم زمان با مصداق، به بحث گذاشته شود.
سیل،  جاری شدن  از  )پیشگیری  ذکرشود  هرز  علف های  مثبت  نقاط  از  مواردی   
دارویی، تعلیف دام و ...( سعی شود فراگیران همچون دشمن یا نفرت بار به علف هرز 
نگاه نکنند بلکه صرفاً به دیدگاه مزاحمی که اگر به درستی با آن رفتار نشود، ممکن 

است خطرناک یا زیان بار است، نگاه کنند.
 تشریح مفهوم مرحله حساس گیاهان به علف های هرز و ضرورت گذر از این مرحله 

بدون حضور علف های هرز یا غلبه بر آنها
 تشریح برخی مفاهیم از جمله آستانه و سطح زیان اقتصادی

 واگذاری پژوهش در مورد علف های هرز و ضرورت کنترل آنها در منطقه، باور های 
سنتی یا بومی، داستان ها و واگویه های بومی  پیرامون علف هرز ، وجین و ...

مروری بر دانسته ها:

ضرورت و اهمیت وجین



101

کاهش فشار علف های هرز در آینده است، آن مرحله از رشد گیاه زراعی که علف هرز باید کنترل شود، 
تعیین کننده مدت زمان بقای مؤثر علف کش برای کنترل علف هرز است. دوره بحرانی کنترل علف 

هرز، تعداد روز، مراحل فنولوژیکی GDD در گیاهان زراعی بر اساس نوع گیاه زراعی بیان می شود.
اثر تداخل علف های هرز بر گیاه زراعی در طی مراحل مختلف رشد و نمو آن یکسان نیست و از 
آنجا که قدرت رقابت علف هرز و گیاه زراعی در طول چرخه زندگی فرق می کند باید جریان آثار 
متقابل علف هرز و گیاه زراعی مد نظر قرار گیرد. طول مدتی که گیاه زراعی در اوایل فصل با علف 
هرز رقابت می کند بیشتر به وجود رطوبت خاک و مواد غذایی بستگی داشته و در آخر فصل، 
رقابت بیشتر بر سر نور است. علف های هرزی که بعد از اتمام دوره بحرانی کنترل علف هرز سبز 
می شوند دارای حداقل بیوماس اند ولی ممکن است بر سر نیتروژن و رطوبت با گیاه زراعی در 

ادامه فصل رقابت کنند.
به شمار  کشاورزی  محصوالت  کاهش دهنده  عوامل  مهم ترین  از  یکی  به عنوان  هرز  علف های 
می روند، به طوری که مشکالت این گیاهان، میلیون ها کشاورز و هزاران محقق را به خود مشغول 
داشته است. به عقیده برخی از محققان، خسارت علف های هرز به محصوالت زراعی می تواند 
بین 10 تا 100 درصد متغیر باشد و به طوری که اگر این گیاهان به درستی کنترل یا مدیریت 

نشوند، زیان آنها به تولیدات کشاورزی می تواند بیش از آفات و بیماری ها باشد.

روش تدریس
 تقسیم بندی گیاهان هرز براساس طول عمر آنها بدون تأکید بر شکل شناسی

گیاهان  شناسایی  بر  تأکید  با  هرز  گیاهان  از  نمونه هایی  معرفی  و  بازدید  انجام   
هرز چند ساله به ویژه انواع دارای اندام های تکثیر شونده ماننده ریزوم، غده، پیاز که 
تکثیر شونده  اندام های  تشریح  و  از خاک  گیاه  درآوردن  است.  آن سخت  ریشه کنی 
به صورت صحرایی )بدون کاربرد اصطالحات علمی و پیچیده( بنابراین بهتر است کالس 

در مزرعه تشکیل شود..
مشاهده  منظور  به  مجاور  مزارع  یا  آموزشی  واحد  مزرعه  در  کالس  دادن  ترتیب   
روش های در حال اجرای وجین. ضرورتی ندارد مزرعه گیاه خاص باشد هر نوع مزرعه ای 

را قبول کنید. بیشتر به اصول و مبانی عمل و تحقق حداکثری هدف توجه کنید.
 معرفی انواع ابزار های وجین رایج در منطقه در حال کار

انواع روش هاي وجین

....ریشه کن کردن "Eradication": یا نابودي علف هاي هرز عبارت است از حذف کامل همۀ 
بوته ها و قسمت هاي زنده مثل ریزوم ها ، ساقه ها و غده هاي علف هاي هرز از یک منطقه . در 
صورتي که آلودگي مزرعه به علف هاي هرز در سطح کمي باشد و زمان کوتاهي از پا گرفتن آن 

گذشته باشد ، امکان موفقیت در ریشه کني زیادتر است ....
....چیدن و کندن علف های هرز از روش های مهم مبارزه مکانیکی است. وجین علف های هرز با 
ریشه کن کردن علف های هرز همراه است ولی چیدن علف های هرز با حذف بخشی از قسمت 

هوایی گیاه انجام می  شود....

مروری بر دانسته ها:
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انتخاب روش وجین
 از هنرجویان بخواهید برای مزرعه خود که حبوبات مختلفی را به روش های مختلف 
کاشته اند، نقشه اجرایی وجین را طراحی و تدوین نمایند. راهنمایی کنید که از پرس و جو 

یا تحقیقات محلی خود استفاده کنند.
 پیشنهاد آنها را از نظر علمی و فنی و اجرایی بررسی کرده، نظرات اصالحی خود را به 
آنها یادآوری کنید. در این فرایند برای ابتکار، خالقیت و نوآوری جایگاه ویژه ای قائل شوید.
 با نهایی شدن نقشه عملیات و توجیه هنرجویان، تأکید کنید که طبق نقشه عملیاتی 

در موقع خود اقدام به کار کنند.
 با ایجاد چالش و مدیریت گفت وگو ها، توان تجزیه و تحلیل هنرجویان را تقویت کرده 

و یادگیری را نهادینه کنید.
 در آماده کردن ابزار کار یا کاربرد سو هان، اره، چکش )میخ کوبی( و همچنین استفاده 

احتمالی از سنگ فرز، نکات ایمنی را یادآوری و بر رعایت آن ناظر باشید.

تعیین زمان وجین کردن

 در مورد زمان مناسب وجین و شاخص های تعیین آن، توضیح بیشتری داده شود.
بر حسب  تغییرات خسارت علف های هرز  بهتر هنرجویان رسم نمودار  برای درک   

مرحله رشدی در برخی از حبوبات می تواند مفید باشد.
 همچنین )ضمن نمایش نمودار( تغییر میزان ذخیره یا اندوخته در اندام هایی مثل 
ریزم بر حسب رشد گیاه هرز، توصیه می گردد. در این نمایش اعم از جدول، نمودار 
یا  را جمع بندی  مطلب  بسنجید سپس  را  فراگیران  برداشت  و  درک  ابتدا  تصویر،  و 

برداشت نادرست را اصالح کنید.
 تأکید شود که در مورد برخی از علف های هرز مثاًل سس هرگز منتظر رسیدن به 

یک حدی از تراکم یا مرحله رشد نباید بود و چرایی موضوع تشریح گردد.
 در این مبحث یادآوری آستانه و سطح زیان اقتصادی به زبان قابل فهم هنرجویان مفید خواهد بود.

 مدیریت کنید که تحقیق واگذار شده با مطالعات صحرایی در منطقه انجام شود. 
پیدا کنند و آسیب شناسی عدم رعایت زمان  را  انجام وجین در مقطع زمانی  دالیل 

مناسب را از زبان کشاورزان جمع آوری و گزارش نمایند.
 در پیدا کردن زمان دقیق بر حسب شاخص های بیان شده، هنرجویان را آزاد بگذارید.

 در پایش مزرعه و پیدا کردن مصادیق به آنها مشاوره دهید.
 گفت وگو ها را مدیریت کنید. اجازه دهید تصمیمات از میان گفت وگو ها و چالش ها بیرون بیاید .

 ضرورت رعایت زمان دقیق وجین و لحاظ کردن شاخص ها و برآیند مجموعه عوامل 
را متذکر شوید و رعایت آنها را ناظر باشید.

 مفاهیم تراکم علف های هرز، گسترش سریع، مرحله بحرانی، رقابت و ... بر حسب 
کشش کالس تشریح شوند.

 هیچ الزامی نیست زمان تعیین شده در تمام گروه ها یکسان باشد. حتی اجازه دهید بر 
حسب واقعیت ها و شرایط، وجین حبوبات مختلف یک گروه، در روز های مختلف انجام شود.
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مروری بر دانسته ها:
آستانۀ  به  رسیدن  تا  همیشه  کشاورزي  در  زیان بار  عوامل  با  مبارزه  براي  ....معموالً 
این است که وسعت  اقتصادي  . مفهوم آستانۀ  مبارزه خودداري مي شود  از  اقتصادي 
عملیات مبارزه نباید به حدي باشد که هزینه آن برابر میزان خسارت باشد به عبارت 
دیگر در صورتي که خسارت عوامل زیان آور بیش از هزینه مبارزه با آنها باشد اقدام به 
کنترل و مبارزه مي شود و این مفهوم در مورد علف هاي هرزي که به آهستگي پراکنده 
مي شوند و پس از رشد یافتن کاماًل مستقر مي گردند مصداق ندارد. آستانۀ اقتصادي 
یك علف هرز تازه وارد به مزرعه از موقعي آغاز مي شود که تولید بذر کند . هرچند 
خسارت یك علف هرز نسبت به مجموع گیاه زراعي ممکن است چشمگیر نباشد اما 

ضرر نسل هاي بعدي آن و هزینۀ مبارزه با آنها بسیار زیاد خواهد بود.
وجین  است.  مکانیکی  مبارزه  مهم  روش های  از  هرز  علف های  کندن  و  ....چیدن 
علف های هرز با ریشه کن کردن علف های هرز همراه است ولی چیدن علف های هرز 

با حذف بخشی از قسمت هوایی گیاه انجام می  شود....
....قبل از اینکه یك بوتۀ علف هرز به بذر بنشیند باید آن را از بین برد؛ یعني هم خود علف 
هرز و هم اندام هاي زایشي آن باید کامالً نابود و در واقع محل را از وجود آن پاك کرد . این 
عمل خصوصاً در مواردي که آلودگي تازه صورت گرفته و یا نوع مخصوصي از علف هرز در 

مزرعه یافت شده باشد قابل توصیه است هر چند هزینۀ آن هم خیلي باال باشد....

عملیات وجین

 انجام عملیات وجین را به دو بخش تقسیم کنید. بخش اختصاصی و بخش مشترک یا عمومی، 
بخش خصوصی هر گروه همان زمین با مزرعه ای است که کشت و کار کرده اند. وجین این بخش 
توسط اعضای گروه صورت می گیرد. اعضا با مدیریت سرگروه مجاز به تقسیم کار بین خود هستند. 

شما بیشتر گروه را نظارت کنید مگر زمانی که در گروه شاکی وجود داشته باشد
 جوی ها، حواشی مزرعه، مسیر ها و ... جزء فضای عمومی بود و باید تمام گروه با 
با مختصری  ابتدا اجازه بدهید سرگروه ها هرچند  تقسیم کار، آن را پاکسازی کنند. 
بحث و گفتگو، تقسیم کار را انجام دهند. سعی کنید ظرفیت بحث و تحمل نظر مخالف 

را در گروه باال ببرید و در شرایط خاص تصمیم نهایی را بگیرید.
 در صورت لزوم به سرگروه ها تذکر داده شود رعایت عدالت از باور های مذهبی و 
اصول جوانمردی می باشد. لذا رعایت آن را جداً خواستار شده و نظارت نمایید تا حقی 

از فردی یا گروهی ضایع نشود.
 نکات ایمنی در کار با ابزار تیز و برنده را یادآور شوید و چگونگی کاربرد ابزار را به 

آنها آموزش دهید.
 تحمل کنید کار را به دقت اما با سرعت کم شروع کنند و به تدریج ضمن دقت به 

سرعت آن افزوده شود. هدف آن است که تا سطح عادی شدن پیش بروند.
 چنانچه گفته شد در ضمن کار صحرایی، گفت وگو و شاداب بودن طبیعی است. مانع 
از رفتار طبیعی هنرجویان نشوید و اجازه دهید جو شاد و پر نشاط در مزرعه حاکم باشد.
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 اجازه همیاری و کمک به دیگران را به صورت داوطلبانه بدهید. این روش در فرهنگ 
ملی و باورهای دینی ما جایگاه رفیعی دارد. تقویت کار تیمی و یاری دیگران از اولویت های 

شما باشد. بدیهی است که ارزشیابی فردی و گروهی به جای خود محفوظ خواهد بود.
 در صورت درخواست ادامه کار در ساعات خارج از زمان کالس، توجیه فنی و اجرایی 

را بخواهید، در صورت قبول شدن توجیه، این اجازه را به گروه بدهید.
 اجازه دهید هر گروه مدیریت خاص خود را بروز دهد. شما نقش معلمی خود را داشته باشید.

 اهداف این مرحله و موارد آن را تشریح کنید.
 ضرورت انجام اقدامات تکمیلی را یاد آورشده و به بحث بگذارید.

 در مورد زمان انجام هر یک با سر گروه ها به توافق برسید. یعنی به صورت دستوری 
 غیر قابل انعطاف نباشد.

 اجازه دهید گروه ها تا حد امکان مستقل عمل کنند. تقویت کارگروهی از اهداف 
باشد. محوری شما 

 در صورت درخواست ادامه کار در ساعات خارج از زمان کالس، توجیه فنی و اجرایی 
را بخواهید، در صورت پذیرش توجیه، با هماهنگی عوامل، این اجازه را به گروه بدهید. 
به ترتیبی که قبل از رسیدن زمان آبیاری، مرتب کردن جوی ها، ساماندهی پسماند ها، 
برنامه ریزی برای عملیات بعدی و تمام مواردی که جزء عملیات تکمیلی این شایستگی 

است، به موقع انجام شود.
 به رعایت نکات ایمنی حساس شوید در عین حال جعبه کمک های اولیه به ویژه 

محلول ضد عفونی زخم و چسب و باند همراه داشته باشید.

مشاهده عملکرد فراگیران در فرایند وجین مزرعه حبوبات:
)وقت شناسی، انجام کار برابر طرح اولیه، سرعت و دقت عمل، هماهنگی و نظم گروهی و ...(

ارزیابی نمونه کار انجام شده:
)عاری بودن مزرعه از علف هرز، کیفیت دفع علف )از ریشه یا باالی طوقه(، عدم آسیب 
به گیاهان اصلی، مرتب بودن مزرعه با عملیات تکمیلی، به سامان بودن پسماند ها و 

اندام های تکثیر شونده و ...(

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

فرم های چك لیست:
سنجش فراگیران در فرایند انجام عملیات

عملیات تكمیلي پس از وجین

ارزشیابی
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فصل 9

راهنمای تدریس واکاری

به خاطر داشته باشید که همیشه »  بیشتر« به معنی »  بهتر« نیست. معلمی که زیاد حرف می زند و زیاد 
به بچه ها تکلیف می دهد همیشه بهترین نیست.

»حفظ«،  به  کمتر  را  آنها  بدهید.  »  تصمیم گیری«  و  کردن«  »  فکر  »  برنامه ریزی«،  تمرین  بچه ها  به 
»کپی« و »تکرار کردن«، تشویق کنید.

بیاموزید که چگونه بیاموزند
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واکاری 
نوع درس: نظری ـ عملی

 از فراگیران انتظار می رود که پس از کسب شایستگی های این واحد بتوانند:
1 ضرورت واکاری را توضیح دهند.

2 زمان واکاري را تعیین کنند.
3 نقاط نیاز به واکاري را تعیین کنند.

4 بذر یا نشا را برای واکاری آماده کنند.
5 واکاری را انجام دهند.

6 عملیات تکمیلي انجام دهند.

واژه های کلیدی: 
واکاری، کاشت مجدد، حبوبات، تراکم مطلوب

خالصه محتوا: 
در واحد یادگیری واکاری، هنرجویان ضمن بررسی نقاط کم تراکم و تعیین وسعت نیاز 
به کاشت مجدد، بذر مورد نیاز را آماده نموده سپس با استفاده از ابزارهای ساد ه مانند: 
بیل، بیلچه و شفره، عملیات واکاری را در زمان و شرایط مناسب انجام دهند. ضمن 

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

ابزار و تجهیزات:.

ساعت کار

ساعتنوع

8نظری

12عملی

20جمع

اهداف رفتاری

توضیحاتتعدادمشخصات فنیتجهیزاتردیف

انواع رایج در منطقه16با دسته ترجیحاً چوبیبیلچه1

استاندارد با مجوز بهداشت16پارچه ایدستکش2

استاندارد با مجوز بهداشت16دارای استاندارد ملی ماسک دهانی3

استاندارد با مجوز بهداشت16سبک، راحتکفش کار4

ترجیحاً ساخت سنتی با عرض دهانه شفره5
انواع رایج در منطقه16متوسط
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مواد مصرفی: بذور جوانه دار شده یا نشا.

اجزای بسته آموزشی:
فیلم:

1 واکاری )حفر گوده، قراردادن بذر، کاشت بذر(
2 واکاری نشا )کندن نشا، جابه جایی، حفر گوده، کاشت نشا(

3 آبیاری در مراحل اولیه رشد گیاه و بعد از واکاری

انیمیشن:
1  علل عاری بودن برخی از نقاط مزرعه از رویش

2 علل عدم استقرار گیاهان یا از بین رفتن آنها
3 عوامل مؤثر در تعیین زمان مناسب واکاری )نمایش انیمیشن تهدید ها و فرصت ها(

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

می شود. تهیه  پاورپوینت  به صورت 

ساعت تدریسعنوان شایستگی 

1ضرورت عملیات واکاری را شرح دهد.

2مناطق نیاز به واکاری را تعیین نماید.

1زمان مناسب واکاري را تشریح نماید.

2زمان واکاري را تعیین کند.

1ضرورت آماده کردن بذر یا نشا را براي واکاري شرح دهد.

3بذر یا نشا را برای واکاری آماده نماید.

5عملیات واکاري را انجام دهد.

4عملیات تکمیلي پس از واکاري )آبیاری، فشردن خاک(را انجام دهد.

1نکات ایمني و بهداشتي را رعایت نماید.

20جمع

بودجه بندی کار
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ضرورت عملیات واکاری

 شروع کالس با یاد و نام خداوند.
 ریشه یابی لغت واکاری برای درک بهتر مفهوم واژه

 تشریح عواملی که باعث می شود بخش هایی از مزرعه کم تراکم می شوند. هریک از 
موارد در روی تخته لیست شود و به طور مفصل به بحث گذاشته شود.

 اجازه دهید موارد به تدریج از طرف هنرجویان طرح و به لیست اضافه شود. اگر 
مواردی به ذهن هنرجویان نرسید شما برای استخراج، کمک کنید. موارد در کالس 

به چالش کشیده شود.
 مفهوم تراکم مطلوب یادآوری گردد. ضرورت رعایت تراکم مطلوب مرور گردد.

 با ترتیب دادن بازدید از مزارع، نمونه هایی از خالی بودن مزرعه از رویش را مشاهده 
و علت یابی کنید.

 تأثیر هریک از علت ها را به بحث بگذارید.

مروری بر دانسته ها:
و تگرگ بی موقع، عدم رطوبت  اثر وقوع سرما  اوقات در مزرعه در  ....گاهی 
کافی در خاك، حمله برخی امراض و آفات گیاهی و غیره تعدادی از بوته های 
جوانه زده از بین می روند. یا ممکن است بر اثر سله بستن و سختی سطح خاك 
پس از آبیاری تعدادی از بذور جوانه زده نتوانند از خاك خارج شوند و باالخره 
ممکن است به علت تنظیم نبودن دستگاه بذر کار یا کمی ارزش مصرف بذر، 
تعداد بوته کافی در سطح مزرعه وجود نداشته باشد. در نتیجه برای رفع این 
مشکالت و ایجاد تراکم مطلوب اقدام به واکاری یا کاشت مجدد بذر می شود....
....یکی از اهداف اصلی در زراعت، تعیین بهترین تراکم گیاهی برای دستیابی 
به عملکرد مطلوب می باشد. تراکم مطلوب زمانی به دست می آید که پوشش 
گیاهی درشروع مرحله زایشی، حداکثر سطح برگ را برای دریافت نور داشته 
باشد. درتراکم های بسیار باال، افزایش مرگ و میر ناشی از رقابت بوده و در 
خواهیم  را  گیاهی  پوشش  به داخل  تشعشع  نفوذ  کاهش  پایین،  تراکم های 

داشت که نتیجه این تغییرات موجب افت عملکرد می شود....

 هرچند به طور معمولی مساحت خالی از رویش اندازه گیری و محاسبه نمی شود بلکه 
برآورد یا تخمین زده می شود اما هم برای سنجش دقت هنرجویان در کاشت و هم برای 
افزایش نظم و انضباط از آنها خواسته شود که مساحت خالی از رویش به طور دقیق بر 

حسب واحد طولی یا سطحی مشخص نمایند.
 از طریق الگوی کاشت یا آرایش بوته توصیه شده، هنرجویان میزان بذر بر حسب 

تعداد یا وزن را با بیان نمونه به دست آورند.

تعیین مناطق نیاز به واکاري
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 بر محاسبه دقیق تأکید کنید و برآورد یا تخمین را نپذیرید به این ترتیب، توان 
محاسباتی فراگیران را افزایش داده و به اندازه گیری، ارزش گذاری کرده اید.

 بهتر است نقشه کاشت رسم شود و پراکنش نقاط خالی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

 تشریح اهمیت رعایت زمان مناسب واکاری با آسیب شناسی واکاری پیش از موعد و 
بعد از موعد با ذکر مثال هایی از تهدید های احتمالی و فرصت های مناسب

 اجازه داده شود به تحقیق از منطقه و مصاحبه با خبرگان، زمان واکاری را به دست 
آورند. منظور تاریخ تقویمی نیست بلکه شاخص هایی از گیاه یا شرایط محیطی باید 

مورد تحقیق قرار گیرد.
 در مورد دلیل انتخاب تاریخ واکاری گروه ها را به چالش بکشید تا قوه تحلیل آنان 

تقویت و افزایش یابد.
 در حل مسئله، هنرجویان را هدایت کنید ولی هرگز اقدام به حل آن نکنید، بلکه با 

ایجاد چالش توان حل مسائل پیچیده تر را به آنان بیاموزید. 
 در موارد مختلف هنرجویان را به کارشناسان محلی و کشاورزان خبره ارجاع دهید 

و سعی کنید توان آنها را در برقراری ارتباط با سایر افراد تقویت کنید.
 با منابع علمی به خصوص رسانه های مجازی هنرجویان را آشنا کنید. ترتیبی بدهید 

تا بیان خود را با استناد به سند مطرح کنند. شما برای سند اعتبار ویژه قائل شوید.

مروری بر دانسته ها:

....واکاری نبایستی آنقدر دیر انجام شود که اختالف رشد خیلی زیادی بین 
بوته های قبلی و بوته هایی که پس از واکاری سبز خواهند شد، به وجود آید. 
همچنین نباید آنقدر زود انجام شود که احتمال وقوع خطر یا تهدید به طور 
کامل منتفی نشده باشد. گاهی برای تعادل این دو حد یا شاخص ، واکاری در 

دو مرحله انجام می شود....

 در مورد فرایند طبیعی جوانه زنی از جذب آب توسط بذر تا تندش بذر مختصری 
توضیح داده شود.

 راه ها یا ساز و کارهای کوتاه تر کردن طول مدت جوانه زنی را یادآوری کنید.
بیشتر  شده  واکاری  گیاهان  با  نخستین  کشت  گیاهان  بین  زیاد  اختالف  معایب   
باشد.  آموزنده  می تواند  اختالف ها  نمونه  مشاهده  و  مزارع  در  حضور  گردد.  تشریح 

روش های کاهش این اختالف را بازگو کرده یا از بحث گروهی استخراج کنید.
به صورت  آن  از  دیگر  بار  تا  بدهید  پرایمینگ  مبحث  به  بازگشت  برای  فرصتی   

کاربردی استفاده نمایند.

زمان مناسب واکاري

ضرورت آماده کردن بذر ها براي واکاري
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 عمل خیساندن بذر بر حسب نوع حبه تا رسیدن به تندش مورد بررسی قرار گیرد. 
اما در صورت محدودیت زمانی به حداقل 24 ساعت خیساندن بسنده کنید. در این 

مورد هم جمع آوری اطالعات منطقه ای را در دستور کار داشته باشید.
 با یادآوری ضرورت کاهش اختالف دو گروه گیاهان )کشت نخست و واکار(، سایر 

راهکار ها مانند تغییر در عمق کاشت را در نظر داشته باشید.
 فرایند جوانه دار کردن یا هیدروپرایمینگ را به هنرجویان واگذار کرده و اجازه دهید 
محل آن را خود انتخاب کنند. به عبارت دیگر اگر خواستند در خانه این کار را انجام 

دهند مانع نشوید. اما قبل از کاشت نمونه ها را بررسی کنید.

 سعی کنید عملیات واکاشت در ساعات خنک روز انجام شود.
 هماهنگی شود که بعد از کاشت، آب برای آبیاری مزرعه فراهم باشد.

 عملیات واکاری هر گروه توسط همان گروه انجام شود. گروه را در تقسیم کار و 
حتی زمان انجام عملیات تا حد ممکن و در بازه زمانی تعریف شده، آزاد بگذارید. شما 

کنترل، نظارت و هدایت را به عهده بگیرید.
 چون ماهیت کار، خم شدن را ایجاب می کند، نکات ایمنی و ارگونومیکی را یادآوری 

کرده و مراقبت کنید.
 یادآوری شود که الگوی کاشت در کشت واکار، تفاوتی با کشت نخست ندارد مثاًل 

فاصله بوته ها، محل کشت )روی قله یا در سینه پشته(
نقاط  بوته ها در  قرار گیرد. یعنی حذف  اولویت  انتقال نشا در  امکان عمل  تا حد   
پرتراکم و انتقال آن به نقاط نیازمند به واکاری. بدیهی است که با این روش، عمل تنک 

و واکاری در برخی از زراعت ها، توأمان انجام می شود.
شده  ارائه  جداگانه  مباحث  از  هریک  آموزشی  برنامه  قواعد  رعایت  برای  هرچند   
است اما پس از انتقال مفاهیم و ایجاد مهارت های مستقل، کاربست توأمان مجموعه 
فعالیت ها، هدف گذاری گردد. به عبارت دیگر، واکاری، تنک، وجین و در سطح کوچک 

سله شکنی و خاکدهی به صورت توأمان مطلوب است.
 تذکرات ایمنی به ویژه در مورد آسیب ندیدن گیاهان اولیه در زمان حفر گوده ها، 

داده شود.

بر حسب طرح توجه یا عملیات،  از درس ها  برخی دیگر  را می توانید همانند  این عملیات 
انجام  زمانی  در  دیگر  به عبارت  دهید.  ارائه  کتاب  مطالب  ارائه  روال  از  خارج  درس، 

دهید که بذر برای واکاری، آماده شود.

آماده کردن بذر برای واکاری

واکاری بذر یا انتقال نشا
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 در مورد اهمیت آبیاری بعد از واکاری مطالب ضروری را یادآور کنید.
 بر حسب روش آبیاری )غرقابی، نشتی( و چگونگی توزیع آب با توجه به تجربیات 

قبلی هنرجویان در زمان کاشت، تذکرات ضروری ارائه گردد.
 در مورد تقسیم آب بین گروه ها قواعدی را با همکاری سر گروه وضع کرده و اجازه 
ناظر و در شرایط بروز  دهید گروه ها بر حسب میثاق جمعی عمل کنند. شما نقش 
اختالف نقش داور را داشته باشید. اساس داوری را میثاق نامه قرار دهید )نه سلیقه 
خود( تا فراگیران قانون مدار و اجتماعی تربیت شوند همچنین وفا به عهد و پیمان، در 

آنها نهادینه شود.
 نظام حق آبه با تأکید بر نوع یا انواع رایج در منطقه را مورد پژوهش هنرجویان قرار 
دهید و ضمن تحلیل آن، ضرورت رعایت قواعد آن را گوشزد کنید. سعی کنید محاسن 

نظام حق آبه در تقسیم آب بین گروه ها رعایت گردد.
 در مورد فرسایش خاک و هدر رفت آب، در هر فرصتی هشدار دهید. یادآور شوید 
همان گونه که نیاز به آب همیشگی است حفاظت و مراقبت از آن هم همیشگی خواهد بود.

 ترتیبی داده شود که در آبیاری نشتی، زه آب زمین باال دست مورد استفاده زمین 
پایین دست قرارگیرد. تغییر میزان ورودی آب بر حسب پیشروی آب در کرت یا فارو 

نیز مورد توجه قرار گیرد.
 در مجموع، گروه هایی که نسبت به مصرف آب دقیق تر عمل می کنند یا هدر رفت 
آنها کمترین است، به طور علنی و قابل توجه تشویق و گروه های که به هر نحوی باعث 

هدر رفت آب شده اند، به طور واضح و عبرت آموز مورد توبیخ قرار گیرند.

عملیات تكمیلي پس از واکاری
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مشاهده عملکرد فراگیران در فرایند برداشت حبوبات:
)وقت شناسی، انجام کار به صورت تسلسل منطقی، سرعت و دقت عمل، هماهنگی و نظم 

گروهی، یکنواختی بذر آماده شده، تناسب بذر آماده شده با سطح نیاز به واکاری و...(

ارزیابی نمونه کار انجام شده:
)مناسب بودن فواصل کاشت، یکنواختی کشت واکار با کشت نخست، عدم آسیب به 
گیاهان اصلی، مرتب بودن مزرعه در پایان کار، به سامان بودن پسماند ها و بذر های اضافی، 
نم کشیدن کامل و یکنواخت مزرعه در اثرآبیاری، نبودن نشانه هایی از هدر رفت آب و 

فرسایش خاک، باقی نماندن زمین نیازمند به واکاشت و...

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

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

ارزشیابی
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فصل 10

راهنمای تدریس تنك

قبل از شروع درس »توجه« همه را به خودتان »جلب« کنید حاال با یک داستان کوتاه، چند بیت شعر، 
بیان خاطره، سکوت ... این کار ارزش منتظر ماندن را دارد.

در »جمع« از دانش آموزان تان »تعریف« و در »خلوت« از آنها انتقاد کنید. هیچ وقت اجازه ندهید یکی از 
بچه ها در حضور دیگران »تحقیر« بشود. این مهم ترین »دلخوری« بچه ها از معلم هاست.
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تنك 
نوع درس: نظری ـ عملی

از فراگیران انتظار می رود که پس از کسب شایستگی های این واحد بتوانند:
1 ضرورت انجام تنک را توضیح دهند.

2 زمان تنک کردن را انتخاب کنند.
3 نقاط نیازمند به تنک کردن را تعیین کنند.

4 روش تنک کردن را انتخاب کنند.
5 عملیات تنک کردن را انجام دهند.

6 عملیات تکمیلي پس از تنک را انجام دهند.

واژه های کلیدی:
تنک، حبوبات، تراکم مطلوب

خالصه محتوا:
در واحد یادگیری تنک، هنرجویان ضمن بررسی نقاط پرتراکم و تعیین وسعت نیاز به 
حذف بوته های اضافی، سپس با استفاده از ابزارهای ساد ه مانند: بیلچه و شفره، عملیات 
تنک را در زمان و شرایط مناسب  انجام می دهند. در فرایند انجام کار، نکات ایمنی و 

بهداشتی را به کار می بندند.

ابزار و تجهیزات:

مواد مصرفی: آب زراعی.

توضیحاتتعدادمشخصات فنیتجهیزاتردیف

انواع رایج در منطقه16با دسته ترجیحاً چوبیبیلچه1

استاندارد با مجوز بهداشت16پارچه ایدستکش2

استاندارد با مجوز بهداشت16دارای استاندارد ملی ماسک3

استاندارد با مجوز بهداشت16سبک ، راحتکفش کار4

16ترجیحاً ساخت سنتی با عرض د هانه متوسطشفره5

ساعت کار

ساعتنوع

7نظری

11عملی

18جمع
اهداف رفتاری
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اجزای بسته آموزشی:
فیلم:

1 مواردی که منجر به کاشت بیش از حد مطلوب )عوامل ناخواسته، عوامل آگا هانه( 
می شود.

2 نمایش مرحله رشدی حبوبات در زمان تنک اول، در زمان تنک دوم
3 روش های تنک دستی: بدون ابزار- با ابزار

4 روش کار با وسایل ساده تنک دستی
5 تنک ماشینی: تصادفی، انتخابی

انیمیشن:
ارزیابی تراکم بیش از حد و مقایسه با تراکم مناسب

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

به صورت پاورپوینت تهیه می شود.

ساعت تدریسعنوان شایستگی 

0/5ضرورت عملیات تنک کردن گیاه زراعی را شرح دهد.

1زمان مناسب تنک کردن را شرح دهد.

2زمان تنک کردن مزرعه تعیین نماید.

2نقاطي را که نیاز به تنک کردن دارد، مشخص مي کند.

1روش های تنک کردن را شرح دهد.

2روش تنک کردن را انتخاب کند.

4عملیات تنک کردن را انجام دهد.

1انواع عملیات پس از تنک کردن را شرح دهد.

4عملیات تکمیلي پس از تنک )آبیاری، فشردن خاک( را انجام دهد.

0/5نکات ایمني و بهداشتي را رعایت نماید.

18جمع

بودجه بندی کار
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روش تدریس:
 کالس را با یاد و نام خداوند مهربان شروع و مدیریت کنید.

 ضرورت تنک کردن را در زراعت حبوبات لیست کنید. شروع و تکمیل کردن عناوین 
با مشارکت فراگیران باشد.

 تراکم مطلوب و رقابت گیاهان در کشت متراکم را دوباره یادآوری یا تعریف آن را 
از هنرجویان بخواهید.

 تحقیقی واگذار کنید تا عوامل ناخواسته و آگا هانه منجر به کشت بذر به مقدار بیش 
از حد مطلوب را در منطقه بررسی گردد.

 برای بررسی نتایج تحقیق، کارگاه تبادل اطالعات تشکیل دهید. مجری جلسه را 
به افراد منتخب واگذار کرده خود ناظر بی طرف و هر از چند گاهی، داور باشید. توان 

مدیریت، نقد پذیری و تفکر نقادانه را در فرزندان این زیست بوم تقویت کنید.
را جداگانه  گروه ها  نظرات  تحلیل هنرجویان،  قدرت  افزایش  برای   شما می توانید 
بخواهید، آنگاه آنها را با هم مقایسه کنید. یعنی گروه ها به صورت درون گروهی به یک 

اجماع برسند سپس در صحن کالس، موضوع طرح و دفاع گردد.
 برخی از روش ها و شرایطی که منجر به کشت دقیق شده و نیاز به تنک و واکاری 

نخواهد بود را در کالس تشریح کنید.
 بازدیدی برای مشاهده مصادیق )کشت دقیق، کشت بیش از حد( در مزارع واحد 
آموزشی یا واحد های زراعی مجاور ترتیب دهید. چنانچه مزرعه حبوبات با شرایط مرتبط 

با بحث نیافتید، از زراعت سایر گیاهان بازدید کنید.

مروری بر دانسته ها:

....تنك کردن )Thinning(: گیاهان برای رسیدن به حداکثر رشد و توسعه و 
تولید محصول بیشتر می بایست نور کافی، دمای مطلوب، هوای تازه، مواد معدنی 
و بسیاری دیگر از عوامل مؤثر را در طی مرحله داشت تا برداشت، در اختیار 
داشته باشند. برای مثال، کشت متراکم بذر ممکن است منجر به سبز شدن تعداد 
بوته های زیاد در واحد سطح و به وجود آمدن رقابت بین آنها، برای دستیابی به 
منابع الزم برای رشد و نمو گردد. در نتیجه این رقابت، گیاهانی ضعیف و کوچك با 

عملکردی پایین به لحاظ کمی و کیفی حاصل می شود....
....برای دستیابی به تراکم مطلوب در مزرعه یا بایستی میزان بذر کشت شده به 
دقت تنظیم و مصرف شود و یا اینکه با حذف بوته های اضافی و ایجاد فواصل 
مناسب و معین در مراحل اولیه رشد یا پس از استقرار کامل گیاهچه ها، به تعداد 

بوته کافی در مزرعه دست یافت.
خطر های  رفع  از  اطمینان  از  پس  کردن  تنك  می شود.  انجام  داسك  یا  شفره 
احتمالی مثل سرما و تگرگ زدگی ، کاهش خسارت آفات و امراض ، عموماً طی دو 

یا سه نوبت جزء عملیات های ضروری در کشاورزی رایج، به شمار می رود....

ضرورت عملیات تنک کردن حبوبات
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با  کردن  .تنك  می شود  گفته   )thinning( کردن  تنك  عملیاتی  چنین  به 
استفاده از چاقو، بیلچه، 

عواملی که کاشت متراکم را ضروری ساخته و لزوم تنك کردن را پیش می آورد 
عبارت اند از: 

1( پایین بودن ارزش مصرف بذر
2( نامناسب بودن شرایط محیطی در زمان کاشت، جوانه زنی و استقرار اولیه ) 

رطوبت و حرارت خاك، 
3( مطلوب نبودن کیفیت بستر

4( مناسب نبودن وضعیت سایر شرایط کاشت )روش و زمان کاشت، ...(
آفات،  )سله،  زیان آور  عوامل  طغیان  یا  نامناسب  شرایط  وقوع  احتمال   )5

بیماری ها، ...(
 ... )6

 شرایط و عوامل مؤثر در تعیین زمان تنک کردن و تعداد دفعات آن را لیست کنید. در 
لیست کردن این عوامل بحث گروهی را مدیریت کنید.

منطقه،  در  رایج  انواع حبوبات  بر  تأکید  با  زراعی،  اقلیمی و  تهدید های  و   خطرات 
شود.  تشریح 

 عوامل مربوط به گیاه، متوجه تمام حبوبات یا حداقل شامل حبوباتی که در برنامه کاشت 
فراگیران است، باشد. انجام بازدید برای کشف زمان مناسب تنک، توصیه می شود.

 حاصل بحث و بررسی ها را جمع بندی کرده و مبانی علمی، فنی و تجربی آن را استخراج 
و در صورت مغایرت با یافته علمی، آن را بازگو کنید. 

 در هر حال اقرار به قدرت الهی کنید که با وجود و حضور عوامل و شرایط متعدد و 
تهدید های جدی، بذر را می رویاند و از منافع آنها، انسان ها و سایر جانوران را بهره مند می کند.

 در بحث ها به حفظ تعادل اکولوژیکی و مراقبت از محیط زیست اشاره کنید.

تعیین زمان تنك کردن مزرعه
 فراگیران را به رصد شرایط محیطی یا اقلیمی دستور دهید. استفاده از تجربه تاریخی 
بومی  های منطقه و کشاورزان خبره و نیز توجه آنها را به داده های هواشناسی جلب کنید. 
جمع آوری گزارش هواشناسی منطقه و تحلیل صاحب نظران هر چند عامی، باعث می شود 
که فراگیران از هم اکنون متوجه ضرورت تطابق با اقلیم بشوند. تأکید کنید که این امر از 

ویژگی های زراعین و نیاز زراعت می باشد.
 کالس را در مزرعه تشکیل دهید.

 در مورد اهمیت و ضرورت تعیین دقیق زمان تنک، توضیح دهید.
 برای کشف قواعد حاکم پیرامون زمان تنک و تعداد دفعات آن بحث گروهی راه اندازی 

کنید.

زمان مناسب تنک
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 داده های جمع آوری شده را مورد ارزیابی دقیق قرار دهید. مشاهده واکنش شما، سبب 
جدی گرفتن جمع آوری داده ها و مهارت آن خواهد شد. این امر پایه های پژوهش را تقویت 

خواهد کرد. 
 در هر مورد نکات ضعف و قوت هنرجویان را یادآوری کرده برای اصالح یا ارتقای آنها 

فرصت بدهید.
 در مورد تفکر و تعقل برخی از آیات الهی موضوع را یادآوری کنید. سعی کنید از این 

جنبه هنرجویان را بیشتر تقویت نمایید.

 تشکیل جلسه در سر مزرعه
 یادآوری محاسبه تعداد بوته با استفاده از رابطه:
مساحت )به متر مربع( = تعداد بوته

فاصله ردیف )متر( × فاصله بوته ها )متر(
 اجازه دهید هر گروهی مزرعه خود را بررسی کنند و راهنمایی کنید که در گروه تقسیم 

کار و نظم حاکم باشد.
 الگوی کاشت و تراکم مناسب را یادآوری کنید یا از فراگیران پرسش کنید.

 اجازه دهید گروه ها در زمین خود به بررسی بپردازند. در ضمن بررسی، دقت عمل و توجه 
هنرجویان را مورد ارزیابی قرار داده، درصورت نیاز تذکر دهید.

 بهتر است نقشه کاشت رسم شود و پراکنش نقاط پر تراکم مورد تجزیه و تحلیل قرار 
گیرد

 درصورتی که جوانه زنی کامل نشده باشد، بازدید را به عقب انداخته و چند روز بعد، بازدید 
را تکرار کنید. با تکرار بازدیدها، مراقبت و سرکشی دائمی از مزرعه که الزمه حرفه زراعت 

می باشد را در فراگیران نهادینه کنید.

تعیین نقاطی که باید تنک شوند

روش های تنک کردن

 انواع روش ها لیست شود. 
با شرایط، شرح و توضیح  یا تناسب روش  انتخاب روش   در مورد عوامل مؤثر در 

گردد. ارائه  بیشتری 
 روش های رایج در منطقه مورد بازدید و مشاهده فراگیران قرار گیرد.
 معایب و محاسن هر یک از روش ها، به بحث و گفتگو گذاشته شود.

 خالقیت هنرجویان را تحریک کنید. مثالً ساختن یک وسیله دستی برای تنک تصادفی.
کشاورزی  ماشین های  هنرآموزان  مشارکت  با  کارگروه  یک  تشکیل  موضوع  این  در   

باشد. مفید  می تواند 
 ساخت دستگاه در حد ماکت را هم بپذیرید.
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تعیین روش تنك کردن
 کالس را در مزرعه یکی از گروه ها تشکیل دهید.

را  مازاد  بوته  ابتدا خودتان چگونه کنده  یعنی  آموزش دهید.  را عماًل  انواع روش   
انجام داده سپس از فراگیران یا سرگروه هر گروه بخواهید آن روش را در حضور سایرین 

تکرار کند.
 در مورد بوته های خیلی چسبیده به هم، بوته های ضعیف و قوی، بوته خارج از ردیف 

کاشت، در مورد کشت های درهم و کپه ای ... اجرای نمونه ای، داشته باشید.
  نکات ایمنی )عدم آسیب به بوته های باقی مانده...(، سایر نکات فنی )محل قطع، چگونگی 

خروج...( و بهداشتی )پوشیدن دستکش و سایر تجهیزات فردی..( یادآور شوید.
  بخواهید روش های بومی تنک کردن را هم فراگیران بررسی و اعالم کنند. بررسی ها را مورد 

تحلیل قرار داده و در صورت تأیید، کاربردی کنید. 
 در هر حال سعی کنید: تفکر، تدبر و توان هنرجویان در کشف واقعیت و استفاده از آنها 

را افزایش دهید.

عملیات تنک کردن

 عملیات با نام خدا و توکل بر او در محل مزرعه، شروع گردد.
 شرایط مناسب برای انجام عملیات تنک )گیاه، خاک، اقلیم و ...( در نظرتان باشد و از 

گروه ها بخواهید مناسب بودن آن را بار دیگر بررسی و گزارش نمایند. 
 در صورت تأیید گزارش، شروع عملیات را اعالم کنید. سازمان بندی گروه ها را مورد دقت 
و نظارت جدی قرار دهید. بدیهی است که این نظارت مانع از خالقیت و محدود کردن 

ابتکارات نخواهد شد.
 در ضمن کار مراقبت امور ارگونومیکی و ایمنی فراگیران بود و بر حسب لزوم راهنمایی 

بفرمایید. 
 چنانچه اشتبا هاً به گیاه اصلی صدمه وارد آمد، مورد نقد شدید یا حتی مالمت و 
توبیخ قرار ندهید. درصدی از خطا را بپذیرید و با حرمت نهادن به مقام واالی انسانیت، 
شرایطی فراهم کنید تا هنرجویان خطای خود را با اعتماد به نفس بروز دهند و در 

جهت اصالح گام بردارند.
 عالوه بر دقت، سرعت عمل را مورد ارزیابی قرار دهید.

 از گروه ها بخواهید در مورد نیاز یا عدم نیاز به تنک مجدد، نظر بدهند. در هر صورت 
استدالل آن را بررسی کنید. در صورت پذیرش استدالل نیاز به تنک مجدد، زمان آن 

را به طور تقریبی مشخص کنند. 
 وقت شناسی یکی از مهم ترین مهارت های غیر فنی است. در همه حال مراقب زمان 

به ویژه اوقات نماز باشید.
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  خدا را به خاطر توان انجام کار، شاکر باشیم و فراگیران را شکر گذار به عبارت دیگر 
قدر شناس تربیت کنیم. می دانید که تربیت به بیان نیست یا روش بیانی کم  اثرترین 

روش است. باید زندگی و رفتار ما تربیت کننده باشد. 
 نظام حق آبه همراه با اهمیت هماهنگی برای آبیاری پس از تنک کردن را، برای 

هنرجویان شرح دهید.
 ضرورت انجام هریک از عملیات همراه یا پس از تنک )مرتبط با موضوع مانند مرتب 
کردن جویچه ها یا سطح خاک، ساماندهی بوته های حذف شده به ترتیبی که مزاحم 

جریان آب نشوند، حذف علف های هرز بزرگ و...( تشریح گردد.
 از هنرجویان بخواهید که مسیر های آبیاری را آماده استفاده کنند. بخشی از مسیر که خارج 

از مزرعه است با هماهنگی بین گروه ها و مسیر های اختصاص توسط هر گروه انجام شود.
 بند ها و میان بند ها بازنگری و درصورت لزوم اصالح شوند.

 آبیاری با نوبت بندی منطقی انجام شود. اجازه دهید گروه ها به تدریج با قواعد کار 
آشنا شوند و شما بیشتر نظارت و هدایت کننده باشید. 

 به حفاظت از خاک و آب و پیشگیری از هدر رفت آنها تأکید شود، و به دقت نظارت گردد.
این  بچه ها  اجازه دهید  قابل پیش بینی است.  بروز مشکالتی  اغلب  توزیع آب   در 
مشکالت را لمس کنند. حتی می توانید به طور ساختگی چالش ایجاد کرده تا فراگیران 

بیشتر درگیر مشکل و به تبع آن کشف راه حل مسئله باشند.
 در کنترل، هدایت و احتماالً استفاده بهینه از آب زهکش برحسب موقعیت مزرعه، 

برنامه ریزی شود.
باشید.  داشته  نظارت  سالم  و  تمیز  به صورت  وسایل  و  ابزار  گرفتن  تحویل  در   
هنرجویان باید امانت دار و درستکار پرورش یابند. معایب احتمالی ابزار یا وسیله، ناشی 

بپذیرید. با خوشرویی  را  از شرایط کار 

عملیات پس از تنک

مشاهده عملکرد فراگیران در فرایند تنك حبوبات:
)وقت شناسی، انجام کار به صورت تسلسل منطقی، سرعت و دقت در تحقیقات و کار 
از  مراقبت  مازاد،  بوته های  یکنواختی حذف کردن  نظم گروهی،  و  عملی، هماهنگی 

گیاهان اصلی، توزیع یکنواخت آب و  ...(
ارزیابی نمونه کار انجام شده:

)مناسب بودن فواصل بوته های باقی مانده،  عدم آسیب  دیدگی گیاهان اصلی، مرتب بودن 
مزرعه در پایان کار، به سامان بودن پسماند ها و بقایای حاصل از تنک، نم کشیدن کامل 
و یکنواخت مزرعه در اثرآبیاری، نبودن نشانه هایی از هدر رفت آب و فرسایش خاک، باقی 

نماندن زمین نیازمند به تنک.
سنجش گزارش و مستندات ارائه شده توسط فراگیر:

کارپوشه، گزارش و سایر مستندات )عکس و ...(
فرم های چك لیست: سنجش فراگیران در فرایند انجام عملیات

ارزشیابی


