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فصل 5    شکل دهی سطح زمین زراعی

فصل 5

شکل دهی سطح زمین زراعی

کاشت  برای  زمین  آماده سازی  عملیات  و  روش ها  رایج ترین  داده اید،  انجام  و  فراگرفته اید  تاکنون  آنچه   
اغلب گیاهان زراعی است. در ماشین های خاک ورزی که تاکنون گفته شد، عامل خاک ورز در عمق خاک 
عمل می کرد. اما در برخی موارد، عوامل و شرایط مختلفی نظیر نظام آبیاری، خصوصیات گیاهی، شرایط و 
رسم و عادات منطقه، کشاورز را مجبور می کند تا قبل از کاشت، اقدام به تغییرشکل سطح زمین خود نماید. 
ماشین های دیگری هستند که در تکمیل عملیات بسترسازی و آماده سازی الگوهای کاشت و آبیاری زمین 
مورد استفاده قرار می گیرند. در این فصل شما با برخی از این ادوات مانند انواع ماله، مرزکش، شیارکش و 

نهرکن آشنا شده و در ادامه عملیات تهیۀ زمین آنها را به کار خواهید بست.
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واحد یادگیری 6

شایستگی هموارکردن

آیا تا به حال به این موارد اندیشیده اید که
  بین روش های آبیاری و میزان تسطیح زمین زراعی ارتباط وجود دارد؟

  چرا کوددهی حتماً باید بعد از هموارسازی صورت گیرد؟

استفاده از ماشین های هموارکننده زمین به آشنایی با ساختمان، انواع تنظیمات و چگونگی کاربرد آنها بستگی 
دارد. این ماشین ها انواع مختلفی دارند و هریک برای شرایط خاصی مناسب هستند. در این واحد یادگیری با 

ماشین های صاف کننده زمین زراعی آشنا شده تنظیمات و کاربرد آنها را فرا خواهید گرفت. 

استاندارد  عملکرد
نموده،  متصل  تراکتور  به  را  آن  کند،  انتخاب  را  زمین  هموارکردن  برای  زمین  شرایط  با  مناسب  ماشین 

تنظیم های الزم را انجام دهد و سطح مزرعه را تسطیح کند.
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ضرورت هموارکردن سطح زمین 

زمین زراعی در نتیجۀ عملیات مداوم تهیه بستر بذر، آبیاری و فرسایش، از تسطیح خارج می گردد. به همین 
جهت تسطیح مختصر زمین ضروری به نظر می رسد. یکي از عملیات خاک ورزی، هموارکردن سطح زمین یا 
تسطیح خاک می باشد. تعریف عمومی تسطیح خاک، هموارسازی، صاف کردن و ایجاد شیب مناسب در زمین، 
جهت جلوگیری از تندآب و فرسایش سطحی و به وجودآوردن شرایط یکسان و هماهنگ برای توزیع آب در یک 
عمق، در سراسر مزرعه می باشد. عوامل متعددی اجرای این عملیات را برای پرورش گیاهان زراعی الزامی می کند. 

برخی از آنها عبارت اند از:

پراکنش سطحی و عمق بذرها در فرایند کاشت
چنانچه سطح زمین هموار نباشد و در آن پستی 
سطحی  توزیع  شود،  دیده  متعددی  بلندی  و 
خاک  زیر  زمان  در  خورد.  خواهد  هم  به  بذرها 
طرف  به  بلندتر  قسمت  بذرهای  هم،  بذر  کردن 
ناحیه پست تر جابه جا خواهند شد. همچنین قطر 
قسمت های  در  قرارگرفته  بذرهای  روی  خاک 
پست تر به مراتب بیشتر از بذرهای قرارگرفته در 
رویش  نتیجه  در  بود.  خواهد  بلندتر  قسمت های 

مزرعه غیر یکنواخت خواهد شد. 

توزیع نامناسب آب
هدایت یکنواخت آب به ویژه در روش های آبیاری 
سطحی، به صاف و همواربودن زمین بستگی دارد. 
اگر زمین هموار نباشد، آب در نواحی پست تجمع 
رسید.  نخواهد  آب  زمین  بلند  نواحی  به  و  کرده 
کمتر رسیدن آب به بخش های بلند و انباشت آب 
دربخش های پست، هر دو برای جوانه زنی و رویش 
بذرها، خوشایند نیست. در نتیجه جوانه زنی بذرها 

غیریکنواخت خواهد شد.

مشکل نمودن اجرای عملیات زراعی 
در زمین های ناهموار اجرای عملیاتی چون سله شکنی، خاک دهی پای بوته، به تعداد بیشتری الزم است و ترمیم 
پشته ها )در آبیاری نشتی( و مرزها )در آبیاری غرقابی( دشوارتر خواهد بود. زیرا جریان آب در زمین ناهموار، در 
اختیار کشاورز نبوده و با رسیدن به نقاط پرشیب سرعت گرفته )ایجاد فرسایش( و در نقاط پست انباشته شده 

)ایجاد سله( و در پی آن، عملیات ترمیم، سله شکنی، خاک دهی و... را به دفعات بیشتری الزم دارد.

ـ 5 ـ سبزشدن غیریکنواخت ذرت شکل 1

ـ 5 ـ سله بستن خاک شکل 2
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توزیع مناسب کود
وقتی کودپاشی در زمین ناهموار انجام شود، با اجرای عملیات تکمیلی یعنی زیر خاک کردن کود، پراکنش 
و  شده  توصیه  حد  از  بیشتر  کود  دارای  زمین  از  بخش هایی  نتیجه  در  خورد.  خواهد  به هم  آن  یکنواخت 
بخش هایی نیز دارای کود کمتر یا فاقد کود خواهند شد. در هر دو صورت به محصول خسارت وارد می شود. 

بنابراین، تسطیح کردن زمین برای توزیع مناسب کود نیز ضروری به نظر می رسد.

ـ 5 ـ سبزشدن غیر یکنواخت مزرعه در اثر گفته شده شکل 3

با گردش علمی در سطوح مزارع واحد آموزشی یا خارج از واحد آموزشی، از نمونه اراضی تسطیح شده و 
نشده تصویربرداری کرده و ضمن نمایش در کالس، در مورد آنها، گفت وگو کنید.

پژوهش کنید

انواع ماشین های هموار کنندۀ زمین زراعی 

ماشین های هموارکنندۀ زمین شامل انواع دستی، دنباله بند و خودگردان می باشند.
مانند  کشاورزی  زیربنایی  امور  در  اما  ندارند.  کاربرد  خاک ورزی  فرایند  در  معموالً  خودگردان  ماشین های 
تسطیح اساسی زمین های ناهموار و اصالح شیب اراضی بسیار کارآمد می باشند. بر این اساس نیاز به تشریح 

این ماشین ها در این مبحث نمی باشد.

ـ  5  ـ اسکریپر و بلدوزر شکل4
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ماشین های هموارکنندۀ دستی
کلمۀ  اطالق  که  ماشین  نوع  این  کاربری 
در  باشد،  برازنده تر  آن،  براي  شاید  ابزار 
باغچه و سطح کرت های کوچک می باشد. 
با این ابزار، خاک به مقدار جزئی در سطح 
کرت ها جابه جا شده و سطح کرت به خوبی 

هموار می شود. 

ماشین های هموارکنندۀ دنباله بند تراکتور
این نوع ماشین ها، انواع مختلفی دارند. ساده ترین نوع از این ماشین ها، تخته الواری است که همراه با اجرای 

دیسک، با چند رشته طناب یا سیم، به آن بسته می شود.
برخی به جای الوار چوبی، از تیرآهن یا ناودانی نسبتاً سنگین به طول حدود 4ـ3 متر استفاده می کنند. کارایی 
تردد  از  بار  آنکه حداقل یک  بوده ضمن  مناسب، خوب  با خاک های  هموار  نسبتاً  زمین های  در  این روش 

ماشین ها می کاهد. برخی از دنباله بندهای هموارکننده زمین عبارتند از:

نصب  تراکتور  به  سوار  اتصال  با  که  می باشد  هموار کننده  دنباله بند  ماشین  نوع  تیغۀ پشت تراکتوری:  ـ 
در  می کند.  صاف  به خوبی  را  خود  عمل  عرض  تراکتور،  پیشروی  زاویه، ضمن  مختصری  دادن  با  می شود. 
شرایطی که عرض کرت دقیقاً 2 برابر عرض کار تیغۀ پشت تراکتوری باشد به ترتیبی که با یک رفت و برگشت 

تمام سطح کرت تحت تأثیر قرار گیرد، کارایی تیغۀ پشت تراکتوری کاماًل قابل قبول خواهد بود.
از این دستگاه به شرط تنظیم مناسب افقی، عمودی و زاویۀ تیغه، برای تسطیح سطح کرت و اراضی کوچک 

می توان به خوبی استفاده کرد.

شکل5ـ5ـ تسطیح باغچه با ابزار دستی

ـ  5  ـ تیغۀ پشت تراکتوری شکل 6
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ـ زمین صاف کن1 : رایج ترین زمین صاف کن ها شامل انواع دوچرخ )نیمه سوار( و چهار چرخ )کششی( هستند. 
نوع دوچرخ، کاربرد آسان تری دارد به همین دلیل رواج بیشتری یافته است. در حالی که انواع چهار چرخ ها 

دقیق تر تسطیح می کنند.

در هر دو نوع، یک قاب یا شاسی وجود دارد که تیغۀ تسطیح کننده یا عامل خاک ورز، با اتصاالت قابل تنظیمی 
به آن متصل شده است، در ابتدای این شاسی حلقه ای برای اتصال آن به تراکتور نصب شده است. در انتهای 
آن هم اغلب صفحۀ متحرکی برای تکمیل تسطیح تیغه مستقر شده است. عمق عمل تیغه، زاویۀ عمودی و 

زاویۀ افقی آن قابل تنظیم می باشد.

1 - Land Leveller

ـ 5  ـ انواع نیمه سوار و کششی شکل 7

ـ  5  ـ صفحۀ متحرک در انتهای لولر برای تکمیل تسطیح شکل 8

از  انواعی  تشریح شده،  صاف کن های  زمین  بر  عالوه 
از  استفاده  با  که  شده اند  اختراع  تسطیح کننده ها 
سیستم های  به وسیلۀ  یا   )GPS( جغرافیایی  اطالعات 
بسیار  به صورت  را  مزارع  سطح  لیزری،  هدایت شونده 

دقیق، تسطیح می نمایند.

بیشتر بدانید

ـ  5  ـ تسطیح کنندۀ لیزری شکل 9
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عوامل تعیین کننده در انتخاب هموارکنندۀ زمین 

تنوع ماشین های هموار کننده زمین هرچند زیاد نیست اما هریک از انواع موجود برای شرایط خاصی مناسب 
هستند، یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده در انتخاب نوع ماشین هموار کننده، مساحت مزرعه می باشد.

در مزارع خیلی کوچک کاربرد ماشین های دنباله بند از نظر فنی و اقتصادی توجیه پذیر نمی باشد. از سوی 
دیگر در مزارع بزرگ هم نمی توان با ماشین های کوچک اقدام به تسطیح مطلوب نمود. 

از دیگر عوامل تعیین کننده در انتخاب نوع ماشین هموار کننده، شکل مزرعه یا روش کاشت می باشد.
از زمین صاف کن های چهار چرخ مناسب تر  به روش مسطح کشت و کار می شود استفاده  وقتی مزرعه بزرگ 
باشد و  بهتری خواهند داشت. وقتی کاشت به صورت کرتی  انواع دو چرخ کارایی  با کاهش مساحت،  است. 

تسطیح سطح کرت هدف باشد، تیغۀ پشت تراکتوری کارآمدتر است.
ایجاد  از  قبل  زمین  تسطیح  درآید،  جوی و پشته  به صورت  مزرعه  که  می کند  ایجاب  کشت  روش  زمانی که 
جوی و پشته، اغلب ضرورتی ندارد. در این شرایط اگر عریض بودن سطح پشته موردنظر باشد می توان میله یا 

تسمه ای به ادامه دستگاه جوی و پشته ساز به عنوان اتو، اضافه کرد.
در اراضی کوچک و بزرگ وقتی روش آبیاری بارانی یا قطره ای باشد، نیاز چندانی به تسطیح دقیق زمین 

نمی باشد مگر آنکه استفاده از روش آبیاری سطحی در دوره ای از طول سال زراعی مورد نظر باشد.

تسطیح  به  نیاز  زراعی  زمین  که  می شود  سبب  بارانی  و  قطره ای  آبیاری  در  که  عواملی  یا  علت 
با استناد به تصویرهای زیر دلیل روشن تر برای هم کالسی هایتان  چندانی نداشته باشد، کدام اند؟ 

بیان کنید؟

گفت وگو کنید

شکل10ـ5ـ آبیاری بارانی و قطره ای

چه عامل یا عوامل دیگر در انتخاب نوع ماشین هموارکننده مؤثر هستند؟
فکر کنید
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انتخاب ماشین هموار کنندۀ زمین
فعالیت

ابزار، وسایل و امکانات موردنیاز: انواع ماشین هموار کننده، زمین زراعی در مرحله هموارسازی، نوشت افزار 

مراحل انجام کار:
1ـ آمادۀ بازدید شده و همراه هنرآموز در سطح مزارع گردش کنید.

2ـ قطعات نیازمند به تسطیح یا هموارسازی را مورد توجه قرار دهید.
3ـ شیوه کشت و کار و روش آبیاری آن را پرس وجو نمایید.

4 ـ با بررسی تمام امکانات و شرایط، نوع تسطیح کن را انتخاب کنید.
1ـ  5  ـ برای قطعات کوچک ادوات دستی را انتخاب کنید.

2ـ  5  ـ برای تسطیح داخل کرت های کوچک و تراس ها، تیغۀ پشت تراکتوری را انتخاب کنید.
3ـ  5  ـ برای تسطیح اراضی متوسط با کشت مسطح یا شیاری، استفاده از تسطیح کن دوچرخ )نیمه سوار( 

را انتخاب کنید.
چهارچرخ  تسطیح کن  ماشین های  از  استفاده  شیاری،  یا  مسطح  کشت  با  بزرگ  اراضی  برای  4ـ  5  ـ 

)کششی( را انتخاب کنید.
5ـ  5  ـ چنانچه روش آبیاری صرفاً بارانی یا قطره ای بود، نیاز به تسطیح کردن زمین نمی باشد. 

6  ـ5ـ برای کشت جوی و پشته ای با عرض پشتۀ بزرگ، چنانچه کشت در سطح پشته یا دو طرف آن 
انجام شدنی است، بستن اتو به ماشین جوی و پشته ساز را پیشنهاد دهید. 

در شرایطی که تسطیح خیلی دقیق نیاز نباشد نصب الوار به دنبالۀ ماشین نرم کننده را پیشنهاد دهید.
دقت کنید

ـ 5  ـ جوی و پشته ساز همراه با اتوی انتهایی شکل11
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آماده به کار نمودن ماشین های هموار کنندۀ زمین
فعالیت

لباس  عمومی،  مکانیک  جعبه آچار  هموار کننده،  ماشین های  موردنیاز:  امکانات  و  وسایل  و  ابزار 
برای  مناسب  )فضای  هانگار  اولیه،  کمک های  جعبۀ  فردی،  ایمنی  تجهیزات  کار،  مناسب  کفش  و 
 نگهداری و سرویس ماشین های کشاورزی( پارچۀ تنظیف، روغن موتور، گریس، روغن ترمز، پتک نسبتاً

سنگین.

مراحل انجام کار:
1ـ آماده به کار شده، همراه هنرآموز خود به محل نگهداری ماشین های کشاورزی وارد شوید.

2ـ انواع ماشین های صاف و هموار کننده زمین در مرحلۀ خاک ورزی را شناسایی کنید.

5  ـ در هر مورد پیشنهادهای گروه را به هنرآموز ارائه نمایید.
6  ـ پس از تأیید پیشنهاد و اعمال نظرات هنرآموز، استفاده از نوع ماشین را قطعی یا نهایی کنید.

چنانچه کاشت یک ردیفه روی قله پشته هدف است، نیاز به اتو نبوده و سطح پشته به صورت برآمده 
)گرده ماهي( مطلوب می باشد.

توجه کنید

پیشنهاد شما با روش های جاری کشاورزی در منطقه چه شباهت ها و چه تفاوت هایی دارد؟ چرا؟
پژوهش کنید

ارزشیابی مرحله ای

ف
مراحل کارردی

 شرایط عملکرد
)ابزار،مواد، تجهیزات، 

زمان، مکان و...(

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

1

انتخاب 
ماشین هاي 
نرم کردن 

خاک

هانگار، تراکتور، انواع 
لولر، شرایط مناسب آب 

و هوایی

انتخاب 
ماشین 

هموارکننده 
مناسب

تناسب ماشین با ویژگي هاي زمین و 
3تراکتور و تجزیه و تحلیل انتخاب ماشین

2تناسب ماشین با ویژگي هاي زمین و تراکتور

متناسب نبودن ماشین با ویژگي هاي زمین 
1و تراکتور
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قرار  بررسی  مورد  را  شاسی  و  تیرافزارها  3ـ 
دهید.

به دقت  را  تراکتور  به  اتصال  نقاط  یا  نقطه  4ـ 
مورد بررسی قرار دهید.

گزارش  را  خمیدگی  و  شکستگی  هرگونه  5 ـ 
به  یا  رفع  را  آن  هنرآموز  راهنمایی  با  و  کرده 

تعمیرگاه ارسال کنید.
صاف کردن  یا  شکستگی  رفع  از  پس  6 ـ 
را  رنگ پریده  نقاط  یا  نقطه  خمیدگی ها، 

رنگ آمیزی کنید.
آچارکشی،  از  پس  را  مهره ها  و  پیچ  تمام  7ـ 
روغن کاری کنید. در صورت نیاز برای باز شدن 

برخی از پیچ ها از روغن ترمز استفاده کنید. 
به  اتصال  ساختمان،  )لبه،  تیغه  سالمت  8 ـ 

قاب( را بررسی و گزارش کنید.
تعمیرگاه  به  ارسال  یا  معایب  رفع  در  9ـ 

مشارکت کنید.
10ـ صفحات، محورها و نقاط مرتبط با تنظیم 

کار تیغه را به دقت بررسی و رفع عیب کنید. 
11ـ برحسب مورد روغن کاری، گریس کاری و 

آچارکشی نمایید.
نگهدارنده  محورهای  حامل،  چرخ های  12ـ 
مکانیکی(  انواع  )در  جک  و  تنظیم  اهرم های 
هیدرولیکی(  انواع  )در  هیدرولیک  سیستم  یا 
آماده  بررسی  را  حامل  چرخ های  به  مربوط 
به کار نمایید. در صورت لزوم اقدام به رفع عیب 

یا ارسال به تعمیرگاه نمایید.

در پایان کار: 
 چگونگی کار خود را به تأیید هنرآموز برسانید.

 ابزار و وسایل را تمیز کرده، تحویل دهید.
 پس از پاک سازی محیط کار، به نظافت و بهداشت فردی بپردازید.

 گزارش عملیات )نوشتاری، تصویری( خود را ثبت کنید.
در گزارش خود عالوه بر شرح عملیات، اشکاالت موجود و پیشنهادات اصالحی خود را بیاورید.

ـ  5  ـ شکستگی نقطه اتصال صاف کننده  شکل 12

ـ  5  ـ صاف کنندۀ کششی شکل 13

ـ  5  ـ صاف کنندۀ نیمه سوار شکل 14
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ارزشیابی مرحله ای

ف
مراحل کارردی

 شرایط عملکرد
)ابزار،مواد، تجهیزات، 

زمان، مکان و...(

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

2

آماده سازي 
ماشین هاي 

هموار 
کردن

ماشین های هموارکننده 
زمین ـ  جعبه آچار 
مکانیکی عمومی ـ 

گریس و گریس پمپ

آماده سازی 
و رفع 
معایب 
ماشین

قسمت های مختلف ماشین هموار کننده را 
3بازدید و رفع عیب و سرویس کند.

2ماشین را آماده و سرویس نماید.

1ماشین آماده به کار نشده است.

اتصال و تنظیم نمودن ماشین های هموارکنندۀ زمین
فعالیت

ابزار و وسایل و امکانات موردنیاز: تراکتور، ماشین های هموار کننده، جعبه آچار مکانیک عمومی، لباس 
و کفش مناسب کار، تجهیزات ایمنی فردی، جعبۀ کمک های اولیه، هانگار و پارچۀ تنظیف.

مراحل انجام کار:
 تراکتور را با رعایت اصول ایمنی و فنی، به محل نگهداری زمین صاف کن، هدایت کنید.

 مال بند بلند یا متحرک را همراه با قالب H، به دو بازوی جانبی تراکتور وصل کرده و پین های آن 
را قفل کنید.

 حلقه اتصال زمین صاف کن را در قالب H قرار داده و پین مخصوص آن را جاگذاری و قفل کنید.

ـ 5   ـ مال بند بلند برای اتصال ماشین هموار کننده نیمه سوار ـ  5  ـ نقطۀ اتصال در صاف کنندۀ کششیشکل 15 شکل 16

قالب H  مال بند بلند  مال بند ثابت
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توجه: افزون بر مال بند بلند، زمین صاف کن را به مال بند ثابت قابل تنظیم نیز می توان متصل کرد.
2ـ چنانچه مهار وضعیت چرخ های زمین صاف کن به طریق هیدرولیکی است، سرشیلنگی ماشین باید 

به خروجی )رابط( هیدرولیکی وصل گردد. برای این کار به ترتیب زیر عمل کنید:
ـ اهرم کنترل بار )عمق( را در مقابل فشار ثابت پمپ قرار دهید.

ـ اهرم کنترل وضعیت را روی فشار ثابت پمپ قرار دهید.

ـ سرشیلنگی را پس از اطمینان از تمیزی آن، در خروجی یا رابط هیدرولیکی جا داده و کمی فشار دهید.
ـ برای اطمینان از برقراری سیستم هیدرولیک، اهرم کنترل عمق را باال و پایین کرده و عملکرد جک را 

مشاهده کنید. در زمان جابه جایی ماشین، اهرم کنترل عمق باید در وضعیت باال باشد.

چرخ های  وضعیت  مهار  چنانچه  3ـ 
زمین صاف کن به طریق مکانیکی باشد، 
با استفاده از جک، الستیک های ماشین 
را پایین آورده و آماده جابه جایی نمایید.

4ـ به یکسان بودن باد هر دو یا هر 
چهار چرخ و در عین حال استاندارد 
بودن باد آن دقت کرده و در صورت 
لزوم آنها را برابر دستورالعمل دفترچه 

راهنما تنظیم کنید.

ـ  5  ـ اهرم کنترل بار و کنترل وضعیت شکل17

روغن هیدرولیک ماشین کمتر از حد مناسب نباشد. در این مورد از هنرآموز خود کمک بخواهید.
توجه کنید

ـ  5  ـ تنظیم وضعیت چرخ ها به روش مکانیکی شکل18
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5 ـ ماشین را مقداری در خط مستقیم یا در مسیر با پیچ و خم حرکت داده تا از سالمت الستیک ها، 
محورها، شاسی و سایر اجزا به طور عملی اطمینان پیدا کنید.

6 ـ تیغۀ زمین صاف کن را در جهت افقی و عمودی چندین مرتبه حرکت داده و سالمت آن را بررسی 
کنید.

این مرحله  )ترانسپورت( قرار داده و قفل کنید. در  7ـ تیغۀ زمین صاف کن را در وضعیت جابه جایی 
ماشین آمادۀ انتقال به مزرعه و شروع به کار است. در برخي تسطیح کن ها تیغه را مي توان به طور کامل 
چرخاند تا در راستاي تراکتور قرار گیرد اما در برخي دیگر تیغه سه تکه بوده و به صورت لوالیي جمع 

مي شود. 

 چگونگی کار خود را به تأیید هنرآموز برسانید.
 ابزار و وسایل را تمیز کرده، تحویل دهید.

 پس از پاک سازی محیط کار، به نظافت و بهداشت فردی بپردازید.
 گزارش عملیات )نوشتاری، تصویری( خود را ثبت کنید.

در گزارش خود عالوه بر شرح عملیات، اشکاالت موجود و پیشنهادات اصالحی خود را بیاورید.

اندازۀ چرخ ها و میزان باد آنها باید دقیقًا یکسان باشد در غیر این صورت تنظیم عرضی و در نتیجه 
تسطیح مناسب صورت نخواهد گرفت.

توجه کنید

ـ     5  ـ زمین صاف کن در وضعیت جابه جایی شکل19

وظیفه یا نقش کدام یک از اجزای زمین صاف کن مهم تر یا حساس تر است. چرا؟ 
گفت وگو کنید
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زمان و شرایط هموار کردن زمین 

چنان که قباًل گفته شد، فاصلۀ زمانی بین عملیات نرم کردن خاک و کاشت، باید کمترین زمان ممکن باشد 
تا خاک نرم شده مورد فرسایش بادی قرار نگیرد. بر این اساس اغلب پس از نرم کردن اقدام به هموار کردن 
زمین می نمایند. براي یکنواخت کردن عمق و سطح خاک، پس از دیسک زدن زمین را تسطیح نموده و بعد از 
هموار کردن عملیات کود پاشی صورت می گیرد. سپس برای مخلوط شدن کود با خاک، یک بار دیگر عمود بر 
جهت دیسک اول، عملیات دیسک زدن انجام می شود. به طور کلی اجرای هموارسازی قبل از کودپاشی است 

و در هیچ شرایطی بعد از کودپاشی نباید اقدام به اجرای هموار سازی زمین نمود.
یکی از شرایط ضروری برای اجرای عملیات هموار سازی زمین، نرم بودن خاک است. در اراضی سنگالخی یا 
دارای کلوخه های بزرگ، اجرای عملیات هموارسازی هرگز منجر به زمین صاف و هموار نخواهد شد. بلکه 
تعادل ماشین  به هم زدن  تیغه، یکنواختی حرکت الستیک شده و سبب  از عملکرد  مانع  کلوخه ها و سنگ 
و درنهایت ناهمواری بیشتر سطح زمین می گردد. وجود ناخالصی های دیگر مانند کیسه های پالستیکی نیز 
مانع اجرای درست عملیات هموارسازی می گردد. از دیگر شرایط مناسب برای کاربرد ماشین های هموارساز، 
مطلوب بودن وضع رطوبتی خاک است. آب گرفتگی هرچند بخش کوچکی از مزرعه باعث ناهمواری بخش 

بزرگتری خواهد شد.
آرام بودن جریان هوا یا عدم وزش باد و داشتن دید وسیع از دیگر ضروریات زمان اجرای عملیات هموارسازی 

خاک مزرعه می باشد.

روش های اجرای هموارسازی 

هموارسازی زمین زراعی یکی از عملیات های حساس و در عین حال ظریف برای آماده شدن بستر کاشت 
تیغۀ  با  باشد، هموار کردن سطح کرت حتی  )کرتی(  مرز  بین دو  یا محصور  زمین کوچک  وقتی که  است. 
پشت تراکتوری، کار چندان مشکلی نمی باشد. در این شرایط با یک حرکت رفت و برگشت سطح کرت به خوبی 

ارزشیابی مرحله ای

ف
مراحل کارردی

 شرایط عملکرد
)ابزار،مواد، تجهیزات، 

زمان، مکان و...(

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

3

اتصال و 
تنظیم اولیه 
ماشین هاي 

هموار 
کردن

تراکتورـ ماشین 
هموار کننده ـ شرایط 

مناسب آب و هوایي

اتصال 
ماشین به 

تراکتور 
و انجام 

تنظیمات 
اولیه

ماشین را به درستي متصل کرده و تنظیم 
3نماید. سالمت دستگاه را کنترل نماید.

ماشین را به درستي متصل و تنظیم اولیه 
2را انجام دهد. 

1ماشین به تراکتور متصل نشده است.
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صاف خواهد شد. ساده تر از آن زمانی می باشد که عرض کرت برابر عرض کار تیغۀ پشت تراکتوری باشد. در 
این حالت با یک بار حرکت رفت، تمام سطح زمین به خوبی صاف خواهد شد.

اما وقتی وسعت زمین زیاد باشد، هموارسازی آن با تیغه پشت تراکتوری اصوالً غیر ممکن است. هموارکردن 
این گونه زمین ها با زمین صاف کن های دو و چهار چرخ )ماله های نیمه سوار و کششی( انجام می گیرد.

بخش  به چندین  مزرعه  فرضی سطح  یا خطوط  عالئم  با  است  هکتار، الزم  از 3ـ2  بزرگ تر  زمین های  در 
تقسیم شود. معموالً اساس تقسیم به روش آبیاری بستگي دارد. هر قطعه از این قطعات که در آبیاری سطحی 
می تواند یک پهنه یا یک قطعه آبیاری نامیده شود، به صورت مستقل از سایر قطعات تسطیح می گردد. از 
آنجایی که در بین قطعات نهرهای آبیاری و زهکشی ایجاد می گردد، اختالف تراز و تسطیح آنها مشکلی را 
ایجاد نخواهد کرد. بدیهی است هر چه مقدار آب آبیاری و عرض کار ماشین بیشتر باشد، در صورتی که مهارت 
کاربر باال باشد مساحت این قطعات را می توان بزرگ تر انتخاب کرد. بزرگ بودن قطعات یک مزیت محسوب 
می شود. زیرا کاربرد ماشین ها در سایر عملیات داشت و حتی برداشت با سهولت بهتری صورت خواهد گرفت.

روش اجرای هموارسازی زمین، در شروع آموزش و نیز براي کاربران مبتدی به صورت رفت و برگشتی همانند 
اجرای دیسک است. نوبت اول اجرای زمین صاف کن عمود بر امتداد راستای آبیاری و نوبت دوم در امتداد 

مسیر آبیاری می باشد.

تنظیم  بلندی زمین  و  براساس پستی  را  یا حرفه ای ماشین های زمین صاف کن، حرکت خود  ماهر  کاربران 
می کنند. به این صورت که خاک را از نواحی یا قسمت های بلند زمین به سمت قسمت های پست آن، جابه جا 

می کنند.
در این روش، ممکن است در بخش هایی از زمین 3ـ2 مرتبه و حتی بیشتر، ماشین زمین صاف کن عبور نماید 

و در بخش هایی هم اصأل نیاز به عبور و جابه جایي خاک نباشد.
در مواردی که پستی و بلندی سطح مزرعه به دالیل مختلف از جمله خبره نبودن کاربر ماشین های شخم و 
دیسک، بسیار زیاد و در عین حال بی قاعده می باشد، تعداد دفعات هموار سازی بیشتر شده و ممکن است به 

چهار نوبت هم برسد.

ـ  5  ـ روش صاف کردن زمین در دو مرحله شکل20
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هموار کردن )تسطیح( زمین
فعالیت

ابزار، وسایل و امکانات موردنیاز: زمین صاف کن متصل به تراکتور، جعبه آچار مکانیک عمومی، لباس 
و کفش مناسب کار، تجهیزات ایمنی فردی، پارچۀ تنظیف، جعبۀ کمک های اولیه، متر

مراحل انجام کار:
1ـ آماده به کار شده و تراکتوری که زمین صاف کن )لولر( به آن متصل شده است را تحویل بگیرید.

2ـ از محل مناسبی وارد مزرعه شوید و در محلی که سطح نسبتاً صافی دارد، مستقر شوید.
3ـ تراکتور را متوقف کنید، دنده را در وضعیت خالص قرار دهید. ترمز دستی را بکشید.

4ـ تیغه را از حالت جابه جایی به حالت کار درآورید.
5  ـ با پایین آوردن اهرم هیدرولیک، مال بند را مقداری پایین بیاورید. با رسیدن فاصلۀ لبۀ تیغه به 10 
سانتی متری خاک، پایین آوردن بیشتر را متوقف کرده و اهرم هیدرولیک را قفل کنید. سپس از تراکتور 

پیاده شوید.
6 ـ فاصلۀ لبۀ تیغه تا سطح زمین را در دوسر تیغه اندازه گیری کنید. چنانچه یکسان نبود با کوتاه یا 

بلندتر کردن محور نگهدارندۀ بازوها، آن را دقیقاً یکسان کنید.
7ـ چرخ های حامل را به تدریج باال ببرید تا جایی که لبۀ تیغه در تمام طول خود، دقیقاً مماس با سطح 
خاک مزرعه شود برای این کار برحسب نوع دستگاه از جک هیدرولیکی یا جک مکانیکی آن استفاده کنید.

8 ـ به تیغه یک زاویۀ دورانی حدود 10 درجه نسبت به محور ماشین و به سمت چپ بدهید. زاویۀ افقی 
و عمودی تیغه در حد صفر باشد. 

9ـ سوار تراکتور شده و پس از خواباندن ترمز دستی با دندۀ یک سبک شروع به حرکت کنید تا در 
ابتدای یک ضلع عرضی و عمود بر جهت شیب زمین )جهت آبیاری( قرار بگیرید.

10ـ مماس با ضلع عرضی از یک طول به طول دیگر حرکت کنید. چنانچه در بخشی از زمین مقدار 
خاک انباشته شده در جلو تیغه زیاد بود، دسته اهرم هیدرولیک را مقدار جزئی باال آورده و بی درنگ به 
محل قبلی برگردانید اگر در بخش بیشتری از مسیر چنین اتفاقی افتاد، تنظیم را اصالح کنید. یعنی 

قفل هیدرولیک را کمی باالتر ببندید یا اینکه چرخ ها را کمی پایین تر بیاورید.
11ـ قبل از رسیدن به انتهای ضلع و با فاصله مطمئن از خط طولی، به آرامی و فاصله مناسب )میدان 
دور محدود نگردد(، شروع به دور زدن نمایید. به فاصله مناسب از ردیف رفت و موازی با آن، شروع به 

برگشت نمایید.
12ـ به همین ترتیب حلقه های متعددی از رفت و برگشت ها را به دقت و حوصله ایجاد کنید.

اگر به یک توده برخورد کردید، تسطیح آن را به یک باره انجام ندهید بلکه به تدریج و هر دفعه مقدار 
جزئی از آن را جابه جا کنید. در صورت نیاز دنده را سنگین تر کنید تا جابه جایی خاک انباشته در جلو 

تیغه به راحتی و بدون بکسوات چرخ ها انجام شود.

توجه کنید
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13ـ بازی با اهرم هیدرولیک را به حداقل برسانید. هرگاه مجبور به استفاده از آن در یک نقطه می شوید 
آن نقطه را مجدداً هموار سازی نمایید.

14ـ با پایان یافتن رفت و برگشت های عرضی، رفت و برگشت های طولی را به همین ترتیب شروع و 
ادامه دهید.

15ـ به نوبت در فرایند عملیات، اعضای گروه جابه جا شوند تا همۀ هنرجویان عملیات صاف و هموارکردن 
زمین را با تکرار و تمرین به درستی فرا گیرند.

16ـ با تمام شدن کار، اهرم هیدرولیک را کاماًل باال بیاورید. چرخ را کمی پایین آورده از محل مناسبی 
تراکتور را از مزرعه خارج کنید.

17ـ ماشین هموارساز و تراکتور را پس از سرویس و تمیزکردن تحویل دهید.

در پایان کار:
 چگونگی کار خود را به تأیید هنرآموز برسانید.

 ابزار و وسایل را تمیز کرده، تحویل دهید.
 پس از پاک سازی محیط کار، به نظافت و بهداشت فردی بپردازید.

 گزارش عملیات )نوشتاری، تصویری( خود را ثبت کنید.
در گزارش خود عالوه بر شرح عملیات، اشکاالت موجود و پیشنهادات اصالحی خود را بیاورید.

ارزشیابی مرحله ای

ف
مراحل ردی

کار

 شرایط عملکرد
)ابزار، مواد، تجهیزات، 

زمان، مکان و...(

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

4
هموار 
کردن 
خاک

زمین دیسک خورده، 
تراکتور، لولر، جعبه 

ابزار مکانیک عمومي، 
دفترچه راهنما، لباس 

کار، ماسک

 زمین 
هموارشده

زمین را با توجه به شیب زمین نحوۀ 
3آبیاری تقسیم سپس هموار و صاف است.

2قطعه زمین زراعی تسطیح است

1زمین داراي پستي و بلندي است.



174

شرح کار:
 1ـ انتخاب ماشین هاي هموار کنندۀ زمین 2ـ آماده سازي ماشین 3ـ اتصال هموار کننده به تراکتور 4ـ تنظیم ماشین هموار کنندۀ زمین

5ـ هموارکردن زمین

استاندارد عملکرد: 

با استفاده از تراکتور و ماشین های هموارکننده، زمین دیسک خورده را متناسب با روش آبیاري یا روش کاشت هموار نماید.

شاخص ها:
1ـ بازدید از زمین دیسک خورده، بازدید از تجهیزات، تطابق ماشین با شرایط و نوع کشت، تعیین ماشین هموار کنندۀ زمین

2ـ بررسي سالمت ماشین هاي نرم کنندۀ زمین )شاسي، تیغه، چرخ ها، جک، اتصاالت سیستم هیدرولیک و روغن هیدرولیک(، برطرف 
کردن معایب احتمالی مطابق شاخص ها و استانداردها

ماشین  اتصال  نقاط  با  تراکتور  بازوهای  کردن  منطبق  زمین،  هموارکننده  ماشین هاي  محل  به  آن  هدایت  و  تراکتور  روشن کردن  3ـ 
هموارکننده، اتصال سر شیلنگ هاي هیدرولیک 

4ـ تنظیم تیغه به حالت ترانسپورت تنظیم طولی، عرضی، عمق و زاویۀ تیغه مطابق استاندارد
5  ـ هدایت تراکتور به داخل قطعه، قراردادن ماشین به حالت آماده به کار، هموار کردن زمین، پایش تنظیم ها، انجام تنظیمات ضمن کار، 

اتمام هموارکردن زمین، ساماندهي ماشین ها پس از خاتمه کار در جایگاه مشخص

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
ـ محل اجرا : زمین زراعي، جایگاه نگهداري ماشین هاي کشاورزي

ـ تجهیزات : تراکتور، لولر، زنبه، جعبه ابزار مکانیک عمومي
ـ مواد : مواد و ملزومات مصرفي در سرویس

ـ منابع : کاتالوگ تراکتور و لولر، جداول و استانداردها، منابع و اطالعات معتبر
ـ زمان : 50 دقیقه

ابزار و تجهیزات:    

تراکتورـ لولرـ دفترچۀ راهنماي تراکتور و لولرـ جعبه ابزارـ لباس کارـ ماسک بیني ـ مواد و ملزومات مصرفی در سرویس

معیار شایستگی: 

نمرۀ هنرجوحداقل نمرۀ قبولی از 3 مرحلۀ کارردیف
1انتخاب ماشین هاي هموار کردن1
1آماده سازي ماشین هاي هموار کردن2
2اتصال و تنظیم ماشین هاي هموار کردن3
2هموار کردن خاک4

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
شایستگي هاي غیر فني: جمع آوري و گردآوري اطالعات ـ رعایت مقررات رانندگی 

ایمني: خود فرد و دیگران
توجهات زیست محیطي: اثرات زیست محیطي ـ جلوگیری از آلودگی محیط زیست 

نگرش: دقت در سنجش ـ ریزبیني ـ ظرافت ـ تفکر انتقادی

2

 

*میانگین نمرات

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

ارزشیابی شایستگی هموار کردن
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واحد یادگیری 7

شایستگی شکل دهی سطح زمین

آیا تا به حال به این موارد اندیشیده اید که
  با روش های مختلف شکل دهی سطح زمین می توان با شرایط نامناسب کشتار مقابله کرد؟

  آیا در تمام روش های کاشت، به شکل دهی سطح زمین نیاز است؟

ماشین های دیگری هستند که در تکمیل عملیات بستر سازی و آماده سازی الگوهای کاشت و آبیاری زمین 
مورد استفاده قرار می گیرند. این ابزارها عبارت اند از: مرزکش، نهرکن، شیارکش و.... که در این واحد یادگیری 

شما کار با این ماشین ها را فراخواهید گرفت.

استاندارد  عملکرد
با استفاده از تراکتور و دنباله بند )مرزکش، نهرکن، شیارکش( مناسب زمین را شکل دهي نماید.
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تعیین شکل دهی سطح مزرعه

به  اقدام  بذرپاشی،  از  پس  یا  و  زمین  تسطیح  از  پس  تا  می کند  مجبور  را  زارع  مختلفی  شرایط  و  عوامل 
تغییر شکل سطح زمین خود نماید. برخی از مهم ترین این عوامل عبارت اند از:

1ـ روش آبیاری یا تأمین رطوبت موردنیاز گیاه:
این عامل اغلب از مهم ترین عوامل تعیین کننده در شکل دهی سطح مزرعه می باشد. ایجاد جوی، جویچه، مرز 
یا پشته در سطح مزرعه برای هدایت آب یا انجام آبیاری در نظام آبیاری سطحی ضروری می باشد. حتی در 
دیم کاری با آنکه آبیاری انجام نمی شود، ایجاد جویچه و کاشت بذر در جویچه ها برای ذخیره آب حاصل از 

نزوالت جوی و استفاده بهینه گیاه از آن توصیه می شود. 

2ـ نیاز گیاه: 
برخی از گیاهان نیاز به خاک دهی پای بوته دارند. این نیاز ممکن است برای توسعه ریشۀ، کمک به افراشتگی 
یا پیشگیری از افتادگی آن یا حفظ و ارتقای کیفیت محصول باشد. به هرحال در زراعت این گونه گیاهان در 
همان ابتدای کاشت یا در فرایند رشد و نمو، زمین به شکل پستی و بلندی هایی در می آید. گاهی ایجاد پستی 

و بلندی در مزرعه برای حفاظت گیاه از سرما یا جریان باد است. 

شکل 21ـ5  ـ روش های آبیاری

شکل 22ـ5  ـ تأثیر خاک دهی پای بوته سیب زمینی بر عملکرد و کیفیت آن
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3ـ شرایط خاک:
مقدار شوری برخی از خاک ها به قدری است که می تواند سبب آسیب رساندن به گیاه گردند. ایجاد پشته به 
فرم خاص سبب تجمع نمک در قلۀ پشته می گردد. گیاهان کاشته شده در کمی باالتر از خاک داغ آب، هم 
از آب گرفتگی و هم از خطرات شوری در امان می مانند. ضمن آنکه انباشت آب در جوی ها، باعث شسته شدن 
نمک ها و کاهش غلظت آن در ناحیۀ ریشه می گردد. گاهی برای فرار یا در امان بودن گیاهان از عوارض زه آب، 

ایجاد جوی و پشته ضروری می شود.

4ـ روش های زراعی
برخی از روش های کشت و کار برحسب رسم و عادت به ترتیبی است که تغییر شکل زمین را ایجاب می کند. 
زیرا اغلب ریشه در تجربه کشاورزان دارند. مثاًل ایجاد کرت یا مرزهای مرتفع عالوه بر آبیاری برای ذخیرۀ آب 
هم می باشد. این جنبه از کرت ها یا جوی های عمیق از نظام حق آبه یا جریان فصلی رودخانه، ناشی می شود.

شکل 23ـ5  ـ روش های مختلف کاشت جوی و پشته ای برای مقابله با شوری خاک

آسیب های گیاهیآسیب های گیاهی
تک ردیفه

انباشتگی نمک

انباشتگی نمک

انباشتگی نمک

انباشتگی نمک

انباشتگی نمک

انباشتگی نمک

انباشتگی نمک

دو ردیفه

شیب گسترده

آبیاری متناوب شیاری

A

B

C

D
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چه ضرورت یا ضرورت های دیگر برای فرم دهی سطح زمین می توان نام برد؟ چگونه؟
گفتگو کنید

انواع شکل دهی مزرعه 

سطح یک مزرعه برحسب شرایط و عوامل ممکن است به شکل های مختلفی تغییر نماید.
برخی از مهم ترین آنها عبارت اند از:

1ـ جوی پشته ای: در این روش پس از نرم کردن نسبی خاک و اغلب بدون نیاز به صاف کردن دقیق، اقدام به 
ایجاد جوی و پشته در سطح زمین می کنند. برحسب عوامل متعدد )گیاه، زمین، خاک، آب،....( عمق جوی ها، 

عرض جوی ها، عرض و شکل پشته ها، با یکدیگر تفاوت می کند.

مزرعه  سطح  روش  این  در  )فارو(:  جویچه  2ـ 
پس از نرم و صاف کردن به جوی و پشته کوچک 
به عبارتی جویچه های کم عمق تبدیل می شود.  و 
عرض پشته ها متفاوت است. در پشته های مثلثی 
عرض پشته بسیار ناچیز و در پشته های عریض به 
بیش از یک متر هم می رسد. حجم بوته یا قطر 
تاج گیاه در مرحلۀ رشد کامل، ضرورت و روش 
عملیات داشت، از عوامل تعیین کننده در شکل و 

عرض پشته ها می باشد.

در  کشاورزی  جامعۀ  از  بزرگی  بخش  3ـ کرت: 
نظام آبیاری غرقابی، سطح مزرعه خود را به صورت 

کرت درمی آورند.
با  آن  دور  تا  دور  که  است  عه  مزر از  کرت سطحی 
نواری از خاک به نام مرز، محصور می گردد. طول 
کرت، عرض کرت، مساحت کرت، عرض و ارتفاع 
مرز، برحسب عواملی چون شیب زمین، بافت خاک، 

مقدار آب، رسم و عادت زارع و... فرق می کند.

عوامل مؤثر در ویژگی های هریک از شکل های 
سطح مزرعه 

در کرت بندی، افزون بر اندازه و ابعاد کرت، راستای کرت با قائمه بودن گوشه های کرت، محل ورود آب و غیره 
نیز مهم بوده و باید مورد توجه قرار گیرند.

ـ 5 ـ فرم دهی زمین به شکل جویچه شکل 24

ـ 5 ـ شکل دهی زمین به شکل کرت شکل 25
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اندازه کرت به نوع خاک یا به بیان بهتر مقدار نفوذ پذیری خاک، شیب زمین و مقدار آب در هر نوبت آبیاری، 
بستگی دارد. هرچقدر نفوذ پذیری خاک بیشتر، شیب زمین بیشتر و مقدار آب کمتر باشد، اندازه کرت ها، 

کوچک تر خواهد بود.
راستای کرت باید در جهت آبیاری باشد. یعنی اینکه آب از دریچه یا دریچه هایی واقع در ضلع باال دست به 

داخل کرت وارد شده و در سطح کرت و امتداد شیب آن حرکت کند.
شیب مناسب کرت برحسب عوامل مختلف متفاوت بوده و اغلب یک در هزار مطلوب است. اگر نفوذپذیری 
خاک زیاد باشد، شیب طولی را بیشتر و طول کرت را کمتر انتخاب می کنند و برعکس، شیب عرضی کرت 

باید در حد صفر باشد.
وقتی که مقدار آب ورودی زیاد باشد یا نوع زراعت مانند کشت برنج، ایجاب کند که مدتی آب در زمین باقی 

بماند، مرز کرت ها را بلندتر و پهن تر )مقاوم تر( انتخاب می کنند.
در فرم شیاری، طول هر شیار یا جویچه به مقدار آب ورودی و مهم تر از آن به شیب زمین و نفوذپذیری خاک 
بستگی دارد. هرچقدر نفوذ پذیری کمتر، شیب زمین بیشتر و مقدار آب ورودی بیشتر باشد، می توان طول شیار 

را بیشتر گرفت. طول شیار معموالً از 10 تا 100 متر برحسب شرایط متغیر است.
فاصله جویچه ها از هم یا همان عرض پشته بیش از همه به نوع گیاه مورد کاشت، نوع خاک و روش کاشت 

بخواهیم  را  کم حجم  بوته ای  وقتی  دارد.  بستگی 
به  ها  جویچه  فاصله  بکاریم،  دیف  ر یک  به صورت 
50 سانتی متر هم می رسد. در حالی که در گیاهان 
پرحجم به صورت دو یا چند ردیفه این فاصله به 

بیش از 150 سانتی متر می رسد.
در خاک های سبک نشت جانبی برخالف نفوذ عمقی 
بسیار کم است، در حالی که در خاک های متوسط و 
سنگین برعکس می باشد. بنابراین، عرض پشته را 
در خاک های سبک کمتر و در خاک هایی با بافت 

متوسط و سنگین می توان عرض پشته ها را بیشتر گرفت. 
فرم گیاهان نیز در انتخاب فاصله جویچه ها یا عرض پشته ها مؤثرند. گیاهانی مانند هندوانه که بوته ای رونده و 

گسترده روی زمین دارند، عرض پشته بیشتر و گاهی تا سه متر را دارند.
ویژگی های شکل دهی به صورت جوی پشته ای نیز همانند فرم فارویی است. لذا تمامی عواملی که در مورد طول 

جویچه ها به فاصلۀ جویچه یا عرض پشته ها گفته 
شده،  در این شکل نیز صادق است. با این تفاوت 
که در این شکل، عمق جوی و عرض کف جوی نیز 

مهم است. 
مواردی که در شکل جویچه ای اصاًل مطرح نبودند. 
زیرا در شکل جویچه ای، از جویچه ها آب فقط جریان 
می یابند. اما در شکل جوی و پشته ای آب افزون بر 

جریان، انباشته یا ذخیره هم می شوند. 

ـ 5 ـ شکل دهی زمین به روش شیاری شکل 26

ـ 5 ـ شکل دهی زمین به روش جوی و پشته ای شکل 27
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عمق جوی و عرض کف آن به حجم گیاهان مورد کاشت، نیاز گیاهان به خواباندن و خاک دهی، مقدار آب ورودی 
و فرم رویش بوته بستگی دارد. عمق جوی ها در این شکل در تمام مراحل ثابت نبوده بلکه در ابتدا کم و در حدود 

20ـ  15 سانتی متر و پس از چند نوبت سله شکنی و خاک دهی پای بوته به بیش از 40 سانتی متر هم می رسد.

تعیین مشخصات کرت
فعالیت

ابزار، وسایل و امکانات موردنیاز: متر، ژالن، خط کش، ریسمان، زمین هموار شده، پودر سنگ یا گچ

مراحل انجام کار:
1ـ آماده به کار شده همراه هنرآموز به مزرعه وارد شوید.

2ـ شرایط مزرعه خود را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهید. )نوع خاک، شیب زمین، مقدار و زمان 
آبیاری(

از هنرآموز خود پرس وجو کنید. )روش کاشت، عملیات داشت  را  3ـ شرایط گیاه مورد زراعت خود 
موردنیاز، ارتفاع تاج گیاه در رشد نهایی، هدف از کاشت و...(

4ـ با درنظر گرفتن مجموعه عوامل و شرایط، نوع شکل سطح مزرعه خود را به هنرآموز ارائه دهید.
5ـ پس از تأثیر نظر هنرآموز، شکل نهایی را انتخاب و در دستورکار گروه قرار دهید.

6ـ بخشی که قرار است به صورت کرتی شکل داده شود را مشخص کنید.
7ـ ضلع باال دست زمین را مشخص کنید. 2ـ1 متر از آن را برای احداث جوی های اصلی و فرعی در 
نظر بگیرید و در حد پایین این فاصله محل ایجاد ضلع باالیی کرت را درنظر بگیرید. محل احداث این 

ضلع را با خط کشی یا گچ ریزی مشخص کنید.
8ـ با استفاده از متر، ریسمان در ضلع باالیی زمین یک خط عمود برجهت شیب به سمت داخل زمین، 

ایجاد کنید.
9ـ ضلع های طولی زمین را با استفاده از ژالن، خط کشی یا گچ ریزی مشخص کنید.

10ـ در پایین دست قطعه زمین اختصاصی برای ایجاد کرت، تا حدود یک متر باالتر از انتهای زمین 
عقب نشینی کرده و خطی موازی با ضلع باالیی بکشید یا گچ ریزی کنید. در محل عقب نشینی شده نیز 

زهکش برای هدایت آب مازاد احتمالی )زه سطحی( ایجاد خواهد شد. 
11ـ در داخل این چهارگوش، کرت های کوچک یا بزرگ را برحسب شرایط طرح ریزی کنید.

ـ اگر شیب زمین زیاد است، ابعاد کرت را کوچک تر بگیرید 
ـ اگر بافت خاک شما سبک است یا اینکه نفوذ پذیری خاک شما زیاد است، طول کرت را کمتر بگیرید.

ـ اگر میزان آب آبیاری شما کم است، ابعاد کرت را کمتر بگیرید.
ـ اگر گیاه مورد کاشت شما بدون واردشدن به کرت نیاز به مراقبت و کنترل دارد، مانند خزانه برنج 

عرض کرت را کمتر بگیرید.
12ـ با توجه به اندازۀ درنظر گرفته شده برای طول هر کرت خطی را موازی با خط تعیین شده در باالی 



181

فصل 5    شکل دهی سطح زمین زراعی

زمین در نظر بگیرید. به طوری که دو ضلع کناری زمین را قطع کند. این کار را تا پایین دست زمین ادامه 
دهید تا طول تمام کرت های زمین مشخص شود.

13ـ با توجه به میزان آب آبیاری و شرایط داشت عرض کرت ها را نیز مشخص و عالمت گذاری کنید.

در پایان کار:
 چگونگی کار خود را به تأیید هنرآموز برسانید.

 ابزار و وسایل را تمیز کرده، تحویل دهید.
 پس از پاک سازی محیط کار، به نظافت و بهداشت فردی بپردازید.

 گزارش عملیات خود را ثبت کنید.
در گزارش خود عالوه بر شرح عملیات، اشکاالت موجود و پیشنهادات اصالحی خود را بیاورید.

تعیین مشخصات شکل دهی سطح زمین به روش جوی پشته ای و فاروئی را از کشاورزان خبره محلی 
و منابع معتبر کشاورزی پژوهش کرده و در کالس ارائه دهید.

پژوهش کنید

ارزشیابی مرحله ای

ف
مراحل کارردی

 شرایط عملکرد
)ابزار، مواد، تجهیزات، 

زمان، مکان و...(
نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(نتایج ممکن

تعیین کردن 1
شکل زمین

نقشۀ انواع فرم هاي 
زمین

انواع فرم دهنده ها )زنبه، 
مرزکش، فاروئر(

انتخاب شکل سطح 
زمین متناسب با 

گیاه و شرایط منطقه

3انتخاب شکل مناسب و ایجاد نقشه آن

متناسب بودن شکل انتخابي با شرایط 
2موجود

1عدم تناسب شکل با شرایط

ماشین های شکل دهی سطح زمین

برای تغییر شکل زمین پس از اجرای عملیات هموارسازی زمین یا صاف کردن مزرعه از ماشین های مختلفی 
استفاده می شود. برخی از مهم ترین ماشین های فرم دهنده سطح زمین عبارت اند از:

ـ شیارکش )فاروئر(
ـ مرزکش
ـ نهرکن
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ــر  ــه ب ــي ک ــک شاس ــیارکش از ی شیارکش: ش
ــده  ــب ش ــاز نص ــد شیارس ــد واح روي آن چن
اســت، تشــکیل می گــردد. عامــل خــاک ورز در 
ــگام  ــه هن ــا می باشــند ک ــن ماشــین بیلچه ه ای
ــط  ــاک را از وس ــرده، خ ــوذ ک ــاک نف کار در خ
ــط،  ــه در وس ــد و در نتیج ــن می ریزن ــه طرفی ب
شــیار و در طرفیــن پشــته ایجــاد می شــود 
ــه  ــاق ب ــیلۀ س ــا به وس ــکل28ـ5(. بیلچه ه )ش
ــۀ  ــوند. فاصل ــل می ش ــي متص ــا شاس ــرک ی تی

ــد.  ــم می باش ــل تنظی ــي قاب ــاز روي شاس ــای شیارس واحده
فاروئرها به صورت اتصال سوار می باشند این ماشین ها در انواع مستقل یا ترکیب یافته با ماشین های دیگر 

مانند: کارنده ها، سله شکن ها و غیره دیده می شوند. 
بعضي از شیارکش ها داراي ساقۀ بلند می باشند که از آنها عالوه بر عملیات شکل دهي زمین می توان براي 

خاک دهي پاي بوته در عملیات داشت نیز استفاده نمود. 

به منظور  که  ست  ا سوار  نـباله بند  د نوعـی  مرزکش: 
قطعه بندي زمین )کرت بندی( از آن استفاده می شود. 
مقعر  شقاب  ب دو  بشقابي  مرزکش  ر  د خاک ورز  عامل 
تیرک  به  کرپي  و  بازو  دو  به وسیلۀ  که  هستند  فلزي 
وصل شده اند. نحوه استقرار بشقاب های مرزکش طوري 
است که فاصـله آنها از یکدیگر در قسـمت جلو بیشتر 
و در قسمت عقب کمتر است. گودي بشقاب ها مقابل 
دورانی  و  عمودی  زاویۀ  تنظیم  از  پس  دارد.  قرار  هم 
را  خاک  ر،  اکتو تر به وسیلۀ  یده شدن  کش با  بشقاب ها 
از دو طرف به وسط می ریزند و مرز در وسط بشقاب 

تشکیل می شود. 

نهرکن: از نهرکن براي ایجاد نهر با عرض و عمق موردنیاز در مزارع استفاده می شود. عامل خاک ورز در این 
ماشین بیلچه ای شبیه دو خیش گاوآهن برگردان دار می باشد. که از ناحیۀ تیغه به یکدیگر متصل شده اند. در 
برخي نهرکن ها، صفحات خاک برگردان نسبت به هم ثابت اما در برخی دیگر، خاک برگردان ها به تنۀ اتصال لوالیي 
دارند و می توان با یک پشت بند قابل تنظیم فاصلۀ آنها را نسبت به هم زیاد و یا کم کرد و در این صورت عرض 

جوي تغییر می کند.

بیلچه

ـ 5 ـ مرزکش شکل 29

ـ ٥ ـ شیارکش شکل ٢٨
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آماده به کار نمودن شیارکش
فعالیت

ابزار، وسایل و امکانات موردنیاز: تراکتور، شیارکش، جعبه آچار عمومی، روغن دان، لباس و کفش 
مناسب کار، تجهیزات ایمنی فردی، جعبۀ کمک های اولیه، متر، پارچۀ تنظیف

مراحل انجام کار:
1ـ آماده به کار شده همراه هنرآموز به محل نگهداری ماشین های کشاورزی وارد شوید.

2ـ شیارکش را از سایر ماشین های کشاورزی بازشناسایی کنید.
3ـ شیارکش هایی که تکیه گاه دارند، تکیه گاه آن را ایمن کنید.

4ـ شاسی، محورهای اتصال دستگاه به تراکتور را بررسی و عیب های احتمالی را رفع کنید.
5 ـ تمام واحدهای عمل کننده را از نظر دیرک، اتصاالت، سوک و… بررسی و عیب های احتمالی را 

نمایید. رفع 
6  ـ با رعایت اصول ایمنی و فنی، شیارکش را به تراکتور متصل کرده و توسط سامانۀ هیدرولیک، در 

کمی باالتر از سطح زمین نگه دارید.
7ـ انواع تنظیمات قابل انجام روی شیارکش )عرضی، طولی، تعادلی( را انجام دهید. سپس تکیه گاه ها 
را به ترتیبی قرار دهید که واحدهای عمل کننده از نظر تماس به زمین و جابه جایی روی محور یا قاب، 

به راحتی امکان پذیر گردد.
8  ـ پیچ و مهره های مربوط به اتصال واحدها به محور یا قاب را شل کرده یا کاماًل باز کنید. فاصلۀ آن را 

تنظیم کرده و مجدداً آنها را سفت کنید.

ـ ٥ ـ نهرکن شکل ٣0
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ممکن است در اثر تنظیم فاصلۀ واحدهای عمل کننده یک یا تعدادی از آن کم یا اضافه بیاید. در صورت 
نیاز این تعداد را حذف یا اضافه کنید. 

برای مثال: اگر طول تیرافزار یا قاب شاسی شیارکش سه متر و فاصله جویچه ها 60 سانتی متر باشد، 
6 عدد واحد عمل کننده یا بیلچه روی آن مستقر می شود. حال اگر فاصله جویچه ها را 75 سانتی متر 
انتخاب کنیم تعداد واحدهای عمل کننده به 5 عدد خواهد رسید و اگر50 سانتی متر در نظر بگیریم، به 
7 عدد بیلچه نیاز خواهیم داشت. بنابراین در حالت اول یکی از بیلچه ها را حذف و در حالت دوم یک 

بیلچه به مجموعه اضافه خواهد شد.

توجه کنید

در پایان
 چگونگی کار خود را به تأیید هنرآموز برسانید.

 درصورت صالحدید هنرآموز، پس از آماده سازی شیارکش، آمادۀ ایجاد فارو در مزرعه شوید.
 در گزارش خود عالوه بر شرح عملیات، اشکاالت موجود و پیشنهادات اصالحی خود را بیاورید.

آماده به کار نمودن مرزکش
فعالیت

ابزار، وسایل و امکانات موردنیاز: تراکتور، مرزکش، جعبه آچار عمومی، روغن دان، لباس و کفش مناسب 
کار، تجهیزات ایمنی فردی، جعبه کمک های اولیه، متر، پارچۀ تنظیف

مراحل انجام کار:
1ـ آماده به کار شده همراه هنرآموز به محل نگهداری ماشین های کشاورزی وارد شوید.

2ـ انواع مرزکش ها را از بین ماشین های کشاورزی بازشناسی کنید. 
3ـ شاسی، محورها و نقاط اتصال مرزکش را بررسی و رفع عیب نمایید. 

4ـ محورهای نگهدارنده بشقاب ها، اتصاالت و وضعیت چرخشی و توپی تک تک بشقاب ها را بررسی و 
به کمک هنرآموز رفع عیب نمایید.

5  ـ با رعایت نکات ایمنی و فنی، مرزکش را به تراکتور متصل کرده و آن را به وسیلۀ اهرم هیدرولیک باال بیاورید.
6  ـ انواع تنظیمات قابل تنظیم روی مرزکش )طولی، عرضی، تعادلی، زاویۀ دورانی، زاویۀ عمودی، عرض 

پشته( را انجام دهید.

در پایان
 چگونگی کار خود را به تأیید هنرآموز برسانید.

 درصورت صالح دید هنرآموز پس از آماده سازی مرزکش، آمادۀ ایجاد مرز در مزرعه شوید.
 در گزارش خود عالوه بر شرح عملیات، اشکاالت موجود و پیشنهادات اصالحی خود را بیاورید.
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آماده به کار نمودن نهرکن
فعالیت

کفش  و  لباس  روغن دان،  عمومی،  آچار  جعبه  نهرکن،  تراکتور،  امکانات موردنیاز:  و  ابزار، وسایل 
مناسب کار، تجهیزات ایمنی فردی، جعبۀ کمک های اولیه، متر، پارچۀ تنظیف

مراحل انجام کار:
1ـ آماده به کار شده همراه هنرآموز به محل نگهداری ماشین های کشاورزی وارد شوید.

2ـ انواع نهرکن ها را از بین ماشین های کشاورزی بازشناسی کنید. 
3ـ تفاوت انواع نهرکن ها را از نظر ساختمانی بررسی کنید.

4ـ نقاط اتصال، محور نگهدارندۀ بال ها یا صفحه برگردان نهرکن و ضمائم آن را بررسی کرده و در صورت 
نیاز رفع عیب نمایید.

5 ـ تیغۀ نهرکن را بررسی کرده و دقت کنید که از تیزی یا برندگی قابل قبولی برخوردار باشد. در غیر 
این صورت، با هنرآموز خود برای تعویض یا ارسال به تعمیرگاه مشورت کنید.

6  ـ با رعایت نکات ایمنی و فنی، نهرکن را به تراکتور متصل کرده و به وسیلۀ اهرم هیدرولیک آن را 
ببرید. باال 

7ـ ضمن وارسی دوبارۀ سالمت اجزای نهرکن، انواع تنظیمات قابل انجام روی نهرکن )عرض کار، زاویۀ 
عمودی برش تیغه، تنظیم طولی، عرضی و تعادلی( را با نظارت هنرآموز انجام دهید.

در پایان
 چگونگی کار خود را به تأیید هنرآموز برسانید.

 درصورت صالحدید هنرآموز پس از آماده سازی مرزکش آمادۀ ایجاد مرز در مزرعه شوید.
 در گزارش خود عالوه بر شرح عملیات، اشکاالت موجود و پیشنهادات اصالحی خود را بیاورید.

ارزشیابی مرحله ای

ف
مراحل کارردی

 شرایط عملکرد
)ابزار،مواد، تجهیزات، 

زمان، مکان و...(
نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(نتایج ممکن

2

آماده کردن 
ابزار و 

ماشین هاي 
فرم دهنده

هانگار استاندارد

تراکتورـ فاروئر، مرزکش 
یا زنبه ـ جعبه ابزارـ 

لباس کار

آماده به کار 
شدن دنباله بند

عدم آمادگي 
ماشین براي 

کار

ماشین ها از هر نظر رفع عیب شده و 
3آماده به کارند

2ماشین ها در حد انجام این کار آماده اند

1ماشین ها معیوب باشند
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ایجاد شیار در سطح مزرعه
فعالیت

ابزار و وسایل و امکانات موردنیاز: تراکتور، شیارکش، جعبه آچار مکانیک عمومی، جعبۀ کمک های 
اولیه، لباس و کفش مناسب کار، تجهیزات ایمنی فردی، پارچۀ تنظیف

مراحل انجام کار:
1ـ تراکتور و شیار کش را پس از بازدید به یکدیگر 

متصل کرده و تنظیمات اولیه را انجام دهید. 
2ـ فواصل واحدهای شیارساز را با توجه به الگوي 
با شل کردن  را  عمل  این  کنید.  تنظیم  کاشت، 
پیچ های متصل کننده ساق ها به شاسي انجام دهید. 
در صورت لزوم یک یا چند واحد را در شاسي جدا 
 کرده، کنار بگذارید. دقت کنید تقارن دستگاه به هم

نخورد.
3ـ در صورتي که ماشین شیارساز داراي عالمت گذار )مارکر( است آن را طوري تنظیم کنید که با قرار 
گرفتن چرخ جلو بر روي عالمت ایجاد شده، آخرین شیار رفت با اولین شیار برگشت داراي فاصله ای برابر 

با فواصل سایر شیارها داشته باشد.
4ـ  میدان دور زدن را همانند عملیات شخم تعیین کنید.

5  ـ از ابتداي میدان دور باالیي، با پایین آوردن دستۀ هیدرولیک، در امتداد مسیر مورد نظر آبیاري، شروع 
به کار کنید.

6  ـ کمی پس از پیشروی تراکتور را متوقف کنید و از آن پیاده شوید. تنظیمات را وارسی کنید. درصورت 
نیاز آنها را اصالح کنید.

7ـ به نفوذ نوک بیلچه ها به زمین توجه کنید و 
درصورت ضرورت با تغییر طول بازوي میاني آن 

را اصالح کنید.
8  ـ به عمق شیارها توجه کنید و درصورت لزوم 
را  آن  هیدرولیک  دستۀ  آوردن  پایین  یا  باال  با 

کنید. اصالح 
9ـ سعي کنید عمق تمام شیارها یکسان باشد 
و در غیر این صورت با تراز عرضي آن را اصالح 

کنید.
10ـ در صورتي که عمق عمل تمام واحدها به رغم پایین بودن کامل هیدرولیک کم باشد، با قرار دادن یک 

جسم سنگین مانند کیسه پر از خاک بر روی شیارکش آن را اصالح کنید.

ـ 5 ـ شیارکش با واحدهای عامل متعدد شکل 31

ـ 5 ـ شیارکش در حال ایجاد شیار شکل 32
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ایجاد مرز در سطح مزرعه
فعالیت

ابزار و وسایل و امکانات موردنیاز: تراکتور، مرزکش، متر 50 متري، ژالون، زمین خاک ورزی شده، 
جعبه آچار مکانیک عمومی، جعبۀ کمک های اولیه، لباس و کفش مناسب کار، تجهیزات ایمنی فردی، 

پارچۀ تنظیف

مراحل انجام کار:
1ـ تراکتور و مرزکش را پس از بازدید به یکدیگر متصل نموده و تنظیم های اولیه را انجام دهید.

2ـ ابتدا و انتهاي مرزها را به کمک متر و ژالن گذاري مشخص کنید.

بگیرید که چرخ جلو سمت  قرار  ایجاد شده طوري  بزنید. مجاور شیارهاي  دور  دور،  میدان  در  11ـ 
بگیرد. قرار  عالمت گذار  به وسیلۀ  شده  ایجاد  عالمت  روي  شیارها، 

12ـ عالمت گذار سمت دیگر را روي زمین قرار دهید.
13ـ به همین ترتیب و با نوبت ادامۀ کار دهید تا تمام سطح زمین تعیین شده تبدیل به جویچه گردد.

در پایان کار:
 چگونگی کار خود را به تأیید هنرآموز برسانید.

 ابزار و وسایل را تمیز کرده، تحویل دهید.
 پس از پاک سازی محیط کار، به نظافت و بهداشت فردی بپردازید.

 گزارش عملیات )نوشتاری، تصویری( خود را ثبت کنید.
در گزارش خود عالوه بر شرح عملیات، اشکاالت موجود و پیشنهادات اصالحی خود را بیاورید.

ـ هرگز از سرعت مجاز تجاوز نکنید.
ـ سعي کنید که دقیقاً در خط مستقیم حرکت کنید. با رسیدن به انتهاي مزرعه و مماس شدن نوک 

واحدهاي شیار ساز با خط دور، توقف کرده، شیارساز را باال بیاورید.

توجه

در صورتي که شیارساز فاقد عالمت گذار باشد، فاصلۀ چرخ های جلو با دیوارۀ آخرین شیار را به طور نسبي 
طوري تنظیم کنید که تمام شیارها داراي فواصل یکسان باشند. بهتر است فاصله شیارسازها و فاصله 
چرخ های تراکتور طوري تنظیم شده باشند که پشت هر چرخ عقب تراکتور یک شیارساز قرار بگیرد. در 
این صورت می توانید در برگشت چرخ هاي یک سمت را داخل آخرین شیار ردیف قبلي قرار دهید. این 

روش براي افراد مبتدي بهترین روش است.

توجه
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3ـ تراکتور را به محل استقرار ژالن یک منتقل کنید.
4ـ با پایین آوردن اهرم هیدرولیک مرزکش را روي زمین قرار داده و 

از نقطه یک به سمت نقطه دو حرکت کنید.
عملکرد  به  و  کرده  متوقف  را  تراکتور  پیشروی  متر  چند  از  پس  5  ـ 
نمایید. اصالح  را  آن  تنظیمات  لزوم  درصورت  کنید.  توجه  مرزکش 
6ـ به عرض و ارتفاع مرز ایجادشده توجه کرده، درصورت لزوم با تغییر 

زاویه و فاصله بشقاب ها، آن را اصالح کنید.
7ـ با رسیدن به ژالن شماره 2، )ابتدای مرز دیگر( مرزکش را باال آورده 

به سمت ژالن شماره 3 گردش کنید.
8  ـ به همین ترتیب و به نوبت ادامه کار دهید تا تمام مرزهای هدف گذاری شده، کامل شود.

در پایان کار:
 چگونگی کار خود را به تأیید هنرآموز برسانید.

 ابزار و وسایل را تمیز کرده، تحویل دهید.
 پس از پاک سازی محیط کار، به نظافت و بهداشت فردی بپردازید.

 گزارش عملیات )نوشتاری، تصویری( خود را ثبت کنید.
در گزارش خود عالوه بر شرح عملیات، اشکاالت موجود و پیشنهادات اصالحی خود را بیاورید.

ایجاد نهر
فعالیت

ابزار و وسایل و امکانات موردنیاز: تراکتور، نهرکن، متر 50 متري، ژالن، زمین خاک ورزی شده، 
جعبه آچار مکانیک عمومی، جعبۀ کمک های اولیه، لباس و کفش مناسب کار، تجهیزات ایمنی فردی، 

پارچۀ تنظیف

مراحل انجام کار:
1ـ تراکتور و نهرکن را پس از بازدید به یکدیگر متصل نموده و تنظیم های اولیه را انجام دهید.

2ـ ابتدا و انتهاي نهر را به کمک متر و ژالن گذاري مشخص کنید.
3ـ در ابتدای خطی که برای احداث نهر یا جوی ایجاد شده است، قرار بگیرید و نهرکن را به وسیلۀ اهرم 

هیدرولیک پایین آورده شروع به حرکت کنید.
4ـ پس از طی مسافت کوتاهی، بایستید. تنظیمات نهرکن )تنظیم طولی، عرضی، تعادلی، عرض کار، 

ارتفاع( را وارسی کرده. درصورت نیاز اصالح کنید.
5  ـ احداث نهر را در راستای خطوط طراحی شده ادامه دهید. درصورت خروج ناگهانی از راستای مسیر 
یا برخورد با ناحیه سفت، تراکتور را متوقف کنید. دنده عقب بگیرید. مجدداً راستای مسیر و عمق عمل 

را اصالح کنید.

ـ 5 ـ یک جزء مرزکش شکل 33
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در شرایط خاصی ممکن است ایجاد نهرکنی در یک مسیر طی دو مرحله انجام شود. یعنی یک مرحله 
رفت و مرحله بعد در همان مسیر برگشت صورت گیرد. بایستی با رعایت زمان و شرایط مناسب اجرای 

فعالیت، از این کار جلوگیری نمود. 

دقت کنید

6 ـ در انتهای زمین )پایان ایجاد یک ردیف نهر( توقف کنید. نهرکن را باال بیاورید و در ادامه در ابتدای 
خطی که برای نهر بعدی طراحی شده است قرار بگیرید.

7ـ به همین ترتیب و به نوبت ادامه کار دهید تا تمام نهرهای هدف گذاری شده، کامل شود.

در پایان کار:
 چگونگی کار خود را به تأیید هنرآموز برسانید.

 ابزار و وسایل را تمیز کرده، تحویل دهید.
 پس از پاک سازی محیط کار، به نظافت و بهداشت فردی بپردازید.

 گزارش عملیات )نوشتاری، تصویری( خود را ثبت کنید.
در گزارش خود عالوه بر شرح عملیات، اشکاالت موجود و پیشنهادات اصالحی خود را بیاورید.

تا زنجیرهای تعادلی و  برانید  چنانچه جوی ها به صورت گردشی بود، در محل دور زدن بسیار آهسته 
یا نشکند. نَُبرد  بازوهای کناری 

توجه

ارزشیابی مرحله ای
ف

مراحل کارردی
 شرایط عملکرد

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

استاندارد )شاخص ها/داوری/نتایج ممکن
نمرهنمره دهی(

اجراي عملیات 3
فرم دهي زمین

تراکتور با دنباله بندي 
متصل و تنظیم شده

زمین هموار شده

فرم دهي به 
صورت کاماًل 

منظم

فرم دهي زمین 
تا 90% نظم

عدم فرم دهي

تمام سطح زمین به طور دقیق و 
3منظم فرم گرفته است

تا  و  گرفته  فرم  زمین  تمام سطح 
902% منظم است

ایجاد مساحت کمتر یا فرم دهي 
1نامناسب
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سرویس و نگهداری ماشین های خاک ورزی 
سرویس و مراقبت به موقع موجب می شود که ماشین به طور مداوم آماده به کار باشد و عمر مفید آن افزایش 
یابد. توجه نکردن به این امر مهم موجب خواهد شد که ماشین با حداکثر ظرفیت و یا کیفیت مطلوب کار 
نکند عالوه بر آن جایگزیني ماشین جدید به جاي ماشین فرسوده احتیاج به سرمایه گذاري دارد و هزینۀ 

بیشتري می طلبد.
سرویس و نگهداري ماشین های خاک ورزی ثانویه در دو فصل کار و بیکاري بسیار اهمیت دارد و به موقع باید 

انجام شود.

سرویس در فصل کار:
ـ بازرسي کلیه قسمت هاي ماشین قبل از شروع به کار و سفت کردن پیچ ها و تعویض قطعات فرسوده

ـ گریس کاری و روغن کاري ماشین طبق توصیه کارخانۀ سازنده
ـ درصورت داشتن چرخ، مراقبت های مخصوص چرخ ها انجام شود.

ـ تمیزکردن ماشین حین کار به منظور اجراي صحیح عملیات خاک ورزی

سرویس در فصل بیکاري:
ـ شست وشوي ماشین و تمیزکردن آن از خاک، گل و بقایاي گیاهي

ـ روغن کاري و گریس کاری در صورت لزوم
ـ اندود کردن تیغه ها و قطعات صیقلي با مواد ضد زنگ

ـ در ماشین های چرخ دار و مجهز به جک روغني اقدامات ویژه فصل بیکاري این قسمت نیز باید رعایت شود.
ـ نگهداري ماشین در محوطۀ سرپوشیده به منظور جلوگیري از تأثیر سوء عوامل جوي

سرویس و نگهداری ماشین های شکل دهی زمین
فعالیت

تراکتور، روغن موتور، روغن ترمز،  آچار مکانیک عمومی،  ابزار و وسایل و امکانات موردنیاز: جعبه 
گریس، والوالین، گریس پمپ، روغن دان، دستمال تنظیف، انواع پین های استاندارد و دیسک.

شرح فعالیت:
1ـ ماشین های شکل دهی زمین را تحویل بگیرید. 

2ـ سرویس های فصل کار را مانند آنچه در آماده به کار نمودن ماشین گفته شد انجام دهید. 
3ـ سرویس های فصل بیکاری را انجام دهید.

4ـ ماشین را به هانگار منتقل نموده و در محل نگهداری تعیین شده، مستقر کنید.
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ارزشیابی مرحله ای

ف
مراحل کارردی

 شرایط عملکرد
)ابزار،مواد، تجهیزات، 

زمان، مکان و...(
استاندارد )شاخص ها/داوری/نتایج ممکن

نمرهنمره دهی(

4

سرویس و 
نگهداري 

ماشین هاي 
خاک ورزی

هانگار ـ تراکتور ـ فاروئرـ 
مرزکش یا زنبه ـ انواع 

گاوآهن ـ دیسک ـ جعبه 
ابزار مکانیک عمومي ـ 

مواد و ملزومات مصرفي 
در سرویس

آماده به کار و تمیز 
بودن ماشین ها

آماده به کار بودن 
ماشین ها

آماده به کار نبودن 
ماشین ها

ماشین ها آماده به کار و تمیز 
و مرتب در محل نگهداری 

هستند
3

2ماشین ها آماده به کار هستند

آماده نبودن ماشین یا 
نقص هاي فني مرتبط با 

سرویس
1
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شرح کار:

1ـ تعیین فرم زمین با در نظر گرفتن شرایط کاشت و شرایط زمین مانند شیب زمین، نوع گیاه و بافت خاک
2ـ آماده به کار کردن شیارکش، نهرکن و مرز کش و اتصال آنها به تراکتور، تنظیم اولیه 

3ـ ایجاد فرم در روی زمین با استفاده از شیارکش، مرزکش و نهرکن
4ـ سرویس ماشین های فرم دهنده و نگهداری کردن از آنها

استاندارد عملکرد: 

با استفاده از تراکتور و دنباله بند )مرزکش، نهرکن، فاروئر( مناسب زمین را فرم دهي نماید.

شاخص ها:
1ـ شناسایی اجزا و کاربرد ماشین، انتخاب ماشین مناسب با توجه به شرایط و امکانات

2ـ آسیب نرسیدن به قطعات ماشین، دقت در تنظیم اجزای ماشین، استفاده از ابزار مناسب، آماده به  کار نمودن ماشین مطابق دستورالعمل
3ـ اتصال ماشین و تنظیمات اولیه آن با رعایت ترتیب مراحل و اصول ایمنی کار، تنظیم ماشین برای کار با توجه به شرایط، انتخاب الگوی 

مناسب برای اجرای عملیات، سرعت مناسب
4ـ دقت در انجام سرویس ها، استفاده از ابزار مناسب، انجام سرویس مطابق دستورالعمل

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
ـ شرایط : تعمیرگاه ماشین های کشاورزی مطابق استاندارد ملی ایران، مزرعه آموزشی شخم و دیسک خورده

ابزار و تجهیزات: جعبه ابزار کارگاهی، برس سیمي و نقاشی، گریس پمپ، متر، روغن موتور، روغن هیدرولیک، واسکازین، ضدیخ، مواد 
رنگ آمیزی

معیار شایستگی: 

نمرۀ هنرجوحداقل نمرۀ قبولی از 3 مرحلۀ کارردیف
1انتخاب ماشین1
1آماده به کار نمودن ماشین2
2انجام عملیات شکل دهی زمین3
1سرویس و نگهداري ماشین4

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

2

 

*میانگین نمرات

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

ارزشیابی پایانی
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منابع
1ـ علی محمد برقعی و همکاران ـ ماشین های زراعی )1395( ـ سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ـ دفتر 

تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش.
2ـ مجید بیرجندی و همکاران ـ رانندگی تراکتور و تیلر )1395( ـ سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ـ 

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش.
3ـ حمید احدی و همکاران ـ کاربرد و سرویس تراکتور )1395( ـ سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ـ 

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش.
4ـ حسین اکبرلو و همکاران ـ آماده سازی زمین )1395( ـ سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ـ دفتر 

تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش.
5 ـ نادر ساکنین دهکردی ـ ماشین های تهیه زمین و کاشت ـ سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ـ دفتر 

تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش.
6 ـ شرکت جان دیر ـ ترجمه محمدباقر دهپور ـ اصول ایمنی در ماشین های کشاورزی )1381( ـ انتشارات 

دانشگاه گیالن.
7ـ سیدمحمود صافی ـ تراکتورها و ماشین های کشاورزی )1380( ـ انتشارات ماندگار.

8 ـ محمدرضا خواجه پور ـ اصول و مبانی زراعت )1371( ـ جهاد دانشگاهی دانشگاه اصفهان.
9ـ محمدعلی رستگار ـ زراعت عمومی )1377( ـ انتشارات برهمند.

.STIHL 10ـ کاتولوگ های )کاالنما( شرکت
11ـ داود منصوری راد ـ تراکتورها و ماشین های کشاورزی جلد اول )1378( ـ انتشارات دانشگاه بوعلی سینا.
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