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موضوع اولین هدف عملیاتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مربوط به پرورش تربیت یافتگانی است که با درک 
مفاهیم اقتصادی در چارچوب نظام معیار اسالمی از طریق کار و تالش و روحیه انقالبی و جهادی، کارآفرینی، قناعت 
و انضباط مالی، مصرف بهینه و دوری از اسراف و تبذیر و با رعایت وجدان، عدالت و انصاف در روابط با دیگران در 
فعالیت های اقتصادی در مقیاس خانوادگی، ملی و جهانی مشارکت می نمایند. همچنین سند برنامه ملی درسی جمهوری 

اسالمی ایران »حوزه تربیت و یادگیری کار و فناوری« به قلمرو و سازماندهی محتوای این آموزش ها پرداخته است. 
در برنامه های درسی فنی و حرفه ای عالوه بر اصول دین محوری، تقویت هویت ملی، اعتبار نقش یادگیرنده، اعتبار نقش 
مرجعیت معلم، اعتبار نقش پایه ای خانواده، جامعیت، توجه به تفاوت های فردی، تعادل، یادگیری مادام العمر، جلب مشارکت 
کار، اخالق  بازار  نیاز  براساس  آموزش  انعطاف پذیری،  و  بخشی آموزش ها  تنوع  اصول  فراگیری،  و  یکپارچگی  تعامل،  و 

حرفه اي، توسعه پایدار و کاهش فقر و تولید ثروت، شکل گیري تدریجي هویت حرفه اي  توجه شده است. 
مطالبات اسناد باالدستی، تغییرات فناوری و نیاز بازار کار داخل کشور و تغییر در استانداردها و همچنین توصیه های 
بین المللی، موجب شد تا الگوی مناسب که پاسخگوی شرایط مطرح شده باشد طراحی و برنامه های درسی براساس 
به  به تحلیل حرفه و توجه  از تحلیل شغل  تغییر رویکرد  تعیین سطوح شایستگی و  برنامه ریزی و تدوین شوند.  آن 
ویژگی های شغل و شاغل و توجه به نظام صالحیت حرفه ای ملی، تلفیق شایستگی های مشترک و غیرفنی در تدوین 
برنامه ها از ویژگی های الگوي مذکور و برنامه های درسی است. بر اساس این الگو فرایند برنامه ریزی درسی آموزش های 
فنی و حرفه ای و مهارتی در دو بخش دنیای کار و دنیای آموزش طراحی شد. بخش دنیای کار شامل ده مرحله و بخش 
دنیای آموزش شامل پانزده مرحله است. نوع ارتباط و تعامل هر مرحله با مراحل دیگر فرآیند به صورت طولی و عرضی 
است، با این توضیح که طراحی و تدوین هر مرحله متأثر از اعمال موارد اصالحی مربوط به نتایج اعتباربخشی آن مرحله 

یا مراحل دیگر می باشد.
برنامه درسی ملی بر تدوین اجزای بستۀ آموزشی جهت تسهیل و تعمیق فعالیت های  بنیادین و  توصیه سند تحول 
اجزای  از  را در شبکه ای  نظر  آموزشی مورد  تا محتواهای  بر آن داشت  را  و مؤلفان  یادگیری، کارشناسان  ـ  یاددهی 
یادگیری با تأکید بر برنامه درسی رشته، برنامه ریزی و تدوین نمایند. کتاب راهنمای هنرآموز از اجزای شاخص بستۀ 
آموزشی است و هدف اصلی آن توجیه و تبیین برنامه های درسی تهیه شده با توجه به چرخش های تحولی در آموزش 

فنی و حرفه ای و توصیه هایی برای اجرای مطلوب آن می باشد.
کتاب راهنمای هنرآموز در دو بخش تدوین شده است.

برنامه  برنامه درسی است که کلیات تبیین منطق  بخش نخست مربوط به تبیین جهت گیری ها و رویکردهای کالن 
درسی، چگونگی انتخاب و سازماندهی محتوا، مفاهیم و مهارت های اساسی و چگونگی توسعه آن در دوره، جدول مواد 

و منابع آموزشی را شامل می شود.
ایده های  بخش دوم مربوط به طراحی واحدهای یادگیری است و تبیین منطق واحد یادگیری، پیامدهای یادگیری، 
کلیدی، طرح پرسش های اساسی، سازماندهی محتوا و تعیین تکالیف یادگیری و عملکردی با استفاده از راهبردهای 

مختلف و در آخر تعیین روش های ارزشیابی را شامل می شود.
همچنین در قسمت های مختلف کتاب راهنمای هنرآموز با توجه به اهمیت آموزش شایستگی های غیرفنی به آموزش 

مدیریت منابع، ایمنی و بهداشت، یادگیری مادام العمر و مسئولیت پذیری تأکید شده است.
مسلماً اجرای مطلوب برنامه های درسی، نیازمند مساعدت و توجه ویژه هنرآموزان عزیز و بهره مندی از صالحیت ها و 

شایستگی های حرفه ای و تخصصی مناسب ایشان می باشد.
دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش

مقدمه



پروردگار مهربان را سپاس می گوییم که در پی جهش به سوی تحول بنیادین و تغییر نگرش ها در قلمرو آموزش و 
پرورش، توانسته ایم با تکیه بر مبانی تعلیم و تربیت اسالمی و نیز توجه به چهارچوب برنامه درسی ملی به نگارش کتاب 
پرورش و تولید حبوبات بپردازیم. امید است آموزش این برنامه سبب شکوفایی استعدادها، رشد و بهبود آموزش و توسعۀ 

کشاورزی پایدار در کشور عزیزمان ایران شود.
درس پرورش و تولید حبوبات یکی از درس های زیرمجموعه رشته امور زراعی می باشد. محتوای این درس به گونه ای 
تدوین گردیده که هنرجو بتواند عالوه بر کسب شایستگی های فنی و غیرفنی، با دانش و مهارت های مختلفی مانند 
تعیین و آماده کردن بذر، کاشت، داشت و برداشت دستی حبوبات رایج در منطقه خود آشنا گردد. این درس در عین 
ارتباط  و می تواند  زراعی محسوب شده  امور  از دروس رشته  برخی  برای  و عملی  علمی   پایه  به عنوان  بودن  مستقل 

موضوعی دروس رشته امور زراعی را به خوبی حفظ نماید.
این درس براساس روش دیکوم1 که یکی از قوی ترین مدل های مورد استفاده در نیازسنجی آموزشی می باشد، تدوین 
شده است. روشی که در آن آموزش  های مورد نیاز، مبتنی بر شایستگی های قابل انتظار مورد بررسی قرار می گیرد. در 
این روش ابر حرفه ها، حرفه ها، مشاغل، کارها و مراحل کاری توسط دست اندرکاران، خبرگان و تولیدکنندگان بخش، 
از اسناد و مدارک رسمی باال دستی استخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرار می  گیرد. مرحله ای که به دنیای کار معروف 
است، صرفاً انجام کار مالک است نه دانش انجام کار. سپس توسط کارشناسان برنامه ریزی، هنرآموزان رشته امور زراعی 
و سایر کارشناسان دست اندرکار امور آموزشی، درسی و پرورشی در مرحله ای که به آن دنیای دانش می گویند، برای 

تحقق هرچه بهتر اهداف، وظایف و ایجاد مهارت، دانش و مهارت مورد نیاز، تدوین می گردد. 
دفتر تألیف و برنامه ریزی آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش وزارت آموزش و پرورش برای ارائه مطالب کتاب درسی 
پرورش و تولید حبوبات به طور مطلوب تر و مناسب تر مقرر کرد که کتابی نیز تحت عنوان کتاب راهنمای هنرآموز)معلم( 
آموزشی و درسی،  برنامه ریزی  از جمله رویکرد  با چارچوب کلی کتاب  بدین وسیله هنرآموزان  تا  تدوین شود  و  تهیه 
مشخصات درس شامل استاندارد های شایستگی و ارزشیابی، محتوای کلی کتاب، فضا های آموزشی، بودجه بندی )تقویم 
آموزشی( طرح درس، روش های یاددهی ـ یادگیری، روش های ارزشیابی و غیره آشنا شوند. به عبارت دیگر این کتاب در 
نقش چراغی برای راهنمایی هنرآموزان گرامی تهیه و تدوین شده است. همچنین کتابی با عنوان کتاب همراه هنرجو با 
محتوایی از فرمول های کاربردی، استاندارد ها، جدول های آماری، معرفی رقم ها، قوانین و ... که هنرجو ممکن است برای 
درک بهتر درس و یا انجام عملیات از آن کمک بگیرد، آماده و تنظیم گردیده است. حفظ هیچ یک از مطالب موجود در آن 
کتاب برای هنرجو الزامی نیست، هنرجو در هر حال می تواند برای انجام عملیات و هر نوع ارزشیابی از آن استفاده نماید. 
ترویج  در  بزرگی  کمک  درس،  این  نظری  محتوای  تفهیم  و  زراعی  عملیات  دقیق  اجرای  که  دارند  باور  برنامه ریزان 
روش های به زراعی و افزایش سطح دانش فنی در تولید محصوالت زراعی، به خصوص زراعت حبوبات خواهد داشت.

مؤلفان

1- Dacum

سخنی با هنرآموز
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فصل 1

کلیات آموزش براساس شایستگی
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 رویكرد برنامه  درسي مّلي:
منظور از  اين اصطالح، جهت گيري آموزش هاي مدرسه اي بر اساس فلسفه  تربيتي نظام 
حاكم بر جامعه و انتظارات رهبران، مردم و نهادها از برنامه  درسي ملّي است. اين رويكرد، 
رويكرد فطرت گراي توحيدي نام دارد كه مقصد عالي آن، شكوفايي گرايش هاي الهي در 

انسان و تربيت انسان خليفه.. اهلل است.

 دنیاي کار:

شامل كار مزدی، پيگيری حرفه و شغل در زندگی در همه جنبه های زندگی اجتماعی 
است. دنيای كار از دنيای آموزش و زندگی شخصی متمايز است. دنيای كار اعم از زندگی 

شغلی، بازار كار، محيط واقعي كار و بنگاه هاي اقتصادي است.

 محیط کار:

تا  از خانه  فضا ها  از  و گستره ای وسيع  كار می كنند  آن  در  افراد  كه  است  موقعيتي 
می شود.  شامل  را  بزرگ  كارخانه 

 بنگاه اقتصادي:
محلي كه در آن فعاليت هاي اقتصادي مبتني بر استاندارد ملي طبقه بندي فعاليت هاي 

اقتصادي صورت مي گيرد. 

 صالحیت حرفه ای:

مجموعه ای از شايستگی هاي حرفه ای است كه با توجه به سطح، نوع و وسعت آنها به 
سطوح ديگر تقسيم خواهند شد.

:)TVET( آموزش و تربیت فني و حرفه اي 

آموزش و تربيت در قلمرو دنياي كار جهت زمينه سازي، آمادگي، نگهداشت و ارتقای 
شغلي و حرفه اي را گويند. آموزش و تربيت فني وحرفه اي واژه اي جامع است كه به 
جنبه هايي از فرايند آموزشي و تربيتي، دربرگيرنده، مطالعه فناوري ها و علوم وابسته، 
كسب نگرش ها و مهارت هاي عملي، فهم و دانش مرتبط با حرفه ها را در بخش هاي 
اطالق  و  ارجاع  عمومي،  آموزش  بر  عالوه  اجتماعي،  زندگي  و  اقتصادي  گوناگون 
نايافته  از آموزش فني و حرفه اي رسمي، غيررسمي و سازمان  مي شود. اين واژه اعم 
است. همچنين اين آموزش ها شامل طيف وسيعی از فرصت های توسعه مهارت ها است 
كه با بافت های ملی و محلی هماهنگ مي گردد. يادگيري براي ياد گرفتن و رشد سواد 
و مهارت های محاسبه، مهارت های عرضي )غير فني( و مهارت های شهروندی نيز از 

مؤلفه های جدايی ناپذير آموزش و تربيت فني و حرفه اي می باشند.

تعاريف و اصطالحات
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:)Job( شغل 

واژه شغل »استخدام شدن براي ارائه خدمت و يا براي مدتي خاص« مي باشد. شغل 
محدود به زمان و فرد كارفرما است. شغل مجموعه از كارها و وظايف مشخص است 
كه در يك جايگاه خاص تعريف مي شود. يك شخص ممكن است در يك حرفه در 

باشد. زمان هاي گوناگون مشاغل متفاوت داشته 

:)Occupation( حرفه 

مجموعه اي از مشاغل دنياي كار است كه شباهت معقوالنه اي از نظر كارها، دانش و 
توانايي هاي مورد نياز دارد. حرفه مشغوليت اصلي فرد در طول زندگي است. استاندارد 
حرفه اي، حداقل هاي مورد انتظار دنياي كار در يك حرفه را نشان مي دهد. حرفه مرتبط 
با فرد و نقش وي در بازار و دنياي كار است )مانند حسابدار، خانه دار، جوشكار، پرستار، 
مهندس ساختمان(. اكثر حرفه ها در بخش هاي مختلف وجود دارد در حالي كه برخي 
از  به بخش خاصي است. يك حرفه مجموعه اي  از حرفه ها )مهندس معدن( مربوط 
مشاغل است كه شباهت معقوالنه اي از نظر كارها، دانش و توانايي هاي مورد نياز دارد. 

:)Duty( وظیفه 

وظيفه عبارت است از مسئوليت و نقش اصلي مشخصي كه در يك جايگاه شغلي يا حرفه 
براي شخص در نظر مي گيرند. براي مثال از وظايف اصلي يك تعميركار خودرو مي توان به 
تعمير سيستم مولد قدرت، تعمير سيستم انتقال قدرت و... اشاره كرد. از تكنسين مكاترونيك 
انتظار مي رود نگهداري و تعميرات سيستم هاي كنترل عددي را به عنوان وظيفه انجام دهد. 

:)Task( تكلیف کاري 
يك تكليف كاري فعاليت مشخصي است كه داراي ابتدا و انتها مي باشد و شامل مراحل 
منطقي است. معموالً هر وظيفه به چندين تكليف كاري تقسيم مي شود. به طور مثال، 
يكي از تكاليف كاري وظيفه »تعمير سيستم مولد قدرت«، تنظيم سيستم جرقه مي باشد.

:)Competency( شایستگي 

تكليف  يك  انجام  جهت  نياز  مورد  نگرش  و  مهارت  دانش،  از  شده  اثبات  مجموعة 
كاري، براساس استاندارد را، شايستگي گويند. شايستگي ها در حوزه آموزش هاي فني 
و حرفه اي به سه دستة شايستگي هاي فني، غير فني و عمومي تقسيم بندي مي شوند.

 سطح شایستگي انجام کار:

صرف نظر از  اينكه يك تكليف كاري در چه سطح صالحيت حرفه اي انجام مي شود، 
انجام هر كار ممكن است با كيفيت مشخصي در محيط كار مورد انتظار باشد. سطح 
كيفي شناخته شده از يك شخص در محيط كار را سطح شايستگي مورد انتظار و نياز 
گويند. سطح شايستگي انجام كار معيار اساسي ارزشيابي مي باشد. در بين كشور هاي 
سطحي  چهار  نظام  اما  دارد  وجود  گوناگوني  شايستگي  سطح بندي  نظام  مختلف 

معمول ترين آنها به نظر مي رسد. 
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:)NQF(چارچوب صالحیت ملي 

چارچوبي است كه صالحيت ها، مدارک و گواهينامه هاي در سطوح و انواع مختلف را 
به صورتي منسجم و همگون براساس مجموعه ای از معيار ها و شاخص هاي توافق شده 
به هم ارتباط مي دهد. در اين چارچوب به مهارت و تجربه در كنار دانش ارزش ويژه اي 

داده مي شود. زمان و مكان يادگيري ارزش كمتري دارد.

:)Level of Qualification( سطح صالحیت 

صالحيت هاي  چارچوب  در  شغلي  يا  حرفه  سطح  از  است  عبارت  صالحيت  سطح 
حرفه اي ملي كه تكاليف كاري بايد در آن طراحي و تدوين گردد. نظام هاي سطح بندي 
گوناگوني در بين كشورها وجود دارد. سطح صالحيت مهندسي )حرفه اي( پنج در نظر 
گرفته شده است كه به طبع آن تكنسين فني يا حرفه اي داراي سطح چهار مي باشد. 

صالحيت حرفه اي در اروپا EQF به هشت سطح تقسيم بندي شده است.

 برنامه درسي آموزش و تربیت  فني و حرفه اي:
برنامه درسي آموزش و تربيت فني و حرفه اي مجموعه اي از استانداردهای دنياي كار، 
اهداف، محتوا، روش ها، راهبردهاي ياددهیـ  يادگيري، تجهيزات، زمان، فضا، استاندارد 
شايستگي ها، مواد آموزشي و استاندارد ارزشيابي است كه دانش آموز )هنرجو(، كار آموز 
اهداف در حوزه آموزش هاي فني و حرفه اي هدايت  به آن  براي رسيدن  را  يا مربي 
مي نمايد. دامنة شمول برنامه درسي در حوزة آموزش هاي فني و حرفه اي، دنياي كار 

و دنياي آموزش را در بر مي گيرد. 
معموالً در نظام هاي آموزش هاي فني و حرفه اي كشورها سه نوع استاندارد، متصّور مي شوند:
صنعت،  متوليان  توسط  كه  مهارت،  يا  شايستگي  حرفه اي؛  شايستگي  استاندارد   1

و  كارها  وظايف،  استاندارد،  در اين  مي شود.  تهيه   ... و  اتحاديه ها، صنوف  و  كار  بازار 
صالحيت هاي هر شغل يا حرفه مورد توجه قرار مي گيرند.

مؤثر  عوامل  ديگر  و  حرفه اي  شايستگي  استاندارد  براساس  ارزشيابي؛  استاندارد   2

اعطاي  به  منجر  و  مي شود  تهيه  گوناگون  حوزه هاي  از  مشتركي  گروه هاي  توسط 
مي گردد.  حرفه اي  صالحيت  مدرک  يا  گواهينامه 

3 استاندارد آموزشي )برنامه درسي(؛ بر اساس استاندارد هاي شايستگي حرفه و ارزشيابي 

توسط ارائه دهندگان آموزش هاي فني و حرفه اي تهيه مي گردد. در اين استاندارد اهداِف 
دروس، محتوا، راهبردهاي ياددهيـ  يادگيري، تجهيزات آموزشي و ... در اولويت قرار دارد.

 آموزش مبتني بر شایستگي:

رويكردي در آموزش فني و حرفه اي است كه تمركز بر شايستگي هاي حرفه اي دارد. 
نيازسنجي،  فرايند  و  مي گيرد  نظر  در  آموزشي  پيامدهاي  عنوان  به  را  شايستگي ها 
طراحي و تدوين برنامه درسي و ارزشيابي بر اساس آنها انجام مي شود. شايستگي ها 
مي توانند به شايستگي هاي فني )در يك حرفه يا مجموعه اي از حرفه ها(، غيرفني و 
عمومي دسته بندي شوند. رسيدن فراگيران به حداقلي از همة شايستگي ها به عنوان 

هدف آموزش هاي فني  و حرفه اي در اين رويكرد مورد توجه قرار مي گيرد.
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 استاندارد شایستگي حرفه:
استاندارد شايستگي حرفه تعيين كننده فعاليت ها، كارها، ابزارها و شاخص هايي براي 

عملكرد در يك حرفه مي باشد. 

 هویت حرفه اي:

برايند مجموعه اي از باورها، گرايش ها، اعمال و صفات فرد در مورد حرفه است. بنابراين 
به دليل تغييرات  اين مجموعه در طول زندگي حرفه اي، هويت حرفه اي قابليت تكوين 

در مسير تعالي را دارد.

ـ  حرفه اي )چند رشته اي تحصیلي ـ حرفه اي(:  گروه تحصیلی 

چند رشته تحصيلي ـ حرفه اي كه در كنار هم قرار مي گيرند تا فراگير را براي انتخاب مبتني بر 
عالئق، تصحيح در موقعيت بر اساس استعداد و حركت در مسير زندگي با توجه به استانداردهاي 
راهنمايي و هدايت تحصيلي ـ حرفه اي به صورت منطقي ياري رساند. چند رشته اي ها ممكن 
است با توجه به شرايط و امكانات منطقه اي هم خانواده، غير هم خانواده، شايستگي هاي بزرگ 
مبتني بر گروه هاي فرعي حرفه و شايستگي هاي طولي براي كسب كار باشد. گروه بندي 
تحصيليـ  حرفه اي باعث شكل دهي هويت حرفه اي و تكوين آن در طول زندگي خواهد شد.

ـ  حرفه اي:  رشته تحصیلی 

مجموعه ای از صالحيت هاي حرفه اي و عمومي  است كه آموزش و تربيت بر اساس آن 
اجرا و ارزشيابي مي گردد.

 اهداف توانمند سازی:
اهداف توانمند سازي اهدافي است كه بر اساس شايستگي ها، استاندارد عملكرد و اقتضائات 
ياددهي ـ يادگيري جهت كسب شايستگي ها توسط دانش آموزان تدوين مي گردد. اهداف 
توانمند ساز با توجه به رويكرد شكوفايي فطرت شامل پنج عنصر: تعقل،  ايمان، علم، 
عمل و اخالق  و چهار عرصه  ارتباط متربي با خود، خدا، خلق و خلقت است كه با 
محوريت ارتباط با خدا تعريف، تبيين و تدوين مي شوند.  باتوجه به  اينكه آموزش و 
تربيت فني و حرفه اي و مهارتي فرايند تكوين و تعالي هويت حرفه اي متربيان است 
و هويت متربيان برايند نوع ارتباط آنان با خدا، خود، خلق و خلقت مي باشد، بنابراين 
اهداف تربيت با توجه به اين عرصه ها  قابل تبيين خواهد بود،  اين عرصه ها به گونه اي 

جامع، يكپارچه و منطقي كليه  ساحت هاي تربيتي1 را در برمي گيرد.

 یادگیري یكپارچه و کل نگر:
يادگيري همه جانبه، يادگيري يك موضوع از ابعاد مختلف در برنامه درسي ملي به 

ارتباط عناصر اهداف درسي و تربيتي و عرصه هاي چهارگانه گفته مي شود.

1ـ ساحت های تعليم و تربيت بر اساس سند تحول بنيادين آموزش و پرورش, عبارت اند از: اعتقادی، 
عبادی و اخالقی، اجتماعی و سياسی، زيستی و بدنی، زيباشناختی و هنری، اقتصادی و حرفه ای 

و علمی و فناورانه
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 یادگیري:
فرايند ايجاد تغييرات نسبتاً پايدار در رفتار يادگيرنده. يادگيري ممكن است از طريق تجربه  
عيني )از طريق كار، تمرين و ...(، به صورت نمادين )از طريق اشكال، اعداد و نمادها(، به 

شيوه  نظري )توضيحات كلي( يا به شيوه  شهودي )ذهني يا روحاني( صورت گيرد.

 فعالیت هاي یادگیري ساخت یافته:

فعاليت هاي يادگيري ساخت يافته بر اساس اصول حاكم بر انتخاب راهبردهای ياددهیـ  
يادگيری در شاخه فنی و حرفه اي طراحي مي گردد. در تدوين فعاليت هاي يادگيري در 
دروس مختلف شاخه فني و حرفه اي بر اساس برنامه درسي ملي  ايران و حوزه يادگيري 
كار و فناوري، ديدگاه فناورانه حاكم خواهد بود. انتخاب فعاليت هاي ياددهی ـ يادگيری 
در فرايند آموزش به كمك مواد و رسانه های يادگيری به منظور تحقق شايستگی ها بر 
اساس اصولي از قبيل تقويت انگيزه دانش آموزان، درک و تفسير پديده ها در موقعيت های 

واقعی دنياي كار، فعال نمودن دانش آموزان استوار است.

 محتوا:

يافته  ساخت  يادگيري  فعاليت هاي  و  توانمند ساز  اهداف  بر  مبتني  آموزشي  محتواي 
مي باشد. محتوا مبتنی بر ارزش های فرهنگی و تربيتی و سازوار با آموزه های دينی و قرآنی، 
مجموعه ای منسجم و هماهنگ از فرصت ها و تجربيات يادگيری است كه زمينه شكوفايی 
فطرت الهی، رشد عقلی و فعليت يافتن عناصر و عرصه ها را به صورت پيوسته فراهم می آورد. 
همچنين محتوا دربرگيرنده مفاهيم و مهارت های اساسی و ايده های كليدی مبتنی بر 
شايستگی های مورد انتظار از دانش آموزان است و برگرفته از يافته های علمي  و معتبر 
بشری مي باشد. تناسب محتوا با نياز های حال و آينده، عاليق، ويژگی های روانشناختی 

دانش آموزان، انتظارات جامعه اسالمي  و زمان آموزش از الزامات محتوا است.

 بسته تربیت و یادگیري:
بسته تربيت و يادگيري، به مجموعه اي هماهنگ از منابع، مواد و رسانه هاي آموزشي 
اطالق مي شود كه در يك بستة واقعي يا به صورت اجزايي هماهنگ با نشان و برند 
مؤسسه توليد كننده تهيه و براي يك يا چند پايه تحصيلي مورد استفاده قرار مي گيرد. 
افزارهاي  با نرم  ICT، بسته آموزشي  با گسترش فناوري هاي نوين و  در حال حاضر 
بسته  تهيه  و  طراحي  مي شود.  تكميل  اينترنتي  سايت هاي  و  فشرده  لوح  آموزشي، 

يادگيري براساس ماكت بسته تربيت و يادگيري انجام مي پذيرد.
يا  آموزشي  رسانه هاي  و  منابع  از  يادگيري مي تواند شامل گستره اي  و  تربيت  بسته 
حاوي تعدادي كتاب و كتابچه، برگه هاي كار، لوح فشرده، فيلم آموزشي و حتي برخي 
وسايل كمك آموزشي و ابزارها باشد. در كنار بسته سخت افزاري، استفاده از امكانات 

نرم افزاري و اينترنت نيز مي تواند به تكميل يك بستة آموزشي كمك كند.
مي توان بسته تربيت و يادگيري را به دو گروه كلي شامل منابع اصلي و منابع تكميلي تقسيم 
نمود. منابع اصلي شامل كتاب راهنماي هنرآموز، كتاب درسي و كتاب كار دانش آموز و 

كتاب ارزشيابی مي شوند. 
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یک استاد جامعه شناسی به همراه دانشجویانش به محله  های فقیر نشین بالتیمور رفت تا 
در مورد دویست نوجوان و زندگی فعلی و آینده آنها تحقیقی انجام دهد. از دانشجویان 
خواسته شد ارزیابی خود را درباره تک تک این نوجوان  ها بنویسند. دانشجویان برای 

همه آنها یک جمله را تكرار کردند:
»او شانسی برای موفقیت ندارد«

از  او  رفت.  تحقیق  این  به سراغ  دیگری  استاد جامعه شناس  بعد،  پنج سال  و  بیست 
دانشجویانش خواست که دنباله این تحقیق را بگیرند و ببینند بر سر آن نوجوان ها چه 
آمده است. به استثنای بیست تن از آنها که از محل مهاجرت کرده یا مرده بودند، از میان 
180 نفر باقیمانده 176 نفر به موفقیت های بزرگی رسیده بودند. وکیل، پزشک، تاجر و 

کارآفرین موفقی شده بودند.
تحقیق  موضوع  این  روی  گرفت  تصمیم  بود.  شده  متحیر  حقیقتاً  جامعه شناس  این 
بیشتری انجام دهد. خوشبختانه توانست همه افراد را پیدا کند. از تک تک آنها خواست 

پرسشنامه تحقیقی او را پر کنند.
شاید تعجب کنید همه آنها در مقابل سؤال: دلیل موفقیت شما چیست؟ یک پاسخ 

یكسان و سرشار از عشق داشتند:
»دلیل موفقیت ما، معلم ماست«

آن معلم هنوز زنده بود. استاد جامعه شناسی جستجو کرد و او را که حاال پیرزنی فرتوت 
ولی هنوز هم بسیار هوشمند و زیرک بود پیدا کرد تا از او فرمول معجزه گری اش را که: 

از نوجوان های فقیرنشین، انسان های شایسته و موفق ساخته بود، بپرسد.
چشم های معلم پیر برقی زد و لب هایش به لبخندی عطوفت آمیز از هم گشوده شد. 

پاسخش بسیار ساده بود. او با کمال لطف و تواضع گفت: 
»من عاشق آن بچه ها بودم«

به طور معمول، هنرجويان بخشی از زندگی خود را در هنرستان و كالس های درس 
تعامل  يكديگر  با  اجتماعی،  محيط های  ساير  همانند  كالس ها  اين  در  و  می گذرانند 
دارند. اين تعامل با برقراری ارتباط بين هنرجويان و هنرآموزان در چهارچوب برنامه های 

آموزشی و پرورشی در فرايند ارائه مطالب و مواد درسی نمود پيدا می كند.
می كند.  متمايز  كالس ها  ديگر  از  را  آن  كه  دارد  را  خود  خاص  ويژگی  كالس  هر 
و  سازمان  ساختار  كه  دانست  پويا  نظامی  می توان  را  درس  كالس  يك  به طوركلی 
هنجار های خاص خود را دارد. كالس ها ممكن است در ظاهر همانند يكديگر به نظر 
آيند، اما در واقع چنين نيست و هر كالس ويژگی های خاص خود را دارد. اتخاذ شيوه 

مناسب برای ايجاد كالس های ثمربخش از مسئوليت های هنرآموزان است.

کالس ثمربخش دارای سه ویژگی است:
1 محيطی است كه در آن هنرجويان نسبت به خودشان، هم كالسی هايشان و كالس 

درس به عنوان يك گروه اجتماعی احساس مثبت دارند.
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را  هنرجويان  نياز های  آن،  روش های  و  ساختار  كه  است  سازمان يافته  گونه ای  به   2
برآورده می سازد. هنرجويان با درک تكاليف و وظايف خود، آنها را انجام داده و با هنرآموز 

و هنرجويان ديگر همياری و همكاری می كنند.
را  3 محيطی است كه در آن دانش آموزان، دانش و مهارت های فردی و اجتماعی 

می كنند. كسب 

آرزوی هر هنرآموز، داشتن كالسی با ويژگی های گفته شده در باالست و لذت بخش ترين 
لحظه هنگامی است كه هنرآموز با احساس رضايت، از كالس خارج می شود و حس كند 

كه هنرجويان از اينكه در كالس او بوده اند خرسند هستند.
برای رسيدن به چنين جايگاهی عوامل زيادی بايد دست به دست هم دهند از جمله 
آنها می  توان به عالقه مندی به تدريس، مهارت و دانش در موضوع تدريس، آشنايی به 
روش ها و فنون ياددهی و يادگيری و به كار بستن آنها اشاره كرد. به همكاران ارجمند 
توصيه می كنيم كه كتاب ها و مقاالتی را كه در زمينه روش های ياددهی و يادگيری 
نوشته شده است و از جمله بخش روش های ياددهی اين كتاب را به دقت مطالعه كنند 

و آنها را در مديريت كالس به كار بندند.
هنرآموزان گرامی بايد مطالب تئوری )نظری( درس پرورش و توليد حبوبات را به صورت 
هم زمان با عمليات آن آموزش داده و مراحل زير را برای آموزش مطلوب تر و مناسب تر 

مدنظر قرار دهند.

مراحل آموزش

مرحله اول: آمادگی
ارائه دهد تسلط كاملی داشته باشد و  بايد نسبت به مطالبی كه می خواهد  هنرآموز 
روش تدريس و ترتيب ارائه مطالب را از قبل به طور دقيق تنظيم و برای كالس آماده 
نمايد. نخستين هدف در مرحله آمادگی جلب توجه و ايجاد انگيزه و رغبت می باشد. 

برای تحقيق اين هدف راه های ذيل پيشنهاد می گردد:
الف( در تدريس خويش از وسايل كمك آموزشی، بازديد، اجرای هم زمان عملی در ارائه 

مطالب تئوری )نظری( و غيره استفاده نماييد.
ب( از تجربيات خود همراه با مثال هايی در ارتباط با موضوع تدريس استفاده نماييد. 

ج( در ارائه مطالب خود از روش يادگيری بصری )بر مبنای ديدن( بيشتر استفاده كنيد.
با موضوع تدريس  ارتباط  آنها در  از تجربيات هنرجويان و آنچه در محل زندگی  د( 

نماييد. را  بهره برداری  حداكثر  می گيرد،  صورت 
ه( از افراد خبره يا نمونه محلی با داير كردن زمينه گفتمان چند سويه استفاده نماييد 

و نشان دهيد كه موفقيت در دسترس می باشد.
برای مشاغل آينده هنرجويان تجزيه و  بايد كاربرد مطالب مورد تدريس را  هنرآموز 
تحليل نمايد. اين عملكرد به ما كمك می كند كه هنرجويان مشتاقانه به مطالب گوش 

فرا دهند و به ضرورت نياز آن درس پی ببرند. 
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ضمناً يك هنرآموز خوب بايد خود را به جای هنرجو قرار دهد و از آن ديدگاه نيز به 
مسئله تدريس و محتوای آن با توجه به امكانات و محيط آموزشی بنگرد.

مفاهیم اساسی مرحله آمادگی، در دستورالعمل های زیر خالصه می شود:
1 در هنرجويان انگيزه و رغبت ايجاد كنيد.

2 مطالب مورد تدريس را با شغل آينده هنرجويان ارتباط دهيد.
3 مطالب را برای هنرجويان قابل درک، فهم و لمس كنيد.

4 از زمينه ذهنی و يافته های تحقيقاتی هنرجويان، به عنوان ابزار تدريس استفاده كنيد.

مرحله دوم: ارائه مطالب
در مرحله قبل يعنی مرحله آمادگی، هنرآموز مطالب و محتوای مورد تدريس را آماده 
كرده و از ميان روش های مختلف تدريس، روشی را انتخاب كرده است. در اين مرحله 
مطالب و محتوای درس را با توجه به بهترين روش تدريس با در نظر گرفتن تعداد 

هنرجويان به صورت عملی ارائه می دهد.
از شيوه های پويا و متنوع استفاده كند. كاربرد وسايل  ارائه مطالب  بايد در  هنرآموز 
ديداری و شنيداری بسيار مؤثر است چرا كه برخی از هنرجويان از طريق ديدن و برخی 

از طريق شنيدن، بهتر ياد می گيرند.

به طور خالصه در این مرحله هنرآموز باید:

1 به ارائه مطالب جديد بپردازد.
2 مهارت ها و دانش ها را به صورت دوسويه و فعال،تشريح و تحليل نمايد.

3 روش كار خويش را دقيقاً برای هنرجويان توضيح دهد.
4 از روش تدريس مناسب و متنوع در ارتباط با موضوع درسی استفاده نمايد.

مرحله سوم: کاربرد )کاربست(
در اين مرحله هنرجو بايد مطالب و مهارت هايی را كه ياد گرفته به كالس و به هنرآموز 
ارائه دهد. در حالی كه هنرجو در حال انجام دادن و ارائه مطالب است، هنرآموز بايد 
به هنرجو كمك كند تا اشكاالتش برطرف گردد. در دروس عملی هنرجو عماًل كار را 
انجام می دهد و در دروس تئوری )نظری( به صورت شفاهی و يا كتبی مرحله به مرحله 

دروس تدريس شده توسط هنرآموز را با كالم خويش بيان می نمايد.
توجه داشته باشيد كه مالک شما برای تشخيص اينكه دانش آموزان مهارت های فنی 
و ذهنی دروس شما را فرا گرفته اند، انجام درست كار عملی و ارائه درس به صورت 

شفاهی يا كتبی می باشد.
اگر هنرجو كاری را يك بار درست انجام داد، ممكن است آن را به طور تصادفی و يا از روی 
حدس و احتمال انجام داده باشد، اما اگر مجدداً وی را آزمايش كرده و هر دو پاسخ را صحيح 
مشاهده نموديد، ارزيابی شما دارای اعتبار خواهد بود. در ضمن در اين مرحله اگر هنرجويان 

اشكاالتی داشتند، هنرآموز بايد درس را تكرار كرده و به رفع معضالت هنرجويان بپردازد.



10

خالصه مطالب مرحله سوم چنین است:

1 هنرجو بايد مطالبی را كه فراگرفته است، در كالس ارائه دهد.
2 هنرآموز به هنرجويان كمك می كند تا دچار يادگيری غلط و لغزش عملی نگردند.

3 در صورت ضرورت، هنرآموز درس را تكرار می نمايد.
4 هنرآموز ادراک هنرجويان را از طريق سؤاالت گوناگون می سنجد و به سؤاالت 

هنرجويان نيز پاسخ می دهد.
5 نشانه استنباط و ادراک هنرجويان از مهارت های فنی و ذهنی حداقل دوبار 

انجام صحيح و درست كار يا حل مسئله می باشد.

مرحله چهارم: آزمون و سنجش
در اين مرحله از فرايند تدريس، هنرجو بايد مورد ارزيابی رسمی و نهايی قرار گيرد. 
برخالف مرحله سوم، در اين مرحله يعنی در طی ارزشيابی و يا آزمون نبايد هيچ گونه 

كمكی به هنرجويان صورت گيرد.

امتحان و سنجش هنرجویان به طور کلی به نتایج زیر منجر می شود:
1 به طور دقيق تعيين می نماييد كه هنرجويان تا چه حد مطالب را فراگرفته اند و 

سطح دانش، درک و كاربرد آنان تا چه ميزان است.
2 نقاط ضعف هنرجويان، برای شما روشن می گردد.

3 موجب تقويت اندوخته ها و يافته های هنرجويان می شود.
4 به نوبه خود به عنوان يك عامل انگيزشی در يادگيری تلقی می گردد.

سایر نكات:
به هنرآموزان ارجمند و گرامی  توصيه می شود در طول دوره آموزش درس پرورش و 

توليد حبوبات به نكات ذيل توجه نمايند:

1( نكات ايمنی و بهداشتی را رعايت كرده و رعايت دقيق آنها را نظارت نماييد.
2( به حفظ محيط زيست توجه داشته باشيد و رعايت آن را از فراگيران با جديت بخواهيد.

3( اصول اخالقی را رعايت نماييد و فراگيران را اخالق مدار تربيت كنيد.
4( با هنرجويان ارتباط عاطفی برقرار نماييد.

5( گزارش های هنرجويان مطالعه و در صورت نياز اصالح نماييد.
6( با طرح سؤال های مناسب، قوة تخيل هنرجويان را تحريك و تقويت نماييد.

7( به سؤال های هنرجويان به دقت گوش داده و به آنها پاسخ دقيق و مستدل دهيد.
نياز  و در صورت  نظر داشته  زير  با دقت  را  آنان  كار  نحوه  انجام كارهای عملی،  8( در حين 

يادداشت برداری كنيد.
9( فرصت دهيد تا هنرجويان پيشرفت خود را در يادگيری، به نمايش بگذارند.

10( رفتار های پسنديده را با تعريف و تشويق، تقويت كنيد.
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مبتنی  توليد حبوبات  و  پرورش  در كتاب  و درسی  آموزشی  برنامه ريزی  رويكرد كلی 
بر شايستگی است. واژه شايستگی در فرهنگ لغات عمومی به معنای لياقت، كاردانی، 
مهارت و تبحر است. در فرهنگ لغات تخصصی، مديريت به معنای: صالحيت، اهليت، 

شايستگی، قابليت و توانايی آمده است.
وجه مشترک اين تعاريف شايستگی و كاردانی است كه حاصل تركيب دانش، مهارت 
و نگرش مطلوب در انجام كار می باشد. تركيبی كه عمدتاً به وسيله آموزش مبتنی بر 

شايستگی حاصل می گردد.

مدل اجرایی آموزش مبتنی بر شایستگی شامل 3 مرحله است:
1 نیازسنجی شایستگی  های مورد نیاز مشاغل:

در اين مرحله براساس مأموريت، چشم انداز، اهداف بلندمدت و استراتژی ها، نيازسنجی 
مشاغل به شايستگی های مورد نياز انجام می شوند. نيازسنجی آموزشی در آموزش مبتنی 

بر شايستگی، جايگاه ويژه ای دارد كه توسط مدل های كاربردی انجام می شود.
مدل ديكوم يكی از قوی ترين مدل های مورد استفاده در نيازسنجی متناسب با آموزش 
برنامه ريزی آموزشی و درسی اين  مبتنی بر شايستگی به شمار می آيد. اين مدل در 
كتاب مورد استفاده قرار گرفته است به طوری كه عناصر مهمی مانند دانش، مهارت، 

نگرش، ايمنی فردی و محيط زيست در آنها لحاظ گرديده است.

2 تعیین شایستگی  های شاغلین
در اين مرحله شايستگی های شاغلين در رابطه با مشاغل مربوط مورد بررسی قرار می گيرد 

تا فاصله ها وضع موجود با وضع مطلوب كه در مرحله اول تعيين شده مشخص گردد.

در این درس دو گروه شایستگی مورد انتظار است:
الف( شایستگی  های فنی مورد انتظار عبارت اند از:

محاسبه و تعيين مقدار بذر مورد نياز، تيمار بذر، ضدعفونی بذر، تلقيح بذر، كاشت بذر، 
سله شكنی، وجين، واكاری، تنك، خاكدهی پای بوته و برداشت حبوبات قابل كشت و رايج 

11( هنرجويان را به مشاركت در بحث های گروهی و اظهارنظر و نقد سازنده، تشويق كنيد.
12( از هنرجويان بخواهيد مطالب مرتبط با درس را از روزنامه ها و مجله ها و سايت های مختلف در 
اينترنت انتخاب كنند و به كالس بياورند و در صورت مناسب بودن در تابلوی واحد آموزشی نصب كنند.
13( به هنرجويان كمك كنيد تا گروه های مطالعه تشكيل دهند و در خارج از واحد آموزشی 

با يكديگر كار كنند.
14( درس را با يك معما، سؤال، تصوير، فيلم، طرح مسئله يا شكل و ساير مواردی كه به موضوع درس 

مربوط می شود آغاز كنيد تا هنرجويان برای آموختن درس جديد آماده شوند.
15( در هر جلسه از روش های متفاوت و متنوعی استفاده كنيد.

رويکرد برنامه ريزی آموزشی و درسی
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در منطقه خود را به روش دستی با رعايت نكات ايمنی و بهداشتی انجام دهد. انتخاب 
گيا هان )حبوبات( قابل كشت با توجه به تنوع آب و هوايی و ويژگی های منطقه ای، در 

اختيار هنرآموز است.

ب( شایستگی های غیرفنی مورد انتظار عبارت اند از:
به كارگيری فناوری مناسب، خود مديريتی، مسئوليت پذيری، توسعه شايستگی و دانش، 
شايستگی تفكر، نگرش سيستمی، ارتباط مؤثر و كار تيمی، مديريت كيفيت، اخالق حرفه ای، 
محاسبه و رياضی، آموزش وكمك به فراگيری ديگران، تفكر انتقادی، تفكرخالق، اجتماعی 
بودن )مردمی بودن(، تصميم گيری، درستكاری و كسب حالل، نگهداری فناوری های به 
كار گرفته شده، مستندسازی، مديريت مواد و تجهيزات، مديريت زمان، تنظيم و اصالح 

عملكرد های سيستم، تعالی فردی، استدالل در كنار دانش و مهارت فردی.

3 برنامه ریزی آموزشی
در اين مرحله بر اساس شكاف بين وضع موجود و وضع مطلوب، برنامه ريزی آموزشی 

صورت می گيرد:
محتوای كتاب درسی پرورش و توليد حبوبات ضمن ارائه برخی ازمطالب پايه ای مربوط به 
اصول و مبانی زراعت به گونه ای تدوين گرديده كه هنرجو بتواند عالوه بر فراگيری چندين 
شايستگی فنی و غير فنی، با جنبه های مختلف توليد محصوالت زراعی آشنا گردد و با عالقه 

و آگاهی بهتری رشته امور زراعی را برای ادامه تحصيل انتخاب نمايد.
از آنجايی كه درصد عمده ای از واحد های بهره برداری زراعی كشورمان به دليل خرده 
مالكی، در سطح كوچك به صورت دستی انجام می شود و همچنين ضرورت تأمل تا ارائه 
ساير مهارت ها مانند رانندگی تراكتور، كشت و كار پيش بينی شده در سطح كوچك بوده 
و تمامی عمليات دستی می باشد. در حالی كه در سال های آينده اغلب عمليات با ماشين 
انجام شده و كارهای دستی به حداقل خواهد رسيد. برای گشودن پنجره هايی از سوابق و 
پيشينه امر زراعت در كهن بوم ايران زمين، تصاويری از روش ها و ادوات گذشته ارائه شده 

است كه صرفاً برای ديدن است نه كاربست آنها.
در اين درس، در راستای ارائه مطالب نظری و عملی، از هنرجويان خواسته شده است 
كه در خصوص برخی از موضوعات در منطقه زندگی يا تحصيلی خود، تحقيق و پژوهش 
نمايند و گزارش مربوطه را به هنرآموز تحويل دهند. اين پژوهش ها، آنها به درک مفاهيم 

و كاربست يافته ها كمك می كند.
هدف كلی اين درس، تربيت افراد ماهر مورد نياز بازار كار می باشد كه در نهايت بتوانند 
پرورش و توليد حبوبات قابل كشت در منطقه خود را به صورت علمی و عملی در سطوح 
كوچك و با ابزار و وسايل دستی انجام دهند. مشاهده عمليات ماشينی و مشاركت در 

برخی از كارها با حضور هنرآموز می تواند سودمند باشد.

در راستای هدف کلی کتاب، اهداف دیگری نیز به شرح زیر مدنظر بوده است:
الف( عالقمند كردن هنرجويان به فعاليت های كشاورزی به خصوص زراعت حبوبات

ب( انجام تحقيق و پژوهش برای درک بهتر مطالب و آشنايی با وضعيت موجود در منطقه 
زندگی يا تحصيلی هنرجو
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ج( شناسايی مسائل و مشكالت موجود در پرورش و توليد حبوبات و در صورت امكان 
ارائه راه حل های مناسب و كاربردی

د( تفكر و تدبر در خصوص موضوعات مرتبط با پرورش و توليد حبوبات
ه( انجام فعاليت های عملی مربوط به پرورش و توليد حبوبات به صورت فردی و گروهی

و( رعايت نكات ايمنی و بهداشتی پيش از شروع، هنگام فعاليت ها و در پايان كار
ز( توجه به حفظ محيط زيست و ساماندهی پسماندها

شايستگی های فنی و غيرفنی مورد انتظار شغلی درس پرورش و توليد حبوبات، پايه و 
مبنايی برای ساير دروس رشته زراعت نيز می باشد. بدين ترتيب كه هنرجويان اطالعات 
علمی و عملی الزم را برای ساير مشاغل و حرف مرتبط با زراعت را نيز كسب خواهند كرد.

براساس روش دیكوم این درس شامل 11 کار به شرح زیر می باشد:
1 تعيين مقدار بذر

2 تيمار بذر
3 ضدعفونی بذر

4 تلقيح بذر
5 كاشت

6 سله شكنی

7 وجين
8 واكاری

9 تنك
10 خاكدهی پای بوته

11 برداشت دستی

يازده كاری كه در اين كتاب آمده است مطابق با فرايند توليد يا مراحل رشد و نمو و 
پرورش بسياری از گيا هان زراعی می باشد. از آنجايی كه اين مهارت و دانش مربوطه، 
زراعت  مبانی  و  اصول  با  اين  از  پيش  فراگيران  و  می گردد  ارائه  كه  است  باری  اولين 
به طوركلی يا عمومی آشنا نشده اند، به ناچار و برخالف ميل مؤلفين، به جای ارائه مطالب 

صرفاً تخصصی مربوط به حبوبات، به اصول و مبانی زراعت هم پرداخته شده است.
با توجه به »مرجعيت معلم« كه در برنامه به رسميت شناخته شده است و همچنين 
ضرورت رعايت »انعطاف پذيری« و »جامعيت«  كه از اصول اساسی برنامه ريزی درسی در 
شاخه فنی و حرفه ای است، كشت حبوبات منحصر به حبه يا حبوب خاص نشده است 
بلكه اين توانايی را دارد كه با رعايت اصول و چهارچوب تعريف شده هر منطقه، حبوبات 
خاص يا سازگار با شرايط آن منطقه، انتخاب و كشت شود. به بيان ديگر از نقاط قوت اين 

برنامه استاندارد      سازی فرايند آموزش در عين انعطاف و جامعيت آن است.
الزم به ذكر است كه بعضی از كارها به خصوص كارهای مرتبط با مرحله داشت می تواند با 
توجه به اقليم منطقه، نوع حبوبات و غيره به صورت موازی يا هم زمان اجرا شوند. بنابراين 

تفكيك آن در كتاب صرفاً به منظور سهولت آموزش است نه الزام در اجرا.
از آنجايی كه هدف نهايی اين درس، آماده كردن هنرجويان برای انجام وظايف اصلی 
و فرعی پرورش و توليد حبوبات می باشد لذا در اين كتاب سعی شده است كمتر به 
مقدمه نويسی و آوردن تعاريف و تاريخچه برای هر موضوعی پرداخته شود. همچنين سعی 
شده است از ارائه مطالبی كه در اجرای عمليات پرورش و توليد حبوبات نقش ناچيزی 
دارند يا اينكه انجام آنها به داليل فنی يا تخصصی باالتر از حد فراگيران است، پرهيز شود. 

چون قرار نيست همه چيز را آن هم در سال اول بدانند
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ارائه مطالب به ترتيبی است كه به جای دادن ماهی به بچه ها، سعی شده است ماهيگيری 
را به آنها بياموزد لذا مطالب را حاضر و آمده يا شست و رفته به فراگيران ارائه نمی كند بلكه 
با پيش بينی فعاليت هايی چون: تحقيق و پژوهش در منطقه زندگی و تحصيل، اجرای 
كارهای عملی به صورت فردی يا گروهی، بحث های گروهی، مصاحبه و تهيه گزارش، 
تدبير و تدبر و غيره، فراگيران را در كشف آنها هدايت می كند. در خصوص موضوعات و 
كارها، سعی شده است كه هنرجويان بيشتر به اجرای عملی كارها توجه كنند تا پس از 
پايان درس و موفقيت در ارزشيابی های مستمر و پايانی، بتوانند به عنوان يك توليد كننده 

حبوبات در بخش كشاورزی كشور نقش به سزايی ايفا كنند.
ساعات مربوط به 11 كار1 درس پرورش و توليد حبوبات به شرح جدول زير می باشد:

ساعت عملیساعت نظریعنوان کارهاردیف
1117تعيين مقدار بذر مصرفی1
711تيمار بذر2
610ضد عفونی بذر3
812تلقيح بذر4
1624كاشت5
1015سله شكنی6
913وجين7
812واكاری8
711تنك9
1421خاكدهی پای بوته10
2436برداشت11

123180جمع کل ساعات تئوری و عملی

task ــ1

فضا های آموزشی مورد نياز برای آموزش های نظری و عملی درس پرورش و توليد حبوبات 
می تواند بسيار متنوع باشد. از جمله: كالس درس، مزرعه آموزشی،كارگاه، آزمايشگاه، سايت 
رايانه، سمعی و بصری، مزارع توليد كنندگان و پرورش دهندگان بخش خصوصی. برای اجرای 
آموزش های نظری نياز به يك كالس درس استاندارد )با امكانات سرمايشی، گرمايشی، نور، 
تهويه، تخته وايت برد و هوشمند، رايانه، ميز و صندلی هنرآموز و هنرجويان(، زمين زراعی 
به ازای هر گروه 16 نفره حدود 2 هكتار، آزمايشگاه حداقل 40 متر مربع، انبار )مواد، ابزار و 
تجهيزات (، دفتر سرپرستی، سرويس بهداشتی و حمام، اتاق سمعی و بصری، سايت رايانه 
با حداقل ظرفيت 16 نفر و 16 سيستم رايانه. كليه فضا ها مطابق با استاندارد و تجهيزات 

سازمان نوسازی و تجهيز مدارس می بايست آماده شود.

فضاهای آموزشی
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استاندارد فضا های آموزشی
يك واحد آموزش توليد و پرورش حبوبات افزون بر فضای عمومی الزم برای يك دبيرستان 

دورة متوسطه، بايستی دارای بخش های زير باشد.

توضیحاتمساحتفضاردیف

زمين 1
زراعی

به ازای هر گروه 
كاری 16 نفره 2 

هكتار خالص

ـ  باشد  قطعی  مالكيت  و  دائم  و  كافی  زراعی  آب 
خاک  حاصلخيزی  و  شيميايی  فيزيكی،  مشخصات 
مناسب باشد ـ دارای موقعيت مناسب نسبت به ساير 
جانبی  امكانات  و  تأسيسات  ساختمان ها،  و  امكانات 
بايد به نحوی باشد كه انجام حداكثری فعاليت های 
پيش بينی شده در كتاب به آسانی امكان پذير بوده و از 

نظر ايمنی و حفاظتی مشكلی نداشته باشد.

كالس 2
35 متر مربعدرس

امكانات  با  درس  كالس های  استاندارد  با  مطابق 
سرمايشی، گرمايشی، نور، تهويه و حفاظت، باشد.

ـ تخته وايت برد )تخته هوشمند در صورت امكان(
ـ رايانه با تجهيزات جانبی كامل

ـ صندلی دانش آموز
ـ ويدئو پروژكتور و پرده نمايش يا مانيتور مناسب

حداقل 40 متر مربعآزمايشگاه3

مطابق با استاندارد فضا و تجهيزات سازمان نوسازی 
و تجهيز مدارس به ترتيبی كه در هر جلسه آزمايشی 
حداكثر 16 نفر فراگير بتوانند عمليات آزمايشگاهی 
را انجام داده و آب، برق، گاز، تجهيزات سرمايه ای، 

و مواد مصرفی به راحتی در دسترس باشد.

اتاق سمعی 4
و بصری

مربع  متر   40 حداقل 
كالس ها  كه  )درصورتی 
مجهز به تجهيزات ديداری 

نباشند( و شنيداری 

مطابق با استاندارد فضا و تجهيزات سازمان نوسازی 
و تجهيز مدارس به ترتيبی كه در هر جلسه حداكثر 
مانيتور،  يا  نمايش  از پرده  ايمنی  فاصله  با  نفر   35

بتوانند به درستی نمايش را مشاهده نمايند.

سايت 5
حداقل 40 متر مربعرايانه

مطابق با استاندارد فضا و تجهيزات سازمان نوسازی 
و تجهيز مدارس به ترتيبی كه در هر جلسه حداكثر 
رايانه  سيستم  يك  با  فراگير  هر  و  فراگير  نفر   16

متصل به شبكه اينترنت كار نمايد.

دفتر 6
با امكانات ضروری )گرمايشی، سرمايشی،روشنايی، حداقل 12 متر مربعسرپرستی

برق، ارتباطات، ميز اداری، صندلی(

7
انبار مواد، 

ابزار و 
تجهيزات

حداقل 42 متر مربع
حمل،  قابل  كشويی  قفسه های  ثابت،  قفسه های 
تجهيزات ايمنی و حفاظتی، بخش مواد از تجهيزات 
قابل كنترل است جدا بوده و شرايط محيطی آن 

8
سرويس 

بهداشتی و 
حمام

6 باب سرويس بهداشتیحداقل 36 متر مربع
6 باب حمام
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مهم ترين و اثربخش ترين بخش مديريت تدريس، داشتن طرح درس است. طرح درس 
را به دو نوع تقسيم می  كنند:

2 طرح درس روزانه1 طرح درس ساالنه یا کلی
در مورد هريك توضيح مختصری ارائه و توجه همكاران عزيز را به تدوين و اجرای دقيق 

آن جلب می كنيم

1 طرح درس ساالنه )کلی یا بودجه بندی(
در اين طراحی، هنرآموز با نگاهی جامع و كلی محتوای عملی و نظری درس را با توجه 
تحصيلی(  )سال  زمان  ظرف  در  مديريتی  و  زراعی  اقليمی،  آموزشی،  شرايط  كل  به 
می ريزد به ترتيبی كه هر عملی در شرايط و زمان مناسب خود انجام گيرد. از آنجايی 
كه عوامل اجرايی از قبل در جريان امر قرار گرفته اند، نهاده ها، ماشين ها و ساير نيازها 

به موقع تأمين خواهد شد. 

در طراحی كلی درس موارد زير مورد توجه قرار می گيرد:
1 شرايط اقليمی منطقه و بحران های رايج )يخبندان، سرما، گرما، نزوالت جوی و ...(

2 مراحل رشد و نمو يا فنولوژی گياه
3 تقويم آموزشی )مناسبت ها، تعطيالت و ...(

4 سيكل زندگی عوامل زيان آور و رابطه آن با مديريت امور توليد و پرورش حبوبات
5 امكانات زراعی )حق آبه، اجاره ماشين های زراعی و ...(

6 هماهنگی با معاون فنی، سرپرست مزرعه، متصديان آزمايشگاه و ... برای تنظيم 
انجام خدمات زمان 

7 هماهنگی با معاون آموزشی برای تعيين زمان آزمون های ميانی و پايانی، سمعی و 
بصری، سايت و ...

8 پيش بينی زمان و مكان های بازديد خارج از واحد آموزشی
با توجه به اين موارد و موارد خاص منطقه ای و زمانی صرف نظر از ترتيب درج مطالب 
آموزشی  واحد  مكانی  و  زمانی  موقعيت  بر حسب  مطالب  ارائه  آموزشی،  در محتوای 

طراحی و اجرا می شود.
هنرآموز طراحی خود را به تصويب شورای آموزشی واحد رسانده و نسخه هايی از آن را 
به مسئولين واحد آموزشی مرتبط با اجرای درس به ويژه بخش عملی و همچنين به 

گروه های آموزشی شهرستان ارائه می نمايد.

طرح درس
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نمونه جدول طرح درس کلی یا ساالنه

به نام خداوند
طرح درس کلی یا ساالنه درس............... هنرستان................در سال تحصیلی.......ــ......

هفته....ردیف
تاریخ.../..../....

شماره 
جلسه

رئوس
مطالب نظری

رئوس
فعالیت های عملی

نیازمندی ها 
)فضا،تجهیزات، مواد و...(

اول1
..../.../....

1.............................................
2.............................................

طراح)مدرس درس( .................... معاونت فنی .................... معاونت آموزشی ...................

2 طرح درس روزانه
برنامه ای است مدون و سنجيده كه هنرآموز قبل از تدريس، برای يك جلسه درس 

تهيه می كند كه داليل آن به شرح ذيل است:
1 طرح درس روزانه موجب می شود كه هنرآموز فعاليت های ضروری آموزشی را به 
به شيوه ای منطقی  و  از ديگری در مراحل و زمان های مشخص  ترتيب و يكی پس 

ببرد. پيش 
2 هنرآموزان نمی توانند همه مراحل تدريس و محتويات درس را به خاطر بسپارند. 
بنابراين داشتن طرح درس، اين مشكل را برطرف می كند. هنرآموزی كه بدون برنامه 

و آمادگی قبلی به كالس می رود، ممكن است با مشكالتی روبه رو شود.
3 چون طرح درس طبق اصول معين تهيه می شود، موجب می گردد كه هنرآموز به 

عوامل اصلی جريان تدريس توجه كرده آن را فراموش نكند.
يا  درس  كالس  در  بيشتری  اعتماد  با  هنرآموز  كه  می شود  موجب  درس  طرح   4

شود. حاضر  مزرعه  يا  آزمايشگاه 
5 طرح درس توجه هنرآموز را به انتخاب روش ها، فنون و الگوهای مناسب تدريس 

درس ها و فصل های مختلف كتاب جلب می كند.
تا مشكالت احتمالی  6 در جريان تهيه طرح درس، هنرآموز فرصت خواهد داشت 

كند. پيش بينی  را  تدريس 
7 وجود طرح درس، موجب می شود كه ارزيابی تدريس هنرآموز به وسيله ارزشياب 

به آسانی صورت گيرد.
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دوازده گام برای تهیه طرح درس
گام 1ـ تعیین مشخصات کلی

شامل موضوع درس، پايه تحصيلی، زمان تدريس، تاريخ تدريس، نام هنرستان يا واحد 
آموزشی و نام هنرآموز

گام 2ـ تعیین هدف درس
برای اينكه مطمئن شويد طرح درس شما همان چيزی است كه می خواهيد آموزش 
دهيد، بايد با توجه به اصول و فنون طبقه بندی هدف های شناختی، عاطفی و مهارتی 

هدف های طرح درس خود را بنويسيد.

گام 3ـ تعیین رفتار ورودی یا پیش آموخته ها
به طور معمول رفتار ورودی، آموخته ها و توانايی هايی است كه هنرجويان قبل از شروع 
در  گيرند.  فرا  را  بتوانند درس جديد  تا  باشند  كرده  را كسب  آنها  بايد  درس جديد 
حقيقت رفتار ورودی، پيش نياز الزم برای يادگيری درس جديد است. اگر هنرآموز از 
ميزان معلومات و مهارت های قبلی هنرجويان آگاه نباشد، ممكن است عده ای از آنان 
درس جديد را درک نكنند بنابراين هنرآموز پس از تعيين هدف های درس جديد، بايد 
از خود سؤال كند كه هنرجويان برای رسيدن به اين هدف يا هدف ها، چه چيز هايی 

را بايد از پيش آموخته باشند.
شايان ذكر است كه هنرآموز، رفتار ورودی يا پيش دانسته های الزم برای درس جديد 
را به هنگام تهيه طرح درس و پيش از رفتن به كالس و اجرای تدريس تعيين می كند، 
زيرا او تا اين هنگام نمی داند كه هنرجويان به چه ميزان از رفتار ورودی و دانش و 
مهارت پيش نياز برای يادگيری درس جديد برخوردارند فقط می تواند تشخيص دهد 
كه آنان قبل از آموختن درس جديد بايد درس های قبلی را آموخته باشند تا بتوانند 

درس جديد را فرا گيرند.
و  آمد  انواع آن در گام چهارم خواهد  رفتار ورودی كه  آزمون  تهيه  از  هنرآموز پس 
همچنين بعد از اجرای آن آزمون، به ميزان دانش و مهارت پيش نياز هنرجويان برای 

آموختن بهتر درس جديد پی خواهد برد.

گام 4ـ تعیین آزمون رفتار ورودی
پس از تعيين رفتار ورودی و پيش دانسته های الزم برای درس جديد كه در مرحله باال 
)گام سوم( تشريح شد هنرآموز بايد دربارة نوع آزمونی كه می خواهد به وسيلة آن دانش 
و مهارت پيش نياز هنرجويان را ارزيابی كند، تصميم بگيرد. آزمون رفتار ورودی می تواند 

از نوع شفاهی، انشايی، چهارگزينه ای، عملی، آزمايشگاهی و يا كارگاهی باشد.

گام 5 ـ انتخاب مواد و وسایل آموزشی یا رسانه ها
انتخاب رسانه ها برای تكميل طرح درس ضرورت دارد. رسانه وسيله ای است كه سبب ايجاد 
ارتباط بين پيام دهنده و پيام گيرنده می شود. رسانه مناسب، به خلق شرايط مطلوب برای 
يادگيری كمك می كند و سبب تقويت آن می شود. رسانه در مفهوم وسيع كلمه، جامعه، 

مدرسه، هنرآموز و حتی خود هنرجويان را شامل می شود.
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اما در مفهوم محدودتر كتاب درسی، بريده روزنامه ها و مجالت علمی، مقادير، جداول، 
لوح  صوت،  ضبط  نوارهای  بازار،  در  موجود  تجهيزات  و  آزمايشگاهی  وسايل  نقشه ها، 
... جزء رسانه ها محسوب می شوند. هنرآموز بايد با  فشرده، فيلم ها، تلويزيون، رايانه و 
توجه به هدف های طرح درس از ميان انواع مواد و وسايل آموزشی، مناسب ترين آنها را 

كه دارای ويژگی های زير می باشند، انتخاب كند.
الف( توانايی انتقال پيام مورد نظر                       ب( سهولت حمل و نقل

ج( در دسترس بودن                                      د( اقتصادی بودن

به طور کلی همه رسانه ها توانایی انتقال هر نوع پیامی را ندارند. 

گام 6 ـ تعیین کارهای مقدماتی
به طور معمول هنرآموز بايد قبل از شروع تدريس به كارهای مقدماتی بپردازد مانند حضور 
غياب، بازديد تكاليف درسی، پرسش از درس يا دروس قبلی، اطمينان از سالمت جسمی و 
روانی هنرجويان و ... . الزم است هنرآموز اين موارد را در طرح درس پيش بينی و يادداشت 
كند. البته مدت اين كارها نبايد زياد طوالنی باشد زيرا درنگ های طوالنی عالوه بر اينكه از 

زمان يادگيری می كاهد، اشتياق هنرجويان برای آموختن را هم كاهش می دهد.

گام 7ـ تعیین مطالب و روش آماده سازی و ایجاد انگیزه برای یادگیری
هنرآموز بايد در طرح درس خود روشی برای ايجاد عالقه يادگيری در هنرجويان را در 
نظر بگيرد. بايد طی مقدمه ای، انگيزه و شوق آموختن را ايجاد كرده و آنان را برای توجه داشتن و 
آموختن درس آماده كند. همچنين در طرح درس خود مشخص كند با چه مطلب و روشی 

می خواهد اين آماده سازی و ايجاد انگيزه را انجام دهد.

گام 8ـ تعیین گام به گام ارائه درس جدید
تعيين گام به گام مراحل ارائه درس جديد به صورت فهرستی است از كارهای اساسی 
كه بايد در كالس يا كارگاه يا مزرعه انجام شود و نوشتن فهرست آنها در طرح درس 

ضرورت دارد اما الزم نيست همه جزئيات آن ذكر شود.

گام 9ـ تعیین اختتامیه درس
هنرآموز بايد در پايان درس يك اختتاميه انتخاب كند و آن را در طرح درس خود بياورد.

گام 10ـ تعیین فرصت تمرین
كارگاهی،  عملی،  كارهای  برای  به خصوص  فرصتی  درس،  ارائه  از  پس  بايد  هنرآموز 

آزمايشگاهی و تمرين آنها، به هنرجويان بدهد و آن را در طرح درس خود منظور كند.

گام 11ـ ارزشیابی پس از ارائه درس جدید
دانسته های  پيش  يا  ورودی  رفتار  جديد،  درس  آغاز  از  پيش  هنرآموز  كه  همان طور 
هنرجويان را ارزيابی می كند، در پايان درس جديد هم بايد از چگونگی يادگيری آنان 
اطمينان حاصل كند و از پيشرفت جمعی و فردی هنرجويان آگاه شود. بنابراين الزم است 

او در طرح درس خود برنامه ای برای ارزشيابی داشته باشد.
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گام 12ـ فعالیت های جبرانی و تكمیلی
هنرآموز پس از ارزشيابی و مشخص كردن نقاط قوت و ضعف يادگيری هنرجويان، بايد در طرح 
درس خود فعاليت ها و تمرين های جبرانی برای هنرجويان ضعيف و نيز فعاليت های گسترده تر و 

تكميلی برای هنرجويان قوی در نظر بگيرد و برای جلسه بعدی آنها، تكليف تعيين كند.

فعالیت های تكمیلی از دو بخش زیر تشكیل می شود
الف( انتخاب مطلب برای فعالیت های تكمیلی

مطلبی كه برای تكميل يك جلسه تدريس انتخاب می شود ممكن است در مورد هدف های زير باشد:
• آماده كردن هنرجويان برای درس جلسه بعد

• خالصه كردن درس ارائه شده
• جمع بندی نكات و مفاهيم مجزا و ارتباط دادن آنها با يكديگر

• دادن تمرين برای كسب مهارت هايی كه به تمرين نياز دارد
• دادن تمرين های عملی، مانند انجام دادن كارهای مهارتی، آزمايش، تحقيق و پژوهش

• فعال كردن هنرجويان برای ياد گرفتن درس
• ارزشيابی )ارزشيابی مستمر(

ب( گزینش روش ها و فنون انجام دادن فعالیت های تكمیلی
انتخاب روش برای انجام دادن فعاليت های تكميلی به موضوع و هدف درس بستگی دارد. 
برای مثال اگر درسی كه ارائه می شود به جمع بندی نياز دارد، معلم بايد نوع آن را انتخاب 
كند. آيا جمع بندی را به طور شفاهی انجام خواهد داد و از هنرجويان خواهد خواست نكات 
مهم را يادداشت كنند؟ يا اينكه جمع بندی را با خالصه نويسی روی تخته انجام خواهد داد؟ 
يا ممكن است درسی را كه معلم ارائه می دهد در پايان به تمرين نياز داشته باشد. 
از: تمرين، طرح  انجام فعاليت های تكميلی عبارت اند  از روش های متداول در  برخی 

مسئله، واگذاری  تكليف و ... كه هنرآموز بايد در طرح درس آنها را مشخص كند.

اجرای برنامه طرح درس روزانه در کالس
هنرآموز پس از آنكه برنامه طرح درس روزانه را تهيه كرد، طبق اجزا و مراحل طرح، 

شروع به تدريس نمايد.

فعالیت های هنرآموز برای اجرای طرح درس به 3 مرحله به شرح زیر تقسیم می شود:
مرحله 1: در اين مرحله فعاليت های مقدماتی قبل از شروع درس جديد شامل گام های 

دوم، چهارم، ششم و هفتم آغاز می شود.
مرحله 2: فعاليت های ضمن ارائه درس جديد، كه هنرآموز بايد هدف درس را بيان كند. 
هنرجويان را برای توجه به يادگيری درس جديد آماده سازد )گام هفتم(. درس جديد را 
با استفاده از وسايل آموزشی )گام هفتم( با مراحل گام به گام آن ارائه دهد )گام هشتم( 

و با يك اختتاميه آن را به پايان برساند.
مرحله 3: فعاليت های پس از ارائه درس جديد، هنرآموز بايد به هنرجويان فرصت دهد تا 
درس جديد را تمرين كنند )گام دهم(. سپس از آموخته های آنان ارزشيابی به عمل آورد 

)گام يازدهم( و فعاليت های جبرانی و تكميلی برای هنرجويان تعيين كند. )گام دوازدهم(
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روش های ياددهیـ  يادگیری )روش تدريس اعضای تیم(

يادگيری از طريق همياری از طرف جان ديويس مطرح شد و يكی از بحث های دائمی 
امر  بر همياری، همكاری و مشاركت در  در آموزش است. اساس روش تدريس مبتنی 
يادگيری است. پژوهشگران حوزه روش تدريس مبتنی بر همياری بر اين باورند كه يادگيری 
يك فرايند اجتماعی است و فعاليت های يادگيری برای رسيدن به مرحله توليد انديشه و 
اطالعات حياتی است. اين نوع يادگيری، بخشی از مسئوليت را به دوش هنرجويان قرار 

می دهد وآنان را در فرايند يادگيری درگير می نمايد.
پايه و اساس يادگيری از طريق همياری تشكيل تيم های يادگيری است. اين روش سبب 
جلوگيری از گوشه گيری، از خود بيگانگی، بی هدفی و ناراحت بودن در فعاليت های جمعی 
می گردد و سبب باال رفتن حس اعتماد به نفس شده و روابط بين فردی هنرجويان را بهبود 
می بخشد. در اين روش از هنرجويان انتظار می رود با يكديگر به تعامل و تشريك مساعی 
پرداخته، پيشرفت تحصيلی و مسئوليت يادگيری يكديگر را بر عهده گيرند. هنرجويان هم 
به نوبه خود انتظار دارند، گروهی كه در آن فعاليت می كنند به موفقيت دست يابد و افرادی 

كه در گروه شركت می جويند را در دستيابی به موفقيت ياری رسانند.
متفاوت،  درسی  موضوعات  با  گوناگون  دروس  آموزش  برای  همياری  تدريس  روش 
مناسب است. دروسی كه محتوا و مطالب موضوعی و يا نظری دارند، از طريق روش 

همياری قابل تدريس اند.
روش های مختلفی برای يادگيری از طريق همياری وجود دارد كه در اينجا به يكی از 

آنها يعنی روش تدريس اعضای تيم كه كاربرد بيشتری در تدريس دارد، می پردازيم.

طرح تدریس اعضای تیم بر دو فرضیه استوار است:
اولین فرضیه اینكه: هريك از شركت كنندگان قسمت متفاوتی از موضوع درس را كه قرار 

است همه ياد بگيرند می خوانند.
دومین فرضیه اینكه: هر فراگير می تواند به اعضای تيمش درس بدهد.

اين  بنابراين هر عضو، هم به عنوان هنرآموز و هم به عنوان هنرجو عمل می كند. در 
الگو به جای اينكه ابتدا هنرآموز تدريس كند، فراگيران نقش هنرآموز را ايفا می كنند 
و تدريس توسط اعضای تيم فراگيران انجام می شود و پس از آن هنرآموز توضيحات 

ضروری وتكميلی را برای آنان ارائه می دهد.

مراحل آموزش به روش همیاری
مرحله اول ـ آمادگی فردی

فعالیت هنرآموز
• گروه بندی هنرجويان در گروه  های 5 ـ4 نفری و اختصاص شماره های 1 و 2 و 3 و ...
يادداشت برداری،  مانند:  آن هستند،  رعايت  به  ملزم  گروه ها  كه  قوانينی  تدوين   •

بحث و گفتگو با صدای پايين، زمان بندی هر مرحله، عدم صحبت با يكديگر و ...
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• تقسيم متن درس به بخش های مستقل و تقريباً مساوی
• تعيين يك بخش از موضوع جهت مطالعه فردی برای هر فراگير

فعالیت هنرجویان
• مطالعه بخش اختصاص داده به هر شماره به صورت فردی

• يادداشت برداری و خالصه نويسی متن اختصاصی
مرحله دوم ـ کار تیمی

فعالیت هنرآموز
• هدايت هنرجويان به حضور در گروه های جديد

• كنترل كالس با برقراری آرامش
• نظارت بر اجرای فعاليت گروه ها

فعالیت هنرجویان
• تشكيل گروه های هم شماره های 1 و 2 و 3 و ...

• تدريس هريك از هنرجويان برای اعضای گروه جديد
• بحث و تبادل نظر بين اعضای تيم جديد و نتيجه گيری

• تشكيل گروه های اوليه )برگشت به گروه اوليه(
• تدريس قسمت های مختلف برای گروه

مرحله سوم ـ آزمون
فعالیت هنرآموز

• طراحی سؤاالت آزمون
• ارائه سؤاالت و برگزاری آزمون

• تعيين زمان مناسب برای پاسخگويی به سؤاالت
• ارائه كليد سؤاالت

• ارزيابی از تدريس در گروه ها
فعالیت هنرجویان

• پاسخگويی به سؤاالت طراحی شده
• تصحيح پاسخ نامه خود )خود ارزيابی(

• محاسبه و معدل گيری از نمرات فردی و گروهی
مرحله چهارم ـ نقد و بررسی

فعالیت هنرآموز
• بررسی وضعيت نمرات فردی و گروهی هنرجويان

• كمك به گروه ها برای پيدا كردن مشكالت اعضای گروه و رفع آنها
فعالیت هنرجویان

• بررسی وضعيت نمرات فردی و گروهی خود
• برطرف نمودن مشكالت احتمالی خود و يا اعضای گروه در ارتباط با قسمت های مختلف درس

• نقد و بررسی اجرای عمليات
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مرحله پنجم ـ جمع بندی
فعالیت هنرآموز

• انتخاب يك نفر از هر گروه به صورت تصادفی يا انتخابی برای تدريس قسمت های مختلف
• هدايت و رهبری بحث گروهی

• اختصاص فرصت كافی برای پرسش و پاسخ
• ارائه توضيحات تكميلی

فعالیت هنرجویان
• تدريس توسط هنرجويان منتخب يا داوطلب برای كالس

• پرسش و بحث گروهی

راهبردها و توصیه ها

• هنگام تشكيل گروه بايد سعی شود شاگردان قوی با شاگردان ضعيف در يك گروه قرار گيرند.
• تعداد اعضای تيم بايد بر اساس بخش های تقسيم شده موضوع درس، تعيين شود.

• محتوا و متن درس انتخابی برای فراگيران قابل فهم و درک باشد. درس هايی كه متن 
آنها دارای لغات و اصطالحات پيچيده و مشكل است با اين الگو كارايی چندانی ندارد. 

• در صورت امكان متن درس قابل تقسيم به چند قسمت مساوی باشد.
• مطالب هر قسمت مستقل از يكديگر باشد، متن هايی كه مطالب آنها كاماًل با يكديگر 

مربوط و پيوسته است با اين الگو كارايی چندانی ندارد.
• در طراحی سؤاالت آزمون بهتر است از سؤاالت كوتاه پاسخ و يا عينی )به ويژه صحيح 

و غلط( استفاده شود و آزمون از تمام فراگيران به عمل آيد. 
• در صورتی كه وقت كافی در اختيار نداريد می توانيد از اجرای آزمون و نقد و بررسی 

خودداری كرده و فقط به مرحله جمع بندی اكتفا كنيد.
• استفاده دائم و متوالی از يك الگو در كالس، سبب كاهش آثار و نتايج آن خواهد شد.

• هر هنرجو در گروه ياد می گيرد و ياد می دهد )نقش هر عضو در مشاركت گروهی 
مشخص می شود(.

• در اجرای اين روش نيز مانند روش های ديگر، درس نبايد تحت الشعاع قرار گيرد، 
دانش بر روش، برتری دارد.

مدیریت زمان در این الگو نقش بسیار مهمی را ایفا می کند.

اين كتاب به هيچ وجه در جهت محدود كردن هنرآموزان نيست بلكه تالش دارد در 
عين آزادی عمل برای هنرآموزان و تشويق خالقيت و ابتكار آنها، حداقل هايی را برای 

استاندارد سازی فرايند آموزش ايجاد كند.
برای تحقق بهتر اهداف آموزشی و تربيتی و به هنرآموزان عزيز توصيه می شود كه:

1 رويكرد جديدی به برنامه درسی و محتوای آموزشی داشته باشيد. در اين رويكرد، 
فنی و  شايستگی های  می باشد.  اصلی  شاخصه  كار،  انجام  توان  در  شايستگی  ايجاد 

غير فنی هنرجويان را تقويت كنيد.
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2 از بيان مطالب به صورت يك سويه يا تنها به روش سخنرانی بپرهيزيد. شيوه های پويا و 
خالق را به كار بسته و بيشتر نقش هماهنگ كننده و مدير جلسه را داشته باشيد تا سخنران.
3 طرح درس كلی و روزانه داشته باشيد. تا فراگيران و واحد آموزشی از آفت روزمرگی 

خالصه شده، قاعده مند و با ثبات پيش بروند.
اغلب  می شود  توصيه  اساس  اين  بر  نكنيد.  جدا  هم  از  را  مهارت  و  دانش  هرگز   4
كالس ها را در مزرعه تشكيل دهيد و چيزی را بيان كنيد كه دانش آموز درگير آن است 

يا حداقل تصوير آن را می بيند.
5 سعی كنيد فراگيران را پژوهشگر تربيت كنيد. لذا واگذاری تحقيق، انجام بازديد، گردش علمی، 
آزمايش و...، را در اولويت قرار دهيد. شما كمتر بيان كنيد و بيشتر از درون بچه ها استخراج كنيد.
6 حجم مطالب اندوخته شده در ذهن فراگيران مهم نيست. توانايی تحليل شرايط، 

تبيين وضعيت و مهم تر از همه انجام درست كار است.
امانت داری، راستگويی، قدر شناسی،  مانند:  اعتقادات راسخ دينی و ملی  باورها و   7
بزرگ منشی، صبوری و... در فراگيران را تقويت كنيد. اينها دقيقاً رسالت اصلی شماست. 

به كسی يا جای ديگری حواله نكنيد.
8 اخالق حرفه ای مانند انجام به موقع كار، انجام كار به طور كامل و درست، همكاری 
با اعضای گروه، مراقبت از ابزار و وسايل، حفاظت از آب و خاک و به طور كلی محيط 

زيست و... را در فراگيران نهادينه كنيد.
9 اصول ايمنی و بهداشتی را در هر شايستگی تشريح و رعايت آن را به دقت ناظر 

باشيد. بايد شعار اول ايمنی، بعد كار، در فرزندان ما نهادينه شود.
10 تنها به آموزش فكر نكنيد. پرورش يا تربيت مهم ترين وظيفه شماست. به خاطر داشته 
باشيد كه آموزش ساده است حتی با بيان هم می شود آموزش داد اما تربيت بيان كردنی 
نيست. برای تربيت بايد زندگی كرد. الگوی خوبی برای فرزندان اين زاد و بوم باشيد. بدانيد 

كه دوصد گفته چون نیم کردار نیست.

مقیاس بندی و نمره دهی شايستگی

بر  مبتنی  متوسطه  دوم  دوره  آموزشی  جديد  نظام  در  تحصيلی  پيشرفت  ارزشيابی 
شايستگی است. هدف نهايی ارزشيابی مبتنی بر شايستگی، يادگيری و كسب توانايی 
واحدهای  يا چند  از يك  پودمان  از چند  است. هر درس  و حرفه  كار در شغل  انجام 
يادگيری )تكاليف كاری( تشكيل شده است كه هنرجويان در فرايند يادگيری بايستی 
در انجام آنها شايستگی الزم را كسب نمايند. حداكثر نمره هر پودمان و واحد يادگيری 
4 نمره دارد و نمره دهی آن شامل دو بخش ارزشيابی فرايندی يا مستمر )1 نمره( و 
نتيجه ای يا پايانی )3 نمره( است. هنرجويان برای كسب شايستگی در واحد يادگيری 
يادگيری  واحد  آن  در  تا  نمايند  كسب  پايانی  ارزشيابی  از  را   2 نمره  حداقل  بايستی 
برای كسب شايستگی  امكان جبران  بار  نمايند. حداقل يك  را كسب  شايستگی الزم 
واحدهای يادگيری برای هنرجويان وجود دارد. نمره هر درس از ميانگين نمرات پودمان 

)كه هر پودمان ميانگين نمرات يك يا چند واحد يادگيری است( تشكيل می گردد.
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در ارزشيابی مستمر هنرآموزان گرامی می توانند براساس ارزشيابی مراحل انجام كار در كتاب 
درسی و با توجه به فرايند ياددهی ـ يادگيری نمره دهی نمايند. ارزشيابی پايانی براساس 
نمون برگ بيان شده در كتاب درسی انجام می شود. در سنجش واحد يادگيری شايستگی 
فنی، غيرفنی، ايمنی و بهداشت و توجهات زيست محيطی توأمان مورد سنجش قرار می گيرند. 
در انجام تكليف كاری يا واحدهای يادگيری برخی ازمراحل بسيار مهم و حياتی )از جمله 
رعايت ايمنی و بهداشت و شايستگی های غيرفنی( لذا برای قبولی بايستی در آن مرحله نمره 
2 را اخذ نمايند در غير اين صورت نمره پايانی واحد يادگيری 1 خواهد بود و هنرجو در آن 
واحد يادگيری شايستگی را كسب می نمايد. نمره هر واحد يادگيری نيز از ميانگين نمرات 
مراحل كار، شايستگی های غيرفنی ايمنی و بهداشت حاصل می گردد. هنرآموزان محترم 
می توانند تا 20 درصد نمره از ارزشيابی را به خود ارزيابی توسط دانش آموزان اختصاص دهند.

نمون برگ تحلیل استاندارد عملكرد کار
نوبت:تاريخ ارزشيابی: شماره ملی:نام و نام خانوادگی:

سطح حرفه:كد حرفه
استاندارد عملكرد كار:صالحيت

گروه كاریوظيفه:كد وظيفه

كد كار
سطح كار:

شايستگی كدملی كار

1ـ شرايط انجام كار:

2ـ نمونه/ نقشه كار/ مراحل پروژه/ رويه انجام كار:

3ـ شاخص های اصلی استاندارد عملكرد كار:

4ـ ابزارهای ارزشيابی:

5  ـ ابزار و تجهيزات مورد نياز انجام كار:

6  ـ تكاليف كاری مرتبط درگروه كاری / شغل: 
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نمون برگ ارزشیابی کار
نوبت:تاريخ ارزشيابی: شماره ملی:نام و نام خانوادگی:

سطح حرفه:كد حرفه
استاندارد عملكرد كار:صالحيت

گروه كاریوظيفه:كد وظيفه

كد كار
سطح كار:

شايستگی كدملی كار

مراحل کارردیف
شرایط عملكرد

)ابزار، مواد، تجهيزات، 
زمان، مكان و …(

استاندارد )شاخص ها/ نتایج ممكن
نمرهداوری/ نمره دهی(

1
3
2
1

2
3
2
1

3
3
2
1

4
3
2
1

5
3
2
1

6
3
2
1

شايستگی های غيرفنی، 
ايمنی، بهداشت، توجهات 

زيست محيطی و نگرش
2
1

                                      ارزشيابی كار )شايستگی انجام كار(
بلی 
خير 

معیار شایستگی انجام کار:
كسب حداقل نمره 2 از مراحل … و … و …

كسب حاقل نمره 2 از بخش شايستگی های غيرفنی، ايمنی، بهداشت، توجهات زيست محيطی و نگرش
كسب حداقل ميانگين 2 از مراحل كار
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فصل 2
راهنمای تدریس تعیین مقدار بذر مصرفی

بچه ها  بدهید.  یاد  دانش آموزان  به  زندگی  ضروری  مهارت های  از  یکی  عنوان  به  را  هدف«  »تعیین 
نمی دانند که مشخص کردن هدف تا چه حدی می تواند زندگی آنها را تغییر بدهد مگر اینکه ما به 

آنها یاد داده باشیم.
نخستین قدم این است که ما خود »هدفمند« باشیم.

از دانش آموزانتان انتظار انجام کار های » مهم و واقعی« را داشته باشید. » افتخار«، نتیجه کسب موفقیت است. 
آن را نمی  شود خرید، باید تالش کرد.
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از فراگیران انتظار می رود که پس از کسب شایستگی های این واحد بتوانند:
1 اهمیت ویژگی های بذر را تشریح نمایند. 

2 ویژگی های مؤثردر مقدار بذر را تعیین کنند. 
3 نقش ویژگی های بذر در تعیین مقدار مصرف بذر را بیان کنند. 

4 تأثیر عوامل اقلیمی  بر روی مقدار مصرف بذر را بیان کنند. 
5 اثرات عوامل زراعی  بر روی مقدار مصرف بذر را توضیح دهند. 

6 تراکم مطلوب بوته را شرح دهند. 
7 تراکم بوته در هکتار را تعیین کنند. 

8 مقدار بذر مورد نیاز را محاسبه نمایند.
9 نکات ایمنی بهداشتی و زیست محیطی را رعایت نمایند.

دانسته های پیشین:
هنرجویان در سال های گذشته با مفاهیم زیر آشنا شد ه اند:

1 اندام های مختلف گیاه شامل ریشه، ساقه، برگ، گل، دانه یا بذر 
2 محیط زیست و چگونگی حفظ آن 

3 مفهوم آفت و بیماری
4 تولید مثل جنسی و غیرجنسی

5 محاسبات ریاضی شامل: درصد، تناسب
6 برخی از واحد های اندازه گیری شامل طول، زمان، وزن

واژه های کلیدی:
سالمت بذر، خلوص بذر، وزن هزار دانه، ارزش مصرف بذر، تراکم مطلوب بوته، محاسبه 

بذرمصرفی، درصد جوانه زنی

خالصه محتوا:
در واحد یادگیری تعیین مقدار بذر مصرفی، هنر جویان عوامل مؤثر در تعیین مقدار 
بذر مصرفی را فراگرفته و ضمن رعایت اصول ایمنی و بهداشتی، میزان بذر موردنیاز 

برای کاشت حبوبات رایج در منطقه خود را تعیین می نمایند.

تعیین مقدار بذر مصرفی
نوع درس: نظری ـ عملی

اهداف رفتاری

ساعت کار

ساعتنوع

11نظری

17عملی

28جمع
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ابزار و تجهیزات:
توضیحاتتعدادمشخصات فنیتجهیزاتردیف

2 دستگاهبا حداقل دقت یکدهم گرمترازوی دیجیتال1

1دستگاهاز انواع رایج ساخت داخلبذر شمار2

2دستگاهاز انواع رایج ساخت داخلزمان سنج3

1 سریدر سایز های مختلف ترجیحاً پالستیکیپیمانه مدرج مایعات4

16عددبا دسته ترجیحاً جودان و جنس مرغوببیل کشاورزی5

50عددتولید داخلی، انواع رایجپتری دیش با درب6

16عددتولید داخلی، انواع رایج ظروف پالستیکی7

16عدداستاندارد وزارت بهداشتماسک بینی8

32جفتاستاندارد وزارت بهداشتدستکش پالستیکی کار9

16عدداستاندارد وزارت بهداشتعینک10

16عدداستاندارد وزارت بهداشتکاله11

16عدداستاندارد وزارت بهداشتلباس کار12

5 عددتولید داخلی، انواع رایجلوپ دستی13

5 عددتولید داخلی، انواع رایج بینوکولر14

5 عددتولید داخلی، انواع رایجسوند نمونه برداری15

5 عددتولید داخلی، انواع رایج پنس16

5 عددتولید داخلی، انواع رایجبیلچه17

5 عددحداقل 40×50 تولید داخلی، انواع رایجسینی پالستیکی18

5 عددتولید داخلی، انواع رایجپیمانه19

5 عددتولید داخلی، انواع رایج آبفشان20

5 بستهتولید داخلی، انواع رایجکاغذ صافی21

مواد مصرفی: ارقام مختلف بذر حبوبات، کیسه پالستیکی، پارچه کنفی یا گونی

اجزای بسته آموزشی:
فیلم:

1 فرایند ارزیابی و گواهی بذر در مؤسسه کنترل و گواهی بذر و نهال
2 گسترش آلودگی در مزرعه و اثرات منفی آنها و مقایسه با وضع مطلوب
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3 روش های سنجش سالمت بذر
در  بذرها  کردن  وزن  برای  دقیق  ترازوی  و  بذرشمار  دستگاه  کارکرد  نمایش   4

آزمایشگاه تخصصی
5 آزمون تعیین درصد جوانه زنی به روش تست تترازولیوم

انیمیشن:
1 جوانه زنی و رویش بذر ترجیحاً از حبوبات همراه با بیان قدرت الهی و ذکر کالم اهلل مجید
2 عامل زیان آور حشره ای در درون بذر و چگونگی گذراندن مرحله تکامل حشره 

در مزرعه و انبار
3 تصاویر شماتیکی از لقاح، تشکیل تخم، رشد تخم، تشکیل دانه

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

به صورت پاورپوینت تهیه می شود.

ساعت عنوان شایستگی
ساعت عنوان شایستگیتدریس

تدریس

1اهمیت درصد جوانه زنی بذر را تشریح نماید.1اهمیت سالمت بذر را تشریح نماید.

2درصد جوانه زنی بذر را تعیین کند.2درصد سالمت بذر را تعیین کند.

نقش سالمت بذر در تعیین مقدار بذر 
نقش درصد جوانه زنی در تعیین مقدار بذر 1مصرفی را بیان کند.

1مصرفی را بیان کند.

نقش عوامل اقلیمی  در تعیین مقدار بذر 1اهمیت خلوص بذر را تشریح نماید.
2مصرفی را بیان کند.

نقش عوامل زراعی در تعیین مقدار بذر 2درصد خلوص بذر را تعیین کند.
2مصرفی را بیان کند.

نقش خلوص بذر در تعیین مقدار بذر 
2تراکم بوته در هکتار را تعیین کند1مصرفی را بیان کند.

6بذر مصرفی را محاسبه کند.1اهمیت وزن هزار دانه بذر را تشریح نماید.

2وزن هزار دانه بذر را تعیین کند.

نقش وزن هزار دانه در تعیین مقدار بذر 
28جمع1مصرفی را بیان کند.

بودجه بندی کار
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دانسته ها و تجربیات پیشین:
هنرجویان به صورت منظم و علمی درباره سالمت بذر در هیچ یک از کتاب های پیشین 
خود آشنا نشده اند، بنابراین دانش منظمی در این موضوع ندارند در حالی که در کتاب 
علوم متوسطه اول با مفهوم بیماری و آفات به طور کلی آشنا شده اند. برای محاسبه 
این گونه  با  گذشته  سال های  در  دارند  پایه  ریاضی  به اطالعات  نیاز  نیز  بذر  سالمت 

مفاهیم آشنا شده اند.

تدریس را از جایی شروع کنید که هنرجویان قرار دارند نه آنجایی که می بایست باشند.

راهنمای تدریس سالمت بذر:
بهترین نقطه شروع تدریس، استفاده از دانسته های قبلی هنرجویان یعنی کتاب علوم 

دورۀ متوسطه اّول است.

معرفی اندام های گیاه:
کالس را با یاد و نام خداوند بخشنده شروع کنید. پس از گروه بندی هنرجویان )گروه های 
3 تا 5 نفره( درباره اندام های مختلف گیا هان و نقش آنها بحث کنید و عنوان آنها را 

بنویسید. هدف یادآوری دانسته های قبلی و ساماندهی اطالعات هنرجویان است.
از هر گروه بخواهید پاسخ خود را بیان کند. برای دسته بندی کردن مطالب، پاسخ ها را 
روی تخته در جدولی مانند جدول زیر بنویسید؛ به طوریکه برای هر ستون بتوان نام یکی 
از اندام های گیاه مانند ریشه، ساقه، برگ و گل را در نظر گرفت. در این صورت یک تصویر 

کلی از نقش هر یک از اندام های گیاهی در ذهن هنرجو شکل می گیرد.

گلبرگساقهریشه

ـ جذب آب
................................................ -
................................................ -
................................................ -

................................................ -

................................................ -

................................................ -

................................................ -

................................................ -

................................................ -

................................................ -

................................................ -

................................................ -

................................................ -

................................................ -

................................................ -

فعالیت پیشنهادی:
در  هسته  و  دانه  موضوع  بررسی  فراگیران  اعتقادی  و  دینی  باور های  تقویت  جهت 
قرآن کریم می تواند موضوع پژوهش یا بحث گروهی فراگیران قرار گیرد. )رویاننده دانه 

و شکافنده هسته اشاره به آیه 95سورۀ انعام کالم اهلل مجید است(.

تعریف بذر:
فهم  نیز جهت  آشنا می شوند. شما  بذر  زراعی  مفهوم  با  کتاب درسی هنرجویان  در 

بیشتر، تعریف فیزیولوژیکی بذر را ارائه نمایید.

سالمت بذر
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از آنجایی که در حبوبات عموماً بذر حقیقی مطرح است، توضیح مختصر وکلی بذر های 
غیر حقیقی یا کاذب مفید است )در حد نیاز برای پاسخ به پرسش کنندگان خاص(. 

همچنین توضیح مختصری از کشت بافت ارائه گردد.

بذر جنسی و بذر غیر جنسی )رویشی(:
هر گروه از فراگیران تصویر های کتاب )بذر جنسی و رویشی( را مورد بحث و بررسی 

قرار دهند و به پرسش های زیر پاسخ دهند:
1 بذر رویشی و بذر جنسی را تعریف کنید.

2 این دو نوع بذر چه تفاوت اساسی دارند؟
3 چند نمونه از بذر های رویشی و بذر های جنسی )به جز آنچه که در کتاب هنرجو 

آورده شده است( را نام ببرند.

سالمت بذر:
برخی از معیار های بالینی تشخیص سالمت 
بذر تشریح گردد. همچنین شاخص هایی چون 
شفافیت، رنگ و بوی بذر ها که نشانگر جدید یا 
تازه بودن آنها است را شرح دهید. از یک توده 
بذر چند نمونه بذر ناسالم از نظر شکل ظاهری، 
بو، رنگ و ... به هنرجویان نمایش دهید. به 

فراگیران عالئم ظاهری زیان، شناسانده شود.
جهت ایجاد انگیزه و جلب توجه فراگیران 

توصیه می شود که فرایند تولید بذرهای اصالح شده و استانداردهای آن مورد بحث قرار 
گیرد. مفاهیم بذر گواهی شده و جایگاه آن در کمیت و کیفیت محصول تشریح گردد.
 در مورد مؤسسه کنترل و گواهی بذر ایران و همچنین مؤسسه بین المللی گواهی 

بذر )ISTA(1 برای فراگیران توضیح مختصری داده شود.

1- Internatinal Seed Testing Association

انجمن بین المللی آزمون بذر )ISTA( نهادی غیردولتی است که در سال 1924 میالدی برای ایجاد 
چارچوب یکنواخت آزمون و ارزیابی کیفیت بذر در کشور سوئیس تشکیل شده و هزینه های 
فعالیت آن از طریق پرداخت حق عضویت کشورها و سازمان های عضو تأمین می شود. عالوه بر 
آزمایشگاه های ملی تجزیه کیفی بذر به عنوان نماینده کشورهای عضو، آزمایشگاه های بخش 
خصوصی فعال در زمینه بذر از کشورهای مختلف نیز عضو این انجمن هستند. ساختار این 
انجمن شامل، ریاست و معاونت، مدیریت ها و کمیته های تخصصی و فنی می باشد که عهده دار 
تهیه و تدوین استانداردها و دستورالعمل )پروتکل(های یکنواخت )بین المللی( آزمون بذر 
می باشد. کشور جمهوری اسالمی ایران از سال1353 با مصوبه مجلس شورای ملی وقت عضو 
این انجمن گردید و تاکنون این عضویت تداوم یافته است. همچنین در ماده14 قانون ثبت ارقام 
گیاهی و کنترل و گواهی بذر مصوب 1382 مجلس شورای اسالمی به مؤسسه تحقیقات ثبت و 

گواهی بذر و نهال اجازه داده شده است تا در این انجمن عضویت داشته باشد.
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 نمایش فیلم از بذر حبوبات که درآنها عامل بیماری 
و  میوه  بقایای  یا  پوسته  روی  بذر،  درون  در  آفات  یا 
نمایش گسترش و تکامل عامل بیماری همراه با رشد 

را تقویت کند. فراگیران  باور  گیاه می تواند 
 اصطالحات تخصصی به مرور از ساده به مشکل بیان 

و تفهیم گردد.
در  به ویژه  آن  رعایت  و ضرورت  قرنطینه  مورد  در   

شود. داده  توضیح  بذر  به  مربوط  مبحث 

استفاده  کار،  لباس  پوشیدن  به  موظف  فراگیران 
ایمنی  نکات  رعایت  می باشند.  ایمنی  تجهیزات  از 

است. آموزش  بهترین  هنرآموز  توسط 

تعیین درصد سالمت بذر
امکانات( تشکیل دهید. )سعی شود گروه های  به  )با توجه  نفره  • گروه های 5  ـ3 
تشکیل شده تا پایان سال تحصیلی پایدار باشند هرچند مدیریت یا سرپرست گروه، 

می تواند تغییر کند یا دوره ای باشد.(
که  دارد  وجود  بذر  سالمت  آزمایش  برای  متعددی  روش های  که  دهید  توضیح   •
بستگی به نوع پاتوژن و محل استقرار )درون و یا روی بذر( دارد. از آنجایی که فراگیران 
هنوز مباحث مربوط به عوامل بیماریزا و آفات را آموزش ندید ه اند در این مرحله صرفاً 

تشخیص بالینی سالمت یا ناسالم بودن بذر کفایت می کند )روش بازرسی مستقیم(.
• روش کاربرد وسایل مورد نیاز مانند: لوپ دستی یا بینوکولر، ترازوی دیجیتال و 
سوند نمونه برداری را برای هنرجویان نمایش دهید و نکات ایمنی، بهداشتی و روش 

نگهداری از آنها را آموزش دهید.
• هنگام نمونه گیری دلیل یا دالیل تصادفی بودن انتخاب نمونه را برای هنرجویان تشریح نمایید.

• از هنرجویان بخواهید در گروه های خود اقدام به نمونه گیری و شناسایی بذرهای ناسالم نمایند. 
• پس از محاسبۀ درصد بذرهای سالم از فرمول:

= درصد بذرهای سالم
__________________وزن بذرهای سالم

وزن کل نمونه ×100

نتیجه حاصل از محاسبه درصد بذر های سالم گروه های مختلف را با هم مقایسه کنید. 
فرق بین اشتباه و خطا را مطرح نمایید. با گرفتن میانگین از اعداد حاصل، نشان دهید 
چگونه می توان میزان خطا را کاهش داد. ضرورت دقیق بودن اندازه گیری جرم بذر ها 

را بیان فرمایید. 
به  • چگونگی مقایسه بین نتیجۀ به دست آمده و جدول استاندارد گواهی بذر را 
هنرجویان آموزش دهید. از آنها بخواهید با توجه به جدول های کتاب همراه خود، 

بذر های مورد بررسی را ارزیابی کنند.
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دانسته ها و تجربیات پیشین:
هنرجویان در دوره های ابتدایی و متوسطه اّول با مفهوم خالصی و ناخالصی آشنا شد ه اند، اما 
به صورت اختصاصی درباره خلوص بذر دانش منظمی  ندارند. برای محاسبه خلوص فیزیکی 
بذر، نیاز به اطالعات ریاضی پایه دارند که در سال های گذشته و مطالب پیشین همین کتاب 

)تعیین سالمت بذر( با اینگونه مفاهیم آشنا شد ه اند.

راهنمای تدریس خلوص بذر:
از هنرجویان بخواهید ضمن مشورت با اعضای گروه خود، درباره خلوص ژنتیکی و خلوص 
فیزیکی بحث کنند و نتیجه را به کالس ارائه دهند. سپس ضمن اصالح و تکمیل مطالب بیان 
شده با پرسش و پاسخ و درگیر کردن کالس در یک بحث عمومی، مفهوم خلوص ژنتیکی، 
خلوص فیزیکی و چگونگی دستیابی به این نوع خلوص را برحسب کشش کالس تشریح کنید.
ضمن تشویق فراگیران برای انجام پژوهش و تشکیل کارگروه و ارائه برنامه زمان بندی، 
توضیح داده شود که هدف از پژوهش، یافتن میزان ارتباط کشاورزان با مراکز معتبر تهیه و 
تولید بذر است. )البته بذرگیری مستقیم زارع از محصول تولیدی خود نیز مورد توجه باشد(.

خلوص ژنتیکی:
برای درگیر کردن هنرجویان با موضوع بحث و سنجش اطالعات قبلی آنها، تدریس را 

با چند پرسش آغاز کنید.

پرسش های پیشنهادی:
• بذر چگونه تشکیل می شود؟

• به چه گیا هانی خودگشن )خود گرده افشان( و به چه گیا هانی دگرگشن )دگرگرده افشان( 
گفته می شود؟

• در چه روشی از گرده افشانی، گرده گل های دیگر دخالت در تلقیح بذر ندارند؟
• آیا بذر های تولید شده از گیا هان دگرگشن تمام ویژگی های بوته مادری را دارند؟

• و ....
خلوص فیزیکی:

تعریف خلوص  تفهیم  در  انواع حبوبات  از  یکی  ناخالص  بذر های  از  نمونه ای  نمایش 
فیزیکی و اهمیت آن، می تواند مفید باشد.

خلوص بذر

از آنجایی که ممکن است بذرها آلوده و کثیف باشند 
گیرد. مراقبت های الزم صورت  باید 
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تعیین درصد خلوص فیزیکی بذر
از  نمایید.  را تشریح  فرایند تعیین درصد خلوص بذر  از بذر خالص،  نمونه ای  ارائه  با 
استانداردهای  نماینده گروه طبق  با همکاری  در گروه های خود  بخواهید  هنرجویان 
نمونه گیری  به  اقدام  بذر، )مندرج در کتاب همراه هنرجو(  مؤسسه کنترل و گواهی 

کرده و درصد خلوص بذر را محاسبه نمایند.
در زمان انجام کار، رفتارهای اخالقی و عملکردی فراگیران را مدیریت و راهنمایی های 

الزم را ارائه نمایید.

قبل از جداسازی انواع ناخالصی های نمونه، از نمونه های تمامی گروه ها، بازدید به عمل 
آورید. سپس دستور جداسازی را صادر کنید. در صورت اشتباه بودن روند انجام کار، از 

هنرجویان بخواهید نمونه گیری را تکرار نمایند.

در زمان توزین بذر ها مراقب باشید:
• قبل از توزین، ترازو تنظیم گردد و نمایشگر آن حتماً باید عدد صفر را نشان دهد.
• پس از کنترل روند جداسازی ناخالصی ها، اجازه دهید گروه ها با استفاده از فرمول 

مربوطه، درصد خلوص بذر را محاسبه و ارزشیابی نمایند.

نمونه کارت آزمون خلوص 

• هر نمونه بذری شامل حداقل 250 عدد بذر باشد.
• در مورد نوع بسته بندی و استانداردهای الزامی در بذر حبوبات توضیح داده شود.

توجه
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نقش خلوص بذر در تعیین مقدار بذر مصرفی
• مفاهیم پایه یا اساسی در مورد خلوص بذر و انواع آنها مجدداً یاد آوری گردد.
مثال هایی از تغییرات احتمالی در شکل ظاهری گیاه یا محصول تولیدی )درمورد 

ناخالصی های ژنتیکی( را با عکس نمایش دهید. 
• اهمیت انتخاب بذر از مراکز معتبر و دارای گواهی از مؤسسه کنترل و گواهی 

بذر را متذکر شوید.
• یادآوری کنترل و نظارت و نمایش استاندارد های الزامی  در مزرعه برای کنترل 

ناخالصی های بذر مفید است.
• اهمیت خلوص بذر از نظر تعداد بذر علف های هرز به ویژه علف های غیر مجاز 
تشریح گردد. علت سخت گیری مرجع قانونی یا تدوین گر استاندارد، تشریح و 

توضیح داده شود.
• از تشریح ویژگی های علف های هرز نام برده در جدول، خودداری گردد. صرفاً 
توجه و گرایش ها به اهمیت خلوص و تشریح ضرورت توجه به تعداد بذر علف 

هرز معیار قرار گیرد.

دانسته ها و تجربیات پیشین:
دانه  با مفهوم  اول  هنرجویان در دورۀ متوسطه 
محیط  و  آشپزخانه  در  همچنین  شده اند،  آشنا 
زندگی خود انواع دانه های خوراکی را با اندازه های 
گوناگون مشاهده کرده اند. اما به صورت اختصاصی 
درباره وزن هزار دانه بذر در هیچ یک از کتاب های 
پیشین آشنایی ندارند. برای محاسبه وزن هزار 
دانه بذر، نیاز به اطالعات ریاضی پایه دارند که در 
سال های گذشته و مطالب پیشین همین کتاب با 

این گونه مفاهیم آشنا شده اند.

راهنمای تدریس اهمیت وزن هزار دانه:
• با ارائه نمونه هایی از بذر انواع و ارقام مختلف حبوبات، هنرجویان مفهوم وزن هزار 

دانه را بهتر درک خواهند کرد.
• اجزای عملکرد )تحت تأثیر مدیریت، ژنوتیپ و محیط( و رابطۀ اجزا نسبت به 
یکدیگر تشریح گردد. وزن هزار دانه ای که در آن عملکرد به نقطه بهینه نزدیک 

باشد در یک گیاه ترجیحاً حبوبات تشریح گردد.

اجزای عملکرد در دو یا سه نمونه از انواع حبوبات تشریح گردد.

وزن هزار دانه بذر
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تعیین وزن هزاردانه بذر: 
به صورت  البته  آزمایش  روش  و  اهمیت  تشریح  ضمن   •
مختصر، اقدام به نظارت و پایش فرایند انجام آزمایش نمایید.
این  با  کارکردن  روش  بذرشمار،  از  استفاده  در صورت   •

وسیله آموزش داده شود.
تصادفی  و  بذر ها  تعداد  شود  سعی  آزمایش  هنگام  در   •

بودن آن مورد نظارت و بررسی قرار گیرد.
• محاسبه میانگین کالس دقیق ترین وزن هزار دانه خواهد 

بود. می توان این وظیفه را به نماینده کالس واگذار کرد.
• می توان بذر یک نوع حبه را به تمام گروه ها داد یا اینکه 

برای هر گروه، از انواع بذر حبوبات استفاده کرد.
• در ضمن کار نظارت و توصیه ها در جهت تقویت اخالق 

حرفه ای، دقیق بودن و امانت داری ترویج گردد.
• از گروه ها یا افرادی که میانگین وزن بذر آنها در شرایط 
بخواهید  دارد،  زیادی  تفاوت  دیگر  گروه های  با  یکسان 
برای  زمان  بهترین  شرایط  این  کنند.  تکرار  را  عملیات 

تعریف خطا و اشتباه و تفاوت آنها است.

دانسته ها و تجربیات پیشین:
هنرجویان در دورۀ متوسطه اول با مفهوم جوانه زدن دانه )بذر( آشنا شد ه اند، اما به صورت 
اختصاصی دربارۀ درصد جوانه زنی بذر آشنایی ندارند. برای محاسبه درصد جوانه زنی بذر 
نیاز به اطالعات ریاضی پایه دارند که در سال های گذشته و مطالب پیشین همین کتاب 

آشنا شده اند.

راهنمای تدریس درصد جوانه زنی بذر:
در مورد طول عمر بذر ها می توان پژوهش فردی یا 
گروهی واگذار کرد. اجازه دهید گروه ها طول عمر 
بذر های مختلف را از منابع مختلف به دست آورند.
قدرت  همانند  بذر  ویژ گی های  سایر  به  پرداختن 
رویش و سرعت رویش الزامی نمی باشد. در صورت 
تمایل هنرجویان، در این خصوص توضیح داده شود.
حبوبات  از  یکی  عمرحداقل  طول  نمودار  نمایش 
در ارتباط به داده های اقلیمی )دما، رطوبت( برای 

تفهیم مطلب، توصیه می گردد.

درصد جوانه زنی بذر 
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عوامل مؤثر در طول عمر بذر:
1 عوامل درونی بذر:

از عوامل درونی بذر عوامل فیزیکی و فیزیولوژیکی بذر را می توان نام برد و از جمله 
شرایط فیزیکی بذر می توان به بذر های شکسته، ترک دار، خراش دار، باال بودن درصد 
رطوبت بذر، له شده، اشاره کرد که همه این موارد باعث کاهش طول عمر بذر می شود.

عوامل  تنش  تحت  رسیدن،  فرایند  در  بذرها  که  است  حالتی  فیزیولوژیکی  عوامل 
محیطی قرار گیرند که این عوامل در طول ماندگاری یا دوام بذر تأثیر گذارند.

2 عوامل بیرونی:
عوامل  تأثیر  نگه داری،  محیط  حرارت  محیط،  نسبی  رطوبت  درصد  مانند:  عواملی 
زیان آور و .... به عنوان مثال اگر رطوبت نسبی بیش از 10 درصد و حرارت بین 30ـ25 
درجه سانتی گراد باشد، طول عمر بذر کوتاه می  شود. همچنین با افزایش رطوبت نسبی 

انبار و درصد رطوبت دانه، طول مدت نگهداری بذر، کاهش می یابد.

درصد رطوبت نسبی

ت بذر
درصد رطوب

20
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برای ذخیره سازی امن است

برای ذخیره سازی دانه امن نیست

تنها ذخیره سازی کوتاه مدت

تعیین درصد جوانه زنی بذر:

این فعالیت با توجه به ضرورت سرکشی و یادداشت برداری پیوسته، بهتر است به صورت 
کار در خانه انجام شود.

توجه

• برای تعیین درصد جوانه زنی می توان به هریک از افراد گروه یک نوع بذر خاص 
داد تا با تبادل اطالعات، از یک سو تمام حبوبات در برنامه کاشت، مورد آزمایش قرار 

گرفته باشند و از سوی دیگر تجربه فراگیران افزایش یابد.
• به فراگیران توصیه گردد تا اخالق حرفه ای را دقیقاً رعایت کنند و آنچه را مشاهده 

می کنند، یاداشت و گزارش نمایند.
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• سنجش دقت فراگیران و راست آزمایی آنها به صورت علمی  و رعایت اصول اخالقی 
توصیه گردد.

روش های دیگری نیز برای تعیین درصد جوانه زنی انجام می شود. معرفی و بیان مزیت و 
معایب این روش ها سبب ایجاد انگیزه برای یادگیری و پژوهشی در هنرجویان خواهد شد.

مروری بر دانسته ها:

)TTC  آزمون تترازولیوم )تری فنیل تترازولیوم کلراید
آزمون تترازولیوم یکی از با ارزش ترین روش ها برای تجزیه کیفی بذر است. تترازولیوم ماده بی رنگ 
در شرایط اکسید بوده و به محض احیا شدن به رنگ صورتی در می آید. از این ویژگی محلول 
تترازولیوم برای آزمایش زنده مانی بذر ها استفاده می شود. جنین زنده دارای تنفس بوده و در طول 
تنفس یون های H+ )الکترون آزاد( تولید می نماید. این الکترون ها به عنوان عامل احیا عمل نموده 
و اگر بذر ها در تترازولیوم باشند،  موجب احیای محلول تترازولیوم شده و در نتیجه محلول صورتی 
رنگ می شود. بنابراین اگر چه به نظر می  رسد که این آزمایش رابطه خوبی با بنیه بذر داشته باشد 
ولی تفسیر نتایج باید توسط متخصص ماهر انجام گیرد. از جمله مشکالت این روش، امکان خطا 
توسط متخصص برای تعیین توان بذر و نیز عدم توانایی این آزمایش در تعیین مسمومیت بذر و 

یا خواب بذر می  باشد.
روش کار:

1( تهیه محلول تترازولیوم یک دهم درصد با آب مقطر
2( تقسیم نمودن بذرها به دونیم

3( غوطه ورکردن بذرهای دو نیم شده در محلول تترازولیوم در داخل پتری دیش
4( قرار دادن پتری دیش در تاریکی به مدت 24 ساعت )برای بعضی بذرها 4ـ3 ساعت(. حتماً 

دقت شود که PH محلول بین 7  ـ6 باشد.
5( جنین های زنده، رنگ قرمز به خود گرفته و درصد بذرهای زنده با استفاده از رابطه زیر محاسبه می شود.

( = درصد زنده بودن بذر
___________________تعداد بذرهای تغییر رنگ یافته

تعداد کل بذرها ( × 100

آزمون کلرید آهن:
زمانی که بذرهای بقوالت که صدمه مکانیکی دیده اند در محلول کلرید آهن قرار داده شوند، سیاه 
رنگ می شوند. این آزمون روش بسیار سریع و مفیدی  است که تخمین سریعی از درصد گیاهچه های 
غیرطبیعی مورد انتظار را از یک گیاه در اختیار قرار می دهد. در این روش بذر ها به مدت 15 دقیقه در 
محلول 20% کلرید آهن قرار داده می شوند و پس از این مدت تمام بذر های سیاه رنگ جدا می شوند. 
به علت سرعت زیاد این آزمایش، بوجاری کنندگان بذر می توانند سریعاً بذر ها را بعد از بوجاری 
آزمایش کرده و آن گاه تدابیر الزم جهت کاهش خسارت مکانیکی را اتخاذ نمایند )آگراوال، 1995(.



40

آزمون ایندوکسیل استات:
به ویژه  بذر،  پوسته های  به  خسارتی  هرگونه 
خسارت وارده به پوسته بذر سویا و سایر بقوالت 
دانه درشت نشانه ای از خسارت مکانیکی وارده 
در حین برداشت و بوجاری است که در نتیجه 
زا  بیماری  عوامل  حمله  برای  مناسبی  محیط 

فراهم می کند.
آزمون  یک  استات  ایندوکسیل  آزمون 
شده   وارد  صدمه  که  است  سریع  آزمایشگاهی 
به پوسته بذرهای سویا و سایر بذرهای بقوالت 
این  در  می کند.  تعیین  را  روشن  رنگ  دارای 

ایندوکسیل استات غوطه ور می شوند و  ثانیه در محلول 0/1 درصد  روش بذرها به مدت 10 
سپس در هوای آزاد خشک می شوند. در این حالت، صدمه وارد شده به پوسته بذر، که تشخیص 
آن با چشم غیرمسلح مشکل است، قابل رؤیت می شود، زیرا رنگ لپه ها که دارای زمینه زرد یا 

سفید می باشد، به سبز ارغوانی تغییر می یابد )اکرم قادری و همکاران، 1387(.

آزمون هیپوکلریت سدیم:
آزمون هیپوکلریت سدیم برای تشخیص بذر های حبوباتی که پوسته آنها خسارت دیده است، 
استفاده می شود. در این روش بذر ها برای 10 دقیقه در محلول رقیق هیپوکلریت سدیم غوطه ور 
می شوند. بذر هایی که پوسته آنها ترک خورده است، سریعاً هیپوکلریت سدیم را جذب می کنند 
و تا سه برابر اندازه ابتدایی شان متورم می شوند. در این روش بذر هایی که دارای ترک خوردگی 

هستند از بذر های سالم تفکیک می شوند )اکرم قادری و همکاران، 1387(.

نقش درصد جوانه زنی بذر در تعیین مقدار بذر مصرفی:
• با یادآوری مفهوم درصد جوانه زنی بحث را شروع کنید.

تقویت  در  گردد.  مطرح  مختلف  نظرات  دهید  اجازه  و  کنید  مدیریت  را  گفتگو   •
مفهوم  نهایت  در  یاری کنید.  را  فراگیران  نظرات مختلف،  و تحمل  مهارت گفتگو 

حداقل استاندارد و الزام به رعایت آن را گوشزد کنید.
پرسش  صورت  در  نیست.  بذری  کالس های  تشریح  یا  تعریف  به  الزامی  هیچ   •
فراگیران، آن را به آینده ارجاع دهید. این موضوع انگیزه فراگیران را به پیگیری در 

آینده بیشتر می کند.
تغییر  برحسب  بذر مصرفی  و  توصیه شده  بذر  بین  رابطه  از  • مثال های مختلفی 
درصد جوانه زنی طرح کنید. نمونه هایی را در کالس حل کنید و نمونه هایی هم به 

عهده فراگیران قرار دهید.
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دانسته ها و تجربیات پیشین:
هنرجویان در هیچ یک از کتاب های درسی پیشین خود با شرایط محیطی مناسب برای 
گیا هان مختلف آشنا نشد ه اند. اما برخی شرایط اقلیمی  مؤثر بر زندگی جانداران مانند 

خشکی، تگرگ و ... را در منطقه خود تجربه کرده است.

راهنمای تدریس تأثیر عوامل اقلیمی  بر روی مقدار مصرف بذر:
• رابطۀ مراحل جوانه زنی، استقرار، رشد اولیه، رشد اصلی و رسیدن حبوبات رایج در 

منطقه را با شرایط اقلیمی منطقه مورد بحث قرار دهید.
• در مورد آفات، نیاز به تشریح آفات خاکزی مثاًل طوقه بر و ... نمی باشد. جمع آوری 
برخی دانه ها توسط مورچه ها یا پرندگان حتی با ترتیب دادن بازدید نمایش داده شود. 
در مورد مراحل بعدی گیاه هم سعی شود با مشاهده نمونه های عینی در منطقه یا 

نمایش فیلم، موضوع تفهیم گردد.
که  تهدیداتی  با  مقابله  و  فرار  راه های 
بذر، جوانه یا گیاه در حال رویش را در 
ضمن  در  می دهد،  قرار  خطر  معرض 

نمایش فیلم بحث گردد.
مباحث مدیریت گردد تا از بین نظرات و 
آرا، فرایند یاددهیـ  یادگیری بهتر محقق 

شود.
در  و هدایت شوند که  تشویق  فراگیران 
بازدیدها و گردش های علمی با تیز بینی 

و دقت نظر تغییرات ظاهری گیا هان را مورد مشاهده قرار دهند.
شکل،  رسم  کتبی،  به صورت  را  خود  مشاهدات  امکان  حد  تا  بخواهید  فراگیران  از 

توصیف نظری، گرفتن فیلم و عکس، ثبت و ضبط کنند.
با نمایش تصویر از یک خسارت تعریف شده مثالً اثر کرم ساقه خوار یا عالئم کرم طوقه بر، 

می توانید دقت فراگیران را ارزیابی کنید.
آنها و هنرجویان در مورد  یا چند کشاورز خبره محلی، گفتگو بین  از یک  با دعوت 
مشاهدات را مدیریت کنید. از فراگیران بخواهید تصاویری از مشاهدات خود را نمایش 

دهند و هم زمان سؤاالت، طرح و مدیریت گردد.
با طرح سؤال یا عنوان کردن نمونه های خسارات، سعی کنید، فراگیران با مفهوم  و 
اهمیت بیمه محصوالت کشاورزی بیشتر آشنا شوند و عمل به توصیه های هواشناسی 

کشاورزی را مد نظر قرار دهند.

عوامل اقلیمی مؤثر در تعیین مقدار بذر مصرفی
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دانسته ها و تجربیات پیشین:
هنرجویان در هیچ یک از کتاب های پیشین خود با عوامل زراعی مختلف آشنا نشده اند.

راهنمای تدریس تأثیر عوامل اقلیمی  بر روی مقدار مصرف بذر:
سعی شود مفاهیم اساسی مرتبط با زمان و 
روش های کاشت در جریان ارائه مطلب، تفهیم 
گردد. به این ترتیب به جای به ذهن سپردن 
کرپه، نمکاری و  ... ضمن  چند اصطالح مثالً 

مشاهده عینی، مفهوم آنها  انتقال داده شود.
با ترتیب دادن بازدید، ارائه تصاویر کمکی، 
و  دو  گفتگو های  اجرای  تحقیق،  واگذاری 
فراگیری  به کارگاه  را  کالس  طرفه،  چند 

فراگیر رواج  یا منطقه ای در محل  بومی  تبدیل کنید. چنانچه مفاهیم و اصطالحات 
دارد، از آن استفاده کرده و به توسعه فرهنگ عمومی جامعه کمک کنید.

تعیین تراکم بوته
نمونه های عینی و قابل مشاهدۀ رقابت بین گیاهی و درون گیاهی با حضور در مزارع 
با تراکم های مختلف تفهیم گردد. اثرات این رقابت )پریدگی رنگ، خمیدگی قامت، 
مورد  عملی  به طوری   ... و  ساقه  حد  از  بیش  بلندی  ساقه،  نازکی  اندام ها،  کوچکی 
گردش  یا  عملیات صحرایی  همین  در ضمن  گیرد.  قرار  تحلیل  و  تجزیه  و  مشاهده 

علمی، مفاهیم اساسی درس منتقل گردد.
فیلم،  نمایش  مختلف،  تراکمی   شرایط  با  مزارع  به  دسترسی  امکان  عدم  صورت  در 

تصاویر و اسالید های مرتبط توصیه می گردد.
• درخصوص مترکشی و اندازه گیری نکات زیر به هنرجویان توضیح داده شود:

1 دقت شود که صفر متر اشتباه گرفته نشود، زیرا نقطۀ صفر متر متناسب با 
سلیقه کارخانۀ سازنده متفاوت است.

2 متر به صورت افقی بین دو نقطه کشیده شود.
3 هنگام جمع کردن متر، نکات ایمنی و روش صحیح آن به هنرجویان آموزش 

داده شود.
• هنرجویان را با معنی و مفهوم کرت، فاصله ردیف ها و فاصله بوته ها روی ردیف، در 
بازدید از مزارع آشنا کنید. برای هنرجویان در خصوص آرایش بوته و چگونه به دست 
آوردن تعداد بوته در سطح یک هکتار از طریق آرایش بوته ها، فرمول زیر را با توجه 

به فرض های کتاب درسی، تشریح کنید.

عوامل زراعی مؤثر بر مقدار بذر مصرفی

                مساحت یک هکتار )یک متر مربع(
= ____________________________ = تعداد بوته در هکتار

/ / =
×

10000 3333330 05 0                فاصله ردیف )متر( × فاصله بوته ها )متر(6
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• در انجام پژوهش و معرفی منابع هنرجویان را راهنمایی 
کنید. روش انتخاب کتاب در کتابخانه مدرسه و کتابخانه 

عمومی شهر را آموزش دهید.
و  علمی  سایت های  به  دسترسی  چگونگی  روش های   •

چگونگی جستجو کردن را آموزش دهید.

محاسبه مقدار بذر مصرفی

وزن هزار دانه )گرم( × تعداد بذر در هکتار
= _____________________________ = مقدار بذر مصرفی هکتار/ کیلوگرم //

× =
×

333333 380 146 87686 24 10000× ارزش مصرفی بذر 10000

دانسته ها و تجربیات پیشین:
از بررسی مهم ترین ویژگی های مؤثر بذر در تعیین  هنرجویان در همین کتاب پس 
شده اند.  آشنا  ویژگی ها،  این  از  یک  هر  اندازه گیری  چگونگی  با  مصرفی،  بذر  مقدار 
همچنین هنرجویان مفاهیم ریاضی پایه مورد نیاز برای محاسبه مقدار بذر مصرفی را 

در سال های گذشته فراگرفته اند.

راهنمای تدریس محاسبه مقدار بذر مصرفی:
با توجه به اینکه درصد جوانه زنی و درصد خلوص بذر تأثیر معکوس به مقدار مصرف 
بذر دارند لذا تعیین ارزش مصرف بذر ضروری می باشد. با ارائه نمونه های مختلف و 

مثال های گوناگون، این مفهوم به خوبی آموزش داده شود.
درصد  برای  شده  تعیین  شاخص های  یا  معیارها  صورت  هر  در  که  می گردد  تأکید 
اگر  دیگر  به عبارت  گردد.  رعایت  مجزا  به طور  باید  بذر  خلوص  درصد  و  جوانه زنی 
درصد جوانه زنی بذری 100 درصد بود نمی توانیم از کم بودن درصدخلوص آن از حد 

استاندارد، صرف نظر کنیم.
واگذاری تکالیف کاری به صورت گروهی با مجهوالت مختلف مانند: مقدار بذر توصیه 

شده، مقدار بذر مصرفی، درصد خلوص، درصد جوانه زنی و ... توصیه می شود.
• در صورت نیاز به اثبات، فرمول را برای هنرجویان اثبات کنید.

= مقدار بذر مصرفی )هکتار/کیلوگرم(
____________________________وزن هزاردانه )گرم(×تعداد بذر در هکتار

10000 × ارزش مصرفی بذر
برای مثال طرح شده در کتاب هنرجو با توجه به اینکه وزن هزاردانه 380 گرم ذکر 
با  به دست آمده است، پس مقدار بذر مصرفی  ارزش مصرف بذر هم 86/24  شده و 

استفاده از رابطۀ فوق، به شرح زیر به دست می آید.
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با مجهوالت مختلف  • برای راهنمایی فراگیران در حل تمرینات، تعدادی تمرین 
کنید. ارائه 

برای حل  داوطلب  فراگیران  از  به تدریج  کنید  نمونه خود حل  یک  مورد  درهر   •
کنید. استفاده  تمرینات 

• تمرینات پیچیده را طراحی کرده و حل آنها را به کارگروه های مختلف واگذار کنید.
• سعی کنید بدون آنکه کالس زراعت حال و هوای کالس ریاضی بگیرد، دقت در 
محاسبات و نکات علمی را تأکید کنید. مثاًل هدر رفت بذر در کشاورزی سنتی که 
گاهی چندین برابر مقدار بذر مورد نیاز است را یادآور شوید. به این ترتیب وجدان 

کاری و اخالق حرفه ای فراگیران را تقویت کنید.
• مفاهیمی چون اسراف، صرفه جویی، حرام بودن، هدردادن و ... را متذکر و آموزش دهید.

... درس معلم که فقط در جزوه پیدا نیست
شاید تو باید بهترین روزی شوی که،

در خاطرات سالیان دور شاگردت بمانی...
شاگرد می فهمد که فصل امتحان بی رحم و تلخ است،

اما تو شیرین کن تمام فصل هایش را به لبخند،
با عشق، بی پروا دبیری کن، یقینًا می توانی...

شهرام شریعت

این  به عبارت دیگر در  معلم است.  توانایی  برای سنجش  ارزشیابی فرصتی مناسب 
است  معلم  این  فراگیر،  از  بیش  و  پیش  بلکه  نمی  شود  فراگیر سنجیده  تنها  فرایند 
که سنجیده می شود. معلم باید از این فرصت و نتایج آن برای ارتقای توانمندی خود 

استفاده کند.
هنرآموزان عزیز قطعًا با روش های متنوع ارزشیابی آشنایی دارند. توصیۀ ما این است 
این روش ها برحسب شرایط و ماهیت کار، استفاده شود. کاربرد یک  از مجموع  که 

روش نمی تواند تمام واقعیت موجود را نمایش دهد.
توصیه دیگر اینکه: ارزشیابی یا امتحان تبدیل به اسلحه یا انتقام نگردد بلکه ابزاری 

برای بازنگری در روش ها و اصالح فرایندها باشد.

ارزشیابی
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مشاهده عملکرد فراگیران در فرایند تعیین مقدار بذر مصرفی:
بودن  فعال  بذر ها، شمارش دقیق، وزن کردن دقیق،  دقت در مشاهده شکل ظاهری 
در محاسبات، هماهنگی با گروه، رعایت نظم، پوشیدن لباس مناسب، پی گیری انجام 

تکالیف و ... .

ارزیابی نمونه کار انجام شده:
درست بودن اندازه گیری ها، درست بودن عدد حاصل از محاسبات، اعالم وزن بذر مورد 

نیاز و ... .

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

فرم چک لیست:
در فرایند انجام هر یک از هدف های رفتاری )به نمونه چک لیست تعیین خلوص بذر 
دقت کرده و برای سنجش هر یک از هدف های رفتاری در فرایند انجام آن( طراحی 

و اجرا نمایید.
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نمونه فرم چک لیست ارزشیابي عملکرد فراگیران در فرایند انجام عملیات

چک لیست ارزشیابي
درس: پرورش و تولید حبوبات کار: تعیین مقدار بذر مصرفی مرحله کاري: تعیین ویژگی های بذر هدف رفتاري: تعیین درصد خلوص فیزیکی بذر

دستور کار: خلوص فیزیکي نمونه بذر روي میز را اندازه گیري کرده و اعالم کنید.           وقت ..........  دقیقه

درست است؟
گام اجرایي ردیف

خیر بله 
در تشکیل گروه کاري مشارکت مي کند. 1

در تعیین سرگروه فعال است.  2

لباس مناسب کار مي پوشید. 3

از تجهیزات بهداشت فردي مانند دستکش استفاده مي کند. 4

ابزار و وسایل کار مورد نیاز خود را به درستي انتخاب مي کند. 5

از توده بذر روي میز، به درستي نمونه برداري مي کند. 6

ترازو را آماده به کار مي کند. 7

صحت عملکرد ترازو را بررسي مي کند. 8

نمونه را وزن مي کند. 9

وزن نمونه ناخالص را در دفترچه خود یاداشت مي کند. 10

وزن اندازه گیري شده درست است. 11

نمونه را به طور کامل روي سیني مي ریزد.  12

هر نوع ناخالصي )کاه و کلش، سنگ و کلوخه، دانه هاي ریز،بذر سایر گیاهان( را از نمونه جدا مي کند. 13

نمونه کاماًل خالص است. 14

نمونه خالص را وزن مي کند. 15
وزن نمونه خالص را در دفترچه خود یاداشت مي کند. 16

رابطه مربوط به محاسبه درصد خلوص را مي نویسد. 17
اعداد حاصل از اندازه گیري را به درستي در رابطه جایگزین مي کند. 18

محاسبات را به درستي انجام مي دهد. 19
درصد خلوص فیزیکي را به دست مي آورد. 20

عدد به دست آمده درست است. 21
در پایان کار وسایل را تمیز تحویل مي دهد. 22

میز کار خود را تمیز مي کند. 23
پس ماند هاي کار را ساماندهي مي کند. 24

سرعت کار )انجام کار در حد یا کمتر از زمان تعیین شده( قابل قبول است. 25

جمع

قضاوت نهایي: با توجه به نتیجه به دست آمده در این ارزشیابي، عملکرد فراگیر: قبول است  نیاز به تکرار دارد 
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فصل 3
راهنمای تدریس تیمار بذر

دو تعریف جدید و جالبی که خوب است درباره آنها عمیقاً فکر کنیم:
• عصبانیت؛ یعنی تنبیه خود به خاطر اشتباه دیگران

• کینه؛ یعنی خوردن زهر برای کشتن دیگران
پایه و بنای شخصیت انسان ها بر رفتار و کردارشان می باشد.

زیباترین شخصیت ها متعلق به خوش اخالق ترین انسان ها می باشد.
خوش اخالق باشیم و بذر اخالق خوش را در دل دانش آموزان بیفشانیم.
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از فراگیران انتظار می رود که پس از کسب شایستگی های این واحد بتوانند:
1 مفهوم و اهمیت تیمار بذر را تشریح نمایند.
2 نوع تیمار ضروری برای بذر را تعیین کنند.

3 مواد و وسایل مورد نیاز برای تیمار بذر را تعیین کنند.
4 شرایط تیمار کردن چند نمونه بذر را فراهم کنند.

5 تیمار بذر را انجام دهند.
6 در هنگام کاربرد مواد و وسایل، نکات ایمنی را به کار ببندند.

دانسته های پیشین:
هنرجویان در سال های گذشته با مفاهیم زیر آشنا شد ه اند:

1 اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن
2 محیط زیست و چگونگی حفظ آن 

3 آفت و بیماری )آشنایی مختصری با حشرات و جانوران(
4 نیاز غذایی گیاهان

5 محاسبات ریاضی شامل درصد، تناسب مستقیم و غیرمستقیم
6 اندازه گیری مساحت و حجم

7 عدد اتمی، عدد جرمی و جدول تناوبی عناصر
8 محلول

واژه های کلیدی:
تیمار بذر، پیش تیمار1، تیمار خیساندن در آب2، تیمار با نمک غیرآلی3، خیساندن بذر 

در محلول اسمزی4

خالصه محتوا:
در واحد یادگیری تیمار بذر از کتاب درسی پرورش و تولید حبوبات، هنرجویان مفهوم 
تیمار بذر و اهمیت تیمار بذر را فرا می گیرند. سپس تیمار کردن بذر حبوبات قابل 

کشت در منطقه خود را با رعایت نکات ایمنی و بهداشتی مربوطه، انجام دهند.
ـ 1  priming          2 ـ  Hydro-priming    3 ـ  Halo-priming     4 ـ  Osmo priming

تیمار بذر
نوع درس: نظری ـ عملی

اهداف رفتاری

ساعت کار

ساعتنوع

7نظری

11عملی

18جمع
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ابزار و تجهیزات:

توضیحاتتعدادمشخصات فنیتجهیزاتردیف

2 دستگاهبا حداقل دقت یکدهم گرمترازوی دیجیتال1

در سایز های مختلف ترجیحاً بشر2
10 عددپالستیکیـ  ساخت داخلی

10 عددساخت داخلی در سایز های مختلفاستوانه مدرج3

با دسته ترجیحاً جودان و جنس بیل4
16عددتیغه مرغوب

16عددبا دسته ترجیحاً چوبیبیلچه5

4 عددساخت داخلی آبفشان6

در سایز های مختلف برابر ماهیت ظروف پالستیکی7
16عددعملیات

16عدداستاندارد وزارت بهداشتماسک بینی8

32جفتاستاندارد وزارت بهداشتدستکش پالستیکی کار9

16عدداستاندارد وزارت بهداشتعینک10

16عدداستاندارد وزارت بهداشتکاله11

16عدداستاندارد وزارت بهداشتلباس کار12

ساخت داخلی ـ در حجم های پیپت13
12 عددمختلف

6 عددساخت داخلیهمزن دستی14

ترجیحاً پالستیکی در سایز های گلدان15
120مختلف

مواد مصرفی:
بذر انواع حبوبات، آب معمولی و مقطر، نمک خوراکی، روی سولفات

اجزای بسته آموزشی:
فیلم: روش های تهیه انواع محلول ها

نرم افزار:
انیمیشن: فرایند انجام تیمار بذر

توسط  که  و...  اجرایی  مراحل  نظری،  مهم  نکات  نمودار ها، جداول،  تصاویر،  اسالید: 
مربی به صورت پاورپوینت تهیه می شود.
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ساعت تدریسعنوان شایستگی

3مفهوم و اهمیت تیمار بذر را توضیح دهد.

3نوع تیمار بذر را تعیین کند.

4مواد و وسایل را برای تیمار بذر تهیه کند.

2شرایط تیمار کردن چند نمونه بذر را فراهم کند.

در تعیین، آماده سازی و کاربرد مواد و وسایل، نکات 
1ایمنی را به کار ببندد

5بذر را تیمار نماید.

18جمع

پیش تیمار:
به منظور افزایش تولید گیا هان زراعی در واحد سطح راه  های مختلفی وجود دارد که از 
جمله آنها استفاده از بذر با کیفیت باالست. پیش تیمار بذر روشی ساده و کم هزینه برای 
افزایش کیفیت بذر است که در صورت انجام صحیح آن به افزایش عملکرد منجر می  شود. 
پیش تیمار بذر به اعمال هر نوع تیماری قبل از کاشت به منظور ارتقای مؤلفه  هایی چون 
از قرار  به واسطه پیش تیمار، قبل  اولیه و غیره اطالق می  شود. بذر  جوانه زنی، استقرار 
گرفتن در بستر خود، به لحاظ فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دچار تغییر و تحولی می  شود 

که نتایج این تغییرات در گیاه حاصل از آن بروز می کند.
به طور کلی این موارد را می  توان در چگونگی جوانه زنی، استقرار اولیه گیاهچه، بهره برداری 
بهتر از نهاده  های محیطی، مقاومت بیشتر در برابر شرایط نامساعد محیطی، رقابت بهتر با 
علف  های هرز، زودرسی و افزایش کمی  و کیفی محصول مشاهده کرد. با وجود این فواید، 
بزرگ ترین عیب بذرهای تیمار شده این است که نمی  توان آنها را انبار کرد و بایستی 

هرچه زودتر بعد از پیش تیمار کشت شوند.
زمان  مدت  پیش تیمار،  محلول  اسمزی  پتانسیل  نظیر  پارامتر هایی  می  شود  یادآوری 
پیش تیمار، دمای پیش تیمار، تهویه محلول پیش تیمار، کنترل عوامل بیماری زا در حین 

پیش تیمار و نحوه خشک کردن بذر پس از پیش تیمار، بر میزان تأثیر این تکنیک مؤثرند.

روش تدریس مفهوم و اهمیت تیمار بذر:
شروع کالس با نام خداوند و معطر کردن فضای کالس با درود و صلوات بر رسول اکرم )ص( 

توصیه می شود.

بودجه بندی کار

مفهوم و اهمیت تیمار بذر



51

را  زنی  بذر در جوانه  بذر، مشکالت دور ه ای  فرسودگی های طبیعی  از  برخی  بیان  با 
توضیح دهید. روش های حمایت از بذر و برطرف سازی این مشکالت را لیست کنید.
کنید.  تشریح  هنرجویان  برای  فهم  قابل  و  ساده  بیان  با  را  بذر  کردن  تیمار  مفهوم 
و حتی حک  ثبت  هنرجویان  ذهن  در  مرور  به  تمرین  و  تکرار  با  علمی   اصطالحات 
می شود اما سعی گردد این محفوظات معیار سنجش فراگیران واقع نشود. دسته بندی 

می کند. تسهیل  را  آنها  یاددهی  یا  آموزش  تیمار ها،  به ضرورت  مربوط  مطالب 
 در ادامه می توان با بیان نمونه هایی از تیمار، از هنرجویان خواسته شود تا ضرورت 
انجام آن را متناسب با یکی از 4 گروه اصلی مطرح شده در کتاب هنرجو، بیان کند.
یک تحقیق در مورد سابقه تیمارکردن بذر در کشورمان به فراگیر واگذار کنید. اجازه 
دهید منابع علمی  کتابخانه ای و رسانه ای را مطالعه کرده و گزارش آن را ارائه نمایند. 
این کار آشنایی آنها را به سوابق ملی افزایش خواهد داد. افزون بر این به اهمیت تیمار 

کردن بذر بیشتر پی خواهند برد.

نوع تیمار ضروری برای بذر را تعیین کند
کشور  در  طوالنی  سابقه  کاشت،  از  قبل  بذر  آماده سازی  روش های  از  برخی  اینکه  با 
ما دارد ولی به لحاظ جدید بودن برخی دیگر از روش ها و نیز با عنایت به اینکه این 
عنوان درسی اولین بار در سطح متوسطه مطرح می شود صرفاً جهت مطالعه همکاران 
گرانقدرمان به برخی از آزمایشات صورت گرفته و نتایج به دست آماده آنها مروری اجمالی 
می کنیم. بدیهی است که هنرآموزان محترم در قالب یادگیری مستمر که از ضرورت های 
حرفه معلمی  است، در این زمینه بیشتر مطالعه خواهند کرد. مطالعه بیشتر آنان را به 
لزوم پیش تیمار باورمند خواهد کرد. در روش ها یا ساز و کار های افزایش عملکرد در 
واحد سطح، پیش تیمار جایگاه ویژه ای دارد و کاربست آن به این دلیل و همچنین به 
دلیل مقابله با شرایط نامناسب از جمله شوری و خشکی ضروری می باشد. از آنجایی که 
کشور ما در شرایط شوری و خشکی قرار داشته و متأسفانه این شرایط رو به تشدید هم 

می باشد، استفاده از این روش ها به طور اکید توصیه می شود.
بدیهی است که این مطالعات صرفاً برای آگاهی همکاران بوده و ضرورتی برای انتقال 

آنها به هنرجویان نمی باشد.

مروری بر دانسته ها:

یا  پرایمینگ  هیدرو  مانند:  دارند.  وجود  بذر  تیمار  پیش  برای  متنوعی  روش های 
محلول  در  تیمار  پیش  مفهوم  به  پرایمینگ  هالو  مقطر،  آب  در  بذر  پیش خیساندن 
است،  مختلف  اسمزی  محلول  در  خیساندن  که  پرایمینگ  اسمو  غیرآلی،  نمکی 
ترموپرایمینگ تیمار بذر با دمای باال یا پایین، ماتریکو پرایمینگ پیش تیمار بذر با 
ماتریس های جامد و بیو پرایمینگ که هیدراسیون با بهره گیری از ترکیبات بیولوژیک 
؛  و همکاران]1[، 1998  نگار  کامکار،1387؛  و  قادری  اکرم  ؛  نیوند،1388  )آذر  است. 

اشرف و فوالد]2[،2005(
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به صورت سنتی توسط  از دیرباز  و  بذر مزایای بسیاری دارد  )پیش تیمار(  پرایمینگ 
کشاورزان و به طور عمده با روش خیساندن در آب )هیدرو پرایمینگ( به کار گرفته 
می شده است. برای استقرار موفقیت آمیزگیا هان، بهتر است جوانه زنی به سرعت و 
با یکنواختی صورت پذیرد. استفاده از برخی مواد شیمیایی نیل به این هدف را آسان 
می نماید. ترکیبات شیمیایی که به درون رویان نفوذ و فعالیت متابولیکی را تحریک 

می کنند، اغلب در القای جوانه زنی هم مؤثرند )طویلی و همکاران،1388(.

پیش تیمار بذر ها با بهره گیری از محلول هایی با پتانسیل های متفاوت اسمزی )اسمو 
یک  به عنوان  که  می باشد  کم خطر  و  کم هزینه  آسان،  شیوه ای  پرایمینگ(  یا هالو 
شدن  سبز  جوانه زنی،  یکنواختی  و  سرعت  درصد،  افزایش  برای  متداول  استراتژی 
بذر ها و بهبود کمی  وکیفی محصول تحت شرایط نامساعد محیطی است. این روش 
می تواند مقاومت در برابر تنش شوری را در گیا هان افزایش دهد. برخی از مزیت های 
این تکنیک که در قالب آزمایشات متعدد توسط محققین به اثبات رسیده در ادامه 
را  مزیت ها  این  از  تعدادی  یافتن  می توانید  شما  ریاضی،1386(.  می شود)  تشریح 

به عنوان کار پژوهشی به فراگیران واگذار نمایید.

یکی از تکنیک های رایج جهت افزایش درصد جوانه زنی، به ویژه در شرایط نامساعد 
که باعث کاهش ناهمگونی فیزیولوژیکی در توده بذر نیز می شود، پرایمینگ است . 
زمانی که بذر ها در خاک کشت می شوند، مدت زیادی را صرف جذب آب می کنند؛ اگر 
این زمان از طریق پیش تیمار بذور کاهش یابد جوانه زنی سریع تر انجام شده و گیاه 

زراعی حاصل قوی تر خواهد بود )حسینی و کوچکی،1386(.

آزمایش های انجام شده حاکی از آن هستند که با استفاده از تیمار های افزایش دهنده 
قدرت بذر، می توان به جوانه زنی سریع، ظهور یکنواخت و استقرار قوی گیاه دست یافت. 
یکی از این روش ها هیدروپرایمینگ بذر می باشد. در این روش اجازه داده می شود بذرها 
مقداری آب جذب کنند به طوری که مراحل اولیه جوانه زنی انجام شود، اما ریشه چه خارج 

نشود. بعد از تیمار، بذر ها خشک شده و همانند بذر های تیمار نشده کشت می شوند.

هیدروپرایمینگ بذر سبب افزایش جوانه زنی، خروج یکنواخت تر و سریع تر گیاهچه ها، 
افزایش مقاومت به تنش های محیطی هنگام کاشت و افزایش قدرت نمو گیاه می شود. 
و  افزایش درصد، سرعت  باعث  پرایمینگ  از آن است که  گزارش های مختلف حاکی 

یکنواختی جوانه زنی و سبز شدن بذر می گردد)مورونگان و همکاران]3[،2003(.

تغییرات  به  را  زنی  جوانه  در  بذور  تیمار  پیش  مطلوب  اثرات  می توان  کلی  به طور 
که  پرایمینگ  توسط  ساز  و  سوخت  زمان  مدت  کردن  کوتاه   : دانست  مربوط  زیر 
افزایش   RNA و  پروتئین ها  متابولیسم  افزایش  می شود،  زنی  جوانه  تسریع  موجب 
فعالیت آنزیم های مثل استروئاز و فسفاتاز و 3 فسفوگلیسیریددهیدروژناز که باعث 
متابولیسم جوانه زنی می شوند و نیز افزایش سنتز پروتئین و DNA در جنین که این 

نیز خود منجر به افزایش جوانه زنی می شود.
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تکنیک پرایمینگ، باعث افزایش بنیه بذور می شود و نشانه آن هم بهبود قدرت رشد 
جنین و درصد جوانه زنی است. افزایش درصد و سرعت، افزایش طول ریشه چه، کلئوپتیل 
وگیاهچه، کاهش میانگین جوانه زنی گیاه در سطوح تیماری هیدرو و اسموپرایمینگ 
احتماالً به دلیل تحریک فعالیت های متابولیکی درون جنین می باشد. برای مثال، هنگام 
جذب آب همانند سازی DNA، تحریک فعالیت RNA و در نتیجه پروتئین سازی، ترمیم 
غشای سلولی و افزایش هورمون های محرک جوانه زنی از جمله اتیلن صورت گرفته است 
که مجموعه این عوامل مقدمات جوانه زنی را فراهم می آورند )آذر نیوند و همکاران،1388(.

روش های پیش تیمار کردن بذر ها می تواند در بهبود کیفیت تولید مؤثر باشد . بذور پرایم 
شده زودتر جوانه زده و مراحل مختلف زیستی خود را نیز سریع تر محقق می  نمایند که به 
موجب آن تطابق طبیعی عوامل زنده تنش زا با مراحل فنولوژیک گیاه هدف تغییر می کند 
و خسارتی که به هنگام هجوم عوامل بیماری زا به بذر های پرایم شده در حال جوانه زنی 
و گیا هان حاصل از آنها وارد می شود، کاهش خواهد یافت. پرایمینگ قدرت جوانه زنی و 

رویش بذر را در شرایط برخورد با تنش افزایش می دهد)برادفورد و همکاران]4[،1990(.

حمید فاتح، عادل سی و سه مرده و مسعود کریمپور در یک آزمایش تاریخ کاشت انتظاری 
و بهاره به عنوان فاکتور اصلی و تیمار های پرایمینگ شامل تیمار شاهد )بدون پرایم(، 
هیدروپرایمینگ، پرایمینگ با کلرید پتاسیم و کلرید کلسیم به عنوان اسموپرایمینگ 
و پرایمینگ با سولفات روی و اسید آسکوربیک به عنوان پرایمینگ غذایی در کرت های 
فرعی قرار دادند. نتایج آزمایش نشان داد که کشت انتظاری در مقایسه با کشت بهاره 
عملکرد بیشتری حاصل نمود، کاهش عملکرد در کشت بهاره عمدتاً ناشی از تعداد دانه 

کمتر در هر بوته و تا حدی کاهش وزن هزار دانه بود.

همچنین نتایج نشانگر تأثیر منفی تیمارهای اسموپرایمینگ بر تعداد بوته در واحد 
سطح، وزن خشک بوته در گلدهی، عملکرد دانه و شاخص برداشت بود، در حالی که 
هیدروپرایمینگ و پرایمینگ با آسکوربات و سولفات روی عملکرد را در هر دو کشت 

انتظاری و بهاره افزایش دادند.

بیتا منصوری و محمدعلی ابوطالبیان در آزمایش پرایمینگ )پرایم شده با آب و پرایم 
نشده( بر روی دو رقم نخود )آزاد و هاشم( نتایج نشان داد که اعمال تیمار پرایمینگ در 

مزرعه سرعت سبز شدن را در هر دو رقم نخود حدود 31 درصد افزایش داد.

محدثه لطیف زاده، محمدعلی ابوطالبیان، محسن زواره و محمد ربیعی در یک پژوهش 
به منظوربررسی پرایمینگ بذر در مزرعه و تاریخ کاشت بر عملکرد لوبیا به عنوان کشت 
از برداشت برنج در مؤسسه تحقیقات برنج رشت اجرا گردید. در کرت های  بعد  دوم 
اصلی تاریخ کاشت )20 مرداد، 30 مرداد و 9 شهریور( و در کرت های فرعی تیمار های 
پرایمینگ در چهار سطح بدون پرایم )شاهد(، پرایم با محلول های اوره، سولفات روی و 

آب معمولی منظور گردید. 
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در این تحقیق صفاتی چون وزن غالف، طول غالف، تعداد دانه در غالف و عملکرد دانه 
در متر مربع اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که تیمار پرایم با سولفات روی وزن غالف 
را افزایش داده است، همچنین در تاریخ کشت اول بلندترین غالف به دست آمد. در مورد 
عملکرد گیاه در تاریخ کشت اول هر سه تیمار پرایمینگ و در تاریخ کشت دوم پرایم با 
محلول سولفات روی توانست به طور معنی داری عملکرد را نسبت به شاهد افزایش دهد.

شکاری فرید، پاک مهر آرش، راستگو مهدی، وظایفی مریم و قریشی نسب میرجلیل 
به منظور بررسی تأثیر پرایمینگ بذور با اسید سالیسیلیک بر پاره ای صفات فیزیولوژیک 
لوبیا چشم بلبلی رقم پرستو، تحت تنش کم آبی، آزمایشی در قالب طرح اسپلیت بلوک 
با سه تکرار در سال 1387 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زنجان انجام دادند. تیمار های 
کم  تنش  ـ  منظم  )آبیاری  در 2 سطح  اصلی  عامل  عنوان  به  آبیاری  آزمایشی شامل 
به عنوان عامل  به وسیله اسید سالیسیلیک،  پرایمینگ  و  بندی(  آبی در زمان غالف 
فرعی در پنج سطح )صفر، 900، 1800، 2700 و3600 میکرو موالر( بود. نتایج حاصل از 
تجزیه واریانس صفات نشان داد که اثر آبیاری و اسید سالیسیلیک بر روی تمام صفات، 
معنی دار بود. از سوی دیگر اثر متقابل آبیاری با اسید سالیسیلیک تنها برای محتوای 
نسبی آب برگ، سرعت فتوسنتز، محتوای کلروفیل a، محتوای کلروفیل کل برگ و 

عملکرد دانه معنی دار بود. 

مقایسه میانگین صفات مورد بررسی نشان داد که محتوای آب نسبی، سرعت فتوسنتز، 
هدایت روزنه ای، محتوای کلروفیل و عملکرد دانه در شرایط تنش کم آبی در مقایسه با 

شرایط آبیاری منظم کاهش، ولی میزان CO2 زیر اتاقک روزنه ای افزایش یافت. 

صفات مذکور در بذور پرایم شده با اسید سالیسیلیک به جز میزان CO2 زیر اتاقک 
دز2700  با  شده  پرایم  بذور  یافت.  افزایش  نشده  پرایم  بذور  با  مقایسه  در  روزنه ای، 
میکروموالر اسید سالیسیلیک محتوای آب نسبی بیشتری به خود اختصاص دادند که 
با افزایش محتوای کلروفیل  این امر محافظت علیه تنش خشکی را بهبود بخشید و 
و هدایت روزنه ای، سرعت فتوسنتز گیا هان حاصله افزایش یافت. بنابراین بذور پرایم 
شده با دز 2700 میکروموالر اسید سالیسیلیک، بیشترین عملکرد دانه )معادل 4424 و 

2475 کیلوگرم در هکتار به ترتیب در تیمار آبیاری منظم و تنش کم آبی( را داشتند.

و  هیدروپرایمینگ  اثرات  مطالعه  به منظور  سیدمحسن  کالت  و نبوی  فاطمه  آگاه 
یک  شوری  تنش  شرایط  در  عدس  رقم  دو  جوانه زنی  شاخص های  بر  اسموپرایمینگ 
آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تکرار در سال 1390 در آزمایشگاه 
تکنولوژی بذر دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی  واحد مشهد اجرا کردند. عوامل 
آزمایش شامل دو رقم عدس )رباط و کیمیا(، سه سطح پرایمینگ )هیدروپرایمینگ و 
اسموپرایمینگ با Nacl و Kcl( و پنج سطح شوری حاصل از Nacl )0، 2، 4، 6 و 8 دسی 
تمامی   شوری  تنش  افزایش  با  که  داد  نشان  پژوهش  این  نتایج  بود.  متر(  بر  زیمنس 
شاخص های جوانه زنی کاهش یافت. تیمار هیدروپرایمینگ، شاخص های جوانه زنی بذر 

را تحت تنش شوری، در هر دو رقم کیمیا و رباط بهبود بخشید.
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مواد و وسایل مورد نیاز برای تیمار بذر
روش تدریس:

• انواع روش ها به صورت کلی با تهیه اسالید یا نوشتن روی تخته نمایش داده شود.
• به سابقه کار اشاره شود و روی اهمیت و ضرورت آن تأکید گردد. هنر معلم در 
ایجاد انگیزه در فراگیران برای فراگیری است. برای رسیدن به این هدف هر معلمی  

روش خواص خود را دارد. به مرجعیت معلم باور داریم. 
بیشتر  ما سازگاری  اقلیمی  و ساختار خاک کشور  با ویژگی های  • روش هایی که 

داده شود.  بیشتری  توضیح  و  دارند، تشریح شده 
برای شکستن خواب  از تشریح و توضیح روش غیر مرسوم مثاًل روش هایی که   •

برسد. به گوش هنرجو  تا  ذکرشود  اجتناب گردد و صرفاً  بذر ها هستند 
• سعی شود اصطالحات و واژگان علمی به کار برده شود تا ملکه ذهن هنرجویان شود. 
بدیهی است که نباید محفوظات معیار اصلی در سنجش و ارزیابی فراگیران قرار گیرد.

• در توجیه عملکرد ناشی از پیش تیمار می توان به استقرار سریع و مطلوب گیا هان و 
استفاده بیشتر آنها از عناصر غذایی، رطوبت خاک و تشعشع خورشیدی اشاره داشت.
• نیاز به اشاره کردن به تلقیح بذر1 نمی باشد. این تیمار در مبحث بعدی آورده شده است.
• همچنین نیاز به سایر پرایم ها ازجمله فیزیکی و مغناطیسی نمی باشد مگر مورد پرسش 

کالس باشد.
نیترات، روی  پتاسیم  اوره،  )آب مقطر، نمک خوراکی،  را  نامبرده  مواد  از  هریک   •
سولفات و ...( به هنرجویان نشان داده و اجازه دهید ضمن مشاهده، آنها را لمس کنند.
• این مواد باید در واحد آموزشی موجود باشد. در غیر این صورت حتماً برای جلسه 
آینده سفارش خرید داده شود تا هنرجویان در تهیه محلول ها دچار مشکل نشوند. نیازی 
به تهیه تمام مواد نیست اما وجود حداقل 4 ماده از ترکیبات اشاره شده ضروری است.

مواد و وسایل مورد نیاز برای تیمار بذر را تهیه کند
نکات آزمایشگاهی:

از فراگیران بخواهید که برای کار در آزمایشگاه آماده شوند. پوشیدن لباس مناسب، همراه داشتن 
نوشت افزار، حضور به موقع و منظم در آزمایشگاه از جمله ضرورت های این آمادگی است.

مقررات کار در آزمایشگاه را یاد آور شده و رعایت دقیق آنها را به خصوص موارد مرتبط 
با ایمنی و بهداشت را نظارت کنید.

نام و هدف از آزمایش را روی تخته بنویسید. ابزار، مواد و وسایل مورد نیاز را به دقت 
لیست کنید. مراحل انجام آزمایش را یادداشت کنید. به طول مدت انجام آزمایش توجه 

داشته باشید و سعی کنید فراگیران را دقیق و وقت شناس تربیت نمایید.
برای وزن کردن مواد جامد از یک ظرف تخت مثل پتریدیش یا یک تکه کاغذ تمیز و 
صاف استفاده کنند. آن را روی ترازو بگذارند. نظارت کنید که سنجۀ ترازو، صفر باشد. 
چگونه پارسنگ کردن را یادآور شوید و روش برداشت و وزن کردن را ابتدا خودتان 
نمایش داده و انجام آن را از گروه ها بخواهید. تذکر دهید که در آزمایش سرعت خوب 

است اما دقت خوب تر و الزامی می باشد.
ـ 1  bio-priming
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تذکر داده شود بیشتر از مقدار مورد نیاز، ماده را از ظرف آن خارج نکنند تا مجبور به 
بازگرداندن آن به ظرف نباشند. رعایت این نکته از یک سوی باعث افزایش دقت فراگیر 
کاهش  را  استفاده  مورد  ماده  ناخالص شدن  آلوده  یا  احتمال  دیگر،  از سوی  و  شده 

می  دهد. اگر از قاشق مخصوص )اسپاتول( 
استفاده می  کنید، قاشق  های آغشته به مواد 

گوناگون را برای یکدیگر استفاده نکنید.
رعایت این اصول به نوع ماده و ارزش مادی 
آن هیچ ربطی ندارد بنابراین به دقت رعایت 
آنها را نظارت و در مورد ضروری تذکر دهید. 
برخی  در  حرفه ای  غیر  مهارت های  تقویت 
موارد از مهارت های فنی مهم تر است. منظم 
بودن،  شناس  وقت  داشتن،  دقت  بودن، 
رعایت نوبت، احترام به حقوق دیگران و ... از 

جمله این مهارت هاست که هنر آموزان محترم بایستی در ضمن کار با هنرجویان ایجاد 
و تقویت نمایید. 

برای وزن کردن مایعات نیز می  توانند از بشر استفاده کنند. برای ساختن محلول بهتر 
است از ظروف شیشه ای مدرج با د هانۀ باریک مثل بالن کف تخت یا ارلن استفاده کنند 

تا هنگام هم زدن محلول با مشکل سرریز شدن مواجه نشوند. 
برای اندازه گیری حجم مایعات از ظروف شیشه ای مدرج مانند استوانۀ مدرج یا بشر 
استفاده کنند. هرچه درجه  ها ریزتر باشند، اندازه گیری شما دقیق تر خواهد بود. مایعاتی 

که بخار می شوند را زیر هود اندازه گیری کنید.

درصد وزنی، میزان گرم مادۀ حل شونده در کل وزن محلول را گزارش می  کند. این 
ویژگی بیشتر روی محصوالت تجاری درج می  شود. مثل الکل صنعتی 96درصد که به 
معنای 96 گرم الکل به ازای 4 گرم آب مقطر در هر 100 گرم از محصول است. اما 
در محلول سازی کاربردی، در آزمایشگاه  ها بیشتر از روش  های زیر برای بیان غلظت 

محلول و محاسبۀ آن استفاده می  شود.

درصد وزنی/ حجمی:
که به اختصار درصد وزنی نیز گفته می  شود اولین روش بیان کمی  محلول با غلظت 
مشخص، محلول درصد جرمی  )وزنی( است. در این حالت جرم مشخصی از حل شونده 
در حجم معینی از حالل، حل شده است به طوری که حجم کل محلول یعنی حل شونده 

و  حالل،100 سی سی   گردد.)سی سی= میلی لیتر(

روش  های محاسبۀ غلظت محلول
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بذر را تیمار کند

موالریته:
این  لیتر محلول.  ماده حل شونده در یک  تعداد مول  های  با  است  برابر  یک محلول 
روش بیان غلظت، بیشترین کاربرد را در محلول سازی ها دارد. یک مول دارای تعداد 
1023×6/02 مولکول )عدد آووگادرو( از آن ماده است. برای اینکه تعداد مولکول  های 

ماده را در محلول اندازه بگیریم از مفهوم جرم مولی استفاده می  کنیم.

روش تدریس:
• با بیان ساده و روشن انواع محلول ها تشریح گردد.

• ترکیبات ضمن تدریس تهیه و به رؤیت هنرجویان برسد. این موضوع کمک می کند 
تا هنرجو با واقعیت عینی سروکار داشته باشد نه محفوظات ذهنی.

تا حد  نداشتید،  گیر  مقطر  آب  دستگاه  که  در صورتی   •
امکان اقدام به تهیه آب مقطر با طراحی یک سیستم ساده 
و عبور  با یک خروجی  مثاًل جوشاندن آب در یک ظرفی 
دادن بخار خارج شده از خروجی از یک شلنگ برای سرد 
کردن بخار و تبدیل آن به مایع و جمع آوری آب مقطر در 

نمایید. ظرف دیگر 
• جدول تناوبی را نمایش دهید. مختصری )تا حد ضرورت 

درس( در مورد جدول توضیح دهید.
• پیدا کردن جرم اتمی  برخی از عناصر را به هنرجویان 

کنید. واگذار 
• محاسبه وزن مولکولی یا موالر چندین ترکیب دیگر را به هنرجویان واگذار کرده 

و صحت محاسبه آنها را مورد بررسی قرار دهید. 
• تاحد امکان از بیان عدد »  آووگادرو« بپرهیزید.

روش تدریس:
• هنرجویان را به تدریج با مبانی پژوهش های میدانی آشنا کنید.

• دلیل یا دالیل تصادفی بودن بذر و یکسان بودن شرایط را از هنرجویان بخواهید 
و سعی کنید. قبل از ارائه درس، مطالب از خود هنرجویان استخراج گردد. و بحث 

گروهی گذاشته شود.
• سایر عوامل نامساعد یا به هم زننده یکنواختی را به بحث بگذارید. 

نیاز به طرح موضوع تکراری نیست اما سعی کنید تا حد امکان هنرجویان را با روش 
تحقیق در حد خودشان آشنا کنید. تاحد ممکن واژگان و اصطالحات علمی  را به کار 

ببرید بدون آنکه مجبور به شکافتن آن باشید.
• خواسته خود مبتنی براهداف آموزش به صورت دقیق تر و تا حد امکان در قالب 

مشخصی از هنرجویان بخواهید.
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مشاهده عملکرد فراگیران در فرایند تیمار کردن:
ابزار و مواد تیمار، فعال بودن در آماده کردن بذر، وزن کردن  دقیق بودن در کاربرد 
با گروه، رعایت نظم، پوشیدن  دقیق مواد و بذر، فعال بودن در محاسبات، هماهنگی 

لباس مناسب، پیگیری انجام تکالیف و...

ارزیابی نمونه کار انجام شده:
تطابق نمونه بذر تیمار شده با شاخص های تعیین شده

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

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

                       شاهد                              هیدروپرایمینگ                  هالوپرایمینگ

• واگذاری تحقیقی در مورد اثرات و سوابق خیساندن می تواند به تفهیم مطلب و 
اهمیت آن کمک کند. 

• ضمن تشریح اهمیت هالوپرایم و شرایط کاربرد به ویژه در شرایط خشک و شور، 
فرایند عملیات را یادآور شوید.

• در آزمایشگاه، مقررات کار را یادآوری کرده و کار گروهی را تشویق و مدیریت فرمایید.

• ادامه کار با محلول های دیگر مثاًل پتاسیم کلرید در خانه یا خوابگاه قابل توصیه است.
• برای درک بهتر موضوع از خاک هایی با شوری مختلف استفاده کنید. در این صورت 

میزان شوری خاک را قباًل تعیین کنید تا مزیت کار مشخص گردد.
• واگذاری پژوهشی در مورد هالو پرایمینگ در گیا هان مختلف می تواند بسیار مفید باشد.

ارزشیابی
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فصل 4
راهنمای تدریس ضدعفونی بذر

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

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

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

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

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

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

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

بهداشت آشنا شده و به کار می بندند.

ابزار و تجهیزات:
توضیحاتتعدادمشخصات فنیتجهیزاتردیف

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

ضدعفونی بذر
نوع درس: نظری ـ عملی

اهداف رفتاری

ساعت کار
ساعتنوع

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

اجزای بسته آموزشی:
فیلم:

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

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

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

به صورت پاورپوینت تهیه می شود.

ساعت تدریسعنوان شایستگی

2ضد عفونی بذر و اهمیت آن را تشریح کند.

2مفهوم سم و اهمیت آن را تشریح کند.

1سموم ضد عفونی کننده بذر را فراهم کند.

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

2بذر را برای ضد عفونی آماده کند.

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

4بذر ها را ضد عفونی کند.

16جمع

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

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

بودجه بندی کار

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

آماده کردن مواد ضدعفونی

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

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

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

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

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

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

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

کرده و وارسی کنید.

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

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

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

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

را انجام دهید.

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

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

بذرهای کم و محدود توصیه می شود.

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

پرهیز خواهد شد.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دستگاه به طور مرتب کنترل شود.
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ارزشیابی

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

رعایت نظم، پوشیدن لباس مناسب، پیگیری انجام تکالیف.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ابزار و تجهیزات:
توضیحاتتعدادمشخصات فنیتجهیزاتردیف

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

تلقیح بذر
نوع درس: نظری ـ عملی

اهداف رفتاری

ساعت کار
ساعتنوع

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

مواد همراه تلقیح

اجزای بسته آموزشی:
فیلم:

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

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

مربی به صورت پاورپوینت تهیه می شود.

ساعت تدریس  عنوان شایستگی 
4ضرورت تلقیح بذر را تشریح  کند

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

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

بودجه بندی کار

ضرورت تلقیح بذر

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مواد تلقیح کننده بذر را تهیه کند
راهنمای تدریس:

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

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

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

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

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

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

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

نمایند.

گاز نیتروژن
در اتمسفر

باکتری خاکی

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

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

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

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

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

ریزوبیومی از نمونه های بارز آن می باشند.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

وزیکول و یا هیف قارچ باشد.

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

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

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

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

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

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

مورد آزمایش، اثربخشی اتالق می شود.

بذر را برای انجام عملیات تلقیح، آماده کند

روش تدریس:
• در مورد ضرورت آماده کردن بذر برای 

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

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

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

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

و خطرات عدم این، عمل یادآوری گردد.

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

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

شستشوی بذرها قبل از آغشته سازی

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

سفید کردن لباس ها به هنگام لباسشویی استفاده می  کنند.

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

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

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

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

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

بلکه تشویق نمایید.

بذرها را با مواد تلقیحی، تلقیح کند.

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

نام تجاری ردیف
جمعیت مورد نوع باکتریمحصول هدفکود

نحوه مقدار مصرفادعا
مصرف

غالت و حبوبات، نیتروکارا1
107 سلول در آزوریزوبیومسبزی و صیفی

گرم
100ـ10 گرم برای 100 

کیلوگرم بذر
تلقیح 
بذری

107 سلول در آزوریزوبیومدرختان میوهنیتروکارا2

اطراف 4ـ2 گرم برای هر درختگرم
ریشه

108 سلول در ازتوباکتر+ ازوسپیربلومگندم و جونیترازین3

تلقیح 4ـ2 لیترمیلی لیتر
بذری

ازتوباکتر+ ازوسپیربلوم+ گندم و جوبیوفارم4
سودوموناس

108 سلول در 

میلی لیتر
2ـ1 لیتر در 100 

کیلوگرم بذر
تلقیح 
بذری

سوپر 5
نیتروپالس

غالت، حبوبات، 
سبزی، صیفی

ازوسپیربلوم+ سودوموناس+ 
باسیلوس

108 سلول در 

تلقیح 4ـ2 لیتر در هکتارمیلی لیتر
بذری

فسفونیترو 6
کارا

غالت، حبوبات، 
سبزی، صیفی

باسیلوس+ ازتوباکتر+ 
ازوسپیربلوم

1010 سلول 

در گرم
300 گرم برای هر 300 

کیلوگرم بذر
تلقیح 
بذری

غالت، سبزی، نیتروکسین7
107 سلول در ازتوباکتر+ ازوسپیربلومصیفی

میلی لیتر
4ـ2 لیتر برای مقدار 

بذر توصیه شده
تلقیح 
بذری

ازوسپیربلوم+ محصوالت مختلفرشدافزا8
سودوموناس+ باسیلوس

107 سلول در 

محلول 2 لیتر برای هر هکتارمیلی لیتر
پاشی

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

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

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

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

• کاهش مصرف کودهای شیمیایی ازته به 
میزان حداقل 60 درصد

• کنترل بیماری های قارچی خاکزی
• افزایش جذب فسفر خاک

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

• افزایش وزن هزار دانه

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

مصرف کود شیمیایی
افزایش عملکرد  به دلیل  افزایش درآمد   •

محصول در واحد سطح
• دوستدار محیط زیست

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

محل و روش نگهداری بذر

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

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

ارزشیابی



79

فصل 6
راهنمای تدریس کاشت

انعطاف پذیر باشید. در برنامه ریزی تان برای تدریس کمی خالقیت داشته باشید و همیشه از یک برنامه 
سفت و سخت پیروی نکنید.

اما به قول و قرارهای خود کاماًل پایبند باشید.
مراحل مختلف کار هر جلسه را مشخص کنید. این روش معجزه می کند. وقتی بچه ها از مراحل مختلف 

کارهایی که باید انجام بدهند آگاه باشند، بهتر کار می کنند.
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از فراگیران انتظار می رود که پس از کسب شایستگی های این واحد بتوانند:
1 روش کاشت بذر را تعیین کنند.
2 زمان کاشت بذر را تعیین کنند.
3 عمق کاشت بذر را تعیین کنند.

4 بذر را بکارند.
5 عملیات پس از کاشت را انجام دهند.

واژه های کلیدی:
کاشت، روش کاشت، عمق کاشت، زمان کاشت، عملیات پس از کاشت، حبوبات

خالصه محتوا:
در واحد یادگیری کاشت، هنرجویان پس از تعیین روش، عمق و زمان مناسب کاشت، 
حبوبات رایج در منطقه خود را با استفاده از بذرهای آماده شده در مراحل قبل، در 
سطح کم به صورت دستی کشت نمایند، و در فرایند کار، نکات ایمنی و بهداشتی را 

به کار ببرند.

ابزار و تجهیزات:

توضیحاتتعدادمشخصات فنیتجهیزاتردیف

انواع رایج در منطقه16با دسته ترجیحاً جودان و جنس تیغه مرغوببیل1

انواع رایج در منطقه16با دسته ترجیحاً چوبیبیلچه2

انواع رایج در منطقه120به قطر 5  ـ3 و طول 50  ـ40 سانتی مترمیخ چوبی3

2 بنایی نخ یا ریسمان4

انواع رایج در منطقه16ترجیحاً دست ساز با استحکام مناسب ـ دسته بلندشن کش5

انواع رایج در منطقه4پارچه ای50  ـ30 متری فلزی 5  ـ2 متریمتر6

استاندارد با مجوز بهداشت16پالستیکی و پارچه ایدستکش7

استاندارد با مجوز بهداشت16دارای استاندارد ملی ماسک8

استاندارد با مجوز بهداشت16سبک، راحتکفش کار9

کاشت
نوع درس: نظری ـ عملی

اهداف رفتاری

ساعت کار
ساعتنوع

16نظری
24عملی
40جمع
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مواد مصرفی:
انواع بذر حبوبات آماده کاشت، کود دامی  پوسیده، کودشیمیایی پایه، پیش بند

اجزای بسته آموزشی:
فیلم:

فرایند آماده سازی زمین به صورت دستی

انیمیشن:
عمق کاشت با نمایش محاسن و معایب رعایت و عدم رعایت عمق مناسب

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

به صورت پاورپوینت تهیه می شود.

روش تدریس:
کالس را با نام خدا و توکل بر او شروع کنید.

1 تشریح مختصری از انواع بستر و نقش بستر در استقرار گیاه، رشد گیاه، تولید محصول
2 بازدید از بسترهای کشت مناسب و نامناسب در محدوده واحد آموزشی و فراهم 

کردن بحث گروهی

بودجه بندی کار

تعیین روش کاشت بذر

ساعت عنوان شایستگی 

2انواع روش هاي کاشت را شرح دهد

2عوامل مؤثر در انتخاب روش کاشت حبوبات را شرح دهد

6روش مناسب کاشت بذر را تعیین کند

2عوامل مؤثر در تعیین زمان کاشت را تشریح کند

6زمان مناسب کاشت حبوبات در منطقه را تعیین کند

2عوامل مؤثر در انتخاب عمق مناسب کاشت را تشریح کند

6عمق مناسب کاشت را تعیین کند

14کاشت بذر در سطح مزرعه را انجام دهد

40جمع
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3 در گروه بندی هنرجویان تا حد امکان اجازه دهید افراد خود به انتخاب اعضا بپردازند.
مورد  نوع حبوبات  واحدآموزشی،  امکانات  اقلیمی،  به شرایط  توجه  با  به هرگروه   4

کاشت، مقداری زمین اختصاص داده شود.
5 از آنجایی که این قطعه زمین تا برداشت محصول دراختیار همان گروه خواهد بود، 

مشخص کردن حدود و نصب تابلو سفارش گردد.
6 ابزار و وسایل تا حد امکان استاندارد باشد و رعایت اصول ایمنی و بهداشتی به دقت 

مورد ارزیابی قرار گیرد.
7 توجه به انجام کار، به صورت گروهی باشد و تمام افراد گروه مشارکت داشته باشند. 
نقل سفارشات  رابطه  این  به حفاظت آب، خاک و مواد مصرفی شود. در  8 توصیه 

اولیای دین، سبب تقویت باورهای دینی و علمی می گردد.

• گفتگوهای کالسی به ترتیبی مدیریت شود که مزایا و معایب روش بذرپاشی از 
مجموعه مباحث استخراج و دسته بندی گردد.

• اجازه داده شود افراد نظرات یکدیگر را نقد کرده و یا تحلیل نمایند.
برای بیان روش های کاشت:

• با ترسیم شکل انواع روش های کاشت 
با تأکید برحبوبات، تقسیم بندی و تفاوت 

آنها تفهیم شود.
در  حبوبات  کاشت  روش های  انواع  از   •
منطقه به همراه هنرجویان بازدید نمایید.

• علت رواج یا غالب شدن یک یا برخی 
از روش ها در منطقه، به بحث و گفتگو 
گذاشته شود. جمع بندی نظرات صورت 

گیرد و در این جمع بندی موارد فنی و کاربردی مشخص تر بیان گردد.

عوامل مؤثر در انتخاب روش کاشت:
• در همه مراحل )شروع،ادامه،پایان( یاد و نام خداوند حکیم ساری و جاری باشد.

• یک یا دو عامل از عوامل مؤثر در تعیین روش کاشت را عنوان کنید و در تخته 
)تابلو( درج نمایید. بقیه عوامل را به طور مستقیم نام نبرید بلکه با راهنمایی های غیر 

مستقیم و ایجاد سؤال از فراگیران استخراج کنید.

خداوند متعال می فرماید: »  إِنّا ُکَلّ َشیٍء َخَلقناُه بَِقَدٍر«. )قمر ، 49( یعنی ما هر چیز را »  به 
اندازه« خلق کردیم. پس هر چیز مقدار و حدودی دارد و بایستی به طور صحیح و درست 
بهره برداری شود تا نابود و منهدم نگردد. چرا که این سرمایه های طبیعی میراث گذشتگان 
نیست بلکه موهبت الهی است که گذشتگان از آن استفاده کرده و آیندگان نیز در آن 

سهیم هستند. خود را امانت دار آیندگان بدانیم و امانت دار خوب و امینی باشیم.
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• اجازه دهید در مورد هریکی عوامل بحث شود تا در نهایت رد یا قبول گردد. پس 
از به نتیجه رسیدن یا قطعی شدن اثر عامل، آن را به لیست اضافه کنید.

• این در اختیار شماست که برحسب شرایط و عوامل، به هر گروه، یکی، تعدادی یا 
تمامی حبوبات قابل کاشت در منطقه را واگذار کرده و بخواهید در مورد عوامل مؤثر در 
انتخاب روش یا روش های کاشت آن در منابع علمی، سایت ها و سایر منابع در دسترس 

مانند مراکز تحقیقاتی، کارشناسان خبره و ...، جستجو کنند.
• می توانید قبل از طرح این درس این تحقیق را واگذار کرده و ضمن درس، نتایج 

به دست آمده را ارزیابی نمایید.
استعداد  دهید  اجازه  و  دهید  مشاوره  مطالب،  گردآوری  یا  تحقیقات  انجام  در   •

فرزندان این آب و خاک شکوفاتر گردد.
• برای بررسی و تحویل نهایی تحقیق، زمان بندی کرده نهایت سعی خود را انجام 

دهید تا طبق زمان بندی پیش بروید. هنرجویان باید قاعده مند عمل کنند.
• در معرفی منابع معتبر، سایت های علمی، مجالت تخصصی به هنرجویان کمک کنید.

مروری بر دانسته ها:
... فواصل مناسب بین ردیف های کاشت و بین بوته ها در روی ردیف کاشت، تعیین کننده 
فضای رشد قابل استفاده هر بوته می باشد. تراکم مناسب و توزیع متعادل بوته ها در 
واحد سطح، موجب استفاده بهتر از رطوبت و مواد غذایی و نور گردیده و موجب افزایش 
عملکرد می شود. همچنین زمان مناسب کاشت باعث می شود که گیاه از شرایط محیطی 
استفاده بهتر و بیشتری بنماید و دوره گل دهی آن کمتر با حرارت های باال برخورد نماید 
لذا به منظور تعیین اثر تیمارهای مختلف فاصله ردیف، تاریخ کاشت و فاصله بوته بر 
عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چیتی آزمایشی در ایستگاه تحقیقاتی ................. در سال 

.................... انجام گردید.

خصوصیات  و  عملکرد  بر  کاشت  روش  و  کاشت  تاریخ  اثرات  بررسي  به منظور   ...
مرتبط با آن در دو رقم لوبیا، آزمایشي طي سال زراعي ........... در مزرعه تحقیقاتي 
روش  دو   ،.................. کاشت  تاریخ  سه  شامل  تحقیق  پذیرفت.  انجام   ......................
کاشت شامل فارویي و کرتي براي دو رقم لوبیاي قرمز ناز و چیتي تالش بود. آزمایش 

.................. صورت  به 

... کاشت نخود در نواحي غرب کشور معمول و متمرکز است و استان کردستان از نظر 
کشت دیم نخود سیاه تیپ دسي، رتبه اول را در کشور دارد. در این تحقیق روش کاشت 
از:............................  عبارت اند  که  منطقه  در  موجود  کار  بذر  نوع  پنج  و  پاش  دست 

جهت کاشت نخود سیاه دیم مورد ارزیابي فني قرار گرفتند.....................
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عوامل مؤثر در تعیین زمان کاشت

• در مورد اهمیت رعایت زمان مناسب و به طور کلی وقت شناسی طرح موضوع بفرمایید.
• به صورت مختصر اما در حد نیاز، اقلیم و تفاوت آن را با شرایط جوی لحظه ای ارائه 
مطالب کرده و سعی کنید با ذکر مثال هایی، هنرجویان را با مفهوم اقلیم و نقش آن 

در برنامه ریزی های مدت دار آشنا کنید.
• برای هریک از عوامل ذکر شده، یک تا چند مصداق از طریق گفتگوهای مدیریت 

شده، کشف کنید تا فرایند یادگیری را بهبود بخشید.
از  برخی  درضمن  کنید.  بیان  را  دیرهنگام  و  به موقع  هنگام،  زود  تعریف کشت   •

عوامل که زارع مجبور به کشت دیرهنگام و یا زودهنگام می شود را مطرح کنید.
مناسب  تاریخ  به  تحقیق هر چند محدود،  و  پژوهش  با  اجازه دهید هنرجویان   •

کاشت دست یابند.
• با ترتیب دادن گردش علمی در منطقه، نمونه هایی از نتایج رعایت و عدم رعایت تاریخ 
مناسب کاشت را پیدا کرده و به تحلیل آن بپردازید. در این تحلیل سعی کنید شنونده 

باشید و با طرح سؤاالتی چالش برانگیز، قدرت تحلیل هنرجویان را افزایش دهید.
به  و  مادام العمر(  )یادگیری  باشید  جدید  تحقیقاتی  یافته های  پیگیر  همواره   •

فراگیران چگونه یادگیری را، یاد دهید.

مروری بر دانسته ها:

اصوالً معرفي یک تاریخ کاشت مناسب براساس خصوصیات فیزیولوژیکي به دلیل تغییر 
در استقرار گیاه و یا عواملي نظیر آفات و بیماري ها، مرگ و میر و غیره مشکل مي باشد. 
اما تاریخ هاي توصیه شده، به طور معمول که از نتایج آزمایشات به زراعي معتبر حاصل 
مي شوند، قابل اعتماد هستند. با رعایت تاریخ هاي مناسب کاشت، حصول عملکرد باال  
قابل انتظار است. به همین ترتیب میزان کاهش عملکرد، در اثر هر هفته تأخیر از تاریخ 

مناسب کشت را می توان تا حدودي تخمین زد.

از عوامل مهم تعیین کننده عملکرد لوبیا چشم بلبلی، رعایت تاریخ کشت مناسب می باشد. به طور 
کلی عوامل اقلیمی مثل دما، بارندگی، طول روز، باد و غیره و عوامل غیراقلیمی مثل آفات، امراض، 
علف های هرز، پرندگان، اقتصاد تولید و غیره بر انتخاب تاریخ کشت مؤثر هستند )مظاهری و مجنون 
حسینی، 2005(. تأخیر در کشت، طول دوره رشد رویشی و زایشی لوبیا چشم بلبلی را کوتاه کرده و 
عملکرد را کاهش می دهد که می توان علت کاهش عملکرد دانه در کشت دیرهنگام را به مواجهه رشد 
رویشی گیاه با گرمای شدید فصل و در نتیجه کاهش طول دوره رشد رویشی، تولید اندام های رویشی 
کمتر، کاهش اسیمیالسیون، گلدهی زودهنگام، افزایش ریزش و عقیم ماندن گل ها و کاهش اجزای 
عملکرد دانه نسبت داد )سریالنا و همکاران، 1997(. افشارمنش )1998( در یک آزمایش دو ساله 
در جیرفت در مورد لوبیا چشم بلبلی نشان داد که باالترین میزان عملکرد دانه )2/94 تن در هکتار( 

از تاریخ کشت 20 تیر و کمترین آن )1/78 تن در هکتار( از تاریخ کشت 19 مرداد حاصل گردید.
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نمونه تحقیق از تحقیقات ارایه شده در همایش ملی حبوبات
اثرات دما و عمق کاشت بر سبز شدن گیاه نخود رقم هاشم

یوسفي داز مینا1، سلطاني افشین2، اکرم قادري فرشید3، زینلي ابراهیم4 و سرپرست رمضان5
1، 2، 3، 4ـ دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعي گرگان، 5ـ مرکز تحقیقات کشاورزي گرگان، گلستان

چکیده:
این مطالعه به منظور بررسي اثر عمق کاشت )3، 6، 9 و 12 سانتي متر( و دما ) 10، 15، 20، 
25، 30 و 35 درجه سانتي گراد( بر سبز شدن نخود صورت گرفت. نتایج حاکي از آن بود 
که در همه عمق ها با افزایش دما از 10 تا 32 درجه سانتي گراد درصد سبز شدن ثابت بود و 
در دماي باالتر از آن درصد سبز شدن کاهش یافت. سرعت سبز شدن نیز در همه دماها با 
افزایش عمق کاشت کاهش یافت ولي در دماهاي باالتر این کاهش سرعت با افزایش عمق 
کاشت بیشتر بود. مشخص شد که در دماهاي پایین بر خالف دماهاي باالتر، عمق کاشت 
کمتر نسبت به عمق کاشت بیشتر بهتر است و دماي 20 و 25 درجه سانتي گراد و عمق 

کاشت 3 تا 6 سانتي متر براي سبز شدن و استقرار گیاهچه نخود مناسب تر مي باشند.

مقدمه:
پیش  بیني زمان سبز شدن، انتخاب تاریخ کاشت مناسب و استقرار سریع و کامل گیاهچه ها الزمة 
یک زراعت موفق است و از آنجایی که این موارد به شدت تحت تأثیر عوامل محیطي مانند دما و 
رطوبت خاک قرار مي گیرند )جاکوپسن و باچ، 1998؛  سفلدت و همکاران، 2002(. بنابراین درک 
اساسي از سبز شدن و عوامل محیطي مؤثر بر آن در گیاهان زراعي ضروري مي باشد. عمق کاشت نیز 
به دلیل تأثیر زیادي  که بر سبز  شدن و استقرار گیاهچه دارد در کشاورزي بسیار حائز اهمیت است. 
رطوبت ناکافي و کاشت عمیق از مهمترین عواملي هستند که باعث سبز  شدن نامناسب گیاهچه 
مي گردند )تریپلت و همکاران، 1960(. الزمة تولید و مدیریت زراعي خوب انتخاب یک رقم مناسب 
با مقدار بذر کافي به همراه ترکیب زمان و عمق کاشت مناسب است )مهدي و همکاران، 1998(. لذا 

این تحقیق به منظور بررسي دما و عمق  کاشت بر سبز شدن بذور نخود صورت گرفت.

عوامل مؤثر در انتخاب عمق مناسب کاشت

• عوامل مؤثر برعمق کاشت را با ذکر مثال های عینی مورد بحث قرار دهید. نیازی 
نیست تمام عوامل را شما نام ببرید بلکه بایستی از دل مباحث گروهی استخراج کنید.
• از ذکر یک عدد در مورد عمق کاشت پرهیز شده و توجه به عوامل مؤثر، معطوف گردد.

• مفهوم خاک های سنگین و سبک و تأثیر آنها بر عمق کاشت را بیان کنید. این 
برای  گیرد.  لمس خاک صورت  و ضمن حداقل  مزرعه  در سطح  در گردش  عمل 
تحقق بهتر اهداف، با مدرس درس آب و خاک و گیاه که همزمان با این درس ارایه 

می گردد، هماهنگی شود. 
• برای درک بهتر از اهمیت رعایت عمق کاشت، ترتیب دادن آزمایشی در حد گلدان 

با عمق کاشت مختلف )سایر شرایط یکسان( توصیه می گردد.
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• برای انجام فعالیت های پژوهشی و مطالعاتی برنامه ریزی کنید.
• برنامه ریزی به ترتیبی باشد که هنرجویان، عمق کاشت تمام حبوبات حداقل در 

شرایط فرضی را به دست آورند.
• برای سنجش صحرایی اثر سبکی و سنگینی خاک بر عمق کاشت، هنرجویان را 

راهنمایی کنید.
• نمونه هایی از کاشت در عمق مناسب را از خاک درآورده مورد مطالعه صحرایی 

قرار دهید.
• در بررسی اثر ویژگی های گیاهی بر عمق کاشت، هریک از ویژگی ها به طور عملی 
)تشریح اندام و خصوصیات( انجام شود. همچنین مفهوم شناسنامه گیاه و چگونگی 

شکل گیری آن بیشتر توضیح داده شود.
• از ذکر موارد دیگری که برای فراگیر قابل لمس نیست تا حد ممکن اجتناب شود.

مروری بر دانسته ها:

عوامل مؤثر در تعیین عمق کاشت
با دو عامل خاک و گیاه مورد  رابطه  را می توان در  عوامل مؤثر و تعیین کننده عمق کاشت 

بررسی قرار داد.

عامل خاک:
خاک های دارای بافت ریز سخت تر و مقاوم تر از خاک های دارای بافت درشت بوده و مقاومت فیزیکی 
بیشتری در مقابل خروج جوانه نشان می دهند. در نتیجه بایستی عمق کاشت بذر را در خاک های 
سنگین کمتر از خاک های سبک انتخاب کرد. افزون بر این، خاک های سبک مقدار زیادی آب در 
خود نگه نداشته و سطح آنها به سرعت خشک می شود. از این نظر عمق کاشت را در خاک های سبک 
بیشتر می گیرند. در شرایط دیم نیز که رطوبت خاک کم و غالباً الیه سطحی خاک خشک است، عمق 

کاشت بذر را کمی  )1 تا 2 سانتی متر( بیشتر از شرایط کشت آبی انتخاب می کنند.
در  را  بذر  کاشت  عمق  می باشد.  نیز  حرارت خاک  تابع  بذر  سبز شدن  و  زدن  جوانه  سرعت 
خاک های سرد کمتر می گیرند تا طول زمان الزم برای خروج جوانه و سبز شدن را کاهش دهند 
و از شدت تأثیر سرما بکاهند. روش کاشت نیز بر انتخاب عمق کاشت اثر می گذارد. در روش 
آبیاری غرقابی که خاک سله می بندند، می بایستی سطحی تر کاشت تا بذر در جریان سبز شدن 

با مقاومت کمتری روبرو باشد.

عامل گیاه:
بذرها را از نظر خروج لپه از خاک طی جریان سبز شدن به انواع اپیجیل و هیپوجیل تقسیم 
می کنند. به طورکلی، بذرهایی که به طریق اپیجیل سبز می شوند می بایستی در عمق کمتری 
نسبت به بذرهایی که به صورت هیپوجیل سبز می شوند کشت گردند تا خروج لپه ها از خاک با 
مقاومت کمتری روبرو باشد. اندازه بذر نیز در عمق کاشت مؤثر است. هرچه بذر بزرگ تر باشد 

ذخیره غذایی زیادتر و گیاهچه بزرگ تری داشته و می تواند از اعماق بیشتری سبز شود.
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• مرور اجمالی برای یادآوری مطالب پیش آموخته و کاربست آنها در عملیات کاشت 
ضروری است.

• فراگیران هر گروه، بایستی حداقل یکی از حبوبات فصل سرد )نخود، عدس، باقال( 
و یکی از حبوبات فصل گرم )لوبیامعمولی، ماش، چشم بلبلی( را کشت نمایند. ترتیبی 

داده شود که تمام حبوبات قابل کاشت در منطقه، مورد کشت و کار قرار گیرد.
• سعی شود در انتخاب روش، زمان، عمق، مقدار بذر )تراکم بوته در واحد سطح( به 

یافته های پژوهشی فراگیران که به تأیید شما رسیده است، مراجعه شود.
• مطلوب آن است که تمام فراگیران تمام روش ها )بذرپاشی، خطی کاری، کپه کاری، 
انجام دهند. درصورتی که چنین کاشتی شدنی نبود، ترتیبی  ...( را  ردیف کاری و 

اتخاذ کنید که تمام روش با توزیع بین گروه انجام گردد.
• مدیریت گروه ها و مدیریت اجرایی عملیات را به طور مستقیم انجام دهید.

کار  تشکیالت  ساماندهی  و  سرگروه  انتخاب  نظارت،  و  مدیریت  سهولت  جهت   •
گروه ها را به مورد اجرا، قرار دهید.

• هماهنگی برای تأمین نیازهای مربوط به کاشت )زمین، آب، حمل و نقل و ...(، از 
قبل انجام شود تا حداکثر بهره وری از امکانات و زمان صورت گیرد.

• به ترتیبی مدیریت کنید که مزرعه عملیاتی بچه ها تبدیل به مزرعه نمونه منطقه 
گردد. به ترتیبی که به عنوان نمونه موفق و علمی مورد استفاده در آموزش کشاورزان 

بومی در غالب طرح های »  مدرسه در مزرعه«، واقع گردد.

کاشت بذر حبوبات در سطح مزرعه

دقت کنید انتخاب سطح مزرعه یا وسعت عمل، نوع حبوب و رقم آن و تمام متغیر ها، 
به دست شماست چرا که این برنامه مرجعیت معلم را به رسمیت می شناسد لذا توجه 
کنید که دست نیافتن فراگیران به نتیجه مطلوب، آنها را نسبت به کشاورزی و به طور 

کلی »کار علمی« بدبین خواهد کرد.

توجه

زمان  )در  بود  دقیق  برخدا،  توکل  باورمندی،  مفاهیمی  چون  کاشت،  در ضمن   •
القا گردد. سعی شود به همان مقداری که  کاشت، عمق کاشت، فواصل کاشت...( 
کار علمی  و فنی مبتنی بر دانش و پژوهش صورت می گیرد، فراگیران از خرافات و 

باورهای نادرست دور و به تفکر انتقادی و سیستمی  نزدیک شوند.
• کارگروهی را ترویج کنید و روحیه همیاری آنها را در عین رقابت، باال ببرید.

• از فراگیران بخواهید که در زمان کاشت، موارد و مراحل را به دقت ثبت و ضبط 
کنند. مستندسازی هم تمرینی برای تهیه مقاله و گزارش خواهد بود و هم اینکه 

معیاری برای ارزیابی )بررسی کارپوشه ها( فراهم خواهد کرد.



88

ارزشیابی

مشاهده عملکرد فراگیران در فرایند ضد عفونی بذر:
و  هماهنگی  کاشت،  فواصل  و  عمق  دقیق  رعایت  بذر،  از  حفاظت  دقت،  )سرعت، 

همکاری با افراد گروه و...(

ارزیابی نمونه کار انجام شده:
سنجش مقدار بذر مصرفی با آنچه که باید مصرف می شد، وارسی فواصل کاشت، باز 
بینی نمونه عمق کاشت، بررسی تراکم ایجاد شده پس از رویش، مرتب بودن مزرعه 

)جوی ها، جویچه ها(

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

فرم های چک لیست:
سنجش فراگیران در فرایند انجام عملیات.
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فصل 7
راهنمای تدریس سله شکنی

در کالس از تجربه یادگیری » میان نسلی« استفاده کنید. از پدر و مادر ها، خبرگان و رهبران محلی، 
کشاورزان کار آزموده و ...، برای حضور در کالس یا سر مزرعه دعوت کنید.

این روش برای هر دو طرف مفید است.
مطالب  از  بدهید  یاد  دانش آموزان  به  بشود.  کتاب درسی  به  محدود  شما  آموزش  برنامه  ندهید  اجازه 
گوناگون استفاده کنند. یعنی آموزش برمبنای استفاده از منابع. تحلیل و گزارش  آن به کالس را بخواهید.

آموزش نباید تک بعدی باشد.
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از فراگیران انتظار می رود که پس از کسب شایستگی های این واحد بتوانند:
1 زمان سله شکني را تعیین کنند.
2 روش سله شکني را تعیین کنند.

3 سله شکني را انجام دهند.
4 پس از سله شکني، عملیات تکمیلي را انجام دهند.

واژه های کلیدی:
سله، سله شکني، عملیات داشت، حبوبات

خالصه محتوا:
در واحد یادگیری سله شکني دستی، هنرجویان با مفهوم سله، عوامل به وجود آورنده و 
تشدیدکننده، زمان و روش سله شکني، آشنا شده و با استفاده از ابزارهای ساده ای مانند: 
بیل، کج بیل )فوکا(، چنگک، بیلچه و شفره در زمان و شرایط مناسب با رعایت اصول ایمنی و 
بهداشتی اقدام به سله شکني می کنند. پس از سله شکني عملیات تکمیلی را انجام می دهند.

ابزار و تجهیزات:

توضیحاتتعدادمشخصات فنیتجهیزاتردیف

با دسته ترجیحاً جودان، صیقلی، صاف و بیل1
انواع رایج در منطقه16بلند، جنس تیغه مرغوب

انواع رایج در منطقه16با دسته ترجیحاً چوبیبیلچه2
استاندارد با مجوز بهداشت16پارچه ایدستکش3
استاندارد با مجوز بهداشت16دارای استاندارد ملی ماسک4
استاندارد با مجوز بهداشت16سبک، راحتکفش کار5
16دسته بلند با تیغه مرغوبکج بیل6
16انواع معمول موجود در منطقهچنگک دسته بلند 7
16انواع معمول موجود در منطقهچنگک دسته کوتاه8
16ترجیحاً ساخت سنتی با عرض دهانه متوسطشفره9

سله شکني
نوع درس: نظری ـ عملی

اهداف رفتاری

ساعت کار
ساعتنوع

10نظری
15عملی
25جمع

سله شکني
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مواد مصرفی: ندارد.

اجزای بسته آموزشی:
فیلم:

1 سله شکني ماشینی
2 سله شکني دستی در وضعیت های مختلف

انیمیشن:
• فرایند تشکیل سله

• اثرات سله )عدم نفوذهوا، عدم نفوذآب(
• عدم خروج جوانه، پاره شدن ریشه

• شاخص های زمان مناسب و نامناسب زمان سله شکني
• اثر آبیاری در شکستن سله

• لوله های مویینه، شکستن لوله، حفاظت آب خروجی
اسالید:

تصاویر، نمودار ها، جداول، نکات مهم نظری و مراحل اجرایی و ... که توسط مربی به صورت 
پاورپوینت تهیه می شود.

بودجه بندی کار

ضرورت و اهداف سله شكني

ساعت تدریسشایستگی 
2ضرورت و اهداف سله شکني را شرح دهد.

4زمان سله شکني را تعیین کند.
2انواع روش هاي سله شکني را تشریح نماید.
4روش مناسب سله شکني را تعیین نماید.

8سله شکني را انجام دهد.
4پس از سله شکني عملیات تکمیلي را انجام دهد.

1نکات ایمني و بهداشتي را رعایت نماید.
25جمع

روش تدریس
• با تشریح اجزای خاک، مختصری از شکل گیری ساختمان خاک و اهمیت آن بیان شود.
• چگونگی متالشی شدن دانه بندی یا ساختمان خاک در اثر برخورد قطره های تند 
آب )باران( و یا شدت جریان آب سطحی تشریح شود و اهمیت تنظیم آب یادآوری 

گردد. نمایش فیلم، انیمیشن، تصویر برای تفهیم ضروری می باشد.
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نقش رطوبت و فشردگی خاک روی جوانه زنی بذر
رطوبت و فشردگی خاک از عوامل مهم تأثیرگذار بر درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی و در 
زمان  کوتاه ترین  در  بذر  جوانه زنی  می شوند.  محسوب  مزرعه  سطح  در  بوته  استقرار  نهایت، 
از آنکه شرایط خاص برای  از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا موجب می شود قبل  ممکن، 

ایجاد سله فراهم شود، جوانه ها از خاک خارج و مستقر شوند.
باالبودن قوه نامیه بذر، شرط اصلی برای جوانه زنی محسوب می شود اما کافی نیست. برای جوانه زنی 
مطلوب، باید شرایط رطوبت، دما و اکسیژن محیط خاک )تهویه( نیز فراهم باشد و هر عاملی که 
موجب کم و یا زیاد شدن هریک از این عوامل شود، جوانه زنی را مختل خواهد ساخت. با افزایش 

رطوبت و فشردگی خاک، میزان هوای قابل استفاده خاک برای جوانه زنی بذر کاهش خواهد یافت.
همچنین با افزایش فشردگی خاک و عمق کاشت بذر، مقاومت فیزیکی خاک در برابر خروج 
جوانه افزایش می یابد و جوانه باید انرژی زیادی صرف بیرون آمدن از خاک کند. سله، به عنوان 
عامل اصلی افزایش مقاومت فیزیکی خاک در خاک های با محتوای رس باال )خاک های سنگین( 
و یا خاک هایی با ساختمان خاک دانه ای تخریب شده، می تواند نقش اصلی در ممانعت از خروج 

جوانه از خاک را داشته باشد.

• عوامل تشکیل دهنده سله، به طور مختصر و در حد فهم هنرجویان تشریح شود.
• عوامل تشدید کننده سله، به طور مختصر و در حد فهم هنرجویان تشریح شود.

• برای تجسم عینی موضوع می توانید آزمایش ترتیب دهید.
• خطرات یا عوارض سله را در یک بحث گروهی، استخراج کنید. سعی کنید بیشتر 

مدیر جلسه باشید تا سخنران.
• با استفاده از تصاویر و نرم افزار، تفهیم مطلب را ساده تر کنید.

• در هر موضوعی فراگیران را به یافته های پژوهشی ارجاع داده و در دستیابی به 
منابع راهنمایی نمایید.

مروری بر دانسته ها:

زمان سله شكني

• در مورد اهمیت رعایت زمان مناسب سله شکني توضیحاتی داده شود.
• با سرکشی هدف دار به مزرعه، شرایط خاک و وضعیت سله را رصد کنید. در هر 

بار بازدید معیارهای تعیین زمان سله را تشریح نمایید.
• با بازدید از مزارع مجاور، موقعیت زمانی و شرایط خاکی و گیاهی، زمان سله شکني 

را مورد بررسی قرار دهید.
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مروری بر دانسته ها:

ساده ترین راه پیشگیری از سله، افزایش مادۀ آلی خاک و بهبود ساختمان خاک است. خاکدانه هایی 
که دارای مادۀ آلی زیادی هستند پایدار بوده، مقاومت زیادی در مقابل فشار آب دارند و متالشی 

نمی شوند.
در صورت پیدایش سله، الزم است سله شکني صورت گیرد. زمانی این عمل را انجام می دهند که 
سطح خاک خشک شده باشد. در واقع سله که شکاف می خورد، رطوبت اعماق نیز تلف می شود.

در نواحی پر باران، چه در کشت دیم و چه در کشت آبی، الزم است خاک را به دفعات زیاد سله شکني 
کرد. این عمل نفوذ آب باران به داخل خاک را ممکن ساخته، از جریان سطحی جلوگیری می کند و 

با کاهش تبخیر سطحی؛ سبب افزایش و حفظ رطوبت ذخیره شده در خاک می شود.

عوامل تشدید سله:
تر و خشک شدن متوالی خاک، کمبود مادۀ آلی، جایگزین شدن کلسیم توسط سدیم و زیادی 

رس های منبسط شونده از عوامل مهم تشدید سله می باشند.
… عملیات وجین و سله شکني در مزارع نخود الزم و معموالً توأمان انجام مي گیرد. 4ـ3 هفته 
پس از کاشت، سله شکني سطحي بین ردیف ها در باال بردن محصول مؤثر واقع خواهد شد و در 

صورت لزوم 4ـ3 هفته بعد این کار تکرار خواهد شد.

روش های سله شكني

• اجازه دهید هنرجویان با توجه به محتوی کتاب درسی و برداشت های خود، عوامل 
تا حد  عامل  فهرست بندی کنند. در مورد هر  را  یا تشدیدکننده سله  ایجادکننده 

ممکن به تجزیه و تحلیل مدیریت شده بپردازید.
مطلب،  بهتر  درک  برای  بگذارید.  گفت وگو  به  را  سله  از  پیشگیری  روش های   •
صحبت  آن  پایداری  و  خاک  ساختمان  روی  آن  تأثیر  و  آلی  ماده  از  مختصری 

بفرمایید. ترتیب دادن آزمایش برای اثبات موضوع توصیه می شود.
• در مورد درصد ماده آلی خاک در خاک های مختلف تحقیقی واگذار کنید.

• علل کمبود ماده آلی در اغلب خاک های کشورمان را فهرست وار مطرح کنید و از 
فراگیران بخواهید مصادیق آنها را در منطقه پیدا کرده و در جلسه بعدی در کالس 
با یکدیگر بحث کنند. روی موضوع بقایای محصول قبلی و تأثیرات منفی سوزاندن 

بقایا، بیشتر مانور دهید.
• برحسب نیاز یا کشش کالس، در مورد مالچ های طبیعی و خاکی مباحثی مطرح 

نمایید تا زمینه ساز درک مطالب پیامد گردد.
• از آنجایی که ماده آلی خاک کشور ما بسیار کم و خطرات فرسایش زیاد است، 
در مورد ماده آلی و حفاظت خاک تأکید بیشتری گردد. جمع آوری آمار و اطالعات 

کتابخانه ای یا آرشیوی در این مورد توصیه می شود.
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• با مروری مجدد ضرورت سله شکني، روش ها به صورت دسته بندی شده ارائه گردد.
اجازه داده شود، در هریک از روش ها، معایب و محاسن به صورت چالش در کالس 
بحث شود. از گفت وگوهای مدیریت شده، نتایج استخراج گردد. شما نقش مدیر و 

مرجع را داشته باشید.
بازدید  از آن(  از واحد ماشین های کشاورزی )در داخل واحد آموزشی یا خارج   •

کرده، نمونه هایی از ماشین های سله شکني را نمایش دهید.
• باحضور در مزارع هنگام کار با ماشین سله شکن )نوع زراعت مهم نیست هرچند 

زراعت حبوبات بهتر است(، چگونگی کار این دستگاه مورد بازدید قرار گیرد.
• اجازه دهید هنرجویان خود انواع روش ها را مقایسه و تجزیه و تحلیل نمایند.

• فرصت دهید هنرجویان با توجه به روش های مختلف کاشتی که داشتند، برای 
سله شکني هر قطعه، روش یا روش هایی را پیشنهاد دهند.

• با به چالش کشیدن پیشنهادات، هنرجویان را کارآزموده تر نموده و توان تحلیلی 
آنان را باال ببرید.

• شرایطی را فراهم کنید تا پیشنهادهای مختلف افزون بر مباحث نظری، در عمل 
نیز به چالش کشیده شوند.

• درصورت درخواست تغییر پیشنهاد، پس از گوش دادن به چرایی موضوع، نظر 
دهید. بدیهی است که راه تغییر و اصالح روش را همواره باز نگه خواهید داشت.

عملیات سله شكنی

• در مورد نکات ایمنی و بهداشتی به ویژه استفاده از کرم های ضدآفتاب با درجه 
حفاظتی باال )حداقل50( راهنمایی کنید.

• همواره به سالمت هنرجویان حساس باشید.
• عالوه بر لباس کار، استفاده از تجهیزات ایمنی فردی به ویژه دستکش پارچه ای، 

کاله لبه دار )سبک، منفذدار، رنگ روشن( و عینک آفتابی تأکید کنید.
• حوزه عمل هر فرد با فاصله ایمنی از افراد دیگر باشد تا از بروز حوادث احتمالی 

یا تداخل کاری پیشگیری گردد.
• به درستی عمل و رعایت نظام کاری بسیار حساس باشید. فراگیران باید نظم و 

ترتیب را در همه حال رعایت نمایند.
• سله شکني در موقعیت های مختلف )ردیفی، خطی، درهم یا کرتی، جوی پشته ای( در مراحل 

مختلف جوانه زنی، استقرار اولیه، توسعه برگی و ... انجام شود تا مهارت الزم ایجاد گردد.
• در ضمن کار، عالوه بر توصیه به حفاظت از گیاهان، مقدار آسیب های احتمالی را 

بررسی، رصد و ارزش یابی شود.
• اجازه ندهید خاک حاصل از شکستن سله جابه جا یا زیر و رو شود. فقط سفارش 
کنید که با زدن ضربه پشت بیل، کلوخه ها خرد شوند. خاک را به همان صورت در 

سطح زمین به عنوان مالچ خاکی باقی بگذارند.
• برنامه ریزی کنید که چند روز دیگر برای افزودن کود دامی، به مزرعه بر می گردید 

و کار را ادامه خواهید داد.
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• از فراگیران بخواهید کود دامی  پوسیده )برحسب شرایط و نظر شما یکی از انواع 
گاوی، گوسفندی، مرغی( را پس از سرند کردن به روی زمین انتقال داده و در سطح 
خاک سله شکني شده، پخش کنند. مقدار کود، ضرورت مصرف، روش توزیع آن را 

به بحث گروهی بگذارید.
• ضمن نظارت پیوسته در رعایت اصول ایمنی و بهداشتی، به طرز ایستادن، خم 
و راست شدن ها و نشستن فراگیران به دقت توجه داشته باشید. در هر مورد اصول 

ارگونومیکی را برای آنها تشریح کنید.
• اجازه دهید ضمن کار، بچه ها با همدیگر )نه به هم دیگر( بگو و بخند داشته باشند. 

محیط شاداب از ضروریات عملیات کشاورزی است.
• فواصل زمانی مناسبی در بین کار، برای استراحت )کلی یا برحسب گروه( در نظر 

بگیرید. معموال20ً دقیقه استراحت پس از 1/5 ساعت کار توصیه می شود.

عملیات تكمیلي پس از سله شكني

• اندام تکثیر شونده علف های هرز مثل ریزم، پیاز، چنانچه 
آنها  به  و  نشان دهید  به هنرجویان  دارد  رواج  در منطقه 

سفارش کنید. که به محض مشاهده، جمع آوری شوند.
• در مورد قیاق و چمن تأکید بر ریشه کنی شود. با تشریح 

اهمیت موضوع بر رعایت دقیق آن نظارت کنید.
گل  به ویژه  انگلی  هرز  علف های  معرفی  و  نمایش  با   •
جالیز که در مزرعه حبوبات در مراحل مختلف رواج دارند، 

سفارش به حذف کامل آنها شود.
• در این مرحله نیاز به معرفی علف های هرز نیست. در 

حد نیاز ضمن کار، آموزش داده شود.
• در مورد مفهوم مالچ و انواع و اهمیت آن در حد درک هنرجویان توضیح داده شود. 
به خصوص مالچ خاکی که زمان مناسب طرح موضوع در همین مبحث است. بنابراین 

به نقش مالچ خاکی و شکستن لوله های مویینه کمی  بیشتر بپردازید.
• اندام های تکثیرشونده جمع آوری شده را در محل مناسبی از بین برده یا اینکه در 
محلی انباشته کنند تا پس از خشک شدن، بسوزانند. ضرورت این عمل را تشریح کنید.

مروری بر دانسته ها:

.... این گیاهان هرز هم با بذر تکثیر مي شوند و هم با اندام هایي مثل ریزوم،  استولن، غده و 
پیاز. هر سال بخش فوقاني یا اندام هاي هوایي این دسته از گیاهان از بین رفته و در بهار سال 
بعد رشد جدید آن از بخش زیرزمیني گیاه شروع مي شود و چون ریشه هاي قوي دارند، 
ریشه کن کردن آنها اغلب مشکل است. نمونه هاي از این گونه علف هاي هرز از این قرارند : 

شیرین بیان، پیچک،  ترشک، گل قاصد،  قیاق،  فرفیون،  مرغ، یونجه باغي، بارهنگ و ... .
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مشاهده عملکرد فراگیر در فرایند سله شکني حبوبات:
)نظم، سرعت و دقت، هماهنگی بین اعضا و ...(

ارزیابی نمونه کار انجام شده:
)یکنواختی در سطح عمل، عدم باقی ماندن سله و علف هرز، ساماندهی بقایا و...(

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

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

ارزشیابی
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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
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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
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فصل 11

راهنمای تدریس خاک دهی پای بوته
وقتی که راه نمی روی، نمی دوی،

زمین هم نمی خوری
 و این » زمین نخوردن« ، محصول سکون است نه مهارت!!!

وقتی که تصمیمی نمی گیری، کاری نمی کنی،
اشتباه هم نمی کنی و این » اشتباه نکردن«،

محصول انفعال است نه انتخاب!!!
خوب بودن به این معنی نیست که درهای تجربه را برخود ببندی و فقط پرهیز کنی...

خوب بودن در انتخاب های ماست که معنا پیدا می کند.
دوباره،  فرصتی  کردند.  اگر خراب  کردند،  اشتباه  اگر  بدهید.  کردن  انتخاب  فرصت  دانش آموزانتان  به 

دوباره و دوباره، 
با تحرک، تجربه و تمرین است که مهارت حاصل می شود.
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از فراگیران انتظار می رود که پس از کسب شایستگی های این واحد بتوانند:
 ضرورت خاک دهی پای بوته ها را توضیح دهند. 1

 زمان خاک دهی پای بوته ها را تعیین کنند. 2
 روش خاک دهی پای بوته ها را تعیین کنند. 3

 به پای بوته ها، کود سرک دهند. 4
 به پای بوته ها، خاک دهی کنند. 5

 عملیات پس از خاک دهی را نجام دهند. 6

واژه های کلیدی:
خاک دهی، حبوبات، کود سرک

خالصه محتوا:
هنرجو با توجه به وسعت مزرعه روش خاک دهی پای بوته را تعیین و پس از مخلوط 
کردن کود و خاک با ابزار ساد ه ای چون بیل، کج بیل، بیلچه یا شفره، در زمان مناسب 

خاک دهی پای بوته را انجام دهد.

ابزار و تجهیزات:

اهداف رفتاری

ساعت کار

ساعتنوع

14نظری

21عملی

35جمع

توضیحاتتعدادمشخصات فنیتجهیزاتردیف

بیل1
با دسته ترجیحاً جودان، صیقلی، صاف و بلند، 

جنس تیغه مرغوب
انواع رایج در منطقه16

انواع رایج در منطقه16با دسته ترجیحاً چوبیبیلچه2

استاندارد با مجوز بهداشت16پارچه ایدستکش3

استاندارد با مجوز بهداشت16دارای استاندارد ملی ماسک4

استاندارد با مجوز بهداشت16سبک، راحتکفش کار5

16دسته بلند با تیغه مرغوبکج بیل6

16یک یا دوسره، دسته بلندفوکا7

16ترجیحاً ساخت سنتی با عرض د هانه متوسطشفره8

مواد مصرفی: کود سرک، آب زراعی

خاک دهی پای بوته
نوع درس: نظری ـ عملی
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اجزای بسته آموزشی:
فیلم:

 کولتیواتور مرکب در حال کار در مزرعه. 1
 مراحل و مکانیسم انجام فرایند های: شکستن سله، حذف علف های هرز،کاشت کود،  2

خاک دهی پای بوته
 انواع روش مصرف کودسرک 3

 خاک دهی پای بوته به صورت دستی، کشاورز در حال عمل 4

انیمیشن:
 شاخص ها و فرایند تعیین زمان خاک دهی در 4 نمونه حبوبات. 1

 مکانیسم عمل در خاک دهی پیرامونی، ردیفی جویچه ای، ردیفی جوی پشته ای 2
 چگونگی ایجاد شیار کود)عمل، ابعاد، نکات فنی، نکات ایمنی( 3

4  جابه جایی کود، برداشت کود از ظرف یا پیش بند، حرکت کردن در مسیر، ریختن 
کود در شیار با رعایت نکات ایمنی و زیست محیطی

 تقسیم کار، نگهداشتن گیاه، مرتب کردن گیاه، جابه جا کردن خاک، ریختن خاک  5
پای بوته، توزیع خاک روی شیار و اطراف بوته

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

به صورت پاورپوینت تهیه می شود.

ساعت تدریسعنوان شایستگی

2ضرورت خاک دهی پای بوته را توضیح دهد.
2زمان مناسب خاک دهی پای بوته را شرح دهد.

3زمان خاک دهی پای بوته را تعیین کند.
2روش خاک دهی پای بوته را شرح دهد.

3روش خاک دهی پای بوته را تعیین کند. 
4چگونگی مصرف کود سرک قبل از خاک دهی را شرح دهد.

5به روش دستی قبل از خاک دهی، کودریزی نماید.
8خاک دهی پای بوته را انجام دهد.

4عملیات پس از خاک دهی را انجام دهد.
2نکات ایمنی، بهداشتی و ارگو نومیکی را رعایت نماید.

بودجه بندی کار
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 کالس را با یاد و نام خداوند و توکل بر او شروع کنید.
 مفهوم خاک دهی را تشریح کنید.

 ضرورت و موارد نیاز به عملیات خاک دهی را لیست کنید. برای درج عناوین  بحث 
گروهی استفاده کنید.

گفتگوی  ضرورت ها،  از  تصویرهایی  نمایش  با  خاک دهی  مثبت  اثرات  مورد  در   
دهید. ترتیب  شده ای  مدیریت 

 بازدیدی ترتیب دهید و مصادیق ضرورت خاک دهی را در مزرعه نشان دهید.
 در کشف مصادیق اجازه دهید، هنرجویان پیش قدم شوند، شما صحت نظرات آنها 

را قبول، اصالح یا رد کنید.

مروری بر دانسته ها:

.... خاک دهی یکی از عملیات مهم زراعی است
منظور از خاک دادن اطراف بوته، ایجاد فضای بیشتر برای توسعه ریشه و استواری گیاه و در 
نتیجه افزایش محصول است. به این منظور در مراحل اولیه رشد گیاه و پیش از گل دادن، 

خاک حاصل از سله شکنی را به ارتفاع 8 تا 15 سانتی متر، به اطراف بوته می  دهند.   
معموالً خاک دهی نوبت اول، در روش کشت هیرم، پیش از اولین آبیاری و در حالی که 
هنوز خاک مزرعه سفت نشده یا نم دار است، انجام می گردد. در روش خشکه کاری پس از 

آبیاری دوم با گاورو شدن زمین، این عمل صورت می گیرد .....
..... بدیهی است که قبل از خاک دهی یا همزمان با آن، سله شکنی صورت می گیرد. 

ضمن آنکه عملیات دیگر مانند وجین و تنک قابل انجام است.
خاک دهی دوم زمانی است که ارتفاع بوته ها به حدود 20 تا 25 سانتی متر رسیده 
باشد. در این مرحله افزون بر عملیات خاک دادن مانند نوبت اول، قبل از خاک دهی 
برای  از شرایط خاص  یا کودکاری هم صورت می گیرد. در برخی  اغلب کود دهی 

تعدادی از گیا هان، بیش از دو مرتبه هم خاک دهی صورت می گیرد .....
فواید خاک دهی پای بوته ها:

1( از بین  بردن یا دفن علف  ها هرز پای طوقه
2( جلوگیری از دسترسی برخی از آفت به پای طوقه

3( جلوگیری از آفتاب سوختگی طوقه
4( جلوگیری از آب گرفتگی طوقه و بیماری های مرتبط
5( افزایش حجم خاک در دسترس ریشه های سطحی

6( افزایش مقاومت یا توان ایستادگی گیاه
7( ایجاد مالچ خاکی در نتیجه کمتر شدن تبخیر و به این ترتیب افزایش فاصله یا دور آبیاری

8( ترمیم یا اصالح شدن جویچه های بین ردیف ها.
.... )9

ضرورت خاک دهی پای بوته
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 اشاره ای به فنولوژی گیا هان زراعی بشود. تغییر شکل، حجم و ارتفاع گیا هان بر 
حسب مرحله رشدی توضیح داده شود.

 بین فنولوژی گیاه، تغییرات ظاهری و عملیات خاک دهی ارتباط برقرار کنید. به این 
ترتیب فراگیران را به درجه اقناع یا توجیه علمی و فنی برسانید. 

مانند  طبیعی  شاخص های  به  و  پرهیز  تقویمی  تاریخ های  ذکر  از  زمان،  بیان  در   
گردد. اشاره  گیاه،  رشدی  مرحله 

 مفاهیم خشکه کاری، هیرم کاری، گاورو، نظام آبیاری یا حق آبه و ... و رابطۀ آنها را 
با زمان خاک دهی پای بوته به بحث بگذارید. نتیجه گیری بحث را به شاخص های زمان 

مناسب خاک دهی منتهی نمایید.

 کالس را در مزرعه تشکیل دهید تا فهم موضوع ساده تر و عملی تر گردد.
را در مزرعه  زمان مناسب خاک دهی  نظری  تا شاخص های  بخواهید  فراگیران  از   

دهند. نشان 
آنها،  منطقه  در  شود  مشخص  تا  نمایید  تحقیقی  انجام  به  مکلف  را  فراگیران   
خاک دهی پای بوته حبوبات رایج، در چه زمانی صورت می گیرد. آنها را توجیه کنید 
تا علت انتخاب زمان را کشف کنند. تأکید می شود که زمان طبیعی یا شاخص های 

است.  توجه  مورد  شناختی  گیاه  زراعی،  اقلیمی ، 
 در تنظیم جدول و تحلیل داده های آن، هنرجویان را راهنمایی کنید.

 تأکید می شود که از تعیین زمان خاک دهی به صورت دستوری یا ارائه یک تاریخ 
تقویمی  بپرهیزید. اجازه دهید هنرجویان تحقیق و بررسی محلی خود را به شما ارائه 
دهند. براساس تحلیل و در نهایت پیشنهاد آنها، زمان تعیین گردد. بدیهی است که 

شما مرجع اصالح تحلیل ها و تعیین زمان هستید.  
 مسئولیت تصمیم را متوجه گروه کنید، اجازه ندهید فردگرایی حاکم باشد. برای این 

کار حتی در ترکیب اعضای گروه در صورت لزوم دخالت کنید.
کنید  گوشزد  شوید.  یادآور  را  مرحله  این  در  خشکی  تنش  ارزش  هنرجویان  به   
که  این تنش از چند نوبت آبیاری بهتر است. همچنین مختصری در مورد »  هدایت 
با نظام آبیاری« توضیح دهید. توجه کنید که طول مدت تنش به عوامل  رشد گیاه 

دارد. بستگی  اقلیم  خاک،  گیاهی، 

زمان مناسب خاک دهی پای بوته

تعیین زمان مناسب خاک دهی پای بوته

روش های خاک دهی پای بوته

 انواع روش ها را لیست کنید. در تدوین لیست، از تجربه یا مشاهدات فراگیران کمک بگیرید.
 تصاویر روش های مختلف )خطی، حلقوی یا پیرامونی( را به نمایش بگذارید. 
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 معایب و محاسن هر روش را از هنرجویان بخواهید. اجازه دهید روش را نقد کنند. 
و برای اصالح آن پیشنهاد دهند.

 ماشین ها را با اسالید نمایش دهید. در صورت امکان دست ساز گروه های قبلی یا 
ماکت آن را در کالس یا کارگاه ماشین های کشاورزی مورد بررسی قرار دهید.

 ضمن نمایش تصویر، انواع مختلف کولتیواتورهای داشت را معرفی کنید.
باشد، در کشف و  انیمیشن  یا ساخت   ممکن است در هنرجویان استعداد نقاشی 

استفاده کنید. تصویری روش،  نمایش  راستای  آن در  تقویت 
وسایل  و  ابزار  نمایش روش،  در ضمن  توضیح دهید.  بیشتر  را   خاک دهی دستی 

نمایش دهید. را  بلند  و دسته  از دسته کوتاه  اعم  بوته  پای  دستی خاک دهی 
 سعی کنید هریک از روش ها، در کالس مورد نقد و بررسی قرار گیرد تا معایب و 

محاسن آن استخراج گردد.
 انجام بازدید در سطح واحد آموزشی یا مزارع مجاور با رعایت تشریفات قانونی و 

نکات ایمنی می تواند بسیار آموزنده باشد. در این امر جدیت کنید.

 معیار های تعیین روش، بار دیگر مرور شود. در این کار شما بیشتر طراح پرسش یا 
بیانگر عنوان مطلب باشید.

 اجازه دهید گروه ها به صورت مستقل برای روش کشت و شرایط مزرعه خود، روش 
خاک دهی را تعیین نماید.

آنها،  منطقه  در  شود  مشخص  تا  نمایید  تحقیقی  انجام  به  مکلف  را  فراگیران   
خاک دهی پای بوته حبوبات رایج، به چه روشی صورت می گیرد. آنها را توجیه کنید تا 

کنند.  را کشف  انتخاب روش  علت 
 در هریک روش ها به چرایی موضوع بپردازید. به عبارت دیگر کشف کنند که انتخاب 

این روش بر چه اساسی صورت گرفته و در بین کشاورزان نهادینه شده است.
 برای پذیرش پیشنهاد روش، دالیل فنی را درخواست کنید. در صورت تأیید، اجازه 

استفاده از روش را به آنها بدهید.

 کالس را با نام خدا و یاد عظمت او شروع کنید. 
و  )آلی، معدنی، شیمیایی  انواع کود ها  بیان کنید،  را در کشاورزی   مفهوم کود 
زیستی( را با نمایش نمونه های رایج، توضیح دهید. تا حد امکان نمونه عینی یا قابل 

لمس باشند. در غیر این صورت از فیلم و عکس استفاده کنید.
 کود پایه و سرک و ضرورت مصرف آنها را بحث کنید.

تعیین روش خاک دهی پای بوته

چگونگی مصرف کود سرک قبل از خاک دهی
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 کود پایه و سرک و ضرورت مصرف آنها را بحث کنید.
 نیاز به نام بردن از انواع کود ها، عالئم کمبود و بیش بود ها، نیست. در سطوح باالتر 
این مطالب را خواهند آموخت همان قدر که به نقش و اهمیت کود ها به طور کلی پی 

ببرند، کافی است.
 اشاره کلی به روش های مصرف کود همراه با نمایش یا مشاهده روش صورت گیرد. 

تأکید روی روش مصرف کود سرک بیشتر باشد.
 در مورد محاسن و معایب روش های مصرف کود سرک، مختصری توضیح دهید.

 در حد نیاز و کشش کالس، تناسب روش و شرایط مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
 فراگیران را مکلف به انجام تحقیقی نمایید تا مشخص شود در منطقه آنها، کوددهی 
در مرحله رشد و نمو حبوبات رایج، به چه روشی صورت می گیرد، چه زمانی و چه نوع 
کود هایی استفاده می کنند آنها را توجیه کنید تا علت انتخاب روش، نوع کود، زمان 

مصرف را پرس وجو کنند و اطالعات جمع آوری و تنظیم شده خود را ارائه نمایند. 
 پیگیر تحقیق واگذار شده باشید. تأکید گردد که در تحقیق نوع گیاه، روش مصرف، 

زمان مصرف، مشخص گردد و تا حدی چرایی هر مورد را کشف نمایند.

ایجاد شیارهای کود
 به نسبت فراگیران تجهیزات و ابزار آماده کنید.

گروه،  اعضای  تعداد  با  متناسب  ابزار  و  وسایل  گرفتن  تحویل  برای  را  سرگروه ها   
کنید. هدایت 

 کالس را در مزرعه تشکیل دهید. زمان باید بالفاصله قبل از کودریزی تا حداکثر 
یک روز قبل از آن باشد.

 محل دقیق ایجاد شیار کاشت کود را در سینه پشته نشان دهید. 
 ابتدا خودتان برای نمونه، اقدام به  ایجاد شیار کنید. عمق شیار، عرض شیار و فاصله 

آن را از کف جوی یا سطح پشته، مشخص کنید و چرایی هریک را بازگو کنید. 
 در سازمان بندی گروه ها و توجیه آنها کوشش کنید.

 عملیات را مدیریت کنید. برای نهادینه شدن نظم و ترتیب حتماً یکنواختی راستای 
شیار ها با راستای پشته )در کاشت ردیفی(، عمق و پهنای آن را جدی بگیرید و انجام 

چندین باره آنها تا رسیدن به مشخصات تعیین شده را خواستار شوید.
 عالوه بر دقت عمل، سرعت کار و کار تیمی را به طور دقیق پیگیری نمایید.

 اجازه دهید محیط کار شاداب و با نشاط و به محیط واقعی کشاورزان نزدیک باشد. 
بدیهی است این رفتار نباید با اصول اخالقی و نظم و انضباط آموزشی، مغایرت پیدا کند.

کودریزی به روش دستی
 کالس را می توانید پس از اتمام ساخت شیار ها، ادامه دهید. حتی می توانید پس از 
تمرین ایجاد شیار در بخشی از مزرعه یکی از گروه ها، در بخش دیگری از آن مزرعه، این 

شایستگی را با شایستگی قبلی ادغام کنید.
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از همان گروه،  دیگری  فرد  افراد گروه،  از  یکی  توسط  ایجاد شیار،  با  یعنی همزمان   
کودریزی را انجام دهد. اما توصیه اکید داریم که ابتدا به صورت مجزا اجرا شود و پس از 
کسب شایستگی هریک به صورت جداگانه، اجازه ادغام داده شود و حتی تشویق گردد. 
 یادآوری و تأکید مجدد بر اهمیت کود سرک و ضرورت مراقبت در توزیع یکنواخت 

آن داشته باشید.
 ممکن است تعدادی از دانش آموزان تصور درستی از واحد حجم یا واحد طولی یا 
نسبت این دو نداشته باشند، قبل از کار از این نظر هنرجویان را مورد سنجش قرار دهید. 

استفاده از پیمانه قابل توصیه است.
 کود یا ترکیب کودی را برحسب مرحله رشدی، آزمون های خاک شناسی یا تجزیه 
گیاهی از نظر نوع و مقدار را شما تعیین کنید. بدیهی است که در این باره کلیه مالحظات 
علمی و فنی را در نظر خواهید گرفت. هرچند ضرورتی به توجیه هنرجویان بابت مقدار 
کود مصرفی در این مرحله نیست اما در صورت طرح پرسش، تا حدی توضیح دهید. این 

توضیحات نباید مورد پرسش یا آزمون قرار گیرند.
 زمان عملیات را بالفاصله قبل از خاک دهی قرار دهید. چنانچه به هر دلیل امکان 
خاک دهی فراهم نیست، اجرای آن را تا فراهم شدن امکان خاک دهی به عقب بیاندازید 
)توجه به مشکل حل شدن کود در اثر مختصر نم خاک و ایجاد خسارت یا سوختگی(.
 به نکات ایمنی و زیست محیطی بسیار حساس باشید. اجازه ندهید هنرجویان بدون 
دستکش مناسب به کود دست بزنند و یا کود را غیر از محل تعیین شده بریزند. با توجه به 
عوارض ناشی از مصرف به رویه کود به ویژه انواع نیتروژنه، به هدر رفت یا مصرف نابجای 
هر دانه آن بسیار واکنش جدی نشان دهید. این امر در تربیت فراگیران و شکل گیری 

اخالق حرفه ای آنها مؤثر خواهد بود.
 یادآور شوید که مصرف بی رویه کود ها چه عوارض زیست محیطی داشته است. )در 

محیط، محصول و ...(
 به عملکرد گروه، نظارت مستمر داشته باشید. در ضمن کار نکات ارگونومیکی )در 

زمان حمل کود، خم شدن برای مصرف کود...( و بهداشتی را یادآور شوید.

 عملیات را بیدرنگ پس از کودریزی شروع کنید.
صفحات  ترتیب  به  عملیات  انجام  که  لزومی  ندارد  هیچ  که  باشید  داشته  دقت   

باشد. مزرعه  شرایط  و  عمل  الزامات  ترتیب  به  باید  بلکه  باشد.  کتاب درسی 
 بخش زیادی از اوقات فراگیران باید در مزرعه باشد. هدف دست ورزی، کارورزی، در 

نهایت ایجاد مهارت عملی است.
 هنرجویان باید به کارگر ماهر تبدیل شوند و از نظر ذهنی به ترتیبی آماده شوند که 

به مهارت خود افتخار کنند.
 ابتدا فراگیران را راهنمایی کنید که خاک کف جوی ها )کشت ردیفی( یا اطراف بوته ها 

عملیات خاک دهی پای بوته
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 برای آبیاری مزرعه و ساماندهی مقدمات آن، برنامه ریزی کنید به ترتیبی که ترجیحاً 
بیدرنگ پس از خاک دهی تا حداکثر روز بعد، آبیاری انجام شود.

 تقسیم آب می تواند بین گروه و یا به ترتیب گروه ها باشد. سفارش اکید به حفظ و 
حراست از آب باشد. هنرجویان باید بدانند هدر دادن آب گناه است.

 بسیار دقیق نظارت بفرمایید که کوچک ترین فرسایش از خاک مزرعه اتفاق نیافتد. با 
خاک به عنوان مادر هستی، با احترام برخورد شود. در این مرحله باید طول مدت آبیاری 
کمی بیشتر اما شدت یا سرعت جریان آن کمی کمتر باشد. تا کود پس از حل شدن به 
خوبی در ناحیه توسعه ریشه پخش شود. ضمن آنکه هدر رفت عمق و جانبی هم صورت 

نگیرد.
 سرگروه ها را راهنمایی کنید که ابزار، وسایل، مازاد کود ها و ... را به انبار برگردانند، پس 

مانده ای )مثاًل کیسه کود( سر زمین باقی نماند.
 به کل کالس به ویژه سرگروه ها توضیح دهید و کاماًل توجیه کنید که باید به طور 
مرتب )حداقل 3 مرتبه در هفته سرکشی به مزرعه را داشته باشند. وضعیت رشد و نمو، 

تغییرات شکلی گیا هان، وضعیت خاک و نیاز آبی گیا هان و ... را رصد کنند.
در این سرکشی ها عالوه بر آبیاری مزرعه طبق برنامه ای که به آن می دهید، بایستی 
هرگونه تغییر در شکل و رنگ شاخ و برگ ها را گزارش و در صورت نیاز اقدامات گیاه 

پزشکی با مدیریت شما، انجام شود.
 دقت شود کنترل آفات و امراض برای این مرحله تحصیلی پیش بینی نشده است لذا 
وظیفه وارسی، تشخیص، تجویز و درمان به عهده شما است. در صورت نیاز به عملیاتی 

مانند سم پاشی، می توانید از کارگران واحد آموزشی یا از فراگیران استفاده کنید.

عملیات پس از خاک دهی پای بوته

)کشت سطحی( را با کود دامی که قباًل اضافه کرده بودید به خوبی مخلوط کرده و توده 
یکنواختی ایجاد کنند. سپس این مخلوط را به پای بوته ها بدهند.

 توجیه شوند که خاک دهی به طور منظم و یکنواخت باشد به ترتیبی که در پایان کار 
شکل پشته ها، شیب یال ها، کف جوی ها... یکدست و مرتب باشد.
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مشاهده عملکرد فراگیران در فرایند خاک دهی پای بوته حبوبات:
)وقت شناسی، انجام کار با پیوستگی منطقی، سرعت و دقت عمل در ایجاد شیار ها، 

آبیاری...( کود، خاک دهی،  ریختن 

ارزیابی نمونه کار انجام شده:
راستای  دارند،  قبولی  قابل  شکل  پشته ها  باشد،  منظم  بوته  اطرف  در  )خاک دهی 
جوی ها یا یکنواختی سطح مزرعه خوب است، پس مانده ای در سر مزرعه وجود ندارد، 
نم کشیدن کامل و یکنواخت مزرعه در اثر آبیاری، نبودن نشانه هایی از هدر رفت آب 

و فرسایش خاک، کل مزرعه کوددهی و خاک دهی صورت گرفته است.

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

فرم های چک لیست:
سنجش فراگیران در فرایند انجام عملیات

ارزشیابی



131

فصل 12

راهنمای تدریس برداشت دستی

از دانش آموزانتان انتظار »  عالی ترین عملکرد« را داشته باشید اما »  سخت ترین تالش ها« را هم بدون 
توجه به نتیجه بپذیرید.

»  ثبات رفتار« داشته باشید و با تغییر مداوم رفتار، بچه ها را » گیج« نکنید. آنها نباید مجبور باشند هر 
روز حدس بزنند که قرار است کدام معلم را ببینند.

سر حرف خود بمانید و هرگز زیر »  قول« خود نزنید. اگر بچه ها نتوانند به معلم شان »  اعتماد« کنند پس 
به چه کسی می توانند اعتماد کنند؟
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برداشت دستی 
نوع درس: نظری ـ عملی

از فراگیران انتظار می رود که پس از کسب شایستگی های این واحد بتوانند:
 شاخص های رسیدگی محصول را اندازه گیری نمایند. 1

 زمان برداشت را تعیین کنند. 2
 روش برداشت انتخاب نمایند. 3

 حبوبات را برداشت نمایند. 4
 عملیات تکمیلی پس از برداشت را انجام دهند. 5

واژه های کلیدی: 
رسیدگی، عالیم رسیدگی، درو، خرمن کوبی، بوجاری، برداشت، حبوبات

خالصه محتوا: 
در واحد یادگیری برداشت دستی، هنرجویان ضمن شناسایی عالیم رسیدگی محصول، 
اقدام به برداشت محصول رسیده با ابزار دستی در زمان و شرایط مناسب می نمایند. 
در  می دهند.  انجام  را  کیسه گیری  و  بوجاری  عملیات خرمن کوبی،  برداشت،  از  پس 

پایان کار، عملیات تکمیلی پس از برداشت را اجرا می کنند

ابزار و تجهیزات:.

توضیحاتتعدادمشخصات فنیتجهیزاتردیف
ترجیحاً سنتی16با تیغه کوچک و متوسطداس 1

همانند گونی آرد40نخی یا نایونیکیسه2

به اختیار فراگیران16پیش بند3

بسته2نخ و سوزن بسته بندی4

استاندارد با مجوز بهداشت16پارچه ایدستکش5

استاندارد با مجوز بهداشت16دارای استاندارد ملی ماسک دهانی6

استاندارد با مجوز بهداشت16سبک، راحتکفش کار7

از کاربرد ماشین یا دست پرهیز شود16چوب دستی یا ...وسایل خرمنکوبی8

ساعت کار

ساعتنوع

24نظری

36عملی

60جمع

اهداف رفتاری



133

مواد مصرفی: ندارد.
اجزای بسته آموزشی:

فیلم:
 برداشت مکانیزه حبوبات. 1

 خرمن کوبی با ماشین خرمن کوب 2

انیمیشن:
 مقایسه خرمن کوب پنکه دار و بوجاری با چهارشاخ  1

 تصاویر محصول اصلی، فرعی و جانبی گیا هان زراعی مختلف و به ویژه انواع حبوبات 2
 روند یا سیر تغییرات در بوته، میوه و دانه حبوبات مختلف 3

 سنجش مراحل رسیدگی بوته، غالف، دانه در چند نمونه از حبوبات 4
 چگونگی ساخت قاب، روش نمونه گیری 5

 شاخص های رسیدگی دانه چند نوع حبوبات 6
 فرایند تعیین روش برداشت دستی 7

 مکانیسم برداشت )گرفتن داس، چگونگی نشستن، گرفتن بوته در دست، چگونگی  8
بریدن، چگونگی دسته کردن(

 چگونگی بلند کردن بار، حمل بار، چیدمان خرمن، حفاظت و مراقبت از خرمن 9

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

به صورت پاورپوینت تهیه می شود.

توضیحاتتعدادمشخصات فنیتجهیزاتردیف
در شرایط خاص دندانه فلزی بالمانع است8با تیغه نی یا چوبیچهارشاخ9

اندازه روزنه برحسب نوع دانه8+8روزنه ریز و درشتغربال10

مربع یا حلقوی16چوبی یا آلومینیومیپالت یا قاب11

با دقت 0/1 گرم2پرتابلترازو12

2فلزی حداقل 2 متریمتر13
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ساعت تدریسعنوان شایستگی
2شاخص های رسیدگی در حبوبات را بیان کند.

4برخی از شاخص های رسیدگی را اندازه گیری نماید.
2شرایط محیطی مناسب در زمان برداشت را توضیح دهد.

6زمان مناسب برداشت را تعیین کند.
2روش های برداشت را تشریح کند.
4روش برداشت را تعیین کند.
18محصول را برداشت نماید.

2در ضمن برداشت، اصول ایمنی و بهداشت فردی را به کار بندد.
6محصول برداشتی را در محل مناسب خرمن کند.

2زمان مناسب خرمن کوبی را توضیح دهد.
10خرمن کوبی کند.

8محصول را بوجاری کند.
4محصول و فراورده جانبی را ساماندهی کند.

60جمع

بودجه بندی کار

 مروری بر مفاهیم محصول، محصول اصلی و محصول جانبی داشته باشید. 
را در مورد  تعیین شده در کتاب، فهم هنرجویان  فعالیت های  انجام  بر  با نظارت   
گیا هان زراعی و انواع محصوالت آن عمیق تر کنید و به تدریج به موضوع حبوبات وارد 

شوید.
هر مورد از گیا هان رایج منطقه مثال بزنید تا هنرجویان بدون نیاز به حفظ یک سری 

از اصطالحات، مفاهیم اساسی را بفهمند.
امکان  را توضیح دهید. در صورت  نامحدود  و  از محدود  اعم  الگوی مختلف رشد   
ارزیابی الگوها را به عهدۀ مباحث کالسی بگذارید و اجازه دهید هنرجویان تحلیل کنند.
 شاخص های رسیدگی در حبوبات رایج در منطقه ترجیحاً یک حبه فصل سرد و یک 
حبه فصل گرم را تشریح کنید. در ضمن تشریح، تصویر یا فیلم مرتبط نمایش تصویر داده 
شود به  این ترتیب راحت تر به اهداف خود می رسید. بدیهی است که در این مرحله سیر 

تغییرات ظاهری در بوته و به ویژه حبوبات تا رسیدن کامل تشریح خواهد شد.
 در تشریح فرایند رسیدگی از کاربرد اصطالحات تخصصی و پیچیده فیزیولوژیکی و 

مرفولوژیکی پرهیز شود. بیشتر روی نشانه های بالینی تأکید گردد.
 اسالید های مربوط به تغییرات رنگ بوته، شکل و رنگ غالف، درصد رطوبت دانه 
حبوبات در فرایند رسیدگی را می توانید از منطقه خود تهیه کنید یا از منابع معتبر 

دیگر فراهم نمایید.

بیان شاخص های رسیدگی محصول
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 عوامل اقلیمی به تفکیک به صورت کلی و کاربردی تشریح شود.
 اثر عوامل بر روی محصول در مرحله برداشت و روی برداشت کننده مورد بحث 

قرار گیرد.
ـ یادگیری به صورت فعال و پویا اتفاق بیافتد و از   در تمام موارد سعی کنید یاددهی 

عرضه یک طرفه مطلب به شدت بپرهیزید.
 از طرح عوامل اقلیمی که در منطقه ثابت هستند مانند: ارتفاع از سطح دریا، عرض 

جغرافیایی، فشار و ... تا حد امکان بپرهیزید.
 شرایط زمین و خاک را در زمان برداشت توضیح دهید. به آن بخشی از شرایط که 

در دست زارع است، بیشتر تأکید گردد.
 صرفاً مواردی را به بحث و در نهایت کشف و اثبات بگذارید که دانستن آن برای 
تشخیص زمان مناسب برداشت، ضروری است. به عبارت دیگر نیاز به انتقال اطالعات 

زیاد نمی باشد.

 شروع کالس در مزرعه و ادامه آن در آزمایشگاه
 یادآوری قدرت الهی در رشد و تکامل بوته و رسیدن دانه
 ارزیابی فرایند رسیدگیر را با تشریح غالف شروع کنید.

 عالوه بر رنگ غالف، تغییرات شکل غالف، نازکی و ضخامت غالف، درجه گوشتی 
آن، اندازه، شکل دانه و ... تشریح گردد. 

 در صورت صالحدید، تغییرات در صد رطوبت غالف و دانه را در دستور کار آزمایشگاه 
قرار دهید. به این عملیات به عنوان یک فوق برنامه و فعالیت انگیزشی نگاه کنید. اختیار 

اجرای آن با شماست.
 حد نهایی رسیدگی )پاره یا شکافته شدن اولین غالف( را به فراگیر گوشزد کنید. 
خطر ریزش را یادآوری کرده به ترتیبی که بتوانند قبل از بروز ریزش در هر رقم، زمان 
مناسب برداشت را به درستی بازشناسی کنند. برای تفهیم معایب تأخیر در برداشت 
می توانید چند بوته در گوشه ای از مزرعه برای این کار اختصاص دهید و بعد ها این 

مورد را مورد بحث و مشاهده قرار دهید.
 فراگیران را مکلف به انجام تحقیقی نمایید تا مشخص شود در منطقه آنها، معیار های 
رسیدگی در حبوبات رایج منطقه چیست و چگونه آن معیار ها را مورد سنجش قرار 
می دهند. از آنها بخواهید به صورت گروهی اطالعات مکتوب و ترجیحاً مصور خود را 

تنظیم و ارائه نمایند. 
 از ارائه شاخص ها به صورت مطلق، جداً بپرهیزید و اجازه دهید فراگیران با اطالعاتی 

که از کالس و پژوهش خود کسب کرده اند، به آن برسند و تجربه کنند.

 در همه حال قدرت خداوند قادر را یادآور شوید. کمک کنید که فرزندان این مرز و بوم، 
عالمانه موحد شوند.

اندازه گیری شاخص های رسیدگی

شرایط محیطی در زمان برداشت
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 کالس در مزرعه تشکیل شود.
 از فراگیران بخواهید با توجه به مباحث نظری و پژوهشی که درباره زمان برداشت 

داشته اند، شرایط مزرعه خود را مورد مطالعه تطبیقی )این همانی( قرار دهند.
 برای علمی تر کردن فرایند کار، می توانید توصیه کنید که نمونه برداری کنند. در 
ساخت قاب )پالت( و قواعد حرکت در سطح زمین برای نمونه برداری، هنرجویان را 

راهنمایی کنید.
 اجازه دهید گروه ها مستقل از یکدیگر به بررسی بپردازند. شما می توانید در تلفیق 
داده های حاصل از تحقیقات و فعالیت های قبلی، محاسبات و ...( به هنرجویان مشورت 

دهید. اما مستقیماً »  ماهی« را به دستشان ندهید.
 هر چند برداشت اغلب حبوبات در محدودۀ درصد رسیدگی نسبتاً وسیعی از غالف ها 
)حدود 60 تا 90 درصد( صورت می گیرد. اما حدود دقیق تر را شما با توجه به وضعیت 

جوی و سایر موارد زراعی و اقلیمی  منطقه، تعیین کنید.
 برای قبول یا رد پیشنهاد زمان برداشت، به استدالل علمی ، فنی و اجرایی بچه ها 
گوش کنید. به هر حال حق هنرجویان است که حرمت و احترام آنها، رعایت شود و 

به درستی قانع شوند. 
 در مجموع اگر زمان تعیین شده درست بود، بپذیرید و اگر نادرست بود بخواهید که 

مجدداً مزرعه را تا رسیدن به زمان مناسب برداشت، رصد کنند.

تعیین زمان برداشت

روش های برداشت

 شاخص های تعیین کننده در انتخاب روش را تشریح کنید.
 در تشریح شاخص ها، افزون بر موارد فنی، به موارد انسانی و اخالقی توجه گردد.

 چگونگی تأثیر هر عامل به بحث و گفتگو گذاشته شود. با ایجاد چالش، به بحث ها 
عمق دهید و قدرت تحلیل فراگیران را افزایش دهید.

 در انتخاب روش به موضوع هدر رفت محصول و کارایی روش هم بپردازید.
 فراگیران را مکلف به انجام تحقیقی نمایید تا مشخص شود در منطقه آنها، معیار های 
انتخاب روش در برداشت حبوبات رایج منطقه چیست و چرا از این روش استفاده می کنند؟ 

از آنها بخواهید به صورت گروهی اطالعات جمع آوری شده را تدوین و ارائه نمایند.

تعیین روش برداشت
 یک گردش علمی در سطح منطقه ترتیب دهید.

 در گردش علمی  ویژگی های متنوع مزارع از نظر وسعت، وضعیت سطح زمین، روش 
کاشت، همواری و شیب، انواع و تیپ حبوبات و ... را در مقابل دید هنرجویان قرار دهید.
نیست.  آنها  امسال  برنامه  در  وسیع  در سطح  مکانیزه  برداشت  داده شود  توضیح   

تشریح موضوع می تواند انگیزه آنها را برای ادامه تحصیل افزایش دهد.
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 اجازه دهید بعداز ارزیابی یکی دو نمونه از مزارع، مساحت، جهت، وضعیت سطح و ...مزارع 
دیگر را هنرجویان خود ارزیابی و قضاوت کنند. بدیهی است که این ارزیابی ها ساده و تخمینی 

خواهد بود.
 با ایجاد چالش، توانایی تحلیل هنرجویان را افزایش دهید.

 مبانی علمی ، فنی و اجرایی پیشنهادات در مورد روش های برداشت را مورد ارزیابی 
قرار دهید و بر همین مبنا، گروه ها را تحلیل کنید.

 اجازه دهید سایر عوامل را که در تعیین روش ها دخالت دارند، بحث کنند. میزان اثر 
سایر عوامل را بررسی کنید و آنها را با استدالل رد یا قبول کنید.

 از گروه ها بخواهید که شرایط مزرعه خود را با این مباحث و مشاهدات تطبیق داده 
و روش برداشت را پیشنهاد دهند. برای رد یا  قبول پیشنهاد، فراگیران را قانع کنید. 

روش نهایی به اطالع کل اعضای گروه رسانده شود.
 سرگروه را راهنمایی کنید که مطابق با روش برداشت تعیین شده، در تدارک ابزار و 

وسایل برداشت باشد.

 نکات ایمنی ضمن درو را یادآور شوید. مراقب باشید از داس کوچک استفاده شود. 
داس بزرگ برای افراد مبتدی خطرناک می باشد.

 تحقیقات و فعالیت های قبلی را به خاطر آورده و کاربرد آنها را در این زمان متذکر شوید.
 به تقسیم کار درون گروهی توجه کنید. مراقب باشید که همه اعضا در کار برداشت 

و کاربرد داس، مهارت پیدا کنند.
 به چگونگی نشستن، دسته کردن ساقه ها و حرکت ضمن درو، اشاره کرده و مسیر 
کوتاهی را به عنوان نمونه و الگو، برداشت کنید یا از کارگران با تجربه واحد در این 

زمینه استفاده کنید.
 یکی از افراد، سطح کوچکی را در حضور جمع برداشت کرده و عملکرد آن مورد 
بحث و بررسی قرار گیرد، با ذکر موارد ضروری، اجازه دهید هر یک از گروه ها، بخش 

رسیده مزرعه خود را برداشت کنند.
 نکات ارگونومیکی را یادآور شده و رعایت آن را نظارت کنید.

 در ضمن برداشت به تمام گروه ها سرکشی کرده و چگونگی نوبت بندی افراد داخل 
گروه، دسته بندی محصول برداشتی و ...، نظارت و در صورت لزوم هدایت کنید. اما مانع 

بروز خالقیت و نوآوری نشوید.
 در صورتی که از نظر شرایط مناسب برداشت در تنگنا بودید، زمان برداشت را محدود به 
زمان آموزش نکرده و اجازه دهید در ساعات خارج از آموزش نیز برداشت انجام گیرد. در این 

مورد هماهنگی الزم انجام شود.
 چنانچه منطقه بادخیز باشد نحوۀ قرار دادن دسته ها یا مهار آن را یادآور شوید.

 عملیات را تا برداشت تمام محصول راهبری کنید. بدیهی است که  این مرحله برحسب 
نوع، رقم و سایر شرایط ممکن است چندین روز طول بکشد.

برداشت محصول
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 ضرورت خرمن کردن در مزارع برداشت دستی، تشریح گردد.
 مشخصات یک خرمنگاه خوب بر حسب شرایط واقعی یا فرضی توضیح داده شود.

 اقدامات ایمنی، حفاظتی یا مراقبتی در طول دوره خرمن برحسب شرایط واقعی یا 
فرضی تشریح گردد.

 محلی را مشخص کنید و از فراگیران بخواهید که آن را برای خرمن کردن محصول 
آماده کنند. این محل می تواند در مزرعه، حاشیه مزرعه یا در جایی دورتر از مزرعه باشد.
نکات  گزندگان(،  وجود  )احتمال  دسته ها  کردن  جابه جا  موقع  در  ایمنی  نکات   
ارگونومیکی در مورد بلند کردن، چرخیدن و حمل دسته ها را یادآور کرده و بر عملکرد 

صحیح آنها نظارت گردد.
و مهار  بارگیری، چیدمان  باشد، چگونگی  تریلر  به  نیاز   در صورتی که جابه جایی 
محصول در ضمن جابه جایی از جنبه های فنی و ایمنی تشریح گردد. بدیهی است که 
فراگیران در این مرحله مجاز به رانندگی نمی باشند. همچنین اجازه ندهید در کنار 

راننده یا روی تریلر سوار شوند.
 اصول چیدمان محصول در خرمنگاه و عدم فشرده سازی آن را یاد آور شوید.

 کالس در محل خرمنگاه تشکیل شود. 
 ضرورت رعایت طول مدت مجاز ماندگاری محصول در خرمن و عوامل مؤثر بر آن 

را یادآور شوید.
در  حضور  با  را  کوبیدن  برای  آن  آمادگی  و  محصول  شدن  خشک  شاخص های   

خرمنگاه، نشان دهید.
 موقع زیر و رو کردن خرمن، نکات ایمنی و ارگونومیکی تشریح گردد.

 ضرورت زیر و رو کردن به ویژه تغییرات دما در توده انباشتی را متذکر شوید. ضمن 
زیر رو کردن خرمن، تغییرات رنگ و دمای محصول را به بحث و شهود بگذارید

 بر عملکرد گروه نظارت مستقیم شده در صورت لزوم کنترل و هدایت ها را انجام دهید.
 تا حد ممکن از تعیین زمان خرمن کوبی به صورت دستوری اجتناب کنید و صرفاً 

شاخص ها را ارزیابی و استدالل هنرجویان را نقد و بررسی کرده و نظر دهید.

خرمن کردن محصول

زمان خرمن کوبی

عملیات خرمن کوبی

 روش های خرمن کوبی را تشریح کنید. به روش دستی، تأکید بیشتری داشته باشید.
 بازدید را در سطح منطقه ترتیب دهید تا انواع روش ها در حال اجرا در منطقه را 

مشاهده کنند.
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 ادامه عملیات را در خرمنگاه داشته باشید.
 آمادگی محصول خرمن شده را برای خرمن کوبی، مجدداً بررسی کنید.

 تشریح و توجیه فرایند عملیات خرمن کوبی
 توضیح نکات ایمنی و ارگونومیکی در عملیات خرمن کوبی

 اجازه دهید فراگیران شروع به خرمن کوبی نمایند. نظارت بر تقسیم کار گروه، انجام 
کار تیمی  داشته و اقدامات کنترلی و هدایتی خود را ادامه دهید.

 حد یا مقدارخرمن کوبی را بسنجید و روش تعیین حد مناسب را به فراگیران بیاموزید. 
)جداشدن کامل دانه از کاه بدون خرد شدن دانه ها( 

 نظارت بر حفاظت محصول و تذکر در صورت مشاهده هرگونه هدر رفت با اشاره به 
باور های دینی و اعتقادی هنرجویان.

بوجاری محصول

 بازدیدی از خرمنگاه های نزدیک واحد آموزشی داشته باشید.
 ضرورت بوجاری را یادآور شده و روش های آن را مشاهده کنید.

 ادامه کالس را در محل خرمنگاه فراگیران تشکیل دهید. 
 به جهت وزش باد توجه دهید و یادآور شوید که در صورت عدم توجه به آن چه 

مشکالتی برای محصول و فرد بوجار، پیش می آید.
 با فراهم شدن شرایط بوجاری، اجازه انجام این کار بدهید. 

 بوجاری، فعالیتی پیچیده و نیاز به مهارت دارد، کمک کنید هنرجویان به خوبی این 
مهارت را فرا بگیرند.

 زمان کار را با هماهنگی قبلی، متناسب با زمان وزش باد )احتماالً خارج از ساعت 
آموزشی( ادامه دهید. یادآور شوید شرایط طبیعی تابع برنامه اداری و درسی ما نیست 

بلکه ما باید با طبیعت هماهنگ شویم.
بازدید،  در  احتماالً  دهید.  آموزش  را  کردن  غربال  و  شاخ  چهار  از  استفاده  روش   

نمونه هایی را دیده باشند.
 جدا نگه داشتن دانه ها از کاه در طول عملیات بوجاری را یادآور شوید. پیگیری کنید 

تا تمام محصول بوجاری شود.
 پس از پایان بوجاری، محصول را در سطح بزرگ تری پخش کنند تا مقدار رطوبت 

آنها کمی کاسته شود.
 جدا نگه داشتن دانه ها از کاه در طول عملیات بوجاری را یادآور شوید. پیگیری کنید 

تا تمام محصول بوجاری شود.
 پس از پایان بوجاری، محصول را در سطح بزرگ تری پخش کنند تا مقدار رطوبت 

آنها کمی کاسته شود.
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مشاهده عملکرد فراگیران در فرایند برداشت حبوبات:
)وقت شناسی، انجام کار با پیوستگی منطقی، سرعت و دقت عمل در تعین زمان و روش 
اجرای عملیات، درو کردن، دسته بندی، حمل و نقل، خرمن و خرمن کوبی، بوجاری، 

کیسه گیری و...(

ارزیابی نمونه کار انجام شده:
)تمیز بودن زمین پس از برداشت( عدم باقی مانده محصول، تمیز بودن خرمن یا باقی 
نماندن محصول در خرمن. پاک بودن محصول )عدم وجود کاه و کلش در دانه یا دانه در 
کاه و کلش، درست بسته شدن در کیسه ها، چیدمان درست کیسه در محل نگه داری... 

به ویژه مقدار عملکرد نهایی در واحد سطح

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

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

ارزشیابی

 شروع و ادامه کار با نام و یاد خداوند و یادآوری نعمات او باشد.
 تذکر داده شود که قبل از کیسه گیری باید از خشک بودن محصول و مناسب بودن 

جنس کیسه ها اطمینان حاصل شود. در این مورد مختصری توضیح دهید.
 اشاره مختصر به درجه بندی یا سورتینگ محصوالت زراعی بشود.

 بر انجام فعالیت های کیسه گیری دانه نظارت کنید.
 اهمیت کاه و کلش در تغذیه دام را تشریح کنید.

 مختصری در مورد اصول بازاریابی و ضرورت آن بیان کنید )در آینده از این موضوع 
بیشتر خواهند آموخت( .

 روش چیدمان موقت کیسه، حمل و جابه جایی کیسه توضیح داده شود.
 تذکر در عدم استفاده از کیسه های سنگین به دالیل ارگونومیکی، الزم است.

 امیدوار کردن هنرجویان به آینده و کاربرد روش های نوین در تولید محصوالت زراعی 
از جمله استفاده از ماشین های کشاورزی

 تشریح ارزش و اهمیت صدقه و زکات. به ویژه روی زکات تأکید داشته باشید. تکالیفی برای 
فراگیران یا گروه تعیین کنید مانند جمع آوری آیاتی از قرآن کریم که در مورد زکات است یا 
جمع آوری سخنان اولیای دین درباره زکات. بررسی بخشش در فرهنگ ایرانی، سایر مردمان و...

 سعی کنید بچه ها را آزاده و بخشنده تربیت کنید.
 پس از برداشت، زمین مزرعه را آبیاری کرده و مدتی بعد، با رویش گیاهان و عدم خطر 

فرسایش، اقدام به اجرای شخم و آماده سازی کنید.

ساماندهی محصول
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منابعی برای مطالعه بیشتر
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منابع
 اکبرلو، حسین و همکاران، استاندارد شایستگی حرفه زراعت،1392 سازمان پژوهش  1
و برنامه ریزی آموزشی، دفتر برنامه ریزی تألیف کتاب های درسی فنی وحرفه ای وکاردانش
ارزشیابی حرفه زراعت، 1393، سازمان   آریان پور، عابدین و همکاران، استاندارد و  2

پژوهش و برنامه ریزی و تألیف کتاب های درسی فنی وحرفه ای وکاردانش
 آریان پور، عابدین و همکاران، برنامه ریزی درسی رشته امور زراعی، 1394، سازمان  3
پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، دفتر برنامه ریزی تألیف کتاب های درسی فنی وحرفه ای 

وکاردانش


	000 - C210847
	001-026 - C210847
	027-058 C210847
	059-078 C210847
	079-096 C2108478
	097-120 C210847
	121-142C210847

