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فصل 2

اقدامات قبل از شخم

 خاک یك ماده پویا و طبیعي است كه درسطح زمین قرار دارد. خاک در اثر عوامل فیزیکی، شیمیایی و 
بیولوژیکی از سنگ بستر در طول زمان به وجود آمده است. خواص آن در اثر اقلیم و موجودات زنده به تدریج 
تغییر  و تکامل یافته و به یك توده فعال و زنده تبدیل گردیده است. براي آنکه خاک محیط مناسبي براي 
رشد گیاهان باشد باید متناسب با نوع گیاه مورد نظر تقویت و یا اصالح گردد، زیرا خاک تأمین كننده بخش 

اصلی آب، عناصر غذایي، هوای مورد نیاز گیاهان بوده و محلي براي استقرار و رشد ریشه گیاهان است.
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واحد یادگیری 2

شایستگی نمونه برداری از خاک

آیا می دانید؛ 
 نمونه برداری از خاک سبب كاهش ریسك و كاهش هزینه در كشاورزی می شود؟

 چرا در برخی زمین های شخم خورده رنگ خاک در قسمت های مختلف آن متفاوت است؟
 نمونه خاک باید به گونه ای باشد كه معرف ویژگی های تمام قسمت های زمین زراعی باشد؟

برای آنکه با خاک رفتار مناسبی داشته باشیم، الزم است كه با ویژگی های خاک به خوبی آشنا شویم. هر 
چند برخی از ویژگی های خاک به صورت صحرایی و حتی با نگاه كردن قابل شناسایی است اما بسیاری از 
ویژگی های آن تنها با انجام آزمایش شناخته می شود. بر این اساس نمونه ای از خاک را برداشته و به آزمایشگاه 

ارسال می كنند. این واحد یادگیری شما را با اصول و روش های نمونه برداری از خاک آشنا می كند.

استاندارد عملکرد
نقاط نمونه برداری را مشخص كرده و در زمان و عمق  یا رسم كروكی زمین زراعی،  از نقشه و  با استفاده 
مناسب با استفاده از اُگر، سیلندر نمونه برداری و بیل، نمونه برداری را انجام داده و نمونه خاک آماده شده را 

به آزمایشگاه ارسال نماید.
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تعیین مشخصات زمین

انواع موجودات زنده است؛ به ویژه  خاک به عنوان بستر اصلی كشت گیاه و نیز محیطی شگفت انگیز برای 
موجوداتی كه در تمام یا بخشی از زندگی خود، به خاک وابسته اند. بهره برداری درست از خاک ها به منظور 
ادامه حیات است. الزمۀ استفاده درست  برای  تولید موادغذایی و حفظ محیط زیست اصلی ترین وظیفه ما 
به حداكثر محصول در واحد سطح،  آنها است. دستیابي  به  از منابع آب و خاک، شناخت و آگاهي نسبت 
از مهم ترین اهداف فعالیت هاي كشاورزي مي باشد. استفاده درست از نهاده های كشاورزی مانند كودها در 
جهت رسیدن به این هدف ها ضروري است. تعیین نوع و مقدار كود مورد نیاز بدون شناخت از وضعیت خاک 
امکان پذیر نیست. بنابراین، در اولین گام زارع باید اطالعات كاملي از خاک داشته باشد تا بتواند كوددهی 
مناسبي را انجام دهد. انجام نمونه برداري خاک و تجزیه آزمایشگاهي اطالعات الزم را در اختیار كشاورز قرار 
خواهد داد. چگونگی نمونه برداري از خاک بسیار مهم است زیرا در نتایج به دست آمده از آزمایش خاک، تأثیر 

بسزایی دارد. 

یك برنامه آزمون خاک شامل سه مرحله اجرایي مي باشد:
1ـ نمونه برداري از خاک
2ـ تجزیه آزمایشگاهی 

3ـ تفسیر نتایج آزمایش 

تجزیه آزمایشگاهی و تفسیر نتایج آزمایش را كارشناسان مربوطه انجام می دهند. هنرجویان با شناخت مقدماتی 
از مزرعه، نمونه برداری صحیح از خاک، نمونه نهایی را به آزمایشگاه ارسال می كنند. نتایج آزمایش ها و توصیه های 

كارشناسان را اخذ نموده و به كار خواهند بست.

بررسی مقدماتی 
قبل از عملیات نمونه برداری از خاک، باید نوع گیاه مورد كشت مشخص شود. سپس اقدام به تهیه نقشه نمود.  

درصورت در دسترس نبودن نقشه، كروكی زمین زراعی را باید رسم كرد. 

بررسی مقدماتی

استفاده از نقشه یا رسم كروكی

تعیین زمان و مکان نمونه برداری

نمونه برداری

اقدامات بعد از نمونه برداری

مراحل نمونه برداری
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اهمیت رسم کروکی برای نمونه برداری

كروكی عبارت است از وضعیت و شکل تقریبی زمین كه با حركت روی اضالع زمین، آن را رسم می كنیم. 
هدف از نمونه برداری خاک این است كه نمونه ای تهیه شود كه معرف خصوصیات كلی زمین موردنظر باشد. 
برای تهیه چنین نمونه ای می بایست نقاط نمونه برداری به درستی تعیین شود. با رسم كروكی زمین زراعی 

تعیین این نقاط ساده تر و بهتر انجام می شود.

رسم کروکی و اندازه گیری مساحت زمین
فعالیت

ابزار و وسایل مورد نیاز: متر نواری )حداقل 50 متری(، میخ چوبی، ژالن، دفترچه و مداد

1ـ  گروه های 3 تا 5 نفره را تشکیل دهید و یك نفر را به عنوان سرگروه به هنرآموز خود معرفی كنید.

2ـ لباس مناسب كار بپوشید و از تجهیزات ایمنی فردی استفاده كنید.

3ـ قطعه زمین مربوط به گروه خود را از هنرآموز تحویل بگیرید. 

4ـ كروكی زمین را روی صفحه ای از دفتر خود به طور تقریبی رسم كنید )جدول 1ـ2(.

5ـ در هریك از رأس های زمین ژالن یا میخ چوبی بکوبید. 

6ـ اندازه اضالع را كه در واقع فاصلۀ افقی بین دو میخ متوالی بر روی محدودۀ زمین است با دقت 
اندازه گیری كنید. 

7ـ اندازه های به دست آمده را در دفترچه بر روی كروكی، یاداشت كنید.

شکل ١ـ٢ـ متر و ژالن
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شماره یا نام نقطهضلعاندازهکروکی

A

B
C

D

E

FG

Aـ

ABB

 BCC

CDD

DEE

EFF

FGG

GAــ

8( با توجه به اندازه گیری های به دست آمده، شکل دقیق تری از مزرعه خود را رسم كنید. 
9( مساحت مزرعه خود را بر حسب متر مربع یا هکتار محاسبه كنید.

10( درستی محاسبه و كار خود را به تأیید هنرآموز برسانید.

جدول  1ـ2ـ رسم کروکی

در صورتی که مزرعه شکل هندسی مشخصی نداشت، آن را به دو یا چند شکل هندسی تبدیل کنید. سپس 
مساحت هر شکل را جداگانه محاسبه و با هم جمع کنید. رایج ترین روش تبدیل شکل های چندضلعی به 

چندین مثلث )مثلث بندی( با استفاده از اندازه اضالع آن است.
)توضیحات بیشتر در فصل 5 كتاب دانش فنی پایه(

توجه

ف
مرا حل کارردی

 شرایط عملکرد
)ابزار،مواد، تجهیزات، 

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

نمرهنمره دهی(

1
تعیین 

مشخصات 
زمین

زمین زراعي ـ زاویه یاب ـ 
مترـ ژالن ـ میخ چوبي

كروكي زمین

مساحت زمین

رسم كروكی ـ تعیین مساحت 
3و تحلیل اهمیت آنها

2رسم كروكي و تعیین مساحت

1عدم رسم كروكی

ارزشیابی مرحله ای
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زمان و شرایط نمونه برداری از خاک

بهترین زمان نمونه برداري از مزارع یك ماه قبل از كشت و یا یك ماه پس از برداشت محصول مي باشد. چراكه 
در این زمان ها، شرایط خاک پایدارتر بوده و نتایج به دست آمده قابل اعتمادتر است. همچنین كنترل و اصالح 

خاک بسیار آسان تر بوده و هزینه كمتری به همراه دارد.
بهترین شرایط خاک از نظر رطوبت برای نمونه برداري، در حالت به اصطالح گاورو )رطوبت خاک در حد ظرفیت 
زراعی باشد( فراهم مي شود كه عموماً این حالت چند روز پس از آبیاري مزرعه و یا بارندگی به وجود می آید. 
زمین خیلي مرطوب در رفت و آمد نمونه بردار اختالل ایجاد می كند و در زمین بسیار خشك مته نمونه برداري یا 
بیل به دشواري وارد زمین مي شود و از طرفي خاک داخل مته قبل از باال آمدن از درون چاله به بیرون مي ریزد.

تعیین گاورو بودن زمین
فعالیت

ابزار و وسایل مورد نیاز: بیلچه، تجهیزات ایمنی فردی
1ـ پس از آماده به كار شدن و رعایت نکات ایمنی برای تعیین گاورو  بودن زمین، مراحل عملیاتی زیر 

را انجام دهید.
2ـ با بیلچه، بقایای سطحی و مقداری از خاک سطح زمین را كنار بزنید.

3ـ بیلچه را به صورت نسبتاً عمودی در خاک فرو كرده و خاک داخل آن را بیرون بریزید.
4ـ با نوک بیلچه، مقداری خاک از دیواره شکاف ایجاد شده برداشته، دركف دست قرار دهید.

5ـ دست خود را مشت كنید. به تغییر شکل توده خاک در كف دست توجه كنید.
6ـ اگر خاک درون دست شما به هم نچسبید، رطوبت كمتر از حد گاورو است.

7ـ اگر خاک گلوله یا استوانه ای شکل شد و دست شما را گل آلود یا خیس كرد، رطوبت بیشتر از حد 
گاورو است. برای اطمینان بیشتر، گلوله یا استوانه را در ارتفاع حدود یك متری به سوی زمین رها 
كنید. در رطوبت زیاد گلوله از هم نمی پاشد بلکه پهن می شود. ولی اگر از هم پاشید، رطوبت خاک در 

شرایط گاو رو می باشد.

شکل ٢ـ٢ـ برداشت نمونه خاک برای تعیین رطوبت خاک
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تعیین محل نمونه برداری از خاک
فعالیت

1ـ از روی كروكی تهیه شده و شرایط تعیین شده زمین را در صورت نیاز قطعه بندی كنید.
2ـ مسیر حركت در هریك از قطعات را برای نمونه برداری مشخص كنید. 

ـ در زمین هایي كه شکل مستطیل یا مربع دارند، قطرهاي آنها را ترسیم نموده از محل تالقي قطرها 
یك نمونه و از محل رأس ها با كمي فاصله به انتها، چهار نمونه تهیه كنید )شکل 4ـ2(.

درباره مفهوم و تعیین محدودۀ ظرفیت زراعی گفت وگو کنید ) از کتاب آب و خاک و گیاه استفاده 
کنید(.

گفت وگو كنید

تفکیک اراضی جهت نمونه برداری
در نمونه برداري از خاک، رنگ خاک، بافت خاک، شیب زمین و نحوه مدیریت مزرعه را بایستي مورد توجه 
قرار داد چرا كه در مکان هایي كه شیب زمین بیشتر است درموقع بارندگي و آبیاري، مواد غذایي و امالح 
خاک بیشتر در معرض تهدید قرار گرفته و از بین مي روند و برعکس در مناطق گود، تجمع امالح و مواد 
غذایي بیشتر است. چنانچه قطعات كوچکي وجود داشته باشند كه خاک آنها مثاًل شني بوده و با سایر خاک ها 
مزرعه،  مدیریت  زمینه  در  گردد.  مخلوط  ها،  نمونه  بقیه  با  بخش  این  خاک  مونه  ن نبایستي  باشد،  متفاوت 
وضعیت كوددهي و نوع زراعت حائز اهمیت است مثاًل زماني كه در سال زراعی گذشته بخشي از زمین یك 
نوع كود مصرف شده باشد یا گیاه خاصی كاشته شده باشد و در بخش دیگر نوع دیگري از كود و گیاه را به 

خود اختصاص داده باشد نباید خاک آنها  با یکدیگر تركیب گردند.

شکل ٣ـ٢ـ قطعه بندی زمین برای نمونه

ه 3
مار

ش
ری

ست
خاک

ک 
 خا

گ
رن شماره 3

محصول گندم شماره 6
بافت خاک رسی

شماره 4
زمین شیب دار

شماره 6
زمین آیش

شماره 5
بافت خاک شنی



52

ـ در زمین هایي با شکل هندسي نامنظم، حركت نمونه بردار به صورت زیگزاگي یا مارپیچ مي باشد به 
نحوي كه در هر محل تغییر جهت، یك نمونه برداشت مي گردد.

3ـ اولین ژالن یا میخ چوبی را در گوشه ای از زمین به فاصله 10 متر از طرفین زمین بکوبید.
4ـ سایر ژالن ها را با توجه به طرح مسیر به فاصله حداقل هر 25 متر بکوبید.

5ـ محل های تعیین شده را به تأیید هنرآموز خود رسانده و برای برداشت نمونه خاک آماده شوید.

شکل ٤ـ٢ـ تعیین محل نمونه برداری در زمین هایی با شکل مستطیل یا مربع

16
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شکل ٥ـ٢ـ تعیین محل نمونه برداری در زمین هایی با شکل هندسی نامنظم

ارزشیابی مرحله ای

ف
مراحل کارردی

 شرایط عملکرد
)ابزار،مواد، 

تجهیزات، زمان، 
مکان و...(

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

2
تعین محل 
برداشت 

نمونه

زمین زراعی، 
هواي آرام،رطوبت 

مناسب خاک، 
متر، نشانه )ژالن(

سنجش 
رطوبت خاک

جانمایي محل

نمونه برداري

سنجش رطوبت خاک، قطعه بندی زمین، 
3عالمت گذاري بر روی زمین و كروكی

2سنجش رطوبت خاک، عالمت گذاري بر روی كروكی

1سنجش رطوبت خاک، عدم عالمت گذاري
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انواع نمونه های خاک
انواع نمونه خاک عبارتند از: ساده، مركب، دست نخورده، دست 

خورده.
از نمونه های برداشت شده جداگانه  نمونه ساده: اگر هر یك 

مورد تجزیه قرار گیرد به آن نمونه ساده گویند.
نمونه مرکب: اگر تعدادی نمونه ساده را مخلوط كرده و یك 

نمونه نهایی برداریم به آن نمونه مركب گویند.
نمونه دست نخورده: اگر نمونه ساختار طبیعی خاک را داشته 
باشد، به آن نمونه دست نخورده می گویند. برای تعیین خواص 
فیزیکی خاک بیشتر از این نوع نمونه استفاده می شود )شکل6ـ2(.
نمونه دست خورده: اگر نمونه ساختارطبیعی خاک را نداشته 
باشد و یا ساختار طبیعی آن به هم بریزد، نمونه دست خورده 
گفته می شود. برای بیشتر آزمایش های شیمیایی خاک از این 

نوع نمونه استفاده می شود.
در این روش پس از اینکه  برحسب مساحت مزرعه، از چندین نقطه نمونه برداري شد، نمونه هاي مربوط به 
هر عمق در نقاط مختلف را با هم مخلوط مي كنیم. در پایان یك نمونه كه تركیبي از خاک نقاط مختلف در 

عمق مشخص مي باشد، به دست می آید.
تعداد نمونه هاي ساده یك مزرعه، متغیر است و به صورت میانگین از هر قطعه 15 هکتاری 30 نمونه تهیه 

می شود. 

نحوه نمونه برداری از خاک
قبل از نمونه برداري، سطح محل نمونه برداري را از خرده سنگ ها، علف هاي هرز و هرگونه ناخالصی  پاک 

مي كنیم.
عمق نمونه برداري به نوع و سن گیاه بستگي دارد. عمق مناسب برای بیشترگیاهان زراعی 30ـ  0 سانتی متر است 
30 سانتی متر هم نمونه برداری می شود. اما گاهی برای برخی از گیاهان با ریشه عمیق )مانند یونجه( از عمق 60ـ 

شکل ٦ـ٢ـ نمونه دست نخورده خاک

شکل ٧ـ٢ـ چگونگی نمونه برداری

برداشت با بیل

مشخصات نمونه:
.........................

..............

عمق:
0-30

دو کیسه نمونه برداری

تمیز کردن ابزار نمونه برداری با اتانول %70

برداشت با انواع اُگر
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جهت نمونه برداري از مته هاي نمونه برداري )اُگر(1 استوانه اي یا مارپیچي استفاده می شود. نوع استوانه اي براي 
خاک هاي شني و خشك و نوع مارپیچي، براي خاک هاي مرطوب مناسب مي باشد. درصورت نداشتن اُگر، از بیلچه 

یا بیل دستي استفاده مي گردد. از سیلندر نمونه برداری برای برداشت نمونه های دست نخورده استفاده می كنند.

در صورت استفاده از مته هاي نمونه برداري، با گردش دسته آن، خاک در محفظه یا انتهاي آنها جمع مي گردد 
و با استفاده از بیلچه یا بیل، ابتدا گودالي به عمق 30 ـ 0 سانتی متر ایجاد كرده آنگاه از دیواره این گودال یك 
نمونه ساده به وزن تقریبی یك كیلوگرم برداشت می كنیم. نمونه برداشت شده را در داخل كیسه یا سطل 

همراه می ریزیم.

1_ Auger

شکل ٨ ـ٢ـ ابزار نمونه برداری از خاک

شکل ٩ـ٢ـ برداشت نمونه خاک با اُگر

انواع اُگر یا مته موجود در هنرستان خود را بررسی کرده و درباره کاربرد هریک از آنها با هم کالسی هایتان 
گفت وگو کرده و نتیجه را به هنرآموز خود گزارش دهید.

گفت وگو كنید



55

فصل 2    اقدامات قبل از شخم

در آخر یك زیرانداز پهن كرده و خاک 
تمام كیسه های یك كیلوگرمی مربوط به 
هر عمق را روی آن می ریزیم و مخلوط 
و پهن می كنیم. به ترتیبی كه ضخامت 
متر  خاک پهن شده حدود یك سانتی 
گردد. تمامي خار و خاشاک، سنگ ریزه ها 
را تفکیك و كلوخه ها را خرد مي نماییم. 
خاک هاي پهن شده روي زیرانداز را به صورت 
مستطیل درآورده و قطرهاي اصلي آن را 
ایجاد می كنیم. یکی از مثلث های ایجاد 
شده را خارج ساخته و این عمل را آن قدر 
تکرار مي كنیم تا در حدود یك كیلوگرم از 

تركیب خاک حاصل شود. یك كیلوگرم خاک مركب نهایی را داخل كیسه می ریزیم.
دو عدد برچسب با مشخصات زیر تهیه مي كنیم:

      

تاریخ نمونه برداری:نام خانوادگی:نام:

آدرس محل نمونه برداری:

نوع زراعت بعدی:نوع زراعت قبلی:عمق نمونه برداری:

یکي از برچسب ها را داخل كیسه و دیگري را روي كیسه نصب مي كنیم. توصیه می شود نمونه مركب را در سایه 
خشك كرده و سپس انتقال دهیم و البته هیچگاه نباید از روش ایجاد حرارت در خشك كردن آن استفاده نمود. 

در غیر این صورت درب پالستیك را بسته و به سرعت به آزمایشگاه خاک شناسي منتقل می نماییم.

نکات قابل توجه در نمونه برداری از خاک
نتایج  اشتباه  هرگونه  كه  چرا  گیرد،  انجام  درست  شیوه  به  باید  نهایی  مركب  نمونه  تهیه  و  نمونه برداری 

گمراه كننده اي را به همراه دارد.

براین اساس توصیه می شود كه:
1ـ وسایل و ظروفي كه براي نمونه برداري به كار مي روند باید به طور كامل تمیز و بدون زنگ زدگي بوده و به 

كودهاي دامي، شیمیایي و سموم آغشته نباشند.

شکل ١٠ـ٢ـ پهن کردن نمونه خاک برای تهیه نمونه مرکب
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2ـ از محل هایی نظیر كنار دیوار یا پرچین، 
محل نگهداري حیوانات، كودهاي حیواني 
و توده هاي قدیمي و پوسیده كاه و كلش، 
مسیر و امتداد خطوط كودپاشي، محل 
سوزاندن بقایاي گیاهي و علف هاي هرز، 
زیر درختان، جاده ها، مکان هایي كه چاله 
بوده و در آن آب جمع مي شود، آبراهه ها، 
كناره هاي جوی های آبیاري، محل تخلیه 
نباید  ساختماني  های  نخاله  و  مصالح 

نمونه برداري خاک صورت پذیرد. 

3ـ در هنگام نمونه برداري یا بعد از آن هیچ گونه مواد خارجي همچون خاكستر سیگار و مانند آن نباید به 
نمونه خاک اضافه گردد.

4ـ در شیوه آبیاري قطره اي، نمونه برداري براساس شیوه خیس شدگي زمین صورت می گیرد كه نمونه ها از قسمت 
مركزي الگوي خیس شدگي و مابقي از قسمت حاشیه الگوي خیس شدگي انجام مي گیرد. 

شکل ١٢ـ٢ـ محل نمونه برداری در سیستم آبیاری قطره ای

حاشیه الگوی خیس شدگی مرکز الگوی خیس شدگی

نمونه برداری از خاک
فعالیت

1ـ زمین موردنظر را از روی نقشه یا كروكی به چند قسمت تقسیم كنید )شکل3ـ2(.
2ـ مسیر حركت در هریك از قطعات را برای نمونه برداری مشخص كنید. 

3ـ اولین ژالن یا میخ چوبی را در گوشه ای از زمین به فاصله 10 متر از حاشیه زمین بکوبید.

شکل ١١ـ٢ـ تعیین محل نمونه برداری

نزدیک درختان
و مواد آلی نباشد

محل نمونه برداری

نزدیک جاده خاکی نباشد
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4ـ سایر ژالن ها را با توجه به طرح مسیر به فاصله حداقل هر 25 متر بکوبید.
تا  شود  دقت  بزنید.  كنار  سانتی متر  چند  به عمق  را  خاک  گیاهی  پوشش  نمونه برداری  محل  در  5ـ 
غیریکنواختي در سطح زمین مشاهده نگردد )تأثیرات حیوانات، تجمع و النه مورچه ها، كاه و كلش و 

انتخاب گردد.   اول  غیره(. در صورت مالحظه غیریکنواختي، محل دیگري در نزدیکی محل 

6ـ چاله ای به عمق 30 سانتی متر بکنید.
7ـ خاک دیواره چاله را با نوک بیل بتراشید. حدود یك كیلوگرم 

از خاک را درون سطل نمونه برداری بریزید. 
8ـ در سایر نقاط مشخص شده نیز حركت كرده و نمونه گیری 

را انجام دهید.
9ـ برای تهیه نمونه مركب تمام نمونه های برداشت شده را 

روی زیرانداز ریخته و با هم مخلوط نمایید. 
10ـ پس از جدا كردن هرگونه ناخالصی و چند مرتبه تركیب و برداشت حدود یك كیلوگرم از آن برروی 

زیرانداز باقی بماند.
11ـ نمونه مركب نهایی را داخل كیسه های تیره رنگ یا كارتن بریزید. دو عدد برچسب با مشخصات 

الزم تهیه و یکی را داخل كیسه قرار داده و دیگری را برروی كیسه بچسبانید.
12ـ برای نمونه برداری از عمق 60 ـ 30 سانتی متری، قطر چاله را حدود 60 سانتی متر بگیرید. 

13ـ در عمق چاله )پس از 30 سانتی متر اولیه( چاله ای به عمق 
30 سانتی متر همانند روش قبل ایجاد كنید ) شکل 15ـ2(. 

14ـ مانند نمونه قبل با نوک بیل از محل 30 تا 60 سانتی متری 
خاک دیواره چاله را بتراشید و پس از مخلوط كردن حدود یك 

كیلوگرم از آن را درون سطل نمونه برداری بریزید.
15ـ در سایر نقاط مشخص شده نیز حركت كرده و نمونه گیری 

را انجام دهید.
16ـ برای تهیه نمونه نهایی از این عمق نیز همانند قبل عمل كنید.
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مسیر 
حرکت

ژالن

شکل 13-2 تعیین مسیر حرکت نمونه برداری

شکل 14-2 روش برداشت نمونه با بیل یا بیلچه

شکل 15ـ2 روش نمونه برداری
از دو عمق 30ـ0 و 60ـ30

0

30 30

60
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17ـ پس از پایان عملیات نمونه برداری از خاک چاله های ایجاد شده را دوباره پر كنید.
18ـ وسایل و ابزار تحویلی را پس از تمیز كردن به هنرآموز یا سرپرست كارگاه تحویل دهید. 

بهتر است برای یاد گیری بیشتر  نمونه برداری را نیز با انواع اُگر و سیلندر نمونه برداری انجام دهید.

ارزشیابی مرحله ای

ف
مراحل کارردی

 شرایط عملکرد
)ابزار،مواد، تجهیزات، 

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

نمرهدهی(

برداشت 3
نمونه

بیل  یا  اُگر  گاوروـ  خاک 
ـ كیسه هاي تیره رنگ یا 

كت  پا

برداشت نمونه ها

اختالط نمونه ها

نمونه نهایي

برداشت نمونه خاک از عمق های 
3مختلف و تهیه نمونه نهایی

برداشت تمام نمونه بر حسب 
استانداردها، اختالط، برداشت نمونه 

نهایی
2

پاكسازي محل و برداشت تعدادي از 
1نمونه ها

آماده سازی نمودن خاک برای ارسال به آزمایشگاه

پس از نمونه برداری، آماده سازی نمونه خاک می بایست با دقت و به درستی انجام شود. چنانچه نمونه برداری 
به درستی انجام گیرد ولی آماده سازی نمونه به درستی انجام نشود، تغییرات ایجاد شده در نمونه باعث ایجاد 
خطا در نتایج واقعی خواهد شد. به عنوان مثال چنانچه نمونه برداری به منظور ارزیابی عناصری همانند نیتروژن 
و گوگرد كه تحت تأثیر فعالیت میکروب های خاک تغییر می كند انجام شود، رعایت نکات زیر برای متوقف 

نمودن فعالیت میکروب های خاک ضروریست.
1ـ نمونه های نهایی )مركب( برداشت شده با دست كاماًل نرم و در پاكت های كاغذی ریخته و تا پایان مدت 

نمونه برداری درب پاكت ها، باز و در محیط خنك )مانند سایه بوته های موجود در مزرعه( نگهداری شوند.
2ـ پس از اتمام كار، نمونه های برداشت شده سریعاً به محیط آزمایشگاه حمل و در نازک ترین قشر ممکن 

پهن تا در هوای آزاد خشك شوند )هوا خشك(.
3ـ از ریختن نمونه ها در پاكت های پالستیکی و یا ظروف سر بسته كه امکان تبادل هوا وجود ندارد و یا برداشت 
نمونه هایی با رطوبت باال كه امکان نرم كردن خاک وجود نداشته باشد باید خودداری كرد، زیرا به دلیل ایجاد 
محیط با اكسیژن كم باعث فعال شدن میکروب های بی هوازی شده و این گروه از باكتری ها باعث تبدیل سریع 

نیترات خاک به گازهای نیترو و نیتریت می شوند و نتیجه درستی از تجزیه آزمایشگاهی گرفته نخواهد شد.
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نحوه آماده نمودن خاک جهت ارسال به آزمایشگاه
فعالیت

ابزار و وسایل کار: دستکش، بیل و بیلچه، انواع اُگر، ظرف نمونه برداری، برچسب و ماژیك

مراحل انجام کار:
1ـ پس از نمونهبرداریحدود 1/5ـ1 كیلوگرم از نمونه خاک مركب انتخاب كنید. 

2ـ نمونه خاک را در هواي آزاد بر روي سطح تمیز پهن كنید تا خشك شود.
3ـ پس از خشك نمودن، نمونه خاک را داخل یك كیسه كاغذی تمیز و خشك و یا جعبه مقوایي 

بریزید.
شهرستان،  و  روستا  نام  مزرعه،  محل  نمونه بردار،  نام  شامل  كه  را  خاک  نمونه  كامل  مشخصات  4ـ 

مساحت قطعه، عمق، تاریخ،كشت سال قبل، نوع و میزان كود مصرفي در سال قبل و... ميباشد را برروي 
برچسب مخصوص بنویسید.

5ـ  برای هر نمونه دو برچسب مشخصات تهیه و  یکي در داخل پاكت قرار داده و دیگري بر روي پاكت 
نصب كنید.

تاریخ نمونه برداری:محل نمونه برداری:

شماره پروفیل:نام نمونه بردار:

شماره نمونه:عمق نمونه برداری:

محصول مورد نظر برای کاشت:سابقه و نوع کشت:

سایر توضیحات:بافت لمسی:

6ـ برگ درخواست را كه شامل نوع آزمایش هاي در خواستي است )شامل خواص فیزیکي، شیمیایي و 
حاصل خیزي خاک( را آماده نمایید.

شکل ١٦ـ٢ـ نمونه خاک
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7ـ با راهنمایي هنرآموز و یا با مشاوره مراكز خدمات كشاورزي، نمونه خاک و برگ درخواست را به 
نزدیكترین آزمایشگاه و یا به آزمایشگاه موردنظر ارسال كنید.

8 ـ وسایل خود را تمیز كرده به هنرآموز تحویل دهید.
9ـ نتیجه آزمایش را در زمان مقرر دریافت كرده و با كارشناسان مربوطه مشاوره نمایید.

10ـ گزارشی از مراحل مختلف كار تهیه و به هنرآموز تحویل دهید.

ـ در خشک کردن نمونه نباید از حرارت مصنوعي استفاده نمود.
فعالیت میکروارگانیسم های تجزیه کننده موادآلي خاک  از  برداری  نمونه  از  بعد  نمودن خاک  ـ خشک 

نیتروژن خاک داشت. از میزان  برآورد دقیق تري  نتیجه مي توان  جلوگیري می کند در 

توجه

ارزشیابی مرحله ای

ف
مراحل کارردی

 شرایط عملکرد
)ابزار،مواد، تجهیزات، 

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

نمرهدهی(

4
 آماده 
سازي 
نمونه

برچسب نمونه، برگ 
درخواست آزمایش، 

پاكت نمونه

آماده سازی نمونه

تهیه برچسب 
مشخصات نمونه

بسته بندی

آماده كردن نمونه، ثبت مشخصات، 
3بسته بندی و ارسال

آماده كردن نمونه، ثبت مشخصات، 
2بسته بندی

آماده كردن نمونه عدم ثبت مشخصات 
1و بسته بندی

شکل ١7ـ٢ـ نمونه گزارش نتیجه آزمایش
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ارزشیابی شایستگی نمونه برداری از خاک

شرح کار:

1ـ رسم كروكی    2ـ تفکیك اراضی برای نمونه برداری)قطعه بندی(    3ـ نمونه برداری    4ـ آماده سازی نمونه برای ارسال به آزمایشگاه

استاندارد عملکرد: 

هنرجو پس از كسب این شایستگی بتواند تمام مراحل نمونه برداري زمین زراعي را با استفاده از بیل و  اُگر یا سیلندر انجام و حدود و 
مساحت زمین را تعیین و نمونه نهایي را تهیه نماید.

شاخص ها:
1ـ اندزه گیری، مساحت یابی و ترسیم كروكی
2ـ محاسبه، مقایسه با جداول و استانداردها

3ـ برداشت نمونه برحسب استانداردها 
4ـ اختالط، برداشت نمونه نهایی، ثبت مشخصات، ارسال به آزمایشگاه، اخذ توصیه های كارشناسی و اجرای آن

شرایط انجام کار، ابزار و تجهیزات:
ـ محل اجرا : زمین زراعی، آزمایشگاه زراعت
ـ تجهیزات : اُگر، بیل، مترـ زاویه یاب و ترازو

ـ ملزومات : كیسه های تیره رنگ، نوشت افزار و برچسب
ـ منابع : جداول و استانداردها، منابع و اطالعات معتبر

ـ زمان : 60 دقیقه

ابزار و تجهیزات:    

اُگر خاک شناسي، بیل معمولي، میخ چوبي به قطر 3 و طول 40 سانتي متر، متر 50 متري، زاویه یاب معمولي، كیسه یا پاكت، امکانات 
نوشت افزار، وسیله نقلیه

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله كارردیف

2رسم کروکی1

1قطعه بندی زمین2

2نمونه برداری3

1آماده سازی نمونه برای ارسال به آزمایشگاه4

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
شایستگي هاي غیر فني: درستکاري ـ مدیریت مواد  تجهیزات ـ مدیریت زمان 

ایمني و بهداشت: خود فرد )رعایت نکات بهداشتي و اصول ایمني هنگام كار با مواد 
شیمیایي( 

توجهات زیست محیطي: ساماندهي بقایا، پرهیز از هدر دادن منابع، كاهش آلودگي 
آب و خاک 

نگرش: دقت در سنجش، تفکر خالق، توسعه شایستگی و دانش

2

 

*میانگین نمرات

*  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شایستگی، 2 می باشد.
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واحد یادگیری 3

شایستگی آماده سازی زمین قبل از شخم

آیا می دانید؛ 
 زمینی كه مواد پالستیکي در آن پخش شده است، قبل از جمع آوری نباید شخم زده شود؟

 وجود سنگ های  نسبتاً درشت چه مشکالتی را برای كشاورز به همراه دارد؟
 می بایست همیشه بقایای گیاهی باقیمانده محصول سال قبل را در زمین باقی گذاشت؟

ممکن است در سطح زمین موانع و عوارضي نظیر سنگ، چوب، زباله هاي شهري، پستي و بلندي و بقایاي 
گیاهان قبلي باشد. وقتي این موانع از بین نرود، اجراي عملیات شخم در آن مشکل یا غیرممکن خواهد بود. 
همچنین گاهی كشاورزان برای جلوگیری از تبخیر آب سطح مزرعه و جلوگیری از رشد علف های هرز از 

پالستیك استفاده مي كنند در این صورت باید قبل از شخم، آنها را جمع آوري كنند.

استاندارد عملکرد
ناخالصي ها و عوارض زمین را با توجه به امکانات و وسعت مزرعه، با وسایلی مانند تراكتور، تیلر، تیغه پشت 
تراكتوری، بیل، كلنگ و فرغون برطرف نماید، كود دامي را مصرف كرده و آبیاري قبل از شخم را انجام دهد.  
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فصل 2    اقدامات قبل از شخم

آفریدیم       ِگل  از  از عصاره ای  را  انسان  ما 

اهمیت آماده سازی زمین قبل از شخم

خاک یکی از مهم ترین مواد تشکیل دهنده حیات است. گیاهان، جانوران و حتی انسان از خاک آفریده شده اند 
و ادامه حیات آنها نیز  به خاک وابسته است. بر این اساس خاک فوق العاده ارزشمند است. در حفظ خاک 

كوشا باشیم و حرمت خاک را پاس بداریم.

اغلب شنیده اید كه زراعت عبارت است از كاشت، داشت و برداشت گیاهان زراعی. اما این تعریف جامع و كامل 
نیست، بلکه زراعت قبل از كاشت شروع می شود و تا پس از برداشت ادامه دارد.

زراعت موفقیت آمیز تاحد زیادی به عملیات قبل از كاشت بستگی دارد. به این مرحله از زراعت مرحله خاک ورزی 
)آماده سازی زمین یا مرحله تهیه بستر كاشت( می گویند. قبل از خاک ورزی بایستی اقداماتی در زمین انجام داد 

تا زمین برای انجام خاک ورزی آماده شود.

انواع عملیات قبل از خاک ورزی 
زمین زراعی ممکن است به دالیل مختلف از جمله جریان 
دارای  و...  منطقه  انسان ها، شرایط طبیعی  بدرفتاری  باد، 
به جز  هرچیزی  ناخالصی،  از  منظور  باشد.  ناخالصی هایی 

بقایای محصول سال قبل در روی زمین می باشد.
این تعریف، سنگ، چوب، الستیك، پالستیك، شیشه،  با 
نخاله و زباله از ناخالصی های زمین محسوب می شوند كه 
در عملیات آماده سازي، كاشت، داشت و برداشت گیاهان 
یك  به  دستیابي  ي  برا بنابراین  مي كنند.  ایجاد  اختالل 
را  آنها  زمین،  زي  آماده سا از  قبل  بایستي  موفق  زراعت 

پاک سازي نمود.
دارای  است  ممکن  كشاورزی  زمین 
عوارض یا پستی و بلندی هایی باشد كه 
پشته ها  و  نهرها، جوي ها  ایجاد  اثر  در 
تردد  اثر  در  یا  و  باشد  آمده  وجود  به 
انسان ها، حیوانات یا وسایل نقلیه یا در 
اثر نوع گیاه و روش كاشت ایجاد شود. 
این عوارض اجرای عملیات آماده سازی 
بنابراین  كرد.  خواهد  مشکل  دچار  را 
شایسته ای  روش  به  كه  است  الزم 

برطرف گردند. 

شکل ١٨ـ٢ـ ناخالصی های روی زمین کشاورزی

شکل ١٩ـ٢ـ عوارض زمین
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شکل ٢٠ـ٢ـ ماشین های سنگ جمع کن و اسکرپیر

تولید برخی از محصوالت كشاورزی منجر به باقی ماندن بقایای زیادی در سطح زمین می شود. برخی از این بقایا به 
راحتی قابل دفن در زیر خاک نیستند و ممکن است، مانع از حركت ماشین ها و اجرای عملیات آماده سازی می شوند. 

برای آنکه خاک بتواند محصول خوبی به بار آورد، باید به خوبی تقویت گردد. مصرف كودهای آلی )دامی یا 
گیاهی( یکی از بهترین روش های تقویت خاک یا افزایش حاصل خیزی زمین است. این عملیات باید قبل از 
شخم انجام شود. به یاد داشته باشید كه بهترین كود شیمیایی هم نمی تواند جایگزین كودهای آلی شوند. در 

این مورد بیشتر صحبت خواهیم كرد.

شکل ٢١ـ٢ـ بقایای محصول قبلی )ذرت دانه ای، آفتابگردان و...(

شکل ٢٢ـ٢ـ پخش کود دامی و زیر خاک کردن کود سبز

جمع آوری سنگ و ازبین بردن پستی و بلندی زمین و اصالح شیب زمانی انجام می شود که زمین برای 
اولین بار آماده سازی می شود. پستی و بلندی این نوع زمین ها توسط گریدر و بولدوزر و اسکرپیر تسطیح 
می شوند. برای جمع آوری سنگ های درشت سطح زمین از ماشین های سنگ جمع کن استفاده می شود.

توجه
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فصل 2    اقدامات قبل از شخم

شخم یکی از عملیات مهم خاک ورزی است، تنها در شرایط مطلوب رطوبتی، به درستی انجام می شود. تأمین 
رطوبت مناسب برای اجرای عملیات شخم در زمین های خشك، از دیگر عملیات قبل از خاک ورزی می باشد.

ضرورت رفع ناخالصی های زمین 
ناخالصی موجود در سطح زمین كشاورزی، مانع جدی در اجرای عملیات كشاورزی می باشد. 

 از نفوذ گاوآهن به داخل زمین جلوگیری كرده و در نتیجه عمق شخم را غیر یکنواخت می كنند. 
 ناخالصی ها باعث به هم خوردن نظم و ترتیب در زمان كاشت توسط كارنده ها می گردند. به همین دلیل 

رویش مزرعه یکنواخت نخواهد شد و عملکرد محصول كاهش خواهد یافت.
 وجود برخی از ناخالصی های درشت و سخت مانند سنگ یا نخاله، ماشین های داشت و برداشت را دچار 
مشکل و حتی خرابی می نماید. بسیار اتفاق می افتد كه تیغه دروگر در برخورد با سنگ یا سایر اجسام سخت، 

شکسته و غیرقابل استفاده شده است.
 برخی از ناخالصی ها مانند ظروف یکبار مصرف و انواع نایلون ها، آلوده كننده محیط زیست از جمله خاک 
هستند. تجزیه كامل این مواد بسیار طوالنی و گاهی تا بیش از 50 سال زمان احتیاج دارد. لذا باید این عوامل 

از زمین كشاورزی جمع آوری و به درستی ساماندهی گردد.

شکل ٢٣ـ٢ـ زمان تقریبی تجزیه مواد مختلف در طبیعت

کیسه پالستیکی
20ـ10 سال

لیوان فومی
هرگز

پاکت شیر مدرسه
5 سال

بطری شیشه ای
بیش از 500 سال

پوست پرتقال
6 -3 ماه

بطری پالستیکی
500ـ400 سال

برگ درختان
3ـ1 ماه

ظروف پالستیکی
500ـ 400 سال

کاغذ روزنامه
4ـ2 هفته

قوطی آلومینیومی
400ـ200 سال
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جمع آوری ناخالصی های روی زمین
فعالیت

ابزار و وسایل مورد نیاز: بیل، كیسه زباله، فرغون، لباس مناسب كار، تجهیزات ایمنی فردی )دستکش، 
كاله، عینك آفتابی(

مراحل اجرای عملیات
1ـ به گروه های كاری 4ـ3 نفره تقسیم شوید. 
2ـ محدوده عملیات هر گروه را مشخص كنید.

3ـ ناخالصی های سخت و بزرگ مانند سنگ ها، نخاله های ساختمانی، شیشه، پالستیك و... را با دست 
یا بیل برداشته و داخل فرغون بریزید.

4ـ ناخالصی های كوچك و نرم مانند انواع ظروف یکبار مصرف، نایلون ها، بطری و... را جمع آوری نموده 
و دركیسه زباله همراه بریزید.

5ـ هیچ ناخالصی را در سطح زمین باقی نگذارید.

6ـ ناخالصی های قابل بازیافت را تفکیك كرده، جهت انتقال به محل بازیافت ساماندهی كنید.
7ـ ناخالصی های قابل سوزاندن را در محل، زمان و شرایط مناسب، با نظر هنرآموز، بسوزانید. 

8ـ ناخالصی های قابل دفن را در محل مناسبی دفن كنید. 

شکل ٢٤ـ٢ـ جمع آوری ناخالصی ها از سطح زمین زراعی

چنانچه مقدار ناخالصی خیلی زیاد بود، آنها را به فاصله مناسبی در سطح مزرعه انباشته کرده سپس توسط 
وسایلی مانند تریلر پشت تراکتوری به بیرون مزرعه منتقل کنید.

توجه

پاک نگه داشتن محیط زیست وظیفه همگانی است. 
سعی کنید:

نقشی در آلودگی محیط زیست نداشته باشید. 
همواره عضوی مؤثر در پاک سازی محیط زیست خود باشید.

توجه
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9ـ در پایان كار:
ابزار و وسایل را به صورت تمیز و مرتب تحویل دهید.

به نظافت شخصی و بهداشت فردی بپردازید.
گزارشی از عملیات خود تهیه و در دفتر عملیات ثبت كنید.

ناخالصی ها چگونه وارد مزرعه شما شده اند؟ آیا قابل پیشگیری می باشند؟ چگونه؟
بررسی كنید

ارزشیابی مرحله ای

ف
مراحل کارردی

 شرایط عملکرد
)ابزار،مواد، تجهیزات، 

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

جمع آوري 1
ناخالصي ها

بیل ـ كیسه ـ فرغون ـ 
تریلرـ تراكتور

جمع آوري 
ناخالصي ها

انتخاب وسایل، جمع آوري، انتقال، تفکیك 
3مواد و  بازیابي،  ساماندهي مزرعه و وسایل

2انتخاب وسایل، جمع آوري، انتقال

1عدم  جمع آوري ناخالصی ها

ضرورت برطرف کردن عوارض زمین
به پستی و بلندی های موجود در سطح مزرعه، عوارض می گویند.

عوارض زمین اجرای عملیات كشاورزی را در مراحل مختلف دچار مشکل می كند. وقتی بخواهید با گاوآهن 
از زمین خارج  بزرگ، گاوآهن  یا گودی  افتادن چرخ های جلو در یك جوی عمیق  با  بزنید  زمین را شخم 

می شود بنابراین شخم انجام نمی شود. 
حال اگر چرخ های جلو در بلندی قرار 
در  زیادی  به مقدار  گاوآهن  گیرند، 
این  در  اغلب  می رود.  فرو  خاک  عمق 
شرایط، تراكتور توان حركت را ندارد و 
چرخ های عقب شروع به چرخش درجا 
)بکسواد( می كنند. هر دو حالت ضمن 
می كند،  مشکل  دچار  را  راننده  آنکه 
شخم  كرده،  طوالنی  را  عملیات  وقت 
زمین را غیر یکنواخت می نماید. در این 

شکل ٢٥ـ٢ـ پستی و بلندی های سطح زمینصورت اهداف شخم تأمین نمی گردد.
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چنانچه مسیر حركت یا وضعیت عوارض به ترتیبی باشد كه چرخ های یك سمت در چاله و چرخ های سمت 
دیگر در بلندی قرارگیرند بازهم عمق شخم غیر یکنواخت شده و احتمال واژگونی تراكتور وجود دارد.

برطرف کردن عوارض زمین 
در زمین های كوچك با عوارض محدود، رفع پستی و بلندی ها با وسایل دستی مانند بیل و فرغون صورت 
می گیرد. در اراضی نسبتاً بزرگ با پستی و بلندی زیاد یا شیب نامناسب عمل تسطیح اساسی به وسیله ماشین 

های مخصوص )گریدر، اسکریپر، بلدوزر، لودر و...( انجام می شود.

وجود پستی و بلندی در سطح زمین چه مشکالتی را پس از کاشت بوجود می آورد؟
گفتگو كنید

رفع عوارض ناشی از کشت قبلی
فعالیت

ابزار مکانیك  ابزار و وسایل مورد نیاز: تراكتور، تیغه پشت تراكتوری، فرغون، بیل، كلنگ، آچار و 
عمومی، لباس مناسب كار با تجهیزات ایمنی

مراحل انجام کار:
ماشین های  نگهداری  به محل  1ـ همراه هنرآموز 

كشاورزی )هانگار( مراجعه كنید.
2ـ پس از هماهنگی الزم یك دستگاه تراكتور را 
تحویل بگیرید.                                                                                 

3ـ بازدیدهای اولیه برای راه اندازی تراكتور را انجام 
و  )موتور  روغن  و  آب  سطح  )بادچرخ ها،  دهید 
هیدرولیك(، تمیزی فیلتر هوا، اتصال باطری ها و...(.

اطالع  با  ایمنی  و  فنی  نکات  رعایت  ضمن  4ـ 
هنرآموز، تراكتور را روشن كنید. 

پشت  تیغه  نگهداری  محل  به  را  تراكتور  5ـ 
تراكتوری هدایت كنید.

6ـ سالمت تیغه پشت تراكتوری را مورد بررسی قرار دهید )تیغه، قاب، اتصاالت(.
7ـ با رعایت نکات فنی و ایمنی و اجازه هنرآموز، تیغه پشت تراكتوری را به تراكتور متصل كنید.

ـ ضمن حركت به عقب، نقاط اتصال تراكتور را به نقاط اتصال 3 گانه تیغه پشت تراكتوری نزدیك كنید.
ـ با برابر شدن نقاط، تراكتور را متوقف كرده، ترمزدستی را بکشید و از تراكتور پیاده شوید.

ـ ابتدا بازوی سمت چپ، سپس بازوی سمت راست و درآخر بازوی وسطی را متصل كنید. سپس پین 
مربوطه را جازده و قفل كنید.

شکل ٢٦ـ٢ـ تیغه پشت تراکتوری متصل به تراکتور
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با  را  تراكتوری  پشت  تیغه  اولیه  تنظیمات  8 ـ 
طولی،  )تنظیم  دهید  انجام  هنرآموز  راهنمایی 

عرضی، تعادلی(.
9ـ تراكتور حامل تیغه پشت تراكتوری را به مزرعه 

هدایت كنید.
حركت  مسیر  برآمدگی ها،  موقعیت  برحسب  10ـ 

تراكتور، زاویه تیغه را تعیین و تنظیم كنید.
تراكتور در مسیر تعیین شده،  11ـ ضمن هدایت 
یا  پست  نقاط  درون  را  ها  پشته  یا  برآمده  نقاط 

چاله ها بریزید.

12ـ كار را به نوبت و مطابق برنامه ای كه به تأیید هنرآموز رسانده اید انجام دهید.
13ـ در پایان كار: 

 مقدار و چگونگی كار خود را به تأیید هنرآموز برسانید. 
 ماشین و ادوات را سرویس و تمیز كرده، تحویل دهید.

 پس از پاكسازی محیط كار، به نظافت و بهداشت فردی بپردازید.
 گزارش عملیات)نوشتاری، تصویری( خود را ثبت كنید.

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

شکل ٢٧ـ٢ـ زاویه تیغه و ریزش خاک در چاله

 در هنگام اتصال و هدایت تراكتور، هیچ كس مجاز نیست روی ِگلگیر تراكتور بنشیند یا اینکه در اطراف و پشت 
تراكتور به فاصله كمتر از 3 متر قرار گیرد.

 مسئولیت حفظ تراكتور و هدایت آن با تمام اعضای گروه بوده و سر گروه مسئول هماهنگی است.
چنانچه فاصله بین هانگار و مزرعه طوالنی باشد یا اینکه محل عبور و مرور افراد، احشام و سایر وسایل نقلیه   
 می باشد، هدایت تراكتور توسط فراگیر ممنوع و فقط توسط افرادی كه دارای گواهینامه رانندگی تراكتور هستند باید

انجام شود.

دقت كنید

 ممکن است با یك بار حركت، بلندی ها صاف یا گودی ها پر نشوند، بنابراین كار را تاحدی ادامه دهید كه 
هدف شما تحقق پیدا كند.

دقت كنید
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ف
مراحل ردی

کار

 شرایط عملکرد
)ابزار،مواد، تجهیزات، 

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

2
 رفع 

عوارض 
و موانع

زمین زراعي ـ تراكتورـ 
گاوآهن

شرایط مناسب آب و 
هوایي

برطرف كردن 
عوارض 

كشت قبلي و 
یکدست شدن 

زمین

انتخاب وسایل و دستگاه، اتصال تیغه پشت 
تراكتوری، كاربرد تیغه پشت تراكتوری در رفع 

عوارض، ساماندهي محیط
3

انتخاب وسایل و دستگاه، چگونگي كاربرد، رفع 
2عوارض

1عدم هموار سازی

ضرورت آبیاری قبل از شخم 

هنگامی اهداف شخم تحقق پیدا می كند كه در زمان و شرایط مناسب انجام شود. یکی از مهم ترین شرایط 
اجرای موفقیت آمیز شخم، گاورو بودن یا مطلوب بودن رطوبت خاک در زمان شخم است. بر این اساس اگر 
رطوبت خاک برای اجرای شخم كمتر از حد مطلوب بود، بایستی ابتدا آن را آبیاری كرد، كه به آن ماخار گفته 
می شود. چند روز پس از آبیاری زمین با توجه به بافت آن به حالت گاورو می رسد. این وضعیت رطوبتی خاک 
بهترین زمان برای انجام شخم است. از مسائل مهم ماخار یکنواختي آبیاري سطح زمین مي باشد. چنانچه 
سطح مزرعه به صورت یکنواخت آبیاري نشود و بعضي جاها خشك بماند تهیه زمین با گاوآهن دچار مشکل 

مي شود. در این قسمت ها ضمن اینکه عمق شخم كمتر می شود، كلوخه بزرگ ایجاد مي گردد. 
افزون براین با انجام آبیاری، بذرهای علف های هرز داخل خاک مزرعه در شرایط مناسب، جوانه می زنند. اگر 
فرصت كافی در  اختیار كشاورز باشد، به ترتیبی كه بتواند فاصله آبیاری و شخم را با حفظ رطوبت خاک كمی 

شکل ٢8ـ٢ـ شخم زدن زمین با رطوبتی کمتر از حد گاورو و ایجاد کلوخه ها
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طوالنی تر نماید، امکان جوانه زنی بذرهای بیشتری از علف های هرز و رشد بهتر آن فراهم می شود. ماخار یا 
آبیاری قبل از شخم، عالوه بر گاورو كردن خاک دو مزیت دیگر نیز دارد:

1ـ از تعداد و تراكم علف های هرز كم خواهد شد.
2ـ علف های هرز روئیده قبل از به گل رفتن، به زیر خاک رفته و باعث افزایش ماده آلی خاک )كود سبز( می گردند.

آبیاری زمین )ماخار(
فعالیت

ابزار و وسایل مورد نیاز: بیل كشاورزی، لباس مناسب كار، تجهیزات ایمنی فردی، آب زراعی

مراحل انجام کار:
1ـ آماده به كار شوید.

2ـ همراه هنرآموز به مزرعه خود مراجعه كنید.
3ـ مسیرهای جریان آب از منبع تا مزرعه را بررسی كنید.

4ـ هرگونه عوارض و موانع در مسیر جریان آب را برطرف كنید.

5ـ چگونگی توزیع آب در سطح مزرعه را بررسی كنید.
1ـ5ـ اگر كشت قبلی كرتی بود، مرز كرت ها بررسی و تخریب احتمالی را ترمیم كنید.

2ـ  5  ـ اگر كشت قبلی جوی پشته ای  بود، مسیر شیارها و جوی ها را بررسی و موانع احتمالی را رفع كنید.
6ـ بندها و میان بندهای جوی اصلی و فرعی را آماده استفاده كنید.

7ـ آب وارد مزرعه كرده و در توزیع یکنواخت آن تالش كنید.
8ـ كیفیت و مدت آبیاری را به تأیید هنرآموز برسانید. با نظر هنرآموز كار را پایان دهید. 

در پایان کار:
 ابزار و وسایل خود را تمیز كرده تحویل دهید.

 نظافت و بهداشت فردی را رعایت نمایید.
 گزارش عملیات را كامل كنید.

برای شروع آبیاری و مدت آن، با سایر عوامل هماهنگی شود.
دقت كنید

از هرگونه هدر رفت آب با جدیت پیشگیری كنید.
به خاطر داشته باشید كشور ما در منطقه خشك و نیمه خشك جهان قرار دارد.

توجه كنید
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ف
مراحل ردی

کار

 شرایط عملکرد
)ابزار،مواد، تجهیزات، 

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

آبیاري3

زمین زراعي ـ آب 
كشاورزي ـ بیل

شرایط مناسب آب و 
هوایي

گاورو شدن 
زمین

عدم فرسایش 
زمین

یال ها  ترمیم  آبیاري،  مسیرهاي  بازدید 
آب،  آب،كنترل  سطح  ،تنظیم  بندها  و 

آب جریان  قطع  آبیاري، 
3

آبیاري،قطع  آبیاري،  مسیرهاي  بازدید 
آب 2جریان 

1عدم آبیاری یکنواخت

اهمیت ماده آلی در زراعت 
برحسب تعریف هر ماده ای كه در مولکول های خود دارای كربن باشد و از موجود زنده منشأ گرفته باشد، ماده 
آلی می گویند. مواد آلي به عنوان مواد متصل كننده ذرات خاک و تشکیل خاكدانه ها عمل می كنند و هرچه 
مقدار آن بیشتر باشد، بهتر است. در خاک هاي با مواد آلي زیاد خاكدانه ها پایدارتر بوده و در مقابل فشردگي 
و تنش وارده به خاک مقاومت بیشتري می كنند.  برخی از محصوالت مانند سیب زمیني، ذرت علوفه اي و 
غالت دانه ریز، پس از برداشت، بقایای كمی از خود برجای می گذارند و درنتیجه ماده آلی كمی به خاک اضافه 
می نمایند.كشاورزاني كه كاه وكلش محصول را در مزرعه نگه می دارند، افزون بر باال بردن موادآلی خاک، 

كمك زیادی در تأمین مواد غذایی گیاه و تقویت خاک می نمایند. 
مواد آلی وقتی وارد خاک می شوند، دو مسیر را طی می كنند. به عبارت دیگر دو سرنوشت مختلف دارند:

بنابراین  می شوند.  تبدیل  خود  سازنده  اولیه  عناصر  به  صورت  این  در  شوند.  تجزیه  كاماًل  است  ممکن  1ـ 
می توانند بخشی از نیاز غذایی گیاهان را تأمین كنند. اگر مقدار مواد آلی زیاد باشد، بیشتر نیازهای غذایی 

گیاهان به همین ترتیب تأمین می گردد.
2ـ بخشی از مواد آلی وارد شده به خاک، به صورت ناقص تجزیه می شوند. این مواد به ذرات ریز و سیاه رنگی 
با تركیبات شیمیایی پیچیده به نام هوموس تبدیل می شوند. هوموس در خاک نقش فوق العاده ای دارد. عناصر 
غذایی را در سطح خاک نگه داشته و به تدریج وارد محلول خاک می نماید هوموس همانند كلوئیدهای رس، 

باعث به هم چسبیدن ذرات خاک، تشکیل و پایداری خاكدانه ها می شود. 
اگر كشاورزان به اهمیت مواد آلی پی می بردند، حاضر نمی شدند خرده كاه ها را بسوزانند. مواد آلی ضمن 

اصالح و پایداری ساختمان خاک، شرایط رطوبتی، حرارتی و تهویه ای خاک را هم اصالح می كنند.
هر چقدر ماده آلی خاک بیشتر باشد، به همان نسبت حاصلخیزی خاک هم بیشتر خواهد شد. متأسفانه مقدار 
ماده آلی در بیشتر خاک های كشورمان بسیار كم و اغلب زیر 0/5 درصد است. در حالیکه خاک های خوب با 

رعایت اصول كشاورزی پایدار، دارای بیش از 3 درصد ماده آلی می باشند.
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شکل ٢9ـ٢ـ فرایند تشکیل هوموس، نقش هوموس

جدول2ـ2ـ انواع خاک ها بر حسب درصد مواد آلی

درصد مواد آلیمیزان مرغوبیت خاک از نظر مواد آلی
كمتر از 1فقیر

2ـ1متوسط
بیشتر از  2 غنی

آیا مواد آلی روی رنگ خاک تأثیر می گذارد؟ چگونه؟
تحقیق كنید

اضافه کردن کود آلی به خاک 

كودهای آلی به طور كلی به دو گروه حیوانی و گیاهی تقسیم می شوند. كودهای حیوانی در كشور ما عمدتاً شامل 
كود گاوی، كود گوسفندی و كود مرغی می باشد كه پس از فرآوری قابل مصرف در مزارع و باغ ها می شوند. هر 

چند فضوالت تمام جانوران ارزش كودی را دارند اما در كشور ما مقدار مصرف آنها محدود می باشد.

كاشت برخی از گیاهان و زیر خاک كردن آنها در زمان مناسب )كودسبز( بقایای محصول قبلی، خاک برگها، 
كمپوست شهری )زباله فرآوری شده(، ورمی كمپوست و... نمونه هایی از كودهای آلی می باشد.

شکل30ـ2 کودمرغی، کودگاوی و گوسفندی

10% موجودات زنده
10% ریشه 80% هوموس

5% ماده آلی

25% آب

25% هوا

45% مواد معدنی

ماده آلی خاک

مواد تجزیه شده

هیومین

هیومیک اسید

هوموس

هیومیک اسید

فولویک اسید

تجزیه کامل

محلولغیرمحلول

محلول در اسیدنامحلول در اسید
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شکل31ـ2ـ کمپوست شهری، کوکوپیت، پیت 

اضافه کردن کود دامی به خاک مزرعه
فعالیت

ابزار، وسایل و مواد مورد نیاز: تراكتور، كودپاش كود دامی، تریلر، بیل، لباس مناسب كار، تجهیزات 
ایمنی فردی، كود دامی عمل آوری شده

الف( با کودپاش کود دامی

مراحل انجام کار:
لباس مناسب كار، همراه  به كار شوید ) پوشیدن  1ـ آماده 

داشتن تجهیزات ایمنی، سازمان دهی كار گروه و...(.
2ـ همراه هنرآموز به محل نگهداری ماشین های كشاورزی 

وارد شوید.
)بررسی،  نمایید  به كار  آماده  و  گرفته  تحویل  را  تراكتور  3ـ 

تأمین مواد و رفع معایب احتمالی(.
4ـ كودپاش كود دامی را به تراكتور متصل كنید.

5ـ سالمت ساختمان و درستی عملکرد كودپاش كود دامی را بررسی كنید )الستیك ها، بدنه، اتصاالت، 
سیستم انتقال نیرو، اتصال و راه اندازی محور تواندهی(

6ـ تراكتور و دنباله بند را به محل ذخیره كود دامی فراوری شده، هدایت كنید. )تأكید می شود كه كلیه 
مسیرهای خارج از مزرعه توسط راننده تراكتور با گواهینامه معتبر انجام می شود.(

7ـ كود دامی را به صورت گروهی به داخل كودپاش كود دامی بریزید. چنانچه واحد آموزشی دارای لودر 
یا تراكتور بابیل مکانیکی بود می توانید با هماهنگی قبلی از این وسیله استفاده كنید.

شکل32ـ2ـ کودپاش کود دامی

در موقع بارگیری کود دامی در مخزن کودپاش پشت تراکتور موارد زیر را رعایت کنید:
 حتماً از ماسك دهانی و دستکش استفاده كنید.

 به فاصله ایمنی از یکدیگر قرار بگیرید.
 اگر بارگیری از دو سوی مخزن صورت می گیرد، مراقب افراد مقابل باشید.

دقت كنید
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8ـ پس از پر كردن مخزن، سطح آن را با ضربات پشت بیل محکم و پایدار كنید.
9ـ تراكتور حامل كودپاش دامی پر از كود، به محل مزرعه هدایت شود.

10ـ قبل از شروع كار، نوبت بندی افراد گروه و گستره فعالیت هر یك را توافق كنید.
11ـ با اجازه هنرآموز شروع به كودپاشی كنید.

12ـ پس از مختصری پیشروی، بایستید و تنظیمات را بررسی كنید:
 عرض پاشش را اندازه گیری كنید و براساس آن مسیر برگشت خود را مشخص كنید.
 مقدار پاشش را اندازه گیری كنید و براساس آن سرعت حركت خود را تنظیم كنید.

 پاششی مناسب است كه الیه ای به ضخامت 7ـ6 میلی متر در سطح خاک به طور یکنواخت ایجاد 
نماید.

13ـ متناسب با تنظیمات ادامه دهید.

14ـ با تمام شدن كود مخزن، عملیات بارگیری و انتقال كود را تکرار كنید.

بین ردیف های رفت و برگشت همپوشانی مطلوب ایجاد گردد.
دقت كنید

 در همه حال به اصول اخالقی مقید بوده و نکات ایمنی و بهداشتی را به دقت بکار ببندید.
 هرگز سوار کودپاش کود دامی نشوید.

توجه كنید

اگر وزن مخصوص كود دامی پوسیده را حدود 0/6 گرم برسانتی متر مکعب در نظر بگیریم، ضخامتی به قطر 
7ـ6 میلی متر در سطح خاک معادل چند كیلوگرم در متر مربع یا چند تن كود دامی در سطح هکتار می باشد.

محاسبه كنید

شکل ٣٣ـ١ـ پاشیدن کود دامی با کودپاش کود دامی
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15ـ در پایان كار: 
 مقدار و كیفیت عملیات خود را به تأیید هنرآموز برسانید. بدون تأیید هنرآموز، كار پایان یافته تلقی نمی شود.

 ابزار، وسایل و ماشین ها را تمیز و مرتب تحویل دهید.
 به پاكسازی محیط زیست خود اقدام كنید. هیچ پسماندی در مزرعه باقی نمانده باشد.

 نظافت و بهداشت فردی را انجام دهید.
 گزارش عملیات را كامل نموده و انتقادات و پیشنهادات خود را ثبت كنید.

ب( اضافه کردن کود دامی به خاک مزرعه با تریلر پشت تراکتوری

مراحل انجام کار:
1ـ مراحل 9ـ1 را همانند روش الف انجام دهید. بدیهی است كه در این مرحله به جای كودپاش كود 

دامی، تریلر پشت تراكتور خواهد بود.
2ـ چنانچه تریلر دارای حفاظی در دو طرف و جلو به بلندای حداقل یك متر باشد، 2 نفر سوار تریلر 
شوند. همزمان با پیشروی تراكتور این دو نفر با بیل عملیات برداشت كود و پاشیدن آن به سطح زمین 

را انجام دهند.
به  الیه ای  كه  است  آن  كنید. هدف  بررسی  را  تنظیمات  بایستید  پیشروی،  با مختصری  كنید:  دقت 
ضخامت 7ـ6 میلی متر كود دامی در سطح زمین قرار گیرد. متناسب با این هدف سرعت پیشروی و 

همچنین سرعت كار افراد تنظیم گردد.
3ـ اگر تریلر فاقد حفاظ بود، كود داخل مخزن را در یك یا چند نقطه ) برحسب مخزن تریلر( تخلیه نمایید.

4ـ به همین ترتیب تخلیه و بارگیری را در تمام سطح زمین گروه انجام داده و تراكتور را با نظارت و 
تأیید هنرآموز به گروه دیگر تحویل دهید.

5ـ اقدام به پخش كودهای انباشته شده در سطح مزرعه نمایید.

6ـ در پایان كار:
 كمیت و كیفیت كار خود را به تأیید هنرآموز برسانید.

 ابزار و وسایل خود را تمیز كرده تحویل دهید.
 به پاكسازی محیط زیست بپردازید.

 نظافت و بهداشت فردی را رعایت نمایید.
 گزارش عملیات را كامل كنید.

هنگام وزش باد، کار را متوقف کنید. در هر حال مراقب خود و سایر افراد باشید.
توجه كنید
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اگر وزن كود داخل مخزن تریلر، 600 كیلوگرم باشد و بخواهیم در هر متر مربع 3 كیلوگرم كود توزیع 
گردد.

 یك بار تریلر برای چه مساحتی كافی است؟
 اگر عرض پوشش در هر كپه 8 متر باشد فاصله كپه ها و تعداد آن را تعیین كنید.

محاسبه كنید

اگر میزان مصرف كود دامی 40 تن در هکتار، وزن مخصوص كود دامی تازه 800 كیلوگرم بر متر مکعب 
و ارتفاع انباشت كود 2 متر در نظر گرفته شود، مساحت زمین مورد نیاز برای عمل آوری كود را تعیین 

كنید.

محاسبه كنید

عمل آوری کود دامی:
چنانچه گفته شد، فضوالت دامی زمانی قابل استفاده می شوند كه، عمل آوری شده و به اصطالح پوسیده شده 
باشند. مصرف كود تازه در زمین نه تنها مفید نیست بلکه مضر هم می باشد. زیرا ضمن افزایش عوامل زیان 
آور مانند علفهای هرز و برخی از انگل ها، هزینه تولید را باال می برد. برای عمل آوری كود دامی به ترتیب زیر 

اقدام كنید:

عمل آوری کود دامی
فعالیت

ابزار، وسایل و مواد مورد نیاز: كود دامی تازه، لباس مناسب كار، تجهیزات ایمنی و بهداشت فردی، 
بیل، فرغون، شیلنگ، آب معمولی، چکمه پالستیکی، متر، شمشه، تراز، نخ بنایی، نایلون گلخانه )از 

انواع معمولی (

مراحل انجام کار:
1ـ آماده به كار شوید.

2ـ محلی را برای فرآوری كود دامی در نظر بگیرید.
توجه: برای تعیین محل فرآوری كود دامی به موارد زیر توجه كنید:

1ـ2ـ محل نسبتاً هموار یا دارای شیب بسیار مالیم باشد.
2ـ2ـ از جوی آب و سایر منابع آبی و محل های مسکونی فاصله داشته باشد.

3ـ2ـ به محل تولید)دامداری( یا به محل مصرف)مزرعه ( نزدیك باشد.
4ـ2ـ شکل زمین بهتر است مستطیل باشد. اما زمین های مربع و دایره ای شکل هم قابل قبول است.

1 مساحت زمین زراعی مورد كودپاشی ساالنه باشد.
1000  

5ـ2ـ مساحت محل عمل آوری كود دامی حدود
1 مساحت كل اراضی خود در نظر بگیرید. به ترتیبی كه بتوانید هر 

4
 6ـ2ـ مساحت كودپاشی ساالنه را 

4 سال یك بار كودپاشی تمام قطعات را تکرار نمایید.
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3ـ محل فرآوری را آماده نمایید.
1ـ3ـ كف زمین را تا حد ممکن صاف كنید.

2ـ3ـ شیب كف را به صورت مالیم )حدود 1 درصد( از مركز به اطراف یا از یك سوی به سوی، ایجاد 
نمایید.

3ـ3ـ كف زمین را تا حد ممکن غیر قابل نفوذ نمایید. 
4ـ3ـ در انتهای شیب، جوی باریکی به نام جوی زهکش ایجاد كنید. 

5ـ3ـ به فاصله 2ـ1 متری از انتهای جوی زهکشی، چاهکی به عمق و قطر 80ـ70 سانتی متر ایجاد 
باید كاماًل غیرقابل نفوذ باشد. مثاًل می توانید یك بشکه پالستیکی را برای جمع آوری  كنید. چاهك 
شیرابه )زه آب( كود انباشتی در آن جاسازی كنید. بین انتهای جوی زهکشی و چاهك شیرابه با شیب 

مناسب، لوله گذاری كنید.

1ـ4ـ با فرغون یا هر وسیله مناسب دیگر كود دامی تازه را روی سطح ریخته و گسترده كنید.
2ـ4ـ چنانچه كود به هردلیلی خشك بود، با افشانه كردن یا پاشیدن آب آن را مرطوب كنید و اگر خیلی 

آبکی بود با افزودن مواد خشك گیاهی )كاه و كلش(، آن را متعادل كنید.
3ـ4ـ وقتی ضخامت الیه كودی به حدود 30 سانتی متر رسید، با غلتك یا جسم سنگینی مانند غلتاندن 

بشکه پر از آب، فشرده كنید. در صورت نداشتن هیچ نوع وسیله، آن را لگدكوب كنید.
4ـ4ـ عملیات انباشته سازی، مرطوب كردن و فشردن را تا كامل شدن ظرفیت محل ادامه دهید.

5ـ4ـ چنانچه قبل از كامل شدن ظرفیت محل، كود تازه تمام شد، با كشیدن نایلونی روی توده و مهار 
كردن آن، كار را متوقف كنید.

6ـ5ـ با فراهم شدن كود تازه، ضمن برداشتن نایلون از روی توده، عملیات انباشته سازی، مرطوب كردن 
و فشرده كردن را ادامه دهید.

4ـ كود تازه دامی را در محل آماده شده به ترتیب زیر انباشته نمایید.

می توان محل عمل آوری كود دامی را با مصالح ساختمانی به طور ثابت ایجاد نمود. در این روش سه 
ضلع از محل را به ارتفاع حدود 2متر دیواركشی و كف آن را كاماًل ایزوله می نمایند. سیستم هدایت 
این محل را دو  قسمتی می سازند. قسمتی  و جمع آوری زباله را در كف آن، تعبیه می كنند. معموالً 
در اول  قسمت  فرآوری  مدت  طول  در  خیره سازی  ذ برای  دیگر  قسمت  و  فرآوری  مراحل  طی   برای 

نظر می گیرند.

بیشتر بدانید

در زمان اجرای این عملیات عالوه بر دستکش پالستیکی و ماسک دهانی، پوشیدن چکمه ساق بلند 
پالستیکی ضروری است.

دقت كنید
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7ـ4ـ با كامل شدن ظرفیت تاحد ممکن توده را فشرده كنید. اطراف توده را با ضربات پشت بیل محکم 
كرده و شکل گنبدی به آن بدهید.

8ـ4ـ یك الیه چند سانتی متری خاک نرم روی توده بریزید و توده را كاماًل بپوشانید. برای پایداری این 
الیه می توانید با افشانه كردن آب، آن را مرطوب كنید.

یا قرار دادن الستیك  نرم  با خاک  را  نایلون و اطراف آن  نایلون را روی توده بگسترانید. روی  9ـ4ـ 
فرسوده اتومبیل، كاماًل مهار كنید. به ترتیبی عمل كنید كه باد غالب منطقه نتواند پوشش نایلونی را 

حركت و جابجا كند.
10ـ4ـ در اطراف توده پشته ای ایجاد كنید به ترتیبی كه هیچ آب باران و برفی نتواند وارد توده شود.

انگل ها و اغلب بذرهای علف های هرز و عوامل  افزایش یافته و تمام  به این ترتیب، دمای درون توده 
از بین می برد. را  بیماریها(  زیان آور )آفات و 

بیشتر بدانید

 مصرف آب در حد مرطوب کردن باشد. از خیس کردن توده جداً بپرهیزید.
 پرکردن ظرفیت محل ممکن است در یک یا چند نوبت انجام شود. بهتر است طول مدت 

انباشته سازی بیش از 2 ماه نباشد.

توجه كنید

در منطقه شما کود دامی را:
 چه زمان مصرف می كنند؟

 چگونه مصرف می كنند؟
 چگونه عمل آوری می نمایند؟

تحقیق كنید

مدیریت فرایند عمل آوری کود دامی
فعالیت

ابزار و وسایل مورد نیاز: بیل، چهار شاخ، لباس مناسب كار، چکمه پالستیکی، تجهیزات ایمنی و 
بهداشت فردی، دماسنج خاک

مراحل انجام کار:
1ـ آماده به كار شوید.

2ـ حدود 2 ماه پس از انباشته سازی، همراه با هنرآموز، به محل توده وارد شوید.
3ـ پوشش های روی توده را به طور منظم كنار بزنید. مراقب باشید نایلون پاره نشود. 
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4ـ با فرو كردن یك دماسنج خاک در داخل توده، دمای حداقل 5 نقطه از توده را اندازه گیری كنید. 
دماها را در دفترچه یاداشت كنید.

مقابل هم  توده  در یك سوی  نفر هریك   2 یعنی  توده،  برگرداندن  به  كنید  از یك سمت شروع  5ـ 
قرارگیرند و توده را به وسیله بیل یا چهار شاخ، كاماًل برگردانید.

6ـ به نوبت كار را انجام دهید تا همه افراد به نسبت تقریباً مساوی فعالیت كرده باشند.
7ـ وقتی تمام توده از محل اولیه جابجا شد، مجدداً توده را به محل قبلی خود برگردانید. در این مرحله، 

عملیات انباشت تدریجی، مرطوب كردن و فشرده سازی را همانند نوبت اول انجام دهید.
8ـ با پایان یافتن عملیات انباشته سازی، فرم دهی توده، محکم ساختن اطراف و پوشش دادن را همانند 

نوبت اول انجام دهید و اطراف آن توده را ساماندهی كنید.
9ـ این عملیات را حداقل 2 بار دیگر تکرار كنید تا كود فراوری شده، به دست آید.

10ـ در پایان كار:
 كمیت و كیفیت كار خود را به تأیید هنرآموز برسانید.

 ابزار و وسایل خود را تمیز كرده تحویل دهید.
 به پاكسازی محیط زیست بپردازید.

 نظافت و بهداشت فردی را رعایت نمایید.
 گزارش عملیات را كامل كنید.

تغییرات دما در توده انباشتی، در نوبت های مختلف چگونه بوده است؟ نمودار آن را نمایش دهید.
پاسخ دهید

 تمام توده از پایین تا باال و از ابتدا تا انتها برگردانده شود.
 در ضمن کار حتمًا از چکمه پالستیکی، ماسک دهانی، دستکش پالستیکی استفاده کنید.

دقت كنید

عمل آوری مواد آلی دیگر مانند خاک برگ و زباله شهری چگونه صورت می گیرد؟
تحقیق كنید
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ارزشیابی مرحله ای

ف
مراحل ردی

کار

 شرایط عملکرد
)ابزار،مواد، تجهیزات، 

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

4
 پخش 
کود 
دامي

دامي  كودپاش  تراكتورـ 
و  آب  مناسب  شرایط  ـ 

یي هوا

محاسبه كود

 پخش 
یکنواخت كود 
دامي پوسیده

محاسبه كود، مقایسه با استانداردها، تعیین 
محل و فواصل تلها، پخش كود مطابق 

استانداردها، ساماندهي، فرآوري كود
3

محاسبه كود، تعیین محل و فواصل تلها، 
2پخش كود

1پخش غیر یکنواخت كود دامی
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ارزشیابی شایستگی آماده کردن زمین برای شخم

شرح کار:

1ـ جمع آوري ناخالصي ها        2ـ رفع عوارض        3ـ مصرف كود دامي        4ـ آبیاري قبل از شخم

استاندارد عملکرد: 

پشت  ماله  زیرشکن،  آهن،  تراكتور،گاو  مانند:  وسایلی  از  استفاده  با  بتواند  یادگیری،  واحد  این  در  شایستگی  كسب  از  پس  هنرجو 
تراكتوری،تریلر، فرغون، بیل ناخالصي ها و عوارض زمین را برطرف نموده و كودپاشي دامي  و آبیاري را با بیل انجام دهد.

شاخص ها:
1ـ انتخاب وسایل، جمع آوري، انتقال،تفکیك مواد و  بازیابي،  ساماندهي مزرعه و وسایل

2ـ انتخاب وسایل و دستگاه، چگونگي كاربرد، هموارسازي ، ساماندهي محیط
3ـ انتخاب وسایل، محاسبه كود، مقایسه با استانداردها، تعیین محل و فواصل تلها، پخش كود مطابق استانداردها، ساماندهي، فرآوري كود

4ـ انتخاب وسایل، بازدید مسیرهاي آبیاري، برطرف كردن عوارض و موانع، ترمیم یال ها و بندها ،تنظیم سطح آب،كنترل آب،آبیاري، قطع 
جریان آب، ساماندهي وسایل و محیط

شرایط انجام کار، ابزار و تجهیزات:
ـ محل اجرا : زمین زراعي  هنرستان

ـ تجهیزات : تراكتور،گاو آهن، زیرشکن، ماله پشت تراكتوری، تریلر، فرغون، بیل، كیسه
ـ مواد : كود دامي،آب كشاورزي

ـ منابع : اطالعات و جداول و استانداردها، هنرآموز، رسانه ها، كتابها، مقاالت
ـ زمان : 60 دقیقه

ابزار و تجهیزات:    

تراكتورـ كودپاش دامي ـ كود دامي پوسیده ـ بیل ـ كیسه ـ فرغون ـ گاو آهن ـ دیسك ـ تریلر

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

1جمع آوري ناخالصي ها1

2رفع عوارض2

2مصرف کود دامي3

1آبیاري قبل از شخم4

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
شایستگي هاي غیر فني: درستکاري ـ مدیریت مواد  تجهیزات ـ مدیریت زمان 

ایمني و بهداشت: خود فرد )رعایت نکات بهداشتي و اصول ایمني هنگام كار با مواد 
شیمیایي( 

توجهات زیست محیطي: ساماندهي بقایاـ پرهیز از هدر دادن منابع ـ كاهش آلودگي 
آب و خاک ـ پرهیز از مصرف بي رویه مواد شیمیایي/ 

نگرش: دقت در سنجش ـ تفکر خالق ـ توسعه شایستگی و دانش

2

 

*میانگین نمرات

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


