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باشد،  متحد  هم  با  اوالً  ملت  این  باید  ببیند  آسیب  نخواهد  ملتي  یك  اگر 
امروز کشور  بدهد.  انجام  دارد آن  را خوب  اشتغال  که  کاري  در هر  ثانیاً  و 
محتاج به کار است. باید کار کنیم تا خودکفا باشیم. بلکه ان شاءاهلل  صادرات 
هم داشته باشیم. شما برادرها اآلن عبادت تان این است که کار بکنید. این 

عبادت است. 
امام خمینی )ُقّدَِس ِسّره الّشریف(



سخنی با هنرجویان عزیز  
فصل اول:  آماده سازی بذر برای كاشت  

تعیین مقدار بذر مصرفی.......................................................................................................................................................... 2
30 .................................................................................................................................................................................... تیمار بذر
ضدعفونی بذر............................................................................................................................................................................ 45
57 ................................................................................................................................................................................... تلقیح بذر

فصل دوم: كشت حبوبات
بستر کاشت .............................................................................................................................................................................. 67
73 .................................................................................................................................................................. روش های کاشت 
79 ........................................................................................................................ عوامل مؤثر در تعیین زمان کاشت بذر 
82 ................................................................................................................................ عوامل مؤثر در تعیین عمق کاشت 
کاشت ........................................................................................................................................................................................ 84

فصل سوم: سله شکنی و وجین  
سله شکنی دستی..................................................................................................................................................................... 88
وجین.......................................................................................................................................................................................... 99

فصل چهارم: مراقبت از بوته  
واکاری..................................................................................................................................................................................... 118
تنك دستی.............................................................................................................................................................................. 130
141 .............................................................................................................................................................. خاک دهی پای بوته

فصل پنجم: برداشت  
برداشت دستی....................................................................................................................................................................... 156
خرمن کوبی............................................................................................................................................................................ 170
177 ................................................................................................................................................................. فهرست منابع 

فهرست



سخني با هنرجویان عزیز

داشت  آن  بر  را  ما  حرفه ها،  و  مشاغل  فناوری،  در  تغییرات  و  کار  دنیای  وضعیت 
و  خود  کشور  نیاز  براساس  قبلی  پایه های  همانند  را  درسی  کتاب های  محتوای  تا 
برنـامـۀ درسی ملـی جمهوری اسالمی ایـران در نظام جـدیـد آمـوزشی تغییر دهیم. 
مهم ترین تغییر در کتاب ها، آموزش و ارزشیابی براساس شایستگی است. شایستگی، 
شامل  توانایی  است.  شده  تعریف  درست  و  صحیح  به طور  واقعی  کار  انجام  توانایی 
دانش، مهارت و نگرش می شود. در این برنامه برای شما، چهار دسته شایستگی درنظر 

است: گرفته 
1 شایستگی های فنی برای جذب در بازار کار

2 شایستگی های غیرفنی برای پیشرفت و موفقیت در آینده
3 شایستگی های فناوری اطالعات و ارتباطات

4 شایستگی های مربوط به یادگیری مادام العمر
بر این اساس دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه  ای و کاردانش مبتنی بر اسناد 
باالدستی و با مشارکت متخصصان برنامه ریزی درسی و خبرگان دنیای کار مجموعه 
اسناد برنامه درسی رشته های فنی و حرفه ای را تدوین نموده اند که مرجع اصلی و 
راهنمای تألیف کتاب های درسی هر رشته است. برای تألیف هر کتاب درسی بایستی 

مراحل زیادی قبل از آن انجام پذیرد.
این کتاب نخستین کتاب کارگاهی است که خاص رشتۀ امور زراعی تألیف شده است 
و شما در طول سه سال تحصیلی پیش رو پنج کتاب مشابه دیگر ولی با شایستگی های 
متفاوت آمـوزش خـواهید دیـد. کسب شایستگی هـای ایـن کتاب برای موفقیت در 
شغل و حرفه برای آینده بسیار ضروری است و پایه ای برای دیگر دروس می باشد. 
هنرجویان عزیز سعی کنید تمام شایستگی های آموزش داده شده در کتاب را کسب 

نمایید و فرا گیرید.



سخني با هنرجویان عزیز

کتاب درسی پرورش و تولید حبوبات شامل5 فصل است و هر فصل دارای واحد یادگیری 
است و هر واحد یادگیری از چند مرحله کاری تشکیل شده است. شما هنرجویان عزیز 
پس از یادگیری هر فصل می توانید شایستگی های مربوط به آن فصل را کسب نمایید. 

عالوه بر این کتاب درسی، شما می توانید از بستۀ آموزشی نیز استفاده نمایید.
منابع،  مدیریت  جمله  از  غیرفنی  شایستگی های  با  ارتباط  در  یادگیری  فعالیت های 
و  مادام العمر  یادگیری  شایستگی های  و  محیط زیست  از  حفاظت  حرفه ای،  اخالق 
فناوری اطالعات و ارتباطات همراه با شایستگی های فنی طراحی و در کتاب درسی و 
بستۀ   آموزشی ارائه شده است. شما هنرجویان عزیز کوشش نمایید این شایستگی ها را 
در کنار شایستگی های فنی آموزش ببینید، تجربه کنید و آنها را در انجام فعالیت های 

گیرید. به کار  یادگیری 
رعایت نکات ایمنی، بهداشتی و حفاظتی از اصول انجام کار است لذا توصیه ها و تأکیدات 
هنرآموز محترم درس را در خصوص رعایت این نکات که در کتاب آمده است در انجام 

مراحل کاری جّدی بگیرید.
برای انجام فعالیت های موجود درکتاب، می توانید از کتاب همراه هنرجو استفاده نمایید. 
همچنین همراه با کتاب، اجزای بستۀیادگیری  دیگری برای شما درنظر گرفته شده است 
از  می توانید   www.tvoccd.medu.ir نشانی  با  خود  رشتۀ  وب گاه  به  مراجعه  که   با 

عناوین آن مطلع شوید.
امیدواریم با تالش و کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامی تان، گام های 
تربیت  و  اقتصادی  و  اجتماعی  پیشرفت  و  کشور  استقالل  و  سربلندی  جهت  در  مؤثری 

برداشته شود. برومند میهن اسالمی  شایسته جوانان 
                                                                   دفتر تألیف كتاب های درسی فنی و حرفه ای و كاردانش 
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بذر اساس تولید محصوالت زراعی است. یك بذر هرچقدر هم که کوچك باشد دارای تمامی صفات 
و ویژگی  های یك گیاه می باشد. بذر نقش بسیار اساسی در عملکرد گیاه و کیفیت محصول دارد. 
بدون استفاده از بذر خوب با وجود جمیع امکانات و نهاده های مناسب، نمی توان به حداکثر محصول 
 و عملکرد دست یافت. می توان گفت که بذر تنها نهاده ای است که بدون صرف هزینه های اضافی

می تواند در افزایش عملکرد نقش مهمی داشته باشد.

آماده سازی بذر برای كاشت
فصل 1
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مقدمه

● آیا می دانید چند درصد از هزینه تولید یك محصول زراعی به تهیه بذر اختصاص دارد؟
● آیا مفهوم بذر با دانه متفاوت است؟

● آیا کشاورزان می توانند از محصوالت سال قبل خود بذر تهیه نمایند؟
● آیا هر چه مقدار بذر مصرفی در هکتار بیشتر باشد عملکرد نیز افزایش می یابد؟

مهم ترین و اساسی ترین مرحله در یك زراعت خوب، انتخاب بذر مناسب می باشد. این بدین معنی است که 
کشاورز بایستی به دنبال انتخاب نوعی از بذر باشد که بهترین عملکرد را در مزرعه داشته باشد. افزون بر 
این تعیین مقدار بذر مصرفی نیز بسیار مهم و تعیین کننده است. میزان بذر عبارت است از مقدار بذری که 
برای کشت مقدار مشخصی از زمین مورد نیاز است و بر حسب کیلوگرم در هکتار بیان می شود. میزان بذر 
مورد استفاده به عواملی مانند شرایط اقلیمی منطقه، شرایط خاک، عوامل زراعی و مدیریتی، ویژگی های بذر 
)وزن هزار دانه، درصد خلوص، درصد قوه نامیه و ...( بستگی دارد. در این فصل این عوامل مورد بررسی قرار 

می گیرند.

استاندارد عملکرد

هنرجو پس از اتمام این واحد یادگیری، مقدار بذر مصرفی را با انجام آزمایش های اندازه گیری: سالمت بذر، 
خلوص فیزیکی، وزن هزار دانه، درصد جوانه زنی و تعیین الگوی کاشت مطابق با استانداردها و عوامل اقلیمی 

و زراعی، تعیین نماید.

پيش نياز و یادآوری

● اندام های مختلف گیاه شامل ریشه، ساقه، برگ، گل، دانه یا بذر را بشناسد.
● با مفاهیم تولید مثل جنسی و غیرجنسی آشنا باشد.

● محاسبات ریاضی شامل درصد، تناسب مستقیم و غیرمستقیم را بداند.
● با واحدهای اندازه گیری شامل مساحت و حجم آشنایی داشته باشد.

واحد یادگيری 1 

شایستگی تعيين مقدار بذر مصرفی
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آماده سازی بذر برای كاشت

اهميت ویژگی های بذر

بذرها به طور کلی به دو گروه بزرگ جنسی و غیرجنسی )رویشی( تقسیم می شوند. میوه و دانه از انواع بذرهای 
جنسی، ریشه، ساقه و برگ از انواع بذرهای رویشی هستند.

گیاه غول پیکر و گیاه كوچک

در زراعت به بخشی از گیاه که کاشته می شود تا گیاه جدیدی را به وجود 
گونه ای  به  را  بذر  آفرینش  هستی،  آفریننده  می شود.  گفته  بذر  آورد، 
طراحی کرده است که تمام صفات و ویژگی  های یك گیاه کامل را داشته 
رویاننده  آفریننده هستی، خداوندی که  یگانه  بر  بی کران  باشد. سپاس 

دانه و شکافنده هسته، می باشد.

در حبوبات همۀ بذرها از نوع جنسی و به صورت دانه می باشند.

ماش سیاهدال عدسلوبیا چشم بلبلینخودسیاهباقال
بذر انواع حبوبات

نمونه بذرهای زایشینمونه بذرهای رویشی
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بذر نقش بسیار مهمی در مقدار محصول و کیفیت آن دارد، کیفیت یا قابل استفاده بودن یك بذر برای کاشت، از 
طریق ویژگی های آن مشخص می شود. به همین سبب برای انتخاب بذر بایستی ویژگی های آن به دقت بررسی 

و با خبرگان محلی و کارشناسان کشاورزی مشورت گردد.

بذرهای اصالح شده ای که مورد گواهی و تأیید مؤسسات رسمی کنترل و گواهی بذر کشور باشد و تاریخ مصرف 
آن نگذشته باشد را می توان بدون سنجش ویژگی های آنها مورد استفاده قرار داد. چنانچه دسترسی به این گونه 
بذرها ممکن نگردد، باید بذر مورد تأیید خبرگان محلی را پس از اندازه گیری ویژگی های آن مورد استفاده قرار داد.

برخی از مهم ترین ویژگی های بذر که در تعیین مقدار بذر مصرفی تأثیرگذار هستنند، عبارت اند از: سالمت بذر، 
خلوص بذر، وزن هزار دانه و درصد جوانه زنی.

1ـ سالمت بذر
اگر بخشی از بذرهای مورد کاشت به هر دلیل آسیب دیده باشند، از درصد جوانه زنی آنها کاسته می شود یا اینکه 

رشد مطلوبی نخواهند داشت. در نتیجه رویش مزرعه یکنواخت نخواهد شد. 

ویژگی های مؤثر در مقدار بذر مصرفی

نمونه بذرهای ناسالم

مزرعه و نمونه بذر نخود
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بذر ناسالم هرگز نمی تواند گیاه سالم و قوی تولید کند. برخی عوامل زیان آور همراه بذر بوده و باعث فساد و حتی 
نابودی بذر می گردد. همچنین کاشت بذرهای آلوده می تواند آلودگی را در مزرعه گسترش دهد.

نمونه بوته های حاصل از بذر ناسالم

بذر را باید از مراکز معتبر )مورد تأیید مراکز کنترل و گواهی بذر کشور( تهیه کرد. 

تعیین ویژگی های بذر
ارزیابی دقیق سالمت بذر، نیاز به آزمایشگاه مجهز و کاربرد مواد و روش  های گوناگون برحسب نوع عوامل 
زیان آور دارد. هرچند توصیه نخست استفاده از بذرهای گواهی شده است اما چنانچه یك تولیدکننده به بذر 

گواهی شده دسترسی نداشت، باید از سالمت بذر خود مطمئن باشد.

فعالیت

هرچقدر بذرها تازه تر باشند، سطح آنها براق تر یا شفاف تر است. و اغلب بوی خاص گونه خود را دارند. به 
تدریج كه كهنه می شوند، شفافیت ظاهری آن كمتر و حتی بوی كهنگی می دهند.

دقت كنید

آیا می توان بذری را كه مثاًل بستگان از سایر كشورها با خود آورده اند، برای كاشت استفاده كرد؟ گفت وگو 
كنید

● از مصرف بذرهای غیراستاندارد و نامعتبر جداً بپرهیزید. توجه 
● بذرهایی را استفاده كنید كه برای شرایط اقلیمی منطقه شما معرفی شده باشد.

آماده سازی بذر برای كاشت
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2ـ خلوص بذر
به طور کلی در بذر دو نوع خلوص مورد توجه است:

2 خلوص فیزیکی 1 خلوص ژنتیکی 

2ـ1ـ خلوص ژنتیکی
در این نوع خلوص، یك دست یا خالص بودن بذر از نظر صفات ارثی یا ژنتیکی مورد نظر می باشد. ارزش بذر بستگی زیادی 
به خلوص ژنتیکی آن دارد. برای اطمینان از خلوص ژنتیکی بذر، می بایستی از بذرهای اصالح شده ای که توسط مؤسسات 

اصالح بذر تهیه می شوند استفاده نمود.

مواد و ابزار:
1ـ کیسه های حاوی بذر انواع حبوبات

2ـ لوپ )ذره بین دستی( با بزرگ نمایی 10 
برابر یا بینوکولر

3ـ پنس
4ـ ترازوی حساس )0/1 گرم(

5ـ سوند )سوک( نمونه بردار یا سرتاس
شرح فعالیت:

1ـ از کیسه بذر با دقت کافی و به طور تصادفی یك 
نمونه 200 گرمی بذر تهیه کنید. به طوری که نمونه معرف واقعی توده بذر باشد.

2ـ نمونه تهیه شده را بررسی کرده آنهایی که دارای ویژگی  های زیر هستند جدا کنید:
● رنگ بذر با رنگ معمولی سایر بذر ها تفاوت چشمگیر داشته باشد.

● شکل بذر طبیعی نباشد. )همانند سایر بذر ها نباشد مثاًل خیلی چروکیده، شکسته، دارای فرورفتگی و برجستگی 
غیرمتعارف و …(

● بذرهای غیرشفاف یا کدر
● بذرهای بد بو

● بذرهای دارای سوراخ یا شکاف
● بذرهای دارای لکه اعم از رنگی یا بدون رنگ

3ـ در هر مورد با هنرآموز خود مشورت کنید.
4ـ پس از جداسازی بذرهای آلوده، بذرهای سالم را وزن کنید.

5ـ با استفاده از رابطه زیر درصد بذرهای سالم را محاسبه کنید.

6ـ با مقایسه درصد بذرهای سالم به دست آمده و جدول استاندارد، بذرهای خود را مورد ارزیابی قرار دهید.
7ـ فرایند انجام آزمایش را در دفتر عملیات نوشته و به تأیید هنرآموز خود برسانید.

= درصد بذرهای سالم
وزن بذرهای سالم

وزن كل نمونهــــــــــــــــــــ ×100
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مروری بر فرایند تشکیل بذر زایشی
الزم است یادآوری شود که یك گل کامل 
شامل دو بخش می باشد. بخش پوششی گل 
که خود شامل کاسبرگ و گلبرک است. این 
ندارد.  تولید مثل  مستقیمی در  نقش  بخش 
آن  زایشی  بخش  گل،  یك  دیگر  بخش 
است. این بخش شامل اندام  های جنسی نر 
اندام  اندام   های جنسی ماده می باشد. به  و 
ماده،  جنسی  اندام  به  و  پرچم  نر  جنسی 

مادگی می گویند.

سلول نر که به آن دانه گرده می گویند، در بخش بساک پرچم تولید می شود 
در حالی که سلول ماده که آن را تخمك می نامند در بخش تخمدان مادگی 

تولید می شود.

كاسبرگ

مادگی
كالله

خامه
تخمدان

بساک

میله

پرچم

تخمک

گلبرگ كاسبرگ

کالله  روی  به  پرچم  بساک  از  گرده  دانه  انتقال  به 
مادگی، گرده افشانی می گویند.

با گرده افشانی، دانه گرده روی کالله مادگی قرار می گیرد، 
از بخشی از دانه گرده، لوله گرده ایجاد و به درون خامه نفوذ 
می کند. بخش دیگر دانه گرده از طریق لوله، گرده خود را به 
تخمك رسانده و با آن ترکیب می شود. در نتیجه این عمل 
که به آن لقاح می گویند، سلول تخم حاصل می شود. با رشد 

و تکامل سلول تخم، بذر زایشی به دست می آید.

كالله
خامه

لولۀ گرده

تخمک

گرده افشانی

نهنج

دانۀ گرده

برخی از گیا هان خودگشن هستند یعنی گرده یك گل، مادگی همان گل را بارور می نماید. در این گیاهان بذرهای تولیدی 
تا حد زیادی خالص و شبیه پایه مادری یا همان گیاه اولیه می باشند. لوبیا نمونۀ بارزی از این نوع گیا هان می باشد.

در حالی که برخی دیگر از گیا هان تا حدی یا به طور کلی دگرگشن هستند. یعنی دانه گرده یك گل، مادگی گل 
دیگر را بارور می نماید. به عنوان نمونه باقال 45ــ30 درصد دگرگشنی دارد. در این صورت بذرهای تولیدی نه تنها 

با پایه مادری تفاوت خواهند داشت، بلکه با یکدیگر نیز کاماًلً شبیه نخواهند شد.

تشکیل دانه

سلول تخم زا

سلول تخم

دانه )بذر(
گیاهک 

)جنین با رویان(

آندوسپرم 
)مواد اندوخته(

هسته  های 
آندوسپرم

هسته  های قطبی

گیاه نو رسته

پوسته بذر

آماده سازی بذر برای كاشت
مطالعه آزاد

اجزای گل
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2ـ2ـ خلوص فیزیکی
منظور از خلوص فیزیکی خالص بودن بذرها از هر نوع ناخالصی قابل مشاهده مانند: بذر علف های هرز، بذر سایر 

گیاهان و مواد جامد )خاک، کاه و کلش، سنگ و ...( می باشد.
نباتات  اصالح  پژوهشگران  توسط  که  است  تخصصی  کاری  مطلوب،  ویژگی  های  با  ژنتیکی  خالص  بذر  تولید 
)به  نژادگران( انجام می شود. کشاورزان بیشتر با خلوص فیزیکی بذر سر وکار دارند، زیرا قابل مشاهده و اندازه گیری 

هستند و می توانند ناخالصی فیزیکی را از بذر جدا کنند.

● كشاورزان حبوبات كار منطقه شما بذر مورد نیاز خود را چگونه تهیه می كنند؟
● پس از تهیه بذر از مراكز تولید بذر تا چند نسل از آن بذرگیری می كنند؟

پژوهش كنید

تعیین خلوص فیزیکی بذر
مواد و ابزار:

1ـ بذر یك نوع حبوبات به مقدار 3 کیلوگرم
2ـ ترازوی دیجیتال با دقت 0/1 گرم

3ـ سینی پالستیکی
4ـ کیسه و سطل زباله

5ـ سوند نمونه برداری )سرتاس، بیلچه(
6ـ کیسه فریزر

7ـ لباس کار و تجهیزات ایمنی فردی )دستکش، ماسك(
8ـ پنس

و  ترکیب  متفاوتی  ویژگی  های  با  مختلف  گیا هان  از  بذرها  این  زیرا 
تشکیل شده اند. در سال  های آینده اطالعات بیشتر و جذاب تری در 

این زمینه به شما ارائه خواهد شد.

نمونه ای از گیا هان دگرگشن و خود گشن

فعالیت

دگر گرده افشانی)دگر گشن(
خود گرده افشانی)خود گشن(
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● ماسک دهانی، شما را از آلودگی ناشی از گرد و خاک محافظت می كند، همواره 
از آن استفاده كنید.

● در پایان كار، ابزار و وسایل را تمیز كرده، تحویل دهید. 
● در پاكیزگی و مرتب كردن آزمایشگاه مشاركت كنید.

شرح فعالیت:
1ـ گروه  های 5 ـ3 نفره را تشکیل دهید و یك نفر را به عنوان سرگروه به هنرآموز 

خود معرفی کنید.
2ـ لباس کار بپوشید و از تجهیزات ایمنی فردی به ویژه دستکش و ماسك استفاده کنید.

کیسه،  داخل  بذر  از  بیلچه  یا  نمونه برداری  سوند  به وسیله  تصادفی  به صورت  3ـ 
نمونه برداری کنید و در کیسه فریزر بریزید.

4ـ کیسه فریزر محتوی بذر را وزن کرده و در دفتر عملیات خود به عنوان وزن کل 
نمونه، یادداشت کنید.

5ـ محتوی کیسه فریزر را روی سینی بریزید.
6ـ هرگونه ناخالصی را از بذر جدا کنید.

7ـ انواع ناخالصی را از یکدیگر تفکیك کنید.)کاه وکلش، کلوخه، سنگریزه، دانه  های 
شکسته، بذرعلف  های هرز، بذر سایر ارقام، بذر سایر گیا هان(

8ـ بذرکاماًلً خالص را درون کیسه فریزر ریخته و وزن کنید. این وزن را به عنوان 
وزن بذر خالص در دفتر عملیات خود یادداشت کنید.

9ـ درصد خلوص بذر را با جایگزینی اعداد به دست آمده در رابطه زیر محاسبه کنید. 

 = درصدخلوص بذر[
وزن كل نمونهــــــــــــــــــــــــوزن بذر های خالص  × 100[

10ـ با راهنمایی هنرآموز خود، تعداد بذر علف  های هرز را جداگانه شمارش کنید.

11ـ گزارشی از آزمایش در دفتر عملیات نوشته و به هنرآموز خود ارائه دهید.
12ـ بقایا و ناخالصی  ها را در محل مناسبی ساماندهی کنید.

نتیجه آزمایش خود را با جدول استاندارد خلوص بذر مقایسه و مورد ارزیابی قرار دهید. قضاوت كنید

دقت كنید

آماده سازی بذر برای كاشت

جدول استاندارد خلوص بذر در برخی از حبوبات در طبقه گواهی شده
                                          بذر گیاه  

انواع لوبیا باقالعدسماش      عامل
لوبیانخودمعمولی

چشم بلبلی
959595959393خلوص فیزیکی )حداقل درصد(

555577مواد جامد)حداکثر درصد(
0/20/20/20/20/10/1بذر سایر گیا هان )درصد(

50/2 عدد2 عدد0/25%10 عدد0/1%بذر علف  های هرز)درصد یا تعداد در کیلوگرم(
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نقش خلوص فیزیکی بذر در تعیین مقدار بذر مصرفی
یکی از ویژگی  های بسیار مهم و تأثیرگذار در میزان بذر مصرفی، درصد خلوص بذر می باشد. روشن است که 
هرچه درصد خلوص بذر کمتر باشد، میزان مصرف بذر افزایش می یابد. اما اگر درصد خلوص بذر از یك اندازه ای 

کمتر شود، دیگر آن بذر برای کاشت مناسب نخواهد بود. این اندازه در بذر های مختلف متفاوت است.
در خلوص بذر، تنها درصد مواد جامد اهمیت ندارد بلکه باید به وجود بذر علف هرز نیز توجه داشت. از این نظر 
علف  های هرز موجود در هر بذر را به دو گروه معمولی و خطرناک تقسیم می کنند. در جدول صفحه قبل، بذر 
علف  های خطرناک و سمج را به صورت تعداد در یك  کیلوگرم بذر آمده است در حالی که بذر سایر علف  های هرز 

را به صورت درصد نشان داده شده است. به علف هرزی خطرناک و سمج می گویند که:
● مراحل رشد آن دقیقاً همانند مراحل رشد گیاه مورد کاشت باشد یا اینکه در اجرای برخی از عملیات مثاًل 

برداشت و بوجاری اختالل ایجاد کند.
● علف  های هرز انگلی مانند سس 

● علف  های هرزی که رشد سریع دارند و تعداد بذر زیادی تولید می کنند.
کنترل علف  های هرز خطرناک، مشکل تر و پرهزینه تر از سایر علف  های هرز می باشد و تأثیر زیادی در کاهش 

عملکرد و کیفیت محصول سال جاری و سال  های بعدی دارند.

چنانچه تعداد علف  های هرز از یك حدی بیشتر باشد، آن بذر غیرقابل مصرف خواهد بود. این حد را مؤسسه ثبت کنترل 
و گواهی بذر تعیین کرده است. در اینجا تأکید می شود که در مورد علف  های هرز خطرناک،  تعداد بذر علف  های هرز مهم 

است نه وزن آنها، زیرا بذر برخی از علف  های هرز بسیار ریز هستند و گاهی 0/1 گرم آنها بیش از هزاران عدد بذر است.

تعدادی از علف های هرز خطرناک در مزرعه حبوبات
تاج خروس ازمک  سس

در مورد اطالعات جدول مقابل در كالس گفت وگو كنید.
وزن هزار دانه )گرم(تعداد بذر در بوتهنام علف هرز
خاکشیر تلخ
تاج خروس

خرفه
تاج ریزی سیاه

500000
100000
190000
180000

ــ
0/5
45
1/2

تعداد بذر تولیدشده از یک بوته در یک فصل زراعی گفت وگو 
كنید
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اگر بخواهیم یک هکتار لوبیا چیتی بکاریم و مقدار بذر مصرفی 150 كیلوگرم باشد. چنانچه فقط یک هزارم 
)0/001( وزن بذر مصرفی، بذر علف هرز تاج خروس باشد، محاسبه كنید:

تعداد بذرهای تاج خروسی كه همراه با بذر لوبیا چیتی، وارد مزرعه می شود.

طول محور گل دهنده و اندازه بذر علف هرز تاج خروس

3ـ وزن هزار دانه بذر
بذرهای گیا هان مختلف از نظر وزن و اندازه با یکدیگر فرق دارند. وزن دانه بیشتر گیاهان خیلی کم است، به همین 

سبب به صورت وزن هزار دانه بیان می شود. وزن هزار دانه گیاهان از حدود 1 گرم تا بیش از 800 گرم متفاوت است.

محاسبه 
كنید

تفاوت اندازه در یک رقم

تفاوت اندازه در بین حبوبات 

وزن هزار دانه)گرم(نام بذروزن هزار دانه)گرم(نام بذر

ـ 28گندم400ــ100نخود 55 ـ

400ــ80ذرت85  ــ10عدس

80  ــ60آفتابگردان600  ــ350باقال

2/5ــ1/5یونجه500  ــ200لوبیا

چشم 
تاج 280ــ100بلبلی

0/5خروس

0/2بارهنگ80  ــ20ماش

وزن هزار دانه بذر برخی گیا هان

آماده سازی بذر برای كاشت
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اندازۀ دانه در یك نوع گیاه نیز متفاوت است.
تفاوت اندازه دانه  های یك گیاه به طور کلی به عامل های زیر بستگی دارد:

● محل قرار گرفتن دانه روی گیاه یا روی محور گل )گل آذین(
● عوامل محیطی به ویژه مواد غذایی

دانه هایی كه در میانه بوته قرار گرفته اند، از 
دانه های پایینی و باالیی بوته، بزرگ تر هستند.

گیاهانی كه در شرایط مناسب رشد كرده 
باشند، دانه های بزرگ تری تولید می كنند.

تعیین وزن هزار دانه
مواد و ابزار:

1ـ نمونه بذر خالص
2ـ ترازوی دیجیتال با دقت حداقل 0/1 گرم

3ـ سینی پالستیکی
4ـ لباس کار و تجهیزات ایمنی فردی )دستکش، ماسك(

5   ـ پیمانه
6  ـ بذر شمار

7ـ پنس

شرح فعالیت:
1ـ سرگروه یك پیمانه بذر از توده بذر خالص شده در آزمایش قبلی را برداشت کند.

2ـ به هریك از اعضای گروه به صورت تصادفی حدود 100 عدد بذر تحویل دهد.
3ـ هریك از اعضای گروه دقیقاً 100 عدد از بذر ها را شمارش کرده و جدا کند.

لباس كار و تجهیزات ایمنی توصیه شده را فراموش نکنید.

دستگاه بذر شمارترازوی دیجیتال آزمایشگاهی

فعالیت

دقت كنید
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آیا وزن هزار دانه به دست آمده در گروه شما با جدول استاندارد )متوسط وزن هزار دانه( مطابقت دارد؟ ارزیابی

4ـ هریك از اعضای گروه، بذرهای خود را با دقت وزن کند.
5ـ سرگروه، اعداد مربوط به وزن هریك از اعضا را در دفتر آزمایشگاه یادداشت نماید.

6ـ از وزن صد دانه اعضای گروه میانگین گرفته شود سپس در ده ضرب شود تا وزن هزار دانه به دست آید.

در شمارش و وزن كردن بذر ها بسیار دقیق باشید )در صورت امکان از بذرشمار استفاده كنید(. تذكر

نقش وزن هزار دانه در تعیین مقدار بذر مصرفی 
بدیهی است که بذر های کوچك وزن کمتری دارند. بنابراین در شرایط مساوی هر چقدر وزن هزار دانه کمتر باشد 
مقدار مصرف بذر کمتر می شود. در نظر بگیرید که هدف یك کشاورز داشتن صد هزار بوته در هکتار باشد. به 
فرض اینکه برای رسیدن به این هدف یکصد هزار بذر نیاز باشد. حال چنانچه دو نوع بذر از یك گیاه در اختیار 
داشته باشد. اگر وزن هزار دانه یکی40 گرم و دیگری 52 گرم باشد. براین اساس وزن 100 هزار دانه این دو نوع 

بذر به ترتیب 4 و 5/2 کیلوگرم خواهد شد. 
مقدار مصرف بذر در گیا هان مختلف در واحد سطح بسیار متفاوت است. البته این تفاوت، تنها به وزن هزار دانه 

مربوط نمی شود، بلکه عوامل دیگری هم تأثیرگذار هستند، که در ادامه خواهد آمد.

داده های این جدول را تجزیه و تحلیل كنید.

مقدار بذر )كیلوگرم در هکتار(تغییرات مؤثرنام گیاهمقدار بذر )كیلوگرم در هکتار(تغییرات مؤثرنام گیاه

چغندر 
لبویی

40ــ30دستپاش

چغندر قند

ـ  2/8بذر کالبیره شده  3ـ

25ــ20تك جوانه ای ردیفی12ــ10ردیفی

پنبه

75ــ50چند جوانه ای درهم3ــ2نشایی

40ــ30ردیفی
ذرت

20ــ 15دانه ای

ـ  8درهم 40 ــ 25 علوفه ای60 ـ

گندم
بادام 60 ــ50دیم

زمینی
60 ــ50بدون پوسته

180ــ120با پوسته180ــ120آبی

تحلیل كنید

از انتخاب كردن یا جدا كردن بذرهای ریز یا درشت جداً بپرهیزید )انتخاب بذرها تصادفی باشد(. دقت كنید

آماده سازی بذر برای كاشت
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4ـ درصد جوانه زنی بذر )قوه نامیه(
درصد جوانه زنی بذر عبارت است از درصد عددی بذرهای خالصی که در مدت معین می توانند جوانه زده و ریشه چه ای 
به اندازهٔ دو میلی متر تولید کنند. درصد جوانه زنی با گذشت زمان، متناسب با شرایط محیط نگهداری کاهش می یابد. 

دوام زندگی بذر بستگی به ژنوتیپ، ساز وکار خواب و شرایط نگهداری آن دارد.

برای اطمینان از سالم، خالص و زنده بودن بذر، باید بذرهایی را خریداری نمود که در بسته یا کیسه  های دارای 
برچسب استاندارد عرضه می شوند.

چنانچه وزن هزار دانه لوبیا بین 500 تا 900 گرم باشد یک كیلوگرم از این نوع لوبیا، حدود چند دانه می باشد؟

با استفاده از منابع علمی، وزن هزار دانه 3 رقم از یک نوع حبوبات را با ذكر منابع گردآوری نموده و در 
كالس ارائه دهید.

بذرهای مختلف طول عمر متفاوتی دارند. طول عمر بذر عبارت است از بیشترین فاصلۀ زمانی پس از تولید بذر، 
که توانایی جوانه زدن را داشته باشد. بذر بیشتر گیاهان زراعی به مدت 2 تا 3 سال و حداکثر 15 سال زنده 
می مانند که این مدت به شرایط محیط نگهداری بذر بستگی دارد. هر اندازه محیط نگهداری از نظر رطوبت و 

درجه حرارت )با توجه به نوع رقم( مطلوب تر باشد به همان اندازه طول عمر بذرها بیشتر خواهد شد.

در هر ردیف جدول به جای نقطه چین، حداقل نام دو گیاه حاصل از تحقیقات خود را بنویسید. تحقیق كنید

جدول میانگین طول عمر برخی از گیاهان در شرایط معمولی
انواع گیاهانطول عمر تقریبی

پیاز، جعفری، …1 سال
اسفناج، بامیه، فلفل، …2 سال
اغلب حبوبات فصل گرم، کلم، کرفس، هویج، …3 سال
گوجه فرنگی، بادمجان، شلغم، انواع چغندر، …4 سال
تربچه، خیار، طالبی، هندوانه، …5 سال
اغلب غالت، حبوبات سردسیری، …6 سال

نمودار مقابل نشان می دهد كه: 

رطوبت نسبی 
انبار)%(

طول عمر 
بذر)سال(

محاسبه 
كنید

پژوهش كنید

گفت وگو 
كنید
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حداقل 8 مورد از اطالعاتی كه از بر چسب تصاویر زیر برداشت می كنید را یادداشت كنید.
…………………………………… 1
…………………………………… 2
…………………………………… 3
…………………………………… 4

…………………………………… 5
…………………………………… 6
…………………………………… 7
…………………………………… 8

یادداشت كنید

مشخصات روی كیسه بذر

تعیین درصد جوانه زنی بذرها
مواد و ابزار:

1ـ نمونه بذر مثاًل 50 عدد بذر یك نوع حبوبات
از  می توانید  آزمایشگاه  در  کنفی(  پارچه  یا  گونی  می کند.)مانند  حفظ  را  رطوبت  خوبی  به  که  پارچه  تکه  یك  2ـ 

پتری دیش و کاغذ صافی استفاده کنید.
3ـ سینی کار )بشقاب، پیش دستی یا سینی موجود در خانه(

4ـ اسپری کننده آب )مانند آبفشان(
شرح فعالیت:

1ـ از توده بذر، یك نمونه50 عددی به صورت تصادفی برداشت کنید.
2ـ بخشی از پارچه را روی سینی پهن کنید.

3ـ بذرها را روی پارچه پخش کنید.
4ـ بخش دیگر پارچه را روی بذرها قرار دهید.

5ـ پارچه را به خوبی مرطوب کنید.

6ـ مجموعه را در مکان مناسبی قرار دهید. )دمای حدود 27ــ22 درجه سلسیوس و به دور از جریان شدید باد و تابش 
مستقیم آفتاب(

7ـ به محض خشك شدن سطح پارچه، آن را با اسپری کردن آب، مرطوب کنید.

فعالیت

آماده سازی بذر برای كاشت



16

8ـ  هر روز با برداشتن پارچه سطحی، تعداد بذرهای جوانه زده را شمارش کرده و پس از یادداشت کردن از مجموعه جدا کنید.

9ـ این عملیات را تا زمانی که مطمئن شوید بقیه بذر ها جوانه نخواهند زد )حدود 12 روز( ادامه دهید و جدول مربوطه 
را کامل کنید.

10ـ با استفاده از رابطه زیر درصد جوانه زنی را به دست آورید.

 = درصدجوانه زنی
مجموع بذرهای جوانه زده

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعداد كل بذرهای نمونه

 ×100

11ـ درصد جوانه زنی به دست آمده را با جدول استاندارد مقایسه کرده و کیفیت بذر خود را مورد ارزیابی قرار دهید.
12ـ گزارش فعالیت را به تأیید هنرآموز خود برسانید.

جدول آزمایش جوانه زنی بذر

تعداد بذر جوانه زده تاریخ روز

مجموع بذرهای جوانه زده

درصد جوانه زنی
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نقش درصد جوانه زنی بذر در تعیین مقدار بذر مصرفی
درصد جوانه زنی بذر یکی از ویژگی  های بذر است که بر روی مقدار مصرف بذر در واحد سطح تأثیرگذار است. 
بدیهی است که هر چه درصد جوانه زنی بذر کمتر باشد مقدار مصرف بذر بیشتر خواهد شد. به عبارت دیگر اگر 
قرار باشد 100 بوته داشته باشیم و اگر تمام بذرها زنده و قادر به جوانه زنی باشند، 100 عدد بذر برای این هدف 

کافی می باشد.
چنانچه درصد خلوص یك نوع بذر را صد   درصد در نظر بگیریم و  درصد جوانه زنی بذر 80 درصد باشد، مقدار بذر 

مصرفی را با استفاده از فرمول:

 = مقدار بذر مصرفی
مقدار بذر توصیه شده
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

درصد جوانه زنی
 × 100  ⇒ = 

ـــــــــــــــ100
80

 ×100 =125 

درصد  حداقل  کشور،  نهال  و  بذر  گواهی  کنترل  و  ثبت  مؤسسه  سوی  از  شده  تعیین  استانداردهای  براساس 
جوانه زنی بذر در برخی از حبوبات به شرح جدول زیر می باشد.

چشم بلبلینخودلوبیاباقالعدسماشنام بذر

808580858580حداقل درصد جوانه زنی بذر گواهی شده

آیا مجاز هستیم بذرها را با هر درصد جوانه زنی مصرف كنیم؟
مثاًل اگر درصد جوانه زنی نوعی نخود 50 درصد باشد، آیا می توانیم با دو برابر كردن مقدار مصرف، از آن 

استفاده كنیم؟ چرا؟

برای كاشت لوبیا چیتی 120 كیلوگرم بذر در هکتار توصیه شده است. اگر درصد جوانه زنی آن 85 درصد 
باشد. چقدر باید بذر مصرف كنیم؟ )فرض مسئله این باشد كه خلوص بذر صددرصد باشد.(

تمرین كنید

مدت نگهداری، شرایط نگهداری یا انبارداری و نوع گیاه در درصد جوانه زنی بذرها تأثیرگذار هستند.

در نمودار مقابل در مورد رقم A و B گفت وگو كنید.

درصد جوانه زدن B A

زمان

دقت كنید

آماده سازی بذر برای كاشت

گفت وگو 
كنید

گفت وگو 
كنید
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نمره استاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی( نتایج 
ممکن

 شرایط عملکرد
)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...( مرحله كار ردیف

3
فرایند اندازه گیری و مقایسه ویژگی های بذر 1ـ    سالمت 
درصد  4ـ  دانه  هزار  وزن  3ـ  فیزیکی  خلوص  2ـ 

جوانه زنی را تعیین و با استانداردها مقایسه نماید.

باالتر از حد 
انتظار آزمایشگاه زراعت

تجهیزات: ترازوی دیجیتال، 
بذر شمار، ماشین حساب، آبفشان، 
نمونه گیر، لوپ، پنس، پتری دیش
مواد: بذور حبوبات، آب، صافی
منابع: جداول و استاندارد های 

بذور حبوبات
زمان: 60 دقیقه

تعیین 
ویژگي هاي 

بذر
12 فرایند اندازه گیری ویژگی های بذر 1ـ خلوص فیزیکی 

2ـ وزن هزار دانه 3ـ درصد جوانه زنی را انجام دهد. قابل قبول

1 عدم اندازه گیری ویژگی های بذر غیرقابل 
قبول

ارزشیابی 
مرحله ای

مقدار بذر مصرفی برحسب شرایط اقلیمی یا محیطی که بذر در آن کاشته می شود، متفاوت است. عالوه بر شرایط مناسب 
محیطی برای کاشت و جوانه زنی، شرایط استقرار و رشد و نمو هم در این زمینه مؤثر هستند. بدیهی است که هر چه 

شرایط مناسب تر باشد، امکان تولید بهتر و بیشتر فراهم بوده و می توان تعداد بوته بیشتری در مزرعه به عمل آورد.
بذر برای جوانه زنی نیاز به حرارت، رطوبت و تهویه مناسب دارد. اگر این شرایط در حد مناسب فراهم باشد بذرها به خوبی 
جوانه می زنند. اما اگر هریك از آنها به هر دلیل به خوبی فراهم نباشند، به همان نسبت جوانه زنی با مشکل مواجه خواهد 
شد. در این صورت باید بذر بیشتری مصرف کرد تا کاهش جوانه زنی جبران گردد. کمبود و زیادی آب یا رطوبت، خاک 

نامناسب، وجود آفات، سرما و یخبندان و… نمونه  هایی از شرایط نامناسب برای جوانه زنی هستند.

اثر عوامل اقليمی بر مقدار بذر مصرفی

سله بستن سطح زمین، شرایط غرقابی مزرعه )بیش بود آب( و خشکی )كمبود آب( از عواملی هستند كه یکنواختی مزرعه را به هم می زنند.

جوانه  های نورسته یا تازه سر از خاک درآورده برای زنده ماندن و ادامه رشد که به آن استقرار می گویند، به شرایط 
محیطی مناسب نیاز دارند. یك رگبار شدید یا تگرگ برق آسا هرچند کوتاه مدت می تواند بخش بزرگی از جوانه  ها 
را نابود کند. خشکی یا عدم تأمین به موقع آب مورد نیاز گیاه همانند غرق آب شدن مزرعه )مثاًل در اثر بارندگی 

سیل آسا( و نیز حمله برخی از آفات مانند کرم طوقه بر، می توانند مانع از استقرار جوانه  ها گردند.

آفات جوانه یا طوقه بر و بیماری  های مرگ گیاهچه مانند بوته میری مانع از یکنواختی مزرعه می شوند.
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برای مقابله با تهدید هایی كه در منطقه رواج دارد دو راه اساسی وجود دارد:
1 تغییر تاریخ کاشت برای فرار از خطر

2 مقابله با خطر یا تعدیل اثرات آن )افزایش مقدار مصرف بذر یکی از راه  های تعدیل خطرات است. مقدار این 

افزایش توسط کارشناسان خبره منطقه تعیین می گردد.(

طی کردن مراحل اولیه رویش یا استقرار اولیه هر چند یك فرایند مهم و اساسی است اما به معنی تمام شدن خطرات 
یا تهدیدها برای گیاه نیست. در مراحل بعدی حتی تا زمان رسیدن ممکن است خطراتی چون حمله آفات، سرما، 

گرما، خشکی، پرآبی، بادهای گرم و سرد شدید، انواع بیماری  ها و کمبودها و… گیاهان را تهدید می  نماید.
این عوامل ممکن است درصدی از گیاهان را نابود کند یا مقداری از توان آنها را کاهش دهد. جهت دستیابی 
به یك عملکرد قابل قبول و اطمینان بخش با توجه به تمامی عوامل تهدیدکننده یا محدود کننده )آب، نور و 

حاصلخیزی خاک( مقدار مصرف بذر را می بایست حساب شده و دقیق تنظیم نمود.
کشاورزان در هر منطقه با این عوامل و خطرات آشنایی دارند. راه  های مقابله با آنها یا کاهش خطرات را تا حد 

زیادی در اثر تجربه فرا گرفته اند.

سرمازدگی و تگرگ واقعًا ویران كننده هستند.

كمبود عناصر غذایی، بیماری ها، آفات و سایر عوامل زیان آور همواره تهدیدكننده هستند.

برخی از روش های مؤثر و كارآمد در برابر عوامل زیان آور عبارت اند از:
 تنظیم مقدار بذر مصرفی:

مثاًل مقدار بذر در کاشت دیم کمتر از مقدار مصرف بذر در روش کشت آبی است. زیرا مزارع دیم به دلیل رطوبت 
کم خاک و پایین بودن میزان حاصلخیزی خاک توانایی تأمین نیازهای غذایی و آبی تراکم زیاد گیاهان را ندارد.

آماده سازی بذر برای كاشت
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 پیش آگاهی از تهدید ها و فرصت  های منطقه:
مثاًل رودخانه فصلی چه زمانی و به چه مدتی در منطقه جریان دارد؟ کدام آفت یا عامل زیان آور و در چه زمانی 

بیشترین خسارت را وارد می سازد؟

 مشاوره با خبرگان و كارشناسان تولید حبوبات در منطقه

نقش عوامل زراعی و اثرات آن روی مقدار بذر مصرفی 
گیاهان را به روش  های مختلفی می توان کشت و پرورش داد. این روش  ها برحسب منطقه، نوع گیاه، رسم و عادت 
و همچنین دانش و تخصص کشاورزان و سایر عوامل، متفاوت است. برحسب نوع زراعت و روش کاشت، مقدار 

بذر مصرفی تغییر اساسی می کند.

مزرعه عدس به صورت كشت درهممزرعه عدس به صورت كشت ردیفی

بازدید  از مزرعه  رایج منطقه،  یا  و كار محصوالت غالب  با هنرآموز خود در مراحل مختلف كشت  همراه 
تغییرشکل،  رنگ،  تغییر  بریدگی،  شکستگی،  رویش،  )عدم  مشاهده  قابل  خطرات  بازدید  ضمن  كنید. 

پوسیدگی و…( را به بحث و گفت وگو بگذارید.
مشاهدات و نظرات جمع آوری شده )كتبی، تصویری( را تنظیم كرده و به هنرآموز خود ارائه دهید.

گردش 
علمی

مثال در روش بذرپاشی، مقدار مصرف بذر خیلی بیشتر از کاشت ردیفی است.

 وقتی مزرعه اول آبیاری شود و سپس اقدام به کشت گردد )نم کاری یا هیرم کاری( مقدار مصرف بذر کمتر از 
زمانی است که ابتدا کاشت صورت گیرد و سپس آبیاری گردد )خشکه کاری(. زیرا در خشکه کاری ممکن است 
آب به تمام سطح زمین و تمام بذر ها به حد مناسب نرسد. همچنین در خشکه کاری به ویژه وقتی که آبیاری 

به صورت غرقابی انجام شود، خطر سله بستن وجود دارد.
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 در هر منطقه ای یك محدوده زمانی مشخصی برای کاشتن یك محصول وجود دارد. کاشت در اولین زمان یا 
اوایل این محدوده )هراکشت = زود هنگام( یا در میانه این محدوده که معموالً بهترین زمان است )وراکشت یا 
ورکشت = بهنگام(، بذر کمتری الزم است. اما کاشت در اواخر دوره )کرپه یا دیرهنگام( بذر بیشتری مورد نیاز 
است. زیرا در کشت کرپه بخشی از بذرها ممکن است از جوانه زنی و رویش باز بمانند. درباره دالیل جوانه نزدن 

برخی از بذرها در این نوع کشت گفت وگو کنید و دالیل خود را در کالس ارائه دهید. 

 زمانی که نیاز آبی گیا هان مورد کاشت فقط از طریق نزوالت جوی یا بارندگی  ها تأمین می شود )دیم کاری( 
میزان مصرف بذر خیلی کمتر از زمانی است که آب مورد نیاز به صورت آبیاری )فاریاب(، تأمین می گردد.

در خشکه كاری به ویژه در روش غرقابی، بروز 
سله مشکالتی را برای بذرها ایجاد می كند.

در خشکه كاری ممکن است آب به تمام 
بذر ها در حد مناسب نرسد. 

رویش بذر ها در روش نم كاری 
یکنواخت و سریع است.

زراعت زود هنگام كشت بهنگامكشت دیرهنگام)كرپه(

به تراكم بوته در دو روش كاشت دقت كنید.
مزرعه نخود آبیمزرعه نخود دیمی                                    

آماده سازی بذر برای كاشت
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ذرت علوفه ای با فاصله كمتر ذرت دانه ای با فاصله بیشتر

 برخی از گیا هان دو یا حتی چند منظوره هستند. در زراعت این گیا هان، مقدار مصرف بذر به هدف یا منظور 
کشاورز بستگی دارد. وقتی هدف کشاورز تولید علوفه باشد نسبت به زمانی که هدف او تولید دانه است، بذر 

بیشتری مصرف می نماید.

 گاهی هدف از کاشت یك گیاه مثالً لوبیا چشم بلبلی یا ماش، پوشش سطح زمین در یك مقطع زمانی است یا اینکه هدف 
پرورش گیاهان و زیر خاک کردن آنها )کودسبز( است. در این هدف  ها مصرف بذر به مراتب بیشتر است.

وقتی بذرها به وسیله ماشین  های كاشت كه به خوبی تنظیم شده باشند،كاشته شوند. 
میزان مصرف بذر بسیار كاهش می یابد.

چه  می شوند،  پاشیده  بذرها  که  وقتی   
بذر  مصرف  ماشینی،  یا  دستی  به صورت 
این روش  زیرا در  بیشتر می شود،  خیلی 
احتمال قرار نگرفتن بذر در عمق مناسب، 
شسته شدن یا جمع شدن توسط حشرات 

بسیار زیاد است. 
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كاشت گیا هان پوششی و دفن آنها به عنوان كود سبز

نمره استاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی( نتایج ممکن  شرایط عملکرد
)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...( مرحله كار ردیف

3 جمع آوری اطالعات  ـ   بررسی شرایط کشت وکار و میزان 
بذر مصرفی   ـ    بررسی نوع کشت و میزان بذر مصرفی

منابع علمی و تحقیقات موردی
ماشین حساب
زمان:10 دقیقه

 تعیین
تأثیر شرایط 
کشت و کار 
در میزان بذر 

مصرفی

22 ارائه اطالعات شرایط نامساعد آب و هوایی و خاکی، 
آفات و بیماری ها و روش های کاشت در منطقه قابل قبول

1 عدم ارائه اطالعات و مستندات غیر قابل 
قبول

علت استفاده از بذر بیشتر، در كشت درهم نسبت به كشت ردیفی را بررسی كنید.

تراكم مناسب بوته
عوامل تأثیرگذار بر مقدار مصرف بذر به طور نسبتاً کامل مورد بررسی قرار گرفت. این عوامل تعیین می کند مقدار 

بذر توصیه شده چگونه یا تحت چه عواملی تغییر می کنند. اما:

مقدار بذر توصیه شده برچه اساسی تعیین می شود؟
اساس تعیین مقدار بذر، به تعداد بوته مطلوب در واحد سطح مثاًل هکتار بستگی دارد. 

تعداد بوته در واحد سطح زمین را تراکم بوته گویند. حال پرسش اساسی این است که چه تعداد بوته در واحد سطح 
مطلوب است؟ در پاسخ باید گفت: تراکم مطلوب، تراکمی است که در آن رقابت بین گیاهی و رقابت درون گیاهی )برای 

استفاده از نور، آب، فضا و …( به حداقل برسد و حداکثر استفاده از نهاده  های مصرفی و عوامل طبیعی صورت گیرد.
رقابت شدید  در رشد  مؤثر  عوامل  استفاده  برای  یکدیگر  با  کنار هم  گیا هان  تراکم مطلوب  در  دیگر  به عبارت 
نمی کنند )رقابت بین گیاهی(. همچنین اندام  های یك گیاه هم در رقابت شدید با یکدیگر )رقابت درون گیاهی( 
اما  بروز نخواهد کرد  آنها  بین  از همدیگر کاشته شوند، هیچ رقابتی  زیاد  فاصله خیلی  با  اگر گیا هان  نیستند. 
بسیاری از عوامل مؤثر در رشد مثل آب، نور، مواد غذایی و… به هدر خواهد رفت. بنابراین می بایست بین این دو 

جنبه تعادل برقرار گردد. تراکم مطلوب نقطه ای است که در آن چنین تعادلی برقرار می شود.

ارزشیابی 
مرحله ای

آماده سازی بذر برای كاشت

گفت وگو 
كنید
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تراکم مطلوب برای تمام گیا هان یا حتی برای یك گیاه خاص در تمام مناطق و شرایط، یك مقدار یا عدد ثابت 
و معین نمی باشد بلکه برحسب ظرفیت حاصلخیزی خاک، مقدار آب در دسترس، رقم گیاه، تاریخ کاشت و سایر 

عوامل تغییر می کند که متخصصین زراعت آن را تعیین می کنند.

آرایش های مختلفی از بوته  ها وجود دارد. منظور ما از آرایش بوته ها فاصله بین ردیف ها و فاصله بوته ها در روی 
با آرایش گوناگونی کشت نمود. جدول زیر  بوته در هکتار را می توان  ردیف ها می باشد. برای مثال 100 هزار 

تعدادی از این آرایش ها را نشان می دهد.

آرایش بوته  ها

اغلب بهترین آرایش، آرایشی است که در آن فاصله ردیف ها و فاصله بوته ها روی ردیف ها یکسان باشد )آرایش 
مربعی(. به عبارت دیگر گیاه از هر طرف به یك اندازه از گیاهان کنار خود فاصله داشته باشد. اما ضرورت اجرای 
عملیات داشت و گاهی عملیات برداشت، باعث می شود که فاصله بوته ها روی ردیف کمتر و در عوض فاصله 
ردیف ها بیشتر انتخاب شوند. در این شرایط رفت و آمد بین ردیف ها، آبیاری و سایر عملیات زراعی به راحتی 

بیشتری صورت می گیرد.

فاصله كم )تراكم بیش از حد مطلوب(فاصله مطلوب بین ردیف ها )تراكم مطلوب(فاصله زیاد ردیف  ها )تراكم كمتر از حد مطلوب(

جدول را كامل كنید.

فاصله ردیف  ها )سانتی متر(فاصله بوته )سانتی متر(تراكم )تعداد بوته در هکتار(

10000010100

10000012/580

100000……75
………16/760

10000020……

فاصله بین ردیف31/5……100000

فاصله بوته 
روی ردیف

تمرین كنید
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جدول زیر را با استفاده از منابع معتبر كتابخانه ای یا رسانه ای تکمیل كرده و به تأیید هنرآموز خود برسانید.

مربع
ـــــ
a= b

a
b

وزن هزار دانه نام گیاه
)گرم(

فاصله ردیف  های 
كاشت )سانتی متر(

فاصله بوته  ها روی 
ردیف  ها )سانتی متر(

تراكم )بوته 
حداقل نام 3 منبع از منابع مورد استفادهدر هکتار(

لوبیا سفید

لوبیا قرمز

لوبیا چیتی

لوبیا چشم 
بلبلی

ماش )سیاه و 
سبز(

نخود سفید

نخود سیاه و 
قهوه ای

عدس )ریز و 
درشت(

باقال

چه منابعی معتبر یا قابل اعتماد محسوب می شود؟

آماده سازی بذر برای كاشت

پژوهش كنید

گفت وگو 
كنید
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آن  مصرفی  ارزش  می بایست  حتماً  بذر  مصرف  مقدار  محاسبه  در 
محصول  یك  زراعت  برای  اگر  مثال  به  عنوان  گرفت.  نظر  در  را 
توصیه به مصرف 120کیلوگرم بذر شده است. شما باید با توجه به 
درصدجوانه زنی و درصد خلوصی که بر روی پاکت بذر نوشته شده 
است یا اینکه با انجام آزمایش به دست آورده اید، ارزش مصرفی آن را 

محاسبه کرده و مقدار بذر حقیقی قابل استفاده را تعیین کنید.

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

 شرایط عملکرد
)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...( مراحل كار ردیف

3
ـ   تعیین فاصله ردیف ها   و  فاصله بوته روی  تعیین تراکم بوته  
ردیف متناسب با ماشین های کاشت، داشت و برداشت و 

تحلیل عوامل مؤثر بر تراکم بوته منابع علمی و تحقیقات موردی
ماشین حساب
زمان:10 دقیقه

 تعیین
تراکم بوته

32 تراکم  و  بوته ها  بین  فاصله  ردیف ها،  بین  فاصله  تعیین   
مطلوب را تعیین می کند.

قابل 
قبول

1 عدم تعیین عوامل مؤثر و رابطه آنها برتراکم مطلوب غیر قابل 
قبول

ارزش مصرفی بذر

درصد جوانه زنی و خلوص دو ویژگی اصلی در تعیین مقدار بذر مصرفی هستند تا جایی که مجموع تأثیرات این 
دو عامل، ارزش مصرفی یك بذر را تعیین می کند. چنانچه درصد جوانه زنی بذری 100 درصد و میزان خلوص آن 
نیز 100 درصد باشد، ارزش مصرفی آن بذر هم 100 درصد خواهد بود اما هیچ بذری دارای درصد جوانه زنی و 

خلوص 100 درصد نخواهد بود و به همین سبب ارزش مصرفی هیچ بذری هم 100 درصد نیست.

برای محاسبه ارزش مصرفی بذر از رابطه زیر استفاده می کنند.

= ارزش مصرفی بذر
درصد خلوص × درصد جوانه زنی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

100
 

براین اساس اگر درصد جوانه زنی بذری 85 درصد و درجه خلوص آن 96 درصد باشد، ارزش مصرفی آن بذر 
عبارت است از:

 = ارزش مصرفی بذر
85×96

ـــــــــــــــــــــ
100

 =81/6

درصد جوانه زنی و درصد خلوص بذر هرگز نباید از حد استاندارد تعریف شده توسط مؤسسه كنترل و 
گواهی بذر، كمتر باشد.

ارزشیابی 
مرحله ای

دقت كنید
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محاسبه مقدار بذر مصرفی

با در نظر گرفتن عوامل عمده )به جز برخی از عوامل زراعی و اقلیمی( مقدار بذر مصرفی، با رابطه زیر محاسبه می شود.

= مقدار بذر مصرفی )كیلو گرم در هکتار(
وزن هزاردانه )گرم ( × تعداد بذر در هکتار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
10000× ارزش مصرفی بذر

مقدار بذر توصیه شده برای کاشت یك هکتار 120 کیلوگرم است. چنانچه بذر انتخابی دارای ارزش مصرفی 84درصد 
باشد مقدار بذر مورد نیاز چقدر خواهد بود؟ 

با توجه به اینکه بذر مورد نیاز از فرمول زیر به دست می آید.

 = بذر مورد نیاز)كیلو گرم در هکتار(
_______________________بذر توصیه شده )كیلو گرم در هکتار(

ارزش مصرفی بذر
 × 100 

100×120بنابراین:
ــــــــــــــــ

84
یعنی به جای 120 کیلوگرم، بایستی حدود 143 کیلوگرم بذر مصرف کرد. 143≈142/85= 

رقمی از لوبیا چیتی با وزن هزار دانه 380 گرم، درصد خلوص 98 درصد و درصد جوانه زنی88 درصد برای منطقه ای 
معرفی شده است. در توصیه نامه این رقم کاشت ردیفی به فاصله 60 سانتی متر و کاشت بذر ها روی ردیف  ها به فاصله 
5 سانتی متر آمده است. چنانچه شرایط اقلیمی  و اقدامات زراعی افزایش 5 درصدی به مقدار بذر را الزامی کند، مقدار 

بذر مورد نیاز برای یك هکتار را محاسبه کنید.

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فاصله ردیف )متر( × فاصله بوته  ها )متر(  =

10000
ــــــــــــــــــــــــ

0/05×0/6
 =333333

= ارزش مصرفی بذر
درصد خلوص× درصدزنی جوانه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
100  =

98×88
ــــــــــــــــــــــــ

100  =86/24

= مقدار بذر مصرفی)كیلو گرم در هکتار( 
وزن هزار دانه )گرم(× تعداد بذر در هکتار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

10000× ارزش مصرفی بذر
 = 

333333×380
ــــــــــــــــــــــــ
86/24×10000

=146/876

با توجه به تأثیر 5 درصدی سایر عوامل که می شود:

100ـــــــــــ5 × 146/876
مجموع بذر مورد نیاز به كیلوگرم    154/2 = 7/34 + 146/876→7/34= 

مثال

مثال

آماده سازی بذر برای كاشت
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نمره استاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی( نتایج 
ممکن

 شرایط عملکرد
)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...( مرحله كار ردیف

3 تعیین تعداد بوته در هکتار، ارزش مصرفی بذر و 
تعداد بذر مصرفی با تأثیر عوامل محیطی

منابع علمي و تحقیقات موردي
ماشین حساب

زمان: 10 دقیقه

محاسبه مقدار 
بذر 42 محاسبه  مقدار بذر با توجه به ویژگی های بذر و 

زمان و روش کاشت
قابل 
قبول

1 عدم تطابق نتایج با واقعیت غیرقابل 
قبول

روش مورد استفاده توسط كشاورزان منطقه با روش علمی تشریح شده در این درس چه تفاوت  هایی دارد؟ 
علت را تجزیه و تحلیل كنید.

دانه رقم 56  بوته در مترمربع توصیه شده است. چنانچه وزن هزار  استقرار 45  در كشت درهم عدس، 
گرم، ارزش مصرفی بذر 88 درصد و درصد استقرار 80 درصد )20 درصد تلفات بذر در فرایند بذرپاشی و 

جوانه زنی( باشد. مقدار بذر مورد نیاز را تعیین كنید؟

به صورت گروهی یا انفرادی با هماهنگی هنرآموز و خانواده با انجام تحقیقات میدانی، پاسخ پرسش  های 
زیر را به دست آورید.

1ـ درسطح منطقه یا اطراف محل سکونت یا تحصیل شما، چه نوع حبوباتی كاشته می شوند؟
2ـ روش كاشت آنها چگونه است؟ اگر ردیفی است فواصل ردیف  ها و بوته ها چگونه هستند؟

3ـ كشاورزان منطقه شما چه مقدار بذر مصرف می كنند؟ در تعیین مقدار بذر به چه عواملی توجه دارند؟

ارزشیابی 
مرحله ای

تمرین كنید

پژوهش كنید

گفت وگو 
كنید
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شرح كار:
1ـ اندازه گیری سالمت بذر                                2ـ اندازه گیری خلوص فیزیکی بذر                         3ـ اندازه گیری وزن هزار دانه

4ـ اندازه گیری درصد جوانه زنی                          5 ـ تعیین تهدیدهای جوانه زنی                              6ـ تعیین الگوی کاشت
7ـ محاسبه بذر مصرفی 

استاندارد عملکرد: 
مقدار بذر مصرفی را با انجام آزمایش های اندازه گیری 1ـ سالمت بذر 2ـ خلوص فیزیکی 3ـ وزن هزار دانه 4ـ درصد جوانه زنی 5 ـ تعیین الگوی 

کاشت مطابق با استانداردها و عوامل اقلیمی و زراعی را تعیین نماید.   

شاخص ها:
1ـ نمونه گیری، توزین بذر، جداسازی، توزین بذور سالم، محاسبه، مقایسه با جداول استاندارد 

2ـ توزین بذر، جداسازی ناخالصی ها )بذور سایر گیاهان زراعی، مواد جامد، بذور علف های هرز( توزین و شمارش آنها و محاسبه و مقایسه 
3ـ شمارش بذر، توزین، محاسبه، مقایسه 

4ـ نمونه گیری و شمارش تصادفی بذور، انتخاب وسایل، محاسبه، مقایسه 
5 ـ ارائه اطالعات جمع آوری شده از منابع معتبر و موثق 

6ـ تعیین مقدار بوته در واحد سطح )فاصله بوته ها در روی ردیف  و بین ردیف ها( 
7ـ فرمول نویسی، محاسبه بر مبنای زمان و روش کاشت 

شرایط انجام كار:
1ـ محل اجرا: آزمایشگاه زراعت

2ـ مواد: بذور حبوبات، آب، کاغذ صافی 
3ـ منابع: جدول و استانداردهای بذور حبوبات 

4ـ زمان: 240 دقیقه
ابزار و تجهیزات: ترازوی دیجیتال، بذرشمار، ماشین حساب، آبفشان، نمونه گیر، لوپ، پنس، پتری دیش، بینوکولر، زمان سنج، رایانه و اینترنت، 

موادشیمیایی، بذور حبوبات، پارچه نخی، کیسه پالستیکی 

معیار شایستگی: 

نمره هنرجو* حداقل نمره قبولی از 3 مرحله كارردیف

...............2تعیین ویژگی های بذر 1

...............1بررسی شرایط کشت و کار2

...............1تعیین تراکم بوته3

...............2محاسبه مقدار بذر4

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
شایستگی های غیرفنی: محاسبه و ریاضی، سازمان دهی اطالعات، جمع آوری و گردآوری 
اثرات زیست محیطی، عدم مصرف  ایمنی: خود فرد/ توجهات زیست محیطی:  اطالعات/ 
با آن/ نگرش: دقت در سنجش، ریزبینی، ظرافت،  بیش از حد بذر و نهاده های مرتبط 

تفکر انتقادی

2............

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

آماده سازی بذر برای كاشت

ارزشيابی شایستگی تعيين مقدار بذر
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مقدمه

● آیا می توان توانایی یا قدرت یك بذر را افزایش داد؟
● چگونه می توان بذر را آماده کرد تا در شرایط سخت، بهتر جوانه بزند؟

● آیا می توان بذر را برای شرایطی عادت داد یا آماده نمود؟

جوانه زنی نامنظم و کم، یکی از مشکالت اصلی در تولید گیا هان است که در شرایط تنش زا به طور جدی تر 
بروز می نماید. هدف از این فصل بررسی روش های افزایش توانمندی بذرها و ایجاد شرایطی برای غلبه بر 
مشکالت محیطی است. تیمار بذر که به طور کامل در متن واحد تعریف شده است دارای سابقه طوالنی و 
یکی از یادگارهای اجداد ما می باشد. با این روش امکان کاشت بذر در شرایط سخت فراهم شده و توانمندی 

بذرها به طور قابل توجهی افزایش می یابد. 

استاندارد عملکرد

دما  و  مانند: خشکی، شوری  تنش زا  محیطی  شرایط  با  متناسب  یادگیری،  واحد  این  اتمام  از  پس  هنرجو 
براساس شرایط مورد نیاز گیاه، بذر مصرفی را با استفاده از روش خیساندن بذر در آب و محلول نمك غیرآلی 

و محلول اسمزی پیش تیمار نماید.

پيش نياز و یادآوری

● زیست گیاهی
● مبانی شیمی عمومی

● محاسبات ریاضی

واحد یادگيری 2 

شایستگی تيمار بذر
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برای آنکه بذر مورد کاشت به خوبی جوانه بزند و از شرایط نامساعد یا موانع پیش روی خود با موفقیت عبور 
کند، بایستی مورد حمایت و مراقبت قرار گیرد. تیمار یك واژه اصیل فارسی است. در فرهنگ لغت به معنی  های 
مختلفی چون: حمایت، حفاظت، مراقبت، پرستاری، غمخواری، مواظبت از کسی یا چیزی آمده است. در زراعت 
به مجموعه اقدامات قابل انجام بر روی بذر، برای تسریع در جوانه زنی و افزایش درصد استقرار بذر، تیمار بذر 

گفته می شود. در اثر تیمار بذری و اثرات ناشی از آن، امتیازات و مزایای دیگری هم حاصل می شود.

پیش تیمار بذر: از آنجایی که تیمار مفهوم بسیار گسترده و وسیعی دارد به بخشی از آن، که مربوط به مراحل 
آغازین رویش بذر است و»پیش تیمار« گفته می شود، می پردازیم.

پیش تیمار کردن بذر در کشور ما، سابقه ای بس طوالنی دارد. خیساندن بذر یا پیش جوانه دار کردن برخی از بذرها 
از جمله حبوبات، نمونه ای از پیشینٔه این روش است.

به طور كلی تیمار كردن بذر وابسته به ضرورت  های زیر است:
 جبران بخشی از فرسودگی یا ناتوانی طبیعی بذرها

 چیرگی بر شرایط نامساعد محیطی به ویژه محیط خاک
 تقویت گیاه و در نتیجه بهبود پایداری و عملکرد نهایی آن

 برطرف کردن مشکالت فیزیولوژیکی و ساختاری بذر

مفهوم و اهميت تيمار

جبران بخشی از فرسودگی یا ناتوانی طبیعی بذر )زوال بذر(:
بذرها در فرایند نگهداری یا انبارداری به طور طبیعی دچار خسارت می شوند. درصد این خسارت به فراخور شرایط 

انبار و مدت انبارداری ممکن است از خیلی کم یا جزئی تا 
بذر  تهیه  در شرایطی که  باشد.  متفاوت  یا کلی  زیاد  خیلی 
مناسب  زمان  در  گواهی شده  بذر  بایستی  باشد،  امکان پذیر 
از مراکز معتبر تهیه نمود. اما گاهی ممکن است تهیه بذر از 
این مراکز معتبر امکان پذیر نباشد. در این شرایط تیمار بذر 
موجود، ضرورت پیدا می کند. با تیمار بذر بخشی از فرسودگی 

بذر جبران می گردد.

چیرگی برشرایط نامساعد محیطی: برخی از شرایط به طور موقت یا دوره ای نامساعد می گردند. مثاًل میزان 
بارندگی در زمان کاشت محدود شده ولی اقلیم منطقه نشان می دهد که در مراحل بعدی وضع بارندگی  ها بهبود 
قابل قبول  به دالیل فنی  به شرایط مطلوب رطوبتی،  تا رسیدن  تأخیر در کاشت  از سوی دیگر  یافت.  خواهد 

نمی باشد. در چنین شرایطی، تیمار بذر بهترین روش خواهد بود.
افزایش تحمل خشکی، افزایش تحمل شوری، تأمین نیاز بذر به عناصر غذایی محدود کننده، از جمله تیمار های 

بذر برای غلبه بر شرایط نامساعد محیطی می باشند.

آماده سازی بذر برای كاشت
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تقویت گیاه و در نتیجه بهبود پایداری و عملکرد نهایی 
کاربرد  که  است  کرده  ثابت  متعدد  پژوهش  های  آن: 
تیمارهای بذر در گیاهان مختلف از جمله حبوبات باعث 
افزایش سرعت جوانه زنی می گردد. لذا بذرهای کاشته شده 
بذرها  وقتی  از خاک خارج می شوند.  کوتاه تری  در مدت 
بیرون می آورند، زودتر مستقر شده و  از خاک  زودتر سر 

سرعت رشد بعدی آنها نیز بهبود خواهد یافت.

برطرف كردن مشکالت فیزیولوژیک و ساختاری بذر: مشکالت فیزیولوژیکی و ساختاری بذر مانع از جوانه زنی 
بهینه و مناسب در سطح مزرعه می گردد. پوست سخت برخی از بذرها سبب نفوذ ناپذیر شدن بذر نسبت به 
آب و گاز می شود و به همین سبب بذر غیرفعال یا به عبارتی دارای خواب از نوع سختی پوست )خواب فیزیکی( 
می شوند. در برخی موارد عالوه بر پوسته سخت، مواد بازدارنده جوانه زنی نیز در بذر وجود دارند، که در چنین 
وضعیتی حتی در صورت نفوذپذیر بودن پوسته نسبت به آب، باز هم بذر جوانه نمی زند. غیرفعال شدن این گونه 

بذرها را »خواب فیزیولوژیکی« می گویند.
جهت شکستن خواب بذر به سبب نفوذ ناپذیری به آب، پوسته آن را خراش می دهند. در حالی که برای تکمیل 
رسیدگی رویان و قابل نفوذ شدن پوسته بذر نسبت به آب و هوا، بذرها را در پیش تیمار سرما قرار می دهند و 

برای بی اثر کردن مواد بازدارنده، از هورمون  های گیاهی استفاده می گردد. 

بذرهای تیمار شده درصد استقرار باالتری نسبت به بذرهای تیمار نشده، دارند. براین اساس یکی از مطمئن ترین 
راه  های جبران افت عملکرد ناشی از کشت کرپه )دیرهنگام( تیمار کردن بذرها می باشد. یافته های مراکز تحقیقاتی 
معتبر، نشان دهندۀ افزایش مقاومت گیا هان تیمار شده در برابر شرایط نامساعد محیطی، در فرایند رشد و نمو 

می باشد. تیمار بذر بر روی گلدهی، دوره رسیدن و به خصوص عملکرد گیا هان تأثیر بسزایی دارد.
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نمودار روبه رو نشان دهنده چیست؟

در برخی موارد با خیساندن بذرها، مواد سمی که در بذر وجود دارند و مانع از جوانه زنی مناسب می شوند به همراه آب 
شسته شده و درصد جوانه زنی افزایش می یابد. در گیاهانی مانند گوجه فرنگی و بادمجان این موضوع ثابت شده است.

تیمارهای بذری انواع مختلف یا گوناگونی دارند و هریك برای شرایط و موقعیت خاصی مطلوب می باشد. برخی 
از رایج ترین تیمارهای بذری عبارت اند از:

1 پیش تیمار خیساندن در آب1

در این روش بذرها قبل از کاشت، مدتی در آب معمولی با دمای حدود 20 درجه سانتی گراد قرار می گیرند. این 
مدت در برخی از بذرها حدود 6 ساعت و در برخی دیگر تا چند روز تغییر می کند. این مدت برای حبوبات حدود 

16 ساعت می باشد. در این مدت آب بذرها یك تا دو بار تعویض می شود.
با این تیمار، بذر بخش بزرگی از آب مورد نیاز برای فرایند جوانه زنی را جذب کرده و آماده جوانه زنی می گردد. 
تحقیقات تا 54 درصد افزایش جوانه زنی با این روش را در مقایسه با بذر تیمار نشده، نشان داده است. در شرایط 

نامناسب از نظر رطوبت و نظام آبیاری، این روش مزایای بیشتری خواهد داشت.
در ماش، پیش تیمار خیساندن، به صورت قرار دادن بذرها در آب به مدت 8 ساعت قبل از کاشت، جوانه زنی 

و سبز شدن سریع تر و کامل تری را موجب می شود. به ترتیبی که درصد استقرار تا 45 درصد افزایش می یابد.
همچنین این روش از پیش تیمار، گلدهی و رسیدگی را تسریع کرده، مقاومت به خشکی را افزایش داده و عملکرد 

را بهبود می بخشد.

primingـHydro ـ1

انواع تيمار ضروری برای بذر

خیساندن بذر برنج كاماًل معمول است.خیساندن بذر حبوبات در برخی شرایط بسیار ضروری است.

تفسیر كنید
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آماده سازی بذر برای كاشت
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با پیش تیمار شوری حتی گیاهان حساس به شوری را می توان در برخی از خاک  ها کشت کرد.

1- Haloـ priming                    2- Osmo priming                      3- Osmosis

2 پیش تیمار با نمک غیرآلی1

در این روش تحمل یا مقاومت بذر به شوری را به طور مصنوعی افزایش می دهند. در نتیجه این عمل بذر می تواند 
شوری محیط یا بستر کاشت را بیشتر از توان طبیعی خود تحمل کرده و جوانه بزند. در برخی از گیاهان به طور 
طبیعی گیاه پس از جوانه زنی به شوری متحمل تر یا مقاوم تر می شود. در برخی شرایط هم با گذشت زمان مثاًل 
با بارش باران یا تأمین آب از سایر منابع غلظت شوری، کاسته می شود زیرا شوری زمین گاهی موقتی و ناشی از 
افزایش دما و کاهش بارندگی می باشد. با کاهش درجه شوری زمین، گیا هان می توانند به رشد خود ادامه دهند. 
غلظت نمك )Nacl( در محلول پیش تیمار کمتر از 50 تا بیش از 200 میلی موالر و مدت قرار گرفتن بذر در 

محلول از 6 ساعت تا 24 ساعت بر حسب نوع بذر و شرایطی که بذر برای آن آماده می شود، متفاوت است.

با توجه به اطالعات جدول، در مورد اثر شوری روی نخود گفت وگو كنید.
نتایج حاصل از بررسی اثر غلظت  های مختلف شوری بر روی برخی از خصوصیات گیاه زراعی نخود

وزن خشک گیاه )گرم(تعداد برگطول ریشچه )سانتی متر(ارتفاع گیاه )سانتی متر(غلظت شوری ) میلی موس(

04027174/58 )شاهد(
3030/316152/15
60241213/51/82
9017/411/610/31/08

مقایسه اثر پیش تیمار شوری در رشد خیار

تیمار شدهبدون تیمار

3 خیساندن بذر در محلول اسمزی2

واژه اسمز3 ریشه یونانی داشته و به معنی گذرندگی است. در کشاورزی به عبور مواد از غشای نیمه تراوا، خاصیت اسمزی می گویند. 
غشای نیمه تراوا به غشایی می گویند که به برخی از مواد اجازه عبور می دهد و به برخی دیگر اجازه عبور نمی دهد.

آب از محلولی که غلظت آن کمتر است به جایی که غلظت آن بیشتر است، حرکت می کند. با افزایش مواد حل شونده 
در آب به تدریج غلظت محلول افزایش می یابد.

گفت وگو 
كنید
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همچنین با این روش فعالیت ذخیره سازی در نخود معمولی افزایش چشمگیری داشته و در نتیجه آن، وزن دانه و 
عملکرد مزرعه افزایش پیدا کرده است.

برای تهیه محلول  های پیش تیمار اسمزی، از مواد آلی و معدنی مختلفی استفاده می کنند. مانند: نمك خوراکی 
یا سدیم کلرید )NaCl(، پتاسیم نیترات )KNO3(، پتاسیم کلرید)KCl(، روی سولفات)Zn SO 4( و … این مواد 
را به تنهایی و گاهی ترکیب با یکدیگر در غلظت  های مختلف از حدود 0/5 درصد تا گاهی 6 درصد در آب مقطر 
محلول کرده و بذر را مدتی )از حدود 2 تا 24 ساعت( در آن قرار می دهند. نوع ماده، غلظت و مدت تیمار را، 

برحسب نوع بذر و شرایط موجود، کارشناس مربوطه تعیین می کند.

انجام تیمار بذر نخود با محلول های اسمزی باعث افزایش درصد جوانه زنی، اسقرار، رشد، میوه دهی و درشتی اندازه دانه در مقایسه با شاهد در شرایط شور می شود.

ریشه  سلول  های  وارد  خاک،  محلول  یا  ریشه  اطراف  محیط  از  آب 
می شود. چون غلظت محلول در محیط اطراف ریشه کمتر از غلظت 
انواع  مثاًل  مواد حل شونده  افزایش  با  است.  گیاه  در سلول  های  آن 
نمك  ها و عناصر، ممکن است غلظت محلول در محیط اطراف ریشه 
به قدری بیشتر شود که دیگر قابل جذب توسط گیاه نگردد. در اراضی 

شور و فصول خیلی خشك، این اتفاق می افتد. 
توان گیا هان در جذب آب در محلول خاک با غلظت  های مختلف، بسیار 
متفاوت است. گیا هانی که در بیابان رشد می کنند توان بسیار باالیی از 
این نظر دارند. در گیا هان زراعی، توان حبوبات بسیار کمتر از غالت است. 
در بین حبوبات، نخود نسبت به لوبیا توان باالتری دارد. به وسیله پیش 
تیمار کردن بذر در محلول اسمزی، توان بذرها از این نظر افزایش داده 
می شود. تحقیقات نشان داده است که با خیساندن بذر در محلول اسمزی، 
جوانه  زنی و رشد گیاهچه  های لوبیا و ماش افزایش یافته به ترتیبی که بر 
اثرات زیان آور شوری در مقایسه با بذرهای تیمار نشده، غلبه پیدا کرده اند. 

آب

قیف فائل

محلول شکر

غشای نیمه تراوا

نمره استاندارد )شاخص  ها/داوری/نمره دهی( نتایج ممکن  شرایط عملکرد
)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...( مراحل كار ردیف

3

روش  به  بذری  تیمارهای  از  استفاده  ضرورت  بررسی 
پیش تیمار، خیساندن در آب، پیش تیمار با نمك های غیرآلی 
و خیساندن بذر در محلول اسمزی   ـ    تعیین نوع تیمار با توجه 

به شرایط و نوع بذر محل اجرا: آزمایشگاه، مزرعه
زمان: 5 دقیقه

تعیین نوع 
تیمار ضروري 1

2 قابل قبول تعیین نوع تیمار بذر شده با توجه به شرایط و نوع بذر 
1 نوع تیمار مناسب با بذر و شرایط نیست غیر قابل قبول

ارزشیابی 
مرحله ای

آماده سازی بذر برای كاشت
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تهيه محلول های مورد نياز برای تيمار بذر

برای اعمال پیش  تیمار خیساندن بذر در آب در آزمایشگاه، 
آب  می خیسانند.  مقطر  آب  در  را  آزمایش  مورد  بذرهای 
مقطر یا آب  چکیده آبی است که ناخالصی  های آن به طور 
تقریباًً کامل گرفته شده باشد. یکی از روش  های تهیه آب 
به  را  آب  بخار  روش  این  در  است.  آن  جوشاندن  مقطر، 
روش  های مختلف خنك کرده و تبدیل به مایع می کنند. 

به این مایع آب مقطر می گویند.

تیمار خیساندن در آب، در  انجام پیش  زراعت جهت  در 
سطح وسیع از آب معمولی با دمای حدود 25ــ 20 درجه 

سانتی گراد استفاده می شود.
محلول  با  تیمار  پیش  و  غیرآلی  نمك  با  تیمار  پیش  در 

اسمزی، از محلول  های مختلف استفاده می شود. 

به مخلوط همگن یا کاماًلً یکنواخت )غیرقابل برگشت( دو یا چند ماده، محلول می گویند. در محلول  های مورد 
به عنوان  )اغلب نمك  های معدنی(  ترکیبات  و  به عنوان ماده حالل  )اغلب مقطر(  تیمار ها، آب  این  استفاده در 
مواد حل شونده، استفاده می شوند. به مقدار نسبی ماده حل شونده در حالل، غلظت گویند. غلظت محلول در 

تیمار های مختلف، متفاوت است. معموالً غلظت محلول  ها را به 3 صورت کلی در این تیمار ها بیان می کنند:
1 مقدار وزن ماده حل شونده در یك لیتر آب 

2 درصد وزن ماده حل شونده در حالل

3 محلول موالر )موالریته(

1 مقدار وزن ماده حل شونده در یک لیتر آب 

تهیه این گونه محلول  ها ساده است. مثاًل برای تهیه محلول 2 گرم در لیتر پتاسیم نیترات، ابتدا مقدار 2 گرم 
پتاسیم نیترات از نوع توصیه شده را وزن کرده و داخل یك ظرف مناسب می ریزیم. یك لیتر آب را به تدریج به 

ظرف اضافه کرده و هم زمان آن را به هم می زنیم تا محلول یکنواخت مورد نظر تهیه شود.

شمایی از تهیه آب مقطر

متراكم كننده

خروجی 
آب گرم

بخار داغ

ورودی آب سرد
حرارت

آب مقطر

آب ناخالص
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یک ظرف یک لیتری و یک ظرف 20 لیتری هر دو پر از محلول 2/5 درصد نمک خوراكی هستند. از هر 
كدام، یک قاشق چای خوری برای سنجش برداشت كرده ایم. كدام یک شورترند؟ چرا؟

پاسخ دهید

2 درصد وزن ماده حل شونده در حالل

از آنجایی که حالل  های به کار رفته در این تیمارها عموماً آب است و وزن 
یك  محلول  مثاًل  می شود  گفته  وقتی  بنابراین  می باشد،  یك  آب  مخصوص 
درصد نمك خوراکی یا سدیم کلرید تهیه شود، بایستی یك گرم نمك خوراکی 
را وزن کرده در ظرفی بریزیم سپس با افزودن تدریجی همراه با به هم زدن 

مخلوط، حجم آب را به 100 میلی لیتر برسانیم.

محلول موالر
و  است  غلظت  بیان  روش  بهترین  )موالریته(  موالر  غلظت 
عبارت است از تعداد وزن مولکول گرم از یك جسم حل شده 
در یك لیتر محلول. بنابراین برای تهیه محلول موالر باید جرم 

اتمی عناصر به کار رفته در ترکیب را داشته باشیم.
جدول مقابل جرم اتمی عناصری که در ترکیبات حل شونده 
اطالعات  برای  می دهد.  نشان  را  شده اند  توصیه  تیمار  برای 

بیشتر به جدول تناوبی عناصر مراجعه کنید.

جرم اتمی برخی از عناصر
جرم اتمینمادنام عنصر
H1هیدوژن
C12کربن

N14نیتروژن
O16اکسیژن
Na23سدیم
P31فسفر
S32گوگرد
Cl35کلر

K39پتاسیم
Ca40کلسیم
Zn65روی

)NaCl( تهیه محلول یک موالر سدیم كلرید
وجود  عناصری  چه  ترکیب  این  در  کنید  مشخص  1ـ 

دارند؟
2ـ جرم اتمی هر یك را از جدول مربوطه استخراج کنید.
3ـ وزن مولکول گرم این ترکیب را حساب کنید. )مجموع  

جرم اتمی تمام عناصر ترکیب(

4ـ با ترازو مقدار محاسبه شده از ترکیب را به دقت 
وزن کنید.

1 مولکول گرم   NaCl:Na)23(+Cl)35/5(=58/5 گرم

قرار دادن یک برگ كاغذ روی ترازو و خنثی كردن وزن آن و سپس 
اندازه گیری دقیق وزن تركیب

فعالیت

آماده سازی بذر برای كاشت
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نمره استاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی( نتایج 
ممکن

 شرایط عملکرد
)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...( مرحله كار ردیف

3 تهیه محلول های موالر و میلی مول و 
سایر محلول ها

باالتر از حد 
انتظار

محل اجرا: آزمایشگاه زراعت، مزرعه
تجهیزات: ترازوی دیجیتال، مزور، خط کش، 

بشر، بورت، آبفشان، پیپت
مواد: نخود، ماش، آب مقطر، خاک، 

نمك خوراکی، روی سولفات
منابع: جدول جرم اتمی عناصر، جدول استاندارد

زمان: 10 دقیقه

آماده سازی 
 محلول 

مورد نیاز 
تیمار بذر

22 تهیه آب مقطر و محلول های حجمی 
و وزنی  قابل قبول

1 عدم تهیه هیچ یك از محلول ها غیر قابل 
قبول

5ـ ماده وزن شده را به آرامی و دقت، داخل بشر یا 
بالون یك لیتری )cc 1000( بریزید.

6  ـ به تدریج به آن آب اضافه کنید و به هم بزنید تا 
حجم نهایی به یك لیتر برسد.

در اغلب تیمارها غلظت برحسب میلی مول می باشد. 
هر میلی مول یك هزارم موالر می باشد. به عبارت دیگر 
50  میلی لیتر  مول،  میلی  محلول50  یك  تهیه  برای 
استوانه مدرج  برداشته و در  را  از محلول یك موالر 
به  تا  می کنیم  اضافه  مقطر  آب  آن  به  و  می ریزیم 

حجم یك لیتر برسد.

ریختن تركیب وزن شده داخل ظرف مناسب

همزدن محلول به روش دستی و همزن الکتریکی

تهیه محلول میلی موالر

ارزشیابی 
مرحله ای

● برای تهیه محلول 2 موالر سولفات روی به چه موادی و هریک به چه مقدار مواد نیاز می باشد؟تمرین كنید
● اگر بخواهیم از محلول فوق، محلول 75 میلی مول تهیه كنیم، چگونه باید عمل كنیم؟



39

شرایط اقلیمی مؤثر در تیمار بذر حبوبات
تیمار بذر حبوبات در شرایط مناسبی باید انجام شود. دمای محیط حدود 25ـ20 درجه سانتی گراد برای انجام 
تیمار مناسب است. در دمای پایین تر از 20 درجه سانتی گراد تأثیر تیمار بذر به شدت کاهش می یابد. در دمای 
بیش از 25 درجه سانتی گراد هم انجام فعالیت مشکل می گردد. تیمار بهتر است در فضای محصور انجام گیرد یا 
اینکه جریان باد در حد وزش نسیم باشد. باد شدید از هر نوع که باشد انجام عملیات را با مشکل مواجه خواهد 
کرد. وجود نور کافی چه به صورت طبیعی یا به صورت مصنوعی برای انجام عملیات ضروری است. این ضرورت 
برای بذر یا برای تیمار نمی باشد بلکه برای فردی که می خواهد تیمار را انجام دهد می باشد. پس از انجام تیمار 
چنانچه امکان کاشت بذر فراهم نباشد، بذرهای تیمار شده را بایستی در محل خشك و نسبتاً خنك نگهداری 

نمود. بذرها همچنین باید از تابش مستقیم خورشید یا جریان شدید باد در امان باشند.

آماده كردن بذر حبوبات برای تیمار
بذرها باید برای انجام تیمار آماده شوند. به این ترتیب که ابتدا باید خالص، سالم و تمیز گردند. بنابراین هرنوع 
ناخالصی ها را باید از بذرها جدا نمود. پس از خالص نمودن بذر، بایستی انواع مناسب برای کاشت مثاًل بذرهای 
خیلی ریز، بذرهای شکسته یا بذرهای ناسالم را جدا نمود. بذر خالص و سالم را باید قبل از تیمار به خوبی تمیز 
کرد. برای تمیز کردن، بذرها را با آب کافی مورد شستشو قرار می دهند. پس از شستشو، بذر را در محل سایه 

می گسترانند تا رطوبت سطحی آنها از بین رفته و به اصطالح بذر خشك شود.

فراهم كردن شرایط مورد نياز برای انجام تيمار

آماده كردن بذر برای تیمار
مواد و وسایل مورد نیاز: بذر حبوبات، ظروف پالستیکی، سرند)غربال(، پارچه زیرانداز

مراحل انجام كار:
1ـ مقداری بذر را از توده یا کیسه بذر برداشت کنید.

2ـ هرگونه ناخالصی را به وسیله دست یا به وسیله سرند کردن از مجموعه جدا کنید.
3ـ بذرهای غیر متعارف )خیلی ریز، شکسته، رنگ پریده، بد شکل و...( را از نمونه جدا کنید.

4ـ بذرها را با ریختن دریك ظرف دهان گشاد محتوی آب تمیز، به خوبی شستشو دهید.
5ـ بذرهای شستشو شده را در داخل آبکش بریزید تا آب آنها به خوبی گرفته شود.

6ـ پارچه زیرانداز را در محل مناسبی بگسترانید.
7ـ بذرهای آبکش شده را روی زیرانداز پخش کنید.

8ـ مراحل باال را برای تمامی بذرهای مورد نیاز به تیمار، تکرار کنید.
9ـ با خشك شدن بذرها، آنها را در ظرف یا کیسه مناسب قرار دهید.

فعالیت

آماده سازی بذر برای كاشت
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برخی از تیمارها برای شرایط گرم و خشك و بعضاً شور کشور ما هر چند 
معمول نیست اما می تواند بسیار مطلوب و مفید باشد. اعمال این تیمارها به 
ویژه در قطعات کوچك و کاشت  های دستی کاماًلً شدنی و ضروری است. 
تحقیقات متعدد، کارآمدی و مطلوب بودن این روش  ها را ثابت کرده است.

تيمار بذر

اجرای تیمار بذر
آزمایش بررسی اثر پیش  تیمار خیساندن در آب

ظروف  نخود،  دانه  های  آب،  نیاز:  مورد  و وسایل  مواد 
پالستیکی، گلدان یا مزرعه

مراحل انجام كار:
1ـ تعداد 100 دانه نخود را به طور تصادفی انتخاب کنید.

2ـ آنها را به طور تصادفی به 5 گروه 20 تایی تقسیم کنید.
3ـ یك گروه 20 تایی را به مدت 3 ساعت خیس کنید.
4ـ یك گروه 20 تایی را به مدت 6 ساعت خیس کنید.
5ـ یك گروه 20 تایی را به مدت 9 ساعت خیس کنید.
6ـ یك گروه 20 تایی را به مدت 12 ساعت خیس کنید.

7ـ یك گروه 20 تایی را هرگز خیس نکنید.
8ـ حداقل 5 گلدان یکسان از نظر جنس، رنگ و اندازه 

)گلدان شماره 2( انتخاب کنید.

نمره استاندارد )شاخص  ها/داوری/نمره دهی( نتایج ممکن  شرایط عملکرد
)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...( مرحله كار ردیف

3 پاکسازی  تهویه(ـ  و  )دما  محل  انتخاب 
بذرها و شست وشو و خشك نمودن.  محل اجرا: آزمایشگاه زراعت، مزرعه

تجهیزات: ترازوی دیجیتال، غربال، 
آبکش، پارچه

زمان: 10 دقیقه

آماده کردن بذر 
برای تیمار

3
2 پاکسازی بذور و شست وشوی و خشك 

نمودن آنها انجام شده است. قابل قبول

1 فراهم نبودن شرایط برای اعمال تیمار و 
آماده نبودن بذر برای تیمار. غیر قابل قبول

نخود با اندازه تقریبًا یکسان

سعی كنید 10 یا 15 گلدان انتخاب كنید تا آزمایش شما دارای 2 یا 3 تکرار باشد. با این روش 
نتایج مطمئن تر خواهند بود. 

توصیه

ارزشیابی 
مرحله ای

گلدان های آزمایش آماده كاشت و درج مشخصات

فعالیت

گلدان  های آبیاری شده در شرایط یکسان
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9ـ داخل گلدان  ها را از یك نوع خاک )معمولی مزرعه( به یك مقدار پر کنید.
10ـ گلدان  ها را با نصب برچسب، شناسنامه دار کنید.

11ـ داخل گلدان شماره 1 بذر هایی را که خیس نکرده اید )شاهد( را بکارید.
12ـ داخل گلدان شماره 2 تا 5 به ترتیب نخود هایی را که 3، 6، 9 و 12 ساعت خیس کرده اید، بکارید.

13ـ به هریك از گلدان  ها 250 میلی لیتر آب بدهید. )فقط یك بار آبیاری کافی است(

14ـ همه گلدان  ها را در یك محل قرار دهید.

15ـ بعد از 10روز موارد زیر را بررسی و به هنرآموز خود گزارش دهید. )گزارش شما عالوه بر یادداشت مشاهدات، 
دارای تحلیل هم باشد.(
● درصد جوانه زنی

● ارتفاع متوسط جوانه  های یك گلدان
● طول ریشه چه  های گیا هان یك گلدان و ….

عمق كاشت و فاصله بذر ها در تمام گلدان  ها یکسان باشد.

دمای آب، زمان و روش توزیع آب تقریبًاً یکسان باشد. 

نور، دما و سایر شرایط محل یکسان باشد.

دقت كنید

توجه 

دقت كنید

آزمایش بررسی اثر پیش تیمار با نمک غیرآلی
مواد و وسایل مورد نیاز: نمك خوراکی، آب، گلدان، بذرماش، ظروف پالستیکی

مراحل انجام كار:

بشر 250 سی سی با جنس مختلف

1ـ 5 عدد بشر 250 میلی لیتری انتخاب کنید.
2ـ هر یك را با شماره  هایی از 1 تا 5 شماره گذاری کنید.

3ـ داخل هر یك 200 میلی لیتر آب مقطر بریزید.
)پیش  تیمار  بریزید  مقطر  آب  فقط   1 شماره  بشر  در  4ـ 

خیساندن در آب(
5ـ داخل بشر شماره 2، 3، 4 و 5 به ترتیب 1، 2، 3، 4 گرم 

نمك خوراکی )سدیم کلرید( بریزید.

با افزودن آب مقطر و به هم زدن تا رسیدن حجم بشر به 200 میلی لیتر، به ترتیب محلول  های 0/5، 1، 
1/5 و 2 درصد ساخته می شود.

فعالیت

توجه 

آماده سازی بذر برای كاشت
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6ـ داخل هریك از بشر ها، 10 عدد بذر ماش بریزید.
7ـ تمام بشر ها را در محلی با دمای حدود 25ـ20 درجه 

سلسیوس و شرایط یکسان قرار دهید.
8  ـ 48ـ24 ساعت بعد، بذرها را از محلول خارج کرده و به 
صورت جداگانه روی صفحه ای ریخته تا رطوبت سطحی 

آنها خشك شود.
9ـ شش عدد گلدان )شماره 2( به یك شکل و یك جنس 

انتخاب کنید.
10ـ درون آنها را با خاک شور )به تأیید هنرآموز( پر کنید.

11ـ هر یك از گلدان  ها را با شماره  های 0، 1، 2، 3، 4، 5 
شماره گذاری کنید.

12ـ داخل گلدان شماره 0 تعداد 10 بذر خشك )تیمار 
نشده( بکارید.

بذر های  ترتیب  به   5 تا   1 شماره  گلدان  داخل  13ـ 
خیسانده شده و پیش تیمار شده با محلول 0/5، 1، 1/5 

و 2 درصد بکارید.

میلی لیتری(  )حدود250  لیوان  یك  با  را  گلدان  ها  14ـ 
آب، آبیاری کنید.

15ـ آبیاری را با فاصله زمانی )مثاًل10ـ 5 روز( و مقدار 
مورد تأیید هنرآموز خود، تکرار کنید.

16ـ بعد از 30ـ20 روز از تاریخ کاشت به بررسی موارد 
زیر و تدوین گزارش کار اقدام کنید.

● کدام گلدان یا تیمار زودتر جوانه زده است؟
● تعداد جوانه  های کدام گلدان  ها بیشتر بوده است؟
● کدام گلدان  ها دارای گیا هان بزرگ تری هستند؟

● ریشه گیا هان کدام گلدان بیشتر و طوالنی تر است؟

ماش های سبز و سیاه با اندازه های نسبتًا مساوی

گلدان   های كاشته شده آماده درج اطالعات شناسایی

عالوه بر یادداشت مشاهدات، یافته  های خود را تحلیل كنید.

عمق كاشت و پراكنش نقاط كاشت در سطح بستر در تمام گلدان  ها یکسان باشد. دقت كنید

توجه 
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تهیه محلول اسمزی برای خیساندن بذر درآن
چنانچه قباًل گفته شد، پیش تیمار بذر با محلول اسمزی برای افزایش قدرت جذب گیا هان در محیط  های مختلف با 

غلظت  های متفاوت انجام می شود.
عالوه براین، برای جبران کمبود برخی از عناصر غذایی مثاًل روی، نیتروژن و غیره، بذر ها قبل از کاشت با این عناصر 

تیمار می شوند.
نوع ترکیبات مصرفی، غلظت آنها و مدت قرار گرفتن بذر ها در محلول توسط کارشناسان خبره تعیین می گردد. نقش 

شما توانایی تهیه محلول و مشاوره با کارشناس می باشد.

تهیه محلول 100 میلی موالر روی سولفات
لیتری  میلی   1000 بشر  نیاز:  مورد  وسایل  و  مواد 
2عدد، روی سولفات 500 گرم، همزن دستی، آب مقطر، 

آبفشان و پیپت
1ـ عناصر موجود در روی سولفات را مشخص کنید.

مربوطه  جدول  از  را  عناصر  از  یك  هر  اتمی  جرم  2ـ 
استخراج کنید.

3ـ وزن مولکولی روی سولفات را به دست آورید.
گرم ……= )  ×ZnSO4 :Zn)   ( + S)   ( + O)4 یک مولکول گرم

4ـ معادل وزن مولکولی، از روی سولفات وزن کنید.
5ـ روی سولفات توزین شده را در بشر بریزید.

__1 از آب مقطر پر کنید.
6ـ  بشر 1000 میلی لیتری را تا حدود 2

7ـ با همزن کاماًلً محلول را به هم بزنید. 
8 ـ با آب مقطر، حجم محلول را به لیتر برسانید. )به این 

محلول، محلول یك موالر روی سولفات می گویند.(
9ـ با پیپت 100 میلی لیتر از محلول را به یك بشر دیگر 

منتقل کنید.
10ـ حجم بشر جدید را به لیتر برسانید. )به این محلول، 

محلول 100 میلی موالر روی سولفات می گویند.(
را در دفتر گزارش  آزمایش  انجام  11ـ مراحل چگونگی 

بنویسید و به تأیید هنرآموز خود برسانید.
در پایان كار:

● مواد و وسایل را تمیز کرده و تحویل دهید.
● میز کار را تمیز کنید.

● در تمیزی و مرتب کردن آزمایشگاه مشارکت کنید.

آزمایش كنید

فعالیت

آماده سازی بذر برای كاشت

100ml 250ml 500ml 1L
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نمره استاندارد )شاخص  ها/داوری/نمره دهی( نتایج 
ممکن

 شرایط عملکرد
)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...( مرحله كار ردیف

3 پیش تیمار بذر به روش های خیساندن بذر در آب، با نمك غیرآلی و 
خیساندن در محلول  اسمزی

باالتر از 
حد انتظار

تجهیزات : ترازوی دیجیتال، 
ماشین  حساب، بورت، آبفشان، پیپت، 

بالن، مزور، شیشه ساعت، بشر
منابع : جدول جرم اتمی عناصر، 

جداول استاندارد
زمان : 35 دقیقه

اجراي تیمار 42 پیش تیمار بذرها با خیساندن در آب و با نمك های غیرآلی. قابل قبول

1 عدم توانایی در تهیه محلول غیرقابل 
قبول

شرح كار:
1ـ تعیین نوع تیمارهای ضروری بذر                                                 2ـ آماده سازی محلول مورد نیاز تیمار

3ـ آماده سازی بذر                                                                       4ـ تیمارکردن بذر
استاندارد عملکرد: 

متناسب با شرایط محیطی تنش زا مانند: خشکی، شوری و دما براساس شرایط موردنیاز گیاه، بذر مصرفی را با استفاده از روش خیساندن بذر در 
آب و محلول نمك غیرآلی و محلول اسمزی پیش تیمار نماید. 

شاخص ها:
1ـ بررسی ضرورت استفاده از روش پیش تیمار خیساندن بذر در آب، پیش تیمار با نمك های غیرآلی و خیساندن در محلول اسمزی

2ـ محاسبه وزن مولکول گرم، وزن کردن مقدار محاسبه شده از ترکیب با ترازو، ریختن ترکیب در ظروف مدرج و اضافه کردن آب مقطر تا حجم 
یك لیتر 

3ـ انتخاب محل از نظر دما و تهویه، پاکسازی بذر، شست وشوی بذر، خشك کردن بذر، نگهداری در کیسه مناسب
4ـ پیش تیمار بذر با خیساندن در آب، پیش تیمار با نمك غیرآلی، پیش تیمار با خیساندن در محلول اسمزی

شرایط انجام كار و ابزار و تجهیزات
1ـ محل اجرا: آزمایشگاه زراعت

2ـ تجهیزات: ترازوی دیجیتال ـ گلدان سایز 2ـ زیرگلدانی ـ اتیکت ـ مزور ـ خط کش ـ بشر ـ بورت ـ آبفشان ـ پیپت
3ـ مواد: نخود، ماش، آب مقطر، خاک، نمك خوراکی، روی سولفات

4ـ منابع: جدول جرم اتمی عناصر، جداول استاندارد
5ـ زمان: 180 دقیقه        

ابزار و تجهیزات: 
ترازوی دقیق، گلدان، ظروف پالستیکی، کیسه های کنفی، یخچال، پیمانه های دقیق آزمایشگاهی، اتیکت، مزور، خط کش، بشر، بورت، آبفشان، 

پیپت، دستگاه تقطیر، شیشه ساعت، آبکش، غربال، همزن برقی، بذور، مواد شیمیایی
معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله كارردیف
       .................1تعیین نوع تیمارهای ضروری بذر1

       .................2آماده سازی محلول مورد نیاز تیمار2

      ..................1آماده کردن بذر برای تیمار3

      ..................2اجرای تیمار4

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
شایستگی های غیرفنی : درستکاری، مدیریت مواد تجهیزات، مدیریت زمان/ ایمنی و بهداشت: 
توجهات  شیمیایی(/  مواد  با  کار  هنگام  ایمنی  اصول  و  بهداشتی  نکات  )رعایت  خودفرد 
زیست محیطی: ساماندهی بقایاـ  پرهیز از هدردادن منابعـ  کاهش آلودگی آب و خاکـ  پرهیز از 

مصرف بی  رویه موادشیمیایی/ نگرش: دقت در سنجش، تفکر خالق، توسعه شایستگی و دانش

2................   

ارزشیابی 
مرحله ای

ارزشيابی شایستگی تيمار بذر
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آماده سازی بذر برای كاشت

مقدمه

● آیا گیا هان هم بیمار می شوند؟
● آیا بذر ها می توانند عامل انتقال بیماری ها باشند؟

● آیا تمام عوامل زیان آور، زنده هستند؟
● آیا می توان از دچارشدن گیا هان به برخی از عوامل زیان آور جلوگیری نمود؟

عوامل زیان آور متعددی بر گیاهان تأثیر می گذارند. برخی از این عوامل زیان آور از موجودات زنده می باشند 
و  تأثیر  از  جلوگیری  بذر،  ضدعفونی  از  اصلی  هدف  می شوند.  شناخته  بیماری ها  و  آفات  کلی  نام  به  که 
گسترش برخی از عوامل بیماری زا و آفاتی است که در بذر یا خاک بسر می برند. با ضدعفونی همچنین درصد 
گیاهچه های سالم و قوی افزایش یافته و از کاهش عملکرد پیشگیری می گردد. معموالً سموم ضدعفونی بذر

 دارای رنگ قرمز یا آبی هستند تا بذر ضدعفونی شده از بذر ضدعفونی نشده قابل تشخیص باشد. 

استاندارد عملکرد

هنرجو پس از اتمام این واحد یادگیری، سموم مورد نیاز را آماده و بذر مصرفی را با وسایلی مانند بشکه گردان، 
یا زیرانداز و پارو با رعایت نکات ایمنی ضدعفونی نماید.

واحد یادگيری 3 

شایستگی ضد عفونی بذر
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تولیدکنندگان محصوالت زراعی باید برای پیشگیری از آسیب عوامل زیان آور، کار های پیشگیرانه متعددی را انجام دهند.
برخی از مهم ترین اقدامات پیشگیرانه عبارت اند از:

1ـ پیشگیری از ورود یا غیرفعال کردن عوامل زیان آور
2ـ کاشت انواع یا ارقام مقاوم )درصورت امکان(

3ـ کاهش یا کنترل جمعیت عوامل زیان آور

در این کتاب تنها به مورد اول پرداخته می شود. مورد 2و 3 در پایه یازدهم »درس مراقبت و نگهداری گیا هان 
زراعی« آمده است.

پیشگیری از ورود یا غیرفعال كردن عوامل زیان آور
نگهداری  و  نقل  و  بسته بندی، حمل  تولید، جمع آوری، خرمن کوبی،  فرایند  در  بهداشتی  و  فنی  اصول  رعایت 
محصول، تأثیر به سزایی در تولید بذر سالم دارد. این اقدامات باعث می شود از ورود عامل زیان آور به درون بذر تا 

حد زیادی پیشگیری گردد. با این حال ممکن است باز هم بذر های آلوده هرچند به تعداد کم، پیدا شوند.
در این صورت باید مانع از فعال شدن آن شویم. در گذشته برای غیرفعال کردن عامل زیان آور در درون بذر از روش  های 
گوناگونی استفاده می کردند. حرارت یا گرما دادن یکی از این روش  ها بود. امروزه معمولی ترین و در عین حال علمی 
و فنی ترین روش، ضدعفونی بذرها با استفاده از سموم ضدعفونی بذر است. البته روش  های دیگری هم برای غیرفعال 

کردن عوامل زیان آور درون بذر وجود دارد. مانند کاربرد روش الکترومغناطیسی که در آینده با آنها آشنا خواهید شد.

عوامل زیان آور مانند برخی از بیماری  ها، اندام های مختلف گیا هان را آلوده كرده و مانع از عملکرد مناسب آنها می  شوند.

مفهوم سم و اهميت آن

پیشگیری اغلب كارآمدتر و با صرفه تر از درمان است.

ضدعفونی بذر
زیان آور،  عوامل  خسارت  از  جلوگیری  برای  را  بذر  شد،  گفته  چنانچه 
رشد  از  مانع  ضدعفونی  عمل  با  دیگر،  عبارت  به  می کنند.  ضدعفونی 
درون  یا  خاک  در  که  می شویم  حشراتی  و  بیماری زا  عوامل  توسعه  و 
بذر زندگی می کنند. کنترل این عوامل باعث می شود که بذرها مرحله 

جوانه زنی را با موفقیت طی کنند و به خوبی مستقر شوند.
محصول  بذر آلوده، نامرغوب و 

غیرقابل استفاده است.

دقت كنید
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عملیات ضدعفونی بذر اغلب به دو روش انجام می شود:

مواد  و  ریخته  مناسبی  محل  در  بذر  روش  این  در  سنتی:   ●
با  سپس  می ریزند  آن  روی  را  شده  توصیه  کننده  ضدعفونی 
وسایل دستی بذر و سم را مخلوط می کنند. این روش در سطح 

کم و یا متوسط امکان پذیراست.
گردان  بشکه  های  از  استفاده  روش  این  کمی پیشرفته  نوع 
می باشد. به این ترتیب که بذر و سم به نسبت توصیه شده داخل 
ایمن تر  و  بهتر  سم  اختالط  بشکه،  با چرخش  و  ریخته  بشکه 

انجام می شود.

این  می شود.  استفاده  روش  این  از  زیاد  سطح  در  مکانیزه:   ●
عملیات هم زمان با بوجاری و در دستگاه  هایی که دارای قسمت 

ضدعفونی کننده بذر نیز باشند صورت می گیرد.

سم:
برحسب تعریف سم یا زهر، ماده ای است با منشأ زیستی )گیاهی 
مشخص  راه  یك  از  که  آلی(  یا  )معدنی  شیمیایی  یا  حیوانی(  یا 

یا راه  های گوناگون، در مقادیری معین باعث اختالل یا توقف فعل و انفعاالت حیاتی بدن، به طورموقت یا دائم 
می شود .

مفهوم سم یك مفهوم کمی است. یعنی هرماده ای که غلظت یا مقدار مصرف آن از حدی بگذرد می تواند سم 
تلقی شود. در حالی که در حد و اندازه توصیه شده، ممکن است غذا یا حتی دارو نامیده شود. با این حال ترکیبات 

خاصی با منشأ مختلف به عنوان سم ساخته شده و به فروش می رسند.
برخی از این سموم به طور خاصی برای ضدعفونی بذر گیا هان از جمله حبوبات توصیه شده اند. این سموم بر روی 
یك و یا تعدادی از عوامل عفونت زا مؤثر هستند. از سوی دیگر این سموم فقط زمانی مؤثر و مفید خواهند بود 

که با غلظت، روش و زمان توصیه شده به کار برده شوند.

ضدعفونی بذر یکی از ساده ترین و در عین حال کم هزینه ترین و مؤثرترین روش پیشگیری از این گونه عوامل 
زیان آور است. ابداع این روش کمك بزرگی در تولید محصوالت زراعی داشته است. امروزه تقریباًً تمام بذرها قبل 
از کاشت با حداقل یك سم توصیه شده ضدعفونی می شوند. بذرهای گواهی شده، عموماً ضدعفونی شده هستند.

ضدعفونی بذر با استفاده از زیرانداز و پارو

بشکه ضد عفونی

دستگاه بوجاری و ضد عفونی كننده مکانیزه بذر

آماده سازی بذر برای كاشت
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در هر حال سم را بایستی به نسبت معین به بذر اضافه و به خوبی مخلوط کرد. معموالً سموم را با رنگ  هایی 
مخلوط می کنند تا بذر های ضدعفونی شده مشخص باشند.

نوع سم، غلظت مصرف، موارد و كاربرد تنها به وسیله كارشناس مربوطه تعیین می شود.

آیا تحمل یا مقاومت یک رقمی از لوبیا به یک عامل زیان آور مثاًل بیماری زنگ به معنی آن است كه این رقم 
به تمامی عوامل زیان آور مقاوم است؟ چرا؟

مشخصات مطلوب در مواد سمی مورد استفاده برای ضدعفونی بذر:
1 علیه میکروارگانیسم  ها یا حشرات مورد نظر بسیار مؤثر باشد. 

2 برای گیاه غیرسمی باشد.

3 برای انسان و حیوانات سمیت بسیار کمی داشته باشد.

4 اثر سم در طول مدت ذخیره بذر باقی بماند.

5 به راحتی قابل استفاده باشد.

6 از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد.

تصور كنید: ج هان بدون برگ سبز!!!
سم پاشی بی رویه، محیط زیست را نابود می كند

بذر حبوبات قابل كشت در منطقه شما را با چه سم  هایی ضدعفونی می كنند؟

دقت كنید

تصور كنید: جهان بدون برگ سبز!! سم پاشی بی رویه، محیط زیست را نابود می كند.

گفت وگو 
كنید

پژوهش كنید
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كود های  مصرف  و  فروش  و  خرید  ساخت،  ورود،   )1389/12/7 اجرایی  آیین نامه   31 )ماده  قانون  طبق 
گیاه  آزمایشگاه  های  توسط  كه  رونوشت  هایی  براساس  باید  نباتی  آفات  و سموم  آلی  شیمیایی، زیستی، 

پزشکی یا واحد حفظ نباتات ادارات جهاد كشاورزی صادر می گردد، انجام پذیرد.

صورت  در  كه  می كند  ایجاب  فرد  هر  قانونی  وظیفه 
لزوم فقط با داشتن مجوز خرید سم، از مراكز دارای 
صالحیت، اقدام به خرید سم نماید. در غیر این صورت 

مرتکب خالف شده است.

فروشگاه و فروشنده كود و سم باید مجوزهای مربوطه را داشته باشند

5 مراجعه به واحد های مجاز فروش سموم دفع آفات نباتی
6 دقت در مجاز بودن فروشگاه

● فروشگاه باید دارای پروانه کسب در زمینه خدمات 
کشاورزی از اتحادیه صنفی مربوطه باشد.

● فروشنده باید مجوز فروش سموم از سازمان حفظ 
نباتات کشوری داشته باشد.

فراهم كردن سموم ضدعفوني كننده بذر 
برای تهیه سموم دفع آفات نباتی از جمله سموم ضدعفونی به ترتیب 

زیر عمل کنید: 
1 مشخص کردن نوع گیاه یا حبه ای که می خواهید کشت کنید.

جهاد  اداره  کارشناس  هم فکری  با  رقم  نوع  کردن  مشخص   2

کشاورزی یا مراکز خدمات کشاورزی منطقه یا خبرگان محلی
3 مشاوره با کارشناس حفظ نباتات مدیریت جهاد کشاورزی منطقه 

جهت تعیین نوع و مقدار سم یا سموم
4 دریافت نسخه سم از کارشناس حفظ نباتات ادارات کشاورزی یا کلینیك  های گیاه پزشکی مجاز منطقه

دقت كنید

توجه 

آماده سازی بذر برای كاشت

نمونه نسخه گیاه پزشکینمونه مجوز كلینک گیاه پزشکی

ر  /  زار ع : انم و انم  خانوادگی  باغدا

انم محصول و سطح زری کشت:

منطقه /  روستا :                                                                  شماره تلفن :

تشخیص  نموهن : 
هجیتن ارزیابی  و  

توصیه فنی  و کارشناسی :

انم سم :                                                                                    میزان زد  مصرف :

ر توصیه  سم:                                                                             انم کارشناس :  مقدا

نسخه مخصوص کلینیک

مراحل صدور مجوز عامليت فروش سموم كشاورزی

ارائه درخواست متقاضی و مدارک به شهرستان

بررسی مدارک و فضای انباری توسط كارشناس مرتبط

طرح در كمیته فنی توزیع نهاده های استان

معرفی به شركت خدمات حمایتی جهت دریافت شماره و كد عاملیت فروش

صدور مجوز عامليت فروش سموم

شروع

خیر
اعالم به متقاضی

خیر

بله

بله

پایان

آیا
شرایط دارد

آیا مجوز 
داده می شود
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نمونه برچسب مشخصات یک سم ضدعفونی بذر

به  مربوط  هشدار های  و  اطالعات  اخبار، 
از  را  آنها  احتمالی  و خطرات  مصرف سموم 
سایت  ویژه  به  شنیداری  و  دیداری  رسانه 

سازمان حفظ نباتات پیگیری نمایید.

به روز 
باشید

8 پس از مالحظات فوق، سم و فاکتور فروش را تحویل بگیرید.

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

 شرایط عملکرد
)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...( مرحله كار ردیف

3 جمع آوری و ارائه اطالعات در خصوص فراهم کردن 
سم و قوانین نسخه کارشناس و فاکتور فروش

باالتر از حد 
انتظار

محل اجرا : آزمایشگاه زراعت، زمین 
زراعی

تجهیزات : ماشین حساب
مواد : بذور حبوبات، سموم

منابع : جداول و استاندارد ها، 
منابع و اطالعات مربوط به سموم 
ضدعفونی، منابع عرضه سموم، 

دسترسی به اطالعات سموم
زمان : 5 دقیقه

تهیه مواد 
ضدعفوني 

کننده
12 قابل قبول ارائه اطالعات جمع آوری شده برای فراهم کردن سم

1 عدم ارائه اطالعات جمع آوری شده غیر قابل 
قبول

نظام مهندسی  از سازمان  فعالیت  دارای مجوز  باید  ● فروشنده 
کشاورزی استان مربوطه باشد.

7 قبل از خروج از فروشگاه بررسی کنید که:

● بسته یا قوطی سم سالم و دست نخورده باشد.
● نام و مشخصات بسته سم با نسخه سم مطابقت داشته باشد.

● تاریخ مصرف آن به پایان نرسیده باشد.

بر روی پاكت یا قوطی سم، حتماً شماره ثبت نوشته شده باشد. 
خرید و فروش و مصرف سموم بدون شماره ثبت ممنوع است. این 
موضوع در مورد تمام سموم چه داخلی و چه وارداتی صادق است.

دقت كنید

ارزشیابی 
مرحله ای
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در زمان ضدعفونی، هوا آرام و بدون وزش باد یا نزوالت جوی باشد.
● تا حد امکان محل مسقف بوده و مجهز به تهویه هوا باشد.

دقت كنید

بذر تمیز و خالص 

پیش از ضد عفونی، بذر باید خالص گردد.

6 محل و زمان ضدعفونی را با مشورت هنرآموز خود مشخص کنید.

1 بذرها را از هر نوع ناخالصی پاک کنید.

2 مقدار بذر مورد نیاز برای ضد عفونی را مشخص کنید.

3 در صورت امکان بذرها را مورد شستشو قرار دهید.

4 برحسب مقدار بذر و امکانات موجود، روش ضد عفونی را 

انتخاب کنید. )در انتخاب روش با هنرآموز خود مشورت کنید.(
امکانات و تجهیزات مورد  انتخابی،  با روش  5 متناسب 

نیاز را فراهم کنید.
● در سطح کوچك، مخلوط کردن سم با بذر، داخل 
زیرانداز،  یك  گستراندن  با  زمین  روی  یا  تشت  یك 

انجام پذیر است.
استفاده  ضدعفونی  بشکه  از  متوسط،  مقادیر  در   ●

می شود.
دستگاه  های  از  زیاد،  مقادیر  و  وسیع  سطح  در   ●

خودکار استفاده می شود.

آماده كردن بذر برای ضدعفوني 
بذرها قبل از ضدعفونی باید آماده گردند. برای آماده سازی بذر به ترتیب زیر عمل کنید:

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

 شرایط عملکرد
)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...( مرحله كار ردیف

3
توزین مقدار بذر موردنیاز ـ پاکسازی بذرها و 
در صورت نیاز شست وشوی آنها و تعیین محل 

ضدعفونی
تجهیزات : ترازو، بیل پارویی، بشکه 

ضدعفونی، آب پاش
مواد : بذور

منابع: جداول استاندارد 
زمان : 10 دقیقه

آماده کردن 
بذر براي 
ضدعفوني

22 بذر پاک سازی، محاسبه و توزیع شده قابل قبول

1 عدم پاک سازی، عدم محاسبه یا نادرست بودن آن و 
تعیین نکردن محل مناسب ضدعفونی بذر

غیر قابل 
قبول

ارزشیابی 
مرحله ای

آماده سازی بذر برای كاشت
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آماده كردن مواد ضدعفونی كننده
مراحل آماده سازی سم برای ضدعفونی بذر

1ـ نوع سم یا سموم و مقدار مصرف آنها را از هنرآموز خود پرسش کنید.

2ـ برچسب سم را به دقت مطالعه کنید.
3ـ میزان ماده مؤثره سم را از روی برچسب مشخص کنید.

گاهی برای ضدعفونی یک نوع بذر، از دو یا چند نوع سم استفاده می شود. قابلیت مخلوط كردن 
آنها فقط توسط كارشناس خبره تعیین می شود.

بیشتر
تمام محتوی داخل پاكت یا قوطی یک سم، ماده سمی نمی باشد.بلکه درصدی از آن، كه »ماده بدانید

مؤثره« نامیده می شود، سم بوده و بقیه مواد همراه هستند. مواد همراه به كارایی سم كمک می كند.

4ـ با توجه به میزان سم و میزان ماده مؤثره، مقدار ماده 
سمی مورد نیاز را محاسبه کنید.

5ـ به ماسك دهانی و دستکش پالستیکی مجهز شوید.
ترازو  به کار کنید. )دقت  آماده  را  آزمایشگاه  ترازوی  6ـ 

حداقل 0/1 گرم باشد.(
7ـ بسته سم را باز کنید.

8ـ مقداری از سم را با وسیله مناسب )بدون تماس دست( 
از ظرف سم برداشته و به دقت وزن کنید.

9ـ در قوطی یا پاکت سم را پس از هربار مصرف، محکم ببندید.
10ـ سموم را در مکان خشك، خنك و به دور از دسترس 

اطفال و احشام، نگهداری کنید.

فعالیت

دقت كنید
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اگر ماده سمی 100% مؤثر بود. همان 240 گرم را برداشت می کردیم در حالی که 60 درصد آن ماده مؤثره است.

کارشناس برای ضدعفونی بذر لوبیا در مقابل بیماری مرگ گیاهچه، سم تیابندازول )تکنو( به غلظت 2 در هزار 
را توصیه کرده است. بر روی پاکت سم نوشته شده استwp %60 چنانچه مقدار بذر مورد مصرف120 کیلوگرم 

باشد، مقدار ماده سمی مورد نیاز را تعیین کنید. 
»wp1« به معنی پودر قابل تعلیق در آب است. یعنی ذرات سم به صورت یکنواخت در حالل که آب باشد، معلق 

می گردد. 60% نشانگر مقدار ماده مؤثره سم می باشد و40% دیگر، مواد همراه می باشد.
چون دز یا غلظت توصیه شده 2 در هزار می باشد، مشخص می کند که برای 1000 کیلوگرم بذر 2 کیلوگرم سم 

الزم است. حال باید مشخص کنیم برای 120 کیلوگرم بذر چقدر ماده سمی الزم است؟

= مقدار سم بر حسب ماده مؤثره 
مقدارماده سمی

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 نسبت ماده مؤثره

   × 100 ⇒ 
240

ــــــــــــــــــــــ
         60

گرم 400 = 100 ×

1ـ یک كارشناس برای كنترل بیماری مرگ گیاهچه در حبوبات، ضدعفونی بذرها را با سم كاربوكسین 
wp %75 )ویتاواكس( به غلظت 2 در هزار توصیه كرده است. چنانچه كاشت 3 هکتار و در هر هکتار 120 

كیلوگرم بذر توصیه شده باشد، مقدار سم مورد نیاز برای ضدعفونی را تعیین كنید.
2ـ یک متخصص بیماری  های گیاهی برای پیشگیری از بیماری بوته میری فوزاریومی حبوبات، ضدعفونی 
بذرها را با سم كاپتان wp %50 با غلظت 2 در هزار را توصیه كرده است. مقدار ماده سمی برای ضدعفونی 

2 كیلوگرم بذر را حساب كنید.
3ـ كارشناسان حفظ نباتات برای پیشگیری از بیماری برق زدگی نخود، ضدعفونی بذر با یکی از سموم زیر 
را توصیه كرده اند. در صورتی كه مقدار بذر مصرفی 280 كیلوگرم باشد، مقدار سم مورد نیاز را در هر مورد 

تعیین كنید.

نوع بیماری
سموم توصیه شده

مقدار سم مورد نیاز زمان مصرفمیزان مصرف
برای 280 كیلوگرم نام تجارینام عمومی

برق زدگی 
نخود ایرانی

wp %50 2 در هزاربنلیتبنومیل
ضدعفونی قبل 

از کاشت

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

wp %60 2 در هزارتکنوتیا بندازول.................

wp %80 2 در هزاردیتان ـ ام45مانکوزب.................

 
120           1000

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
x           2

 ⇒ x= 
120×2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
         1000

گرم 240 ⇒ كیلوگرم 0/24=

وقتی در بروشور سمی مقدار مصرف آن مثاًل 2 لیتر در هکتار توصیه شده باشد، تمام مواد باال لحاظ شده و 
دیگر نیاز به محاسبه نیست. این محاسبات زمانی الزم است كه در بروشور سم یا توصیه كارشناسی مقدار 

بر حسب ماده مؤثره آمده باشد.

توجه 

آماده سازی بذر برای كاشت

تمرین كنید

1- Wettable powers
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نمره استاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی( نتایج 
ممکن

 شرایط عملکرد
)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...( مرحله كار ردیف

3 مطالعه برچسب سم، محاسبه سم، توزین سم را انجام 
می دهد. تجهیزات : ترازوی دیجیتال، بیلچه، 

)قاشقك( ماشین حساب، بشر 
مواد : سموم ضدعفونی

زمان : 5 دقیقه

آماده 
کردن مواد 
ضدعفوني

کننده

32 توزین سم طبق توصیه کارشناسان قابل قبول

1 عدم مطالعه برچسب و عدم محاسبه و توزین سم. غیرقابل 
قبول

فرایند ضدعفوني بذر
1ـ هنگام ضدعفونی از تجهیزات ایمنی فردی به ویژه دستکش و ماسك مناسب استفاده کنید.

2ـ در هنگام عملیات ضدعفونی از خوردن و آشامیدن بپرهیزید.
3ـ پس از پایان ضدعفونی، دست و صورت خود را با آب و صابون بشویید.

4ـ بذر ضدعفونی شده را از دسترس اطفال و حیوانات دورنگه دارید.
5ـ از بذر ضدعفونی شده جهت آرد و علوفه حیوانات هرگز نباید استفاده کنید.

6ـ بذر های ضدعفونی شده را در معرض هوای آزاد قرار ندهید.
7ـ جهت دستیابی به نتیجه بهتر، بذرها را حداقل 48 ساعت به صورت آغشته به سم در کیسه باقی بگذارید.

8ـ از مخلوط کردن پاکت یا قوطی سم با سایر پسماندها بپرهیزید.

ارزشیابی 
مرحله ای

فعالیت

با آماده شدن ماده ضدعفونی، بذر و شرایط محل ضدعفونی، اقدام به انجام ضدعفونی بذر به ترتیب زیر کنید:
1 لباس مناسب کار پوشیده و به تجهیزات ایمنی فردی به ویژه دستکش و ماسك دهانی مجهز شوید.

2 ابزار، وسایل و مواد مورد نیاز را تحویل بگیرید. )سم، بذر، زیرانداز یا بشکه ضدعفونی، بیل یا بیلچه(

3 هرگروه بذر مورد نیاز خود را تعیین و تحویل بگیرد.

4 متناسب با مقدار بذر، سم توصیه شده را آماده و وزن کنید.
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برای یکنواختی ضدعفونی بذرها، ایمنی بیشتر، همچنین رعایت نکات زیست محیطی، پیشنهادات خود 
را در كالس ارائه دهید. 

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

 شرایط عملکرد
)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...( مرحله كار ردیف

3 اختالط یکنواخت سم و بذر، کیسه گیری، 
پاک سازی محوطه و ساماندهی بقایای سم تجهیزات : بیل پارویی، بشکه 

ضدعفونی، تجهیزات ایمنی فردی، 
آب پاش، کیسه، زیرانداز

مواد : بذور، سم، آب، مواد همراه
زمان : 30 دقیقه

انجام فرایند 
ضدعفوني 42 اختالط یکنواخت سم و بذر قابل قبول

1 عدم ضدعفونی یا ضدعفونی غیریکنواخت،
عدم پاک سازی محیط و ساماندهی بقایا

غیر قابل 
قبول

)بشکه  کنید.  پهن  مناسب  محل  در  را  زیرانداز   5

یا  زیرانداز  روی  را  بذرها  و  کنید(  آماده  را  ضدعفونی 
درون بشکه بریزید.

را  بذر ها  آب،  مقداری  اسپری  یا  افزودن  با   6

کمی مرطوب کنید.
7 سم توزین شده را به آن اضافه کنید.

8 درصورت استفاده از زیرانداز با وسایل مناسب )بیل 

یا بیلچه(، به خوبی بذر و سم را با هم مخلوط کنید.
9 پس از پایان عملیات ضدعفونی، بذرها را در کیسه 

مناسب بریزید.
10 ابزار و وسایل را تمیز کرده و تحویل دهید. )دقت 
وارد  ابزار و وسایل  از شستشوی  ناشی  کنید فاضالب 

آب جاری یا منابع آبی نشود.(
خود  هنرآموز  به  کار  انجام  مراحل  از  گزارشی   11

تحویل دهید.

خالی كردن كیسه بذر روی زمین به صورت تودهپاشیدن پودر سم به میزان درست روی توده

با بیل یا پارو توده را به بخش دیگری انتقال دهید.سپس با بیل دوباره آن را برگردانید 

وقتی كه ضدعفونی بذر تمام شد، نباید 
هیچ لکه ای از پودر سم را ببینید.

ارزشیابی 
مرحله ای

آماده سازی بذر برای كاشت

گفت وگو 
كنید
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شرح كار:
1ـ مشاوره با کارشناسان گیاه پزشکی                         2ـ ارائه اطالعات برای تهیه سموم                             3ـ آماده سازی بذر
4ـ آماده سازی سم طبق توصیه کارشناسان                  5 ـ فرایند ضدعفونی بذر                                       6ـ فرایند ساماندهی

استاندارد عملکرد: 
سموم مورد نیاز را آماده و بذر مصرفی را با وسایلی مانند بشکه ضدعفونی یا زیرانداز و پارو با رعایت نکات ایمنی ضدعفونی نماید. 

شاخص ها:
1ـ ارائه اطالعات جمع آوری شده از مشاوره با کارشناسان

2ـ انتخاب مراکز تهیه، تشخیص اعتبار محل تهیه سم، پلمپ بسته سم، تناسب نوع سم با بذر و هدف موردنظر 
3ـ پاک سازی بذر، شست وشو و خشك کردن بذر، محاسبه، توزین بذر 

4ـ مطالعه برچسب سم، انتخاب وسایل و مواد، محاسبه سم، مقایسه، توزین سم
5 ـ انتخاب وسایل، استفاده از مواد همراه، چگونگی اختالط، یکنواختی بذور ضدعفونی شده ازنظر پوشش سمی 

6ـ کیسه گیری بذور ضدعفونی شده، پاک سازی ابزار و وسایل، امحای بقایای سم و پاک سازی محیط زیست

شرایط انجام كار
1ـ محل اجرا: آزمایشگاه زراعت، زمین زراعی

2ـ مواد: بذور حبوبات، سموم، آب و مواد همراه
3ـ منابع: جداول و استانداردها منابع و اطالعات مربوط به سموم ضدعفونی

ـ زمان: 120 دقیقه        

ابزار و تجهیزات: 
ترازوی دیجیتال، زیرانداز، آب پاش، بشکه ضدعفونی بذور، سم، بذر، تجهیزات ایمنی فردی )لباس کار، ماسك، عینك(، بیل

معیار شایستگی: 

نمره هنرجو*حداقل نمره قبولی از 3 مرحله كارردیف

...............1تهیه مواد ضدعفونی کننده1

...............1آماده کردن بذر برای ضدعفونی2

...............2آماده کردن مواد ضدعفونی کننده3

...............2انجام فرایند ضدعفونی 4

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
شایستگی های غیرفنی : خودمدیریتی، نقش در تیم، مهارت گوش کردن، محاسبه و ریاضی/    
ایمنی: خود فرد: نکات ایمنی و بهداشتی درخصوص کار با سموم و مسمومیت های ناشی از آن/ 
توجهات زیست محیطی: ساماندهی بقایای سم، عدم سمپاشی در شرایط نامناسب، استفاده از 
سموم کم خطر/ نگرش: احتیاط، دقت در شرایط محیطی زمان ضدعفونی، حساسیت نسبت 

به استفاده از تجهیزات ایمنی، تفکر انتقادی

2..............         

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

ارزشيابی شایستگی ضد عفونی بذر
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             کشاورزی که با دانش زمین کاشت           زهر تخمش هزاران تخم برداشت
 

یکی از ساده ترین یا مؤثرترین مراحل زراعت هر گیاه، مرحله کاشت آن است. اگر این 
مرحله در زمان مناسب و به روش صحیح انجام گیرد، عملکرد محصول به مراتب بیشتر 
در  بذر  بهترین  است.  کامالً صادق  هم  موضوع  بود. عکس  خواهد  بخش تر  رضایت  و 
بهترین منطقه اگر به موقع و به درستی کاشته نشود، محصول مناسبی نخواهد داشت. 

این فصل شما را با کاشت آشنا نموده و در انجام آن، راهنمایی می کند. 

كشت حبوبات
فصل 2



58

آماده سازی بذر برای كاشت

مقدمه

● آیا با واژه همزیستی آشنایی دارید؟
● آیا همزیستی بین دو موجود همیشه مثبت است؟ یعنی هر دو موجود از این همزیستی سود می برند؟

● آیا می توانید به نمونه هایی از همزیستی بین گیا هان و جانوران اشاره کنید؟
● آیا می دانید در اثر همزیستی برخی گیا هان با بعضی از باکتری ها، مقدار زیادی نیتروژن در خاک تثبیت می شود؟

برخی از گیا هان از جمله حبوبات این توانایی را دارند که با بعضی از موجودات زنده مانند باکتری ها همزیست شوند. 
در اثر این همزیستی گره هایی روی ریشه ها تشکیل می شود. اگر این گره ها را بشکافید رنگ صورتی آنها را مشاهده 
می کنید. این همزیستی باعث می شود که گیاهان به کمك باکتری ها، مقدار زیادی نیتروژن موجود در هوای خاک 
را جذب کنند. مقدار جذب و تثبیت نیتروژن در این فرایند برحسب نوع گیاه، نوع باکتری و شرایط محیطی حدود 
300ـ200 کیلوگرم در هکتار می رسد. به این ترتیب نیتروژن هوا که در حالت معمولی غیرقابل استفاده برای گیاهان 
است، بدون ایجاد آلودگی زیست محیطی در اختیار گیاهان قرار می گیرد. این روش نقش بسیار مهمی در افزایش 

حاصلخیزی خاک، صرفه جویی اقتصادی و حفظ محیط زیست دارد.

استاندارد عملکرد

هنرجو پس از اتمام این واحد یادگیری، مواد تلقیح کننده مورد نیاز را تهیه و آماده کرده و با بذر آماده 
شده، با وسایلی مانند بشکه گردان، یا زیرانداز و پارو، در شرایط مناسب و با رعایت نکات ایمنی تلقیح 

می نماید.

واحد یادگيری 4 

شایستگی تلقيح بذر
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ضرورت تلقيح بذر

منظور از تلقیح بذر، مخلوط یا آغشته کردن بذر، با یك یا 
چند ماده است. این مواد یا ترکیبات، همراه خود موجودات 
زنده ریزی از انواع قارچ  ها یا باکتری  ها دارند که می توانند 

با بذر زندگی همزیستی داشته باشند.
همزیستی به زندگی دو یاچند موجود زنده مختلف در یك 
رابطۀ تأثیرگذار و در بیشتر موارد دراز مدت را می گویند.

محصول حاصل از كود های 
بیولوژیک، سالم و ایمن تر هستند

نمونه كود بیولوژیک

همزیستی گیاه با موجودات سازگار باعث افزایش یا تقویت 
توان گیاه در جذب مواد و رشد و نمو آن می شود. همچنین 
عوامل  از  برخی  با  گیاه  رقابت  قدرت  همزیستی،  این  با 

نامساعد و بیماری  ها افزایش می یابد.
برای تأمین مواد غذایی گیاهان، از مواد گوناگونی همچون 
کـودهـای آلی،کــودهـای شیمیایی و کــودهـای زیستی 
)بیولوژیك( می توان استفاده کرد. کودهای زیستی به مواد 
حاصلخیزکننده هایی گفته می شود که دارای تعداد کافی 
باشند  خاکزی  مفید  ارگانیسم  های  چندگونه  یا  یك  از 
این موجودات زنده بسیار کـوچك، روی ترکیبات یا مواد 
نگهدارنده مناسبی عــرضه مـی شوند. کـودهـای زیستی را 
به صورت تلقیح با بذر، ترکیب با خاک و یا همراه با کودهای 

آلی )کمپوست ( مصرف می کنند.
بروز مشکالت و گاهی فجایع زیست  محیطی ناشی از مصرف  
بـی  رویه  کـود هـای شیمیایی و نیز تـوجه بـه  قـابلیت  های 
به ویژه   و  خـاکزی  موجودات  متنوع   و  جالب  بسیار  ذاتی 
و  مهم ترین  از  یکی  که  ده  ش موجب  میکروارگانیسم  ها، 
کاربردی ترین زمینه  های مورد پژوهش در مطالعات علمی 

روز، تالش برای تولید کودهای زیستی باشد.
استفاده از پتانسیل میکروارگانیسم  ها، توجه به بهبود کیفیت 
خاک، رعایت بهداشت و ایمنی محیط زیست و توجه ویژه به 
سالمت مصرف کنندگان محصوالت کشاورزی، از نقاط قوت 

استفاده از کود های زیستی می باشد.

در مورد انواع همزیستی پژوهش كنید و نتیجه را دركالس درس ارائه نمایید.

گیاه میزبانورود به ریشهباكتری 

مقایسه وزن كل گیاه )عملکرد بیولوژیک( در اثر تلقیح 
با باكتری همزیست

م(
گر

لو
كی

ک )
وژی

یول
د ب

کر
مل

ع

عدم تلقیح تلقیح

پژوهش كنید
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یکی از انواع کودهای بیولوژیك، مایه تلقیح ریزوبیوم است. ریزوبیوم یك نوع باکتری است که با ریشه برخی از گیا هان 
مانند: یونجه، شبدر و بسیاری از حبوبات همزیست می شود. در اثر این همزیستی گیاه میزبان قادر می شود که نیتروژن 
موجود در هوا را جذب کرده و در گره  هایی که روی ریشه به وجود می آید، ذخیره کند. به این عمل تثبیت نیتروژن 
گفته می شود. بخشی از این نیتروژن، در همان سال مورد مصرف گیاه قرار می گیرد. بخش بزرگی از آن در خاک ذخیره 

می شود. گیا هان کاشته شده در سال  های بعد می توانند نیتروژن مورد نیاز خود را، از این منبع تأمین کنند.

برای تثبیت نیتروژن عالوه بر وجود باکتری و گیاه میزبان، شرایط محیطی مناسب نیز ضروری می باشد. مواجه نشدن 
گیاه با تنش خشکی، کافی بودن مقدار مواد آلی خاک و بهینه بودن ساختمان خاک از جمله این شرایط می باشد. 

در شرایط کاماًل مناسب، تثبیت نیتروژن در یك هکتار مزرعه یونجه تا 270 کیلوگرم در سال گزارش شده است. 
به طور کلی سیستم  های همزیستی ریزوبیوم و گیا هان همزیست، ساالنه حدود 85   ـ70 میلیون تن نیتروژن در خاک 

تثبیت می کنند. این مقدار تقریباً با میزان تولید مجموع کارخانه  های کود شیمیایی جهان برابری می کند.

ازت تثبیت شده مورد استفاده مستقیم گیاهان 
و غیر مستقیم دام  ها قرار می گیرد

رشد و شادابی گیاه 
درهمزیستی با باكتری

گره  های روی ریشه ناشی از همزیستی ریشه 
با باكتری تثبیت كننده ازت

گاز نیتروژن در 
اتمسفر

نیترات در گیا هان و 
حبوبات

باكتری خاكی

سیستم مبتنی بر زراعت بقوالت

نیتروژن معدنی

تجزیه

پس مانده  های زراعی

تثبیت زیست نیتروژن

 N2

آماده سازی بذر برای كاشت
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تهیه مواد تلقیح كننده بذر:
مواد تلقیح کننده بذر گیاهان مختلف از جمله حبوبات، اغلب به صورت پودر و مایع در بازار وجود دارند. 

در تهیه و آماده سازی آن به ترتیب زیر عمل کنید:
1 تعیین نوع ماده تلقیح کننده

موفق،  کاربران  و  کارشناسان  با  بر مشاوره  مورد عالوه  این  در  این محصوالت:  معتبر عرضه  مراکز  تعیین   2

می توانید در اینترنت نیز جستجو کنید.
3 مراجعه به مراکز فروش یا ثبت سفارش خرید به صورت مجازی برای خرید مشروط کاال

● كود خریداری شده دارای تأییدیه مؤسسه تحقیقات آب و خاک كشور باشد.
● تاریخ مصرف آن پایان نیافته باشد.

● بسته آن كاماًل سالم و به عبارت دیگر دست نخورده باشد.

4 همراه با بسته کودی، در صورت نیاز ماده چسباننده همراه آن را از فروشنده درخواست کنید. 

5 بسته را در محل مناسب طبق دستورالعمل روی آن، تا زمان مصرف نگهداری کنید.

در مورد مشخصات مندرج بر روی بسته  های مایه تلقیح، بررسی كرده و نتایج را در كالس ارائه نمایید.

دقت كنید

تصویر برچسب كود زیستی تلقیح لوبیا )ریز و بین(تصویر برچسب كود زیستی تلقیح نخود )ریز و چک پی(

میزان مصرف كود
كیلوگرم در هکتار روش مصرف میزان بذر مصرفی )تخمینی(

كیلوگرم در هکتار

2 بسته 1 كیلوگرمی بذر مال )تلقیح بذور( 200ـ150 كیلوگرم روش مصرف میزان بذر مصرفی )كیلو گرم(

بذر مال )تلقیح بذور نخود( 80 ـ 70 كیلوگرم

پژوهش كنید
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آماده كردن مواد تلقیح كننده:

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

 شرایط عملکرد
)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...( مرحله كار ردیف

3 گردآوری و ارائه اطالعات مواد تلقیح کننده حبوبات و 
تعیین مراکز معتبر عرضه آنها محل اجرا : واحد رایانه مدرسه، 

کتابخانه، خانه
تجهیزات : کتاب، رایانه، اینترنت، 

اطالعات مربوطه
زمان : 5 دقیقه

تهیه مواد 
تلقیح کننده 

بذر
12 اطالعات چند نوع کود زیستی مناسب تلقیح بذر را 

تهیه  کند. قابل قبول

1 عدم گردآوری اطالعات در مورد کود زیستی و تهیه آن غیر قابل 
قبول

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

 شرایط عملکرد
)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...( مرحله كار ردیف

3 تهیه مایه تلقیح کننده به بذر و آماده سازی 
مایۀ تلقیح کننده

محل اجرا : آزمایشیگاه زراعت، انبار سر 
پوشیده

تجهیزات : ترازو، ماشین حساب، محلول 
پاش، تجهیزات ایمنی فردی و بهداشتی
 مواد :کود زیستی بارور، مواد همراه، آب

زمان : 10 دقیقه

آماده کردن 
ماده تلقیح 

کننده
22 آماده سازی کود زیستی برای تلقیح بذر قابل قبول

1 کود زیستی به درستی آماده نشده است غیر قابل 
قبول

»ریزو  چک پی« نام تجاری و معرف نوعی كود زیستی است كه در زراعت نخود كاربرد دارد. وجود باكتریای 
افزایش میزان  نتیجه آن  ایجاد گره  های همزیستی روی ریشه و در  باعث  این كود زیستی  ریزوبیوم در 
تثبیت ازت توسط نخود در شرایط مناسب می گردد. افزون بر این، به علت همراه داشتن سایر مواد موجود 
مغذی، باعث افزایش حاللیت فسفر می شود. درضمن سرعت جوانه زنی و رشد گیاه را بیشتر كرده و در 

مقابل از رشد تعدادی از قارچ  های خاكزی عامل بیماری گیاهی، پیشگیری می كند.

آماده كردن كود زیستی مایع تلقیح كننده بذر نخود)ریزو چک پی(
1ـ داخل ظرف یا سطل مناسبی حدود 1/5 لیتر آب معمولی بریزید.

2ـ عامل چسبنده مایه تلقیح به بذر را به آب اضافه کنید.
3ـ محتوی را کاماًلً به هم بزنید تا یك محلول یکنواختی حاصل شود.

4ـ بسته یك کیلوگرمی کود مایه درست است تلقیح بذر )ریزو   چك پی( را به دور از نور خورشید باز کرده داخل محلول بریزید. 
5ـ مجدداً محتوی مایه تلقیح را به طور کامل به هم بزنید تا یکنواخت و یکدست شود.

از صمغ عربی به میزان 10 گرم در لیتر هم برای چسباندن كود زیستی به بذر می توانید استفاده 
كنید. همچنین از حریره برنج یا هر ماده چسبناک زیستی غیر مضر برای باكتری نیز می توان 

استفاده كرد. حریره برنج از تركیب آرد برنج با شیر و شکر درست می شود.

ارزشیابی 
مرحله ای

بیشتر
بدانید

فعالیت

توجه 

ارزشیابی 
مرحله ای

آماده سازی بذر برای كاشت
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به  می توان  نوع  برحسب  را  زیستی  کود های 
صورت بذرمال، مصرف در خاک یا محلول پاشی 
روی اندام  های گیاهی یا اینکه همراه با آب آبیاری 
را  مال  بذر  فقط روش  اینجا  در  ما  کرد.  مصرف 
سال  های  در  روش  ها  سایر  و  می کنیم  تشریح 

آینده مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
بذر مال کردن روشی از مصرف کود است. در این 
روش کود به صورت پودر یا به صورت محلول به 
انجام  افزوده می شود. روش  یا  سطح بذر مالیده 
کار با توجه به مقدار بذر و نوع مواد تلقیح کننده 
انجام  روبه رو  روش  های  از  یکی  به  است  ممکن 

پذیرد.

انجام فرایند تلقیح بذر نخود به روش محلول پاشی
1ـ بذر آماده شده را در محل سایه روی یك زیرانداز تمیز بگسترانید. )حدود 80 تا100 کیلوگرم(

2ـ محلول را با محلول پاش روی توده بذر به آرامی پخش کنید و با یك پاروی پالستیکی به هم بزنید.
3ـ در پایان کار اجازه دهید بذرها کمی خشك شوند و نم سطحی آن برطرف گردد.

4ـ در نظافت و بهداشت محیط کار، مشارکت کنید.
5ـ ابزار و وسایل را تمیز کرده و تحویل دهید.

فعالیت

300 میلی گرم بذر مورد نیاز برای یک هکتار
آرد برنج

400 گرم ریزوبیوم

آماده سازی مایع تلقیح

مخلوط ریزوبیوم 
تلقیح با بذر

بذرها را به مدت 30 دقیقه مخلوط كردن مناسب
در سایه خشک كنید

بذرهای تلقیح شده ظرف 
24 ساعت كشت شوند

بذر مال كردن كود زیستی بارور2 در مقیاس كم
1ـ بذرهای آماده تلقیح را در یك ظرفی مانند تشت بریزید.

2ـ با آبپاش مقداری آب روی توده بذر اسپری کنید.
3ـ به ازای هرکیلوگرم بذر، حدود 1 تا 1/2 گرم پودر بارور2 را روی بذر، پخش کنید.

4ـ با دست )همراه با دستکش( یاهمزن دستی، مخلوط راکاماًلً به هم بزنید.

فعالیت

● عملیات در محل كاماًلً سایه و به دور از تابش خورشید انجام شود. چرا؟
● ممکن است به آب، مواد همراه هم افزوده شود این مواد باعث چسبیدگی می شود.

توجه 
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● پوشش كود درتمام سطح بذرها یکنواخت باشد.
● چند دقیقه صبر كنید تا بذرهای تلقیح شده كمی خشک شوند.

● بالفاصله اقدام به كاشت بذر به دور از تابش خورشید نمایید.

توجه 

بذرمال كردن كود زیستی بارور2 در مقیاس بزرگ تر
1ـ سمپاش دستی یا موتوری را دریافت کنید.

2ـ سمپاش را چندین بار با آب تمیز و مایع شستشو )فاقد باکتری کش( بشویید.
3ـ یك سطل تمیز برداشته و 5 لیتر آب تمیز با دمای معمولی در آن بریزید.

4ـ یك بسته 100گرمی کود زیستی بارور 2 را به دور از نور به سطل اضافه 
کنید و خوب به هم بزنید.

5ـ سپس محتوی سطل را از یك صافی )توری پارچه ای ریز بافت( عبور دهید.
6ـ محلول صاف شده را درون مخزن محلول پاش بریزید.

7ـ بذرها را در یك محل سایه روی یك زیرانداز تمیز پخش کنید. )80 تا100کیلوگرم(
8  ـ محلول را روی بذرها به طور یکنواخت بپاشید.

9ـ توده بذر را با پاروی پالستیکی به هم زده و دوباره محلول پاشی را ادامه دهید.
10ـ پس از پایان محلول پاشی اجازه دهید بذرها کمی خشك شوند.)اصطالحاً 

جمع شدن رطوبت سطحی(

فعالیت

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

 شرایط عملکرد
)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...( مرحله كار ردیف

3 باالتر از حد 
انتظار

محل اجرا : آزمایشگاه زراعت، انبار سر پوشیده
تجهیزات : بیل یا پارو، آبپاش، بیلچه، 

محلول پاش، تجهیزات ایمنی فردی و بهداشتی، 
کیسه

 مواد :کود زیستی بارور، مواد همراه، آب، بذر، 
زمان : 25 دقیقه

انجام فرایند 
تلقیح 32 تلقیح تا 95% خوب و قابل قبول و با رعایت 

تمام شرایط انجام شده است. قابل قبول

1 تلقیح انجام نشده یا نادرست است. غیر قابل 
قبول

● مصرف بیش از حد توصیه شده مشکلی برای بذر و محیط ندارد.
● این كود هیچ گونه اثرات تخریبی بر روی محیط زیست یا آلودگی برای انسان و دام ندارد.

● بالفاصله پس از انجام تلقیح، بایستی اقدام به كاشت بذر ها به دور از تابش آفتاب، نمود.

توجه 

آیا بذر مال فقط در زمینه كودزیستی است یا در سایر مواد هم می شود بذر مالی كرد؟

ارزشیابی 
مرحله ای

آماده سازی بذر برای كاشت

پژوهش كنید
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شرح کار:
1ـ مشاوره با کارشناسان مبنی بر ضرورت تلقیح                                  2ـ تهیه مواد و کود زیستی بارور

3ـ آماده سازی کود زیستی بارور                                                       4ـ فرایند تلقیح
5  ـ فرایند ساماندهی

استاندارد عملکرد: 
کود زیستی بارور را آماده و بذر را تمیز و با مواد تلقیح بر روی مشمع با بیل یا پارو و یا دست با رعایت نکات ایمنی آغشته و کیسه گیری نماید.  

شاخص ها:
1ـ ارائه اطالعات جمع آوری شده از منابع معتبر و انطباق مواد تلقیح با نوع بذر 

2ـ انتخاب مراکز تهیه، تشخیص اعتبار محل تهیه کود زیستی، پلمپ بسته، تناسب نوع کود با بذر و هدف موردنظر 
3ـ رعایت نکات ایمنی و بهداشتی فردی، مطالعه برچسب بسته، انتخاب وسایل و مواد، محاسبه کود زیستی، مقایسه، توزین کود زیستی 

4ـ پوشش فردی، انتخاب وسایل، استفاده از مواد همراه، چگونگی اختالط ، یکنواختی بذور تلقیح شده از نظر پوشش مواد 
5  ـ کیسه گیری بذور تلقیح شده، پاک سازی ابزار و وسایل و محیط زیست و نگهداری بذور در محل مناسب 

شرایط انجام کار 
1ـ محل اجرا: آزمایشگاه زراعت، انبار سرپوشیده

2ـ مواد: بذور حبوبات، آب، آب ژاول، کود زیستی بارور استاندارد، مواد همراه، کیسه
3ـ منابع: جداول و استانداردها، منابع و اطالعات معتبر در مورد مواد تلقیح کننده

4  ـ شرایط مناسب اقلیمی )نور، رطوبت، حرارت(
ـ زمان: 120 دقیقه        

ابزار و تجهیزات: 
مواد تلقیح کننده انواع بذور رایج در کشور، تجهیزات ایمنی فردی و بهداشتی، مواد همراه، تجهیزات تلقیح و نگهداری بذر

ترازوی دیجیتال، ماشین حساب، آبپاش، سطل، سمپاش، مشمع، تجهیزات ایمنی و بهداشتی فردی

معیار شایستگی: 

نمره هنرجو*حداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

................1تهیه مواد تلقیح کننده1

................1آماده کردن مواد تلقیح کننده2

................2انجام فرایند تلقیح3

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
خود  ایمنی:  تجهیزات،  و  مواد  مدیریت  درستکاری،  یادگیری،   : غیرفنی  شایستگی های 
فرد )رعایت نکات ایمنی در انتخاب درست نوع تلقیح کننده، رعایت نسبت توصیه شده 
و خطرات ناشی از عدم رعایت زمان و مقدار مصرف(/ توجهات زیست محیطی: اثرات مواد 

تلقیح کننده روی بذر و خاک/ نگرش: درستکاری، دقت، ریزبینی، کارآفرینی
2

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

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

ارزشیابی شایستگی تلقیح بذر
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مقدمه

● آیا بذر تمام گیاهان را در هر زمانی می توان کاشت؟
● آیا تمام بذرهای کاشته شده جوانه خواهند زد؟

● آیا عمق کاشت همه بذرها یکسان است؟
● بذر برای جوانه زدن به چه شرایط و عواملی نیاز دارد؟

● آیا جوانه زدن یک بذر به معنی استقرار و دوام آن هم هست؟
● به نظر شما زارعین یا کشاورزان، کارنده هستند یا رویاننده؟

کاشت به مفهوم قرار دادن بذر در دل خاک تعریف می شود. اما در زراعت ، کاشت مؤثر زمانی است که عالوه 
بر قرار دادن بذر در خاک، نیاز رطوبتی آن هم تأمین می گردد. در کاشت بایستی تمام شرایط اقلیمی، عوامل 
مربوط به خاک، ویژگی های بذر و امکانات موجود بررسی گردد. با توجه به این بررسی ها، زمان، روش، عمق 
و تراکم کاشت تعیین می گردد. در این فصل شما با شرایط و ویژگی های کاشت بذر حبوبات آشنا شده و با 

انجام عملیات تعیین شده، می توانید آنها را بکارید.

استاندارد عملکرد

هنرجو پس از اتمام این واحد یادگیری، با تعیین روش، زمان و عمق کاشت حبوبات قابل کاشت در منطقه 
خود  آشنا شده و به روش دستی زمین را آماده، بذر حبوبات را کشت و آبیاری می کند.

واحد یادگیری 5 

شایستگی کاشت
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به محلی که بذر در آن قرار می گیرد بستر کاشت می گویند. 
بسترکاشت در زراعت به طور کلی خاک زراعی است.

بستر مناسب بذر، بستری است که در آن شرایط الزم 
در حد مطلوب برای جوانه زدن بذر و رشد گیاه فراهم 
شود تا گیاه حاصل از آن، بیشترین عملکرد را در واحد 

سطح داشته باشد. 

بستر کاشت

در خاک های سبک و پوک، جوانه زنی و توسعه ریشه 
سریع تر صورت می گیرد. 

شرایط یک بستر مناسب:
و  جوانه  خروج  که  به طوری  باشد  پوک  و  1 سبک 

رشد گیاه به راحتی اتفاق بیفتد.
2 مواد غذایی مورد نیاز گیاهان را داشته باشد و به 

راحتی در اختیار آنها قرار دهد.

هوا  و  آب  نگهداری  و  نفوذ  برای  خوبی  قابلیت   3

داشته باشد.
با  متناسب  بستر  اسیدیته  و درجۀ  میزان شوری   4

نیاز یا حداقل، تحمل گیاه باشد.

در خاک های حاصلخیز یا غنی از مواد غذایی، 
گیاهان شاداب و پرمحصول می شوند.

در زمین های سخت، غیرقابل نفوذ، شور و 
نامناسب، گیاهان ضعیف و رنگ پریده می شوند.

5 فاقد ناخالصی های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی باشد.

ناخالصی ها افزون بر زشت کردن طبیعت، در انجام عملیات کشاورزی، ایجاد مشکل می کنند. سطح زمین مزرعه باید عاری  از هرگونه ناخالصی باشد.

کشت حبوبات
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برای آنکه خاک مزرعه تبدیل به بستر مناسب کاشت گردد، باید اقداماتی در آن صورت گیرد. اقدامات یا عملیات 
تبدیل یک خاک زراعی به بستر کاشت گیاهان را »عملیات آماده سازی زمین« یا »خاک ورزی« می گویند. در 

این مبحث عملیات خاک ورزی دستی و در سطح کم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

آماده کردن بستر کاشت

7 خاک زمین از عمق مناسبی برخوردار باشد.6 زمین تا حد ممکن هموار یا  از شیب مناسب برخوردار باشد.

مراحل انجام خاک ورزی دستی )در سطح کوچک(
ابزار و وسایل مورد نیاز: بیل شخم، فرغون، میخ چوبی، نخ یا ریسمان، شن کش، کود دامی پوسیده، کود شیمیایی پایه، متر

توزیع آب در زمین های هموار به خوبی صورت می گیرد اما در زمین های شیب دار، امکان 
جریان شدید آب و فرسایش )جابه جایی (خاک وجود دارد. 

در خاک های عمیق، ریشه بهتر و بیشتر نفوذ 
می کند.

فعالیت
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کشت حبوبات

1ـ کارگروه خود را تشکیل دهید و سرپرست گروه را به هنرآموز خود معرفی نمایید.

2ـ لباس مناسب کار را پوشیده و به تجهیزات ایمنی و فردی مجهز شوید.)کاله،دستکش و...(
ـ پس از تعیین زمین اختصاصی گروه توسط هنرآموز، حدود زمین را با میخ کوبی و خط کشی مشخص کنید. 3

4ـ مساحت و شیب زمین خود را به دست آورید.

وقتی اختالف ارتفاع دو نقطه بر فاصله بین آن دو نقطه تقسیم شود و حاصل در عدد 1٠٠ ضرب گردد، درصد شیب بین دو نقطه به دست می آید.

قبل از شروع کار، هنرجویان 
توجیه می شوند

هنرجویان به گروه های کاری 
تقسیم می شوند

پوشیدن لباس مناسب 
کار ضروری است



7٠

5ـ گاورو بودن زمین را بیازمایید و در صورت نیاز اقدام به آبیاری کنید.

6     ـ کود دامی کاماًلً پوسیده را به مقداری که مربی تعیین می کند در سطح زمین به طور یکنواخت پخش کنید.

● اگر زمین شما به شکل هندسی 
مستطیل  مربع،  مانند  منظم 
شکل  چند  به  را  آن  نبود  و... 
کرده،  تقسیم  منظم  هندسی 

نمایید. مساحت سنجی 
با  زمین  شیب  سنجش  برای   ●
شلنگ  از  خود  هنرآموز  راهنمایی 

تراز و متر استفاده کنید.

توجه 

رطوبت خاک کمتر از حد گاو رو استخاک گلوله نمی شود

 خاک گلوله
می شود

دست کاماًل 
خیس 
می شود.

رطوبت خاک خیلی بیش از حد 
گاورو است.

دست کمی 
نمناک 
می شود

گلوله در برخورد به 
زمین له می شود

رطوبت کمی 
بیش از حد 
گاورو است. 

گلوله در برخورد 
به زمین از هم 

می پاشد

رطوبت خاک 
در حد گاورو 

است. 

1ـ  برشی تا عمق 30 سانتی متر ایجاد کنید
2ـ   از دیواره برش، مشتی خاک بردارید
3ـ   خاک را در مشت خود فشرده کنید.

رابه  آن  گلوله،  تشکیل  صورت  در  4ـ         
زمین بیاندازید.

آزمایش
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7ـ از یک سمت زمین ترجیحاً پشت به آفتاب، شروع به بیل زدن)شخم( زمین نمایید.

8ـ مدتی پس از اجرای شخم، با ضربات بیل، کلوخه ها را نرم و سپس با شن کش سطح زمین را صاف و هموار کنید.

9ـ زمین خود را به چند قسمت )کرت( تقسیم بندی کنید. )ویژگی کرت ها مانند ابعاد، جهت، پهنا و ارتفاع مرز آنها 
را از هنرآموز خود بپرسید.

سطح زمین مزرعه باید تاحد امکان صاف و هموار باشد.

کشت حبوبات

کود دامی باید پوسیده یا عمل آمده باشد.کود دامی باعث اصالح و حاصلخیزی خاک می شود. 

  شخم زدن خاک ممکن است به صورت فردی یا گروهی انجام شود. 
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10ـ پس ازمرزکشی،کودهای پایه را به مقدار و روشی که هنرآموز تعیین می کند، در سطح زمین پخش و با خاک 
مخلوط کنید.

11ـ با راهنمایی هنرآموز، جوی های آبیاری و زهکشی را ایجاد کنید.

12ـ مراحل انجام کار را به تأیید هنرآموز خود برسانید.
13ـ در پایان کار، ابزار و وسایل خود را تمیز کرده، تحویل دهید. پس مانده های احتمالی را جمع آوری و ساماندهی نمایید.

14ـ توضیحات هنرآموز، مشاهدات و عملیات خود را در دفتر گزارش کار نوشته و به تأیید هنرآموز برسانید.

پس از پاشش یکنواخت کود در سطح خاک، با شن کش کود را با خاک مخلوط می کنند. 

حوزه کانال

منطقه ریشه 

مرز

مرز

منطقه نفوذ خارج 
از دسترس ریشه

مرز

مرز

حوزه کانال

منطقه ریشه 

 پشته های خاکی

کانال  

پیشروی آب روی 
زمین مسطح

آبیاری کرتی

تفسیر کنید

خشکخشک
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کشت حبوبات

قرار دادن بذر در بستر به منظور جوانه زدن و رشد و نمو را کاشت می گویند. بذرها را به روش های گوناگونی 
می توان کاشت، که به عواملی مانند مقدار آب، وسایل کاشت، جنس زمین، نوع گیاه، اقلیم منطقه، رسم و عادات 

کشاورز، بستگی دارد.

الف( انواع روش های کاشت از نظر چگونگی کاشت بذر
از این نظر روش های کاشت به دو گروه بزرگ تقسیم می شود:

1 بذرپاشی

2 بذرکاری

● بذرپاشی
بذرپاشی یا بذرافشانی روشی از کاشت است که بذرها در سطح زمین پراکنده می شوند. پراکندن یا پخش بذر در سطح 
زمین ممکن است با دست یا با ماشین های بذرپاش انجام گیرد. پس از پاشش، بذرها را با وسایلی مانند شن کش یا 

دیسک زیر خاک می کنند. در این درس روش دستی و در درس های دیگر روش ماشینی آموزش داده خواهد شد.

روش های کاشت

● روش بذرپاشی چه مزیت هایی و چه معایبی دارد؟
در هر مورد نظر خود را با استفاده از منابع معتبر با استدالل علمی ثابت کنید.

پاشیدن و زیر خاک کردن بذر به روش دستی

پاشیدن بذر و زیرخاک کردن آن با ماشین

گفت وگو 
کنید
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● بذرکاری
روشی است که بذر درعمق مناسبی از بستر قرار داده می شود. این روش نیز انواع مختلفی دارد.

1 خطی کاری
در این روش بذرها به صورت خطی یا پشت سر هم داخل شیار کاشت، ریخته می شوند. به همین علت این روش 
را بذرریزی نیز می گویند. در این روش هرچند مقدار بذر در واحد طولی قابل تنظیم است اما فواصل بذرها از 

یکدیگر دقیق و ثابت نمی باشد. بسیاری از غالت و گیاهان علوفه ای به این روش کاشته می شوند.

2 تک دانه کاری
دانه ها به صورت جداگانه در عمق تعیین شده کاشته می شوند. در این روش فاصله بین بذرها در روی ردیف ها، 
کاماًلً قابل تنظیم است. امروزه بسیاری از گیاهان از جمله حبوبات در سطح وسیع با این روش کاشته می شوند. 

اجرای این روش هم به صورت دستی و هم به صورت ماشینی قابل انجام است.

3 کپه کاری
همانند تک دانه کاری است با این تفاوت 
که در هر محل کاشت چند دانه کاشته 
می شود. کپه کاری که از قدیم رواج داشته 
انجام  دستی  صورت  به  معموالً   ، است
به  که  جالیزی  گیاهان  اغلب  شود.  می 
صورت جوی و پشته ای آبیاری می شوند، 

با این روش بذرکاری می گردند.

کاشت خطی ممکن است با دست انجام شود، اما بیشتر به صورت ماشینی انجام می گیرد. 

تک دانه کاری 

کاشت کپه ای
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کشت حبوبات

روش کپه ای هر چند در زراعت با ابداع روش هایی مانند کاشت نشا در حال منسوخ شدن است اما در احیای مراتع یکی 
از بهترین و رایج ترین روش ها می باشد. این روش با تهدیدها و محدودیت های موجود در مراتع سازگاری بیشتری دارد.

ب( انواع روش های کاشت از نظر شکل بستر
روش های کاشت از نظر شکل بستر، به دو گروه تقسیم می شود:

1 کاشت پشته ای 

2 کاشت مسطح

● کاشت پشته ای
در این روش سطح زمین به صورت پستی )جوی یا جویچه( و بلندی )پشته( در می آید.

عرض کف جوی یا جویچه، ارتفاع پشته )فاصله بین کف جوی یا جویچه با سطح پشته(، شکل سطح پشته )گرد 
یا صاف(، عرض سطح پشته )کم یا زیاد( با یکدیگر برحسب عوامل مختلف متفاوت است. همچنین چگونگی 
کاشت بذرها و آرایش بوته ها هم می تواند متفاوت باشد. شکل های زیر نمونه های رایج از روش کاشت پشته ای 

را نمایش می دهد.

احیای مراتع

کاشت چند ردیفی در سطح پشته عریض کاشت یک ردیفی درون جویچه ها)لیستر( 

کاشت دو ردیفی دو طرف پشتهکاشت یک ردیفی در وسط پشته باریک             کاشت یک ردیفی در وسط پشته عریض 
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● کاشت مسطح
در سطح زمین هیچ گونه پستی و بلندی به منظور کاشت صورت نمی گیرد. اما ممکن است برای آبیاری مرزهایی 

ایجاد گردد. به همین منظور این روش به دو گروه بزرگ »بدون مرز« و »مرزدار« تقسیم می شود.

1 نوع گیاه
برخی از گیاهان به آب گرفتگی پای بوته حساس هستند. 
به همین دلیل این گیاهان را باید به صورت پشته ای کشت 
ندارند  حساسیت  بوته  پای  گرفتگی  آب  به  غالت  نمود. 
بنابراین آنها را می توان درون جویچه یا به صورت کرتی 
کشت نمود. هرچند برخی از انواع حبوبات مانند نخود را 
می توان به روش مسطح کشت نمود،  اما کشت روی پشته 

تمامی حبوبات دارای عملکرد بهتری هستند.

2 شرایط خاک
در خاک های شور، نمک روی قله پشته جمع شده، باعث 
صدمه به گیاه می گردد. به همین دلیل کاشت در دو طرف 
پشته وقتی شکل پشته به صورت گرده ماهی باشد، توصیه 
می شود. همچنین در زمین های شور چون آبیاری غرقابی 
باعث شستشوی نمک می شود، کشت به صورت کرتی رواج 

بیشتری دارد.

انتخاب روش کاشت یا تعیین مناسب ترین روش کاشت به عوامل متعددی بستگی دارد. به عبارت دیگر یک گیاه 
را برحسب شرایط می توان به روش های مختلفی کشت نمود.

 عوامل مؤثر در انتخاب روش کاشت عبارت ا ند از:
1 نوع گیاه

2 شرایط خاک

3 روش آبیاری و وضعیت بارندگی

4 امکانات و توانمندی های کشاورز

تجمع نمک بر روی پشته ها

روش مسطح بدون مرز  روش مسطح مرزدار )کرت( 
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کشت حبوبات

3 روش های آبیاری و وضعیت بارندگی
وقتی در منطقه ای بارندگی به مقدار کافی و در زمان مناسب صورت گیرد می توان روش بذرپاشی و کشت مسطح 
را انجام داد. اما وقتی بارندگی محدود و دسترسی به آبیاری هم ممکن نباشد، باید روش دیم با کاشت درون 
جویچه ها )لیستر( صورت گیرد تا از آب موجود استفاده بهینه شود. وقتی بارندگی فراوان و گیاه نیز به آب گرفتگی 

حساس باشد، کشت روی پشته عریض توصیه می شود. در این روش جویچه ها نقش زهکش را خواهند داشت.

4 امکانات و توانمندی های کشاورز
کشاورزی که فاقد ماشین های کارنده باشد، مجبور است همانند نسل های پیشین، بذرپاشی با دست را انجام دهد. 
خرده مالکی یا کوچک بودن سطح زمین های کشاورزی نیز کاربرد ماشین های کشاورزی را محدود می کند. در 

این گونه زمین ها شاید بهترین روش کاشت دستی باشد. 
هرگز نمی توان یک روش را برای تمامی شرایط توصیه کرد. بلکه باید با توجه به شرایط، مناسب ترین روش را 

انتخاب کرده و مورد استفاده قرار داد.

در منطقۀ شما برای کاشت حبوبات از چه روشی استفاده می کنند. دالیل انتخاب و رواج روش را تحقیق کنید.

بهترین روش  منطقه  بر حسب شرایط  از روش ها  یکی  برای کشت حبوبات،  از مجموع روش های ممکن 
خواهد بود. شما باید بتوانید شرایط را بررسی و بهترین روش را انتخاب کنید.

در چه شرایطی کشت کپه ای در دو طرف جوی های بزرگ )جوی پشته( مناسب است. دالیل علمی و فنی 
خود را ارائه دهید.

1- تعیین مناسب ترین روش کاشت حبوبات در واحد آموزشی
مواد و وسایل مورد نیاز: امکانات نوشت افزاری، دسترسی به منابع علمی معتبر )زراعی ــ اقلیمی(، بازدید، مشاوره، 

مصاحبه
مراحل انجام کار:

1ـ از مزارع حبوبات در منطقه بازدید به عمل آورید.
2ـ انواع روش های کاشت در حبوبات را جستجو کنید.

تحقیق کنید

فعالیت

گفت وگو 
کنید

تحلیل کنید
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2ـ جدول زیر را با استفاده از اطالعات جمع آوری شده تکمیل کنید. 

 

شرایط مورد استفاده روش کاشتنام گیاه
معایب و محاسن روشاز روش

4ـ تفاوت و سازگاری های روش ثبت شده در منابع علمی با روش های محلی را استخراج و دسته بندی کنید.
5 ـ از کارشناسان وکشاورزان خبره نظر خواهی کنید

6  ـ روش پیشنهادی کاشت هریک از حبوبات در واحد آموزشی خود را به هنرآموز خود ارائه دهید.

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

شرایط عملکرد
)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...( مرحله کار ردیف

3 آماده سازی و گردآوری اطالعات روش کاشت حبوبات و ارائه آن محل اجرا : زمین زراعی
تجهیزات : نوشت افزار

منابع : جداول و استانداردها 
و اطالعات مربوط به کاشت 

حبوبات، بازدید 
بازدید زمان 5 دقیقه  

تعیین روش 
کاشت بذر 12 گردآوری اطالعات و ارائه روش های کاشت حبوبات قابل 

قبول

1 عدم ارائه روش های کاشت حبوبات غیر قابل 
قبول

تعداد نام گیاه
مشاهده

روش 
کاشت

فراوانی 
دالیل اصلی استفاده از روش )حاصل مصاحبه با صاحب نظران(استفاده

3ـ از منابع علمی معتبر )نوشتاری، الکترونیکی( روش های کاشت حبوبات را مورد مطالعه قرار داده و جدول زیر را کامل کنید.

ارزشیابی 
مرحله ای
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زمان مناسب کاشت در تمامی گیاهان ازجمله حبوبات بسیار مهم است. عدم رعایت تاریخ مناسب کاشت ممکن 
است زراعت را با خطر جدی مواجه کند یا عملکرد آن را به شدت کاهش دهد. زمان مناسب کاشت گیاهان 

مختلف در مناطق مختلف برحسب شرایط اقلیمی منطقه و نوع یا رقم گیاه تعیین می شود.

عوامل مؤثر در تعیین زمان مناسب کاشت باید در سه مرحلۀ زیر مورد بررسی قرار گیرد.
1 مرحلۀ جوانه زنی و استقرار گیاه

2 مراحل رشد و نمو گیاه
3 مرحلۀ رسیدگی و عرضه محصول

1 مرحلۀ جوانه زنی و استقرار گیاه
زمان کاشت بذر، باید هوا آرام و خاک در حد 
رطوبت گاورو باشد. جوانه زدن بذر به حرارت، 
بنابراین  دارد.  بستگی  خاک  هوای  و  رطوبت 
این  که  باشد  ترتیبی  به  باید  خاک  شرایط 
تا  فراهم گردد  بذر  برای  عوامل درحدمناسب 

به سرعت عمل جوانه زنی انجام شود.

عوامل مؤثر درتعیین زمان کاشت بذر

هر چقدر سرعت جوانه زنی بیشتر باشد، عوامل زیان آور تهدید کننده بذر در خاک، اثر کمتری خواهند داشت. در 
تعیین زمان کاشت، زمان شیوع آفات و گسترش علف های هرز این مرحله نیز باید مورد توجه قرار گیرد. 

2 مراحل رشد و نمو گیاه 
در تعیین تاریخ کاشت بایستی به ترتیبی برنامه ریزی 
کرد که از یک سوی مراحل رشد گیاه با عوامل زیان آور 
تا حد ممکن روبرو نشود یا حداقل از اوج اثر آنها به 
منطقه،  خاص  آفات  طغیان  مانند  عواملی  باشد.  دور 
سرما یا گرمای شدید، بروز یخبندان یا تگرگ. از سوی 
دیگر مراحل رشد با عوامل و شرایط محیطی مناسب 
مانند بارندگی های فصلی، جریان رودخانه های فصلی، 
فعالیت حشرات مفید مانند زنبور عسل، دما و رطوبت 

نسبی مناسب و ... همزمان یا منطبق گردد.
 تغییر سرعت رشد و نمو نوعی گیاه در رابطه 

با میانگین دمای روزانه 

ز(
رو

ی )
 زن

انه
جو

ن 
زما

ط 
وس

مت

رابطۀ طول مدت جوانه زنی با میانگین دمای 
روزانه در یک نوع بذر 

 درجه حرارت )سانتی گراد( 

انه
وز

د ر
رش

ت 
رع

 س
ت

یرا
غی

ت

دما )درجه سانتی گراد(
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3 مرحلۀ رسیدگی )برداشت( و عرضۀ محصول
گاهی چند روز زودتر یا دیرتر رسیدن محصول، می تواند قیمت آن و درنتیجه درآمد حاصل از کشت گیاه را 
به طور قابل توجهی تغییر دهد. به عنوان مثال شما عرضۀ گل الله را در شب عید با یک هفته بعد از عید را در 
نظر بگیرید. برخی از محصوالت فراوری می شوند )مانند کنسرو نخود فرنگی(، تنظیم رسیدن محصول با بازه 
زمانی فعالیت کارخانجات فراوری بسیار ضروری است. در برخی از مناطق خطر سرمای زودرس پاییزه وجود دارد، 

کاشت دیر هنگام محصول را با این خطر روبرو خواهد کرد.

ترکیب مجموعۀ عوامل مؤثر در دستیابی به تاریخ مناسب کاشت بسیار مشکل و در عین حال تخصصی است. اما 
منابع علمی، مشاوره با کارشناسان و خبرگان محلی، انجام بازدید و مشاهده نمونه های موفق، شما را به تدریج 

دراین زمینه توانمند خواهد کرد.

تعیین زمان مناسب کاشت

در مورد دو اصطالح: تاریخ تقویمی و تاریخ طبیعی گفتگو کنید.

در زراعت تاریخ های طبیعی معیار و مالک تصمیم گیری هستند یا تاریخ های تقویمی؟ چرا؟

تعیین مناسب ترین زمان کاشت حبوبات در واحد آموزشی
مواد و وسایل مورد نیاز: امکانات نوشت افزاری، دسترسی به منابع علمی معتبر )زراعی ــ اقلیمی(، بازدید، مصاحبه 

و مشاوره
مراحل انجام کار:

1ـ از مزارع حبوبات نزدیک واحد آموزشی بازدید کنید.
2ـ زمان کاشت انواع حبوبات را به دقت پیگیری نمایید )عالوه بر نوع حبوبات، رقم آن را هم در نظر داشته باشید(.

3ـ جدولی مانند جدول زیر رسم کرده و اطالعات خود را ضمن مصاحبه با صاحب نظران مورد تأیید هنرآموز، ساماندهی کنید.

نام 
محل نام رقمحبوبات

کشت
 دالیل و معیارهای کشتکار تاریخ کاشت

در مورد زمان کاشت دیرهنگامبه هنگامزودهنگام

پاسخ دهید

فعالیت

گفت وگو 
کنید
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کشت حبوبات

4ـ از منابع علمی معتبر معیارها یا شاخص های تعیین زمان کاشت ارقام رایج در منطقه خود را به دست آورید. مثاًل 
در تعیین زمان کاشت رقمی از نخود )هاشم، آرمان، جم، کاکا، آزاد، کوروش،...(که در منطقه شما رایج است، همچنین 
بررسی کنید در منابع علمی چه شاخص هایی برای تعیین زمان کاشت در نظر گرفته شده است. براین اساس جدول 

زیر را کامل کنید. 

محل کشت نام رقمنام حبوبات
معیارها یا شاخص های توصیه شده برای کاشت:

منبع
دیرهنگامبه هنگامزودهنگام

5ـ مطابقت و مغایرت های اطالعات منابع علمی را با روش محلی، استخراج و دسته بندی کنید.
6ـ در تجزیه و تحلیل نتایج از راهنمایی هنرآموزان خود استفاده کنید.

7ـ درباره زمان مناسب کاشت ارقام رایج حبوبات منطقه خود اعالم نظر کنید.

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

 شرایط عملکرد
)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...( مرحله کار ردیف

3 گردآوری و ارائه اطالعات عوامل مؤثر بر تاریخ 
کاشت، تعیین زمان کاشت حبوبات در منطقه محل اجرا : کتابخانه ـ سایت ـ کالس

تجهیزات : نوشت افزار
منابع : جداول واستانداردها و اطالعات 

مربوط به کاشت حبوبات و بازدید
 زمان : 5 دقیقه

تعیین زمان 
کاشت بذر 22 گردآوری و ارائه زمان کاشت حبوبات قابل کاشت 

در منطقه  قابل قبول

1 عدم تطابق زمان کاشت با تجربه و علم غیر قابل 
قبول

عوامل مؤثر درتعیین عمق کاشت بذر

هرچند گیاهانی هستند که بذر آنها برای جوانه زدن نیاز 
به نور دارند اما هیچ یک از گیاهان زراعی برای جوانه زدن 
در  را  زراعی  گیاهان  بذر همه  بنابراین  ندارند  نور  به  نیاز 
عمقی از خاک قرار می دهند. الیه ای از خاک که روی بذر 
بذر  گرفتن  قرار  می گویند.  کاشت  عمق  را  می گیرد  قرار 
برخورداری  زیرا ضمن  بسیار مهم است  در عمق مناسب 
عمق کاشت )فاصله کف شیار از شرایط مناسب، از خطرات احتمالی در امان خواهد بود.

کاشت تا سطح زمین(

ارزشیابی 
مرحله ای
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در عمق سطحی )کمتر از عمق مناسب( ممکن است بذرها توسط حشرات و پرندگان برچیده شوند یا اینکه در 
معرض تابش خورشید و بروز خشکی از جوانه زنی باز مانند. از سوی دیگر، در کاشت عمیق )بیش از عمق مناسب( 
ممکن است بذر قادر به خروج از خاک نگردد یا اینکه فرایند خروج جوانه به قدری طول بکشد که مورد آسیب 

عوامل زیان آور، قرار گیرد.

مهم ترین عوامل مؤثر در تعیین عمق کاشت عبارت اند از:
1 عوامل خاکی مؤثر برعمق کاشت

2 عوامل زراعی مؤثر برعمق کاشت

3 عوامل گیاهی مؤثر برعمق کاشت

1 عوامل خاکی مؤثر برعمق کاشت
هر چقدر بافت خاک سنگین تر باشد، مقاومت بیشتری در مقابل خروج جوانه خواهد داشت. از سوی دیگر خاک های 
سنگین )دارای درصد رس بیشتر(، میزان آب بیشتری در خود نگه می دارند. لذا خاک های سرد محسوب می شوند. 
براین اساس عمق کاشت در این خاک ها کمتر از خاک های سبک می باشد. در خاک های سبک چون الیه سطحی 

خاک زودتر خشک می شود و جوانه نیز به راحتی از آن خارج می گردد، عمق کاشت باید بیشتر باشد.

2 عوامل زراعی مؤثر برعمق کاشت
آبیاری غرقابی صورت  از سوی دیگر چون در کاشت کرتی  در کاشت کرتی، احتمال سله بستن بیشتر است. 
می گیرد، محیط سردتر است بنابراین در کشت کرتی، عمق کاشت کمتر و در کاشت روی پشته، عمق کاشت 
بیشتر است. در کشت دیم، احتمال خشک شدن الیه سطحی خاک بیشتر است به همین دلیل و دالیل دیگر، 

عمق کاشت در زراعت دیم نسبت به کشت آبی، بیشتر است.

3 عوامل گیاهی مؤثر برعمق کاشت
گیاهان از نظر خروج لپه ها از خاک به 
دو گروه بزرگ: روی زمینی و زیرزمینی 
تقسیم می شوند. در گیاهان روی زمینی 
مانند لوبیا، لپه ها از خاک خارج می شوند 
باشد.  کمتر  آن  کاشت  عمق  باید  لذا 
درحالی که در گیاهان زیرزمینی مانند 
نخود و عدس، لپه ها در زیر زمین باقی 
عمیق تر  را  آنها  می توان  لذا  می مانند 
یا  گیاه  یک  بزرگ تر  دانه های  کاشت. 
رقم را می توان نسبت به دانه های ریزتر، 

در عمق بیشتری کشت نمود.
انواع روش های خروج گیاه از خاک

لوبیا نمونه الگوی رو زمینی 

لپه

برگ حقیقی

په
ی ل

رو
ور 

مح
په

ر ل
 زی

ور
مح

برگ حقیقی محور روی لپه

لپه

نخود نمونه الگوی زیر زمینی 
محور زیر لپه
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کشت حبوبات

تعیین عمق مناسب کاشت حبوبات رایج در منطقه
مراحل انجام کار:

1ـ با کشاورزان حبوبات کار منطقه خود مصاحبه کنید.
2ـ ارقام مورد کاشت آن را پرسش کنید.

3ـ در صورت امکان، نمونه ای از بذرهای مورد کاشت آنها را بررسی کنید تا وزن یا اندازۀ آنها را درک کنید.
4ـ نمونه ای از خاک مزرعه کشاورزان را با خود بیاورید تا هنرآموزان شما نوع آن را برآورد کنند.

5ـ با جستجو در سایت های علمی، شناسنامه ارقام را به دست آورید.
6ـ جدول زیر را کامل کنید:

نام کشتکاررقمنام گیاه
نوع کشت )آبی، دیم، 

خشکه، هیرم،پاییز، بهار 
و ...(

نوع خاک
عمق کاشت )سانتی متر(

منابع مورد استفاده
در منابعدر منطقه

7ـ داده های جدول را با راهنمایی هنرآموزان خود، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید.
8ـ عمق کاشت را برای هریک از ارقام اعالم کنید.

همواره اطالعات و توصیه های فنی مربوط به رقم را از مراکز پژوهشی و ترویجی مربوطه به دست آورید.

فعالیت

توجه 

مؤسسۀ تحقیقاتی کنترل، ثبت و گواهی بذر، بسیاری از مشخصات ارقام را اعالم می کند.

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

 شرایط عملکرد
)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...( مرحله کار ردیف

3
گردآوری و ارائه اطالعات مربوط به عوامل مؤثر 
بر عمق کاشت حبوبات و تعیین عمق کاشت در 

حبوبات قابل کشت در منطقه
محل اجرا : زمین زراعی، کتابخانه، 

کالس، سایت، منطقه
تجهیزات : نوشت افزار، رایانه، اینترنت
منابع : جداول استانداردها و اطالعات 

مربوط به کاشت حبوبات
زمان : 5 دقیقه

تعیین عمق 
کاشت بذر 32 عمق کاشت را برای حبوبات قابل کاشت در 

منطقه تعیین کند. قابل قبول

1 عمق کاشت را مشخص نمی کند. یا عمق 
تعیین شده منطقی نیست.

غیر قابل 
قبول

ارزشیابی 
مرحله ای
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عوامل  و  مناسب کاشت  مناسب کاشت، عمق  زمان  مناسب کاشت،  قبیل روش  از  فنی  نکات  رعایت  ضرورت 
تأثیرگذار را فراگرفته اید. این اطالعات برای حفظ کردن یا سپردن به حافظه نیست بلکه برای کاربست آن در 

کاشت حبوبات می باشد. بنابراین: اقدام به کشت نمایید.

کاشت

کشت حبوبات
مواد، ابزار و وسایل مورد نیاز: بذر)حداقل یک نوع از حبوبات فصل سرد و یک نوع از حبوبات فصل گرم(، بیل، 

بیلچه، میخ چوبی، ریسمان، پیش بند، متر
مراحل انجام کار:

و  نظر کرده  تبادل  ... در گروه،  بذر  مقدار مصرف  بوته ها،  آرایش  یا  فواصل  1ـ در مورد روش کاشت، عمق کاشت، 
جمع بندی خود را به تأیید هنرآموز خود برسانید.

2ـ در مباحث وجمع بندی از یافته های تحقیقاتی خود استفاده نمایید.
3ـ متناسب با روش انتخابی، ابزار و وسایل مورد نیاز را تحویل بگیرید.

4ـ متناسب با روش کاشت انتخابی، سطح زمین را شکل دهید )کرت بندی، مرزکشی، احداث جوی، پشته، شیارکشی...(
5ـ برای یکنواختی و زیبایی شکل سطح زمین، در شیب سنجی، مترکشی، میخکوبی، نخ کشی، دقت کنید.

6ـ کاشت را به موقع و در عمق مناسب با توکل بر خداوند رحمان انجام دهید.
7ـ  فواصل بذرها روی ردیف ها را یکنواخت و دقیق نمایید. 

8ـ در هر مرحله از عملیات کاشت، درستی کار خود را به تأیید هنرآموز برسانید.

9ـ برای اینکه زمینه اقدامات و مطالعه بعدی شما فراهم شود، هر چند در سطح کوچک، به انواع روش، کشت و کار نمایید.
10ـ با افراد گروه کاماًل هماهنگ عمل کنید. کارهای مختلف را به نوبت بین اعضای گروه جا به جا کنید تا اعضا در تمام 

کارها، مهارت پیدا کنند.

فعالیت
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11ـ دقیق باشید و مراقبت کنید تا هیچ بذری هدر نرود.

12ـ ضمن برقراری دوستی و همکاری بین سایر گروه ها، در 
همه حال مواظب خود، دوستان، ابزار و وسایل کار، باشید.

13ـ یکنواختی توزیع بذرها )در واحد سطح یا طول( را به 
تأیید هنرآموز خود برسانید.

14ـ اقدام به پوشاندن روی بذرها یا مخلوط کردن آنها 
با خاک کنید.

15ـ مسیرهای آبیاری و زهکشی را بازنگری، اصالح و تمیز کنید. 
16ـ مزرعه خود را به نوبت آبیاری کنید.

17ـ مقداری از بذر مورد کاشت را برای اقدامات احتمالی بعدی )واکاری( نگهدارید.
18ـ درپایان کار پسماندهای احتمالی را در سطح و اطراف مزرعه، جمع آوری و ساماندهی کنید.

19ـ بذر مازاد و ابزار و وسایل را تمیز کرده، تحویل دهید.
20ـ گزارش کار خود را کامل کنید.

خالق و نوآور باشید:

هدر دادن بذر گناه است. ضمن آنکه برای شما مشکالت بعدی مانند واکاری و تنک را به همراه خواهد داشت. دقت کنید

در کاشت ردیفی فشردن خاک به اطراف بذر باعث جذب بهتر آب از خاک خواهد شد. توجه 

کشت حبوبات
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نمره استاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی( نتایج 
ممکن

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

مرحله 
کار ردیف

3 کاشت دستی انواع حبوبات قابل کشت در منطقه 
را انجام دهد محل اجرا : زمین زراعی

تجهیزات : بیل، فرغون، متر، میخ چوبی، 
ریسمان، بیلچه، شلنگ تراز، لباس کار

مواد: بذر حبوبات
زمان : 90 دقیقه

کاشت بذر 
در سطح 

مزرعه
42 فرایند آماده سازی زمین و کاشت به روش دستی، 

به درستی صورت گرفته است. قابل قبول

1 آماده سازی و کاشت، به درستی انجام نشده است. غیر قابل 
قبول

ارزشیابی 
مرحله ای

شرح کار:
1ـ قطعه بندی                                                                      2ـ کوددهی و شخم زمین

3ـ تعیین روش کاشت                                                            4ـ تعیین زمان و عمق کاشت
5ـ فرایند کاشت                                                                     6ـ ایجاد انهار و آبیاری

استاندارد عملکرد: 
به روش دستی و با استفاده از بیل زمین را شخم و بذر حبوبات را در عمق و زمان مناسب کشت و آبیاری نماید.

شاخص ها:
1ـ میخ کوبی، ریسمان کشی، عالمت گذاری، شیب بندی

2ـ توزیع یکنواخت کود، یکنواختی شخم، عمق شخم و یک دستی زمین شخم خورده، هموار و نرم بودن سطح زمین شخم خورده
3ـ بذرپاشی، بذرکاری )خطی کار، تک دانه کار، کپه کاری(، مناسب بودن روش کاشت با بذر و شرایط محیطی

4ـ تشخیص رابطه رشد و نمو گیاه و شرایط محیطی و اقلیمی با زمان و عمق کاشت بذر حبوبات، محاسبه و مقایسه با جدول استاندارد
5ـ اندازه گیری بذر با قطعه کاشت، رعایت عمق استاندارد و پوشش مناسب بذر، رعایت الگوی کاشت، بررسی صحت انجام کار و مطابقت با 

شاخص ها در زراعت حبوبات، چگونگی بذرپاشی یا بذرکاری، به  کارگیری وسایل کاشت
6ـ کرت بندی، ایجاد انهار و زهکش ها، تناسب انهار و زهکش ها با شیارها و کرات ها، تنظیم سطح آب در انهار، سوار بودن آب بر سطوح کشت، 

کنترل جریان آب طی آبیاری، قطع به موقع جریان آب، آسیب نرسیدن به سطوح کشت پس از آبیاری 

شرایط انجام کار: 
1ـ محل اجرا: زمین زراعی

2ـ مواد: بذور حبوبات، کود دامی، مشمع، آب کشاورزی
3ـ منابع: جداول و استانداردهای بذور حبوبات

زمان: 480 دقیقه )یک روز(

ابزار و تجهیزات: 
لباس کار، پیشبند، بیل، فرغون، متر، میخ چوبی، ریسمان، بیلچه، کیسه، بذر حبوبات، شلنگ تراز، کلش

معیار شایستگی: 
نمره هنرجو*حداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

...............1تعیین روش کاشت1
...............1تعیین زمان کاشت2
...............1تعیین عمق کاشت3
...............2کاشت بذر در سطح مزرعه4

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
شایستگی: مدیریت مواد تجهیزات، محاسبه و ریاضی، تصمیم گیری/ ایمنی: خود فرد نکات 
ایمنی و بهداشتی در خصوص بذور ضدعفونی شده اعمال گردد/ توجهات زیست محیطی: 
ایجاد تراکم مناسب از بذور، کاهش فرسایش خاک/ نگرش: توسعه شایستگی و دانش، 

جمع آوری و گردآوری اطالعات

2...............

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

ارزشیابی شایستگی کاشت دستی
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گیاه نورسته، موجودی است که شما آن را کاشته و خدای شما آن را رویانده است. وظیفه 
اخالقی و حرفه ای شما ایجاب می کند که از دست پرورده خود در برابر رقیبانش حمایت 
کنید. گیاهان هرز زیادی در اطراف این بوته نورسته رشد و نمو خواهند نمود. همچنین 
زمین اطراف این بوته ممکن است در اثر بارندگی یا آبیاری، سخت و نامناسب گردد. با 

حذف علف های هرز و شکستن سختی خاک اطراف بوته ،از گیاهان خود حمایت کنید.
ذهن ما باغچه است 

گل در آن باید کاشت 
ور نکاری گل من  

علف هرز در آن می روید 
زحمت کاشتن یک گل سرخ

کمتر از برداشتن هرزگی آن علف است....... 
هادی نعمتی کشتلی

سله شکنی و وجین
فصل 3
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مقدمه

 آیا تاکنون شاهد الیه سخت یا سفتی در سطح زمین بوده اید؟
 آیا همه جوانه ها می توانند از الیۀ سخت سطحی خارج شوند؟

 آیا تبادل آب و هوا به درون خاک ضروری است؟ در چه شرایطی این تبادل مختل می گردد؟
 چگونه می توان مانع از تشکیل الیه سخت سطحی در مزرعه گردید؟

خاک از ذرات ریزی به قطر کمتر از 2 میلی متر تشکیل شده است. برخی از ذرات خاک بسیار ریز هستند که 
به آنها رس می گویند. وقتی مقدار رس خاکی زیاد باشد، به آن خاک سنگین گفته می شود. بارندگی شدید 
و آبیاری سنگین یا غرقابی در این گونه از خاک ها باعث به هم خوردن ساختمان یا چیدمان ذرات به ویژه 
وقتی مقدار مواد آلی خاک کم باشد، می گردد. در این شرایط یک الیه سفت و سختی در سطح خاک تشکیل 
می گردد که به آن سله می گویند. سله معایب و زیان های متعددی دارد که شما در این فصل آنها را شناسایی 

خواهید کرد. همچنین با روش های پیشگیری از سله و کاهش خسارت آن نیزآشنا و توانمند خواهید شد.

استاندارد عملکرد

هنرجو در شرایط مناسب آب و هوایي با تعیین زمان، روش و با ابزاری مانند بیل، فوکا، بیلچه و شفره با رعایت 
اصول ایمنی فردی به صورت دستي سله شکني نماید.

واحد یادگیری 6 

سله شکنی دستی
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سله شکنی و وجین

ضرورت و اهداف سله شکنی

از هم  این  اثر  یا جریان آب در سطح مزرعه، متالشی می شوند. در  باران  برخورد قطره های  اثر  بر  خاکدانه ها 
پاشیدگی، ذرات تشکیل دهندۀ خاکدانه، از هم جدا می شوند. ذرات رس همراه با آب به داخل خاک وارد شده و 
فضاهای خالی خاک را پر می کنند. فضاهایی که عامل تبادل و جریان آب و هوا به درون خاک و محیط می باشند.

با پر شدن این فضاها،الیه سخت و غیر قابل نفوذی در سطح خاک تشکیل می شود که به آن سله می گویند. 
بنابراین در اثر سله، نفوذ آب و هوا به داخل خاک به شدت کاهش می یابد.

ضخامت الیه سله در انواع خاک ها بسیار متفاوت است. گاهی قطر آنها به بیش از 20 سانتی متر می رسد. وقتی 
الیه سله مرطوب است، نفوذ آب به شدت کاهش می یابد. با کاهش رطوبت خاک، سله خشک تر و در عین حال 

سخت تر و سخت تر می شود. به تدریج در سطح آن درز یا شکاف هایی ایجاد می گردد.

قطر الیه سله برحسب عوامل مختلف از چند میلی متر تا چندین سانتی متر متفاوت است. با خشک شدن 
سله، شکاف های بزرگی در سطح زمین ایجاد می شود.

برخورد شدید قطرات آب به سطح خاک یا آبیاری غرقابی، باعث از هم پاشیدگی ساختمان خاک و در نتیجه ایجاد سله می گردد.

از فضاهای خالی بین ذرات، آب و هوا جا به جا می شوند.  
ذرات خاک نفوذ آبفضاهای خالی)خلل و فرج(
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برخی از مشکالت ناشی از سله در کشاورزی عبارت اند از:
1 کاهش تبادل هوا در ناحیه توسعه ریشه گیاهان

2 کاهش نفوذ آب به درون خاک و افزایش میزان جریان آب در سطح خاک )رواناب(

3 کاهش شدید درصد خروج جوانه ها از خاک

4 ایجاد غیریکنواختی در سطح سبز مزرعه

5 هدر رفت آب از راه شکاف های سله

6 قطع ریشه های نازک و موئین گیاه و احتمال خشک شدن آن

هدف از سله شکنی از بین بردن این مشکالت می باشد.

تعیین زمان سله شکنی
1ـ آماده به کار شوید. )لباس مناسب کار، همراه داشتن نوشت افزار، دوربین عکاسی و ...(.

2ـ همراه هنرآموز از مزرعه خود بازدید کنید.
3ـ وضعیت رطوبتی سطح مزرعه را بررسی کنید.

رطوبت خاک مزرعه برای انجام سله شکنی، 
باید در حد گاورو باشد.

فعالیت

رطوبت سطح مزرعه در زمان سله شکنی باید در حد گاو رو باشد. توجه 

ریشه

گفت وگو 
کنید

هوا آب

خروج جوانه از زیر الیه سخت سله یا غیر ممکن و یا به سختی و کندی انجام می گیرد، لذا در مقایسه با شرایط 
بدون سله، رشد آنها با تأخیر و ضعف صورت می گیرد.

ریشه 

ریشه های موئین، آب و مواد غذایی را از خاک جذب می کنند. 

ذرات خاک

هوا آب

 آیا سله ممکن است باعث سیل گردد؟ چگونه؟
 آیا ســله ممکن اســت باعث قطع ریشه، حداقل 

آبریشه های بسیار نازک )موئین( گردد؟ چگونه؟
هوا

ریشه موئین
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سله شکنی و وجین

4ـ وضعیت فیزیکی سطح خاک مزرعه خود را بررسی کنید.

مرحله اول سله شکنی به خروج جوانه از خاک یا 
استقرار آن کمک می کند.

  5ـ در صورت مشاهده سله و مشکالت ناشی از آن، بررسی ها و 
نظر خود را به تأیید هنرآموز برسانید.

  6ـ وضعیت رویشی گیاهان را مورد بررسی قرار دهید.
از  خروج  حال  در  گیاهان  سله شکنی،  اول  مرحله  در   ●

خاک )جوانه زنی( و استقرار اولیه باشند.
اولیه  ● در مرحله دوم سله شکنی، گیاه در حال توسعه 
)6   ـ4 برگی( باشد. به طوری که بتوانید به راحتی بین بوته ها 

حرکت کنید.
مرحله دوم سله شکنی به رشد و 7ـ وضعیت آب و هوایی را بررسی کنید.

توسعه تاج و ریشه گیاه کمک می کند.

در صورت احتمال بارندگی، سله شکنی را به عقب بیاندازید.
● در زمان سله شکنی، هوا باید آرام و تا حد ممکن مساعد باشد.

● برای زمان سله شکنی برنامه ریزی کنید.

مراقب
باشید

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

 شرایط عملکرد
)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...( مراحل کار ردیف

3
جمع آوری و ارائه اطالعات، تعیین گاورو بودن زمین، 
تعیین زمان و مراحل سله شکنی برای حبوبات قابل 

کاشت در منطقه

باالتر از حد 
انتظار

محل اجرا :  بازدید مزارع حبوبات 
پس از آبیاری و گاو رو شدن خاک

تجهیزات : نوشت افزار
منابع : تجربه، منابع علمی، 

هنرآموز
زمان : 5 دقیقه

تعیین زمان 
سله شکنی 12 زمان تعیین شده با در نظر گرفتن کلیه عوامل  قابل قبول

1 زمان تعیین شده درست نمی باشد. غیر قابل 
قبول

 با بروز سله، سطح خاک سفت می شود. 
 هوای ابری و عدم تابش مستقیم خورشید مانع 
سفت شدن سطح خاک شده و ممکن است نیاز به 

سله شکنی را برطرف یا به عقب اندازد.

دقت کنید

یک کشاورز آگاه و با تجربه، همواره مانع از بروز سله در مزرعه خود می گردد. افزایش حاصلخیزی خاک با مصرف 
کودهای آلی بهترین راه پیشگیری از سله است. موادآلی به تدریج در خاک ترکیباتی به نام کلوئیدهای آلی ایجاد 
می کنند.کلوئیدهای آلی ذرات خاک را به یکدیگر متصل کرده، درنتیجه خاکدانه های تشکیل شده بسیار پایدار 

می گردند و به راحتی متالشی نمی شوند.

روش های سله شکنی

ارزشیابی 
مرحله ای
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از سوی دیگر انجام آبیاری قبل از کاشت که به آن هیرم کاری می گویند، خطرات سله زمان جوانه زنی را از بین 
می برد. به طورکلی در روش خشکه کاری که ابتدا بذر را در خاک نسبتاً خشک می کارند و سپس آبیاری می کنند، 
به ویژه وقتی روش آبیاری، سطحی و به صورت غرقابی، و روش کاشت به صورت بذرپاشی )کاشت درهم( باشد، 

خطر سله بیشتر شده و اقدام برای رفع آن باید در اولین فرصت انجام گیرد.

افزودن کودهای آلی از جمله کود دامی، کاشت در جای کلشی وحفظ بقایای گیاهی در سطح زمین مزرعه، 
از روش های پیشگیری از سله و خطرات آن است.

در روش خشکه کاری، آبیاری به صورت غرقابی و همچنین کاشت مسطح، شدت و خسارات سله بیشتر و پر هزینه تر است.

سله شکنی می گویند.  به حذف الیه سخت سطحی خاک می شود، اصطالحاً  به مجموعه روش هایی که منجر 
رایج ترین روش های سله شکنی عبارت اند از :

1 آبیاری

2 سله شکنی دستی

3 سله شکنی مکانیزه

1 سله شکنی با انجام آبیاری
وقتی روش کاشت بذرپاشی باشد، به ویژه در کشت های متراکم که به صورت کرتی کاشته شده باشند، استفاده 
از آبیاری تنها روش ممکن برای شکستن سله می باشد. با رسیدن آب به سله، سله نرم شده و لذا اجازه می دهد، 

جوانه از آن خارج گردد.
شکستن سله با آب آبیاری، هر چند بسیار ساده و آسان است. اما معایبی 
دارد. اول اینکه آب همیشه در اختیار کشاورز نیست. دوم اینکه با انجام 
آبیاری، محیط کشت گیاه سرد یا خنک تر می شود. در بستر خنک، جوانه 
زدن به تأخیر می افتد. بنابراین استفاده از این روش در مناطق گرم، کشت 

به روش بذر پاشی همراه با آب کافی، مناسب و قابل استفاده است.
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سله شکنی و وجین

2 سله شکنی دستی
ابزارهای دستی به دو گروه قابل تقسیم هستند:

1ـ ابزار دستی کوچک مانند: شفره، بیلچه، داسک، کاردک، چنگک

2ـ ابزار دستی بزرگ مانند: بیل، کج بیل، انواع چنگک دسته بلند،.....

با استفاده از این ابزارها، سله به صورت مکانیکی شکسته 
می شود. معموالً برای شکستن سله در فاصله بین بوته ها 
در کشت های  بوته ها  فواصل  یا  کاشت  ردیف های  )روی 
سله  می کنند.  استفاده  کوتاه  دسته  ابزارهای  از  متراکم( 
بلند  ابزارهای دسته  با  را  یا خطوط کاشت  بین ردیف ها 

می شکنند.

استفاده از ابزار دستی چه محاسن و معایبی دارد.

3 سله شکنی مکانیزه
هرچند در واحدها یا قطعات کوچک استفاده از ابزارهای دستی کاربرد بسیار مناسبی دارد اما در واحدهای زراعی 
بزرگ، کاربرد این ابزار توجیه فنی و اقتصادی ندارد. زمان مناسب سله شکنی محدود است یعنی ظرف مدت 
3ـ2 روز باید سله مزرعه شکسته شود در غیر این صورت از یک سو شرایط مناسب کار از بین خواهد رفت و از 

سوی دیگر اثرات زیان بار سله بروز خواهد کرد.

گفت وگو 
کنید

فاصله بوته ها با ابزار دسته 
کوتاه سله شکنی می شود.

فاصله ردیف ها با ابزار دسته 
بلند سله شکنی می شود.

}}
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انتخاب روش مناسب سله شکنی، باعث می شود که با هزینه کمتر، مناسب ترین نتیجه را به دست آورد. هرگز یک 
روش برای همۀ شرایط مناسب نمی باشد، بلکه هر روش، شرایط خاص خود را دارد.

برخی از ماشین ها با نام کلی کولتیواتورهای داشت، سله شکنی را همراه با عملیات دیگر 
به صورت توأمان با دقت مناسب و سرعت زیاد انجام می دهند.

ماشین های سله شکنی انواع مختلفی دارند. رایج ترین آنها در کشور ما کولتیواتور پنجه ای غلتان می باشد. با این 
ماشین به راحتی فواصل بین ردیف های کاشت را سله شکنی می کنند. )شما در سال های آینده در رشته امور 

زراعی با این نوع ماشین ها کار خواهید کرد(.

تعیین روش سله شکنی
1ـ همراه هنرآموز از مزارع حبوبات با روش های کاشت مختلف بازدید کنید.

2ـ انواع روش های کاشت را بررسی کنید.
3ـ برای کاشت درهم، روش پیشنهادی خود را به هنرآموز ارائه دهید.

فعالیت

● در کشت به روش بذر پاشی و فشرده مانند 
امکان  است،  رایج  زراعت عدس  در  که  آنچه 
روش  لذا  ندارد  وجود  ابزار  با  سله شکنی 

آبیاری قابل پیشنهاد است.

● در کشت درهم با فشردگی کمتر یا فاصله 
خطوط کم اما قابل تردد، سله شکنی دستی با 

استفاده از شفره و چنگک مناسب می باشد.

توجه 

درکاشت درهم و فشرده امکان 
سله شکنی با ابزار وجود ندارد.

وقتی فاصله بین بوته ها کم باشد با ابزار ساده 
دسته کوتاه مانند شفره سله شکنی می کنند.
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سله شکنی و وجین

● برای شکستن سله بین بوته ها، استفاده از داسک، بیلچه و شفره را پیشنهاد دهید.
● برای شکستن سله بین ردیف های کاشت، کج بیل، بیل و فوکا مناسب هستند.

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

 شرایط عملکرد
)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...( مرحله کار ردیف

3 جمع آوری و ارائه اطالعات مربوط به روش های 
سله شکنی، بررسی وضعیت ماشین ها و ادوات موجود محل اجرا : مزارع حبوبات 

تجهیزات : نوشت افزار
منابع :سایت، کتابخانه، مشاهده، 

بازدید، منابع علمی، مصاحبه
زمان : 5 دقیقه

تعیین روش 
سله شکنی 22 گردآوری و ارائه اطالعات مربوط به روش های 

سله شکنی انواع حبوبات قابل کاشت در منطقه قابل قبول

1 روش پیشنهادی با شرایط و امکانات مطابقت 
ندارد.

غیر قابل 
قبول

5  ـ متناسب با انواع روش های کاشت، روش های سله شکنی را پس از همفکری با اعضای گروه و مشاوره با هنرآموز تعیین کنید.
انجام کار،  ابزارکار، زمان  برنامه ریزی کنید. )نوع  انجام عملیات سله شکنی  با روش های سله شکنی، برای  6  ـ متناسب 

اولویت زمان انجام عملیات در قطعات، محل شروع و مسیر حرکت و ...(.

4ـ برای کاشت ردیفی، روش پیشنهادی خود را به هنرآموز ارائه دهید. 

● در کشت با فضای کافی بین بوته ها، می توان از فوکا، کج بیل و حتی بیل استفاده کرد.

سله شکنی فاصلۀ زیاد بین بوته با وسایل مختلفی قابل انجام است.

توجه 

ارزشیابی 
مرحله ای

سله شکنی دستی
سله شکنی عملیاتی است که درعین سادگی نیاز به مهارت دارد. این مهارت با تکرار و تمرین به دست می آید. بنابراین 
در شروع کار ممکن است سرعت و دقت کار کم باشد، به تدریج سرعت کار افزایش یافته و به حدی از مهارت خواهید 

رسید که همراه با شکستن سله عملیات های دیگری را هم، انجام خواهید داد.

فعالیت
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ابزار و وسایل و مواد مورد نیاز: شفره یا چنگک، بیل یا کج بیل )فوکا(، لباس کار و تجهیزات ایمنی فردی، کرم ضدآفتاب
1ـ آماده به کار شوید. )پوشیدن لباس و کفش کار، استفاده از مواد و تجهیزات ایمنی و بهداشتی فردی، تحویل گرفتن 

وسایل کار، حضور در محل کار و ...(
2ـ بین اعضای گروه، تقسیم کارکنید.

3ـ ابتدا با بیل یا کج بیل فاصله بین ردیف های کشت را سله شکنی کنید. 

4ـ بدون جابه جا کردن یا زیر و رو کردن خاک، با پشت بیل یا نوک کج بیل، ضرباتی به خاک بزنید تا خاک کمی نرم تر شود. 

6  ـ کیفیت کار خود را به تأیید هنرآموز برسانید.
7ـ با پایان یافتن هریک از جوی ها، سله شکنی روی پشته همان جوی را شروع کنید.

کج بیل یکی از بهترین ابزارهای دستی در 
سله شکنی بین ردیف های کاشت است.

دو پهلو )سینه( پشته ها و حتی فاصله بین بوته اگر 
زیاد باشد، با بیل و کج بیل سله شکنی می شود.

5ـ افزون بر کف جوی یا کف جویچه ها، دو پهلو یا سینه پشته ها را هم، سله شکنی کنید.

از کرم ضدآفتاب، کاله آفتاب گیر و دستکش پارچه ای استفاده کنید و تا حد ممکن پشت به 
آفتاب عملیات سله شکنی را انجام دهید.

توجه 

با نزدیک شدن به گیاه عمق عمل را کاهش دهید. توجه 

تا حد امکان با قامت افراشته )کمر راست (کار کنید و هر چند گاه وضعیت بدن خود را تغییر 
دهید تا فشار ممتد به یک ناحیه از بدن شما وارد نشود.

دقت کنید

8  ـ ضمن نظافت شخصی و محیطی، ابزار و وسایل کار را تمیز کرده، تحویل دهید.
9 ـ در پایان کار مشاهدات و یافته های خود را ثبت و گزارش کنید.

● برای شکستن سله احتمالی روی تمام یا بخشی از روی 
پشته ها از شفره یا چنگک استفاده کنید.

● در سله شکنی روی پشته ها، مراقبت بیشتری کنید تا به 
گیاه آسیبی نرسد.

توجه 
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● در فواصل کار، علف های هرز را جمع آوری کرده به خارج مزرعه 
انتقال دهید. در پایان کار این مواد را به ترتیبی که هنرآموز مشخص 

می کند، ساماندهی کنید.
● خاک حاصل از سله شکنی را تا حد ممکن جا به جا نکنید. اجازه 
خاک  این  بماند.  باقی  مزرعه  سطح  در  الیه  یک  به صورت  دهید 
به صورت یک الیه محافظتی )مالچ خاکی( عمل کرده و از هدر رفت 

رطوبت خاک، جلوگیری می کند.
هرگز بعد از سله شکنی اقدام به آبیاری نکنید. اجازه دهید خاک به 
قول کشاورزان نفسی بکشد. زیرا با شکستن سله، نفوذ هوا به داخل 

زمین افزایش یافته و گیاهان رشد بهتری خواهند داشت.

● در ضمن سله شکنی به طور معمول بسیاری از علف های هرز قطع 
می شوند. بنابراین ضمن سله شکنی اندام های تکثیر شونده علف های 
هرز را به دقت جمع آوری کرده و در محل های مشخص انباشته کنید. 

)مانند ساقه زیرزمینی قیاق و غده های پیازی شکل(
● همچنین مزرعه شما ممکن است دارای علف های هرز انگلی )سس، 
معرفی  را  زیان آور  هرز  علف های  این  شما  هنرآموز  باشد.  گل جالیز( 
خواهد کرد. به محض مشاهده سریعاً اقدام به حذف کامل آنها نمایید. 
این گونه علف های هرز را هم روی اندام های تکثیر شونده انباشته کنید.

سله شکنی و وجین

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

 شرایط عملکرد
)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...( مرحله کار ردیف

3 سله شکنی باالی 85% و به صورت یکنواخت 
و در زمان مناسب انجام شده است. محل اجرا : مزارع حبوبات تجهیزات : بیل، 

کج بیل، یا فوکا، شفره، کاردک، چنگک، لباس کار، 
کرم ضدآفتاب، دستکش، عینک آفتابی و کاله 
منابع : مشاهدات، تجربیات، سفارشات مربی

زمان : 30 دقیقه

انجام 
سله شکنی 32 انجام عملیات سله شکنی با دست بین 60 

تا 85 درصد قابل قبول

1 عدم سله شکنی یا کمتر از حد استاندارد، 
خارج از زمان مناسب

غیر قابل 
قبول

عملیات تکمیلی پس از سله شکنی

مالچ ها از جمله مالچ خاکی، یک الیه محافظ 
خاک محسوب می شوند.

ارزشیابی 
مرحله ای

مزرعه لوبیا پس از سله شکنی بین ردیف ها و فواصل بوته

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

 شرایط عملکرد
)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...( مرحله کار ردیف

3
عملیات  به  مربوط  اطالعات  ارائه  و  گردآوری 
تکمیلی پس از سله شکنی خاک و بقایا ساماندهی 

شود

باالتر از حد 
انتظار محل اجرا : مزارع حبوبات

تجهیزات : داسک، بیل، لباس کار، 
دستکش و کاله آفتابی

منابع : تجربه منطقه ای، سفارشات مربی
زمان : 20 دقیقه

عملیات 
تکمیلی پس 
از سله شکنی

42 بعد از سله شکنی خاک نرم و بقایا ساماندهی 
شود. قابل قبول

1 بقایای تکثیر شونده در سطح زمین باقی مانده 
و نرم شدگی خاک غیر یکنواخت است.

غیر قابل 
قبول

ارزشیابی 
مرحله ای
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شرح کار:
1ـ زمان سله شکنی را مشخص نماید.
2ـ روش سله شکنی را مشخص نماید.

3ـ انجام فرایند سله شکنی
4ـ انجام عملیات تکمیلی پس از سله شکنی

استاندارد عملکرد:
به روش دستی و با استفاده از فوکا، شفره و چنگک مزرعه حبوبات را سله شکنی نماید.

شاخص ها:
1ـ مشاهده مزرعه، بررسی وضعیت فیزیکی و رطوبت خاک، وضعیت رویش گیاهان و وضعیت آب و هوا، گردآوری اطالعات مربوط به زمان 

سله شکنی حبوبات قابل کاشت در منطقه و ارائۀ آنها
2ـ بررسی وضعیت کاشت،  ماشین ها و ادوات موجود، گردآوری و ارائه اطالعات مربوط به روش های سله شکنی در مزارع حبوبات قابل کاشت در منطقه 
3ـ انتخاب و کاربرد وسایل، شناسایی محل های سله شکنی، بین بوته ها، جویچه ها و ردیف های کشت، عمق سله شکنی خاک نرم و نفوذپذیر 

بودن سطح خاک مزرعه، هموار بودن
4ـ ایجاد مالچ خاکی یکدست، عدم آسیب به بوته های حبوبات، جمع آوری گیاهان هرز و خارج سازی آنها

شرایط انجام کار:
1ـ محل اجرا: مزرعه زراعی خشکه کاری شده پس از نوبت دوم آبیاری

2 ـ مواد: 
3ـ منابع: 

ابزار و تجهیزات:
سله شکن دستی، بیل، فوکا دسته بلند و کوتاه، بیلچه، شفره، کاله، لباس کار، کولتیواتور، داسک، چنگه و کاردک

معیار شایستگی:

نمره هنرجو ٭حداقل نمره قبولی از 3مرحله کارردیف

.............1تعیین زمان سله شکنی1

.............1تعیین روش سله شکنی2

.............2انجام سله شکنی3

.............1عملیات تکمیلی پس از سله شکنی4

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
نکات  رعایت  فرد  خود  بهداشت:  و  ایمنی   / تصمیم گیری  غیرفنی:  شایستگی های 
ایمنی و بهداشتی درخصوص استفاده از وسایل، گرمازدگی و گزش جانوران / توجهات 
زیست محیطی: حفظ رطوبت خاکـ  کاهش تبخیر/ نگرش: سرعت عملـ  وقت شناسی

2.............

........میانگین نمرات

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

ارزشیابی شایستگی سله شکنی
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سله شکنی و وجین

مقدمه

• آیا گیاهان زراعی در فرایند رشد و نمو با گیاهان دیگری باید رقابت کنند؟
• به نظر شما اگر انسان دخالت نکند برنده رقابت گیاه اصلی و علف های هرز، کدام است؟ چرا؟

• علت دوام یا استمرار علف های هرز علی رغم مبارزه یا کنترل آنها، چیست؟
• آیا تمام علف های هرز زیان آور و خسارت زا هستند؟

• آیا با کاشت بذر عاری از بذر علف های هرز، مزرعه ما بدون علف هرز خواهد شد؟

واقعیت این است که علف های هرز از نظر تعداد و تنوع بسیار زیاد و متنوع هستند. گستره وسیعی دارند و 
تحمل و سازگاری آنها بسیار بیشتر از هر گیاه زراعی می باشد. این واحد یادگیری شما را با ضرورت کنترل 
علف های هرز آشنا کرده، زمان مناسب و روش های مطلوب وجین را تشریح می کند به نحوی که بتوانید مانع 

از زیان یا خسارت آن شوید.

استاندارد عملکرد

هنرجو پس از اتمام این واحد یادگیری، ضمن پی بردن به ضرورت و اهمیت وجین در یک یا چند نوبت با 
استفاده از ابزارهای دستی در موقع و شرایط مناسب اقدام به وجین علف های هرز مزرعه حبوبات نماید و 

عملیات تکمیلی را انجام دهد.

واحد یادگیری 7 

شایستگی وجین
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ضرورت و اهمیت وجین

علف هرز گیاهی است که ناخواسته در زمین های کشاورزی رشد می کند 
و در رقابت با گیاه اصلی به کمیت و کیفیت آن آسیب می زند. به بیان 
دیگر تمامی گیاهان روییده در مزرعه، به جز گیاه اصلی، علف هرز هستند.
علف های هرز سازگاری زیادی با زیستگاه خود دارند بنابراین به سرعت 
رشدکرده و به شدت با گیاه اصلی رقابت می نمایند و حتی ممکن است 

آن را نابود کنند.

برخی از مهم ترین زیان های علف های هرز عبارت اند از:
محاصره لوبیا در بین علف های 1 رقابت با گیاه اصلی در جذب آب و مواد غذایی

هرز در یک زراعت بدون تدبیر

2 رقابت با گیاه اصلی در گرفتن فضا و دریافت نور

علف های هرز با داشتن ریشه های عمیق و گسترده، آب و مواد غذایی را به مقدار زیاد و به سرعت جذب می کنند.

علف های هرز به سرعت رشد کرده و در مدت کوتاهی سطح زمین و فضای رشد 
و نمو را در اختیار می گیرند. به این ترتیب گیاه اصلی در تنگنا قرار می گیرد.

ارزش محصول آلوده به بذر علف های هرز 
ناچیز و قابلیت انبارداری آن کم، می باشد.

کاهش  ضمن  محصول،  در  هرز  علف های  اندام های  یا  بذر  وجود   3
کیفیت محصول، باعث مشکالت انبارداری نیز می شود.
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علف های هرز انگلی، شیره گیاه را کشیده و 
آن را به شدت ضعیف می کند.

4 برخی از علف های هرز انگل هستند.

5 علف های هرز به عنوان پناهگاه ومیزبان حد واسط برخی از عوامل 

بیماری وآفت های گیاهان زراعی محسوب می گردند و به طور غیرمستقیم 
می توانند زیان بار باشند.

علف های هرز به سرعت در نهرهای آبیاری رها شده رشد می کند. پاکسازی نهرها هزینه و زحمت زیادی دارد.

7 برخی از علف های هرز برای انسان و دام سمی هستند و برخی نیز به علت داشتن خار یا تیغ، آزار  دهنده هستند.

وجود خار یا تیغ در برخی از علف های هرز خیلی آزار دهنده می باشد.

درباره تصویر زیر گفت وگو کنید.

پوره تریپس  محصول 

 بهار 

 انتقال و استفاده
نوعی از زمستان گذرانی )تریپس( آفات بر روی علف های هرز

انتقال و استفاده 

شفیره 

زمستان 

علف هرز 

گفت وگو 
کنید

6 رویش علف های هرز در جوی های آبیاری، باعث هدر رفت آب و ایجاد هزینه پاکسازی می شوند.
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8 ترشحات برخی از علف های هرز در خاک، مانع جوانه زنی تعدادی از گیاهان می گردد.

9 برخی از علف های هرز با پیچیدن به دور گیاه یا محصول، برداشت را مشکل کرده و هدر رفت محصول را باال می برند.

10 علف های هرز، حاشیه و گذرگاه های مزرعه حتی مناظر عمومی را بدشکل و مسدود می کند. رفت و آمد را 

مشکل و باعث تخریب می شوند.

برخی از علف های هرز با ساقه های پیچنده و رونده خود کاماًل به دور بوته اصلی می پیچند. در این شرایط 
برداشت با مشکل جدی روبه رو شده و هدر رفت محصول افزایش می یابد.

در گفت وگو با کشاورزان و دامداران محلی بررسی نمایید که آیا در منطقۀ شما علف هرز یا به طورکلی 
گیاهی که سمی باشد، وجود دارد؟

علف های هرز قدرت اشغال فضا، ایجاد بد شکلی در مناظر طبیعی و فضای سبز، تخریب معابر و حتی آسفالت باند فرودگاه ها را دارند.

از رشد و توسعه علف های هرز به طور جدی پیشگیری کنیم البته نه با جنگ و ستیز بلکه با اندیشه و تدبیر، به ویژه با رعایت اصول زیست محیطی

به دلیل سازگاری وسیع علف های هرز و سرعت رشد و نمو باالیی که دارند در رقابت با گیاهان زراعی همیشه 
پیروزی با علف های هرز می باشد.

راهکارهای مناسب برای حفظ محصوالت کشت شده از خسارات علف های هرز
1 از رشد و توسعه علف های هرز جلوگیری شود.

تحقیق کنید
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تمام کشاورزان هر دو روش را به نحوی انجام می دهند. زیرا به طور قطع ثابت شده است که بدون کنترل علف های 
هرز و بدون حمایت گیاه اصلی، مقدار محصول به شدت کاهش می یابد و یا حتی ممکن است نابود گردد. ضمن 

آنکه کیفیت محصول نیز غیر قابل قبول خواهد بود.

اقدامات ضروری برای جلوگیری از خسارت علف های هرز یا کاهش میزان خسارت آنها

2 از گیاهان اصلی در برابر علف های هرز حمایت کنیم.

مراقب گیاه خود باشیم

1ـ کاشت بذرهای خالص)بوجاری شده(

2ـ اجرای به موقع عملیات خاک ورزی

3ـ رعایت دقیق تاریخ کاشت
4ـ پاکسازی جوی ها و کناره های مزرعه

5 ـ وجین به موقع علف های هرز

بذر باید گواهی شده و بدون بذر 
علف های هرز باشد.

شخم در زمان مناسب، خاک گاورو و پس 
از رویش علف های هرز کمک زیادی در 

کاهش تراکم علف های هرز می کند.

جوی های آبیاری باید همیشه بدون 
علف هرز باشند.

وجین علف های هرز باید به موقع 
انجام شود.



104

کنترل شیمیایی علف های هرز ممکن است الزم باشد.

ضرورت تعداد دفعات وجین 
بذرهای مورد کاشت حتی اگر کاماًل خالص باشند، باز هم علف های هرز در مزرعه رویش خواهند کرد. زیرا ممکن 
است بذر علف های هرز از سال های قبل در زمین مزرعه باقی مانده باشند یا اینکه از طریق آب، هوا، جانوران، 
ماشین ها و ابزارهای کشاورزی به مزرعه رسیده باشند. بنابراین ضرورت دارد علف های هرز مزرعه به طور مستمر 

و در چندین نوبت کنترل شوند.

6ـ عدم کاربرد کودهای تازه دامی
7ـ سایر اقدامات به زراعی و به نژادی

8ـ کاربرد اصولی سموم کنترل علف های هرز

● آیا می توانید یک یا چند عنوان زیان بار به لیست زیان های علف های هرز اضافه کنید؟
● در مورد کنترل علف های هرز با اقدامات حمایتی از گیاهان اصلی، چه عواملی را می توانید اضافه کنید؟

نمودار روبه رو را تحلیل کنید:

تراکم علف هرز

د(
رص

)د
رد 

لک
عم

ت 
اف

کودهای دامی فراوری نشده، جریان باد و جریان آب از جمله راه های انتقال بذر علف های هرز به مزرعه می باشند.

پژوهش کنید

تحلیل کنید
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انجام عملیات وجین و به طور کلی، کنترل علف های هرز در شروع رشد و نمو گیاه اصلی بسیار ضروری است زیرا 
گیاهان هرز به محض آبیاری مزرعه به سرعت رشد می کنند و به فاصله کوتاهی بر گیاهان اصلی غلبه پیدا می کنند.

افراد، احشام، پرندگان، حیوانات مختلف و حتی ابزار و وسایل در انتقال بذر علف های هرز نقش دارند.

مراحل مختلف رشد و نمو گیاه لوبیا

با وجین علف های هرز در هر نوبت، گیاه اصلی به مدت کوتاهی بدون رقیب شده و رشد طبیعی خود را طی 
خواهد نمود. اما برخی از علف های هرز قدرت باز رویش داشته و دوباره شروع به رشد خواهند کرد. بنابراین تعداد 
دفعات وجین معموالً 2 و گاهی برحسب نوع علف های هرز و شرایط گیاه اصلی و منطقه، چندین مرتبه می باشد.
وجین را باید تا زمانی تکرار کرد که اندازه یا حجم گیاه اصلی، تمام سطح مزرعه را گرفته و علف های هرز نو رسته 

در زیر سایه گیاه اصلی قرار گیرند و نتوانند بر آن، چیره شوند.
بیشتر حبوبات تا زمان تشکیل غالف به علف های هرز حساس هستند. لذا تا آن زمان باید کنترل علف های هرز ادامه یابد.

در زمان تشکیل غالف ها، علف های هرز در زیر تاج گیاه، محصور و محدود خواهند شد.
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● جدول مقابل نشان می دهد که مدت زمان رسیدن 
گیاه لوبیا به مرحله تشکیل غالف در حدود45 تا 65 
انجام  وجین  بار  روز یک  هر 15  است. چنانچه  روز 
شود، 2 تا 3 بار وجین در این گیاه ضروری می باشد.

● برای سایر حبوبات نیز جدول مشابهی را از منابع 
معتبر پیدا کنید. آنگاه با راهنمایی هنرآموزان خود، 
برنامه )شروع،تکرار، پایان( وجین علف های هرز را 

تنظیم و به تأیید هنرآموز خود برسانید.

طول مرحله)روز(مرحله رشدی لوبیا

سبز شدن و رشد رویشی اولیه
رشد رویشی سریع )تا ظهور اولین گل(

گلدهی تا تشکیل غالف
پرشدن غالف ها
رسیدن محصول

15ــ 10
25ــ 20
25ــ 15
30ــ 25

25ــ 20 

تعیین زمان وجین
از عوامل موفقیت در کنترل علف های هرز، انجام به موقع آن است. گاهی چند روز دیر یا زود شدن عملیات 
وجین می تواند اثرات وجین را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین رمز موفقیت در عملیات وجین، شناسایی 

زمان مناسب آن است. عوامل مختلفی در تعیین زمان مناسب وجین دخالت دارند.
برخی از مهم ترین این عوامل عبارت اند از:

1 مرحله رشدی گیاه اصلی

2 مرحله رشدی گیاهان هرز و تراکم آنها

3 شرایط رطوبتی خاک مزرعه

4 شرایط آب و هوایی منطقه

1 مرحله رشدی گیاه اصلی:

وجین باید قبل از آنکه گیاه اصلی تحت تأثیر علف هرز قرار گیرد، شروع شود. همچنین باید تا زمانی ادامه یابد 
که رشد و گسترش شاخه و برگ های آن به حدی برسد که بر علف هرز سایه اندازی کرده یا به اصطالح علف های 

هرز را خفه کند.

2 مرحله رشدی علف هرز:
در مورد علف های هرز باید گفت که هرچقدر در مراحل ابتدایی رشد، کنترل شوند بهتر است. با این نگرش ممکن است 
چندین مرتبه وجین کردن نیاز باشد. بدیهی است که هر بار وجین کردن هزینه و زحمت زیادی به همراه دارد. بنابراین 
کنترل علف هرز قبل از ایجاد خسارت برای گیاه اصلی یا با رسیدن زیان علف های هرز، به آستانه زیان اقتصادی، انجام 

می شود. به این ترتیب تعداد نوبت های وجین محدودتر شده و همچنین مقدار هزینه کمتر خواهد شد.

3 شرایط رطوبتی خاک مزرعه در زمان وجین:

وجین باید در سطح مزرعه در زمانی که وضع رطوبت خاک در حد گاورو است صورت گیرد. انجام عملیات در خاک 
با رطوبت بیشتر از حد گاورو باعث فشردگی و سخت شدن زمین می گردد.

تحقیق کنید
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4 شرایط آب و هوایی زمان وجین:
در زمان وجین وضع آب و هوا باید مناسب باشد. وزش باد باعث برخورد ذرات خاک به سر و صورت و به ویژه چشمان 
وجین کننده خواهد شد. گرمای شدید کار را مشکل و طاقت فرسا خواهد کرد. ریزش باران هر چند جزئی سطح 
مزرعه را لغزنده و حرکت در آن را با مشکل روبه رو خواهد کرد. لذا هوای آرام، نسبتاً ابری و خنک )اغلب همانند 

اوایل صبح و عصر( برای وجین توصیه می شود.
فراهم بودن تمام عوامل و شرایط در زمان وجین تقریباً غیر ممکن است اما باید سعی کرد تا اغلب) نه همه( شرایط 

در حد بهینه باشد.

یک پرورش دهندۀ گیاهان زراعی باید بتواند به طور نسبتاً دقیق زمان اجرای عملیات وجین مزرعه خود را تعیین 
کند. الزمۀ این کار پایش پیوسته مزرعه است.

)تقویم  زمانی  چه  را   )... و  ماش  لوبیا،  نخود،  )مثاًل  حبوبات  زراعت  هرز  علف های  وجین  شما  منطقۀ  در 
طبیعی( انجام می دهند؟ چرا؟

تعیین زمان وجین
مراحل انجام کار:

1ـ همراه هنرآموز به طور پیوسته )حداقل هفته ای 3ـ2 مرتبه( به مزرعه خود سرکشی کنید.
2ـ شرایط رویشی گیاهان اصلی را به دقت زیر نظر بگیرید )توجه:گیاه اصلی تحت فشار یا در رقابت با علف هرز نباشد(.

3ـ وضعیت رویشی )جمعیت و مرحلۀ رشدی( علف های هرز را بررسی کنید.
4ـ چنانچه گیاهان هرز پر تراکم بودند یا اینکه در مرحله گسترش سریع بودند، زمان وجین را پیشنهاد دهید.

5  ـ چنانچه گیاهان اصلی در تنگنا یا تحت تأثیر علف های هرز بودند، زمان وجین را پیشنهاد دهید.

فعالیت

برخی از علف های هرز سرعت رشد باالیی دارند. به ترتیبی که در مدت کوتاهی )یک هفته( بر 
گیاهان اصلی غالب می شوند.

دقت کنید

انواع یا تنوع علف های هرز، مرحله رویشی و سرعت رشد آن در تعیین زمان کنترل، نقش مهمی دارند.

25 اسفند

5 اردیبهشت

13 آبان

16 فروردین

تحقیق کنید
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6  ـ به وضعیت رطوبت خاک توجه کنید. اگر خاک مزرعه خیلی مرطوب بود، وجین را کمی عقب بیندازید تا به حد گاو  رو برسد.
7ـ وضعیت آب و هوایی را بررسی کنید.

8ـ پس از وجین، مجدداً مزرعه را رصد )پایش( کنید.
9ـ شاخص های تعیین زمان وجین را برای تعیین نوبت های بعدی نیز، به کار گیرید.

10ـ پس از رشد گیاه اصلی و ایجاد پوشش کامل در سطح مزرعه، پایان وجین را اعالم کنید.
11ـ گزارشی از بررسی ها و تصمیمات خود، تنظیم و ارائه دهید.

اگر شرایط آب و هوایی برای تمام روز مناسب نبود)گرد و خاک، آفتاب شدید و...( وجین برای 
ساعات خنک روز )صبح و عصر( را پیشنهاد دهید.

توجه 

● برخی از علف های هرز مثل علف هرز انگلی سس را به محض مشاهده باید 
حذف نمود.

● در همه حال گیاهان هرز قبل از گل دهی باید وجین شوند.

گیاهان انگلی به محض 
مشاهده باید حذف شوند.

تذکر

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

 شرایط عملکرد
)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...( مرحله کار ردیف

3
زمان  تعیین  آنها،  ارائه  و  اطالعات  گردآوری 
وجین علف های هرز مزارع حبوبات قابل کاشت 

در منطقه
محل اجرا : مزارع حبوبات از کاشت تا 

مرحله غالف بندی
تجهیزات : نوشت افزار

منابع : اطالعات تجربی، رسانه ها، اینترنت
زمان : 5 دقیقه

تعیین زمان 
وجین 12 تعیین زمان وجین حبوبات قابل کشت در منطقه قابل قبول

1 نامناسب بودن زمان با مرحله رشدی گیاهان 
اصلی و هرز

غیر قابل 
قبول

ارزشیابی 
مرحله ای

تعیین روش وجین

وجین به روش های مختلفی قابل انجام است. انتخاب روش وجین به نوع زراعت، نوع علف های هرز، محل رویش، 
مرحله رشدی گیاه، مرحله رشدی علف هرز و وضعیت رطوبتی بستگی دارد.

انواع روش های وجین عبارت اند از:
1 درآوردن علف های هرز از ریشه )ریشه کنی( با دست.

2 قطع علف های هرز از زیر سطح خاک

3 بریدن علف های هرز از روی سطح زمین
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1 درآوردن علف های هرز از ریشه:
این روش یکی از بهترین راه های ریشه کنی علف های 
هرز چند ساله و دارای اندام های رویشی زیرزمینی 
اشد. این گروه از علف های هرز با  مثل ریزوم می ب
بریدن و قطع کردن در کوتاه مدت از بین نمی روند. 
تولید  بیشتری  ساقه های  و  شده  تحریک  حتی 
می کنند. در این روش زمین را آبیاری می کنند، از 
همان زمان آبیاری تا 2 یا 3 روز بعد از آن، به راحتی 
با کشیدن علف هرز، ریشه و ساقۀ زیرزمینی آنها از 

خاک خارج می شود.

2 قطع علف های هرز از زیر سطح خاک:
این روش رایج ترین روش کنترل علف هرز در انواع روش های کشت می باشد. زمانی که رطوبت خاک گاورو است 
تا مدتی بعد از آن وارد مزرعه شده با ابزارهایی چون شفره و اره کارد، علف های هرز را از پایین تر از طوقه قطع 

می کنند. بسیاری از علف های هرز یک ساله و دو ساله با این روش کنترل می شوند.

3 روش بریدن علف های هرز
از این روش برای حذف علف های هرز بلند قامت روییده در حاشیه مزارع، راه های اطراف و درون جوی های 
آبیاری و زهکشی استفاده می کنند. اغلب این علف ها به مصرف خوراک دام می رسند. در این روش که بسیار 

سریع است از داس یا داسک و گاهی قداره )داس دسته بلند( استفاده می شود.

در روش کندن به ویژه وقتی زمین گاو رو باشد، علف هرز به راحتی ریشه کن می شود.

در روش کندن اگر قطع ریشه از ناحیه زیر طوقه انجام گیرد کارآمدی وتأثیرگذاری بیشتری دارد.

سله شکنی و وجین

بریدن روشی دو منظوره برای کنترل علف های هرز حاشیه مزارع و خوراک دام است. داس دسته بلند )قداره(

دسته

زانویی
تیغه
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در شرایط گوناگون روش یا روش های مختلفی از وجین مورد استفاده 
قرار می گیرد. به ندرت ممکن است تنها یک روش به کار برده شود. 

اغلب تلفیقی از چند روش مناسب تر و کارآمدتر است.

تعیین روش وجین
1ـ آماده به کار شوید )پوشیدن لباس مناسب کار حضور در مزرعه(.

2ـ روش کشت گیاهان اصلی را مشخص کنید )کرتی و به صورت درهم، ردیفی به صورت جویچه ای یا جوی پشته ای و …(.
3ـ وضعیت رویش علف های هرز را بررسی کنید )پراکنده، متراکم، کم ارتفاع، بلندقامت، یک ساله، چند ساله، سمج(.

4ـ در هر مورد نظر خود را به تأیید هنرآموز برسانید.
5  ـ برای علف های هرز کوچک و نزدیک بوته های اصلی روش کندن را پیشنهاد دهید.

6  ـ برای وجین علف های هرزی که در فواصل گیاهان اصلی قرار دارند، روش کندن یا قطع کردن از زیر طوقه را پیشنهاد دهید.

7ـ  کندن علف های هرز خارج از سطح مزرعه بسیار وقت گیر خواهد بود، روش بریدن )درو( آنها قبل از به گل رفتن 
را، پیشنهاد دهید.

8  ـ نقشه عملیات را کامل کرده به هنرآموز خود تقدیم کنید.

9ـ پیشنهادهای هنرآموز خود را در نقشه دخالت داده و نقشه خود را نهایی کنید.

کدام روش بهترین است؟

اگر فاصلۀ گیاهان اصلی زیاد و وضع رطوبتی خاک مناسب است، بیرون کشیدن علف های هرز 
نتیجۀ بهتری دارد.

فعالیت

 از کندن علف هرز درشت نزدیک بوته بپرهیزید زیرا ممکن است باعث لق شدن ریشۀ گیاه 
اصلی شود. آنها را از زیر طوقه قطع کنید.

توجه 

توجه 



111

سله شکنی و وجین

10ـ در تهیه نقشه گفت و گو و تبادل نظر کرده و برای رد 
یا قبول یک نظر دلیل بیاورید.

11ـ برای هریک از روش ها، ابزار کار را مشخص کنید.

انتخاب روش باید منطقی باشد نه تصادفی

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

 شرایط عملکرد
)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...( مرحله کار ردیف

3 تعیین روش وجین با در نظر گرفتن شرایط 
مزرعه و ابزار موجود و معرفی ابزار

محل اجرا : مزارع حبوبات، سمعی و بصری، 
سایت

تجهیزات : نوشت افزار، رایانه، کتاب، اینترنت
منابع : اطالعات علمی، تجربیات بومی، 

سفارشات هنرآموز
زمان : 5 دقیقه

تعیین 
روش وجین 22 انتخاب روش  با توجه به شرایط مزرعه  قابل قبول

1 انتخاب روش نادرست می باشد. غیرقابل 
قبول

آیا ابزارهای وجین نیاز به آماده شدن، دارند؟ چگونه؟

ابزارهای مورد نیاز خود را آماده به کار کنید. اقدام کنید

در ضمن آماده کردن ابزارها، نکات ایمنی را به دقت رعایت کنید. توجه 

عملیات وجین علف های هرز

برای انجام وجین ضمن وقت شناسی و استفاده بهینه از ابزار، بایستی به نکات ایمنی و بهداشتی توجه کنید تا به 
خود، دیگران، گیاهان اصلی و ابزار و وسایل، آسیبی وارد نسازید.

وجین علف های هرز
ابزار و وسایل مورد نیاز: لباس و کفش مناسب کار، بیل یا کج بیل، شفره یا بیلچه، علف چین )داسک(، تجهیزات 

ایمنی فردی، جعبه کمک های اولیه
مراحل انجام کار

وکاله  دستکش  پوشیدن  آفتاب،  ضد  کرم  از  استفاده  کار،  مناسب  کفش  و  لباس  )پوشیدن  شوید  کار  به  آماده  1ـ 
آفتاب گیر، تحویل گرفتن ابزار کار، حضور در مزرعه و ...(

فعالیت

ارزشیابی 
مرحله ای

تحقیق کنید
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2ـ کار را با نام خدا و توکل بر او شروع کنید.
3ـ مساحت مزرعه مورد وجین را بین اعضای گروه تقسیم کار کنید.

4ـ علف های هرز نزدیک به گیاه اصلی را با دست خارج کنید.

5 ـ علف های کنده شده را به فاصله مناسب انباشته کنید.
6  ـ علف های هرز کمی دورتر از گیاه اصلی را با شفره قطع کنید.

7ـ علف های هرز بین ردیف ها را با بیل یا کج بیل، قطع کنید.

باعث لق شدن ریشۀ گیاه  بپرهیزید زیرا ممکن است  بوته  از کندن علف هرز درشت نزدیک 
اصلی شود. این گونه علف های هرز را از زیر طوقه قطع کنید.

توجه 

علف های هرز نزدیک بوته های اصلی، با دست یا بیلچه )یا شفره( حذف می شوند.

به  نفوذ شفره  زاویه  و  باشید. همچنین عمق  پای خود  و  مواظب دست  با شفره،  کار  موقع  در 
ترتیبی باشد که آسیبی به گیاه اصلی نرسد.

توجه 

• در قطع علف های هرز به وسیلۀ ابزار کوچک یا بزرگ سعی کنید که محل قطع پایین تر از طوقه 
گیاه باشد.

• در همه حال مراقب خود، دیگران و گیاهان اصلی باشید.

دقت کنید
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سله شکنی و وجین

8  ـ پس از مختصری پیشروی، کیفیت کار خود را به تأیید هنرآموز برسانید.

9ـ با رعایت نکات فنی و اصالحی هنرآموز، وجین را تا پاک شدن سطح اختصاصی مزرعه خود ادامه دهید )درصورت 
لزوم به کمک دوستان خود بشتابید(.

10ـ علف های هرز بلند قامت حاشیه نهرها و مزرعه را با علف چین، بچینید.
11ـ عملکرد خود را به تأیید هنرآموز رسانده و با اجازۀ او کار را پایان دهید.

علف های هرز بین ردیف ها قبل از وجین در مرحله اول و دوم

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

 شرایط عملکرد
)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...( مرحله کار ردیف

3
انتخاب وکاربرد ابزار درست بوده و وجین بین بوته ها، 
بین ردیف ها، حاشیه مزرعه و انهار به خوبی انجام شده و 

زمین کامالً پاک سازی شده است.
محل اجرا : مزارع حبوبات 

تجهیزات : بیل، شفره، کج بیل، 
کاردک، چنگک،لباس کار، تجهیزات 

ایمنی فردی
منابع : مشاهدات، تجربیات، 

سفارشات هنرآموز
زمان : 30 دقیقه

وجین 
علف های 

هرز
32 وجین علف های هرز با رعایت فاصله علف هرز از بوته و 

استفاده از ابزارهای مناسب برای بین ردیف و روی ردیف  قابل قبول

1 وجین دقیق نبوده یا کمتر از حد استاندارد باشد.    غیر قابل 
قبول

ارزشیابی 
مرحله ای

قطع گیاهان هرز باید از زیر ناحیه طوقه یا یقه باشد.
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عملیات تکمیلی وجین

با کندن یا حذف علف های هرز، وجین تمام نمی شود. بلکه باید اقدامات تکمیلی نیز به درستی انجام شود.

انجام عملیات تکمیلی وجین
مراحل انجام کار:

1ـ اندام های تکثیر شونده )ریزوم، پیاز، غده، سوخ و...( را از سطح مزرعه جمع آوری کنید.

فعالیت

ریزوم

اندام های تکثیر شونده به صورت ساقه زیر زمینی)ریزوم( ساقه رونده هوایی)استولون(غده، پیاز و سوخ )پیاز توپر( دیده می شود.

2ـ اندام های تکثیر شونده را به محلی که هنرآموز تعیین می کند، انتقال دهید.
3ـ اندام های تکثیر شونده را ساماندهی کنید )دفن، خشکاندن، سوزاندن و...(.

4ـ اندام غیر تکثیر شونده را در سطح مزرعه به ویژه بخش های آفتاب گیر، پخش کنید.
5  ـ جویچه ها را در صورت نیاز اصالح و آماده آبیاری کنید.

6  ـ بندها و میان بندهای مزرعه را اصالح و آماده آبیاری کنید.
7ـ برای آبیاری مزرعه با هنرآموز خود مشورت کنید.

8ـ به موقع مزرعه را آبیاری کنید.
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سله شکنی و وجین

9ـ از تجربیات و عملکرد خود گزارش تهیه کرده و آماده ارائه نمایید.
10ـ هرگونه ناخالصی غیرطبیعی یا آلوده کننده محیط زیست را از سطح مزرعه جمع آوری و ساماندهی کنید.

11ـ ابزار و وسایل کار را تمیز کرده، تحویل دهید و به نظافت شخصی خود بپردازید.

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

 شرایط عملکرد
)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...( مرحله کار ردیف

3
اندام های تکثیر شونده جمع آوری و سوزانده و اندام های 

غیر تکثیری را خشکانده و دفن نموده و آبیاری و 
ساماندهی مزرعه انجام شده است. 

باالتر از حد 
انتظار

محل اجرا : مزارع حبوبات 
تجهیزات : بیل، چهار شاخ، داس

منابع : مشاهدات، تجربیات، 
سفارش هنرآموز
زمان : 30 دقیقه

عملیات 
تکمیلی 
پس از 
وجین

42 اندام های تکثیر شونده از سطح مزرعه خارج شده اند، سایر 
بقایا ساماندهی و مزرعه آبیاری شده است. قابل قبول

1 عدم جمع آوری و ساماندهی بقایا و عدم آبیاری مناسب 
و به موقع مزرعه

غیر قابل 
قبول

اگر احتمال تکان خوردن یا جابه جایی ریشه های گیاهان اصلی در فرایند وجین وجود داشته 
باشد، بالفاصله پس از وجین بایستی اقدام به آبیاری کرد.

توجه 

ارزشیابی 
مرحله ای
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شرح کار:
1ـ تعیین زمان وجین

2ـ انتخاب روش وجین
3ـ فرایند وجین

4ـ انجام عملیات تکمیلی وجین

استاندارد عملکرد:
انجام یک یا چند نوبت وجین مزرعه حبوبات با استفاده از ابزار دستی فوکا و شفره و انجام عملیات تکمیلی آن

شاخص ها:
1ـ پایش مزرعه، بررسی مرحله رشدی گیاه اصلی و علف های هرز، بررسی تراکم علف هرز، بررسی وضعیت رطوبی خاک و شرایط جوی، تنظیم 

تاریخ های و نوبت های وجین
2ـ مشاهده مزرعه و تعیین روش کشت حبوبات، بررسی علف های هرز )از نظر نوع علف هرز، وسعت پراکنش، ارتفاع، انگلی یا غیر انگلی، عمر، 

روش تکثیر و مرحله رشدی علف هرز(، ماشین ها و امکانات
3ـ انتخاب و کاربرد وسیله وجین مناسب با نوع علف هرز، حذف علف های هرز مجاور بوته، حذف علف های هرز فواصل بوته، قراردادن علف های 

وجین شده در ردیف کاشت
4ـ جمع آوری، خاک سازی و معدوم نمودن اندام های تکثیر شونده، ساماندهی اندام های غیر تکثیر شونده، مرمت و یا بازسازی انهار و جویچه ها، 

مرمت بندها و میان بندها، آبیاری مزرعه، ساماندهی محوطه و تجهیزات

شرایط انجام کار:
1ـ محل اجرا: مزرعه سبز حبوبات )در مرحله اول 4 تا 6 برگ محصول و مرحله دوم در صورت نیاز 6 تا 8 برگی(

2ـ مواد:ـ
3ـ منابع: اطالعات و جداول و استانداردهای علف های هرز

زمان: 360 دقیقه

ابزار و تجهیزات:
بیل ـ چهارشاخ ـ فوکا دسته بلند ـ وجین کن دستی ـ شفره ـ بیلچه ـ لباس کار ـ کاله ـ دستکش

معیار شایستگی:

نمره هنرجو ٭حداقل نمره قبولی از 3مرحله کارردیف

...............2تعیین زمان وجین1

...............2تعیین روش وجین2

...............2وجین علف های هرز3

...............2عملیات تکمیلی پس از وجین4

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
شایستگی های غیرفنی: اجتماعی بودن ـ درستکاری ـ مدیریت زمان

ابزار،  از  استفاده  درخصوص  بهداشتی  و  ایمنی  نکات  )رعایت  فرد  خود  بهداشت:  ـ  ایمنی 
گرمازدگی و گزش جانوران(ـ  توجهات زیست محیطی: کاهش سطح تبخیر خاکـ  حاصلخیزی 

خاک ـ افزایش تولید محصوالت زارعی ـ نگرش: آینده نگری ـ سرعت عمل 

2...............

........میانگین نمرات

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

ارزشیابی شایستگی وجین
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در  که  همان گونه  می دهد.  تشکیل  را  آن  ریشه  زراعت  که  است  درختی  مانند  تمدن 
اجتماع انسانی و روش های زندگی، حد تعادل یا اعتدال مورد تأکید و سفارش است، در 
جوامع گیاهی از جمله تعداد گیاهان یک مزرعه نیز اعتدال یا حد مناسب مورد تأکید 
است. کیفیت خوب و عملکرد باالی محصول، در تراکم مطلوب به دست می آید. این فصل 
شما را با مفهوم تراکم مطلوب و چگونگی رسیدن به آن آشنا نموده و روش دیگری از 

حمایت از گیاه اصلی را بیان می کند. 

مراقبت از بوته
فصل 4
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مقدمه

● چه عواملی ممکن است مانع از جوانه زنی یا استقرار بذر ها گردند؟
● آیا می توان در تمام شرایط از رویش تمام بذر ها اطمینان حاصل کرد؟

● اگر تعدادی از بذر ها به هر دلیل جوانه نزدند یا پس از جوانه زنی از بین رفتند، چه باید کرد؟
● آیا هر زمانی می توان اقدام به واکاری نمود؟

عوامل متعددی مانع از جوانه زنی تعدادی از بذر ها می شود. همچنین برخی از بذرهای جوانه زده در اثر آفات، 
بیماری ها، عوامل اقلیمی و غیره از بین می روند. وقتی تعداد بذرها و گیاهچه های از بین رفته خیلی زیاد باشد، 
مزرعه تنک شده و تراکم از حد مناسب یا مطلوب کمتر خواهد شد. در این صورت عملکرد نهایی به شدت 
کاهش خواهد یافت. کشاورزان برای پیشگیری از افت عملکرد و خسارت ناشی از آن، اقدام به کاشت مجدد 
بذر یا نشا در محل های عاری از رویش، می نمایند. این عمل، واکاری نامیده می شود. واکاری به روش های 

مختلفی صورت می گیرد. شما در این واحد، زمان، چگونگی و روش های واکاری را فرا می گیرید. 

استاندارد عملکرد

هنرجو پس از اتمام این واحد یادگیری، ضرورت عملیات واکاری را درک کرده و با شناسایی محل های عاری 
از رویش، در زمان مناسب به روش های رایج برای رساندن مزرعه به تراکم مطلوب، اقدام به واکاری نماید.

واحد یادگیری 8 

شایستگی واكاری



119

مراقبت از بوته

ضرورت عملیات واكاری

هر چند تمام سعی و مراقبت ها بر این است که نیاز به کشت دوباره یا واکاری پیش نیاید اما گاهی برخی عوامل 
باعث می شود که تمام بذرها آن گونه که هدف کشاورز بوده، سبز نشود یا اینکه پس از سبز شدن از بین بروند.

لذا بخشی از مزرعه، خالی از رویش گیاهان زراعی خواهد بود. در این صورت تراکم مزرعه مطلوب نخواهد شد. 
به کاشت دوباره بخش یا بخش های مزرعه، واکاری1 می گویند. بدیهی است که حداکثر عملکرد، فقط در حالت 
تراکم مطلوب به دست می آید. برای رساندن مزرعه به تراکم مطلوب، اقدام به واکاری ضروری است. واکاری در 

بیشتر موارد به صورت کاشت بذر به روش دستی است. هرچند کاشت نشا هم عملی و قابل توصیه است.

1-Filling Gap

برخی از مهم ترین عواملی که سبب واکاری می شوند عبارت اند از:
1  خبره نبودن کشاورز در توزیع یکنواخت بذرها 

2 تنظیم نبودن ماشین کارنده یا بروز مشکالت فنی

در سطح کوچک مانند طرح های آزمایشی، فواصل بذر ها بسیار دقیق تعیین و کاشت به صورت دستی انجام می شود. 

وقتی بذرپاش، مهارت کافی نداشته باشد، مقدار بذر کاشته شده بیشتر یا کمتر از حد مناسب خواهد شد.

تنظیم نبودن ماشین کارنده توزیع یکنواخت بذر را برهم می زند.
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3 پایین بودن ارزش مصرفی بذر

4 برچیده شدن بذرها توسط حشرات و پرندگان

پرندگان، حشرات و موجودات زنده مختلف دیگر، می توانند در جابه جایی و توزیع بذرها نقش مهمی داشته باشند.

در جوانه زنی  مؤثر  عوامل  موقع  به  نشدن  تأمین   5

)آب، هوا، حرارت(

6 بروز شرایط نامساعد در زمان جوانه زنی یا پس از 

آن )سرما، خشکی، یخبندان، تگرگ(

عدم تأمین رطوبت کافی و به موقع، درصد 
جوانه زنی بذرها را به شدت کاهش می دهد.

عوامل غیرمترقبه مانند تگرگ تعداد 
زیادی از گیاهان نو رسته را نابود می  کند.

در چه روشی از کاشت، خسارت مورچه ها و پرندگان بیشتر است؟ چرا؟ فکر کنید
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مراقبت از بوته

8 سله بستن و یا غرقاب شدن بلند مدت بخشی از مزرعه

9 برخی از گیاهان قدرت ترمیم فضا را دارند. یعنی وقتی فضا داشته باشند، با ایجاد شاخه های جانبی یا ساقه های 
فرعی آن فضا را پر می کنند. تنک بودن اولیه مزرعه این گونه گیاهان طبیعی بوده و نیاز به واکاری نمی باشد.

7  حمله آفات یا امراض در مراحل اولیه

گیاه گندم، برنج، جو، ذرت، شبدر و ... قابلیت ترمیم فضا را دارند.

نوشته های تصویر را ترجمه کنید و سپس با توجه به بند 9 تحلیل کنید.

آفات و بیماری به ویژه در شرایط نامناسب محیطی، مانع بزرگی برای استقرار گیاهان نو رسته است.

غرقابی و جریان تند آب در سطح مزرعه در جوانه زنی و رویش یکنواخت مزرعه ایجاد مشکل می کنند.

Stems

Flowers

Leaves
Crown

Roots

Nodules

تحلیل کنید
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جاهای خالی در مزرعه باید شناسایی شده و مقدار یا وسعت آن نیز تعیین گردد تا در زمان مناسب اقدام به 
واکاری شود.

تعیین مناطق نیاز به واكاری

● آیا عدم رویش )کمی تراکم( را با واکاری می توان به طور کامل جبران کرد؟
● برای بیان نظرات خود از منابع علمی و تجربه صاحب نظران استفاده کنید.

شکل و اندازه گیاهان کشت اول و واکار باید تا حد ممکن شبیه 
به هم شوند.

تعیین جاهایی از مزرعه که باید واکاری شوند.
مراحل انجام کار:

1ـ همراه هنرآموز خود به مزرعه وارد شوید.
2ـ برای راحتی عمل و دقت بیشتر، سطح مزرعه را بین 

افراد گروه تقسیم بندی کنید.
3ـ وضعیت رویش مزرعه را بررسی کنید.

قسمت  رویش  از  عاری  یا  بدون جوانه  نقاط  فرد  هر  4ـ 
خود را مشخص کند.

یا  درهم  )کشت  مساحت  یا  ردیفی(  )کشت  طول  5 ـ 
کرتی( نقاط خالی را تعیین کنید.

یا  طولی  جمع  گروه،  افراد  یافته های  جمع بندی  با  6  ـ 
مساحت سطح خالی مزرعه را به دست آورید.

7ـ وارسی مزرعه یا پایش رویش را تا 10 الی 15 روز بعد 
از کاشت به طور مرتب ادامه دهید تا قضاوت شما از عدم 

رویش بذرها، به حقیقت نزدیک تر شود. 
8  ـ مقدار بذر مورد نیاز خود را محاسبه کنید.

9ـ  از عملکرد خود گزارشی تهیه و به هنرآموز خود ارائه دهید.

نقاط بدون رویش باید شناسایی و واکاری شوند.

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

 شرایط عملکرد
)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...( مرحله کار ردیف

3
پایش مزرعه و تعیین نقاطی که نیاز به واکاری دارد 
تعیین مساحت قسمت های نیاز به واکاری ـ تعیین 

مقدار بذر مورد نیاز
محل اجرا: مزارع حبوبات

تجهیزات: نوشت افزار
منابع: اطالعات و جداول 

استانداردهای تراکم مطلوب مزرعه 
حبوبات

زمان: 10 دقیقه

تعیین نقاط 
نیاز به 
واکاری

12 نقاطی از مزرعه که زمین نیاز به واکاری را مشخص 
می کند. قابل قبول

1 عدم بررسی و جمع بندی سطح خالی از رویش و یا 
نادرست بودن محاسبه بذر مورد نیاز

غیر قابل 
قبول

شکل و اندازه گیاهان کشت اول و واکار باید 
تاحدممکن شبیه به هم شوند.

فعالیت

ارزشیابی 
مرحله ای

گفت وگو 
کنید
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شرایط اقلیمی  منطقه، نوع گیاه و شرایط مزرعه، راهنمای خوبی برای یافتن زمان مناسب واکاری است. کشاورز 
همواره باید وضعیت مزرعه خود و تغییراتی که در پیرامون مزرعه به وقوع می پیوندد را به دقت پایش )رصد( نماید.

به طور کلی زمانی باید اقدام به واکاری نمود که:
1 خروج تمام جوانه ها از خاک قطعی شده باشد.

2 دوره بروز شرایط نامساعد محیطی مثل سرما، تگرگ و ... به پایان رسیده باشد.

3 دوره شیوع یا اوج حمله آفات و عوامل بیماری زا به پایان رسیده باشد.

4 فرصت کافی برای کامل شدن دوره رشد و نمو و باردهی محصول باقیمانده باشد.

در هر زمانی نمی توان اقدام به واکاری کرد. برخی از بذرها ممکن است در عمق بیشتری قرار گرفته باشند و در 
چند روز آینده جوانه بزنند. از سوی دیگر نمی توان واکاری را خیلی به عقب انداخت چون بین بوته های کاشت 
اولیه و واکار، اختالف رشد بروز خواهد کرد و اصاًل ممکن است شرایط اجازه محصول دهی به بوته های واکار را 

ندهد. تجربه در این زمینه بهترین مشاور و هدایت کننده است.

زمان مناسب واكاری

در منطقه شما واکاری مزرعه حبوبات را حدوداً چند روز بعد از کاشت انجام می دهند؟ چرا این مدت را کشاورزان 
منطقه انتخاب کرده اند؟

وقتی اختالف رشد گیاه اولیه و واکار زیاد باشد، گیاه واکاری 
شده در سایه اندازه گیاه اصلی قرار گرفته و از رشد باز می ماند.

اختالف گیاه اصلی و واکار نباید زیاد باشد.

تحقیق کنید
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نمره استاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی( نتایج 
ممکن

 شرایط عملکرد
)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...( مرحله کار ردیف

3 پایش مزرعه و گردآوری اطالعات درباره خطرات و 
تهدیدها و آخرین زمان جوانه زنی را انجام می دهد.

محل اجرا: مزارع حبوبات 
تجهیزات: نوشت افزار

منابع: اطالعات هواشناسی، 
تجربیات محلی، سفارشات 

هنرآموز، شواهد
زمان: 5 دقیقه

انتخاب زمان 
واکاری 22  تعیین زمان واکاری با درنظر گرفتن تهدیدهای رایج، در 

منطقه قابل قبول

1 زمان بدون توجه به گیاه و واقعیت ها، تعیین شده است.    غیر قابل 
قبول

تعیین زمان مناسب واکاری
مراحل انجام کار:

1ـ از مزرعه خود به طور منظم بازدید نمایید.
2ـ بخش هایی از مزرعه را که با گذشت حداقل 10 روز، جوانه زنی 

در آنها صورت نگرفته است، شناسایی کنید.
3ـ با بیلچه یا نوک شفره، الیه نازکی از خاک نقاط کاشت بدون 

رویش را کنار بزنید.
4ـ چنانچه با جوانه های در حال رویش برخورد نکردید، کاوش را تا 

رسیدن به بذر ادامه دهید. )حداقل 7ـ    5 سانتی متر(
کنید. تحلیل  هنرآموز  با مشورت  را  جوانه زنی  و  بذر  وضعیت  5  ـ 

)عدم جوانه زنی، حمله آفات، خشکیدگی و...(
6  ـ در مورد احتمال رویش بذر یا ناامیدی از آنها، قضاوت کنید.

7ـ صحت قضاوت خود را به تأیید هنرآموز برسانید.
8 ـ در مورد جوانه هایی که در حال خروج یا پس از خروج از زمین 

خسارت دیده اند، بررسی کنید.
9ـ در مورد احتمال ترمیم و جبران خسارت قضاوت کنید.

10ـ درستی قضاوت خود را به تأیید هنرآموز برسانید.
11ـ تهدیدهای رایج و معمول منطقه را مورد بررسی قرار دهید.

)اقلیمی، آفات و ...(
و  کارشناسان  از  را  رایج  تهدید های  بروز  زمان  شایع ترین  12ـ 

خبرگان بومی بپرسید.
13ـ نظر کارشناسان و خبرگان را در مورد پایان یافتن یا باقی بودن 

خطر تهدید به اطالع هنرآموز برسانید.
14ـ طول دوره رشد گیاه مورد کاشت )مانند لوبیا( و آخرین زمان 

مناسب کاشت آن را پیدا کنید.
15ـ یافته های خود را جمع بندی کنید.

16ـ تاریخ واکاری را تعیین کنید.
17ـ تاریخ تعیین شده را به تأیید هنرآموز خود برسانید.

 بررسی وضعیت رویش جوانه ها
برای تعیین زمان مناسب واکاری 

بذرها در ضمن خروج از خاک یا کمی پس از 
آن، ممکن است دچار آسیب جدی شوند.

فعالیت

ارزشیابی 
مرحله ای
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ضرورت آماده کردن بذر و نشا برای واکاری 
یکی از عوامل تعیین کننده در موفقیت عملیات واکاری، کاهش فاصله رشدی گیاه واکاری شده با گیاه کشت 

نخستین می باشد.

راهکارهایی که برای رسیدن به این هدف وجود دارد عبارت اند از:
1 تعیین دقیق زمان واکاری که قباًل تشریح گردید.

2 آماده کردن بذر برای کاشت.

فرایند جوانه زنی بذر به طور طبیعی مدتی طول می کشد. طول این مدت بر حسب نوع بذر و شرایطی که بذر در 
آن قرار گرفته است تفاوت می کند. در حبوبات این فاصله بین 5 تا 15 روز است.

با انجام اقداماتی می توان سرعت جوانه زنی را افزایش داد. به عبارت دیگر طول مدت جوانه زنی را به کمترین حد 
ممکن رساند. این اقدامات در بذرهای واکاری الزامی است. زیرا به طور طبیعی بذرهای واکاری شده از بذرهای 
اختالف 2 گروه  بکشد،  مثاًل 10روز طول  آنها هم  اگر جوانه زنی  روز عقب تر هستند.  15ـ10  تقریباً  نخستین 
گیاهان کشت نخست و واکاری شده به 25 ـ20 روز خواهد رسید. در این شرایط گیاهان واکاری شده ممکن است 

هرگز به حد گیاهان نخست نرسند.
از سوی دیگر ممکن است زمان رسیدگی آنها با شرایط نامساعد محیطی روبرو گردد. براین اساس آماده کردن 

بذرها برای واکاری به ترتیبی که جوانه زنی آنها در مدت کوتاهی اتفاق بیافتد، در بیشتر موارد ضروری است.

با روش هایی مانند خیساندن بذر و استفاده از گیاهچه یا نشا می توان اختالف گیاهان واکار را با گیاه کشت نخست کاهش داد.

در منطقه شما بذرهای واکار را چگونه آماده می کنند؟ تحقیق کنید
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آماده کردن بذر برای واکاری
مراحل انجام کار:

1ـ آماده به کار شوید.
2ـ بذرها را به مقدار نیاز، انتخاب کنید.

را  درشت تر  و  سالم  کاماًل  انواع  بذرها،  انتخاب  در  3ـ 
برگزینید.

4ـ بذرها را 48ـ24 ساعت در آب قرار دهید. )دمای آب 
حدود 30ـ 25 درجه سانتی گراد باشد(.
5  ـ هر 10ـ 8 ساعت آب را عوض کنید.

6  ـ با ظهور تندش )نیش( از بذر، عمل خیساندن را پایان 
ریشه چه،  نوک  خروج  و  بذر  پوسته  شکافتن  )به  دهید. 

تندش می گویند.(
7ـ از عملکرد خود گزارش تهیه و به هنرآموز ارائه دهید.

خیساندن بذر به مدت تعیین شده، جوانه زنی را 
تسریع می کند.

بهتر است خیساندن بذر تا زمان تندش یعنی شکافته شدن پوسته بذر و خروج 
نوک ریشه چه که کشاورزان اصطالحاً نیش زدن می گویند ادامه یابد نه بیشتر.

فعالیت

علت عوض کردن آب هنگام آماده کردن بذرها برای واکاری پس از هر 8 تا10 ساعت را پرس وجو کنید.

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

 شرایط عملکرد
)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...( مرحله کار ردیف

3 انتخاب و توزین بذر، خیساندن و آماده کردن 
بذر یا تولید نشاء

محل اجرا: آزمایشگاه زراعت
تجهیزات: ترازو، سطل،کیسه 

مواد: بذر حبوبات، آب 
منابع: کتاب ها، مقاالت، سایت، تجربیات 

محلی، مشاهدات عینی، سفارشات 
هنرآموز

زمان: 15 دقیقه

آماده سازی 
بذر برای 

واکاری
32 آماده کردن بذرهای جوانه دار به مقدار کافی قابل قبول

1 خیساندن ناقص و بذرها آماده نمی باشند. غیر قابل 
قبول

ارزشیابی 
مرحله ای

تحقیق کنید

آماده کردن بذر یا نشا برای واکاری:
برای آماده کردن بذر و نشا به ترتیب زیر عمل کنید.
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واکاری
با مناسب شدن شرایط آب و هوایی و خاک به ویژه از نظر رطوبت، اقدام به عملیات واکاری نمایید.

مراحل انجام کار:
1ـ آماده به کار شوید.

2ـ مقداری از بذر آماده شده را درون سطل همراه بریزید.
3ـ با بیلچه یا شفره، گوده کاشت را در نقاط هدف، ایجاد کنید.

4ـ عمق کاشت را نسبت به کاشت اولیه، کمتر )حدود 3 سانتی متر( انتخاب کنید.

5 ـ بذر را داخل گوده کاشت قرار دهید.
6  ـ روی گوده را پوشانیده و کمی  فشرده کنید.

7ـ عملیات واکاری بذر را به همین ترتیب ادامه دهید.
8  ـ در صورت امکان، از نشا برای واکاری استفاده نمایید. یعنی از نقاط پر تراکم 

گیاهان را با بیلچه برداشته و در جاهای کم تراکم بکارید.
9ـ به اطراف نشا کاشته شده، کمی فشار وارد کنید تا ارتباط ریشه با خاک 

برقرار گردد.
10ـ در پایان کار از اقدامات و یافته های خود گزارش تهیه کرده به هنرآموز 

خود ارائه دهید.
11ـ برای عملیات تکمیلی آماده شوید.

کاشت سطحی تر، خروج گیاه از خاک را به جلو می اندازد.

طوری خم و راست شوید که به ستون فقرات شما آسیبی نرسد.

 کاشت نشا در واکاری، رشد و نمو را
تسریع می کند.

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

 شرایط عملکرد
)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...( مرحله کار ردیف

3 انتخاب وسایل، کاشت و پوشیدن بذر و فشرده کردن آنها 
را انجام دهد.

محل اجرا: مزارع حبوبات 
تجهیزات: بیل، بیلچه، شفره، 

مواد: بذور یا نشا
منابع: تجربه محلی، مشاهدات 

عینی، سفارشات هنرآموز
زمان: 30 دقیقه

انجام واکاری 42 واکاری بدون آسیب به جوانه ها و کامالً منظم و در حد 
استاندارد، و پوشش و فشرده سازی به دقت انجام می شود.

قابل 
قبول

1 واکاری با شاخص های استاندارد مغایرت داشته 
و غیریکنواخت می باشد.

غیر قابل 
قبول

فعالیت

توجه 

دقت کنید

ارزشیابی 
مرحله ای
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نمره استاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی( نتایج 
ممکن

 شرایط عملکرد
)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...( مرحله کار ردیف

3 پس از واکاری مرمت و ترمیم نهرها را انجام  دهد سپس 
آبیاری و هدایت آب را انجام می دهد.

محل اجرا: مزارع حبوبات 
تجهیزات: بیل، سیفون

مواد: کلش، مشمع، آب کشاورزی
منابع: تجربیات محلی، مشاهدات 

عینی، سفارشات هنرآموز
زمان: 60 دقیقه

عملیات 
تکمیلی 52 پس از کاشت، آبیاری مناسب را انجام می دهد. قابل قبول

1 عدم آبیاری مزرعه در موقع مناسب یا به صورت 
غیر یکنواخت 

غیر قابل 
قبول

یکی از عملیات مهم تکمیلی پس از واکاری، آبیاری است. قبل از آبیاری باید جوی ها مورد بررسی و در صورت نیاز، اصالح 
و بازسازی شوند. بندها و میان بندها و سایر مسیرهای داخل مزرعه نیز باید مورد بررسی و در صورت نیاز، بازسازی شوند.

عملیات تکمیلی پس از واكاری

آبیاری مزرعه پس از واکاری
مواد و ابزار مورد نیاز: آب زراعی، بیل، کلش

مراحل انجام کار:
1ـ آماده به کار شوید.

2ـ جوی های اصلی و فرعی را مورد بررسی و در صورت 
لزوم بازسازی کنید.

3ـ جویچه و پشته داخل مزرعه را بررسی و بازسازی کنید.
4ـ آب را به زمین یا مزرعه هدایت کنید. تا حد امکان از 

سیفون استفاده کنید.
5  ـ توزیع آب در تمام جویچه یکنواخت و تا حد امکان 

آهسته انجام گیرد )تا ایجاد فرسایش ننماید(.
6  ـ اگر از سیفون استفاده نمی کنید، برای تنظیم جریان آب در بندها و میان بندها از کاه و کلش استفاده کنید.

7ـ مدت آبیاری را تا حدی انتخاب کنید که نم)خیساب( به سطح پشته ها برسد.
8  ـ مراقب باشید هرگز آب روی پشته ها و مرزها را نگیرد یا در کشت کرتی آب روی گیاه را نپوشاند.

9ـ در پایان کار، جریان آب را قطع کنید. مراقب باشید آب به هدر نرود.

10ـ ابزار و وسایل را تمیز کرده و تحویل دهید.
11ـ ضمن پاکسازی محیط عملیات، به نظافت فردی خود بپردازید.

12ـ از اقدامات و عملیات خود گزارش تهیه و ارائه دهید.

با استفاده از سیفون، توزیع آب دقیق تر و یکنواخت تر می شود

فعالیت

برای مهار یا تنظیم جریان آب، هرگز از خاک استفاده نکنید و استفاده از نایلون را به حداقل 
برسانید.

دقت کنید

در مورد چگونگی مدیریت زه آب سطحی با هنرآموزان خود مشورت کنید. توجه 

ارزشیابی 
مرحله ای
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 شرح کار:
1ـ تعیین نقاط کم تراکم

2ـ تعیین زمان واکاری
3ـ آماده کردن بذر

4ـ کاشت بذر
5ـ آبیاری 

استاندارد عملکرد:
واکاری و انجام عملیات تکمیلی مزرعه حبوبات با استفاه از بیل، شفره یا بیلچه

شاخص ها:
1ـ بررسی وضع تراکم و وضعیت رویش مزرعه، اندازه گیری ردیف ها و مساحت یابی نقاط نیاز به واکاری، مقایسه با جداول استاندارد، محاسبه بذر 
2ـ پایش مزرعه، استخراج تاریخ خاک آب، ارزیابی آخرین زمان جوانه زنی، مقایسه با جداول استاندارد، بررسی تهدیدها، محاسبه و تعیین زمان واکاری

3ـ انتخاب بذر، توزین بذر، خیساندن بذر، جوانه دار کردن بذر
4ـ انتخاب وسیله، گوده برداری یا ایجاد شیار،کاشت بذر، پوشش بذر، فشرده سازی

5 ـ بازنگری کانال های آبی، مرمت و ترمیم کانال ها، هدایت و توزع آب، تنظیم گوشه ها، کنترل سطح بندها، تنظیم جریان آب، آبیاری، قطع جریان آب

شرایط انجام کار:
1ـ محل اجرا: مزرعه حبوبات

2ـ مواد: بذر، آب، کیسه، مشمع، کلش
3ـ منابع: اطالعات و جداول و استانداردهای بذور حبوبات

زمان: 240 دقیقه

ابزار و تجهیزات:
بیل، شفره، بیلچه، سطل، پارچه یا کیسه، فوکا، ترازو، متر، لباس کار، سیفون آبیاری، بذر، کیسه، مشمع، کلش

معیار شایستگی:

نمره هنرجو ٭حداقل نمره قبولی از 3مرحله کارردیف

............1انتخاب زمان واکاری1

............1تعیین نقاط نیاز به واکاری2

............2آماده سازی بذر یا نشا3

............2انجام کاشت مجدد4

............1عملیات تکمیلی5

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
و  ایمنی  بودن/  اجتماعی  ـ  ریاضی  و  محاسبه  ـ  تصمیم گیری  غیرفنی:  شایستگی های 
بهداشت: خود فرد )رعایت نکات بهداشتی و ایمنی درخصوص به کارگیری بذر ضدعفونی 
شده، گرمازدگی( / توجهات زیست محیطی: افزایش پوشش گیاهی ـ پرهیز از هدر دادن 

منابع / نگرش: وقت شناسی ـ حسابگری 

2............

.........میانگین نمرات

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

ارزشیابی شایستگی واكاری
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مقدمه

● آیا هر چه تعداد گیاهان یک مزرعه افزایش یابد، عملکرد هم افزایش خواهد یافت؟
● آیا باید تمام گیاهان رویش یافته در یک مزرعه را نگه داشت؟

● آیا ممکن است افزایش بیش از حد تعداد گیاهان در واحد سطح، باعث کاهش عملکرد و کیفیت محصول 
گردد؟

● چرا برخی از کشاورزان به طور عمدی تعداد بذر بیشتری در زمین می کارند؟
● آیا هر زمانی می توان اقدام به حذف گیاهان مازاد نمود؟

گاهی به دالیل گوناگونی که شما آنها را در این واحد یادگیری، مطالعه خواهید کرد، تعداد گیاهان رویش 
یافته در یک مزرعه، خیلی بیشتر از حد مناسب یا مطلوب می گردد. در این شرایط، تراکم گیاهی بیشتر شده 
و بین گیاهان برای جذب آب، عناصر غذایی و سایر عوامل، رقابت شروع خواهد شد. رقابت بین گیاهان منجر 
به ضعیف شدن آنها و کاهش عملکرد خواهد شد. کشاورزان باتجربه پس از اطمینان از رفع خطرات احتمالی 
یا تهدید ها و قبل از شروع رقابت، اقدام به حذف گیاهان مازاد بر تراکم مطلوب می کنند. به این عمل، تنک 
می گویند. در این واحد یادگیری با زمان، روش و مراحل تنک آگاه شده و قادر به انجام درست آن خواهید شد. 

استاندارد عملکرد

هنرجو با توجه به تراکم تعیین شده در نقاط پر تراکم بوته های اضافی را حذف و تراکم مطلوب را در مزرعه 
ایجاد نماید.

واحد یادگیری 9 

شایستگی تنک دستی



131

مراقبت از بوته

در کشاورزی نوین از ماشین های کاشت یا کارنده های دقیق و همچنین از روش های جدید مانند کاشت نواری 
بذر، کاشت بذرهای پوشش دار، نشاکاری و ... استفاده می شود. بنابراین در این نوع کشاورزی عملیات تنک کردن 
گیاهان زراعی وجود ندارد یا بسیار نادر است. اما در کشاورزی رایج کشور ما و بسیاری از کشورهای دیگر به دلیل 

کاشت بذر به مقدار بیش از حد مورد نیاز، همچنان این عملیات ضروری است.
کاشت بذر به مقدار بیش از حد مورد نیاز، ممکن است آگاهانه یا ناآگاهانه باشد. یک کشاورز گاهی آگاهانه بذر 
بیشتری می کارد زیرا از رویش تمام بذرهای خود اطمینان ندارد یا اینکه برحسب شرایط نامناسب محیطی مانند 
تگرگ یا خسارات آفات، احتمال می دهد تعدادی از جوانه ها از بین بروند. در حالی که گاهی کاشت بیش از حد بذر 
به دالیلی همچون تنظیم نبودن ماشین کارنده یا خبره نبودن فرد بذرپاش یا بذرکار، به طور ناخواسته اتفاق می افتد. 
تنک کردن دقیقاً برعکس واکاری است اما هدف هر دو عملیات یکی بوده و آن هم رساندن مزرعه به حد تراکم مطلوب 

است. به بیان دیگر تنک کردن مزرعه یعنی حذف بوته های مازاد و رساندن مزرعه به حد تراکم مطلوب است.
پس از رویش مزرعه و برطرف شدن خطرات و تهدیدهای احتمالی، تنک کردن بوته های اضافی الزامی است. زیرا 
عملکرد مزرعه در تراکم باالتر همانند تراکم پایین تر از حد مطلوب، به شدت کاهش می یابد. این کاهش عملکرد 
در گیاهانی مانند حبوبات که هدف از پرورش آنها تولید دانه می باشد به مراتب بیشتر از گیاهان علوفه ای است.

تنک كردن

بخش هایی از مزرعه که تعداد بوته در واحد طول )در کشت ردیفی یا خطی( یا در واحد سطح )کشت درهم( 
زیاد به نظر می رسند، باید شناسایی گردند. آنگاه با شاخص های استاندارد یا همان تراکم مطلوب برای رسیدن 

به حداکثر عملکرد، مقایسه گردند.

تراکم بوته)1000 بوته در ایکر(
نمودار رابطه تراکم بوته با عملکرد دانه

)یعنی  متریک  به  دستگاه  واحد ها  تبدیل  از  پس 
تراکم  و  هکتار  در  کیلوگرم  برحسب  عملکرد 
تجزیه  را  مقابل  نمودار  هکتار(،  در  تعداد  برحسب 

و تحلیل کنید.

شما چه تعداد بوته در هکتار بر اساس این نمودار فرضی انتخاب می کنید؟ چرا؟ پاسخ دهید

به جز آنچه مثال زده شد، چه شرایط یا عواملی باعث کاشت بذر به مقدار یا تعداد بیش از حد مطلوب به 
صورت آگاهانه و یا ناخواسته می شود؟ عوامل را به تفکیک، لیست کرده و در مورد هر یک گفتگو کنید.

تحلیل کنید

گفت وگو 
کنید

نمودار رابطه تراکم بوته با عملکرد دانه

ر(
یک

درا
ل 

وش
ه )ب

دان
رد 

لک
عم

تراکم بوته )1000 بوته درایکر(
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تعیین مناطق پرتراکم )نیازمند به تنک(
مراحل انجام کار:

1ـ همراه هنرآموز خود به مزرعه وارد شوید.)زمان بازدید را 
ـ 12 روز پس از کاشت انتخاب کنید(. به طور معمول 15 

2ـ  وضعیت رویش را در قسمت های مختلف مزرعه بررسی کنید.
3ـ تعداد بوته روییده در واحد طول یا واحد سطح را شمارش 

کرده و با تراکم مناسب هر گیاه در هر روش مقایسه کنید.
4ـ در مورد وضعیت تراکم و ضرورت عملیات تنک تصمیم گیری 
کنید. در تصمیم گیری نظرات تمام افراد گروه را دخالت دهید.

5 ـ تصمیم خود را به اطالع هنرآموز برسانید. با نظر ایشان تصمیم خود در 
مورد نیاز یا عدم نیاز به تنک کردن را، نهایی کنید.

6  ـ اقدامات و یافته های خود را ثبت و گزارش نمایید.

تراکم بیش از حد گیاهان در واحد سطح نامطلوب است.

تراکم  و  تراکم موجود  بین  از 5 درصد(  )کمتر  اختالف جزئی 
مطلوب، قابل صرف نظر است.

در تراکم زیاد، گیاهان ضعیف می شوند.

اگر برای کاشت لوبیا قرمز تیپ رونده مانند رقم صیاد، الگوی 7/5×50 سانتی متر و تیپ ایستاده مانند اختر 
و درخشان الگوی 5 ×60 سانتی متر پیشنهاد شده باشد، در بررسی وضعیت رویش گیاهان برای تعیین 
ضرورت تنک مشخص شد که تعداد بوته در مترمربع در تیپ های رونده 33 بوته و تیپ های ایستاده 35 

بوته می باشد. مشخص کنید:
 1ـ تراکم موجود در هر تیپ چند درصد با تراکم مطلوب تفاوت دارد؟

ـ  در کدام تیپ نیاز به تنک می باشد؟ چرا؟ 2

فعالیت

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

 شرایط عملکرد
)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...( مرحله کار ردیف

3
پایش مزرعه ـ اندازه گیری تعداد بوته ـ 

مقایسه با جدول استاندارد ـ تعیین نقاط و 
مساحت آن اندازه گیری شود

باالتر از 
حدانتظار محل اجرا: مزارع حبوبات 

تجهیزات: نوشت افزار، متر، ماشین حساب
منابع: اطالعات، جداول و استاندارد ها

زمان: 5 دقیقه

تعیین 
محل های 

تنک کردن 
 12 نقاط نیازمند به تنک مشخص و 

مساحت سنجی شده است. قابل قبول

1 نقاط نیازمند به تنک مشخص نشده است.   غیرقابل 
قبول

ارزشیابی 
مرحله ای

دقت کنید

محاسبه 
کنید
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به طور معمول تنک کردن در یک نوبت انجام می شود، اما گاهی در دو نوبت نیز انجام می شود. تنک اول پس از 
جوانه زنی یعنی زمانی که خطرات مربوط به درون خاک تمام شده و گیاه خود را به سطح خاک رسانده است، 

صورت می گیرد. گیاه در این زمان در مرحله برگ های لپه ای تا 2 برگی می باشد.
تنک دوم زمانی است که تهدیدات یا خطرات اقلیمی یا جوی مانند تگرگ، یخبندان، سرما، حمله آفات و عوامل 
بیماری زا و ... به طور اطمینان بخشی پایان یافته باشد. گیاهان در زمان تنک دوم در مرحله 4ـ2 برگی می باشند.
هر چند در تمام مراحل ممکن است عوامل و شرایطی گیاه را تهدید کنند، اما بیشترین خطرها قبل از مرحله 4 برگی 
است. از سوی دیگر بعد از این مرحله گیاه به حدی از توانمندی رسیده است که با اقدامات به زراعی و حمایتی )کود دهی، 

سم پاشی، آبیاری( می تواند تا حدی اثرات بسیاری از عوامل زیان آور را تحمل یا برخی خسارت ها را جبران کند.
عالوه بر این باقی ماندن گیاهان در کنار هم بعد از این مرحله باعث ایجاد رقابت از یک سو و تخلیه عناصر غذایی و 

آب مزرعه از سوی دیگر می شود.

تعیین زمان تنک کردن هر گیاه در هر منطقه هم زمان است با پایان تهدید یا خطری که کشاورز به خاطر آن، 
بذر بیشتری کاشته بود. مثاًل ظهور جوانه در سطح زمین، نشان دهندۀ عبور آن از خطرات داخل خاک است.

شرایط اقلیمی نیز وضعیت باقی بودن یا برطرف شدن بسیاری از تهدیدها را نشان می دهد. البته درک آن نیاز 
به تجربه و تعقل دارد. 

تعیین زمان تنک کردن مزرعه
مراحل انجام کار:

1ـ به طور مرتب به مزرعه خود سرکشی کنید )پایش وضعیت رویش گیاهان(.
2ـ کامل شدن جوانه زنی را بررسی کنید.

3ـ نظر جمع بندی شده گروه را به هنرآموز خود اعالم کنید.
4ـ در صورت تأیید هنرآموز، این زمان را به عنوان زمان تنک اول تعیین کنید.

5  ـ پس از تنک اول، سرکشی و پایش مزرعه را ادامه دهید.
6  ـ خطرات رایج منطقه در مورد حبوبات را بررسی کنید.

پس از جوانه زنی تا حداکثر 2 برگی، اولین تنک انجام می گیرد. در مرحله دوم تنک، گیاهان حدود 4ـ2 برگ حقیقی دارند.

● در منطقه شما عملیات تنک کردن در چند نوبت و هر نوبت در چه زمانی صورت می گیرد؟
● این زمان چگونه تعیین می گردد؟

تحقیق

فعالیت
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عالوه بر نوع تهدیدها، زمان وقوع، به خصوص زمان اوج خسارت را پرسش کنید.

از  یکی  به عنوان  را  تهدیدکننده  عوامل  اوج خسارت  مرحله  از  عبور  7ـ 
مالک های تعیین زمان تنک دوم در نظر بگیرید.

8  ـ به طور معمول رسیدن گیاه به مرحله 4ـ2 برگی و در شرایط خاص 6 
برگ حقیقی را نیز به عنوان معیار دیگر در نظر بگیرید.

9ـ شرایط جوی و زراعی مناسب و به خصوص بارندگی و نوبت آبیاری را، 
به عنوان شاخص دیگر در نظر داشته باشید.

10ـ معیارها یا مالک تعیین زمان تنک را جمع بندی کنید.
11ـ با تأیید هنرآموز، زمان تنک دوم را اعالم کنید.

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

 شرایط عملکرد
)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...( مرحله کار ردیف

3
پایش مزرعه ـ تعیین آخرین زمان 

جوانه زنی در مزرعه ـ تعیین تهدیدها و 
تعیین زمان تنک کردن با توجه به شرایط

باالتر از 
حدانتظار محل اجرا: مزارع حبوبات 

تجهیزات: نوشت افزار، سایت، رایانه
منابع: اطالعات، جداول و استانداردها، تجربه 

محلی و کارشناسی، اینترنت، هنرآموزان
زمان: 5 دقیقه

 
زمان انتخاب  
تنک کردن

2 2 زمان تنک مطابق با استانداردهای گیاه و 
شرایط منطقه در نظر گرفته شده است. قابل قبول

1 زمان تنک به دلیل فنی یا اقلیمی، 
نامناسب است.  

غیر قابل 
قبول

تنک کردن روش های مختلفی دارد. در یک تقسیم بندی کلی، این روش ها به دو گروه بزرگ تقسیم می شوند.
1 روش های دستی

2 روش های مکانیزه

روش های دستی خود به دو نوع تقسیم می شوند:
1 بدون استفاده از ابزار: 

این روش معموالً در مرحله اول تنک کردن مزرعه های کوچک که تراکم جوانه های نورسته اجازه استفاده از ابزار 
را نمی دهد، کاربرد دارد.

در این بررسی از تجربه کارشناسان و خبرگان حبوبات کار محلی استفاده کنید. توجه 

دقت کنید

پس از تنک انجام آبیاری ضروری می باشد، بنابراین در تعیین زمان تنک، به این مهم توجه کنید. توجه 

ارزشیابی 
مرحله ای
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چگونه می توان ماشینی را ساخت که به صورت تصادفی عمل تنک در مزرعه کوچک را انجام دهد؟  خالق
باشید

1 تنک مکانیزه تصادفی:

در این روش واحد عمل کننده ماشین به صورت تصادفی به فاصله 
و  گذاشته  باقی  فاصله  یک  10 سانتی متر،  هر  مثاًل  تنظیم  قابل 
بقیه سطح خاک را می تراشد. این روش اغلب مطلوب نیست چون 
آن  کیفیت  بر حسب  گیاهان  و حفظ  در حذف  انتخابی  هیچ گونه 
صورت نمی گیرد و اصوالً ممکن است در آن فاصله نگه داشته شده 

گیاهی نباشد یا چند گیاه چسبیده به هم باشد.
2 تنک مکانیزه هوشمند:

بوته های  هوشمند،  و  دقیق  ماشین های  از  استفاده  با  روش  این  در 
مناسب گزینش شده و به فاصله نسبتاً مناسب نگه داشته می شوند و 

سایر بوته ها، حذف می گردند.

 ماشین تمام خودکار هوشمند، عمل تنک 
مکانیزه را بسیار دقیق انجام می دهند.

2 با استفاده از ابزار:

در این روش با استفاده از ابزارهایی چون: چاقو، اره کارد و به ویژه شفره، تنک دوم را در مزرعه های کوچک، انجام می دهند.

روش مکانیزه نیز به دو نوع تقسیم می شود:

تعیین روش تنک کردن
مراحل انجام کار:

1ـ سطح زیر کاشت یک مزرعه را در نظر بگیرید.
2ـ به روش کاشت مزرعه توجه کنید.

3ـ  برای مزرعه های بزرگ با کشت خطی یا ردیفی، تنک مکانیزه را پیشنهاد دهید.

4ـ برای مزرعه بزرگ با کشت درهم، نوع گیاه را مشخص کنید.

5  ـ برای مزارع کوچک، روش تنک دستی را انتخاب کنید.

فعالیت

دقت کنید برای تعیین نوع ماشین تنک کننده امکانات منطقه را بررسی کنید.

● برای تنک غالت ریز دانه )گندم، جو، چاودار، یوالف و ...( روش چراندن سریع گوسفندان را 
از مرحله پنجه زنی، پیشنهاد دهید.

● برای گیاهان علوفه ای )یونجه، شبدر، اسپرس( روش دندانه زدن را پیشنهاد دهید.

بیشتر
بدانید
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تنک کردن یک فعالیت دقیق بوده و نیازمند به دقت همراه با صبر و شکیبایی است. پس از تعیین زمان و روش، 
با درک ضرورت و اهمیت تنک کردن، اقدام به تنک نمایید.

6  ـ به مرحله رشدی گیاه توجه کنید.
● در مرحله جوانه )برگ ها لپه ای( روش تنک بدون ابزار را انتخاب کنید.

● در مرحله 4ـ2 برگی روش تنک با ابزار دستی را انتخاب کنید.
7ـ انتخاب و پیشنهادهای خود را در گروه، جمع بندی کنید.

8  ـ نتایج جمع بندی را به هنرآموز خود ارائه دهید.
9ـ پس از رعایت نظرات هنرآموز، تصمیم نهایی را بگیرید.

10ـنتایج را در دفتر گزارش ثبت و ارائه کنید.

تنک کردن مزرعه
مراحل انجام کار:

1ـ با کامل شدن مرحله جوانه زنی در شرایط مناسب جوی 
همراه هنرآموز خود به مزرعه بروید.

2ـ چگونگی خروج جوانه ها )از نظر تعداد( قسمت های مختلف 
مزرعه را مورد بررسی قرار دهید.

3ـ در نقاط پرتراکم )تراکم بیش از حد مطلوب( جوانه های 
قوی تر و شاداب تر را شناسایی کنید.

4ـ جوانه های ضعیف مازاد را حذف کنید.

5  ـ مرحله دوم تنک را در زمان تعیین شده شروع کنید.
زیر  از  را  تراکم مطلوب  بر  مازاد  بوته های  تمام  با شفره،  6  ـ 

محل طوقه، قطع کنید.

فعالیت

● تعداد جوانه ها در این مرحله برحسب نظر هنرآموز 50 تا 100 درصد بیشتر از تراکم مطلوب باشد.
● رطوبت مزرعه موقع تنک کردن، در حد گاو رو باشد.

دقت کنید

● حذف به صورت ریشه کنی یا قطع کردن از ناحیه زیر طوقه باشد.
● تا حد ممکن گیاهان را با فاصله ای به اندازه نصف فاصله نهایی حذف کنید. مثالً اگر فاصله مطلوب گیاهان 

10 سانتی متر توصیه شده است، حدود هر  5 سانتی متر یک جوانه باقی گذاشته و بقیه حذف گردد.
● مراقب باشید موقع حذف گیاه مازاد، به گیاه اصلی صدمه ای وارد نشود.

توجه 

تنک شدهتنک نشده 

فعالیت
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همراه تنک و یا پس از آن، بایستی اقداماتی صورت گیرد. این اقدامات برای بهبود اثر تنک یا برای حفظ شرایط 
مزرعه می باشد.

برخی از این عملیات عبارت اند از:
1 ادغام یا انجام هم زمان این عملیات با سایر عملیات مانند: وجین، واکاری، سله شکنی، نه تنها ممکن بلکه 

ضروری می باشد. هرچند انجام آنها به صورت هم زمان یا توأمان، نیاز به مهارت دارد اما با تکرار و تمرین می توان 
به سرعت به آن دست یافت. کشاورزان خبره اغلب این عملیات ها را هم زمان انجام می دهند. با این روش از وقت 

و توانمندی ها استفاده بهینه شده و به خاک مزرعه، کمتر فشار وارد می شود.

7ـ گیاهان حذف شده را در سطح مزرعه باقی بگذارید. )وجود 
پوشش به ویژه از جنس مواد آلی از تبخیر جلوگیری می کند.(

برابر  باقیمانده دقیقاً  انتظار نداشته باشید فاصله گیاهان  8  ـ 
الگو باشد. تا 10 درصد اختالف، قابل قبول است.

9ـ یافته ها و عملکرد خود را ثبت و به تأیید هنر آموز خود برسانید.

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

 شرایط عملکرد
)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...( مرحله کار ردیف

3 انتخاب وسایل و روش تنک کردن ـ تعیین وضعیت 
رطوبتی خاک و انتخاب جوانه ضعیف و حذف آنها

باالتر از 
حدانتظار محل اجرا: مزارع حبوبات 

تجهیزات: بیلچه، شفره
منابع:تجربیات، شواهد مشابه، 

سفارشات هنرآموز
زمان: 30 دقیقه

انجام 
تنک کردن 32 تنک کردن دقیق و فواصل گیاهان در حد استاندارد 

می باشد. قابل قبول

1 عدم تنک مزرعه  غیر قابل 
قبول

اغلب تنک با وجین به صورت هم زمان صورت می گیرد و در بسیاری از موارد، سله شکنی هم با آن ادغام می شود.

گیاهان تنک شده به درون جوی ریخته شده اند

ارزشیابی 
مرحله ای
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ترجمه و تحلیل کنید:

پشته ها و مرزها باید قبل ورود آب ترمیم 
شوند تا موقع آبیاری دچار مشکل نشویم

با ساماندهی بقایا، از آن استفاده بهتری کنید.

انجام عملیات پس از تنک
ابزار و وسایل مورد نیاز: آب زراعی، کلش یا مشمع، بیل

مراحل انجام کار:
1ـ آماده به کار شوید. )پوشیدن لباس کار، گرفتن ابزار و وسایل ...(

2ـ مسیرهای آب در سطح مزرعه و منتهی به مزرعه را پاک سازی کنید.
3ـ نقاطی از مسیر یا انهار که نیازمند به بازسازی هستند را به دقت بازسازی نمایید.

مسیر جریان آب باید بدون علف هرز و هر گونه گرفتگی باشد.

2 مرتب کردن سطح مزرعه )جوی ها، پشته ها و ...( که در اثر کار 
ممکن است تغییراتی در آنها ایجاد شده باشد.

نیاز،  صورت  در  و  بررسی  مزرعه  زهکشی  و  آبیاری  جوی های   3
بازسازی شوند.

4 هماهنگی برای نوبت آب )حق آبه( زیرا پس از تنک کردن انجام آبیاری ضروری است.
5 ساماندهی بقایا به ترتیبی باشد که برای جریان سطحی آب، ایجاد مشکل نکند.

فعالیت

تحلیل کنید
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4ـ با هماهنگی هنرآموز، آب را وارد مزرعه کنید.
5  ـ مقدار جریان آب را در واحد های آبگیر )کرت، جویچه ، ...( به ترتیبی تنظیم کنید که ایجاد فرسایش نکند.

 

6  ـ آبیاری را تا نم کشیدن سطح پشته ها ادامه دهید.
7ـ در توزیع آب با سایر گروه ها همکاری کنید.

8  ـ از هدر رفتن آب با جدیت تمام پیشگیری کنید.
9ـ با تأیید هنرآموز، آبیاری را پایان دهید.

10ـ  در پایان کار هر نوع پسماندی را از محیط مزرعه پاکسازی و ساماندهی کنید.
 11ـ ضمن تمیز کردن و تحویل دادن ابزار و وسایل، به نظافت شخصی خود بپردازید. 

 12ـ یافته ها و اقدامات خود را ثبت و گزارش نمایید.

انجام آبیاری پس از تنک ضروری است.

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

 شرایط عملکرد
)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...( مرحله کار ردیف

3
ترمیم و پاکسازی جوی ها ـ تشخیص این عملیات با 
سایر عملیات ها مانند وجین و … و سپس آبیاری 

مزرعه
محل اجرا: مزارع حبوبات 

تجهیزات: بیل، سیفون
مواد: کلش، مشمع، آب کشاورزی

منابع: تجربیات منطقه ای، 
مشاهدات عینی، سفارشات هنرآموز

زمان: 30 دقیقه

عملیات 
تکمیلی 4

2 مسیرهای جریان آب مرتب و آبیاری به درستی انجام 
شده باشد. قابل قبول

1 عدم آبیاری یا آبیاری نامناسب غیر قابل 
قبول

ارزشیابی 
مرحله ای
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شرح کار:
1ـ تعیین مناطق پرتراکم
2ـ انتخاب زمان های تنک

3ـ فرایند تنک
4ـ عملیات تکمیلی

استاندارد عملکرد:
تنک و انجام عملیات تکمیلی مزرعه حبوبات با استفاده از بیل، شفره یا بیلچه

شاخص ها:
1ـ مشاهده و بررسی وضعیت رویش مزرعه، اندازه گیری تعداد بوته ها در ردیف، مقایسه با استاندارد، مشخص کردن نقاط

2ـ پایش مزرعه، تعیین و کنترل آخرین زمان جوانه زنی در مزرعه، مقایسه با استانداردها، بررسی و ارزیابی تهدیدها، بررسی مرحله رشدی گیاه، 
تعیین زمان های تنک

3ـ انتخاب روش، انتخاب ابزار، وضعیت رطوبتی خاک، انتخاب جوانه های ضعیف و ریشه کنی جوانه ضعیف، رعایت کنترل فواصل مطابق استاندارد
4ـ تشخیص اجرای توأم با وجین، مرتب کردن جوی ها و ردیف ها، ترمیم و بازسازی انهار و بندها، جمع آوری و خارج کردن بقایای گیاهی، 

آبیاری، تنظیم جریان آب، قطع آب

شرایط انجام کار:
1ـ محل اجرا: مزرعه حبوبات )گیاه در مراحل 2 تا 4 برگی تا حداکثر 6 برگی(

2ـ مواد: آب کشاورزی، مشمع، کلش
3ـ منابع: اطالعات و جداول و استانداردهای بذر حبوبات

زمان: 240 دقیقه

ابزار و تجهیزات:
بیل ـ بیلچه ـ شفره ـ متر ـ لباس کار

معیار شایستگی:

نمره هنرجو*حداقل نمره قبولی از 3مرحله کارردیف

.............1تعیین محل های تنک کردن    1

.............1انتخاب زمان تنک کردن2

.............2انجام تنک کردن3

.............1عملیات تکمیلی4

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
تجهیزات/ و  مواد  مدیریت  ـ  زمان  مدیریت  ـ  تصمیم گیری  غیرفنی:  شایستگی های 

ایمنی و بهداشت: خود فرد )رعایت نکات ایمنی و بهداشتی درخصوص گزش جانوران 
و گرمازدگی( / توجهات زیست محیطی: حداقل آسیب به گیاه اصلی و خاک / نگرش: 

دقت ـ آینده نگرش

2.............

.............میانگین نمرات

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

ارزشیابی شایستگی تنک كردن دستی
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مراقبت از بوته

مقدمه

● آیا گیاهان در همۀ شرایط ایستاده و به اصطالح افراشته باقی می مانند؟
● آیا ممکن است باد باعث افتادگی یا شکستگی بوته گردد؟

● چرا باید بین وزن شاخ و برگ)تاج( گیاه با ریشه آن تناسبی وجود داشته باشد؟
● چرا برخی از نهال ها را به قیم متصل می کنند؟

● آیا تاکنون غده سیب زمینی دیده اید که بخشی از آن سبز رنگ باشد؟
● آیا تاکنون شاهد بیرون افتادن ریشه گیاهی بوده اید؟

● چگونه می توان مانع از افتادن یا خوابیدن گیاهان شد؟

گیاه ممکن است به عللی مانند: بلندی قامت، سنگینی شاخ و برگ، سطحی یا محدود بودن توسعه ریشه، یا تحت 
تأثیر عواملی مانند: شدت جریان آب و باد، مصرف بی رویه برخی از کود ها، آسیب برخی از آفات و عوامل بیماری زا 
و غیره، قادر به ایستادگی نبوده و ریشه کن شده یا اینکه از ساقه خمیده و حتی شکسته شود. خوابیدگی بوته یا 
شکستگی ساقه خسارت سنگینی به مزرعه و تولیدکننده وارد خواهد ساخت. برای پیشگیری از این نوع خسارات، 
به پای بوته ها، خاک می دهند. سایر محاسن عملیات خاک دهی پای بوته همچنین زمان، روش و تجهیزات خاک 

دادن پای بوته موضوع این واحد یادگیری می باشد. 

استاندارد عملکرد

هنرجو پس از اتمام این واحد یادگیری، به اهداف و ضرورت خاک دهی پای بوته، پی برده و در زمان 
مناسب به روش های مطلوب اقدام به خاک دهی پای بوته نماید.

واحد یادگیری 10 

شایستگی خاک دهی پای بوته
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خاک دهی

یکی دیگر از عملیات مهم مرحله داشت در بیشتر گیاهان از جمله گیاهان زراعی، خاک دهی پای بوته ها است. با 
این عملیات همان گونه که از نام آن بر می آید، به پای بوته یا اطراف گیاه، خاک داده می شود.

به طورکلی در ساختار برخی از گیاهان عواملی مانند شاخ و برگ نسبتاً زیاد، تعداد و وزن میوه، بلندی ساقه، 
باریکی ساقه، سطحی بودن ریشه یا محدود بودن پراکنش ریشه، ممکن است باعث خمیدگی یا حتی افتادگی 

آنها شود. بنابراین خاک دهی پای بوته از عملیات ضروری محسوب می شود.

مهم ترین هدف های خاک دهی پای بوته عبارت اند از:
1  افزایش توان ایستادگی گیاه )در گیاهان ساقه بلند افراشته(

2   افزایش خاک در دسترس ریشه گیاه زراعی که روی مقدار و کیفیت محصول مؤثر خواهد بود.

3 جلوگیری از آلوده شدن میوه با آب و ِگل کف جوی ها )مثاًل لوبیا، گوجه فرنگی و ...(

با افزایش حجم خاک در دسترس به ویژه در گیاهانی مانند سیب زمینی و بادام زمینی، عملکرد و مرغوبیت محصول افزایش می یابد.

 احتمال افتادگی یا خوابیدن گیاهان با شاخ و برگ )تاج( بزرگ و سنگین به ویژه در شرایط غرقابی یا آب گرفتگی بسیار زیاد است.

با خاک دهی پای بوته، مانع از افتادن گیاه و محصول آن به درون جوی و آلودگی محصول می شوند.
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بر این اساس اغلب یک نوبت و در برخی گیاهان دو یا سه نوبت خاک دهی پای بوته معمول می باشد.
خشکی  تنش  این  می دهند.  خشکی  مدتی  آبیاری،  مرتبه  دو  تا  یک  از  پس  گیاهان،  از  بسیاری  زراعت  در 

مدیریت شده نقش مهمی  در رشد و توسعه ریشه گیاهان دارند.
خاک دهی پای بوته در پایان دوره تنش )حدود 4ـ2 هفته( و پس از سله شکنی و اغلب همراه با کود دهی به 
گیاه، صورت می گیرد. اما عواملی مانند جابه جایی غیرطبیعی خاک پای بوته ها، بیرون زدن ریشه ها یا غده ها و ... 

ممکن است زمان خاک دهی را کمی تغییر دهد یا خاک دهی دیگری را ایجاب کند.

5 تحریک رشد و حفاظت اندام سطحی و زیرسطحی )ریزوم، استولون، پنجه، غده و ...(

4 پیشگیری از بیرون افتادن ریشه گیاهان )مثاًل در ذرت(

با خاک دهی پای بوتۀ برخی از گیاهان مانند ذرت، استحکام و رشد آنها افزایش می یابد.

خاک دهی کمک زیادی به افزایش رشد گیاه، میزان باردهی و کیفیت محصول می کند.

تنش مدیریت شده مزرعه در مرحله مناسب، باعث رشد و توسعه ریشه و تنظیم رشد رویشی و زایشی گیاهان می گردد.

اجرای  زمان  کار  این  به ویژه کوددهی هم زمان می کنند.  و  مانند وجین  با عملیات دیگر  را  معموالً خاک دهی 
عملیات خاک دهی را تا حد زیادی تعیین می کند.
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در حبوبات، خاک دهی برای انواع و ارقام رونده یا خوابیده روی زمین 
یا ارقامی که کوتاه قامت و کم حجم هستند، صورت نمی گیرد. بلکه 
برای ارقام بوته ای بزرگ و ارقام افراشته )ایستاده( انجام می شود. مثاًل 
لوبیاهای  انواع  در  که  حالی  در  نیست  معمول  در عدس خاک دهی 
ایستاده کاماًل معمول و بسیار مفید است. خاک دهی پای بوته ها در 

ارقام پابلند لوبیا ضروری است.
زمان خاک دهی نوبت اول در لوبیا قبل از آبیاری سوم و خاک دهی 

نوبت دوم، در آستانه تشکیل غالف ها می باشد.

در برخی از گیاهان حجم بوته و مرحله رشدی گیاه، زمان آخرین خاک دهی را تعیین می کند. بدیهی است که 
آخرین نوبت خاک دهی زمانی است که امکان رفت و آمد )فرد یا ماشین( به درون ردیف های کاشت بدون ایجاد 

آسیب به گیاه و محصول ممکن باشد.

تعیین زمان خاک دهی پای بوته
مراحل انجام کار:

1ـ همراه با هنرآموز خود از مزرعه بازدید داشته باشید.
2ـ وضعیت گیاهان زراعی را از نظر ارتفاع بوته و حجم شاخه و برگ، بررسی کنید.

3ـ وضعیت خاک اطراف بوته ها را مورد توجه قرار دهید.
4ـ نیاز گیاه به آب را با دقت بیشتر مورد بررسی قرار دهید.

بررسی برای پایان دادن به دوره تنش خشکی در روش خشکه کاری حبوبات، از حدود یک هفته 
بعد از شروع تنش و در روش نم کاری بر حسب میزان حاصلخیزی خاک و قدرت نگهداری آب، 

از حدود هفته دوم بعد از کاشت شروع می شود.

وقت شناس 
باشید

در اثر تنش خشکی و تشنگی ناشی از آن، رنگ 
قاعده  و  می شود  آبی  به  متمایل  تیره  سبز  گیاه 

ساقه نزدیک به زمین، متمایل به بنفش می شود.

خاک دهی پای بوته ها در ارقام پابلند لوبیا 
ضروری است

زمان و دفعات خاک دهی پای بوته را در انواع و ارقام حبوبات منطقه مورد تحقیق قرار دهید.

فعالیت

در شرایط یکسان، رنگ گیاهان تشنه، سبز تیره متمایل به آبی می شود.

دقت کنید

تحقیق کنید
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5  ـ نشانه هایی چون: حالت شاخ و برگ گیاه، رنگ گیاه و وضع رطوبت خاک اطراف بوته را با راهنمایی هنرآموز خود، 
تجزیه و تحلیل کنید. 

6  ـ با جمع بندی نظرات اعضای گروه، زمان پیشنهادی خود را به هنرآموز ارائه دهید.

7ـ با نظر هنرآموز خود، تاریخ انجام عملیات خاک دهی را قطعی کنید.
8  ـ برای زمان خاک دهی پای بوته برنامه ریزی کنید. )هماهنگی برای تأمین آب آبیاری، کودسرک، ابزار و وسایل(

برای دفاع از پیشنهاد خود با حبوبات کاران مجرب منطقه، مشورت کنید. مشورت 
کنید

عملیات خاک دهی پای بوته با توجه به وسعت مزرعه و روش کاشت به دو روش عمده قابل تقسیم است.
1  خاک دهی مکانیزه

2 خاک دهی دستی

با توجه به تحقیق انجام شده و پیگیری های بعدی، جدول زیر را کامل کرده، نتیجه گیری خود را ارائه دهید.

زمان خاک دهی )برحسب نام رقمنام گیاه زراعیردیف
مرحله رشدی گیاه(

عملیات همراه یا هم زمان با 
خاک دهی

عملیات پس از 
خاک دهی

1

2

3

4

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

 شرایط عملکرد
)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...( مرحله کار ردیف

3
پایش مزرعه ازنظر تیپ گیاه، ارتفاع بوته وضعیت 

خاک، مقایسه شرایط با جدول استاندارد و در نهایت 
تعیین زمان خاک دهی

محل اجرا: مزارع حبوبات 
تجهیزات: نوشت افزار

منابع: اطالعات، جداول و 
استانداردها

زمان: 5 دقیقه

تعیین زمان 
خاک دهی 
پای بوته ها

12 زمان تعیین شده با شرایط استاندارد مطابقت دارد. قابل قبول

1 زمان خاک دهی تعیین نشده باشد یا با شرایط 
همخوان نباشد.

غیر قابل 
قبول

ارزشیابی 
مرحله ای

تحلیل کنید
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1  خاک دهی مکانیزه:

خاک دهی مکانیزه بر حسب نوع ماشین به روش های 
مختلفی صورت می گیرد. ساده ترین روش، استفاده از 
ماشین دنباله بند فاروئر یا شیار ساز است. این دستگاه 
برای  )فارو(  کوچک  جویچه های  ایجاد  برای  چند  هر 
آبیاری نشتی ساخته شده است اما با تغییر و تنظیم 

بیلچه های آن، برای خاک دهی هم استفاده می شود.
کولتیواتورهای داشت، ماشین های اختصاصی سله شکنی 
انواع  ماشین ها  این  هستند.  بوته  پای  خاک دهی  و 
مختلفی دارند. رایج ترین ماشین سله شکنی و خاک دهی 

پای بوته کولتیواتور پنجه ای یا ستاره ای غلتان است.
این ماشین ها به واحدهای کودکاری هم مجهز  اغلب 
نوبت،  یک  در  ماشین ها  این  از  استفاده  با  می باشند. 
افزون بر سله شکنی و در نتیجۀ آن حذف بخش زیادی 
و  شده  افزوده  خاک  به  کود سرک  هرز،  علف های  از 
در ادامه توسط واحدهای خاک دهنده ماشین، به پای 

بوته ها، خاک داده می شود.

2  خاک دهی دستی: 

خاک دهی دستی در کشت های غیر ردیفی، کشت ردیفی در مساحت های کوچک و کشت های جوی پشته ای، 
استفاده می شود. برحسب شکل دهی سطح زمین مزرعه و روش کاشت، دو نوع عمده خاک دهی دستی وجود دارد.

1  خاک دهی دستی پیرامونی

2  خاک دهی دستی ردیفی

کولتیواتور غلتان که ضمن سله شکنی، حذف علف های هرز بین 
ردیف ها، کود کاری و خاک دهی پای بوته ها را انجام می دهد.

انواعی از کولتیواتورهای داشت در حال انجام عملیات مکانیزه خاک دهی پای بوته
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1  خاک دهی دستی پیرامونی:

صورت  به  گیاه  که  است  زمانی  پیرامونی  خاک دهی 
کاشته شده  )بدون شکل دهی(  زمین صاف  در  درهم 
اندازه  یک  به  تقریباً  ردیف  هر  از  بوته  فاصله  و  است 
است. در این روش خاک از اطراف بوته به سمت بوته 
فوکا،  یا  کج بیل  روش  این  در  می شود.  داده  حرکت 

کارآمدتر از بیل است.

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

 شرایط عملکرد
)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...( مرحله کار ردیف

3 با درنظر گرفتن روش های کاشت، وسعت زمین زراعی و 
وسایل کار روش خاک دهی را تعیین کند. محل اجرا: مزارع حبوبات 

تجهیزات: نوشت افزار
منابع: تجربیات بومی، مشاهدات 
عینی از نمونه ها، سفارش هنرآموز

زمان: 5 دقیقه

تعیین روش 
خاک دهی 22 روش متناسب با وسعت و شرایط کشت و زمین تعیین 

شده است. قابل قبول

1 روش تعیین شده متناسب با گیاه و شرایط نیست. غیر قابل 
قبول

اغلب قبل از خاک دهی، کود سرک به گیاهان داده می شود. مصرف کود سرک )کود دهی در ضمن رشد گیاه( به روش های 
مختلفی صورت می گیرد. در کشت های درهم بیشتر به صورت پاششی یا همراه آبیاری، این عمل انجام می گیرد.

در روش کشت جوی پشته ای، خاک دهی پای بوته 
ضروری بوده و به صورت دستی انجام می شود.

در کشت های ردیفی در سطح کوچک هم، خاک دهی 
به صورت دستی انجام می گیرد.

خاک دهی پیرامونی

2  خاک دهی دستی ردیفی:

خاک دهی ردیفی در کشت جوی پشته ای و ردیفی )سطح کوچک( اجرا می شود. خاک کف جوی یا جویچه ها 
پس از سله شکنی، نرم شده و گاهی با کود دامی پوسیده مخلوط شده به پای بوته داده می شود.

ارزشیابی 
مرحله ای

مراقبت از بوته
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یا این که به صورت نواری با یا بدون ایجاد شیار در یک یا دو پهلوی پشته ها صورت می گیرد.
پس از مصرف کود سرک، خاک دهی و سپس آبیاری انجام می گیرد.

امروزه روش کاشت کود در پای بوته، نسبت به روش پاشیدن آن در سطح مزرعه، ترجیح داده می شود چون کارآمدی 
بیشتری دارد. کاشت کود سرک، ممکن است به صورت نقطه ای )موضعی( با حفر یا بدون حفر گوده صورت گیرد.

کاشت کود سرک با فاصله و عمق تعیین شده پیرامون گیاهان دارای کارایی و سودمندی بیشتری می باشد.

مصرف کود سرک به صورت نواری به ویژه پس از ایجاد شیار، روشی مناسب و کارآمد است.

در کشت حبوبات منطقه شما، مصرف کود سرک چگونه انجام می شود؟

شکل زیر را تجزیه و تحلیل کنید

کود

نادرست درست

کود

حذف دانه

کود

تحلیل کنید

تحقیق کنید

5 سانتی متر)2اینچ(

5 سانتی  متر 
)2اینچ(
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تعیین روش خاک دهی پای بوته
مراحل انجام کار:

1ـ همراه هنرآموز خود، مزرعه را مورد بررسی قرار دهید.
2ـ وسعت مزرعه را برآورد کنید.

ـ  اگر مزرعه بزرگ بود، روش کاشت را مشخص کنید.)در تعیین اندازه مزرعه، عالوه بر وسعت، طول مزرعه را در نظر داشته باشید.( 3

4ـ اگر مزرعه بزرگ و کشت ردیفی بود، خاک دهی مکانیزه را پیشنهاد دهید. اما اگر با وجود بزرگی، طول ردیف ها کم 
بود یا روش کاشت جوی پشته ای بود، روش دستی را پیشنهاد دهید.

5  ـ اگر مزرعه کوچک بود، روش دستی را پیشنهاد دهید.
● در مزارع کوچک با کشت سطحی، استفاده از کج بیل و خاک دهی پیرامونی را پیشنهاد کنید. 

● در مزارع کوچک و کشت به صورت ردیفی و جوی پشته ای، استفاده از بیل و کج بیل را برای خاک دهی پیشنهاد دهید.
6  ـ در هر حال پیشنهاد خود را با هنرآموز در میان بگذارید.

7ـ پس از تأیید هنرآموز، پیشنهاد را به تصمیم اجرایی تبدیل کنید.

برحسب شرایط و عادت می توان از بیل، کج بیل و حتی بیلچه و شفره برای خاک دهی استفاده کرد.

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

 شرایط عملکرد
)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...( مرحله کار ردیف

3 ایجاد شیار پای بوته ـ ریختن یکنواخت کود در 
شیار و اختالط کود با خاک را انجام دهد.

محل اجرا: مزارع حبوبات 
تجهیزات: بیل، فوکا، فرغون، ترازو، بیلچه ،کیسه

مواد: کود دامی، کود شیمیایی 
منابع: اطالعات جمع آوری شده محلی، 

شاخص های استاندارد، رسانه های تخصصی، 
سفارشات هنرآموز
زمان: 15 دقیقه

کودریزی 32 شیارهای کودی را در محل مناسب ایجاد و 
به طور یکنواخت کود ریزی می کند.

قابل 
قبول

1 شیارها و کودریزی به درستی صورت نگرفته 
است.

غیر قابل 
قبول

فعالیت

دو مزرعه را مانند شکل روبه رو در نظر بگیرید. وسعت هر دو مزرعه 2000 
مترمربع است، در صورتی که طول و عرض هر یک نیز به ابعاد 20×100 متر 
باشد. با توجه به جهت حرکت ماشین های داشت در این دو مزرعه بازده 

ماشین های داشت در کدام مزرعه بیشتر است؟

فکر کنید

مراقبت از بوته

ارزشیابی 
مرحله ای
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باید  خاک  می باشد.  توأمان  یا  هم زمان  عملیات  چند  از  ترکیبی  ـ  شد  گفته  چنان که  ـ  بوته  پای  خاک دهی 
باید مرتب گردد آنگاه خاک نرم و  با کود دامی  مخلوط شود، کود سرک مصرف شود، گیاه  نرم گردد، گاهی 
مخلوط شده به پای بوته و روی شیارهای کود داده شود. ضمن آنکه شکل طبیعی جویچه ها یا جوی و پشته ها 

حفظ بلکه اصالح شود. البته با تکرار و تمرین تمام این کار به راحتی و دقت انجام خواهد شد.

آماده کردن )عمل آوری( خاک برای خاک دهی
ابزار و وسایل مورد نیاز: کود حیوانی عمل آوری شده، بیل، فرغون

مراحل انجام کار:
1ـ آماده به کار شوید )پوشیدن لباس مناسب کار، استفاده از تجهیزات ایمنی 

فردی، هماهنگی با افراد گروه و هنرآموز ...(.
2ـ حدود یک هفته بعد از سله شکنی وارد مزرعه شوید.

3ـ به ازای هر 12ـ6 متر طولی یک فرغون کود دامی عمل آوری شده داخل 
جوی بریزید.

4ـ کود را روی خاک کنده شده از سله شکنی به طور یکنواخت توزیع کنید. 
)الیه 3ـ2 سانتی متری از کود روی خاک تشکیل شود(.

5  ـ عملیات باال را برای تمام جوی های مزرعه انجام دهید.
6  ـ اجازه دهید مدتی مزرعه به همین صورت باقی بماند. طول این مدت را 

هنرآموز تعیین می کند.
7  ـ یک روز قبل از آبیاری، وارد مزرعه شوید.

8  ـ کود دامی و خاک زیر آن را به خوبی با هم مخلوط و نرم کنید.

9ـ شیارهای کود را در محل مناسب ایجاد کنید.
10ـ کود شیمیایی سرک تعیین شده را از هنرآموز خود تحویل بگیرید.
11ـ کود شیمیایی سرک را به مقدار و روش توصیه شده، مصرف کنید.

پوشش دادن خاک کف جوی با کود دامی 
عمل آوری شده.

مخلوط کود دامی و خاک نرم حاصل از سله شکنی.

مصرف کود سرک باید دقیق و حساب شده باشد.

کود دامی باید کاماًل پوسیده باشد.

فعالیت

مقدار دقیق کود دامی را از هنرآموز خود پرسش کنید. مقدار 
کود بر حسب اندازه جوی ها و نوع خاک تفاوت می کند.

توجه 

این خاک آماده مصرف است. اما قبل از انتقال آنها به پای 
بوته ها الزم است که اقدامات مربوط به مصرف کود سرک 

انجام شود.

توجه 
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خاک دهی پای بوته
ابزار مورد نیاز: بیل یا کج بیل

مراحل انجام کار:
1ـ کار را بین اعضای گروه خود تقسیم کنید.

2ـ در ابتدای یکی از ردیف ها و ترجیحاً پشت به آفتاب 
قرار گیرید.

3ـ به تدریج مخلوط کود دامی و خاک را مجدداً نرم کرده 
به پای بوته ها بدهید.

4ـ به همین ترتیب در امتداد ردیف، ادامه کار دهید.
5ـ به نوبت وظایف خود را جابه جا کنید. تا هم در کارهای 
مختلف مهارت پیدا کنید و همه اعضای بدن شما با قرار 

گرفتن در حاالت مختلف قوی تر و ورزیده تر شود.
به  کنید.کج بیل  استفاده  کج بیل  از  شرایط  برحسب  6  ـ 

ویژه در خاک های نرم و سبک، کارایی بهتری دارد.
7ـ عملکرد خود را به تأیید هنرآموز برسانید.

8ـ با تأیید هنرآموز یا انجام اصالحات مورد نظر ایشان، 
کار را ادامه دهید.

9ـ در صورتی که تمایل یا افتادگی بوته به سمت جوی 
است، مقداری از خاک سمت پشت گیاه را بردارید تا بوته 
به سمت پشته بخوابد یا متمایل شود. این عمل در زراعت 

گوجه فرنگی کاماًل مرسوم است.
10ـ در پایان هر ردیف، به نظم و مرتب بودن نهایی جوی ها، 
نیاز اصالح  پشته ها و گیاهان آن دقت کرده و در صورت 
کنید. عملیات خاک دهی پای بوته را در تمام سطح مزرعه 

انجام دهید.

خاک نرم به اطراف بوته ها داده می شود. پوست 
صورت نباید در معرض تابش آفتاب باشد.

در  بوته  زیر  خاک  از  مقداری  برداشتن  با 
سمت پشته، بوته به سمت پشته خوابیده لذا 

محصول آن به داخل جوی نمی افتد.

ردیف های کاشت باید مرتب و منظم باشند.

فعالیت

چنانچه در ضمن عملیات آسیبی به گیاه رسید، 
برای  صداقت  و  شهامت  با  نکنید.  پنهان  را  آن 
خود  هنرآموز  و  گروه  اعضای  با  چاره جویی 

مشورت کنید.

دقت کنید

مراقبت از بوته
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11ـ به دوستان گروه خود و حتی گروه های دیگر کمک کنید.
12ـ یافته ها و اقدامات خود را ثبت و گزارش دهید.

همکاری و هماهنگی تیمی، از ضرورت های کارهای کشاورزی است.

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

 شرایط عملکرد
)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...( مرحله کار ردیف

3
نرم کردن و سپس برداشتن مخلوط کود و خاک 
و ریختن پای بوته و استحکام بخشی در پهلوی 

پشته ها بدون آسیب دیدن گیاه
محل اجرا: مزارع حبوبات

تجهیزات: بیل، فوکا، بیلچه، کیسه
مواد: کود دامی، کود شیمیایی

منابع: اطالعات و شاخص های استاندارد، 
تجربیات محلی، سفارشات هنرآموز

زمان: 15 دقیقه

انجام عمل 
خاک دهی 42 خاک دهی دقیق و یکنواخت و با حداقل آسیب 

به گیاهان انجام داده است. قابل قبول

1 خاک دهی غیریکنواخت و به هم خوردگی نظم 
ردیف ها و بد شکلی زمین.

غیر قابل 
قبول

چنان که گفته شد، خاک دهی پای بوته در پایان دوره تنش خشکی انجام می شود. لذا گیاهان به شدت تشنه هستند و از 
سوی دیگر کود سرک مصرف شده است. لذا بایستی بی درنگ اقدام به پاک سازی و بازسازی جوی ها و انجام آبیاری نمود.

• به جای کود دامی از کود مرغی هم می توان استفاده کرد اما به مقدار کمتر.
• گاهی کمی پس از آبیاری و قبل از سله شکنی اقدام به توزیع کود حیوانی در سطح جوی های کاشت، 
از  می کنند آنگاه سله شکنی، تا حدی وجین، اختالط کود و خاک و خاک دهی پای بوته هم زمان و قبل 

آبیاری بعدی انجام می شود.

توجه 

قضاوت

ارزشیابی 
مرحله ای
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آبیاری مزرعه
مواد و ابزار مورد نیاز: آب کشاورزی، کلش، بیل، داس )علف چین(

مراحل انجام کار:
1ـ آماده به کار شوید.

2ـ از هر گروه دست کم یک نفر را برای پاک سازی جوی ها، بازسازی احتمالی نقاط تخریب شده و هدایت آب از منبع 
تا مزرعه مشخص کنید.

3ـ بقیه افراد گروه، بندها و میان بندها، مرزها و پشته های مزرعه را بازنگری و در صورت نیاز اصالح کنند.

به  و  کرده  نفوذ  پشته ها  در  خوبی  به  آب  دهید  اجازه  4ـ 
اصطالح، رنگ پشته سیاه شود.

5  ـ در روش آبیاری نشتی، زه آب سطحی طبیعی است. آن را 
به خوبی مدیریت کنید.

6  ـ در پایان آبیاری، آب را به گروه بعدی تحویل داده یا قطع 
کنید.

ـ  ابزار و وسایل را تمیز کرده تحویل دهید. 7
ـ  گزارشی از یافته ها و عملکرد خود تهیه کرده و ارائه نمایید.   8

آبیاری جوی پشته ای پس از خاک دهی پای بوته ها

فعالیت

در اصالح بندها و میان بندها، از کاه و کلش استفاده کنید و هرگز از خاک استفاده نکنید. توجه 

● آب را بین گروه ها به ترتیبی تقسیم کنید که هدررفت آب به کمترین حد و کارایی آن به 
باالترین مقدار باشد.

● در توزیع آب بسیار دقیق باشید. چون جوی ها به هم خورده است، احتمال فرسایش زیاد 
است. برای پیشگیری از فرسایش، مقدار آب را کم و سرعت حرکت آن را آهسته کنید. با این 

عمل مدت آبیاری کمی بیشتر از معمول می شود اما خطر فرسایش کاهش می یابد.

دقت کنید

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

 شرایط عملکرد
)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...( مرحله کار ردیف

3 بررسی کانال های آب رسان ـ ترمیم پهلوی یال ها و 
بندها و آبیاری مزرعه را انجام دهد.

محل اجرا: مزارع حبوبات 
تجهیزات: بیل، فوکا، سیفون، مشمع

مواد: کلش، آب کشاورزی
منابع: تجربیات محلی، کتب و 

مقاالت، مشاهدات عینی، سفارشات 
هنرآموز

زمان: 30 دقیقه

عملیات پس 
از خاک دهی 52 مرتب نمودن مسیرها و تنظیم یکنواخت آب و 

انجام آبیاری بدون هدررفت آب و فوت وقت. قابل قبول

1 مسیر اصالح نشده و فرسایش آبی زیاد بوده و نظم 
ردیف کشت به هم خورده است.

غیرقابل 
قبول

ارزشیابی 
مرحله ای

مراقبت از بوته
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شرح کار:
1ـ ارزیابی مزرعه )تعیین زمان(

2ـ انتخاب روش
3ـ آماده کردن خاک

4ـ کودریزی
5ـ خاک دهی

6ـ آبیاری

استاندارد عملکرد:
خاک دهی توأم با کوددهی دستی و انجام عملیات تکمیلی مزرعه حبوبات با استفاده از بیل و فوکا

شاخص ها:
1ـ پایش مزرعه، وضعیت ارتفاع و تیپ گیاه، وضعیت خاک، مقایسه شرایط با استانداردها، تعیین زمان

2ـ سنجش و ارزیابی وسعت، طول و عرض زمین و روش کاشت و ادوات
3ـ نرم کردن خاک بین ردیف ها با نوک بیل

4ـ پاشش یکنواخت کود، اختالط کود و خاک، ایجاد شیار پای بوته، کود ریزی درون شیار
5ـ نرم کردن و برداشت مخلوط کودی کف ردیف ها با بیل، ریختن مخلوط پای بوته ها، پوشاندن شیارهای کود، برداشت خاک اضافی جویچه ها 

و هدایت آن پای بوته ها، استحکام بخشی دو پهلوی پشته ها، دقت در میزان خاک دهی و حداقل آسیب به گیاهان
6ـ بررسی کانال های آبرسان، پاکسازی و ترمیم پهلوی یال ها و بندها، جاری کردن و هدایت آب، کارگذاری سیفون ها، تنظیم سطح بندها، 

کنترل آب در نهرهای آبیاری و زهکش ها، قطع به موقع آب

شرایط انجام کار:
1ـ محل اجرا: مزرعه حبوبات

2ـ مواد: کود دامی، کود شیمیایی، آب کشاورزی، مشمع، کلش
3ـ منابع: اطالعات، جداول و استانداردها

زمان: 240 دقیقه

ابزار و تجهیزات:
بیل، فوکا، شفره، ترازو، بیلچه، لباس کار، کود دامی، کود شیمیایی، آب کشاورزی، مشمع، کلش

معیار شایستگی:

نمره هنرجو*حداقل نمره قبولی از 3مرحله کارردیف
.............1تعیین زمان خاک دهی پای بوته ها1
.............1تعیین روش خاک دهی2
.............1کودریزی3
.............2انجام عمل خاک دهی4
.............1عملیات پس از خاک دهی5

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
شایستگی های غیرفنی: تصمیم گیری ـ درستکاری / ایمنی و بهداشت: خود فرد رعایت 
 / از وسایل ـ گرمازدگی و گزش جانوران  استفاده  بهداشتی درخصوص  ایمنی و  نکات 
توجهات زیست محیطی: حداقل آسیب به ریشه و ساقه گیاهان ـ حداقل فرسایش خاکی 

/ نگرش: احتیاط ـ آینده نگری

2.............

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

ارزشیابی شایستگی خاک دهی پای بوته
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گفته اند که: از محصول هرآنچه که برداشت کنید، مال شماست. به عبارت دیگر اگر 
به موقع و به درستی و به صورت کامل برداشت انجام نشود، نصیب کشاورز از محصول 
به همان نسبت کاهش خواهد یافت. تشخیص زمان رسیدگی محصول یا پی بردن به 
عالیم و نشانه های رسیدگی محصول از وظایف اصلی یک تولیدکننده محصوالت زراعی 
می باشد. شما در این فصل به این توانایی دست می یابید. به بیان رسول کریم دنیا مزرعه 

آخرت است.
باور داشته باشیم که هر آنچه در این دنیا انجام می دهیم، نتیجه اش را در این دنیا و 

سزایش را در آخرت قطعاً خواهیم دید. 

مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو                       یادم از کشته خویش آمد و هنگام درو
                                                                                                           حافظ

برداشت
فصل 5
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مقدمه

● محصول چیست؟
● رسیدگی چیست و چگونه اندازه گیری می شود؟

● آیا هرچقدر محصول در زمین باقی بماند، مقدار و کیفیت آن افزایش می یابد؟
● چه عواملی محصول گیاهان زراعی را در مزرعه تهدید می کنند؟

● زمان مناسب برداشت چگونه تعیین می شود؟
● آیا محصول تمام گیاهان زراعی یکجا یا در یک نوبت برداشت می شوند؟

با طی مراحل رشد،گیاه به حدی می رسد که تمام یا بخشی از آن، که محصول نامیده می شود، قابل برداشت 
می گردد. تشخیص این مرحله، از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا کمی زودتر یا دیرتر از زمان مناسب 
برداشت، مقدار عملکرد و کیفیت محصول به شدت کاهش می یابد. از سوی دیگر روش ها و شرایط برداشت 
بر حسب نوع گیاه و شرایط منطقه متفاوت است. شما در این فصل با شاخص های رسیدگی و عوامل موثر در 

تعیین زمان برداشت و روش های برداشت آشنا خواهید شد. 

استاندارد عملکرد

هنرجو پس از اتمام این واحد یادگیری، ضمن آشنایی با مفاهیمی چون محصول، رسیدگی، کمیت و کیفیت 
محصول، شاخص های رسیدگی را اندازه گیری کرده، محصول را به موقع و با روش مناسب جمع آوری، خشک، 

خرمن کوبی، بوجاری و کیسه گیری نماید.

واحد یادگیری 11 

شایستگی برداشت دستی
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هدف از زراعت یک گیاه تولید اندام یا اندام هایی از آن است. به این اندام یا اندام ها به طور کلی محصول گفته 
می شود. محصول یک گیاه ممکن است اندام ریشه )چغندر قند، چغندر لبویی، هویج و...(، ساقه )نیشکر، کنف، 
سیب زمینی و...(، برگ )توتون، چای  و ...(، گل )زعفران، بابونه و...(، میوه )غالت، زیره، پنبه و  ...(، دانه )انواع 

حبوبات( یا چندین اندام مانند گیاهان علوفه ای )ذرت، یونجه و  ...( باشد.

 محصول

برخی از گیاهان چندمنظوره هستند. یک تولیدکننده ممکن است برای یک منظور و تولیدکننده دیگر به منظور 
دیگری آنها را کشت کند. مثاًل منظور از کشت ذرت یا یونجه ممکن است علوفه یا دانه آنها باشد.

برداشت

منظور  به  جهان  در  گیاهی  هیچ  تقریباً 
برداشت تمامی اندام های آن کاشته نمی شود. 
بلکه هدف از کاشت یا پرورش اغلب گیاهان، 
آنها  از  اندام هایی  یا  اندام  یک  از  بخشی 

می باشد.
از گیاهان  اندام ها را در برخی  این  تصاویر 

نشان می دهد.

برخی از گیاهان زراعی برای اهداف مختلف کاشته می شوند. ذرت و یونجه نمونه هایی از این نوع گیاهان هستند.
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به عملیات جمع آوری محصول، برداشت می گویند. برداشت در زمانی صورت می گیرد که محصول رسیده باشد. 
رسیده بودن یا رسیدگی محصول را از تغییراتی که در شکل ظاهری اندام های گیاه  یا در محیط پیرامون اتفاق 

می افتد، متوجه می شوند. به این تغییرات، نشانه ها یا شاخص های رسیدگی می گویند. 

در نخود معمولی، تغییر رنگ بوته ها و غالف ها به زردی، 
نشانه رسیدگی است در حالی که در نخود فرنگی، شرایط 
را  برداشت  شاخص های  فراوری،  کارخانه  ویژه  به  و  بازار 
یکی  دارد.  مختلفی  انواع  رسیدگی  البته  می کند.  تعیین 
انواع رسیدگی ها، رسیدگی فیزیولوژیکی است. حبوبات  از 
بر اساس رسیدگی فیزیولوژیکی برداشت می شوند .برحسب 
تعریف، رسیدگی فیزیولوژیکی عبارت است از مرحله ای از 
رشد دانه که اندازه و وزن )میزان ماده خشک قابل ذخیره( 
دانه به باالترین حد ممکن رسیده است. کیفیت دانه نیز در 
این مرحله به مطلوب ترین حد ممکن می رسد. بدیهی است 
که پس از این مرحله اندازه، وزن و حتی کیفیت دانه نه تنها 

افزوده نمی شود بلکه ممکن است کاهش هم یابد.

 در رسیدگی فیزیولوژیکی حبوبات، میوه که به صورت 
غالف یا نیام است به زرد متمایل به قهوه ای تغییر رنگ 
می دهد و به تدریج خشک می شود. چنانچه به موقع 
برداشته،  شکاف  میوه  دارد  احتمال  نگردد  برداشت 
بریزد )خطر ریزش( در همین  بیرون  به  دانه های آن 
حال رطوبت دانه به حداقل ممکن رسیده و رنگ دانه 

به رنگ معمول رقم می رسد.

فرایند تشکیل غالف تا رسیدن میوه در حبوبات از جمله لوبیا
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برداشت

بلبلی و ماش به تدریج  لوبیا چشم  لوبیا معمولی،  انواع  از حبوبات مانند  ارقام اصالح نشده یا قدیمی برخی  در 
می رسند. لذا این گونه ارقام را در چندین چین )نوبت( برداشت می کنند. در ارقام جدید با کارهای اصالحی، درصد 

یکنواختی در رسیدگی را تا حد بسیار خوبی باال برده اند.
یا غالف های یک مزرعه  این حال چنانچه حدود 75 درصد میوه ها  با 
آماده  مزرعه  آن  دهند،  نشان  را  رسیدگی  عالیم  گرم  فصل  حبوبات 

برداشت خواهد بود.
از جمله عالیم رسیدگی محصول و تعیین زمان برداشت می توان به 

موارد زیر اشاره کرد:
● تغییر تدریجی رنگ برگ های پایینی به زردی

● تمایل رنگ غالف ها به زردی و گاهی بروز رگه های رنگی در آنها
● چروکیده شدن غالف ها و تبدیل شدن سطح صاف اولیه به سطح مواج

● خشکیدگی غالف ها از پایین به باالی بوته و در نهایت بروز شکاف در ارقام 
حساس به ریزش 

● کاهش درصد رطوبت دانه ها به کمتر از40ـ 35 درصد 

رسیدن  حال  در  میوه ها  از  تعدادی  که  زمانی  یعنی  نمی رسند.  هم زمان  بوته  یک  میوه های  تمام  حبوبات  در 
هستند، میوه هایی وجود دارند که تازه در حال تشکیل شدن می باشند. حتی ممکن است در همان بوته، گل را 

هم ببینید. بنابراین هرگز رسیدن تمام یا صد درصد غالف ها را انتظار نداشته باشید. 

تغییر رنگ و شکل غالف در فرایند 
رسیدن حبوبات

تغییر تدریجی رنگ برگ های زیرین گیاه لوبیا 
در زمان رسیدگی محصول

تغییرات شکل و رنگ غالف و دانه و درصد رطوبت 
دانه نخود فرنگی در فرایند رسیدن محصول

برداشت در یک نوبت را با برداشت در چندین چین، مقایسه کرده و معایب و محاسن هر روش را بحث کنید.  گفت وگو 
کنید
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شاخص های رسیدگی در حبوبات را به دو گروه بزرگ می توان تقسیم کرد:
1 شاخص های کمی

2  شاخص های کیفی

1 شاخص های کمی:

شاخص های کمی مانند تغییر در اندازه، وزن دانه، درصد رطوبت دانه و غالف می باشد. این شاخص ها را شما در 
سال های بعد در برخی از گیاهان اندازه گیری خواهید کرد.

2 شاخص های کیفی:

اما شاخص کیفی به تغییرات رنگ و شکل اندام های گیاه اشاره دارد. این تغییر در تمام حبوبات و حتی در تمام 
ارقام یک نوع از حبوبات، یکسان نیست. بنابراین برحسب نوع، رقم و محل، آن را به تجربه به دست آورید.

مراحل انجام کار:
1ـ مدتی پس از تشکیل غالف ها، مزرعه خود را بازدید کنید.

2ـ رنگ عمومی مزرعه را در نظر بگیرید.

توجه باید به رنگ عمومی مزرعه باشد و گرنه تغییر رنگ یک برگ یا حتی یک بوته یا محدود به 
بوته هایی در یک نقطه، ممکن است در اثر شرایط و عوامل دیگر غیر از رسیدگی طبیعی محصول باشد.

3ـ همزمان با پیگیری وضع رنگ برگ ها، شکل و رنگ غالف ها را در نظر داشته باشید.
4ـ یک غالف سبز تازه تشکیل شده را بشکنید یا بشکافید.

5ـ رنگ دانه درون غالف را بررسی کنید. آنها را سبز خواهید دید.
6ـ به دانه فشار وارد کنید. آنها خیلی نرم بوده و به راحتی له می شود.

7ـ بررسی غالف ها را در فاصله زمانی مشخص تکرار کنید.

غالف در مرحله رسیدگی کامل )فیزیولوژیک(غالف در میانه دوره رشد و کامل شدن

فعالیت

دقت کنید

در غالف سبز و تازه، دانه ها به غالف چسبیده و یک دست دیده می شوند. توجه 
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برداشت

رنگ بوته هایی که حدود90ـ60  درصد غالف های آن رسیده است را به عنوان شاخص رنگ بوته های رسیده تعیین کنید.   
برای برداشت محصول، افزون بر رسیده بودن محصول، شرایط محیطی مزرعه نیز تعیین کننده است.

حبوبات اغلب با درصد رطوبت باال برداشت می شوند. درصد رطوبت دانه در موقع برداشت از حدود 20 تا 40 
درصد، برحسب نوع، رقم و شرایط اقلیمی متفاوت است.

در زمان برداشت نبایستی بارندگی حتی در حد نم باران روی سطح مزرعه نشسته باشد. افزون بر این اگر شرایط 
منطقه باعث شبنم می شود، می بایست برداشت را تا پس از باال آمدن خورشید و تبخیر شدن شبنم، به عقب انداخت.

افتاده  در گرمای  شدید، برداشت یا درو حبوبات مقداری سخت تر می شود، همچنین وقتی رسیدگی به تأخیر 
باشد، درو در خشکی شدید باعث ریزش دانه می گردد. در این شرایط پیشنهاد می شود درو حبوبات در ساعات 
خنک روز و حتی در شب انجام شود. در شب با افزایش رطوبت نسبی، مقدار شکافته شدن میوه )غالف( و در 

نتیجه ریزش دانه، کاهش می یابد.
وزش نسیم مالیم در زمان برداشت اغلب محصوالت از جمله حبوبات، بسیار مفید و ارزشمند است. خاک مزرعه 

در زمان برداشت بهتر است که در حد گاورو باشد. اما اغلب کمتر از حد گاورو )خشک تر( است.
خشک بودن زمین مشکلی در برداشت به صورت درو ایجاد نمی کند ولی رطوبت خاک بیشتر از حد گاورو نباید 

باشد زیرا باعث فشردگی خاک در اثر رفت و آمد افراد و ماشین ها می گردد.
بنابراین هوای نسبتاً ابری و خنک همراه با وزش نسیم مالیم در شرایطی که رطوبت خاک در حد یا کمی کمتر 

از حد گاورو باشد، از ویژگی های شرایط محیطی مناسب برداشت حبوبات می باشد.
به ترتیبی  بایستی  لذا  زمان رسیدگی در حد بهینه در بیشتر حبوبات محدود و اغلب حدود یک هفته است. 

برنامه ریزی شود که تمام یا سطح بزرگی از مساحت مزرعه، در محدودۀ زمان مناسب برداشت شود.

رنگی از غالف که در آن، دانه سفت و رنگ دانه کامالً رنگ رقم شده باشد را به عنوان شاخص رنگ غالف رسیده تعیین کنید.

بیشتر
با تغییر رنگ از سبز به سمت زرد تا قهوه ای، دانه ها از پوسته )میوه(، راحت تر جدا می شوند. دانه ها نیز بدانید

به تدریج سفت تر شده و به حدی می رسند که حتی فشار ناخن، به سختی در آنها اثر خواهد کرد. شکل 
دانه ها به شکل رقم خود )گرد، کشیده، پهن و ...( می شود. رنگ دانه ها به رنگ رقم خود )سفید، قرمز، 

خط خطی، نقطه دار و ...( در می آید.

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

 شرایط عملکرد
)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...( مرحله کار ردیف

3
پایش مزرعه و ارزیابی گیاه تغییر رنگ بوته و 

غالف  ها ـ سختی دانه ـ درصد رطوبت و شرایط 
محیطی مطابق استاندارد

محل اجرا: مزارع حبوبات
تجهیزات: نوشت افزار، سایت، کتابخانه

منابع: اطالعات و جداول و 
استانداردها، کتاب،  اینترنت، تجربیات، 

شواهد، سفارش هنر آموز
زمان: 15 دقیقه

اندازه گیری 
شاخص های 
رسیدگی 
محصول

12 شاخص های رسیدگی مطابق با استانداردهای 
تعیین شده باشد. قابل قبول

1 شاخص های رسیدگی نادرست تعیین شده است. غیر قابل 
قبول

ارزشیابی 
مرحله ای
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در این راستا هماهنگی برای گرفتن کمک از دوستان یا تأمین نیروی انسانی در برداشت دستی بسیار ضروری است.

• در منطقه شما، چه عواملی را برای تعیین زمان برداشت، مورد بررسی قرار 
می دهند؟

• چه هماهنگی هایی برای زمان برداشت به عمل می آورند؟ 

الزمه برنامه ریزی در فعالیت، هماهنگی 
بین عوامل مؤثر در آن فعالیت است.

تعیین زمان برداشت حبوبات
مراحل انجام کار:

1ـ قاب)چارچوب( نمونه گیری بسازید.
• قاب یا پالت وسیله ای است به شکل دایره، مربع یا مستطیل با مساحت 

معین مثاًل یک مترمربع
• جنس پالت اغلب چوبی است اما هر جنس سبک، ارزان و فراوان می تواند 

قابل استفاده باشد.
2ـ در حالی که قاب را در دست دارید به صورت زیگزاگ 

در سطح مزرعه حرکت کنید. 
3ـ در چند نقطه قاب را روی سطح مزرعه، قرار دهید.

4ـ تعداد کل غالف و تعداد غالف های رسیده را در داخل 
قاب شمارش کنید.

درصد رسیدگی غالف ها در هر قاب )نمونه( را با فرمول زیر به دست آورید.

                                             100 ×  = درصد رسیدگی غالف های نمونهتعداد غالف های رسیده
تعداد کل غالف ها

ـ  نمونه برداری را به همین ترتیب تکرار کنید. 5
6ـ میانگین درصد رسیدگی در نمونه ها را محاسبه کرده به عنوان درصد رسیدگی محصول مزرعه اعالم کنید.

               
 = درصد رسیدگی غالف های مزرعه

n )تعداد نمونه ها(                                                 

n درصد رسیدگی نمونه 1 + درصد رسیدگی نمونه 2 + ... + درصد رسیدگی نمونه

7ـ روش کار، محاسبات و نتایج به دست آمده را به تأیید هنرآموز خود برسانید.
8ـ حد مناسب رسیدگی غالف رقم مورد کاشت را از منابع معتبر به دست آورید.

9ـ وضعیت رطوبت خاک را مورد بررسی قرار دهید. رطوبت خاک مزرعه به طور معمول نباید بیش از حد گاورو باشد.
10ـ شرایط جوی را در روز  برداشت برآورد کنید )تا حد امکان هوا آرام، دما حدود 25 درجه سانتیگراد باشد(.

11ـ روز و ساعت های برداشت را به هنر آموز خود اعالم و از آن دفاع کنید.

نمونه هایی از حرکت در مزرعه و نمونه برداری

تحقیق کنید

فعالیت
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مکانیزه  و  دستی  کلی  روش  دو  به  را  حبوبات  برداشت 
می توان انجام داد.

زیرکشت،  مانند: سطح  عواملی  به  برداشت،  روش  انتخاب 
شکل زمین، مقدار شیب زمین، نوع حبوبات، نوع رقم، روش 

کاشت و ... بستگی دارد.
در سطوح کوچک امکان به کارگیری ماشین های برداشت 
وجود ندارد. همچنین اغلب ماشین های برداشت توانایی کار 
در سطوح ناهموار و پرشیب یا روش جوی پشته ای را ندارند.
رسیدگی  که  ارقامی  نیز  و  رونده  ارقام  و  انواع  برداشت 

نمی باشد.  مقدور  برداشت  ماشین های  با  است،  تدریجی  آن 
می رسند،  باالیی  یکنواختی  با  که  افراشته  ارقام  بنابراین 

چنانچه در سطح وسیع به صورت ردیفی کاشته شده باشند را می توان با ماشین ها و تجهیزات مکانیزه برداشت 
نمود. ماشین کمباین حبوبات، درو، خرمن کوبی و بوجاری را هم زمان انجام می دهد. در سطح کوچک، برداشت 

اغلب با دست صورت می گیرد.

برداشت با دست به دو صورت کلی انجام می گیرد:
1 برداشت غالف ها
2 برداشت بوته ها

1 برداشت غالف ها

لوبیا  از  ارقامی  است.  غیریکنواخت  و  تدریجی  آن  است که رسیدگی  برداشت غالف مخصوص حبوباتی  روش 
معمولی، ماش و لوبیا چشم بلبلی این گونه هستند. این ارقام به تدریج توسط ارقام جدید جایگزین شده اند. 

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

 شرایط عملکرد
)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...( مرحله کار ردیف

3

نمونه گیری  ـ  شمارش و تعیین درصد رسیدگی 
و مقایسه با استاندارد و تعیین زمان برداشت با 
توجه به روش برداشت زمان برداشت را تعیین 

می نماید.

محل اجرا: مزارع حبوبات
مواد و تجهیزات: نوشت افزار، قاب چوبی، کیسه 

نایلون کوچک، ماشین حساب، اینترنت
منابع: اطالعات و جداول و 

استانداردها، تجربیات، مشاهدات، سفارشات 
هنر آموز

زمان: 5 دقیقه

تعیین 
زمان 

برداشت
22 زمان برداشت تا 90 درصد با شاخص ها 

مطابقت دارد. قابل قبول

1 زمان برداشت با شاخص ها مغایرت 
اساسی دارد.

غیر قابل 
قبول

● در منطقه شما چه زمانی اقدام به برداشت حبوبات می نمایند؟
زمان برداشت را )برحسب روز و ساعات شبانه روز( و همچنین برحسب شاخص های طبیعی و عالئم گیاهی 

به دست آورید. 

کمباین حبوبات در حال برداشت ارقام افراشته، با رسیدگی 
یکنواخت و مقاوم به ریزش

تحقیق کنید

ارزشیابی 
مرحله ای
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وقتی غالف ها یکنواخت و یا حدود 75 درصد آن در یک زمان برسند برداشت آنها با درو کردن کل بوته ها از 
ارتفاع نزدیک به سطح زمین انجام می گیرد.

شرایطی  در  است.  تعیین کننده  هم  و جمعیتی  اقتصادی  مسائل  باال  موارد  بر  عالوه  برداشت  روش  تعیین  در 
که نیروی انسانی فراوان و ارزان قیمت وجود داشته باشد، به کارگیری آنها از نظر اجتماعی و اخالقی و گاهی 

اقتصادی، نسبت به کاربرد ماشین ها، ترجیح داده می شود. 
برداشت بوته ها ممکن است با ابزارهای ساده مانند داس و اره کارد صورت گیرد یا اینکه با دست خالی کل بوته 

قطع یا ریشه کن شود. 

با این حال هنوز هم لوبیا سبز و سایر حبوبات با الگوی رشد نامحدودی که در سطح کوچک برای مصرف تدریجی 
کاشته می شوند به ویژه ماش و چشم بلبلی، به این روش برداشت می شوند.

برداشت ممکن است بدون استفاده از ابزار یا به وسیله قیچی انجام گیرد.

● در منطقه شما حبوبات به چه روش هایی برداشت می شوند؟
● علت رواج این روش ها چیست؟

تعیین روش برداشت حبوبات
مراحل انجام کار:

1ـ بازدیدی از مزارع کشت حبوبات منطقه داشته باشید.
2ـ سطح زیر کشت مزرعه های مختلف را به طور تقریبی برآورد کنید.

تحقیق کنید

فعالیت
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برداشت

3ـ روش های کشت را مشاهده کنید )ردیفی، جوی پشته، درهم در سطح کرت(.
4ـ تیپ گیاهان را بررسی کنید )افراشته یا رونده(

5ـ میزان یا درصد رسیدگی مورد معیار زارعین را جویا شوید.
6ـ پیشنهادهای خود را ارائه دهید.

● برای مساحت های بزرگ در زمین های هموار با گیاهان افراشته و کشت ردیفی، روش برداشت مکانیزه را پیشنهاد دهید.
● برای مساحت های بزرگ در زمین های ناهموار یا کشت جوی پشته ای روش برداشت دستی را پیشنهاد دهید.

● برای مساحت های کوچک در هر شرایط روش برداشت دستی را پیشنهاد دهید.
● چنانچه امکان برداشت مکانیزه در منطقه نبود یا اینکه نیروی انسانی ارزان و فراوان در منطقه حضور داشت، 

برای تمامی مزارع روش دستی پیشنهاد شود.
7ـ در روش دستی چگونگی برداشت را مشخص کنید.

●  ارقامی که رسیدگی آن تدریجی است، برداشت غالف ها را در چند چین پیشنهاد دهید.
● برای ارقام با یکنواختی رسیدگی باال، روش درو بوته با داس را پیشنهاد دهید.

 ● برای ارقام با حجم بوته کوچک به ویژه در خاک های سبک، مانند زراعت دیم عدس، روش کندن با دست را پیشنهاد دهید.
8ـ نظر یا پیشنهاد خود را به اطالع هنرآموز خود برسانید. 

9ـ با تغییر یا اصالح پیشنهادها بر حسب نظر هنرآموز، روش برداشت را اعالم کنید.

به نظر شما تفکر سیستمی چیست؟نظر بدهید

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

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

مرحله 
کار ردیف

3
برآورد سطح و روش کاشت و همچنین 

درصد رسیدگی روش و وسایل مورد نیاز را 
انتخاب کند. محل اجرا: مزارع حبوبات

مواد و تجهیزات: داس، قداره، لباس کار، کیسه، 
تور، نخ دوخت، نخ جوالدوز، زیرانداز  

منابع: شاخص های استاندارد، تجربیات محلی، 
مشاهده نمونه های مشابه، سفارشات مربی

زمان: 5 دقیقه

انتخاب 
روش و 

ابزار
32 برآورد دقیق و انتخاب روش با امکانات و 

شرایط همخوانی دارد.
قابل 
قبول

1 برآورد نادرست و عدم تطابق روش با 
شرایط و امکانات.

غیر قابل 
قبول

2 برداشت بوته ها

عملیات برداشت مجموعه فعالیت های درهم تنیده و در عین حال حساس می باشد. بر این اساس به هماهنگی و 
برنامه ریزی دقیق احتیاج دارد. عملیات برداشت حتماً پس از این هماهنگی )تنظیم زمان، ارزیابی زمان، آماده سازی 
ابزار و وسایل، فراهم کردن محل انباشت محصول، هماهنگی با نیروی انسانی در حمل و نقل و ...( باید انجام شود.

ارزشیابی 
مرحله ای
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برداشت حبوبات
ابزار و وسایل مورد نیاز: داس، کیسه، سوهان

مراحل انجام کار:
1ـ آماده به کار شوید.

ـ  بررسی های مربوط به روش و زمان برداشت را مرور کنید. 2
ـ  ابزار و وسایل کار را تحویل بگیرید. 3

4ـ همراه هنرآموز به مزرعه حبوبات آماده برداشت وارد شوید.
5ـ  در گروه تقسیم کار کرده، نوع کار )چیدن، دسته بندی، جابه جایی( هر 

فرد در گروه را مشخص کنید.
6ـ از یک نقطه )ترجیحاً پشت به آفتاب ( شروع به برداشت کنید.

7ـ در صورت برداشت غالف، با یک دست شاخه را نگه داشته و با دست 
دیگر غالف رسیده را بچینید.

8ـ در صورت استفاده از داس، با یک دست، بوته را گرفته، با دست دیگر 
به وسیله داس، کمی باال تر از سطح زمین برش دهید.

را در  آنها  برداشت شده،  بوته های  یا  از غالف ها  پر شدن دستتان  با  9ـ 
کیسه یا کناری توده کنید.

10ـ درو را با نظم و ترتیب خاصی )عرض کار، راستای کار، ارتفاع برش( 
ادامه دهید.

11ـ هر 15ـ10 دقیقه درو پیوسته، از جا برخیزید و دسته های کوچک را 
روی هم قرار داده تا دستۀ نسبتاً بزرگ درست شود.

12ـ پس از 90 دقیقه فعالیت، حدود 20 دقیقه استراحت یا نرمش داشته باشید.
13ـ به همین ترتیب کل محصول مزرعه را برداشت کنید.

14ـ در صورت نیاز، به سایر اعضای گروه یا گروه های دیگر کمک کنید.
15ـ کار را به درستی پایان دهید )گرفتن تأیید هنرآموز، تحویل دادن ابزار 
و وسایل، جمع آوری و ساماندهی ناخالصی های مزرعه، انجام نظافت فردی(.

16ـ از یافته ها و عملکرد خود گزارشی تهیه و ارائه نمایید.

برداشت کامل بوته به وسیله داس

برداشت غالف های رسیده با دست

دسته ها در شرایط مناسب جوی، مدتی در 
مزرعه باقی می مانند تا رطوبت آنها کاسته شود.

فعالیت

در هیچ شرایطی بیش از نیم ساعت در وضعیت ثابت )ایستاده، 
خمیده، نشسته و ...( قرار نگیرید. این امر به عضالت و مفاصل 

شما ممکن است در بلندمدت آسیب بزند.

دقت کنید

هدر رفت محصول ناچیز یا در حداقل باشد. دقت کنید
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برداشت

● یک کارگر ماهر)حرفه ای( در روز چند متر مربع درو می کند؟
● مقدار برداشت شما در واحد زمان )ساعت یا روز( چقدر بود؟

فکر کنید

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

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

مرحله 
کار ردیف

3 نقطه شروع برداشت ـ ارتفاع برش و 
ردیف سازی و توده سازی را انجام دهد محل اجرا: مزارع حبوبات

مواد و تجهیزات: داس، قداره، کیسه
منابع: شاخص های استاندارد، تجربیات 
محلی، رسانه های تخصصی، سفارشات 

هنر آموز
زمان: 15 دقیقه

انجام 
عملیات 
برداشت

42 محصول به دقت درو و ردیف سازی شده و 
ارتفاع برداشت یکنواخت است. قابل قبول

1 عدم درو محصول یا کامل نبودن آن غیر قابل 
قبول

رطوبت  درصد  بنابراین  می شود.  انجام  بوته  یک  برگ های  تمام  کامل  شدن  خشک  از  قبل  حبوبات  برداشت 
محصول برداشتی باال می باشد. با این درصد رطوبت، نمی توان اقدام به کوبیدن و جدا کردن دانه ها از بقایا نمود 
لذا محصول برداشتی را، مدتی در محل مناسب نگهداری می کنند. این نگهداری ابتدا به مدت کوتاهی در سطح 
مزرعه و سپس در محلی که به آن خرمنگاه می گویند، انجام می شود. با نگهداری خرمن در شرایط مناسب جوی، 

درصد رطوبت محصول به حدود 22 درصد می رسد.

نگهداری حبوبات برداشت شده در سطح مزرعه و در خرمنگاه برای کاهش درصد رطوبت و آماده شدن برای کوبش.

آماده کردن خرمنگاه و خرمن کردن محصول
ابزار و وسایل مورد نیاز: داس، بیل، شن کش

مراحل انجام کار:
1ـ آماده به کار شوید.

2ـ محل مناسب خرمن کردن را شناسایی کنید.

ارزشیابی 
مرحله ای

فعالیت

قرار   )... و  نشسته  خمیده،  )ایستاده،  ثابت  وضعیت  در  ساعت  نیم  از  بیش  شرایطی  هیچ  در 
نگیرید. این امر به عضالت و مفاصل شما ممکن است در بلندمدت آسیب بزند.

دقت کنید
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برای اینکه دانه ها به خوبی از غالف ها جدا شوند، باید بوته و به ویژه غالف ها به خوبی خشک شوند. زمان خشک 
شدن محصول در خرمنگاه به عوامل مختلفی بستگی دارد. از جمله آنها می توان به  نوع محصول، شرایط جوی 
به ویژه دمای محیط و جریان هوا، اشاره کرد. بر این اساس محصول خرمن شده را به طور پیوسته مورد مراقبت 

و پایش قرار  دهید.

3ـ محل خرمنگاه را به هنرآموز خود نشان دهید.
4ـ با تأیید هنرآموز، محل خرمنگاه را انتخاب کنید.

5ـ کف خرمنگاه را تا حد ممکن صاف و تمیز کنید.
6ـ محصول را از مزرعه به خرمنگاه، منتقل کنید.

و  نقلیه  وسیله  در  محصول  چیدن  ضمن  در  7ـ 
جابه جایی محصول، به نکات ایمنی و ارگونومیکی دقت 

داشته باشید.
8ـ محصول را به ترتیبی در خرمنگاه بچینید که امکان 

جریان هوا و خشک شدن سریع تر فراهم شود.
لزوم  صورت  در  محصول،  کردن  خرمن  پایان  در  9ـ 
خطر  از  را  آن  خرمنگاه،  اطراف  در  پشته  ایجاد  با 

آب گرفتگی محفوظ کنید.
10ـ برحسب شرایط منطقه اقدامات حفاظتی و مراقبتی 

از خرمنگاه و محصول را انجام دهید.
11ـ کار را به درستی پایان دهید )گرفتن تأیید هنرآموز، تحویل دادن ابزار و وسایل، جمع آوری و ساماندهی ناخالصی های 

مزرعه، انجام نظافت فردی(
12ـ از یافته ها و عملکرد خود گزارشی تهیه و ارائه کنید.

محل خرمن باید صاف و هموار بوده و از 
آب گرفتگی در امان باشد.

جمع آوری و انتقال محصول از مزرعه به خرمنگاه با امکانات مختلفی مانند: 
افراد، چهارپایان و وسایل حمل و نقل موتوری صورت می گیرد.

تمام محصول نباید در یک جا یا روی یک خرمن انباشته شوند بلکه باید در توده های مختلف خرمن شوند.

در منطقه شما کشاورزان چگونه محل هایی را به عنوان خرمنگاه انتخاب می کنند؟ معیارها یا دالیل آن را 
جستجو کنید.

فعالیت

تحقیق کنید
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نگهداری خرمن و تعیین زمان خرمن کوبی
ابزار و وسایل مورد نیاز: چهارشاخ

مراحل انجام کار: 
1ـ آماده به کار شوید.

2ـ هر روز یا یک روز در میان )برحسب شرایط منطقه با نظر هنرآموز( 
به خرمنگاه مراجعه کنید.

3ـ با استفاده از چهارشاخ خرمن را کاماًل زیر و رو کنید.

4ـ در هر بار قبل از زیر و رو کردن، وضعیت خشک شدن محصول به ویژه غالف ها را بسنجید.
5ـ در هر بار پس از پایان زیر و رو کردن، خرمن را مرتب کنید.

6ـ عملیات زیر و رو کردن خرمن را تا خشک شدن کامل محصول ادامه دهید. در همه حال نکات ایمنی و ارگونومیکی 
را به دقت مراعات کنید.

7ـ پایان عملیات را به تأیید هنرآموز برسانید.
8ـ شرایط جوی را برای خرمن کوبی ارزیابی کنید.

 

9ـ زمان خرمن کوبی را به هنرآموز خود پیشنهاد دهید.
10ـ با تأیید هنرآموز، زمان خرمن کوبی را اعالم کنید.

ساماندهی  و  جمع آوری  وسایل،  و  ابزار  دادن  تحویل  هنرآموز،  تأیید  )گرفتن  دهید.  پایان  درستی  به  را  11ـ کار 
ناخالصی های مزرعه، انجام نظافت فردی(

غالف ها باید به خوبی خشک شوند به ترتیبی که با مختصری ضربه، شکسته شده و دانه از درون آنها آزاد شود.

بیشتر
در زمان خرمن کوبی بایستی هوا آرام بوده و احتمال بارندگی داده نشود. ساعت خنک روز برای بدانید

خرمن کوبی مناسب است.

فعالیت

در صورت عدم جابه جایی یا هوادهی خرمن، ممکن است بخشی از محصول به علت باال بودن 
درصد رطوبت و دما، کپک زده و از بین برود.

توجه 

مدت خشک شدن برحسب شرایط آب و هوایی منطقه، اغلب 2 ـ 1 هفته طول می کشد. در زمان 
خشک شدن، غالف ها با مختصر ضربه شکسته یا شکفته می شوند.

توجه 
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1 استفاده از ماشین خرمن کوب

2 خرمن کوبی با استفاده از دام ها
این روش امروزه در کشور ما تقریباً منسوخ شده است اما در جاهای مختلفی رواج دارد.

3 خرمن کوبی دستی
در برخی از گیاهان به ویژه انواع بلندقامت، دسته ای از محصول را به دست گرفته و آن را روی یک جسم سخت می زنند

از دام های مختلفی به صورت فردی یا اغلب جفت و گاهی گروهی در خرمن کوبی استفاده می شده است.

خرمن کوبی

خرمن کوبی یا کوبیدن محصول خرمن شده به منظور جدا کردن دانه های آنها است. در ماشین های برداشت 
که به صورت کمباین )مرکب از چند ماشین( هستند، عمل کوبیدن و جدا کردن دانه از کاه و کلش، همزمان یا 

توأمان انجام می شود. در برداشت دستی کوبیدن ممکن است به دو صورت انجام پذیرد: 

در منطقه شما طول مدت خرمن کردن تا کوبیدن محصول چه مدت است؟
کشاورزان منطقه شما چگونه پایان مدت خرمن داری یا زمان رسیدن خرمن کوبی را تعیین می کنند.

خرمن کوب و بوجاری کننده چندمنظورهخرمن کوب پشت تراکتور در حال کار

تحقیق کنید
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برداشت

اما اغلب با یک وسیله محکم ولی سبک روی محصول ضربه زده باعث از هم پاشیدگی غالف و جدا شدن دانه ها از آنها 
می شوند. این روش در مزارع و به طورکلی واحدهای بهره برداری کوچک رواج دارد.

خرمن کوبی دستی به صورت سنتی به روش های مختلفی صورت می گیرد.

جدا کردن و کوبیدن تدریجی خرمن
ابزار و وسایل مورد نیاز:  زیرانداز، داس، بیل

مراحل انجام کار: 
1ـ آماده به کار شوید.

2ـ محلی را در کنار خرمن صاف و تمیز کنید.
3ـ زیرانداز را در آن محل بگسترانید.

4ـ با چهارشاخ یا با استفاده از داس، مقداری از محصول خشک شده را از 
خرمن برداشته و بر روی زیرانداز قرار دهید.

5ـ شروع به ضربه زدن به محصول نمایید.

6ـ زدن ضربات را تا کوبیده شدن کامل و جدا شدن دانه ها از غالف ادامه دهید.
ـ  با تأیید هنرآموز، توده کوبیده شده را کنار زده و دسته های جدید را جایگزین کنید. 7

جدا کردن و کوبیدن تدریجی خرمن

کوبیدن مزرعه با فاصله ایمن از یکدیگر

مثاًل  کنید.  رعایت  را  ایمنی  نکات  خرمن کوبی  ضمن  در 
بلکه در کنار  یا پشت سرهم قرار نگیرید  هرگز در مقابل 

هم با فاصله ایمن قرار بگیرید.

نکته ایمنی

شما در سال های آینده با ماشین خرمن کوبی )ثابت و سیار( به طور مستقل کار خواهید کرد. اما در این مرحله با روش 
دستی اقدام به خرمن کوبی کنید.

فعالیت

بهتر است چوب دستی به قطر حدود 3ـ2 سانتی متر، به 
طول 220ـ120 سانتی متر، نیمه خشک، سبک، صاف و قابل 

انعطاف باشد.

دقت کنید
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با کوبیدن محصول، دانه ها از غالف جدا شده و بیرون می ریزند اما همچنان مخلوط با بقایای محصول یا همان کاه 
و کلش هستند. به عملیات جدا کردن دانه ها از بقایای محصول، بوجاری می گویند.

در روش برداشت مکانیزه یا در روش کاربرد ماشین های خرمن کوبی، عمل خرمن کوبی و بوجاری در اغلب ماشین ها، 
هم زمان یا توأمان انجام می شود. اما در روش خرمن کوبی دستی عمل بوجاری باید به طور جداگانه، آن هم به صورت 

دستی انجام شود.

8ـ به همین ترتیب تمام محصول را خرمن کوبی کنید.
تحویل  هنرآموز،  تأیید  )گرفتن  پایان دهید.  به درستی  را  کار  9ـ 
دادن ابزار و وسایل، جمع آوری و ساماندهی ناخالصی های مزرعه، 

انجام نظافت فردی(
10ـ از یافته ها و اقدامات خود گزارش تهیه کرده و ارائه نمایید.

توده یکنواخت محصول پس از خرمن کوبی

را  روش های خرمن کوبی  از  هر یک  رواج  می کنند؟ دالیل  روش هایی خرمن کوبی  به چه  منطقه شما  در 
جمع آوری و ارزیابی کنید.

بوجاری
و  روزنه های  کوچک تر  با  چهارشاخ مخصوص، سرند  نیاز:  ابزار و وسایل مورد 

بزرگ تر از محصول، بیل
مراحل انجام کار:

1ـ آماده به کار شوید.
2ـ زمان بوجاری را تعیین کنید. وزش باد آرام )آن هم از یک جهت نه گردباد(. 

دمای مناسب محیط
3ـ پشت به باد قرار گیرید.

4ـ با چهارشاخ محصول را به هوا پرتاب کنید.

5ـ با متوقف شدن وزش باد، کار متوقف و با شروع آن کار را ادامه دهید.
6ـ تمام خرمن را به همین ترتیب بوجاری کنید.

7ـ هر از چند گاهی مرز بین دانه ها و کاه و کلش را با بیل جدا کنید. )از مخلوط شدن این دو توده پیشگیری کنید.(

چهارشاخ )بوجار(مخصوص بوجاری

باد دادن خرمن با توجه به جهت وزش باد

فعالیت

تحقیق کنید

فعالیت

دانه ها به علت سنگینی در جلو می افتند در حالی که باد، 
کاه و کلش را کمی دورتر قرار می دهد.

توجه 
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برداشت

8ـ با پایان یافتن بوجاری با چهارشاخ، دانه ها را با غربالی که قطر 
بوجاری  مورد  حبه  دانه های  قطر  از  بزرگ تر  کمی  آن،  روزنه های 
ریزتر عبور کرده،  اجزای  و  دانه  غربال  این  غربال کنید. در  است، 

کلش و اجزای درشت تر روی غربال باقی می مانند.
9ـ آنچه که در غربال باقی می ماند، روی کاه و کلش بریزید.

10ـ دانه ها را با غربالی که قطر روزنه های آن کمی کوچک تر از قطر 
دانه هاست، غربال کنید.

و  دیدن  هوا  برای  مناسبی  محل  در  را  غربال  روی  دانه های  11ـ 
کیسه گیری، پخش کنید.

12ـ کار را به درستی پایان دهید.
13ـ از یافته ها و عملکرد خود گزارشی تهیه کرده و ارائه کنید.

غربال کردن با غربال دارای روزنه درشت تر از دانه، 
برای جدا کردن کلش و اجزای بزرگ تر از دانه

غربال کردن با غربال دارای روزنه کوچک تر از 
دانه، برای جدا کردن کاه، بذور علف های هرز و 

اجزای ریزتر از دانه

بعد از غربال درشت و قبل از غربال ریزمحصول لوبیا در پایان بوجاری، شست شو و خشک کردن خرمن لوبیا قبل از غربال کردن

در منطقه شما حبوبات را به چه روش یا روش هایی بوجاری می کنند؟

در حقیقت هم دانه ها و هم کاه و کلش، محصول محسوب می شوند. دانه ها به عنوان محصول اصلی و کاه و کلش 
محصول فرعی نامیده می شود. کاه و کلش حبوبات ارزش غذایی باالیی دارند و خوراک مناسبی برای دام ها محسوب 
می گردد. قرارگرفتن بلندمدت محصول در برابر تابش خورشید یا حرارت آفتاب یا اینکه مرطوب شدن در اثر نزوالت 

جوی، باعث کاهش شدید کیفیت آن می شود. بنابراین بایستی بی درنگ اقدام به ساماندهی محصول نمود.

فعالیت

در این غربال، دانه در روی غربال باقی مانده و اجزای 
ریزتر، تخم علف های هرز و ... از آن عبور می کنند.

توجه 

تحقیق کنید
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ساماندهی محصوالت حبوبات
ابزار و وسایل مورد نیاز: کیسه یا گونی )ترجیحاً از جنس الیاف طبیعی(، 
بیل یا سرتاس، گونی های بزرگ نایلونی یا توری، ریسمان ضخیم و سوزن 

بزرگ )جوالدوز(
مراحل انجام کار:

1ـ آماده به کار شوید.
2ـ گونی های کوچک )25 ـ 20 کیلوگرمی( کنفی و ترجیحاً درشت بافت 

را انتخاب کنید.
3ـ دانه های تمیز و خشک را با بیل یا سرتاس داخل گونی ها بریزید.

4ـ با پر شدن گونی، با ریسمان و سوزن، در آن را محکم ببندید.
5ـ کیسه ها را تا زمان حمل در محل مناسبی با نظم و ترتیب خاصی بچینید.

6ـ کلش ها را در گونی بزرگ یا توری ها، پر کنید.
7ـ در بارگیری و حمل محصول مشارکت کنید.

نیازمندان  به  و صدقه  زکات  عنوان  به  را  از محصول  بخشی  و  باشید  8ـ شاکر خداوند 
اختصاص دهید.

9ـ برای فروش محصول اصلی و فرعی بازاریابی کنید.
10ـ زمین را به عنوان مادر تولید، رها نکرده بلکه از آن مراقبت کنید.

● در صورت وجود آب، یک بار زمین را آبیاری کنید.
● فرصت دهید تا در اثر آبیاری، علف های هرز رویش کنند.

)شخم  کنید  زیر خاک  را  آنها  هرز  علف های  رفتن  به گل  از  قبل   ●
بزنید(.

11ـ از یافته ها و عملکرد خود گزارشی تهیه و آماده ارائه نمایید.
انجام مکانیزه عملیات زراعی در سال آینده، تصمیم گیری و  ● برای 

برنامه ریزی کنید.

پرکردن محصول در گونی کنفی

بستن در گونی به وسیله نخ 
محکم و جوالدوز

با پهن کردن نایلون زیر کیسه ها، از نم کشیدن 
آنها جلوگیری می شود

محصول اصلی و فرعی باید به موقع و با وسایل در دسترس و با رعایت اصول ایمنی و 
ارگونومیکی به محل مناسب حمل گردند.

کاه و کلش به علت سبکی در کیسه های 
بزرگ بسته بندی می شوند.

فعالیت
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برداشت

آیات زیر را در قرآن بیابید و ضمن مطالعه و ترجمه آن و مشاوره با افراد آگاه به قرآن، در مورد پیام این 
آیات اندیشه کنید.

تدبر کنید

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

 شرایط عملکرد
)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...( مرحله کار ردیف

3
خرمن  و  کردن  خرمن  محل  انتخاب 
کردن محصولـ  هوادهی و خرمن کوبی 

بوجاری و کیسه گیری را انجام دهد.
محل اجرا: مزارع حبوبات 

تجهیزات: بیل، انواع چهارشاخ، غربال بوجاری، 
حبوبات، جوالدوز، چوب کوبش، دستگاه دوخت، 
زیرانداز،نخ،کیسه، لباس کار ، وسیله حمل محصول

مواد:  محصول برداشتی
منابع: تجربیات دیگران از جمله کارشناسان و 

خبرگان، رسانه ها از جمله اینترنت، نمونه فیلم ها یا 
مشاهدات، سفارشات هنرآموز

زمان: 30 دقیقه

عملیات 
تکمیلی پس 

از برداشت
52 خرمن کردن، هوادهی، خرمن کوبی، 

بوجاری و کیسه گیری را انجام دهد. قابل قبول

1 جمع آوری و عمل آوری محصول 
ناقص و غیرقابل قبول است

غیرقابل 
قبول

ارزشیابی 
نهایی
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شرح کار:
1ـ بررسی شاخص های رسیدگی و ارزیابی گیاه                               2ـ تعیین زمان برداشت

3ـانتخاب روش و ابزار                                                             4ـ درو
5ـ خرمن کردن                                                                     6ـ نگهداری خرمن

7ـ خرمن کوبی                                                                      8ـ بوجار
9ـ ساماندهی محصول

استاندارد عملکرد: 
محصول حبوبات را به صورت دستی با استفاده از داس، درو و خرمن کوبی نماید.

شاخص ها:
1ـ پایش مزرعه و ارزیابی گیاه: رنگ عمومی گیاه، تغییرات رنگ غالف، شکل غالف، نرمی یا سختی دانه و غالف، درصد رطوبت، شرایط محیطی، 

استانداردها
2ـ نمونه گیری و شمارش، تعیین درصد رسیدگی، محاسبه و مقایسه با جداول استاندارد، مشخص نمودن تایم دورۀ برداشت

3ـ برآورد سطح، توجه به روش کاشت و تیپ گیاه و درصد رسیدگی
4ـ انتخاب وسایل و نقطۀ شروع، ارتفاع برش، ردیف سازی، توده سازی

5ـ انتخاب محل، هموار کردن و تمیز کردن خرمنگاه، انتقال توده ها به خرمنگاه، چینش محصول مطابق استانداردها
6ـ هوادهی خرمن، مرتب سازی خرمن

7ـ انتخاب محل، هموار کردن و تمیز کردن و پهن کردن زیرانداز، انتقال محصول به روی زیرانداز، کوبش
8ـ انتخاب ابزار و زمان بوجاری، باددهی، جداسازی محصول از کاه و کلش، غربال کردن محصول

9ـ انتخاب کیسه و توری، پر کردن و دوخت کیسه ها و تورها، بارگیری صحیح و حمل و نقل

شرایط انجام کار: 
1ـ محل اجرا: مزرعۀ حبوبات

2ـ مواد: کیسه، تور، نخ دوخت کیسه، نخ جوالدوز، زیرانداز محصول
3ـ منابع: اطالعات و جداول و استانداردها

ـ زمان: 480 دقیقه

ابزار و تجهیزات: 
بیل، انواع چهارشاخ، داس، قداره، غربال بوجاری حبوبات، جوال دوز، چوب کوبش، دستگاه دوخت کیسه، پالت، لباس کار، خرمن کوب، ماشین های 

برداشت، یدک کش، تراکتور

معیار شایستگی: 

نمره هنرجو*حداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف
.................1اندازه گیری های شاخص های رسیدگی محصول1
.................2تعیین زمان برداشت2
.................1انتخاب روش و ابزار3
.................2انجام عملیات برداشت4
.................1عملیات تکمیلی پس از برداشت5

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
ایمنی و بهداشت: خود فرد. رعایت نکات  شایستگی های غیرفنی: تصمیم گیری، درستکاری/ 
ایمنی و بهداشتی درخصوص استفاده از وسایل، گرمازدگی و گزش جانوران/ نگرش:  وقت شناسی، 

سرعت عمل

2.................

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

ارزشیابی شایستگی برداشت دستی
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1ـ اکبرلو حسین و همکاران،  استاندارد شایستگی حرفۀ زراعت ، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی،  دفتر برنامه ریزی و تألیف 
کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کار دانش، 1392.

2ـ آریان پور عابدین و همکاران،  استاندارد ارزشیابی حرفۀ زراعت،  سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، دفتر برنامه ریزی و تألیف 
کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش، 1393.

3ـ آریان پورعابدین و همکاران،  برنامۀ درسی رشتۀ  امور زراعی،  سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، 
دفتر برنامه ریزی و تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش، 1394.

4ـ کوچکی عوض،  زراعت در مناطق خنک،  جهاد دانشگاهی مشهد،  1385.
ـ قادری رضا و همکاران،  اطلس رنگی آفات،  بیماری ها و علف های هرز حبوبات،  آموزش و ترویج کشاورزی، 1390.   5

6  ـ اکبرلو حسین و همکاران، تولید محصوالت زراعی ـ شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران، چاپ سیزدهم،1394.
7ـ  جعفریان یعقوب وهمکاران،  مراقبت های ویژۀ  داشت، شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران، 1394.

8  ـ  حاجی حسنی عباس و همکاران، زراعت و باغبانی عمومی،  شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران، 1394.
9ـ  مجنون حسینی ناصر، زراعت و تولید حبوبات، جهاد دانشگاهی،  1394.
10ـ  خواجه پور محمدرضا،  اصول و مبانی زراعت،  جهاد دانشگاهی،  1395.

11ـ  مقیمی نبی اله و همکاران،  تشخیص انواع خاک و اصالح آن، شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران، 1394.
12ـ  پایگاه اطالع رسانی جهاد کشاورزی،  مؤسسۀ  تحقیقات اصالح و تهیۀ نهال و بذر،  1395.

منابع
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استان: گلستان
سرکار خانم رقیه السادات حسینی

آقایان: حمیدرضا اکبری،  نوده رضاپناهی،  شاهپور یمرلی،  رضا حجگذار،  محمود قاضی،  ابوالفضل حسینی
استان:  بوشهر

آقایان:  عباس بناری، کامبیز ضیغم پور، علیرضا عباسی، داریوش حیدری، علیرضا شهسواری، سیاوش مالئی، 
غالمحسین خادم

استان: آذربایجان شرقی
آقایان: سیاوش شمسی،  جبراییل باقری،  علی شرقی، جواد فرج زاده، صادق یولقونی،  ابراهیم رضاییان

استان: کردستان
سرکار خانم شهال بهمنی،  سرکار خانم آرزو مهرمند

آقایان: نادر آذر کردار،  اسماعیل بابارشی، علی نوبخت،  ابراهیم عزیزی فخر
استان: خراسان رضوی

آقایان: سید علی آقامیری،  محمدحسن باقری، ابوالفضل رشیدی نیا، مسعود رضائی، سیدحسن صدری فر،  عباس 
یزدی

استان: خوزستان
آقایان: محسن رضانژاد،  جهان بخش گنجی،  علیرضا دارایی، خالد بیت سیاح، احمد حسنک فرد، فاضل طرفی، 

علیرضا قرباغی
استان: مازندران

آقای محمد حسین زاده
دبیرخانه امور زراعی و باغی:

آقایان: صمد عظیمی زینال، علی نیک فال، راهب فروتن

همکاران هنرآموز که در فرایند اعتبارسنجی این کتاب مشارکت داشته اند.
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