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 نام خدابه

سی های درهای درسی و محتوای کتابها و تحقق توسعه پایدار، ما را بر آن داشت تا برنامهشرایط در حال تغییر دنیای کار در مشاغل گوناگون، توسعه فناوری

قبلی براساس نیاز کشور و مطابق با رویکرد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران در  هایرا در ادامه تغییرات پایه

ها، آموزش و ارزشیابی مبتنی بر شایستگی است. شایستگی، توانایی انجام کار واقعی ترین تغییر در کتابطراحی و تألیف کنیم. مهم نظام جدید آموزشی باز

ای شما، چهار دسته شایستگی در نظر حرفه –شود. در رشته تحصیلی طور استاندارد و درست تعریف شده است. توانایی شامل دانش، مهارت و نگرش میهب

 گرفته است:

 توانایی کاشت گیاهان زراعیهای فنی برای جذب در بازار کار مانند شایستگی .3
 آینده مانند نوآوری و مصرف بهینههای غیر فنی برای پیشرفت و موفقیت در شایستگی .9
 های فناوری اطالعات و ارتباطات مانند کار با نرم افزارهاشایستگی .1
 العمر مانند کسب اطالعات از منابع دیگرهای مربوط به یادگیری مادامشایستگی .4

ای و هریزی درسی فنی و حرفا مشارکت متخصصان برنامهای و کاردانش مبتنی بر اسناد باالدستی و بهای درسی فنی و حرفهبر این اساس دفتر تألیف کتاب

های درسی هر رشته اند که مرجع اصلی و راهنمای تألیف کتابای را تدوین نمودههای شاخه فنی و حرفهخبرگان دنیای کار مجموعه اسناد برنامه درسی رشته

 است. 

های این کتاب برای تألیف شده است. کسب شایستگی 33در پایه  امور زراعیه است که ویژه رشت های فنی و کارگاهیستگییدرس شامین سواین درس، 

های آموزش داده شده دراین کتاب را کسب و در فرآیند ای شما بسیار ضروری است. هنرجویان عزیز سعی نمایید؛ تمام شایستگیموفقیت آینده شغلی و حرفه

 ارزشیابی به اثبات رسانید.

کاری تشکیل شامل پنج پودمان است و هر پودمان دارای یک یا چند واحد یادگیری است و هر واحد یادگیری از چند مرحله اعیکاشت گیاهان زرکتاب درسی 

های مربوط به آن را کسب نمایید. هنرآموز محترم شما برای هر پودمان یک توانید شایستگیشده است. شما هنرجویان عزیز پس از یادگیری هر پودمان می

ارزشیابی اول، فرصت از باشد. در صورت احراز نشدن شایستگی پس می 39نماید و نمره قبولی در هر پودمان حداقل امانه ثبت نمرات منظور مینمره در س

هر پودمان  پودمان و از دو بخش نمره مستمر و نمره شایستگی برای 1جبران و ارزشیابی مجدد تا آخر سال تحصیلی وجود دارد.کارنامه شما در این درس شامل 

در  های قبول شدهد ارزشیابی قرار گیرید و پودمانها الزم است مورها نمره قبولی را کسب نکردید، تنها در همان پودمانخواهد بود و اگر دریکی از پودمان

 عدل کل شما بسیار تاثیرگذار است.است و در م 1باشد. همچنین این درس دارای ضریب یید و الزم به ارزشیابی مجدد نمیمرحله اول ارزشیابی مورد تا

 ن اجزای بستههمچنین عالوه بر کتاب درسی شما امکان استفاده از سایر اجزاء بسته آموزشی که برای شما طراحی و تالیف شده است، وجود دارد. یکی از ای

توانید هنگام آزمون و فرایند ده نمایید. کتاب همراه خود را میهای موجود در کتاب درسی باید استفاباشد که برای انجام فعالیتآموزشی کتاب همراه هنرجو می

گاه رشته خود با نشانی ارزشیابی نیز همراه داشته باشید. سایر اجزای بسته آموزشی دیگری نیز برای شما در نظر گرفته شده است که با مراجعه به وب

www.tvoccd.medu.ir توانید از عناوین آن مطلع شوید.می 

العمر مهای یادگیری ماداای، حفاظت از محیط زیست و شایستگیهای غیرفنی از جمله مدیریت منابع، اخالق حرفههای یادگیری در ارتباط با شایستگیفعالیت

آموزشی ارائه شده است. شما هنرجویان عزیز کوشش نمایید این  های فنی طراحی و در کتاب درسی و بستهو فناوری اطالعات و ارتباطات همراه با شایستگی

 های یادگیری به کار گیرید.های فنی آموزش ببینید، تجربه کنید و آنها را در انجام فعالیتها را در کنار شایستگیشایستگی

تان در خصوص رعایت مواردی که در کتاب آمده است، در انجام های هنرآموز محترمرعایت نکات ایمنی، بهداشتی و حفاظتی از اصول انجام کار است لذا توصیه

 کارها جدی بگیرید.

های مؤثری در جهت سربلندی و استقالل کشور و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی امیدواریم با تالش و کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامی، گام

 ی برداشته شود.و تربیت مؤثر شایسته جوانان برومند میهن اسالم

 ای و کاردانشهای درسی فنی و حرفهدفتر تألیف کتاب

 سخنی با هنرجویان عزیز
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 سخنی با هنرآموزان گرامی

 
 نام خدابه

در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران و نیازهای متغیر دنیای کار 

های زراعی طراحی و بر اساس آن محتوای آموزشی نیز تالیف گردید. کتاب حاضر از مجموعه کتاب درسی رشته امورو مشاغل، برنامه

پودمان است که هر پودمان از یک یا چند واحد  1باشد که برای پایة یازدهم تدوین و تألیف گردیده است این کتاب دارای کارگاهی می

ری باشد که در پایان هر واحد یادگیهای این کتاب مییستگی از ویژگییادگیری تشکیل شده است. همچنین ارزشیابی مبتنی بر شا

بایست در سامانه ثبت نمرات برای هر هنرجو یک نمره ثبت کنند. نمره قبولی شیوه ارزشیابی آورده شده است. هنرآموزان گرامی می

امل ارزشیابی پایانی در هر پودمان و ارزشیابی گردد که شباشد و نمره هر پودمان از دو بخش تشکیل میمی 39در هر پودمان حداقل 

های یافته در ارتباط با شایستگیهای یادگیری ساختهای دیگر این کتاب طراحی فعالیتها است. از ویژگیمستمر برای هریک از پودمان

بسته آموزشی تدارک دیده ای و مباحث زیست محیطی است. این کتاب جزئی از فنی و غیرفنی از جمله مدیریت منابع، اخالق حرفه

افزار و فیلم آموزشی در فرایند شده برای هنرجویان است که الزم است از سایر اجزاء بستة آموزشی مانند کتاب همراه هنرجو، نرم

وانید تیگیرد. شما میادگیری استفاده شود. کتاب همراه هنرجو در هنگام یادگیری، ارزشیابی و انجام کار واقعی مورد استفاده قرار می

های تدریس کتاب، شیوه ارزشیابی مبتنی بر شایستگی، مشکالت رایج در یادگیری یادگیری، روشبرای آشنایی بیشتر با اجزای بسته

ای ههای غیرفنی، آموزش ایمنی و بهداشت و دریافت راهنما و پاسخ فعالیتبندی زمانی، نکات آموزشی شایستگیمحتوای کتاب، بودجه

ها به کتاب راهنمای هنرآموز این درس مراجعه کنید.الزم به یادآوری است،کارنامه صادر شده در سال تحصیلی قبل ینیادگیری و تمر

بایست به استاندارد ارزشیابی ها، میها و شایستگیپودمان بوده است و در هنگام آموزش و سنجش و ارزشیابی پودمان 1بر اساس نمره 

ای هریزی اموزشی مراجعه گردد. رعایت ایمنی و بهداشت، شایستگیسازمان پژوهش و برنامهپیشرفت تحصیلی منتشر شده توسط 

باشند. همچنین برای هنرجویان تبیین شود که این درس فنی و مراحل کلیدی بر اساس استاندارد از ملزومات کسب شایستگی میغیر

 شود و دارای تأثیر زیادی است.در معدل کل محاسبه می 1با ضریب 

 های ذیل است:کتاب شامل پودمان

تر ادهها سهای کاشت که نسبت به سایر روشاست. در این پودمان بذرپاشی به عنوان یکی از روش "بذرپاشی"پودمان اول: دارای عنوان 

 شود.است آموزش داده می

برای زیرخاک کردن بذر و ایجاد نهرها است. در این پودمان عملیات پس از بذرپاشی "آراستن سطح مزرعه"پودمان دوم: دارای عنوان 

 آموزش داده می شود.
توان به صورت خطی کشت است. در این پودمان کاشت گیاهانی مانند گندم و ... که می"کاری آبیخطی"پودمان سوم: دارای عنوان 

 شود.کرد، آموزش داده می

 شود.کار دیم آموزش داده میکاری و عملیات کاشت با عمیقاست. در این پودمان اصول دیم"کاریدیم"پودمان چهارم: دارای عنوان 

کار پنوماتیک آموزش داده می شود. شما است. در این پودمان کاشت گیاهان با ردیف"کاریدانهتک"پودمان پنجم: دارای عنوان 

 را طراحی نمایید. های مشابهیهای کاشت استفاده کنید و فعالیتتوانید با توجه به شرایط منطقه از سایر ماشینمی

 بینی شده برای این درس محقق گردد.امید است که با تالش و کوشش شما همکاران گرامی اهداف پیش

 ای و کاردانشهای درسی فنی و حرفهدفتر تألیف کتاب
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عواملی که باشد. شناخت رسالت آن تغذیه مردم جهان می که استای از علوم کشاورزی شاخه
 گیری عوامل و شرایط محیطی. بنابراین، بکاراستگردد الزم و ضروری سبب پیشرفت کشاورزی می

ت یت و پیشرفداشت و برداشت سبب موفق و شناخت فنون علم کشاورزی در مراحل مختلف کاشت،
گردد. هیچ کاری وقت تلف کردن نیست، اگر از تجربه آن با زیرکی استفاده در این رشته علمی می

 کنیم.
 

 9پودمان 

 بذر پاشی  
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   9واحد یادگیری 

 بذر پاشی
 
 
 

 دانید کهآیا می

 
 شود؟هایی انجام میکاشت گیاهان زراعی به چه روش 
  شود؟بیشتر از کدام روش کاشت استفاده میدر منطقه شما 
 های کاشت در منطقه شما چیست؟از روش یا روش دالیل استفاده 
 
گویند. کاشت گیاهان به طور کلی قرار دادن بذر در بستر به منظور جوانه زدن و رشد و نمو را کاشت میبه

ل کاشت، نیروی انسانی، بافت خاک، نوع های گوناگونی با توجه به شرایط و عواملی مانند مقدار آب، وسایروش
در  سانتریفیوژ صورت گیرد که پاشگیاه زراعی و اقلیم بستگی دارد. بذر پاشی ممکن است با دست و یا با بذر

شوند. بذر پاشی برای کاشت گیاهانی مانند غالت دانه تر در مزرعه پراکنده میطور یکنواختهروش دوم بذرها ب
ر در همین طو ها برای رشد و توسعه نیاز ندارد، مناسب است.فاصله زیادی بین بوته به کهای ریز، گیاهان علوفه

 گیرد.دار که بذرکاری روی خطوط مشکل است، بذرپاشی بهتر انجام میدار و کلوخهای پر علف و تیغزمین
 

 استاندارد عملکرد

 )کالیبراسیون( مقدار بذر تنظیم دستگاه در شرایط مناسب آب و هوایی با استفاده از بذرپاش پس از اتصال و
 تعیین شده را به صورت یکنواخت در سطح معینی از مزرعه بذرپاشی کند.
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  مقدمه

باشد. این مرحله هرچند ید محصوالت گیاهی، مرحله کاشت مییکی از مراحل بسیار مهم و اساسی در فرایند تول
دارد. شما  بزرگیدر مدت کوتاهی انجام شود اما در مقدار عملکرد و کیفیت محصول نقش بسیار ممکن است 
 ، عمق نامناسبمناسبشرایطی مانند: خارج از فصل، زمان نا که بهترین بذر در بهترین خاک اما درتصور کنید 

ی است که در چنین شرایطکاشت، مقدار نامناسب بذر یا روش نامناسبی برای کاشت انجام گرفته باشد، بدیهی 
محصول مناسبی حاصل نخواهد شد. بنابراین یکی از عوامل تعیین کننده در مقدار تولید و کیفیت محصول، 

 باشد. رعایت دقیق اصول کاشت می
شما در سال پیش در درس پرورش و تولید حبوبات، با مفاهیمی 
چون شرایط بستر مناسب کاشت، عوامل مؤثر در تعیین زمان 

ت، عوامل مؤثر در تعیین عمق کاشت و همچنین با انواع کاش
های کاشت آشنا شده و به صورت دستی اقدام به کاشت روش

 های مختلف نمودید. برخی حبوبات با روش
های های کاشت با استفاده از ماشیندر این کتاب روش

  کشاورزی تشریح خواهد شد.
 بذرپاشی با دست -1شکل 

یک برای شرایط خاصی کاربرد دارد، سعی شده است چیدمان مطالب  ها متنوع بوده و هرروشاز آنجایی که این 
 از ابتدایی به پیشرفته که تقریبًا با نظام از ساده به پیچیده هم منطبق است، ارایه گردد.

 صورت کلی انجام شود.  1اید کاشت بذر ممکن است به چنانکه آموخته
 بذر در سطح زمین است. بذر افشانی که همان پراکندن -3

 

  

 بذرپاشبذرپاشی با  -2شکل 

 

 باشد.کاری که همان ریختن بذر در خطوط تعیین شده میخطی -9
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 ر ریزیبذ -3 شکل

 باشد.ین میرار دادن بذر در خاک با فاصله معکاری که عبارتست از قبذر کاری یا ردیف -1
 

 
 کاریر بذ -4شکل 

د توانمیرا که در بعضی مواقع مواردی از عملیات  استشامل مراحل زیر  بذرپاشی به روشکاشت  به طور کلی
  کرد. حذف یا اضافه

 ماخار یا آبیاری زمین قبل از شخم -3
 شخم زمین -9
 دیسک -1
 ماله -4
 کودپاشی -1
 دیسک -8
 (بعد از آنیا شیارکش  ، چنگه)در صورت بذرپاشی عملیات دیسک خفیف بذرپاشی یا بذرکاری -4
 مرزبندی -1
 نهرکشی -2

 آبیاری -39
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تا  شیب زمین، بافت خاک، عمق خاک زراعی، روش کاشت، نوع کشت و ...ممکن است بسته به  باالمراحل 
ورزی آشنا شدید در . شما با آماده سازی زمین )قبل از بذر پاشی( در کتاب عملیات خاکحدودی تغییر نماید

 را فراخواهید گرفت.بذرپاش این پودمان بذر پاشی با 
 

 یشروش بذر پا

ممکن است با دست یا ماشین صورت پاشی گویند. بذرزمین بذرپاشی یا بذرافشانی می پراکندن بذر در سطح
انجام های کوچک ها و باغچهاست که در مزرعهترین روش کاشت ترین و قدیمیگیرد. بذرپاشی دستی ساده

 .(3اید)شکلشما در سال قبل با این روش کار کرده گیرد.می
ه یاقتصادی غیر قابل توج ممکن و از نظرتی از نظر فنی غیرپاشی دسروش بذرباشد. وقتی مساحت زمین بزرگ 

  پاشهای بذرهای کاشت فراهم نباشد، از ماشینچنانچه امکان استفاده از ماشینگردد. در این شرایط می
 (.9شود)شکلاستفاده می .(جو و .. ،)گندم ویژه غالت ریز دانهپاش( برای برخی از بذرها به)کود

 
 

وگو گفت
 کنید

  
 گردد؟یلی بزرگ روش بذرپاشی توصیه نمیچرا در اراضی یا مزارع خ

 
 

 بذرپاش: هایماشین

ود. شکوچک تا متوسط استفاده می ماشینی است که برای پاشیدن سریع بذر در اراضی کشاورزی نسبتاً بذرپاش 
از روش دیگر کاشت  پاشی با دست و در اراضی خیلی بزرگ، اصوالًکه در اراضی خیلی کوچک بذردر حالی

  کنند.که در برخی از کشورها از هواپیماهای مخصوص استفاده میشود یا ایناستفاده می
وجود رایطی مانند سنگالخی بودن زمین، ها در شپاش، امکان استفاده از آنای بذرههای بارز ماشیناز ویژگی

ن این ماشی های خوبویژگیکارها قادر به کار نیستند. از دیگر که بذر ،... است در زمین و هی، بقایای گیاموانع
هکتار زمین  9ساعت بیش از  استفاده از آن است. به ترتیبی که در شرایط مناسب در هر سادگیسرعت عمل و 

 پاشی کرد. توان بذررا می
 

 

وگو گفت
 کنید

  
 شود؟پاش نمیبذرچرا موانع سطحی مانع از عمل ماشین 

 
 

 

 ،نبودن عرض پاشش در دو سوی دستگاهیکسان ون باال بودن میزان مصرف بذر، چمعایبی دارای بذرپاش ماشین 
 باشد.عدم توزیع دقیق بذر در سطح و همچنین غیر یکنواختی در عمق کاشت می
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 سبز شدن مزرعه یکنواخت نیست؟ ،چرا در کاشت به روش بذرپاشی  بیندیشید

 
 
 

پاش سانتریفیوژ خود دارای انواع تک پاندولی و گریز از مرکز )سانتریفیوژ( وجود دارند. بذرها در انواع بذرپاش
. ندشواز لحاظ اتصال به تراکتور به دو مدل سوار و کششی )چرخدار( تقسیم می باشد.می ای و دو صفحهصفحه

  (.1)شکلشوداز نوع سوار تک مخزنه استفاده می که در کشور ما عموماً
 

 

 پاش پاندولیبذر

 

 پاش سوار سانتریفیوژبذر

 

 پاش کششیبذر
 

 انواع بذر پاش -5شکل

 

 

 .نیدجو کوپاش، بیشتر رواج دارد؟ در مورد پیشینه استفاده و دالیل رواج آن پرسدر منطقه شما، کدام نوع ماشین بذر  پژوهش

 
 
 
 

ای را با راهنمایی و حضور هنرآموز در زمان مناسب در سطح مزرعه، مورد آزمون قرار ویژه تک صفحهبهبذرپاش معایب   پژوهش
 دهید. سپس نتیجه آزمایش خود را در کالس ارائه دهید.
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 )گریز از مرکز( : لف بذرپاش سانتریفیوژتهای مخقسمت

 شاسی -3

 مخزن بذر -9

 توری داخل مخزن -1

 همزن -4

 صفحه پاشش -1

 نقاط اتصال به تراکتور -8

 اهرم قطع و وصل -4

 های تنظیم خروج بذراهرم -1

 های ریزش بذر دریچه -2

 جعبه دنده)گیربکس( -39

 گاردان انتقال نیرو -33

  محور جعبه دنده )شافت گیربکس(  -39

 

 
 

 
 
 

 
 

، های بذرپاشتوانید با کاربران خبره ماشینپاش چیست؟ برای انجام این پژوهش مینقش توری در مخزن ماشین بذر  پژوهش
 های کشاورزی مصاحبه کنید.کشاورزان و مهندسین ماشین

 
 

 های زراعیبازدید: محل نگهداری ماشین

 .وارد شویدهای کشاورزی پس از پوشیدن لباس کار مناسب، همراه هنرآموز خود به محل نگهداری ماشین -3
 را مورد بازدید قرار دهید. هاانواع بذرپاش -9
 آنها را مورد تحلیل قرار دهید.تفاوت  ها،ماشین پس از مشاهده -1
 بر روی دستگاه نشان دهید. را 8 در شکلاجزای مشخص شده  -4
 کاربرد هر قطعه را از هنرآموز خود بپرسید. -1
 در پایان کار از بازدید انجام شده گزارش تهیه کنید و به هنرآموز خود ارائه دهید. -8

 

8 
 پاش سانتریفیوژهای مختلف بذرقسمت -6شکل

6 

1 

8 

7 

2 

11 

12 

5 

9 

11 

4 

3 
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هایی از کاربرد این نیرو در زندگی یا مشاهدات خود، کند؟ نمونهگریز از مرکز چه نوع نیرویی است؟ چگونه عمل می  بیندیشید
 کنید. بیان

 

 

 

 به تراکتور:بذرپاش اتصال 

 سوار هستند.بذرپاش  عبارت دیگر،هبه صورت اتصال سه نقطه یا ب بیشترفاده مورد است هایپاشبذر
پاش مانند هر ماشین دیگر بایستی با رعایت اصول فنی و ایمنی انجام شود تا مشکلی برای کاربر و اتصال بذر

 .وجود نیایدبهماشین 
 

 به تراکتوربذرپاش متصل کردن   فعالیت
، جعبه ابزار مکانیک های مربوطهپین گاردان مخصوص، ،تراکتور، دستگاه بذرپاش ابزار، وسایل و مواد مورد نیاز:

 .دستمال تنظیفتجهیزات ایمنی فردی، یک تیکه(،  لباس مناسب کار)ترجیحاًعمومی، کفش و 

 مراحل انجام کار:
دستگاه تراکتور از واحد  با هماهنگی قبلی و با حضور هنرآموز، یک -3

  های کشاورزی، تحویل بگیرید.ماشین

 را باز کرده و در محلبت و مالبند ثا درپوش شفت محور انتقال نیرو -9
  .(4)شکلمناسب قرار دهید

های احتمالی و های اولیه و رفع معایب و کمبودیپس از بررس -1
 اطمینان از سالمت تراکتور، آن را روشن کنید. 

با رعایت اصول فنی و ایمنی، تراکتور را در محدوده محل نگهداری  -4
 هدایت کنید.های کشاورزی، تا مکان نگهداری بذرپاش ماشین

 
 کنار زدن مالبند ثابت -7شکل

 

 

که بازوهای تحتانی در وضعیت پایین هستند، با دنده عقب سنگین به بذرپاش نزدیک شوید، با نزدیک در حالی -1
 راستای نقاط اتصال بذرپاش قرار دهید. بازوها را باال آورده در شدن تراکتور به بذرپاش

پس از همخوان شدن نقاط اتصال تراکتور با نقاط اتصال بذرپاش، تراکتور را متوقف کرده، آن را خاموش کنید. پس  -8
 از قرار دادن اهرم دسته دنده در وضعیت دنده سنگین و کشیدن ترمز دستی، از تراکتور پیاده شوید. 

اول بازوی سمت چپ، سپس بازوی سمت راست را به بذرپاش متصل کرده و پین آن را در جای خود قرار  -4
 (.1دهید)شکل

 

 

 

 

های کشاورزی و مزرعه شما مجاز به رانندگی در خارج از محل نگهداری ماشین 
 نیستید.

 

. 
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 به بازوهای کناری تراکتوربذرپاش اتصال  -8شکل

 .(2)شکلپس از اتصال دو بازوی پایینی، گاردان را به تراکتور و بذرپاش متصل کنید -1
 

 
 
 

 

  

 نصب گاردان بین بذرپاش و تراکتور -9شکل

 

 . (39)شکلهنرآموز، اقدام به نصب بازوی وسط نمایید  تأیید درستی انجام کار توسطپس از نصب گاردان و -2  

 
 وسط تراکتوربه بذرپاش بازویاتصال -11شکل

 

  

 

بذر پاش، ضامن را فشار دهید تا آزاد شود و پس از به تراکتور و ضمن اتصال گاردان  
بروز خطرات  ارشاخ وهقفل شود. این عمل مانع از خروج چ جا زدن، آن را رها کنید تا

 .شودو خسارات احتمالی می
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 و تراکتور قرار نگیرید.بذرپاش هرگز بین    ایمني

  مستقر شده باشند. ،در زمین مسطحبذرپاش در زمان اتصال بایستی تراکتور و 

 پین مخصوص را نصب کرده و قفل نمایید. از اتصال هر بازو پس 

  و از طرف تراکتور، قفل شود.بذرپاش ضامن گاردان بایستی هم از طرف  
 

 

 

 

کمی بازوها را به طرف باال هدایت کرد تا فضای کافی  ،توسط اهرم کنترل توان، میپس از اتصال دو بازوی تحتانی 
 قرار گیرد. کاربرجهت نصب گاردان و بازوی وسط در اختیار 

 

 

 پاسخ دهید:
به چه منظوری بر روی این انگشت کار بر  33 شکلدر 

باشد؟ نام این قسمتی که انگشت روی آن است، نقطه می
 چیست؟

 
 

 اتصال گاردان به تراکتور -11شکل

 برای کاربذرپاش آماده کردن 

اطمینان  ضمن نمایند تامیآن را از نظر فنی و ایمنی بررسی کرده و آماده به کار  ابتداکارگیری بذرپاش هقبل از ب
 از درستی عملکرد اجزای ماشین از ایمن بودن آن نیز مطمئن شوند.

 
 آماده به کار کردن بذرپاش  فعالیت

، جعبه ابزار مکانیک عمومی، گریس پمپ، گریس، کفش و لباس تراکتور، بذرپاش ز:ابزار، وسایل و مواد مورد نیا
 مناسب کار)ترجیحاً یک تیکه باشد و سر آستین و دمپای آن خیلی گشاد نباشد(، تجهیزات ایمنی فردی )کاله، عینک، 

 .دستکش، ماسک دهانی(، دستمال تنظیف
 مراحل انجام کار:

 ...(و  لباس کار، استفاده از تجهیزات ایمنی فردی، اعالم حضورآماده به کار شوید.)پوشیدن -3

 ...( آن را تخلیه کنید.و ظرف  ،نگاه کرده و هرگونه محتوی احتمالی )کود، بذر، کیسهبذرپاش به داخل مخزن -9

 (.39دستگاه را به خوبی تمیز و خشک کنید)شکل-1
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 و ها، صفحهاهرم ها، دریچهسالمت اجزای ماشین) نقاط اتصال، بدنه، -4  
...( را به دقت بررسی کرده و با راهنمایی هنرآموز رفع عیب کرده یا به 

 تعمیرگاه منتقل کنید.

  (.31گریس خورهای گیربکس را به خوبی تمیز کنید)شکل-1

 دقت کنید:
 :(31)شکلگیربکس بذرپاش دو عدد گریسخور دارد 

 ند.کپاشش را تغذیه میبلبرینگ شافت صفحه  گریس خوری که(الف
 .ندکگریس خوری که بلبرینگ شافت ورودی گیربکس را تغذیه می (ب

س کردن گیربک شود. پری میواسکازین، روان ساز باگیربکس بذرپاش  -
 خوردگی یا سایش قطعات و واسکازین برای پیشگیری از  دستگاه با

نشتی واسکازین گیربکس بایستی بررسی،  باشد.ها، میدندهچرخ
 پیشگیری و جبران شود.

 
 تمیز کردن بذرپاش -12شکل

  

 گریسخورها و مکان آنها کردنتمیز  -13شکل

 ، پر کنید.از گریسگریس پمپ را -8
 

 

 گریس پمپ دستی

 

 گریس پمپ دستی

 

 گریس پمپ بادی

 

 پمپ واسکازین

 ها از گریس پمپهایی نمونه-14شکل

 با قرار دادن سر گریس پمپ روی گریس خور، اقدام به پمپ زدن نمایید.-4
  کاری را تکرار کنید.کار مداوم با بذرپاش، عملیات گریس ساعت کار( 19پس از هر یک هفته )حدود -1

 

 

 

 الف

 ب
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 .خوبی تمیز کنیدهبا پارچه تنظیف، ب کاری، اطراف گریس خورها راپس از گریس-2

 

  

 کاری گاردان و بذرپاشگریس -15شکل

 

 

 ایمرحله ارزشیابی

 حل کارمرا ردیف
 )ابزار، شرایط عملکرد

 مواد، تجهیزات، مکان و...(
 نمره دهی(نمره ها/داوری/استاندارد )شاخص نتایج ممکن

3 
فراهم کردن 

شرایط بذرپاشی 
 با بذرپاش

، متر ،تراکتور ،اشذرپب
 و روغن مانند کنندهروان
 نگهداری کارگاهس، گری

 کشاورزی ادوات

باالتر از سطح 
 انتظار

 بذرپاش مختلف هایقسمت معرفی ضمن

 آن سازی آماده و تراکتور به بذرپاش اتصال

 .دهدمی انجام را بذرپاشی عملیات برای

1 

 در سطح انتظار
 آن سازی آماده و تراکتور به بذرپاش اتصال

 .دهدمی انجام را بذرپاشی عملیات برای
9 

تر از سطح پایین
 انتظار

 عدم یا تراکتور به بذرپاش اتصال عدم
 آن سازیآماده

3 

 

 بذرپاشتنظیمات 

 .اشدب )تراز طولی و عرضی(در حالت تراز  سطح زمینبذرپاش باید نسبت به  پس از اتصال بذرپاش به تراکتور،
از سطح مخزن، در فرایند جابجایی  کارآیی بهتر ماشین، از ریزش بذر شود که ضمنباعث میبذرپاش تراز بودن 

 ، توزیع بذر هم یکنواخت باشد.گردد. افزون بر این پیشگیری در طول مسیر و حرکت در سطح مزرعه
 

 

ها چهارشاخ کاریدو سر گاردان دارای گریس خور است که توسط آنها عمل گریس 
 .شودانجام می
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 تنظیم یا تراز کردن بذر پاش  فعالیت 
 تراکتور، بذرپاش، لباس مناسب کار و تجهیزات ایمنی فردی، وسایل و مواد مورد نیاز: ابزار

 مراحل انجام کار:
پس از متصل شدن تراکتور به بذرپاش، سوار تراکتور شده،  -3

های دنده و محور تواندهی را در حالت خالص قرار وضعیت اهرم
 دهید.

در حالی که ترمز دستی کشیده شده است، تراکتور را روشن  -9
 کنید.

)اهرم کنترل وضعیت( بازوها را به  با تغییر اهرم هیدرولیک -1
 قدری باال بیاورید که محور گاردان موازی سطح افق گردد.

 ضمن تثبیت وضعیت هیدرولیک، از تراکتور پیاده شوید. -4

 نمایی از موازی بودن گاردان با سطح افق -16شکل                                                   

  (.38با شل یا سفت کردن زنجیرهای بغل، گاردان را در راستای محور طولی تراکتور قرار دهید)شکل -1

 متر جابجا شدنسانتی 4-1حرکت دهید، تا قرار گرفته و با دستان خود بذرپاش را به عقب و جلو بذرپاش در کنار  -8
 ای مهارهه است، با شل یا سفت کردن زنجیره)بازی داشتن یا لقی( را قابل قبول بدانید. اگر کمتر یا بیشتر از این باز

 )بغل بند( آن را تنظیم کنید.

 متری از آن قرار بگیرید. 1و به فاصله حدود بذرپاش در سمت چپ یا راست )با توجه به تابش خورشید( تراکتور و  -4
را ارزیابی کنید. به بیان دیگر، افقی بذرپاش ، تراز بودن گذردعمود بودن محور عمودی فرضی که از وسط بذرپاش می

 بودن صفحه پران را در این منظر، مالک قرار دهید.

 ، تراز کنید.ی وسط، بذرپاش را از نظر طولیبا کوتاه یا بلند کردن طول بازو -1

متر از آن قرار گیرید، عمود بودن محور عمودی فرضی که از وسط بذرپاش  1پشت بذرپاش و به فاصله تقریبی  در -2
 بررسی کنید. ،گذرد را بررسی کنید. یا این که افقی بودن صفحه پران را در این دیدگاهمی

، تراز ش را از نظر عرضیتراکتور، بذرپای ر نگهدارنده یکی یا هر دو بازوهابا کوتاه یا بلند کردن محو -39
 .(34)شکلنمایید

 

 
 (الف)

 
 (ب)

 مقایسه تراز عرضی)الف( و تراز نبودن عرضی بذرپاش)ب( -17شکل

 

 

 گاردان در حالت تراز
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  :بجایی بذر و پر کردن مخزن بذرپاشچگونگی جا

بذرها چه حاصل برداشت کشاورز از محصول پشین خود یا خریداری شده از مراکز رسمی تهیه و توزیع بذر 
کیلوگرم  49–19 یسه محتوی بذر معموالً در محدوةشوند. وزن کهایی نگهداری میباشند، معموالً در کیسه

راد قوی، تنهایی حتی برای افاست. بارگیری این کیسه از انبار به داخل تریلر، انتقال از تریلر به داخل بذرپاش، به
ی بذر ااند، بنابراین جابجایی کیسهدعفونی شدهکش، ضب توسط سموم قارچها اغلشود. همچنین بذرتوصیه نمی

 بایستی با رعایت اصول ارگونومیکی و بهداشتی صورت گیرد.
 

 بارگیری، انتقال و پرکردن بذر در بذر پاش  فعالیت 
دهانی،  ویژه ماسکتریلر، تراکتور، بذرپاش، لباس مناسب کار، تجهیزات ایمنی فردی به ابزار، وسایل و مواد مورد نیاز:

 های بذرکیسه
 مراحل انجام کار:

 های کاری دو نفره تشکیل دهید.گروه -3

 

 های کشاورزی وارد شوید.محل نگهداری ماشین همراه هنرآموز به -9

 های کشاورزی، تحویل بگیرید.ماشیندستگاه تراکتور از واحد  یک با هماهنگی قبلی و با حضور هنرآموز، -1

 های احتمالی و اطمینان از سالمت تراکتور، آن را روشن کنید. های اولیه و رفع معایب و کمبودپس از بررسی -4

های کشاورزی، تا مکان نگهداری تریلر را در محدوده محل نگهداری ماشین با رعایت اصول فنی و ایمنی، تراکتور -1
 نید که نقط اتصال)مالبند( تراکتور با نقط اتصال تریلر منطبق شود.به ترتیبی هدایت ک

 پس از بررسی اولیه و اطمینان از سالمت تریلر، آن را به تراکتور متصل کنید. -8

 قرار دهید. یید هنرآموز(أبه ت) بذر، در اختیار فرد صاحب صالحیت تراکتور را جهت هدایت تا محل انبار -4

 دقت کنید: 

 های بذر نزدیک باشد.ه کیسهامل تریلر تا حد ممکن بتراکتور ح 

  وده آل تا فضادرنگ خاموش گردد بی ،های سرپوشیدهبه خصوص در انبار قرار دادن تراکتور در محل مناسبپس از
 نگردد.

  قبل از شروع بارگیری افزون بر خاموش بودن تراکتور، به کشیده بودن ترمز دستی و قرار داشتن اهرم دنده در
  وضعیت سنگین توجه نمایید.

 .دیریبذر را بگ سهیک کیهر دو نفر،  -1
اید، تا محل تریلر آن را حمل کرده و حالی که کمر خود را صاف کرده کیسه را تا حدود سینه خود باال بیاورید. در -2

 در داخل آن قرار دهید.
 

 

  

 

 .مشابه باشند نسبتاً ،ییادو نفر از نظر قد و توان 
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در آن بچینند به ترتیبی که ارتفاع چینش از ارتفاع لبه تریلر  ها را به طور مرتبدو نفر دیگر بر روی تریلر، کیسه -39  
 بیشتر نشود.

 پس از بارگیری، اجازه دهید فرد صاحب صالحیت تراکتور حامل بار را تا محل مزرعه، هدایت نماید. -33

  دقت کنید:
 باشد.نشستن روی قسمتی از تراکتور نمی هیچ فردی مجاز به سوار شدن به تریلر یا

 راننده تراکتور را به ترتیبی راهنمایی کنید تا تریلر در محل مناسبی در حاشیه مزرعه، مستقر شود. -39

اصله با ترین فپاش را به ترتیبی به سمت تریلر حامل بذر هدایت کنید که مخزن بذر در نزدیکتراکتور حامل کود -31
 ها قرار گیرد.کیسه

کیسه و درون کیسه  های مشخصه) اتیکت های بذر( دوخته شده روی لبةبرگهها و ها، نخضمن باز کردن در کیسه -34
 را جدا کنید.

  دقت کنید:
 گردد.همزن بذر و گرفتگی دریچه خروج میوجود نخ و کاغذ در مخزن بذر باعث از کار انداختن 

 

 

 بیشتر بدانید:
، های بدون توری جدا بپرهیزید. زیرا ضمن حرکت ماشینلی یا پر( روی مخزناهای بذر)اعم از خدادن کیسه از قرار 

 اندازد.ماشین را از کار می ن با همزن،درگیر شدوارد شده و ضمن ها به قسمت زیرین مخزن این کیسه
بذر پاش، پرکردن مخزن را متوقف کنید. به  باالیی متری لبهسانتی 1 نزدیک با رسیدن سطح بذر داخل مخزن به -31

 بذر شوید.احتمالی این ترتیب مانع از ریزش 
 

 

 

 تنظیمات میزان ریزش بذر در هکتار:
 شود:برای تنظیم مقدار ریزش بذر از دو روش استفاده می

 تغییر وضعیت اهرم کنترل دریچة خروج بذر 
 تغییر سرعت پیشروی 

بذرپاش عبارتند از:  ازبذر میزان خروج اجزای مرتبط با تنظیم 
  (31)شکل

 هاو اهرم تنظیم آن های خروجیدریچه (الف

 ها.اهرم مهار میزان باز و بسته کردن دریچه (ب

 
 اهرم های تنظیم بذر -18شکل

 

یکسانی  از را با هم مقایسه کرده و شناسه )برگه لبه کیسه و برگه داخل کیسه( دو برگه 
داری کرده و ودگه یکسان نبودند از مصرف آن بذر خدو بر چهچنان آنها مطمئن شوید.

همچنین باید تمام بذرهای مصرفی یک مزرعه، یکسان و  به فروشنده عودت دهید.
 دارای یک نوع برگه شناسه با مشخصات یکسان باشد.

 

 ب

 الف
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 های خروج بذر:دریچه (الف

مدل بذرپاش( و )بسته به نوع  39تا 9از عدد  یوسط اهرمبذرپاش قرار دارند که هریک ت دو طرف ی درهایدریچه
ی تنظیم شوند. هنگام بذرپاش باشد. برای یکنواختی پاشش بذر باید هر دو اهرم روی یک شمارهمیقابل تنظیم 

 ها را بست تا از هدر رفتن بذر جلوگیری شود. توان یکی از دریچههایی با عرض کم میزمین

 اهرم مهار ریزش بذر از بذرپاش: (ب

. جهت ریزش بذر شودز دستگاه از این اهرم استفاده میهای دو طرف جهت خروج بذر اپس از تنظیم دریچه
 به این اهرم دسترسی ،کنیم . راننده در حالت نشسته روی صندلی و ضمن کاررم را از باال به پایین هدایت میاه

از بیا  )جلوگیری از ریزش( های خروجی را بستهتواند به وسیله این اهرم، دریچهدارد. بنابراین در ضمن کار می
 . )شروع مجدد ریزش( نماید

 
 ) عیارسنجی )کالیبراسیون( بذرپاش(بذرپاش تنظیم میزان خروجی بذر از   فعالیت 

نازک  هایم شده، متر، سینی پالستیکی، ورقهو تنظی متصلبذرپاش تراکتور همراه  ابزار، وسایل و مواد مورد نیاز:
 بع(مرمتر 999)حدود  ترازوی نسبتاً دقیق، نمونه بذر، فضایی کافیاسفنج، 

 مراحل انجام کار:
 آماده به کار شوید. -3
 مناسب وارد زمین شوید. صال و تنظیم اولیه بذر پاش، در مسیرپس از بررسی اولیه، روشن کردن تراکتور، ات -9
 را از نمونه بذر مورد استفاده پر کنید.بذرپاش مخزن  -1
صورت ردیفی عمود بر جهت حرکت متر از یکدیگر بهسانتی 19تا  19عدد سینی یکسان و به فاصله  31تعداد  -4

 ها را برای جلوگیری از پرش بذرها با یک الیه اسفنج بپوشانید.تراکتور قرار دهید. کف سینی
 

 
 
 

 
 دریچه خروجی بذر را با توجه به اندازه بذر تا درجه معینی باز کنید.-1
کیلومتر در ساعت(. ضمن  1تراکتور را روشن کنید. اهرم دنده را در حالت یک یا دو سبک قرار دهید)سرعت حدود -8

 از میانه آنها حرکت کنید.ها و ها به وسیله اهرم عصایی، عمود بر ردیف سینیباز کردن دریچه
ها خروجی بذر و خاموش کردن ها با فاصله حدود ده متری آنها باستید. ضمن بستن دریچهپس از عبور از سینی -4

 از آن پیاده شوید. ،تراکتور
ها مقدار بذر مصرفی را با با توجه به مشخص بودن مساحت سینیها را وزن کنید. بذرهای ریخته شده در سینی -1

 تنظیمات تعیین شده محاسبه کنید.
 

 

 

 

 
 

ردیف سینی یک ردیف و حداکثر تا سه  متر 31تا  21توانید هر دقت بیشتر می برای
 قرار دهید.
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 ایمرحله ارزشیابی

 ردیف
مراحل 

 کاری
)ابزار، مواد،  شرایط کار

 تجهیزات، مکان(
نتایج 
 ممکن

 نمره ها، داوری، نمره دهی(استاندارد )شاخص

9 
 تنظیم

 بذرپاش

 ، تریلر، تراکتور، اشپبذر
 هایورقه پالستیکی، سینی

 نسبتاً ترازوی اسفنج، نازک

 فضایی بذر، نمونه دقیق،

 (بعمرمتر 999 حدود)کافی

باالتر از 
 سطح انتظار

 از پس ،داده انجام رابذرپاش  عرضی و طولی تراز

 پخش برای را آن بذرپاش، مخزن در بذر ریختن

 .کندمی کالیبره شده توصیه مقدار به بذر
1 

سطح در 
 انتظار

 و داده انجام رابذرپاش  عرضی و طولی تراز
 شده توصیه مقدار به بذر پخش برای رابذرپاش 

 .کندمی کالیبره تاحدودی
9 

کمتر از 
 انتظارسطح 

 3 بذرپاش کردن کالیبره عدم

 

 انجام عملیات بذر پاشی

 توان اقدام به بذر پاشی نمود.، میهای بذر به مزرعه و پر کردن مخزن بذرپاشپس از انتقال کیسه
 

 بذر پاشی  فعالیت
 پر از کود و متصل به تراکتور، زمین آماده بذر پاشیبذرپاش  ،کارهتراکتور آماده بوسایل و مواد مورد نیاز:  ،ابزار

 مراحل انجام کار: 
 شرایط زمان بذر پاشی را بررسی کرده و مناسب بودن زمان را قضاوت کنید. -3

 

 
 
 
 
 

 
 های کاری تقسیم شده و با حضور هنرآموز، نوبت بندی کنید.به گروه -9

 مناسبی وارد مزرعه شوید. سیربر حسب نوبت، تراکتور حامل بذرپاش را تحویل گرفته از م -1

ای برابر شعاع پرتاب یا کمی کمتر از آن و به همین میزان فاصله از ضلع ترین ضلع مزرعه و با فاصلهدر کنار طوالنی -4
 باالیی مزرعه، مستقر شوید.

 محور تواندهی را در وضعیت موتور گرد قرار دهید. -1

ع به حرکت وهای خروجی باز شود. در همین حال شردهید تا دریچهبه طرف پایین حرکت را اهرم کنترل ریزش بذر  -8
 کنید.

 

  

 

 در زمان بذر پاشی باید: 

  دارای میدان دید وسیع باشد. براین اساس هوا روشن و شفاف باشد تا کاربر
 بذرپاشی در شب نادرست است.

  .هوا باید آرام و بدون وزش باد یا گرد و غبار باشد 
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اید( همواره رعایت در عیارسنجی دستگاه به آن رسیده متر یا هر عددی که 8راستای حرکت و فاصله از ضلع )مثال  -4  
 کنید.

 بذر مسدود گردد.با رسیدن به انتهای مزرعه، اهرم مهار ریزش را باال بیاورید تا خروجی  -1

متر یا هر عددی که در عیارسنجی دستگاه  39-39ای برابر یا کمی کمتر از قطرپرتاب )مثال دور بزنید و در فاصله -2
 (.32به آن رسیده اید( نسبت به خط رفت و موازی با آن قرار گیرید)شکل

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 بذرپاشی نمایید.با رفت و برگشت تراکتور، به همین ترتیب  -39
 

  

 کنترل فاصله پاشش بذر -19شکل

توجه کرد و در صورت لزوم، های رفت یا برگشت، به میزان موجودی بذر در مخزن -هر از گاهی در پایان ردیف -33
  مخزن را پر کنید.

 به ترتیبی عمل کنید که هرگز بذر در طول مسیر تمام نشود. دقت کنید:
 نوبت را رعایت کرده و به موقع ماشین را در اختیار نفر بعدی قرار دهید.  -39

 

 

  

 

 همزرعکنارهای طولی  ویکنواختی پاشش بذر، بهتر است ابتدا و انتهای مزرعه  برای 
صورت جداگانه بذرپاشی شود. در این صورت دریچه سمت بیرون مزرعه باز و سمت به 

متری از مرز و در راستای  3شود. با حرکت در فاصلة حدود درون مزرعه، بسته می
 شود. آن، شروع به بذر پاشی

 

 

 داشته باشید:طور پیوسته به موارد زیر توجه در ضمن کار بایستی به 

 ها، پرتاب )وجود بذر در بذر پاش، عدم گرفتگی دریچهعملکرد درست دستگاه
  مناسب، ...(

 موزآهای هنرراهنمایی 

 تذکرات اعضای گروه 

 ت تنظیم یا عیار سنجی دستگاه ) فاصله رفت و برگشت، های حاصل از عملیایافته
 ها، سرعت حرکت، دور موتور و ...(.حد باز شدگی دریچه

 پرهیز کردن از خوردن و آشامیدن 
 

 

 فاصله بین رفت و برگشت

 مرکز پاشش تا مرزفاصله 
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 عملکرد خود را ارزیابی کرد و درباره آن قضاوت کنید:-31
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 عملیات ضروری در پایان بذرپاشی:

های ماشینها باید توسط فرد صاحب صالحیت، به محل نگهداری از اتمام عملیات بذرپاشی، ماشین پس -3
 کشاورزی هدایت شود.

وسیله هب شدن تراکتور در محل مناسب، متوقفپس از باقی مانده بذر را از دستگاه خارج کنید. برای این کار،  -9
ر را خاموش کرده و از آن پیاده شوید. ظرف یا کیسه کمی پایین بیاورید. تراکتوبذرپاش اهرم هیدرولیک، 
به طور را در مخزن  های باقی ماندهها، بذرضمن گشودن کامل دریچه ها قرار داده آنگاهچهیمناسبی در زیر در

 د. کنیکامل تخلیه 
 و سرویس کنید.تمیز  پاش را کامالً تراکتور، تریلر و ماشین بذر -1
محل تعیین شده منتقل کرده و از تراکتور جدا کنید. در این مرحله به پایداری  بههر یک از دنباله بندها را  -4

 ای بروز ننماید.ین دنباله بند دقت کنید تا حادثهاستقرار ماش
: نحوه جداسازی بذرپاش به این گونه است که ابتدا سیستم هیدرولیک تراکتور را در حالت دقت کنید که
سپس بازوی وسط را جدا کرده مرحله بعد جدا کردن چهارشاخه گاردان و در انتها جداکردن  ،خالص قرار داده
 دو بازوی زیرین.

بودن،  استفادهقابل در صورت  کنید. آوریمورد استفاده را پس از اتمام کار جمعهای ها و ظرفکیسه -1
 ناسبدر محل م نباشند، دوبارهتفاده قابل اس کهیدر صورتدر محل مناسب نگهداری کنید. عفونی و ضد شستشو،

 کنید. ساماندهی
، سر و صورت خود را با مایع یا صابون امکان استحمام کنید یا حداقل دستپس از بذرپاشی در صورت  -8

 بهداشتی به خوبی بشویید.

 

گیرد. در این اغلب پاشیدن کودهای شیمیایی پایه هم در زمان بذر پاشی صورت می 
 ،رپاشی انجام شود. رعایت این نکتهشود ابتدا کودپاشی و سپس بذشرایط توصیه می

 شود.یکنواختی بهتر توزیع بذر را باعث می

 

 

تن انداخ از مساحت بذرپاشی شده را با یطور تصادفی بخشهبرای ارزیابی عملکرد، ب 
، مورد بررسی قرار داده و تعداد بذر در واحد سطح را بدست پالت یا قاب نمونه گیری

ای که در عیار سنجی تعیین کرده بودید، ورید. آنگاه این یافته را با اهداف اولیهآ
 مقایسه کنید.
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ات عملیها و مشترکات ز، مشاهدات و تجربیات خود، تفاوتگزارش کامل نوشتاری و تصویری از توصیه هنرآمو -4
تهیه کرده و برای ارایه آن در های اجرایی عملیات، صاویری از گامبا رسم یا عادت کشاورزان منطقه همراه با ت

 .کالس، تعیین نوبت نمایید

 

 ایمرحله ارزشیابی

 حل کارمرا ردیف
 )ابزار، شرایط عملکرد

 مواد، تجهیزات، مکان و...(
 نمره دهی( نمره استاندارد )شاخص ها/داوری/ نتایج ممکن

1 
 پخش عملیات

 سطح در بذر

 مزرعه

، بذر ش،بذرپا، تراکتور
 زراعی زمین

باالتر از سطح 
 انتظار

 موقع به کردن بسته و باز با بذر یکنواخت پخش

 رعایت و زمین انتهای و ابتدا در بذر ریزش اهرم

 متناسب برگشت و رفت یا کناری ضلع از فاصله

 کالیبراسیون عدد با

1 

 در سطح
 انتظار

 کناری ضلع از فاصله رعایت با بذرپاشی عملیات

 کالیبراسیون عدد با متناسب برگشت و رفت یا
9 

تر از پایین
 سطح انتظار

 3 بذر یکنواخت پخش عدم

  



 بذرپاشی

 21 

 پاشیربذ شایستگی ارزشیابی

آماده به کار کردن  -1 به تراکتوربذرپاش اتصال  -9بذرپاش ربرد اجزاء مختلف دستگاه تشخیص کا -3: شرح کار
کنترل عرض پاشش  -4 کنترل ریزش بذر -8 (کالیبراسیون)تنظیم میزان ریزش بذر -1تنظیم دستگاه  -4بذرپاش 

 عملیات ضروری پس از بذرپاشی -1

  :استاندارد عملکرد

( کالیبراسیون طولی، و عرضی راز)تدستگاه تنظیم و اتصال از پس بذرپاش از استفاده با هوایی و آب مناسب شرایط در
 .کند بذرپاشی معینی سطح در یکنواخت صورت به را شده تعیین بذر مقدار

متصل کردن نقاط اتصال دستگاه و محور تواندهی به تراکتور  -9 های مختلف بذرپاشمعرفی قسمت -3: شاخص ها
ها با چیدمان سینی -1 ام تراز عرضی و تراز طولی دستگاهانج -4 دن، بازرسی سالمت و سرویس بذرپاشتمیز کر -1

مقایسه و  محاسبه میزان بذر در واحد سطح -آوری و توزین بذرجمع - هاعبور تراکتور از بین سینی - فاصله معین
رعایت فاصله  -4در ابتدا و انتهای زمین  (عصایی)بازو بسته کردن اهرم کنترل ریزش بذر -8 تغییر دریچه ریزش

آوری و تمیز کردن بذرپاش، جمع -1و برگشت متناسب با عدد کالیبراسیون حرکت بذرپاش از ضلع کناری و رفت 
 های بذرساماندهی کیسه

 :شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات

 متر 9999زمین شخم خورده آماده کاشت حداقل  – باد وزش بدون و نزوالت بدون جوی شرایط :شرایط

دفترچه  - یسینی پالستیک - متر – یجعبه ابزار مکانیک عموم - ژبذرپاش سانتریفیو -راکتور :ابزار و تجهیزات
 مواد و ملزومات مصرفی در سرویس - ماسک بینی - دستکش - لباس کار - راهنمای تراکتور و بذرپاش

  :معیار شایستگی
 

 نمره هنرجو 3حداقل نمره قبولی از  مرحله کار ردیف

  3 فراهم کردن شرایط بذر پاشی با بذرپاش 3

  9 تنظیم کردن بذرپاش 9

  9 عملیات پخش بذر در سطح مزرعه 1

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

 

9 

 

 میانگین نمرات
* 

 .می باشد 9حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی،  *
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