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 2پودمان 

 مزرعهسطح آراستن  

های گیاهی برای تأمین غذای کافی به شکار حیوانات و گردآوری دانه هادر دوران ما قبل تاریخ انسان
قت، ها بود که این موضوع در حقیکاشت دانه روشگیری از متکی بودند. پیشرفت بزرگ بعدی بشر، بهره

ند. ذایی خود را بیشتر کبه انسان اجازه داد تا بیش از اندازه به طبیعت متکی نباشد و در ضمن منابع غ
بخش کشاورزی در گرو استفاده  ههای توسعمحققان و کارشناسان، اعتقاد دارند که دستیابی به آرمان

 بهینه از فناوری مناسب در بخش کشاورزی است.
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 2 یادگیری واحد

 بذر کردن خاک زیر

 

 

 که دانیدمی آیا

 
 کرد؟ خاک زیر را بذرها باید بذرپاشی از پس چرا 
 شود؟می استفاده بذر کردن خاک زیر برای وسایلی چه از شما منطقه در 
 است؟ بوده چگونه امروز تا گذشته از بذر کردن خاک زیر وسایل تغییرات روند دانیدمی آیا 

 

، ا(ه گونه از بعضی نور)برای و حرارت، اکسیژن، رطوبت از: عبارتند بذر زدن جوانه برای محیطی عوامل ترینمهم
 کردن همفرا برای مکان بهترین خاک .دهند قرار تأثیر تحت را بذر زدن جوانه توانندمی عوامل این از یک هر

 و کرده اشباع کامالً را بذر که باشد مقداری به باید بذر زدن جوانه برای رطوبت .است اکسیژن و دما، رطوبت
 یبستگ حرکت این سرعت و بذر طرف به خاک فرج و خلل از آب حرکت قابلیت .کند نرم را بذر داخلی پوسته

 رطوبت یکنواخت نگهداری .دارد  خاک با بذر تماس و خاک بودن فشرده، فرج و خلل ساختار و خاک بافت به
 .گیردمی انجام بهتر خاک با بذر بیشتر تماس دلیل به نرم و مناسب کاشت بستر یک رد
 

 عملکرد استاندارد

 
 به لاتصا از پس، ایدندانه هرس، کولتیواتور، دیسک مانند وسایلی از فادهاست با هوایی و آب مناسب شرایط در

 .نماید خاک زیر، شده بذرپاشی اراضی در را بذرها تنظیم و تراکتور
  

http://ake.blogfa.com/cat-38.aspx
http://ake.blogfa.com/cat-38.aspx
http://ake.blogfa.com/cat-38.aspx
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 بذر کردن خاک زیر اهمیت و ضرورت

 زا هایین هدف .دنامنمی کاشت یا بذرکاری را بذر شدن سبز و زدن جوانه منظور به بذر کردنخاک زیر عملیات
 تأمین، یاهگ نگهداری برای مناسبی بستر خاک .است گیاه رشد برای مناسب شرایط ایجاد بذر بستر و زمین تهیه
 درجه به نیاز زنی جوانه جهت ذرب .باشد می گیاه رشد ادامه و بذر زنی جوانه، (اکسیژن) هوا و آب، غذایی مواد

 درجه تأمین .باشدمی (تنباکو و تونوت ارقام بعضی) نور هاگونه از برخی در و اکسیژن، رطوبت، الزم حرارت
 مشکل رطوبت تأمین خاک سطح از آب تبخیر دلیل به اما است پذیر امکان خاک سطح در اکسیژن و حرارت

 حیطم .دایننممی خاک زیر را بذر، گیاه رشد و زنی جوانه برای الزم شرایط تأمین منظور به، بنابراین .باشد می
 درصد 03 تا 03 و باشد مناسب خاک بندی دانه آن در که است محیطی زدن جوانه و بذر روییدن برای مناسب

 ودش آماده طوری بایستی بذر نوع هر کشت برای زمین یعنی باشند بذر قطر مساوی قطری دارای دانهخاک قطر
 با بذرها تماس بذر نمودن خاک زیر اثر در .دنمای برقرار تماس بذر با خاکدانه، بذر کردن خاک زیر زمان در که

 .گیردمی انجام بیشتر و سریعتر، بهتر رطوبت جذب و شده زیاد خاک
 

 
 دانه زدن جوانه مراحل -1 شکل

 

  آزمایش تئوری  فعاليت

 دارمق به آب که کنندمی رشد جایی در گیاهان از بسیاری رسدمی نظر هب .دروینمی، بیفتد زمین روی که یادانه هر
 را آب متفاوت مقادیر تأثیر شما، آزمایش این در است؟ ضروری دانه رویش برای، آب وجود آیا .دباش داشته وجود کافی
 .کرد خواهید آزمایش، دانه رویش روی

  دانه رویش بر آب تأثیر چگونگی تعیین :آزمایش

 نیاز: مورد وسایل و مواد

، تربچه هایدانه، مقطر آب، گلدان خاک، کاغذی چسب نوار، گلدانی زیر و لیتریمیلی 053 پالستیکی کوچک گلدان
  .یکماژ و مداد

  :کار روش

 .کنید پر گلدان خاک از نیمه تا را هاگلدان -0

 .بپاشید گلدان هر خاک روی را تربچه هایدانه -2
 

 

 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A2%D8%A8
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A2%D8%A8
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A2%D8%A8+%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B1
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AE%D8%A7%DA%A9
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AE%D8%A7%DA%A9
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 .بپوشانید خاک با مترسانتی یک حدود تا را هادانه روی -0  

 گلدان هر روی و بنویسید را مرطوب و تر، خشک هایکلمه ترتیب به کاغذی چسب نوار تکه سه روی، ماژیک با -0
 .بچسبانید

 مدت طول در)باشد خاک سطح باالی باید آب سطح .کنید پر مقطر آب از، شده نوشته تر کلمه آن روی که گلدانی -5
 .(آزمایش

 .اییدنم ایجاد سوراخ چندین، ایدنوشته را مرطوب کلمه آن روی که گلدانی کف نزدیکی در میخ یک از استفاده با -6

 .یابد جریان بیرون به آب، آن کف از تا کنید اضافه مقطر آب آنقدر مرطوب گلدان به -7

 .نرسد آسیب آنها به که بطوری دهید قرار گرمی جای در روز 03-7 مدت به را گلدان سه هر -8

  .کنید ثبت گلدان هر در را گیاه رشد نشانه گونه هر و کنید بررسی را گلدان هر خاک سطح روز هر -9
 

 

 
وگو گفت

 کنيد
 فراهم را دانه رویش برای مناسب گرمای، اتاق گرم هوای و است اکسیژن کافی مقدار دارای نرم خاک آزمایش این در 

 .کندمی

 دارد؟ بهتری رشد و زده جوانه بهتر گلدان کدام 

 زنند؟نمی جوانه درستی به هاگلدان یا گلدان دامک 

 باشند؟نمی مناسب عوامل یا عامل کدام، است نشده سبز بذر که هاییدرگلدان  
 

 

 

 :بذر کردن خاک زیر برای نیاز مورد هایماشین و ابزار

 مزرعه کولتیواتور -2  (ایدندانه سهر) دندانه یا چنگه -3  (بشقابی هرس) هادیسك -1

  :هایسكد

 .تاس خاک هایکلوخه ریزکردن و کردن خرد، خورده شخم زمین کردن هموار برای الزم وسایل از یکی دیسک
 مواردی در وسیله این زا .درومی کار به بستر تهیه تکمیل جهت و است مترسانتی 05 تا 03 دیسک عمل عمق
  .شودمی استفاده نیز بذر کردن خاک زیر برای

 بذر کردن خاک زیر برای كدیس هایویژگی

 است مترسانتی 05 تا 0 حدود آن عمل عمق. 
 هایهرس به نسبت آن زیاد وزن و کم رضع به توجه با کم عمق در دیسک با بذر کردن زیرخاک هزینه 

 .بیشتراست لتیواتوروک و ایداندانه
 نیست استفاده قابل سنگالخی هایزمین در. 
 است ادوات سایر از ترمناسب دارد دوجو گیاهی ایایقب که هاییزمین در. 
 کندمی عمل بهتر دارد درشت نسبتاً هایکلوخه که هاییزمین در. 
 دهز دیسک بار یک از بیش زراعی زمین انتهای و ابتدا، نیستند هیدرولیکی که کششی هاییدیسک در 

 .آیدمی وجودبه بذر به رساندن صدمه و سله ایجاد و خاک شدن پودر و بستر زدن برهم احتمال و شودمی
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 هادیسك انواع

 ام کشور در و بوده معروف زانویی( محور)دو چهار دیسک به دیسک این هیدرولیکی: کششی تاندوم دیسک -
  .(2 )شکل شودمی استفاده آن پره 03 تا پره 28 از غالت کاشت جهت
 .کنید مشخص را (2) شکل در شده مشخص هایقسمت نام کنید: کامل

 

 
  کششی زانویی دو دیسك -3 شکل

 

0-           .........................................2-       ................................................ 0-............................................. 
 

0-           .............................................5-............          ........................................6-................................................. 
 

7-          .........................................8-  ................................................       9-............................................. 
 

03-      ............................................. 00-  ....................................................      02-................................................. 
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 اصلی اجزای و شکل :سوار تاندوم دیسك
 .تاس کششی تاندوم شبیه کامالً دیسک این
 جک و حامل هایچرخ فاقد دیسک این

 سه اتصال صورتبه و باشدمی هیدرولیکی
 املک طوربه زمین از و متصل تراکتور به نقطه
  .(0 )شکل شودمی بلند

 
 
 
 
 

 یستمس نداشتن دلیل به، مکانیکی انواع در .است یکیمکان و هیدرولیکی انواع شامل :کششی آفست دیسك
 برکار دلیل همین به، شودمی انجام دستی اهرم با دیسک ها(چرخ کردن پایین و )باال عمق تنظیم، هیدرولیک

 ودشمی سبب موضوع این .دهدمی ادامه کار پایان تا و کرده تنظیم را دیسک عمل عمق یکبار کار شروع در تنها
 .شود زده دیسک بار یک از بیش زدن دور هنگام در زمین تهایان و ابتدا

 تفادهاس با زمین انتهای و ابتدا در ازیر ندارد را مکانیکی نوع مشکل هیدرولیکی یکشش آفست هایدیسک در 
 .شودمی خارج خاک از هاچرخ آمدن پایین با هادیسک محور، هیدرولیک از

 به که تفاوت این با است هیدرولیکی کششی آفست دیسک به شبیه ساختمان لحاظ از سوار: آفست دیسك
 .(5 و 0 شود)شکلمی متصل تراکتور به نقطه سه اتصال صورت

 

 
 کششی آفست دیسك -2 شکل

 
 سوار آفست دیسك -2 شکل

 

   دندانه: یا چنگه

 کنیشسله، رسته نو هرز هایعلف بردن بین از، نرم یهاکلوخه خردکردن، بذر بستر تهیه برای نهدندا یا چنگه
  .گیرندمی قرار استفاده مورد بذر کردن خاک زیر و

 دیسك دو زانویی سوار -2شکل 
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 بذر کردن خاک زیر برای ایدندانه هایهرس هایویژگی

 ردنک خاک زیر برای تریمناسب وسیله، ریزدمی بذر روی را خاک کمتری مقدار کهاین دلیل به دندانه یا چنگه
 هرس .دارند بیشتری اهمیت هستند ریز که شبدر و یونجه مانند اییبذره مورد در ویژه به موضوع این .است بذر

 رب شرایط این در بذری کهاین امکان بنابراین شودمی بذر شدن جابجا سبب و دهدمی خراش را خاک دندانه یا
 عمل بشقابی هایهرس از بهتر سنگالخی هایزمین در ایدندانه هایهرس .دارد وجود بماند باقی خاک سطح

  .دگردمی مسدود، هاقاب ربیشت در محدود عبور فضای علت به، باشد زیاد خاشاک دارای کهزمینی در اما، کندمی
  (:6 )شکلمیخی دندانه هایهرس -1

 دنشومی ساخته یانعطاف قابل قاب از که هستند ایساده نسبتاً هایماشین.  
 کرد کم یا زیاد هاقاب این تعداد کردن کم یا اضافه با توانمی را میخی دندانه هایهرس کار عرض. 
 است مترسانتی 5 حدود میخی دندانه هایرسه کار عمق. 
 گیردمی صورت هادندانه زاویه تنظیم وسیله به کار عمق تنظیمات.  
  :(7 )شکلزنجیری هایهرس -3

 کنندمی داپی تماس خاک با اشکال بدون زمین بلندی و پستی و ناهمواری صورت در زنجیری هایهرس. 
 باشدمی متر 0/7 تا 2/0 بین هادستگاه این کار عرض. 
 تراهکوت هاتیغه این طرف یک که اندشده نصب طرفه دو هایتیغه، زنجیری تور قطعات گره یا اتصال محل در 
 ات کرد رو و پشت توانمی را زنجیری هایتوری کار عمق تنظیم برای سبب همین به .است دیگرشان طرف از
  .شوند خاک وارد ترکوتاه هایغهتی
 

 
 میخی دندانه هرس -2 شکل
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  زنجیری هرس -2 شکل

 انگشتی: هایهرس -2

 اضافی پذیری ارتعاش که تفاوت این با، باشدمی میخی دندانه هایهرس به شبیه کار و ظاهری شکل لحاظ از
 .(8 )شکلکندمی کمک کنارموانع از گذر و هاکلوخه شدن خرد به، پیچی نرهایف به مجهز انگشتی هایدندانه

 فنری دندانه هایهرس -2

 کمتری عمق در و است ترسبک مزرعه کولتیواتور از اما، است فنری شاخه مزرعه کولتیواتور شبیه ظاهر به
 .(9)شکلکندمی کار آن به نسبت

 

 

 فنری دندانه هرس -2 شکل
 

 انگشتی هرس -2 شکل
 

 کولتیواتور:

 رد هرز هایعلف با مبارزه، خاک مویین هایلوله شکستن، سطحی شخم انجام در کاربرد بر عالوه کولتیواتورها
 .(03 )شکلدنگیرمی قرار استفاده مورد نیز بذر نمودن خاک زیر در بهار فصل در آیش هایزمین
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 کولتیواتور -13 شکل

 بذر نمودن خاکزیر در کولتیواتور هایویژگی

 ثرحداک عمق در را بذر و باشندمی کمتری کار عمق دارای دیسک به نسبت بذر کردن کخا زیر در کولتیواتورها
 و است بیشتر دندانه یا چنگه به نسبت آن کاشت عمق اما .دهندمی قرار خاک سطح از متریسانتی 02-03

 نیز واتورهایکولت با بذر کاشت عمق دقیق تعیین چنگه و دیسک همانند .دارند را بیشتری خاک جابجایی توانایی
 .داردن وجود آنها توسط بذر کاشتن عمیق امکان و کنندنمی رو و زیر را خاک کولتیواتورها .باشدنمی پذیر امکان

 و مودن خاکزیر آسانی به را ... و باقال، نخود، لوبیا مانند درشت بذرهای توانمی کولتیواتور کمک با، بنابراین
، گندم ندمان متوسط اندازه با بذرهای .باشدمی بیشتر ریز بذرهای به سبتن ایطشر این در بذرها شدن سبز امکان

 و مناسب بستر تهیه صورت در و شوندمی برده خاک زیر کولتیواتور توسط راحتیهب نیز یوالف و چاودار، جو
 .شودنمی مواجه مشکل با آنها شدن سبز، آبیاری

 ای مرحله ارزشیابی

 کار حلمرا ردیف
، ابزار) عملکرد شرایط

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

0 

 انتخاب

 هایماشین

 برای نیاز مورد

 کردن خاک زیر

 بذر

 هرس ،کولتیواتور ،دیسک

 نگهداری محل ،ایدندانه

 کشاورزی هایماشین

 سطح از باالتر

 انتظار

 به توجه با را بذر کردن خاک زیر مناسب ماشین

 مختلف اجزاء .کند انتخاب گیاه نوع و خاک شرایط

 .دکنمی تعیین را آنها از هریک کاربرد و معرفی را آن

 و تجزیه را کننده خاک زیر ماشین انتخاب علت

 .کندمی تحلیل

0 

 سطح در

 انتظار

 به توجه با را بذر کردن خاک زیر مناسب ماشین

 کاربرد و اجزاء .کند انتخاب گیاه نوع و خاک شرایط

 .کندمی تعیین را آن مختلف هایقسمت

2 

 از ترپایین
 انتظار سطح

 0 بذر کردن خاک زیر ماشین درست بانتخا عدم
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 دیسك با بذر کردن خاک زیر   فعاليت
  .نمایید متصل تراکتور به را دیسک -0
 .دهید انجام را دیسک کردن کار به آماده و سرویس برای الزم اقدامات-2
 .دهید انجام را عمق( تنظیم، پیشروی جهت به نسبت هابشقاب محور زاویه، )تراز تنظیمات -0
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  هیدرولیکی کششی دیسك اتصال -11 شکل

 .کنید زدن دیسک به اقدام زمین بندی قطعه و تنظیمات از پس -0
  .بزنید دیسک قبلی جهت بر عمود ورتص به را مزرعه انتهای و ابتدا، کردن خاک زیر عملیات پایان از پس -5

 
 زدن دیسك هنگام برگشت و رفت خطوط فاصله -13 شکل

 

 

 خط دوم

 اولخط شروع 

 

  شی تراز طولی انجام های کشهای سوار تراز عرضی و طولی و در دیسكدر دیسك
 شود.می

  دقت و نظم در زیر خاک کردن بذر با دیسك اهمیت بیشتری نسبت به دیسك زدن
 برای نرم کردن خاک دارد. علت را در گزارشی به هنرآموز خود ارائه نمایید.

 شود.ها برای زیر خاک کردن بذر درحداقل ممکن تنظیم میعمق و زاویه محور بشقاب 

 تدا و انتهای مزرعه می بایست عمق کار دیسك را توسط بازوهای هنگام چرخش در اب
 .هیدرولیکی کم کرد یا دیسك را کامالً از زمین بلند کرد
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 زيست نكات
 محيطي

 سگری و سرویس عملیات مزرعه در اگر و شود عیب رفع سریعاً هیدرولیک هایشیلنگ یا جک از روغن نشت صورت در 
 .نمایید یزپره خاک سطح در گریس روغن نریخت از شود می انجام کاری

 
 

  ایدندانه هرس با بذر کردن خاک زیر  فعاليت
 .نمایید ایدندانه هرس با بذر کردن خاک زیر به اقدام خود هنرآموز راهنمایی و بهداشتی و ایمنی نکات رعایت با

 .یدنمای ارائه گزارشی در دیسک به نسبت را دستگاه این محاسن و معایب مزرعه پایش با کار پایان از پس
 

 

 
  کولتیواتور با بذر کردن خاک زیر  عاليتف

 .نمایید کولتیواتور با بذر کردن خاک زیر به اقدام خود هنرآموز راهنمایی و بهداشتی و ایمنی نکات رعایت با
 ئهارا گزارشی در ایدندانه هرس و دیسک به نسبت را دستگاه این محاسن و معایب مزرعه پایش با کار پایان از پس

 .نمایید
 

 

 

 ای مرحله ارزشیابی

 کار حلمرا ردیف
، )ابزار عملکرد شرایط

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

2 
 عملیات انجام
 خاک زیر

 بذر کردن

 هرس، کولتیواتور، دیسک
 زراعی زمین، ایدندانه

 از باالتر
 انتظار سطح

 لصتم تراکتور به را بذر کننده خاک زیر ماشین
 عملیات .میدهد انجام را الزم تنظیمات .کندمی
 .میدهد انجام مزرعه در را بذر کردن خاک زیر
 .دهدمی انجام را دستگاه عیب رفع

0 

 سطح در
 انتظار

 لصتم تراکتور به را بذر کننده خاک زیر ماشین
 تعملیا .میدهد انجام را الزم تنظیمات .کندمی
 .دهدمی انجام مزرعه در را بذر کردن خاک زیر

2 

 از ترپایین
 انتظار سطح

 0  بذر کننده خاک زیر ماشین تنیظم عدم

 

 بذر کردن خاک زیر از پس عملیات

  )فاروئر(: ساز شیار

 سهولت برای پشته و جوی ایجاد جهت هرز هایعلف برگ و شاخه یا قبلی محصول بقایای بدون های زمین در
 .کرد استفاده ساز شیار از توانمی آبیاری در
  .نمایندیم شیارکشی به اقدام شیارساز توسط بذر کردن خاک زیر از بعد آبی کشت سیستم در مناطق از برخی در
 



 22 

 

 دن و چسبی باعث دارد وجود هرز علف یا قبلی محصول بقایای از زیادی حجم که مزارعی درشیارکش  از استفاده 
 .شودمی زمین شدن ناهموارشیار کش شده و سبب  هایخ و برگ به بیلچهجمع شدن شا

 

 

 
 شیارکش ساختمان -12 شکل

 

 .بنویسید را شده مشخص اجزاء از یک هر نام 00 شکل در
 
 0-       .................................... 2-      ................................... 0- .................. ................ 
 0-       .................................... 5-      ................................... 6-................................... 

 
 

وگو گفت
 کنيد

 هاخاک این در ساز شیار تنظیم چگونگی درباره است؟ یکسان سنگین و سبک هایخاک در شیارساز تنظیمات آیا 
 .نمایید ارائه کالس در و کرده گووگفت

 
 

 
 ساز شیار با شیار ایجاد  فعاليت

 .کنید متصل تراکتور به را ساز شیار -0
 .دهید انجام را ساز شیار کردن کار به آماده و سرویس برای الزم اقدامات-2
 .دهید انجام را تنظیمات انواع -0
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 رکشیا طولی تراز -12 شکل

  .(05 دهید)شکل انجام مزرعه در را شیار ایجاد عملیات بندی قطعه و تنظیمات از پس -0
 

 
 شیارکش با شیار ایجاد -12 شکل

 .دهید تحویل مربوطه مسئول به و سرویس را ساز شیار عملیات پایان از پس -5
 

 

  

 فاصلة هر دو بیلچه تا سطح زمین باید به یك اندازه باشد.
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 کشی مرز -
 زمین بندی قطعه بذر کردنزیرخاک از پس
 خاصی اهمیت از اختیکنو آبیاری برای

 اب بایستی آب آبیاری اولین در .است برخوردار
 رسرتاس در یکنواخت صورت به و مالیم سرعت
 و بذور جابجایی باعث تا گردد توزیع مزرعه

 عاتقط کرتی آبیاری در .نشود خاک شستشوی
 طول .شوندمی جدا همدیگر از مرز توسط

 و خاک بافت حسب بر آبیاری برای قطعات
  .است متفاوت ینزم شیب

 
 مرزکش با مرز ایجاد -12شکل

 
 

وگو گفت
 کنيد

 مایندهن توسط کندمی تعیین رآموزهن که ترتیبی به سپس کنید بحث را زیر موارد از هریک دلیل گروهی صورت به 
  .نمایید بیان کالس در گروه
 چرا؟ .باشد برداشت ماشین عرض از ضریبی االمکان حتی مرزها عرض 
 چرا؟ .گیرندمی نظر در کمتر را هاکرت طول باشد بیشتر زمین شیب و ترسبک خاک تباف چه هر 
 چرا؟ .گرفتنظر در بیشتر توانمی را هاکرت طول باشد زیادتر هاردیف در آب ورودی جریان شدت چه هر 
 را ورودی آب مقدار باشد کم مزرعه شیب اگر و باشد کم باید قطعات ورودی آب مقدار باشد زیاد مزرعه شیب اگر 
 چرا؟ .گرفت نظر در زیادتر باید

 

 

 
 

  

  یکنواخت آبیاری انجام برای زمین بندی کرت یا بندی قطعه -12 شکل
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 مزرعه مرزکشی  فعاليت
 کارشوید به آماده. 
 بگیرید تحویل را الزم تجهیزات و تراکتور. 
 کنید متصل تراکتور به را مرزکش. 
 دهید انتقال نظر مورد زمین به را مرزکش و تراکتور اولیه ماتتنظی و اولیه بازدید از پس. 
 حدود و حد گذاریعالمت با ...و آبیاری آب میزان، خاک بافت، شیب گرفتن نظر در با شماری قدم یا و متر با 

 .کنید مشخص را هاکرت
 نمایید بندی مرز به اقدام احتمالی اصالحات و هنرآموز توسط شده گذاری عالمت نقاط تأیید از پس. 
 دهید تحویل را گرفته تحویل تجهیزات و تراکتور سرویس از پس کار پایان در. 

 

 
 
 

 

 

 
 

 ایمرحله ارزشیابی

 کار حلمرا ردیف
، )ابزار عملکرد شرایط

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

0 
 از پس عملیات

 نکرد خاک زیر

 بذر

 زمین، مرزکش، شیارکش

 زراعی

 از باالتر
 انتظار سطح

 وسایلی با آبیاری روش با متناسب را زمین سطح

 علت .کندمی دهیفرم مرزکش یا شیارکش مانند

 .کندمی تحلیل و تجزیه را دستگاه هر از استفاده
0 

 سطح در
 انتظار

 وسایلی با آبیاری روش با متناسب را زمین سطح

 کندمی دهی فرم مرزکش یا شکرشیا مانند
2 

 از ترپایین
 انتظار سطح

 0  زمین سطح درست دهیفرم عدم

  

 

ر مبنی ب درصورتی که هنگام انجام کار با تراکتور یا تجهیزات با صداهای مشکوک 
 عدم سالمتی دستگاه برخورد کردید حتماً هنرآموز و مسئولین مربوطه را مطلع کنید.
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 بذر کردن خاک زیر شایستگی ارزشیابی

  :کار شرح
 ماشین کردن کار به آماده -0 تراکتور به بذر کننده خاک زیر ماشین اتصال -2 بذر کننده خاک زیر ماشین انتخاب -0

 بذر کردن خاک زیر از پس ضروری عملیات -5 بذر کردن خاک زیر عملیات -0 بذر کننده خاک زیر

  :عملکرد استاندارد

 تراکتور هب اتصال از پس، ای دندانه هرس، کولتیواتور، دیسک مانند وسایلی از استفاده با هوایی و آب مناسب شرایط در
 .نماید خاک زیر، شده بذرپاشی اراضی در را بذرها، تنظیم و

  :ها شاخص
 بذر کننده خاک زیر مختلف ماشینهای ویژگی تعیین - بذر کننده خاک زیر ماشین مختلف هایقسمت معرفی -0
 بازرسی -0 دستگاه تعادلی و عرض، طولی تراز تنظیم – تراکتور به بذر کننده خاک زیر ماشین کردن متصل -2

 پایش – بذر کردن خاک زیر اجرای – عمق تنظیم – زمین داخل به تراکتور هدایت -0 دستگاه سرویس و سالمت
  شرایط و آبیاری نوع به توجه با شیارکش یا کش مرز انتخاب -5 عملیات انجام هنگام تتنظیما

 :تجهیزات و ابزار و کار انجام شرایط
 متر 2333 حداقل شده پاشی بذر زمین – باد وزش بدون و نزوالت بدون جوی شرایط :شرایط

، عمومی مکانیک ابزار جعبه - شمرزک، کش شیار، ایدندانه هرس، ورکولتیوات، دیسک – کتورترا :تجهیزات و ابزار
 سرویس در مصرفی ملزومات و مواد، بند دنباله هایماشین سایر و تورتراک راهنمای دفترچه، ترم

  :شایستگی معیار
 

 هنرجو نمره 2 از قبولی نمره حداقل کار مرحله ردیف

0 
 خاک زیر برای نیاز وردم های ماشین انتخاب
 بذر کردن

0 
 

  2 بذر کردن خاک زیر عملیات انجام 2

  2 بذر کردن خاک زیر از پس عملیات 0

 تزیس توجهات، بهداشت، ایمنی، غیرفنی هایشایستگی
 2 :نگرش و محیطی

 

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

 نهرها ایجاد
 
 

 که دانیدمی آیا

 
 شوند؟می ایجاد منظور چه به فرعی و اصلی نهرهای 
 شود؟می تعین چگونه شما منطقه در زمین شیب 
 شود؟می استفاده نهرها ایجاد برای شما منطقه در وسایلی یا وسیله چه از 
 

 نهرهای ایجاد .دارد مزرعه سطح شده رسیده آب دارمق در مهمی شنق مزرعه کنار به آب منبع از آب انتقال
 انتقال بازدهی در نهر داخلی پوشش و نهرها به دهی شکل، استفاده مورد وسایل، نهر ایجاد روش شامل مناسب

 نهرهای ایجاد .شودمی انجام مناسب وسایل کمک به نیز مزرعه درون آب توزیع .ددار مهمی نقش مزرعه به آب
 .دهدمی افزایش را مزرعه در آب توزیع بازدهی، ها جویچه به آب رساندن و زراعی زمین شیب به توجه با فرعی

 

 عملکرد استاندارد

 

 و بررسی را نقطه سه اتصاالت، نماید انتخاب فرعی و اصلی نهر ایجاد برای را مناسب ماشین کاری روز یک در
 عمق با را (مازاد آب)زهکش و فرعی، اصلی نهرهای الزم تنظیمات اعمال با و نماید متصل تراکتور به را نهرکن

 .کند ایجاد مشخص عرض و
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 مزرعه در آبیاری هایجوی ایجاد

 وینتد برنامه و نظم با مزرعه آبیاری انجام، آبی نوع از البته زراعی محصوالت تولید در ضروری عملیات از یکی
  .باشدمی خبره کشاورزان یا مجرب شناسانکار توسط هشد
 دو هب را آبیاری هایروش انواع توانمی، کلی بندی تقسیم یک در .گیردمی صورت مختلفی هایروش به اریآبی

 اشدب می بارانی و ایقطره آبیاری شامل خود که فشار حتت روش .کرد تقسیم فشار تحت و ثقلی گبزر گروه
  .باشدمی نظر مورد ثقلی های روش به اریآبی درس این در .شد خواهد هئارا آینده سال در که

 یک زا انواع این همۀ اما، باشدمی نشتی و ایپشته جوی، ایحوضچه، غرقابی انواع دارای هرچند ثقلی آبیاری
 کردن خارج برای هایی جوی و آب رساندن برای هایی جوی، انواع تمام در .باشندمی مشابه یا هم به شبیه نظر
 .باشد می نیاز مورد، احتمالی مازاد آب

 توسط امر این بزرگ های سطح در .شودمی انجام بیل وسیله به کوچک سطح در، هاجوی ایجاد یا انهار حداثا
 .شودمی انجام، نهرکن نام به بندی الهدنب ماشین

  آبیاری: هایجوی ایجاد محل تعیین در ثرؤم عوامل

 راحتی به آن نقاط تمام در آب توزیع امکان که دشو ایجاد باید محلی در مزرعه از هربخش در آبیاری جوی
، دیگر سوی از .گرددمی ایجاد مزرعه از بخش آن ضلع یا سمت باالترین در آبیاری هایجوی، لذا .گردد ممکن
 خارج مزرعه از، آن طریق از سطحی مازاد آب تمامی که گردد ایجاد محلی در باید مزرعه مازاد آب هایجوی
  .گردد

  از: عبارتند، یکدیگر از آنها فواصل یا تعداد و ها جوی محل تعیین در ثرؤم عوامل ترینمهم اساس این بر
  زمین شیب جهت -0
 زمین شیب میزان -2
 خاک پذیری نفوذ یا خاک بافت -0
 آبیاری مازاد جوی .کنندمی ایجاد کرت شیب بر عمود و زمین باالی قسمت در نهر، سطحی)ثقلی( آبیاری در
 شیب بر ودعم و زمین پایین قسمت در

 هدایت دست پایین نهر به و ایجاد کرت
، مک پذیری نفوذ و مالیم شیب در .کنندمی

 گرفته قرار طویل هایکرت مجموعه برای
 .گیرند می نظر در ویج یک، هم کنار در
 ضمن، زیاد طولی شیب با هایزمین در اما
 ،گیرندمی کوتاه یا کم را کرت طول که آن

 گذرگاه اثاحد با طولی هایکرت بین
 و کاه با آن کردن واستوار )بندی( کوچک

 چند نتیجه در .دهند می قرار آبه راه، کلش
، جوی یک از، هم طول در گرفته قرار کرت

  .شوندمی آبیاری
 ایجاد نهر -12شکل  
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 و یغرقاب روش بین میانه حد عبارتیهب روش این .است ایپشته و جوی صورت به، ثقلی آبیاری از دیگری نوع
 ایجاد ؤثرم عوامل حسب بر مختلف فواصل و طول، عرض به را کشت هایجوی روش این در .باشدمی نشتی

 ایهجوی راستای و نزمی شیب بر عمود و ضلع باالترین یا زمین دست باال در را آبیاری جوی سپس کنندمی
  .(09 )شکلکنندمی ایجاد کشت

 

  

 هیدروفلوم لوله و فونسی از استفاده با پشته و جو صورت به ثقلی آبیاری -12 شکل

 
 همقایس معتبر منابع با را خود هاییافته دارد؟ بستگی عواملی چه به هایجوی بین فاصله یا جوی عرض و عمق، طول  بينديشيد

 .کنید
  

 
 ورتص به شیب بر عمود را آن که این یا گیرندمی کوتاه را کشت هایجوی طول، باشد تند طولی شیب وقتی

 کلش و کاه با و کرده دایجا بندهایی میان یا موانع، کشت هایجوی طول از مقاطعی در .کنندمی دایجا مارپیچی
 خاک فرسایش و آب تند جریان از، کشت هایجوی در آب تفاعار تنظیم ضمن هابند میان .کنندمی استوار

 .کنندمی جلوگیری
 

 شود؟می ایجاد عمق(، عرض،  )طول شخصاتیم و کلش چه به، شرایطی چه در شما منطقه در ایپشته جوی روش  پژوهش

 
 
 رقغ روش این در نزمی سطح .است نشتی آبیاری، دارد بیشتری رواج امروزه که ثقلی آبیاری از دیگری نوع در
 دو به نسبت تری طوالنی مدت به و آهستگی به شیار نام به کوچکی هایجویچه در آب بلکه شودنمی آب در

 .نمایدمی نشت و نفوذ، )پشته( جویچه رافاط و عمق در آب ترتیب این به .یابدمی نجریا، دیگر روش
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وگو گفت
 کنيد

  .یریدبگ نظر در فرضی را مختلف شرایط خود نظر برای دارد؟ محاسنی و معایب چه غرقابی روش به نسبت نشتی روش 
 

 
 

 چگونه؟ دارد؟ روش انتخاب در ثیریتاً زارع اختیار در آب مدت و مقدار آیا  بينديشيد

 
 

 ،ولیط شیب بر عمود و مزرعه دست باال در آبیاری جوی، شیب امتداد در هاشیار ایجاد از پس، نیز روش این رد
 مزرعه دست پایین در زهکشی جوی .باشدمی ضروری روش این در سطحی زهکشی جوی ایجاد .شودمی ایجاد
 . شود می هدایت مزرعه از خارج به یا دست پایین اراضی به کشیزه جوی در جاری آب زه .گردد می ایجاد

 استوار کلش و کاه با و ایجاد آب جریان تنظیم برای بندهایی میان زهکشی جوی نیز و آبیاری جوی طول در
 .گرددمی

 

 ایمرحله ارزشیابی

 کار حلمرا ردیف
، )ابزار عملکرد شرایط

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

0 
تعیین محل 
 ایجاد نهرها

 ،(متری 53-03)متر
 ژالن

 از باالتر
 انتظار سطح

 لمسی روش به خاک بافت، شیب جهت، شیب میزان

 ابطهر استدالل با و کرده تعیین را آبیاری آب میزان و
 تعیین را فرعی و اصلی نهرهای ایجاد محل عوامل این

 .کند می

0 

 سطح در
 انتظار

 نهرهای ایجاد محل شیب جهت کردن مشخص با

 .کند می تعیین را فرعی و اصلی
2 

 از ترپایین
 انتظار سطح

 0  نهرها ایجاد محل تعیین فرم عدم

 
 

 اردبرگردان گاوآهن خیش دو شبیه، است دستگاهی، آموختید ورزیخاک عملیات کتاب در که گونهآن نهرکن:
 گاوآهن خیش از اندازه نظر از اما باشند شده متصل هم به، پشت قسمت از که است ریز(راست و ریز )چپ

 .است تربزرگ دار برگردان
 عمیقی شیار نهرکن پشت در و ریزدمی طرف دو به را خاک و کرده نفوذ زمین در هاخیش نوک کار هنگام در

 .شودمی ایجاد
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  نهرکن: انواع

 از تعدادی و ثابت عرض دارای برخی اما، شوندمی ساخته مختلف هایاندازه و ابعاد در اندازه نظر از هانهرکن
 .باشندمی متغیر عرض با آنها
 .دکر زیاد یا کم را هابرگردان صفحه فاصله توانمی و بوده لوالیی صورت به پیشانی قسمت متغیر نوع در
 نوع زا عموماً ما کشور در که، شودمی تقسیم وارس و کششی نوع دو به عمق تنظیم و تراکتور به اتصال لحاظ از

 .شودمی استفاده سوار
 

  
 

 کناری - تنظیم قابل - ثابت سوار: کن نهر انواع -33 شکل

 

  نهرکن: ساختمان با آشنایی

 زیر اجزای از معمول طور به کنرنه یک
 است: شده تشکیل

 شاسی -0
 تراکتور به اتصال نقاط -2
  هابرگردان صفحه -0
 تیغه -0
 

 کنید: کامل

 محل در را 20 شکل در را اجزاء از یک هر نام
 .بنویسید شده مشخص

 
 

 اولیه: تنظیمات انجام و تراکتور به نهرکن اتصال

 اتصال صورتهب اساس این بر .باشدمی سوار نوع از کشور در رایج هایهرکنن اغلب آموختید تر پیش چنانچه
  .یندگومی اولیه تنظیم آن به که گرددمی تنظیم اتصال از پس نهرکن .رددگمی نصب تراکتور به نقطه سه
 

...

...

...

...

...

...

...
.. 

  ساختمان نهرکن -31 شکل
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 اولیه های تنظیم انجام و تراکتور به نهرکن اتصال  فعاليت
، مومیع مکانیک ابزار و آچار، فردی ایمنی تجهیزات، کار مناسب لباس، تراکتور، نهرکن نیاز: مورد مواد و وسایل، ابزار
 .پین

 :کار انجام مراحل
، چپ متس بازوی ابتدا کرده نزدیک نهرکن به را تراکتور عقب دنده با سرعت حداقل با تراکتور به نهرکن اتصال جهت
  .کنید متصل را راست سمت بازوی سپس

 

 
 تراکتور به نهرکن اتصال روش -33 شکل

 

 از پس وسط بازوی تا (وسط بازوی نصب )محل نهرکن دکل زیاد فاصله دلیل به 22 شکل از 0 شماره قسمت مطابق
 تا دهکر هدایت جلو به را تراکتور آرامی به و برده پایین آخر تا را باوزها وضعیت کنترل اهرم تحتانی بازوی دو اتصال
 .دهید قرار خود جای در را وسط بازوی 22 شکل طبق سپس (0شماره قسمت) .شود کم وسط بازوی تا دکل فاصله

 

 

  

1 3 

2 2 
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 نهرکن به تراکتور وسط یبازو اتصال -32شکل

  .کنید سفت کافی اندازه به زیر شکل مطابق را تحتانی بازوی دو مهار زنجیرهای نهرکن اتصال از پس
 

  
 تعادلی تنظیم برای .مهار زنجیر- 32 شکل

 

 
 نهرکن عرضی تراز تنظیم -32شکل

 

  

 زنجیر مهار بازو

 فاصله انتهای دو تیغه تا زمین باید به یك اندازه باشد
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 ایمرحله ارزشیابی
 

 کار حلمرا ردیف
، )ابزار عملکرد شرایط

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

2 
 هب نهرکن اتصال

 انجام و تراکتور
 اولیه تنظیمات

 هایپین، نهرکن، تراکتور

 اتصال

 از باالتر
 انتظار سطح

 تراکتور قدرت و نهر اندازه با متناسب را نهرکن

، کندیم متصل تراکتور به را نهرکن و انتخاب

 .دهدمی انجام را تعادلی و عرضی، طولی تنظیمات
0 

 سطح در
 انتظار

، ولیط تنظیمات، کندمی متصل تراکتور به را نهرکن

 .دهدمی انجام را تعادلی و عرضی
2 

 از ترپایین
 انتظار سطح

 0 نهرکن اولیه تنظیمات یا اتصال عدم

 
 

  جوی ایجاد یا نهرکنی

 نای .گرددمی نهر ایجاد به اقدام شرایط ایرس گرفتن نظر در با، تنظیم و اتصال، نهرکن کردن آماده از پس
 .گیرد صورت زمین دهی فرم از پس یا بذر کاشت از پس بالفاصله بایستی عملیات

 یا جوی از کنندگان استفاده سایر، مقصد تا منبع فاصله، خاک نوع، زمین عرض، آب مقدار برحسب آبیاری نهر
 به درس این در .گردد ایجاد دو و یک درجه فرعی و فرعی، اصلی جوی بصورت است ممکن، داران آبه حق

 دازیمپرنمی، باشد غیره و سیمانی های کانال یا لوله بصورت است ممکن که مزرعه تا منبع از آب انتقال نهرهای
  .شود می پرداخته مزرعه سطح آبیاری انهار به صرفا بلکه

 
 

 چیست؟ یک هر عملکرد یا نقش .دارد وجود مزرعه هر در جوی نوع چند شما منطقه در  پژوهش
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 آبیاری برای فرعی و اصلی نهرهای ایجاد  فعاليت
 امکانات، نهرکن تراکتورحامل نیاز: مورد مواد و وسایل، ابزار

 دستمال، فیلم یا عکس تهیه برداری یاداشت برای ضروری
 مادهآ زمین، فردی ایمنی اتتجهیز، کار مناسب لباس، تنظیف
 نهرکنی
 کار: انجام مراحل

 رتراکتو خود هنرآموز هماهنگی با سپس کارشوید به آماده -0
 .بگیرید تحویل بخش سرپرست از را کن نهر و

 .کنید متصل تراکتور به را نهرکن -2

 .دهید انجام را اولیه تنظیمات و الزم بازدیدهای -0

 هکرد خاموش را تراکتور مزرعه به تراکتور انتقال از پس -0
 و انتخاب شرایط بررسی به توجه با را ها نهر احداث محل

 .نمایید عالمتگذاری

 هرن ایجاد برای مزرعه در شده تعیین نقاط به را تراکتور -5
 .کنید هدایت

 تنظیم انتقالی آب میزان به توجه با ار نهرکن کار عمق -6
 .کنید

 وسط بازوی و هیدرولیک هرما از استفاده با عمق تنظیم -7
 .شودمی انجام

 زویبا و برگردان خاک فاصله تغییر با جوی عرض تنظیم -8
 .شودمی انجام وسط

 زرعهم وسط یا کنار در شرایط به توجه با را اصلی نهر ابتدا -9
 .نمایید احداث

 را فرعی نهرهای شده مشخص هایعالمت به توجه با -03
 .کنید ایجاد

 دست پایین در را )پساب( مازاد هایآب وریآجمع نهر -00
 .نمایید ایجاد زمین

 و هاماشین کننهر کردن تمیز از پس کار پایان در -02
 .دهید تحویل بخش سرپرست به را تجهیزات

  .دهید تحویل خود آموز هنر به و آماده را کار گزارش -00
 

 

  

 ی اصلی و فرعیایجاد نهرها -32شکل
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 نهرکنی از پس عملیات انجام

 این در .شودمی گفته، شودمی انجام نهر در آب کردن جاری از قبل و نهر ایجاد پس هک عملیاتی مجموعه به
 تاس ممکن اشکالت این .نمود طرفرب را شده ایجاد جوی فرم یا شکل در جزیی اشکاالت بیل با ابتدا مرحله
 گاهی .باشد یجو طرف دو هایپشته یا ها یال بودن نامرتب یا عمق در غیریکنواختی، جوی راستای به مربوط
 .گرددمی ضروری، پرحجم های آب مهار رایب هاپشته تقویت

 مختلف نقاط در، آن خارج به آب هدایت و جوی داخل در آب جریان مهار برای بندها میان و بندها ساختن
 در مهمی نقش فعالیت این دقیق انجام و مهارت کسب .باشدمی ضروری عملیات دیگر از جوی طول در واقع
  .دارد آن متوازن توزیع و آب مهار

 
  بندی(پته یا بندیبندها)گوشه میان و بندها ایجاد و شدهساخته تازه جوی نمودن مرتب  فعاليت

 یجادا تازه جوی، فردی ایمنی تجهیزات، کار مناسب لباس، اولیه هایکمک جعبه، بیل نیاز: مورد مواد و وسایل، ابزار
 .تراز و شمشه، کلش و کاه، شده

 کار: انجام احلمر
 بآ جریان مهار برای میانبندها و بندها نهرها اشکاالت کردن برطرف بر عالوه، قبلی ریزیبرنامه و شرایط به توجه با

 .نمایید ایجاد
 

 

 

 ایمرحله ارزشیابی

 کار حلمرا ردیف
، )ابزار عملکرد شرایط

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

0 
 نهرهای ایجاد

 و آبیاری
 زهکشی

 به متصل نهرکن
 زمین ،بیل ،تراکتور

 و کاه ،کنی نهر آماده
 تراز ،شمشه ،کلش

 از باالتر
 انتظار سطح

 هایمحل در را زهکش و فرعی،  اصلی نهرهای
 گامهن کن نهر تنظیم با کرده ایجاد شده تعیین

 مشخصی عمق و عرض با را شده ایجاد نهر کار
 ابنده ایجاد.کندمی ایجاد مستقیم راستای در و
 بندها میان و

0 

 سطح در
 انتظار

 هایمحل در را زهکش و فرعی، اصلی نهرهای
 .دکنمی ایجاد مستقیم راستای در شده تعیین

2 

پایین تر از 
 حد انتظار

 0 عدم ایجاد نهرهای اصلی، فرعی یا زهکش
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 نهرها جادای شایستگی ارزشیابی

  :کار شرح
 ایجاد -0 نهرکن اولیه تنظیمات -0 تراکتور به نهرکن اتصال -2 زهکش و فرعی، اصلی نهرهای ایجاد محل تعیین -0

 نهرکنی از پس عملیات -5 زهکش و فرعی، اصلی نهرهای

 :عملکرد استاندارد
 نماید لمتص تراکتور به و بررسی را نقطه سه اتصاالت، نماید انتخاب فرعی و اصلی نهر ایجاد برای را مناسب کن نهر

 .کند ایجاد مشخص عرض و عمق با را (مازاد آب)زهکش و فرعی، اصلی نهرهای الزم تنظیمات اعمال با و

 :ها شاخص
 متصل -2 آبیاری روش تعیین – شیب جهت تعیین – زمین شیب تعیین – لمسی روش به را خاک بافت تعیین -0

 عرض تنظیم -ننهرک عمق تنظیم -0 نهرکن تعادلی تراز – طولی تراز – عرضی تراز -0 تراکتور به نهرکن شدن
 و بندها ایجاد – شده ایجاد نهرهای اشکال رفع و ترمیم -5 (خوردگی پیچ و موج بدون)مستقیم نهر ایجاد -رکننه

  (بندی پته یا بندی گوشه)بندها میان

 :تجهیزات و ابزار و کار انجام شرایط

  حدگاورو در زمین رطوبت – بارندگی بدون هوای و آب – کنی نهر آماده زراعی زمین :شرایط
  شمشه - تراز – بیل – کن نهر - تراکتور :تجهیزات و ابزار

  :شایستگی معیار

 
 هنرجو نمره 2 از قبولی نمره حداقل کار مرحله ردیف

  0 نهرها ایجاد محل تعیین 0

  2 ولیها ظیماتتن انجام و تراکتور به نهرکن اتصال 2

  2 زهکشی و آبیاری نهرهای ایجاد 0
 تزیس توجهات، بهداشت، ایمنی، غیرفنی هایشایستگی

 :نگرش و محیطی

 
 

2  

 * نمرات میانگین
 

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