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فصل 5
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در این پودمان به برداشت گیاهان زراعی پرداخته شده است که در پودمان  های اول 
تا سوم کتاب درسی وجود دارد. از آنجایی که آموزش مبتنی بر شایستگی مورد 
نظر است، تنها آموزش و فعالیت برداشت گیاهانی که در هریک از این سه پودمان 
نجام گرفته و مورد ارزشیابی قرار می گیرد. همچنین به دلیل  ا انتخاب شده بود، 
اینکه کار با ماشین های برداشت به ویژه کمباین توسط کاربران آن ماشین ها انجام 
می شود، آموزش هنرجویان در زمینه برداشت محصوالت زراعی در سه مرحله کاری 
»عملیات قبل از برداشت، نظارت و کنترل برداشت و عملیات پس از برداشت« 

انجام گرفته و ارزشیابی می شوند. 
هدف از تألیف این پودمان توانمند شدن هنرجویان در تعیین زمان برداشت، کنترل 
برداشت گیاه زراعي )شامل حداقل یک غله، یک گیاه روغني و یک گیاه غده اي( 
به وسیله ماشین های برداشت چند مرحله ای یا کمباین و همچنین عملیات پس از 
برداشت شامل انتقال و یا انبار کردن آنها است. به همین دلیل ارزشیابی این سه 

مرحله کاری در انتهای پودمان به صورت یک جا آورده شده است.
 

راهنمای آموزش مرحله کاری : عملیات قبل از برداشت

تعیین  یا مکانیزه(،  برداشت )دستي  تعیین روش  برداشت شامل  از  قبل  عملیات 
زمان برداشت با در نظر گرفتن شرایط مزرعه )مانند رطوبت خاک و شرایط آب و 
هوایی( و اندازه گیری شاخصه های دیگری مانند: تعیین درصد رطوبت دانه، تعیین 
میزان رطوبت ساقه، رطوبت غالف در کلزا یا سویا، طبق در آفتابگردان، تعیین زمان 

رسیدگي تجاري یا فیزیولوژیکی است.

غالت
گندم: در این مرحله کاری اشاره به دشواری فرایند برداشت و نیاز به آماده سازی 
مقدمات و ضرورت تعیین زمان برداشت برای هنرجویان بسیار مفید خواهد بود. 
کالسی،  گفتگوی  مانند  یافته  ساخت  فعالیت های  طراحی  باشید  داشته  توجه 

پژوهش میدانی از خبرگان محلی، به یادگیری هنرجویان عمق بیشتری می دهد. 
مهم ترین عامل تعیین کننده در زمان برداشت میزان سطح رطوبت دانه است. برای 
اندازه گیری سطح رطوبت گندم، از رطوبت سنج استفاده می شود. این دستگاه در 

فروشگاه های کشاورزی قابل دسترس است.
رطوبت گندم در زمان برداشت باید بین ۱2 تا ۱۴ درصد باشد.
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برنج: تعیین زمان برداشت یکی از عوامل مؤثر و تعیین کننده بر مقدار ضایعات 
کمی و کیفی به حساب می آید. چنانچه برداشت با تأخیر انجام شود نه تنها موجب 
ریزش دانه و خوشه می شود، بلکه دانه های رسیده به دلیل جذب دوباره رطوبت 
دچار ترک های مویی )در اصطالح بند برداشتن( شده و چنین دانه هایی در عملیات 

تبدیل شلتوک به برنج سفید شکسته می شوند.

راهنمای آموزش مرحله کاری: عملیات قبل از برداشت

گام های اول و دوم را با پر کردن نمون برگ هایی همانند واحدهای یادگیری قبلی 
)واحد یادگیری آبیاری سطحی با استفاده از نمون برگ های6ـ۱( برای این مرحله 

کاری، بردارید، به تأیید برسانید و هماهنگی های الزم را انجام دهید. 

گام سوم، شروع تدریس:
   کالس را با نام و یاد خداوند کریم برابر طرح درس روزانه شروع کنید. 

   افق دید فراگیران را روشن کنید: به طور اجمالی پودمان را معرفی کرده و 
هدف کلی آن را بیان کنید.

   ارزیابی کنید: پیش آموخته  های فراگیران در مورد عملیات قبل از برداشت را 
ارزیابی کنید.

   فرصت دهید: برای مرور آموخته  های پیشین و سایر منابع در مورد موضوع این 
مرحله کاری و ارائه یافته تا تاریخ............. توسط کارگروه............ 
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   یک مناظره ترتیب دهید: سرگروه یک کارگروهی از یک کارگروهی می پرسد: 
قبل از برداشت محصول گیاه............. چه مقدمات و اقداماتی ضروری است؟ گروه 
مقابل پاسخ می دهد و سایر گروه ها ضمن ایجاد چالش )سؤال پیچ کردن گروه 
پاسخ دهنده(، داوری هم می نمایند. این جریان به قدری با گیاهان دیگر تکراری 
شود که از یک سوی تمام گیاهان غالب منطقه و از سوی دیگر تمام کارگروه ها 

در مقام پرسش گری و پاسخگویی قرار می گیرند. 
در این مباحث، برای هر یک از محصوالت انتخابی شاخص های رسیدگی، معیارهای 
و... را  اقتصاد  بازار و  تعیین زمان مناسب برداشت، مراحل برداشت، شاخص های 

در نظر داشته باشید.

   نمایش دهید: فیلم، تصاویر، اسالید، پوستر، بروشور، برش ها و عین انواع ماشین های 
مرکب یا جزئی برداشت غالت را نمایش داده و بخواهید فراگیران اجزای آن را تشریح کنند. 

فقط در صورت بدآموزی شما وارد بحث شوید در غیر این صورت، ناظر و هادی باشید. 
   برنامه ریزی کنید: برای مشاهده ساختار و عملکرد انواع رایج ماشین  های برداشت 

در واحد آموزشی یا منطقه با تأکید بر اجزای قابل تنظیم و آسیب شناسی آنها

   به فکر بازدید باشید: برای مشاهده ماشین  های برداشت غالت جدیدتر که در 
واحد آموزشی یا منطقه وجود ندارند. 

   مدیریت کنید: پژوهش و گفتگو های طرح شده در این مرحله کاری )گندم و 
جو، برنج، ذرت دانه ای(

   هدایت، نظارت و ارزشیابی کنید: فراگیران را برای انجام فعالیت تعیین زمان 
به شایستگی،  تارسیدن  اجرایی،  برابر طرح درس تدوینی و گام های  برداشت، 

هدایت کرده و ضمن نظارت برفرایند، کارگروه ها را ارزشیابی کنید. 

از  استفاده  با  جو  یا  گندم  درو  فعالیت  کنید:  ارزشیابی  و  نظارت  یت،     هدا
دروگر بسته بند را برابر طرح درس تدوینی و محتوای آموزشی برای رسیدن به 

شایستگی، هدایت کرده و ضمن اجرا توسط هریک از کارگروه ها به طور مستقل، 
نظارت و ارزشیابی کنید.

   تذکر دهید: نکات ایمنی هنگام هدایت تراکتور و تیلر، کار با دروگر بسته بند، 
جمع آوری و انتقال محصول 

   ناظر باشید: رعایت نوبت بندی، صیانت از محصول و پرهیز از هدر دادن، انجام 
سرویس و نگهداری، دقت و سرعت عمل و...
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ارزشیابی مرحله عملیات قبل از برداشت

مراحل کار
 شرایط عملکرد

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

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

از  قبل  عملیات 
برداشت

)یک  زراعی  گیاهان  مزرعه 
غله، یک گیاه روغنی، یک گیاه 

دانه رطوبت سنج  غده ای(، 

باالتر از حد 
انتظار

تعیین درصد رطوبت دانه )رطوبت غالف 
سویا،  یا  کلزا  در  دانه  سویا،  یا  کلزا  در 
طبق در آفتابگردان، دانه در آفتابگردان(، 
روش  تعیین  برداشت،  زمان  تعیین 
استدالل  مکانیزه(،  یا  )دستي  برداشت 
در  برداشت  زمان  تعیین درست  اهمیت 

محصول کیفی  و  کمی  عملکرد 

3

در حد انتظار

تعیین درصد رطوبت دانه )رطوبت غالف 
سویا،  یا  کلزا  در  دانه  سویا،  یا  کلزا  در 
طبق در آفتابگردان، دانه در آفتابگردان(، 
روش  تعیین  برداشت،  زمان  تعیین 

مکانیزه( یا  )دستي  برداشت 

2

پایین تر از 
۱ناتوانی در تعیین زمان برداشتحد انتظار

ارزشیابی  در  تعیین شده  های  شاخص  از  استفاده  با  ارزشیابی  تکمیل چک لیست 
مرحله کاری عملیات قبل از برداشت صورت می گیرد. توجه به این نکته بسیار مهم 
است که هرچه موارد سنجش در چک لیست ریزتر باشد ارزشیابی دقیق تر خواهد 
بود. همچنین سطح نمره ارزشیابی )۱، 2 و یا 3( در هر مرحله کاری، با مشخص 
شدن درصد درستی انجام کار طبق چک لیست تعیین می شود )کمتر از 60 درصد 

نمره یک، از 60 درصد تا 8۴ درصد نمره دو، بیش از 8۴ درصد نمره سه(.
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برداشت دستی گیاهان زراعی توسط هنرجویان انجام گرفته و راهکار های جلوگیری بیشتر بدانید
ویژه  به  مکانیزه  برداشت  در  اما  قرار می گیرد.  ارزشیابی  مورد  از هدر رفت محصول 
کمباین توسط کاربران این ماشین ها انجام می شود و هنرجویان عملیات برداشت را 
رهبری و تنظیم بودن ماشین برداشت را کنترل می کنند. برای ارزشیابی هنرجویان 
می توان شاخص هایی مانند؛ تعیین میزان ریزش دانه، تعیین میزان شکستگي دانه، 
ین  تعی شده،  ت  برداش دانه هاي  در  کاه  میزان  تعیین  برداشت،  رتفاع  ا میزان  تعیین 
میزان خوشه یا غالف هاي سالم در انبار ماشین برداشت، کنترل سرزني )چغندر قند(، 
تعیین میزان غده هاي زخم شده )سیب زمینی، چغندر قند، پیاز(، عملیات خشکاندن 

اندام هاي هوایي )سیب زمیني( و... را در نظر گرفت.
میزان تلفات و افت دانه در برداشت گندم به دلیل تنظیمات نادرست کمباین و عملکرد 
اشتباه راننده می باشد. این درحالی است که افت قابل قبول و استاندارد با توجه به 
شرایط آب و هوایی )رطوبت نسبی هوا( حدود 3 درصد است. ریزش دانه گندم به 

عواملی مانند خصوصیات رقم، رطوبت هوا، درجه حرارت محیط، وضعیت مزرعه ازنظر 
خوابیدگی و تراکم و از همه مهم تر مهارت راننده بستگی دارد.

نام هنرجو

نمونه چک لیست ارزشیابی شایستگی های فنی مرحله کاری: عملیات قبل از برداشت 
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راهنمای آموزش مرحله کاری : نظارت و کنترل برداشت
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قابل ذکر است ممکن است تمام هزینه های برداشت محصول با درآمد ناشی از 1/5 تا 
2 درصد کاهش در تلفات دانه جبران شود.

ریزش هر سنبله گندم در یک متر مربع )حدود 117 دانه( برابر 1 درصد تلفات دانه 
گندم است. 

تحقیقات نشان داده است که بیشترین تلفات دانه مربوط به سکوی برش کمباین است.
توجه به سالم بودن کمباین قبل از آغاز کار به ویژه در مورد سالم بودن سکوی برش از 
جمله چاقوی برش، نوع چرخ و فلک و... بسیار ضروری است. شکسته بودن هرکدام 

از چاقوهای شانه برش کمباین باعث افزایش 1/5 درصدی در تلفات دانه می شود.
به طور کلی منشا تلفات دانه گندم در زمان برداشت عبارت اند از:

   تلفات پیش از برداشت )افت طبیعی( که شامل تلفاتی است که قبل از ورود کمباین 
به مزرعه پدید می آید.

  تلفات دانه در قسمت کوبنده )خرمن کوب(
  تلفات دانه در قسمت جدا کننده و بوجاری شامل کاه پران ها و الک ها

های  قسمت  آب بندی  عدم  و  کمباین  بودن  فرسوده  و  استهالک  از  ناشی  ت     تلفا
مختلف که دانه از آن قسمت ها عبور می کند.

راهکارها و تنظیمات مورد نیاز برای کاهش تلفات محصول:
انتقال  از  جلوگیری  همچنین  و  جو  و  گندم  بذر  شدن  مخلوط  از  جلوگیری     برای 
آلودگی)آفات و بیماری ها( قبل از آغاز کار در مزرعه انبار و قسمت های مختلف 

کمباین را کاماًل تمیز کنید.
   زمان برداشت با توجه به رطوبت نسبی هوا در طول شبانه روز تعیین شود. برای 
نمونه در مناطق مرطوب مانند استان گلستان در اوایل صبح و بعد از غروب آفتاب 

و روز های ابری از برداشت گندم خودداری شود. 
   تنظیمات کمباین با توجه به ساعت برداشت و میزان گرمای هوا تغییر می کند. برای 

کاهش تلفات این تنظیمات باید با توجه به این شرایط انجام گیرد.
   در زمان انجام برداشت محصول از وضعیت دانه های شکسته داخل انبار و دانه ها و 
خوشه های روی زمین ریخته شده بازدید به عمل آورید و در صورت باال بودن ریزش 

دانه و دانه های شکسته از راننده خواسته شود تنظیمات کمباین را اصالح کند.
  در مزارع خوابیده از چرخه فلکه انگشتی دار استفاده شود.

    در صورتی که مزرعه خوابیده باشد ارتفاع برش و سرعت حرکت کمباین کاهش یابد.
    در مزارع خوابیده برداشت در جهت خواب سنبله ها انجام شود. زیرا اگر برداشت 
در جهت خالف انجام گیرد ساقه قبل از برش توسط هلیس)آگر( کشیده می شود و 

موجب افت بیشتر محصول می گردد.

ءِ
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گندم و جو

   هدایت، نظارت و ارزشیابی کنید: فعالیت خرمن کوبی خرمن گندم یاجو را برابر 
طرح درس تدوینی و محتوای آموزشی برای رسیدن به شایستگی، هدایت کرده 
و ضمن اجرا توسط هریک از کارگروه ها به طور مستقل، نظارت و ارزشیابی کنید.

   مبلغ احکام الهی باشید: زکات، موارد وجوب، ضرورت و اهمیت

   تذکر دهید: نکات ایمنی هنگام آماده کردن خرمن کوب، اتصال و تنظیم، هدایت 
تراکتور و تریلر، انتقال محصول به ویژه ریختن آن به دهانه خرمن کوب، جمع آوری 

و انتقال محصول کاه و دانه 
   مراقب باشید: رعایت اصول بهداشتی و زیست محیطی در انتخاب محل استقرار 
خرمن کوب، لحاظ کردن سرعت و جهت باد، استفاده از ماسک دهانی و عینک 
ایمنی، فاصله ایمن از دستگاه، چیدمان نیروها و تعویض یا جابه جایی به موقع 
آنها برای پیشگیری از خطرات ناشی از خستگی مفرط، توصیه به استحمام پس 

از اتمام هرجلسه خرمن کوبی....
   ارزیابی و آگاهی بخشی: برداشت تک مرحله یا استفاده از کمباین چگونه صورت 

می گیرد و چه مزیت و معایبی دارد؟
   هماهنگی کنید: حضور و فعالیت فراگیران در مزرعه گندم و جو هم زمان با 

برداشت محصول با کمباین.
   توجیه کنید: کاربر و کارفرمای کمباین را برای همراهی با آموزش به ویژه تغییر 

برخی تغییرات با اهداف این فعالیت آموزشی توجیه کنید.

  در مزارع خوابیده با توجه به شرایط تیغه برش پایین آورده می شود به همین دلیل 
و  کلوخ  جمع آوری  قسمت  بنابراین  شود  می  کمباین  وارد  بیشتری  و سنگ  کلوخ 

سنگ کمباین مرتب بازدید و تخلیه شود.
   زاویه انگشتی ها در مزارع سرپا در زمان رسیدن انگشتی ها به شانه برش باید عمود بر 
زمین باشد اما در محصول خوابیده این زاویه باید اریب و به طرف کمباین تنظیم گردد.
   ارتفاع چرخ و فلک در محصول خوابیده نسبت به محصول سرپا پایین تر بوده و 

همچنین به طرف جلو )با فاصله بیشتر با کمباین( تنظیم گردد.
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   هدایت، نظارت و ارزشیابی کنید: فعالیت نظارت بر برداشت گندم یا جو با 
کمباین را برابر طرح درس تدوینی و محتوای آموزشی برای رسیدن به شایستگی، 
هدایت کرده و ضمن بازرسی و ارزشیابی صحت عملکرد کمباین توسط هریک از 

کارگروه ها به طور مستقل، نظارت و ارزشیابی خود را داشته باشید. 
   توجه دهید: نکات ایمنی در سوار و پیاده شدن از کمباین، مشاهده مخزن و 
بخش  های مرتبط با تنظیم ها، فاصله ایمن از کمباین در ضمن کار، محل استقرار 
و حرکت فراگیران در سطح مزرعه با توجه به مسیر حرکت و کار کمباین و جهت 

وزش باد. استفاده از کاله آفتاب گیر، عینک آفتابی، ماسک دهانی و... .
   مأموریت دهید: پیگیری امور پس از برداشت و عوامل تأثیرگذار در قیمت محصول 

و سود نهایی
   یادآور شوید: در مرحله عملیات پس از برداشت هنرجویان در ادامه برداشت 
توانایی محاسبه عملکرد در هکتار و انتقال محصول به سیلو و یا انبار را فرا گرفته 

و تجربه  می کنند.

روش های اندازه گیری افت محصول گندم
  افت طبیعی)تلفات پیش از برداشت(: به محصول بوته هایی که روی زمین 
خوابیده یا کوتاه هستند و تیغه برش نتواند آن را بگیرد و خارج از دسترس 

شانه برش قرار می گیرند گفته می شود.
به وسیله یک قاب چوبی یا فلزی )کادر( به ابعاد یک متر مربع میزان افت محصول 
را قبل از برداشت می توان اندازه گیری کرد. با انداختن قاب و جمع کردن دانه ها 
و خوشه های ریخته شده و یا غیرقابل برداشت با کمباین از نقاط مختلف مزرعه 
)حداقل پنج نقطه( و محاسبه میانگین وزن دانه های جمع آوری شده در داخل 

قاب، افت پیش از برداشت محاسبه  می شود.
   اندازه گیری تلفات سکوی برش: پس از عبور کمباین و برداشت محصول 
متر  )به جز یک  از مزرعه در عقب کمباین  نقطه  قاب در چند  داختن  ن ا با 
وسط عقب کمباین که پس مانده های الک ها و غربال ها از آن قسمت بیرون 
می ریزند( و جمع آوری دانه ها و خوشه ها در داخل قاب و محاسبه میانگین 

تعداد دفعات میزان افت سکوی برش محاسبه  می شود.
   اندازه گیری تلفات دانه در قسمت کوبنده، کاه پران ها و الک ها: کاه و 
کلش پس مانده های مسافت مشخصی به طول حدود ۱0 متر و عرض کمباین 
که از عقب آن خارج می شود، را به طور کامل در یک کیسه برزنتی جمع آوری 
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برنج
   ارزیابی کنید: پیش آموخته های فراگیران و همچنین نتایج مناظره آنها را در 

مورد زمان و روش برداشت برنج، ارزیابی کنید.
   فرصت دهید: تا پیش آموخته های پیشین از منابع درسی و سایر منابع در مورد 
زمان و روش  های برداشت برنج مرور شود. آنگاه نتایج یا تصاویر یا فیلم به کالس 

ارائه گردد. شما ناظر و هادی باشید.
   ارزشیابی تکوینی: درصد رطوبت و عالئم ظاهری برنج در زمان برداشت چگونه 

است؟ مضرات برداشت زود و دیرهنگام چیست؟
   بازدید کنید: برای مشاهده و بررسی بالینی مزارع ارقام مختلف برنج و بررسی 
مشخصات ظاهری ارقام در زمان رسیدگی، روش های مختلف برداشت )سنتی، 

نیمه مکانیزه و کمباین و اقدامات پس از برداشت(.
   پرسش کنید: در چه شرایطی مزرعه برنج قابل برداشت به وسیله دروگر و کمباین 
می باشد؟ استفاده هر یک از این ماشین ها چه معایب و چه محاسنی دارد؟ اجازه 
دهید هر کارگروهی پس از مشاوره درون گروهی یا فرصت کافی، نظرات خود را 

بیان یا ارائه نماید. استفاده از منابع و تجربیات دیگران را بالمانع اعالم کنید.

دانه ها و محصول دانه سنبله های نیم کوب و سنبله های کوبیده نشده را پس از 
تفکیک به طور جداگانه وزن می کنند. با توجه به مساحت برداشته شده میزان 
افت در قسمت های مذکور در واحد سطح و در هکتار قابل محاسبه است. با 
مشخص شدن عملکرد دانه مزرعه در هر هکتار که با قاب اندازی تصادفی در 
چند نقطه از مزرعه و وزن کردن دانه ها به دست می آید و همچنین مجموع 
انتهای قسمت های مختلف کمباین، می توان میزان افت در هر هکتار را از رابطه 

زیر محاسبه کرد:
 میزان افت کمباین

عملکرد دانه در مزرعه
= درصد افت کمباین × ۱00

و  باشد  هکتار  در  گیلوگرم   5000 مزرعه  یک  دانه  عملکرد  اگر  مثال:  برای 
مجموع افت انتهای کمباین )افت سکوی برش، افت کوبنده و بوجاری( 350 

کیلوگرم در هکتار باشد درصد افت کلی کمباین برابر است با: 
 

= درصد افت کمباین × =
350 1005000 7% = درصد افت کمباین 
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   هدایت، نظارت و ارزشیابی کنید: فعالیت پایش مزرعه برنج، تعیین زمان و 
روش برداشت و برداشت برنج را برابر طرح درس تدوینی و محتوای آموزشی برای 
رسیدن به شایستگی، هدایت کرده و ضمن اجرا مجموعه فعالیت های به هم پیوسته 
توسط هریک از کارگروه ها به طور مستقل، عملکرد آن را نظارت و ارزشیابی کنید.

ذرت دانه ای
   ارزیابی کنید: پیش آموخته  های فراگیران و همچنین نتایج مناظره آنها را در 

مورد زمان و روش برداشت ذرت دانه ای، ارزیابی کنید.
   فرصت دهید: تا آموخته های پیشین از منابع درسی و سایر منابع در مورد زمان 
و روش های برداشت ذرت دانه ای مرور شود. آنگاه نتایج با تصاویر یا فیلم به کالس 

ارائه گردد. شما ناظر و هادی و داور باشید.
   ارزشیابی تکوینی: درصد رطوبت و عالئم ظاهری ذرت دانه ای در زمان برداشت 

چگونه است؟ مضرات برداشت زود و دیرهنگام چیست؟
   بازدید کنید: برای مشاهده و بررسی بالینی مزارع ارقام مختلف ذرت دانه ای 
در زمان رسیدگی، روش  های مختلف برداشت )دستی، مکانیزه چند مرحله ای و 

کمباین و اقدامات پس از برداشت(. 
   ارزشیابی تکوینی: در چه شرایطی مزرعه ذرت دانه ای قابل برداشت با دست 
و کمباین می باشد؟ استفاده از کمباین چه معایب و چه محاسنی دارد؟ اجازه 
دهید هر کارگروهی پس از مشاوره درون گروهی یا فرصت کافی، نظرات خود 
را بیان یا ارائه نماید. استفاده از منابع و تجربیات دیگران را بالمانع اعالم کنید. 
   هدایت، نظارت و ارزشیابی کنید: فعالیت پایش مزرعه ذرت دانه ای، تعیین 
)پایش  مکانیزه  برداشت  بر  نظارت  یا  رداشت دستی  ب و  برداشت  و روش  زمان 
عملکرد واحد های: درو، پوست گیری، دانه کنی، بوجاری، انتقال، مخزن وحمل و 
نقل( را برابر طرح درس تدوینی و محتوای آموزشی برای رسیدن به شایستگی، 
هدایت کرده و ضمن بازرسی و ارزشیابی صحت عملکرد کمباین توسط هریک از 

کارگروه ها به طور مستقل، نظارت و ارزشیابی خود را داشته باشید. 
   توجه دهید: نکات ایمنی در سوار و پیاده شدن از کمباین، مشاهده کارکرد بخش های 
مختلف ماشین و فرایند برداشت، فاصله ایمن از کمباین درضمن کار، محل استقرار 
و چگونگی حرکت در سطح مزرعه با توجه به مسیر حرکت و کار کمباین و جهت 
وزش باد. استفاده از تجهیزات ایمنی و بهداشت فردی )کاله آفتابگیر، عینک آفتابی، 

ماسک دهانی، کرم ضدآفتاب و...(



270

   گام چهارم،ارزشیابی: در ضمن اجرای فعالیت های این مرحله، در قالب چک لیست، 
چندین ارزشیابی انجام شد. در پایان مرحله کاری نیز می توانید یک ارزشیابی نهایی 
با سنجه هایی چون یکنواختی ارتفاع مناسب برداشت، مطلوب بودن سرعت و دقت 
برداشت، تمیزی محصول، حداقل بودن ریزش محصول در سطح مزرعه، ساماندهی 
پسماندها، رعایت اصول فنی، زیست محیطی، انجام گرفتگی سرویس ها و... انجام 
دهید. بدیهی است که تک تک کارگروه بایستی عملیات را به طور اجرای مستقل 
نهایی، مالک  آنها در سنجش  کارپوشه  و  داده  انجام  تاحد عادی شدن،  ترجیحاً 

قرارگیرد.

 نمونه چک لیست ارزشیابی  های مراحل مختلف برداشت در پایان پودمان ارائه شده توجه
است که برحسب گیاهان برگزیده، انتخاب و استفاده شود.

برداشت گیاهان روغنی: )کلزا، آفتابگردان، سویا(
دانه های  انواع  مورد  در  را  فراگیران  موخته های  آ پیش  تشخیصی:     ارزیابی 

روغنی، انواع دانه های رایج در منطقه و... ارزیابی کنید.
   یک مناظره برنامه ریزی کنید: هریک از گیاهان روغنی )کلزا، آفتابگردان و سویا( 
را به یک کارگروه واگذار کنید. از کارگروه بخواهید اطالعات عالئم رسیدگی ظاهری، 
درصد رطوبت دانه در زمان مناسب برداشت، سایر شاخص های تعیین کننده زمان 
برداشت،  ماشین های  ویژگی های  و  انواع  رداشت،  ب روش های  و  مراحل  برداشت، 
نکات و معیارهای تنظیم ماشین های برداشت و سایر موارد فنی، اقتصادی، زیست 
با  از متن درس، منابع معتبر و همچنین  محیطی، مربوط به گیاه اختصاصی را 
با حضور  برگزاری مناظره  برای  نمایند و  از خبرگان محلی، جمع آوری  تحقیق 
مهمانان، آماده باشند. مهمانان شامل یک نفر کارشناس زراعت از اداره کشاورزی 
منطقه و سه نفر تولید کننده گیاهان روغنی خواهد بود که هریک در تولید یکی 
از گیاهان روغنی موفق و صاحب نظر است. مناظره در تاریخ......... خواهد بود و 
هماهنگی برای فراهم کردن امکانات ارائه و نمایش مستندات، در تاریخ...... با..........

انجام شد.
   مناظره را مدیریت کنید: فرصت ارائه و توجیه نوبت بندی گروه ارائه دهنده، 
تعیین مدت زمان اختصاصی، نظارت و ارزشیابی رفتار و توانایی گروه ارائه دهنده: 
رعایت زمان، معرفی موضوع ها، بیان اهداف، پاسخگویی و دفاع با رفتار احترام آمیز 

با پرسشگران و حتی منتقدین، قانع کردن فراگیران، قانع کردن مهمانان و... . 
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   جمع بندی و نتیجه گیری: خود یا فردی مباحث را نتیجه گیری و نتایج درباره هر 
یک از عناوین یا موضوعات در برد کالسی لیست شود، به ترتیبی که اهداف درس 

کامل یا با توضیحات مختصر شما، کامل گردد.
   ارزشیابی تکوینی: درصد رطوبت و عالئم ظاهری... در زمان برداشت چگونه 
به چه روش  هایی  برداشت زود و دیرهنگام.... چیست؟، گیاه...را  است؟ مضرات 

می شود برداشت کرد. هر روش در چه شرایطی کاربرد دارد؟ 
ارقام مختلف گیاه روغنی  مزارع  بالینی  برای مشاهده و بررسی     بازدید کنید: 
رایج یا توصیه شده در منطقه در روز های نزدیک به رسیدگی، روش  های مختلف 
برداشت )دستی، مکانیزه چند مرحله ای و کمباین، اقدامات و عملیات پس از 

برداشت( حداقل یک بازدید ترتیب دهید. 
   ارزشیابی تکوینی: در چه شرایطی مزرعه گیاه روغنی.... قابل برداشت با دست 
و کمباین می باشد؟ هریک از روش ها چه معایب و چه محاسنی دارند؟ اجازه 
دهید هر کارگروهی پس از مشاوره درون گروهی یا فرصت کافی، نظرات خود 
را بیان یا ارائه نماید. استفاده از منابع و تجربیات دیگران را بالمانع اعالم کنید. 
   هدایت، نظارت و ارزشیابی کنید: فعالیت پایش مزرعه گیاه روغنی....، برای 
تعیین زمان و روش برداشت را برابر طرح درس تدوینی و محتوای آموزشی برای 
رسیدن به شایستگی، هدایت کرده و ضمن مشاهده و بررسی گزارشات هریک از 

کارگروه ها به طور مستقل، نظارت و ارزشیابی خود را داشته باشید. 
   توجه دهید: نکات ایمنی در کاربرد ابزار دستی و برداشت سنتی، سوار و پیاده 
شدن از کمباین، مشاهده کارکرد بخش های مختلف ماشین و فرایند برداشت، 
فاصله ایمن از ماشین در ضمن کار، محل استقرار و چگونگی حرکت در سطح 
مزرعه با توجه به مسیر حرکت و کارکرد کمباین و جهت وزش باد، استفاده از 
تجهیزات ایمنی و بهداشت فردی )کاله آفتابگیر، عینک آفتابی، ماسک دهانی، 

کرم ضدآفتاب و...(
   هدایت، نظارت و ارزشیابی کنید: فعالیت برداشت دستی یا نظارت بر برداشت 
انتقال(  بارگیری،  مکانیزه )درو، کوبش، بوجاری، ذخیره سازی، خشک کردن، 
شایستگی،  به  رسیدن  برای  آموزشی  محتوای  و  تدوینی  درس  طرح  برابر  را 
هدایت کرده و ضمن بازرسی و ارزشیابی صحت عملکرد کمباین توسط هریک 

از کارگروه ها را به طور مستقل، نظارت و ارزشیابی کنید. 
   مأموریت دهید: پیگیری امور پس از برداشت )از مزرعه به انبار یا کارخانه یا 
بازار(، آسیب شناسی فرایند و عوامل تأثیرگذار در قیمت محصول و سود نهایی
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   گام چهارم، ارزشیابی: در ضمن اجرای فعالیت  های این مرحله، چندین نوبت 
انجام شد. در پایان  ارزشیابی در قالب چک لیست  هایی از پیش تدوین شده، 
مرحله کاری نیز می توانید یک ارزشیابی نهایی با سنجه  هایی چون یکنواختی 
ارتفاع مناسب برداشت، مطلوب بودن سرعت و دقت برداشت، تمیزی محصول، 
حداقل بودن ریزش محصول در سطح مزرعه، ساماندهی پسماندها، رعایت اصول 
فنی، زیست محیطی، انجام گرفتگی سرویس ها و... انجام دهید. بدیهی است که 
تک تک کارگروه بایستی عملیات را به طور اجرای مستقل ترجیحاً تا حد عادی 

شدن، انجام داده و کارپوشه آنها در سنجش نهایی، مالک قرار گیرد.

 نمونه چک لیست ارزشیابی  های مراحل مختلف برداشت در پایان پودمان ارائه شده توجه
است که برحسب گیاهان برگزیده، انتخاب و استفاده شود.

برداشت گیاهان غده ای: )سیب زمینی، چغندر قند، پیاز(
   ارزیابی تشخیصی: پیش آموخته های فراگیران را در مورد انواع گیاهان غده ای، 

انواع رایج در منطقه و... ارزیابی کنید.

   یک مناظره برنامه ریزی کنید: هر گیاه غده ای )سیب زمینی، چغندر قند، پیاز( را 
به یک کارگروه واگذار کنید. از کارگروه بخواهید اطالعات عالئم رسیدگی ظاهری، 
درصد رطوبت غده )عیار در چغندر قند( در زمان مناسب برداشت، سایر شاخص های 
تعیین کننده زمان برداشت، مراحل و روش  های برداشت، انواع و ویژگی های ماشین های 
برداشت، نکات و معیارهای تنظیم ماشین  های برداشت و سایر موارد فنی، اقتصادی، 
زیست محیطی، مربوط به گیاه اختصاصی را از متن درس، منابع معتبر و همچنین با 
تحقیق از خبرگان محلی، جمع آوری نمایند و برای برگزاری مناظره با حضور مهمانان، 
آماده باشند. مهمانان شامل یک نفر کارشناس زراعت از اداره کشاورزی منطقه و سه 
نفر تولید کننده گیاهان غده ای خواهد بود که هریک در تولید یکی از گیاهان غده ای 
موفق و صاحب نظر است. مناظره در تاریخ......... خواهد بود و هماهنگی برای فراهم 

کردن امکانات ارائه و نمایش مستندات، در تاریخ...... با.......... انجام شد.

   مناظره را مدیریت کنید: فرصت ارائه و توجیه نوبت بندی گروه ارائه دهنده، تعیین 
مدت زمان اختصاصی، نظارت و ارزشیابی رفتار و توانایی گروه ارائه دهنده: رعایت زمان، 
معرفی موضوع ها، بیان اهداف، پاسخگویی و دفاع با رفتار احترام آمیز با پرسشگران و 

حتی منتقدین، قانع کردن فراگیران، قانع کردن مهمانان و.... 
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   جمع بندی و نتیجه گیری: خود یا فردی مباحث را نتیجه گیری و نتایج درباره 
هر یک از عناوین یا موضوعات در برد کالسی لیست شود به ترتیبی که اهداف 

درس کامل یا با توضیحات مختصر شما، کامل گردد.

   ارزشیابی تکوینی: درصد رطوبت و عالئم ظاهری... در زمان برداشت چگونه 
به چه روش  هایی  برداشت زود و دیرهنگام.... چیست؟، گیاه...را  است؟ مضرات 

می شود برداشت کرد. هر روش در چه شرایطی کاربرد دارد؟ 

   بازدید کنید: برای مشاهده و بررسی بالینی مزارع ارقام مختلف گیاهان غده ای 
رایج یا توصیه شده در منطقه در روز های نزدیک به رسیدگی، روش  های مختلف 
برداشت )دستی، مکانیزه چند مرحله ای و کمباین، اقدامات و عملیات پس از 

برداشت( حداقل یک بازدید ترتیب دهید. 
   ارزشیابی تکوینی: در چه شرایطی مزرعه گیاه غده ای.... قابل برداشت با دست 
و کمباین می باشد؟ هریک از روش ها چه معایب و چه محاسنی دارند؟ اجازه 
دهید هر کارگروهی پس از مشاوره درون گروهی یا فرصت کافی، نظرات خود 
را بیان یا ارائه نماید. استفاده از منابع و تجربیات دیگران را بالمانع اعالم کنید. 

   هدایت، نظارت و ارزشیابی کنید: فعالیت پایش مزرعه گیاه غده ای....، برای 
تعیین زمان و روش برداشت را برابر طرح درس تدوینی و محتوای آموزشی، برای 
رسیدن به شایستگی، هدایت کرده و ضمن مشاهده و بررسی گزارشات هریک از 

کارگروه ها به طور مستقل، نظارت و ارزشیابی خود را داشته باشید. 

   توجه دهید: نکات ایمنی در کاربرد ابزار دستی در برداشت سنتی، هنگام کاربرد 
تراکتور و دنباله بندها در برداشت نیمه مکانیزه، سوار و پیاده شدن از کمباین، 
مشاهده کارکرد بخش  های مختلف ماشین در فرایند برداشت، فاصله ایمن از 
ماشین در ضمن کار، محل استقرار و چگونگی حرکت در سطح مزرعه با توجه 
به مسیر حرکت و کارکرد کمباین و جهت وزش باد. استفاده از تجهیزات ایمنی 
و بهداشت فردی )کاله آفتابگیر، عینک آفتابی، ماسک دهانی، کرم ضدآفتاب،...(

   هدایت، نظارت و ارزشیابی کنید: فعالیت  های برداشت دستی، برداشت نیمه مکانیزه 
)کندن، سرزنی)در مورد چغندرقند(، ردیف سازی، کیسه گیری، نگهداشت کوتاه مدت 
در مزرعه یا سیلوکردن، بارگیری، انتقال( و نظارت بر برداشت مکانیزه را برابر طرح درس 
تدوینی و محتوای آموزشی برای رسیدن به شایستگی، هدایت کرده و ضمن بازرسی و 
ارزشیابی صحت عملکرد کمباین توسط هریک از کارگروه ها را به طور مستقل، نظارت 

و ارزشیابی کنید. 
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ارزشیابی مرحله نظارت و کنترل برداشت

مراحل کار
شرایط عملکرد

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

نتایج 
ممکن

استاندارد )شاخص ها/ 
نمرهداوری/نمره دهی(

نظارت و کنترل 
برداشت

مزرعه گیاهان 
زراعی)یک غله، یک 

گیاه روغنی، یک گیاه 
غد ه ای(، ماشین های 

برداشت

باالتر از 
حد انتظار

گیاهان روغنی و غالت:تعیین میزان ریزش دانه، 
تعیین میزان شکستگي دانه، تعیین میزان ارتفاع 
برداشت  دانه هاي  در  کاه  میزان  تعیین  برداشت، 
شده، تعیین میزان خوشه یا غالف هاي سالم در انبار 

ماشین برداشت 
گیاهان غده ای: کنترل سرزني )چغندر قند(، تعیین 
میزان غده هاي زخم شده )سیب زمینی، چغندر قند، 
)سیب  هوایي  اندام هاي  خشکاندن  عملیات  پیاز(، 
زمیني(، مقایسه تحلیلی میزان هدر رفت محصول در 

روش های مختلف برداشت

3

در حد 
انتظار

گیاهان روغنی و غالت: تعیین میزان ریزش دانه، 
ارتفاع  میزان  تعیین  دانه،  تعیین میزان شکستگي 
برداشت، تعیین میزان کاه در دانه هاي برداشت شده، 
تعیین میزان خوشه یا غالف هاي سالم در انبار ماشین 

برداشت 
گیاهان غده ای: کنترل سرزني )چغندر قند(، تعیین 
میزان غده هاي زخم شده )سیب زمینی، چغندر قند، 
پیاز(، عملیات خشکاندن اندام هاي هوایي )سیب زمیني(

2

پایین تر از 
۱ناتوانی در تعیین زمان برداشتحد انتظار

   مأموریت دهید: پیگیری امور پس از برداشت )از مزرعه به انبار یا کارخانه یا 
بازار(، آسیب شناسی فرایند و عوامل تأثیرگذار در قیمت محصول و سود نهایی

   گام چهارم، ارزشیابی: در ضمن اجرای فعالیت های این مرحله، چندین نوبت 
پایان  انجام شد. در  از پیش تدوین شده،  ارزشیابی در قالب چک لیست  هایی 
مرحله کاری نیز می توانید یک ارزشیابی نهایی با سنجه  هایی چون یکنواختی 
ارتفاع مناسب برداشت، مطلوب بودن سرعت و دقت برداشت، تمیزی محصول، 
حداقل بودن ریزش محصول در سطح مزرعه، ساماندهی پسماندها، رعایت اصول 
فنی، زیست محیطی، انجام گرفتگی سرویس ها و... انجام دهید. بدیهی است که 
تک تک کارگروه بایستی عملیات را به طور اجرای مستقل ترجیحاً تا حد عادی 

شدن، انجام داده و کارپوشه آنها در سنجش نهایی، مالک قرار گیرد.
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ارزشیابی  در  تعیین شده  های  شاخص  از  استفاده  با  ارزشیابی  چک لیست  تکمیل 
مرحله کاری نظارت و کنترل برداشت صورت می گیرد. توجه به این نکته بسیار مهم 
است که هرچه موارد سنجش در چک لیست ریزتر باشد ارزشیابی دقیق تر خواهد 
بود. همچنین سطح نمره ارزشیابی )2،۱ و یا 3( در هر مرحله کاری، با مشخص 
شدن درصد درستی انجام کار طبق چک لیست تعیین می شود )کمتر از 60 درصد 

نمره یک، از 60 درصد تا 8۴ درصد نمره دو، بیش از 8۴ درصد نمره سه(.

نام 
هنرجو

نمونه چک لیست ارزشیابی شایستگی های فنی مرحله کاری: نظارت و کنترل برداشت 
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راهنمای آموزش مرحله کاری: عملیات پس از برداشت

در این مرحله از کار برداشت هنرجویان در ادامه برداشت توانایی محاسبه عملکرد 
در هکتار و انتقال محصول به سیلو و یا انبار را فرا گرفته و تجربه می کنند.

هنرجویان پس از برداشت محصول باید بتوانند ضمن انتقال، در صورت نیاز انبار کردن 
درست آن، عملکرد محصول تولیدی را محاسبه و از نظر کیفیت درجه بندی کنند. 

سپس قیمت محصول خود را با در نظر گرفتن شرایط تعیین و به بازار ارائه دهند.
ضایعات محصوالت کشاورزی پس از برداشت آنها با توجه به نوع محصول و روش 
این  در  تا 50 درصد(.  )از حدود 5 درصد  است  غیر  مت بازار  به  عرضه  و  نگهداری 
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خصوص با طراحی فعالیت های ساخت یافته مانند گفت وگو، پژوهش و... به هنرجویان 
روش ها و تکنیک های مناسب حمل ونقل، درجه بندی، ذخیره سازی، تعیین کیفیت 
محصول و قیمت آن، بازاریابی و... را آموزش دهید. یکی از روش های فروش محصوالت 
کشاورزی که در چند سال گذشته راه اندازی شده است ارائه محصول در بورس کاالی 
ایران است. با واگذاری پژوهش به هنرجویان می توانید چگونگی فروش محصول در 

این بازار و مزایای استفاده از این روش به آنها آموزش دهید.

سابقه قانونی عرضه محصوالت کشاورزی در بورس
در سال 68 قانون تضمین خرید محصوالت اساسی کشاورزی در کشور تصویب و 
ابالغ شد که در این قانون به منظور حمایت از تولید محصوالت اساسی کشاورزی و 
ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصوالت کشاورزی و ممانعت 
اساسی  زیان کشاورزان، دولت موظف شد همه ساله خرید محصوالت  و  از ضرر 
کشاورزی )گندم، برنج، جو، ذرت، چغندرقند، پنبه وش، دانه های روغنی، چای، 
سیب زمینی، پیاز و حبوبات( را تضمین کرده و حداقل قیمت خرید تضمینی را 

اعالم و نسبت به خرید آنها از طریق واحدهای ذی ربط اقدام کند.
بهره وری بخش  افزایش  قانون  تیرماه سال 89  قانون، در ۱9  این  اجرای  از  پس 
خرید  قانون  اجرای  بر  عالوه  آن   33 ماده  در  که  رسید  تصویب  به  کشاورزی 
مصوب،  اعتبار  و  سنواتی  بودجه های  قالب  در  کشاورزی  محصوالت  تضمینی 
سیاست قیمت تضمینی نیز برقرار شد و تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی اجازه 
بازار بورس تخصصی کاالی کشاورزی عرضه کنند.  یافتند محصوالت خود را در 
بورس  قیمت  نگاشته شد که در صورت کاهش  این گونه  قانون  این  همچنین در 
نسبت به قیمت تضمینی اعالم شده از سوی دولت، مابه التفاوت آن توسط دولت 

به تولید کنندگان پرداخت شود.
قانونی به دستگاه های ذی ربط  این ماده  این سال همچنین آیین نامه اجرایی  در 
ابالغ شد که در این دستور العمل اجرایی، وزارت جهاد کشاورزی مکلف شد حداکثر 
تا ۱5 شهریور هر سال متناسب با شرایط تولید، نوع محصول و وضعیت بازار و نیز 
قیمت تضمینی سال آینده محصوالت کشاورزی و دامی را که قابل معامله در بورس 

کاال هستند برای تصویب به هیئت وزیران پیشنهاد کند.
همچنین این وزارتخانه مکلف شد با همکاری بورس کاال تا پایان اردیبهشت هر سال 
برای تهیه فهرست محصوالت کشاورزی قابل معامله در این بورس اقدام کند که 
بر این اساس مرجع تعیین کیفیت و درجه بندی محصوالت موضوع این آیین نامه، 
بورس کاال با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تعیین و اعمال سیاست خرید تضمینی 
برای آن دسته از کاالهای کشاورزی که مشمول فهرست کاالهای قیمت تضمینی 

می شوند، ممنوع اعالم شد.
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از سوی دیگر بر اساس این مصوبه آن دسته از کاالهای مشمول خرید قیمت تضمینی 
که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مشمول خرید تضمینی می شوند نیز از شمول 
این تصویب نامه خارج و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری هم 
مکلف شد بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی، میزان ما به التفاوت قیمت تضمینی 
با قیمت تابلوی بورس به تفکیک محصوالت منتخب را در بودجه سنواتی پیش بینی 
کند. بنابراین، عرضه محصوالت کشاورزی در بورس کاال منوط به ارائه تأییدیه سازمان 
جهاد کشاورزی استان برای تولید کنندگان حقیقی کشاورزی و مصوبه مجمع عمومی 
نیز مجوز وزارت جهاد کشاورزی )سازمان جهاد  نوع محصول و  به تفکیک  مربوط 

کشاورزی استان( برای تشکل های بخش کشاورزی شد.

ارزشیابی مرحله عملیات پس از برداشت

مراحل 
کار

شرایط عملکرد
)ابزار،مواد، تجهیزات، 

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

نمرهنمره دهی(

عملیات 
پس از 
برداشت

)یک  شده  برداشت  محصول 
غله، یک گیاه روغنی، یک گیاه 
انتقال دهنده  ماشین  غده ای(، 

باسکول محصول، 

باالتر از حد انتظار

محاسبه عملکرد در هکتار، انتقال 
محصول به سیلو و یا انبار، تجزیه و 
تحلیل اهمیت زمان انتقال محصول 

به انبار در کیفیت آن 

3

انتقال در حد انتظار هکتار،  در  عملکرد  محاسبه 
انبار یا  و  سیلو  به  2محصول 

ناتوانی در محاسبه عملکرد یا انتقال پایین تر از حد انتظار
۱محصول به انبار و سیلو

ارزشیابی  در  تعیین شده  های  شاخص  از  استفاده  با  ارزشیابی  تکمیل چک لیست 
مرحله کاری عملیات پس از برداشت صورت می گیرد. توجه به این نکته بسیار مهم 
است که هرچه موارد سنجش در چک لیست ریزتر باشد ارزشیابی دقیق تر خواهد 
بود. همچنین سطح نمره ارزشیابی )۱، 2 و یا 3( در هر مرحله کاری، با مشخص 
شدن درصد درستی انجام کار طبق چک لیست تعیین می شود )کمتر از 60 درصد 

نمره یک، از 60 درصد تا 8۴ درصد نمره دو، بیش از 8۴ درصد نمره سه(.
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نام هنرجو

نمونه چک لیست ارزشیابی شایستگی های فنی مرحله کاری: عملیات پس از برداشت
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ارزشیابی شایستگی برداشت گیاهان زراعی)غالت و صنعتی(

شرح کار:
۱ـ عملیات قبل از برداشت 2ـ نظارت و کنترل برداشت 3ـ عملیات پس از برداشت

استاندارد عملکرد: 
زمان برداشت، کنترل برداشت گیاه زراعي )شامل حداقل یک گیاه غله یک گیاه روغني و یک گیاه غده اي( به وسیله 
ماشین های برداشت چند مرحله ای یا کمباین و عملیات پس از برداشت آنها را در مساحت 2 هکتار )۱به ازای ۱6 نفر 

براي هر گیاه( انجام دهد.

شاخص ها:
۱ـ غالت: تعیین درصد رطوبت دانه، تعیین میزان رطوبت ساقه غله انتخابی در پودمان۱ گیاهان روغنی: تعیین درصد 
رطوبت دانه )رطوبت غالف در کلزا یا سویا، دانه در کلزا یا سویا، طبق در آفتابگردان، دانه در آفتابگردان(، تعیین میزان 
رطوبت ساقه گیاهان روغني انتخابی در پودمان2 گیاهان غده ای: تعیین زمان رسیدگي تجاري، تعیین زمان برداشت، 

تعیین روش برداشت )دستي یا مکانیزه( در گیاه غده ای انتخابی پودمان3
2ـ گیاهان روغنی و غالت: تعیین میزان ریزش دانه، تعیین میزان شکستگي دانه، تعیین میزان ارتفاع برداشت، تعیین 
میزان کاه در دانه هاي برداشت شده، تعیین میزان خوشه یا غالف هاي سالم در انبار ماشین برداشت در گیاهان انتخابی 
پودمان ۱ و 2، گیاهان غده ای: کنترل سرزني )چغندر قند(، تعیین میزان غده هاي زخم شده )سیب زمینی، چغندر 

قند، پیاز(، عملیات خشکاندن اندام هاي هوایي )سیب زمیني(، 
3ـ محاسبه عملکرد در هکتار، انتقال محصول به سیلو و یا انبار 

شرایط انجام کار:
2 هکتار محصول آماده برداشت از هریک از گیاهان انتخابی در پودمان های ۱، 2 و 3 براي ۱6 نفر

ابزار و تجهیزات:  
رطوبت سنج دانه، ماشین هاي برداشت، ادوات دستي برداشت )بیل، داس، کج بیل( ماشین انتقال دهنده محصول، باسکول 

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

۱عملیات قبل از برداشت۱

2نظارت و کنترل برداشت2

۱عملیات پس از برداشت3

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی 
و نگرش: با استفاده از لوازم ایمنی کار و رعایت نکات زیست محیطی و 

برداشت گیاهان زراعی را در زمان مناسب انجام دهید.
2

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