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کتاب درسی و کتاب همراه هنرجو به همراه کتاب راهنمای هنرآموز از جمله اجزای بسته آموزشی تلقی می شوند که این بسته را 
همراه با سایر اجزا مانند فیلم و نرم افزار و... کامل می کند. کتاب راهنمای هنرآموز جهت ایفای نقش تسهیل گری، انتقال دهنده و 
مرجعیت هنرآموز در نظام آموزشی طراحی و تدوین شده است. این کتاب بر اساس پرورش و تولید غالت و گیاهان صنعتی پایۀ 
دوازدهم رشتۀ تحصیلی ـ حرفه ای امور زراعی تنظیم شده و دارای پودمان های 1ـ پرورش غالت، 2ـ پرورش گیاهان روغنی، 

3ـ   پرورش گیاهان غده ای، 4ـ آبیاری سطحی و نوار تیپ، 5  ـ برداشت گیاهان زراعی )غالت و گیاهان صنعتی( است.
هنرآموزان گرامی در هنگام مطالعه این کتاب به موارد ذیل توجه فرمایند:

1ـ در کتاب راهنمای هنرآموز مواردی از قبیل نمونه طرح درس، راهنمای انجام فعالیت های یادگیری و تمرین ها، ایمنی و 
بهداشت فردی و محیطی، نکات آموزشی شایستگی های غیر فنی، اشتباهات و مشکالت رایج در یادگیری هنرجویان، منابع 
یادگیری و صالحیت های حرفه ای و تخصصی  اجرا و آموزش در محیط  فرایند  اجرا،  نکات مهم هنرآموزان در  یادگیری، 

هنرآموزان و دیگر موارد آورده شده است.
2ـ ارزشیابی در درس پرورش و تولید غالت و گیاهان صنعتی بر اساس ارزشیابی مبتنی بر شایستگی است، این درس شامل 
5 پودمان است و برای هر پودمان، ارزشیابی مستقل از هنرجو صورت می گیرد. همچنین یک نمره مستقل برای هر پودمان 

ثبت خواهد شد. این نمره شامل یک نمره مستمر و یک نمره شایستگی است.
3ـ ارزشیابی از پودمان های این درس مطابق با جداول استانداردهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تهیه شده توسط دفتر تألیف 

کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی صورت می گیرد.
4ـ زمانی هنرجو در این درس، قبول اعالم می گردد که در هر پنج پودمان درس، حداقل نمره 12 را کسب نماید. در این 

صورت میانگین نمره های پنج پودمان به عنوان نمره پایانی درس در کارنامۀ تحصیلی هنرجو منظور خواهد شد.
5  ـ ارزشیابی مجدد در پودمان یا پودمان هایی که حداقل نمره مورد نظر در آن کسب نشده است با برنامه ریزی هر هنرستان، 
انجام می شود و چنانچه هنرجو به هر دلیلی تا پایان خرداد ماه شایستگی الزم را در یک یا چند پودمان کسب ننماید، 

می تواند تا پایان سال تحصیلی برای ارزشیابی مجدد در ارزشیابی مبتنی بر شایستگی شرکت نماید.
هنرآموزان گرامی، کتاب راهنمای هنرآموز به گونه ای تدوین شده است که در قسمت اول این کتاب ساختار کتاب درسی 
و رویکرد تدریس بر اساس آمایش سرزمین آورده شده است و با توجه به شرایط اقلیمی و توصیه های در نظر گرفته شده 
برای هر منطقه آموزش داده می شود. در ضمن با توجه به شرایط زمان آموزش پودمان ها قابل جابه جایی است و شماره هر 
پودمان نقشی در زمان اجرای آنها ندارد. در قسمت دیگر به روش تدریس و ارزشیابی هر یک از پودمان ها پرداخته شده است.

آموزش  به  غیر فنی  شایستگی های  آموزش  اهمیت  به  توجه  با  هنرآموز  راهنمای  کتاب  مختلف  درقسمت های  همچنین 
مدیریت منابع، ایمنی و بهداشت، یادگیری مادام العمر و مسئولیت پذیری تأکید شده است.

اجرای مطلوب برنامه های درسی، نیازمند مساعدت و توجه ویژه هنرآموزان عزیز و بهره مندی از صالحیت ها و شایستگی های 
حرفه ای و تخصصی مناسب ایشان می باشد.

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش

سخنی با هنرآموزان گرامی



مقد مه

از الزامات اجرای برنامه درسی، وجود محتوای آموزشی جهت تحقق نیازهای فردی و اجتماعی و 
اهداف نظام تعلیم و تربیت می باشد. با توجه به تغییرات نظام آموزشی که حول محور سند تحول 
بنیادین آموزش و پرورش انجام شد چرخش های جدیدی از وضع موجود به مطلوب صورت پذیرفت. 
نقش  و  یادگیری  تسهیل کننده  و  اسوه  مربی،  به  آموزش دهنده صرف،  از  معلم  نقش  به  از جمله 
دانش آموز از یادگیرنده منفعل به فراگیرنده فعال، تربیت جو و مشارکت پذیر و نقش محتوا از کتاب 
بسته  برد.  نام  )آموزشی(  یادگیری  بسته  و  برنامه محوری  به  آموزشی  تنها رسانه  به عنوان  درسی 
یادگیری شامل رسانه های متنوعی از جمله کتاب درسی دانش آموز، کتاب همراه دانش آموز/ هنرجو، 
کتاب راهنمای تدریس معلم/ هنرآموز، نرم افزارهای آموزشی، فیلم آموزشی و پوستر و .... می باشد 
که با هم در تحقق اهداف یادگیری نقش ایفا می کنند. کتاب راهنماي هنرآموز جهت ایفاي نقش 
انتقال دهنده و مرجعیت هنرآموز در نظام آموزشي برای هر کتاب درسی طراحي و  تسهیل گري، 
تدوین شده است. در این رسانه سعی شده روش تدریس کلی و جلسه به جلسه به همراه تجهیزات، 
ابزارها و مواد مصرفی مورد نیاز هر جلسه، نکات مربوط به ایمني و بهداشت فردي و محیطي آورده 
مدیریت  و  هدایت  هنرجویان،  یادگیری  پیچیدگی های  تبیین  درس،  طرح  نمونه  همچنین  شود. 
کارگاه و کالس در هنرستان، راهنمایی و پاسخ فعالیت هاي یادگیري و تمرین ها، بیان شاخص های 
اصلی جهت ارزشیابی شایستگی و ارائه بازخورد، اشاره به اشتباهات و مشکالت رایج در یادگیری 
هنرجویان و روش سنجش و نمره دهی، نکات آموزشي شایستگي هاي غیرفني، ایمنی، بهداشت و 
ارگونومی، منابع مطالعاتی، نکات مهم در فرایند اجرا و آموزش در محیط یادگیري، بودجه بندي 

زماني و صالحیت هاي حرفه اي و تخصصي هنرآموزان و دیگر موارد آورده شده است.
امید است شما هنرآموزان گرامی با دقت و سعه صبر در راستای تحقق اهداف بسته آموزشی که با 

کوشش و تالش مؤلفین گرانقدر تدوین و تألیف شده موفق باشید.

دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش
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ساختار کتاب درسی
است  پودمان  پنج  دارای  صنعتی  گیاهان  و  غالت  تولید  و  پرورش  درسی  کتاب 
)جدول 1(. در هر پودمان ممکن است چند واحد یادگیری وجود داشته باشد که 
هنرآموزان گرامی می بایست یکی را انتخاب نمایند. برای انتخاب واحد یادگیری 

الزم است به موارد زیر توجه شود:
1 انتخاب حداقل یک واحد یادگیری )محصول زراعی( از هر پودمان ضروری است.
سیاست های  با  متناسب  می بایست  زراعی(  )محصول  یادگیری  واحد  2  انتخاب 
کالن کشور )الگوی کشت توصیه شده برای منطقه( باشد. همچنین دالیل این 
انتخاب به ویژه کشاورزی پایدار، ارتباط آن با تولید غذای سالم، حفظ منابع و... 

برای هنرجویان تشریح گردد. 
3  در برخی مناطق ممکن است در هر پودمان طبق سیاست های ابالغی بتوان بیش 
از یک گیاه زراعی را انتخاب کرد، در این صورت با توجه به شرایط می توان بیش 
از یک گیاه زراعی را کشت کرد ولی تنها یک گیاه زراعی که در ابتدای کار برای 

هنرجویان مشخص شده است مورد ارزشیابی قرار گیرد.
4  در پودمان پنجم )برداشت گیاهان زراعی( همان گونه که در جدول )1( مشاهده 
می گردد تنها برداشت گیاهان زراعی انتخاب شده در پودمان های 1، 2 و 3 انجام 

و ارزشیابی شوند. 
جدول1ـ پودمان های کتاب پرورش و تولید غالت و گیاهان صنعتی

توضیحاتواحدهای یادگیریعنوان پودمان

1ـ پرورش غالت
1ـ پرورش گندم و جو 

2ـ پرورش ذرت دانه ای 
3ـ پرورش برنج 

کالن  سیاست های  با  متناسب 
زراعی  گیاه  یک  حداقل  کشور 

)واحد یادگیری(. 

2ـ پرورش گیاهان روغنی
1ـ پرورش کلزا 

2ـ پرورش آفتابگردان 
3ـ پرورش سویا

متناسب باسیاست های کالن کشور 
کشت  را  زراعی  گیاه  یک  حداقل 

نماید.

3ـ پرورش گیاهان غده ای
1ـ پرورش سیب زمینی 

2ـ پرورش پیاز
3ـ پرورش چغندرقند

متناسب باسیاست های کالن کشور 
کشت  را  زراعی  گیاه  یک  حداقل 

نماید.

و  سطحی  آبیاری  4ـ 
قطره ای نواری

1ـ آبیاری قطره ای 
فراگیر)تمام کشور(2ـ آبیاری ثقلی

5  ـ برداشت گیاهان زراعی 
)غالت و گیاهان صنعتی(

1ـ درو مکانیزه و خرمن کوبی گیاهان دانه اي
2ـ درآوردن مکانیزه غده های چغندرقند

3ـ درآوردن مکانیزه سیب زمینی

متناسب با انتخاب گیاه در پودمان های 
1، 2 و 3 برداشت را انجام می دهد.
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هدف های موردنظر در طراحی برنامه درسی به صورت نیمه تجویزی )منطقه ای(
  استفاده بهتر از زمان برای آموزش حداکثری تولید محصوالت زراعی قابل کشت 

در محل زندگی هنرجویان.
در  کشور  اجرایی  باسیاست های  هنرستان ها  در  کشاورزی  آموزش    هماهنگی 

دنیای کار.
با  کشاورزی  محصوالت  پایدار  تولید  و  آینده نگری  برای  هنرجویان    آموزش 

استفاده بهینه از منابع.
محل  در  توصیه شده  الگوی کشت  مطابق  تناوب  و  آیش بندی  عملی    آموزش 
زندگی هنرجویان و تحلیل تأثیر آن بر پایداری تولید، کم کردن مصرف سموم و 

کودهای شیمیایی، حفظ حاصلخیزی خاک و نهایتاً تولید غذای سالم.

الگوی کاشت
کشاورزی  بخش  در  سرزمین  آمایش  مفهوم  از  برگرفته  الگوی کشت  به طورکلی 
سیاسی  و  اجتماعی  بستر  به  نیاز  سرزمین  آمایش  پایه  بر  توسعه  طراحی  است. 
مناسب، همکاری آزاد نهادهای مردمی، حضور فعال بخش خصوصی و کوچک تر 
شناخت  شامل  سرزمین  آمایش  پایه  بر  توسعه  پیش نیازهای  دارد.  دولت  شدن 
و کار گروهی،  به کارگیری خرد جمعی  توسعه،  از مفهوم  و دولت  مشترک مردم 
تقویت نهادهای مدنی و اقتصادی، هماهنگی و همدلی دولت با نهادها و نخبگان و 

کارشناسان در فضای عادالنه و تفاهم است )آل یاسین، 1392(. 
در منابع مختلف تعریف های متفاوتی از الگوی کشت ارائه شده است که هرکدام 
قسمتی از اهداف الگوی کشت را پوشش داده و یا اینکه موضوعات دیگری مانند 
تناوب زراعی و یا ترکیب کشت یا آرایش کشت را به جای الگوی کشت معرفی کرده 
است. ساده ترین تعریفی که می توان برای الگوی کشت بیان کرد » تعیین هدفمند 
نوع محصول، پهنه جغرافیایی تولید و مقدار آن در بازه زمانی مشخص« است. در 
این تعریف هدفمندی کلیدواژه اصلی آن است. به عنوان مثال وقتی کم آبی هدف 
این تعریف  بود.  بر روی آب خواهد  این تعریف  الگوی کشت است تمرکز  تعیین 
برداشتی آزاد از مفاهیم موردنظر همه طیف های متقاضی اجرای الگوی کشت است. 
با این تعریف، نوع مطالعاتی که بایستی برای تدوین الگوی کشت انجام شود به 
دو گروه اصلی تقسیم می شود. در گروه اول مؤلفه هایی که با کمیت تولید سروکار 
دارند مانند سطح، عملکرد و حجم تولید قرار می گیرند و در گروه دوم به مفاهیمی 
که دارای ماهیت بهره وری تولید هستند پرداخته می شود. به عبارت ساده تر الگوی 
کشت در نگاه اول سطوح و مقادیر را مشخص می کند و در ادامه چگونگی تولید 

کمیت های تعیین شده را از جهت روش انجام کار بیان می کند.
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برنامه ریزی الگوی کشت در شرایط استاندارد و در شرایط کم آبی می تواند از ساده ترین 
روش ها شروع شود. این موضوع بستگی به تعداد اهداف موردنظر برنامه ریز دارد. 

در ساده ترین روش فرض می شود که تأثیر همه عوامل در تولید یک محصول ثابت 
است و فقط یک نهاده متغیر می باشد و هدف از این نوع برنامه ریزی بررسی رابطه 
این نهاده با میزان تولید است. قاعدتاً این نهاده دارای محدودیت مقداری است و 

نمی توان تا بی نهایت مقدار آن را اضافه کرد )کوپاهی، 1386(.
باهدف  که  هستند  خطی  توابع  بر  منطبق  روش ها  معمول ترین  و  قدیمی ترین 
اقتصادی تهیه می شوند و سطح کاربرد آنها معموالً در محدوده یک مزرعه است. 
منظور از خطی بودن این است که این توابع خطی1 بازدهی ثابتی دارند یعنی مثاًل 
اگر به ازای افزایش یک واحد نهاده آب میزان عملکرد به اندازه ثابت a افزایش پیدا 
می کند این رابطه فرضی در واحدهای بعدی افزایش آب نیز با همین روند ادامه 
خواهد یافت. امروزه این نوع از توابع تولید در کشاورزی کاربرد چندانی ندارند و 
صرفاً برای پیدا کردن دامنه تأثیر عوامل تولید مورداستفاده قرار می گیرند. چراکه 

عملکرد و تولید محصوالت کشاورزی از روند خطی تبعیت نمی کند. 
انواع دیگری از توابع مورداستفاده در برنامه ریزی الگوی کشت شامل توابع غیرخطی 
می باشند که اثر هر واحد نهاده بیشتر یا کمتر از واحد ماقبل خود است. لذا منحنی 
تولید در این توابع باالرونده یا پایین رونده خواهد بود. با توجه به اینکه در توابع 
تولید ضرایب اختصاص یافته به هر عامل از اعداد ثابتی پیروی می کند لذا امکان 
بهینه سازی اثرات متقابل نهاده ها امکان پذیر نیست و این موضوع یکی از اشکاالت 

اساسی کاربرد این روش ها در برنامه ریزی الگوی کشت است.
در برنامه ریزی الگوی کشت تخصیص چند عامل به چند محصول و به دست آوردن 
نقاط بهینه هر عامل مدنظر است. این گونه توابع تولید را نمی توان به شکل ترسیمی 
نشان داد چون چهار بعد الزم خواهند داشت. به همین منظور آنها را معموالً به 

شکل توابع جبری نشان می دهند. 

الگوهای کشت رایج زراعی در مناطق خشک و نیمه خشک ایران 
در اکثر مناطق خشک و نیمه خشک ایران که تولید محصوالت کشاورزی متکی به 
برداشت از آب های زیرزمینی است بین 30 تا 60 درصد از سطح زیر کشت، غالتی 
مانند گندم و جو کشت می شود. دلیل این کار بهره مندی بیشتر و کاراتر از نزوالت 
آسمانی در فصل پائیز و زمستان است. عالوه بر این به دلیل پایین تر بودن دمای هوا 
در پاییز و زمستان میزان تبخیر و تعرق نیز کمتر بوده و به بهره وری بیشتر از آب در 
جهت تولید ماده خشک کمک می کند. محصوالت باغی حداکثر حدود 10 درصد و 

Linear Production Function ـ1
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کشت های بهاره زراعی 30 درصد باقیمانده را تشکیل می دهند. برای مثال جدول 
شماره 9 سطح زیر کشت محصوالت در دشت فریمانـ  تربت جام در خراسان رضوی 

را نشان می دهد.
محدودیت زمین در این مناطق کمتر به چشم می خورد و لذا آیش به مقدار کافی 
برای کشاورزان وجود دارد. محدودیت آب بزرگ ترین چالش فراروی تولید در این 
این مناطق کاماًل  ماه های مختلف سال در  اقتصادی آب در  ارزش  مناطق است. 
از نظم و دقت  پهنه ها  این  بری در  تقسیم آب و حقابه  نظام های  متفاوت است. 

خاصی برخوردار می باشد. 

الگوی کشت رایج در منطقه سرد و نیمه خشک دارای محدودیت آب )مثال موردی: دشت 
تربت جام ـ فریمان در خراسان رضوی(

درصد از کل )%(سطح زیر کشت )هكتار(نوع محصولردیف

564132/80گندم1

381322/20جو2

183010/63گوجه فرنگي3

13988/12خربزه4

انگور، 5 انار،  )پسته،  باغي  محصوالت 
و..( آلو  13287/71سیب، 

8995/22ذرت علوفه ای6

7554/39چغندرقند7

4172/42پیاز8

3952/30سیب زمینی9

3862/24یونجه10

1941/13زعفران11

1500/87پنبه12

50/03بادمجان و لوبیا13

17211100جمع

منبع: وفا بخش، حقایقی ـ 1395
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در مناطقی که دارای خشکی شدید بوده و زراعت و باغ داری به آب های سطحی 
بستگی دارد جمع آوری و ذخیره آب دارای اهمیت زیادی است و گیاهانی که کشت 
می شوند تابعی از فراهمی آب در ماه های سال است. به عنوان مثال در منطقه زابل 
در استان سیستان و بلوچستان الگوی کشت مطابق جدول ذیل با اندکی تغییرات 
در سال های مختلف تعیین شده است. نکته مهم در الگوی کشت مناطق خشک 
به  از تخصیص آب  بامالحظه سود حاصل  این است که کشاورزان  نیمه خشک  و 
و  بهاره  زراعت های  بین  تقسیم آب  در  را  برنامه هوشمندانه ای  رقیب  محصوالت 
پاییزه اجرا می نمایند. به همین دلیل محاسبات استاندارد و علمی مربوط به نیاز 
آبی گیاهان در این مناطق منطبق بر مقدار واقعی آب مصرفی نیست. به عنوان مثال 
در منطقه گرم و خشک چنانچه در اسفند و فروردین رقابت بر سر تخصیص آب 
بین گندم، جو و پیاز باشد قطعاً به دلیل درآمد بیشتر زراعت پیاز گندم و جو باکم 

آبیاری روبه رو شده و کاهش عملکرد گندم قربانی درآمد باالی پیاز خواهد شد.

الگوی کشت رایج در مناطق گرم و خشک شرق کشور دارای محدودیت شدید آب )مثال 
موردی: دشت زابل(

درصد از کل )%(سطح زیر کشت )هكتار(نوع محصولردیف

212410گندم1

4252جو2

10625جو قصیل3

17008پیاز4

849940انگور یاقوتي5

318715خربزه6

212510هندوانه7

4252خیار8

14877سورگوم علوفه ای9

2121سبزی های داخل گلخانه و فضای باز10

21247100جمع

منبع: وفا بخش ـ 1393
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در برخی از مناطق خشک که آب و زمین هر دو دارای محدودیت هستند و ارزش آب 
باالست زراعت سهم اندکی از تولید منطقه را به خود اختصاص می دهد. در این گونه 
پیدا  پردرآمد سوق  و  بر  آب  گیاهان چندساله کم  به سمت  الگوی کشت  مناطق 
می کند. مثال بارز این موضوع را در شهرهای خراسان جنوبی خراسان رضوی و کل 
استان خراسان جنوبی می توان پیدا کرد. جدول شماره الگوی کشت منطقه مه والت 
در استان خراسان رضوی را نشان می دهد. تغییرات جدول مذکور در سال های اخیر 
به سمت توسعه محصول پسته براثر شرایط کم آبی و مزیت اقتصادی پیش رفته است.

الگوی کشت رایج در مناطق دارای محدودیت آب و زمین و ارزش باالی آب )مثال موردی 
منطقه مه والتـ  خراسان رضوی(

درصد از کل )%(سطح زیر کشت )هكتار(نوع محصولردیف

6501/8گندم1

450012/3جو2

4001/1پنبه3

1000/27جو دومنظوره4

5201/4خربزه5

9002/4قصیل6

2300/6هندوانه7

1050/2هندوانه بذری8

50/01یونجه9

50/01کنجد10

30/008چغندر علوفه ای11

00کلزا12

1400/38ذرت علوفه ای13

2186059/3پسته14

34309/4انار15

395010/8زعفران16

36798100جمع

منبع: وفا بخش و همكاران ـ 1388
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در استان های شمال کشور که دسترسی به آب کاماًل متفاوت از مناطق خشک و 
نیمه خشک است الگوی کشت رایج کاماًل متفاوت است و حتی چند کشتی نیز رایج 
بوده و به دلیل محدودیت زمین کشت دو یا سه محصول در سال در حال گسترش 
است. ذکر این نکته الزم است که الگوی فعلی بر مبنای سود اقتصادی کشاورزان 
تضمینی  محصوالت  نرخ گذاری  در  دولت  تأثیر  و  شکل گرفته  آنان  انتخاب  به  و 
صرفاً در گسترش محصوالتی مانند گندم نقش اساسی داشته است. هرچند تالش 
عدم گسترش  یا  اصلی گسترش  مبناهای  از  یکی  آب  بهره وری  که  است  این  بر 
ایران  زراعی  اکوسیستم های  بر  آنچه  اما هنوز  باشد  پهنه کشور  یک محصول در 
حاکم است ماتریس هزینه و درآمد ظاهری سال قبلی است. محاسبه این هزینه و 
درآمد هم چندان واقعی نیست زیرا استهالک سرمایه و منابع تولید و قیمت های 
سایه ای و هزینه اعضای خانواده بهره بردار که در امر تولید مشارکت دارند محاسبه 
از  ترکیب دیگری  به  باشد  تولید مبنای محاسبه  واقعی  نمی شود. چنانچه هزینه 

الگوی کشت در بسیاری از مناطق ایران منتهی خواهد شد. 
پهنه  ده  شود  نگریسته  ایران  کشاورزی  پهنه های  به  علمی تر  نگاه  با  چنانچه 
 .)1394 همکاران،  و  )حسینی  نمود  تعیین  می توان  را   )AEZ1(اگرواکولوژیکی
خصوصیات پارامترهای اقلیمی تأثیرگذار در مصرف آب و الگوی کشت این پهنه ها 
شامل میانگین بارندگی و دمای هوا در جدول شماره 16 آمده است. همچنین نام 
محصوالت عمده ای که در این پهنه ها کشت می شوند و الگوی کشت این مناطق 

را تشکیل می دهند قیدشده است. 
در این سیستم پهنه بندی مجموعه داده های محیطی خاک، اقلیم و ارتفاع، توزیع 
حفاظت شده،  مناطق  جنگل ها،  شامل  اراضی  گیاهی  پوشش  و  کاربری  مکانی 
سیستم  این  از  است.  استفاده شده  جمعیت  مکانی  تراکم  و  توزیع  و  آبی  اراضی 
پهنه بندی برای مطالعات بهینه سازی کاربری اراضی در کشاورزی پایدار و تخمین 
ناحیه   10 به  پهنه بندی  سیستم  این  در  ایران  کشور  می شود.  استفاده  عملکرد 
زراعی ـ اکولوژیکی گسترده بر مبنای شباهت های اقلیمی )بارش و دما(، نوع خاک، 
است.  تقسیم شده  جغرافیایی  شباهت های  همچنین  و  کشت شده  محصوالت  نوع 

)حسینی و همکاران، 1394(

Agro Ecological Zone ـ1
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)AEZ( پهنه بندی زراعی اکولوژیكی ایران

ف
پهنۀ زراعيـ  ردی

محصوالت عمده الگوی استان هااکولوژیكي
کشت زراعی

میانگین 
بارندگی

)میلی متر(

میانگین دما
)درجه  

سانتی گراد(

اردبیل، آذربایجان غربی و ناحیه شمال غرب1
شرقی، زنجان، کردستان

گندم، سیب زمینی، یونجه، 
32012ذرت علوفه ای و دانه ای

برنج، گندم، سویا، یونجه، گیالن، مازندران، گلستانناحیه ساحلی خزر2
971/117/1پنبه

همدان،ایالم، کرمانشاه، ناحیه زاگرس مرکزی3
لرستان

گندم، یونجه، جالیز، ذرت 
427/117/2دانه ای، چغندرقند

تهران،قم، مرکزی، سمنان، ناحیه مرکزی4
212/515/9گندم، جو، صیفی جات،قزوین

خراسان رضوی، خراسان ناحیه خراسان5
شمالی، خراسان جنوبی

گندم، جو، چغندرقند، 
پنبه، ذرت علوفه ای، یونجه، 
گوجه فرنگی، سبزی و صیفی

367/416

گندم، جو، ذرت علوفه ای، اصفهان، یزدناحیه مرکزی خشک6
88/219/4سیب زمینی، یونجه

18626/4گندم، جالیز، گوجه فرنگیخوزستانناحیه ساحلی جنوب7

ناحیه زاگرس جنوبی8
کهگیلویه و بویراحمد، 
فارس، چهارمحال و 

بختیاری
گندم، جو، جالیز، ذرت 

297/215/5دانه ای، یونجه، برنج

جیرفت، کرمان، ناحیه جنوبی خشک9
سیستان وبلوچستان

گندم، جو، جالیز، یونجه، 
سورگوم، چغندرقند، ذرت 

دانه ای
92/621

18626/4گندم، جالیز، گوجه فرنگیبوشهر، هرمزگانناحیه ساحلی جنوب10

منبع: حسینی و همكاران 1394
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نکته قابل توجه در پهنه بندی مذکور این است که از ده پهنه معرفی شده شش پهنه 
مشخصاً با تعاریف کم آبی مطابقت دارند و لذا اهمیت توجه بیشتر به اصالح الگوی 
بارندگی  پارامترهای  بررسی  با  موضوع  این  است.  مشهود  پهنه ها  این  در  کشت 
آنها  در  اخیر  سال های  رایج  کشت  الگوی  تغییرات  تجربی  مشاهده  و  حرارت  و 

تشخیص داده می شود.
برنامه های  مطابق  آموزشی  فعالیت های  و  کشت  الگوی  رعایت  عملی  اجرای  با 
تعیین شده سبب می شود هنرجویان اهمیت آن را بیشتر درک کرده و به آن باور 
داشته باشند تا انشااهلل پس از ورود به بازار کار خود مروجان کشاورزی درست و 

حساب شده این مرزوبوم باشند.
کشت  الگوی  بر  حاکم  اصول  خالصه  زراعی  گیاهان  از  یک  هر  برای  ادامه  در 
پیشنهادی تا افق 1405 )معاونت امور زراعی وزارت جهاد کشاورزی تیرماه 97( 

برای اطالع هنرآموزان آورده شده است.
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همچنین شما با استفاده از سایت های معتبر تحقیقاتی می توانید نتایج تحقیقات 
به کار  فعالیتهای طراحی شده  برای  را در مزرعه  زراعی  به  نوین  به ویژه روش های 
گرفته تا بدین صورت سرمایه های تحقیقاتی زراعی وارد مزرعه شده و به ثمر بنشیند. 

برای نمونه:
 www.agrilib.ir 1

rafhc.areo.ir  2
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فصل اول:  پرورش غالت

فصل 1

پرورش غالت
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شواهد به دست آمده نشان می دهد که در ده هزار تا شانزده هزار سال قبل از میالد، 
انسان ماقبل تاریخ در ناحیه ای بنام میانرود که امروزه بخش هایی از ترکیه، عراق، 
سوریه و ایران را تشکیل می دهد گندم کشت می شده است. به طورکلی هر جا که 
جامعه ای تشکیل شده، یکی از انواع غالت در پیدایش آن نقش داشته اند. مثاًل برنج 
در تشکیل جوامع نخستین کشور چین و ذرت هم در تشکیل جوامع آفریقایی مؤثر 

بوده اند. این گیاهان یکساله دارای انواع:
  گونه های سردسیری غالت )مانند: گندم، جو، چاودار یا گندم سیاه و جو دوسر( 
تابستان هم  اواخر  تا  اواسط  و در  بهار کشت شده  اوایل  یا  و  پاییز  که در فصل 

برداشت می شوند. 
  گونه های گرمسیری غالت )مانند: برنج، ذرت، ذرت خوشه ای و ارزن( نیز با توجه 
به شرایط آب و هوایی در اواخر بهار یا اوایل تابستان کشت می شوند و در اواخر 

تابستان یا اوایل پاییز برداشت می شوند.
عوامل مختلف آب و هوایی می توانند چگونگی رشد، میزان عملکرد و همچنین 
کیفیت محصول را تحت تأثیر قرار دهند. بنابراین تولید اقتصادی هر نوع غله در هر 
ناحیه، کاماًل تابع شرایط آب و هوایی است. گندم، جو و چاودار، به بارندگی سالیانه 

300 تا 1300 میلی متر نیاز دارند و به صورت دیم هم کشت می شوند.
برنج به حرارت و بارندگی کافی )یا آبیاری کافی( نیاز دارد. معموالً برنج در نواحی ای 
که ساالنه نزدیک به 1000 میلی متر یا بیشتر بارندگی دارند کشت می شود. ذرت 
هم بااینکه یک گیاه گرمسیری است در آب وهوا و ارتفاعات مختلف از نواحی پست 

تا ارتفاع 3000 متری از سطح دریا کشت می گردد.
جو از همه غالت مقاوم تر است و می توان آن را حتی در کشور سیبری هم کاشت. 
گندم از همه غالت رایج تر است. معموالً گیاهان سردسیری را در نواحی گرمسیری، 
این صورت، کشاورزان  در  و خنک کوهستانی می کارند که  بلند  نواحی  در  البته 
می توانند به دلیل شرایط مساعد و خنکی کوهستان های نواحی گرمسیر، هرساله 

چند بار غالت بکارند.
غالت گرمسیری را در نواحی پست گرمسیری که آب وهوای معتدلی دارند می کارند 
و همچنین می توان این غالت را در نواحی معتدل، البته در فصل هایی که سرما و 

یخبندان نباشد کشت نمود. معموالً این دسته انواع بهاره و زمستانی دارند.
در این پودمان پرورش سه غله مهم یعنی گندم، برنج و ذرت آورده شده است. 
از  قبل  تا  داشت  و  )کاشت  پرورش  حداقل  می بایست  شد،  گفته  که  همان گونه 
مرحله برداشت( یک مورد متناسب باسیاست های کشور به فراگیران آموزش داده 
شود. ضمن اینکه دلیل انتخاب غله موردنظر را برای هنرجویان بیان نموده و یا 

حتی در واگذاری یک پژوهش اهمیت موضوع را برای آنان روشن شود.
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پرورش گندم و جو

جان من سر تا به پا قربان دهقان است و بستا حیات من به دست نان دهقان است و بس

دست خون آلود بذرافشان دهقان است و بسرازق و روزی ده شاه و گدا بعد از خدای

«محمد فّرخی یزدی»

در صورت انتخاب پرورش گندم و جو از پودمان غالت به دلیل مشترکات زیاد عملیات 
تولید گندم و جو هنرآموزان می توانند با توجه به شرایط و صالح دید شورای فنی 

هنرستان عماًل یک یا هردو غله گندم و جو را کشت و به فراگیران آموزش دهند.
به  که  است  حالی  در  این  هستند  ثابت  جهان  و  ایران  در  قابل کشت  زمین های 
به گونه ای است که  فقر غذایی  نیاز داریم.  بیشتری  به غذای  دلیل رشد جمعیت 
به جرأت می توان آن را در ردیف مهم ترین مسائل عصر و خطر آن را وحشتناک تر 
اراضی به شدت کم  نیاز به غذا سبب شده است که آیش  از بمب به شمار آورد. 
شده و بعضی زمین های زراعی هرساله در معرض فرسایش قرارگرفته و یا به دلیل 
افزایش جمعیت و گسترش شهرها به مصارف مسکونی، صنعتی، جاده سازی و غیره 
برسند. یکی از راهکارهای عملی افزایش تولید محصوالت کشاورزی در کشورهای 

درحال توسعه و ایران افزایش عملکرد در واحد سطح است.
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خالصه اصول حاکم بر الگوی کشت پیشنهادی تا افق 1405 )معاونت 
امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی تیرماه 97(

گندم 
علی رغم اینكه در نیمه اول دهه 80 ضریب خوداتكایی گندم کشور به بیش از 100 
درصد رسید، بدین معنا که کل نیاز کشور به محصول راهبردی گندم در داخل تأمین 
می گردید، اما به دالیل عدیده ای ازجمله کم توجهی به تولید خوداتكایی گندم، تولید 
روندی کاهشی داشته و متوسط ضریب خوداتكایی سال های 90، 91 و92 کشور حدود 
67/7 درصد بوده به نحوی که در سال 91 آمار واردات گندم به 6/7 میلیون تن و منجر 
به خروج 2/6 میلیارد دالر ارز از کشور گردیده است. بنابراین ضرورت توجه دوباره 
به تولید گندم در شروع سال زراعی 93ـ92 به منظور بهبود و تأمین امنیت غذایی، 
کاهش و قطع وابستگی در دستور کار قرار گرفت و طرح افزایش ضریب خوداتكایی 
ده ساله گندم تهیه و به مرحله اجرا درآمد و درنتیجه آن سه سال 95، 96 و 97 کل 

مصرف گندم کشور از محل تولیدات داخل تأمین گردید.

اهداف طرح گندم
1  افزایش درصد خوداتكایی از 90/1 درصد سال پایه )میانگین سال های 93، 94 و 

95( به 105/1 درصد در پایان برنامه ششم و 103/4 درصد در افق 1405.
2  کاهش واردات از متوسط 4/07 میلیون تن به صفر در سال 1400 و 5 درصد تولید 

بیشتر از برآورد مصرف کشور و ادامه پایداری تولید تا پایان برنامه.
3   افزایش تولید از 12/231 میلیون تن میانگین سه سال پایه به 14/6 میلیون تن در 

پایان برنامه ششم و 15 میلیون تن در سال 1405 پایان برنامه هفتم.
4  کاهش سطح زیر کشت از 5/9 میلیون هكتار سال پایه به 5/4 میلیون هكتار در پایان 

برنامه ششم و ادامه آن در مساحت 5/4 میلیون هكتار تا پایان برنامه هفتم
5 بهبود و ارتقاء وضعیت معیشت کشاورزان.

6  افزایش بهره وری از طریق رشد عملكرد گندم آبی از حدود 3/6 تن به 4/9 تن در 
هكتار در پایان برنامه ششم و 5/06 تن در هكتار در پایان برنامه هفتم و عملكرد 
گندم دیم از 1/16 تن به 1/50 تن در پایان برنامه ششم و به 1/53تن در هكتار 

در افق 1405.
7ـ سیاست های اجرایی

و  ماکرو  شیمیایی  کودهای  بهینه  مصرف  و  خاک  حاصلخیزی  افزایش  به  1  کمک 
میكرو، آلی و زیستی.
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2   بازبینی و بهبود سیاست های کالن تأمین بذر استاندارد باهدف تحت پوشش قرار 
دادن 45 درصد اراضی دیم و 65 درصد اراضی گندم آبی.

3  معرفی ارقام پر پتانسیل، مقاوم به تنش های زنده و غیرزنده باکیفیت مطلوب در 
هر یک از اقالیم.

4  اجرای طرح های زیربنایی، توسعه روش های نوین آبیاری با تأکید بر آبیاری میكرو 
در اراضی مستعد و بهبود کارایی مصرف آب.

5  برنامه ارتقاِء کمی و کیفی توسعه مكانیزاسیون در مزارع گندم آبی و دیم.
6  توسعه کشاورزی حفاظتی باهدف کاهش مصرف آب، سوخت، زمان و هزینه های 

تولید و افزایش حاصلخیزی خاک.
7  تعیین پتانسیل تولید گندم در اقالیم چهارگانه سرد، معتدل، گرم و خشک جنوب 

و گرم و مرطوب شمال.
8  مدیریت و مبارزه با آفات، بیماری ها و علف های هرز در مزارع گندم.

آزمایش های مشاهده ای  برنامه  قالب  ارقام در  به ویژه  9  انتقال یافته های تحقیقاتی 
به مزارع زارعین.

با مراکز  10  استفاده از فّناوری های پیشرفته به ویژه از طریق همكاری های مشترک 
تحقیقاتی بین المللی سیمیت و ایكاردا و کشورهای صاحب فّناوری اروپایی.

سازمان  و  پیشرو  کشاورزان  تجارب  از  بهره گیری  و  آموزشی  برنامه های  11  توسعه 
مردم نهاد )NGO( بنیاد توانمندسازی گندم کاران

تغییر سطح زیر کشت 
در این طرح با توجه به رویكرد افزایش بهره وری و بهینه نمودن سطح زیر کشت گندم 
مساحت به تدریج کاهش و به کشت سایر گیاهان زراعی ازجمله کلزا، حبوبات، چغندر 
پاییزه، جو، تریتیكاله و لگومهای علوفه ای اختصاص خواهد یافت. بدین ترتیب سطح 
کشت گندم آبی از 2/2 میلیون هكتار سال پایه به 1/9 میلیون هكتار در سال 1400 
خواهد رسید و تا پایان برنامه هفتم نیز ثابت خواهد ماند و مساحت کشت گندم دیم 
نیز از3/7 میلیون هكتار سال پایه به 3/5 میلیون هكتار در سال 1400 رسیده و تا 

پایان برنامه ثابت خواهد بود.

تولید مازاد
تولید  از محل  نیاز مصرف  تأمین  و  امنیت غذایی  تأمین  این طرح  رویكرد اصلی در 
داخل بوده و تولید مازاد بر نیاز تنها باهدف افزایش ضریب اطمینان از تحقق تولید، 

برنامه ریزی شده است که در شرایط خاص و صالحدید می توان صادر نمود.
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برنامه سطح، تولید و عملكرد گندم تا افق 1405 )واحد: هزار هكتار ـ هزار تن ـ کیلوگرم/هكتار(

سال عنوان
9899140014011402140314041405پایه

220820001950190019001900190019001900سطح آبی

369536003550350035003500350035003500سطح دیم

590356005500540054005400540054005400جمع

793790709321934893869424946295089630تولید آبی

429249305179525252645276528852925370تولید دیم

122291400014500146001465014700147501480015000جمع

359445354780492049404960498050045068عملکرد آبی

116113691459150115041507151115121534عملکرد دیم

جو
جو آبی: سطح زیر کشت جو آبی از 773 هزار هكتار و تولید 2/4 میلیون تن در سال پایه به 795 
هزار هكتار و تولید 2/9 میلیون تن تا پایان برنامه ششم و به سطح 876 هزار هكتار و تولید 4 

میلیون تن در پایان افق خواهد رسید.
   افزایش سطح آبی از محل کاهش سطح گندم در کلیه استان ها تأمین خواهد شد. درمجموع 103 

هزار هكتار از سطح گندم آبی کسر و به کشت جو اختصاص خواهد یافت.
جو دیم: سطح زیر کشت از 912 هزار هكتار و با تولید 977 هزار تن در سال پایه به 988 هزار 
هكتار با تولید 1/26 میلیون تن در پایان برنامه ششم و به 1115 هزار هكتار و تولید 1/82 میلیون 

تن تا سال افق 1405خواهد رسید. 
  در سال پایانی 203 هزار هكتار از اراضی گندم کاری در مناطقی با اقلیم سرد و معتدل به ترتیب 
دارای بارندگی کمتر از 270 و کمتر از 230 میلی متر در استان های آذربایجان شرقی، اصفهان، 

خراسان رضوی، زنجان، فارس، قزوین و مرکزی به سطح جو دیم اضافه خواهد شد.
به  پایه  در سال  تن  تولید 3/3میلیون  با  هكتار  میلیون  از 1/68  جو  زیر کشت  درمجموع سطح 
برنامه ششم و به حدود 2 میلیون هكتار و  تا پایان  1/74 میلیون هكتار و تولید4/2 میلیون تن 

تولید5/84 میلیون تن تا سال افق خواهد رسید.
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  عملكرد مزارع جو آبی در سال پایه از 3/12 تن در هكتار به 3/7 تن در هكتار در پایان برنامه 
و  اقلیم  اساس  بر  ارتقاء عملكرد  این  افق خواهد رسید.  به 4/6 تن در هكتار در سال  و  ششم 
به عنوان میانگین  به طور جداگانه محاسبه و سپس  پتانسیل عملكرد شهرستان های هر استان 

عملكرد مورد انتظار استان لحاظ گردیده است.
  عملكرد مزارع جو دیم از 1/07 تن در هكتار در سال پایه به 1/28 در پایان برنامه ششم و 1/6 در 
سال افق خواهد رسید. این ارتقا عملكرد همانند مزارع آبی بر اساس اقلیم و پتانسیل عملكرد 
شهرستان های هر استان به طور جداگانه محاسبه و سپس به عنوان میانگین عملكرد دیم مورد 

انتظار استان لحاظ گردیده است.
استان  در چهار  ایكاردا  ـ  ایران  پروژه مشترک  اجرای  با  گرفته  برنامه ریزی های صورت  طبق    
آذربایجان شرقی، کردستان، لرستان و کرمانشاه با سطح بیش از 300 هزار هكتار مزارع دیم تا 

پایان برنامه ششم 25درصد افزایش عملكرد حاصل خواهد شد.

برنامه سطح، تولید و عملكرد جو تا افق 1405  واحد: هزار هكتارـ هزار تن ـ کیلوگرم/هكتار

9899140014011402140314041405سال پایهعنوان

773783789796807815828849876سطح آبی

91293896398810141039106510901115سطح دیم

168517211725178418211854189319391991جمع

241326552800295331313299349037204022تولید آبی

97710681164126313661474158617011821تولید دیم

339037233964421644974773507654215843جمع

312133903550371038804050421043804600عملکرد آبی

107011401210128013501420149015601600عملکرد دیم
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بستر  آماده سازی  کاری:  مرحله  آموزش  راهنمای 
کاشت گندم یا جو

تعیین ویژگی های گیاه شناسی گندم و جو

محل آموزش: کالس درس با امکانات نمایشي یا واحد سمعي و بصري، آزمایشگاه، مزرعه

موارد پیشنهادی
  درس را بانام خداوند شروع کنید.

  پس از مقدمات آغازین کالس مطابق طرح درس روزانه، اجازه دهید فراگیران 
کالس به گروه های )3 تا 5 نفِر( تقسیم شوند و برای هر گروه یک سرگروه با 

انتخاب اعضا، تعیین گردد.
  ضرورت و اهمیت کار گروهی یا تیمی را یادآوری کنید.

  با ارائه پرسش »  ضرورت و اهمیت کشت گندم و جو:چیست؟« هنرجویان را درگیر 
گفت وگو کنید. سعی شود تا همه افراد در بحث شرکت کنند و نظرات خود را بیان کنند.

  نتایج بحث را در برد کالس لیست کرده و دسته بندی نماید. پس از دسته بندی 
نظرات، موارد فراموش شده را اضافه کنید یا پژوهش گروهي یا فردي برای یافتن 

سایر ضرورت ها و اهمیت ها در نظر بگیرید.
  از هنرجویان بخواهید تا در مورد » اهمیت استراتژیک گندم درگذشته، حال و 

آینده در منطقه« نیز تحقیق کرده و کاربرد آن را به عنوان سالح دریابند.
  جلسه را با پرسش های دیگر مانند: از ویژگی ها یا خصوصیات گیاه شناسی گندم 

چه می دانید؟ ادامه دهید.
   پاسخ فراگیران را در ستون های مختلف که سرستون های آن هریک از ویژگی های 
گیاه شناسی )رده بندی، ریشه، ساقه، برگ، گل، میوه، دانه،...(گندم است، بنویسید.

  در پایان، موارد فراموش شده را اضافه کنید. برای هر مورد تا حد امکان تصاویر 
مناسب ارائه دهید. با واگذاری پژوهش گروهي یا فردي، تهیه آلبوم گیاه شناسی 

گندم و جو خواسته شود. در آلبوم نمونه خشک شده و تصویر را مجاز نمایید.
  طرح پرسش: آیا در منطقه شما گندم و جو کشت می شود؟ چرا؟ هم زمان با شنیدن 

نظرات، مباحث را به سوی سازگاری و ویژگی های اکولوژیکی گندم هدایت نمایید.
و  گذاشته  بحث  به  اکولوژیکی  و  شناختی  گیاه  ازنظر  را  جو  و  گندم  تفاوت    

جمع بندی کنید.
از ویژگی های گندم و جو در  برای گردش در مزرعه و بررسی برخی    فرصتی 
مزرعه یا نمونه در آزمایشگاه قائل شوید. این فرصت را برحسب مرحله رشدی 
گیاه در منطقه تکرار کنید تا آموزش به شایستگی منتهی گردد. در هر مرحله 

سعی کنید ارزشیابی فرایندی در قالب فرم چک لیست داشته باشید.
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همواره در آماده سازی بستر کاشت محصوالت زراعی می بایست به سه اصل اساسی 
اشاره کرد:

بقایای  مدیریت  و  قبلی  محصول  برداشت  )مدیریت  گیاهی  بقایای  1   مدیریت 
به جا مانده بر سطح خاک به نحوی که حداقل 30 درصد سطح خاک پوشیده 

از بقایای گیاهی باشد.(
2   خاک ورزی حفاظتی )استفاده از ادوات و تجهیزات تهیه زمین و کاشت به صورت 

کم خاک ورزی و یا کاشت مستقیم به صورت بی خاک ورزی.(
محصوالت  تولید  راه  در  بتواند  که  سامانه ای  به  مناسب  زراعی  تناوب های  3   اعمال 
کشاورزی به اهداف باال دست یابد کشاورزی حفاظتی می گویند. این در حالی است 
)کم خاک ورزی،  کاهش یافته  خاک ورزی  عملیات  بر  مبتنی  تنها  خاک ورزی  که 
بی خاک ورزی، خاک ورزی پوشش دار و...( و ناظر بر بند دوم از اصول سه گانه باال است.

توصیه های کاربردی در تهیه زمین گندم
  گندم به نشست خاک پس از مرحله رویش حساسیت دارد بنابراین ضرورت دارد 

که شخم زمین حداقل یک ماه زودتر از کاشت انجام شود.
  گندم به شخم عمیق نیاز ندارد و در مواردی که کشت بالفاصله پس از برداشت 

محصول قبلی انجام می شود، شخم عمیق می تواند مضر باشد.
  آب راکد در زمین های زه دار آسیب شدیدی به زراعت گندم وارد می کند.

  کشت به روش های خاک ورزی حفاظتی به کود ازِت بیشتری طی دوره رشد نیاز دارد.

خاک ورزی اولیه در گندم و جو
محل آموزش: کالس درس با امکانات نمایشي یا واحد سمعي و بصري، مزرعه

موارد پیشنهادی:
  درس را بانام خداوند شروع کنید.

  پس از مقدمات آغازین کالس مطابق طرح درس روزانه عنوان هدفمندسازی، 
موضوعات اصلی و جزئی را در برد لیست کنید.

   از فراگیران بخواهید دانسته ها و تجربیات خود را در مورد خاک ورزی )سال دهم( بازگو 
کنند. فرصتی فراهم کنید تا تمام ابعاد موضوع آماده سازی اولیه به میان آورده شود.

  نتایج بحث را در برد کالس لیست کرده و دسته بندی نماید. پس از دسته بندی 
نظرات، موارد فراموش شده یا اختصاصی گندم را اضافه کنید یا پژوهش گروهي 
یا فردي برای یافتن موارد خاص مربوط به خاک ورزی اولیه در گندم و جو )زمان، 

عمق عمل، تعداد دفعات، نوع ماشین...(، جمع آوری و گزارش نمایند.
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  گفت وگوی شده در کتاب در این باره را مدیریت نمایید.
  برای اجرای عملیات خاک ورزی اولیه برنامه ریزی و هماهنگی )با فراگیران، واحد 

ماشین های کشاورزی، سرپرستی مزرعه و..( نمایید.
و  به ساختار  و  باشید  داشته  را  زیست محیطی  و  بهداشتی  ایمنی،  توصیه های    

سازمان بندی کارگروه ها توجه داشته باشید.
  عملیات آماده سازی یا خاک ورزی اولیه برای زراعت گندم توسط هنرجویان را 

مدیریت نمایید.
  برای یکنواختی بیشتر، مراحل انجام کار و سایر مالحظات فنی، ایمنی، اجرایی و 

ارزشیابی به کتاب خاک ورزی پایه دهم واحد خاک ورزی مراجعه نمایید. 
  در قالب نمون برگ فهرست وارسی، ضمن عملیات ارزشیابی فرایندی را انجام دهید. 

خاک ورزی تكمیلی در گندم و جو
محل آموزش: کالس درس با امکانات نمایشي یا واحد سمعي و بصري، مزرعه

موارد پیشنهادی
  درس را بانام خداوند شروع کنید.

  پس از مقدمات آغازین کالس مطابق طرح درس روزانه عنوان هدفمندسازی، 
موضوعات اصلی و جزئی را در برد لیست کنید.

  از فراگیران بخواهید دانسته ها و تجربیات خود را در مورد خاک ورزی تکمیلی 
موضوع  ابعاد  تمام  تا  کنید  فراهم  فرصتی  کنند.  بازگو  دهم(  )سال  ثانویه  یا 

آماده سازی تکمیلی به میان آورده شود.
  نتایج بحث را دربرد کالس لیست کرده و دسته بندی نماید. پس از دسته بندی 
نظرات، موارد فراموش شده یا اختصاصی گندم را اضافه کنید یا پژوهش گروهي 
یا فردي برای یافتن موارد خاص مربوط به خاک ورزی تکمیلی گندم و جو)زمان، 

حد یا مقدار )کود، سم(، نوع ماشین ها...(، جمع آوری و گزارش نمایند.
  تحلیل داده های جدول ارائه شده در کتاب در این باره را به فراگیران واگذار کرده 

و مدیریت نمایید.
  برای اجرای عملیات خاک ورزی تکمیلی برنامه ریزی و هماهنگی )با فراگیران، 
واحد انبار یا کارپردازی، واحد ماشین های کشاورزی، سرپرستی مزرعه و..( نمایید.

و  به ساختار  و  باشید  داشته  را  زیست محیطی  و  بهداشتی  ایمنی،  توصیه های    
سازمان بندی کارگروه ها توجه ویژه داشته باشید.

  عملیات خاک ورزی تکمیلی برای زراعت گندم توسط هنرجویان را مدیریت نمایید.
  برای یکنواختی بیشتر، مراحل انجام کار و سایر مالحظات فنی، ایمنی، اجرایی و 

ارزشیابی به کتاب خاک ورزی پایه دهم واحد خاک ورزی مراجعه نمایید.
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  در قالب نمون برگ فهرست وارسی، ضمن عملیات ارزشیابی فرایندی را انجام دهید. 
  مرحله آماده سازی زمین گندم و جو را ارزشیابی کرده و به موقع اعالم نتیجه نمایید.

از  کاری،  مرحله  یا  فعالیت  هر  به  مربوط  ارزشیابی  چک لیست  تکمیل  برای 
شاخص های تعیین شده در ارزشیابی مرحله کاری مربوطه استفاده نمایید. توجه 
به این نکته بسیار مهم است که هر چه موارد سنجش در چک لیست ریزتر باشد 
ارزشیابی )1، 2  نمره  تعیین سطح  برای  بود. همچنین  ارزشیابی دقیق تر خواهد 
و یا 3( با مشخص شدن درصد شاخص های درست برای هر مرحله کاری انجام 
می شود )کمتر از 60 درصد نمره یک، از 60 درصد تا 84 درصد نمره دو، بیش از 

84 درصد نمره سه(. 

ارزشیابی مرحله آماده سازی بستر کاشت گندم یا جو

مراحل کار
شرایط عملكرد

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

استانداردنتایج ممكن
نمره)شاخص ها/داوری/نمره دهی(

بستر  آماده سازی 
گندم کشت 

تراکتور، گاوآهن، دیسک، 
زمین  لولر،  پنجه غازی، 
نهرکن مرزکش،  زراعی، 

حد  از  باالتر 
ر نتظا ا

ادوات  انتخاب  خاک،  ویژگی های  تعیین 
خاک ورزی، تنظیم ماشین های خاک ورزی، 
اجرای شخم، انتخاب ماشین های خاک ورزی 
ثانویه، انتخاب علف کش پیش کاشت، پخش 
علف کش پیش کاشت در زمینی زراعی، نرم 
کردن خاک، تسطیح زمین های زراعی، تمیز 
و سرویس ماشین های خاک ورزی، تحلیل 

اهمیت خاک ورزی حفاظتی.

3

در حد انتظار

ادوات  انتخاب  خاک،  ویژگی های  تعیین 
خاک ورزی، تنظیم ماشین های خاک ورزی، 
اجرای شخم، انتخاب ماشین های خاک ورزی 
ثانویه، انتخاب علف کش پیش کاشت، پخش 
علف کش پیش کاشت در زمینی زراعی، نرم 
کردن خاک، تسطیح زمین های زراعی، تمیز 

و سرویس ماشین های خاک ورزی

2

پایین تر از حد 
1عدم خاک ورزی مناسبانتظار
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نام هنرجو

نمونه چک لیست ارزشیابی شایستگی های فنی مرحله کاری: آماده سازی بستر کاشت گندم یا جو
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راهنمای آموزش مرحله کاری: کاشت گندم و جو

تعیین مراحل رشد گندم 
یا واحد سمعي و بصري، سایت  امکانات نمایشي  با  محل آموزش: کالس درس 

رایانه با امکانات دسترسی به اینترنت، کتابخانه

موارد پیشنهادی
  درس را بانام خداوند شروع کنید.

  پس از مقدمات آغازین کالس مطابق طرح درس روزانه عنوان هدفمندسازی، 
موضوعات اصلی و جزئی را در برد لیست کنید.

  از فراگیران بخواهید دانسته ها و تجربیات خود را در مورد مراحل رشد یک گیاه 
بیان کنند. فرصتی فراهم کنید تا شکل شماره 3 کتاب را تحلیل نمایند.

  نتایج بحث را در برد کالس لیست کرده و دسته بندی نماید. پس از دسته بندی 
یا  کنید  اضافه  را  گندم  رشد  مراحل  اختصاصی  یا  فراموش شده  موارد  نظرات، 
پژوهش گروهي یا فردي برای یافتن موارد خاص مربوط به مراحل رشد گندم و 

تمایز آن با جو را جمع آوری و گزارش نمایند.
  توصیه به جمع آوری یا نقاشی اشکال مربوط به مراحل رشد گندم و جو داشته 

باشید تا آلبوم شکل شناسی گندم و جو کامل شود. 
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شناسایی ارقام و انتخاب بذر
و جو کشت می شود؟ چرا؟  گندم  از  ارقامی  منطقه شما چه  در  پرسش:  طرح    
هم زمان با شنیدن نظرات، مباحث را به سوی ضرورت انتخاب رقم مناسب گندم 

هدایت نمایید.
ارقام  مهم ترین  پیرامون  اطالعات  جمع آوری  برای  گروهی  یا  فردی  پژوهشی    
بخواهید  فراگیران  از  نمایید.  واگذار  تاکنون  درگذشته  منطقه  در  جو  و  گندم 
که علت ورود رقم به منطقه، مدت ماندگاری، حذف و دوام آن را از خبرگان و 

کارشناسان منطقه گردآوری، ثبت و گزارش نمایند.
  توصیه شود که از انواع ارقام با تکیه بر کشف تفاوت ها، تصاویر تهیه نموده و 
آلبوم تصویری را کامل نمایند. فرصتی دهید تا تفاوت ها را تجزیه وتحلیل نمایند.

  اجازه دهید بر ارقام موجود نقد و نظر داشته باشند و آرزو یا آرمان های خود را 
در مورد ارقام گندم و جو بیان کنند. شما نتیجه گیری و هدایت گری خود را در 

مورد اهداف اصالح کنندگان و هدف های اصالحی را داشته باشید.
گندم  کاشت  برای  را  بذری  چگونه  شما  رقم،  نوع  از  کنید: صرف نظر  پرسش    
ترجیح می دهید؟ به چه دالیل؟ اجازه دهید از دانسته های پیشین و بارش های 

مغزی استفاده ببرند.
  جمع بندی نظرات را به یک فرد یا کارگروه محول کنید.

  در پایان ضمن نمایش تصاویر یا فیلم هایی از ارقام و بذرهای مناسب، موارد تکمیلی 
یا ازقلم افتاده را اضافه کنید یا اینکه در قالب پژوهش به یک کارگروه واگذار نمایید.

تناوب زراعی گندم
  از یکی از فراگیران یا کارگروهی بخواهید تا در مورد تناوب هر آنچه می داند بیان 

کند. فردی از همان کارگروه، موارد را یادداشت کند. 
  برای تکمیل کردن مطالب به کتاب پرورش و تولید گیاهان علوفه ای، پودمان 

برنامه ریزی زراعی، ارجاع دهید.
  پرسش کنید: جایگاه گندم و جو در تناوب چگونه است؟ می توانید مدتی مثاًل 
نیم ساعت وقت در نظر بگیرید و بخواهید که در این مدت با تحقیق کتابخانه ای 
و وب گردی، مستندات خود را ارائه دهند. همراه با این تحقیق، روش تحقیق و 

فرهنگ استفاده از رسانه های دیداری و نوشتاری را آموزش دهید.
  اعالم کنید: با استفاده از نتایج تحقیق، جدول 2، 3 و 4 ساله ای را برای منطقه 

خود پر نمایند. 
  ضمن فعالیت ها، فراگیران را ارزیابی فرایندی نمایید.

و  اصالح  را  روند  و  کرده  ارزیابی  و  بررسی  را  فراگیران  پژوهشی  گزارش های    
هدایت نمایید.
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تعیین تاریخ، عمق و روش های کاشت گندم
  قبل از شروع مباحث نظری این توانمندی، فراگیران را موظف نمایید که مروری 

بر کتاب کاشت گیاهان زراعی در پایه یازدهم داشته باشند.
   به هر کارگروه پرسش های زیر را تحویل داده و از آنها بخواهید به صورت گروهی حتی 
با استفاده از کتاب یازدهم یا سایر منابع به پرسش ها، پاسخ دهند. فرصت کافی را در 
نظر بگیرید. هیچ نیازی نیست در فضای کالس این جلسه تشکیل شود. آزادی عمل 
قائل شوید تا در محدوده تعیین شده در کتابخانه، محوطه یا خانه این کار را انجام دهند.

پرسش ها:
   چه عواملی زمان کاشت را تعیین می کنند؟ چگونه؟

   در منطقه شما زمان مناسب کاشت گندم و جو چه موقع است؟ چرا؟
   عمق کاشت به چه عواملی بستگی دارد؟ چگونه؟

   عمق مناسب کاشت گندم و جو در منطقه شما در زراعت آبی و دیم چه مقدار 
است؟ چرا؟

ارائه  یا  به رسم شکل  به چه روش هایی می توان کاشت؟  را  زراعی     بذر گیاهان 
تصویر نشان دهید. موارد کاربر، محاسن و معایب هریک را در زیر شکل بنویسید.

   در منطقه شما گندم و جو را به چه روش هایی کشت می کنند؟ دالیل رواج این 
روش ها، چیست؟

   پاسخ ها را بررسی و موارد فراموش شده و یا ویژه گندم و جو را ترجیحاً با نمایش 
تصاویر مناسب یا با انجام گردش علمی در سطح مزرعه و منطقه، آموزش داده 

و کامل بفرمایید.
   برای بازدید از هجانگار و بررسی سالمت و آماده به کار بودن ماشین های کارنده، 
واحدهای  و  با کارگزاران  کافی.  و آب  اختصاص زمین  بذر،  و  تهیه کود و سم 
مربوطه هماهنگی کرده و به فراگیران برای آمادگی های الزم اطالع رسانی کنید. 

   ماشین ها را وارسی، تنظیم و آماده به کار نمایید.
   برای تحویل گرفتن و آماده کردن نهاده های مصرف، ملزومات ضروری، ابزارها و 

وسایل کار و کمک های اولیه، برنامه ریزی کرده و تقسیم کار نمایید. 

کاشت گندم و جو
محل آموزش: مزرعه هنرستان کشاورزی

موارد پیشنهادی
   کار را با نام خداوند شروع کنید.

عنوان  روزانه،  درس  طرح  مطابق  کارگاهی  کالس  آغازین  مقدمات  از     پس 
هدفمندسازی، را به خوبی تفهیم کنید.
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   از فراگیران بخواهید در کارگروه خود متشکل و توسط سرگروه برای نوبت بندی بین 
گروه ها، تأمین ابزار، وسایل، مواد و ملزومات، تقسیم کار بین اعضا... تصمیم گیری نمایند.

   مطابق شرح عملیات کتاب و دانسته های پیشین در کتاب کاشت عملیات کاشت 
را مدیریت نمایید.

   ضمن فعالیت کاشت در قالب کاربرگ فهرست وارسی، که پیشتر آماده کرده اید، 
ارزشیابی فردی و گروهی انجام دهید.

   قبل از کار، ضمن کار و پس از کار به توجهات زیست محیطی، اصول ارگونومیکی، 
فنی، ایمنی و بهداشتی با حساسیت و دقت توجه کرده و رعایت آن را الزامی 

کنید به ترتیبی که در فراگیران نهادینه یا عادی شود.
   سایر فعالیت های اعم اجرایی، پژوهشی، تکالیف در قالب راهبردهای یاددهی ـ 
یادگیری )گفت وگو، تفکرات...( را به طور مستمر و قاعده مند بررسی و اعالم کنید 

یا فرصتی برای ارائه یا دفاع فراگیران قائل شوید.

توصیه های تحقیقاتی برای کاشت گندم در اقلیم های مختلف کشور

روش کاشت پیشنهادی به ترتیب اولویتمناطقاقلیمردیف

سرد1

آذربایجان غربی، اردبیل، کردستان، 
همدان، مرکزی، قزوین، زنجان، 

خراسان شمالی، چهارمحال بختیاری، 
کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، اصفهان، 

کرمان، شمال فارس

الف( کاشت با بذرهای خطی کار متداول )برای مثال و 
به ترتیب اولویت: خطی کارهای تاکا، همدانی و هاسیا(

با کمبینات رائو مجهز به سیکلونیلر )برای  ب( کاشت 
مثال کمبینات رائو(

گرم وخشک2

خراسان جنوبی، شمال سیستان و 
بلوچستان، شمال خوزستان، مرکز 

فارس، جنوب کرمان، ایالم، سمنان، 
جنوب و جنوب غربی خراسان رضوی

الف( کاشت با بذرهای بی خاک ورزی )کاشت مستقیم( 
)برای مثال بذرکار گاسپاردو(

به  و  مثال  )برای  متداول  خطی کارهای  با  کاشت  ب( 
ترتیب اولویت: خطی کارهای تاکا و هاسیا(

)برای  به سیکلونیلر  رائو مجهز  با کمبینات  کاشت  ج( 
مثال کمبینات رائو(

گرم ومرطوب3
جنوب خوزستان، جنوب کرمان، 

جنوب سیستان و بلوچستان، 
بوشهر، هرمزگان، جنوب فارس

الف( کاشت با بذرکارهای خطی کار متداول )برای مثال 
و به ترتیب اولویت: خطی کارهای  همدانی و هاسیا(

ب( کاشت روی پشته )سه یا چهار ردیفه( )برای مثال 
خطی کار همدانی(

ج( کاشت با بذرکارهای بی خاک ورزی )کاشت مستقیم(

گلستان، مازندران، گیالنبارانی4

الف( کاشت با بذرکارهای خطی کار متداول )برای مثال 
و به ترتیب اولویت: خطی کارهای تاکا و همدانی(

)کاشت  بی خاک ورزی  بذرکارهای  با  کاشت  ب( 
مستقیم( )برای مثال بذرکار بالدان(
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ارزشیابی مرحله کاشت گندم یا جو 

مراحل کار
شرایط عملكرد

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

استانداردنتایج ممكن
نمره)شاخص ها/داوری/نمره دهی(

قپان )ترازو(، زمین زراعی، کاشت گندم
خطی کار، بذر گندم

باالتر از حد 
انتظار

انتخاب رقم تعیین مقدار بذر مصرفی، تعیین 
تاریخ کاشت، انتخاب ماشین کاشت، تنظیم 
کاشت،  عملیات  اجرای  کاشت،  ماشین 

تحلیل دالیل انتخاب روش کاشت

3

در حد انتظار
انتخاب رقم تعیین مقدار بذر مصرفی، تعیین 
تاریخ کاشت، انتخاب ماشین کاشت، تنظیم 

ماشین کاشت، اجرای عملیات کاشت
2

پایین تر از حد 
1عدم کاشت مناسب بذر گندم در زمین زراعیانتظار

برای تکمیل چک لیست ارزشیابی مربوط به هر فعالیت یا مرحله کاری، از شاخص های تعیین شده در 
ارزشیابی مرحله کاری مربوطه استفاده نمایید. توجه به این نکته بسیار مهم است که هر چه موارد 
سنجش در چک لیست ریزتر باشد ارزشیابی دقیق تر خواهد بود. همچنین برای تعیین سطح نمره 
ارزشیابی )1، 2 و یا 3( با مشخص شدن درصد شاخص های درست برای هر مرحله کاری انجام می شود 

)کمتر از 60 درصد نمره یک، از 60 درصد تا 84 درصد نمره دو، بیش از 84 درصد نمره سه(. 

نام هنرجو

نمونه چک لیست ارزشیابی شایستگی های فنی مرحله کاری: کاشت گندم و جو
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راهنمای آموزش مرحله کاری: آبیاری و کود دهی 
مزرعه گندم و جو

توصیه های موردنیاز به هنر جویان قبل از انجام این مرحله کاری
روش  از  استفاده  روش  بهترین  آبیاری  تجهیزات  محدودیت  نداشتن  صورت  در 
آبیاری  روش  از  استفاده  صورت  در  اما  است.  تیپ(  )نوار  قطره ای  نواری  آبیاری 
سطحی )ثقلی( بهتر است از روش کاشت در پشته های عریض استفاده شود. این 

کار موجب افزایش عملکرد و صرفه جویی در مصرف آب آبیاری می شود.
خاک آب گندم یا جو )آبیاری اول( سبک انجام شود به گونه ای که اطمینان حاصل 
شود که خاک تاکمی بیش از عمق کاشت بذر مرطوب شده است. آبیاری سنگین 

در این نوبت موجب هدر رفت آب می شود.
مدت زمان آبیاری در هر نوبت به اندازه ای باشد که فقط کمی بیشتر از منطقه ریشه 
گیاه )با توجه به عمق توسعه ریشه در هر مرحله از رشد( خیس شود. این کار از 

طریق اندازه گیری عمق ریشه در هر نوبت آبیاری عملی است.
آبیاری در مرحله طویل شدن ساقه ها تا ظهور برگ پرچم و مرحله گرده افشانی 
تا زمان پر شدن دانه ها به طور منظم و دقیق انجام شود و هیچ تنشی در این دو 

مرحله به گیاه وارد نشود.
گندم در مرحله جوانه زنی و قبل از چند برگی شدن مقاومت بیشتری به تنش های 

خشکی دارد. این مقاومت با تشکیل اولین برگ به مقدار زیادی کاهش می یابد. 
اثرات  پنجه زنی  تا مرحله  نسبی(  )به طور  در گندم  تنش های خشکی  به طورکلی 

شدیدی ندارند.
در سایر مراحل رشد گندم )به جز مراحل طویل شدن ساقه تا ظهور برگ پرچم و 
همچنین مرحله پر شدن دانه ها( می توان 25 درصد آب موردنیاز گیاه را کم کرد. 
محصول  کیفی  خصوصیات  افزایش  و  آب  مصرف  در  صرفه جویی  سبب  امر  این 

می گردد.
در هیچ مرحله ای از رشد گندم نبایستی کاهش آب موردنیاز گیاه از 40 درصد 

بیشتر شود.
توصیه شود در صورت استفاده از روش آبیاری فاریی برای انتقال آب از نهرها به 

داخل فاروها از سیفون استفاده شود.
در روش آبیاری فارو وقتی آب به انتهای فارو رسید مقدار آب ورودی به فارو نصف شود.
در خاک های سبک با روش آبیاری فارو طول فاروها حداکثر 80 متر در نظر گرفته شود.
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تعیین مراحل و روش های آبیاری
یا واحد سمعي و بصري، سایت  امکانات نمایشي  با  محل آموزش: کالس درس 

رایانه با امکانات دسترسی به اینترنت، کتابخانه

موارد پیشنهادی
   درس را با نام خداوند شروع کنید.

   پس از مقدمات آغازین کالس مطابق طرح درس روزانه عنوان هدفمندسازی، 
موضوعات اصلی و جزئی )مراحل حساس نیاز گیاه به آب، روش های آبیاری( را 

در برد لیست کنید.
   از فراگیران بخواهید دانسته ها و تجربیات خود را در مورد نقش آب و اهمیت آن 
در حیات و زراعت، نظام ها، قواعد و روش های آبیاری، بیان کنند. فرصتی فراهم 

کنید تا شکل شماره 13 کتاب را تحلیل نمایند.
   پژوهش فردی یا کارگروهی تعیین کنید تا در مورد آبیاری گندم و جو در منطقه 
)زمان، مقدار، دفعات، تنش ها، باورها، سنت ها و...( اطالعات جمع آوری گردد. 

فرصت و شرایط ارائه پژوهش به صورت درس گروهی فراهم کنید.
   با توجه پیش آموخته ها فراگیران در این گونه مراحل اصاًل نیاز به تشریح اصول 
صرفاً  شما  و  کنند  اظهار  و  بیابند  خود  فراگیران  دهید  اجازه  نیست،  مبانی  و 
اظهارات نادرست یا مغفول را اصالح و یادآوری کنید. در صورت امکان فرصتی 

فراهم کنید که بیان و نظر مصوب کارگروه، اجرایی شود.
را  یافته ها  ارائه  شرایط  و  زمان  کرده،  مدیریت  را  کتاب  در     پژوهش طرح شده 

برنامه ریزی کنید. 
   طرح پرسش: آبیاری به چه روش هایی انجام می شود؟ نام انواع روش ها را در برد 
درج کنید. توضیح و تشریح هر روش را اعم از رایج در منطقه یا موجود در منابع 
را به یک کارگروه واگذار نمایید. سفارش کنید که اظهارات با سند و تصویر و 
ترجیحاً فیلم باشد. اجازه دهید فراگیران خود بیابند و اظهار کنند و شما صرفاً 

اظهارات نادرست یا مغفول را اصالح و یادآوری کنید.
   به تدریج ارزیابی عملکرد کارگروه ها ازجمله در مورد فعالیت های پژوهشی را به 
کارگروه ها واگذار نمایید. شما بیشتر نقش ارزشیاب، ناظر، هدایت گر، اصالح گر و 
درنهایت داور را داشته باشید. توجه کنید که ارزیابی و داوری شما باید بر اساس 
شاخصه هایی باشد که در نمون برگ های فهرست وارسی برای هر فعالیت ازجمله 
اختیار  در  می تواند  تدوین شده  مفاد  باشد.  و...  پژوهش  ارائه  پژوهش،  فعالیت 

فراگیران هم قرار گیرد.   
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آبیاری
محل آموزش: مزرعه زراعت گندم هنرستان کشاورزی

موارد پیشنهادی
   کار را با نام خداوند شروع کنید.

عنوان  روزانه،  درس  طرح  مطابق  کارگاهی  کالس  آغازین  مقدمات  از     پس 
هدفمندسازی )آبیاری( را به خوبی تفهیم کنید.

   از فراگیران بخواهید در کارگروه خود متشکل و توسط سرگروه برای نوبت بندی 
اعضا... بین  تقسیم کار  ملزومات،  و  مواد  وسایل،  ابزار،  تأمین  گروه ها،  بین 

تصمیم گیری نمایند.
   مطابق شرح عملیات کتاب و دانسته های پیشین در کتاب کاشت حبوبات پایه 
دهم، و پودمان آبیاری پایه دوازدهم، عملیات آبیاری را هماهنگی و مدیریت نمایید. 
می گردد،  منتهی  آموزشی  و  اداری  زمان  از  به خارج  آبیاری  ادامه  درصورتی که 

هماهنگی با سایر بخش ها، ازجمله فراگیران و اولیای آن فراموش نشود.
   ضمن فعالیت آبیاری، در قالب کار برگ فهرست وارسی، که پیشتر آماده کرده اید، 

ارزشیابی فردی و گروهی را انجام دهید.
   قبل از کار، ضمن کار و پس از کار به توجهات زیست محیطی )فرسایش آبی، 
)فشار  ارگونومیکی  اصول  روش های سطحی...(،  در  نایلون  به جای  بقایا  کاربرد 
به زانو و کمر...(، فنی )سرعت حرکت آب، مقدار نفوذ، مدت آبیاری، پراکنش 
یا توزیع متوازن آب...(، ایمنی، بهداشتی و اخالق حرفه ای )رعایت نوبت بندی، 
حفظ شئونات کالس کارگاهی...( با حساسیت و دقت توجه کرده و رعایت آن را 

الزامی کنید به ترتیبی که در فراگیران نهادینه یا عادی شود.

تعیین زمان، روش و مقدار مصرف کود در گندم و جو
یا واحد سمعي و بصري، سایت  امکانات نمایشي  با  محل آموزش: کالس درس 

رایانه با امکانات دسترسی به اینترنت، کتابخانه
موارد پیشنهادی

   درس را بانام خداوند شروع کنید.
یادآوری  جهت  روزانه،  درس  طرح  با  مطابق  کالس،  آغازین  مقدمات  از     پس 
مفاهیم و پیوستگی موضوع با پیش آموخته ها)کتاب مراقبت و نگهداری گیاهان 
زراعی پایه یازدهم پودمان تقویت گیاهان زراعی(، لیست از پرسش هایی چون 
» کود سرک چیست؟«، » چرا مصرف کود سرک ضروری است؟«، » کمبود انواع 
کودها چه عالئم و عوارضی دارند؟«، » زمان یا زمان های مصرف کود سرک در 

گیاهان چگونه تعیین می شود؟«... را بر روی برد بنویسید.
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   هر کارگروه را با وقت معین، مسئول اداره کالس پیرامون یک پرسش نمایید. از 
هر کارگروه بخواهید ضمن جمع بندی نظرات، موارد فراموش شده را هم بیفزایند. 
در صورت درخواست فرصت برای مطالعه و سرکشی به منابع، چنین فرصتی 

برای تمام گروه های درخواست کننده قائل شوید.
   برای پیدا کردن مصادیق عینی یا شواهد اجرایی پیرامون هریک از موضوعات 
به طور خاص در مورد گندم و جو، تحقیق و بازدید طراحی کنید. در تحقیق ها: 
مقدار  مصرف،  روش های  آماده سازی،  چگونگی  مصرفی،  کودهای  انواع  یا  نوع 
مصرف، زمان و دفعات مصرف،... کود سرک در زراعت گندم و جو در منطقه را 
بخواهید و سفارش کنید که در هریک از موضوعات محاسن و معایب )همانندی 
با اصول و موازین علمی و فنی( رعایت احتیاطات ایمنی، مالحظات  یا تفاوت 

زیست محیطی و موارد بهداشتی در منطقه را موردتوجه قرار دهند.
   در پایان با ارائه فیلم یا عکس هایی از مزرعه یا تک بوته های گندم و جو با تغذیه 
مناسب و غیر مناسب، از یک یا دو عنصر غذایی، مطلب را کامل کنید. پیدا کردن 
و نمایش دادن عالئم کمبود و بیش بود سایر عناصر غذایی در بوته های گندم و 

جو را از منابع معتبر به فراگیران واگذار نمایید. 
   برای پیدا کردن مصادیق کمبود و بیش بود عناصر غذایی در مزرعه گندم و جو 
واحد آموزشی یا مزارع مجاور، برنامه ریزی و هماهنگی نمایید. در این فرایند اجازه 

دهید ابتدا فراگیران اقدام کنند و شما نقش رد یا تایید کننده را داشته باشید.
   نمودار )1( در مبحث گفت وگو این واحد هدفمندی را مدیریت کرده و فراگیران 

را به نتیجه گیری هدایت کنید. 

مصرف کود در زراعت گندم 
محل آموزش: مزرعه زراعت گندم هنرستان کشاورزی 

موارد پیشنهادی
   کار را بانام خداوند شروع کنید.

عنوان  روزانه،  درس  طرح  مطابق  کارگاهی  کالس  آغازین  مقدمات  از     پس 
هدفمندسازی )مصرف کود سرک در زراعت گندم( را به خوبی تفهیم کنید.

   از فراگیران بخواهید در کارگروه خود متشکل و توسط سرگروه برای نوبت بندی 
 ... اعضا  بین  تقسیم کار  و  ملزومات  و  مواد  وسایل،  ابزار،  تأمین  گروها،  بین 

تصمیم گیری نمایند. روش مصرف را شما تعیین و الزام به رعایت آن نمایید.
   برای گروه هایی که نوبت کود دهی یا محلول پاشی در این جلسه به آنها نمی رسد، 

برنامه ریزی کرده تا وقت آنها هدر نرود. 
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   فراگیران را براي حضور در کارگاه ماشین های کشاورزي آماده نمایید. )توصیه به 
داشتن لباس و کفش مناسب کار، همراه داشتن نوشت افزار و تجهیزات گرفتن 

عکس یا تهیه فیلم،...( 
   همراه هنرجویان اعضای کارگروه، به محل نگهداري ماشین های کشاورزي وارد شوید.

احتمالي،  عیب های  رفع  سالمت،  ارزیابي  به  اقدام  که  بخواهید  فراگیران     از 
سرویس و آماده بکار نمودن تراکتور و ماشین( برحسب مورد کود کار، کودپاش، 

محلول پاش(، اتصال و کالیبره کردن ماشین های کوددهی نمایند. 
ایمني، فني، زیست محیطی،  به رعایت اصولي  را     در ضمن کار توجه فراگیران 
بهداشتي و ارگونومیکي جلب کرده و یادداشت برداری و گرفتن عکس یا فیلم 
بلکه  باشند  بیننده  فقط  نباید  فراگیران  شرایطي   هیچ  در  نمایید.  یادآوري  را 
باید کاماًل عامل بوده و هنرآموز و استادکار صرفاً راهنمایي نموده و از خطاها و 

خطرات احتمالي، پیشگیري خواهند کرد.
   ضمن هدایت، نظارت و وارسي، ارزشیابي فرایندي را در قالب نمون برگ های 
)آماده سازی  مختلف  مراحل  در  را  کرده اید  آماده  پیش تر  که  وارسي  فهرست 

ماشین، نصب و انتقال، کالیبراسیون، ضمن کار...( انجام دهید. 
سرویس  محیطی،  بهداشت  شخصي،  نظافت  چون  اقداماتی  مرحله  پایان     در 

ماشین ها و بازگرداندن ابزار و وسایل را رصد کرده و ارزیابی نمایید. 

توجه ازآنجایی که این عملیات به صورت های مختلف )کود کاری، کودپاشی و محلول پاشی( 
برای عناصر پرمصرف و کم مصرف ممكن است الزم به انجام باشد و همچنین عملیات 
اغلب نیاز به تكرار دارد لذا ضمن تفهیم موضوع و برنامه ریزی اجرایی عملیات، ترتیبی 
اتخاذ کنید که تمام فراگیران فرصت کاربست تمامی روش ها را در تمامی مراحل رشد و 

نمو گندم و جو را تجربه کرده و کارآزموده شوند.
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کنترل علف های هرز گندم 
محل آموزش: کالس درس با امکانات نمایشي یا واحد سمعي و بصري، آزمایشگاه، مزرعه

موارد پیشنهادی
   درس را بانام خداوند شروع کنید.

   پس از مقدمات شروع درس مطابق طرح درس روزانه، با طرح پرسشي همانند: 
چگونه مي توان مانع از ورود و گسترش علف هاي هرز به مزرعه گندم و جو شد؟ 

شروع کنید.
   خود یا فردي به انتخاب شما، پاسخ ها را روی تخته لیست کند. فرصتی قائل 
از کتاب مراقبت گیاهان زراعی در پایه  تا پودمان کنترل علف های هرز  شوید 

یازدهم را مروری نمایند. 
   پاسخ ها را جمع بندی و گروه بندی کنید و به موارد تکمیلی درباره ضرورت و 

اهمیت اقدامات پیشگیرانه و کنترل های غیر شیمیایی بپردازید. 
منابع  از  ارائه سند  بازدید،  )آزمایش،  راهکارها  یا  نظرات  از  اثبات هریک     براي 

معتبر(، زمینه سازی و هماهنگي نمایید. 
از روش های مختلف پیشگیری و کنترل علف های هرز  فیلم هایی  یا  و     تصاویر 
از قبیل روش هاي زراعی، روش های مکانیکی، روش  از در زراعت گندم و جو 
فیزیکی، نمایش داده و برای مشاهده عینی و اجرای عملی آن برنامه ریزی کنید. 

در برنامه ریزی، به مشارکت کارگروه بیشتر اهمیت بدهید.
   از کارگروه ها بخواهید برای اقدامات پیشگیرانه و کنترلی در مزرعه فعلی و زمینی 
که در آینده به زیر کشت گندم و جو خواهد رفت )اعم از آیش یا زیر کشت گیاه 
دیگر(،طرح و برنامه اجرایی ارائه دهند. پس از بررسی طرح و در صورت لزوم 
اصالح و تکمیل آن، در فراهم نمودن مقدمات اجرای طرح،همکاری و هماهنگی 
نمایید. )ابزار وسایل موردنیاز، زمان و مدت اجرا، محل و روش اجرا، تقسیم کارها، 

تعداد دفعات و فواصل زمان..(. 
و کنترل علف های هرز  پیشگیری  اجرای عملیات غیر شیمیایی در  فرایند     در 
قالب  در  را  کارگروه ها  اقدامات  داوري،  و  هدایت  نظارت،  ضمن  جو،  و  گندم 

نمون برگ فهرست وارسي که پیش تر آن را تدوین کرده اید، ارزشیابي نمایید. 

موضوع کنترل شیمیایی علف های هرز مزرعه گندم و جو را در کالس طرح 
کنید.

شیمیایی  کنترل  مبانی  و  اصول  آموخته ها،  پیش  به  توجه  با  بخواهید     ابتدا 
علف های هرز، نکات ایمنی و زیست محیطی توسط یک کارگروه ارائه شود.

   اگر نیاز به فرصت داشتند، فرصت کافی قائل شوید.
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   به کارگروه های دیگر پژوهش هایی مانند: انواع علف کش های مصرفی در مزرعه 
گندم و جو منطقه، زمان و روش های مصرف علف کش ها در زراعت گندم و جو 

منطقه،.... واگذار نمایید. زمان و روش ارائه یافته های پژوهشی را یادآور شوید.
   در پایان جلسه مروری بر پیش آموخته ها و ارائه یافته پژوهشی، موارد خاصی گندم 

و جو را بیان کنید. 
   به تمام کارگروه ها، جمع آوری، شناسایی، خشک کردن و نگهداری علف های هرز 
مزرعه گندم و جو را یادآوری کرده و وظیفه کنید که کلکسیون گیاهان هرز را 

کامل کنند. 
   برای کنترل شیمیایی علف های هرز گندم و جو، برنامه ریزی و هماهنگی نمایید 

)تعیین نوع و مقدار سم، سفرش خرید، نوع ماشین، زمان آبیاری...(
نمایید  آماده  را  کارگروه ها  کشاورزي،  ماشین هاي  واحد  در  حضور     براي 

)نوبت بندی، توصیه های ضروري...( 
   به واحد ماشین هاي کشاورزي وارد شوید. عملیات بررسي سالمت، رفع عیب با 
عیوب احتمالي، آماده به کار کردن تراکتور و سم پاش را به مرحله اجرا بگذارید.

   عملیات واسنجي، تهیه محلول سمي و سم پاشی را به همان ترتیبي که پیش تر 
آموخته اند را به مرحله اجرا بگذارید. وسعت عملیات به وسعت مزرعه کارگروه ها 

بستگی دارد. 
ایمني، فني، زیست محیطی،  به رعایت اصولي  را     در ضمن کار توجه فراگیران 
بهداشتي و ارگونومیکي جلب کرده و یادداشت برداری و گرفتن عکس یا فیلم را 

یادآوري نمایید. 
   ضمن هدایت، نظارت و وارسي، ارزشیابي فرایندي را در قالب نمون برگ های فهرست 
وارسي که به همین منظور پیش تر آماده یا تدوین نموده اید را انجام دهید. بدیهي 
است که کلیه فراگیران به نوبت و تفکیک کلیه عملیات ذکرشده را انجام خواهند داد 

و هر کارگروه در کارپوشه خود دراین ارتباط چک لیست هایی خواهد داشت.

توجه برای  است،  تكرار  چند  همچنین  و  روش  چند  دارای  عملیات  این  ازآنجایی که 
اجرای روش ها و تكرارها، برنامه ریزی نمایید. 
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ارزشیابی مرحله نگهداری مزرعه گندم )آبیاري و کود دهي،کنترل علف های هرز(
ارزشیابی مرحله ای

مراحل کار
شرایط عملكرد

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

استانداردنتایج ممكن
نمره)شاخص ها/داوری/نمره دهی(

آبیاری، کوددهی، 
مزرعه  نگهداری 
و  جو  و  گندم 
علف های  کنترل 

ز هر

مزرعه گندم یا جو، 
تچهیزات آبیاری، کود، 

کودپاش، هرباریم 
علف های هرز، سمپاش به 

سموم علف کش

باالتر از حد 
انتظار

تعیین زمان و روش آبیاری، اجرای عملیات 
آبیاری، تعیین نوع و مقدار و زمان و روش 
مزرعه  هرز  علف های  شناسایی  کوددهی 
گندم یا جو، عملیات سم پاشی برای کنترل 
انتخاب  دالیل  استدالل  هرز،  علف های 
یا جو از مزرعه گندم  نگهداری  روش های 

3

در حد انتظار

تعیین زمان و روش آبیاری، اجرای عملیات 
آبیاری، تعیین نوع و مقدار و زمان و روش 
مزرعه  هرز  علف های  شناسایی  کوددهی 
گندم یا جو، عملیات سم پاشی برای کنترل 

علف های هرز

2

پایین تر از حد 
1عدم نگهداری درست از مزرعه گندم یا جوانتظار

برای تکمیل چک لیست ارزشیابی مربوط به هر فعالیت یا مرحله کاری، از شاخص های تعیین شده 
هر چه  که  است  مهم  بسیار  نکته  این  به  توجه  نمایید.  استفاده  مربوطه  کاری  مرحله  ارزشیابی  در 
موارد سنجش در چک لیست ریزتر باشد ارزشیابی دقیق تر خواهد بود. همچنین برای تعیین سطح 
نمره ارزشیابی )1، 2 و یا 3( با مشخص شدن درصد شاخص های درست برای هر مرحله کاری انجام 
می شود )کمتر از 60 درصد نمره یک، از 60 درصد تا 84 درصد نمره دو، بیش از 84 درصد نمره سه(. 
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نام هنرجو

نمونه چک لیست ارزشیابی شایستگی های فنی مرحله کاری: نگهداری مزرعه گندم
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بیماری ها  و  آفات  کنترل  کاری:  مرحله  آموزش  راهنمای 
گندم و جو

توصیه های موردنیاز به هنرجویان قبل از انجام این مرحله کاری
زمان شروع و مدت پایش

از  ناشی  اقتصادی  آنها، خسارت  کنترل  و  بیماری ها  و  آفات  زودهنگام  تشخیص 
و  آفات  ظهور  زمان بندی  مزرعه،  پایش  تقویم های  می  رساند.  حداقل  به  را  آنها 
بیماری های آن را نشان می دهد. پایش پیوسته و منظم مزارع بسیار مهم است زیرا 
دینامیک جمعیت آفات و مقدار بیماری ها و علف های هرز می تواند به سرعت تغییر 
پیدا کند. از آنجایی که تراکم بوتۀ بهینه برای رسیدن به عملکردهای خوب نقش 
حیاتی دارد، ظرف 2ـ1 هفته بعد از سبز شدن، مزرعه باید مورد ارزیابی قرار گیرد. 

در اوایل فصل رشد، پایش مزرعه می تواند به صورت هفتگی انجام شود.
با نزدیک شدن به آستانۀ کنترل، نظیر زمان استفاده از یک علف کش بعد از سبز 
شدن یا یک قارچ کش، ممکن است به پایش روزانه نیاز باشد )تا مناسب ترین زمان 
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سم پاشی را از دست ندهیم(. در طول دورۀ داشت و تحت شرایط عادی، پایش ها 
دو هفته یک بار کافی خواهد بود. به خاطر داشته باشید که برخی آفات و بیماری ها 
در اواخر فصل ظاهر می شوند )مثل بیماری بادزدگی فرزاریومی سنبله که بعد از 
گلدهی گندم ظاهر می شود( ممکن است ظرف چند روز به آستانۀ  کنترل برسند. 
اگر شرایط مزرعه و آب و هوا برای این آفات و بیماری ها مساعد باشد، پایش باید 

به صورت هفتگی ادامه پیدا کند.

ابزار و تجهیزات پایش
به  بیماری ها، بسته  و  آفات  نمو گیاهان و  پایش رشد و  برای  استفاده  ابزار مورد 
نوع محصول و آفت و بیماری فرق می کند. ابزار عمومی پایش مزرعه عبارت اند از:

   یک زیردستی )تخته( همراه با فرم های پایش یا یک دفترچه یادداشت
   نقشه منطقه و مزارع

   بیلچه
   چاقوی جیبی

   پاکت های کاغذی و پالستیکی برای جمع آوری نمونه
10X ذره بین )لوب( یا بزرگنمایی   

   کادر نمونه برداری
سایر وسایل مورد نیاز احتمالی عبارت اند از: عکس های هوایی مزرعه، یک دوربین 
)آفات،  شناسایی  راهنمای  برچسب،  مناسب(،  دوربین  دارای  موبایل  گوشی  )یا 
ایزوپروپیل  و  شیشه ای  ویال های  حشره گیری،  تور  هرز(،  علف های  و  بیماری ها 
الکل )برای نمونه برداری از حشرات(، کارت های چسبناک یا تله برای حشرات، یک 

دستگاه GPS )یا گوشی های مجهز به GPS( و...

مراحل اصلی پایش
1  طراحی پایش ها: بسته به هدف، پایش را می توان به صورت منظم و یا نامنظم 
برای  و  موجود  آلودگی های  مقدار  تعیین  به  معموالً  منظم  پایش  داد.  انجام 
در  می کند؛  کمک  قرنطینه ای(  )اهداف  جدید  بیماری های  انتشار  پیگیری 
جهت  )غالباً  بیماری ها  واقعی  مقدار  ارزیابی  برای  نامنظم  پایش های  حالی که 

برنامه ریزی برای برنامه های کنترلی( در مزرعه انجام می شود.
در طراحی یک پایش، نخستین نکتۀ ضروری تعیین هدف هاست. سپس می توان 
و محیط  و...(  انتشار  نحوۀ  ویروالنس،  تکثیر،  )نرخ  بیمارگر  ویژگی های  اساس  بر 

)فیزیکی و شیمیایی( برنامۀ بازدیدها را مشخص نمود.
دو سیستم اصلی برای پایش وجود دارد که مستلزم استفاده از واحدهای متحرک 
)بازدیدکننده که در میان چند منطقه و مزارع آنها حرکت می کند( یا واحدهای 
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داشته  گسترده ای  جغرافیایی  پراکنش  می توانند  که  تله  خزانه های  )مثل  ثابت 
در  باید  انتخاب سیستم  و  است  معایبی  و  مزایا  دارای  هر سیستم  است.  باشند( 
راستای به حداقل رساندن معایب برای رسیدن به اهداف مشخص انجام گیرد. یکی 
از روش های معمول، تلفیق دو سیستم است. روشن است که هرچه اهداف گسترده تر 
با اعتبار کمتری  انجام پایش نیز دشوارتر خواهد بود و ممکن است داده ها  باشد، 

جمع آوری گردد بنابراین ضرورت اهداف مشخص و روشن پایش مشخص می شود.
   نمونه برداری طبقه بندی شده مثل نمونه برداری از 10 مزرعۀ گندم به ازای یک 

مزرعۀ جو یا نمونه برداری از مزارع گندم با 10 برابر مزارع جو.
   نمونه برداری هدف دار مثل انجام ارزیابی تنها از مزارع تکثیری )تولید بذر(.

تصادفی،  نمونه برداری  اما  می شود  استفاده  خاص  اهداف  برای  آخر  روش  سه  از 
شایع ترین روش مورد استفاده است. علت این امر این است که بیماری های گیاهی 
اغلب به ندرت به صورت یکنواخت در سراسر یک مزرعه )یا منطقه یا کشور( پخش 
می شوند و بنابراین نمونه برداری تصادفی می تواند تصویر درستی از وضعیت جامعه 

تهیه نماید.
البته نمونه برداری تصادفی باید با هوشمندی انجام گردد به طوری که از نمونه برداری 
به  باید خودداری شود.  یا شناخته شده  و  یا مزارع دارای عالئم واضح  از مناطق 
)اثر  تأثیر  تحت  زیرا  کرد  نمونه برداری  مزارع  حاشیه های  از  نباید  مثال،  عنوان 
حاشیه ای( قرار می گیرند و امار ثبت شده در این نقاط، انعکاس درستی از وضعیت 

واقعی مزرعه نیست.
یکی از نکات ضروری در نمونه برداری تصادفی، کادراندازی است. کادرها ابزارهایی 
مربعی یا دایره ای شکل هستند که معموالً از جنس چوب یا پالستیک بوده و ابعاد 
مشخص نظیر 0/5 × 0/5 یا 1 × 1 متر دارند. هنگام نمونه برداری، باید 20 متر از 
حاشیۀ مزرعه به طرف داخل حرکت کرد و سپس کادر را به صورت تصادفی پرتاب 
نمود یا بعد از برداشتن چند قدم به صورت تصادفی، کادر را روی بوته های مقابل 
خود قرار داد و اقدام به یادداشت برداری از وضعیت بوته های موجود در کادر نمود.

منطقه،  )کشور،  آماری  جامعۀ  مستقل  واحدهای  تمام  پایش  نمونه برداری:   2
مزرعه، بوته یا اندام های گیاهی( تقریباً غیرممکن است؛ بنابراین به سیستم هایی 
نیاز داریم که براساس آنها بتوان مقدار واقعی بیماری در مزرعه را با دقت باال و 

استفاده از چند بازدید تخمین زد.
از داخل یک جمعیت  چنین سیستم هایی مستلزم نمونه برداری )برداشتن نمونه 
روش  نوع  پنج  عادی  به طور  هستند.  جامعه(  کل  تخمین  برای  آن  از  استفاده  و 

نمونه برداری مورد استفاده قرار می گیرد:
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)براساس  کیلومتر   10 یا   6 هر  در  مزارع  ارزیابی  مثاًل  تصادفی:     نمونه برداری 
کیلومترشمار خودرو( و در هر مزرعه یا کادراندازی تصادفی در نقاط مختلف آن.

و  آلودگی  سابقه  با  مناطقی  مزارع  در  ارزیابی  برای  غیرتصادفی:     نمونه برداری 
پیدا  بروز  مزرعه  در  لکه ای  به صورت  که  بیماری هایی  و  آفات  از  نمونه برداری 

می کنند )مانند شته روسی و پوسیدگی های طوقه و ریشه(.
   نمونه برداری منطقه ای: مثل یادداشت برداری از تمام مزارع یک منطقۀ مشخص.

در مورد محصوالت و یا کشت ردیفی، پس از حذف خطوط حاشیه ای، می توان 
تمام طول کرت یا بخشی از آن را به صورت تصادفی و الگوی یکنواخت برای تمام 
کرت ها، مورد ارزیابی قرار داد. توصیه می شود در مورد غالت دانه ریز، حداقل سه یا 
چهار خط کاشت برای هر کرت در نظر گرفته شود تا پس از حذف خطوط کناری 

)به عنوان حاشیه(، ارزیابی از یک یا دو خط میانی صورت گیرد.
بدین صورت  انجام است.  قابل  نیز در داخل یک کرت  از تک بوته ها  نمونه برداری 
که برای رعایت اصل تصادفی بودن، قبل از ظهور عالئم بیماری، تعداد حداقل 10 
بوته در نقاط مختلف کرت با استفاده از نخ های رنگی )ترجیحاً قرمزرنگ( یا یک 
قرار  ارزیابی  مورد  و سپس  روغنی( عالمت گذاری شده  کاغذ  )از جنس  برچسب 
می گیرند. بسته به نوع بیماری، برای ارزیابی این بوته های انتخاب شده نیز می توان 
تمام برگ ها، برگ پرچم )F(، برگ F و ماقبل پرچم )F-1( و یا سنبله را مورد 

ارزیابی قرار داد.
به طور عادی، هزینۀ نمونه برداری به دقت و اعتبار مورد نیاز برای داده ها بستگی 
دارد؛ بنابراین اقتصادی ترین نمونه، کوچک ترین نمونه ای است که میزان دقت و 

اعتبار تعریف شده را ایجاد می نماید.

چند  در  توقف  و  مزرعه  یک  در  زدن  قدم  مستلزم  پایش  نمونه برداری:  تعداد 
نقطه برای ثبت مشاهدات است. تعداد نقاط نمونه برداری در یک مزرعه بستگی به 
عواملی نظیر وسعت مزرعه، نوع محصول، نوع آفت و... دارد. در رابطه با تعدا مناسب 
نمونه ها، مطالب متنوع و گاهی متقاضی در صنایع ارائه شده است. به عنوان مثال، 
مزارع با وسعت بیشتر از 16 هکتار باید به چند واحد کوچک تر 16 هکتاری تقسیم 
شوند. منابع دیگری بر عدد 10 تأکید داشته اند؛ بدین معنی که تعداد نمونه ها در 
هر مزرعه را بدون اشاره به وسعت مزرعه و سایر ویژگی های یاد شده، 10 عدد در 
بررسی جمعیت علف های هرز  نظر می گیرند. مین پاشی و همکاران )1391( در 
مزارع گندم کشور، یا بررسی منابع معتبر علمی، دو روش را برای انتخاب تعداد 
استاندارد  کرده اند.  ارائه  مزرعه  هر  در  نمونه ها  تعداد  و  شهرستان  هر  در  مزارع 

انتخاب تعداد مزارع بر اساس وسعت مزارع شهرستان عبارت است از:
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تعدا مزارع مورد ارزیابیسطح زیر کشت گندم در هر شهرستان )هكتار(

کمتر از 500
1000ـ500

5000ـ1000
10000ـ5000
15000ـ10000
30000ـ15000
60000ـ30000
بیش از 60000

2
3
4
6
8
11
15

به ازای هر 1000 هکتار یک مزرعه 
به عدد 15 اضافه شود

نظر گرفته  در  مزرعه، سه سطح  نیاز در هر  مورد  نمونه های  تعداد  انتخاب  برای 
می شود: مزارع 5 هکتاری )5 نمونه(، مزارع 6 تا 15 هکتاری )9 نمونه( و مزارع 

بیش از 16 هکتار )13 نمونه(.

هكتار:   16 از  بیش  مزارع 
دو  همانند  نمونه برداری  روش 
مورد قبلی است. اما فاصله های 
اولیه 60 متر و تعداد نمونه ها 

13 عدد می باشد:

الف( مزارع یک تا 5 هكتاری: 
مطابق شکل زیر، یک گوشه از 
از آن  و  انتخاب کرده  را  مزرعه 
نقطه 20 قدم به موازات یکی از 
سپس  می کنیم.  حرکت  اضالع 
با تشکیل یک زاویۀ 90 درجه، 
20 قدم به داخل مزرعه حرکت 
را  نمونه برداری  اولین  نموده، 
براساس  انجام می دهیم. سپس 
را  نقطه  پنج   ،w حرف  شکل 
و  می کنیم  انتخاب  آن  روی 
متوالی 20  نقطۀ  دو  هر  فاصلۀ 

قدم خواهد بود.



40

ـ  1 هکتاری است  ب( مزارع 5 تا 15 هكتاری: روش نمونه برداری همانند مزارع 5  
اما فاصله های اولیه 40 متر و تعداد نمونه ها 9 عدد می باشد.

الگوی نمونه برداری: پایش اقدامی بسیار مهم است زیرا در ایجاد درک بهتری از 
وضعیت بیماری ها در مزرعه و تصمیم گیری مناسب تر برای کنترل آنها به ما کمک 
می کند. روش های زیادی برای نمونه برداری از مزرعه گندم وجود دارد، اما یکی از 
نکات مشترک همۀ آنها این است که از نمونه برداری در حاشیۀ مزرعه  و یا از داخل 
خودرو باید جداً خودداری نمود، زیرا این کار باعث می شود که تصویر درستی از 
وضعیت مزرعه تهیه نشود. مهم ترین الگوی نمونه برداری مزرعه شامل لوزی شکل 
)A(، ضربدری یا X شکل )B(، سه خط اریب )C( و wشکل یا زیگزاگ )D( است 

که در شکل زیر ارائه شده است.

A B C D

مهم ترین الگوهای نمونه برداری در مزارع
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کنترل آفات
بصری،  و  سمعی  واحد  یا  نمایشی  امكانات  با  درس  کالس  آموزش:  محل 

آزمایشگاه، مزرعه
موارد پیشنهادی

   درس را بانام خداوند شروع کنید.
   پس از مقدمات شروع درس مطابق طرح درس روزانه، با طرح پرسشي همانند: 
چگونه می توان مانع از ورود و گسترش آفات به مزرعه گندم و جو شد؟ شروع کنید.

   خود یا فردي به انتخاب شما، پاسخ ها را روی تخته لیست کند. فرصتی قائل 
شوید تا پودمان کنترل آفات از کتاب مراقبت گیاهان زراعی در پایه یازدهم را 

مروری نمایند. 
   پاسخ ها را جمع بندی و گروه بندی کنید. موارد تکمیل درباره ضرورت و اهمیت 

اقدامات پیش گیرانه و کنترل های غیر شیمیایی ارائه نمایید. 
منابع  از  ارائه سند  بازدید،  )آزمایش،  راهکارها  یا  نظرات  از  اثبات هریک     براي 
معتبر(، زمینه سازی و هماهنگي نمایید. مشاهده عالئم یا نشانه های خسارات، 

تخم ریزی، مرحله رشدی،.... در این مرحله بایستی به عین نمایش داده شود.
   تصاویر و یا فیلم هایی از روش های مختلف پیشگیری و کنترل آفات در زراعت 
گندم و جو از قبیل روش های زراعی، مکانیکی، فیزیکی، روانی، تلفیقی... نمایش 
داده و برای مشاهده عینی و اجرای عملی آن برنامه ریزی کنید. در برنامه ریزی، 

به مشارکت کارگروه بیشتر اهمیت بدهید.
   از کارگروه ها بخواهید برای اقدامات پیشگیرانه و کنترلی در مزرعه فعلی و زمینی که 
در آینده به زیر کشت گندم و جو خواهد رفت )اعم از آیش یا زیر کشت گیاه دیگر(، 
طرح و برنامه اجرایی ارائه دهند. پس از بررسی طرح و در صورت لزوم اصالح و تکمیل 
آن، در فراهم نمودن مقدمات اجرای طرح،همکاری و هماهنگی نمایید. )ابزار وسایل 
موردنیاز، زمان و مدت اجرا، محل و روش اجرا، تقسیم کارها، تعداد دفعات و فواصل 

زمان..(. مقایسه با شاهد می تواند یادگیری را عمق بیشتری ببخشد. 
   در فرایند اجرای عملیات غیر شیمیایی در پیشگیری و کنترل آفات گندم و جو، 
ضمن نظارت، هدایت و داوري، اقدامات کارگروه ها را در قالب نمون برگ فهرست 

وارسي که پیش تر آن را تدوین کرده اید، ارزشیابي نمایید. 

موضوع کنترل شیمیایی آفات مزرعه گندم و جو را در کالس طرح کنید.
   ابتدا بخواهید با توجه به پیش آموخته ها، اصول و مبانی کنترل شیمیایی آفات، 

نکات ایمنی و زیست محیطی توسط یک کارگروه ارائه شود.
   اگر نیاز به فرصت داشتند، فرصت کافی قائل شوید.
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مزارع  در  رایج  یا  غالب  آفات  انواع  مانند:  پژوهش هایی  دیگر  کارگروه های     به 
گندم و جو منطقه، آفت کش های مصرفی در مزرعه گندم و جو منطقه، زمان و 
روش های مصرف و مقدار مصرف آفت کش ها در زراعت گندم و جو منطقه،.... 

واگذار نمایید. زمان و روش ارائه یافته های پژوهشی را یادآور شوید.
   در پایان جلسه مروری بر پیش آموخته ها و ارائه یافته پژوهشی، خاص گندم و 

جو را بیان کنید. 
   به تمام کارگروه ها، جمع آوری، شناسایی، اتاله یا ثابت کردن و نگهداری آفات 
مزرعه گندم و جو را یادآوری کرده و وظیفه کنید که کلکسیون حشره شناسی 
و آفات را کامل کنند. در شناسایی، زیست شناسی و رفتار شناسی آفات غالب یا 

رایج منطقه فراگیران را کمک کنید.
   برای کنترل شیمیایی آفات گندم و جو، برنامه ریزی و هماهنگی نمایید )تعیین 

نوع و مقدار سم، سفارش خرید، نوع ماشین(
   براي حضور در واحد ماشین های کشاورزي، کارگروه ها را آماده نمایید )نوبت بندی، 

توصیه های ضروري...( 
   به واحد ماشین های کشاورزي وارد شوید. عملیات بررسي سالمت، رفع عیب با 
عیوب احتمالي، آماده به کار کردن تراکتور و سم پاش را به مرحله اجرا بگذارید.

   عملیات واسنجي، تهیه محلول سمي و سم پاشی را به همان ترتیبي که پیش تر 
آموخته اند را به مرحله اجرا بگذارید. وسعت عملیات به وسعت مزرعه کارگروه ها 

و تنوع آفات، بستگی دارد. 
ایمني، فني، زیست محیطی،  به رعایت اصولي  را     در ضمن کار توجه فراگیران 
بهداشتي و ارگونومیکي جلب کرده و یادداشت برداری و گرفتن عکس یا فیلم را 

یادآوري نمایید. 
   ضمن هدایت، نظارت و وارسي، ارزشیابي فرایندي را در قالب نمون برگ های فهرست 
وارسي که به همین منظور پیش تر آماده یا تدوین نموده اید را انجام دهید. بدیهي 
است که کلیه فراگیران به نوبت و تفکیک کلیه عملیات ذکرشده را انجام خواهند داد 

و هر کارگروه در کارپوشه خود دراین ارتباط چک لیست هایی خواهد داشت.

ازآنجایی که این عملیات دارای چند روش و همچنین چند تکرار است، برای توجه
اجرای روش ها و تکرارها، برنامه ریزی نمایید. 
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ارزشیابی مرحله کنترل آفات و بیماری ها گندم و جو

مراحل کار
شرایط عملكرد

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

استانداردنتایج ممكن
نمره)شاخص ها/داوری/نمره دهی(

کنترل آفات و 
بیماری ها

مزرعه گندم یا جو، 
سم پاش جعبه کلکسیون 

آفات و بیماری ها، 
سم های کنترل آفات و 

بیماری های گندم

باالتر از حد 
انتظار

در  خسارت زا  بیماری  و  آفات  شناسایی 
پایش  جو،  یا  گندم  رشد  مختلف  مراحل 
بیماری های  و  آفات  کنترل  برای  مزرعه 
آفات  کنترل  عملیات  اجرای  جو،  و  گندم 
و بیماری های گندم و جو، اجرای عملیات 
کنترل آفات و بیماری ها، تحلیل و استدالل 
کنترل های بیولوژیکی و اهمیت آن در تولید 

سالم غذای 

3

در حد انتظار

در  خسارت زا  بیماری  و  آفات  شناسایی 
پایش  جو،  یا  گندم  رشد  مختلف  مراحل 
بیماری های  و  آفات  کنترل  برای  مزرعه 
آفات  کنترل  عملیات  اجرای  جو،  و  گندم 
و بیماری های گندم و جو، اجرای عملیات 

بیماری ها و  آفات  کنترل 

2

پایین تر از حد 
1عدم کنترل مناسب آفات و بیماری هاانتظار

از  کاری،  مرحله  یا  فعالیت  هر  به  مربوط  ارزشیابی  چک لیست  تکمیل  برای 
شاخص های تعیین شده در ارزشیابی مرحله کاری مربوطه استفاده نمایید. توجه 
به این نکته بسیار مهم است که هر چه موارد سنجش در چک لیست ریزتر باشد 
ارزشیابی )1، 2  نمره  تعیین سطح  برای  بود. همچنین  ارزشیابی دقیق تر خواهد 
و یا 3( با مشخص شدن درصد شاخص های درست برای هر مرحله کاری انجام 
می شود )کمتر از 60 درصد نمره یک، از 60 درصد تا 84 درصد نمره دو، بیش از 

84 درصد نمره سه(. 
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نام هنرجو

نمونه چک لیست ارزشیابی شایستگی های فنی مرحله کاری: کنترل آفات و بیماری ها گندم و جو
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ارزشیابی شایستگی پرورش گندم و جو

شرح کار:
1ـ عملیات قبل از شخم 2ـ خاک ورزي اولیه مزرعه 3ـ خاک ورزي ثانویه 4ـ تهیه و آماده سازي بذر 5  ـ انجام عملیات کاشت بذر 

گندم و جو 6  ـ انجام آبیاري 7ـ کود دهي 8  ـ کنترل علف هاي هرز 9ـ کنترل آفات 10ـ کنترل بیماري ها

استاندارد عملكرد: 
آماده سازی بستر کاشت گندم را با استفاده از ماشین های تهیه زمین )با روش های مناسب برای جلوگیری از هدر رفت آب و 
فرسایش خاک( انجام داده، سپس عملیات کاشت را انجام دهد. در مراحل مختلف رشد نیز تا زمان برداشت مراقبت های مورد نیاز 

را انجام دهد. )مساحت 2 هکتار برای 4 گروه 4 نفره(

شاخص ها:
1ـ تعیین درصد رطوبت خاک، تعیین ویژگي هاي فیزیکي و شیمیایي خاک در مشاوره با کارشناسان، پخش کود دامي و کودهاي 

پایه احتمالي
2ـ انتخاب و تنظیم ادوات خاک ورزي اولیه، اجراي عملیات شخم

3ـ انتخاب و تنظیم ادوات خاک ورزي ثانویه، اجراي عملیات خاک ورزي ثانویه
4ـ انتخاب رقم، تعیین مقدار بذر مصرفي

5ـ انتخاب روش کاشت، انتخاب ماشین هاي کاشت، تنظیم ماشین هاي کاشت، اجراي عملیات کاشت
6ـ تعیین زمان و روش آبیاري، اجراي عملیات آبیاري

7ـ تعیین نوع و مقدار کودهاي سرک، تعیین زمان و روش کوددهي سرک، انجام عملیات کوددهي
8ـ شناسایي نوع علف هاي هرز مزرعه،اجراي عملیات کنترل علف هاي هرز

9ـ شناسایي نوع آفت مزرعه، تعیین روش و زمان کنترل آفات، اجراي عملیات کنترل آفات
10ـ پایش مزرعه براي کنترل بیماري خاص در مراحل مختلف رشد، تشخیص نوع بیماري، تعیین زمان و روش کنترل بیماري، 

اجراي عملیات کنترل بیماري

شرایط انجام کار:
2 هکتار زمین زراعی براي 16 نفر 

ابزار و تجهیزات:  
تراکتور از انواع رایج در کشور )حداقل 75 اسب بخار( ـ ادوات شخم ـ ماشین هاي خاک ورزي، ماشین هاي کاشت، بذر گندم و جو، 

مواد و ملزومات مصرفي )قارچ کش،.....(ـ ماشین هاي سم پاش ـ وسایل و تجهیزات آبیاري ـ کود هاي معدني و آلي

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف
1آماده سازی بستر کشت گندم و جو1
2کاشت گندم و جو2
2نگهداری مزرعه گندم )آبیاري و کود دهي،کنترل علف های هرز(3
1کنترل علف های هرز، آفات و بیماری ها4

و  زیست محیطی  توجهات  بهداشت،  ایمنی،  غیرفنی،  شایستگی های 
نگرش: با استفاده از لوازم ایمنی کار و رعایت نکات زیست محیطی و با در نظر 
گرفتن استفاده بهینه از منابع به ویژه آب کشت کار گندم یا جو را انجام دهید.

2

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

امروزه تأمین غذای سالم، کافی و باکیفیت برای جمعیت در حال افزایش در شرایطی 
که منابع در دسترس برای تولیدات کشاورزی روند کاهشی دارد به عنوان چالشی 
مهم در مقابل ما قرار دارد. تولید پایدار محصوالت کشاورزی و تأمین امنیت غذایی 
با حداقل تأثیر ضرر زیست محیطی و آسیب به اکوسیستم ها و تنوع زیستی، دغدغه 
جدی جامعه جهانی محسوب می شود. این دغدغه در حوزه محصوالت استراتژیک 
مانند برنج نمود بیشتری دارد. برنج غذای اصلی بیش از نیمی از مردم جهان است و 
نقش بارزی در تغذیه، درآمد و اشتغال زایی مردم جهان، ازجمله کشور ما دارد. این 
در حالی است که تأثیر مخرب روند تغییرات اقلیمی و کمبود آب به عنوان مهم ترین 

عامل کاهش ظرفیت تولید برنج در دنیا و تهدیدکننده توان تأمین غذا است.
از عوامل  منابع طبیعی،  و سایر  منابع آب وخاک  از  بهینه  بهره برداری  و  حفاظت 
توسعه پایدار هستند. ضرورت حفاظت و استفاده مناسب از این عوامل در تولید 
محصوالت استراتژیک مانند برنج در کشوری مانند کشور ما که با چالش های جدی 
این  به  روزافزون  نیاز  و  منابع آب وخاک  و کیفیت  فزایندهای در حفظ کمیت  و 
منابع روبه رو است، دوچندان می باشد. عالوه بر موارد باال توجه ویژه به جنبه های 

زیست محیطی در تولید برنج نیز باید مدنظر قرار گیرد. 
پایداری تولید و تأمین نیاز داخلی برنج یکی از اهداف مهم و تأثیرگذار در تداوم 

برنامه خوداتکایی و اقتصاد مقاومتی برنج است.
بنابراین با توجه به نقش شما هنرآموزان در آموزش مدیریت مصرف نهاده ها در اراضی 
شالیزار، حفظ کیفیت منابع آب وخاک، جلوگیری از تخریب محیط زیست در کنار 
پایداری تولید، اهمیت تأمین نیاز داخلی برنج و همچنین عملیاتی نمودن یافته های 
تحقیقاتی در عرصه تولید و انتقال دستاوردهای تحقیقاتی به هنرجویان این رشته، 
می توانید در ارتقای تولید منطقی این محصول در داخل کشور گام مؤثری را بردارید.
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خالصه اصول حاکم بر الگوی کشت پیشنهادی تا افق 1405 )معاونت امور زراعی وزارت 
جهاد کشاورزی تیرماه 97(

برنج :
بر اساس سیاست های وزارت متبوع و با توجه به محدودیت منابع آبی و ضرورت استفاده بهینه از آن در 
تولید محصوالت راهبردی کم آب بر، در این طرح سطحی معادل 170 هزار هكتار برنج از سایر استان ها 

حذف و برنامه کشت صرفًا برای دو استان گیالن و مازندران در نظر گرفته شده است، بر همین اساس :
   میانگین سه ساله سطح زیر کشت برنج کشور 629 هزار هكتار بوده که در پایان برنامه ششم به 463 

هزار هكتار و در افق 1405 به 469 هزار هكتار با احتساب کشت مجدد افزایش خواهد یافت.
برنامه ششم و 2/85  پایان  به 2/4 میلیون تن در  پایه  از 3054 تن در سال  تولید شلتوک  میزان    

میلیون تن در سال افق خواهد رسید.
  میانگین عملكرد از 4848 کیلوگرم در هكتار به 5279 کیلوگرم در هكتار در پایان برنامه ششم و به 

6086 در سال افق خواهد رسید.
  سطح کشت مجدد برنج از 33 هزار هكتار به 37 هزار هكتار در پایان برنامه ششم و 43 هزار هكتار 

در سال افق خواهد رسید.
  سطح پرورش راتون از 92 هزار هكتار در سال پایه به 108 هزار هكتار در پایان برنامه ششم و 133 

هزار هكتار در سال افق خواهد رسید.
  سطح زیر کشت ارقام پر محصول از 60 هزار هكتار در ابتدای برنامه به 93 هزار هكتار در پایان برنامه 

ششم و 179 هزار هكتار در سال افق خواهد رسید.
  سطح زیر کشت ارقام محلی از 345 هزار هكتار در سال پایه به 246هزار هكتار در سال افق خواهد 

رسید.

سطوح جایگزین برنج با سایر محصوالت                    واحد : هكتار

آفتابگردان سویا کنجد پنبه ارزن چغندر 
علوفه ای

سورگوم 
علوفه ای

سورگوم 
دانه ای کینوآ

متوسط 
سطح زیر 
کشت برنج 

در طی 
سال های

 93ـ94و95

20000 65500 36500 18600 5100 1000 12000 3300 8000 170000
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* میانگین سه ساله سطح زیر کشت برنج کشور به جز گیالن و مازندران معادل 170 هزار هكتار بوده 
که در طی سال های برنامه محصوالت مذکور در اقلیم های مختلف جایگزین کشت برنج خواهد شد.

سال پایه میانگین سه ساله کل کشور بوده و برنامه پیش بینی شده صرفًا مربوط به دو استان گیالن 
و مازندران است.

جدول سطح، تولید و عملكرد برنج تا افق 1405       واحد:هزار هكتارـ هزارتن ـ کیلوگرم/هكتار

سال عنوان
13981399140014011402140314041405پایه

75/6828590939497100100سطح

166/4228251/6281/6307/6327354386/4400/5تولید

219927862961312933083482365138654006عملکرد

تولید نشا:
توصیه های کاربردی به هنرجویان قبل از انجام این مرحله کاری:

   شرایط انتخاب محل خزانه و احداث آن به صورت شمالی ـ جنوبی
   توصیه های فنی در مورد مسائل مربوط به آماده سازی بذر برای کشت در خزانه

   استفاده از علف کش )تیوبنکارپ یا بوتاکلر( حدود 3 تا 5 روز قبل از بذرپاشی
   پس از طی شدن زمان استفاده از علف کش تخلیه آب و دست کشیدن در سطح 

بستر و اندکی هوادهی به بذرپاشی یکنواخت بذرهای جوانه دار اشاره گردد.
   چنانچه به هر دلیلی قبل از بذرپاشی در خزانه اقدامات الزم برای کنترل سورف 
از دست رفت دو تا سه هفته بعد از بذرپاشی )هنگامی که سورف دو تا سه برگی 

شد( با استفاده از علف کش پروپانیل اقدام شود.
   اشاره به نکات فنی برای پوشش دار کردن خزانه

   معرفی آفات مهم خزانه برنج مانند مگس خزانه برنج و روش های کنترل آنها
   توصیه های فنی برای تعیین زمان انتقال نشا به زمین اصلی

   توصیه های فنی و مقایسه ای تولید نشا با استفاده از جعبه
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راهنمای آموزش مرحله کاری : تولید نشا

پاشیدن یكنواخت بذر جوانه دار در بستر خزانه

گام اول: مرحله کاری را به دقت مطالعه کرده و بر اساس آن، جدول هایی همانند 
به  را  آنها  به موقع  تهیه  برای  الزم  هماهنگی  سپس  کرده  تکمیل  و  طراحی  زیر 

عمل آورید.

لیست ابزار، وسایل، تجهیزات و ماشین های موردنیاز برای مرحله کاری تولید نشا

نام وسیله/ابزار/ ردیف
وسیله/ردیفتعدادمشخصاتماشین نام 

تعدادمشخصاتابزار/ ماشین

1

2

000

در تاریخ..../..../..... هماهنگی های الزم انجام شد تا عملیات در تاریخ....../...../..... انجام شود.

   با توجه به استاندارد فضا، فضاهای موردنیاز برای تحقق اهداف این مرحله کاری 
به  توجه  با  و  کرده  مشخص  را  گلخانه،...(  زمین،  کارگاه،  آزمایشگاه،  )کالس، 
شرایط واحد آموزشی برای تأمین یا جایگزین ها، برنامه ریزی و هماهنگی نمایید.
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لیست انواع فضاها )کالس، سایت، سمعی و بصری، زمین، گلخانه،کارگاه، آزمایشگاه( 
موردنیاز برای مرحله کاری تولید نشا 

فضای ردیف نوع 
موردنیاز

مدت موردنیازویژگی ها )امكانات، وسعت..(هدف )منظور(

1

2

000

در تاریخ..../..../..... هماهنگی های الزم انجام شد تا عملیات در تاریخ....../...../..... انجام شود.

   آماده کردن فهرست مواد موردنیاز)کود، سم، بذر، آب، سوخت، روغن و مواد روان 
کننده، مایعات بهداشتی...( با مشخص نمودن مقدار، نوع و یا سایر مشخصات الزم، 
این فهرست با توجه به شرایط واحد آموزشی برای تأمین یا جایگزینی، در موقع 

مناسب، برای برنامه ریزی و هماهنگی تهیه می گردد.

مایعات  کننده،  روان  مواد  و  روغن  سوخت،  آب،  بذر،  سم،  )کود،  مواد  انواع  لیست 
نشا  تولید  کاری  مرحله  برای  موردنیاز  بهداشتی...( 

مقدارمشخصاتهدف )منظور(نوع مادهردیف

در تاریخ..../..../..... هماهنگی های الزم انجام شد تا عملیات در تاریخ....../...../..... انجام شود.

اقلیمی و واقعیت و  بر اساس شرایط  را  گام دوم: نمون برگ طرح درس روزانه 
امکانات منطقه برای این مرحله کاری کامل کنید. 

اجرای تدریس در چهارچوب طرح درس کلی باشد و هرگونه تغییر بایستی برای 
روزانه  درس  طرح  برابر  کالس  ادامه  و  شروع  گردد.  تبیین  به روشنی  فراگیران 
وقت شناسی،  انضباط،  و  نظم  مانند،  فنی  غیر  شایستگی های  به این ترتیب  باشد. 

برنامه ریزی... به طور عملی آموزش داده می شود.
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نمون برگ طرح درس روزانه برای مرحله کاری تولید نشا که تمام جنبه های محتوایی و اجرایی با جامعیت 
و واقع نگری در آن دیده می شود.

نام و نام خانوادگی طراح:                             موضوع درس: تولید نشامشخصات کلی
نام درس:پرورش غالت و گیاهان صنعتی      زمان تدریس:     دقیقه  

پایه تدریس: دوازدهم                                  تاریخ تدریس:            شماره جلسه: 

ایجاد توانایی در تولید نشاهدف کلی درس

اهداف جزئی و رفتاری

 انتظار می رود هنرجو در پایان این درس بتواند:
1ـ رقم مناسب را انتخاب کند. 2ـ نوع خزانه و مکان آن تعیین کند. 3ـ مقدار بذر مصرفی و مساحت 
خزانه را با توجه به مساحت زمین اصلی تعیین کند. 4ـ زمین خزانه را برای بذرپاشی آماده کند. 
ـ    بذر مرغوب را تهیه کند. 6ـ بذر را برای کاشت آماده کند. 7ـ در خزانه بذرپاشی کند. 8ـ در جعبه  5

نشا تولید کند. 9ـ پوشش سطح خزانه را انجام دهد. 10ـ از خزانه مراقبت کند. 

روش تدریس: 
همیاری از نوع تیمی و......

چیدمان کالس یا نوبت بندی در عملیات: 
...................................

پیش تر تهیه و هماهنگی شده است  و به طور خاص.........موارد نیاز

......................... اقدامات قبل از تدریس

پرسش های ارزشیابی 
تشخیصی:

1ـ .....................................

2ـ .....................................

3ـ .....................................

پرسش های  انگیزشی 
آغازین در هر مبحث

1ـ به نظر شما عمده عوامل محدودکننده توسعه کشت برنج کدم اند؟ 
2ـ آیا تمام نیاز کشور به برنج از تولیدات داخلی است؟

3ـ ..................................... 

موضوع ها و ریز عنوان های این جلسه: اهمیت کشت برنج، گیاه شناسی برنج، روش های کشت،ارائه محتوی نظری
.............................................

پرسش ها مربوط به محتوی نظری درس در فرایند تدریس: 1ـ چند روز پس از بذرپاشی و به ارزشیابی تكوینی
چه مدت آب کرت ها را خالی می کنند؟ چرا؟ 2ـ .........................................

انجام فعالیت های 
عملی 

تولید  از آن 4ـ  نگهداري  و  بذرپاشي در خزانه  بذر 3ـ  آماده سازی  آماده سازی زمین خزانه 2ـ  1ـ 
در جعبه نشاء 

ارزشیابی فرایندی در 
قالب چک لیست 

 چک لیست فعالیت: 
1ـ آماده سازی زمین خزانه 2ـ آماده سازی بذر 3ـ بذرپاشي در خزانه و نگهداري از آن 4ـ تهیه و 
آماده کردن مواد بستری جعبه ها 5ـ تولید نشاء در جعبه 6ـ اداره خزانه در طول مدت پرورش نشا

جمع بندی و خالصه 
درس

بهتراست خالصه درس در هر نوبت به یک کارگروه محول شود.ابتدا توسط سرگروه کارگروه خالصه 
مطالب جلسه مرور شود و تمام اعضای گروه پاسخگوی پرسش های احتمالی باشند.
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واگذاری جمع آوری اطالعات: در مورد به روز کردن آمار سطح زیر کاشت، تولید 
و عملکرد برنج، ترجمه شکل 1، ....

زمان ارائه تكالیف واگذاری:
 روز....................ساعت.....................برای گروه های............... تعیین شد.

برنامه ریزی جهت تكرار عملیات: در جدولی همانند جدول زیر عملیات های 
کارگاهی مورد نیاز را مشخص و به اطالع مسئوالن هنرستان برسانید.

زمان عملیاتمحل عملیاتنام کارگروهنام عملیات

آبیاری خزانه / آبپاشی جعبه ها

کنترل دمای خزانه

مصرف کود سرک

رصد کردن سالمت پوشش و هوادهی

تهیه مخلوط بستر جعبه نشا

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

تعیین تكالیف/ پژوهش: مزایا و معایب روش های کشت مستقیم و نشائي برنج، 
کاهش یا افزایش طول ریشه به طول جوانه در فرایند جوانه زنی برنج، 

یاد  با  را  عملی(  یا  )نظری  کالس  کاری،  مراحل  تمامی  همانند  سوم:  گام 
خداوند کریم شروع کنید. رویکردهای فرهنگی و تقویت باورهای دینی و ملی و 
شایستگی های غیرفنی یا اخالق مدارانه را همانند و حتی مهم تر از شایستگی های 

فنی، مورد توجه قرار دهید. 

گام چهارم: هرچند ارزشیابی در فرایند اجرای فعالیت عملی در قالب چک لیست 
انجام می شود اما در پایان مرحله کاری بایستی جمع بندی آن انجام و در فرمت 
تمام  چک لیست های  نتایج  جمع بندی  با  یا  ارزشیابی  این  گردد.  درج  مربوطه 
فعالیت های این مرحله انجام می شود یا اینکه افزون بر آنها یک ارزشیابی نهایی با 

چک کردن کار انجام شده یا محصول نهایی صورت می گیرد. 
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ارزشیابی مرحله ای تولید نشا

مراحل کار
شرایط عملكرد )ابزار، 
مواد، تجهیزات، زمان، 

مكان و ...(

نتایج 
نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمرده دهی(ممكن

تولید نشا
زمینه خزانه یا گلخانه، 

تیلر، ریسک، ریتواتور، آب، 
جعبه نشا، بذر

باالتر 
از حد 
انتظار

انتخاب رقم، تعیین نوع خزانه، تعیین مقدار 
)در  کاشت  بذر،  آماده سازی  مصرفی،  بذر 
استدالل  نشا،  از  مراقبت  زمین(  یا  خزانه 

نشا تولید  روش  انتخاب  دالیل 

3

در حد 
انتظار

انتخاب رقم، تعیین نوع خزانه، تعیین مقدار 
)در  کاشت  بذر،  آماده سازی  مصرفی،  بذر 

خزانه یا زمین( مراقبت از نشا
2

پایین تر 
از حد 
انتظار

عدم تولید نشا مرغوب
1

برای تکمیل چک لیست ارزشیابی مربوط به هر فعالیت یا مرحله کاری، از شاخص های تعیین شده در 
ارزشیابی مرحله کاری مربوطه استفاده نمایید. توجه به این نکته بسیار مهم است که هر چه موارد 
سنجش در چک لیست ریزتر باشد ارزشیابی دقیق تر خواهد بود. همچنین برای تعیین سطح نمره 
ارزشیابی )1، 2 و یا 3( با مشخص شدن درصد موارد درست برای هر مرحله کاری انجام می شود 

)کمتر از 60 درصد نمره یک، از 60 درصد تا 84 درصد نمره دو، بیش از 84 درصد نمره سه(. 

نام هنرجو

نمونه چک لیست ارزشیابی شایستگی های فنی مرحله کاری: تولید نشا
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آماده سازی زمین اصلی برای نشاکاری
توصیه های کاربردی به هنرجویان قبل از انجام این مرحله کاری:

   در شخم اول در شرایطی که خاک حالت گاو رو یا غرقابی است انجام شود بیان 
دلیل آن )در شرایط خمیری خاک حالت چسبندگی باالیی دارد( از زبان هنرجو 
به یادگیری آن دوام می بخشد. بهتر است زمان شخم اول را به بهار موکول نکنیم.

   بیان اهداف اصلی از انجام شخم دوم )پادلینگ( یعنی خرد کردن کلوخه های 
ناشی از اجرای شخم اول، مخلوط کردن بقایای گیاهی و کودها با خاک و ایجاد 
سطحی نسبتاً هموار در مقایسه با شخم اول و زمان انجام آن )یک تا دو هفته 

قبل از نشاکاری( با درک و درستی انجام کار کمک می کند.
اهمیت  و  اهداف شخم سوم و چگونگی  و  زمان  انتخاب  برای  فنی     توصیه های 

تسطیح زمین اصلی بر درستی انجام کار بسیار مؤثر خواهد بود.
   پس از شخم سوم و تسطیح زمین اصلی مطابق توصیه کارشناسان که هنرجویان 
با پرس وجو و مشاوره دریافت کرده اند اقدام به پخش علف کش و کود پایه کرده 

و اقدامات الزم را انجام دهند.

راهنمای آموزش مرحله کاری: آماده سازی 
زمین اصلی برای نشاکاری

گام های اول: را با پر کردن نمون برگ های همانند مرحله کاری تولید نشا بردارید 
تأیید  به  و  نیاز(  و مواد مورد  لیست تجهیزات، فضا  نمون برگ های  پر کردن  )با 

برسانید و هماهنگی های الزم را انجام دهید. 

اقلیمی و واقعیت و  بر اساس شرایط  را  گام دوم: نمون برگ طرح درس روزانه 
امکانات منطقه برای این مرحله کاری کامل کنید. اجرای تدریس در چهارچوب 
طرح درس کلی باشد و هرگونه تغییر بایستی برای فراگیران به روشنی تبیین گردد. 
شایستگی های  به این ترتیب  باشد.  روزانه  درس  طرح  برابر  کالس  ادامه  و  شروع 
آموزش  عملی  برنامه ریزی....به طور  وقت شناسی،  انضباط،  و  نظم  مانند،  غیرفنی 

داده می شود.
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و  محتوایی  جنبه های  تمام  که  اصلی  زمین  آماده سازی  کاری  مرحله  برای  روزانه  درس  طرح  برگ  نمون 
می شود. دیده  آن  در  واقع نگری  و  جامعیت  با  اجرایی 

نام و نام خانوادگی طراح:                        موضوع درس: آماده سازی زمین اصلی برنجمشخصات کلی
نام درس:پرورش غالت و گیاهان صنعتی   زمان تدریس:      دقیقه  

پایه تدریس: دوازدهم                           تاریخ تدریس:           شماره جلسه: 

ایجاد توانایی در آماده کردن زمین اصلی درکشت برنجهدف کلی درس

اهداف جزئی و 
رفتاری

 انتظار می رود هنرجو در پایان این درس بتواند:
1ـ تعیین ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک 2ـ تعیین مقدار و پخش کودهای پایه)آلی و 
شیمیایی( 3ـ تعیین زمان شخم اولیه 4ـ انتخاب و تنظیم ادوات خاکورزی 5ـ اجرای شخم 
اولیه 6ـ تعیین زمان شخم های تکمیلی 7ـ اجرای عملیات پادیلینگ، تسطیح و کرت بندی

روش تدریس: 
همیاری از نوع تیمی 

و.........

چیدمان کالس یا نوبت بندی در عملیات: 
...................................

پیش تر تهیه و هماهنگی شده است  و به طور خاص.........موارد نیاز

 اقدامات قبل از 
تدریس

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

پرسش های ارزشیابی 
تشخیصی:

1ـ در چه شرایط به زمین کشت، زمین اصلی می گویند.
2ـ کارکرد تیلر به چه ترتیبی است.

3ـ 

پرسش های  
انگیزشی آغازین در 

هر مبحث

1ـ کشت مستقیم و نشایی چه تفاوت هایی باهم دارند؟ 
2ـ در چه شرایطی کشت مستقیم ترجیح دارد؟ چرا؟

کود ارائه محتوی نظری کردن،  هموار  تکمیلی،  شخم  اولیه،  این جلسه: شخم  عنوان های  ریز  و  موضوع ها 
علف کش مصرف  دهی، 

برنج چه ارزشیابی تكوینی اولیه  شخم  پرسش ها مربوط به محتوی نظری درس در فرایند تدریس: 1ـ 
مشخصاتی دارد)زمان، روش، عمق...(؟ 2ـ چگونه می شود مانع از بکسوات تراکتور شد؟ 3ـ .....

انجام فعالیت های 
عملی 

آبیاری  و  دهی  کود  5ـ  تسطیح  یا  هموارسازی  4ـ  پادلینگ  3ـ  اولیه:  2ـ شخم  آبیاری  1ـ 
علف کش   ـ      مصرف  6

ارزشیابی فرایندی در 
قالب چک لیست 

چک لیست فعالیت: 
فرایند عملیات : 1ـ آبیاری 2ـ شخم اولیه: 3ـ پادلینگ 4ـ هموارسازی یا تسطیح5ـ کود دهی 

و آبیاری 6ـ مصرف علف کش  

جمع بندی و خالصه 
درس

بهتراست خالصه درس در هر نوبت به یک کارگروه محول شود. ابتدا توسط سرگروه کارگروه 
خالصه مطالب جلسه مرور شود و تمام اعضای گروه پاسخگوی پرسش های احتمالی باشند.
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واگذاری جمع آوری و اطالعات پیرامون : 
تعیین تكالیف/ پژوهش:

1  چگونگی عملکرد کشاورزان منطقه در هریک از عملیات نامبرده در آماده سازی 
زمین اصلی برنج

زمین  آماده سازی  نظری  مباحث  پیرامون  رسانه ای  و  علمی  منابع  بر  2  مروری 
اصلی برنج

3  مقدار عملکرد یا وسعت انجام کار در یک روز توسط تراکتور و تیلر و عوامل 
تعیین کننده آن

تعیین زمان ارائه تكالیف واگذاری: روز....................ساعت.....................
به  و  مشخص  را  نیاز  مورد  کارگاهی  عملیات های  عملیات:  برنامه ریزی جهت 

اطالع مسئوالن هنرستان برسانید )همانند جدول مرحله کاری تولید نشا(.
یاد  با  را  عملی(  یا  )نظری  کالس  کاری،  مراحل  تمامی  همانند  سوم:  گام 
خداوند کریم شروع کنید. رویکردهای فرهنگی و تقویت باورهای دینی و ملی و 
شایستگی های غیر فنی یا اخالق مدارانه را همانند و حتی مهم تر از شایستگی های 

فنی، موردتوجه قرار دهید. 
گام چهارم: هرچند ارزشیابی در فرایند اجرای فعالیت عملی در قالب چک لیست 
انجام می شود اما در پایان مرحله کاری بایستی جمع بندی آن انجام و در فرمت 
تمام  چک لیست های  نتایج  جمع بندی  با  یا  ارزشیابی  این  گردد.  درج  مربوطه 
فعالیت های این مرحله انجام می شود یا اینکه افزون بر آنها یک ارزشیابی نهایی با 

چک کردن کار انجام شده یا محصول نهایی صورت می گیرد. 
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ارزشیابی مرحله ای آماده سازی زمین اصلی برای نشاکاری

مراحل کار
شرایط عملكرد )ابزار، 
مواد، تجهیزات، زمان، 

مكان و ...(

نتایج 
نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمرده دهی(ممكن

آماده سازی 
زمین اصلی برای 

نشاکاری

زمین زراعی، رتیواتور 
ماله، تیلر، تراکتور 

کودهای پایه

باالتر 
از حد 
انتظار

تعیین ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک، 
پخش  کودهای پایه )آلی و شیمیایی( انتخاب 
عملیات  اجرای  خاک ورزی،  ادوات  تنظیم  و 
شخم اولیه، اجرای عملیات پارلینگ و تسطیح 
روش های  تحلیل  و  تجزیه  کرت بندی،  و 
به کارگیری شده در آماده سازی زمین اصلی

3

در حد 
انتظار

تعیین ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک، 
پخش کودهای پایه )آلی و شیمیایی( انتخاب 
عملیات  اجرای  خاک ورزی،  ادوات  تنظیم  و 
شخم اولیه، اجرای عملیات پارلینگ و تسطیح 

و کرت بندی

2

پایین تر 
از حد 
انتظار

آماده سازی نامناسب زمین اصلی
1

از  کاری،  مرحله  یا  فعالیت  هر  به  مربوط  ارزشیابی  چک لیست  تکمیل  برای 
شاخص های تعیین شده در ارزشیابی مرحله کاری مربوطه استفاده نمایید. توجه 
به این نکته بسیار مهم است که هر چه موارد سنجش در چک لیست ریزتر باشد 
ارزشیابی دقیق تر خواهد بود. همچنین برای تعیین سطح نمره ارزشیابی )1، 2 و 
یا 3( با مشخص شدن درصد موارد درست برای هر مرحله کاری انجام می شود 
از 84  نمره دو، بیش  تا 84 درصد  از 60 درصد  نمره یک،  از 60 درصد  )کمتر 

درصد نمره سه(. 
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نام 
هنرجو

نمونه چک لیست ارزشیابی شایستگی های فنی مرحله کاری: آماده سازی زمین اصلی 
برای نشاکاری
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چک لیست های تکمیل شده هر مرحله کاری را به عنوان اسناد ارزشیابی نگهداری نمایید.

کاشت نشا
توصیه های کاربردی به هنرجویان قبل از انجام این مرحله کاری:

   نشاها پس از کنده شدن باید بالفاصله به زمین اصلی منتقل و نشا شوند.
ارقام  و   20  ×20 محلی  ارقام  در  دستی  )به صورت  نشاها  بین  فاصله     تعیین 
اصالح شده و هیبرید  25× 25 با ماشین نشاکار برای ارقام محلی و کم محصول 
15× 30 و ارقام پر پنجه 20× 30 تا 18× 30(، عمق کاشت )2 تا 3 سانتی متر(، 

تعداد نشا در هر کپه )2 تا 4 عدد در ارقام محلی و برای هیبرید 1 تا 2 عدد( 
   بیان معایب و مزایای کاشت دستی و مکانیزه با ماشین نشاکار از زبان هنرجو با 

هدایت و رهبری گفتگوی کالسی
   جهت نشا با ماشین نشاکار بهتر است به صورت شرقی و غربی انجام شود.

راهنمای آموزش مرحله کاری: کاشت نشا

گام اول: گام اول را با پر کردن نمون برگ های همانند مرحله کاری تولید نشا 
بردارید )با پر کردن نمون برگ های لیست تجهیزات، فضا و مواد مورد نیاز(. و به 

تأیید برسانید و هماهنگی های الزم را انجام دهید. 
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فصل اول:  پرورش غالت

و  واقعیت  و  اقلیمی  شرایط  اساس  بر  را  روزانه  درس  طرح  برگ  نمون  دوم:  گام 
امکانات منطقه برای این مرحله کاری کامل کنید. اجرای تدریس در چهارچوب طرح 
درس کلی باشد و هرگونه تغییر بایستی برای فراگیران به روشنی تبیین گردد. شروع 
فنی  غیر  به این ترتیب شایستگی های  باشد.  روزانه  برابر طرح درس  ادامه کالس  و 
مانند، نظم و انضباط، وقت شناسی، برنامه ریزی....به طور عملی آموزش داده می شود.

نمون برگ طرح درس روزانه برای مرحله کاری کاشت نشا که تمام جنبه های محتوایی و 
اجرایی با جامعیت و واقع نگری در آن دیده می شود.

نام و نام خانوادگی طراح:                  موضوع درس: کاشت نشامشخصات کلی
نام درس:پرورش غالت و گیاهان صنعتی   زمان تدریس:     دقیقه  

پایه تدریس: دوازدهم                      تاریخ تدریس:        شماره جلسه: 

ایجاد توانایی در کاشت نشاهدف کلی درس

 1ـ زمان و روش انتقال نشا را تعیین کند. 2ـ روش کاشت را تعیین کند. 3ـ الگو یا آرایش کاشت را تعیین اهداف جزئی و رفتاری
کند. 4ـ عملیات کاشت به روش دستی و با نشا کار را انجام دهد.

روش تدریس: 
همیاری از نوع تیمی و.........

چیدمان کالس یا نوبت بندی در عملیات: 
...................................

پیش تر تهیه و هماهنگی شده است  و به طور خاص هماهنگی برای آماده به کار و تنظیم نشاکارموارد نیاز

تکلیف مروری بر پیش آموخته های مرتبط، تهیه مواد کمک آموزشی اقدامات قبل از تدریس

پرسش های ارزشیابی 
تشخیصی

تعریف نشا اهمیت و مزایای نشاکاری

پرسش های  انگیزشی 
آغازین در هر مبحث

آیا می دانید که حداکثر نیاز آبی برنج در کدام مرحله رشدی است.
آیا می دانید که زمان مصرف علف کش پس رویشی در زراعت برنج نشا شده چه زمانی است؟ 

موضوع ها و ریز عنوان های این جلسه: مراحل رشد و نمو برنج )فنولوژي(، انتقال نشا به زمین اصلي، ارائه محتوی نظری
روش های کاشت نشا )دستی، ماشینی(

ارزشیابی تكوینی
پرسش ها مربوط به محتوی نظری درس در فرایند تدریس: مراحل رشد و نمو برنج، چگونه 
تقسیم بندی می شود؟ چه زمانی و چرا قبل از کندن نشا، خزانه را آبیاری می کنند؟ چگونه برنج و 

سوروف را از یکدیگر تشخیص دادید؟

انجام فعالیت های عملی 
مقایسه مراحل مختلف رشد و نمو برنج، آبیاری خزانه، خارج کردن آب زمین اصلی، مقایسه بوته برنج 
و سوروف و لیست کردن تفاوت ها و مشابهت ها، بازدید و ارزیابی زمان نشا کنی، کندن و دسته بندی 
نشاها، کاشت نشا به روش دستی، آماده بکار و تنظیم نشاکار، نشاکاری مکانیزه، مصرف علف کش، 

آبیاری مزرعه

ارزشیابی فرایندی در 
قالب چک لیست 

 چک لیست فعالیت های نامبرده در ردیف پیشین

جمع بندی و خالصه درس
بهتراست خالصه درس در هر نوبت به یک کارگروه محول شود.ابتدا توسط سرگروه کارگروه خالصه 

مطالب جلسه مرور شود و تمام اعضای گروه پاسخگوی پرسش های احتمالی باشند.
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واگذاری جمع آوری اطالعات پیرامون : 
1  چگونگی عملکرد کشاورزان منطقه در هریک از عملیات نامبرده در این مرحله کاری

2  مروری بر منابع علمی و رسانه ای پیرامون مباحث نظری این مرحله کاری

تعیین تكالیف/ پژوهش:
با  برنج  شبیه  برگ های  باریک  سایر  و  سوروف  از  برنج  بوته  تفکیک  و  شناسایی 

توضیح و تصویر
مناسب ترین زمان کندن نشا از خزانه و انتقال آن به زمین اصلی

مزیت یا ضرورت تخلیه آب مزرعه قبل از نشاکاری

روز.............. در   .... شماره  کارگروه  واگذاری:  تكالیف  ارائه  زمان  تعیین 
ساعت............ در محل...........  

به  و  مشخص  را  نیاز  مورد  کارگاهی  عملیات های  عملیات:  برنامه ریزی جهت 
اطالع مسؤالن هنرستان برسانید )همانند جدول مرحله کاری تولید نشا(.

یاد  با  را  عملی(  یا  )نظری  کالس  کاری،  مراحل  تمامی  همانند  سوم:  گام 
خداوند کریم شروع کنید. رویکردهای فرهنگی و تقویت باورهای دینی و ملی و 
شایستگی های غیر فنی یا اخالق مدارانه را همانند و حتی مهم تر از شایستگی های 

فنی، موردتوجه قرار دهید. 
گام چهارم: ارزشیابی، هرچند ارزشیابی در فرایند اجرای فعالیت عملی در قالب 
چک لیست انجام می شود اما در پایان مرحله کاری بایستی جمع بندی آن انجام و 
در فرمت مربوطه درج گردد. این ارزشیابی یا با جمع بندی نتایج چک لیست های 
ارزشیابی  آنها یک  بر  افزون  اینکه  یا  انجام می شود  این مرحله  فعالیت های  تمام 

نهایی با چک کردن کار انجام شده یا محصول نهایی صورت می گیرد. 
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فصل اول:  پرورش غالت

ارزشیابی مرحله ای کاشت نشا

مراحل کار
شرایط عملكرد )ابزار، 
مواد، تجهیزات، زمان، 

مكان و ...(

نتایج 
نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمرده دهی(ممكن

کاشت نشا
ماشین نشاکار، 

جعبه های نشا، نشای 
برنج، مزرعه

باالتر 
از حد 
انتظار

تعیین زمان و روش انتقال نشا، تعیین روش 
کاشت، تعیین الگوی کاشت، اجرای عملیات 
روش های  انتخاب  دالیل  تحلیل  نشا،  کاشت 

به کار گرفته شده در کاشت نشا

3

در حد 
انتظار

تعیین زمان و روش انتقال نشا، تعیین روش 
کاشت، تعیین الگوی کاشت، اجرای عملیات 

کاشت نشا
2

پایین تر 
از حد 
انتظار

کاشت نامناسب نشا
1

از  کاری،  مرحله  یا  فعالیت  هر  به  مربوط  ارزشیابی  تکمیل چک لیست  برای  برای 
توجه  نمایید.  استفاده  مربوطه  کاری  مرحله  ارزشیابی  در  تعیین شده  شاخص های 
به این نکته بسیار مهم است که هر چه موارد سنجش در چک لیست ریزتر باشد 
ارزشیابی دقیق تر خواهد بود. همچنین برای تعیین سطح نمره ارزشیابی )1، 2 و یا 
3( با مشخص شدن درصد موارد درست برای هر مرحله کاری انجام می شود )کمتر از 
60 درصد نمره یک، از 60 درصد تا 84 درصد نمره دو، بیش از 84 درصد نمره سه(. 
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نام هنرجو

نمونه چک لیست ارزشیابی شایستگی های فنی مرحله کاری: کاشت نشا
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راهنمای آموزش مرحله کاری

نگهداری مزرعه برنج )آبیاری، تغذیه و کنترل علف های هرز(
گام های اول: را با پر کردن نمون برگ های همانند مرحله کاری تولید نشا بردارید)با 
پر کردن نمون برگ های لیست تجهیزات، فضا و مواد مورد نیاز(. و به تأیید برسانید و 

هماهنگی های الزم را انجام دهید. 

و  واقعیت  و  اقلیمی  شرایط  بر اساس  را  روزانه  درس  برگ طرح  نمون  گام دوم: 
امکانات منطقه برای این مرحله کاری کامل کنید. اجرای تدریس در چهارچوب 
طرح درس کلی باشد و هرگونه تغییر بایستی برای فراگیران به روشنی تبیین گردد. 
شروع و ادامه کالس برابر طرح درس روزانه باشد. به این ترتیب شایستگی های غیر 
برنامه ریزی....به طور عملی آموزش داده  انضباط، وقت شناسی،  فنی مانند، نظم و 

می شود.
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فصل اول:  پرورش غالت

نمون برگ طرح درس روزانه برای مرحله کاری آبیاری و تغذیه مزرعه برنج که تمام جنبه های محتوایی و 
اجرایی با جامعیت و واقع نگری در آن دیده می شود.

مشخصات کلی

نام و نام خانوادگی طراح:                     موضوع درس: آبیاری، تغذیه و کنترل علف های
                                                                                  هرز مزرعه برنج

نام درس:پرورش غالت و گیاهان صنعتی     زمان تدریس:      دقیقه  
پایه تدریس: دوازدهم                             تاریخ تدریس:       شماره جلسه: 

ایجاد توانایی در آبیاری، تغذیه و کنترل علف های هرز مزرعه برنجهدف کلی درس

اهداف جزئی و رفتاری

 انتظار می رود هنرجو در پایان این درس بتواند: 1ـ نمونه برداری از آب و ارسال آن به آزمایشگاه 
2ـ بررسی نتایج آزمایش آب و مقایسه آن با داده های کیفی. 3ـ برنامه آبیاری مزرعه را برای 
مراحل مختلف رشدی تدوین کند. 4ـ آب مزرعه را تنظیم و مهار نماید. 5ـ عناصر موردنیاز شالی 
را تعیین کند. 6ـ نشانه های کمبود عناصر رایج را تشخیص دهد. 7ـ کود دهی را در شالیزار انجام 
دهد. 8ـ علف های هرز مزرعه برنج را شناسایی و جمع آوری کند. 9ـ انواع روش های پیشگیری 
از ورود، گسترش و کنترل علف های هرز شالی را لیست کند 10ـ روش کنترل علف های هرز را 

تعیین کند. کنترل علف های هرز را انجام دهد.

روش تدریس: 
همیاری از نوع تیمی و.........

چیدمان کالس یا نوبت بندی در عملیات: 
...................................

پیش تر تهیه و هماهنگی شده است  و به طور خاص هماهنگی برای نوبت های آبیاری و تهیه انواع کودهاموارد نیاز

تعیین تکلیف برای مرور پیش آموخته های مرتبط، تهیه مواد کمک آموزشی،........... اقدامات قبل از تدریس

پرسش های ارزشیابی 
تشخیصی:

تعریف کود. مناسب ترین زمان مصرف کود،...........

پرسش های  انگیزشی 
آغازین در هر مبحث

آیا می دانید که حداکثر ارتفاع آب در شالی چه مقدار است؟
آیا می دانید که زمان مصرف کود در شالی به چه عواملی بستگی دارد؟

ارائه محتوی نظری
موضوع ها و ریز عنوان های این جلسه: کیفیت آب آبیاری، مدیریت مصرف آب در شالی، نظام آبیاری 
نکات در خصوص مصرف کودهاي  برخي  برنج،  برنج، عناصر موردنیاز گیاه  برحسب مرحله رشدی 
نیتروژني، نشانه های کمبود نیتروژن در برنج، کود پتاس، نشانه های کمبود فسفر، کودهای کم مصرف 

ارزشیابی تكوینی
پرسش ها مربوط به محتوی نظری درس در فرایند تدریس: آبیاری شالیزار را می بایستی چگونه 
تنظیم کرد. ضرورت مصرف هریک از انواع کودها چیست؟ عالئم........ بیان کننده چه نوع کمبودی در 

برنج است؟ 

انجام فعالیت های عملی 

1ـ تهیه نمونه آب آبیاری برای ارسال به آزمایشگاه و بررسی نتایج 2ـ سرکشی و نظارت مستمر مزرعه 
از جنبه آب و کود 3ـ لیست کردن موارد مربوط به مدیریت آب در مزرعه 4ـ تنظیم جدول حد آبیاری 
با مرحله رشدی 5ـ انجام آبیاری یا تنظیم حد آب 6ـ مشارکت در شناسایی نشانه های کمبود در مزرعه 
برنج 7ـ مشارکت در تهیه لیست کودهای موردنیاز با بررسی نتایج آزمایشگاهی و مشاوره با کارشناسان 

8ـ مصرف انواع کودهای سرک توصیه شده 9ـ کنترل علف های هرز مزرعه برنج

ارزشیابی فرایندی در قالب 
چک لیست 

 چک لیست فعالیت های نامبرده در ردیف پیشین

کارگروه جمع بندی و خالصه درس توسط سرگروه  محول شود.ابتدا  کارگروه  یک  به  نوبت  هر  در  بهتراست خالصه درس 
باشند. احتمالی  پرسش های  پاسخگوی  گروه  اعضای  تمام  و  شود  مرور  جلسه  مطالب  خالصه 
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واگذاری جمع آوری اطالعات پیرامون : 
1  چگونگی عملکرد کشاورزان منطقه در هریک از عملیات نامبرده در این مرحله کاری

2  مروری بر منابع علمی و رسانه ای پیرامون مباحث نظری این مرحله کاری

روز................. در  شماره....  کارگروه  واگذاری:  تكالیف  ارائه  زمان  تعیین 
ساعت............. در محل...........  

به  و  مشخص  را  نیاز  مورد  کارگاهی  عملیات های  عملیات:  برنامه ریزی جهت 
اطالع مسئوالن هنرستان برسانید )همانند جدول مرحله کاری تولید نشا(.

یاد  با  را  عملی(  یا  )نظری  کالس  کاری،  مراحل  تمامی  همانند  سوم:  گام 
خداوند کریم شروع کنید. رویکردهای فرهنگی و تقویت باورهای دینی و ملی و 
شایستگی های غیر فنی یا اخالق مدارانه را همانند و حتی مهم تر از شایستگی های 

فنی، موردتوجه قرار دهید. 
گام چهارم: هرچند ارزشیابی در فرایند اجرای فعالیت عملی در قالب چک لیست 
انجام می شود اما در پایان مرحله کاری بایستی جمع بندی آن انجام و در فرمت 
تمام  چک لیست های  نتایج  جمع بندی  با  یا  ارزشیابی  این  گردد.  درج  مربوطه 
فعالیت های این مرحله انجام می شود یا اینکه افزون بر آنها یک ارزشیابی نهایی با 

چک کردن کار انجام شده یا محصول نهایی صورت می گیرد. 

ارزشیابی مرحله ای آبیاری و تغذیه مزرعه برنج، کنترل علف های هرز

مراحل کار
شرایط عملكرد )ابزار، 
مواد، تجهیزات، زمان، 

مكان و ...(

نتایج 
نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمرده دهی(ممكن

نگهداری 
مزرعه برنج 
)آبیاری، 
تغذیه و 
کنترل 

علف های هرز(

مزرعه برنج، سمپاش 
انواع کودهای موردنیاز، 

آب آبیاری

باالتر از حد 
انتظار

کودهای  مقدار  و  نوع  تعیین  شالیزار،  آبیاری 
انجام  کوددهی،  روش  و  زمان  تعیین  سرک، 
عملیات کوددهی، شناسایی علف های هرز مزرعه 
برنج، اجرای عملیات کنترل علف های هرز، تحلیل 
استفاده بهینه از آب و تولید پایدار محصول برنج

3

در حد 
انتظار

آبیاری شالیزار، تعیین نوع و مقدار کودهای سرک، 
عملیات  انجام  کوددهی،  روش  و  زمان  تعیین 
کوددهی، شناسایی علف های هرز مزرعه برنج، 

اجرای عملیات کنترل علف های هرز

2

پایین تر از 
حد انتظار

نگهداری نامناسب مزرعه برنج
1
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 برای تکمیل چک لیست ارزشیابی مربوط به هر فعالیت یا مرحله کاری، از شاخص های 
تعیین شده در ارزشیابی مرحله کاری مربوطه استفاده نمایید. توجه به این نکته بسیار 
ارزشیابی دقیق تر  باشد  مهم است که هر چه موارد سنجش در چک لیست ریزتر 
خواهد بود. همچنین برای تعیین سطح نمره ارزشیابی )1، 2 و یا 3( با مشخص شدن 
درصد موارد درست برای هر مرحله کاری انجام می شود )کمتر از 60 درصد نمره 

یک، از 60 درصد تا 84 درصد نمره دو، بیش از 84 درصد نمره سه(. 

نام هنرجو

نمونه چک لیست ارزشیابی شایستگی های فنی مرحله کاری: نگهداری مزرعه برنج
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راهنمای آموزش مرحله کاری 

کنترل آفات و بیماری های مزرعه برنج
برای کنترل  پایش مزرعه  به هنرجویان در خصوص  انجام توصیه های الزم  برای 

آفات و بیماری ها به بخش کنترل آفات و بیماری های گندم مراجعه شود.
گام های اول: را با پر کردن نمون برگ های همانند مرحله کاری تولید نشا بردارید )با 
پر کردن نمون برگ های لیست تجهیزات، فضا و مواد مورد نیاز(. و به تأیید برسانید و 

هماهنگی های الزم را انجام دهید. 
اقلیمی و واقعیت و  بر اساس شرایط  را  گام دوم: نمون برگ طرح درس روزانه 
امکانات منطقه برای این مرحله کاری کامل کنید. اجرای تدریس در چهارچوب 
طرح درس کلی باشد و هرگونه تغییر بایستی برای فراگیران به روشنی تبیین گردد. 
شروع و ادامه کالس برابر طرح درس روزانه باشد. به این ترتیب شایستگی های غیر 

فنی و فنی به طور عملی آموزش داده می شود.
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نمون برگ طرح درس روزانه برای مرحله کاری کنترل آفات و بیماری های مزرعه برنج که تمام جنبه های 
محتوایی و اجرایی با جامعیت و واقع نگری در آن دیده می شود.

نام و نام خانوادگی طراح:                             موضوع درس: کنترل علف های هرز،آفات و مشخصات کلی
                                                                                        بیماری های مزرعه برنج

نام درس:پرورش غالت و گیاهان صنعتی       زمان تدریس:      دقیقه  
پایه تدریس: دوازدهم                                   تاریخ تدریس:           شماره جلسه: 

ایجاد توانایی در کنترل آفات و بیماری های مزرعه برنج: هدف کلی درس

 انتظار می رود هنرجو در پایان این درس بتواند: 1ـ انواع آفات رایج در شالی منطقه خود را جمع آوری، اهداف جزئی و رفتاری
آماده سازی یا اتاله و شناسایی نماید. 2ـ انواع روش های پیشگیری از ورود، گسترش و کنترل آفات 
شالی را لیست کند. 3ـ به روش های مختلف و متناسب با شرایط آفات شالی را مدیریت یا کنترل 
نماید. 4ـ عالئم انواع بیماری های رایج در شالی منطقه خود را جمع آوری، خشک و شناسایی نماید. 
5 ـ انواع روش های پیشگیری از ورود، گسترش و کنترل عوامل بیماری زای شالی را لیست کند. 6ـ به 

روش های مختلف و متناسب با شرایط بیماری های رایج برنج را مدیریت یا کنترل نماید. 

روش تدریس: 
همیاری از نوع تیمی و.........

چیدمان کالس یا نوبت بندی در عملیات: 
...................................

پیش تر تهیه و هماهنگی شده است  و به طور خاص هماهنگی برای استمرار نوبت و تنظیم آبیاری، موارد نیاز
تهیه انواع سموم، واسنجی......

تعیین تکلیف برای مرور پیش آموخته های مرتبط، تهیه مواد کمک آموزشی،........... اقدامات قبل از تدریس

پرسش های ارزشیابی 
تشخیصی:

تعریف سم، واسنجی، مناسب ترین زمان سم پاشی، کنترل بیولوژیکی...........

پرسش های  انگیزشی 
آغازین در هر مبحث

آیا می دانید مصرف خودسرانه سموم چه عوارضی دارد؟
آیا می دانید خرید، نگهداری و مصرف سموم در کشاورزی نیاز به مجوز دارد؟
آیا می دانید که بیشترین خسارت در منطقه شما مربوط به کدام عامل است؟

انواع آفات برنج و روش های کنترل آنها )کرم ساقه خوار برنج، کرم برگ خوار، کرم شبپره تک ارائه محتوی نظری
نقطه ای، موش و...( انواع بیماری های برنج و روش های کنترل آنها )بیماري بالست، بیماري شیت 

بیماري ژیبرال،  بالیت، 

پرسش ها مربوط به محتوی نظری درس در فرایند تدریس: آفات شالیزار را می بایستی چگونه ارزشیابی تكوینی
کنترل کرد؟ در کاربرد سموم چه مالحظاتی ضروری است؟ عالئم........ بیان کننده چه نوع بیماری 

در برنج است؟ روش خسارت زنی آفت..................چگونه است.

1ـ جمع آوری، آماده سازی یا اتاله، شناسایی و نگهداری انواع آفات رایج در شالی منطقه 2ـ   جمع آوری، انجام فعالیت های عملی 
ـ    پیشگیری و کنترل  خشک، شناسایی و نگهداری عالئم انواع بیماری های رایج در شالی منطقه.3
آفات به روش های متناسب شرایط منطقه و آفت. 4ـ پیشگیری و کنترل عوامل بیماری زای شالی 

به روش های متناسب شرایط منطقه و آفت.

هریک از فعالیت های نامبرده در ردیف باال در قالب چک لیست تدوین و ارزشیابی در ضمن انجام ارزشیابی فرایندی 
فعالیت )فرایندی( انجام می شود. 

بهتراست خالصه درس در هر نوبت به یک کارگروه محول شود.ابتدا توسط سرگروه کارگروه خالصه جمع بندی و خالصه درس
مطالب جلسه مرور شود و تمام اعضای گروه پاسخگوی پرسش های احتمالی باشند.
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واگذاری جمع آوری اطالعات پیرامون : 

1ـ چگونگی عملکرد کشاورزان منطقه در هریک از عملیات نامبرده در این مرحله کاری
2ـ مروری بر منابع علمی و رسانه ای پیرامون مباحث نظری این مرحله کاری

روز................ در  شماره....  کارگروه  واگذاری:  تكالیف  ارائه  زمان  تعیین 
ساعت...............در محل...........  

به  و  مشخص  را  نیاز  مورد  کارگاهی  عملیات های  عملیات:  برنامه ریزی جهت 
اطالع مسئوالن هنرستان برسانید )همانند جدول مرحله کاری تولید نشا(.

یاد  با  را  عملی(  یا  )نظری  کالس  کاری،  مراحل  تمامی  همانند  سوم:  گام 
خداوند کریم شروع کنید. رویکردهای فرهنگی و تقویت باورهای دینی و ملی و 
شایستگی های غیر فنی یا اخالق مدارانه را همانند و حتی مهم تر از شایستگی های 

فنی، موردتوجه قرار دهید. 
گام چهارم: هرچند ارزشیابی در فرایند اجرای فعالیت عملی در قالب چک لیست 
انجام می شود اما در پایان مرحله کاری بایستی جمع بندی آن انجام و در فرمت 
تمام  چک لیست های  نتایج  جمع بندی  با  یا  ارزشیابی  این  گردد.  درج  مربوطه 
فعالیت های این مرحله انجام می شود یا اینکه افزون بر آنها یک ارزشیابی نهایی با 

چک کردن کار انجام شده یا محصول نهایی صورت می گیرد. 

ارزشیابی مرحله ای کنترل آفات و بیماری های مزرعه برنج 

مراحل کار
شرایط عملكرد )ابزار، 
مواد، تجهیزات، زمان، 

مكان و ...(
نتایج 
نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمرده دهی(ممكن

کنترل 
آفات و 

بیماری های 
مزرعه برنج

مزرعه برنج، سمپاش، 
جعبه کلکسیون آفات و 

بیماری ها، تله های فرمونی، 
کارت تریکوگراما، سموم 

کنترل کننده آفات و 
بیماری ها

باالتر از حد 
انتظار

برنج،  مزرعه  بیماری های  و  آفات  شناسایی 
پایش مزرعه برنج، تعیین زمان و روش کنترل 
عملیات  اجرای  برنج،  بیماری های  و  آفات 
کنترل آفات و بیماری های مزرعه برنج، تحلیل 
بیماری های  و  آفات  کنترل  برتر  روش های 

سالم غذای  تولید  برای  برنج  مزرعه 

3

در حد 
انتظار

برنج،  مزرعه  بیماری های  و  آفات  شناسایی 
پایش مزرعه برنج، تعیین زمان و روش کنترل 
عملیات  اجرای  برنج،  بیماری های  و  آفات 

برنج مزرعه  بیماری های  و  آفات  کنترل 
2

پایین تر از 
حد انتظار

مزرعه  بیماری های  و  آفات  نامناسب  کنترل 
1برنج
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از  کاری،  مرحله  یا  فعالیت  هر  به  مربوط  ارزشیابی  چک لیست  تکمیل  برای 
شاخص های تعیین شده در ارزشیابی مرحله کاری مربوطه استفاده نمایید. توجه 
به این نکته بسیار مهم است که هر چه موارد سنجش در چک لیست ریزتر باشد 
ارزشیابی دقیق تر خواهد بود. همچنین برای تعیین سطح نمره ارزشیابی )1، 2 و 
یا 3( با مشخص شدن درصد موارد درست برای هر مرحله کاری انجام می شود 
از 84  نمره دو، بیش  تا 84 درصد  از 60 درصد  نمره یک،  از 60 درصد  )کمتر 

درصد نمره سه(. 

نام هنرجو

نمونه چک لیست ارزشیابی شایستگی های فنی مرحله کاری: کنترل آفات و 
بیماری های مزرعه برنج
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ارزشیابی شایستگی پرورش برنج
شرح کار:

1ـ تولید نشا 2ـ آماده سازي زمین اصلي 3ـ انجام عملیات کاشت نشا 4ـ انجام عملیات آبیاري 5  ـ کوددهي 6ـ کنترل علف هاي 
هرز 7ـ کنترل آفات 8  ـ کنترل بیماري ها

استاندارد عملكرد: 
در مساحت معیني تعداد کافي نشا تولید نمایند و بتوانند آماده سازی اولیه بستر کاشت برنج در مساحت 2 هکتار برای 4 گروه 4    نفره 

را انجام دهند و پس از نشا کاري و استقرار گیاهچه ها مراقبت هاي الزم تا زمان برداشت را انجام دهند.
شاخص ها:

ـ انتخاب رقم، تعیین نوع خزانه، تعیین مقدار بذر مصرفي براي خزانه، آماده سازی بذر، کاشت در خزانه، مراقبت از نشا در خزانه 1
2ـ تعیین ویژگي هاي فیزیکي و شیمیایي خاک در مشاوره با کارشناسان، پخش کود دامي و کود هاي پایه احتمالي، انتخاب و تنظیم 
ادوات خاک ورزي اولیه، اجراي عملیات شخم، آبیاري مزرعه قبل از نشا کاري، تیلر زدن خاک مزرعه، کرت بندي مزرعه، ماله کشي 

براي فشرده کردن خاک کف کرت ها
3ـ تعیین روش کاشت، تعیین زمان و روش انتقال نشا تعیین الگوي کاشت نشا، اجراي عملیات کاشت نشا

4ـ تعیین زمان آبیاري، انجام عملیات آبیاري بعد از نشا کاري، مدیریت آبیاري هاي بعدي
5ـ تعیین نوع و مقدار کودهاي سرک، تعیین زمان و روش کوددهي سرک، انجام عملیات کوددهي

6ـ شناسایي نوع علف هاي هرز مزرعه، انتخاب روش کنترل علف هاي هرز، اجراي عملیات کنترل علف هاي هرز
7ـ پایش نوع آفت مزرعه در مراحل مختلف رشد، تعیین روش و زمان کنترل آفات، اجراي عملیات کنترل آفات

8ـ پایش مزرعه براي کنترل بیماري خاص در مراحل مختلف رشد، تشخیص نوع بیماري، تعیین زمان و روش کنترل بیماري، 
بیماري اجراي عملیات کنترل 

شرایط انجام کار:
2 هکتار زمین زراعی براي 16 نفر

ابزار و تجهیزات:  
تراکتور از انواع رایج در کشور )حداقل 75 اسب بخار(ـ تیلرـ ادوات شخمـ  ماشین هاي خاک ورزي، ماشین هاي کاشت نشا، بذر برنج 
)شلتوک(، مواد و ملزومات مصرفي )قارچ کش، بشکه ـ خاک رس ـ نمک و.....(ـ ماشین هاي سمپاش ـ وسایل و تجهیزات آبیاري ـ 

کودهاي معدني و آلي ـ ماله سنتي یا مکانیزه ـ پالستیک ـ خزانه

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

2تولید و کاشت نشا1
1آماده سازی زمین اصلي2

2کاشت نشا
2آبیاري و کود دهي برنج، کنترل علف های هرز3
1کنترل آفات و بیماری هاي برنج4

و  محیطی  زیست  توجهات  بهداشت،  ایمنی،  غیرفنی،  شایستگی های 
با در  و  نکات زیست محیطی  و رعایت  ایمنی کار  لوازم  از  استفاده  با  نگرش: 
نظر گرفتن استفاده بهینه از منابع به ویژه آب نشا برنج را تولید کرده و در زمین 

اصلی کشت و پرورش دهید.

2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.
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پرورش ذرت دانه ای

ذرت دانه ای
هرچند ذرت ولی در بین محصوالت زراعی ازنظر سطح زیر کشت، پس از گندم 
و برنج رتبه سوم و ازنظر عملکرد تولید، رتبه اول را دارا است. با توجه به اهمیت 
ذرت در تغذیه انسانی و حیوانی، کشت نوع دانه ای و علوفه ای آن گسترش یافته 
است. این فراورده زراعی ارزشمند، افزون باآنکه حدود 70 درصد از خوراک طیور 
را فراهم می کند، دانه ای سودمند برای تولید روغن خوراکی، نشاسته و گلوکز و 
و  منطقه خشک  در  ما  کشور  می دانید  که  همان گونه  است.  دیگر  فرآورده  چند 
نیمه خشک قرارگرفته است. بدین جهت همیشه آب برای مردم کشور ما مقدس 

و مورد احترام بوده است. واژه های آبادی از آب و بیابان از بی آبی گرفته شده اند. 
ذرت از لحاظ کارایی مصرف آب بیشترین حساسیت را به تنش های محیطی نشان 
می دهد، اما در شرایط مناسب و دوره زمانی معین در مقایسه با سایر غالت بیشترین 
راندمان تولید را دارد. بنابراین استفاده از روشهای نوین کشت این گیاه برای استفاده 

بهینه از نهاده ها به ویژه آب وخاک برای رسیدن به تولید پایدار بسیار اهمیت دارد.

توصیه می شود در مناطقی که امكان کاشت ذرت دانه ای و غله دیگری مانند گندم توجه
برای  علوفه ای  گیاهان  تولید  و  پرورش  کتاب  هنرآموز  با  هماهنگی  دارد  وجود 
انتخاب و کشت ذرت دانه ای یا سیلویی صورت گیرد تا از این دو واحد یادگیری 

یک مورد انجام شود و بتوان تعداد گیاهان زراعی بیشتری را آموزش داد.
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خالصه اصول حاکم بر الگوی کشت پیشنهادی تا افق 1405 )معاونت امور زراعی 
وزارت جهاد کشاورزی تیرماه 97(

ذرت دانه ای:

  افزایش سطح از 157 هزار هكتار به 183 هزار هكتار تا پایان برنامه ششم و به 192 هزار هكتار در 
افق 1405 خواهد رسید.

  35 هزار هكتار افزایش سطح تا پایان برنامه ششم در استان های خوزستان 11 هزار هكتار، ایالم 10 
هزار هكتار، آذربایجان غربی 4 هزار هكتار، اردبیل 5 هزار هكتار و کرمانشاه 5 هزار هكتار محقق 

خواهد شد.
  9 هزار هكتار کاهش سطح در استان های جنوب کرمان 4 هزار هكتار و فارس 5 هزار هكتار اتفاق 

خواهد افتاد.
  تولید از 1158 هزار تن در سال پایه به 1500 هزار تن تا پایان برنامه ششم و 1648 هزار تن تا افق 

1405 خواهد رسید.
  عملكرد از 7/4 تن در سال پایه به 8/2 تن در هكتار در پایان برنامه ششم و 8/58 تن در هكتار تا 

افق 1405 خواهد رسید.
  میزان تقاضای ذرت دانه ای از 7/3 میلیون تن در سال پایه )میانگین سال های 90، 91 و 92(  به 7/8 
میلیون تن در پایان برنامه ششم و به 8/2 میلیون تن تا افق 1405 خواهد رسید که 1/5 میلیون تن 
آن تا پایان برنامه ششم و حدود 1/7   میلیون تن آن تا افق 1405 در داخل تولید و مابقی از طریق 

واردات تأمین می گردد.

تغییرات سطح ذرت دانه ای: 
  افزایش سطح در استان های خوزستان و ایالم تا پایان برنامه ششم در راستای اجرای طرح 550 هزار 
هكتاری مقام معظم رهبری در این دو استان بوده است. دلیل افزایش سطح در استان های آذربایجان 
غربی، کرمانشاه و اردبیل دسترسی به منابع آب های مرزی است. از دالیل عمده کاهش سطح ذرت 

در استان های جنوب کرمان و فارس می توان به کاهش شدید منابع آب های زیرزمینی اشاره نمود.

جدول سطح، تولید و عملكرد تا افق 1405   واحد: هزار هكتارـ هزار تن ـ کیلوگرم/هكتار

ذرت 
دانه ای

139713981399140014011402140314041405سال پایهعنوان

157165171177183185187188190192سطح

1158125413341416150015351570160016151648تولید

7376760077907989818682978396850285008583عملكرد



72

راهنمای آموزش مرحله کاری : آماده سازی بستر کاشت 
ذرت دانه ای

گام اول: مرحله کاری را به دقت مطالعه کرده و بر اساس آن، جدول هایی همانند 
زیر طراحی و تکمیل کرده و هماهنگی الزم برای تهیه به موقع آنها به عمل آورید.

لیست ابزار، وسایل، تجهیزات و ماشین های موردنیاز برای مرحله کاری آماده سازی بستر 
کاشت ذرت دانه ای

نام وسیله/ردیف
نام وسیلهردیفتعدادمشخصاتابزار/ ماشین

تعدادمشخصات/ابزار/ ماشین

1

انواع رایج بیل
در 

منطقه 

به تعداد 
فراگیران

انواع 
ماشین های 
نرم کننده 

خاک

انواع رایج 
در 

منطقه 

از هر نوع 
حداقل 1 

دستگاه

2

انواع رایج تراکتور 
منطقه 
با توان 
مناسب

حداقل 
 1

دستگاه

انواع 
ماشین های 
هموار کننده 

خاک

انواع رایج 
در 

منطقه 

حداقل 1 
دستگاه

3

متناسب با گاوآهن
تراکتور 
و شرایط 

خاک

حداقل 
 1

دستگاه

مکانیک جعبه ابزار
عمومی

یک سری 
کامل

4

کود 
پخش کن

دامی و 
شیمیایی

از هر 
نوع 

حداقل 
 1

دستگاه

جعبه 
کمک های 

اولیه

حداقل کامل
یک 

بسته سیار

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

در تاریخ..../..../..... هماهنگی های الزم انجام شد تا عملیات در تاریخ....../...../..... انجام شود.



73

فصل اول:  پرورش غالت

لیست انواع فضاهای موردنیاز برای مرحله کاری آماده سازی بستر کاشت ذرت دانه ای

مدت موردنیازویژگی ها)امكانات، وسعت..(هدف )منظور(نوع فضای موردنیازردیف

1
با عمق، ماده آلی، حاصلخیزی و آماده سازی زمینزمین زراعی

شکل مناسب و مساحتی مطابق 
استاندارد عملکرد

تا برداشت 
محصول

تأمین و نگهداری انبار نگهداری مواد 2
مواد ضروری

به ابعادی متناسب با وسعت کار 
واحد آموزشی

نامحدود

3
محل نگهداری 

ماشین ها و تجهیزات
سرویس و نگهداری 

ماشین ها و 
تجهیزات

گستره  با  متناسب  ابعادی  به 
فعالیت و مقدار تجهیزات واحد 

آموزشی

نامحدود

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

         
در تاریخ..../..../..... هماهنگی های الزم انجام شد تا عملیات در تاریخ....../...../..... انجام شود.

لیست انواع مواد موردنیاز برای مرحله آماده سازی بستر کاشت ذرت دانه ای

مقدارمشخصاتهدف )منظور(نوع مادهردیف

1
شرایط به مقدار و مدت مشخصگاو رو کردن مزرعهآب زراعی و  وسعت  برحسب 

رطوبتی مزرعه و مقطع زمانی

2

انواع سموم 
علف کش و 

آفت کش قبل از 
کاشت 

کنترل عوامل زیان آور 
قبل از کاشت

حفظ  سازمان  تائید  مورد 
نباتات کشور و مورد توصیه 
گیاه پزشکی  کارشناسان 

آموزشی واحد  یا  منطقه 

لیست  و مقدار طبق  نوع 
پیوستی1

3
کودهای 

شیمیایی پایه
مصرف در خاک قبل 
یا هم زمان با کاشت

طبق لیست پیوستطبق لیست پیوست 2

4
مصرف در فرایند کود دامی 

خاک ورزی
........تن....مترمکعبعمل آوری شده

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

در تاریخ..../..../..... هماهنگی های الزم انجام شد تا عملیات در تاریخ....../...../..... انجام شود.

1ـ این لیست بایستی توسط شما هنرآموز عزیز با مشورت متخصصین گیاه پزشکی به موقع تنظیم و ارائه گردد.
2ـ این لیست بایستی توسط شما هنرآموز عزیز با مشورت متخصصین خاک و تغذیه گیاهی به موقع تنظیم 

و ارائه گردد.
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گام دوم: نمون برگ طرح درس روزانه را بر اساس شرایط اقلیمی و واقعیت و امکانات 
منطقه برای این مرحله کاری کامل کنید. اجرای تدریس روزانه در چهارچوب طرح 
گردد.  تبیین  به روشنی  فراگیران  برای  بایستی  تغییر  هرگونه  و  باشد  کلی  درس 
شروع و ادامه کالس برابر طرح درس روزانه باشد. به این ترتیب شایستگی های غیر 

فنی و فنی به طور عملی آموزش داده می شود.

نمون برگ طرح درس روزانه برای مرحله کاری آماده سازی بستر کاشت ذرت دانه ای که تمام جنبه های 
محتوایی و اجرایی با جامعیت و واقع نگری در آن دیده می شود.

نام و نام خانوادگی طراح:                             موضوع درس: آماده سازی بستر کاشت ذرت دانه ایمشخصات کلی
نام درس:پرورش غالت و گیاهان صنعتی        زمان تدریس:       دقیقه  

پایه تدریس: دوازدهم                                  تاریخ تدریس:       شماره جلسه: 

ایجاد توانایی در آماده سازی بستر کاشت ذرت دانه ایهدف کلی درس

اهداف جزئی و 
رفتاری

تعیین  را  و شیمیایی خاک  فیزیکی  ویژگی های  بتواند:1ـ  این درس  پایان  در   انتظار می رود هنرجو 
کند.  2ـ زمین را قبل از شخم در صورت لزوم آبیاری نماید.3ـ در صورت نیاز،کود دامی را به موقع 
را  زمین  5ـ  دهد.  انجام  را  خاکورزی  ماشین های  تنظیم  و  انتخاب  4ـ  نماید.  توزیع  زمین  در سطح 
شخم بزند. 6ـ بستر را نرم نمایید. 7ـ بستر کاشت را هموار نماید. 8ـ برحسب شرایط کودهای پایه 
به زمین افزوده و زیرخاک نماید. 9ـ علف کش پیش کاشت را در زمین پخش کند. 10ـ ماشین های 

ارائه دهد. مورداستفاده را سرویس کرده، تحویل دهد. 11ـ گزارش عملکرد تهیه و 

روش تدریس: 
همیاری از نوع تیمی 

و.........

چیدمان کالس یا نوبت بندی در عملیات: 
...................................

پیش تر تهیه و هماهنگی شده است  و به طور خاص هماهنگی برای تعیین محل زمین، گروه بندی ها، موارد نیا ز
ادوات....  تحویل ماشین ها و 

 اقدامات قبل از 
تدریس

مواد کمک آموزشی  آماده کردن  و  بستر  تهیه  با  مرتبط،  آموخته های  پیش  مرور  برای  تکلیف  تعیین 
فیلم،........... عکس،  )نمونه، 

پرسش های ارزشیابی 
تشخیصی:

مفهوم خاک ورزی، هدف خاک ورزی، روش های خاک ورزی.....

پرسش های  انگیزشی 
آغازین در هر مبحث

آیا می دانید در ایران چه مقدار ذرت دانه ای کشت می شود؟
آیا می دانید خاک ورزی نادرست باعث تخریب و فرسایش خاک می شود؟

آیا می دانید بدون خاک ورزی هم می شود زراعت نمود؟
........

موضوع ها و ریز عنوان های این جلسه: اهمیت کشت ذرت دانه ای، ویژگی ها گیاه شناختي ذرت، ارائه محتوی نظری
شرایط محیطي مناسب رشد و نمو ذرت دانه ای )دما یا درجه حرارت، رطوبت، نور، خاک، سایر عوامل(، 

آماده سازی بستر کاشت ذرت دانه ای)با مروری بر پیش آموخته ها(
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پرسش ها مربوط به محتوی نظری درس در فرایند تدریس: ارزشیابی تكوینی
اهمیت ذرت دانه ای، ویژگی های گیاه شناسی،........

انجام فعالیت های 
عملی 

کردن  کار  به  آماده  2ـ  کشور،  در  دانه ای  ذرت  کاشت  مناسب  محل های  پراکنش  نقشه  تهیه  1ـ 
ماشین های خاک ورز 3ـ آبیاری قبل از شخم 4ـ توزیع کودهای آلی در صورت توصیه 5ـ اجرای شخم 
6ـ نرم کردن خاک در صورت نیاز 7ـ تسطیح مزرعه 9ـ کودپاشی در صورت مجهز نبودن کارنده به 
کودکار 10ـپخش علف کش پیش کاشت. 11ـ سرویس ماشین های خاک ورز 12ـ ارائه گزارش کار 

با تصویر و فیلم

هریک از فعالیت های نامبرده در ردیف باال در قالب چک لیست تدوینی در ضمن انجام فعالیت )فرایندی( ارزشیابی فرایندی 
ارزشیابی می شود. 

جمع بندی و خالصه 
درس

جمع بندی مباحث نظری این جلسه به......./ کارگروه.................. محول گردید.
هماهنگی و نوبت گذاری برای ارائه گزارش کار این مرحله به......./کارگروه.......... محول گردید.

واگذاری جمع آوری اطالعات پیرامون : 
این  در  نامبرده  فعالیت های  از  هریک  در  منطقه  کشاورزان  عملکرد  1  چگونگی 

مرحله کاری
2  مروری بر منابع علمی و رسانه ای پیرامون مباحث نظری این مرحله کاری

3  به روز کردن آمار و اطالعات ارائه شده در این مرحله کاری

روز.........ساعت.........در  در  کارگروه......  واگذاری:  تكالیف  ارائه  زمان  تعیین 
محل...........  

برنامه ریزی جهت عملیات: در جدولی همانند جدول زیر عملیات های کارگاهی 
مورد نیاز را مشخص و به اطالع مسئوالن هنرستان برسانید.

زمان عملیاتمحل عملیاتنام کارگروه نام عملیات

تعیین ویژگی های خاک

شخم اولیه

شخم ثانویه

تسطیح زمین

.......
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گام سوم: همانند تمامی مراحل کاری، کالس )نظری یا عملی( را با یاد خداوند کریم 
شروع کنید. رویکردهای فرهنگی و تقویت باورهای دینی و ملی و شایستگی های غیر فنی 

یا اخالق مدارانه را همانند و حتی مهم تر از شایستگی های فنی، موردتوجه قرار دهید. 
گام چهارم: ارزشیابی، هرچند ارزشیابی در فرایند اجرای فعالیت عملی در قالب 
چک لیست انجام می شود اما در پایان هر مرحله کاری بایستی جمع بندی آن انجام 
و در فرمت مربوطه درج گردد. این ارزشیابی یا با جمع بندی نتایج چک لیست های 
تمام فعالیت های این مرحله انجام می شود یا اینکه افزون بر آنها، یک ارزشیابی 

نهایی با چک کردن کار انجام شده یا محصول نهایی صورت می گیرد. 

ارزشیابی مرحله ای آماده سازی بستر کاشت ذرت دانه ای 

مراحل کار
شرایط عملكرد )ابزار، 
مواد، تجهیزات، زمان، 

مكان و ...(

نتایج 
نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمرده دهی(ممكن

آماده سازی 
بستر کاشت

زمین زراعی، تراکتور، 
گاوآهن، دیسک، لولر، 
کودپاش، سم پاش، 

کودهای پایه، 
علف کش ها پیش کاشت

باالتر از 
حد انتظار

تعیین ویژگی های خاک، انتخاب ادوات خاک ورزی 
و  انتخاب  شخم،  اجرای  و  ادوات  تنظیم  اولیه، 
تنظیم ماشین های خاک ورزی ثانویه، انتخاب و 
پخش علف کش های پیش کاشت در زمین زراعی، 
نرم کردن خاک و تسطیح زمین زراعی، تحلیل 

اهمیت استفاده از خاک ورزی حفاظتی 

3

در حد 
انتظار

تعیین ویژگی های خاک، انتخاب ادوات خاک ورزی 
و  انتخاب  شخم،  اجرای  و  ادوات  تنظیم  اولیه، 
تنظیم ماشین های خاک ورزی ثانویه، انتخاب و 
پخش علف کش های پیش کاشت در زمین زراعی، 

نرم کردن خاک و تسطیح زمین زراعی

2

پایین تر از 
حد انتظار

1عملیات خاک ورزی نامناسب

برای تکمیل چک لیست ارزشیابی و تعیین نمره )1، 2 یا 3( مربوط به مرحله کاری، 
از شاخص های تعیین شده در ارزشیابی مرحله کاری مربوطه)جدول ارزشیابی مرحله 
آماده سازی بستر کاشت( استفاده نمایید. توجه به این نکته بسیار مهم است که هر 
چه موارد سنجش در چک لیست ریزتر باشد ارزشیابی دقیق تر خواهد بود. همچنین 
برای تعیین سطح نمره ارزشیابی )1، 2 و یا 3( با مشخص شدن درصد درستی انجام 
کار )مندرج در چل لیست( برای هر مرحله کاری انجام می شود )کمتر از 60 درصد 

نمره یک، از 60 درصد تا 84 درصد نمره دو، بیش از 84 درصد نمره سه(. 
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نام 
هنرجو

نمونه چک لیست ارزشیابی شایستگی های فنی مرحله کاری: آماده سازی بستر کاشت 
ذرت دانه ای
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راهنمای آموزش مرحله کاری: کاشت ذرت دانه ای

گام های اول: را با پر کردن نمون برگ های همانند مرحله کاری آماده سازی بستر 
کاشت ذرت )با پر کردن نمون برگ های لیست تجهیزات، فضا و مواد مورد نیاز(. و 

به تأیید برسانید و هماهنگی های الزم را انجام دهید. 

واقعیت  و  اقلیمی  شرایط  اساس  بر  را  روزانه  درس  طرح  برگ  نمون  دوم:  گام 
در  روزانه  تدریس  اجرای  کنید.  کامل  کاری  مرحله  این  برای  منطقه  امکانات  و 
چهارچوب طرح درس کلی باشد و هرگونه تغییر بایستی برای فراگیران به روشنی 
به این ترتیب  باشد.  روزانه  درس  طرح  برابر  کالس  ادامه  و  شروع  گردد.  تبیین 

شایستگی های غیر فنی و فنی به طور عملی آموزش داده می شود.
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نمون برگ طرح درس روزانه برای مرحله کاری کاشت ذرت دانه ای که تمام جنبه های محتوایی و اجرایی با 
جامعیت و واقع نگری در آن دیده می شود.

نام و نام خانوادگی طراح:                           موضوع درس: کاشت ذرت دانه ایمشخصات کلی
نام درس:پرورش غالت و گیاهان صنعتی    زمان تدریس:     دقیقه  

پایه تدریس: دوازدهم                              تاریخ تدریس:           شماره جلسه: 

ایجاد توانایی کاشت ذرت دانه ایهدف کلی درس

 انتظار می رود هنرجو در پایان این درس بتواند: 1ـ با مشاهده بوته ذرت در هر مرحله اهداف جزئی و رفتاری
)زنده، خشک شده یا تصویر( مرحله رشدی آن را تعیین کند 2ـ جدول تناوب زراعی ذرت 
دانه ای را به درستی تنظیم نماید 3ـ رقم مناسب را انتخاب کند 4ـ مقدار بذر موردنیاز را 
محاسبه کند 5ـ آرایش بوته را تعیین و ترسیم کند 6ـ تاریخ کاشت را تعیین کند7ـ عمق 
کاشت را تعیین کند8  ـ انواع روش های کاشت را ترسیم کند یا تصویر آن را نمایش دهد. 
9ـ    روش مناسب کاشت را در منطقه خود را تعیین کند 10ـ ماشین کاشت را آماده بکار 
نماید 11ـ ماشین کاشت را برای کاشت دقیق کود و بذر، تنظیم نماید. 12ـ کاشت را انجام 

دهد. 13ـ ماشین را پس از اتمام کاشت سرویس و نگهداری نماید.

روش تدریس: 
همیاری از نوع تیمی 

و.........

چیدمان کالس یا نوبت بندی در عملیات: 
...................................

پیش تر تهیه و هماهنگی شده است  و به طور خاص هماهنگی برای خرید بذر و کود، موارد نیاز
نوبت بندی ها، تحویل ماشین کاشت، آماده بکار کردن و تنظیمات 

تعیین تکلیف برای مرور پیش آموخته های مرتبط، با کاشت و آماده کردن مواد کمک آموزشی  اقدامات قبل از تدریس
)نمونه، عکس، فیلم،...........

پرسش های ارزشیابی 
تشخیصی:

مفهوم کاشت، ضرورت کاشت در عمق مناسب، روش های کاشت، تراکم مطلوب.....

پرسش های  انگیزشی 
آغازین در هر مبحث

آیا می دانید بهترین روش کاشت ذرت دانه ای کدام است؟ و چرا؟
آیا می دانید تراکم چگونه بر عملکرد تأثیر می گذارد؟

آیا می دانید رقم ذرت دانه ای مناسب برای منطقه شما بایستی چه ویژگی هایی داشته 
باشد؟ و چرا؟

........

موضوع ها و ریز عنوان های این جلسه: مراحل رشد ذرت دانه ای، گروه های رسیدگي ارائه محتوی نظری
ذرت، تناوب زراعی ذرت، تراکم بوته، عمق کاشت ذرت، تاریخ کاشت، روش های کاشت 
ردیف  چند  یا  دو  کاشت  جوی،  کف  در  کاشت  بقایا،  در  کاشت  پشته،  و  ذرت)جوي 
با  ذرت  کاشت  مخلوط(  کشت  نشایي،  کشت  مسطح،  زمین  روي  کاشت  پشته،  روي 

بذرکارپنوماتیک....
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پرسش ها مربوط به محتوی نظری درس در فرایند تدریس: ارزشیابی تكوینی
مقایسه روش ها، بهترین آرایش بوته در منطقه و چرایی آن، چگونگی تنظیم تاریخ کاشت 

ذرت دانه ای........

گیاهان انجام فعالیت های عملی  توسعه کلکسیون  و  دانه ای  ارقام ذرت  و  انواع  نمونه  به خشک کردن  اقدام  1ـ 
زراعی 2ـ تهیه نقشه پراکنش محل های مناسب کاشت ذرت دانه ای در کشور، 3ـ آماده 
بذر(  )کود، سم،  نهاده ها  مقدار  تعیین  و  ماشین های کاشت 4ـ محاسبه  کار کردن  به 
موردنیاز، 5ـ تهیه و نگهداری نهاده های موردنیاز تا زمان مصرف 6ـ تنظیم ماشین های 
کاشت 7ـ کاشت بذر و کود، 8  ـ سرویس و تحویل ماشین های کاشت 9ـ ارائه گزارش 

کار با تصویر و فیلم

هریک از فعالیت های نامبرده در ردیف باال در قالب چک لیست تدوینی در ضمن انجام ارزشیابی فرایندی 
فعالیت )فرایندی( ارزشیابی می شود. 

جمع بندی و خالصه 
درس

جمع بندی مباحث نظری این جلسه به......./ کارگروه.................. محول گردید.
هماهنگی و نوبت گذاری برای ارائه گزارش کار این مرحله به......./کارگروه.......... محول گردید.

واگذاری جمع آوری اطالعات پیرامون : 
این  در  نامبرده  فعالیت های  از  هریک  در  منطقه  کشاورزان  عملکرد  1  چگونگی 

مرحله کاری
2  مروری بر منابع علمی و رسانه ای پیرامون مباحث نظری این مرحله کاری

3  انجام پژوهش ها )این مرحله کاري(
4  جمع بندی و نتیجه گیری گفتگوها )این مرحله کاري( و....

تعیین زمان ارائه تكالیف واگذاری: کارگروه شماره....... در روز..........ساعت..........
در محل............موضوع............. ارائه خواهد کرد. 

برنامه ریزی جهت عملیات: عملیات های کارگاهی مورد نیاز را مشخص و به اطالع 
مسئوالن هنرستان برسانید)همانند جدول مرحله کاری آماده سازی بستر کاشت ذرت(.

یاد  با  را  عملی(  یا  )نظری  کالس  کاری،  مراحل  تمامی  همانند  سوم:  گام 
خداوند کریم شروع کنید. رویکردهای فرهنگی و تقویت باورهای دینی و ملی و 
شایستگی های غیر فنی یا اخالق مدارانه را همانند و حتی مهم تر از شایستگی های 

فنی، موردتوجه قرار دهید. 
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گام چهارم: ارزشیابی، هرچند ارزشیابی در فرایند اجرای فعالیت عملی در قالب 
چک لیست انجام می شود اما در پایان مرحله کاری بایستی جمع بندی آن انجام و 
در فرمت مربوطه درج گردد. این ارزشیابی یا با جمع بندی نتایج چک لیست های 
ارزشیابی  آنها،یک  بر  افزون  اینکه  یا  انجام می شود  مرحله  این  فعالیت های  تمام 

نهایی با چک کردن کار انجام شده یا محصول نهایی صورت می گیرد. 

ارزشیابی مرحله ای کاشت ذرت دانه ای 

شرایط عملكرد )ابزار، مراحل کار
مواد، تجهیزات، زمان، 

مكان و ...(

نتایج 
ممكن

نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمرده دهی(

کاشت ذرت 
دانه ای

زمین زراعی، بذر، 
دستگاه های کارنده 

)بذر کارها(، کودپاش، 
سمپاش، علف کش های 

پیش رویشی و پس 
رویشی

باالتر 
از حد 
انتظار

انتخاب رقم، تعیین مقدار بذر مصرفی، تعیین 
روش و تاریخ کاشت، انتخاب و تنظیم ماشین 
کاشت، اجرای عملیات کاشت، تحلیل دالیل 

انتخاب روش کاشت

3

در حد 
انتظار

انتخاب رقم، تعیین مقدار بذر مصرفی، تعیین 
روش و تاریخ کاشت، انتخاب و تنظیم ماشین 

کاشت، اجرای عملیات کاشت

2

پایین تر 
از حد 
انتظار

1کاشت نامناسب بذر ذرت در زمین زراعی

برای تکمیل چک لیست ارزشیابی و تعیین نمره )1، 2 یا 3( مربوط به مرحله کاری، 
از شاخص های تعیین شده در ارزشیابی مرحله کاری مربوطه استفاده نمایید. توجه 
به این نکته بسیار مهم است که هر چه موارد سنجش در چک لیست ریزتر باشد 
ارزشیابی )1، 2  نمره  تعیین سطح  برای  بود. همچنین  ارزشیابی دقیق تر خواهد 
و یا 3( با مشخص شدن درصد شاخص های درست برای هر مرحله کاری انجام 
می شود )کمتر از 60 درصد نمره یک، از 60 درصد تا 84 درصد نمره دو، بیش از 

84 درصد نمره سه(. 



81

فصل اول:  پرورش غالت

نام هنرجو

نمونه چک لیست ارزشیابی شایستگی های فنی مرحله کاری: کاشت ذرت دانه ای
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راهنمای آموزش مرحله کاری : نگهداری مزرعه 
ذرت دانه ای

گام های اول را با پر کردن نمون برگ های همانند مرحله کاری آماده سازی بستر 
کاشت ذرت )با پر کردن نمون برگ های لیست تجهیزات، فضا و مواد مورد نیاز(. و 

به تأیید برسانید و هماهنگی های الزم را انجام دهید. 

گام دوم: نمون برگ طرح درس روزانه را بر اساس شرایط اقلیمی و واقعیت و امکانات 
منطقه برای این مرحله کاری کامل کنید. اجرای تدریس روزانه در چهارچوب طرح 
درس کلی باشد و هرگونه تغییر بایستی برای فراگیران به روشنی تبیین گردد. شروع 
و ادامه کالس برابر طرح درس روزانه باشد. به این ترتیب شایستگی های غیر فنی و 

فنی به طور عملی آموزش داده می شود.
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نام و نام خانوادگی طراح:                             موضوع درس: نگهداری مزرعه ذرت دانه ایمشخصات کلی
نام درس:پرورش غالت و گیاهان صنعتی        زمان تدریس:      دقیقه  

پایه تدریس: دوازدهم                                تاریخ تدریس:    شماره جلسه: 

ایجاد توانایی نگهداری از مزرعه ذرت دانه ایهدف کلی درس

 انتظار می رود هنر در پایان این درس بتواند:1ـ زمان و روش آبیاری را تعیین کند. 2ـ    مزرعه اهداف جزئی و رفتاری
ذرت دانه ای را در مراحل مختلف به درستی آبیاری کند. 3ـ زمان و روش مصرف کود سرک 
را تعیین کند. 4ـ کود دهی مزرعه را انجام دهد. 5ـ کمبود یا نیاز تغذیه ای مزرعه را به هریک 
از عناصر، رصد و گزارش نمایند. 6ـ علف های هرز مزرعه را شناسایی نماید. 7ـ علف های هرز 

مزرعه را کنترل نماید. 8   ـ سله شکنی و خاک دهی پای بوته را انجام دهد.

روش تدریس: 
همیاری از نوع تیمی و.........

چیدمان کالس یا نوبت بندی در عملیات: 
...................................

پیش تر تهیه و هماهنگی شده است  و به طور خاص هماهنگی برای خرید سم علف کش و موارد نیاز
کود، نوبت بندی ها، تحویل ماشین داشت، آماده بکار کردن و تنظیمات..

مواد  اقدامات قبل از تدریس کردن  آماده  و  داشت  با  مرتبط،  آموخته های  پیش  مرور  برای  تکلیف  تعیین 
کمک آموزشی )نمونه، عکس، فیلم، در مورد آبیاری، علف های هرز، تغذیه گیاهی...........

پرسش های ارزشیابی 
تشخیصی:

عناصر  نقش  کلکسیون،  توسعه  نمونه ها،  جمع آوری  روش های  مزرعه،  رصد  ضرورت 
غذایی.....

پرسش های  انگیزشی 
آغازین در هر مبحث

آیا می دانید ذرت دانه ای در کدام مرحله بیشترین حساسیت را به کمبود آب دارد؟ و چرا؟
........

موضوع ها و ریز عنوان های این جلسه: آبیاري، تغذیه و نیاز کودي ذرت، زمان مصرف ارائه محتوی نظری
مواد غذایي موردنیاز ذرت، نشانه های کمبود کود )نیتروژن، فسفر، پتاس، روی، آهن( در 

ذرت، کنترل علف های هرز ذرت، سله شکني و خاک دهی پاي بوته ها، آفات ذرت

پرسش ها مربوط به محتوی نظری درس در فرایند تدریس: ارزشیابی تكوینی
تاریخ  تنظیم  چگونگی  آن،  چرایی  و  آبیاری  نظام  غذایی،  کمبودعناصر  عالئم  مقایسه 

کنترلی.... و  پیشگیرانه  اقدامات 

نمون برگ طرح درس روزانه برای مرحله کاری نگهداری )آبیاری،کوددهی، کنترل علف های هرز، سله شكنی 
و خاکدهی پای بوته( مزرعه ذرت دانه ای که تمام جنبه های محتوایی و اجرایی با جامعیت و واقع نگری در آن 

دیده می شود.
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واگذاری جمع آوری اطالعات پیرامون : 
این  در  نامبرده  فعالیت های  از  هریک  در  منطقه  کشاورزان  عملکرد  1  چگونگی 

مرحله کاری
2  مروری بر منابع علمی و رسانه ای پیرامون مباحث نظری این مرحله کاری

3  پیگیری انجام و بررسی نتایج پژوهش های تعیین شده در کتاب در این مرحله 
کاری )4 مورد(

4  پیگیری مبحث گفتگوهای کالسی )2 مورد(

تعیین زمان ارائه تكالیف واگذاری: کارگروه شماره....... در روز...........ساعت............
در محل.............موضوع........... ارائه خواهد کرد. 

برنامه ریزی جهت عملیات: عملیات های کارگاهی مورد نیاز را مشخص و به اطالع 
مسئوالن هنرستان برسانید )همانند جدول مرحله کاری آماده سازی بستر کاشت ذرت(.

یاد  با  را  عملی(  یا  )نظری  کالس  کاری،  مراحل  تمامی  همانند  سوم:  گام 
خداوند کریم شروع کنید. رویکردهای فرهنگی و تقویت باورهای دینی و ملی و 
شایستگی های غیر فنی یا اخالق مدارانه را همانند و حتی مهم تر از شایستگی های 

فنی، موردتوجه قرار دهید. 
گام چهارم: در پایان مرحله کاری بایستی جمع بندی ارزشیابی تمامی فعالیت های آن 
مرحله انجام و در فرمت مربوطه درج گردد. افزون بر آنها، یک ارزشیابی نهایی با چک 

کردن کار انجام شده یا محصول نهایی برحسب نوع فعالیت ممکن است صورت گیرد. 

1ـ انجام آبیاری در زمان مناسب به روش مطلوب به مقدار موردنیاز 2ـ پایش مزرعه و انجام فعالیت های عملی 
تکرار آبیاری در زمان مناسب 3ـ کود دهی به روش همراه آب 4ـ سله شکنی و خاک دهی 
پای بوته ها 5ـ کاشت کود در خاک 6ـ پایش مزرعه ازنظر)تغذیه نباتات، علف های هرز( 
هرز،  علف های  کلکسیون  توسعه  و  شناسایی، خشک کردن  کمبود،  نمونه های  ـ    یافتن  7
نمونه عالئم کمبودها و بیش بودها( 8ـ آماده بکار کردن ماشین های محلول پاش 9ـ تنظیم 
و واسنجی ماشین های محلول پاش 10ـ کاربرد ماشین های محلول پاشی در تغذیه برگی 
گیاه 11ـ کاربرد ماشین های سم پاشی در کنترل علف های هرز 12ـ سرویس ماشین های 

محلول پاش و سم پاش ها 13ـ ارائه گزارش کار با تصویر و فیلم

هریک از فعالیت های نامبرده در ردیف باال در قالب چک لیست تدوینی در ضمن انجام ارزشیابی فرایندی 
ارزشیابی می شود.  )فرایندی(  فعالیت 

جمع بندی و خالصه 
درس

جمع بندی مباحث نظری این جلسه به......./ کارگروه.................. محول گردید.
هماهنگی و نوبت گذاری برای ارائه گزارش کار این مرحله به......./کارگروه.......... محول گردید.
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ارزشیابی مرحله ای نگهداری مزرعه ذرت دانه ای

مراحل کار
شرایط عملكرد )ابزار، 
مواد، تجهیزات، زمان، 

مكان و ...(

نتایج 
نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمرده دهی(ممكن

نگهداری مزرعه 
ذرت دانه ای 

)آبیاری، تغذیه، 
کنترل علف های 
هرز و سله کنی(

زمین زراعی، تراکتور، 
ماشین های خاک ورزی، 
هر باریم علف های هرز، 
کولتیواتور مرکز کودکار، 

سمپاش، کودهای 
شیمیایی، علف کش پس 

رویشی

باالتر 
از حد 
انتظار

تعیین زمان و روش آبیاری، اجرای عملیات 
آبیاری، تعیین نوع و مقدار کود، تعیین زمان 
هرز  علف های  شناسایی  کوددهی،  روش  و 
هرز،  علف های  کنترل  عملیات  ذرت،  مزرعه 
سله شکنی و خاک دهی، تحلیل دالیل انتخاب 

دانه ای مزرعه ذرت  نگهداری  روش های 

3

در حد 
انتظار

تعیین زمان و روش آبیاری، اجرای عملیات 
آبیاری، تعیین نوع و مقدار کود، تعیین زمان 
هرز،  علف های  شناسایی  کوددهی،  روش  و 
مزرعه ذرت، عملیات کنترل علف های هرز، 

سله شکنی و خاک دهی

2

پایین تر 
از حد 
انتظار

نگهداری نامناسب مزرعه ذرت
1

تکمیل چک لیست ارزشیابی و تعیین نمره )1، 2 یا 3( مربوط به مرحله کاری، از 
شاخص های تعیین شده در ارزشیابی مرحله کاری مربوطه استفاده نمایید. توجه 
به این نکته بسیار مهم است که هر چه موارد سنجش در چک لیست ریزتر باشد 
ارزشیابی )1، 2  نمره  تعیین سطح  برای  بود. همچنین  ارزشیابی دقیق تر خواهد 
و یا 3( با مشخص شدن درصد شاخص های درست برای هر مرحله کاری انجام 
می شود )کمتر از 60 درصد نمره یک، از 60 درصد تا 84 درصد نمره دو، بیش از 

84 درصد نمره سه(.
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نام 
هنرجو

نمونه چک لیست ارزشیابی شایستگی های فنی مرحله کاری: نگهداری مزرعه ذرت 
دانه ای

ره
 نم

3 
 از

نی
ی ف

تگ
س

شای
ج 

تای
ن

ري
بیا

ش آ
رو

 و 
ان

زم
ن 

عیی
ت

بی
م آ

ه ک
س ب

سا
 ح

حل
مرا

ن 
عیی

ت

ري
بیا

ت آ
لیا

عم
ي 

جرا
ا

ک
سر

ي 
ها

ود
ع ک

 نو
ین

عی
ت

ک
سر

ي 
ها

ود
ر ک

دا
مق

ن 
عیی

ت

ک
سر

ي 
ده

ود 
ن ک

زما
ن 

عیی
ت

ک
سر

ي 
ده

ود 
ش ک

رو
 و 

ین
عی

ت

هي
د د

کو
ت 

لیا
عم

ام 
نج

ا

رز 
ی ه

ها
ف 

عل
ي 

سای
شنا

 و 
ش

پای
ت 

ذر
عه 

زر
م

رز
ی ه

ها
ف 

عل
ل 

تر
 کن

ان
 زم

ین
عی

ت

رز
ی ه

ها
ف 

عل
ل 

تر
 کن

ش
رو

ن 
عیی

ت

ی 
ها

ف 
عل

ل 
تر

کن
ت 

لیا
عم

ي 
جرا

ا
رز

ه

کوروش

بهروز

پویان 

........

راهنمای آموزش مرحله کاری: کنترل آفات و بیماری های 
مزرعه ذرت

گام های اول را با پر کردن نمون برگ های همانند مرحله کاری آماده سازی بستر 
کاشت ذرت )با پر کردن نمون برگ های لیست تجهیزات، فضا و مواد مورد نیاز(. و 

به تأیید برسانید و هماهنگی های الزم را انجام دهید. 

گام دوم: نمون برگ طرح درس روزانه را بر اساس شرایط اقلیمی و واقعیت و امکانات 
منطقه برای این مرحله کاری کامل کنید. اجرای تدریس روزانه در چهارچوب طرح 
درس کلی باشد و هرگونه تغییر بایستی برای فراگیران به روشنی تبیین گردد. شروع 
و ادامه کالس برابر طرح درس روزانه باشد. به این ترتیب شایستگی های غیر فنی و 

فنی به طور عملی آموزش داده می شود.
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نمون برگ طرح درس روزانه برای مرحله کاری کنترل آفات و بیماری های مزرعه ذرت دانه ای که تمام 
جنبه های محتوایی و اجرایی با جامعیت و واقع نگری در آن دیده می شود.

نام و نام خانوادگی طراح:                          موضوع درس: کنترل آفات و بیماری های مشخصات کلی
                                                                                       مزرعه ذرت دانه ای

نام درس:پرورش غالت و گیاهان صنعتی        زمان تدریس:      دقیقه  
پایه تدریس: دوازدهم                                    تاریخ تدریس:         شماره جلسه: 

ایجاد توانایی در کنترل آفات و بیماريهاي مزرعه ذرتهدف کلی درس

 انتظار می رود هنرجو در پایان این درس بتواند: 1ـ انواع آفات رایج در مزرعه کلزای خود و منطقه اهداف جزئی و رفتاری
خود را جمع آوری، آماده سازی یا اتاله، شناسایی و نگهداری نماید. 2ـ انواع روش های پیشگیری 
از ورود، گسترش و کنترل آفات کلزا را لیست کند. 3ـ به روش های مختلف و متناسب با شرایط، 
آفات کلزا را مدیریت یا کنترل نماید. 4ـ عالیم انواع بیماری های رایج در کلزای خود و منطقه 
ورود،  از  پیشگیری  روش های  انواع  5ـ  نماید.  نگهداری  و  شناسایی  جمع آوری، خشک،  را  خود 
گسترش و کنترل عوامل بیماریزای کلزا را لیست کند. 6ـ به روش های مختلف و متناسب با شرایط 

بیماری های رایج کلزا را مدیریت یا کنترل نماید.

روش تدریس: 
همیاری از نوع تیمی و.........

چیدمان کالس یا نوبت بندی در عملیات: 
...................................

پیش تر تهیه و هماهنگی شده است  و بطور خاص هماهنگی برای استمرار تهیه انواع سموم، سم موارد نیاز
پاش ها، واسنجی......

اسالید،  اقدامات قبل از تدریس )عکس،  آموزشی  کمک  مواد  تهیه  مرتبط،  آموخته های  پیش  مرور  برای  تکلیف  تعیین 
فیلم،........... بروشور، 

پرسش های ارزشیابی 
تشخیصی:

تعریف سم، واسنجی، مناسب ترین زمان سم پاشی، کنترل بیولوژیکی...........

پرسش های  انگیزشی 
آغازین در هر مبحث

آیا می دانید چه نسبتی از محصول در اثر آفات از بین می رود؟
آیا می دانید اقدامات پیشگیرانه از چه زمانی شروع و تا چه زمانی ادامه دارد؟

آیا می دانید که بیشترین خسارت به کلزا در منطقه شما مربوط به کدام آفت است؟
........

موضوع ها و ریز عنوان های این جلسه: انواع آفات مزرعه ذرت و روش های کنترل آنها )کرم طوقه ارائه محتوی نظری
بر، کرم مفتولی، آبدوزدک، کنه قرمز، کرم ساقه خوار اروپایی ذرت، کرم برگ خوار، پروانه تک نقطه ای(. 

انواع بیماری ها و روش کنترل بیماری های مهم ذرت )سیاهک معمولی ذرت، سیاهک خوشه ذرت(.

پرسش ها مربوط به محتوی نظری درس در فرایند تدریس: ارزشیابی تكوینی
مهم ترین آفت ذرت کدام اند و اهمیت آنها در چیست؟ پراکنش استانی عامل بیماری های ذرت چگونه 
است؟ عالیم........ بیان کننده چه نوع بیماری در ذرت است؟ روش خسارت زنی آفت..................چگونه است.
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1ـ جمع آوری، آماده سازی یا اتاله، شناسایی انواع آفات رایج در مزارع ذرت واحد و منطقه 2ـ جمع آوری، انجام فعالیت های عملی 
خشک، شناسایی عالیم انواع بیماری های رایج در مزارع ذرت واحد و منطقه.3ـ پیشگیری و کنترل آفات 
مزرعه ذرت دانه ای به روش های متناسب شرایط منطقه و آفت. 4ـ    پیشگیری و کنترل عوامل بیماری زای 
ذرت به روش های متناسب شرایط منطقه و آفت. 5ـ تعیین زمان و روش کنترل آفات و بیماری ها 6ـ آماده 
بکار کردن ماشین های سم پاش 7ـ تنظیم و واسنجی ماشین های سم پاش 8ـ کاربرد ماشین های سم 
پاشی در کنترل آفات یا بیماری مزرعه ذرت 9ـ سرویس ماشین های سم پاش 10ـ ارایه گزارش کار با 

مستندات نوشتاری و تصویری

هریک از فعالیت های نامبرده در ردیف باال در قالب چک لیست تدوین و ارزشیابی در ضمن انجام ارزشیابی فرایندی 
فعالیت )فرایندی( انجام می شود.

جمع بندی مباحث نظری این جلسه به......./ کارگروه.................. محول گردید.جمع بندی و خالصه درس
هماهنگی و نوبت گذاری برای ارائه گزارش کار این مرحله به......./کارگروه.......... محول گردید.

واگذاری جمع آوری اطالعات پیرامون : 
این  در  نامبرده  فعالیت های  از  هریک  در  منطقه  کشاورزان  عملکرد  1  چگونگی 

مرحله کاری
2  مروری بر منابع علمی و رسانه ای پیرامون مباحث نظری این مرحله کاری

3  پیگیری انجام و بررسی نتایج پژوهش های تعیین شده در کتاب در این مرحله کاری
4  پیگیری مبحث گفتگوهای کالسی 

تعیین زمان ارائه تكالیف واگذاری: کارگروه شماره....... در روز..........ساعت............
در محل.............موضوع........... ارائه خواهد کرد. 

برنامه ریزی جهت عملیات: عملیات های کارگاهی موردنیاز را مشخص و به اطالع 
مسئوالن هنرستان برسانید )همانند جدول مرحله کاری آماده سازی بستر کاشت ذرت(.

یاد  با  را  عملی(  یا  )نظری  کالس  کاری،  مراحل  تمامی  همانند  سوم:  گام 
خداوند کریم شروع کنید. رویکردهای فرهنگی و تقویت باورهای دینی و ملی و 
شایستگی های غیر فنی یا اخالق مدارانه را همانند و حتی مهم تر از شایستگی های 

فنی، موردتوجه قرار دهید. 
گام چهارم: در پایان مرحله کاری بایستی جمع بندی ارزشیابی تمامی فعالیت های آن 
مرحله انجام و در فرمت مربوطه درج گردد. افزون بر آنها یک ارزشیابی نهایی با چک 
کردن کار انجام شده یا محصول نهایی برحسب نوع فعالیت ممکن است صورت گیرد. 
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ارزشیابی مرحله ای کنترل آفات و بیماری های مزرعه ذرت

مراحل کار
شرایط عملكرد )ابزار، 
مواد، تجهیزات، زمان، 

مكان و ...(

نتایج 
نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمرده دهی(ممكن

کنترل آفات و 
بیماری های مزرعه 

ذرت دانه ای

مزرعه ذرت دانه ای، 
سمپاش، جعبه کلکسیون 

آفات و بیماری های 
ذرت، سموم )افت کش 

قارچ کش(

باالتر از 
حد انتظار

ذرت،  مزرعه  بیماری های  و  آفات  شناسایی 
تعیین زمان و روش کنترل آفات و بیماری های 
و  آفات  کنترل  عملیات  اجرای  ذرت،  مزرعه 
جایگزینی  تحلیل  ذرت،  مزرعه  بیماری های 
کنترل زیستی آفات و بیماری های ذرت به جای 
کنترل شیمیایی و اهمیت آن در تولید غذای 

پایدار سالم و کشاورزی 

3

در حد 
انتظار

ذرت،  مزرعه  بیماری های  و  آفات  شناسایی 
تعیین زمان و روش کنترل آفات و بیماری های 
و  آفات  کنترل  عملیات  اجرای  ذرت،  مزرعه 

ذرت مزرعه  بیماری های 

2

پایین تر از 
حد انتظار

1کنترل نامناسب آفات و بیماری های مزرعه ذرت

شاخص های  از  کاری،  مرحله  به  مربوط   )3 یا   2  ،1( نمره  تعیین  و  ارزشیابی  چک لیست  تکمیل 
تعیین شده در ارزشیابی مرحله کاری مربوطه استفاده نمایید. توجه به این نکته بسیار مهم است که هر 
چه موارد سنجش در چک لیست ریزتر باشد ارزشیابی دقیق تر خواهد بود. همچنین برای تعیین سطح 
نمره ارزشیابی )1، 2 و یا 3( با مشخص شدن درصد شاخص های درست برای هر مرحله کاری انجام 
می شود )کمتر از 60 درصد نمره یک، از 60 درصد تا 84 درصد نمره دو، بیش از 84 درصد نمره سه(.

نام هنرجو

نمونه چک لیست ارزشیابی شایستگی های فنی مرحله کاری: کنترل آفات و بیماری های مزرعه ذرت
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ارزشیابی شایستگی پرورش ذرت دانه ای

شرح کار:
1ـ عملیات قبل از شخم 2ـ خاک ورزي اولیه مزرعه 3ـ خاک ورزي ثانویه 4ـ تهیه و آماده سازي بذر 5ـ انجام عملیات کاشت بذر 

ذرت دانهای 6 ـ انجام آبیاري 7ـ کوددهي 8 ـ کنترل علف هاي هرز 9ـ کنترل آفات 10ـ کنترل بیماري ها

استاندارد عملكرد: 
آماده سازی بستر کاشت ذرت دانه ای را با استفاده از ماشین های تهیه زمین انجام داده، کاشت ذرت با استفاده از ردیف کار و 

نگهداری از مزرعه ذرت در مراحل مختلف رشد را انجام دهد. )مساحت 2 هکتار برای 4 گروه 4 نفره(
شاخص ها:

1ـ تعیین ویژگي هاي خاک، پخش کود دامي و کودهاي پایه مورد نیاز، پخش علف کش هاي خاک کاربرد
2ـ انتخاب و تنظیم ادوات خاک ورزي اولیه، اجراي عملیات شخم اولیه

3ـ انتخاب و تنظیم ادوات خاک ورزي ثانویه، اجراي عملیات خاک ورزي ثانویه
4ـ انتخاب رقم )زودرس، میان رس، دیررس(، تعیین مقدار بذر مصرفي، تعیین آرایش کاشت

5ـ تعیین تاریخ کاشت، تعیین روش کاشت، آماده سازی ماشین هاي کاشت، تنظیم ماشین هاي کاشت، اجراي عملیات کاشت
6ـ تعیین زمان و روش آبیاري، تعیین مراحل حساس به کم آبي و غرقابي، اجراي عملیات آبیاري

7ـ تعیین نوع و مقدار کودهاي سرک، تعیین زمان و روش کود دهي سرک، انجام عملیات کوددهي
8ـ شناسایي علف هاي هرز مزرعه ذرت، تعیین زمان و روش کنترل علف هاي هرز، اجراي عملیات کنتر ل علف هاي هرز

9ـ شناسایی آفت مزرعه ذرت در مراحل مختلف رشد، تعیین روش و زمان کنترل آفات، اجراي عملیات کنترل آفات
10ـ پایش و شناسایی بیماریهای مزرعه ذرت، تعیین زمان و روش کنترل بیماري، اجراي عملیات کنترل بیماري

شرایط انجام کار:
 2 هکتار زمین زراعی براي 16

ابزار و تجهیزات:  
 تراکتور از انواع رایج در کشور )حداقل 75 اسب بخار(ـ ادوات شخم ـ ماشین هاي خاک ورزي، ماشین هاي کاشت، ذرت دانه اي، 
مواد و ملزومات مصرفي )قارچ کش،.....(ـ ماشین هاي سمپاشـ  وسایل و تجهیزات آبیاريـ  کودهاي معدني و آليـ  کودهاي محلول

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف
1آماده سازی بستر کشت ذرت دانه ای1

2کاشت ذرت دانه ای2
2نگهداری مزرعه ذرت دانه ای )آبیاری، کوددهی، کنترل علف های هرز(3

1کنترل آفات و بیماری ها4
زیست  توجهات  بهداشت،  ایمنی،  غیرفنی،  شایستگی های 
نکات  رعایت  و  کار  ایمنی  لوازم  از  استفاده  با  نگرش:  و  محیطی 
زیست محیطی و با در نظر گرفتن استفاده بهینه از منابع به ویژه آب 

کشتکار ذرت دانه ای را انجام دهید.
2

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

پرورش گیاهان روغنی
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دانه های روغنی گروهی از گیاهان زراعی هستند که به منظور تولید روغن و تأمین 
پروتئین گیاهی کشت می گردند. بیشتر روغن آنها خوراکی است و کنجاله آنها به مصرف 
دام و طیور می رسد. دانه های روغنی عالوه بر تأمین انرژی بدن، ویتامین ها و اسیدهای 
چرب ضروری و پروتئین های گیاهی مورد نیاز انسان و تأمین علوفه غنی از مواد غذایی، 
حضور آنها در تناوب زراعی از نظر جلوگیری از فرسایش، صرفه جویی در مصرف آب، 
کاهش هزینه های تولید و نداشتن نیاز به کاربرد وسیع سموم و کودهای شیمیایی برای 
دستیابی به کشاورزی پایدار و تولید غذای سالم بسیار اهمیت دارد. ظرفیت الزم جهت 
جهت افزایش تولید دانه های روغنی، فرآوری، روغن کشی و تصفیه روغن وجود دارد. 
با برنامه ریزی و به کارگیری بهینه امکانات و نیروهای موجود می توان درصد باالیی از 

وابستگی به واردات روغن نباتی که حدود 90 درصد است را کاهش داد. 
در این پودمان نیز همانگونه که در عنوان ساختار کتاب گفته شد، سه گیاه از دانه های 
روغنی )کلزا، آفتابگردان و سویا( آورده شده است. همچنین عالوه بر این سه گیاه 
پرورش گیاهانی مانند کنجد و گلرنگ نیز در وبگاه دفتر تألیف قرار داده شده است 
تا با توجه به سیاست های الگوی کاشت کشور و تشخیص هنرآموزان حداقل پرورش 
)کاشت و داشت تا قبل از مرحله برداشت( یک مورد به فراگیران آموزش داده شود. 
ضمن اینکه دلیل انتخاب گیاه روغنی موردنظر را برای هنرجویان استدالل نموده و یا 

حتی در واگذاری یک پژوهش اهمیت موضوع را برای آنان روشن شود. 
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پرورش کلزا

دانه روغنی کلزا از سال های گذشته وارد ایران شده و نتایج تحقیقات و بررسی های 
متعدد نشان می دهد که این دانه روغنی به دالیل زیر مورد توجه قرار گرفته است:
  در تناوب با زراعت گندم و جو قرار گرفته، از جمعیت آفات، بیماری ها و علف های 

هرز کاسته و باعث افزایش عملکرد دانه این محصوالت می شود.
  دارای تیپ های بهاره، زمستانه و حد واسط است به همین دلیل امکان کشت آن 

در شرایط متفاوت اقلیمی فراهم است.
  کشت پاییزه آن به دلیل بارندگی ها در این فصل نیاز به آبیاری کمتری دارد.

  دارای پتانسیل عملکرد باال بوده و در بین دانه های روغنی، از درصد روغن دانه 
باالیی )40 تا 45 درصد(، برخوردار است.

  در شالیزارها بعد از برداشت برنج می توان از ارقام زودرس کشت نمود.
دوم  کشت  برای  الزم  زمینه  گندم،  با  مقایسه  در  گیاه  این  زودتر  برداشت  با    

محصوالت تابستانه فراهم می شود.
  می تواند در توسعه زنبورداری نقش مهمی را ایفا نماید.

  با کشت ارقام زودرس در مناطق دیم که بارندگی پاییزه مطلوبی دارند ولی در 
بهار با خشکی مواجه هستند نتیجه بهتری نسبت به غالت به دست آورد.
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خالصه اصول حاکم بر الگوی کشت پیشنهادی تا افق 1405 )معاونت 
امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی تیرماه 97( کلزا

9899140014011402140314041405سال پایه

57/9336423479506536601640719سطح

90/8768991115312381332152216181834تولید

156822852342240724462485253225282550عملكرد

برنامه سطح، تولید و عملكرد کلزا تا افق 1405 واحد: هزارهكتارـ هزارتن ـ 
کیلوگرم/ هكتار

تدوین  افزایشی  روند  با  معتدل  و  سرد  مناطق  در  دیم  زیرکشت  سطوح  تغییر    
گردیده است. 

پیش بینی  به 35000 هكتار  برنامه  پایان  در  و  تدوین  کلزا  نشائی  توسعه کشت    
گردیده است. 

آماده سازی   : کاری  مرحله  آموزش  راهنمای 
بستر کاشت کلزا

گام اول: مرحله کاری را به دقت مطالعه کرده و براساس آن، جداول زیر را کامل و 
هماهنگی الزم برای تهیه به موقع آنها به عمل آورید.

لیست ابزار، وسایل، تجهیزات و ماشین های موردنیاز برای مرحله کاری آماده سازی 
بستر کاشت کلزا

نام وسیله/ردیف
نام وسیله/ابزار/ ردیفتعدادمشخصاتابزار/ ماشین

تعدادمشخصاتماشین

انواع رایج در بیل1
منطقه 

به تعداد 
فراگیران

انواع ماشین های 
نرم کننده خاک 
)ترجیحاً حفاظتی(

انواع رایج 
در منطقه 

از هر نوع 
حداقل 1 

دستگاه

تراکتور 2
انواع رایج 
منطقه با 

توان مناسب

حداقل 
 1

دستگاه

انواع ماشین های 
هموار کننده خاک

انواع رایج 
در منطقه 

حداقل 
یک 

دستگاه
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نام وسیله/ردیف
نام وسیله/ابزار/ ردیفتعدادمشخصاتابزار/ ماشین

تعدادمشخصاتماشین

3
گاوآهن 
)ترجیحاً 
حفاظتی(

متناسب 
با تراکتور 
و شرایط 

خاک

حداقل 
 1

دستگاه
مکانیک جعبه ابزار

عمومی

یک 
سری 
کامل

دامی و کود پخش کن4
شیمیایی

از هر 
نوع 

حداقل 
 1

دستگاه

جعبه کمک های 
کاملاولیه

حداقل 
یک بسته 

سیار

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

در تاریخ..../..../..... هماهنگی های الزم انجام شد تا عملیات در تاریخ....../...../..... انجام شود.

لیست انواع فضاها )کالس، سایت، سمعی و بصری، زمین، کارگاه، آزمایشگاه( موردنیاز 
برای مرحله کاری آماده سازی بستر کاشت کلزا

نوع فضای ردیف
ویژگی ها )امكانات، وسعت هدف )منظور(موردنیاز

و...(
مدت 

موردنیاز

1
با عمق، ماده آلی، حاصل خیزی و آماده سازی زمینزمین زراعی

شکل مناسب و مساحتی مطابق 
استاندارد عملکرد

تا برداشت 
محصول

تأمین و نگهداری انبار نگهداری مواد 2
مواد ضروری

وسعت  با  متناسب  ابعادی  به 
آموزشی واحد  نامحدودکار 

3
محل نگهداری 

ماشین ها و 
تجهیزات

سرویس و 
نگهداری ماشین ها 

و تجهیزات

گستره  با  متناسب  ابعادی  به 
فعالیت و مقدار تجهیزات واحد 

آموزشی
نامحدود

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

در تاریخ..../..../..... هماهنگی های الزم انجام شد تا عملیات در تاریخ....../...../..... انجام شود.
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لیست انواع مواد )کود، سم، آب، سوخت، روغن و مواد روان کننده، مایعات بهداشتی...( 
موردنیاز برای مرحله آماده سازی بستر کاشت کلزا

مقدارمشخصاتهدف )منظور(نوع مادهردیف

1
برحسب وسعت و شرایط به مقدار و مدت مشخصگاو روکردن مزرعهآب زراعی

و مقطع  رطوبتی مزرعه 
زمانی

2

انواع سموم علف کش و 
آفت کش قبل از کاشت 

کنترل عوامل زیان آور 
قبل از کاشت

سازمان  تأئید  مورد 
و  کشور  نباتات  حفظ 
کارشناسان  توصیه  مورد 
یا  منطقه  گیاه پزشکی 

آموزشی واحد 

نوع و مقدار طبق لیست 
پیوستی1

یا 3 شیمیایی  کودهای 
پایه زیستی 

مصرف در خاک قبل 
یا هم زمان با کاشت

طبق لیست پیوستطبق لیست پیوست 2

فرایند کود دامی یا سبز4 در  مصرف 
ورزی خاک 

........تن....مترمکعبعمل آوری شده

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

   
در تاریخ..../..../..... هماهنگی های الزم انجام شد تا عملیات در تاریخ....../...../..... انجام شود.

گام دوم: نمون برگ طرح درس روزانه را براساس شرایط اقلیمی و واقعیت و امکانات 
منطقه برای این مرحله  کاری کامل کنید. اجرای تدریس روزانه در چهارچوب طرح 
درس کلی باشد و هرگونه تغییر بایستی برای فراگیران به روشنی تبیین گردد. شروع 
و ادامه کالس برابر طرح درس روزانه باشد. به  این ترتیب شایستگی های غیرفنی و 

فنی به طور عملی آموزش داده می شود.

1ـ این لیست بایستی توسط شما هنرآموز عزیز با مشورت متخصصین گیاه پزشکی به موقع تنظیم و ارائه گردد.
2ـ این لیست بایستی توسط شما هنرآموز عزیز با مشورت متخصصین خاک و تغذیه گیاهی به موقع تنظیم 

و ارائه گردد.
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نمون برگ طرح درس روزانه برای مرحله کاری آماده سازی بستر کاشت کلزا که تمام جنبه های محتوایی و 
اجرایی با جامعیت و واقع نگری در آن دیده می شود.

مشخصات کلی
نام و نام خانوادگی طراح:                   موضوع درس: آماده سازی بستر کاشت کلزا

نام درس:پرورش غالت و گیاهان صنعتی      زمان تدریس:     دقیقه  
پایه تدریس: دوازدهم                             تاریخ تدریس:      شماره جلسه: 

ایجاد توانایی در آماده سازی بستر کاشت کلزاهدف کلی درس

اهداف جزئی و رفتاری

 انتظار می رود هنرجو در پایان این درس بتواند:1ـ ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک را تعیین 
کند. 2ـ زمین را قبل از شخم در صورت لزوم آبیاری نماید.3ـ در صورت نیاز، کود آلی را به موقع 
ـ    بستر را  به زمین بیفزاید. 4ـ ادوات خاک ورزی را انتخاب و تنظیم نماید. 5ـ زمین را شخم بزند. 6
نرم نماید. 7ـ بستر را هموار نماید. 8 ـ برحسب شرایط کودهای پایه را به زمین افزوده و زیرخاک 
نماید. 9ـ علف کش پیش کاشت را در زمین پخش کند. 10ـ ماشین های مورداستفاده را سرویس 

کرده، تحویل دهد. 

روش تدریس: 
همیاری از نوع تیمی و.........

چیدمان کالس یا نوبت بندی در عملیات: 
...................................

زمین، موارد نیاز محل  تعیین  برای  هماهنگی  خاص  به طور  و  است   شده  هماهنگی  و  تهیه  پیش تر 
گروه بندی ها، تحویل ماشین ها و ادوات و.... 

تعیین تکلیف برای مرور پیش آموخته های مرتبط با تهیه بستر و آماده کردن مواد کمک آموزشی  اقدامات قبل از تدریس
)نمونه، عکس، فیلم،...........(

پرسش های ارزشیابی 
تشخیصی

مفهوم خاک ورزی، هدف خاک ورزی، روش های خاک ورزی و.....

پرسش های  انگیزشی 
آغازین در هر مبحث

آیا می دانید چه مقدار از روغن های خوراکی مصرفی از محل واردات تأمین می شود؟
آیا می دانید که گیاه روغنی کلزا را می توان در پاییز کشت کرد؟

آیا علل ترویج و توسعه کشت کلزا را می دانید؟........

گیاه ارائه محتوی نظری ویژگی ها  کلزا،  کشت  توسعه  ضرورت  و  این جلسه: اهمیت  عنوان های  ریز  و  موضوع ها 
آموخته ها( پیش  بر  مروری  )با  کلزا  کاشت  بستر  آماده سازی  کلزا،  شناختی 

ارزشیابی تكوینی
پرسش ها مربوط به محتوی نظری درس در فرایند تدریس: 

چرا کشت کلزا دارای اهمیت بوده و ضرورت دارد، آماده سازی زمین کلزا با ذرت یا یک گیاه زراعی 
دیگر چه تفاوت هایی دارد؟

انجام فعالیت های عملی 

1ـ اقدام به خشک کردن نمونه انواع و ارقام کلزا و توسعه کلکسیون گیاهان زراعی 2ـ آماده به کار 
توصیه  آلی در صورت  توزیع کودهای  از شخم 4ـ  قبل  آبیاری  ورز 3ـ  ماشین های خاک  کردن 
ـ    اجرای شخم 6ـ نرم کردن خاک در صورت نیاز 7ـ تسطیح مزرعه 8ـ کودپاشی در سورت مجهز  5
نبودن کارنده به کود کار 9ـ سرویس ماشین های خاک ورز 10ـ ارائه گزارش کار با تصاویر و فیلم

انجام فعالیت ارزشیابی فرایندی  از فعالیت های نامبرده در ردیف باال در قالب چک لیست تدوینی در ضمن  هریک 
می شود.  ارزشیابی  )فرایندی( 

جمع بندی و خالصه درس
جمع بندی مباحث نظری این جلسه به......./ کارگروه.................. محول گردید.

هماهنگی و نوبت گذاری برای ارائه گزارش کار این مرحله به......./کارگروه.......... محول گردید.
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واگذاری جمع آوری اطالعات و فعالیت پژوهشی و جانبی: 
1  بررسی چگونگی عملکرد کشاورزان منطقه در هر یک از فعالیت های نامبرده 

در این مرحله  کاری
2   مروری بر منابع علمی و رسانه ای پیرامون مباحث نظری این مرحله کاری

3  به روزکردن آمار و اطالعات ارائه شده در این مرحله کاری
4  انجام پژوهش ها )2 مورد درج شده در کتاب(

5  جمع بندی و نتیجه گیری: گفت وگو کنید )1 مورد(

تعیین زمان ارائه تكالیف واگذاری: کارگروه شماره....... در روز...........ساعت............
در محل.........موضوع............ ارائه خواهد کرد. 

برنامه ریزی جهت عملیات:
در جدولی همانند جدول زیر عملیات های کارگاهی مورد نیاز را مشخص و به اطالع 

مسئوالن هنرستان برسانید.

زمان عملیاتمحل عملیاتنام کارگروه نام عملیات

تعیین ویژگی های خاک

شخم اولیه

شخم ثانویه

تسطیح زمین

.......

یاد  با  را  عملی(  یا  )نظری  کالس  کاری،  مراحل  تمامی  همانند  سوم:  گام 
خداوند کریم شروع کنید. رویکردهای فرهنگی و تقویت باورهای دینی و ملی و 
شایستگی های غیر فنی یا اخالق مدارانه را همانند و حتی مهم تر از شایستگی های 

فنی، مورد توجه قرار دهید.
گام چهارم: ارزشیابی، هر چند ارزشیابی در فرایند اجرای فعالیت عملی در قالب 
چک لیست انجام می شود اما در پایان مرحله کاری بایستی جمع بندی آن انجام و 
در فرمت مربوطه درج گردد. این ارزشیابی یا با جمع بندی نتایج چک لیست های 
ارزشیابی  آنها یک  بر  افزون  اینکه  یا  انجام می شود  این مرحله  فعالیت های  تمام 

نهایی با چک کردن کار انجام شده یا محصول نهایی صورت می گیرد. 
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ارزشیابی مرحله آماده سازی بستر کاشت کلزا

مراحل کار
شرایط عملكرد )ابزار، 
مواد، تجهیزات، زمان، 

مكان و ...(

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

آماده سازی 
بستر کاشت

زمین زراعی، تراکتور، 
گاو آهن، دیسک، لولر، 

کودپاش، سم پاش، پشت 
تراکتوری، علف کش های 

پیش کاشت

باالتر از حد 
انتظار

ادوات  انتخاب  خاک،  ویژگی های  تعیین 
ماشین های  آماده سازی  و  تنظیم  خاک ورزی، 
تنظیم  و  انتخاب  شخم،  اجرای  خاک ورزی، 
ماشین های خاک ورزی ثانویه، انتخاب علف کش 
پیش کاشت، پخش علف کش پیش کاشت در 
مزرعه، نرم کردن خاک، تسطیح زمین زراعی

3

در حد 
انتظار

و  آماده سازی  خاک،  ویژگی های  تعیین 
تنظیم ماشین های خاک ورزی، اجرای شخم، 
انتخاب ماشین های خاک ورزی ثانویه، انتخاب 
در  علف کش  پخش  کاشت،  پیش  علف کش 
مزرعه، نرم کردن خاک، تسطیح زمین زراعی

2

پایین تر از 
حد انتظار

1عدم اجرای شخم، یکنواخت

تکمیل چک لیست ارزشیابی و تعیین نمره )1، 2 یا 3( مربوط به مرحله کاری، از 
شاخص های تعیین شده در ارزشیابی مرحله کاری مربوطه استفاده نمایید. توجه 
به این نکته بسیار مهم است که هر چه موارد سنجش در چک لیست ریزتر باشد 
ارزشیابی )1، 2  نمره  تعیین سطح  برای  بود. همچنین  ارزشیابی دقیق تر خواهد 
و یا 3( با مشخص شدن درصد شاخص های درست برای هر مرحله کاری انجام 
می شود )کمتر از 60 درصد نمره یک، از 60 درصد تا 84 درصد نمره دو، بیش از 

84 درصد نمره سه(.
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نام هنرجو

بستر  آماده سازی  کاری:  مرحله  فنی  شایستگی های  ارزشیابی  چک لیست  نمونه 
کلزا کاشت 
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راهنمای آموزش مرحله کاری : کاشت کلزا

گام های اول را با پرکردن نمون برگ های همانند مرحله کاری آماده سازی بستر 
کاشت کلزا )با پرکردن نمون برگ های لیست تجهیزات، فضا و مواد مورد نیاز( به 

تائید برسانید و هماهنگی های الزم را انجام دهید. 
واقعیت  و  اقلیمی  شرایط  براساس  را  روزانه  درس  طرح  برگ  نمون  دوم:  گام 
در  روزانه  تدریس  اجرای  کنید.  کامل  کاری  مرحله  این  برای  منطقه  امکانات  و 
چهارچوب طرح درس کلی باشد و هرگونه تغییر بایستی برای فراگیران به روشنی 
به  این ترتیب  باشد.  روزانه  درس  طرح  برابر  کالس  ادامه  و  شروع  گردد.  تبیین 

شایستگی های غیر فنی و فنی به طور عملی آموزش داده می شود.
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نمون برگ طرح درس روزانه برای مرحله کاری کاشت کلزا که تمام جنبه های محتوایی و اجرایی با 
جامعیت و واقع نگری در آن دیده می شود.

مشخصات کلی
نام و نام خانوادگی طراح:                       موضوع درس: کاشت کلزا
نام درس:پرورش غالت و گیاهان صنعتی       زمان تدریس:    دقیقه  

پایه تدریس: دوازدهم                            تاریخ تدریس:        شماره جلسه: 

ایجاد توانایی کاشت کلزاهدف کلی درس

اهداف جزئی و رفتاری

انتخاب کند.  را  منطقه  مناسب  رقم  بتواند:1ـ  این درس  پایان   انتظار می رود هنرجو در 
تنظیم  به درستی  را  کلزا  زراعی  تناوب  جدول  3ـ  کند.  محاسبه  را  مصرفی  بذر  مقدار  2ـ 
کند.  ترسیم  را  بوته  آرایش  5   ـ  کند.  تعیین  منطقه خود  در  را  مناسب کاشت  ـ    روش  نماید.4
ـ    تاریخ کاشت را تعیین کند.7ـ عمق کاشت را تعیین کند.8   ـ ماشین کاشت را آماده به کار      6
نماید. 9  ـ ماشین کاشت را برای کاشت دقیق کود و بذر، تنظیم نماید. 10ـ کاشت کلزا را انجام 

دهد. 11ـ ماشین را پس از اتمام کاشت سرویس و تحویل دهد.

روش تدریس: 
همیاری از نوع تیمی و.........

چیدمان کالس یا نوبت بندی در عملیات: 
...................................

پیش تر تهیه و هماهنگی شده است و به طور خاص هماهنگی برای خرید بذر و کود، نوبت بندی ها، موارد نیاز
تحویل ماشین کاشت، آماده به کار کردن و تنظیمات 

تعیین تکلیف برای مرور پیش آموخته های مرتبط، با کاشت و آماده کردن مواد کمک آموزشی )نمونه،  اقدامات قبل از تدریس
عکس، فیلم،...........

پرسش های ارزشیابی 
تشخیصی:

مفهوم کاشت، ضرورت کاشت در عمق مناسب، روش های کاشت، تراکم مطلوب و.....

پرسش های  انگیزشی 
آغازین در هر مبحث

آیا می دانید بهترین روش کاشت کلزا کدام است؟ و چرا؟
آیا می دانید تاریخ و زمان کاشت بر مصرف آب تأثیرگذار است؟ چگونه؟

آیا می دانید کدام رقم یا ارقام کلزا برای منطقه شما توصیه شده است؟ و چرا؟

تاریخ کاشت ارائه محتوی نظری کلزا،  زراعی  تناوب  کلزا،  این جلسه: مراحل رشد  موضوع ها و ریز عنوان های 
کلزا، ارقام کلزا، تراکم بوته و میزان بذر موردنیاز، عمق کاشت کلزا، روش کاشت، کاشت ذرت 

ارزشیابی تكوینی
پرسش های مربوط به محتوی نظری درس در فرایند تدریس: 

تحلیل مراحل رشد، بهترین آرایش بوته در منطقه و چرایی آن، چگونگی تنظیم تاریخ کاشت 
کلزا...

انجام فعالیت های عملی 

1ـ اقدام به خشک کردن نمونه انواع و ارقام کلزا و توسعه کلکسیون گیاهان زراعی 2ـ تهیه نقشه 
پراکنش محل های مناسب کاشت ذرت دانه ای در کشور 3ـ آماده به کارکردن ماشین های کاشت 
نهاده های  نگهداری  و  تهیه  5ـ  موردنیاز  بذر(  سم،  )کود،  نهاده ها  مقدار  تعیین  و  محاسبه  4ـ 
موردنیاز تا زمان مصرف 6  ـ تنظیم ماشین های کاشت 7ـ کاشت بذر و کود 8  ـ سرویس و تحویل 

ماشین های کاشت 9ـ ارائه گزارش کار با تصویر و فیلم

هریک از فعالیت های نامبرده در ردیف باال در قالب چک لیست تدوینی در ضمن انجام فعالیت ارزشیابی فرایندی 
می شود.  ارزشیابی  )فرایندی( 

جمع بندی مباحث نظری این جلسه به......./ کارگروه.................. محول گردید.جمع بندی و خالصه درس
هماهنگی و نوبت گذاری برای ارائه گزارش کار این مرحله به......./کارگروه.......... محول گردید.
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واگذاری جمع آوری اطالعات پیرامون : 
1  چگونگی عملکرد کشاورزان منطقه در هریک از فعالیت های نامبرده در این مرحله کاری

2  مروری بر منابع علمی و رسانه ای پیرامون مباحث نظری این مرحله کاری
3  پیگیری نتایج پژوهش های تعیین شده در کتاب )4 مورد(

4  پیگیری نتیجه نهایی گفت وگوی کالسی )3 مورد(

تعیین زمان ارائه تكالیف واگذاری: کارگروه شماره....... در روز............ساعت............
در محل...........موضوع........... ارائه خواهد کرد. 

برنامه ریزی جهت عملیات: عملیات های کارگاهی مورد نیاز را مشخص و به اطالع 
مسئوالن هنرستان برسانید )همانند جدول مرحله کاری آماده سازی بستر کاشت کلزا(.

گام سوم: همانند تمامی مراحل کاری، کالس )نظری یا عملی( را با یاد خداوند کریم 
شروع کنید. رویکردهای فرهنگی و تقویت باورهای دینی و ملی و شایستگی های 
غیر فنی یا اخالق مدارانه را همانند و حتی مهم تر از شایستگی های فنی، مورد توجه 

قرار دهید. 
گام چهارم: ارزشیابی، هرچند ارزشیابی در فرایند اجرای فعالیت عملی در قالب 
چک لیست انجام می شود اما در پایان مرحله کاری بایستی جمع بندی آن انجام 
نتایج  جمع بندی  با  است  ممکن  ارزشیابی  این  گردد.  درج  مربوطه  فرمت  در  و 
چک لیست های تمام فعالیت های این مرحله انجام شود یا اینکه افزون بر آنها، یک 

ارزشیابی نهایی با چک کردن کار انجام شده یا محصول نهایی صورت گیرد. 

ارزشیابی مرحله کاشت کلزا

مراحل کار
شرایط عملكرد )ابزار، 
مواد، تجهیزات، زمان، 

مكان و ...(

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

کاشت کلزا
بذر، دستگاه های کارنده 
)بذر کارها(، قیان )ترازو(، 

زمین زراعی، مقدار

باالتر از 
حد انتظار

انتخاب رقم، تعیین مقدار بذر مصرفی، تعیین 
انتخاب  کاشت،  روش  انتخاب  کاشت،  تاریخ 
ماشین کاشت، تنظیم ماشین کاشت، اجرای 
روش  انتخاب  دالیل  تحلیل  کاشت،  عملیات 

کاشت

3

در حد 
انتظار

انتخاب رقم، تعیین مقدار بذر مصرفی، تعیین 
انتخاب  کاشت،  روش  انتخاب  کاشت،  تاریخ 
ماشین کاشت، تنظیم ماشین کاشت، اجرای 

عملیات کاشت

2

پایین تر از 
حد انتظار

عدم انتخاب رقم مناسب و یا تاریخ کاشت و 
1روش کاشت نامناسب و یا کاشت غیر یکنواخت
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تکمیل چک لیست ارزشیابی و تعیین نمره )1، 2 یا 3( مربوط به مرحله کاری، از 
شاخص های تعیین شده در ارزشیابی مرحله کاری مربوطه استفاده نمایید. توجه به 
این نکته بسیار مهم است که هر چه موارد سنجش در چک لیست ریزتر باشد ارزشیابی 
با   )3 یا  و   2 ،1( ارزشیابی  نمره  تعیین سطح  برای  همچنین  بود.  خواهد  دقیق تر 
مشخص شدن درصد شاخص های درست برای هر مرحله کاری انجام می شود )کمتر 
از 60 درصد نمره یک، از 60 درصد تا 84 درصد نمره دو، بیش از 84 درصد نمره سه(.

نام هنرجو

نمونه چک لیست ارزشیابی شایستگی های فنی مرحله کاری: کاشت کلزا
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راهنمای آموزش مرحله کاری : نگهداری )آبیاری، 
تغذیه، کنترل علف های هرز( مزرعه کلزا

گام های اول را با پرکردن نمون برگ های همانند مرحله کاری آماده سازی بستر 
کاشت کلزا)با پرکردن نمون برگ های لیست تجهیزات، فضا و مواد مورد نیاز( به 

تایید برسانید و هماهنگی های الزم را انجام دهید. 
گام دوم: نمون برگ طرح درس روزانه را براساس شرایط اقلیمی و واقعیت و امکانات 
منطقه برای این مرحله کاری کامل کنید. اجرای تدریس روزانه در چهارچوب طرح 
گردد.  تبیین  به روشنی  فراگیران  برای  بایستی  تغییر  هرگونه  و  باشد  کلی  درس 
شروع و ادامه کالس برابر طرح درس روزانه باشد. به این ترتیب شایستگی های غیر 

فنی و فنی به طور عملی آموزش داده می شود.
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نمون برگ طرح درس روزانه برای مرحله کاری نگهداری مزرعه کلزا که تمام جنبه های محتوایی و اجرایی 
با جامعیت و واقع نگری در آن دیده می شود.

مشخصات کلی
نام و نام خانوادگی طراح:                          موضوع درس: نگهداری مزرعه کلزا

نام درس:پرورش غالت و گیاهان صنعتی          زمان تدریس:     دقیقه  
پایه تدریس: دوازدهم                               تاریخ تدریس:       شماره جلسه: 

ایجاد توانایی مراقبت و نگهداری مزرعه کلزاهدف کلی درس

اهداف جزئی و رفتاری

آماده  آبیاری  برای  را  کلزا  مزرعه  بتواند:1ـ  درس  این  پایان  در  هنرجو  می رود  انتظار 
مختلف  مراحل  در  را  مزرعه  3ـ  کند.  تعیین  را  آبیاری  مدت  و  روش  زمان،  کند.2ـ 
به درستی آبیاری کند. 4ـ کمبود یا نیاز تغذیه ای مزرعه را به هریک از عناصر غذایی، 
رصد و گزارش نماید. 5ـ زمان مصرف کود سرک را تعیین کنند 6ـ به روش های مختلف 
مزرعه را کوددهی نماید. 7ـ نمونه اندام های گیاه کلزا با عالئم کمبود به عناصر مختلف 
را جمع آوری کند. 8ـ علف های هرز مزرعه را شناسایی کند. 9ـ روش کنترل علف های 
به  را  تعیین کند. 10ـ عملیات کنترل علف های هرز  را در مراحل مختلف رشد  هرز 

انجام دهد. روش های مختلف 

روش تدریس: 
همیاری از نوع تیمی 

و.........

چیدمان کالس یا نوبت بندی در عملیات: 
...................................

پیش تر تهیه و هماهنگی شده است و به طور خاص هماهنگی برای خرید سم و کود، موارد نیاز
نوبت بندی ها، تحویل ماشین داشت، آماده به کارکردن و تنظیمات و....

 اقدامات قبل از تدریس
مواد  آماده کردن  و  داشت  با  مرتبط  آموخته های  پیش  مرور  برای  تکلیف  تعیین 
کمک آموزشی )نمونه، عکس، فیلم، در مورد آبیاری، کنترل علف های هرز، تغذیه گیاهی 

و....(

پرسش های ارزشیابی 
تشخیصی:

مفهوم داشت، ضرورت رصد مزرعه، روش های جمع آوری نمونه ها و توسعه کلکسیون، 
نقش عناصر غذایی و.....

پرسش های  انگیزشی 
آغازین در هر مبحث

متحمل  را  آسیب  بیشترین  تنش خشکی  آسیب  از  مرحله  در کدام  کلزا  آیا می دانید 
چرا؟ و  می شود؟ 

آیا می دانید کنترل کدام علف هرز در مزرعه کلزا مشکل تر است؟ و چرا؟
آیا می دانید بین تغذیه دور رشد و درصد روغن محصول کلزا رابطه هست؟

ارائه محتوی نظری
موضوع ها و ریز عنوان های این جلسه: آبیاري و تعیین زمان آن، روش های آبیاری 
مزرعه کلزا، نیازهای غذایی کلزا )مقدار و زمان مصرف مواد غذایی موردنیاز کلزا(، کنترل 

علف های هرز کلزا 

ارزشیابی تكوینی
پرسش های مربوط به محتوی نظری درس در فرایند تدریس: 

مقایسه عالئم مختلف )کمبود، نقش علف های هرز(، نظام آبیاری و چرایی آن، چگونگی 
تنظیم تاریخ اقدامات پیشگیرانه و کنترلی و....
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انجام فعالیت های عملی 

1ـ انجام آبیاری در زمان مناسب به روش مطلوب به مقدار موردنیاز 2ـ پایش مزرعه 
مزرعه  پایش  4ـ  آب  همراه  روش  به  کود دهی  3ـ  مناسب  زمان  در  آبیاری  تکرار  و 
ازنظر)تغذیه نباتات و تراکم علف های هرز، مدیریت اجرایی( 5ـ یافتن نمونه های کمبود، 
و  کمبودها  عالئم  نمونه  هرز،  )علف های  کلکسیون  توسعه  و  خشک کردن  شناسایی، 
واسنجی  و  تنظیم  7ـ  محلول پاش  ماشین های  به کارکردن  ـ     آماده  6 بیش بودها 
گیاه  برگی  تغذیه  در  محلول پاشی  ماشین های  کاربرد  8ـ  محلول پاش  ماشین های 
ماشین های  سرویس  10ـ  هرز  علف های  کنترل  در  سم پاشی  ماشین های  کاربرد  9ـ 

فیلم و  تصویر  با  کار  گزارش  ارائه  11ـ  سم پاش ها  و  محلول پاش 

هریک از فعالیت های نامبرده در ردیف باال در قالب چک لیست تدوینی در ضمن انجام ارزشیابی فرایندی 
فعالیت )فرایندی( ارزشیابی می شود. 

جمع بندی و خالصه 
درس

جمع بندی مباحث نظری این جلسه به......./ کارگروه.................. محول گردید.
هماهنگی و نوبت گذاری برای ارائه گزارش کار این مرحله به......./کارگروه.......... محول گردید.

 واگذاری جمع آوری اطالعات پیرامون : 
1  چگونگی عملکرد کشاورزان منطقه در هریک از فعالیت های نامبرده در این مرحله کاری

2  مروری بر منابع علمی و رسانه ای پیرامون مباحث نظری این مرحله کاری

3  پیگیری انجام و بررسی نتایج پژوهش های تعیین شده در کتاب در این مرحله 
کاری)1 مورد(

4  پیگیری مبحث گفت وگوهای کالسی )1 مورد(

تعیین زمان ارائه تكالیف واگذاری: 
کارگروه شماره....... در روز..............ساعت...........................در محل..................موضوع.................. 

ارائه خواهد کرد 
به  و  مشخص  را  نیاز  مورد  کارگاهی  عملیات های  عملیات:  برنامه ریزی جهت 
اطالع مسئوالن هنرستان برسانید )همانند جدول مرحله کاری آماده سازی بستر 

کاشت کلزا(.
گام سوم: همانند تمامی مراحل کاری، کالس )نظری یا عملی( را با یاد خداوند کریم 
شروع کنید. رویکردهای فرهنگی و تقویت باورهای دینی و ملی و شایستگی های 
مورد  فنی،  از شایستگی های  مهم تر  و حتی  را همانند  مدارانه  اخالق  یا  غیر فنی 

توجه قرار دهید. 
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گام چهارم: در پایان مرحله کاری بایستی جمع بندی ارزشیابی تمامی فعالیت های 
آن مرحله انجام و در فرمت مربوطه درج گردد. افزون بر آنها یک ارزشیابی نهایی 
است  ممکن  فعالیت  نوع  برحسب  نهایی  یا محصول  انجام شده  کار  با چک کردن 

صورت گیرد. 
ارزشیابی مرحله نگهداری )آبیاری، تغذیه، کنترل علف های هرز( مزرعه کلزا

مراحل کار
شرایط عملكرد )ابزار، 
مواد، تجهیزات، زمان، 

مكان و ...(

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

نگهداری 
مرزعه کلزا 
)آبیاری، 

تغذیه کنترل 
علف های 

هرز(

مزرعه کلزا، رایانه متصل به 
اینترنت، تجهیزات آبیاری 
متناسب با روش آبیاری، 
کود، هرپاریوم علف های 
هرز، کولتیواتور مرکب با 
کود کار، سم پاش پشت 
تراکتوری، سموم علف کش

باالتر از حد 
انتظار

تعیین زمان آبیاری، تعیین روش آبیاری، اجرای 
عملیات آبیاری، تعیین نوع کود سرک، تعیین 
مقدار کود سرک، تعیین زمان کوددهی، تعیین 
روش کوددهی سرک، انجام عملیات کوددهی، 
شناسایی علف های هرز، تعیین روش کنترل 
علف های  کنترل  زمان  تعیین  هرز،  علف های 
هرز،  علف های  کنترل  عملیات  اجرای  هرز، 
نگهداری  روش های  انتخاب  دالیل  تحلیل 

مزرعه کلزا

3

در حد 
انتظار

آبیاری،  روش  تعیین  آبیاری،  زمان  تعیین 
کود  نوع  تعیین  آبیاری،  عملیات  اجرای 
سرک، تعیین مقدار کود سرک، تعیین زمان 
کوددهی، تعیین روش کوددهی سرک، انجام 
هرز،  علف های  شناسایی  کوددهی،  عملیات 
تعیین  هرز،  علف های  کنترل  روش  تعیین 
عملیات  اجرای  هرز،  علف های  کنترل  زمان 

هرز علف های  کنترل 

2

پایین تر از 
حد انتظار

عدم تعیین زمان آبیاری، یا کوددهی و یا کنترل 
1نامناسب علف های هرز

تکمیل چک لیست ارزشیابی و تعیین نمره )1، 2 یا 3( مربوط به مرحله کاری، از 
شاخص های تعیین شده در ارزشیابی مرحله کاری مربوطه استفاده نمایید. توجه به 
این نکته بسیار مهم است که هر چه موارد سنجش در چک لیست ریزتر باشد ارزشیابی 
با   )3 یا  و   2 ،1( ارزشیابی  نمره  تعیین سطح  برای  همچنین  بود.  خواهد  دقیق تر 
مشخص شدن درصد شاخص های درست برای هر مرحله کاری انجام می شود )کمتر از 
60 درصد نمره یک، از 60 درصد تا 84 درصد نمره دو، بیش از 84 درصد نمره سه(.
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نام هنرجو

نمونه چک لیست ارزشیابی شایستگی های فنی مرحله کاری: نگهداری کلزا 
)آبیاری،تغذیه کنترل علف های هرز(
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راهنمای آموزش مرحله کاری : کنترل آفات و 
بیماری های مزرعه کلزا

گام های اول را با پرکردن نمون برگ های همانند مرحله کاری آماده سازی بستر 
کاشت کلزا)با پرکردن نمون برگ های لیست تجهیزات، فضا و مواد مورد نیاز( به 

تایید برسانید و هماهنگی های الزم را انجام دهید. 

و  واقعیت  و  اقلیمی  شرایط  براساس  را  روزانه  درس  طرح  برگ  نمون  دوم:  گام 
امکانات منطقه برای این مرحله کاری کامل کنید. اجرای تدریس در چهارچوب 
طرح درس کلی باشد و هرگونه تغییر بایستی برای فراگیران به روشنی تبیین گردد. 
شروع و ادامه کالس برابر طرح درس روزانه باشد. به این ترتیب شایستگی های غیر 

فنی و فنی به طور عملی آموزش داده می شود.
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نمون برگ طرح درس روزانه برای مرحله کاری کنترل آفات و بیماری های مزرعه کلزا که تمام جنبه های 
محتوایی و اجرایی با جامعیت و واقع نگری در آن دیده می شود.

مشخصات کلی
نام و نام خانوادگی طراح:                     موضوع درس: کنترل آفات و بیماری های مزرعه کلزا

نام درس:پرورش غالت و گیاهان صنعتی    زمان تدریس:     دقیقه  
پایه تدریس: دوازدهم                          تاریخ تدریس:       شماره جلسه: 

ایجاد توانایی در کنترل آفات و بیماری های مزرعه کلزا هدف کلی درس

اهداف جزئی و 
رفتاری

 انتظار می رود هنرجو در پایان این درس بتواند: 1ـ انواع آفات رایج در مزرعه کلزا خود 
روش های  انواع  2ـ  نماید.  شناسایی  اتاله،  یا  آماده سازی  جمع آوری،  را  خود  منطقه  و 
پیشگیری از ورود، گسترش و کنترل آفات کلزا را لیست کند. 3ـ به روش های مختلف 
و متناسب با شرایط، آفات کلزا را مدیریت یا کنترل نماید. 4ـ عالئم انواع بیماری های 
رایج در کلزا خود و منطقه خود را جمع آوری، خشک، شناسایی نماید. 5ـ انواع روش های 
پیشگیری از ورود، گسترش و کنترل عوامل بیماری زای کلزا را لیست کند. 6ـ به روش های 

مختلف و متناسب با شرایط بیماری های رایج کلزا را مدیریت یا کنترل نماید. 

روش تدریس: 
همیاری از نوع تیمی 

و.........

چیدمان کالس یا نوبت بندی در عملیات: 
...................................

پیش تر تهیه و هماهنگی شده است  و به طور خاص هماهنگی برای استمرار تهیه انواع موارد نیاز
و.... سموم، سم پاش ها، واسنجی 

 اقدامات قبل از 
تدریس

)عکس،  کمک آموزشی  مواد  تهیه  مرتبط،  آموخته های  پیش  مرور  برای  تکلیف  تعیین 
و.... فیلم  بروشور،  اسالید، 

پرسش های ارزشیابی 
تشخیصی:

تعریف سم، واسنجی، مناسب ترین زمان سم پاشی، کنترل بیولوژیکی و....

پرسش های  انگیزشی 
آغازین در هر مبحث

آیا می دانید چه نسبتی از محصول کلزا در اثر آفات از بین می رود؟
آیا می دانید اقدامات پیشگیرانه برای کنترل آفات و یا بیماری ها از چه زمانی شروع و تا 

چه زمانی ادامه دارد؟
آیا می دانید که بیشترین خسارت به کلزا در منطقه شما مربوط به کدام آفت است؟

ارائه محتوی نظری

آفات مزرعه کلزا و روش های کنترل  انواع  موضوع ها و ریز عنوان های این جلسه:  
آنها )شته مومی کلزا، سوسک گرده خوار، سوسک منداب، کک های کلزا، پرندگان(. کنترل 
روش های  و  اسکلروتینیایی(  )پوسیدگی  ساقه  سفید  )پوسیدگی  کلزا:  مهم  بیماری های 

کنترل آن، ساق سیاه کلزا، لکه برگی آلترناریایی( 

ارزشیابی تكوینی

پرسش های مربوط به محتوی نظری درس در ضمن تدریس: مهم ترین آفت کلزا 
کدام اند و اهمیت آنها در چیست؟ پراکنش استانی عامل بیماری های کلزا چگونه است؟ 
عالئم........ بیان کننده چه نوع بیماری در برنج است؟ روش خسارت زنی آفت..................

است. چگونه 
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انجام فعالیت های 
عملی 

انواع آفات رایج در مزارع کلزا  اتاله، شناسایی و نگهداری  یا  1ـ جمع آوری، آماده سازی 
واحد و منطقه 2ـ جمع آوری، خشک، شناسایی و نگهداری عالئم انواع بیماری های رایج 
متناسب  روش های  به  کلزا  آفات  کنترل  و  پیشگیری  منطقه.3ـ  و  واحد  کلزا  مزارع  در 
شرایط منطقه و آفت. 4ـ پیشگیری و کنترل عوامل بیماری زای کلزا به روش های متناسب 
شرایط منطقه و آفت. 5ـ آماده به کار کردن ماشین های سم پاش 6ـ تنظیم و واسنجی 
کلزا  بیماری  یا  آفات  کنترل  در  سم پاشی  ماشین های  کاربرد  7ـ  سم پاش  ماشین های 
ـ   سرویس ماشین های سم پاش 9ـ ارائه گزارش کار با مستندات نوشتاری و تصویری    8

ارزشیابی فرایندی 
هر یک از فعالیت های نامبرده در ردیف باال در قالب چک لیست تدوین و ارزشیابی در 

می شود.  انجام  )فرایندی(  فعالیت  انجام  ضمن 

جمع بندی و خالصه 
درس

جمع بندی مباحث نظری این جلسه به......./ کارگروه.................. محول گردید.
هماهنگی و نوبت گذاری برای ارائه گزارش کار این مرحله به......./کارگروه.......... محول گردید.

 واگذاری جمع آوری اطالعات پیرامون : 
1  چگونگی عملکرد کشاورزان منطقه در هر یک از فعالیت های نامبرده در این 

مرحله کاری
2  مروری بر منابع علمی و رسانه ای پیرامون مباحث نظری این مرحله کاری

3  پیگیری انجام و بررسی نتایج پژوهش های تعیین شده در کتاب در این مرحله 
کاری)2 مورد(

4  پیگیری مبحث گفت وگوهای کالسی )در صورت طرح در کالس(

تعیین زمان ارائه تكالیف واگذاری: کارگروه شماره....... در روز...........ساعت............
در محل...........موضوع............ ارائه خواهد کرد. 

به  و  مشخص  را  نیاز  مورد  کارگاهی  عملیات های  عملیات:  برنامه ریزی جهت 
اطالع مسئوالن هنرستان برسانید )همانند جدول مرحله کاری آماده سازی بستر 

کاشت کلزا(.
یاد  با  را  عملی(  یا  )نظری  کالس  کاری،  مراحل  تمامی  همانند  سوم:  گام 
خداوند کریم شروع کنید. رویکردهای فرهنگی و تقویت باورهای دینی و ملی و 
شایستگی های غیر فنی یا اخالق مدارانه را همانند و حتی مهم تر از شایستگی های 

فنی، مورد توجه قرار دهید. 
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گام چهارم: ارزشیابی، هر چند ارزشیابی در فرایند اجرای فعالیت عملی در قالب 
چک لیست انجام می شود اما در پایان مرحله کاری بایستی جمع بندی آن انجام و 
در فرمت مربوطه درج گردد. این ارزشیابی یا با جمع بندی نتایج چک لیست های 
ارزشیابی  آنها یک  بر  افزون  اینکه  یا  انجام می شود  این مرحله  فعالیت های  تمام 

نهایی با وارسی کار انجام شده یا محصول نهایی صورت می گیرد. 

ارزشیابی مرحله ای کنترل آفات و بیماری های مزرعه کلزا

مراحل کار
شرایط عملكرد )ابزار، 
مواد، تجهیزات، زمان، 

مكان و ...(

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

کنترل 
آفات و 

بیماری های 
مزرعه کلزا

مزرعه سیب زمینی، 
سم پاش، سموم )آفات 
و بیماری ها(، جعبه 
کلکسیون آفات و 
بیماری ها، سم پاش

باالتر از حد 
انتظار

تعیین آفات و بیماری های خسارت زا در مراحل 
مختلف  رشد، پایش مزرعه برای کنترل آفات و 
بیماری ها، تعیین زمان کنترل آفات و بیماری ها، 
اجرای عملیات کنترل آفات و بیماری ها، استدالل 
کنترل زیستی آفات و بیماری ها و اهمیت آن در 

تولید غذای سالم

3

در حد 
انتظار

تعیین آفات خسارت زا در مراحل مختلف رشد 
کلزا، پایش مزرعه برای کنترل آفات و بیماری ها، 
تعیین زمان کنترل آفات و بیماری ها، تعیین 
روش کنترل آفات و بیماری ها، اجرای عملیات 

کنترل آفات و بیماری ها

2

پایین تر از 
حد انتظار

1عدم کنترل آفات و بیماری ها

تکمیل چک لیست ارزشیابی و تعیین نمره )1، 2 یا 3( مربوط به مرحله کاری، از 
شاخص های تعیین شده در ارزشیابی مرحله کاری مربوطه استفاده نمایید. توجه 
به این نکته بسیار مهم است که هر چه موارد سنجش در چک لیست ریزتر باشد 
ارزشیابی )1، 2  نمره  تعیین سطح  برای  بود. همچنین  ارزشیابی دقیق تر خواهد 
و یا 3( با مشخص شدن درصد شاخص های درست برای هر مرحله کاری انجام 
می شود )کمتر از 60 درصد نمره یک، از 60 درصد تا 84 درصد نمره دو، بیش از 

84 درصد نمره سه(.
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نام هنرجو

و  آفات  کنترل  کاری:  مرحله  فنی  شایستگی های  ارزشیابی  چک لیست  نمونه 
بیماری های کلزا
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ارزشیابی شایستگی پرورش کلزا

شرح کار:
1ـ عملیات قبل از شخم 2ـ خاک ورزي اولیه مزرعه 3ـ خاک ورزي ثانویه 4ـ تهیه و آماده سازي بذر کلزا 5ـ انجام عملیات کاشت 

بذر کلزا 6ـ انجام آبیاري 7ـ کوددهی 8   ـ کنترل علف هاي هرز 9ـ کنترل آفات 10ـ کنترل بیماري ها

استاندارد عملكرد: 
با استفاده از ماشین هاي کاشت بستر مناسب براي کشت کلزا را آماده نماید. در زمان مناسب عملیات کاشت بذر کلزا را انجام 

دهد و با رعایت اصول زیست محیطی و صرفه جویی در مصرف آب تا زمان برداشت از مزرعه نگهداري به عمل آورند.
شاخص ها:

1ـ تعیین درصد رطوبت خاک، تعیین ویژگی هاي فیزیکی و شیمیایی خاک در مشاوره با کارشناسان، پخش کود دامی  و کود هاي 
پایه احتمالی

2ـ انتخاب و تنظیم ادوات خاک ورزي اولیه، اجراي عملیات شخم
3ـ انتخاب و تنظیم ادوات خاک ورزي ثانویه، اجراي عملیات خاک ورزي ثانویه

4ـ انتخاب رقم، تعیین مقدار بذر مصرفی
اجراي  کاشت،  ماشین هاي  تنظیم  کاشت،  ماشین هاي  انتخاب  کاشت،  روش  انتخاب  منطقه،  در  کلزا  کاشت  تاریخ  تعیین  5ـ 

عملیات کاشت
6ـ تعیین زمان و روش آبیاري، اجراي عملیات آبیاري

7ـ تعیین نوع و مقدار کودهاي سرک، تعیین زمان و روش کوددهی سرک، انجام عملیات کوددهی
8ـ شناسایی نوع علف هاي هرز مزرعه، انتخاب روش کنترل، اجراي عملیات کنترل علف هاي هرز

9ـ پایش آفات مزرعه در مراحل مختلف رشد کلزا، تعیین روش و زمان کنترل آفات، اجراي عملیات کنترل آفات
10ـ پایش مزرعه براي کنترل بیماري خاص در مراحل مختلف رشد، تشخیص نوع بیماري، تعیین زمان و روش کنترل بیماري، 

اجراي عملیات کنترل بیماري

شرایط انجام کار:
2 هکتار زمین زراعی براي 16 نفر 

ابزار و تجهیزات: 
تراکتور از انواع رایج در کشور )حداقل 75 اسب بخار(ـ ادوات شخم ـ ماشین هاي خاک ورزي، ماشین هاي کاشت، بذر کلزا، 
مواد و ملزومات مصرفی )قارچ کش،.....(ـ ماشین هاي سمپاش ـ علف کش ها ـ وسایل و تجهیزات آبیاري ـ کود هاي معدنی و آلی

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از3 مرحله کارردیف

1آماده سازی بستر کشت کلزا1

2کاشت کلزا2

2آبیاري و کوددهی کلزا، کنترل علف های هرز3

1کنترل آفات و بیماری ها4

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی 
2و نگرش:

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

آفتابگردان دارای سازگاری اکولوژیکی باالیی است و در مقایسه با سایر محصوالت 
بهاره، گیاهی است که در مراحل رویشی در مقابل سرما نسبتاً متحمل است )دمای 
پایه: 6 درجه(. هر چند آفتابگردان را گیاهی با درجات کم تا متوسط تحمل به کم آبی 
می شناسند اما دستیابی به عملکرد خوب مستلزم خاک مناسب و فراهم بودن رطوبت 
کافی برای گیاه است. آفتابگردان طالب زمین های سبک و عمیق و هوموس دار است 
که pH آن حدود 7 باشد. آفتابگردان در مناطق نسبتاً مرتفع با میانگین دمایی پایین 
به خوبی رشد می کند. به طور کلی آفتابگردان از نظر اقلیمی شباهت زیادی به ذرت 

دارد ولی مقاومت آن در برابر سرما و گرما بیشتر از ذرت است.
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خالصه اصول حاکم بر الگوی کشت پیشنهادی تا افق 1405 )معاونت 
امور زراعی وزارت جهاد کشاورزی تیرماه 97(

آفتابگردان: 
در خاک هایی که بافت آنها از شنی تا رسی تغییر می کند به خوبی رشد می کند. 
قابلیت کشت در شرایط دیم و آبی به صورت کشت اول و دوم، سازگاري وسیع 
نفوذي،  ریشه هاي  با  توقع  کم  و  خشکی  به  مقاوم  کشور،  مختلف  مناطق  به 
متحمل به سرما و حرارت هاي باال، بی تفاوت به طول روز، قابلیت انجام عملیات 
کیفیت  هرز،  علف های  با  زیاد  رقابت  قدرت  مکانیزه،  به صورت %100  زراعی 
مناسب روغن و درصد باالي روغن دانه )55ـ45 درصد(، میزان باالی ویتامین 

E و همچنین میزان باالي اسید چرب ضروري لینولئیک )68 ـ51 درصد(.
با توجه به عملکردهای قابل مالحظه هیبریدهای جدید آفتابگردان که در سال های 
اخیر مورد کشت و کار قرار گرفته اند، گسترش ارقام هیبرید به جای ارقام آزاد 
گرده افشان )oP( در سال های آینده ازجمله برنامه های اساسی به شمار می آید. 
توسعه کشت آفتابگردان روغنی همواره مد نظر طرح بوده و با توجه به سازگاری 
وسیع اقلیمی توسعه کشت پاییزه و زمستانه آن در مناطق گرمسیر و همچنین 

کشت اول در نیمه شمالی کشور آغاز گردیده است.
 

9899140014011402140314041405سال پایه

9/5303342/448/549505558سطح

1149578098103124127139تولید

115816331727188620202102225523092396عملکرد

برنامه سطح، تولید و عملكرد آفتابگردان تا افق 1405   واحد: هزارهكتار/ هزار تن / 
کیلوگرم در هكتار
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آماده سازی بستر کشت آفتابگردان 
توصیه های موردنیاز به هنرجویان قبل از انجام این مرحله کاری:

مراحل مختلف آماده سازی و بسترکاشت آفتابگردان در شرایط مختلف                    
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راهنمای آموزش مرحله کاری : آماده سازی بستر 
کشت آفتابگردان

گام اول: مرحله کاری آماده سازی بستر کشت آفتابگردان را به دقت مطالعه کرده و 
براساس آن، جداول زیر را کامل و هماهنگی الزم برای تهیه به موقع آنها به عمل آورید.

لیست ابزار، وسایل، تجهیزات و ماشین های مورد نیاز برای مرحله کاری آماده سازی 
بستر کاشت آفتابگردان

نام وسیله/ردیف
نام وسیله/ردیفتعدادمشخصاتابزار/ ماشین

تعدادمشخصاتابزار/ ماشین

انواع رایج بیل1
در منطقه 

به تعداد 
فراگیران

انواع ماشین های 
نرم کننده 

خاک )ترجیحاً 
حفاظتی(

انواع رایج 
در منطقه 

از هر نوع 
حداقل 1 

دستگاه

انواع رایج تراکتور 2
منطقه 
با توان 
مناسب

حداقل 1 
دستگاه

انواع ماشین های 
هموارکننده 

خاک
انواع رایج 
در منطقه 

حداقل یک 
دستگاه

گاوآهن 3
)ترجیحاً 
حفاظتی(

متناسب 
با تراکتور 
و شرایط 

خاک

حداقل 1 
دستگاه

جعبه ابزار
مکانیک 
عمومی

یک سری 
کامل

دامی و کودپخش کن4
شیمیایی

از هر نوع 
حداقل 1 

دستگاه

جعبه 
حداقل یک کاملکمک های اولیه

بسته سیار

000

در تاریخ..../..../..... هماهنگی های الزم انجام شد تا عملیات در تاریخ....../...../..... انجام شود.
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لیست انواع فضاها )کالس، سایت، سمعی و بصری، زمین، کارگاه، آزمایشگاه( مورد نیاز برای مرحله کاری 
آماده سازی بستر کاشت آفتابگردان

مدت مورد نیازویژگی ها)امكانات، وسعت..(هدف )منظور(نوع فضای مورد نیازردیف
با عمق، ماده آلی، حاصل خیزی و شکل آماده سازی زمینزمین زراعی1

استاندارد  مطابق  مساحتی  و  مناسب 
عملکرد

تا برداشت محصول

تأمین و نگهداری انبار نگهداری مواد 2
مواد ضروری

کار  وسعت  با  متناسب  ابعادی  به 
واحدآموزشی

نامحدود

محل نگهداری 3
ماشین ها و تجهیزات

سرویس و نگهداری 
ماشین ها و تجهیزات

به ابعادی متناسب با گستره فعالیت و 
مقدار تجهیزات واحد آموزشی

نامحدود

4
000

در تاریخ..../..../..... هماهنگی های الزم انجام شد تا عملیات در تاریخ....../...../..... انجام شود.

لیست انواع مواد )کود، سم،آب، سوخت، روغن و مواد روان کننده، مایعات بهداشتی و...( مورد نیاز برای 
مرحله آماده سازی بستر کاشت آفتابگردان

مقدارمشخصاتهدف )منظور(نوع مادهردیف

شرایط به مقدار و مدت مشخصگاو روکردن مزرعهآب زراعی1 و  وسعت  برحسب 
رطوبتی مزرعه و مقطع زمانی

انواع سموم علف کش و 2
آفت کش قبل از کاشت 

کنترل عوامل زیان آور 
قبل از کاشت

مورد تأیید سازمان حفظ نباتات 
کشور و مورد توصیه کارشناسان 
واحد  یا  منطقه  پزشکی  گیاه 

آموزشی

لیست  طبق  مقدار  و  نوع 
1 ستی پیو

یا 3 شیمیایی  کود های 
پایه زیستی 

مصرف در خاک قبل 
یا همزمان با کاشت

طبق لیست پیوستطبق لیست پیوست 2

مصرف در فرایند کود های آلی4
خاک ورزی

عمل آوری شده اعم از دامی یا 
........تن....مترمکعبگیاهی، زیستی، سبز

000

در تاریخ..../..../..... هماهنگی های الزم انجام شد تا عملیات در تاریخ....../...../..... انجام شود.

1ـ این لیست بایستی توسط شما هنرآموز عزیز با مشورت متخصصین گیاه پزشکی به موقع تنظیم و ارائه گردد.
2ـ این لیست بایستی توسط شما هنرآموز عزیز با مشورت متخصصین خاک و تغذیه گیاهی به موقع تنظیم و ارائه گردد.
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واقعیت  و  اقلیمی  شرایط  براساس  را  رورانه  درس  طرح  برگ  نمون  دوم:  گام 
در  روزانه  تدریس  اجرای  کنید.  کامل  کاری  مرحله  این  برای  منطقه  امکانات  و 
چهارچوب طرح درس کلی باشد و هرگونه تغییر بایستی برای فراگیران به روشنی 
ترتیب  این  به  باشد.  روزانه  درس  طرح  برابر  کالس  ادامه  و  شروع  گردد.  تبیین 

شایستگی های غیر فنی و فنی به طور عملی آموزش داده می شود.

نمون برگ طرح درس روزانه برای مرحله کاری آماده سازی بستر کاشت آفتابگردان که تمام جنبه های 
محتوایی و اجرایی با جامعیت و واقع نگری در آن دیده می شود.

نام و نام خانوادگی طراح:                         موضوع درس: آماده سازی بستر کاشت آفتابگردانمشخصات کلی
نام درس:پرورش غالت و گیاهان صنعتی           زمان تدریس:     دقیقه  

پایه تدریس: دوازدهم                             تاریخ تدریس:              شماره جلسه: 

ایجاد توانایی در آماده سازی بستر کاشت آفتابگردانهدف کلی درس

اهداف جزئی و 
رفتاری

کند.  تعیین  را  خاک  رطوبت  درصد  بتواند:1ـ  درس  این  پایان  در  هنرجو  می رود   انتظار 
2ـ     ویژگی های شیمیایی و فیزیکی خاک را تعیین کند. 3ـ زمین را قبل از شخم در صورت لزوم 
آبیاری نماید.4ـ در صورت نیاز،کود آلی را به موقع به زمین بیفزاید. 5ـ زمین را شخم بزند. 6ـ بستر 
را نرم نماید. 7ـ بستر را هموار نماید. 8ـ بر اساس توصیه های فنی و شرایط کودهای پایه را به 
زمین افزوده و زیرخاک نماید. 9ـ علف کش پیش کاشت را در زمین پخش کند. 10ـ        ماشین های 

مورد استفاده را سرویس کرده، تحویل دهد. 11ـ گزارش عملکرد را تهیه و ارائه دهد.

روش تدریس: 
همیاری از نوع 

تیمی و.........

چیدمان کالس یا نوبت بندی در عملیات: 
...................................

زمین، موارد نیاز محل  تعیین  برای  هماهنگی  خاص  به طور  و  است  شده  هماهنگی  و  تهیه  پیش تر 
گروه بندی ها، تحویل ماشین ها و ادوات و.... 

 اقدامات قبل از 
تدریس

تعیین تکلیف برای مرور پیش آموخته های مرتبط، با تهیه بستر و آماده کردن مواد کمک آموزشی 
)نمونه، عکس، اسالید، فیلم،...........(

پرسش های 
ارزشیابی 
تشخیصی:

مفهوم خاک ورزی، هدف خاک ورزی، روش های خاک ورزی، آسیب های خاک ورزی، خاک ورزی 
حفاظتی و.....

پرسش های  
انگیزشی آغازین 

در هر مبحث

آیا می دانید چه مقدار از روغن های خوراکی مصرفی از محل واردات تأمین می شود؟
آیا می دانید که روغن آفتابگردان چه ویژگی ها و خواص دارد؟
آیا علل ترویج و توسعه کشت دوم آفتابگردان را می دانید؟........
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موضوع ها و ریز عنوان های این جلسه: اهمیت کشت آفتابگردان، ویژگی ها گیاه شناسی ارائه محتوی نظری
نمو  و  رشد  مراحل  آفتابگردان،  پرورش  براي  مناسب  دمایی  و  اقلیمی  شرایط  آفتابگردان، 
آفتابگردان، آماده سازی بستر کاشت آفتابگردان )با مروری بر پیش آموخته ها(، زمان و شرایط 

اولیه آماده سازی بستر، عملیات تکمیلی آماده سازی بستر عملیات خاک ورزی، عملیات 

پرسش های مربوط به محتوی نظری درس در فرایند تدریس: ارزشیابی تكوینی
آفتابگردان  زراعت  برای  اقلیم هایی  یا  اقلیمی  چه  کنید.  تشریح  را  آفتابگردان  رشد  مراحل 

دارد؟...... کلزا،  مثالً  با  تفاوتی  چه  آفتابگردان  زمین  آماده سازی  چرا؟  و  هستند؟  مناسب 

انجام فعالیت های 
عملی 

توسعه  و  رشدی  مختلف  مراحل  در  آفتابگردان  ارقام  و  انواع  نمونه  به خشک کردن  اقدام  1ـ 
کلکسیون گیاهان زراعی 2ـ نقاشی یا طراحی یا تصویرپردازی گل آذین و اجزای گل آفتابگردان 
3ـ نمایش مراحل رشد و درج ویژگی ها مرحله در زیر آن 4ـ آماده به کارکردن ماشین های خاک ورز 
5ـ آبیاری قبل از شخم 6ـ توزیع کودهای آلی برابر توصیه 7ـ اجرای شخم 8ـ نرم کردن خاک 
در صورت نیاز 9ـ تسطیح مزرعه 10ـ کودپاشی در صورت مجهز نبودن کارنده به کود کار 

11ـ سرویس ماشین های خاک ورز 12ـ ارائه گزارش کار با تصاویر و فیلم

هریک از فعالیت های نامبرده در ردیف باال در قالب چک لیست تدوینی در ضمن انجام فعالیت ارزشیابی فرایندی 
)فرایندی(، ارزشیابی می شود. 

جمع بندی و 
خالصه درس

جمع بندی مباحث نظری این جلسه به......./ کارگروه.................. محول گردید.
هماهنگی و نوبت گذاری برای ارائه گزارش کار این مرحله به......./کارگروه.......... محول گردید.

واگذاری جمع آوری اطالعات و فعالیت پژوهشی و جانبی: 
1  بررسی چگونگی عملکرد کشاورزان منطقه در هریک از فعالیت های نامبرده در 

این مرحله کاری
2  مروری بر منابع علمی و رسانه ای پیرامون مباحث نظری این مرحله کاری

3  به روزکردن آمار و اطالعات ارائه شده در این مرحله کاری
4  انجام پژوهش ها )4 مورد در این مرحله کاري(

5  جمع بندی و نتیجه گیری: گفت وگو کنید )4 مورد در این مرحله کاري(و....
روز..........ساعت...........در  کارگروه.........در  واگذاری:  تكالیف  ارائه  زمان  تعیین 

محل..........موضوع ...........ارائه خواهد داشت. 
برنامه ریزی جهت عملیات: در جدولی همانند جدول زیر عملیات های کارگاهی 

مورد نیاز را مشخص و به اطالع مسئوالن هنرستان برسانید.
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زمان عملیاتمحل عملیاتنام کارگروه نام عملیات

تعیین ویژگی های خاک

شخم اولیه

شخم ثانویه

تسطیح زمین

.......

یاد  با  را  عملی(  یا  )نظری  کالس  کاری،  مراحل  تمامی  همانند  سوم:  گام 
خداوند کریم شروع کنید. رویکردهای فرهنگی و تقویت باورهای دینی و ملی و 
شایستگی های غیر فنی یا اخالق مدارانه را همانند و حتی مهم تر از شایستگی های 

فنی، مورد توجه قرار دهید. 
گام چهارم: ارزشیابی، هرچند ارزشیابی در فرایند اجرای فعالیت عملی در قالب 
چک لیست انجام می شود اما در پایان مرحله کاری بایستی جمع بندی آن انجام و 
در فرمت مربوطه درج گردد. این ارزشیابی یا با جمع بندی نتایج چک لیست های 
ارزشیابی  آنها یک  بر  افزون  اینکه  یا  انجام می شود  این مرحله  فعالیت های  تمام 

نهایی با چک کردن کار انجام شده یا محصول نهایی صورت می گیرد.

ارزشیابی مرحله ای آماده سازی بستر کشت آفتابگردان

شرایط عملكرد )ابزار، مواد، مراحل کار
تجهیزات، زمان، مكان و ...(

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

آماده سازی 
بستر کشت 
آفتابگردان

تراکتور، گاوآهن، دیسک، پنجه 
غازی، لولر، سم پاش پشت 

تراکتوری، مزرعه

باالتر از حد 
انتظار

تعیین درصد رطوبت خاک، تعیین ویژگی های خاک، 
تنظیم  و  آماده سازی  خاک ورزی،  ادوات  انتخاب 
ماشین های خاک ورزی ثانویه، انتخاب علف کش های 
کاشت،  پیش  علف کش های  پخش  کاشت،  پیش 
تمیز  و  سرویس  زمین  تسطیح  خاک،  نرم کردن 
روش های  استدالل  خاک ورزی،  ماشین های  کردن 

آن اهمیت  و  خاک ورزی 

3

در حد 
انتظار

تعیین درصد رطوبت خاک، تعیین ویژگی های خاک، 
تنظیم  و  آماده سازی  خاک ورزی،  ادوات  انتخاب 
ماشین های خاک ورزی ثانویه، انتخاب علف کش های 
کاشت،  پیش  علف کش های  پخش  کاشت،  پیش 
نرم کردن خاک، تسطیح زمین، سرویس و تمیز کردن 

ماشین های خاک ورزی

2

پایین تر از 
حد انتظار

1عدم آماده سازی بستر کاشت بذر آفتابگردان
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تکمیل چک لیست ارزشیابی و تعیین نمره )1، 2 یا 3( مربوط به مرحله کاری، از 
شاخص های تعیین شده در ارزشیابی مرحله کاری مربوطه استفاده نمایید. توجه 
به این نکته بسیار مهم است که هر چه موارد سنجش در چک لیست ریزتر باشد 
ارزشیابی )1، 2  نمره  تعیین سطح  برای  بود. همچنین  ارزشیابی دقیق تر خواهد 
و یا 3( با مشخص شدن درصد شاخص های درست برای هر مرحله کاری انجام 
می شود )کمتر از 60 درصد نمره یک، از 60 درصد تا 84 درصد نمره دو، بیش از 

84 درصد نمره سه(.

نام هنرجو

نمونه چک لیست ارزشیابی شایستگی های فنی مرحله کاری: آماده سازی بستر 
کشت آفتابگردان
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کاشت آفتابگردان 
توصیه های موردنیاز به هنرجویان قبل از انجام این مرحله کاری:

انواع آفتابگردان روغنی

استاندارد نوع
)لینولئیک باال(

اولئیک باالاولئیک متوسط

20<35ـ6515لینولئیک % )امگا6( 

80<75 ـ2055<اولئیک%

مشخصات دانه آفتابگردان

درصد )%(ترکیبات

27ـ21پوسته

53ـ48روغن

10ـ14پروتئین

9ـ7قند محلول

27ـ16فیبر خام

3ـ2خاکستر

انواع خمیدگی طبق براساس زاویۀ طبق با سطح افق

طبقه هایی که با زاویه حدود 135 درجه نسبت به افق قرار دارند از نظر زراعی ارجح تر می باشند.
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انواع شاخه بندی در آفتابگردان

0ـ بدون شاخه بندی 1ـ شاخه بندی در قاعده 2ـ شاخه بندی فوقانی 3ـ شاخه بندی کامل با طبق 
اصلی بزرگ 4ـ شاخه بندی کامل بدون طبق مرکزی بزرگ

 براکته

طبق

 گوشواره

گل شعاعی گل مرکزی
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تاریخ کاشت مناسب آفتابگردان در مناطق مختلف کشور

کشت دومکشت اولمناطقاقلیم

گرمسیر جنوب

بوشهر، هرمزگان، مناطق گرم )ایالم، 
خراسان جنوبی، کرمان، فارس، 

سیستان و بلوچستان(
ـنیمه دوم دی ـ نیمه اول بهمن

ـدهه دوم و سوم بهمنخوزستان

معتدل و مرطوب
نیمه اول بهمن )دشت(ـ  نیمه اول فروردین )کوهپایه(گلستان

نیمه اول تیر )پس 
از برداشت گیاهان 

پاییزه(

نیمه دوم اسفند )دشت( ـ نیمه اول فروردین مازندران
)میانبند و کوهپایه(

معتدل
کرج، قزوین و مناطق معتدل استان های 

)اصفهان، کرمانشاه، لرستان، فارس، 
کرمان، خراسان جنوبی(، مغان )اردبیل(

نیمه دوم فروردین ـ نیمه اول اردیبهشت

سرد

آذربایجان غربی و شرقی، زنجان، 
همدان، اراک، اردبیل، خراسان رضوی 

و شمالی و مناطق سرد )لرستان، 
کرمانشاه و اصفهان(

اردیبهشت

فواصل بین بوته )سانتی متر( در تراکم ها و فواصل ردیف مختلف

45677/589تراکم )بوته در متر مربع(

فواصل 
)cm( ردیف

5545363026242320

6042332824222119

7036292420191816

7533272219181715

__________________ = تراکم در هکتار     10،000×10،000
  فواصل بوته × فواصل ردیف

          )سانتی متر(

__________________ = فواصل بوته            10،000
    فاصلۀ ردیف   ×   تراکم

    )سانتی متر(      )مترمربع(
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راهنمای آموزش مرحله کاری : کاشت آفتابگردان 

گام های اول را با پرکردن نمون برگ های همانند مرحله کاری آماده سازی بستر 
کاشت آفتابگردان )با پرکردن نمون برگ های لیست تجهیزات، فضا و مواد مورد 

نیاز( به تائید برسانید و هماهنگی های الزم را انجام دهید. 
گام دوم: طرح درس روزانه را براساس شرایط اقلیمی و واقعیت و امکانات منطقه 
برای این مرحله کاری کامل کنید. اجرای تدریس روزانه در چهارچوب طرح درس 
کلی باشد و هرگونه تغییر بایستی برای فراگیران به روشنی تبیین گردد. شروع و 
ادامه کالس برابر طرح درس روزانه باشد. به  این ترتیب شایستگی های غیرفنی و 

فنی به طور عملی آموزش داده می شود.

نمون برگ طرح درس روزانه برای مرحله کاری کاشت آفتابگردان که تمام جنبه های محتوایی و اجرایی با 
جامعیت و واقع نگری، دیده  شده است.

نام و نام خانوادگی طراح:                          موضوع درس: کاشت آفتابگردانمشخصات کلی
نام درس:پرورش غالت و گیاهان صنعتی          زمان تدریس:     دقیقه  

پایه تدریس: دوازدهم                                    تاریخ تدریس:             شماره جلسه: 

ایجاد توانایی کاشت آفتابگردانهدف کلی درس

را اهداف جزئی و رفتاری آفتابگردان  زراعی  تناوب  جدول  1ـ  بتواند:  درس  این  پایان  در  هنرجو  می رود   انتظار 
به درستی تنظیم نماید.2ـ ارقام مناسب آفتابگردان را انتخاب کند. 3ـ مقدار بذر موردنیاز را 
محاسبه کند. 4ـ آرایش بوته را ترسیم و تعیین کند. 5ـ تاریخ کاشت را تعیین کند. 6ـ عمق 
کاشت را تعیین کند. 7ـ روش مناسب کاشت را در منطقه خود تعیین کند. 8  ـ ماشین کاشت 
را آماده به کار نماید. 9ـ ماشین کاشت را انتخاب و تنظیم نماید. 10ـ کاشت آفتابگردان را 

انجام دهد. 11ـ ماشین ها را پس از اتمام کاشت، سرویس و تحویل دهد.

روش تدریس: 
همیاری از نوع تیمی 

و.........

چیدمان کالس یا نوبت بندی در عملیات: 
...................................

پیش تر تهیه و هماهنگی شده است و به طور خاص هماهنگی برای خرید بذر و کود، موارد نیاز
تنظیمات  و  کردن  به کار  آماده  کاشت،  ماشین  تحویل  نوبت بندی ها، 

 اقدامات قبل از 
تدریس

تعیین تکلیف برای مرور پیش آموخته های مرتبط با کاشت و آماده کردن مواد کمک آموزشی 
)نمونه، عکس، فیلم،....(
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پرسش های ارزشیابی 
تشخیصی:

عملکرد  در  حشرات  نقش  زراعی،  تناوب  در  آفتابگردان  جایگاه  دوم،  کاشت  مفهوم 
آفتابگردان،.....

پرسش های  انگیزشی 
آغازین در هر مبحث

آیا می دانید بهترین تناوب در آفتابگردان چه نوع تناوبی است؟ و چرا؟
آیا می دانید برحسب زمان کاشت، تراکم بوته چگونه تغییر می کند؟

آیا می دانید کدام رقم یا ارقام آفتابگردان برای منطقه شما توصیه  شده است؟ و چرا؟

ویژگی ها ارائه محتوی نظری آفتابگردان،  ارقام  زراعی،  جلسه: تناوب  این  عنوان های  ریز  و  موضوع ها 
مناسب رقم های آفتابگردان، تاریخ کاشت، میزان مصرف بذر، تراکم بوته، عمق کاشت، 

ردیف کار تنظیم  آفتابگردان،  ماشین های کاشت  روش کاشت، 

پرسش های مربوط به محتوی نظری درس در فرایند تدریس: ارزشیابی تكوینی
تحلیل جایگاه تناوب، ویژگی ها مناسب رقم های آفتابگردان، اهمیت تنظیم عمق کاشت 

آفتابگردان و...

انجام فعالیت های 
عملی 

1ـ طراحی و تنظیم جدول تناوب زراعی آفتابگردان 2ـ اقدام به خشک کردن نمونه انواع 
و ارقام آفتابگردان و توسعه کلکسیون گیاهان زراعی 3ـ تنظیم جدول زمانی تاریخ کاشت 
آفتابگردان 4ـ محاسبه و تعیین مقدار نهاده ها )کود، سم، بذر( موردنیاز 5ـ آماده به کارکردن 
تنظیم  7ـ  مصرف  زمان  تا  موردنیاز  نهاده های  نگهداری  و  تهیه  6  ـ  کاشت  ماشین های 
ماشین های کاشت 8  ـ کاشت بذر و کود 9ـ سرویس و تحویل ماشین های کاشت 10ـ ارائه 

گزارش کار با نمونه، اسالید، تصویر و فیلم

هریک از فعالیت های نامبرده در ردیف باال در قالب چک لیست تدوینی در ضمن انجام ارزشیابی فرایندی 
فعالیت )فرایندی( ارزشیابی می شود. 

جمع بندی و خالصه 
درس

جمع بندی مباحث نظری این جلسه به......./ کارگروه.................. محول گردید.
هماهنگی و نوبت گذاری برای ارائه گزارش کار این مرحله به......./ کارگروه.......... محول گردید.

واگذاری جمع آوری اطالعات پیرامون: 
1  چگونگی عملکرد کشاورزان منطقه در هر یک از فعالیت های نامبرده در این 

مرحله کاری
2  مروری بر منابع علمی و رسانه ای پیرامون مباحث نظری این مرحله کاری

3  انجام پژوهش ها )3 مورد در این مرحله کاري(
4  جمع بندی و نتیجه گیری: گفت وگو کنید )3 مورد در این مرحله کاري( و....

تعیین زمان ارائه تكالیف واگذاری: کارگروه.............در روز..............ساعت...........
در محل............موضوع ............ارائه خواهد داشت. 
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به  و  مشخص  را  نیاز  مورد  کارگاهی  عملیات های  عملیات:  برنامه ریزی جهت 
اطالع مسئوالن هنرستان برسانید )همانند جدول مرحله کاری آماده سازی بستر 

کاشت آفتابگردان(.

یاد  با  را  عملی(  یا  )نظری  کالس  کاری،  مراحل  تمامی  همانند  سوم:  گام 
خداوند کریم شروع کنید. رویکردهای فرهنگی و تقویت باورهای دینی و ملی و 
شایستگی های غیرفنی یا اخالق مدارانه را همانند و حتی مهم تر از شایستگی های 

فنی، مورد توجه قرار دهید. 

گام چهارم: ارزشیابی، هرچند ارزشیابی در فرایند اجرای فعالیت عملی در قالب 
چک لیست انجام می شود اما در پایان مرحله کاری بایستی جمع بندی آن انجام 
نتایج  جمع بندی  با  است  ممکن  ارزشیابی  این  گردد.  درج  مربوطه  فرمت  در  و 
چک لیست های تمام فعالیت های این مرحله انجام شود یا اینکه افزون بر آنها یک 

ارزشیابی نهایی با چک کردن کار انجام  شده یا محصول نهایی صورت گیرد.

ارزشیابی مرحله ای کاشت آفتابگردان

مراحل کار
شرایط عملكرد )ابزار، 
مواد، تجهیزات، زمان، 

مكان و ...(

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

کاشت 
آفتابگردان

ردیف کار، بذر آفتابگردان، 
کاشت، مزرعه آماده

باالتر از حد 
انتظار

انتخاب رقم، تعیین تراکم بوته، تعیین مقدار 
بذر مصرفی، تعیین تاریخ کاشت، تعیین روش 
کاشت، انتخاب ماشین کاشت، تنظیم ماشین 
آفتابگردان،  کاشت  عملیات  اجرای  کاشت، 
تحلیل و استدالل دلیل انتخاب روش کاشت

3

در حد 
انتظار

انتخاب رقم، تعیین تراکم بوته، تعیین مقدار 
بذر مصرفی، تعیین تاریخ کاشت، تعیین روش 
کاشت، انتخاب ماشین کاشت، تنظیم ماشین 

کاشت، اجرای عملیات کاشت آفتابگردان

2

پایین تر از 
حد انتظار

1عدم کاشت یکنواخت بذر
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تکمیل چک لیست ارزشیابی و تعیین نمره )1، 2 یا 3( مربوط به مرحله کاری، از 
شاخص های تعیین شده در ارزشیابی مرحله کاری مربوطه استفاده نمایید. توجه 
به این نکته بسیار مهم است که هر چه موارد سنجش در چک لیست ریزتر باشد 
ارزشیابی )1، 2  نمره  تعیین سطح  برای  بود. همچنین  ارزشیابی دقیق تر خواهد 
و یا 3( با مشخص شدن درصد شاخص های درست برای هر مرحله کاری انجام 
می شود )کمتر از 60 درصد نمره یک، از 60 درصد تا 84 درصد نمره دو، بیش از 

84 درصد نمره سه(.

نام هنرجو

نمونه چک لیست ارزشیابی شایستگی های فنی مرحله کاری: 
کاشت آفتابگردان

ره
 نم

3 
 از

نی
ی ف

تگ
س

شای
ج 

تای
ن

ب
اس

 من
قم

ب ر
خا

انت

في
صر

ر م
بذ

ار 
قد

ن م
عیی

ت

ت
اش

خ ک
اری

ن ت
عیی

ت

ت
اش

ش ک
رو

ن 
عیی

ت

ت
اش

ی ک
ها

ن 
شی

 ما
ب

خا
انت

ت
اش

ی ک
ها

ن 
شی

 ما
یم

نظ
ت

ت
اش

ت ک
لیا

عم
ي 

جرا
ا

کوروش

بهروز

پویان 

........

راهنمای آموزش مرحله کاری : نگهداری )آبیاری،تغذیه 
کنترل علف های هرز( مزرعه آفتابگردان

گام های اول را با پرکردن نمون برگ های همانند مرحله کاری آماده سازی بستر 
کاشت آفتابگردان)با پرکردن نمون برگ های لیست تجهیزات، فضا و مواد مورد  نیاز( 

به تائید برسانید و هماهنگی های الزم را انجام دهید. 
گام دوم: نمون برگ طرح درس روزانه را براساس شرایط اقلیمی و واقعیت و امکانات 
منطقه برای این مرحله کاری کامل کنید. اجرای تدریس روزانه در چهارچوب طرح 
گردد.  تبیین  به روشنی  فراگیران  برای  بایستی  تغییر  هرگونه  و  باشد  کلی  درس 
شایستگی های  به این ترتیب  باشد.  روزانه  درس  طرح  برابر  کالس  ادامه  و  شروع 

غیرفنی و فنی به طور عملی آموزش داده می شود.



129

فصل دوم : پرورش گیاهان روغنی

نمون برگ طرح درس روزانه برای مرحله کاری نگهداری مزرعه آفتابگردان که تمام جنبه های محتوایی و 
اجرایی با جامعیت و واقع نگری در آن دیده می شود.

مشخصات کلی
نام و نام خانوادگی طراح:                          موضوع درس: نگهداری مزرعه آفتابگردان

نام درس:پرورش غالت و گیاهان صنعتی          زمان تدریس:     دقیقه  
پایه تدریس: دوازدهم                                   تاریخ تدریس:            شماره جلسه: 

ایجاد توانایی مراقبت و نگهداری مزرعه آفتابگردانهدف کلی درس

اهداف جزئی و 
رفتاری

انتظار می رود هنرجو در پایان این درس بتواند:1ـ مزرعه آفتابگردان را برای آبیاری آماده 
کند.2 زمان، روش و مدت آبیاری را تعیین کند. 3ـ مزرعه را در مراحل مختلف به درستی 
آبیاری کند. 4ـ کمبود یا نیاز تغذیه ای مزرعه را به هریک از عناصر غذایی، رصد و گزارش 
نماید. 4ـ زمان مصرف کود سرک را تعیین کند. 5ـ به روش های مختلف مزرعه را کوددهی 
نماید. 6ـ نمونه اندام های گیاه آفتابگردان با عالئم کمبود به عناصر مختلف را جمع آوری 
کند. 7ـ علف های هرز مزرعه را شناسایی کند. 8 ـ روش کنترل علف های هرز را در مراحل 
مختلف رشد تعیین کند. 9ـ عملیات کنترل علف های هرز را به روش های مختلف انجام دهد. 

روش تدریس: 
همیاری از نوع تیمی 

و.........

چیدمان کالس یا نوبت بندی در عملیات: 
...................................

کود، موارد نیاز و  سم  خرید  برای  هماهنگی  خاص  به طور  و  است  شده  هماهنگی  و  تهیه  پیش تر 
نوبت بندی ها، تحویل ماشین داشت، آماده به کار کردن و تنظیمات

 اقدامات قبل از 
تدریس

تعیین تکلیف برای مرور پیش آموخته های مرتبط، با داشت و آماده کردن مواد کمک آموزشی 
)نمونه، عکس، فیلم، در مورد آبیاری، کنترل علف های هرز، تغذیه گیاهی و...(

پرسش های ارزشیابی 
تشخیصی:

مفهوم داشت، ضرورت رصد مزرعه، روش های جمع آوری نمونه ها و توسعه کلکسیون، نقش 
عناصر غذایی و.....

پرسش های  
انگیزشی آغازین در 

هر مبحث

آیا می دانید آفتابگردان در کدام مرحله از آسیب تنش خشکی بیشترین آسیب را متحمل 
می شود؟ و چرا؟

آیا می دانید کنترل کدام علف هرز در مزرعه آفتابگردان مشکل تر است؟ و چرا؟ 
آیا می دانید بین تغذیه دور رشد و درصد روغن محصول آفتابگردان رابطه هست؟

آبیاری ارائه محتوی نظری آن، روش های  زمان  تعیین  و  این جلسه: آبیاري  موضوع ها و ریز عنوان های 
مزرعه آفتابگردان، نیازهای غذایی آفتابگردان )مقدار و زمان مصرف مواد غذایی موردنیاز 

آفتابگردان آفتابگردان(، کنترل علف های هرز 

پرسش های مربوط به محتوی نظری درس در فرایند تدریس: ارزشیابی تكوینی
مقایسه عالئم مختلف )کمبود، نقش علف های هرز،( نظام آبیاری و چرایی آن، چگونگی 

تنظیم تاریخ اقدامات پیشگیرانه و کنترلی و....



130

انجام فعالیت های 
عملی 

1ـ انجام آبیاری در زمان مناسب به روش مطلوب به مقدار موردنیاز 2ـ پایش مزرعه و تکرار 
آبیاری در زمان مناسب 3ـ کود دهی به روش همراه آب 4ـ پایش مزرعه از نظر )تغذیه نباتات 
و تراکم علف های هرز، مدیریت اجرایی( 5  ـ یافتن نمونه های کمبود، شناسایی، خشک کردن 
ـ   آماده به کار کردن  و توسعه کلکسیون )علف های هرز، نمونه عالئم کمبودها و بیش بودها 6  
ماشین های محلول پاش 7ـ تنظیم و واسنجی ماشین های محلول پاش 8  ـ کاربرد ماشین های 
محلول پاشی در تغذیه برگی گیاه 9ـ کاربرد ماشین های سم پاشی در کنترل علف های هرز 

10ـ سرویس ماشین های محلول پاش و سم پاش ها 11ـ ارائه گزارش کار با تصویر و فیلم

انجام ارزشیابی فرایندی  باال در قالب چک لیست تدوینی در ضمن  نامبرده در ردیف  از فعالیت های  هریک 
می شود.  ارزشیابی  )فرایندی(  فعالیت 

جمع بندی و خالصه 
درس

جمع بندی مباحث نظری این جلسه به......./ کارگروه.................. محول گردید.
هماهنگی و نوبت گذاری برای ارائه گزارش کار این مرحله به......./کارگروه.......... محول گردید.

واگذاری جمع آوری اطالعات پیرامون : 
1  چگونگی عملکرد کشاورزان منطقه در هر یک از فعالیت های نامبرده در این مرحله کاری

2  مروری بر منابع علمی و رسانه ای پیرامون مباحث نظری این مرحله کاری
3  پیگیری انجام و بررسی نتایج پژوهش های تعیین شده در کتاب در این مرحله 

کاری)1مورد(
4  پیگیری مبحث گفت وگوهای کالسی )1 مورد(

تعیین زمان ارائه تكالیف واگذاری: کارگروه شماره....... در روز..............ساعت............
در محل..............موضوع.......... ارائه خواهد کرد. 

برنامه ریزی جهت عملیات: عملیات های کارگاهی مورد نیاز را مشخص و به اطالع مسئوالن 
هنرستان برسانید )همانند جدول مرحله کاری آماده سازی بستر کاشت آفتابگردان(.

یاد  با  را  عملی(  یا  )نظری  کالس  کاری،  مراحل  تمامی  همانند  سوم:  گام 
خداوند کریم شروع کنید. رویکردهای فرهنگی و تقویت باورهای دینی و ملی و 
شایستگی های غیر فنی یا اخالق مدارانه را همانند و حتی مهم تر از شایستگی های 

فنی، مورد توجه قرار دهید. 
فعالیت های  تمامی  ارزشیابی  بایستی جمع بندی  کاری  مرحله  پایان  در  گام چهارم: 
آن مرحله انجام و در فرمت مربوطه درج گردد. افزون بر آنها یک ارزشیابی نهایی با 
چک کردن کار انجام شده یا محصول نهایی برحسب نوع فعالیت ممکن است صورت گیرد. 
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ارزشیابی مرحله ای نگهداری )آبیاری،تغذیه کنترل علف های هرز( مزرعه آفتابگردان

مراحل کار
شرایط عملكرد )ابزار، 
مواد، تجهیزات، زمان، 

مكان و ...(

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

نگهداری 
)آبیاری، 

تغذیه کنترل 
علف های 

هرز( مزرعه 
آفتابگردان

رایانه متصل به اینترنت، 
تجهیزات آبیاری متناسب 

با روش آبیاری، انواع 
کودهای شیمیایی ماکرو و 
محلول های تقویت کننده 

میکرو، سم پاش، 
کولتیواتور مرکب کودکار، 
علف کش های پس رویشی

باالتر از حد 
انتظار

آبیاری،  روش  تعیین  آبیاری،  زمان  تعیین 
اجرای عملیات آبیاری، تعیین نوع کود سرک، 
تعیین مقدار کود سرک، تعیین زمان کوددهی، 
تعیین روش کوددهی، انجام عملیات کوددهی، 
آفتابگردان،  مزرعه  هرز  علف های  شناسایی 
تعیین زمان کنترل علف های هرز آفتابگردان، 
مزرعه  هرز  علف های  کنترل  عملیات  اجرای 
آفتابگردان، استدالل انتخاب روش های نگهداری 

مزرعه آفتابگردان

3

در حد 
انتظار

آبیاری،  روش  تعیین  آبیاری،  زمان  تعیین 
اجرای عملیات آبیاری، تعیین نوع کود سرک، 
تعیین مقدار کود سرک، تعیین زمان کوددهی، 
تعیین روش کوددهی، انجام عملیات کوددهی، 
شناسایی علف های هرز مزرعه آفتابگردان، تعیین 
آفتابگردان، اجرای  زمان کنترل علف های هرز 
عملیات کنترل علف های هرز مزرعه آفتابگردان

2

پایین تر از 
حد انتظار

عدم نگهداری مناسب مزرعه آفتابگردان )آبیاری، 
1کوددهی و کنترل علف های هرز(

تکمیل چک لیست ارزشیابی و تعیین نمره )1، 2 یا 3( مربوط به مرحله کاری، از 
شاخص های تعیین شده در ارزشیابی مرحله کاری مربوطه استفاده نمایید. توجه 
به این نکته بسیار مهم است که هر چه موارد سنجش در چک لیست ریزتر باشد 
ارزشیابی )1، 2  نمره  تعیین سطح  برای  بود. همچنین  ارزشیابی دقیق تر خواهد 
و یا 3( با مشخص شدن درصد شاخص های درست برای هر مرحله کاری انجام 
می شود )کمتر از 60 درصد نمره یک، از 60 درصد تا 84 درصد نمره دو، بیش از 

84 درصد نمره سه(.
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کنترل  نگهداری)آبیاری،تغذیه  کاری:  مرحله  فنی  شایستگی های  ارزشیابی  چک لیست  نمونه 
علف های هرز( مزرعه آفتابگردان
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راهنمای آموزش مرحله کاری : کنترل آفت و بیماری های 
آفتابگردان

گام های اول را با پرکردن نمون برگ های همانند مرحله کاری آماده سازی بستر 
کاشت آفتابگردان )با پرکردن نمون برگ های لیست تجهیزات، فضا و مواد مورد 

نیاز( به تائید برسانید و هماهنگی های الزم را انجام دهید. 
و  واقعیت  و  اقلیمی  شرایط  براساس  را  روزانه  درس  طرح  برگ  نمون  دوم:  گام 
امکانات منطقه برای این مرحله کاری کامل کنید. اجرای تدریس در چهارچوب 
طرح درس کلی باشد و هرگونه تغییر بایستی برای فراگیران به روشنی تبیین گردد. 
شایستگی های  به این ترتیب  باشد.  روزانه  درس  طرح  برابر  کالس  ادامه  و  شروع 

غیرفنی و فنی به طور عملی آموزش داده می شود.
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نمون برگ طرح درس روزانه برای مرحله کاری کنترل آفات و بیماری های مزرعه آفتابگردان که تمام 
جنبه های محتوایی و اجرایی با جامعیت و واقع نگری در آن دیده می شود.

مشخصات کلی
نام و نام خانوادگی طراح:                    موضوع درس: کنترل آفات و بیماری های مزرعه آفتابگردان

نام درس:پرورش غالت و گیاهان صنعتی  زمان تدریس:      دقیقه  
پایه تدریس: دوازدهم                           تاریخ تدریس:        شماره جلسه: 

ایجاد توانایی در کنترل آفات و بیماری های مزرعه آفتابگردانهدف کلی درس

اهداف جزئی و 
رفتاری

آفتابگردان  رایج در مزرعه  آفات  انواع  بتواند: 1ـ  این درس  پایان  انتظار می رود هنرجو در 
انواع روش های  نماید. 2ـ  اتاله، شناسایی  یا  خود و منطقه خود را جمع آوری، آماده سازی 
پیشگیری از ورود، گسترش و کنترل آفات آفتابگردان را لیست کند. 3ـ به روش های مختلف 
و متناسب با شرایط، آفات آفتابگردان را مدیریت یا کنترل نماید. 4ـ عالئم انواع بیماری های 
انواع  5ـ  نماید.  شناسایی  خشک،  جمع آوری،  را  خود  منطقه  و  خود  آفتابگردان  در  رایج 
لیست  را  آفتابگردان  بیماری زای  عوامل  کنترل  و  گسترش  ورود،  از  پیشگیری  روش های 
کند. 6ـ به روش های مختلف و متناسب با شرایط بیماری های رایج آفتابگردان را مدیریت 

یا کنترل نماید. 

روش تدریس: 
همیاری از نوع 

تیمی و.........

چیدمان کالس یا نوبت بندی در عملیات: 
...................................

پیش تر تهیه و هماهنگی شده است  و به طور خاص هماهنگی برای استمرار تهیه انواع سموم، موارد نیاز
سم پاش ها، واسنجی و....

 اقدامات قبل از 
تدریس

تعیین تکلیف برای مرور پیش آموخته های مرتبط، تهیه مواد کمک آموزشی )عکس، اسالید، 
بروشور، فیلم، ....(

پرسش های 
ارزشیابی 
تشخیصی:

تعریف سم، واسنجی، مناسب ترین زمان سم پاشی، کنترل بیولوژیکی و....

پرسش های  
انگیزشی آغازین 

در هر مبحث

آیا می دانید چه نسبتی از محصول در اثر آفات از بین می رود؟
آیا می دانید اقدامات پیشگیرانه از چه زمانی شروع و تا چه زمانی ادامه دارد؟

آیا می دانید که بیشترین خسارت به آفتابگردان در منطقه شما مربوط به کدام آفت است؟

موضوع ها و ریز عنوان های این جلسه:  انواع آفات مزرعه آفتابگردان و روش های کنترل ارائه محتوی نظری
و  آفتابگردان  دانه خوار  پروانه  تریپس ها،  و  بر، سرخرطومی  و طوقه  مفتولی  )کرم های  آنها 
کرکی،  )سفیدک  آن:  کنترل  روش های  و  آفتابگردان  مزرعه  بیماری های  انواع  پرندگان(. 

زنگ(  و  اسکلروتینایی  پوسیدگی 
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پرسش های مربوط به محتوی نظری درس در ضمن تدریس: مهم ترین آفات آفتابگردان ارزشیابی تكوینی
چگونه  آفتابگردان  بیماری های  عامل  استانی  پراکنش  چیست؟  در  آنها  اهمیت  و  کدام اند 
زنی  خسارت  روش  است؟  آفتابگردان  در  بیماری  نوع  چه  بیان کننده  عالئم........  است؟ 

است؟ آفت..................چگونه 

انجام فعالیت های 
عملی 

1ـ جمع آوری، آماده سازی یا اتاله، شناسایی و نگهداری انواع آفات رایج در مزارع آفتابگردان 
واحد و منطقه 2ـ جمع آوری، خشک، شناسایی و نگهداری عالئم انواع بیماری های رایج در 
مزارع آفتابگردان واحد و منطقه3ـ پیشگیری و کنترل آفات آفتابگردان به روش های متناسب 
روش های  به  آفتابگردان  بیماری زای  عوامل  کنترل  و  پیشگیری  4ـ  آفت  و  منطقه  شرایط 
متناسب شرایط منطقه و آفت 5ـ آماده بکار کردن ماشین های سم پاش 6ـ تنظیم و واسنجی 
ماشین های سم پاش 7ـ کاربرد ماشین های سم پاشی در کنترل آفات یا بیماری آفتابگردان 

8ـ سرویس ماشین های سم پاش 9ـ ارائه گزارش کار با مستندات نوشتاری و تصویری

هریک از فعالیت های نامبرده در ردیف باال در قالب چک لیست تدوین و ارزشیابی در ضمن ارزشیابی فرایندی 
انجام فعالیت )فرایندی( انجام می شود. 

جمع بندی و خالصه 
درس

جمع بندی مباحث نظری این جلسه به......./ کارگروه.................. محول گردید.
هماهنگی و نوبت گذاری برای ارائه گزارش کار این مرحله به......./کارگروه.......... محول گردید.

واگذاری جمع آوری اطالعات پیرامون : 
این  در  نامبرده  فعالیت های  از  هریک  در  منطقه  کشاورزان  عملکرد  1  چگونگی 

مرحله کاری
2  مروری بر منابع علمی و رسانه ای پیرامون مباحث نظری این مرحله کاری

3  پیگیری انجام و بررسی نتایج پژوهش های تعیین شده در کتاب در این مرحله 
کاری)2 مورد(

4  پیگیری مبحث گفت وگوهای کالسی )در صورت طرح در کالس(

تعیین زمان ارائه تكالیف واگذاری: کارگروه شماره....... در روز...........ساعت............
در محل...........موضوع............ ارائه خواهد کرد. 

برنامه ریزی جهت عملیات: عملیات های کارگاهی مورد نیاز را مشخص و به اطالع 
مسئوالن هنرستان برسانید )همانند جدول مرحله کاری آماده سازی بستر کاشت 

آفتابگردان(.
گام سوم: همانند تمامی مراحل کاری، کالس )نظری یا عملی( را با یاد خداوند کریم 
شروع کنید. رویکردهای فرهنگی و تقویت باورهای دینی و ملی و شایستگی های غیر فنی 

یا اخالق مدارانه را همانند و حتی مهم تر از شایستگی های فنی، مورد توجه قرار دهید. 
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گام چهارم: ارزشیابی، هرچند ارزشیابی در فرایند اجرای فعالیت عملی در قالب 
چک لیست انجام می شود اما در پایان مرحله کاری بایستی جمع بندی آن انجام و 
در فرمت مربوطه درج گردد. این ارزشیابی یا با جمع بندی نتایج چک لیست های 
ارزشیابی  آنها یک  بر  افزون  اینکه  یا  انجام می شود  این مرحله  فعالیت های  تمام 

نهایی با وارسی کار انجام شده یا محصول نهایی صورت می گیرد. 

ارزشیابی مرحله ای: کنترل آفت و بیماری های آفتابگردان

مراحل کار
شرایط عملكرد )ابزار، 
مواد، تجهیزات، زمان، 

مكان و ...(

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

کنترل آفت و 
بیماری های 
آفتابگردان

مزرعه آفتابگردان، 
علف کش، قارچ کش، 
حشره کش، سمپاش، 

جعبه کلکسیون آفات و 
بیماری های آفتابگردان

باالتر از حد 
انتظار

تعیین آفات و بیماری های خسارت زا در مراحل 
مختلف رشد، پایش مزرعه برای کنترل آفات و 
بیماری ها، تعیین زمان کنترل آفات و بیماری ها، 
تعیین روش آفات و بیماری ها، اجرای عملیات 
کنترل آفات و بیماری ها، تحلیل و استدالل دلیل 

انتخاب روش های کنترل آفات و بیماری ها

3

در حد 
انتظار

تعیین آفات و بیماری های خسارت زا در مراحل 
مختلف رشد، پایش مزرعه برای کنترل آفات و 
بیماری ها، تعیین زمان کنترل آفات و بیماری ها، 
تعیین روش آفات و بیماری ها، اجرای عملیات 

کنترل آفات و بیماری ها

2

پایین تر از 
حد انتظار

1کنترل نامناسب آفات و بیماری ها

تکمیل چک لیست ارزشیابی و تعیین نمره )1، 2 یا 3( مربوط به مرحله کاری، از 
شاخص های تعیین شده در ارزشیابی مرحله کاری مربوطه استفاده نمایید. توجه 
به این نکته بسیار مهم است که هر چه موارد سنجش در چک لیست ریزتر باشد 
ارزشیابی )1، 2  نمره  تعیین سطح  برای  بود. همچنین  ارزشیابی دقیق تر خواهد 
و یا 3( با مشخص شدن درصد شاخص های درست برای هر مرحله کاری انجام 
می شود )کمتر از 60 درصد نمره یک، از 60 درصد تا 84 درصد نمره دو، بیش از 

84 درصد نمره سه(.
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نمونه چک لیست ارزشیابی شایستگی های فنی مرحله کاری: کنترل آفت و بیماری های 
آفتابگردان
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ارزشیابی شایستگی پرورش آفتابگردان

شرح کار:
1ـ عملیات قبل از شخم 2ـ خاک ورزي اولیه مزرعه 3ـ خاک ورزي ثانویه 4ـ تهیه و آماده سازي بذر آفتابگردان 5ـ انجام عملیات 

کاشت بذر آفتابگردان 6ـ انجام آبیاري 7ـ کوددهی 8ـ کنترل علف هاي هرز 9ـ کنترل آفات 10ـ کنترل بیماري ها
استاندارد عملكرد: 

با استفاده از ماشین هاي کاشت بستر مناسب براي کشت آفتابگردان را آماده نمایند. در زمان مناسب عملیات کاشت بذر آفتابگردان را 
انجام دهند و با رعایت اصول زیست محیطی و صرفه جویی در مصرف آب تا زمان برداشت از مزرعه نگهداري به عمل آورند.

شاخص ها:
1ـ تعیین درصد رطوبت خاک، تعیین ویژگی هاي فیزیکی و شیمیایی خاک در مشاوره با کارشناسان، پخش کود دامی  و کود هاي 

پایه احتمالی
2ـ انتخاب و تنظیم ادوات خاک ورزي اولیه، اجراي عملیات شخم )توجه به خاک ورزي هاي حفاظتی(

3ـ انتخاب و تنظیم ادوات خاک ورزي ثانویه، اجراي عملیات خاک ورزي ثانویه )توجه به خاک ورزي هاي حفاظتی(
4ـ انتخاب رقم مناسب، تعیین تراکم بوته، تعیین مقدار بذر مصرفی

5ـ تعیین تاریخ کاشت آفتابگردان در منطقه، انتخاب روش کاشت، انتخاب ماشین هاي کاشت، تنظیم ماشین هاي کاشت، اجراي 
عملیات کاشت

6ـ تعیین زمان و روش آبیاري، اجراي عملیات آبیاري
7ـ تعیین نوع و مقدار کودهاي سرک، تعیین زمان و روش کوددهی سرک، انجام عملیات کوددهی

8ـ شناسایی نوع علف هاي هرز مزرعه، تعیین زمان کنترل )قبل از 8 برگه شدن(، انتخاب روش کنترل، اجراي عملیات کنترل 
علف هاي هرز

9ـ پایش آفات مزرعه در مراحل مختلف رشد آفتابگردان، تعیین روش و زمان کنترل آفات، اجراي عملیات کنترل آفات
10ـ پایش مزرعه براي کنترل بیماري خاص در مراحل مختلف رشد، تشخیص نوع بیماري، تعیین زمان و روش کنترل بیماري، 

اجراي عملیات کنترل بیماري

شرایط انجام کار:
2 هکتار زمین زراعی براي 16 نفر 

ابزار و تجهیزات: 
انواع رایج در کشور )حداقل 75 اسب بخار(ـ ادوات شخم ـ ماشین هاي خاک ورزي، ماشین هاي کاشت، بذر کلزا،  از   تراکتور 
مواد و ملزومات مصرفی )قارچ کش،.....(ـ ماشین هاي سمپاش ـ علف کش ها ـ وسایل و تجهیزات آبیاري ـ کود هاي معدنی و آلی

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از3 مرحله کارردیف

1آماده سازی بستر کشت آفتابگردان1

2کاشت آفتابگردان2

2نگهداری مزرعه آفتابگردان )آبیاري،کوددهی، کنترل علف های هرز(3

1کنترل آفات و بیماری ها4

و  زیست محیطی  توجهات  بهداشت،  ایمنی،  غیرفنی،  شایستگی های 
2نگرش:

*میانگین نمرات

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

روغن  نظر  از  سویا  دانه  است.  لگومینوز  خانواده  از  لپه ای  دو  گیاهی  سویا 
این گیاه  اهمیت  بر  پروتئین )حدود 40 درصد( دارد. عالوه  )حدود20  درصد( و 
در تولید روغن، نقش زیادی در بهبود خصوصیات خاک از طریق سیستم ریشه ای 
حفظ  یافته،  ریزش  برگ های  مانند  گیاهی  بقایای  ترکیب  آن،  عمیق  و  راست 
رطوبت به دلیل شاخ و برگ آن، تحمل به خشکی، افزایش نیتروژن خاک از راه 
تثبیت بیولوژیکی نیتروژن و ارتقاء سالمت بیولوژیکی خاک و نقش آن در بهبود 
حاصل خیزی خاک موجب شده تا گیاه روغنی سویا برای قرار گرفتن در بسیاری 

از سیستم های زراعی و تناوبی مناسب باشد.

خالصه اصول حاکم بر الگوی کشت پیشنهادی تا افق 1405 )معاونت امور زراعی 
وزارت جهاد کشاورزی تیرماه 97(

سویا:
متأسفانه در سنوات اخیر و با توجه به کم آب شدن برخی مناطق کشور و نیاز آبی 
به سطح زیر کشت آن در  نه تنها  با محصوالتی همچون ذرت،  کمتر سویا در قیاس 
خوزستان  مانند  گرمسیر  استان های  در  مساعد  مناطق  جمله  از  جدید  عرصه های 
به دالیل مختلف در مناطق عمده  این محصول  بلكه سطح زیر کشت  افزوده نشده 
استان های  به  می توان  استان ها  این  جمله  از  کاهش یافته،  نیز  محصول  این  کشت 
گلستان و مازندران و اردبیل به عنوان عمده ترین تولیدکنندگان سویا در کشور اشاره 

کرد که از مهم ترین عوامل این کاهش به شرح ذیل است : 
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  کاهش بارندگی ها و منابع آبی و اختصاص منابع آبی موجود به محصوالت پردرآمد.
  طغیان عارضه عدم غالف بندی )عمدتًا در استان گلستان(

  افزایش بی رویه قیمت برنج در کشور که منجر به افزایش بی رویه سطح زیر کشت 
آن گردیده.

را  محصوالت  این  کشت  توسعه  به تناوب  که  روغنی  دانه های  بازرگانی  مشكالت    
دچار تنش نموده است.

9899140014011402140314041405سال پایه

61124135154169188198220249سطح

140/3291330384426487524596691تولید

230023462444249325212590264627092775عملكرد

برنامه سطح، تولید و عملكرد سویا تا افق 1405 واحد : هزار هكتار/ هزار تن / 
کیلوگرم در هكتار

توضیحات : 
از گیاه سویا در تناوب زراعی مناطق مستعد در کشور به منظور اصالح  1  استفاده 

خاك و استفاده از قابلیت تثبیت بیولوژیكی نیتروژن هوا توسط این گیاه 
2  معرفی یک گیاه جدید با نیاز آبی کمتر به جای زراعت های آب بر مانند ذرت و برنج 
با توجه به تغییر اقلیم و مشكل کم آبی در بسیاری از مناطق کشور و حذف برخی 

از محصوالت رقیب.
و  ذرت  گندم،  جمله  از  محصوالت  برخی  مداوم  کشت  از  ناشی  مشكالت  3  حل 

سیب زمینی در بعضی مناطق کشور
سویا  تولید  افزایش  جهت  جدید  عرصه های  و  موجود  پتانسیل های  از  4  استفاده 

به منظور افزایش ضریب خوداتكایی در روغن و به خصوص کنجاله
5  افزایش عملكرد در مناطق موجود کشت و افزایش بهره وری از منابع آب وخاك با 
استفاده از تكنولوژی های نوین در عرصه زراعت و نیز آبیاری )استفاده از آبیاری 

تیپ و...(
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راهنمای آموزش مرحله کاری : آماده سازی 
بستر کاشت سویا

کرده  مطالعه  به دقت  را  سویا  کشت  بستر  آماده سازی  کاری  مرحله  اول:  گام 
به  آنها  به موقع  تهیه  برای  الزم  هماهنگی  و  کامل  را  زیر  جداول  آن،  براساس  و 

عمل آورید.

لیست ابزار، وسایل، تجهیزات و ماشین های موردنیاز برای مرحله کاری آماده سازی 
بستر کاشت سویا

نام وسیله/ردیف
نام وسیله/ردیفتعدادمشخصاتابزار/ ماشین

تعدادمشخصاتابزار/ ماشین

انواع رایج در بیل1
منطقه 

به تعداد 
فراگیران

انواع ماشین های 
نرم کننده خاک 
)ترجیحاً حفاظتی(

انواع رایج 
در منطقه 

از هر نوع 
حداقل 1 

دستگاه

انواع رایج تراکتور 2
منطقه با توان 

مناسب

حداقل 1 
دستگاه

انواع ماشین های 
هموار کننده 

خاک

انواع رایج 
در منطقه 

حداقل 
یک 

دستگاه

گاوآهن 3
)ترجیحاً 
حفاظتی(

متناسب با 
تراکتور و 

شرایط خاک

حداقل 1 
دستگاه

مکانیک جعبه ابزار
عمومی

یک سری 
کامل

دامی و کود پخش کن4
شیمیایی

از هر نوع 
حداقل 1 

دستگاه

جعبه کمک های 
کاملاولیه

حداقل 
یک بسته 

سیار

000

در تاریخ..../..../..... هماهنگی های الزم انجام شد تا عملیات در تاریخ....../...../..... انجام شود.
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لیست انواع فضاها )کالس، سایت، سمعی و بصری، زمین، کارگاه، آزمایشگاه( موردنیاز برای مرحله کاری 
آماده سازی بستر کاشت سویا

نوع فضای ردیف
مدت موردنیازویژگی ها )امكانات، وسعت..(هدف )منظور(موردنیاز

با عمق ماده آلی، حاصل خیزی و شکل مناسب آماده سازی زمینزمین زراعی1
تا برداشت محصولو مساحتی مطابق استاندارد عملکرد

تأمین و نگهداری انبار نگهداری مواد 2
مواد ضروری

نامحدودبه ابعادی متناسب با وسعت کار واحد آموزشی

محل نگهداری 3
ماشین ها و تجهیزات

سرویس و 
نگهداری 

ماشین ها و 
تجهیزات

به ابعادی متناسب با گستره فعالیت و مقدار 
نامحدودتجهیزات واحد آموزشی

4

000

در تاریخ..../..../..... هماهنگی های الزم انجام شد تا عملیات در تاریخ....../...../..... انجام شود.

لیست انواع مواد )کود، سم،آب، سوخت، روغن و مواد روان کننده، مایعات بهداشتی و...( موردنیاز برای 
مرحله آماده سازی بستر کاشت سویا

مقدارمشخصاتهدف )منظور(نوع مادهردیف
1

به مقدار و مدت مشخصگاو رو کردن مزرعهآب زراعی
برحسب وسعت و 

شرایط رطوبتی مزرعه 
و مقطع زمانی

انواع سموم علف کش 2
از  قبل  آفت کش  و 

شت  کا

کنترل عوامل زیان آور قبل 
از کاشت

مورد تائید سازمان حفظ نباتات کشور و مورد 
یا  منطقه  گیاه پزشکی  کارشناسان  توصیه 

آموزشی واحد 

نوع و مقدار طبق 
لیست پیوستی1

کودهای شیمیایی یا 3
زیستی پایه

یا  قبل  خاک  در  مصرف 
کاشت با  هم زمان 

طبق لیست پیوستطبق لیست پیوست 2

........تن....مترمکعبعمل آوری شده اعم از دامی یا گیاهی، زیستی، سبزمصرف در فرایند خاک ورزیکودهای آلی4
000................................

در تاریخ..../..../..... هماهنگی های الزم انجام شد تا عملیات در تاریخ....../...../..... انجام شود.

1ـ این لیست بایستی توسط شما هنرآموز عزیز با مشورت متخصصین گیاه پزشکی به موقع تنظیم و ارائه گردد.
2ـ این لیست بایستی توسط شما هنرآموز عزیز با مشورت متخصصین خاک و تغذیه گیاهی به موقع تنظیم و ارائه گردد.
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گام دوم: نمون برگ طرح درس روزانه را براساس شرایط اقلیمی و واقعیت و امکانات 
منطقه برای این مرحله کاری کامل کنید. اجرای تدریس روزانه در چهارچوب طرح 
گردد.  تبیین  به روشنی  فراگیران  برای  بایستی  تغییر  هرگونه  و  باشد  کلی  درس 
شایستگی های  به این ترتیب  باشد.  روزانه  درس  طرح  برابر  کالس  ادامه  و  شروع 

غیرفنی و فنی به طور عملی آموزش داده می شود.

نمون برگ طرح درس روزانه برای مرحله کاری آماده سازی بستر کاشت سویا که تمام جنبه های محتوایی و 
اجرایی با جامعیت و واقع نگری در آن دیده می شود.

مشخصات کلی
نام و نام خانوادگی طراح:                           موضوع درس: آماده سازی بستر کاشت سویا

نام درس:پرورش غالت و گیاهان صنعتی          زمان تدریس:     دقیقه  
پایه تدریس: دوازدهم                                    تاریخ تدریس:          شماره جلسه: 

ایجاد توانایی در آماده سازی بستر کاشت سویاهدف کلی درس

اهداف جزئی و رفتاری

انتظار می رود هنرجو در پایان این درس بتواند: 1ـ درصد رطوبت خاک را تعیین کند. 2ـ   ویژگی های 
شیمیایی و فیزیکی خاک را تعیین کند. 3ـ زمین را قبل از شخم در صورت لزوم آبیاری نماید.4ـ در 
صورت نیاز، کود آلی را به موقع به زمین بیفزاید. 5ـ زمین را شخم بزند. 6  ـ بستر را نرم نماید. 7ـ بستر 
را هموار نماید. 8ـ بر اساس توصیه های فنی و شرایط کودهای پایه را به زمین افزوده و زیرخاک نماید. 
9ـ ماشین های مورد استفاده را سرویس کرده، تحویل دهد. 10ـ گزارش عملکرد را تهیه و ارائه دهد.

روش تدریس: 
همیاری از نوع تیمی 

و.........

چیدمان کالس یا نوبت بندی در عملیات: 
...................................

موارد نیاز
پیش تر تهیه و هماهنگی شده است و به طور خاص هماهنگی برای تعیین محل زمین، گروه بندی ها، 

تحویل ماشین ها و ادوات و.... 

تعیین تکلیف برای مرور پیش آموخته های مرتبط، با تهیه بستر و آماده کردن مواد کمک آموزشی )نمونه،  اقدامات قبل از تدریس
عکس، اسالید، فیلم، ...........(

پرسش های ارزشیابی 
تشخیصی:

مفهوم خاک ورزی، هدف خاک ورزی، روش های خاک ورزی، آسیب های خاک ورزی، خاک ورزی حفاظتی 
و.....

پرسش های  انگیزشی 
آغازین در هر مبحث

آیا می دانید چه مقدار از روغن های خوراکی مصرفی از محل واردات تأمین می شود؟
آیا می دانید که روغن سویا چه ویژگی ها و خواصی دارد؟

 ........

ارائه محتوی نظری

موضوع ها و ریز عنوان های این جلسه: اهمیت کشت سویا، ویژگی ها گیاه شناسی سویا، شرایط 
اقلیمی و دمایی مناسب براي پرورش سویا، مراحل رشد و نمو سویا، آماده سازی بستر کاشت سویا 
)با مروری بر پیش آموخته ها(، زمان و شرایط عملیات خاک ورزی، عملیات اولیه آماده سازی بستر، 

عملیات تکمیلی آماده سازی بستر سویا
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ارزشیابی تكوینی
پرسش های مربوط به محتوی نظری درس در فرایند تدریس: 

مراحل رشد سویا را تشریح کنید. چه اقلیمی یا اقلیم هایی برای زراعت سویا مناسب هستند؟ و چرا؟ 
آماده سازی زمین برای کاشت سویا چه تفاوتی با مثاًل گندم دارد؟...... 

انجام فعالیت های عملی 

1ـ نمایش مراحل رشد و درج ویژگی های هر مرحله در زیر آن. 2ـ آماده به کار کردن ماشین های 
خاک ورز 3ـ آبیاری قبل از شخم 4ـ توزیع کودهای آلی برابر توصیه 5ـ اجرای شخم 6ـ نرم کردن 
خاک در صورت نیاز 7ـ تسطیح مزرعه 8 ـ کودپاشی در صورت مجهز نبودن کارنده به کود کار 

9ـ سرویس ماشین های خاک ورز 10ـ ارائه گزارش کار با تصاویر و فیلم

فعالیت ارزشیابی فرایندی  انجام  تدوینی در ضمن  قالب چک لیست  باال در  نامبرده در ردیف  فعالیت های  از  هر یک 
می شود.  ارزشیابی  )فرایندی(، 

جمع بندی و خالصه 
درس

جمع بندی مباحث نظری این جلسه به......./ کارگروه.................. محول گردید.
هماهنگی و نوبت گذاری برای ارائه گزارش کار این مرحله به......./کارگروه.......... محول گردید.

واگذاری جمع آوری اطالعات و فعالیت پژوهشی و جانبی: 
1  بررسی چگونگی عملکرد کشاورزان منطقه در هر یک از فعالیت های نامبرده 

در این مرحله کاری
2  مروری بر منابع علمی و رسانه ای پیرامون مباحث نظری این مرحله کاری

3  به روزکردن آمار و اطالعات ارائه شده در این مرحله کاری
4  انجام پژوهش ها ).... مورد در این مرحله کاري(

5  جمع بندی و نتیجه گیری: گفت وگو کنید )4 مورد در این مرحله کاري(و....

روز..........ساعت...........در  کارگروه.........در  واگذاری:  تكالیف  ارائه  زمان  تعیین 
محل..........موضوع ...........ارائه خواهد داشت. 

برنامه ریزی جهت عملیات: در جدولی همانند جدول زیر عملیات های کارگاهی 
مورد نیاز را مشخص و به اطالع مسئوالن هنرستان برسانید.

زمان عملیاتمحل عملیاتنام کارگروه نام عملیات

تعیین ویژگی های خاک

شخم اولیه

شخم ثانویه

تسطیح زمین

.......
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یاد  با  را  عملی(  یا  )نظری  کالس  کاری،  مراحل  تمامی  همانند  سوم:  گام 
خداوند کریم شروع کنید. رویکردهای فرهنگی و تقویت باورهای دینی و ملی و 
شایستگی های غیرفنی یا اخالق مدارانه را همانند و حتی مهم تر از شایستگی های 

فنی، مورد توجه قرار دهید. 

گام چهارم: ارزشیابی، هر چند ارزشیابی در فرایند اجرای فعالیت عملی در قالب 
چک لیست انجام می شود اما در پایان مرحله کاری بایستی جمع بندی آن انجام و 
در فرمت مربوطه درج گردد. این ارزشیابی یا با جمع بندی نتایج چک لیست های 
ارزشیابی  آنها یک  بر  افزون  اینکه  یا  انجام می شود  این مرحله  فعالیت های  تمام 

نهایی با چک کردن کار انجام شده یا محصول نهایی صورت می گیرد.

ارزشیابی مرحله ای آماده سازی بستر کاشت سویا

مراحل کار
شرایط عملكرد )ابزار، 
مواد، تجهیزات، زمان، 

مكان و ...(

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

آماده سازی 
بستر کاشت 

سویا

تراکتور، گاو آهن، دیسک، 
پنجه غازی، لولر، زمین 
زراعی، سم پاش پشت 

تراکتوری، کودپاش کود 
دامی

باالتر از حد 
انتظار

تعیین درصد رطوبت خاک، تعیین ویژگی های 
خاک، انتخاب ادوات خاک ورزی، آماده سازی و 
شخم،  اجرای  خاک ورزی،  ماشین های  تنظیم 
انتخاب  ثانویه،  انتخاب ماشین های خاک ورزی 
علف کش های پیش کاشت، پخش علف کش های 
پیش کاشت و کودپایه، نرم کردن خاک، تسطیح 
زمین زراعی، سرویس و تمیزکردن ماشین های 
خاک ورزی، استدالل استفاده از روش های کم 

خاک ورزی و اهمیت آن

3

در حد 
انتظار

تعیین درصد رطوبت خاک، تعیین ویژگی های 
خاک، انتخاب ادوات خاک ورزی، آماده سازی و 
شخم،  اجرای  خاک ورزی،  ماشین های  تنظیم 
انتخاب  ثانویه،  انتخاب ماشین های خاک ورزی 
علف کش های پیش کاشت، پخش علف کش های 
پیش کاشت و کودپایه، نرم کردن خاک، تسطیح 
زمین زراعی، سرویس و تمیزکردن ماشین های 

خاک ورزی

2

پایین تر از 
حد انتظار

1عدم آماده سازی مناسب زمین برای کاشت سویا
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از  یا 3( مربوط به مرحله کاری،  ارزشیابی و تعیین نمره )1، 2  تکمیل چک لیست 
شاخص های تعیین شده در ارزشیابی مرحله کاری مربوطه استفاده نمایید. توجه به این 
نکته بسیار مهم است که هر چه موارد سنجش در چک لیست ریزتر باشد ارزشیابی 
دقیق تر خواهد بود. همچنین برای تعیین سطح نمره ارزشیابی )1، 2 و یا 3( با مشخص 
شدن درصد شاخص های درست برای هر مرحله کاری انجام می شود )کمتر از 60 

درصد نمره یک، از 60 درصد تا 84 درصد نمره دو، بیش از 84 درصد نمره سه(.

نام هنرجو

نمونه چک لیست ارزشیابی شایستگیهای فنی مرحله کاری: آماده سازی بستر 
کاشت سویا
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کشت سویا
توصیه های موردنیاز به هنرجویان قبل از انجام این مرحله کاری: ارقام سویا 
از نظر طول دوره رشد به 13 گروه )o ،oo ،ooo، 1، 2، 3،...، 10( تقسیم می شوند. 

گروه ooo زودرس ترین و گروه 10 دیررس ترین ارقام را در خود جای داده اند.
آزمایشات انجام گرفته در مناطق مختلف کشور نشان داده است که ارقام گروه های 
2 و 3 زودرس برای مناطق سرد مانند آذربایجان غربی و الشتر در استان لرستان، 
گروه های 3،4و 5 برای مناطق مغان، گرگان و گنبد و مازندران و ارقام دیر رس تر 
برای کشت بهاره در مناطق گرم جنوب کشور مانند دزفول مناسب بوده اند. با توجه 
به اینکه زمان کشت دوم در استان خوزستان نیمه تیرماه است کشت ارقام متعلق 

به گروه های 5 و 6 در چنین شرایطی بهتر است.
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مشخصات زراعی و گیاه شناسی ارقام تجارتی سویا
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گروه های رشدی و ارقام سویا برای مناطق مختلف کشور

ارقام مناسبگروه رشدینام منطقهنام استانردیف

ویلیامز ـ زان3ـ2میانهآذربایجان شرقی1

ویلیامز ـ )ویلیامز × چیپرا(3ـ2ارومیه ـ نقدهآذربایجان غربی2

اردبیل3
ویلیامز ـ زان ـ 3L17مغان )کشت بهاره(

ویلیامز3ـ2مغان )کشت تابستانه(

اصفهان4
ویلیامز ـ 3L17اصفهان )کشت بهاره(

2M7اصفهان )کشت تابستانه(

ویلیامز ـ 3L17کرجتهران5

خراسان رضوی6
ویلیامز ـ 3M7ـ2مشهد )کشت بهاره(

2M7مشهد )کشت تابستانه(

خوزستان7
صفی آبادی6دزفول )کشت اول(

ـ 5دزفول )کشت دوم(  6L14 صفی آبادی ـ الین 504ـ

و کردستان8 بهاره  )کشت  سنندج 
ویلیامز 3M7ـ2تابستانه(

ویلیامز ـ زان3ـ2جیرفت )منطقه ساردونیه(کرمان9

کرمانشاه10
ویلیامز ـ زان3ـ2کرمانشاه )کشت اول(

زان2کرمانشاه )کشت دوم(

گلستان11
DPX 5 ـ3گرگان )کشت بهاره( ـ   ویلیامز  ـ  ـ سحر  گرگان3 

ساری ـ 

گرگان3ـ  سحرـ  ویلیامزـ   DPXـ  ساری5 ـ3گرگانه )کشت تابستانه(

ویلیامز ـ M7 ـM9 ـ زان3ـ2خرم آباد ـ الشتر ـ بروجردلرستان12

مازندران13
سحر ـ هیل ـ تالر ـ ساری5 ـ4مازندران )کشت بهاره(

سحر ـ تالر ـ ساری5 ـ4مازندران )کشت تابستانه(
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راهنمای آموزش مرحله کاری : کاشت سویا 

گام های اول را با پرکردن نمون برگ های همانند مرحله کاری آماده سازی بستر 
کاشت سویا )با پرکردن نمون برگ های لیست تجهیزات، فضا و مواد مورد نیاز( به 

تأیید برسانید و هماهنگی های الزم را انجام دهید. 

گام دوم: طرح درس روزانه را براساس شرایط اقلیمی و واقعیت و امکانات منطقه 
برای این مرحله کاری کامل کنید. اجرای تدریس روزانه در چهارچوب طرح درس 
کلی باشد و هرگونه تغییر بایستی برای فراگیران به روشنی تبیین گردد. شروع و 
به این ترتیب شایستگی های غیرفنی و  باشد.  برابر طرح درس روزانه  ادامه کالس 

فنی به طور عملی آموزش داده می شود.

نمون برگ طرح درس روزانه برای مرحله کاری کاشت سویا که تمام جنبه های محتوایی و اجرایی با جامعیت 
و واقع نگری، دیده شده است.

مشخصات کلی
نام و نام خانوادگی طراح:                           موضوع درس: کاشت سویا
نام درس:پرورش غالت و گیاهان صنعتی           زمان تدریس:     دقیقه  

پایه تدریس: دوازدهم                                     تاریخ تدریس:             شماره جلسه: 

ایجاد توانایی کاشت سویاهدف کلی درس

اهداف جزئی و رفتاری

انتظار می رود هنرجو در پایان این درس بتواند: 1ـ جدول تناوب زراعی سویا را به درستی تنظیم 
نماید. 2ـ ارقام مناسب سویا را انتخاب کند. 3ـ مقدار بذر موردنیاز را محاسبه کند. 4ـ آرایش بوته را 
ترسیم و تعیین کند. 5ـ تاریخ کاشت را تعیین کند. 6ـ عمق کاشت را تعیین کند. 7ـ روش مناسب 
کاشت را در منطقه خود را تعیین کند. 8ـ ماشین کاشت را آماده بکار نماید. 9ـ ماشین کاشت 
اتمام کاشت،  از  انجام دهد. 11ـ ماشین ها را پس  انتخاب و تنظیم نماید. 10ـ کاشت سویا را  را 

سرویس و تحویل دهد.

روش تدریس: 
همیاری از نوع تیمی 

و.........

چیدمان کالس یا نوبت بندی در عملیات: 
...................................

پیش تر تهیه و هماهنگی شده است و به طور خاص هماهنگی برای خرید بذر و کود، نوبت بندی ها، موارد نیاز
تحویل ماشین کاشت، آماده به کار کردن و تنظیمات 

تعیین تکلیف برای مرور پیش آموخته های مرتبط با کاشت و آماده کردن مواد کمک آموزشی )نمونه،  اقدامات قبل از تدریس
عکس، فیلم، ....(

پرسش های ارزشیابی 
تشخیصی:

مفهوم کاشت دوم، جایگاه سویا در تناوب زراعی و.....
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پرسش های  انگیزشی 
آغازین در هر مبحث

آیا می دانید چرا باید بذر سویا باید با باکتری همزیست آن تلقیح شود؟ و چرا؟
آیا می دانید بهترین تناوب در سویا چه نوع تناوبی است؟ و چرا؟

آیا می دانید برحسب زمان کاشت، تراکم بوته چگونه تغییر می کند؟
آیا می دانید کدام رقم یا ارقام سویا برای منطقه شما توصیه شده است؟ و چرا؟

رقم های ارائه محتوی نظری مناسب  ویژگی ها  سویا،  ارقام  زراعی،  این جلسه: تناوب  عنوان های  ریز  و  موضوع ها 
سویا، تاریخ کاشت، میزان مصرف بذر، تراکم بوته، عمق کاشت، روش کاشت، ماشین های کاشت 

و... ردیف کار  تنظیم  سویا، 

پرسش ها مربوط به محتوی نظری درس در فرایند تدریس: ارزشیابی تكوینی
تحلیل جایگاه تناوب، ویژگی ها مناسب رقم های سویا، اهمیت تنظیم عمق کاشت سویا و...

1ـ طراحی و تنظیم جدول تناوب زراعی سویا 2ـ تنظیم جدول زمانی تاریخ کاشت سویا 3ـ محاسبه انجام فعالیت های عملی 
و تعیین مقدار نهاده ها )کود، سم، بذر( موردنیاز 4ـ آماده به کار کردن ماشین های کاشت 5ـ تنظیم 
ماشین های کاشت 6ـ کاشت بذر و کود 7ـ سرویس و تحویل ماشین های کاشت 8ـ ارائه گزارش کار 

با نمونه، اسالید، تصویر و فیلم

فعالیت ارزشیابی فرایندی  انجام  تدوینی در ضمن  قالب چک لیست  باال در  نامبرده در ردیف  فعالیت های  از  هر یک 
)فرایندی( ارزشیابی می شود. 

جمع بندی و خالصه 
درس

جمع بندی مباحث نظری این جلسه به......./ کارگروه.................. محول گردید.
هماهنگی و نوبت گذاری برای ارائه گزارش کار این مرحله به......./کارگروه.......... محول گردید.

واگذاری جمع آوری اطالعات پیرامون: 
1  چگونگی عملکرد کشاورزان منطقه در هر یک از فعالیت های نامبرده در این 

مرحله کاری
2  مروری بر منابع علمی و رسانه ای پیرامون مباحث نظری این مرحله کاری

3  انجام پژوهش ها
4  جمع بندی و نتیجه گیری: گفت وگوهای کالسی

تعیین زمان ارائه تكالیف واگذاری: کارگروه.............در روز..............ساعت...........
در محل............موضوع ............ارائه خواهد داشت. 

به  و  مشخص  را  نیاز  مورد  کارگاهی  عملیات های  عملیات:  برنامه ریزی جهت 
اطالع مسئوالن هنرستان برسانید )همانند جدول مرحله کاری آماده سازی بستر 

کاشت سویا(.
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یاد  با  را  عملی(  یا  )نظری  کالس  کاری،  مراحل  تمامی  همانند  سوم:  گام 
خداوند کریم شروع کنید. رویکردهای فرهنگی و تقویت باورهای دینی و ملی و 
شایستگی های غیر فنی یا اخالق مدارانه را همانند و حتی مهم تر از شایستگی های 

فنی، مورد توجه قرار دهید. 

گام چهارم: ارزشیابی، هر چند ارزشیابی در فرایند اجرای فعالیت عملی در قالب 
چک لیست انجام می شود اما در پایان مرحله کاری بایستی جمع بندی آن انجام 
نتایج  جمع بندی  با  است  ممکن  ارزشیابی  این  گردد.  درج  مربوطه  فرمت  در  و 
چک لیست های تمام فعالیت های این مرحله انجام شود یا اینکه افزون بر آنها یک 

ارزشیابی نهایی با چک کردن کار انجام شده یا محصول نهایی صورت گیرد.

ارزشیابی مرحله ای کاشت سویا

مراحل کار
شرایط عملكرد )ابزار، 
مواد، تجهیزات، زمان، 

مكان و ...(

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

کاشت سویا
ردیف کار، بذر سویا، باکتری 
ریزویبوم ژاپونیکوم، مزرعه 

آماده کاشت

باالتر از حد 
انتظار

انتخاب رقم، تعیین مقدار بذر مصرفی، تلقیح 
کاشت،  تاریخ  تعیین  ریزوبیوم،  باکتری  با  بذر 
تعیین روش کاشت، انتخاب ماشین کاشت سویا، 
آماده سازی و تنظیم ماشین کاشت سویا، اجرای 
عملیات کاشت سویا، تحلیل و استدالل دلیل 

انتخاب روش کاشت انتخابی

3

در حد 
انتظار

انتخاب رقم، تعیین مقدار بذر مصرفی، تلقیح 
کاشت،  تاریخ  تعیین  ریزوبیوم،  باکتری  با  بذر 
کاشت  ماشین  انتخاب  کاشت،  روش  تعیین 
سویا، آماده سازی و تنظیم ماشین کاشت سویا،   

سویا، کاشت  عملیات  اجرای 

2

پایین تر از 
حد انتظار

1عدم کاشت یکنواخت بذر سویا

تکمیل چک لیست ارزشیابی و تعیین نمره )1، 2 یا 3( مربوط به مرحله کاری، از 
شاخص های تعیین شده در ارزشیابی مرحله کاری مربوطه استفاده نمایید. توجه به 
این نکته بسیار مهم است که هر چه موارد سنجش در چک لیست ریزتر باشد ارزشیابی 
با   )3 یا  و   2 ،1( ارزشیابی  نمره  تعیین سطح  برای  همچنین  بود.  خواهد  دقیق تر 
مشخص شدن درصد شاخص های درست برای هر مرحله کاری انجام می شود )کمتر 
از 60 درصد نمره یک، از 60 درصد تا 84 درصد نمره دو، بیش از 84 درصد نمره سه(.
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نام هنرجو

نمونه چک لیست ارزشیابی شایستگی های فنی مرحله کاری: کاشت سویا
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مزرعه  نگهداری  کاری:  مرحله  آموزش  راهنمای 
سویا )آبیاری، تغذیه و کنترل علف های هرز(

گام های اول را با پرکردن نمون برگ های همانند مرحله کاری آماده سازی بستر 
کاشت سویا )با پرکردن نمون برگ های لیست تجهیزات، فضا و مواد مورد نیاز( به 

تأیید برسانید و هماهنگی های الزم را انجام دهید. 

گام دوم: نمون برگ طرح درس روزانه را براساس شرایط اقلیمی و واقعیت و امکانات 
منطقه برای این مرحله کاری کامل کنید. اجرای تدریس روزانه در چهارچوب طرح 
گردد.  تبیین  به روشنی  فراگیران  برای  بایستی  تغییر  هرگونه  و  باشد  کلی  درس 
شایستگی های  به این ترتیب  باشد.  روزانه  درس  طرح  برابر  کالس  ادامه  و  شروع 

غیر فنی و فنی به طور عملی آموزش داده می شود.
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نمون برگ طرح درس روزانه برای مرحله کاری نگهداری مزرعه سویا که تمام جنبه های محتوایی و اجرایی 
با جامعیت و واقع نگری در آن دیده می شود.

مشخصات کلی
نام و نام خانوادگی طراح:                           موضوع درس: نگهداری مزرعه سویا

نام درس:پرورش غالت و گیاهان صنعتی           زمان تدریس:     دقیقه  
پایه تدریس: دوازدهم                                     تاریخ تدریس:         شماره جلسه: 

ایجاد توانایی مراقبت و نگهداری مزرعه سویاهدف کلی درس

اهداف جزئی و رفتاری

آماده  آبیاری  برای  را  بتواند:1ـ مزرعه سویا  این درس  پایان  انتظار می رود هنرجو در 
مختلف  مراحل  در  را  مزرعه  3ـ  کند.  تعیین  را  آبیاری  مدت  و  روش  زمان،  کند.2ـ 
به درستی آبیاری کند. 4ـ کمبود یا نیاز تغذیه ای مزرعه را به هریک از عناصر غذایی، 
رصد و گزارش نماید. 5ـ زمان مصرف کود سرک را تعیین کند. 6ـ به روش های مختلف 
مزرعه را کود دهی نماید. 7ـ نمونه اندام های گیاه سویا با عالئم کمبود به عناصر مختلف 
را جمع آوری کند. 8ـ علف های هرز مزرعه را شناسایی کند. 9ـ روش کنترل علف های 
به  را  تعیین کند. 10ـ عملیات کنترل علف های هرز  را در مراحل مختلف رشد  هرز 

روش های مختلف انجام دهد. 

روش تدریس: 
همیاری از نوع تیمی 

و.........

چیدمان کالس یا نوبت بندی در عملیات: 
...................................

پیش تر تهیه و هماهنگی شده است و به طور خاص هماهنگی برای خرید سم و کود، موارد نیاز
نوبت بندی ها، تحویل ماشین داشت، آماده به کار کردن و تنظیمات و...

 اقدامات قبل از تدریس
مواد  آماده کردن  و  داشت  با  مرتبط،  آموخته های  پیش  مرور  برای  تکلیف  تعیین 
کمک آموزشی )نمونه، عکس، فیلم، در مورد آبیاری، کنترل علف های هرز، تغذیه گیاهی 

و...(

پرسش های ارزشیابی 
تشخیصی:

مفهوم داشت، ضرورت رصد مزرعه، روش های جمع آوری نمونه ها و توسعه کلکسیون، 
نقش عناصر غذایی و.....

پرسش های  انگیزشی 
آغازین در هر مبحث

متحمل  را  آسیب  بیشترین  تنش خشکی  آسیب  از  مرحله  کدام  در  می دانید سویا  آیا 
می شود؟ و چرا؟

آیا می دانید در کدام مرحله رشدی گیاه سویا کنترل علف هرز اهمیت بیشتری دارد؟ 
و چرا؟ 

آیا می دانید...؟

ارائه محتوی نظری
موضوع ها و ریز عنوان های این جلسه: آبیاري و تعیین زمان آن، روش های آبیاری 
مزرعه سویا، نیازهای غذایی سویا )مقدار و زمان مصرف مواد غذایی موردنیاز سویا(، کنترل 

علف های هرز سویا

ارزشیابی تكوینی
پرسش ها مربوط به محتوی نظری درس در فرایند تدریس: 

مقایسه عالئم مختلف )کمبود، نقش علف های هرز( نظام آبیاری و چرایی آن، چگونگی 
تنظیم تاریخ اقدامات پیشگیرانه و کنترلی و....
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واگذاری جمع آوری اطالعات پیرامون: 
5  چگونگی عملکرد کشاورزان منطقه در هر یک از فعالیت های نامبرده در این 

مرحله کاری
6  مروری بر منابع علمی و رسانه ای پیرامون مباحث نظری این مرحله کاری

7  پیگیری انجام و بررسی نتایج پژوهش های تعیین شده در کتاب در این مرحله کاری
8  پیگیری مبحث گفت وگوهای کالسی

تعیین زمان ارائه تكالیف واگذاری: کارگروه شماره....... در روز..............ساعت............
در محل...........موضوع.......... ارائه خواهد کرد. 

برنامه ریزی جهت عملیات: عملیات های کارگاهی موردنیاز را مشخص و به اطالع 
مسئوالن هنرستان برسانید )همانند جدول مرحله کاری آماده سازی بستر کاشت سویا(.

یاد  با  را  عملی(  یا  )نظری  کالس  کاری،  مراحل  تمامی  همانند  سوم:  گام 
خداوند کریم شروع کنید. رویکردهای فرهنگی و تقویت باورهای دینی و ملی و 
شایستگی های غیرفنی یا اخالق مدارانه را همانند و حتی مهم تر از شایستگی های 

فنی، مورد توجه قرار دهید. 
گام چهارم: در پایان مرحله کاری بایستی جمع بندی ارزشیابی تمامی فعالیت های 
آن مرحله انجام و در فرمت مربوطه درج گردد. افزون بر آنها یک ارزشیابی نهایی 
است  ممکن  فعالیت  نوع  برحسب  نهایی  یا محصول  انجام شده  کار  با چک کردن 

صورت گیرد. 

انجام فعالیت های عملی 

1ـ انجام آبیاری در زمان مناسب به روش مطلوب به مقدار موردنیاز 2ـ پایش مزرعه 
از  پایش مزرعه  به روش همراه آب 4ـ  زمان مناسب 3ـ کوددهی  آبیاری در  تکرار  و 
نظر)تغذیه نباتات و تراکم علف های هرز، مدیریت اجرایی( 5ـ یافتن نمونه های کمبود، 
و  کمبودها  عالئم  نمونه  هرز،  )علف های  کلکسیون  توسعه  و  خشک کردن  شناسایی، 
واسنجی  و  تنظیم  7ـ  محلول پاش  ماشین های  کردن  به کار  آماده  6ـ  بیش بودها 
گیاه  برگی  تغذیه  در  محلول پاشی  ماشین های  کاربرد  8ـ  محلول پاش  ماشین های 
ماشین های  سرویس  10ـ  هرز  علف های  کنترل  در  سم پاشی  ماشین های  کاربرد  9ـ 

فیلم و  تصویر  با  کار  گزارش  ارائه  11ـ  و سم پاش ها  محلول پاش 

ارزشیابی فرایندی 
هر یک از فعالیت های نامبرده در ردیف باال در قالب چک لیست تدوینی در ضمن انجام 

فعالیت )فرایندی( ارزشیابی می شود. 

جمع بندی و خالصه 
درس

جمع بندی مباحث نظری این جلسه به......./ کارگروه.................. محول گردید.
هماهنگی و نوبت گذاری برای ارائه گزارش کار این مرحله به......./کارگروه.......... محول گردید.
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ارزشیابی مرحله ای: نگهداری مزرعه سویا )آبیاری، تغذیه و کنترل علف های هرز(

مراحل کار
شرایط عملكرد )ابزار، 
مواد، تجهیزات، زمان، 

مكان و ...(

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

نگهداری 
)آبیاری، 
تغذیه و 

کنترل علف( 
مزرعه سویا

رایانه متصل به اینترنت، 
تجهیزات آبیاری متناسب با 
روش آبیاری، انواع کودهای 

ریز مغذی، سم پاش، 
علف کش های پس رویشی

باالتر از حد 
انتظار

تعیین زمان آبیاری، تعیین روش آبیاری، اجرای 
عملیات آبیاری، تعیین نوع کودهای مورد نیاز، 
زمان  تعیین  نیاز،  مورد  کود  مقدار  تعیین 
شناسایی  کوددهی،  عملیات  انجام  کوددهی، 
علف های هرز مزرعه سویا، تعیین روش کنترل 
علف های هرز مزرعه سویا، تعیین زمان کنترل 
علف های هرز سویا، تحلیل و استدالل انتخاب 

سویا مزرعه  نگهداری  روش های 

3

در حد 
انتظار

تعیین زمان آبیاری، تعیین روش آبیاری، اجرای 
عملیات آبیاری، تعیین نوع کودهای مورد نیاز، 
زمان  تعیین  نیاز،  مورد  کود  مقدار  تعیین 
شناسایی  کوددهی،  عملیات  انجام  کوددهی، 
علف های هرز مزرعه سویا، تعیین روش کنترل 
علف های هرز مزرعه سویا، تعیین زمان کنترل 

سویا هرز  علف های 

2

پایین تر از 
حد انتظار

)آبیاری،  سویا  مزرعه  از  مناسب  نگهداری  عدم 
هرز( علف های  کنترل  1کوددهی، 

تکمیل چک لیست ارزشیابی و تعیین نمره )1، 2 یا 3( مربوط به مرحله کاری، از 
شاخص های تعیین شده در ارزشیابی مرحله کاری مربوطه استفاده نمایید. توجه 
به این نکته بسیار مهم است که هر چه موارد سنجش در چک لیست ریزتر باشد 
ارزشیابی )1، 2  نمره  تعیین سطح  برای  بود. همچنین  ارزشیابی دقیق تر خواهد 
و یا 3( با مشخص شدن درصد شاخص های درست برای هر مرحله کاری انجام 
می شود )کمتر از 60 درصد نمره یک، از 60 درصد تا 84 درصد نمره دو، بیش از 

84 درصد نمره سه(.
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نام هنرجو

نمونه چک لیست ارزشیابی شایستگی های فنی مرحله کاری: نگهداری مزرعه سویا 
)آبیاری، تغذیه و کنترل علف های هرز(
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کنترل آفات و بیماری های سویا
توصیه های موردنیاز به هنرجویان قبل از انجام این مرحله کاری

راهنمای آموزش مرحله کاری : کنترل آفت ها و بیماری های سویا
گام های اول را با پرکردن نمون برگ های همانند مرحله کاری آماده سازی بستر 
کاشت سویا )با پرکردن نمون برگ های لیست تجهیزات، فضا و مواد مورد نیاز( به 

تأیید برسانید و هماهنگی های الزم را انجام دهید. 
و  واقعیت  و  اقلیمی  شرایط  براساس  را  روزانه  درس  طرح  برگ  نمون  دوم:  گام 
امکانات منطقه برای این مرحله کاری کامل کنید. اجرای تدریس در چهارچوب 
طرح درس کلی باشد و هرگونه تغییر بایستی برای فراگیران به روشنی تبیین گردد. 
شایستگی های  به این ترتیب  باشد.  روزانه  درس  طرح  برابر  کالس  ادامه  و  شروع 

غیر فنی و فنی به طور عملی آموزش داده می شود.
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نمون برگ طرح درس روزانه برای مرحله کاری کنترل آفات و بیماری های مزرعه سویا که تمام جنبه های 
محتوایی و اجرایی با جامعیت و واقع نگری در آن دیده می شود.

نام و نام خانوادگی طراح:                   موضوع درس: کنترل آفات و بیماری های مزرعه سویامشخصات کلی
نام درس:پرورش غالت و گیاهان صنعتی    زمان تدریس:     دقیقه  

پایه تدریس: دوازدهم                         تاریخ تدریس:            شماره جلسه: 

ایجاد توانایی در کنترل آفات و بیماری های مزرعه سویاهدف کلی درس

اهداف جزئی و 
رفتاری

انتظار می رود هنرجو در پایان این درس بتواند:1ـ انواع آفات رایج در مزرعه سویا خود 
روش های  انواع  2ـ  نماید.  شناسایی  و  اتاله  یا  آماده سازی  جمع آوری،  را  خود  منطقه  و 
پیشگیری از ورود، گسترش و کنترل آفات سویا را لیست کند. 3ـ به روش های مختلف 
و متناسب با شرایط، آفات سویا را کنترل نماید. 4ـ عالئم انواع بیماری های رایج سویا در 
منطقه خود را جمع آوری، خشک، شناسایی نماید. 5ـ انواع روش های پیشگیری، گسترش 
و کنترل عوامل بیماری زای را لیست کند. 6ـ به روش های مختلف و متناسب با شرایط 

بیماری های رایج سویا را مدیریت یا کنترل نماید. 

روش تدریس: 
همیاری از نوع تیمی 

و.........

چیدمان کالس یا نوبت بندی در عملیات: 
...................................

انواع موارد نیاز تهیه  استمرار  برای  به طور خاص هماهنگی  است و  و هماهنگی شده  تهیه  پیش تر 
و...... واسنجی  سم پاش ها،  سموم، 

 اقدامات قبل از 
تدریس

تعیین تکلیف برای مرور پیش آموخته های مرتبط، تهیه مواد کمک آموزشی )عکس، اسالید، 
بروشور، فیلم، ...........(

پرسش های ارزشیابی 
تشخیصی:

تعریف سم، واسنجی، مناسب ترین زمان سم پاشی، کنترل بیولوژیکی و...........

پرسش های  
انگیزشی آغازین در 

هر مبحث

آیا می دانید چه نسبتی از محصول در اثر آفات از بین می رود؟
آیا می دانید اقدامات پیشگیرانه از چه زمانی شروع و تا چه زمانی ادامه دارد؟

آیا می دانید که بیشترین خسارت سویا در منطقه شما مربوط به کدام آفت است؟ 

موضوع ها و ریز عنوان های این جلسه:  انواع آفات مزرعه سویا و روش های کنترل آنها ارائه محتوی نظری
)کرم ها، الروها و کنه ها(، انواع بیماری های مزرعه سویا و روش های کنترل آن: )پوسیدگی 

زغالی، پوسیدگی ریشه، گیاهچه میری و...( 

پرسش های مربوط به محتوی نظری درس در ضمن تدریس: مهم ترین آفات سویا ارزشیابی تكوینی
کدام اند و اهمیت آنها در چیست؟ پراکنش استانی عامل بیماری های سویا چگونه است؟ 
عالئم........ بیان کننده چه نوع بیماری در سویا است؟ روش خسارت زنی آفت..................

چگونه است؟
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انجام فعالیت های 
عملی 

انواع آفات رایج در مزارع سویا  اتاله، شناسایی و نگهداری  1ـ جمع آوری، آماده سازی یا 
واحد و منطقه 2ـ جمع آوری، خشک، شناسایی و نگهداری عالئم انواع بیماری های رایج در 
مزارع سویا واحد و منطقه3ـ پیشگیری و کنترل آفات سویا به روش های متناسب شرایط 
منطقه و آفت 4ـ پیشگیری و کنترل عوامل بیماری زای سویا به روش های متناسب شرایط 
منطقه و آفت 5ـ آماده به کار کردن ماشین های سم پاش 6ـ تنظیم و واسنجی ماشین های 
سرویس  8ـ  سویا  بیماری  یا  آفات  کنترل  در  سم پاشی  ماشین های  کاربرد  7ـ  سم پاش 

ماشین های سم پاش 9ـ ارائه گزارش کار با مستندات نوشتاری و تصویری

هریک از فعالیت های نامبرده در ردیف باال در قالب چک لیست تدوین و ارزشیابی در ضمن ارزشیابی فرایندی 
انجام فعالیت )فرایندی( انجام می شود. 

جمع بندی و خالصه 
درس

جمع بندی مباحث نظری این جلسه به......./ کارگروه.................. محول گردید.
هماهنگی و نوبت گذاری برای ارائه گزارش کار این مرحله به......./کارگروه.......... محول گردید.

واگذاری جمع آوری اطالعات پیرامون : 
این  در  نامبرده  فعالیت های  از  یک  هر  در  منطقه  عملکرد کشاورزان  9  چگونگی 

مرحله کاری
10  مروری بر منابع علمی و رسانه ای پیرامون مباحث نظری این مرحله کاری

11  پیگیری انجام و بررسی نتایج پژوهش های تعیین شده در کتاب در این مرحله کاری
12  پیگیری مبحث گفت وگوهای کالسی )در صورت طرح در کالس(

تعیین زمان ارائه تكالیف واگذاری: کارگروه شماره....... در روز...........ساعت............
در محل...........موضوع............ ارائه خواهد کرد. 

برنامه ریزی جهت عملیات: عملیات های کارگاهی مورد نیاز را مشخص و به اطالع 
مسئوالن هنرستان برسانید )همانند جدول مرحله کاری آماده سازی بستر کاشت سویا(.

یاد  با  را  عملی(  یا  )نظری  کالس  کاری،  مراحل  تمامی  همانند  سوم:  گام 
خداوند کریم شروع کنید. رویکردهای فرهنگی و تقویت باورهای دینی و ملی و 
شایستگی های غیرفنی یا اخالق مدارانه را همانند و حتی مهم تر از شایستگی های 

فنی، مورد توجه قرار دهید. 
گام چهارم: ارزشیابی، هر چند ارزشیابی در فرایند اجرای فعالیت عملی در قالب 
چک لیست انجام می شود اما در پایان مرحله کاری بایستی جمع بندی آن انجام و 
در فرمت مربوطه درج گردد. این ارزشیابی یا با جمع بندی نتایج چک لیست های 
ارزشیابی  آنها یک  بر  افزون  اینکه  یا  انجام می شود  این مرحله  فعالیت های  تمام 

نهایی با وارسی کار انجام شده یا محصول نهایی صورت می گیرد. 
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ارزشیابی مرحله ای کنترل آفت ها و بیماری های سویا

مراحل کار
شرایط عملكرد )ابزار، 
مواد، تجهیزات، زمان، 

مكان و ...(

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

کنترل 
آفات و 

بیماری های 
مزرعه سویا

مزرعه سویا، علف کش، 
قارچ کش، سم پاش، 

جعبه کلکسیون آفات و 
بیماری های سویا

باالتر از حد 
انتظار

تعیین آفات و بیماری های خسارت زا در مراحل 
کنترل  برای  مزرعه  پایش  مختلف رشد سویا، 
آفات و بیماری ها، تعیین زمان کنترل آفات و 
بیماری ها، تعیین روش کنترل آفات و بیماری ها، 
اجرای عملیات کنترل آفات و بیماری ها، تحلیل 
و استدالل دلیل انتخاب روش های کنترل آفات 

و بیماری ها

3

در حد 
انتظار

تعیین آفات و بیماری های خسارت زا در مراحل 
کنترل  برای  مزرعه  پایش  مختلف رشد سویا، 
آفات و بیماری ها، تعیین زمان کنترل آفات و 
بیماری ها، تعیین روش کنترل آفات و بیماری ها، 

اجرای عملیات کنترل آفات و بیماری ها

2

پایین تر از 
حد انتظار

1عدم کنترل آفات و بیماری های مزرعه سویا

تکمیل چک لیست ارزشیابی و تعیین نمره )1، 2 یا 3( مربوط به مرحله کاری، از 
شاخص های تعیین شده در ارزشیابی مرحله کاری مربوطه استفاده نمایید. توجه 
به این نکته بسیار مهم است که هر چه موارد سنجش در چک لیست ریزتر باشد 
ارزشیابی )1، 2  نمره  تعیین سطح  برای  بود. همچنین  ارزشیابی دقیق تر خواهد 
و یا 3( با مشخص شدن درصد شاخص های درست برای هر مرحله کاری انجام 
می شود )کمتر از 60 درصد نمره یک، از 60 درصد تا 84 درصد نمره دو، بیش از 

84 درصد نمره سه(.
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نام هنرجو

نمونه چک لیست ارزشیابی شایستگی های فنی مرحله کاری: کنترل آفت ها و 
بیماری های سویا
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ارزشیابی شایستگی پرورش سویا

شرح کار:
1ـ عملیات قبل از شخم 2ـ خاک ورزي اولیه مزرعه 3ـ خاک ورزي ثانویه 4ـ تهیه و آماده سازي بذر سویا 5ـ انجام عملیات کاشت 

بذر سویا 6ـ انجام آبیاري 7ـ کوددهی 8 ـ کنترل علف هاي هرز 9ـ کنترل آفات 10ـ کنترل بیماري ها

استاندارد عملكرد: 
با استفاده از ماشین هاي کاشت بستر مناسب براي کشت سویا را آماده نمایند. در زمان مناسب عملیات کاشت بذر سویا را انجام 

دهند و با رعایت اصول زیست محیطی و صرفه جویی در مصرف آب تا زمان برداشت از مزرعه سویا نگهداري به عمل آورند.

شاخص ها:
1ـ تعیین درصد رطوبت خاک، تعیین ویژگی هاي فیزیکی و شیمیایی خاک در مشاوره با کارشناسان، پخش کود دامی  و کود هاي 

پایه احتمالی
2ـ انتخاب و تنظیم ادوات خاک ورزي اولیه، اجراي عملیات شخم

3ـ انتخاب و تنظیم ادوات خاک ورزي ثانویه، اجراي عملیات خاک ورزي ثانویه
4ـ انتخاب رقم مناسب، تعیین مقدار بذر مصرفی، تلقیح بذر سویا با باکتري ریزوبیوم ژاپونیکوم

5ـ تعیین تاریخ کاشت سویا در منطقه، انتخاب روش کاشت، انتخاب ماشین هاي کاشت، تنظیم ماشین هاي کاشت، اجراي عملیات کاشت
6ـ تعیین زمان و روش آبیاري، اجراي عملیات آبیاري

7ـ تعیین نوع و مقدار کودهاي سرک )ریز مغذي ها(، تعیین زمان و روش کوددهی، انجام عملیات کوددهی
8ـ شناسایی نوع علف هاي هرز مزرعه، تعیین زمان کنترل، انتخاب روش کنترل، اجراي عملیات کنترل علف هاي هرز

9ـ پایش آفات مزرعه در مراحل مختلف رشد سویا، تعیین روش و زمان کنترل آفات، اجراي عملیات کنترل آفات
10ـ پایش مزرعه براي کنترل بیماري خاص در مراحل مختلف رشد، تشخیص نوع بیماري، تعیین زمان و روش کنترل بیماري، 

اجراي عملیات کنترل بیماري

شرایط انجام کار:
 2 هکتار زمین زراعی براي 16 نفر 

ابزار و تجهیزات: 
 تراکتور از انواع رایج در کشور )حداقل 75 اسب بخار(ـ ادوات شخم ـ ماشین هاي خاک ورزي، ماشین هاي کاشت، بذر سویا، مواد 
و ملزومات مصرفی)قارچ کش،.....(ـ ماشین هاي سم پاش ـ علف کش ها وسایل و تجهیزات آبیاري ـ کود هاي معدنی و آلی ـ کود 

بیولوژیک )باکتري ریزوبیوم(

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از3 مرحله کارردیف
1آماده سازی بستر کشت سویا1
2کاشت سویا2
2نگهداری مزرعه سویا )آبیاري و کوددهی، کنترل علف های هرز(3
1کنترل آفات و بیماری ها4

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

استفاده بهینه از منابع به ویژه آب کشت کار سویا را انجام دهید.
2

*میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.
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در این پودمان سه گیاه سیب زمینی، چغندرقند و پیاز آورده شده است. تا با توجه 
یک  پرورش  حداقل  هنرآموزان  تشخیص  و  کشور  کاشت  الگوی  سیاست های  به 
محصول از این پودمان به فراگیران آموزش داده شود. دلیل انتخاب گیاه موردنظر 
برای  و...  پژوهش  کالسی،  گفت وگوی  مانند  ساخت یافته  فعالیت های  طراحی  با 

هنرجویان روشن شود. 
در این پودمان برای جلوگیری از تکرار جداول برای راهنمای پیشنهادهای آموزش هر 
مرحله کاری به جداول مشابه مرحله کاری به یکی از گیاهان زراعی در پودمان دانه های 
روغنی مراجعه کنید. در این پودمان تنها به برخی موارد توصیه ای اشاره می گردد.

پرورش سیب زمینی

سیب زمینی یکی از مهم ترین محصوالت زراعی است که همانند گندم و برنج به عنوان 
انرژی زا شناخته شده و عالوه بر داشتن نشاسته، دارای  یک ماده اصلی و پرارزش 
مقدار قابل توجهی مواد معدنی و ویتامین است. این گیاه زراعی در دوره فتحعلی شاه 
قاجار وارد تهران شد. با توجه به سازگاری زیاد ارقام مختلف سیب زمینی و تولید باال 
)5 تا 8 برابر گندم و برنج در شرایط مساوی( و برای کاهش فشار بر روی گندم و 
نان و همچنین تأمین سریع غذای سالم برای بیشتر مردم و جهت افزایش مصرف 
آن، سال 2008 میالدی )1387 خورشیدی( توسط خواروبار جهانی )فائو( به عنوان 
سال سیب زمینی اعالم شد. با افزایش مصرف سیب زمینی فشار بر مصرف گندم و 
برنج کمتر شده و حتی در شرایط خشک سالی هم واردات این محصوالت را کاهش 

خواهد داد.
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خالصه اصول حاکم بر الگوی کشت پیشنهادی تا افق 1405 )معاونت امور زراعی وزارت 
جهاد کشاورزی تیرماه 97(

سیب زمینی
تأمین نیاز داخلی )خوراکی، صنعتی، بذری( و صادراتی، محدودیت منابع آبی، تغییرات شدید قیمت در 
بازار و توقعات مصرف کنندگان موجب حساسیت ویژه برای تولید محصوالتی می شود که در سبد غذایی 

مردم مورد استفاده قرار می گیرد.
 بر اساس میانگین سه ساله )9۳، 94 و 95( سطح زیر کشت سیب زمینی 159/4 هزار هکتار و میزان تولید 
5041/5 هزار تن و متوسط عملکرد ۳1/6 تن در هکتار در نظر گرفته شده است. با عنایت به محدودیت 
منابع آبی ارتقای بهره وری منابع آب هم زمان از طریق کاهش میزان مصرف آب و نیز افزایش میزان تولید 
در واحد سطح در دستور کار قرار دارد ضمن اینکه باید آمادگی در نظر گرفتن محدودیت صادرات را نیز 

مورد توجه قرار داد، برای کاهش میزان آب استفاده از روش های آبیاری نوین مد نظر است.

سطح مجهز به روش های آبیاری نوین

سال پایه )هکتار( *
سال 1400

آبیاری سنتیآبیاری بارانیآبیاری میکرو

165326600063438145970

* مقرر است تا پایان برنامه ششم کل سطح کشت سیب زمینی با آبیاری نوین آبیاری شود. 
در افق 1400 سطح آبیاری نوین معادل 145/9 هزارهکتار خواهد بود که نسبت به سال پایه 6۳/4 هزار 

هکتار توسعه خواهد یافت.
بر اساس احتمال عدم صادرات محصول دو سناریو برای تولید سیب زمینی در نظر گرفته شده است، 
برنامه تولید با صادرات و برنامه تولید با حذف صادرات. مقرر است در سال 1400 در سناریوی با صادرات 
سطح به 145/9 هزار هکتار و در سناریوی حذف صادرات به 128/9 هزار هکتار و در سال 1405 در 
سناریوی با صادرات سطح به 144 هزار هکتار و در سناریوی حذف صادرات به 128/5 هزار هکتار برسد. 
به منظور افزایش بهره وری، برنامه کاهش سطح زیر کشت هم زمان با افزایش عملکرد در واحد سطح در 
دستور کار است به طوری که متوسط عملکرد در سال پایه ۳1/6، در سال 1400 به ۳5/9 و در افق 1405 

به ۳9/1 تن در هکتار ارتقا می یابد.
از  بعد  یا سومین محصول اصلی  و  به عنوان دومین  به سیب زمینی  نیاز کشور  تأمین  لزوم  به  با توجه 
گندم و همچنین محدودیت منابع آبی، رویکرد اصلی برنامه کاستن از سطح زیر کشت و جبران کاهش 
سطح از طریق افزایش عملکرد در واحد سطح، استفاده از بذر گواهی شده، تغذیه و مدیریت به زراعی 
می باشد. ضمنًا سعی شده از مناطقی که بهره بیشتری از آب سبز دارند مانند گرگان در برنامه ریزی برای 
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تولید بهاره حتی االمکان تا جایی که تناسب عرضه و تقاضا اجازه می دهد سطح بیشتری داشته باشند و 
نیز به مناطقی که مقرر است در آینده بر اثر اقدامات زیربنایی سطوح آبی بیشتری داشته باشند، نظیر 

کرمانشاه و ایالم نیز توجه گردد. 
برنامه تولید با صادرات واحد: هزارهکتار ـ هزارتن ـ تن/ هکتار

سال 
پایه 

سال

1۳971۳981۳99140014011402140۳14041405

159147146146145145145144144144سطح

5042500852835159523653155394547655585641تولید

31/633/934/635/135/936/537/237/938/539/1عملکرد

سال پایه: میانگین سه ساله )9۳ تا 95(
برنامه تولید بدون صادرات     واحد: هزارهکتار ـ هزارتن ـ تن / هکتار

سال 
پایه

سال

1۳971۳981۳99140014011402140۳14041405

15913012920129129129128128129سطح

5042439844734549462647054784486649485031تولید

31/633/934/635/135/936/537/237/938/539/1عملکرد

سال پایه: میانگین سه ساله )9۳ تا 95(
براساس بررسی های انجام شده متوسط سه ساله صادرات سیب زمینی در کشور )95ـ9۳( حدود 610 

هزار تن با ارزآوری 164/2 میلیون دالر بوده است.
پیش بینی میزان کل آب مصرفی برای تولید سیب زمینی مورد نیاز کشور در سال 1400 در سناریو با 

صادرات 911 میلیون مترمکعب و برای سناریو بدون صادرات 779 میلیون مترمکعب خواهد بود.
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بستر  راهنمای آموزش مرحله کاری: آماده سازی 
کاشت سیب زمینی 

لیست ابزار، وسایل، تجهیزات و ماشین های موردنیاز برای مرحله کاری آماده سازی 
بستر کاشت سیب زمینی

نام وسیله / ردیف
نام وسیله / ردیفتعدادمشخصاتابزار/ ماشین

تعدادمشخصاتابزار/ ماشین

انواع رایج بیل1
در منطقه 

به تعداد 
...فراگیران

انواع ماشین های 
نرم کننده 

خاک )ترجیحاً 
حفاظتی(

انواع رایج در 
منطقه 

از هر نوع 
حداقل 1 

دستگاه

تراکتور 2

انواع رایج 
منطقه 
با توان 
مناسب

حداقل 
 1

دستگاه
...

انواع ماشین های 
هموارکننده 

خاک

انواع رایج در 
منطقه 

حداقل 
یک 

دستگاه

گاوآهن 3

متناسب 
با تراکتور 
و شرایط 

خاک

حداقل 
 1

دستگاه
مکانیک جعبه ابزار...

عمومی
یک سری 

کامل

دامی و کود پخش کن4
شیمیایی

از هر 
نوع 

حداقل 
 1

دستگاه

جعبه کمک های ...
کاملاولیه

حداقل 
یک بسته 

سیار

......

در تاریخ ..../..../..... هماهنگی های الزم انجام شد تا عملیات در تاریخ ....../...../..... انجام شود

گام اول: مرحله کاری آماده سازی بستر کشت سیب زمینی را به دقت مطالعه کرده 
و بر اساس آن، جداول زیر را کامل و هماهنگی الزم برای تهیه به موقع آنها را به 

عمل آورید.
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لیست انواع فضاها )کالس، سایت، سمعی و بصری، زمین، کارگاه، آزمایشگاه( موردنیاز برای مرحله کاری 
آماده سازی بستر کاشت سیب زمینی

مدت ویژگی ها )امکانات، وسعت..(هدف )منظور(نوع فضای موردنیازردیف
موردنیاز

با عمق، ماده آلی، حاصلخیزی و شکل مناسب آماده سازی زمینزمین زراعی1
و مساحتی مطابق استاندارد عملکرد

تا برداشت 
محصول

نامحدودبه ابعادی متناسب با وسعت کار واحد آموزشیتأمین و نگهداری مواد ضروریانبار نگهداری مواد 2

محل نگهداری ماشین ها 3
و تجهیزات

سرویس و نگهداری ماشین ها 
و تجهیزات

مقدار  و  فعالیت  با گستره  متناسب  ابعادی  به 
آموزشی واحد  نامحدودتجهیزات 

4
...

در تاریخ ..../..../..... هماهنگی های الزم انجام شد تا عملیات در تاریخ ....../...../..... انجام شود

لیست انواع مواد )کود، سم،آب، سوخت، روغن و مواد روان کننده، مایعات بهداشتی...( موردنیاز برای 
مرحله آماده سازی بستر کاشت سیب زمینی

مقدارمشخصاتهدف )منظور(نوع مادهردیف

برحسب وسعت و شرایط به مقدار و مدت مشخصگاو رو کردن مزرعهآب زراعی1
رطوبتی مزرعه و مقطع زمانی

انواع سموم علف کش و 2
آفت کش قبل از کاشت 

کنترل عوامل زیان آور 
قبل از کاشت

مورد تأیید سازمان حفظ نباتات کشور 
و مورد توصیه کارشناسان گیاه پزشکی 

منطقه یا واحد آموزشی
نوع و مقدار طبق لیست پیوستی1

کودهای شیمیایی یا 3
زیستی پایه

مصرف در خاک قبل 
یا هم زمان با کاشت

طبق لیست پیوستطبق لیست پیوست2

مصرف در فرایند کودهای آلی4
خاک ورزی

عمل آوری شده اعم از دامی یا گیاهی، 
........ تن .... مترمکعبزیستی، سبز

...

در تاریخ ..../..../..... هماهنگی های الزم انجام شد تا عملیات در تاریخ ....../...../..... انجام شود

1ـ این لیست بایستی توسط شما هنرآموز عزیز با مشورت متخصصین گیاه پزشکی به موقع تنظیم و ارائه گردد.
2ـ این لیست بایستی توسط شما هنرآموز عزیز با مشورت متخصصین خاک و تغذیه گیاهی به موقع تنظیم و ارائه گردد.
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واقعیت  و  اقلیمی  شرایط  اساس  بر  را  روزانه  درس  طرح  برگ  نمون  دوم:  گام 
در  روزانه  تدریس  اجرای  کنید.  کامل  کاری  مرحله  این  برای  منطقه  امکانات  و 
چهارچوب طرح درس کلی باشد و هرگونه تغییر بایستی برای فراگیران به روشنی 
به این ترتیب  باشد.  روزانه  درس  طرح  برابر  کالس  ادامه  و  شروع  گردد.  تبیین 

شایستگی های غیرفنی و فنی به طور عملی آموزش داده می شود.

برای مرحله کاری آماده سازی بستر کاشت سیب زمینی که تمام جنبه های  نمون برگ طرح درس روزانه 
با جامعیت و واقع نگری در آن دیده می شود. محتوایی و اجرایی 

مشخصات کلی
نام و نام خانوادگی طراح:                        موضوع درس: آماده سازی بستر کاشت سیب زمینی

نام درس: پرورش غالت و گیاهان صنعتی     زمان تدریس:    دقیقه  
پایه تدریس: دوازدهم                                تاریخ تدریس:         شماره جلسه: 

ایجاد توانایی در آماده سازی بستر کاشت سیب زمینیهدف کلی درس

اهداف جزئی و رفتاری

انتظار می رود هنرجو در پایان این درس بتواند: 1ـ ویژگی های شیمیایی و فیزیکی خاک را تعیین 
کند. 2ـ زمین را قبل از شخم در صورت لزوم آبیاری نماید. 3ـ کود آلی را به موقع به زمین بیفزاید. 
4ـ ماشین های خاک ورزی را انتخاب و تنظیم کند. 5  ـ زمین را شخم بزند. 6  ـ بستر را نرم نماید. 
7ـ بستر را هموار نماید. 8  ـ بر اساس توصیه های فنی و شرایط کودهای پایه را به زمین افزوده و 
زیرخاک نماید. 9ـ ماشین های مورد استفاده را سرویس کرده، تحویل دهد. 10ـ گزارش عملکرد 

را تهیه و ارائه دهد.

روش تدریس: 
همیاری از نوع تیمی و.........

چیدمان کالس یا نوبت بندی در عملیات: 
...................................

موارد نیاز
پیش تر تهیه و هماهنگی شده است و به طور خاص هماهنگی برای تعیین محل زمین، گروه بندی ها، 

تحویل ماشین ها و ادوات.... 

تعیین تکلیف برای مرور پیش آموخته های مرتبط، با تهیه بستر و آماده کردن مواد کمک آموزشی اقدامات قبل از تدریس
)نمونه، عکس، اسالید، فیلم، ...(

پرسش های ارزشیابی 
مفهوم خاک ورزی، هدف خاک ورزی، روش های خاک ورزی، تفاوت خاک ورزی با غالت و.....تشخیصی:

پرسش های انگیزشی 
آغازین در هر مبحث

نامناسب( چه  زمین )خاک ورزی  با الیه سخت  ریشه سیب زمینی  برخورد  آیا می دانید در صورت 
اتفاقی می افتد؟

زهکشی  قابلیت  و  تخلخل  دارای  آماده شده  باید خاک  برای کشت سیب زمینی  چرا  می دانید  آیا 
خوبی باشد؟

 ........

ارائه محتوای نظری

گیاه شناسی  ویژگی های  سیب زمینی،  کشت  اهمیت  جلسه:  این  عنوان های  ریز  و  موضوع ها 
نمو  و  رشد  مراحل  سیب زمینی،  پرورش  براي  مناسب  دمایی  و  اقلیمی  شرایط  سیب زمینی، 
آموخته ها(، زمان و شرایط  بر پیش  )با مروری  بستر کاشت سیب زمینی  آماده سازی  سیب زمینی، 
عملیات خاک ورزی، عملیات اولیه آماده سازی بستر، عملیات تکمیلی آماده سازی بستر سیب زمینی
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ارزشیابی تکوینی
پرسش ها مربوط به محتوای نظری درس در فرایند تدریس: 

مراحل رشد سیب زمینی را تشریح کنید. چه اقلیمی یا اقلیم هایی برای زراعت سیب زمینی مناسب 
هستند؟ و چرا؟ آماده سازی زمین برای کاشت سیب زمینی چه تفاوتی با مثاًل گندم دارد؟...... 

انجام فعالیت های عملی 

1ـ نمایش مراحل رشد و درج ویژگی های هر مرحله در زیر آن. 2ـ آماده به کار کردن ماشین های 
خاک ورز 3ـ آبیاری قبل از شخم 4ـ توزیع کودهای آلی برابر توصیه 5  ـ اجرای شخم 6  ـ نرم کردن 
کار  به کود  کارنده  نبودن  نیاز 7ـ تسطیح مزرعه 8  ـ کودپاشی در صورت مجهز  خاک در صورت 

9ـ    سرویس ماشین های خاک ورز 10ـ ارائه گزارش کار 

هریک از فعالیت های نامبرده در ردیف باال در قالب چک لیست تدوینی در ضمن انجام فعالیت )فرایندی(، ارزشیابی فرایندی 
ارزشیابی می شود. 

جمع بندی و خالصه 
درس

جمع بندی مباحث نظری این جلسه به ......./ کارگروه.................. محول گردید.
هماهنگی و نوبت گذاری برای ارائه گزارش کار این مرحله به ......./ کارگروه .......... محول گردید

واگذاری جمع آوری اطالعات و فعالیت پژوهشی و جانبی
1  بررسی چگونگی عملکرد کشاورزان منطقه در هریک از فعالیت های نامبرده در 

این مرحله کاری
2  مروری بر منابع علمی و رسانه ای پیرامون مباحث نظری این مرحله کاری

۳  به روز کردن آمار و اطالعات ارائه شده در این مرحله کاری
4  انجام پژوهش های طرح شده و یا مندرج در کتاب درسی

5  جمع بندی و نتیجه گیری گفت وگوهای کالسی 

تعیین زمان ارائه تکالیف واگذاری: کارگروه ......... در روز .......... ساعت ........... 
در محل .......... موضوع ........... ارائه خواهد داشت.

برنامه ریزی جهت عملیات: در جدولی همانند جدول زیر عملیات های کارگاهی 
مورد نیاز را مشخص و به اطالع مسئوالن هنرستان برسانید.

زمان عملیاتمحل عملیاتنام کارگروهنام عملیات

تعیین ویژگی های خاک

شخم اولیه
شخم ثانویه

تسطیح زمین
.......
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گام سوم: همانند تمامی مراحل کاری، کالس )نظری یا عملی( را با یاد خداوند کریم 
شروع کنید. رویکردهای فرهنگی و تقویت باورهای دینی و ملی و شایستگی های 
غیرفنی یا اخالق مدارانه را همانند و حتی مهم تر از شایستگی های فنی، مورد توجه 

قرار دهید. 
گام چهارم: ارزشیابی، هرچند ارزشیابی در فرایند اجرای فعالیت عملی در قالب 
چک لیست انجام می شود اما در پایان مرحله کاری بایستی جمع بندی آن انجام و 
در فرمت مربوطه درج گردد. این ارزشیابی یا با جمع بندی نتایج چک لیست های 
ارزشیابی  آنها یک  بر  افزون  اینکه  یا  انجام می شود  این مرحله  فعالیت های  تمام 

نهایی با چک کردن کار انجام شده یا محصول نهایی صورت می گیرد.

ارزشیابی مرحله آماده سازی بستر کاشت سیب زمینی

مراحل کار
شرایط عملکرد )ابزار، 
مواد، تجهیزات، زمان، 

مکان و...(

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

آماده سازی 
بستر کاشت 
سیب زمینی

زمین زراعی، تراکتور، 
گاوآهن، دیسک، لولر، 
کودپاش کود دامی، 

سمپاش، علف کش پیش 
کاشت

باالتر از حد 
انتظار

تعیین ویژگی های خاک، آماده سازی و تنظیم 
شخم،  اجرای  اولیه،  خاک ورزی  ماشین های 
نرم  ثانویه،  خاک ورزی  ماشین های  انتخاب 
کردن خاک، تسطیح زمین زراعی، پخش کود 
دامی و مخلوط آن با خاک، تحلیل اهمیت کم 

خاک ورزی در کشاورزی پایدار

3

در حد 
انتظار

تعیین ویژگی های خاک، آماده سازی و تنظیم 
شخم،  اجرای  اولیه،  خاک ورزی  ماشین های 
نرم  ثانویه،  خاک ورزی  ماشین های  انتخاب 
کردن خاک، تسطیح زمین زراعی، پخش کود 

دامی و مخلوط آن با خاک

2

پایین تر از 
حد انتظار

خاک ورزی نامناسب زمین زراعی برای کشت 
1بذر سیب زمینی
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تکمیل چک لیست ارزشیابی و تعیین نمره )1، 2 یا 3( مربوط به مرحله کاری، از 
شاخص های تعیین شده )جدول ارزشیابی مرحله آماده سازی بستر کاشت سیب زمینی( 
موارد سنجش در  بسیار مهم است که هر چه  نکته  این  به  توجه  نمایید.  استفاده 
چک لیست ریزتر باشد ارزشیابی دقیق تر خواهد بود. همچنین برای تعیین سطح نمره 
ارزشیابی )1، 2 و یا 3( با مشخص شدن درصد شاخص های درست برای هر مرحله 
کاری انجام می شود )کمتر از 60 درصد نمره یک، از 60 درصد تا 84 درصد نمره دو، 

بیش از 84 درصد نمره سه(.

نام 
هنرجو

نمونه چک لیست ارزشیابی شایستگی های فنی مرحله کاری آماده سازی بستر کاشت 
سیب زمینی
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راهنمای آموزش مرحله کاری: کاشت سیب زمینی 

گام های اول را با پر کردن نمون برگ های همانند مرحله کاری آماده سازی بستر 
کاشت سیب زمینی )با پر کردن نمون برگ های لیست تجهیزات، فضا و مواد مورد 

نیاز( به تأیید برسانید و هماهنگی های الزم را انجام دهید.
گام دوم: طرح درس روزانه را بر اساس شرایط اقلیمی و واقعیت و امکانات منطقه 
در  روزانه  تدریس  اجرای  کنید.  کامل  سیب زمینی  کاشت  کاری  مرحله  برای 
چهارچوب طرح درس کلی باشد و هرگونه تغییر بایستی برای فراگیران به روشنی 
به این ترتیب  باشد.  روزانه  درس  طرح  برابر  کالس  ادامه  و  شروع  گردد.  تبیین 

شایستگی های غیرفنی و فنی به طور عملی آموزش داده می شود.

نمون برگ طرح درس روزانه برای مرحله کاری کاشت سیب زمینی که تمام جنبه های محتوایی و اجرایی با 
جامعیت و واقع نگری، دیده شده است.

مشخصات کلی
نام و نام خانوادگی طراح:                      موضوع درس: کاشت سیب زمینی

نام درس:پرورش غالت و گیاهان صنعتی      زمان تدریس:   دقیقه
پایه تدریس: دوازدهم                               تاریخ تدریس:          شماره جلسه: 

ایجاد توانایی کاشت سیب زمینیهدف کلی درس

اهداف جزئی و رفتاری

را  زراعی سیب زمینی  تناوب  بتواند: 1ـ جدول  این درس  پایان  در  انتظار می رود هنرجو 
به درستی تنظیم نماید 2ـ ارقام مناسب سیب زمینی را انتخاب کند. 3ـ مقدار بذر موردنیاز 
را محاسبه کند. 4ـ آماده سازی غده سیب زمینی )بذر( برای کاشت را انجام دهد. 5  ـ آرایش 
بوته را ترسیم و تعیین کند 6  ـ تاریخ کاشت را تعیین کند. 7ـ عمق کاشت را تعیین کند. 
ـ   روش مناسب کاشت را در منطقه خود تعیین کند. 9ـ ماشین کاشت را آماده به کار نماید.    8
10ـ ماشین کاشت را تنظیم نماید. 11ـ کاشت سیب زمینی را انجام دهد. 12ـ ماشین ها را 

پس از پایان کاشت، سرویس و تحویل دهد.

روش تدریس: 
همیاری از نوع تیمی 

و.........

چیدمان کالس یا نوبت بندی در عملیات: 
...................................

کود، موارد نیاز و  بذر  برای خرید  به طور خاص هماهنگی  و  است  و هماهنگی شده  تهیه  پیش تر 
تنظیمات  و  کردن  به کار  آماده  کاشت،  ماشین  تحویل  نوبت بندی ها، 

اقدامات قبل از 
تدریس

تعیین تکلیف برای مرور پیش آموخته های مرتبط با کاشت و آماده کردن مواد کمک آموزشی 
)نمونه، عکس، فیلم،....(

پرسش های ارزشیابی 
مفهوم کاشت دوم، جایگاه سیب زمینی در تناوب زراعی منطقه و.....تشخیصی
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پرسش های انگیزشی 
آغازین در هر مبحث

آیا می دانید بهترین تناوب زراعی سیب زمینی در منطقه شما کدام است؟ و چرا؟
چه  و  است؟  توصیه شده  شما  منطقه  برای  سیب زمینی  ارقام  یا  رقم  کدام  می دانید  آیا 

ویژگی هایی دارند؟
آیا می دانید...؟

ارائه محتوای نظری
مناسب  ویژگی های  ارقام،  زراعی،  تناوب  جلسه:  این  ریزعنوان های  و  موضوع ها 
بوته، عمق کاشت، روش  تراکم  بذر،  میزان مصرف  تاریخ کاشت،  رقم های سیب زمینی، 

و... ردیف کار  تنظیم  سیب زمینی،  کاشت  ماشین های  کاشت، 

ارزشیابی تکوینی
پرسش های مربوط به محتوای نظری درس در فرایند تدریس: 

تنظیم  اهمیت  سیب زمینی،  رقم های  مناسب  ویژگی های  زراعی،  تناوب  جایگاه  تحلیل 
و... سیب زمینی  کاشت  عمق 

انجام فعالیت های 
عملی 

1ـ طراحی و تنظیم جدول تناوب زراعی سیب زمینی 2ـ تنظیم جدول زمانی تاریخ کاشت 
سیب زمینی 3ـ محاسبه و تعیین مقدار نهاده ها )کود، سم، بذر( موردنیاز 4ـ آماده به کار 
کردن ماشین های کاشت 5  ـ تنظیم ماشین های کاشت 6 ـ سرویس و تحویل ماشین های 

کاشت 7ـ ارائه گزارش کار 

هریک از فعالیت های نام برده در ردیف باال در قالب چک لیست تدوینی در ضمن انجام ارزشیابی فرایندی 
ارزشیابی می شود.  )فرایندی(  فعالیت 

جمع بندی و خالصه 
درس

جمع بندی مباحث نظری این جلسه به ......./ کارگروه.................. محول گردید.
هماهنگی و نوبت گذاری برای ارائه گزارش کار این مرحله به ......./ کارگروه.......... محول گردید

واگذاری جمع آوری اطالعات پیرامون: 
1  چگونگی انجام کار کشاورزان منطقه در هریک از فعالیت های نامبرده در مرحله 

کاری کاشت سیب زمینی
2  مروری بر منابع علمی و رسانه ای پیرامون مباحث نظری کاشت سیب زمینی
۳  انجام پژوهش های مندرج در کتاب درسی و یا طراحی شده توسط هنرآموز

4  جمع بندی و نتیجه گیری گفت وگوهای کالسی

ساعت   .............. روز  در   ............. کارگروه  واگذاری:  تکالیف  ارائه  زمان  تعیین 
........... در محل ............موضوع ............ ارائه خواهد داشت.  

برنامه ریزی جهت عملیات: عملیات های کارگاهی مورد نیاز را مشخص و به اطالع 
مسئوالن هنرستان برسانید )همانند جدول مرحله کاری آماده سازی بستر کاشت 

سیب زمینی(.
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گام سوم: همانند تمامی مراحل کاری، کالس )نظری یا عملی( را با یاد خداوند کریم 
شروع کنید. رویکردهای فرهنگی و تقویت باورهای دینی و ملی و شایستگی های 
غیرفنی یا اخالق مدارانه را همانند و حتی مهم تر از شایستگی های فنی، موردتوجه 
قرار دهید )رعایت بهداشت فردی، رعایت حقوق دیگران، جلوگیری از هدر رفت 

نهاده ها، مراقبت از ماشین های کاشت و اموال و...(. 
گام چهارم: هرچند ارزشیابی در فرایند اجرای فعالیت عملی در قالب چک لیست 
انجام می شود اما در پایان مرحله کاری بایستی جمع بندی آن انجام و در فرمت 
مربوطه درج گردد. این ارزشیابی ممکن است با جمع بندی نتایج چک لیست های 
تمام فعالیت های این مرحله انجام شود یا اینکه افزون بر آنها یک ارزشیابی نهایی 

با چک کردن کار انجام شده یا محصول نهایی صورت گیرد.

ارزشیابی مرحله ای: کاشت سیب زمینی

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

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

کاشت 
سیب زمینی

زمین زراعی، قپان )ترازو(، 
غده کار سیب زمینی، بذر 

سیب زمینی

باالتر از حد 
انتظار

انتخاب رقم، تعیین مقدار بذر مصرفی، تعیین 
تاریخ کاشت، تعیین روش کاشت، آماده سازی 
و تنظیم ماشین کاشت، اجرای عملیات کاشت، 

تحلیل دالیل انتخاب روش کاشت

3

در حد 
انتظار

انتخاب رقم، تعیین مقدار بذر مصرفی، تعیین 
تاریخ کاشت، تعیین روش کاشت، آماده سازی 
و تنظیم ماشین کاشت، اجرای عملیات کاشت

2

پایین تر از 
1کاشت غیریکنواخت سیب زمینیحد انتظار

ارزشیابی  در  تعیین شده  شاخص های  از  استفاده  با  ارزشیابی  تکمیل چک لیست 
بسیار مهم  نکته  این  به  مرحله کاری کاشت سیب زمینی صورت می گیرد. توجه 
است که هر چه موارد سنجش در چک لیست ریزتر باشد ارزشیابی دقیق تر خواهد 
بود. همچنین سطح نمره ارزشیابی )1، 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 84 درصد نمره دو، بیش از 84 درصد نمره سه(.
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نام هنرجو

نمونه چک لیست ارزشیابی شایستگی های فنی مرحله کاری: کاشت سیب زمینی
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نگهداری  کاری:  مرحله  آموزش  راهنمای 
مزرعه سیب زمینی 

گام های اول: را با پر کردن نمون برگ های همانند مرحله کاری آماده سازی بستر 
کاشت سیب زمینی )با پر کردن نمون برگ های لیست تجهیزات، فضا و مواد مورد 

نیاز( به تأیید برسانید و هماهنگی های الزم را انجام دهید.  

و  واقعیت  و  اقلیمی  شرایط  اساس  بر  را  روزانه  درس  نمون برگ طرح  گام دوم: 
امکانات منطقه برای این مرحله کاری )خاک دهی پای بوته، آبیاری، سله شکنی، 
روزانه در چهارچوب  تدریس  اجرای  و کنترل علف های هرز( کامل کنید.  تغذیه 
طرح درس کلی باشد و هرگونه تغییر بایستی برای فراگیران به روشنی تبیین گردد. 
این ترتیب شایستگی های  به  باشد.  برابر طرح درس روزانه  ادامه کالس  شروع و 

غیرفنی و فنی به طور عملی آموزش داده می شود.
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نمون برگ طرح درس روزانه برای مرحله کاری نگهداری مزرعه سیب زمینی که تمام جنبه های محتوایی و 
اجرایی با جامعیت و واقع نگری در آن دیده می شود.

مشخصات کلی
نام و نام خانوادگی طراح:                     موضوع درس: نگهداری مزرعه سیب زمینی

نام درس: پرورش غالت و گیاهان صنعتی   زمان تدریس:    دقیقه
پایه تدریس: دوازدهم                              تاریخ تدریس:          شماره جلسه: 

ایجاد توانایی مراقبت و نگهداری مزرعه سیب زمینیهدف کلی درس

اهداف جزئی و رفتاری

انتظار می رود هنرجو در پایان این درس بتواند: 1ـ مزرعه سیب زمینی را برای آبیاری 
آماده کند. 2ـ زمان، روش و مدت آبیاری را تعیین کند. 3ـ مزرعه را در مراحل مختلف 
را  بوته  پای  تعیین کند. 5  ـ خاک دهی  را  بوته  پای  آبیاری کند. 4ـ زمان خاک دهی 
انجام دهد. 6  ـ سله شکنی مزرعه سیب زمینی را انجام دهد. 7ـ کمبود یا نیاز تغذیه ای 
مزرعه را به هریک از عناصر غذایی، رصد و گزارش نماید 8  ـ زمان مصرف کود سرک 
را تعیین کند 9  ـ به روش های مختلف مزرعه را کوددهی نماید 10  ـ نمونه اندام های 
گیاه سیب زمینی با عالئم کمبود به عناصر مختلف را جمع آوری کند. 11ـ علف های هرز 
مزرعه را شناسایی کند 12  ـ روش کنترل علف های هرز را در مراحل مختلف رشد تعیین 

کند. 13ـ عملیات کنترل علف های هرز را به روش های مختلف انجام دهد. 

روش تدریس: 
همیاری از نوع تیمی و.........

چیدمان کالس یا نوبت بندی در عملیات: 
...................................

پیش تر تهیه و هماهنگی شده است و به طور خاص هماهنگی برای خرید سم و کود، موارد نیاز
نوبت بندی ها، تحویل ماشین داشت، آماده به کار کردن و تنظیمات.

اقدامات قبل از تدریس
مواد  کردن  آماده  و  داشت  با  مرتبط  آموخته های  پیش  مرور  برای  تکلیف  تعیین 
کمک آموزشی )نمونه، عکس، فیلم، در مورد آبیاری، خاک دهی پای بوته، سله شکنی، 

و........... گیاهی(  تغذیه  و  هرز  علف های  کنترل 

پرسش های ارزشیابی 
تشخیصی:

مفهوم داشت، ضرورت رصد مزرعه، روش های جمع آوری نمونه ها و توسعه کلکسیون، 
نقش عناصر غذایی و.....

پرسش های انگیزشی 
آغازین در هر مبحث

آیا می دانید سیب زمینی در کدام مرحله از آسیب تنش خشکی بیشترین آسیب را 
متحمل می شود؟ و چرا؟

آیا می دانید در کدام مرحله رشدی گیاه سیب زمینی کنترل علف هرز اهمیت بیشتری 
دارد؟ و چرا؟  

آیا می دانید...؟

ارائه محتوای نظری
موضوع ها و ریز عنوان های این جلسه: آبیاري و تعیین زمان آن، روش های آبیاری 
غذایی  مواد  زمان مصرف  و  )مقدار  غذایی سیب زمینی  نیازهای  مزرعه سیب زمینی، 

موردنیاز سیب زمینی(، کنترل علف های هرز سیب زمینی
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ارزشیابی تکوینی
پرسش های مربوط به محتوای نظری درس در فرایند تدریس: 

آن،  چرایی  و  آبیاری  نظام  هرز(،  علف های  نقش  )کمبود،  مختلف  عالئم  مقایسه 
.... کنترلی  و  پیشگیرانه  اقدامات  تاریخ  تنظیم  چگونگی 

انجام فعالیت های عملی 

1ـ انجام آبیاری در زمان مناسب به روش مطلوب به مقدار موردنیاز 2ـ پایش مزرعه و 
تکرار آبیاری در زمان مناسب 3ـ خاک دهی و سله شکنی 4ـ کود دهی به روش همراه 
آب 5  ـ پایش مزرعه از نظر )تغذیه نباتات و تراکم علف های هرز، مدیریت اجرایی( 
)علف های  کلکسیون  توسعه  و  خشک کردن  شناسایی،  کمبود،  نمونه های  ـ    یافتن    6
هرز، نمونه عالئم کمبودها و بیش بودها، 7ـ آماده به کار کردن ماشین های محلول پاش 
محلول پاشی  ماشین های  کاربرد  9ـ  محلول پاش  ماشین های  واسنجی  و  تنظیم  8  ـ 
هرز  علف های  کنترل  در  سم پاشی  ماشین های  کاربرد  10ـ  گیاه  برگی  تغذیه  در 

ـ     سرویس ماشین های محلول پاش و سم پاش ها 12ـ ارائه گزارش کار  11

هریک از فعالیت های نامبرده در ردیف باال در قالب چک لیست تدوینی در ضمن انجام ارزشیابی فرایندی 
فعالیت )فرایندی( ارزشیابی می شود. 

جمع بندی و خالصه درس
جمع بندی مباحث نظری این جلسه به ....... / کارگروه .................. محول گردید.

هماهنگی و نوبت گذاری برای ارائه گزارش کار این مرحله به ....... / کارگروه .......... 
محول گردید.

واگذاری جمع آوری اطالعات پیرامون
1  چگونگی انجام کار نگهداری مزرعه سیب زمینی توسط کشاورزان خبره محلی

2  مروری بر منابع علمی و رسانه ای پیرامون مباحث نظری خاک دهی، سله شکنی، 
آبیاری، تغذیه و کنترل علف های هرز مزرعه سیب زمینی

۳  پیگیری انجام و بررسی نتایج پژوهش های تعیین شده مربوط به این مرحله کاری 
)مندرج در کتاب یا طرح شده هنرآموز(

4  پیگیری مبحث گفت وگوهای کالسی

تعیین زمان ارائه تکالیف واگذاری: کارگروه شماره ....... در روز .............. ساعت 
............در محل ........... موضوع .......... ارائه خواهد کرد. 

به  و  مشخص  را  نیاز  مورد  کارگاهی  عملیات های  عملیات:  برنامه ریزی جهت 
اطالع مسئوالن هنرستان برسانید )همانند جدول مرحله کاری آماده سازی بستر 

کاشت سیب زمینی(.
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فصل سوم : پرورش گیاهان غده ای

گام سوم: همانند تمامی مراحل کاری، کالس )نظری یا عملی( را با یاد خداوند کریم 
شروع کنید. رویکردهای فرهنگی و تقویت باورهای دینی و ملی و شایستگی های 
غیرفنی یا اخالق مدارانه را همانند و حتی مهم تر از شایستگی های فنی، مورد توجه 
قرار دهید )نگهداری از اموال، جلوگیری از هدر رفت منابع، رعایت ایمنی سایرین و...(.

گام چهارم: در پایان مرحله کاری بایستی جمع بندی ارزشیابی تمامی فعالیت های 
آنها ممکن است، یک  بر  افزون  انجام و در فرمت مربوطه درج گردد.  آن مرحله 
ارزشیابی نهایی با چک کردن کار انجام شده یا محصول نهایی برحسب نوع فعالیت 

صورت گیرد. 

ارزشیابی مرحله ای: نگهداری مزرعه سیب زمینی

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

نتایج 
ممکن

استاندارد )شاخص ها/ داوری/
نمرهنمره دهی(

نگهداری مزرعه 
سیب زمینی 

)خاک دهی پای 
بوته، آبیاری، 
تغذیه، کنترل 
علف های هرز(

مزرعه سیب زمینی، کولتیواتور 
مرکب کودکار، سمپاش، 

تجهیزات آبیاری، هر باریم 
علف های هرز، کود

باالتر از حد 
انتظار

اجرای  آبیاری،  روش  و  زمان  تعیین 
عملیات آبیاری، تعیین زمان و اجرای 
کود  نوع  تعیین  بوته،  پای  خاک دهی 
سرک و روش کوددهی، انجام عملیات 
زمان  تعیین  و  شناسایی  کوددهی، 
سیب زمینی،  مزرعه  علف های  کنترل 
تعیین روش و اجرای عملیات کنترل 
سیب زمینی،  مزرعه  هرز  علف های 
روش های  انتخاب  دالیل  تحلیل 

نگهداری مزرعه سیب زمینی

3

در حد 
انتظار

اجرای  آبیاری،  روش  و  زمان  تعیین 
عملیات آبیاری، تعیین زمان و اجرای 
کود  نوع  تعیین  بوته،  پای  خاک دهی 
سرک و روش کوددهی، انجام عملیات 
زمان  تعیین  و  شناسایی  کوددهی، 
سیب زمینی،  مزرعه  علف های  کنترل 
تعیین روش و اجرای عملیات کنترل 

سیب زمینی مزرعه  هرز  علف های 

2

پایین تر از 
1نگهداری نامناسب مزرعه سیب زمینیحد انتظار
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تکمیل چک لیست ارزشیابی با استفاده از شاخص های تعیین شده در ارزشیابی مرحله 
کاری نگهداری مزرعه سیب زمینی صورت می گیرد. توجه به این نکته بسیار مهم 
است که هر چه موارد سنجش در چک لیست ریزتر باشد ارزشیابی دقیق تر خواهد 
بود. همچنین سطح نمره ارزشیابی )1، 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 84 درصد نمره دو، بیش از 84 درصد نمره سه(.

نام 
هنرجو

نمونه چک لیست ارزشیابی شایستگی های فنی مرحله کاری: نگهداری مزرعه سیب زمینی
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فصل سوم : پرورش گیاهان غده ای

راهنمای آموزش مرحله کاری: آفت ها 
و بیماری های سیب زمینی

گام های اول را با پر کردن نمون برگ های همانند مرحله کاری آماده سازی بستر 
کاشت سیب زمینی )با پر کردن نمون برگ های لیست تجهیزات، فضا و مواد مورد 

نیاز( به تأیید برسانید و هماهنگی های الزم را انجام دهید.
اقلیمی و واقعیت و  بر اساس شرایط  را  گام دوم: نمون برگ طرح درس روزانه 
امکانات منطقه برای این مرحله کاری کامل کنید. اجرای تدریس در چهارچوب 
طرح درس کلی باشد و هرگونه تغییر بایستی برای فراگیران به روشنی تبیین گردد. 
شایستگی های  به این ترتیب  باشد.  روزانه  درس  طرح  برابر  کالس  ادامه  و  شروع 

غیرفنی و فنی به طور عملی آموزش داده می شود.

تمام  که  سیب زمینی  مزرعه  بیماری های  و  آفات  کنترل  کاری  مرحله  برای  روزانه  درس  طرح  نمون برگ 
می شود. دیده  آن  در  واقع نگری  و  جامعیت  با  اجرایی  و  محتوایی  جنبه های 

مشخصات کلی

نام و نام خانوادگی طراح:                 موضوع درس: کنترل آفات و بیماری های 
                                                                        مزرعه سیب زمینی

نام درس: پرورش غالت و گیاهان صنعتی   زمان تدریس:    دقیقه
پایه تدریس: دوازدهم                         تاریخ تدریس:           شماره جلسه: 

ایجاد توانایی در کنترل آفات و بیماری های مزرعه سیب زمینیهدف کلی درس

اهداف جزئی و رفتاری

انتظار می رود هنرجو در پایان این درس بتواند: 1ـ انواع آفات رایج در مزرعه سیب زمینی 
خود و منطقه خود را جمع آوری، آماده سازی یا اتاله و شناسایی نماید. 2ـ   انواع روش های 
پیشگیری از ورود، گسترش و کنترل آفات سیب زمینی را لیست کند. 3ـ به روش های 
مختلف و متناسب با شرایط، آفات سیب زمینی را کنترل نماید. 4ـ عالئم انواع بیماری های 
رایج سیب زمینی در منطقه خود را جمع آوری، خشک، شناسایی نماید. 5ـ انواع روش های 
پیشگیری، گسترش و کنترل عوامل بیماری زا را لیست کند. 6  ـ به روش های مختلف و 

متناسب با شرایط بیماری های رایج سیب زمینی را کنترل نماید.

روش تدریس: 
همیاری از نوع تیمی 

و.........

چیدمان کالس یا نوبت بندی در عملیات: 
...................................

پیش تر تهیه و هماهنگی شده است و به طور خاص هماهنگی برای استمرار تهیه انواع موارد نیاز
...... سموم، سم پاش ها، واسنجی 

برای مرور پیش آموخته های مرتبط، تهیه مواد کمک آموزشی )عکس،  اقدامات قبل از تدریس تعیین تکلیف 
)........... فیلم،  بروشور،  اسالید، 
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پرسش های ارزشیابی 
تعریف سم، واسنجی، مناسب ترین زمان سم پاشی، کنترل بیولوژیکی ...........تشخیصی:

پرسش های انگیزشی 
آغازین در هر مبحث

آیا می دانید دامنه خسارت آفات سیب زمینی بر عملکرد این محصول در صورت کنترل 
نکردن به چه میزان است؟

زمانی  چه  از  سیب زمینی  مزرعه  بیماری های  و  آفات  پیشگیرانه  اقدامات  می دانید  آیا 
ادامه دارد؟ تا چه زمانی  و  شروع 

آیا می دانید که بیشترین خسارت سیب زمینی در منطقه شما مربوط به کدام آفت و یا 
بیماری است؟ 

ارائه محتوای نظری

و روش های  مزرعه سیب زمینی  آفات  انواع  این جلسه:  موضوع ها و ریزعنوان های 
کلرادو،  سوسک  زنجرک ها،  هلو،  سبز  شته  طوقه بر،  کرم های  )تریبس،  آنها  کنترل 

و...(  کنه ها  سیب زمینی،  بید  کک ها،  مینوز،  مگس های 
سیب زمینی،  موجی  )لکه  آن  کنترل  روش های  و  آفتابگردان  مزرعه  بیماری های  انواع 

و...( ریشه  غده  مولد  نماتد  نماتد طالیی سیب زمینی، 

ارزشیابی تکوینی

آفات  مهم ترین  تدریس:  ضمن  در  درس  نظری  محتوای  به  مربوط  پرسش های 
بیماری های  عامل  استانی  پراکنش  چیست؟  در  آنها  اهمیت  و  کدم اند  سیب زمینی 
سیب زمینی چگونه است؟ عالئم ........ بیان کننده چه نوع بیماری در سیب زمینی است؟ 

است؟ چگونه   .................. آفت  خسارت زنی  روش 

انجام فعالیت های عملی 

مزارع  در  رایج  آفات  انواع  نگهداری  و  شناسایی  اتاله،  یا  آماده سازی  جمع آوری،  1ـ 
انواع  عالئم  نگهداری  و  شناسایی  خشک،  جمع آوری،  2ـ  منطقه  و  واحد  سیب زمینی 
آفات  کنترل  و  پیشگیری  3ـ  منطقه.  و  واحد  سیب زمینی  مزارع  در  رایج  بیماری های 
سیب زمینی به روش های متناسب شرایط منطقه و آفت. 4ـ پیشگیری و کنترل عوامل 
به  آماده  5  ـ  آفت.  و  منطقه  شرایط  متناسب  روش های  به  سیب زمینی  بیماری زای 
کاربرد  7ـ  ماشین های سم پاش  واسنجی  و  تنظیم  6  ـ  ماشین های سم پاش  کردن  کار 
بیماری سیب زمینی 8  ـ سرویس ماشین های  یا  آفات  ماشین های سم پاشی در کنترل 

تصویری و  نوشتاری  مستندات  با  کار  گزارش  ارائه  10ـ  سم پاش 

نام برده در ردیف باال در قالب چک لیست تدوین و ارزشیابی در ارزشیابی فرایندی  از فعالیت های  هریک 
می شود.  انجام  )فرایندی(  فعالیت  انجام  ضمن 

جمع بندی و خالصه 
درس

جمع بندی مباحث نظری این جلسه به ......./ کارگروه .................. محول گردید.
هماهنگی و نوبت گذاری برای ارائه گزارش کار این مرحله به ....... /کارگروه .......... محول 

گردید.
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واگذاری جمع آوری اطالعات پیرامون
1  چگونگی انجام کنترل آفات و بیماری های مزرعه سیب زمینی توسط کشاورزان 

خبره محلی 
2  مروری بر منابع علمی و رسانه ای پیرامون مباحث نظری آفات و بیماری های 

مهم سیب زمینی و روش های کنترل آنها
۳  پیگیری انجام و بررسی نتایج پژوهش های مربوط به کنترل آفات و بیماری های 

سیب زمینی )مندرج در کتاب درسی و یا طرح شده توسط هنرآموز(
4  پیگیری مبحث گفت وگوهای کالسی 

تعیین زمان ارائه تکالیف واگذاری: کارگروه شماره ....... در روز ........... ساعت 
............ در محل ........... موضوع ............ ارائه خواهد کرد. 

به  و  مشخص  را  نیاز  مورد  کارگاهی  عملیات های  عملیات:  برنامه ریزی جهت 
اطالع مسئوالن هنرستان برسانید )همانند جدول مرحله کاری آماده سازی بستر 

کاشت سیب زمینی(.

گام سوم: همانند تمامی مراحل کاری، کالس )نظری یا عملی( را با یاد خداوند کریم 
شروع کنید. رویکردهای فرهنگی و تقویت باورهای دینی و ملی و شایستگی های 
غیرفنی یا اخالق مدارانه را همانند و حتی مهم تر از شایستگی های فنی، موردتوجه 

قرار دهید )تولید غذای سالم، رعایت بهداشت و ایمنی فردی و دیگران و...(. 

گام چهارم: ارزشیابی، هرچند ارزشیابی در فرایند اجرای فعالیت عملی در قالب 
چک لیست انجام می شود اما در پایان مرحله کاری بایستی جمع بندی آن انجام و 
در فرمت مربوطه درج گردد. این ارزشیابی یا با جمع بندی نتایج چک لیست های 
ارزشیابی  آنها یک  بر  افزون  اینکه  یا  انجام می شود  این مرحله  فعالیت های  تمام 

نهایی با وارسی کار انجام شده یا محصول نهایی صورت می گیرد. 
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شرایط عملکرد )ابزار، مواد، مراحل کار
تجهیزات، زمان، مکان و...(

نتایج 
ممکن

استاندارد )شاخص ها / داوری / 
نمرهنمره دهی(

کنترل آفات 
و بیماری های 

مزرعه 
سیب زمینی

مزرعه سیب زمینی، سم پاش، 
جعبه کلکسیون آفات و 

بیماری ها، سموم آفتکش و 
قارچ کش

باالتر از حد 
انتظار

خسارت زا  بیماری های  و  آفات  تعیین 
در مراحل مختلف رشد، پایش مزرعه و 
شناسایی آفات و بیماری ها، تعیین زمان 
و روش کنترل آفات و بیماری های مزرعه 
کنترل  عملیات  اجرای  سیب زمینی، 
آفات و بیماری های مزرعه سیب زمینی، 
استدالل کنترل زیستی آفات و بیماری ها 

و اهمیت آن در تولید غذای سالم

3

در حد 
انتظار

خسارت زا  بیماری های  و  آفات  تعیین 
در مراحل مختلف رشد، پایش مزرعه و 
شناسایی آفات و بیماری ها، تعیین زمان 
و روش کنترل آفات و بیماری های مزرعه 
سیب زمینی، اجرای عملیات کنترل آفات 

و بیماری های مزرعه سیب زمینی

2

پایین تر از 
حد انتظار

کنترل نامناسب آفات و بیماری های مزرعه 
1سیب زمینی

ارزشیابی  در  تعیین شده  شاخص های  از  استفاده  با  ارزشیابی  تکمیل چک لیست 
مرحله کاری کنترل آفات و بیماری های مزرعه سیب زمینی 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 )1، 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 84 درصد نمره دو، بیش از 

84 درصد نمره سه(.



183

فصل سوم : پرورش گیاهان غده ای

نام هنرجو

و  آفات  کنترل  کاری:  مرحله  فنی  شایستگی های  ارزشیابی  لیست  چک  نمونه 
سیب زمینی مزرعه  بیماری های 
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ارزشیابی شایستگی پرورش سیب زمیني

شرح کار:
1ـ عملیات قبل از شخم 2ـ خاک ورزي اولیه مزرعه 3ـ خاک ورزي ثانویه 4ـ تهیه و آماده سازي غده بذري 5  ـ انجام عملیات کاشت غده 
بذري سیب زمینی 6  ـ انجام آبیاري 7ـ خاک دهی پاي بوته ها 8  ـ کوددهی 9ـ کنترل علف هاي هرز 10ـ کنترل آفات 11ـ کنترل بیماري ها

استاندارد عملکرد: آماده سازی بستر کاشت سیب زمینی را با استفاده از ماشین های تهیه زمین انجام دهد. عملیات کاشت و مراقبت های 
مورد نیاز پس از کاشت در مراحل مختلف رشد تا زمان برداشت را انجام دهد. )مساحت 2 هکتار برای 4 گروه 4 نفره(

شاخص ها:
1ـ تعیین درصد رطوبت خاک، تعیین ویژگی هاي فیزیکی و شیمیایی خاک در مشاوره با کارشناسان، پخش کود دامی و کودهاي پایه احتمالی

2ـ انتخاب و تنظیم ادوات خاک ورزي اولیه، اجراي عملیات شخم
3ـ انتخاب و تنظیم ادوات خاک ورزي ثانویه، اجراي عملیات خاک ورزي ثانویه

4ـ انتخاب رقم مناسب،آماده سازي غده براي کاشت
5  ـ انتخاب تاریخ کاشت، انتخاب روش کاشت، آرایش کاشت، انتخاب ماشین هاي کاشت، تنظیم ماشین هاي کاشت، اجراي عملیات کاشت

6  ـ تعیین زمان و روش آبیاري، اجراي عملیات آبیاري
7ـ انتخاب زمان خاک دهی پاي بوته، روش خاک دهی پاي بوته، انتخاب ماشین خاک دهی پاي بوته، تنظیم ماشین خاک دهی، اجراي 

عملیات خاک دهی پاي بوته ها
8  ـ تعیین نوع و مقدار کودهاي سرک، تعیین زمان و روش کوددهی سرک، انجام عملیات کوددهی

9ـ شناسایی نوع علف هاي هرز مزرعه، انتخاب روش کنترل علف هاي هرز، انتخاب نوع ماشین، تنظیم ماشین )سمپاش یا کولتیواتور(، 
اجراي عملیات کنترل علف هاي هرز

10ـ پایش مزرعه و شناسایی آفات در مراحل مختلف رشد سیب زمینی، تعیین روش و زمان کنترل آفات، اجراي عملیات کنترل آفات
11ـ پایش مزرعه براي کنترل بیماري خاص در مراحل مختلف رشد، تشخیص نوع بیماري، تعیین زمان و روش کنترل بیماري، اجراي 

عملیات کنترل بیماري

شرایط انجام کار:
ـ دو هکتار زمین زراعی براي 16 

ابزار و تجهیزات:
تراکتور از انواع رایج در کشور )حداقل 75 اسب بخار( ـ ادوات شخم ـ ماشین هاي خاک ورزي، ماشین هاي کاشت، بذرغده اي سیب زمینی، 
مواد و ملزومات مصرفی )قارچ کش، ...( ـ ماشین هاي سم پاش ـ ماشین هاي غده کار ـ وسایل و تجهیزات آبیاري ـ کودهاي معدنی و آلی  ـ 

ماشین کود کار

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از ۳ مرحله کارردیف
1آماده سازی بستر کشت سیب زمینی1
2کاشت سیب زمینی2

آبیاري، 3 سله شکنی،  و  )خاک دهی  سیب زمینی  مزرعه  نگهداری 
هرز( علف های  کنترل  2کوددهی، 

1کنترل علف های هرز، آفات و بیماری ها4
شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی 
و نگرش: با استفاده از لوازم ایمنی کار و رعایت نکات زیست محیطی و با 
در نظر گرفتن استفاده بهینه از منابع و جایگزینی کنترل زیستی به جای 

کنترل شیمیایی پرورش سیب زمینی انجام دهید.

2

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

گرچه سود  دهی مطلوب همیشه هدف تولیدکنندگان عرصه کشاورزی بوده و هست، ولی 
امروزه با توجه به شتاب روزافزون تخریب محیط زیست، این رویکرد به تدریج از تولید 
حداکثری محصول در واحد سطح به سوی تولید همراه با حفاظت از محیط زیست در حال 
دگرگونی است. الزمه  موفقیت در چنین رویکردی، پذیرش محدودیت ها در مدیریت مزرعه 
از سوی کشاورزان است. بنابراین ضرورت دارد شما هنرآموزان گرامی اطالعات فنی مورد 
نیاز و سیاست گذاری های آیش و تناوب در نظر گرفته برای منطقه خود را به هنرجویان 
انتقال داده و در فعالیت های طراحی شده در هر بخش با به کارگیری این رویکرد دستیابی 

به حداکثر عملکرد ممکن با وارد شدن حداقل خسارت به محیط زیست را آموزش دهید. 
در تولید چغندرقند یا هر محصول زراعی دیگر به کارگیری هر روشی که منجر به کاهش 
میزان مصرف آب آبیاری و مواد شیمیایی به ازای هر واحد از تولید محصول شود یا به 
عبارتی کارایی مصرف این نهاده ها را افزایش دهد از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است. 
چغندرقند یکی از محصوالت زراعی است که با طول دوره رشدی در حدود 180 تا 200 
روز از زمان کاشت بذر تا برداشت محصول، به میزان زیادی آب آبیاری نیاز دارد. از طرفی 
هم زمانی نیاز آبیاری در اوایل دوره رشد چغندرقند با آبیاری آخر دوره رشد برخی از 
غالت مانند گندم در مناطق سرد اجتناب ناپذیر است. که در این مناطق زارعین ناچارند 
آب مزرعه چغندر را قطع و به مزارع غالت بدهند و یا اینکه چغندرقند را پس از آبیاری 
دادن آب غالت بکارند که در هر دو حالت باعث کاهش عملکرد چغندرقند می گردد. 
کشت نشایی چغندرقند به دلیل اینکه بخشی از دوره رشد محصول در خزانه سپری 
می شود. نسبت به کشت مستقیم نیاز به آب قابل توجهی ندارد. بنابراین کشت نشایی برای 
جلوگیری از مصرف نهاده ها )آب آبیاری، کود و سم( نسبت به کشت مستقیم برتری دارد.

در مناطق گرم تا معتدل کشت پاییزه به دلیل اینکه بخش اصلی دوره رشد چغندر 
در زمستان سپری می شود و بخشی از آب مورد نیاز آن از بارندگی تأمین می شود 

نسبت به کشت بهاره نیاز کمتری به آبیاری دارد.
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خالصه اصول حاکم بر الگوی کشت پیشنهادی تا افق 1405 )معاونت امور زراعی وزارت جهاد کشاورزی 
تیرماه 97(

چغندرقند پائیزه
   افزایش سطح زیرکشت چغندرقند پائیزه از6180 هکتار سال پایه به 41 هزار هکتار در سال 1400 و 76 
هزار هکتار در سال 1405 )حدود 12 برابر افزایش نسبت به سال پایه( به دلیل افزایش بهره وری آب، 

استقبال کشاورزان از الگوی کشت پائیزه، محدودیت منابع آبی در کانون های تولید چغندرقند بهاره
   افزایش تولید چغندرقند پائیزه از حدود ۳97 هزار تن سال پایه به حدود ۳050 هزار تن در سال 
1400 و 6118 هزار تن در سال 1405 )حدود 15 برابر افزایش نسبت به سال پایه( به دلیل افزایش 

قابل مالحظه عملکرد و عیار در چغندرقند پائیزه
   افزایش عملکرد پائیزه از 61/1 تن در هکتار سال پایه به 74/4 تن در سال 1400 و 80/5 تن در سال 

1405 )حدود ۳1/8% افزایش نسبت به سال پایه(

الزامات
   احداث و راه اندازی کارخانه های جدید در مناطق اصلی تولید مانند؛ خوزستان )4 کارخانه قند(،  1

ایالم )یک کارخانه قند( و گلستان )یک کارخانه قند(
    دو منظوره کردن کارخانه های نیشکری به منظور استحصال شکر از چغندرقند پائیزه 2

با نیشکر تا سطح 2۳ هزار هکتار براساس برنامه اقتصاد مقاومتی     تناوب و جایگزینی چغندرقند  ۳
مقرر گردیده است که تناوب چغندرقند با نیشکر از 500 هکتار سال اول )1۳97( به7000 هکتار در 
سال 1400 و به 2۳ هزار هکتار در سال پایانی برنامه )1405( افزایش یابد. )حدود 46 برابر افزایش(

   تأمین یارانه بذر در مناطق جدید  4

توسعه کشت نشایی
چغندرقند بهاره از حدود 50 هکتار سال پایه به 10 هزار هکتار در سال 1400 و ۳5 هزار هکتار در 
سال 1405 )حدود 700 برابر افزایش نسبت به سال پایه( با هدف کاهش حدود 40 درصدی مصرف آب

الزامات
الف( ورود تکنولوژی های روز دنیا در زمینه کشت نشایی )فناوری تهیه و انتقال نشا(

ب( اعمال سیاست های حمایتی و پشتیبانی های اعتباری و تسهیالتی

توسعه روش های آبیاری میکرو )موضعی(
    از حدود 8 هزار هکتار سال پایه به 25 هزار هکتار در سال 1400 و 65 هزار هکتار در سال 1405  1
)حدود 8 برابر افزایش نسبت به سال پایه( به منظور افزایش راندمان مصرف آب و نتیجتًا افزایش 

بهره وری آب در تولید شکر
   تجهیز اراضی نیشکر شمال خوزستان به آبیاری میکرو و اعمال آبشویی فصلی 2
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   تخصیص تسهیالت جدید بانکی به همراه سهم بالعوض، به منظور تغییر سیستم های موجود تحت  ۳
فشار به کم فشار

   تخصیص تسهیالت کم بهره سرمایه در گردش به منظور تأمین لوله تیپ مورد نیاز 4
توسعه کشت متراکم چغندرقند به منظور افزایش بهره وری آب 

برنامه سطح، تولید و عملکرد چغندرقند تا افق 1405 واحد: هزار هکتار ـ هزارتن ـ تن / هکتار

9899140014011402140۳14041405سال پایهعنوان

10897/592/5898786858483سطح بهاره

63035414956637176سطح پائیزه

114127/5127/5130136142148155159جمع

569054605226520752205246527052928312تولید بهاره

39721122576305037534351497156736118تولید پائیزه

608775723050825789739597102411096511430جمع

52/65656/558/56061626364عملکرد بهاره

61/170/473/674/476/677/778/979/980/5عملکرد پائیزه

سال پایه: متوسط سال های 93ـ1392 تا 96ـ  1395 به عنوان سال پایه لحاظ شده است.

راهنمای آموزش مرحله کاری: آماده سازی 
زمین برای کاشت چغندرقند

گام اول: مرحله کاری آماده سازی بستر کشت چغندرقند را به دقت مطالعه کرده 
را  آنها  به موقع  تهیه  برای  و هماهنگی الزم  را کامل  زیر  آن، جداول  اساس  بر  و 

به عمل آورید.
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لیست ابزار، وسایل، تجهیزات و ماشین های موردنیاز برای مرحله کاری آماده سازی بستر کاشت چغندرقند

نام وسیله / ردیف
نام وسیله / ردیفتعدادمشخصاتابزار/ ماشین

تعدادمشخصاتابزار/ ماشین

انواع رایج در بیل1
منطقه 

به تعداد 
انواع ماشین های ...فراگیران

نرم کننده خاک 
انواع رایج 
در منطقه 

از هر نوع 
حداقل 1 

دستگاه

انواع رایج منطقه تراکتور 2
با توان مناسب

حداقل 1 
...دستگاه

انواع ماشین های 
هموار کننده 

خاک

انواع رایج 
در منطقه 

حداقل یک 
دستگاه

متناسب با تراکتور گاوآهن 3
و شرایط خاک

حداقل 1 
مکانیک جعبه ابزار...دستگاه

عمومی
یک سری 

کامل

دامی و شیمیاییکود پخش کن4
از هر نوع 
حداقل 1 

دستگاه
جعبه کمک های ...

حداقل یک کاملاولیه
بسته سیار

......

......

در تاریخ ..../..../..... هماهنگی های الزم انجام شد تا عملیات در تاریخ ....../...../..... انجام شود
لیست انواع فضاها )کالس، سایت، سمعی و بصری، زمین، کارگاه، آزمایشگاه( موردنیاز برای مرحله کاری 

آماده سازی بستر کاشت چغندرقند

مدت موردنیازویژگی ها )امکانات، وسعت(هدف )منظور(نوع فضای موردنیازردیف

آماده سازی زمینزمین زراعی1
با عمق، ماده آلی، حاصلخیزی و شکل 
مناسب و مساحتی مطابق استاندارد 

عملکرد

تا برداشت 
محصول

تأمین و نگهداری انبار نگهداری مواد 2
مواد ضروری

به ابعادی متناسب با وسعت کار واحد 
نامحدودآموزشی

محل نگهداری ماشین ها 3
و تجهیزات

سرویس و نگهداری 
ماشین ها و تجهیزات

به ابعادی متناسب با گستره فعالیت و 
نامحدودمقدار تجهیزات واحد آموزشی

4

...

در تاریخ ..../..../..... هماهنگی های الزم انجام شد تا عملیات در تاریخ ....../...../..... انجام شود
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برای  ...( موردنیاز  بهداشتی  مایعات  روان کننده،  مواد  و  )کود، سم، آب، سوخت، روغن  مواد  انواع  لیست 
چغندرقند کاشت  بستر  آماده سازی  مرحله 

مقدارمشخصاتهدف )منظور(نوع مادهردیف

به مقدار و مدت مشخصگاو رو کردن مزرعهآب زراعی1
برحسب وسعت و شرایط 
رطوبتی مزرعه و مقطع 

زمانی

2
انواع سموم علف کش 
از  قبل  آفت کش  و 

کاشت 

کنترل عوامل زیان آور 
قبل از کاشت

نباتات  حفظ  سازمان  تأیید  مورد 
کارشناسان  توصیه  مورد  و  کشور 
گیاه پزشکی منطقه یا واحد آموزشی

نوع و مقدار طبق لیست 
پیوستی1

یا 3 شیمیایی  کودهای 
زیستی پایه

قبل  خاک  در  مصرف 
یا هم زمان با کاشت

طبق لیست پیوستطبق لیست پیوست2

مصرف در فرایند کودهای آلی4
خاک ورزی

عمل آوری شده اعم از دامی یا گیاهی، 
........ تن .... مترمکعبزیستی، سبز

...

در تاریخ ..../..../..... هماهنگی های الزم انجام شد تا عملیات در تاریخ ....../...../..... انجام شود

گام دوم: نمون برگ طرح درس روزانه را بر اساس شرایط اقلیمی و واقعیت و امکانات 
منطقه برای این مرحله کاری کامل کنید. اجرای تدریس روزانه در چهارچوب طرح 
درس کلی باشد و هرگونه تغییر بایستی برای فراگیران به روشنی تبیین گردد. شروع 
و ادامه کالس برابر طرح درس روزانه باشد. به این ترتیب شایستگی های غیرفنی و فنی 

به طور عملی آموزش داده می شود.

1ـ این لیست بایستی توسط شما هنرآموز عزیز با مشورت متخصصین گیاه پزشکی به موقع تنظیم و ارائه گردد.
2ـ این لیست بایستی توسط شما هنرآموز عزیز با مشورت متخصصین خاک و تغذیه گیاهی به موقع تنظیم 

و ارائه گردد.
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جنبه های  تمام  که  چغندرقند  کاشت  بستر  آماده سازی  کاری  مرحله  برای  روزانه  درس  طرح  نمون برگ 
می شود. دیده  آن  در  واقع نگری  و  جامعیت  با  اجرایی  و  محتوایی 

مشخصات کلی
نام و نام خانوادگی طراح:                              موضوع درس: آماده سازی بستر کاشت چغندرقند

نام درس:پرورش غالت و گیاهان صنعتی      زمان تدریس:      دقیقه
پایه تدریس: دوازدهم                                تاریخ تدریس:            شماره جلسه: 

ایجاد توانایی در آماده سازی بستر کاشت چغندرقندهدف کلی درس

اهداف جزئی و رفتاری

انتظار می رود هنرجو در پایان این درس بتواند: 1ـ درصد رطوبت خاک را تعیین کند. 2ـ   ویژگی های 
شیمیایی و فیزیکی خاک را تعیین کند. 3ـ در صورت نیاز، کود آلی را به موقع به زمین بیفزاید. 4ـ زمان 
اجرای شخم را تعیین و زمین را شخم بزند. 5  ـ بستر را نرم نماید. 6  ـ بستر را هموار نماید. 7  ـ بر اساس 
توصیه های فنی و شرایط کودهای پایه را به زمین افزوده و زیرخاک نماید. 8  ـ ماشین های مورد استفاده 

را سرویس کرده، تحویل دهد. 9ـ گزارش عملکرد را تهیه و ارائه دهد.

روش تدریس: 
همیاری از نوع تیمی و.........

چیدمان کالس یا نوبت بندی در عملیات: 
...................................

پیش تر تهیه و هماهنگی شده است و به طور خاص هماهنگی برای تعیین محل زمین، گروه بندی ها، موارد نیاز
تحویل ماشین ها و ادوات.... 

تعیین تکلیف برای مرور پیش آموخته های مرتبط، با تهیه بستر و آماده کردن مواد کمک آموزشی اقدامات قبل از تدریس
)نمونه، عکس، اسالید، فیلم، ...........(

پرسش های ارزشیابی 
تشخیصی:

مفهوم خاک ورزی، هدف خاک ورزی، روش های خاک ورزی، و...

پرسش های انگیزشی 
آغازین در هر مبحث

آیا می دانید چرا انجام عملیات کم خاک ورزی برای کشت چغندرقند کمتر توصیه می شود؟
آیا می دانید چرا تعیین تاریخ عملیات های خاک ورزی مهم است؟

آیا می دانید ...؟

ارائه محتوای نظری

گیاه شناسی  ویژگی های  چغندرقند،  کشت  اهمیت  جلسه:  این  عنوان های  ریز  و  موضوع ها 
نمو  و  رشد  مراحل  چغندرقند،  پرورش  براي  مناسب  خاک  بافت  و  حرارتی  شرایط  چغندرقند، 
چغندرقند، آماده سازی بستر کاشت چغندرقند، زمان و شرایط عملیات خاک ورزی، عملیات اولیه 

چغندرقند کاشت  بستر  آماده سازی  تکمیلی  عملیات  بستر،  آماده سازی 

ارزشیابی تکوینی

پرسش های مربوط به محتوای نظری درس در فرایند تدریس: 
مراحل رشد چغندرقند را تشریح کنید. چه اقلیمی یا اقلیم هایی برای زراعت چغندرقند مناسب 

هستند؟ و چرا؟ 
آماده سازی زمین برای کاشت چغندرقند چه تفاوتی با دانه های روغنی مثاًل کلزا دارد؟...... 
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انجام فعالیت های عملی 

1ـ نمایش مراحل رشد و درج ویژگی های هر مرحله در زیر آن 2ـ آماده به کار کردن ماشین های 
خاک ورز 3ـ آبیاری قبل از شخم 4ـ تنظیم ماشین های خاک ورزی و تنظیم عمق شخم 5  ـ اجرای 
شخم 6  ـ نرم کردن خاک در صورت نیاز 7ـ تسطیح مزرعه 8  ـ کودپاشی در صورت مجهز نبودن 

کارنده به کود کار 9ـ سرویس ماشین های خاک ورز 10ـ ارائه گزارش کار 

هریک از فعالیت های نام برده در ردیف باال در قالب چک لیست تدوینی در ضمن انجام فعالیت ارزشیابی فرایندی 
می شود.  ارزشیابی  )فرایندی(، 

جمع بندی مباحث نظری این جلسه به ......./ کارگروه .................. محول گردید.جمع بندی و خالصه درس
هماهنگی و نوبت گذاری برای ارائه گزارش کار این مرحله به ......./کارگروه .......... محول گردید.

واگذاری جمع آوری اطالعات و فعالیت پژوهشی و جانبی
1  بررسی چگونگی آماده سازی زمین برای کاشت چغندرقند توسط کشاورزان خبره 

محلی 
نوین آماده سازی زمین  پیرامون روش های  بر منابع علمی و رسانه ای  2  مروری 

برای کاشت چغندرقند
۳  انجام پژوهش های کالسی )مندرج در کتاب یا توسط هنرآموز(

4  جمع بندی و نتیجه گیری گفت وگوهای کالسی

تعیین زمان ارائه تکالیف واگذاری: کارگروه ......... در روز .......... ساعت ........... 
در محل ..........موضوع ........... ارائه خواهد داشت.

برنامه ریزی جهت عملیات: در جدولی همانند جدول زیر عملیات های کارگاهی 
مورد نیاز را مشخص و به اطالع مسئوالن هنرستان برسانید.

زمان عملیاتمحل عملیاتنام کارگروهنام عملیات

تعیین ویژگی های خاک

شخم اولیه

شخم ثانویه

تسطیح زمین

.......
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باورهای دینی و ملی و شایستگی های  گام سوم: رویکردهای فرهنگی و تقویت 
مورد  فنی،  از شایستگی های  مهم تر  و حتی  همانند  را  مدارانه  اخالق  یا  غیرفنی 
توجه قرار دهید )وقت شناسی، نظم، رعایت حقوق دیگران، خالقیت در تهیه زمین، 

رعایت بهداشت، حفظ محیط زیست و...(. 
گام چهارم ارزشیابی: هرچند ارزشیابی در فرایند اجرای فعالیت عملی در قالب 
چک لیست انجام می شود اما در پایان مرحله کاری بایستی جمع بندی آن انجام و 
در فرمت مربوطه درج گردد. این ارزشیابی یا با جمع بندی نتایج چک لیست های 
ارزشیابی  آنها یک  بر  افزون  اینکه  یا  انجام می شود  این مرحله  فعالیت های  تمام 

نهایی با چک کردن کار انجام شده یا محصول نهایی صورت می گیرد.

ارزشیابی مرحله ای: آماده سازی زمین برای کاشت چغندرقند

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

نتایج 
ممکن

استاندارد )شاخص ها / داوری / 
نمرهنمره دهی(

آماده سازی بستر 
کاشت چغندرقند

زمین زراعی، تراکتور، گاوآهن، 
دیسک، لولر، کودپاش 

باالتر از حد 
انتظار

و  آماده سازی  خاک،  ویژگی های  تعیین 
تنظیم ماشین های خاک ورزی اولیه، اجرای 
خاک ورزی  ماشین های  انتخاب  شخم، 
زمین  تسطیح  خاک،  کردن  نرم  ثانویه، 
زراعی، پخش کود دامی و مخلوط آن با 
خاک، تحلیل اهمیت ماشین های مرکب 

پایدار کشاورزی  در  خاک ورزی 

3

در حد 
انتظار

و  آماده سازی  خاک،  ویژگی های  تعیین 
تنظیم ماشین های خاک ورزی اولیه، اجرای 
خاک ورزی  ماشین های  انتخاب  شخم، 
زمین  تسطیح  خاک،  کردن  نرم  ثانویه، 
با  زراعی، پخش کود دامی و مخلوط آن 

خاک

2

پایین تر از 
حد انتظار

خاک ورزی نامناسب زمین زراعی برای 
1کشت بذر چغندرقند

تکمیل چک لیست ارزشیابی با استفاده از شاخص های تعیین شده در ارزشیابی مرحله 
کاری کنترل آفات و بیماری های مزرعه سیب زمینی 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 )1، 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 84 درصد نمره دو، بیش از 84 درصد نمره سه(.
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نام 
هنرجو

نمونه چک لیست ارزشیابی شایستگی های فنی مرحله کاری: آماده سازی زمین برای 
کاشت چغندرقند
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راهنمای آموزش مرحله کاری: کاشت چغندرقند

گام های اول را با پر کردن نمون برگ های همانند مرحله کاری آماده سازی بستر 
مورد  مواد  و  فضا  تجهیزات،  لیست  نمون برگ های  پرکردن  )با  کاشت چغندرقند 

نیاز( به تأیید برسانید و هماهنگی های الزم را انجام دهید.

گام دوم: طرح درس روزانه را بر اساس شرایط اقلیمی و واقعیت و امکانات منطقه 
برای این مرحله کاری کامل کنید. اجرای تدریس روزانه در چهارچوب طرح درس 
کلی باشد و هرگونه تغییر بایستی برای فراگیران به روشنی تبیین گردد. شروع و 
به این ترتیب شایستگی های غیرفنی و  باشد.  برابر طرح درس روزانه  ادامه کالس 

فنی به طور عملی آموزش داده می شود.
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نمون برگ طرح درس روزانه برای مرحله کاری کاشت چغندرقند که تمام جنبه های محتوایی و اجرایی با 
جامعیت و واقع نگری، دیده شده است.

مشخصات کلی
نام و نام خانوادگی طراح:                      موضوع درس: کاشت چغندرقند

نام درس:پرورش غالت و گیاهان صنعتی      زمان تدریس:     دقیقه
پایه تدریس: دوازدهم                               تاریخ تدریس:          شماره جلسه: 

ایجاد توانایی کاشت چغندرقندهدف کلی درس

اهداف جزئی و رفتاری

انتظار می رود هنرجو در پایان این درس بتواند: 1ـ جدول تناوب زراعی چغندرقند را به درستی 
تنظیم نماید. 2ـ ارقام مناسب چغندرقند را انتخاب کند. 3ـ مقدار بذر مورد نیاز را محاسبه 
کند. 4ـ آرایش بوته را ترسیم و تعیین کند. 5  ـ تاریخ کاشت را تعیین کند. 6  ـ عمق کاشت را 
تعیین کند. 7ـ روش مناسب کاشت را در منطقه خود تعیین کند. 8  ـ ماشین کاشت را آماده 
به کار نماید. 9ـ ماشین کاشت را انتخاب و تنظیم نماید. 10ـ کاشت چغندرقند را انجام دهد. 

11ـ ماشین ها را پس از اتمام کاشت، سرویس و تحویل دهد.

روش تدریس: 
همیاری از نوع تیمی و.........

چیدمان کالس یا نوبت بندی در عملیات: 
...................................

کود، موارد نیاز و  بذر  خرید  برای  هماهنگی  خاص  به طور  و  است  شده  هماهنگی  و  تهیه  پیش تر 
تنظیمات  و  کردن  کار  به  آماده  کاشت،  ماشین  تحویل  نوبت بندی ها، 

تعیین تکلیف برای مرور پیش آموخته های مرتبط با کاشت و آماده کردن مواد کمک آموزشی اقدامات قبل از تدریس
)نمونه، عکس، فیلم،...(

مفهوم بذر تک جوانه یا چند جوانه ای در چغندرقند، جایگاه چغندرقند در تناوب زراعی و...پرسش های ارزشیابی تشخیصی

پرسش های انگیزشی آغازین 
در هر مبحث

آیا می دانید چرا کشت پاییزه چغندرقند بیشتر توصیه می شود؟
آیا می دانید بهترین تناوب زراعی چغندرقند در منطقه شما چگونه است؟

آیا می دانید کشت چغندرقند به روش نشایی نسبت به کشت مستقیم بذر در زمین اصلی 
چه مزیت هایی دارد؟

آیا می دانید کدام آرایش کاشت در منطقه شما عملکرد بیشتری دارد و کارایی مصرف آب بهتری دارد؟

ارائه محتوای نظری
ویژگی های  چغندرقند،  ارقام  زراعی،  تناوب  جلسه:  این  عنوان های  ریز  و  موضوع ها 
تاریخ کاشت چغندرقند، میزان مصرف بذر چغندرقند، تراکم  مناسب رقم های چغندرقند، 

و... ردیف کار  تنظیم  چغندرقند،  کاشت  ماشین های  کاشت،  روش  کاشت،  عمق  بوته، 

ارزشیابی تکوینی
پرسش های مربوط به محتوای نظری درس در فرایند تدریس:

تحلیل جایگاه تناوب زراعی، ویژگی های مناسب رقم های چغندرقند، اهمیت تنظیم عمق 
و... کاشت چغندرقند 

انجام فعالیت های عملی 

تاریخ کاشت  زمانی  تنظیم جدول  زراعی چغندرقند 2ـ  تناوب  تنظیم جدول  و  1ـ طراحی 
چغندرقند 3ـ محاسبه و تعیین مقدار نهاده ها )کود، سم، بذر( موردنیاز 4ـ آماده به کار کردن 
ماشین های کاشت چغندرقند 5  ـ تنظیم ماشین های کاشت 6  ـ کاشت چغندرقند، 7ـ سرویس 

و تحویل ماشین های کاشت چغندرقند 8  ـ ارائه گزارش کار با نمونه، اسالید، تصویر و فیلم

انجام ارزشیابی فرایندی  ضمن  در  تدوینی  قالب چک لیست  در  باال  ردیف  در  نامبرده  فعالیت های  از  هریک 
فعالیت )فرایندی( ارزشیابی می شود. 

جمع بندی مباحث نظری این جلسه به ....... / کارگروه.................. محول گردید.جمع بندی و خالصه درس
هماهنگی و نوبت گذاری برای ارائه گزارش کار این مرحله به ....... /کارگروه .......... محول گردید.
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واگذاری جمع آوری اطالعات پیرامون: 
1  روش های کشت چغندرقند توسط خبرگان محلی 

2  مروری بر منابع علمی و رسانه ای پیرامون روش های نوین کاشت چغندرقند
۳  انجام پژوهش ها )مندرج در کتاب یا توسط هنرآموز(

4  جمع بندی و نتیجه گیری گفت وگوهای کالسی
ساعت   .............. روز  در   ............. کارگروه  واگذاری:  تکالیف  ارائه  زمان  تعیین 

........... در محل ............ موضوع ............ ارائه خواهد داشت.  
به  و  مشخص  را  نیاز  مورد  کارگاهی  عملیات های  عملیات:  برنامه ریزی جهت 
اطالع مسئوالن هنرستان برسانید )همانند جدول مرحله کاری آماده سازی بستر 

کاشت چغندرقند(.
باورهای دینی و ملی و شایستگی های  گام سوم: رویکردهای فرهنگی و تقویت 
غیرفنی یا اخالق مدارانه را همانند و حتی مهم تر از شایستگی های فنی، مورد توجه 
قرار دهید. هرچند شایستگی های غیرفنی تأثیری در نمره ندارند اما بدون کسب 
)همانند  نیست  امکان پذیر  فنی  شایستگی های  ارزشیابی  غیرفنی  شایستگی های 

یک فیلتر عمل می کنند(.
گام چهارم: ارزشیابی، هرچند ارزشیابی در فرایند اجرای فعالیت عملی در قالب 
چک لیست انجام می شود اما در پایان مرحله کاری بایستی جمع بندی آن انجام 
نتایج  جمع بندی  با  است  ممکن  ارزشیابی  این  گردد.  درج  مربوطه  فرمت  در  و 
چک لیست های تمام فعالیت های این مرحله انجام شود یا اینکه افزون بر آنها یک 

ارزشیابی نهایی با چک کردن کار انجام شده یا محصول نهایی صورت گیرد.

ارزشیابی مرحله ای: کاشت چغندرقند

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

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

کاشت 
چغندرقند

زمین زراعی، قپان )ترازو(، 
ماشین کاشت، بذر چغندرقند

باالتر از حد 
انتظار

انتخاب رقم، تعیین مقدار بذر مصرفی، تعیین 
تاریخ کاشت، تعیین روش کاشت، آماده سازی 
و تنظیم ماشین کاشت، اجرای عملیات کاشت، 

تحلیل دالیل انتخاب روش و آرایش کاشت

3

در حد 
انتظار

انتخاب رقم، تعیین مقدار بذر مصرفی، تعیین 
تاریخ کاشت، تعیین روش کاشت، آماده سازی 
و تنظیم ماشین کاشت، اجرای عملیات کاشت

2

پایین تر از 
1کاشت غیریکنواخت چغندرقندحد انتظار
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ارزشیابی  تعیین شده در  از شاخص های  استفاده  با  ارزشیابی  تکمیل چک لیست 
مرحله کاری کشت چغندرقند 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 )1، 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 84 درصد نمره دو، بیش از 84 درصد نمره سه(.

نام هنرجو

نمونه چک لیست ارزشیابی شایستگی های فنی مرحله کاری: کاشت چغندرقند
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...

راهنمای آموزش مرحله کاری: نگهداری )تنک، واکاری، 
کنترل علف های هرز، تغذیه، آبیاری( مزرعه چغندرقند 

گام های اول را با پر کردن نمون برگ های همانند مرحله کاری آماده سازی بستر 
مورد  مواد  و  فضا  تجهیزات،  لیست  نمون برگ های  پر کردن  )با  کاشت چغندرقند 

نیاز( به تأیید برسانید و هماهنگی های الزم را انجام دهید.

گام دوم: نمون برگ طرح درس روزانه را بر اساس شرایط اقلیمی و واقعیت و امکانات 
منطقه برای این مرحله کاری کامل کنید. اجرای تدریس روزانه در چهارچوب طرح 
گردد.  تبیین  به روشنی  فراگیران  برای  بایستی  تغییر  هرگونه  و  باشد  کلی  درس 
شایستگی های  به این ترتیب  باشد.  روزانه  درس  طرح  برابر  کالس  ادامه  و  شروع 

غیرفنی و فنی به طور عملی آموزش داده می شود.
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نمون برگ طرح درس روزانه برای مرحله کاری نگهداری مزرعه چغندرقند که تمام جنبه های محتوایی و 
اجرایی با جامعیت و واقع نگری در آن دیده می شود.

مشخصات کلی
نام و نام خانوادگی طراح:                           موضوع درس: نگهداری مزرعه چغندرقند

نام درس: پرورش غالت و گیاهان صنعتی    زمان تدریس:     دقیقه
پایه تدریس: دوازدهم                               تاریخ تدریس:       شماره جلسه: 

ایجاد توانایی مراقبت و نگهداری مزرعه چغندرقندهدف کلی درس

اهداف جزئی و رفتاری

انتظار می رود هنرجو در پایان این درس بتواند: 1ـ مزرعه چغندرقند را برای آبیاری آماده 
کند. 2ـ زمان، روش و مدت آبیاری را تعیین کند. 3ـ زمان و روش سله شکنی، واکاری و 
تنک مزرعه چغندرقند را تعیین کند. 4ـ سله شکنی، واکاری و تنک مزرعه چغندرقند را 
انجام دهد. 5  ـ مزرعه را در مراحل مختلف به درستی آبیاری کند. 6  ـ کمبود یا نیاز تغذیه ای 
مزرعه را به هر یک از عناصر غذایی، رصد و گزارش نماید. 7ـ زمان مصرف کود سرک را 
تعیین کند. 8  ـ به روش های مختلف مزرعه را کوددهی نماید. 9ـ نمونه اندام های گیاهی 
چغندرقند با عالئم کمبود به عناصر مختلف را جمع آوری کند. 10ـ علف های هرز مزرعه 
را شناسایی کند. 11ـ روش و زمان کنترل علف های هرز را در مراحل مختلف رشد تعیین 

کند. 12ـ عملیات کنترل علف های هرز را به روش های مختلف انجام دهد.  

روش تدریس: 
همیاری از نوع تیمی و.........

چیدمان کالس یا نوبت بندی در عملیات: 
...................................

پیش تر تهیه و هماهنگی شده است و به طور خاص هماهنگی برای خرید سم و کود، موارد نیاز
نوبت بندی ها، تحویل ماشین داشت، آماده به کار کردن و تنظیمات.

اقدامات قبل از تدریس
مواد  کردن  آماده  و  داشت  با  مرتبط  آموخته های  پیش  مرور  برای  تکلیف  تعیین 
آبیاری، کنترل علف های هرز، تغذیه  فیلم، در مورد  کمک آموزشی )نمونه، عکس، 

گیاهی...........(
پرسش های ارزشیابی 

تشخیصی
مفهوم داشت، ضرورت رصد مزرعه، روش های جمع آوری نمونه ها و توسعه کلکسیون، 

نقش عناصر غذایی ...

پرسش های انگیزشی 
آغازین در هر مبحث

متحمل  را  آسیب  بیشترین  خشکی  تنش  از  مرحله  کدام  در  چغندر  می دانید  آیا 
می شود؟ و چرا؟

آیا می دانید در کدام مرحله رشدی گیاه چغندرقند کنترل علف هرز اهمیت بیشتری 
دارد؟ و چرا؟  
آیا می دانید...؟

ارائه محتوای نظری
روش های  آن،  زمان  تعیین  و  آبیاري  این جلسه:  عنوان های  ریز  و  موضوع ها 
مواد  مصرف  زمان  و  )مقدار  چغندرقند  غذایی  نیازهای  چغندرقند،  مزرعه  آبیاری 

چغندرقند مزرعه  هرز  علف های  کنترل  چغندرقند(،  موردنیاز  غذایی 

ارزشیابی تکوینی
پرسش های مربوط به محتوای نظری درس در فرایند تدریس: 

آن،  چرایی  و  آبیاری  نظام  هرز(،  علف های  نقش  )کمبود،  مختلف  عالئم  مقایسه 
کنترلی.... و  پیشگیرانه  اقدامات  تاریخ  تنظیم  چگونگی 
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واگذاری جمع آوری اطالعات پیرامون
1  چگونگی انجام آبیاری، کوددهی، سله شکنی، خاک دهی پای بوته و کنترل علف های 

هرز مزرعه چغندرقند توسط چغندرکاران خبره محلی
2  مروری بر منابع علمی و رسانه ای پیرامون روش های نوین آبیاری چغندرقند، 

کوددهی و کنترل علف های هرز چغندرقند
۳  پیگیری انجام و بررسی نتایج پژوهش ها )در کتاب درسی یا توسط هنرآموز(

4  پیگیری مبحث گفت وگوهای کالسی
تعیین زمان ارائه تکالیف واگذاری: کارگروه شماره ....... در روز .............. ساعت 

............ در محل ........... موضوع .......... ارائه خواهد کرد. 
برنامه ریزی جهت عملیات: عملیات های کارگاهی مورد نیاز را مشخص و به اطالع مسئوالن 

هنرستان برسانید )همانند جدول مرحله کاری آماده سازی بستر کاشت چغندرقند(.

باورهای دینی و ملی و شایستگی های  گام سوم: رویکردهای فرهنگی و تقویت 
غیرفنی یا اخالق مدارانه را همانند و حتی مهم تر از شایستگی های فنی، مورد توجه 
قرار دهید )جلوگیری از هدر رفت نهاده ها، رعایت بهداشت و ایمنی کار، خالقیت 

در کاربرد روش های کم آبیاری و...(. 

گام چهارم: جمع بندی ارزشیابی تمامی فعالیت های مرحله نگهداری مزرعه چغندرقند 
و ثبت در فرمت مربوطه انجام گیرد. افزون بر آنها یک ارزشیابی نهایی با چک کردن 

کار انجام شده یا محصول نهایی برحسب نوع فعالیت ممکن است صورت گیرد.

انجام فعالیت های عملی 

1ـ انجام آبیاری در زمان مناسب به روش مطلوب به مقدار موردنیاز 2ـ پایش مزرعه 
و تکرار آبیاری در زمان مناسب 3ـ کود دهی به روش کودآبیاری 4ـ پایش مزرعه 
از نظر )تغذیه نباتات و تراکم علف های هرز، مدیریت اجرایی( 5  ـ یافتن نمونه های 
عالئم  نمونه  هرز،  )علف های  کلکسیون  توسعه  و  خشک کردن  شناسایی،  کمبود، 
تنظیم  7ـ  محلول پاش  ماشین های  به کار کردن  آماده  6  ـ  بیش بودها(  و  کمبودها 
تغذیه  در  ماشین های محلول پاشی  کاربرد  ماشین های محلول پاش 8  ـ  واسنجی  و 
برگی گیاه 9ـ کاربرد ماشین های سم پاشی در کنترل علف های هرز 10ـ سرویس 

ماشین های محلول پاش و سم پاش ها 11ـ ارائه گزارش کار با تصویر و فیلم

هریک از فعالیت های نام برده در ردیف باال در قالب چک لیست تدوینی در ضمن ارزشیابی فرایندی 
ارزشیابی می شود.  )فرایندی(  فعالیت  انجام 

جمع بندی مباحث نظری این جلسه به ....... / کارگروه .................. محول گردید.جمع بندی و خالصه درس
هماهنگی و نوبت گذاری برای ارائه گزارش کار این مرحله به ....... / کارگروه .......... محول گردید.
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ارزشیابی مرحله ای: نگهداری )تنک، واکاری، کنترل علف های هرز،تغذیه، آبیاری( مزرعه چغندرقند

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

نتایج 
ممکن

استاندارد )شاخص ها / داوری / 
نمرهنمره دهی(

نگهداری مزرعه 
چغندرقند 

)خاک دهی پای 
بوته، آبیاری، 
تغذیه، کنترل 
علف های هرز(

مزرعه چغندرقند، کولتیواتور 
مرکب کودکار، سمپاش، 
تجهیزات آبیاری، هرباریم 

علف های هرز، کودهای سرک

باالتر از 
حد انتظار

تعیین زمان و روش تنک و واکاری، اجراي 
و  زمان  تعیین  واکاری،  و  تنک  عملیات 
آبیاری،  عملیات  اجرای  آبیاری،  روش 
تعیین نوع کود سرک و روش کوددهی، 
انجام عملیات کوددهی، شناسایی و تعیین 
زمان کنترل علف های هرز، تعیین روش 
هرز  علف های  کنترل  عملیات  اجرای  و 
روش های  انتخاب  دالیل  تحلیل  مزرعه، 

نگهداری مزرعه چغندرقند

3

در حد 
انتظار

تعیین زمان و روش تنک و واکاری، اجراي 
و  زمان  تعیین  واکاری،  و  تنک  عملیات 
آبیاری،  عملیات  اجرای  آبیاری،  روش 
تعیین نوع کود سرک و روش کوددهی، 
انجام عملیات کوددهی، شناسایی و تعیین 
زمان کنترل علف های هرز، تعیین روش 
هرز  علف های  کنترل  عملیات  اجرای  و 

مزرعه

2

پایین تر از 
1نگهداری نامناسب مزرعه چغندرقندحد انتظار

ارزشیابی  در  تعیین شده  شاخص های  از  استفاده  با  ارزشیابی  تکمیل چک لیست 
مرحله کاری کنترل آفات و بیماری های مزرعه سیب زمینی 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 )1، 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 84 درصد نمره دو، بیش از 

84 درصد نمره سه(.
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نام 
هنرجو

نمونه چک لیست ارزشیابی شایستگی های فنی مرحله کاری: نگهداری )تنک، واکاری، کنترل 
علف های هرز،تغذیه، آبیاری( مزرعه چغندرقند
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پویان 

........

راهنمای آموزش مرحله کاری: کنترل آفات 
و بیماری های مزرعه چغندرقند 

گام های اول را با پر کردن نمون برگ های همانند مرحله کاری آماده سازی بستر 
کاشت چغندرقند )با پر کردن نمون برگ های لیست تجهیزات، فضا و مواد مورد 

نیاز( به تأیید برسانید و هماهنگی های الزم را انجام دهید.
و  واقعیت  و  اقلیمی  شرایط  اساس  بر  را  روزانه  درس  نمون برگ طرح  گام دوم: 
کنید.  کامل  چغندرقند  مزرعه  نگهداری  کاری  مرحله  برای  منطقه  امکانات 
اجرای تدریس در چهارچوب طرح درس کلی باشد و هرگونه تغییر بایستی برای 
فراگیران به روشنی تبیین گردد. شروع و ادامه کالس برابر طرح درس روزانه باشد. 

به این ترتیب شایستگی های غیرفنی و فنی به طور عملی آموزش داده می شود.
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تمام  که  چغندرقند  مزرعه  بیماری های  و  آفات  کنترل  کاری  مرحله  برای  روزانه  درس  طرح  نمون برگ 
می شود. دیده  آن  در  واقع نگری  و  جامعیت  با  اجرایی  و  محتوایی  جنبه های 

مشخصات کلی
نام و نام خانوادگی طراح:                       موضوع درس: کنترل آفات و بیماری های مزرعه چغندرقند

نام درس: پرورش غالت و گیاهان صنعتی   زمان تدریس:      دقیقه
پایه تدریس: دوازدهم                         تاریخ تدریس:           شماره جلسه: 

ایجاد توانایی در کنترل آفات و بیماری های مزرعه چغندرقندهدف کلی درس

اهداف جزئی و رفتاری

انتظار می رود هنرجویان در پایان این درس بتواند: 1ـ انواع آفات رایج چغندرقند در منطقه 
اتاله و شناسایی نماید. 2ـ پایش مزرعه را در مراحل  یا  خود را جمع آوری، آماده سازی 
مختلف رشد مزرعه چغندرقند برای کنترل آفات و بیماری ها انجام دهد. 3ـ انواع روش های 
به روش های  کند. 4ـ  لیست  را  آفات چغندرقند  کنترل  و  ورود، گسترش  از  پیشگیری 
مختلف و متناسب با شرایط، آفات چغندرقند را کنترل نماید. 5  ـ عالئم انواع بیماری های 
رایج چغندرقند در منطقه خود را جمع آوری، خشک، شناسایی نماید. 6  ـ انواع روش های 
پیشگیری، گسترش و کنترل عوامل بیماری زای چغندرقند را لیست کند. 7ـ به روش های 

مختلف و متناسب با شرایط بیماری های رایج چغندرقند را مدیریت یا کنترل نماید. 

روش تدریس: 
همیاری از نوع تیمی 

و.........

چیدمان کالس یا نوبت بندی در عملیات: 
...................................

پیش تر تهیه و هماهنگی شده است و به طور خاص هماهنگی برای استمرار تهیه انواع موارد نیاز
...... سموم، سم پاش ها، واسنجی 

)عکس، اقدامات قبل از تدریس کمک آموزشی  مواد  تهیه  مرتبط،  آموخته های  پیش  مرور  برای  تکلیف  تعیین 
)........... فیلم،  بروشور،  اسالید، 

پرسش های ارزشیابی 
تعریف سم، واسنجی، مناسب ترین زمان سم پاشی، کنترل بیولوژیکی ...........تشخیصی

پرسش های انگیزشی 
آغازین در هر مبحث

آیا می دانید چه نسبتی از محصول در اثر آفات از بین می رود؟
آیا می دانید اقدامات پیشگیرانه از چه زمانی شروع و تا چه زمانی ادامه دارد؟

به کدام  بیشترین خسارت محصول چغندرقند در منطقه شما مربوط  آیا می دانید که 
است؟  آفت 

ارائه محتوای نظری

موضوع ها و ریز عنوان های این جلسه: انواع آفات مزرعه چغندرقند و روش های کنترل 
آنها )طوقه برها، کک چغندرقند، برگ خواران چغندرقند، سرخرطومی های چغندرقند و...(. 
انواع بیماری های مزرعه چغندرقند و روش های کنترل آن )بیماری های ویروسی چغندرقند 
مانند بیماری ریزومانیا ریشه ریشی چغندرقند، پیچیدگی ریشه،... و بیماری های قارچی 

مانند مرگ گیاهچه و پوسیدگی ریشه، نماتد مولد سیست چغندرقند، ...( 
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ارزشیابی تکوینی

آفات  مهم ترین  تدریس:  ضمن  در  درس  نظری  محتوای  به  مربوط  پرسش های 
 ........ عالئم  چیست؟  در  آنها  اهمیت  و  کدام اند  رشد  مختلف  مراحل  در  چغندرقند 
بیان کننده چه نوع بیماری در چغندرقند است؟ روش خسارت زنی آفت .................. چگونه 

است؟

انجام فعالیت های عملی 

1ـ جمع آوری، آماده سازی یا اتاله، شناسایی و نگهداری انواع آفات رایج در مزارع چغندرقند 
واحد و منطقه 2ـ جمع آوری، خشک، شناسایی و نگهداری عالئم انواع بیماری های رایج 
در مزارع چغندرقند واحد و منطقه. 3ـ پیشگیری و کنترل آفات چغندرقند به روش های 
متناسب شرایط منطقه و آفت. 4ـ پیشگیری و کنترل عوامل بیماری زای چغندرقند به 
ماشین های سم پاش  کردن  کار  به  آماده  آفت. 5  ـ  و  منطقه  شرایط  متناسب  روش های 
ـ    تنظیم و واسنجی ماشین های سم پاش 7ـ کاربرد ماشین های سم پاشی در کنترل آفات    6
یا بیماری چغندرقند 8  ـ سرویس ماشین های سم پاش 9ـ ارائه گزارش کار با مستندات 

نوشتاری و تصویری

نام برده در ردیف باال در قالب چک لیست تدوین و ارزشیابی در ارزشیابی فرایندی  از فعالیت های  هریک 
می شود.  انجام  )فرایندی(  فعالیت  انجام  ضمن 

جمع بندی و خالصه 
درس

جمع بندی مباحث نظری این جلسه به ....... / کارگروه .................. محول گردید.
هماهنگی و نوبت گذاری برای ارائه گزارش کار این مرحله به ....... / کارگروه .......... محول 

گردید.

واگذاری جمع آوری اطالعات پیرامون
مراحل  در  چغندرقند  مزرعه  بیماری های  و  آفات  کنترل  کار:  انجام  1  چگونگی 

مختلف رشد توسط کشاورزان خبره محلی
و  آفات  کنترل  کاری  مرحله  پیرامون  رسانه ای  و  علمی  منابع  بر  2  مروری 

بیماری های مزرعه چغندرقند و روش های کنترل بیولوژیکی این گیاه.
یا  کتاب  در  )مندرج  تعیین شده  پژوهش های  نتایج  بررسی  و  انجام  ۳  پیگیری 
توسط هنرآموز( در مرحله کاری کنترل آفات و بیماری های مزرعه چغندرقند

4 پیگیری مبحث گفت وگوهای کالسی 
تعیین زمان ارائه تکالیف واگذاری: کارگروه شماره ....... در روز ........... ساعت 

............ در محل ........... موضوع ............ ارائه خواهد کرد. 
به  و  مشخص  را  نیاز  مورد  کارگاهی  عملیات های  عملیات:  برنامه ریزی جهت 
اطالع مسئوالن هنرستان برسانید )همانند جدول مرحله کاری آماده سازی بستر 

کاشت چغندرقند(.
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با یاد خداوند کریم آموزش مرحله کاری کنترل آفات و بیماری های  گام سوم: 
مزرعه چغندرقند را آغاز کنید. رویکردهای فرهنگی و تقویت باورهای دینی و ملی 
و شایستگی های غیرفنی یا اخالق مدارانه را همانند و حتی مهم تر از شایستگی های 
ایمنی، حفظ  نکات  رعایت  مسئولیت پذیری،  )دقت،  دهید  قرار  توجه  مورد  فنی، 

محیط زیست، تولید غذای سالم و...(. 

انجام  قالب چک لیست  در  عملی  فعالیت  اجرای  فرایند  در  ارزشیابی  گام چهارم: 
می شود اما در پایان مرحله کاری بایستی جمع بندی آن انجام و در فرمت مربوطه درج 
گردد. این ارزشیابی یا با جمع بندی نتایج چک لیست های تمام فعالیت های مرحله 
کاری کنترل آفات و بیماری های مزرعه چغندرقند انجام می شود یا اینکه افزون بر 
آنها یک ارزشیابی نهایی با وارسی کار انجام شده یا محصول نهایی صورت می گیرد. 

ارزشیابی مرحله ای: کنترل آفات و بیماری های مزرعه چغندرقند

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

نتایج 
ممکن

استاندارد )شاخص ها / داوری / 
نمرهنمره دهی(

کنترل آفات 
و بیماری های 

مزرعه 
چغندرقند

مزرعه چغندرقند، سمپاش، تله 
نوری، جعبه کلکسیون آفات و 
و  آفت کش  سموم  بیماری ها، 

قارچ کش

باالتر از حد 
انتظار

در  خسارت زا  بیماری های  و  آفات  تعیین 
مراحل مختلف رشد، پایش مزرعه و شناسایی 
آفات و بیماری ها، تعیین زمان و روش کنترل 
آفات و بیماری های مزرعه چغندرقند، اجرای 
عملیات کنترل آفات و بیماری های مزرعه 
چغندرقند، استدالل کنترل زیستی آفات و 

بیماری ها و اهمیت آن در تولید غذای سالم

3

در حد 
انتظار

در  خسارت زا  بیماری های  و  آفات  تعیین 
مراحل مختلف رشد، پایش مزرعه و شناسایی 
آفات و بیماری ها، تعیین زمان و روش کنترل 
آفات و بیماری های مزرعه چغندرقند، اجرای 
عملیات کنترل آفات و بیماری های مزرعه 

چغندرقند

2

پایین تر از 
حد انتظار

کنترل نامناسب آفات و بیماری های مزرعه 
1چغندرقند
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تکمیل چک لیست ارزشیابی با استفاده از شاخص های تعیین شده در ارزشیابی مرحله 
کاری کنترل آفات و بیماری های مزرعه چغندرقند صورت می گیرد. توجه به این 
نکته بسیار مهم است که هر چه موارد سنجش در چک لیست ریزتر باشد ارزشیابی 
دقیق تر خواهد بود. همچنین سطح نمره ارزشیابی )1، 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 84 درصد نمره دو، بیش از 84 درصد نمره سه(.

نام 
هنرجو

نمونه چک لیست ارزشیابی شایستگی های فنی مرحله کاری: 
کنترل آفات و بیماری های مزرعه چغندرقند
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ارزشیابی شایستگی پرورش چغندرقند

شرح کار:
1ـ عملیات قبل از شخم 2ـ خاک ورزي اولیه مزرعه 3ـ خاک ورزي ثانویه 4ـ تهیه و آماده سازي بذر 5  ـ انجام عملیات کاشت بذرچغندرقند 

6  ـ انجام آبیاري 7ـ تنک و واکاري بوته هاي چغندرقند 8  ـ کوددهی 9ـ کنترل علف هاي هرز 10ـ کنترل آفات 11ـ کنترل بیماري ها

استاندارد عملکرد: 
با استفاده از ماشین هاي کاشت بستر مناسب براي کشت چغندرقند را آماده نمایند و پس از آماده سازي زمین در زمان مناسب 
عملیات کاشت بذر چغندرقند را انجام دهند و با رعایت اصول زیست محیطی و صرفه جویی در مصرف آب تا زمان برداشت از 

مزرعه نگهداري به عمل آورند. 
شاخص ها:

1ـ تعیین درصد رطوبت خاک، تعیین ویژگی هاي فیزیکی و شیمیایی خاک در مشاوره با کارشناسان، پخش کود دامی و کودهاي پایه احتمالی
2ـ انتخاب زمان آماده سازي زمین، انتخاب و تنظیم ادوات خاک ورزي اولیه، اجراي عملیات شخم

3ـ انتخاب و تنظیم ادوات خاک ورزي ثانویه، اجراي عملیات خاک ورزي ثانویه
4ـ انتخاب رقم، تعیین تراکم بوته، تعیین مقدار بذر مصرفی

5  ـ تعیین زمان کاشت بذر، انتخاب روش کاشت، انتخاب ماشین هاي کارنده، تنظیم ماشین هاي کارنده، اجراي عملیات کاشت
6  ـ تعیین زمان و روش آبیاري، اجراي عملیات آبیاري، مدیریت آبیاري در اواخر دوره رشد

7ـ تعیین زمان تنک / واکاري، انتخاب روش تنک کردن، تنظیم ماشین تنک کننده، اجراي عملیات تنک کردن
8  ـ تعیین نوع و مقدار کودهاي سرک، تعیین زمان و روش کوددهی سرک، انجام عملیات کوددهی

9ـ شناسایی نوع علف هاي هرز مزرعه، اجراي عملیات کنترل علف هاي هرز
10ـ شناسایی نوع آفت مزرعه، تعیین روش و زمان کنترل آفات، اجراي عملیات کنترل آفات

11ـ پایش مزرعه براي کنترل بیماري خاص در مراحل مختلف رشد، تشخیص نوع بیماري، تعیین زمان و روش کنترل بیماري، 
اجراي عملیات کنترل بیماري

شرایط انجام کار:
2 هکتار زمین زراعی براي 16 نفر 

ابزار و تجهیزات:
تراکتور از انواع رایج در کشور )حداقل 75 اسب بخار( ـ ادوات شخم ـ ماشین هاي خاک ورزي، ماشین هاي کاشت، بذر منوژرم یا 
پلی ژرم چغندرقند، مواد و ملزومات مصرفی )قارچ کش،.....( ـ ماشین هاي سم پاش ـ وسایل و تجهیزات آبیاري ـ کودهاي معدنی 

و آلی ـ ماشین تنک کننده
معیار شایستگی:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از ۳ مرحله کارردیف

1آماده سازی بستر کشت چغندرقند1

2کاشت چغندرقند2

نگهداری مزرعه چغندرقند )تنک کردن و واکاري، آبیاري و کوددهی،کنترل 3
2علف های هرز(

1کنترل آفات و بیماری ها4
و  زیست محیطی  توجهات  بهداشت،  ایمنی،  غیرفنی،  شایستگی های 
نگرش: با استفاده از لوازم ایمنی کار و رعایت نکات زیست محیطی و با در نظر 
گرفتن استفاده بهینه از منابع و جایگزینی کنترل زیستی به جای کنترل شیمیایی 

پرورش چغندرقند انجام دهید.
2

*میانگین نمرات

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

پیاز یکی از مهم ترین سبزیجاتی است که محصول فصل خنک محسوب می شود. 
پیاز یک گیاه دو ساله علفی است که دارای برگ های لوله ای توخالی است. برگ های 
جدید از داخل برگ های قبلی و از طریق مجرایی ظاهر می شود. غالف های برگ های 
مسن تر یا بیرونی برگ های جوان تر را احاطه می کنند. بخش های زیرین     )بنیادین( 
برگ ها دور ساقه را احاطه نموده و برای تشکیل سوخ، ضخیم و قطور می شوند. 
پس از رشد در سال اول، یک سیستم ریشه سطحی فیبری متصل به یک صفحه 
ایجاد  کوچک  مخروطی  انتهایی  ساقه  یک  اطراف  در  گوشتی  برگ های  بنیادین 
می شود که این ساختار از نظر گیاه شناسی سوخ نام دارد. در سال دوم ساقه طویل 

شده پایه گل دهنده را تشکیل می دهد.

خالصه اصول حاکم بر الگوی کشت پیشنهادی تا افق 1405 )معاونت امور زراعی 
وزارت جهاد کشاورزی تیرماه 97(

پیاز
تأمین نیاز داخلی و صادراتی، محدودیت منابع آبی، تغییرات شدید قیمت در بازار و 
توقعات مصرف کنندگان موجب حساسیت ویژه برای تولید محصوالتی می شود که در 

سبد غذایی مردم مورد استفاده قرار می گیرد.

بر اساس میانگین سه ساله )9۳، 94 و 95( سطح زیر کشت پیاز 60/۳ هزار هکتار و 
میزان تولید 2297 هزار تن و متوسط عملکرد ۳8/1 تن در هکتار در نظر گرفته شده 
است. با عنایت به محدودیت منابع آبی، ارتقای بهره وری منابع آب هم زمان از طریق 
کاهش میزان مصرف آب و نیز افزایش میزان تولید در واحد سطح در دستور کار قرار 



207

فصل سوم : پرورش گیاهان غده ای

دارد. ضمن اینکه باید آمادگی در نظر گرفتن محدودیت صادرات را نیز مورد توجه 
و توسعه کشت  نوین  آبیاری  از روش های  استفاده  میزان آب  برای کاهش  قرار داد، 

نشایی مدنظر است.

سطح مجهز به روش های آبیاری نوین و توسعه کشت نشایی *

سال پایهتکنیک ها
سال 1400

بدون صادراتبا صادرات

23102سطح کشت نشایی )هکتار(
5180047255

15905سطح توسعه آبیاری نوین )هکتار(

* مقرر است تا پایان برنامه ششم کل سطح کشت پیاز با آبیاری نوین آبیاری شده و 
کشت آن با نشا صورت گیرد. 

بر اساس احتمال عدم صادرات محصول دو سناریو برای تولید پیاز در نظر گرفته شده 
در سال  است  مقرر  با حذف صادرات.  تولید  برنامه  و  با صادرات  تولید  برنامه  است، 
1400 در سناریوی با صادرات سطح به 51/8 هزار هکتار و در سناریوی حذف صادرات 
به 47/2 هزار هکتار و در سال 1405 در سناریوی با صادرات سطح به 51 هزار هکتار 
و در سناریوی حذف صادرات به 46/8 هزار هکتار برسد. به منظور افزایش بهره وری، 
برنامه کاهش سطح زیر کشت هم زمان با افزایش عملکرد در واحد سطح در دستور 
کار است به طوری که متوسط عملکرد در سال پایه ۳8/1، در سال 1400 به 44 و در 

افق 1405 به 48/2 تن در هکتار ارتقا می یابد.
پیاز و همچنین محدودیت منابع آبی، رویکرد  به  نیاز کشور  تأمین  لزوم  به  با توجه 
افزایش  طریق  از  سطح  کاهش  جبران  و  کشت  زیر  سطح  از  کاستن  برنامه  اصلی 
عملکرد در واحد سطح، توسعه کشت نشایی و استفاده از آنیون است، توسعه سطح 
آبیاری نوین، استفاده از بذر گواهی شده، تغذیه و مدیریت به زراعی می باشد. ضمنًا 
سعی شده از مناطقی که بهره بیشتری از آب سبز دارند در برنامه ریزی برای تولید 
بهاره حتی االمکان تا جایی که تناسب عرضه و تقاضا اجازه می دهد سطح بیشتری 
داشته باشند و نیز به مناطقی که مقرر است در آینده بر اثر اقدامات زیربنایی سطوح 

آبی بیشتری داشته باشند، نظیر کرمانشاه و ایالم نیز توجه گردد. 
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برنامه تولید با صادرات
واحد: هزارهکتار ـ هزارتن ـ تن / هکتار

سال 
پایه 

سال

1۳971۳981۳99140014011402140۳14041405

60525252525251515147سطح

229721802212246227923142349238424202456تولید

38/141/742/543/24444/845/646/547/348/2عملکرد

سال پایه: میانگین سه ساله )93 تا 95(

برنامه تولید بدون صادرات

واحد: هزار هکتار ـ هزارتن ـ تن/ هکتار

سال 
پایه 

سال

1۳971۳981۳99140014011402140۳14041405

60484746474444434242سطح

2297198419921999207919901997199819991999تولید

38/141/742/543/24444/845/646/547/348/2عملکرد

سال پایه: میانگین سه ساله )93 تا 95(
براساس بررسی های انجام شده متوسط سه ساله صادرات پیاز در کشور )95ـ93( حدود 200 

هزار تن با ارزآوری 86/6 میلیون دالر بوده است.
پیش بینی میزان کل آب مصرفی برای تولید پیاز مورد نیاز کشور در سال 1400 در سناریو با 
صادرات 1272 میلیون مترمکعب و برای سناریو بدون صادرات 237 میلیون مترمکعب خواهد بود.
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راهنمای آموزش مرحله کاری: آماده سازی 
بستر کاشت پیاز

گام اول: مرحله کاری آماده سازی بستر کاشت پیاز را به دقت مطالعه کرده و بر اساس 
آن، جداول زیر را کامل و هماهنگی الزم برای تهیه به موقع آنها به عمل آورید.

لیست ابزار، وسایل، تجهیزات و ماشین های مورد نیاز برای مرحله کاری آماده سازی بستر کاشت پیاز

نام وسیله / ردیف
نام وسیله / ردیفتعدادمشخصاتابزار/ ماشین

تعدادمشخصاتابزار/ ماشین

به تعداد انواع رایج در منطقه بیل1
فراگیران

انواع ماشین های 
نرم کننده خاک 

انواع رایج 
در منطقه 

از هر نوع 
حداقل 1 

دستگاه

انواع رایج منطقه با توان تراکتور 2
مناسب

حداقل 1 
دستگاه

انواع ماشین های 
هموارکننده خاک

انواع رایج 
در منطقه 

حداقل 
یک 

دستگاه

متناسب با تراکتور و گاوآهن 3
شرایط خاک

حداقل 1 
مکانیک جعبه ابزاردستگاه

عمومی
یک سری 

کامل

دامی و شیمیاییکود پخش کن4
از هر نوع 
حداقل 1 

دستگاه

جعبه کمک های 
کاملاولیه

حداقل 
یک بسته 

سیار

...

در تاریخ ..../..../..... هماهنگی های الزم انجام شد تا عملیات در تاریخ ....../...../..... انجام شود
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لیست انواع فضاها )کالس، سایت، سمعی و بصری، زمین، کارگاه، آزمایشگاه( موردنیاز برای مرحله کاری 
آماده سازی بستر کاشت پیاز

مدت موردنیازویژگی ها )امکانات، وسعت(هدف )منظور(نوع فضای موردنیازردیف

شکل آماده سازی زمینزمین زراعی1 و  حاصلخیزی  آلی،  ماده  عمق،  با 
مناسب و مساحتی مطابق استاندارد عملکرد

تا برداشت 
محصول

تأمین و نگهداری انبار نگهداری مواد 2
نامحدودبه ابعادی متناسب با وسعت کار واحد آموزشیمواد ضروری

محل نگهداری 3
ماشین ها و تجهیزات

سرویس و نگهداری 
ماشین ها و تجهیزات

به ابعادی متناسب با گستره فعالیت و مقدار 
نامحدودتجهیزات واحد آموزشی

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

در تاریخ ..../..../..... هماهنگی های الزم انجام شد تا عملیات در تاریخ ....../...../..... انجام شود

برای  ...( موردنیاز  بهداشتی  مایعات  روان کننده،  مواد  و  )کود، سم، آب، سوخت، روغن  مواد  انواع  لیست 
پیاز کاشت  بستر  آماده سازی  مرحله 

مقدارمشخصاتهدف )منظور(نوع مادهردیف

به مقدار و مدت مشخصگاو رو کردن مزرعهآب زراعی1
برحسب وسعت و شرایط 
رطوبتی مزرعه و مقطع 

زمانی

انواع سموم علف کش و 2
آفت کش قبل از کاشت 

کنترل عوامل زیان آور 
قبل از کاشت

مورد تأیید سازمان حفظ نباتات کشور 
و مورد توصیه کارشناسان گیاه پزشکی 

منطقه یا واحد آموزشی

نوع و مقدار طبق لیست 
پیوستی1

کودهای شیمیایی یا 3
زیستی پایه

مصرف در خاک قبل 
یا هم زمان با کاشت

طبق لیست پیوستطبق لیست پیوست2

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

در تاریخ ..../..../..... هماهنگی های الزم انجام شد تا عملیات در تاریخ ....../...../..... انجام شود

1ـ این لیست بایستی توسط شما هنرآموز عزیز با مشورت متخصصین گیاه پزشکی به موقع تنظیم و ارائه گردد.
2ـ این لیست بایستی توسط شما هنرآموز عزیز با مشورت متخصصین خاک و تغذیه گیاهی به موقع تنظیم و ارائه گردد.
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و  واقعیت  و  اقلیمی  شرایط  اساس  بر  را  روزانه  درس  نمون برگ طرح  گام دوم: 
امکانات منطقه برای مرحله کاری آماده سازی بستر کاشت پیاز کامل کنید. 

اجرای تدریس روزانه در چهارچوب طرح درس کلی باشد و هرگونه تغییر بایستی 
برای فراگیران به روشنی تبیین گردد. شروع و ادامه کالس برابر طرح درس روزانه 
باشد. به این ترتیب شایستگی های غیرفنی و فنی به طور عملی آموزش داده می شود.

نمون برگ طرح درس روزانه برای مرحله کاری آماده سازی بستر کاشت پیاز که تمام جنبه های محتوایی و 
اجرایی با جامعیت و واقع نگری در آن دیده می شود.

مشخصات کلی
نام و نام خانوادگی طراح:                          موضوع درس: آماده سازی بستر کاشت پیاز

نام درس: پرورش غالت و گیاهان صنعتی        زمان تدریس:     دقیقه
پایه تدریس: دوازدهم                                   تاریخ تدریس:           شماره جلسه: 

ایجاد توانایی در آماده سازی بستر کاشت پیازهدف کلی درس

اهداف جزئی و رفتاری

کند.  تعیین  را  خاک  رطوبت  درصد  1ـ  بتواند:  درس  این  پایان  در  هنرجو  می رود  انتظار 
ـ     ویژگی های شیمیایی و فیزیکی خاک را تعیین کند. 3ـ زمین را قبل از شخم در صورت لزوم  2
آبیاری نماید. 4ـ در صورت نیاز، کود آلی را به موقع به زمین بیفزاید 5  ـ زمین را شخم بزند. 
ـ   بستر را نرم نماید. 7ـ بستر را هموار نماید. 8  ـ بر اساس توصیه های فنی و شرایط کودهای    6
پایه را به زمین افزوده و زیرخاک نماید. 9ـ ماشین های مورد استفاده را سرویس کرده، تحویل 

دهد. 10ـ گزارش عملکرد را تهیه و ارائه دهد.

روش تدریس: 
همیاری از نوع تیمی و.........

چیدمان کالس یا نوبت بندی در عملیات: 
...................................

موارد نیاز
پیش تر تهیه و هماهنگی شده است و به طور خاص هماهنگی برای تعیین محل زمین، گروه بندی ها، 

تحویل ماشین ها و ادوات.... 

اقدامات قبل از تدریس
تعیین تکلیف برای مرور پیش آموخته های مرتبط با تهیه بستر و آماده کردن مواد کمک آموزشی 

)نمونه، عکس، اسالید، فیلم، ..........(.

پرسش های ارزشیابی 
تشخیصی

مفهوم خاک ورزی، هدف خاک ورزی، روش های خاک ورزی، اهمیت بافت خاک برای کشت پیاز، 
نقش مواد آلی در خاک و...

پرسش های انگیزشی 
آغازین در هر مبحث

آیا می دانید پیاز دارای پتانسیل باالیی در تولید است ؟
آیا می دانید چه بافتی از خاک برای کشت پیاز مناسب تر است؟

آیا می دانید روند آماده سازی زمین برای کشت پیاز چگونه است؟
آیا می دانید...... ؟

ارائه محتوای نظری

پیاز،  گیاه شناسی  ویژگی های  پیاز،  کشت  اهمیت  جلسه:  این  عنوان های  ریز  و  موضوع ها 
بستر  آماده سازی  پیاز،  نمو  و  رشد  مراحل  پیاز،  پرورش  براي  مناسب  دمایی  و  اقلیمی  شرایط 
کاشت پیاز، زمان و شرایط عملیات خاک ورزی، عملیات اولیه آماده سازی بستر، عملیات تکمیلی 

پیاز کاشت  بستر  آماده سازی 
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ارزشیابی تکوینی
پرسش های مربوط به محتوای نظری درس در فرایند تدریس: 

مراحل رشد پیاز را تشریح کنید. چه اقلیمی یا اقلیم هایی برای زراعت پیاز مناسب هستند؟ و چرا؟ 
آماده سازی زمین برای کاشت پیاز چه تفاوتی با مثاًل غالت دارد؟...... 

انجام فعالیت های عملی 

کردن  آماده به کار  2ـ  آن  زیر  در  مرحله  هر  ویژگی های  درج  و  پیاز  رشد  مراحل  نمایش  1ـ 
ماشین های خاک ورز 3ـ آبیاری قبل از شخم 4ـ توزیع کودهای آلی برابر توصیه 5  ـ اجرای شخم 
6  ـ نرم کردن خاک در صورت نیاز 7ـ تسطیح مزرعه 8  ـ کودپاشی در صورت مجهز نبودن کارنده 

ارائه گزارش کار  به کودکار 9ـ سرویس ماشین های خاک ورز 10ـ 

هریک از فعالیت های نامبرده در ردیف باال در قالب چک لیست تدوینی در ضمن انجام فعالیت     )فرایندی(، ارزشیابی فرایندی 
ارزشیابی می شود. 

جمع بندی مباحث نظری این جلسه به ......./ کارگروه .................. محول گردید.جمع بندی و خالصه درس
هماهنگی و نوبت گذاری برای ارائه گزارش کار این مرحله به ....... / کارگروه .......... محول گردید.

واگذاری جمع آوری اطالعات و فعالیت پژوهشی و جانبی
1  بررسی چگونگی آماده سازی زمین برای کاشت پیاز توسط خبرگان محلی 

برای  زمین  تهیه  نوین  روش های  پیرامون  رسانه ای  و  علمی  منابع  بر  2  مروری 
کاشت پیاز

۳  انجام پژوهش ها )مندرج در کتاب یا توسط هنرآموز(
4  جمع بندی و نتیجه گیری گفت وگوها

تعیین زمان ارائه تکالیف واگذاری: کارگروه ......... در روز .......... ساعت ........... 
در محل .......... موضوع ........... ارائه خواهد داشت.

برنامه ریزی جهت عملیات: در جدولی همانند جدول زیر عملیات های کارگاهی 
مورد نیاز را مشخص و به اطالع مسئوالن هنرستان برسانید.

زمان عملیاتمحل عملیاتنام کارگروهنام عملیات

تعیین ویژگی های خاک

شخم اولیه

شخم ثانویه

تسطیح زمین

.......



213

فصل سوم : پرورش گیاهان غده ای

باورهای دینی و ملی و شایستگی های  گام سوم: رویکردهای فرهنگی و تقویت 
غیرفنی یا اخالق مدارانه را همانند و حتی مهم تر از شایستگی های فنی، موردتوجه 

قرار دهید )دقت، مسئولیت پذیری، رعایت نکات ایمنی، حفظ محیط زیست و...(.
گام چهارم: ارزشیابی، هرچند ارزشیابی در فرایند اجرای فعالیت عملی در قالب 
بایستی  زمین  آماده سازی  کاری  مرحله  پایان  در  اما  می شود  انجام  چک لیست 
جمع بندی آن انجام و در فرمت مربوطه درج گردد. این ارزشیابی یا با جمع بندی 
نتایج چک لیست های تمام فعالیت های این مرحله انجام می شود یا اینکه افزون بر آنها 

یک ارزشیابی نهایی با چک کردن کار انجام شده یا محصول نهایی صورت می گیرد.

ارزشیابی مرحله ای: آماده سازی بستر کاشت پیاز

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

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

آماده سازی 
بستر کاشت 

پیاز

گاوآهن،  تراکتور،  زراعی،  زمین 
دیسک، لولر، کودپاش کود دامی

باالتر از حد 
انتظار

تعیین ویژگی های خاک، آماده سازی و تنظیم 
اولیه، اجرای شخم،  ماشین های خاک ورزی 
نرم  ثانویه،  خاک ورزی  ماشین های  انتخاب 
کردن خاک، تسطیح زمین زراعی، پخش کود 
دامی و مخلوط آن با خاک، تحلیل اهمیت 

کم خاک ورزی در کشاورزی پایدار

3

در حد 
انتظار

تعیین ویژگی های خاک، آماده سازی و تنظیم 
اولیه، اجرای شخم،  ماشین های خاک ورزی 
نرم  ثانویه،  خاک ورزی  ماشین های  انتخاب 
پخش  زراعی،  زمین  تسطیح  خاک،  کردن 

کود دامی و مخلوط آن با خاک

2

پایین تر از 
حد انتظار

خاک ورزی نامناسب زمین زراعی برای کشت 
1پیاز

تکمیل چک لیست ارزشیابی با استفاده از شاخص های تعیین شده در ارزشیابی مرحله 
کاری آماده سازی بستر کاشت پیاز صورت می گیرد. توجه به این نکته بسیار مهم 
است که هر چه موارد سنجش در چک لیست ریزتر باشد ارزشیابی دقیق تر خواهد 
بود. همچنین سطح نمره ارزشیابی )1، 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 84 درصد نمره دو، بیش از 84 درصد نمره سه(.
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نام هنرجو

نمونه چک لیست ارزشیابی شایستگی های فنی مرحله کاری: آماده سازی بستر 
کاشت پیاز 
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راهنمای آموزش مرحله کاری: کاشت پیاز

گام های اول را با پر کردن نمون برگ های همانند مرحله کاری آماده سازی بستر 
کاشت پیاز )با پر کردن نمون برگ های لیست تجهیزات، فضا و مواد مورد نیاز( به 

تأیید برسانید و هماهنگی های الزم را انجام دهید.

امکانات منطقه طرح درس روزانه  اقلیمی، واقعیت و  بر اساس شرایط  گام دوم: 
را برای مرحله کاری کاشت پیاز کامل کنید. اجرای تدریس روزانه در چهارچوب 
طرح درس کلی باشد و هرگونه تغییر بایستی برای فراگیران به روشنی تبیین گردد. 
شایستگی های  به این ترتیب  باشد.  روزانه  درس  طرح  برابر  کالس  ادامه  و  شروع 

غیرفنی و فنی به طور عملی آموزش داده می شود.
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نمون برگ طرح درس روزانه برای مرحله کاری کاشت پیاز که تمام جنبه های محتوایی و اجرایی با جامعیت 
و واقع نگری، دیده شده است.

مشخصات کلی
نام و نام خانوادگی طراح:                      موضوع درس: کاشت پیاز

نام درس:پرورش غالت و گیاهان صنعتی     زمان تدریس:     دقیقه
پایه تدریس: دوازدهم                               تاریخ تدریس:          شماره جلسه: 

ایجاد توانایی کاشت پیازهدف کلی درس

اهداف جزئی و رفتاری

انتظار می رود هنرجو در پایان این درس بتواند: 1ـ جدول تناوب زراعی پیاز را به درستی تنظیم 
نماید. 2ـ ارقام مناسب پیاز را انتخاب کند. 3ـ مقدار بذر موردنیاز را محاسبه کند. 4ـ آرایش بوته را 
ترسیم و تعیین کند. 5  ـ تاریخ کاشت را تعیین کند. 6  ـ عمق کاشت را تعیین کند. 7ـ روش مناسب 
کاشت را در منطقه خود تعیین کند. 8  ـ ماشین کاشت را آماده به کار نماید. 9ـ ماشین کاشت را 
انتخاب و تنظیم نماید. 10ـ کاشت پیاز را انجام دهد. 11ـ ماشین ها را پس از اتمام کاشت، سرویس 

و تحویل دهد. 

روش تدریس: 
همیاری از نوع تیمی و.........

چیدمان کالس یا نوبت بندی در عملیات: 
...................................

پیش تر تهیه و هماهنگی شده است و به طور خاص هماهنگی برای خرید بذر و کود، نوبت بندی ها، موارد نیاز
تحویل ماشین کاشت، آماده به کار کردن و تنظیمات 

مواد کمک آموزشی اقدامات قبل از تدریس آماده کردن  و  با کاشت  مرتبط  آموخته های  پیش  مرور  برای  تکلیف  تعیین 
)... فیلم،  )نمونه، عکس، 

پرسش های ارزشیابی 
مفهوم بولتینگ، جایگاه پیاز در تناوب زراعی و.....تشخیصی

پرسش های انگیزشی 
آغازین در هر مبحث

آیا می دانید چرا نباید پیاز، تره فرنگی یا گیاهان پیازی را بعد از پیاز کشت کرد؟ 
آیا می دانید پیاز را می توان به روش های کاشت مستقیم بذر، روش نشایی و سوخچه کشت کرد؟ 

کدام روش در منطقه شما مناسب تر است؟
آیا می دانید ....؟

موضوع ها و ریز عنوان های این جلسه: تناوب زراعی، ارقام پیاز، تاریخ کاشت پیاز، تراکم بوته، ارائه محتوای نظری
انتخاب روش کاشت، ماشین های کاشت پیاز، تنظیم ردیف کار و...

پرسش ها مربوط به محتوای نظری درس در فرایند تدریس: ارزشیابی تکوینی
تحلیل جایگاه تناوب، مزایای کشت نشایی، اهمیت تنظیم عمق کاشت پیاز...

انجام فعالیت های عملی 

3ـ  پیاز  کاشت  تاریخ  زمانی  جدول  تنظیم  2ـ  پیاز  زراعی  تناوب  جدول  تنظیم  و  طراحی  1ـ 
محاسبه و تعیین مقدار نهاده ها )کود، سم، بذر( موردنیاز 4ـ آماده به کار کردن ماشین های کاشت 
ـ    تنظیم ماشین های کاشت 6  ـ کاشت مزرعه پیاز 7ـ سرویس و تحویل ماشین های کاشت 8  ـ    5

ارائه گزارش کار با نمونه و... 

هریک از فعالیت های نام برده در ردیف باال در قالب چک لیست تدوینی در ضمن انجام فعالیت )فرایندی( ارزشیابی فرایندی 
ارزشیابی می شود. 

جمع بندی مباحث نظری این جلسه به ....... / کارگروه .................. محول گردید.جمع بندی و خالصه درس
هماهنگی و نوبت گذاری برای ارائه گزارش کار این مرحله به ....... / کارگروه .......... محول گردید.
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واگذاری جمع آوری اطالعات پیرامون
1  چگونگی کاشت پیاز توسط کشاورزان محلی

2  مروری بر منابع علمی و رسانه ای پیرامون روش های نوین کاشت پیاز
۳  پیگیری پژوهش ها )مندرج در کتاب درسی یا توسط هنرآموز(

4  جمع بندی و نتیجه گیری گفت وگوهای کالسی
ساعت   .............. روز  در   ............. کارگروه  واگذاری:  تکالیف  ارائه  زمان  تعیین 

........... در محل ............ موضوع ............ ارائه خواهد داشت.
به  و  مشخص  را  نیاز  مورد  کارگاهی  عملیات های  عملیات:  برنامه ریزی جهت 
اطالع مسئوالن هنرستان برسانید )همانند جدول مرحله کاری آماده سازی بستر 

کاشت پیاز(.
گام سوم: همانند تمامی مراحل کاری، کالس )نظری یا عملی( را با یاد خداوند کریم 
شروع کنید. رویکردهای فرهنگی و تقویت باورهای دینی و ملی و شایستگی های 
غیرفنی یا اخالق مدارانه را همانند و حتی مهم تر از شایستگی های فنی، موردتوجه 

قرار دهید. 
قالب  در  عملی  فعالیت  اجرای  فرایند  در  ارزشیابی  هرچند  ارزشیابی،  گام چهارم: 
چک لیست انجام می شود اما در پایان مرحله کاری کاشت، جمع بندی آن انجام و در 
فرمت مربوطه درج گردد. این ارزشیابی ممکن است با جمع بندی نتایج چک لیست های 
تمام فعالیت های این مرحله انجام شود یا اینکه افزون بر آنها یک ارزشیابی نهایی با 

چک کردن کار انجام شده یا محصول نهایی صورت گیرد.

ارزشیابی مرحله ای: کاشت پیاز

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

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

زمین زراعی، ترازو، بذر پیازکاشت پیاز

باالتر از 
حد انتظار

انتخاب رقم، تعیین مقدار بذر مصرفی، تعیین 
اجرای  کاشت،  روش  تعیین  کاشت،  تاریخ 
روش  انتخاب  دالیل  تحلیل  کاشت،  عملیات 

کاشت

3

در حد 
انتظار

انتخاب رقم، تعیین مقدار بذر مصرفی، تعیین 
اجرای  کاشت،  روش  تعیین  کاشت،  تاریخ 

عملیات کاشت
2

پایین تر از 
1کاشت غیریکنواخت پیازحد انتظار
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ارزشیابی  در  تعیین شده  شاخص های  از  استفاده  با  ارزشیابی  تکمیل چک لیست 
مرحله کاری کاشت پیاز صورت می گیرد. توجه به این نکته بسیار مهم است که 
بود.  خواهد  دقیق تر  ارزشیابی  باشد  ریزتر  چک لیست  در  سنجش  موارد  چه  هر 
همچنین سطح نمره ارزشیابی )1، 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 84 درصد نمره دو، بیش از 84 درصد نمره سه(.

نام هنرجو

نمونه چک لیست ارزشیابی شایستگی های فنی مرحله کاری: کاشت پیاز
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راهنمای آموزش مرحله کاری: مراقبت 
و نگهداری مزرعه پیاز 

گام های اول را با پر کردن نمون برگ های همانند مرحله کاری آماده سازی بستر 
کاشت پیاز )با پر کردن نمون برگ های لیست تجهیزات، فضا و مواد مورد نیاز( به 

تأیید برسانید و هماهنگی های الزم را انجام دهید.

گام دوم: نمون برگ طرح درس روزانه را بر اساس شرایط اقلیمی و واقعیت و امکانات 
منطقه برای این مرحله کاری کامل کنید. اجرای تدریس روزانه در چهارچوب طرح 
گردد.  تبیین  به روشنی  فراگیران  برای  بایستی  تغییر  هرگونه  و  باشد  کلی  درس 
شایستگی های  به این ترتیب  باشد.  روزانه  درس  طرح  برابر  کالس  ادامه  و  شروع 

غیرفنی و فنی به طور عملی آموزش داده می شود.
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نمون برگ طرح درس روزانه برای مرحله کاری نگهداری مزرعه پیاز که تمام جنبه های محتوایی و اجرایی با 
جامعیت و واقع نگری در آن دیده می شود.

مشخصات کلی
نام و نام خانوادگی طراح:                     موضوع درس: نگهداری مزرعه پیاز

نام درس: پرورش غالت و گیاهان صنعتی    زمان تدریس:     دقیقه  
پایه تدریس: دوازدهم                              تاریخ تدریس:       شماره جلسه: 

ایجاد توانایی مراقبت و نگهداری مزرعه پیازهدف کلی درس

اهداف جزئی و رفتاری

انتظار می رود هنرجو در پایان این درس بتواند: 1ـ مزرعه پیاز را برای آبیاری آماده کند. 
2ـ زمان، روش و مدت آبیاری را تعیین کند. 3ـ مزرعه را در مراحل مختلف به درستی 
و  رصد  غذایی،  عناصر  از  هریک  به  را  مزرعه  تغذیه ای  نیاز  یا  کمبود  4ـ  کنند.  آبیاری 
مختلف  روش های  به  6  ـ  کنند.  تعیین  را  سرک  کود  مصرف  ـ     زمان    5 نمایند.  گزارش 
مزرعه را کوددهی نمایند. 7  ـ نمونه اندام های گیاه پیاز با عالئم کمبود به عناصر مختلف را 
ـ    علف های هرز مزرعه را شناسایی کند. 9ـ روش کنترل علف های هرز  جمع آوری کند. 8  
را در مراحل مختلف رشد تعیین کند. 10ـ عملیات کنترل علف های هرز را به روش های 

مختلف انجام دهد.

روش تدریس: 
همیاری از نوع تیمی 

و.........
چیدمان کالس یا نوبت بندی در عملیات: 

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

پیش تر تهیه و هماهنگی شده است و به طور خاص هماهنگی برای خرید سم و کود، موارد نیاز
تنظیمات. و  به کار کردن  آماده  نوبت بندی ها، تحویل ماشین داشت، 

اقدامات قبل از تدریس
مواد  کردن  آماده  و  داشت  با  مرتبط،  آموخته های  پیش  مرور  برای  تکلیف  تعیین 
کمک آموزشی )نمونه، عکس، فیلم، در مورد آبیاری، کنترل علف های هرز، تغذیه گیاهی 

و...(

پرسش های ارزشیابی 
تشخیصی

مفهوم داشت، ضرورت رصد مزرعه، روش های جمع آوری نمونه ها و توسعه کلکسیون، 
نقش عناصر غذایی .....

پرسش های انگیزشی 
آغازین در هر مبحث

آیا می دانید مناسب ترین روش آبیاری با نوار تیپ است؟ 
آیا می دانید کود سرک در چه مراحلی از رشد به مزرعه پیاز داده می شود؟  

آیا می دانید سله شکنی مزرعه پیاز به چه منظور انجام می شود؟
آیا می دانید...؟

ارائه محتوای نظری
موضوع ها و ریز عنوان های این جلسه: آبیاري و تعیین زمان آن، روش های آبیاری 
مزرعه پیاز، نیازهای غذایی پیاز )مقدار و زمان مصرف مواد غذایی موردنیاز پیاز(، کنترل 

علف های هرز پیاز

ارزشیابی تکوینی
پرسش های مربوط به محتوای نظری درس در فرایند تدریس: 

مقایسه عالئم مختلف )کمبود، نقش علف های هرز(، نظام آبیاری و چرایی آن، چگونگی 
تنظیم تاریخ اقدامات پیشگیرانه و کنترلی ....
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انجام فعالیت های عملی 

1ـ انجام آبیاری در زمان مناسب به روش مطلوب به مقدار موردنیاز 2ـ پایش مزرعه و 
تکرار آبیاری در زمان مناسب 3ـ کوددهی به روش همراه آب 4ـ پایش مزرعه پیاز از نظر 
)تغذیه نباتات و تراکم علف های هرز، مدیریت اجرایی( 5  ـ شناسایی و خشک کردن و 
توسعه کلکسیون علف های هرز 6  ـ آماده به کار کردن ماشین های محلول پاش 7ـ تنظیم 
و واسنجی ماشین های محلول پاش 8  ـ کاربرد ماشین های محلول پاشی در تغذیه برگی 
گیاه 9ـ کاربرد ماشین های سم پاشی در کنترل علف های هرز 10ـ سرویس ماشین های 

محلول پاش و سم پاش ها 11ـ ارائه گزارش کار 

هریک از فعالیت های نام برده در ردیف باال در قالب چک لیست تدوینی در ضمن انجام ارزشیابی فرایندی 
فعالیت )فرایندی( ارزشیابی می شود. 

جمع بندی و خالصه 
درس

جمع بندی مباحث نظری این جلسه به ....... / کارگروه .................. محول گردید.
هماهنگی و نوبت گذاری برای ارائه گزارش کار این مرحله به ....... /کارگروه .......... محول گردید.

واگذاری جمع آوری اطالعات پیرامون: 
1  چگونگی عملکرد کشاورزان منطقه در هر یک از فعالیت های نام برده در این 

مرحله کاری نگهداری مزرعه پیاز
کاری  مرحله  در  نوین  روش های  پیرامون  رسانه ای  و  علمی  منابع  بر  2  مروری 

نگهداری مزرعه پیاز
۳  پیگیری انجام و بررسی نتایج پژوهش های تعیین شده در مرحله کاری نگهداری 

مزرعه پیاز )کتاب درسی یا توسط هنرآموز(
4  پیگیری مبحث گفت وگوهای کالسی

تعیین زمان ارائه تکالیف واگذاری: کارگروه شماره ....... در روز .............. ساعت 
............ در محل ........... موضوع .......... ارائه خواهد کرد. 

برنامه ریزی جهت عملیات: عملیات های کارگاهی مورد نیاز را مشخص و به اطالع 
مسئوالن هنرستان برسانید )همانند جدول مرحله کاری آماده سازی بستر کاشت پیاز(.

گام سوم: همانند تمامی مراحل کاری، کالس )نظری یا عملی( را با یاد خداوند کریم 
شروع کنید. رویکردهای فرهنگی و تقویت باورهای دینی و ملی و شایستگی های 
غیرفنی یا اخالق مدارانه را همانند و حتی مهم تر از شایستگی های فنی، موردتوجه 

قرار دهید. 

گام چهارم: در پایان مرحله کاری بایستی جمع بندی ارزشیابی تمامی فعالیت های 
مرحله کاری نگهداری مزرعه پیاز انجام و در فرمت مربوطه درج گردد. افزون بر 
آنها یک ارزشیابی نهایی با چک کردن کار انجام شده یا محصول نهایی برحسب نوع 

فعالیت ممکن است صورت گیرد.
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شرایط عملکرد )ابزار، مواد، مراحل کار
تجهیزات، زمان، مکان و...(

نتایج 
ممکن

استاندارد )شاخص ها / داوری / 
نمرهنمره دهی(

نگهداری مزرعه پیاز 
)تنک و واکاری، 
آبیاری، تغذیه، 

سله شکنی، کنترل 
علف های هرز(

مرکب  کولتیواتور  پیاز،  مزرعه 
تجهیزات  سمپاش،  کودکار، 
آبیاری، هرباریم علف های هرز، 

کود

باالتر از حد 
انتظار

و  زمان  تعیین  سله شکنی،  و  واکاری 
آبیاری،  اجرای عملیات  آبیاری،  روش 
تعیین نوع کود سرک و روش کوددهی، 
و  شناسایی  کوددهی،  عملیات  انجام 
مزرعه  علف های  کنترل  زمان  تعیین 
عملیات  اجرای  و  روش  تعیین  پیاز 
پیاز،  مزرعه  هرز  علف های  کنترل 
روش های  انتخاب  دالیل  تحلیل 

نگهداری مزرعه پیاز

3

در حد 
انتظار

و  زمان  تعیین  سله شکنی،  و  واکاری 
آبیاری  عملیات  اجرای  آبیاری،  روش 
تعیین نوع کود سرک و روش کوددهی، 
و  شناسایی  کوددهی،  عملیات  انجام 
هرز،  علف های  کنترل  زمان  تعیین 
تعیین روش و اجرای عملیات کنترل 

علف های هرز مزرعه پیاز

2

پایین تر از 
1نگهداری نامناسب مزرعه پیازحد انتظار

ارزشیابی  در  تعیین شده  شاخص های  از  استفاده  با  ارزشیابی  تکمیل چک لیست 
مرحله کاری نگهداری مزرعه پیاز صورت می گیرد. توجه به این نکته بسیار مهم 
است که هر چه موارد سنجش در چک لیست ریزتر باشد ارزشیابی دقیق تر خواهد 
بود. همچنین سطح نمره ارزشیابی )1، 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 84 درصد نمره دو، بیش از 84 درصد نمره سه(.
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نام 
هنرجو

نمونه چک لیست ارزشیابی شایستگی های فنی مرحله کاری: مراقبت و نگهداری مزرعه پیاز 
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راهنمای آموزش مرحله کاری کنترل آفات 
و بیماری های مزرعه پیاز

گام های اول را با پر کردن نمون برگ های همانند مرحله کاری آماده سازی بستر 
کاشت پیاز )با پر کردن نمون برگ های لیست تجهیزات، فضا و مواد مورد نیاز( به 

تأیید برسانید و هماهنگی های الزم را انجام دهید.

و  واقعیت  اقلیمی،  شرایط  بر اساس  را  روزانه  درس  طرح  نمون برگ  دوم:  گام 
کنید.  کامل  پیاز  بیماری های  و  آفات  کنترل  کاری  مرحله  برای  منطقه  امکانات 
اجرای تدریس در چهارچوب طرح درس کلی باشد و هرگونه تغییر بایستی برای 
فراگیران به روشنی تبیین گردد. شروع و ادامه کالس برابر طرح درس روزانه باشد. 

به این ترتیب شایستگی های غیرفنی و فنی به طور عملی آموزش داده می شود.
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نمون برگ طرح درس روزانه برای مرحله کاری کنترل آفات و بیماری های مزرعه پیاز که تمام جنبه های 
محتوایی و اجرایی با جامعیت و واقع نگری در آن دیده می شود.

مشخصات کلی
نام و نام خانوادگی طراح:                         موضوع درس: کنترل آفات و بیماری های مزرعه پیاز

نام درس: پرورش غالت و گیاهان صنعتی   زمان تدریس:    دقیقه  
پایه تدریس: دوازدهم                             تاریخ تدریس:           شماره جلسه: 

ایجاد توانایی در کنترل آفات و بیماری های مزرعه پیازهدف کلی درس

اهداف جزئی و رفتاری

انواع آفات رایج در مزرعه پیاز در  انتظار می رود هنرجو در پایان این درس بتواند: 1ـ 
روش های  انواع  2ـ  نماید.  شناسایی  و  اتاله  یا  آماده سازی  جمع آوری،  را  خود  منطقه 
پیشگیری از ورود، گسترش و کنترل آفات پیاز را لیست کند. 3ـ به روش های مختلف 
و متناسب با شرایط، آفات پیاز را کنترل نماید. 4ـ عالئم انواع بیماری های رایج پیاز در 
منطقه خود را شناسایی نماید. 5  ـ انواع روش های پیشگیری، گسترش و کنترل عوامل 
شرایط  با  متناسب  و  مختلف  روش های  به  6  ـ  کند.  لیست  را  پیاز  مزرعه  بیماری زای 

بیماری های رایج پیاز را مدیریت یا کنترل نماید. 

روش تدریس: 
همیاری از نوع تیمی 

و.........

چیدمان کالس یا نوبت بندی در عملیات: 
...................................

پیش تر تهیه و هماهنگی شده است و به طور خاص هماهنگی برای استمرار تهیه انواع موارد نیاز
واسنجی...... سموم، سم پاش ها، 

)عکس، اقدامات قبل از تدریس کمک آموزشی  مواد  تهیه  مرتبط،  پیش آموخته های  مرور  برای  تکلیف  تعیین 
)........... فیلم،  بروشور،  اسالید، 

پرسش های ارزشیابی 
تعریف سم، واسنجی، مناسب ترین زمان سم پاشی، کنترل بیولوژیکی...........تشخیصی

پرسش های انگیزشی 
آغازین در هر مبحث

آیا می دانید مهم ترین آفات مزرعه برنج در منطقه شما کدام اند؟ 
کدام آفت مهم مزرعه پیاز را در منطقه خود می شناسید؟ خسارت زایی آن چگونه است؟

آیا می دانید تناوب درست پیاز با دیگر گیاهان زراعی سبب کاهش بیماری ها می شود؟ 
چگونه این کار امکان پذیر است؟

آیا می دانید...که؟

ارائه محتوای نظری
پیاز و روش های کنترل  آفات مزرعه  انواع  موضوع ها و ریز عنوان های این جلسه: 
آنها )مگس پیاز، تریپس پیاز و...(. انواع بیماری های مزرعه پیاز و روش های کنترل آن: 

)پوسیدگی خاکستری پیاز، لکه موجی و...( 

ارزشیابی تکوینی
پیاز  آفات  مهم ترین  به محتوای نظری درس در ضمن تدریس:  پرسش ها مربوط 
کدام اند و اهمیت آنها در چیست؟ عالئم ........ بیان کننده چه نوع بیماری در پیاز است؟ 

روش خسارت زنی آفت .................. چگونه است؟
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فصل سوم : پرورش گیاهان غده ای

انجام فعالیت های عملی 

مزارع  در  رایج  آفات  انواع  نگهداری  و  شناسایی  اتاله،  یا  آماده سازی  جمع آوری،  1ـ 
منطقه.  پیاز  مزارع  در  رایج  بیماری های  انواع  عالئم  شناسایی  2ـ  منطقه  و  واحد  پیاز 
ـ   پیشگیری و کنترل آفات پیاز به روش های متناسب شرایط منطقه و آفت. 4ـ   پیشگیری  3
و کنترل عوامل بیماری زای پیاز به روش های متناسب شرایط منطقه و آفت. 5  ـ آماده 
به کار کردن ماشین های سم پاش 6  ـ تنظیم و واسنجی ماشین های سم پاش 7ـ کاربرد 
ماشین های سم پاشی در کنترل آفات یا بیماری پیاز 8  ـ سرویس ماشین های سم پاش 

9ـ ارائه گزارش کار با مستندات نوشتاری و تصویری

هریک از فعالیت های نام برده در ردیف باال در قالب چک لیست تدوین و ارزشیابی در ارزشیابی فرایندی 
انجام می شود.  انجام فعالیت )فرایندی(  ضمن 

جمع بندی و خالصه 
درس

جمع بندی مباحث نظری این جلسه به ....... / کارگروه .................. محول گردید.
هماهنگی و نوبت گذاری برای ارائه گزارش کار این مرحله به ....... / کارگروه .......... محول گردید

واگذاری جمع آوری اطالعات پیرامون
1 چگونگی کنترل آفات و بیماری های مزرعه پیاز توسط کشاورزان خبره محلی

2  مروری بر منابع علمی و رسانه ای پیرامون کنترل زیستی، زراعی، شیمیایی و 
تلفیقی آفات و بیماری های مزرعه پیاز

۳ پیگیری انجام و بررسی نتایج پژوهش ها
4 پیگیری مبحث گفت وگوهای کالسی 

تعیین زمان ارائه تکالیف واگذاری: کارگروه شماره ....... در روز ........... ساعت 
............ در محل ........... موضوع ............ ارائه خواهد کرد. 

برنامه ریزی جهت عملیات: عملیات های کارگاهی مورد نیاز را مشخص و به اطالع 
مسئوالن هنرستان برسانید )همانند جدول مرحله کاری آماده سازی بستر کاشت پیاز(.

گام سوم: با یاد خداوند کریم آموزش مرحله کاری کنترل آفات و بیماری های مزرعه 
پیاز را آغاز کنید. رویکردهای فرهنگی و تقویت باورهای دینی و ملی و شایستگی های 
غیرفنی یا اخالق مدارانه را همانند و حتی مهم تر از شایستگی های فنی، موردتوجه 
قرار دهید )دقت، مسئولیت پذیری، رعایت نکات ایمنی، حفظ محیط زیست، تولید 

غذای سالم و...(.
گام چهارم: ارزشیابی، هرچند ارزشیابی در فرایند اجرای فعالیت عملی در قالب 
چک لیست انجام می شود اما در پایان مرحله کاری بایستی جمع بندی آن انجام و 
در فرمت مربوطه درج گردد. این ارزشیابی یا با جمع بندی نتایج چک لیست های 
ارزشیابی  آنها یک  بر  افزون  اینکه  یا  انجام می شود  این مرحله  فعالیت های  تمام 

نهایی با وارسی کار انجام شده یا محصول نهایی صورت می گیرد. 
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ارزشیابی مرحله کنترل آفات و بیماری های مزرعه پیاز

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

نتایج 
ممکن

استاندارد )شاخص ها/
نمرهداوری/نمره دهی(

کنترل 
آفات و 

بیماری های 
مزرعه پیاز

مزرعه پیاز، سمپاش، جعبه، 
کلکسیون آفات و بیماری ها، 
سموم آفت کش و قارچ کش

باالتر از 
حد انتظار

شناسایی آفات و بیماری های خسارت زا در 
روش  و  زمان  تعیین  رشد،  مختلف  مراحل 
پیاز،  مزرعه  بیماری های  و  آفات  کنترل 
بیماری های  آفات و  اجرای عملیات کنترل 
مزرعه پیاز، استدالل کنترل زیستی آفات و 
بیماری ها و اهمیت آن در تولید غذای سالم

3

در حد 
انتظار

در  خسارت زا  بیماری های  و  آفات  تعیین 
روش  و  زمان  تعیین  رشد،  مختلف  مراحل 
پیاز،  مزرعه  بیماری های  و  آفات  کنترل 
بیماری های  آفات و  اجرای عملیات کنترل 

پیاز مزرعه 

2

پایین تر از 
حد انتظار

کنترل نامناسب آفات و بیماری های مزرعه 
1پیاز

ارزشیابی  در  تعیین شده  شاخص های  از  استفاده  با  ارزشیابی  تکمیل چک لیست 
مرحله کاری کنترل آفات و بیماری های مزرعه پیاز صورت می گیرد. توجه به این 
نکته بسیار مهم است که هر چه موارد سنجش در چک لیست ریزتر باشد ارزشیابی 
یا 3( در هر مرحله  ارزشیابی )1، 2 و  بود. همچنین سطح نمره  دقیق تر خواهد 
کاری، با مشخص شدن درصد درستی انجام کار طبق چک لیست تعیین می شود 
از 84  نمره دو، بیش  تا 84 درصد  از 60 درصد  نمره یک،  از 60 درصد  )کمتر 

درصد نمره سه(.
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فصل سوم : پرورش گیاهان غده ای

نام 
هنرجو

نمونه چک لیست ارزشیابی شایستگی های فنی مرحله کاری: کنترل آفات و 
بیماری های مزرعه پیاز 
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ارزشیابی شایستگی پرورش پیاز

شرح کار:
1ـ عملیات قبل از شخم 2ـ خاک ورزي اولیه مزرعه 3ـ خاک ورزي ثانویه 4ـ تهیه و آماده سازي بذر 5  ـ انجام عملیات کاشت 
بذر پیاز 6  ـ انجام آبیاري 7ـ کوددهی 8  ـ عملیات ویژه داشت 9ـ کنترل علف هاي هرز 10ـ کنترل آفات 11ـ کنترل بیماري ها

استاندارد عملکرد: 
با استفاده از ماشین هاي کاشت بستر مناسب براي کشت پیاز را آماده نمایند و پس از آماده سازي زمین در زمان مناسب عملیات کاشت 

بذر پیاز را انجام دهند و با رعایت اصول زیست محیطی و صرفه جویی در مصرف آب تا زمان برداشت از مزرعه نگهداري به عمل آورند. 
شاخص ها:

1ـ تعیین درصد رطوبت خاک، تعیین ویژگی هاي فیزیکی و شیمیایی خاک در مشاوره با کارشناسان، پخش کود دامی و کودهاي پایه احتمالی
2ـ انتخاب زمان خاک ورزي اولیه، انتخاب و تنظیم ادوات خاک ورزي اولیه، اجراي عملیات شخم

3ـ انتخاب و تنظیم ادوات خاک ورزي ثانویه، اجراي عملیات خاک ورزي ثانویه
4ـ انتخاب رقم، تاریخ تولید بذر، تعیین مقدار بذر مصرفی

5  ـ تعیین زمان کاشت بذر، انتخاب روش کاشت، اجراي عملیات کاشت
6  ـ تعیین زمان و روش آبیاري، اجراي عملیات آبیاري

7ـ تعیین نوع و مقدار کودهاي سرک، تعیین زمان و روش کوددهی سرک، تنظیم دستگاه کودکار، انجام عملیات کوددهی
8  ـ تعیین زمان سله شکنی، تعیین زمان تنک کردن، تعیین زمان واکاري، تعیین زمان خوابانیدن ساقه پیاز

9ـ شناسایی نوع علف هاي هرز مزرعه، اجراي عملیات کنترل علف هاي هرز
10ـ شناسایی نوع آفت مزرعه، تعیین روش و زمان کنترل آفات، تنظیمات اولیه سم پاش، اجراي عملیات کنترل آفات

11ـ پایش مزرعه براي کنترل بیماري خاص در مراحل مختلف رشد، تشخیص نوع بیماري، تعیین زمان و روش کنترل بیماري، 
تنظیمات اولیه سم پاش، اجراي عملیات کنترل بیماري

شرایط انجام کار:
ـ 2 هکتار زمین زراعی براي 16 نفر 

ابزار و تجهیزات:
تراکتور از انواع رایج در کشور )حداقل 75 اسب بخار( ـ ادوات شخم ـ ماشین هاي خاک ورزي، ماشین هاي کاشت، بذرپیاز، مواد و 
ملزومات مصرفی )قارچ کش، .....(ـ  ماشین هاي سم پاشـ  وسایل و تجهیزات آبیاريـ  کودهاي معدنی و آلیـ  ماشین هاي تنک کننده

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از ۳ مرحله کارردیف
1آماده سازی بستر کشت پیاز1
2کاشت پیاز2

نگهداری مزرعه پیاز )تنک و واکاری، آبیاری، تغذیه، سله شکنی، 3
2کنترل علف های هرز(

1کنترل آفات و بیماری ها4
شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی 
و نگرش: با استفاده از لوازم ایمنی کار و رعایت نکات زیست و با در نظر 
گرفتن استفاده بهینه از منابع و جایگزینی کنترل زیستی به جای کنترل 

شیمیایی پرورش پیاز را انجام دهید.

2

*میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.
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فصل 4

آبیاری سطحی و قطر ه ای نواری
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نیاز به تولید محصوالت زراعی از یک سو و کاهش بارندگی ها و پایین رفتن سطح 
آب  های زیر زمینی و به طور کلی کمبود آب از سوی دیگر موجب شده است که 
استفاده از سیستم های نوین و به نسبت کم هزینه آبیاری و بهینه سازی مدیریت 
منابع آب امری اجتناب ناپذیر باشد. روش های آبیاری سطحی به دلیل پایین بودن 
سرمایه گذاری اولیه، هزینه کم تعمیر و نگهداری و نیاز به انرژی کمتر نسبت به 
آبیاری در کشور ما است.  از متداول ترین روش های  روش های تحت فشار یکی 
حدود 90 درصد کل آبیاری در کشور ما به روش سطحی یا ردیفی انجام می شود. 
انتقال نامناسب آب از منبع تا مزرعه و توزیع آن در داخل مزرعه از مشکالت عمده 
آبیاری است که امروزه راهکار های مفیدی برای رفع آن ارائه شده است. پژوهش 
های انجام گرفته نشان داده اند بیشترین میزان هدر رفت آب در بخش کشاورزی 

در نهرها و کانال های سنتی صورت می پذیرد.

مقایسۀ متوسط راندمان کاربرد آب آبیاری در سامانه های مختلف آبیاری در کشور
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آبیاری سطحی

روش های اصالح بهبود سامانه های آبیاری سطحی به طور عمده مدیریتی بوده و با 
هزینه کم و در مدت زمان کوتاه قابل اجرا است. 

هرچند بهبود مدیریت آبیاری در سامانه های آبیاری تحت فشار آسان تر و بهتر از 
روش سطحی است اما با توجه به هزینه زیاد سامانه های آبیاری تحت فشار اصالح 
آبیاری  با اصالح  است.  اجتناب ناپذیر  و  امری ضروری  آبیاری سطحی  روش های 
سطحی به روش های مختلف مانند تسطیح اراضی، انتخاب روش آبیاری سطحی 
مناسب متناسب با شرایط و تجهیزات و... می تواند 30 تا 40 درصد در مصرف آب 

صرفه جویی و به همین میزان بازده آب آبیاری را افزایش دهد. 

برخی از روش های ساده کم هزینه و کاربردی برای بهبود آبیاری سطحی و 
افزایش کارایی مصرف آب

  توسعه سامانه های آبیاری کم فشار)هیدروفلوم(: به کارگیری سیستم های 
آبیاری کم فشار یکی از راهکار های مؤثر و اقتصادی برای جلوگیری از هدر رفت 
آب، پخش یکنواخت و کنترل شده آب در مزرعه و استفاده بهینه از آب آبیاری 
است. استفاده از هیدروفلوم در مناطقی که از نظر شرایط احداث کانال های آبیاری 
با مشکالتی مانند کیفیت نامناسب خاک برای احداث کانال مواجه بوده و همچنین 
نند وزش  )ما ه ای  قطر  و  بارانی  آبیاری  اجرای سامانه  برای  مناسب  نا در شرایط 
شدید باد، تبخیر زیاد و شوری باالی آب( از توجیه باالیی برخوردار است. بررسی 
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نتایج تحقیقات انجام شده نشان می دهد این روش موجب صرفه جویی در مصرف 
آب و انرژی تا حدود 30 درصد، صرفه جویی در مصرف کود حدود 30 درصد، 
تا حدود  افزایش عملکرد  صرفه جویی در هزینه های کارگری حدود 40 درصد، 
10 درصد، کاهش مصرف علف کش و استفاده راحتتر از ماشین های کشاورزی 

می شود.
امکانات می تواند جایگزین  این روش در صورت کمبود    آب گیری با سیفون: 
ساده  کاربرد  شامل  روش  این  این  مزایای  باشد.  فشار  کم  آبیاری  برای  خوبی 
تمام  در  آب  یکسان  و پخش  و شستشوی خاک  تخریب  از  ارزان، جلوگیری  و 

ردیف های مزرعه است. 
  تسطیح و قطعه بندی زمین زراعی: با تسطیح و قطعه بندی مناسب با توجه به 

شرایط )شیب زمین، بافت خاک و...(، احداث کانال های داخل مزرعه و یکپارچه سازی 
زمین های زراعی می توان عملکرد محصول و کارایی مصرف آب را افزایش داد.

  رژیم کاهش آبیاری: در روش های آبیاری سطحی با انتهای باز، معموالً حجم 
زیادی از آب به ویژه در زمین های شیب دار به صورت رواناب از انتهای زمین خارج 
و به هدر می رود. یکی از روش های مدیریتی برای کنترل و کاهش رواناب سطحی 
در این سامانه، رژیم کاهش جریان است. بدین ترتیب که ابتدا با شدت جریان های 
نزدیک به بیشترین دبی غیرفرسایشی )با توجه به بافت خاک و شیب زمین( آبیاری 
را آغاز و پس از رسیدن جریان به نزدیک انتهای مزرعه، دبی ورودی به نصف مقدار 
اولیه کاهش و تا پایان زمان آبیاری از آن دبی استفاده خواهد شد. این روش در 
همه روش های آبیاری سطحی قابل اجراست و تا حدود 20 درصد هدر رفت آب 

را کاهش می دهد.
  کم آبیاری: در مناطقی که با خشکسالی بیشتری روبه رو هستند می توان با اجرای 
کم آبیاری تنظیم شده در برنامه آبیاری، کمترین تنش آبی را اعمال نمود. آبیاری 
یک در میان جویچه ای از جمله روش های کاربردی در زمینه کم آبیاری است که 
نتایج رضایت بخشی را در محصوالت ردیفی از جمله ذرت، سیب زمینی، چغندر 
قند، پنبه و حتی گندم به دنبال داشته است. این روش برای جلوگیری از نفوذ عمقی 
بیش از حد به کار می رود و می توان با این روش 30 تا 40 درصد از مصرف آب 

صرفه جویی کرد.
شما هنرآموزان می توانید با به کارگیری عملی نمونه هایی از این قبیل با توجه به شرایط 
منطقه خود در افزایش توانمندی های هنرجویان )بهره برداران آینده کشاورزی( برای 

حفاظت آب و خاک در کشور نقش به سزایی ایفا نمایید. 
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تعیین زمان آبیاری تشت تبخیر
برای تعیین زمان آبیاری)مثاًل گندم( ابتدا تشت تبخیر در کنار مزرعه نصب شود. 
در داخل تشت تا ارتفاع حدود 20 سانتیمتر آب ریخته شود )5 سانتیمتراز لبه 

باالیی تشت به خاطر احتمال بارندگی خالی باشد(. یک منفذ در کف استوانه کوچک 
وجود دارد که سبب می شود ارتفاع داخل این استوانه و تشتک به یک اندازه شود. 
اندازه گیری ها از داخل استوانه کوچک انجام می شود تا تأثیر عوامل بیرونی مانند 
وزش باد کمتر سبب نوسانات سطح آب شود. برای تعیین زمان آبیاری روی استوانه 
کوچک سه عالمت به رنگ های مختلف زده می شود. از باال اولین رنگ )آبی( نشانه 
ارتفاع آب در روز اول و بی نیازی گیاه به آب است. دومین عالمت )زرد( و سومین 
عالمت )قرمز( که پس از تبخیر آب چند روز متوالی پایین تر از اولین عالمت است، 
نشانه زمان آبیاری با توجه به شرایط محیطی و نیاز گیاه است. برای سادگی کاربرد 
و استفاده از تشت تبخیر در برنامه ریزی آبیاری همین سه عالمت کافی است. به 
هنرجویان آموزش دهید که گیاه )مثاًل گندم( در تمام دوره رشد به مقدار مساوی 
آب نیاز ندارد. اگر هوا گرم شد مثاًل در فروردین و اردیبهشت و نیز هنگامی که 
گندم در مرحله گل دهی است باید زودتر آبیاری کند )تبخیر تجمعی کمتر با رنگ 
زرد( در مقابل در ابتدای رشد مثاًل آذر و بهمن و اسفند نیاز آبی گندم کمتر است، 
پس می توان فاصله آبیاری را بیشتر درنظر گرفت )تبخیر تجمعی بیشتر یعنی رنگ 
قرمز(. البته میزان تجمعی تبخیر برای آبیاری هر گیاه با توجه به شرایط و نیاز آبی 

گیاه توسط پژوهشگران تعیین می گردد. 

تشت تبخیر و اجزای آن )تشت، استوانه کوچک درون تشت و پیمانه( 
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راهنمای آموزش مرحله کاری : تعیین زمان آبیاری

گام اول: مرحله کاری را به دقت مطالعه کنید. از متن محتوا، تمامی فعالیت ها را 
مشخص کنید. نیازها یا امکانات ضروری برای انجام فعالیت ها را در نمون برگ ها درج 
کنید )نمون برگ  های 3ـ1(. نمون برگ ها را پس از کامل کردن به تأیید شورای فنی 

هنرستان برسانید. هماهنگی  های الزم را برای تهیه به موقع آنها به عمل آورید.

نمون برگ 1ـ لیست ابزار، وسایل، تجهیزات و ماشین  های موردنیاز برای مرحله کاری 
تعیین زمان آبیاری

نام وسیله/ردیف
نام وسیله/ردیفتعدادمشخصاتابزار/ ماشین

تعدادمشخصاتابزار/ ماشین

........................................................................تشت تبخیر1

000....................................................................................

در تاریخ..../..../..... هماهنگی  های الزم انجام شد تا عملیات در تاریخ....../...../..... انجام شود.

نمون برگ 2ـ لیست انواع فضاهای موردنیاز برای مرحله کاری تعیین زمان آبیاری

نوع فضای ردیف
ویژگی ها )امکانات، هدف )منظور(موردنیاز

مدت موردنیازوسعت..(

1................................................

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

000................................................

در تاریخ..../..../..... هماهنگی  های الزم انجام شد تا عملیات در تاریخ....../...../..... انجام شود.

نمون برگ 3ـ لیست انواع مواد موردنیاز برای مرحله کاری تعیین زمان آبیاری

مقدارمشخصاتهدف )منظور(نوع مادهردیف

1

000

در تاریخ..../..../..... هماهنگی  های الزم انجام شد تا عملیات در تاریخ....../...../..... انجام شود.
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گام دوم: طرح درس روزانه را بر اساس شرایط اقلیمی و واقعیت ها و امکانات منطقه 
برای این مرحله کاری تنظیم کنید. )نمون برگ4(

نمون برگ4ـ طرح درس روزانه)یا برای تدریس مرحله کاری.......(

مشخصات کلی
نام و نام خانوادگی طراح:                                 مرحله کاری: 

نام درس:                      پایه تحصیلی:             زمان تدریس:     دقیقه  
نام هنرستان:                                                تاریخ تدریس:             شماره جلسه: 

ایجاد توانایی در: هدف کلی درس

اهداف جزئی و رفتاری
 انتظار می رود هنرجویان در پایان این درس بتوانند:1ـ 

 

روش تدریس: 
همیاری ازنوع تیمی و.........

چیدمان کالس یا نوبت بندی در عملیات: 
...................................

پیش تر تهیه و هماهنگی شده است و به طور خاص هماهنگی برای: موارد نیا ز

 اقدامات قبل از تدریس

پرسش  های ارزشیابی 
تشخیصی:

پرسش  های  انگیزشی 
آغازین در هر مبحث

عناوین محتوای نظری این مرحله کاری عبارت انداز: 1ـ ارائه محتوای نظری

ارزشیابی تکوینی
پرسش های مربوط به محتوای نظری درس در فرایند تدریس: 

انجام فعالیت  های عملی 
عناوین فعالیت  های عملی این مرحله کاری عبارت انداز: 1ـ

ارزشیابی فرایندی 
هریک از فعالیت  های نامبرده در ردیف باال در قالب یک چک لیست تدوین می شود. 

ارزشیابی در ضمن انجام فعالیت ها )فرایندی( انجام می شود. 

جمع بندی وخالصه 
درس
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با توجه به طرح درس و راهبردهای یاددهی ـ یادگیری )پژوهش های طرح شده 
در کتاب، پژوهش های واگذاری در فرایند آموزش، گفتگوها، فکر کنیدها و....( را 
لیست کنید. زمان انجام آنها، مختصری راهنمایی روش انجام، چگونگی ارائه، افراد 

یا کارگروه های مسئول را تعیین نمایید )نمون برگ5(. 

نمون برگ5ـ لیست فعالیت  های یاددهی ـ یادگیری در مرحله کاری ).........(

فرد یا کارگروه هدف یا اهدافعنوان فعالیت
انجام یا مدیریت 

زمان، محل و 
روش ارائه

توضیحات

پژوهش پیرامون: ....

پژوهش پیرامون: ....

پژوهش پیرامون: ....

پژوهش پیرامون: ....

پژوهش پیرامون:
کشاورزان منطقه عملیات این مرحله کاری 

را چگونه انجام می دهند

درک محیط 
واقعی، مقایسه، 

نقد

منابع و رسانه ها درباره محتوی علمی 
این مرحله کاری چه نظری دارند

ایجاد رفتار 
مطالعه وتعمق

گفت وگوها:

سایر راهبردها

هماهنگی الزم برای انجام تحقیق، ارائه 
جلسه  برگزاری  پژوهشی،  یافته های 
فراگیران  تاریخ.........با  در  گفتگو،....... 

شد. انجام  و............ 
ضمناً...................

برای اجرای عملیات، برنامه ریزی کنید به عبارت دیگر مشخص کنید چه عملیاتی 
انجام  بایستی  و در کجا  به چه مدتی  زمانی  یا کارگروهی در چه  فرد  توسط چه 

شود)نمون برگ6(
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نمون برگ6ـ برنامه اجرایی فعالیت  های مرحله کاری............

زمان و مدت انجام فعالیتمحل انجام فعالیتنام کارگروه )مجری(نام فعالیت

یادداشت ها و یادآوری ها:             
تاریخ تنظیم برنامه../../....

یاد  و  نام  با  را  یا عملی(  )نظری  کاری، کالس  مراحل  تمامی  همانند  گام سوم: 
خداوند کریم شروع کنید. رویکرد های فرهنگی و تقویت باور های دینی و ملی و 
شایستگی  های غیرفنی یا اخالق مدارانه را همانند و حتی مهم تر از شایستگی های 

فنی، مورد توجه قرار دهید. 
  مطابق طرح درس روزانه پیش بروید.

  پیش آموخته های فراگیران در مورد موضوع  های درس را ارزیابی کنید.
  از عنوان قنات استفاده کرده و پیشینه غرورآفرین کشورمان در این زمینه را 

یادآوری نمایید.
  با طرح پرسش های چالشی، اهمیت استفاده بهینه از آب را در شرایط خشکسالی 

فعلی به گفتگو بگذارید.
   بازدیدی در سطح مزرعه داشته باشید و به صورت بالینی نشانه های تشنگی گیاه 

و مزرعه را ارزیابی و آموزش دهید.
   برای اندازه گیری مقدار رطوبت خاک از تجهیزات نوین و رایج با تکرار و تمرین 

استفاده کرده تا کاربرد این تجهیزات برای فراگیران عادی گردد.
ابداعی،  موارد  سایر  و  کتاب  در  شده  ارائه  نمونه  همانند  را  یران  گ فرا یت     خالق

تحریک کنید.
   تعیین نیاز آبی چند گیاه زراعی را در مراحل رشدی مختلف در برنامه کاری قرار دهید. 
اجازه دهید هرچند با اشتباهات جزئی، روش شناسی و انجام محاسبات صورت گیرد.

   برای تعیین دور آبیاری در چند نوع کشتکار رایج منطقه، فعالیت طراحی کنید. 
کشف درصد رطوبت خاک با خصوصیات و ویژگی های مزرعه واحد آموزشی یا 
مزارع مختلف در چندین گیاه زراعی، از اهداف اصلی طرح شما باشد )آموزش 
روش و چگونگی انجام کار، در سایر اهداف قرار خواهند گرفت(. آموزش را به 

محیط مزرعه و تولید، گره بزنید. 



236

   با ارائه داده های فرضی و سپس اندازه گیری داده های واقعی در واحد آموزشی یا 
نقاط نزدیک، تبخیر تعرق را محاسبه  و اندازه گیری نمایید.

   برای محاسبه نیاز آبی گیاه، طرح پرسش نمایید و راهنمایی داشته باشید. به 
ترتیبی آموزش دهید که تعیین زمان و دورآبیاری بر اساس علم و فن گردد نه 

براساس عادت و رسم.
گام چهارم: هرچند در فرایند اجرای فعالیت عملی در قالب چک لیست، ارزشیابی 
انجام می شود اما در پایان مرحله کاری بایستی جمع بندی آن انجام و در فرمت 
مربوطه درج گردد. این ارزشیابی با جمع بندی نتایج چک لیست فعالیت های این 
مرحله انجام می شود یا اینکه افزون بر آنها، یک ارزشیابی نهایی با چک کردن کار 

انجام شده صورت می گیرد. 
   مرحله کاری تعیین زمان آبیاری را ارزشیابی کنید.

ارزشیابی مرحله تعیین زمان آبیاری

مراحل کار
شرایط عملکرد

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

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

تعیین زمان 
آبیاری

مزرعه گیاهان زراعی، کانال 
آب،  انتقال  لوله  های  یا 
آون، تجهیزات تعیین زمان 
فروسرخ،  )دماسنج  آبیاری 
تبخیر(،  تشتک  تانسیومتر، 

ن سیفو

باالتر از حد انتظار

تا  آبیاري  آب  انتقال  روش های  تحلیل 
سطح مزرعه، تعیین درصد رطوبت خاک، 
تعیین زمان آبیاری با استفاده از نشانه هاي 
گیاهي، تعیین زمان آبیاری با استفاده از 
آبیاری  زمان  تعیین  خاکي،  هاي  نشانه 
اثر  از تبخیر و تعرق، تحلیل  استفاده  با 
تعیین زمان مناسب و مقدار آب آبیاری در 

استفاده بهینه از آب آبیاری

3

در حد انتظار

آبیاري  آب  انتقال  روش های  تحلیل 
رطوبت  درصد  تعیین  مزرعه،  سطح  تا 
خاک، تعیین زمان آبیاری با استفاده از 
آبیاری  زمان  تعیین  گیاهي،  نشانه هاي 
با استفاده از نشانه هاي خاکي، تعیین 
زمان آبیاری با استفاده از تبخیر و تعرق

2

1ناتوانی در تعیین زمان آبیاریپایین تر از حد انتظار
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ارزشیابی  در  تعیین شده  های  شاخص  از  استفاده  با  ارزشیابی  تکمیل چک لیست 
مرحله کاری تعیین زمان آبیاری 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 )1، 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 84 درصد نمره دو، بیش از 84 درصد نمره سه(.

نام هنرجو

نمونه چک لیست ارزشیابی شایستگی های فنی مرحله کاری: تعیین زمان آبیاری
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راهنمای آموزش مرحله کاری تعیین روش آبیاري

گام های اول و دوم همانند مرحله تعیین زمان آبیاری با استفاده از نمون برگ های 
)6ـ1( این مرحله، تکمیل و انجام شود. 

گام سوم، شروع به تدریس: همانند تمامی مراحل کاری، کالس )نظری یا عملی( 
را با نام و یاد خداوند کریم شروع کنید. رویکرد های فرهنگی و تقویت باور های دینی 
و ملی و شایستگی  های غیرفنی یا اخالق مدارانه را همانند و حتی مهم تر از شایستگی  

های فنی، موردتوجه قرار دهید. 
   مطابق طرح درس روزانه پیش بروید. نظم همانند مهربانی و دقت، الزمه معلمی است.
   پیش آموخته  های فراگیران را در مورد موضوع  های درس، ارزیابی کنید. حتی 

فرصتی بدهید تا مروری داشته باشند.
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   ضمن اشاره گذرا به روش  های آبیاری سطحی پیش آموخته )کرتی،نشتی، شیاری(، 
روش آبیاری کم فشار یا هیدروفلوم را به بحث بگذارید. 

ارتقای کارایی  یا کلیدواژه »کارایی« استفاده کنید. اهمیت اصالح و     از عنوان 
مصرف آب در کشاورزی را تشریح کنید و روش  های رسیدن به آن را موردبحث 
گروهی قرار دهید. از همین بحث برای تقویت باور های دینی فراگیران و ترویج 

آموزه  های دینی مرتبط استفاده بهینه نمایید.
   بازدیدی در سطح مزارع منطقه برای مشاهده عملکرد هیدروفلوم داشته باشید. 

اگر امکان بازدید نبود با نمایش فیلم و اسالید به این هدف برسید. 
   برای اجزای سیستم آبیاری هیدروفلوم در مزرعه واحد آموزشی به موقع اقدام به 

برنامه ریزی و هماهنگی کنید تا در زمان ارائه درس برای انجام آن توسط فراگیران، 
فعالیت طراحی کنید. 

   خالقیت فراگیران را طبق نمونه ارائه شده در کتاب و سایر موارد ابداعی، تحریک کنید.
   راهبرد »فکر کنید« را مدیریت کنید و اجازه دهید نظرات ارائه و توسط خود یا 

یک فرد یا کارگروهی جمع بندی گردد.
   یک کارگروه را مورد پرسش قرار دهید: به چه روش  هایی می توان کارایی مصرف 
افزایش داد؟ طبق طرح درس فرصتی برای مطالعه  آبیاری سطحی را  آب در 
دقیق متن، مطالعه منابع، جمع آوری تصاویر آرشیوی یا زنده،... و ارائه پاسخ خود 
به کالس درنظر بگیرید. یادآور شوید که باید بتوانند پاسخگوی کالس هم با ارائه 

مدارک علمی و تصاویر هم به صورت شبیه سازی باشند.
آبیاری  بهترین روش  انتخاب  برای  قرار دهید:  را مورد پرسش     یک کارگروه دیگر 
سطحی توجه به چه عواملی ضروری است؟ طبق طرح درس فرصتی برای مطالعه 
دقیق متن، مطالعه منابع، جمع آوری تصاویر آرشیوی یا زنده،... و ارائه پاسخ خود 
به کالس در نظر بگیرید. یادآور شوید که باید بتوانند در هریک از عوامل مؤثر، هم 

با ارائه مدارک علمی و تصاویر هم به صورت شبیه سازی پاسخگوی کالس باشند.
   به تمام کار گروه ها مأموریت دهید: با توجه به امکانات، شرایط مزرعه )بافت خاک، 
.، روش پیشنهادی خود  شیب زمین، نوع گیاه و...(، گزارش تحقیقات گروه ها..

برای آبیاری سطحی گیاهA در منطقه خود را با اثبات دالیل تعیین کنید.

گام چهارم، ارزشیابی: نوع فعالیت این ارزشیابی به ترتیبی است که شما می توانید 
فراگیران،  کارپوشه  کردن  لحاظ  د.  باشی داشته  محوری  نتیجه  یا  یی  نها ی  ارزشیاب
در  را  و....  تکالیف  موقع  به  انجام  گفتگوها،  در  ها، مشارکت جویی  ژوهش  پ رش  گزا

سنجش فراگیران درنظر داشته باشید. 
   مرحله کاری تعیین روش آبیاری را ارزشیابی کنید.
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ارزشیابی مرحله تعیین روش آبیاري

مراحل کار
شرایط عملکرد

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

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

تعیین روش 
آبیاري

مزرعه گیاهان زراعی، 
تجهیزات و امکانات آبیاری 
سطحی )لوله هیدروفلوم، 

سیفون و...(

باالتر از حد انتظار

تحلیل شکل مزرعه، تعیین شیب زمین، 
زمان  مدت  تعیین  خاک،  بافت  تعیین 
آبیاري، مقدار آب آبیاري، تعیین تجهیزات 
و امکانات الزم، تعیین حساسیت گیاه به 
مصرف  کارایی  افزایش  تحلیل  ماندابی، 
آب در روش های آبیاری سطحی، تحلیل 
مقایسه ای کارایی مصرف آب در روش های 

مختلف آبیاری سطحی

3

در حد انتظار

تحلیل شکل مزرعه، تعیین شیب زمین، 
مدت زمان  تعیین  خاک،  بافت  تعیین 
آبیاري، مقدار آب آبیاري، تعیین تجهیزات 
و امکانات الزم، تعیین حساسیت گیاه به 
ماندابی، تحلیل افزایش کارایی مصرف آب 

در روش های آبیاری سطحی

2

1انتخاب روش نامناسب آبیاری پایین تر از حد انتظار

تکمیل چک لیست ارزشیابی با استفاده از شاخص های تعیین شده در ارزشیابی مرحله 
کاری تعیین روش آبیاری 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 )1، 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 84 

درصد نمره دو، بیش از 84 درصد نمره سه(.
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نام هنرجو

نمونه چک لیست ارزشیابی شایستگی های فنی مرحله کاری: تعیین روش آبیاري
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راهنمای آموزش مرحله کاری : انجام آبیاري

گام های اول و دوم همانند مرحله تعیین زمان آبیاری با استفاده از نمون برگ های 
)6ـ1( این مرحله، تکمیل و انجام شود. 

گام سوم، شروع به تدریس: همانند تمامی مراحل کاری، کالس را با نام و یاد 
خداوند کریم شروع کنید. رویکرد های فرهنگی و تقویت باور های دینی و ملی و 
شایستگی  های غیر فنی یا اخالق مدارانه مانند رعایت نوبت، مراقبت از هدر رفت 
آب، رعایت طول مدت آبیاری را همانند و حتی مهم تر از شایستگی  های فنی )مانند 
پراکنش  بودن سرعت جریان آب، عدم فرسایش،  آبیاری کامل مزرعه، مطلوب 

یکنواخت آب در سطح، نفوذ متعادل آب در عمق و...(، موردتوجه قرار دهید. 

گام چهارم، ارزشیابی: نوع فعالیت این ارزشیابی به ترتیبی است که شما بایستی هم 
ارزشیابی فرایندی )ضمن آبیاری( و هم ارزشیابی نهایی یا نتیجه محوری )وضعیت 

زمین پس از آبیاری( داشته باشید. 
   مرحله کاری انجام آبیاري سطحی را ارزشیابی کنید.
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ارزشیابی مرحله انجام آبیاري سطحی

مراحل کار
شرایط عملکرد

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

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

انجام آبیاري 
سطحی

مزرعه، تجهیزات 
آبیاری متناسب با 

روش انتخابی

باالتر از حد انتظار

آبیاري  واحدهاي  تعداد  کردن  تعیین 
انتقال  )کرت، نوار، شیار(، گوشه بندی، 
آب از نهر اصلي به نهرهای فرعي، توزیع 
آب در واحدها، تنظیم سرعت حرکت 
آب، هدایت یکنواخت آب مزرعه با روش 
راهکارهای  به کارگیری  تعیین شده، 
مناسب برای جلوگیری از هدر رفت آب، 
قطع به موقع آب، استدالل راهکارهای به 
کار  رفته برای جلوگیری از هدر رفت آب

3

در حد انتظار

آبیاري  واحدهاي  تعداد  کردن  تعیین 
)کرت، نوار، شیار(، گوشه بندی، انتقال 
فرعي،  نهرهای  به  اصلي  نهر  از  آب 
تنظیم سرعت  واحدها،  در  آب  توزیع 
آب  یکنواخت  هدایت  آب،  حرکت 
مزرعه با روش تعیین شده، به کارگیری 
راهکارهای مناسب برای جلوگیری از 

هدر رفت آب، قطع به موقع آب

2

با پایین تر از حد انتظار همراه  مزرعه  غیریکنواخت  آبیاری 
آب رفت  1هدر 

تکمیل چک لیست ارزشیابی با استفاده از شاخص های تعیین شده در ارزشیابی مرحله 
کاری انجام آبیاری سطحی صورت می گیرد. توجه به این نکته بسیار مهم است که هر 
چه موارد سنجش در چک لیست ریزتر باشد ارزشیابی دقیق تر خواهد بود. همچنین 
با مشخص شدن درصد  سطح نمره ارزشیابی )1، 2 و یا 3( در هر مرحله کاری، 
درستی انجام کار طبق چک لیست تعیین می شود )کمتر از 60 درصد نمره یک، از 

60 درصد تا 84 درصد نمره دو، بیش از 84 درصد نمره سه(.
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نام هنرجو

نمونه چک لیست ارزشیابی شایستگی های فنی مرحله کاری: انجام آبیاري سطحی
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ارزشیابی شایستگی آبیاری سطحی

شرح کار:
1ـ عملیات قبل از آبیاري 2ـ تعیین زمان آبیاری 3ـ تعیین روش آبیاري سطحي 4ـ انجام عملیات آبیاري 

استاندارد عملکرد: 
پس از تعیین زمان و دور آبیاری با استفاده از روش مناسب آبیاري سطحي 2 هکتار زمین زراعي را آبیاري نمایند.

شاخص ها:
1ـ تعیین منبع آب آبیاري، روش انتقال آب آبیاري تا سطح مزرعه، روش توزیع آب آبیاري در مزرعه، تعیین درصد رطوبت خاک

2ـ تعیین مراحل حساس گیاه به خشکی، تعیین زمان آبیاری با استفاده از نشانه هاي گیاهي، تعیین زمان آبیاری با استفاده از 
نشانه هاي خاکي، تعیین زمان آبیاری با استفاده از تبخیر و تعرق

3ـ تعیین تجهیزات و امکانات الزم، تعیین حساسیت گیاه به ماندابی، تحلیل افزایش کارایی مصرف آب در روش های آبیاری سطحی، تعیین 
بافت خاک، تعییین شیب زمین، شکل مزرعه، مقدار آب آبیاري، سرعت آب

4ـ تعیین کردن تعداد واحدهاي آبیاري )کرت، نوار، شیار(، گوشه بندي، انتقال آب از نهر اصلي به نهرهاي فرعي، توزیع آب در 
واحدها، بررسي جریان آب در واحدها، قطع آب در واحدهاي آبیاري 

شرایط انجام کار:
2 هکتار محصول زراعی با شرایط آبیاری سطحی براي 16 نفر 

ابزار و تجهیزات:  
 تراکتور، مرزبند، لوله هاي هیدروفلوم، تشتک تبخیر، تانسیومتر، دماسنج فرو سرخ، آون، سیفون، مواد مصرفي و ملزومات کار

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

1تعیین زمان آبیاری1

1تعیین روش آبیاري2

2انجام آبیاري3

شایستگی  های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی 
و  نکات زیست محیطی  ایمنی کار و رعایت  لوازم  از  استفاده  ا  ب و نگرش: 
به روش سطحی  را  مزرعه  آبیاری  از آب  بهینه  استفاده  نظر گرفتن  در  با 

د. دهی انجام 

2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.
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آبیاری قطره ای نوار تیپ

در بخش کشاورزی، مدیریت آبیاری مزارع و استفاده از روش های آبیاری با بازده 
این روش ها  از  پایدار بسیار ضروری است. یکی  تولید  افزایش  برای  باالتر  آبیاری 

آبیاری قطره ای نواری است.
در سال 1986 برای اولین بار در جزایر هاوایی و درکشت نیشکر آبیاری قطره ای 
)تیپ( مورداستفاده قرار گرفت و در ایران نیز اولین بار در سال 1376 به عنوان 

لوله های آبیاری قطره ای نواری معرفی شد.
این نوارها از نوعی پلیمر خاص ساخته شده اند که با وجود ضخامت کم، در مقابل اشعه 
خورشید، تغییرات درجه حرارت و دما و بسیاری از امالح موجود در خاک و مواد شیمیایی 
مقاوم هستند. این نوارها دارای جنسی نرم و کامالً انعطاف پذیر هستند که هنگام ورود 

آب به آن پرشده و پس از پایان آبیاری، دوباره نوار تیپ به صورت مسطح درمی آید.

انواع نوار تیب و کاربرد آنها
نوارهای تیپ به دو صورت درزدار)زیپی( و پالک دار وجود دارند که آبدهی هر متر آن 
2/1 تا 5/3 لیتر در ساعت است. روش آبیاری تیپ در زمین های تا شیب 75   درصد 

قابل اجراست.
قطره چکان ها در نوع پالک دار در وسط و در نوع زیپ دار در بغل لوله یا نوار تیپ 
میزان  و  است  کمتر  گرفتگی  پالک دار  نوع  در  دلیل  همین  به  است.  قرارگرفته 
تراوش آب در آن یکنواخت تر است. در نوع زیپی باال رفتن فشار موجب باز شدن 
قطره چکان شده و درنتیجه آب با دبی بیشتری وارد زمین می شود. نوار تیپ درزدار 
قطره چکان ندارد و به جای آن مسیری زیگزاگی )زیپ مانند( روی آن وجود دارد 

که فشار آب را کاهش می دهد و قطرات آب از آن خارج می شوند.
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باید توجه کرد که شیب قطره چکان زیپ جهت دار بوده و جهت ناودان در اراضی 
باید به طرف باال تنظیم شود، اما در نوع پالک دار، ابتدا قطره چکان ها به صورت مجزا 

تولیدشده و در زمان تولید نوار تیپ به آن اضافه می شود.
در زمین هایی که دارای شیب باال هستند باید از قطره چکان های پالک دار استفاده کنیم.

     نوار آبیاری درزدارنوار آبیاری پالك دار

خالصه اصول حاکم بر الگوی کشت پیشنهادی تا افق 1405 )معاونت امور زراعی 
وزارت جهاد کشاورزی تیرماه 97(

آبیاری میکرو:
برش سالیانه آبیاری میکرو )تیپ(برای محصوالت سبزی و صیفی در برنامه ششم)هکتار(

نام محصولردیف
سال

جمع
13961397139813991400

27515385721888521030534511پیاز1

586813583246353618250498130766سیب زمینی2

2900639511063203612799068709گوجه فرنگی3

2926841519282275383680994971هندوانه4

148544927103127952108846963خربزه5

206548248496131872011848689خیار6

6792479476984791424030648سایر جالیز7

879015814214902621030758103062سایر سبزی ها8

2746461387104056153605211806558318جمع
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راهنمای آموزش مرحله کاری : استقرار 
نوار تیپ در مزرعه

توصیه های کاربردی به هنرجویان قبل از استقرار نوار های تیپ
از مهم ترین مراحل اجرای سامانه آبیاری نوار تیپ نصب نوارها می باشد، زیرا عدم 
وارد  نهایت کشاورزان  در  و  به گیاهان  فراوانی  ا، خسارات  نواره به کارگیری صحیح 
می سازد. نگهداری، حمل و نقل، انبارداری و نصب و محافظت از این نوارها بسیار مهم 
است و این نوارها به خاطر ضخامت و قطر کم منافذ خروجی آب، نسبت به فشارها و 
تنش های محیطی همچون کشیدگی در مواقع حمل یا نصب و همچنین بریدگی در 
هنگام برخورد با اشیا تیز و نور آفتاب بسیار حساس می باشند، نصب نوارهای آبیاری به 
دو روش دستی و مکانیزه امکان پذیر می باشد. الزم به ذکر است که تحت هیچ شرایطی 
نباید نوارها را برروی زمین کشید و یا تحت نیروی کشش پهن کرد. به همین خاطر 
کالف نوار باید روی دستگاه ساده ای که محور آن از دوطرف متصل به بلبرینگ بوده و 

به راحتی می چرخد، قرار گرفته و توسط دست یا به صورت مکانیزه نصب شود. 
پس از نصب لوله های تیپ در مزرعه و در آبیاری های اولیه با این سیستم )تا قبل از 
توسعه گیاه در سطح خاک مزرعه( ضروری است که کشاورزان محترم دقت و توجه 
بیشتری به سیستم تیپ مزرعه خود داشته تا از کارکرد مناسب آن مطمئن شوند، 
چرا که پس از استقرار گیاه و افزایش سطح سبز مزرعه، بازدید از نوارهای تیپ دشوار 
خواهد بود. توجه به فاصله بین نوارهای تیپ و عدم جابه جایی آنها توسط باد، توجه به 
سمت قرارگیری لوله های تیپ برروی خاک به طوری که قطره چکان در بخش زیرین 
لوله قرار گیرند و همچنین توجه به بست های ابتدایی برای رفع نشت آب از این محل ها 
از جمله مواردی است که باید توسط کشاورزان بازرسی شده و مورد اصالح قرار گیرند. 

گام  های اول و دوم را با پر کردن نمون برگ  ها همانند واحد های یادگیری قبلی 
)واحد یادگیری آبیاری سطحی با استفاده از نمون برگ های6ـ1( برای این مرحله 

کاری، بردارید. به تأیید برسانید و هماهنگی  های الزم را انجام دهید. 
گام سوم، شروع تدریس: همانند تمامی مراحل کاری، کالس )نظری یا عملی( 
را با نام و یاد خداوند کریم شروع کنید. رویکردهای فرهنگی و تقویت باورهای 
دینی و ملی و شایستگی های غیر فنی یا اخالق مدارانه را همانند و حتی مهم تر از 

شایستگی های فنی، موردتوجه قرار دهید. 
   نمایش دهید: مجموعه ای از تصاویر و ترجیحاً فیلمی از سامانه آبیاری قطره ای
   ارزیابی کنید: پیش آموخته های فراگیران در مورد ضرورت و اهمیت آبیاري قطره ای

   افق دید فراگیران را گسترش دهید: آینده آبیاری، نقش مصرف بهینه، روش های 
نوین،...
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   تکلیف کنید: کارگروهی سامانه آبیاری قطره ای طراحی کند )همانند شکل شماره)2( 
این مرحله کاری. البته با ریزه کاری  های بیشتر و نسبتاً دقیق تر(

   مأموریت دهید: کارگروهی انواع روش  های آبیاری را تحقیق و با شرح و تصویر 
در تاریخ....... گزارش دهد.

   راهبرد پژوهش را مدیریت کنید: با طرح در کالس یا واگذاری به یک کارگروه
   پرسش کنید: مزیت  های آبیاری موضعی )قطره ای( چیست؟ اجاره دهید یکی از 
فراگیران یا کارگروهی مدیریت جلسه بحث را به عهده بگیرد. فرد یا گروه مسئول 
بایستی چرایی و چگونگی واپرسی و با استدالل رد یا قبول کند. شما ناظر باشید 

و صرفاً از بدآموزی پیشگیری کنید.
   تکلیف کنید: نوار تیپ چیست؟ یک کارگروه را مکلف به جمع آوری تمامی اطالعات 
)ساختار، انواع، قیمت روز....، ضمناً زمان ارائه تکلیف یا تحقیق را مشخص و برای 

دسترسی به منابع راهنمایی کنید.
   برنامه ریزی کنید: محل، زمان و چگونگی انجام فعالیت استقرار نوارهاي آبیاري )تیپ(

   مدیریت کنید: مستقر کردن نوار تیپ 
گام چهارم، ارزشیابی: در فرایند اجرای فعالیت عملی مستقر کردن نوار تیپ در قالب 
چک لیست، ارزشیابی انجام شود. در پایان مرحله کاری نیز می توانید یک ارزشیابی 
کارگروه  است که تک تک  بدیهی  گیرد.  انجام شده،صورت  کار  با چک کردن  نهایی 

بایستی عملیات را به طور اجرای مستقل انجام داده و مورد ارزشیابی قرار گیرند.

ارزشیابی مرحله استقرار نوار تیپ در مزرعه

مراحل کار
شرایط عملکرد

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

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

استقرار نوار تیپ 
در مزرعه

مزرعه، نوار تیپ، لوله  های 
جانبی، دریل، بست، 
شبکه آبیاری مجهز به 

تانک کود

باالتر از حد انتظار

تعیین منبع آب آبیاري، پهن کردن 
نوار های تیپ روي سطح خاک، تثبیت 
نوارهاي تیپ با میخ  های پالستیکي، 
اتصال نوار تیپ به لوله اصلي، تحلیل 
فاصله نوارها از ردیف های کاشت و 
اهمیت آن در استفاده بهینه از آب

3

در حد انتظار

آبیاري، پهن کردن  تعیین منبع آب 
نوار های تیپ روي سطح خاک، تثبیت 
نوار های تیپ با میخ  های پالستیکي، 

اتصال نوار تیپ به لوله اصلي

2

1ناتوانی در استقرار نوار های تیپپایین تر از حد انتظار
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تکمیل چک لیست ارزشیابی با استفاده از شاخص های تعیین شده در ارزشیابی مرحله 
کاری استقرار نوار تیپ در مزرعه صورت می گیرد. توجه به این نکته بسیار مهم است 
که هر چه موارد سنجش در چک لیست ریزتر باشد ارزشیابی دقیق تر خواهد بود. 
همچنین سطح نمره ارزشیابی )1، 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 84 درصد نمره دو، بیش از 84 درصد نمره سه(.

نام 
هنرجو

نمونه چک لیست ارزشیابی شایستگی های فنی مرحله کاری: استقرار نوار تیپ در مزرعه

ره
 نم

3 
 از

نی
ی ف

تگ
س

شای
ج 

تای
ن

ري
بیا

ب آ
ع آ

منب
ن 

عیی
ت

پ 
 تی

ای
ر ه

نوا
ن 

رد
ن ک

په
ك

خا
ح 

ط س
ي 

رو

 با 
پ

 تی
اي

ره
نوا

ت 
ثبی

ت
کي

ستی
پال

ی 
ها

خ  
می

له 
ه لو

پ ب
 تی

وار
ل ن

صا
ات

لي
اص

کوروش

بهروز

پویان 

........

مالحظات نگهداری و اجرای سیستم آبیاری 
نوار تیپ در مزرعه 

پس از نصب لوله های تیپ در مزرعه و در آبیاری های اولیه با این سیستم )تا قبل از 
توسعه گیاه در سطح خاک مزرعه( ضروری است که کشاورزان محترم دقت و توجه 
بیشتری به سیستم تیپ مزرعه خود داشته تا از کارکرد مناسب آن مطمئن شوند، 
چرا که پس از استقرار گیاه و افزایش سطح سبز مزرعه، بازدید از نوارهای تیپ 
دشوار خواهد بود. توجه به فاصله بین نوارهای تیپ و عدم جابه جایی آنها توسط 
باد، توجه به سمت قرارگیری لوله های تیپ برروی خاک به طوری که قطره چکان ها 
در بخش زیرین لوله قرار گیرند و همچنین توجه به بست های ابتدایی برای رفع 
نشت آب از این محل ها از جمله مواردی است که باید توسط کشاورزان بازرسی 

شده و مورد اصالح قرار گیرند. 
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راهنمای آموزش مرحله کاری : راه اندازی، سرویس 
و نگهداری سیستم آبیاری نواری تیپ

گام  های اول و دوم را با پرکردن نمون برگ  هایی همانند واحد های یادگیری قبلی 
)واحد یادگیری آبیاری سطحی با استفاده از نمون برگ های6ـ1( برای این مرحله 

کاری، بردارید، به تأیید برسانید و هماهنگی  های الزم را انجام دهید. 
گام سوم، شروع تدریس: 

   کالس را بانام و یاد خداوند کریم شروع کنید. 
   نمایش دهید: تصاویر یا اسالید های مربوطه به سامانه و به ویژه حاصل پژوهش کار 

گروه در مرحله کاری پیشین
   ارزیابی کنید: پیش آموخته  های فراگیران در مورد اجزای یک سامانه آبیاری

   بسنجید: با اشاره به یک جزء یا نمایش یک جزء، عملکرد آن را از فراگیران به صورت 
فردی یا کارگروهی مورد پرس وجو و سنجش قرار دهید.

   بازدید و مصداق یابی: با فراگیران یک سامانه آبیاری قطره ای را بازدید کنید و 
از هر کارگروه بخواهید به طور مستقل اجزای سامانه، عملکرد هر جزء را توضیح 

دهد. این عملیات را برای گروه  های دیگر تکرار کنید.
   جلسه تشکیل دهید: با دعوت از کشاورزان باسابقه در استفاده از سامانه آبیاری 
تحت فشار و سایر افراد بااطالع و حضور فراگیران جلسه پرسش و پاسخ تشکیل 

دهید. پرسش  هایی چون:
   معایب و مشکالت سامانه

   آسیب شناسی اجزاء
   اقدامات مراقبتی 

   سرویس  های ضروری در فصل بیکار و فعال
   توصیه  های ایمنی

   هدایت، نظارت و ارزشیابی کنید: فعالیت آماده به کار کردن سامانه آبیاری 
موضعی نواری 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.

   هدایت، نظارت و ارزشیابی کنید: فعالیت راه اندازی شبکه آبیاری تحت فشار )نوار 
تیپ( 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.
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   تکلیف کنید: یک سامانه آبیاری قطره ای از نوع موضعی نواری نیاز به چه سرویس ها 
و اقدامات مراقبتی دارد؟

یادآور شوید که کارگروه بایستی تمامی سرویس ها و اقدامات مراقبتی را از منابع 
علمی، کاربردی و اجرایی با شرح، تصویر و فیلم )ترجیحاً تهیه شده توسط کارگروه و 
در شرایط خاص به صورت آرشیوی( تهیه کند. یافته ها بایستی عماًل توسط کارگروه 

ارائه و اجرا شود.
   هدایت، نظارت و ارزشیابی کنید: فعالیت سرویس و نگهداری سیستم آبیاری 
قطره ای نواری 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.

   نمایش دهید: اجزای هیدروسیلکون، نقش و عملکرد هر جزء را به وسیله عکس، 
فیلم، برش ها و... نمایش دهید.

   هدایت، نظارت و ارزشیابی کنید: فعالیت سرویس و نگهداری هیدروسیکلون 
در سیستم آبیاری قطره ای نواری 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.
   نمایش دهید: صافی شن، ساختمان، نقش و عملکرد هر جزء را به وسیله عکس، 

فیلم، برش ها و... نمایش دهید.
   هدایت، نظارت و ارزشیابی کنید: فعالیت سرویس و نگهداری صافی شن در 
سیستم آبیاری قطره ای نواری 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.
   نمایش دهید: صافي توری یا دیسکی، ساختمان، نقش و عملکرد هر جزء را 

به وسیله عکس، فیلم، برش ها و... نمایش دهید.
   هدایت، نظارت و ارزشیابی کنید: فعالیت سرویس و نگهداری صافي توری یا 
دیسکی در سیستم آبیاری قطره ایـ  نواری 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.
   مأموریت دهید: کارگروهی انواع قطعات یا لوازم یدکی رایج )پرمصرف( در سامانه 
آبیاری موضعی نواری را مشخص و قیمت روز آن را حداقل از 3 مرکز عمده تهیه 

و توزیع، استعالم نمایید.
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   گام چهارم، ارزشیابی: درضمن اجرای فعالیت های این مرحله، در قالب چک لیست، 
ارزشیابی های متعددی انجام شد. در پایان مرحله کاری نیز می توانید یک ارزشیابی 
نهایی با چک کردن کامل کارکرد و سرویس سامانه انجام دهید. بدیهی است که 
تک تک کارگروه بایستی عملیات را به طور اجرای مستقل انجام داده و کارپوشه آنها 

در سنجش نهایی، مالک قرار گیرد.

ارزشیابی مرحله راه اندازی، سرویس و نگهداری سیستم آبیاری نواری تیپ

مراحل کار
شرایط عملکرد

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

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

راه اندازی، سرویس 
و نگهداری سیستم 
آبیاری نواری تیپ

مزرعه، سیستم آبیاری، 
جعبه ابزار مکانیکی 

باالتر از حد انتظار

بررسي اجزاي سیستم آبیاري و رفع 
حوضچه،  آب  سطح  بررسي  عیوب، 
شبکه  راه اندازی  صافي ها،  بررسي 
آبیاري نوار تیپ، سرویس و نگهداری 
نگهداری  و  سرویس  هیدروسیکلون، 

شن صافی 

3

در حد انتظار

بررسي اجزاي سیستم آبیاري و رفع 
حوضچه،  آب  سطح  بررسي  عیوب، 
شبکه  راه اندازی  صافي ها،  بررسي 

تیپ نوار  آبیاري 

2

آبیاری پایین تر از حد انتظار راه اندازی سیستم  در  ناتوانی 
تیپ 1نوار 

تکمیل چک لیست ارزشیابی با استفاده از شاخص های تعیین شده در ارزشیابی مرحله کاری 
راه اندازی، سرویس و نگهداری سیستم آبیاری نواری تیپ صورت می گیرد. توجه به این 
نکته بسیار مهم است که هر چه موارد سنجش در چک لیست ریزتر باشد ارزشیابی 
دقیق تر خواهد بود. همچنین سطح نمره ارزشیابی )1، 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 84 درصد نمره دو، بیش از 84 درصد نمره سه(.
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نام هنرجو

و  راه اندازی، سرویس  کاری:  مرحله  فنی  های  ارزشیابی شایستگی  نمونه چک لیست 
تیپ  نواری  آبیاری  نگهداری سیستم 
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مواردی که در اجرای آبیاری قطره ای نوار تیپ نباید انجام گیرد.
1 از آب های خیلی سخت و شور استفاده نکنید.

دارای  آب  که  مواردی  در  باشید.  آب  معلق  ذرات  اندازه  و  آلودگی ها  2  مواظب 
آلودگی فیزیکی )ذرات معلق( است. نیاز به فیلتراسیونی است که ذرات بیشتر از 

100 میکرون امکان ورود به شبکه را نداشته باشند.
3 هنگام آبیاری نباید نوار تیپ زاویه دار باشد.

4  نوار تیپ بر روی شیب های باالی 2 درصد نصب نشود. در این گونه مزارع نوار 
در جهت عمود بر شیب نصب شود.

5  در پایان عملیات تزریق کود و سم با آبیاری نوار تیپ آب را سریع قطع نکنید.
6  مواظب فشار آب باشند. حداقل فشار کاری 0/4 اتمسفر و حداکثر فشار کاری 

1 است.
7   نوار تیپ را در پایان فصل کشت در مزرعه به حال خود رها نکنید.

 پهن کردن نوار های تیپ در طول کوتاه سبب افزایش هزینه می شود و پهن کردن توجه
نوار های آبیاری در طول زیاد نیز سبب کاهش یکنواختی آبیاری و در نهایت کاهش 

عملکرد محصول می شود.
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راهنمای آموزش مرحله کاری: اجرای عملیات 
آبیاری و کود دهی در سیستم آبیاری نوار تیپ

گام  های اول و دوم را با پرکردن نمون برگ  هایی همانند واحد های یادگیری قبلی 
)واحد یادگیری آبیاری سطحی با استفاده از نمون برگ های6ـ1( برای این مرحله 

کاری، بردارید به تأیید برسانید و هماهنگی  های الزم را انجام دهید. 
همانند مرحله تعیین زمان آبیاری از واحد یادگیری آبیاری سطحی با استفاده از 

نمون برگ های )6ـ1( این مرحله، تکمیل و انجام شود.
گام سوم، شروع تدریس: 

   کالس را بانام و یاد خداوند کریم شروع کنید. 
   ارزیابی کنید: پیش آموخته  های فراگیران در مورد مقدار آب و مراحل آبیاری 

را ارزیابی کنید. 
   فرصت دهید: برای مرور آموخته  های پیشین و سایر منابع، ارائه یافته در تاریخ............. 

توسط کارگروه............ 
   نمایش دهید: فرمول مقدار آب در هر نوبت آبیاری 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 اندازه گیری برخی از اجزای فرمول  

rz C

a

D (F )
E

− θ

   هدایت، نظارت و ارزشیابی کنید: فراگیران را برای حل مثال طرح شده در 
برای  آموزشی  محتوای  و  تدوینی  درس  طرح  برابر  مشابه،  مثال های  و  کتاب 
رسیدن به شایستگی، هدایت کرده و ضمن حل در جمع، کارگروه ها، نظارت و 

ارزشیابی کنید.
   هدایت، نظارت و ارزشیابی کنید: فعالیت تعیین مقدار آب در هر نوبت آبیاری 
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.
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برای  موردنیاز  آب  مقدار  تعیین  فعالیت  کنید:  ارزشیابی  و  نظارت     هدایت، 
یک هکتار را برحسب مترمکعب را برابر طرح درس تدوینی و محتوای آموزشی 
برای رسیدن به شایستگی، هدایت کرده و ضمن محاسبه و اجرا توسط هریک از 

کارگروه ها به طور مستقل، نظارت و ارزشیابی کنید.
   تکلیف کنید: زمان شروع آبیاری چگونه تعیین می شود؟

یادآور شوید که کارگروه بایستی دستگاه  های اندازه گیری و فرمول  های مربوطه را 
با شرح و تصویر بررسی و زمان ارائه تکلیف را شرح داده و اجرا نماید. یعنی یافته ها 
بایستی عماًل توسط کارگروه با مثالی همانند مثال کتاب و موارد مشابه، ارائه و 

اجرا شود.
   واگذار کنید: پژوهش طرح شده در کتاب را به کارگروه....... واگذار کرده و مقرر 
و  دستگاه  توزیع  و  تهیه  اکز  مر همچنین  و  پژوهش  تاریخ.........نتایج  در  کنید 

استعالم قیمت روز را اعالم نماید.
   هدایت، نظارت و ارزشیابی کنید: فعالیت اجرای عملیات آبیاری را برابر طرح 
درس تدوینی و گام  های اجرایی برای رسیدن به شایستگی، هدایت کرده و ضمن 

اجرا توسط هریک از کارگروه ها به طور مستقل، نظارت و ارزشیابی کنید.
   ارزشیابی تکوینی: آیا خروج آب از تمام قطره چکان ها به یک مقدار انجام می شود؟ 
فرصت دهید و هدایت کنید که برای پاسخ به این پرسش تمامی مزرعه و خروجی ها 

را بررسی کنند. 
   مأموریت دهید: فرایند آبیاری مزرعه را رصد کنند. توزیع سطحی و عمقی آب 

را گزارش کنند. نوبت بعدی آبیاری را با مستندات، اعالم کنند.
   نمایش دهید: مخزن یا تانک کود، اجزای سیستم توزیع کود، نقش و عملکرد 

هر جزء را به وسیله عکس، فیلم، برش ها و... نمایش دهید. 
برای  کارشناسان  با  مشاوره  سامانه،  با  قابل مصرف  های  کود  دهید:نوع     توجه 

تعیین مقدار و زمان مصرف کود، اقدامات سرویس و نگهداری مخزن و... .
   هدایت، نظارت و ارزشیابی کنید: فعالیت توزیع کود به وسیله سیستم آبیاري 
قطره ای را برابر طرح درس تدوینی و گام  های اجرایی برای رسیدن به شایستگی، 
هدایت کرده و ضمن اجرا توسط هریک از کارگروه ها به طور مستقل، نظارت و 

ارزشیابی کنید.
   توجه دهید: آلودگی  های زیست محیطی متأثر از مصرف بی رویه کود های شیمیایی
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   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 توزیع آب، یکنواختی توزیع کود، رویش یکنواخت بوته ها، 
ساماندهی پسماندها، رعایت اصول فنی، زیست محیطی 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.

ارزشیابی مرحله کار اجرای عملیات آبیاری و کود دهی در سیستم آبیاری نوار تیپ

مراحل کار
شرایط عملکرد

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

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

اجرای عملیات 
آبیاری و 

کوددهی در 
سیستم آبیاری 

نوار تیپ

مزرعه، سیستم آبیاری

باالتر از حد انتظار

تعیین مقدار آب در هر نوبت آبیاری، 
تعیین زمان آبیاری، باز کردن تمام 
شیر های ورودي، روشن کردن پمپ 

آب، نظارت بر آبیاري، خاموش 
کردن پمپ آب، کود موردنظر را به 
مقدار توصیه شده در مخزن بریزد، 

کود جامد را با باز کردن شیر ورودی 
در آب حل کند. تنظیم اختالف 

فشار بین دو فشارسنج قبل و بعد از 
مخزن، تجزیه وتحلیل مزایای آبیاری 
به استفاده از نوار تیپ نسبت به انواع 

آبیاری به روش سطحی

3

در حد انتظار

تعیین مقدار آب در هر نوبت آبیاری، 
تعیین زمان آبیاری، باز کردن تمام 
شیر های ورودي، روشن کردن پمپ 
آب، نظارت بر آبیاري، خاموش کردن 
پمپ آب، کود موردنظر را به مقدار 
توصیه شده در مخزن بریزد، کود 

جامد را با باز کردن شیر ورودی در 
آب حل کند. تنظیم اختالف فشار 
بین دو فشارسنج قبل و بعد از مخزن

2

پایین تر از حد 
انتظار

ناتوانی در اجرای آبیاری به روش 
1نوار تیپ
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ارزشیابی  در  تعیین شده  های  شاخص  از  استفاده  با  ارزشیابی  تکمیل چک لیست 
مرحله کاری، اجرای عملیات آبیاری و کود دهی در سیستم آبیاری نوار تیپ 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 )1، 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 84 درصد نمره دو، 

بیش از 84 درصد نمره سه(.

نام هنرجو

نمونه چک لیست ارزشیابی شایستگی های فنی مرحله کاری: اجرای عملیات آبیاری و 
کود دهی در سیستم آبیاری نوار تیپ 
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فصل چهارم : آبیاری سطحی و قطر ه ای نواری

ارزشیابی شایستگی آبیاری قطره ای نوار تیپ

شرح کار:
1ـ استقرار نوار تیپ 2ـ سرویس و راه اندازی سیستم آبیاری نوار تیپ 3ـ  اجراي عملیات آبیاري 4ـ توزیع کود به وسیله سیستم 

آبیاري قطره ای

استاندارد عملکرد: 
نوار های تیپ را در مزرعه مستقر کند. راه اندازی و نگهداری سیستم آبیاری با نوار تیپ را انجام داده و آبیاری 2 هکتار زمین زراعي 

)به ازای 16 هنرجو( را در زمان های تعیین شده انجام دهند. 

شاخص ها:
1ـ تعیین منبع آب آبیاري، پهن کردن نوارهاي تیپ روي سطح خاک، تثبیت نوارهاي تیپ با میخ هاي پالستیکي، اتصال نوار 

تیپ به لوله اصلي
2ـ بررسي اجزاي سیستم آبیاري و رفع عیوب، بررسي سطح آب حوضچه، بررسي صافي ها، راه اندازي شبکه آبیاري نوار تیپ، 

سرویس و نگهداری هیدروسیکلون، سرویس و نگهداری صافی شن
3ـ تعیین مقدار آب در هر نوبت آبیاری، تعیین زمان آبیاری، باز کردن تمام شیرهاي ورودي، روشن کردن پمپ آب، نظارت بر 

آبیاري، خاموش کردن پمپ آب
4ـ کود مورد نظر را به مقدار توصیه شده در مخزن بریزد، کود جامد را با با باز کردن شیر ورودی در آب حل کند.اختالف فشار بین 

دو فشارسنج قبل و بعد از مخزن را با میزان بستن شیر فلکه روی لوله اصلی تنظیم کند.

شرایط انجام کار:
 2 هکتار زمین زراعی مجهز به سیستم آبیاری نوار تیپ براي 16 نفر 

ابزار و تجهیزات:  
نوار تیپ، شبکه آبیاری مجهز به تانک کود

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

1استقرار نوار تیپ در مزرعه1

1راه اندازی، سرویس و نگهداری سیستم آبیاری نوار تیپ2

2اجرای عملیات آبیاری و کوددهی در سیستم آبیاری نوار تیپ3

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی 
و نگرش: با استفاده از لوازم ایمنی کار و رعایت نکات زیست محیطی و 
با درنظر گرفتن استفاده بهینه از آب آبیاری مزرعه را به روش نوار تیپ 

انجام دهید.
2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.
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فصل 5

برداشت گیاهان زراعی )غالت و گیاهان صنعتی(
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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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فصل پنجم : برداشت گیاهان زراعی )غالت و گیاهان صنعتی(

   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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فصل پنجم : برداشت گیاهان زراعی )غالت و گیاهان صنعتی(

   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...(
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   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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فصل پنجم : برداشت گیاهان زراعی )غالت و گیاهان صنعتی(

   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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فصل پنجم : برداشت گیاهان زراعی )غالت و گیاهان صنعتی(

   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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فصل پنجم : برداشت گیاهان زراعی )غالت و گیاهان صنعتی(

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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1  برنامه درسی رشتۀ امور زراعی )۱393(. سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، 
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آموزشی، دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش.
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5  نگاهی به راهکارهای ارتقاء بازده و کارایی مصرف آب آبیاری )۱389(. مؤسسه 

تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.
 .)97 )تیرماه  افق ۱۴05  تا  پیشنهادی  کشت  الگوی  بر  حاکم  اصول  6  خالصه 

معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی.
کاشت،  )خاک ورزی،  آبی  گندم  مکانیزاسیون  فنی  دستور العمل های  7  خالصه 
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کشاورزی، دفتر شبکه دانش و رسانه های ترویجی.
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)۱392(. مؤسسه تحقیقات برنج کشور صندوق بیمه کشاورزی.
www.agriLib.ir 9  وبگاه سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی معاونت ترویج

refhc.areo.ir 10  وبگاه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی
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