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برداشت گیاهان زراعی )غالت و گیاهان صنعتی(

پودمان 5

در این پودمان متناسب با آنچه در سه پودمان پرورش غالت، پرورش گیاهان غده ای و پرورش گیاهان 
روغنی، انتخاب و کشت نموده اید. برداشت همان گیاهان آموزش داده می شود و مورد ارزشیابی قرار 

خواهد گرفت. )یک گیاه از غالت، یک گیاه از نباتات غده ای  و یکی هم از گیاهان روغنی
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برداشت گیاهان زراعی )غالت و گیاهان صنعتی(

آیا می دانید که ...؟
1  به طور کلی در گیاهان دو نوع رسیدگی )فیزیولوژیکی و رسیدگی تجاری یا اقتصادی( وجود دارد.

2  بسیاری از گیاهان زراعی مانند غالت پس از رسیدگی فیزیولوژیکی برداشت می شوند و برخی دیگر مانند 
می شوند  برداشت  دارند  بهتری  بازارپسندی  که  زمانی  در  یعنی  فیزیولوژیکی  رسیدگی  از  پیش  چغندرقند 

تجاری(. )رسیدگی 
3  همه بذر های مربوط به گیاه همزمانی رسیدگی ندارند.

4  گیاهان مختلف دارای ماشین های برداشت مختلف هستند.
5  می توان غالت ریزدانه را با یک نوع ماشین برداشت نمود.

6  برداشت زودهنگام سبب کاهش کیفیت برخی محصوالت و برداشت دیرهنگام سبب کاهش عملکرد می شود.
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برداشت غالت و گیاهان صنعتی با توجه به امکانات و شرایط معموالً به دو روش زیر انجام می شود:
1  برداشت چند مرحله ای با ماشین های مختلف برداشت

2  برداشت یک مرحله ای با کمباین

برداشت غالت

برداشت با ماشین های مختلف در چند مرحله 
در این روش عملیات درو، جمع آوری، خرمن کوبی و جداسازی کاه و 

دانه با ماشین های ویژه به طور جداگانه انجام می شود.
از ماشین درو بسته بند غالت)موربایندر1( استفاده  برای درو غالت 
می شود )شکل1(.  این دستگاه به وسیله دستگاه نخ بندی، غالت درو 
شده را به همان حالت که خوشه ها به سمت باال قرار دارند، دسته بندی 

و با نخ گره می زند. سپس به سمت عقب دستگاه رها می کند.
پس از جمع آوری محصول درو شده در خرمن گاه با استفاده از ماشینی 

به نام خرمن کوب محصول کوبیده و بوجاری می شود )شکل2(.
شکل 1ـ دروگر بسته بند یا موربایندر

Mower Binder ـ1

گفت و گو
برای انتخاب محل خرمن گاه چه مواردی را باید در نظر گرفت؟

پایه نگهدارنده

گاردان

بادبزن

دهانه ورودی

شکل 2ـ خرمن کوب

 برداشت تک مرحله ای غالت با کمباین 
انتقال  از خوشه، تمیز کردن دانه ها و  دراین روش کمباین همه عملیات های درو، کوبیدن، جداکردن دانه 

دانه های تمیز شده به مخزن یا کیسه را به صورت یکجا و همزمان انجام می دهد )شکل3(.
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مهم ترین تنظیماتی که راننده کمباین هنگام برداشت باید انجام دهد عبارت اند از :
  تنظیمات مربوط به واحد برش و تغذیه: شامل تنظیم ارتفاع برش، تراز بودن هد )پالتفرم(، تنظیم موقعیت 

پروانه چرخ و فلک و تنظیم سرعت پروانه چرخ و فلک است.

شکل 3ـ کمباین غالت

مخزن دانه
استوانه کلش کش

کاه پران

پرده کند کننده

الک باالیی )غربال(

الک پایینی

نقاله باالبر

نقاله برگشت کزل

کوبنده و ضدکوبنده

نقاله تغذیه

چرخ و فلک

شانه برش
نقاله پیچی سینی دانه پروانه باد

پژوهش
در صورتی که ارتفاع برش، تراز هد دستگاه، موقعیت پروانه چرخ و فلک و سرعت آن تنظیم نباشد چه 

مشکالتی رخ می دهد؟

  تنظیمات مربوط به واحد کوبنده: دو عامل مهم فاصله کوبنده و ضد کوبنده و سرعت کوبنده نقش تعیین کننده ای 

دارند.

گفت و گو
   در صورتی که هنگام برداشت غالت فاصله کوبنده و ضد کوبنده تنظیم نباشد چگونه می توان با پایش 

مزرعه و دانه های برداشت شده متوجه تنظیم نبودن دستگاه شد؟
   اگر میزان ریزش کمباین به دلیل زیاد بودن فاصله کوبنده و ضد کوبنده 12 درصد تعیین گردد با فرض 

برداشت 6 تن جو در هکتار چه مقدار بذر جو در مزرعه پخش شده است؟

گفت و گو
مشکالت تنظیم نبودن واحد تمیزکننده در برداشت غالت کدام اند؟

  تنظیمات مربوط به واحد تمیز کننده شامل تنظیم باد پنکه به منظور جدا کردن دانه و کاه اهمیت دارد. 

درصورتی که شدت جریان باد زیاد باشد، مقداری از دانه ها به داخل کاه رانده می شود و در صورتی که سرعت 
جریان باد کمتر باشد مقداری کاه در دانه های تمیز شده وجود دارد. 
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برداشت گندم و جو
زمان برداشت: برداشت گندم باید زماني اتفاق بیفتد که دانه کاماًل رشد فیزیولوژیک خود را کرده و اصطالحاً 
رسیده باشد. در این مرحله دانه به حداکثر اندازه و وزن ماده خشک خود رسیده است و دیگر بر وزن خشک 
آن افزوده نمي شود. عالئم رسیدگي فیزیولوژیک در گیاهان مختلف متفاوت است و براي گندم و جو، زرد 

شدن پایه سنبله یا خوشه مي باشد.
برداشت مکانیزه گندم توسط کمباین تا زماني که رطوبت دانه به 14 تا 15 درصد نرسیده به تعویق مي افتد 
که بسته به شرایط جوي، مدت زمان آن بین 4 تا 6 هفته پس از رسیدن فیزیولوژیک گیاه است. کشاورزان 

این زمان را با مالیدن خوشه بین دو دست خود و جدا شدن سریع دانه ها از خوشه تشخیص مي دهند.

الف( روش چند مرحله ای 
در این روش به دالیل مختلف مانند مساحت های کم مزرعه، کاشت مناطق ناهموار، ناکافی بودن تعداد کمباین ها 
در منطقه و جمع آوری کاه گندم و جو، مزرعه گندم و جو ابتدا با دروگر دسته بند برداشت شده و در مرحله 

بعد دسته های برداشت شده را با تریلر 
تراکتور جمع آوری و به خرمن گاه انتقال 
می دهند. زمین خرمن گاه بایستی سفت 

و محکم باشد.
در مرحله بعد با استفاده از خرمن کوب 
محصول گندم یا جو را کوبیده و دانه ها 

را از کاه جدا می نمایند )شکل5(. 

نکته
برای برداشت برنج و محصوالت خوابیده )ورس کرده( بهتر است از هد )پالتفرم( با چرخ و فلک انگشتی دار 

استفاده کرد )شکل4(.

شکل 4ـ چرخ و فلک انگشتی مناسب محصوالت خوابیده

شکل 5ـ درو و خرمن کوبی در برداشت چندمرحله ای
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تعیین زمان برداشت

1   لباس کار بپوشید و با نام و یاد خدا به همراه هنرآموز خود به مزرعه گندم بروید.
2   خوشه ها را به صورت تصادفی از ساقه جدا کنید و بین کف دو دست خود بمالید.

3   سهولت جدا شدن دانه از سنبله را بررسی نمایید.
4   ساقه گندم را از وسط با دست بگیرید و میزان انعطاف آن را بررسی کنید.

5   تاریخ برداشت را تعیین و به تأیید هنرآموز خود برسانید. 

خرمن کوبی خرمن گندم یاجو

1   لباس کار بپوشید و در تاریخ تعیین شده با نام و یاد خدا به همراه هنرآموز خود به خرمن گاه گندم 
یا جو بروید.

برداشت گندم یا جو به روش مرحله ای

1   لباس کار بپوشید و در تاریخ تعیین شده با نام و یاد خدا به همراه هنر آموز خود به مزرعه گندم 
بروید.

2   فهرست وسایل و تجهیزات مورد نیاز را تهیه کرده پس از تأیید هنرآموز خود آنها را تحویل بگیرید.
3   دروگر دسته بند را با راهنمایی هنرآموز خود آماده به کار کنید. )تعویض روغن، هواکش و ...(

4   دروگر را در ابتدای سمت راست مزرعه قرار داده، ارتفاع چرخ و فلک را تنظیم کنید و با دنده ای 
مناسب )مورد تأیید هنرآموز( پس از راه اندازی تیغه های برش شروع به حرکت کنید.

5   پس از برداشت چند متر و رها سازی 2 تا 3 بسته دروگر را متوقف کنید. میزان سفتی نخ بسته ها، 
چگونگی برش و ... را مورد ارزیابی قرار دهید.

6   توجه داشته باشید تا زمانی که همکالسی های شما از دستگاه فاصله نگرفته اند، تیغه های دستگاه را 
برای برداشت روشن نکنید.

7   به نوبت برای کسب مهارت بیشتر با رعایت نکات ایمنی و بهداشت فردی اقدام به برداشت محصول 
نمایید.

8   در پایان برداشت پس از سرویس و تحویل دستگاه، گزارش کار خود را تهیه کرده و تحویل دهید.
9   در فرصتی دیگر یا همان روز پس از آماده به کار شدن با استفاده از تریلر و تراکتور محصول درو 

شده را جمع آوری کنید و به خرمن گاه انتقال دهید.

فعالیت

فعالیت

فعالیت
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برداشت گندم یا جو به روش مرحله ای

1   لباس کار بپوشید و در تاریخ تعیین شده )هماهنگ شده با راننده کمباین( با نام و یاد خدا به همراه 
هنرآموز خود به مزرعه گندم بروید.

توجه: خرمن کوبی همراه با گرد و خاک زیاد است به همین منظور حتماً به ماسک و عینک محافظ 
چشم مجهز شوید.

2   فهرست وسایل و تجهیزات مورد نیاز را تهیه کرده پس از تأیید هنرآموز خود آنها را تحویل بگیرید.
3   پس از بازدید و آماده به کار کردن تراکتور و خرمن کوب تراکتور را به خرمن کوب متصل کرده در 
مکانی تراز )صاف( در کنار خرمن گاه مستقر کنید. توجه داشته باشید برای انتخاب جا برای مستقر 
کردن خرمن کوب شرایطی مانند جهت وزش باد، نزدیک بودن به خرمن و راحتی انتقال محصول به 

دهانه خرمن کوب را در نظر داشته باشید.
4   خرمن کوبی با این روش کاری جمعی است و به صورت فردی امکان پذیر نیست. به همین منظور با 
هماهنگی هنرآموز هر فرد یکی از وظایف را انجام دهد. بهتر است برای تجربه کردن تمامی وظایف 

و تقسیم عادالنه سنگینی کار جا به جایی وظیفه افراد انجام شود. 
5   کار خرمن کوبی به ویژه افرادی که در دو جایگاه کاری »تغذیه کننده دهانه خرمن کوب و تخلیه کننده 
کاه زیر خرمن کوب« هستند از کارهای سنگین و پر خطر محسوب می شود، بنابراین افراد کم توان 

و ضعیف تر در این جایگاه های کاری قرار نگیرند.
6   پس از پایان کار و تمیز کردن تجهیزات و تحویل آنها گزارش کاملی از کار خرمن کوبی را تهیه کرده 

و به هنرآموز خود تحویل دهید.

 روش تک مرحله ای 
در این روش با استفاده از کمباین مخصوص گندم و جو عملیات برداشت انجام می شود )شکل6(. ارتفاع برش 
بر اساس شرایط مزرعه و ناهمواری های موجود در زمین می باشد. معموالً کمباین های غالت دارای انبار هستند 

که پس از پر شدن در تریلی یا کامیون حمل تخلیه 
آن  عمل  سرعت  کمباین  مزیت  مهم ترین  می گردد. 

است.
برای آنکه کار با کمباین عملی باشد محصول بایستی 
خشک باشد و میزان رطوبت آن به 14 درصد رسیده 
باشد. اگر رطوبت ساقه زیاد باشد عمل جداسازی به 
باشد  کم  خیلی  رطوبت  اگر  و  نمی شود  انجام  خوبی 

افزایش می یابد.  دانه ها  شکستگی 
شکل 6ـ برداشت مزرعه جو با کمباین )تک مرحله ای(

فعالیت
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برداشت برنج
زمان برداشت برنج: نشانه های رسیدگی فیزیولوژیکی در گیاهان مختلف متفاوت است. از نظر تئوری، رسیدن 
فیزیولوژیکی در غالت و برنج زمانی است که گلوی سنبله زرد شده باشد. در این زمان آب و مواد غذایی به 
سنبله نمی رسد و دیگر به وزن خشک دانه اضافه نمی شود. دانه در مرحله خمیری سفت بوده و دارای حدود 
با محیط برسد. درصد  تا به تعادل  به بعد رطوبت دانه کم می شود  از آن زمان  40 درصد رطوبت است و 
رطوبت در سنبلچه های سنبله برنج از اهمیت ویژه ای برخوردار است. همزمانی رسیدگی دانه در سنبلچه ها  
در تعیین زمان برداشت اهمیت دارد و بایستی در مزرعه مورد بررسی قرار گیرد. درصد رطوبت شلتوک در 
زمان برداشت باید بین 16 تا 1۸ درصد باشد. از نظر عملی، برداشت برنج زمانی انجام می شود که بیش از 90 
درصد شالی ها )شلتوک ها( زرد شده و فقط بخش کوچکی در قسمت پایه خوشه ها سبز باشند. انتهای خوشه 
در زمان برداشت بایستی کاماًل زرد شده باشد. در ارقام مختلف برنج، فاصله بین زمان خوشه دهی و زمان 
رسیدگی عدد تقریباً ثابتی است. این زمان برای رقم محلی طارم حداکثر 30 روز و برای ارقام پر محصول 
35 روز پس از خوشه دهی در مزرعه می باشد. برداشت دیر سبب ریزش دانه، شکستگی و بند بند شدن دانه 

و کاهش عطر، طعم، بو و مزه برنج و کم رنگ شدن دانه ها می شود.

2   پس از مشخص کردن حد و حدود مزرعه برای راننده منتظر بمانید تا راننده کار برداشت را آغاز کند.
3   پس از شروع برداشت از قسمت های برداشت شده بازدید کنید. مقدار دانه در کاه ریخته شده در 

پشت کمباین، نحوه برش، دانه های داخل انبار و ... را مشاهده کنید.
4   در صورت مشاهده مشکالتی در برداشت مانند دانه در کاه )زیاد بودن سرعت باد پنکه( و ... حتماً 

به راننده تذکر دهید. 
5   تا پایان برداشت چگونگی برداشت و شاخص های جلوگیری از هدر رفت محصول را مورد ارزیابی قرار 

داده، پس از پر شدن انبار در هدایت کامیون به زیر بوم کمباین ایفای نقش کنید.
6   پس از پایان برداشت و محاسبه عملکرد در هکتار، گزارشی از چگونگی برداشت تهیه کرده و تحویل 

دهید.

روش برداشت: برداشت برنج به دو صورت دستی و مکانیزه صورت می گیرد. در برداشت دستی شالی با داس 
درو شده و داخل مزرعه قرار می گیرد )شکل7(. در صورتی که هوا آفتابی باشد روز بعد می توان شالی ها را 
خرمن کوبی نمود. در صورتی که هوا ابری باشد بهتر است شالی دو روز هوادهی شده، سپس خرمن کوبی انجام 
گیرد. در برداشت با دست، چنانچه بارندگی صورت گیرد و بارندگی ادامه دار باشد، سبب کاهش کیفیت محصول 
شالی می شود. برای نمونه، دانه ها بدرنگ شده و اصطالحاً خال دار می شوند. در این زمان جوانه زنی شلتوک روی 

خوشه نیز اتفاق خواهد افتاد. 

پژوهش
در خصوص نشانه های زمان برداشت برنج در منطقه خود با کشاورزان خبره و کارشناسان محلی مصاحبه 

کرده و این نشانه ها را پرس و جو کنید. آیا همه ارقام در منطقه شما با هم می رسند؟
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پژوهش
با مشاوره کارشناسان و زارعین خبره در منطقه، هزینه برداشتی به روش دستی را محاسبه نمایید و با 

روش مکانیزه مقایسه کنید.

برای برداشت دستی شالی در یک هکتار، 10 تا 15 
کارگر در روز نیاز است. 

شکل 7ـ برداشت دستی برنج

برداشت مکانیزه 
بودن  مناسب  برنج  برداشت  در  مهم  نکات  از  یکی 
است.  مزرعه  به  کمباین  ورود  براي  شالیزار  مزرعه 
زهکش  داشتن  کمباین،  ورود  برای  اساسي  شرط 
از  بعد  بتوان  تا  است  ناهمواری ها  نبودن  و  مناسب 
روز(  رسیدن محصول در کمترین زمان )حدود 10 
مزرعه را خشک کرد و ماشین های برداشت به راحتي 
در آن حرکت کرده و کار انجام دهند. برداشت مکانیزه 

می گیرد: انجام  دو صورت  به 
2  توسط کمباین مخصوص برنج 1  توسط دروگرها 

درو  را  ساقه  پایین  از  معموالً  دروگرها  دروگرها: 
نواری  به صورت  را  شده  درو  شالی های  و  می کنند 

 بر  روی زمین قرار می دهند )شکل۸(. در صورت آفتابی بودن می توان روز بعد شالی های درو شده را جمع آوری و
خرمن کوبی کرد.

مزایای استفاده از دروگرها: سرعت باالیی دارد، برای مثال، در یک روز یک فرد با دروگر می تواند 2 هکتار را درو 
کند. دوم اینکه کاه و کلش بیشتری از این طریق حاصل خواهد شد. سوم اینکه در مقایسه با روش دستی چون 
ساقه از پایین بریده می شود سبب نابودی تعدادی از الروهای کرم ساقه خوار برنج در زمان خرمن کوبی می شود. 
معایب استفاده از دروگرها: برداشت مزارعی که دچار ورس شده اند )خوابیده( غیرممکن است. دوم اینکه به 
علت برداشت بلندتر ساقه در مقایسه با دروی دستی، عملیات خرمن کوبی طوالنی تر خواهد شد و سوم اینکه 
اگر هوا بارانی شود در مقایسه با روش دستی مشکل بیشتری خواهیم داشت، چون ممکن است خوشه ها با 

سطح زمین تماس حاصل کنند.

شکل 8ـ درو شالیزار
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کمباین مخصوص برنج: کمباین های مخصوص برنج 
معموالً دارای چرخ شنی هستند که در اراضی خشک 
انجام  را  و خرمن کوبی  برداشت  می توانند  هم  نشده 
را  خرمن کوبی  و  درو  همزمان  چون  دهند.کمباین 
انجام می دهد کارایی بیشتری از دروگرها دارد. بسته 
به شرایط حداقل یک هکتار و حداکثر 3 هکتار را در 

روز درو و خرمن کوبی می کند )شکل9(. 

شکل 9ـ برداشت برنج با کمباین

معایب استفاده از کمباین: به علت رطوبت باال )20 درصد( در زمان برداشت، شلتوک باید بالفاصله به کارخانه 
شالیکوبی حمل شود تا وارد دستگاه خشک کن شده و محصول خشک شود. 

روش دیگر، درو محصول با ماشین است که بعد از کاهش رطوبت، خرمن کوبی با کمباین انجام مي شود و محصول 
برداشت شده احتیاج به خشک کردن شلتوک ندارد، ولي هزینه برداشت بیشتر از هزینه برداشت مستقیم است.

برداشت برنج 

تأیید  از  و پس  کنید  تهیه  برنج  برداشت محصول  برای  نیاز  مورد  وسایل  و  تجهیزات  از  1   فهرستی 
هنرآموز خود چند روز پیش از برداشت به مسئولین مربوطه تحویل دهید تا برای روز برداشت آماده 

شوند.
2   پس از پوشیدن لباس کار و رعایت نکات ایمنی و بهداشت فردی به مزرعه بروید.

3   شاخص های رسیدگی را بررسی و تاریخ برداشت محصول را متناسب با روش برداشت )با توجه به 
امکانات موجود و مساحت مزرعه مشخص شده( تعیین شود.

4   پس از تأیید تاریخ و روش برداشت از سوی هنرآموز در روز تعیین شده وسایل و تجهیزات مورد نیاز 
را تحویل بگیرید و در مزرعه مستقر شوید.

5   با روش تعیین شده برداشت را انجام دهید. ممکن است برداشت به صورت چند مرحله ای انجام شود 
و چند روزی طول بکشد یا شما مجبور شوید خارج از زمان آموزش کار کنید. با هماهنگی مسئولین 

هنرستان در صورت نیاز این کار را انجام دهید.
6   در هنگام برداشت شاخص های جلوگیری از هدر رفت محصول را مورد ارزیابی قرار داده و در ادامه 

کار روش انجام کار خود را اصالح یا به راننده کمباین یادآوری کنید.
7   در پایان برداشت ضمن محاسبه عملکرد در هکتار و تحویل وسایل، گزارش کار خود را تهیه کنید.

فعالیت
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برداشت ذرت دانه ای
زمان برداشت 

بعد از رسیدن فیزیولوژیکي ذرت )تشکیل الیه سیاه 
در محل اتصال دانه به چوب بالل( انتقال آب و مواد 
این  در  )شکل10(.  مي گردد  قطع  دانه  به  غذایی 
حالت دانه دارای 45 تا 50 درصد رطوبت است. در 
این مرحله ذرت آماده برداشت نیست و دارای مقدار 
برداشت  زمان  بهترین  واقع  در  است.  زیادی رطوبت 
ذرت دانه ای زمانی است که دانه ها سفت و رطوبت 

آن به 1۸ تا 22 درصد رسیده باشد. 

پژوهش
آیا رسیدگی فیزیولوژیکی با زمان برداشت دانه ذرت هم زمان است؟ اگر هم زمان نیست علت آن را بیان 

کنید.

شکل 10ـ تشکیل الیه سیاه در محل اتصال دانه به بالل

برداشت ذرت دانه ای به دو روش سنتی )دستی( و مکانیزه انجام می شود.
در روش سنتی یا دستی بالل ها در مرحله ای که دانه دارای رطوبت 20 تا 25 درصد باشد برداشت می گردد.

برداشت به روش سنتی: درصورتی که دانه دارای رطوبت 25 تا 40 درصد باشد و زارع به دالیل مختلف مانند 
احتمال وقوع بارندگی، سرد بودن هوا، مساحت کم مزرعه، ناکافی بودن تجربه و یا نبود کمباین، برداشت 
را به روش دستی انجام می دهد )شکل11(. در این روش چنانچه دانه را بین ناخن ها قرار داده و فشار دهیم 
شیره دانه از آن خارج نشود، بالل برداشت می شود و بعد از جدا کردن برگ های روی بالل، بالل لخت روی 

پالستیک یا پارچه در زیر آفتاب خشک می شوند. 
را  کپک زدگی  احتمال  شرایط  این  در  باال  رطوبت 
شرایط  این  از  جلوگیری  برای  و  می دهد  افزایش 
بایستی روزانه یک یا دو بار زیر و رو شوند تا رطوبت 
این شرایط  توده بالل ها در  تبخیر گردد.  نیز  زیرین 
و  گرما  رسیدن  مانع  زیرا  نشوند  انباشته  هم  روی 

می شود.  توده  زیر  بالل های  به  هوا  جریان 

شکل 11ـ برداشت دستی ذرت دانه ای

پوست دانه
بافت ذخیره ای

جنینی

الیه سیاه
پایک
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 برداشت مکانیزه 
در روش مکانیزه برای برداشت ذرت دانه ای زمانی که برگ ها به تدریج زرد شده و غالف های روی بالل شروع 
به خشک شدن نمایند می توان اقدام به برداشت نمود. از نظر ظاهری زمانی که 60 تا ۸0 درصد از غالف های 

برگ ها  و  اگر ساقه ها  باشند حتی  بالل خشک شده 
رطوبت  نمود.  شروع  را  برداشت  می توان  باشند  سبز 
زمان برداشت بر کیفیت دانه نقش مهمی دارد. بنابر این 
 30 زیر  بایستی  برداشت  هنگام  دانه  رطوبت  میزان 

درصد و حدود 22ـ 1۸ درصد باشد. 
کمباین های  از  دانه ای  ذرت  برداشت  برای  امروزه 
دارای هد مخصوص ذرت استفاده می کنند )شکل12( 
جداسازی  از  پس  و  جدا  ساقه  از  را  بالل  کمباین  و 
غالف های روی بالل دانه را نیز از بالل جدا می کند. 

شکل 13ـ برداشت ذرت دانه ای با کمباین و تخلیه انبار در کامیون

تعیین زمان برداشت ذرت دانه ای

1   پس از آماده به کار شدن با نام و یاد خدا لباس کار بپوشید و با رعایت نکات ایمنی به همراه هنرآموز 
خود به مزرعه بروید.

2   به طور تصادفی از چند بوته بالل جدا نمایید و میزان رطوبت آن را بررسی نمایید.
3   نشانه های ظاهری رسیدگی در غالف های روی چوب بالل را بررسی نمایید.

4   نشانه های رسیدگی در برگ ها )میزان زرد شدن برگ ها( و ارتباط آنها با میزان رطوبت دانه را بررسی 
کنید.

5   زمان رسیدگی را تعیین نمایید.
6   درصورت نرسیدن زمان رسیدگی، زمان بازدید بعدی را تعیین نمایید.

شکل 12ـ کمباین دارای هد مخصوص برداشت ذرت دانه ای

فعالیت
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گفت و گو
روش برداشت ذرت دانه ای در منطقه شما چگونه است؟ 

به نظر شما ماشین های برداشت می تواند محدودکننده کشت ذرت دانه ای باشد؟

برای آنکه ذرت برداشت شده قابل نگهداری در انبار باشد باید رطوبت دانه ها با استفاده از دستگاه های خشک کن 
به حداکثر 14درصد برسد درصورتی که دانه در رطوبت باالتر از 14 درصد انبار شود فاسد خواهد شد.

پژوهش
به نظر شما اهمیت درصد یا میزان رطوبت دانه جهت انبارداری در چیست؟ پیرامون آن پژوهش کرده و 

به همکالسی های خود آن را ارائه دهید.

برداشت کلزا
تاریخ برداشت: رسیدگی فیزیولوژیک کلزا هنگامی رخ می دهد که ساقه اصلی و شاخه های فرعی به رنگ کاهی، 
میوه ها زرد قهوه ای و دانه ها در درون میوه به رنگ قهوه ای تیره  یا سیاه دیده شوند. دو تا سه روز پس از رسیدگی 

فیزیولوژیکی روغن به باالترین میزان خود می رسد.
انتخاب زمان و نحوه برداشت تأثیر زیادی بر عملکرد و کیفیت دانه کلزا دارد. از آنجا که کلیه دانه های یک بوته 
کلزا هم زمان نمی رسند، برداشت زودهنگام سبب می شود مقدار زیادی از دانه ها نارس برداشت شوند. در این 
وضعیت میزان و کیفیت روغن کاهش می یابد و برداشت دیر هنگام به هردلیلی سبب خشک شدن بیش از اندازه 

غالف ها و ریزش آنها در مزرعه و کاهش عملکرد دانه می گردد.
رسیدن میوه ها، ابتدا در گل آذین ساقه اصلی و از قسمت پایین ساقه شروع شده، به  سمت باال گسترش می یابد، 
بنابراین نمی توان صبر کرد تا بوته ها پیش از برداشت به حالت کاماًل رسیده و خشک درآیند اما با توجه به روش 

و تجهیزات برداشت با درنظر گرفتن موارد زیر می توان زمان برداشت را تعیین کرد.
 برخی از ارقام دارای ریزش دانه هستند. در این ارقام زمان برداشت هنگامی است که غالف ها به رنگ قهوه ای 
شده باشند. در این حالت بوته را برداشت می نمایند و در مکانی روی هم می ریزند و سپس خرمن کوبی می نمایند. 

برداشت گیاهان روغنی

برداشت مزرعه ذرت

با توجه به شرایط و امکانات پس از آماده به کار شدن به یکی از روش ها )اولویت با روش مکانیزه( بعد از 
تعیین تاریخ برداشت و تأیید هنرآموز خود مزرعه ذرت را برداشت کنید. در هنگام برداشت شاخص های 
کنترل کار دستگاه را پیوسته بازبینی کرده در صورت مشاهده هدر رفت محصول توصیه های الزم و 
کرده،  محاسبه  را  عملکرد محصول  میزان  برداشت،  از  نمایید. پس  گوشزد  راننده  به  را  دلیل مشکل 

گزارش کار خود را تهیه کنید و تحویل دهید.

فعالیت
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در ارقامی که ریزش وجود ندارد با خشک شدن غالف ها و رسیدن رطوبت دانه ها به ۸ درصد برداشت با کمباین 
غالت صورت می گیرد. 

برداشت کلزا را می توان به دو روش دستی، با کف بُرها  )غیرمستقیم( و برداشت با کمباین )مستقیم( انجام داد.
برداشت غیرمستقیم: زمان مناسب دروی کلزا وقتی است که 40 تا 50 درصد خورجین های ساقه اصلی تغییر رنگ 

داده و رطوبت دانه ها به حدود 25 درصد 
برسد. در این روش پس از برداشت، بوته ها 
به مدت 3 تا 7 روز در شرایط مزرعه و در 
بذرهای  تا  می گیرند  قرار  آفتاب  معرض 
سبز به رنگ تیره درآیند و پس از رسیدن 
رطوبت دانه به حدود 12 درصد، عملیات 

شکل 14ـ رسیدگی فیزیولوژیک در کلزاخرمن کوبی انجام شود. 

شاخه های  و  اصلی  ساقه  خورجین های  دانه های  درصد  تا90   ۸5 وقتی  روش،  این  در  مستقیم:  برداشت 
اولیه به رنگ قهوه ای روشن یا تیره متمایل شدند )رطوبت دانه حداکثر 12 درصد است(، می توان محصول 

باید  با کمباین برداشت نمود. در این حالت، تنظیمات کمباین  را 
به درستی انجام شود. چرخ   وفلک و هد کمباین تا حد ممکن باید در 
باالترین سطح قرار گیرد، به طوری که خورجین های کلزا را از پشت 
کمباین شود.  وارد  و ساقه کمتری  کند  کمباین هدایت  داخل  به 
ارتفاع هلیس از کف پالتفرم 12 تا20 میلی متر و فواصل در طرفین 
باید کاماًل یکسان و دور استوانه کوبنده ۸00 تا900 و سرعت فن 
350 تا450 دور در دقیقه تنظیم گردد. استفاده از هد مخصوص 
کلزا با تیغه برش عمودی در کاهش ریزش دانه بسیار مؤثر است. 

گفت و گو
به چه دلیل برداشت کلزا به روش غیرمستقیم توصیه نمی شود؟

شکل 15ـ برداشت مکانیزه کلزا

تعیین زمان برداشت کلزا

با نام و یاد خدا لباس کار بپوشید و با رعایت نکات ایمنی به همراه هنرآموز خود به مزرعه کلزا بروید 
و پس از بررسی نشانه های رسیدگی در غالف ساقه اصلی و ساقه های فرعی و تعیین رنگ دانه زمان 

برداشت در منطقه یا هنرستان خود را تعیین نمایید.

فعالیت
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پژوهش
را  کلزا  دانه  مجاز  ریزش  میزان  خبره  کمباین داران  و  کشاورزی  ماشین های  کارشناس  با  مشاوره  در 
پرس و جو کنید. راه های جلوگیری از ریزش دانه را نیز پژوهش کنید. ارزش ریالی متوسط میزان ریزش 

دانه در منطقه خود را محاسبه کنید.

برداشت آفتابگردان
برداشت آفتابگردان بعد از مرحله رسیدگی فیزیولوژیک صورت می گیرد. رسیدگی فیزیولوژیک زمانی است که 

پشت طبق زرد و براکته هاي اطراف آن قهوه اي شوند )شکل16(. در 
این مرحله رطوبت دانه حدود 30 تا 35 درصد و رطوبت طبق 70 
از رطوبت سنج می توان در مراحل مختلف  استفاده  با  درصد است. 

میزان رطوبت دانه را اندازه گیری کرد. 
کاهش  به منظور  و  فیزیولوژیک  رسیدگی  زمان  در  دستي  برداشت 
خسارت پرندگان، کاهش ریزش دانه و یا به علت نداشتن کمباین 

می گیرد.  صورت 
متراکم  روی هم  برداشت  از  بعد  آفتابگردان  طبق های  درصورتی که 
شوند به سرعت گرم شده و کپک می زنند، بنابراین در صورت برداشت 

دستی باید بالفاصله بعد از برداشت دانه ها را از طبق جدا کرد.
در  فیزیولوژیک  رسیدگی  مرحله  16ـ  شکل 

آفتابگردان

شکل 18ـ نوعی رطوبت سنج شکل 17ـ روش های سنتی برای جداکردن دانه از طبق
دانه

برداشت مکانیزه کلزا

درتاریخ تعیین شده به همراه هنرآموز خود به مزرعه کلزا بروید پس از مشخص کردن حد و حدود 
مزرعه برای راننده کمباین، در هنگام برداشت شاخص های کنترل کار دستگاه را پیوسته بازبینی کرده، 
درصورت مشاهده هدر رفت محصول توصیه های الزم و دلیل مشکل را به راننده گوشزد نمایید. پس از 

برداشت میزان عملکرد محصول را محاسبه کرده، گزارش کار خود را تهیه و تحویل دهید.
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که  زمانی  آفتابگردان  طبق  رنگ  19ـ  شکل 
است. درصد   15 تا   10 دانه  رطوبت 

در مرحله رسیدگی فیزیولوژیک نمی توان با کمباین عملیات برداشت 
را انجام داد و الزم است رطوبت دانه به حدود10 تا 15 درصد برسد 

که در این مرحله رنگ طبق ها قهوه ای می شوند )شکل19(. 
در شرایطی که محدودیت فصل وجود دارد به منظور سرعت دادن 
و  شیمیایی  مواد  برخی  از  طبق  و  برگ  و  شاخ  شدن  خشک  به 
علف کش )مانند پاراکوات( در مرحله رسیدگی فیزیولوژیک استفاده 
می شود. در این صورت می توان حدود 15 تا 20 روز برداشت را 

انداخت. جلوتر 

تعیین تاریخ کاشت

پس از آماده به کار شدن، با استفاده از اطالعات شکل )20( در زمان های احتمالی به مزرعه رفته، تاریخ 
برداشت را متناسب با روش برداشت تعیین کنید و به تأیید هنرآموز خود برسانید.

درصد رطوبت دانه

35ـ 30% ) رسیدگی بیش از %35
20ـ 15%فیزیولوژیک(

زودخیلی زود

کمتر از 8%10ـ 8%11ـ 9%15ـ %10

خیلی دیرمناسب ترین زمان برداشتبرداشت امکان پذیر

شکل20ـ  زمان برداشت مناسب آفتابگردان بر اساس درصد رطوبت دانه
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برای برداشت با کمباین الزم است از هد مخصوص مجهز به سینی ها استفاده شود تا میزان ریزش در هنگام 
برداشت به کمترین مقدار برسد )شکل21(. 

شکل 21ـ برداشت توسط کمباین )الف( هد برداشت آفتابگردان با سینی مخصوص )ب(

)ب()الف(

پژوهش
در منطقه شما برداشت آفتابگردان به چه روشی انجام می شود؟

گفت و گو
ـ هد برداشت آفتابگردان چه تفاوتی با هد مخصوص گندم دارد؟

ـ در برداشت توسط کمباین چه مواردی باید رعایت شود؟

برداشت آفتابگردان با روش دستی

1   با نام و یاد خدا لباس کار بپوشید و در گروه های 4 نفره وارد مزرعه آموزشی آفتابگردان شوید.
2   طبق ها را با استفاده از داس یا هر وسیله مناسب دیگر ببرید و در تریلی بریزید. 

3   پس از انتقال طبق ها در محل مناسب بالفاصله دانه ها را از طبق جدا کنید.
4   در مراحل مختلف دانه ها را زیرورو نمایید تا به رطوبت مناسب )10ـ ۸ درصد( برسد. سپس در 

نمایید. انبار  و  بسته بندی مخصوص قرار دهید 
5   در پایان کار پس از تحویل وسایل، میزان عملکرد مزرعه را محاسبه کرده و گزارش کار برداشت را 

تهیه کنید و تحویل دهید.
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انبارداری خشک شوند در غیر این صورت  از  برداشت الزم است قبل  از  دانه های حاصل  خشک کردن دانه: 
به سرعت کپک زده و کیفیت محصول تولید شده کاهش خواهد یافت. در شرایط سنتی خشک کردن دانه ها 
به روش پخش و جابه جایی پیوسته دانه ها در یک مکان مسطح انجام می شود. بسته به شرایط آب و هوایی 
خشک شدن دانه در مدت3 تا 7 روز صورت می گیرد. برای سریع تر خشک شدن دانه ها می توان از خشک کن 
تا  می رسند50  روغن کشی  به مصرف  که  دانه هایی  برای  حرارت خشک کن  درجه  است  بهتر  کرد.  استفاده 
60 درجه سلسیوس و برای دانه هایی که به عنوان بذر مورد استفاده قرار خواهند گرفت، کمتر از 40 درجه 
سلسیوس باشد )دمای باالتر به جنین بذر صدمه می زند(. در هنگام خشک کردن باید جریان هوا یکنواخت 
باشد چون سبب خشکی غیریکنواخت دانه ها شده و یا با جمع شدن کرک های جدا شده از دانه در محیط 

خشک کن ممکن است سبب آتش سوزی شود. 
انبارداری دانه آفتابگردان: بهتر است آفتابگردان بالفاصله بعد از برداشت تحویل کارخانه روغن کشی یا محل 
خرید شود. در غیر این صورت خسارت آفات انباری و بیماری های قارچی می تواند فراوان باشد. سه عامل 
زمان، دما و رطوبت نقش اصلی را در انبارداری آفتابگردان دارند. با نگهداری طوالنی مدت درصد جوانه زنی 
آفتابگردان کاهش می یابد و بسته به شرایط نگهداری بعد از 3 سال درصد جوانه زنی تا بیش از 50 درصد 
درجه   5 از  کمتر  دما  و  درصد  از 10  کمتر  باید  دانه  رطوبت  مدت،  کوتاه  نگهداری  برای  می یابد.  کاهش 

باشد.  سلسیوس 

پژوهش
چگونگی تأثیر سه عامل زمان، دما و رطوبت در انبارداری آفتابگردان را از منابع معتبر علمی پژوهش کنید 

و نتیجه پژوهش خود را در کالس ارائه دهید. 

برداشت سویا
زمان برداشت 

رطوبت دانه در زمان برداشت، باید 13 تا 14درصد باشد. برداشت دانه سویا با رطوبت بیش از 15 درصد سبب 
وارد آمدن خسارت و مشکالت نگهداري خواهد شد و کمتر از 12 درصد سبب شکستن و ریزش دانه مي شود. 

برداشت مکانیزه آفتابگردان

در تاریخ تعیین شده به همراه هنرآموز خود به مزرعه آفتابگردان بروید. پس از مشخص کردن حد و 
حدود مزرعه برای راننده کمباین، در هنگام برداشت شاخص های کنترل کار دستگاه را پیوسته بازبینی 
کرده درصورت مشاهده هدر رفت محصول توصیه های الزم و دلیل مشکل را به راننده گوشزد نمایید. 
پس از برداشت میزان عملکرد محصول را محاسبه کرده، گزارش کار خود را تهیه کنید و تحویل دهید.
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پژوهش
زمان رسیدگی نیام های سویا در یک بوته چگونه است؟

هنگامي که 90 درصد غالف هاي سویا به رنگ قهوه ای مایل به زرد باشند، حداکثر 10 تا 15 روز بسته به 
شرایط منطقه کاشت، زمان الزم است تا مزرعه به صورت مکانیزه قابل برداشت شود.

گفت و گو
آیا باال بودن میزان رطوبت در دانه غالت مانند گندم و دانه های روغنی در هنگام برداشت به یک اندازه 

سبب کاهش کیفیت دانه می شود؟

درصورتی که خطر ریزش نیام ها وجود داشته باشد محصول را کمی زودتر و قبل از زرد و خشک شدن نیام، 
برداشت و در خرمن گاه جمع آوری می نمایند. در موقع برداشت نباید سویا را از ریشه کند و باید آن را با داس 

قطع نمود تا موقع خرمن کوبی به شن و خاک آلوده نشود.

شکل 22ـ برداشت دستی سویا و غالف های قهوه ای مایل به زرد

تعیین زمان برداشت سویا

1   به مزرعه سویا بروید و تغییر رنگ نیام ها را بررسی کنید.
قسمت های  در  تصادفی(  به طور  بوته   10 )حداقل  مختلف  بوته های  در  نیام ها  نمودن  باز  از  2   پس 

نمایید. بررسی  را  برگ  و  و رنگ ظاهری ساقه  دانه  رنگ  مزرعه رنگ غالف،  مختلف 
3   میزان رطوبت دانه های نیام ها را با رطوبت سنج مشخص نمایید )شکل17(. 

4   تاریخ برداشت را تعیین و پس از تأیید هنرآموز خود فهرست وسایل را تهیه کرده و هماهنگی الزم 
برای برداشت را انجام دهید.
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وارد شدن آسیب های  از  مانند جلوگیري  باکیفیت مطلوب کنترل عواملی  استحصال روغن و کنجاله  براي 
رطوبتی و حرارتی به دانه، کنترل زمان انبارداری بررسی و مورد توجه ویژه قرار گیرد. درصورت باال بودن 

رطوبت باید میزان رطوبت دانه را قبل از انتقال به انبار با استفاده از هوادهی کاهش داد.

برداشت سیب زمینی
  سرزنی سیب زمینی: یکی از مشکالت انبارداری سیب زمینی، راه یافتن برخی از غده های نارس است که 

معموالً هم آمادگی الزم برای آلوده شدن به بیماری ها را دارد و هم به دلیل تنفس باال باعث ایجاد گرما و 
رطوبت در انبار می شود. برای جلوگیری از این مورد می توان آبیاری های آخر سیب زمینی را با تأخیر انجام 
داد )حدود 10 روز قبل از سرزنی( و حداقل 10 تا 15 روز قبل از برداشت نسبت به حذف اندام های هوایی 
گیاه اقدام کرد تا پوست غده شکل بگیرد. هنگامی که کمتر از 40 درصد از شاخ و برگ سیب زمینی در مزرعه 

به طور طبیعی زرد و خشک شده باشد برای سر زنی مناسب است. 

شکل 23ـ برداشت مکانیزه سویا

برداشت گیاهان غده ای

برداشت سویا

1   با توجه به شرایط و امکانات، روش برداشت و زمان آن را تعیین کرده، فهرست تجهیزات را تهیه 
کنید و با تأیید هنرآموز هماهنگی الزم جهت عملیات برداشت را انجام دهید.

2   درصورت برداشت دستی در زمان تعیین شده عملیات درو و پس از جمع آوری در خرمن گاه و خشک 
شدن محصول خرمن کوبی را انجام دهید.

3   درصورت برداشت مکانیزه نیز در هنگام برداشت نظارت کنید و مرتب از قسمت های برداشت شده 
انبار کمباین بازدید نمایید. درصورت مشاهده هرگونه مشکل که سبب هدر رفت محصول و یا  و 
ناخالصی و یا شکستگی دانه ها می شود از راننده بخواهید تنظیمات کمباین را اصالح نماید. در هنگام 

تخلیه نیز بر تخلیه انبار کمباین و هدایت کامیون در زیر بوم کمباین ایفای نقش کنید.
4   در پایان میزان عملکرد مزرعه را محاسبه و گزارشی از چگونگی برداشت تهیه کنید و ارائه دهید. 
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سرزنی به صورت مکانیکی با ماشین )شکل24( و یا از طریق شیمیایی و 
با استفاده از علف کش ها انجام می شود. در صورت استفاده از علف کش 
باید توجه داشت رطوبت خاک درحد ظرفیت مزرعه باشد و هوا گرم 
نباشد. در غیر این صورت ممکن است غده ها در محل اتصال به استولون 

سیاه شوند. 

شکل 24ـ سرزنی سیب زمینی

پس از سر زنی حدود 2 تا 3 هفته تا برداشت محصول، زمان الزم است تا غده ها فرصت کافی برای پوست گیری 
داشته باشند و حساسیت آنها به پوسته پوسته شدن و خرد شدن کاهش یابد )شکل 25»ب«(. 

در غده های رسیده، پوست غده با حداکثر فشار انگشت دست از غده جدا نمی شود و در غیر این صورت غده ها 
نارس است. 

ج( غده پوست بندی شدهب( غده نارسالف( مزرعه سیب زمینی آماده برداشت

شکل 25ـ غده های نارس و پوست بندی شدۀ سیب زمینی

کنترل مزرعه در زمان برداشت
عواملی که میزان خسارات وارده به غده ها را هنگام برداشت کاهش می دهد:

  برداشت به موقع و تا حدودی دیرتر در مقایسه با برداشت زودهنگام

سرزنی مزرعه سیب زمینی

1   با هنرآموز خود هماهنگ نمایید و به مزرعه سیب زمینی بروید.
2   به دقت تغییر رنگ بوته ها را بررسی نمایید.

3   اگر حدود 35 تا40 درصد بوته ها رنگ زرد داشته باشند زمان سرزنی است.
4   سرزنی برگ ها را انجام داده و برگ ها را از زمین خارج کنید.

فعالیت



326

  سرعت مناسب دستگاه برداشت )با توجه به بافت، درجه حرارت، میزان آب خاک و نیز دمای غده و نوع 

رقم مورد کشت باید تنظیم شود(. 
  میزان آب و شادابی غده ها باید درحد مناسبی باشد.

  دمای غده ها باید درحد مناسبی باشد.

  بافت خاک و نوع آماده سازی آن طی مرحله کاشت تا برداشت اهمیت دارد.

پژوهش
عوامل مؤثر در کاهش عملکرد در زمان برداشت در منطقه خود را بررسی نمایید و در کالس درس به 

هنرآموز خود گزارش دهید.

برداشت سیب زمینی ممکن است با دستگاه های کششی که در عقب تراکتورها حرکت می کنند، انجام شود. 
در این حالت سیب زمینی ها پس از الک شدن خاک، بر روی زمین قرار می گیرند و سپس جمع آوری می شوند 

)شکل26(. 

شکل 26ـ برداشت و جمع آوری سیب زمینی با دستگاه غده کن

برداشت نیمه مکانیزه سیب زمینی

1   دو تا سه هفته پس از سرزنی هنگامی که رطوبت مزرعه کمتر از حد گاورو رسید پس از آماده به کار 
شدن با نام و یاد خدا وسایل و تجهیزات مورد نیاز را تحویل گرفته و آماده به کار کنید.

اقدام به برداشت  از اتصال به تراکتور و تنظیمات الزم  2   دستگاه غده کن را آماده به کار کنید. پس 
نمایید. محصول 

3   هنگام برداشت تنظیمات را کنترل و در صورت نیاز اصالح نمایید.
4   پس از چند ساعت با توجه به شرایط )نم خاک( اقدام به جمع آوری کنید.

5   در پایان پس از محاسبه عملکرد محصول، گزارش کار برداشت را تهیه کنید و تحویل دهید.

فعالیت
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در سطوح زیرکشت بزرگ و کشت و صنعت ها ممکن است از کمباین های برداشت استفاده شود که در این 
حالت محصول برداشت شده با وسیله نقلیه مجاور منتقل و یا در برخی از انواع پیشرفته تر در مخزن کمباین 

ذخیره می شود )شکل 27(.

شکل 27ـ برداشت سیب زمینی با دستگاه کمباین

کنترل پس از برداشت 
همه ساله معموالً مقداری از غده های سیب زمیني که در آخر فصل زراعی برداشت می شوند برای آنکه در سال 
آینده به عنوان بذر یا غده خوراکی مورد استفاده واقع شوند، الزم است به انبارها یا سردخانه هایی که به همین 
منظور تهیه شده اند منتقل شوند. نگهداری سیب زمینی به عنوان یک موجود زنده در چنین شرایطی اگر با 
توجه به اصول فنی دقیق انجام نشود تلفات و ضایعات فراوانی را در پی دارد. بر این اساس رعایت موارد زیر 

در کاهش میزان تلفات و ضایعات سیب زمینی در انبار و سردخانه مؤثر است. 

برداشت مکانیزه سیب زمینی

1   با هنرآموز خود هماهنگ نمایید و به مزرعه سیب زمینی بروید.
2   به دقت تغییر رنگ بوته ها را بررسی نمایید.

3   اگر حدود 35 تا40 درصد بوته ها رنگ زرد داشته باشند، زمان سرزنی است.
4   سرزنی برگ ها را انجام داده و برگ ها را از زمین خارج کنید.

و  نموده  را چک  بودن دستگاه  تنظیم  بررسی و شاخص های  را  برداشت  برداشت چگونگی  5   هنگام 
او بخواهید تنظیمات دستگاه را اصالح نماید. از  به راننده کمباین اطالع دهید و  نیاز  درصورت 

6   در پایان پس از محاسبه عملکرد محصول، گزارش کار برداشت را تهیه کنید و تحویل دهید.

فعالیت
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ترمیم و آماده سازی غده ها برای انبارداری
درصورتی که فصل رشد و یا عوامل دیگر اجازه رسیدگی کامل غده را ندهد می توان رشد پوست و ترمیم 
بافت های سیب زمینی های برداشت شده را با دما و رطوبت مصنوعی )۸5 درصد( کامل کرد. در جدول )1( 

تعداد روز الزم برای فرایند ترمیم غده با توجه به دما نشان داده شده است.

جدول 1ـ تعداد روز الزم برای فرایند ترمیم غده با توجه به دمای به کار گرفته شده

کامل شدن مرحله 
چوب پنبه ای

آغاز چوب پنبه ای 
شدن

تشکیل پوست 
کامل

پوست زایی 
جزئی

دما )درجه 
سلسیوس(

63   ـ 2۸ 2۸ 42ـ 21 14ـ 7 ـ  5   5/2
16ـ 9 14ـ 7 14ـ 7 4 10
7ـ 5 5   ـ 3 6   ـ 3 2ـ 1 20

در دمای پایین )4 درجه سلسیوس( نشاسته موجود در غده به قند تبدیل و اصطالحاً سیب زمینی شیرین 
می شود. چیپس تولیدی در این حالت به رنگ تیره درمی آید و مناسب نیست. برای سیب زمینی های خوراکی 
در انتهای دوره انبارداری باید دما افزایش یابد تا قندها به نشاسته تبدیل شوند و برای سیب زمینی فرآوری 

شده باید دمای انبار در کل دوره 10ـ 7 درجه سلسیوس باشد.  

 شرایط الزم برای انبارداری سیب زمینی 
پس از التیام زخم های موجود روی غده ها، باید در شرایط مناسب نگهداری شوند. غده ها به عنوان یک اندام 
زنده در شرایط نامناسب نگهداری می توانند دچار یخ زدگی )دمای پایین( و یا سبز شدن )دمای باال( شوند. 

برخی از نکات که در انبارداری سیب زمینی باید به آن توجه کرد عبارت اند از: 
ـ  5 ردیف به شکل پارت چینی و با رعایت فاصله از دیوارها و پارت ها )شکل29( 1  ارتفاع گونی ها حداکثر 6  

2  رعایت رطوبت نسبی 90ـ ۸5 درصد
3  دمای مناسب انبارداری برای سیب زمینی های بذری 4ـ2 درجه سلسیوس، برای سیب زمینی های خوراکی 

5 ـ4 درجه سلسیوس و برای سیب زمینی های با مصارف صنعتی 7 درجه سلسیوس است.

شکل 28ـ نحوه نگهداری غده های سیب زمینی در انبار و سردخانه
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شکل 29ـ ارتفاع و ردیف های پارت چینی 
گونی های سیب زمینی

4  برای تهویه هر تن سیب زمینی در هر شبانه روز 5  ـ4 متر مکعب 
هوا نیاز است.

سیب زمینی  برای  و  غیرمستقیم  نور  بذری  سیب زمینی  برای    5
است. الزم  تاریکی  خوراکی 

برداشت چغندرقند
زمان برداشت: از لحاظ وضعیت ظاهري، در هنگام رسیدگی محصول معموالً باید رنگ برگ هاي چغندرقند 
به صورت سبز مایل به زرد و حالت توقف رشد کلی مزرعه و پیري برگ هاي مسن و افتادگی تاج پوشش 

بوته ها مشخص باشد.
رسیدگي تکنولوژیکي زماني اتفاق مي افتد که غده ها داراي بیشترین درصد قند در زمان برداشت باشند. 

پژوهش
برداشت چغندر قند در منطقه شما در چه محدوده زمانی انجام می شود؟

پژوهش
اثر زمان قطع آبیاري قبل از برداشت چغندرقند را بررسي نمایید و در کالس درس گزارش کنید.

شرایط برداشت چغندرقند: در زمان برداشت چغندرقند، الزم است رطوبت خاک مزرعه درحد مناسب و به 
اصطالح در حالت گاورو )کمتر از ظرفیت زراعی و بیشتر از نقطه پژمردگی( باشد به طوري که اگر خاک در 
زمان برداشت خشک باشد، موجب شکستگی ریشه از منطقه دم می شود و وجود رطوبت بیش از حد نیز موجب 
می شود تا خاک همراه ریشه به صورت گل )اُفت خاک( افزایش یابد و همچنین موجب ِگل کوب شدن خاک 
مزرعه و بروز مشکالت بعدي مي شود. جهت برداشت صحیح و کاهش ضایعات برداشت، تنظیم دقیق ماشین هاي 
برداشت و همچنین دقت افراد و نیروهاي کارگري درگیر در امر برداشت، با توجه به وضعیت مزرعه ضروری است.

پراکنش قند در قسمت هاي مختلف ریشه چغندرقند: ریشه چغندرقند در زمان برداشت و تحویل به کارخانه 
قند بسته به روش سرزنی ریشه، ممکن است به حالت های مختلف شامل ریشه کامل، ریشه بدون سر و ریشه 
بدون سر و طوقه باشد. با توجه به پراکنش عیار قند در ریشه و ناخالصی ها در ناحیه طوقه )5 درصد( عملیات 
سرزنی الزم و ضروری می باشد. بیشترین میزان ناخالصی در ناحیه طوقه و دم مشاهده می شود. میزان درصد 

قند در ناحیه طوقه 7 تا ۸ درصد است اما به دلیل وجود ناخالصی ها در همین ناحیه بایستی حذف گردد.
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قسمت )طوقه + سر( بایستي به طور کامل حذف شود. اگرچه این قسمت داراي درصد قند باالیي است اما 
به دلیل ناخالصي ها و جلوگیري از کریستاله شدن قند بایستي حذف گردد.

با  قند  چغندر  ریشه  سرزنی  مناسب  شیوه  30ـ  شکل 
)چپ(  دست  با  یا  و  )راست(  برداشت  کمباین 

نحوه  تأثیر  و  ناخالصی ها )وسط(  و  پراکنش عیار )چپ(  شکل 31ـ 
برداشت ضایعات  روی  قند  چغندر  ریشه  )راست(  سرزنی 

روش های برداشت چغندر قند 
چغندر قند به سه روش دستی، نیمه مکانیزه و مکانیزه برداشت می شود.

  برداشت با وسایل دستی: در زراعت هاي کرتی و غیرردیفی، معموالً ریشه ها به وسیله بیل از خاک خارج 

می شوند، سپس آنها را در محلی از مزرعه به صورت کپه هاي کوچک جمع آوري کرده و با کاردهای مخصوص 
طوقه زنی را انجام می دهند و پس از پایان یافتن برداشت، به کارخانه قند حمل می کنند. در شرایط عادي، 
یک نفر کارگر در هشت ساعت کار با وسایل دستی به طور متوسط قادر خواهد بود یک تُن چغندرقند را از 
زمین کنده، سرزنی و بارگیري کند. یعنی براي برداشت یک هکتار چغندرقند 40 تُنی نیاز به 30 الی 40 

نفر کارگر است. 

مشاهده سلول هاي ذخیره کننده قند

1   با نام و یاد خدا لباس کار بپوشید و به مزرعه چغندرقند بروید.
2   با رعایت نکات ایمني 3 غده از مزرعه را جدا نمایید.
3   در غده شماره 1 دقیقاً زیر محل طوقه را برش دهید.

4   در غده شماره 2 از قسمت میاني غده برش دهید.
5   در غده شماره 3 از قسمت پاییني غده برش ایجاد کنید.

6   در هر 3 غده به دوایر هم مرکز دقت کنید و تعداد آنها را شمارش نمایید.
7   کدام غده داراي دوایر بیشتري مي باشد؟

8   دوایر هم مرکز سلول هاي پارانشیمي ذخیره کننده قند مي باشند. 

فعالیت

نحوه سرزنیمقدار ضایعات

پراکنش توزیع ناخالصی ها)%(
عیار)%(
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شکل 32ـ برداشت دستی چغندر قند

  برداشت با وسایل مکانیکی: ماشین هاي مختلفی جهت برداشت چغندرقند ساخته شده است. برخی از 

آنها ریشه هاي چغندرقند را کاماًل از خاک خارج کرده و در مسیر خود باقی می گذارند و پس از آنکه ریشه 
و برگ هاي اضافی آنها به وسیله کارگران قطع شد، آنها را جمع آوري می کنند و به داخل کامیون می ریزند. 
برخی از وسایل مکانیکی، عملیات سرزنی را نیز انجام می دهند. این وسایل با کاردهاي مخصوصی که دارند، 
ابتدا برگ ها و دمبرگ ها را از محل اتصال به قسمت سر قطع می کنند )تاپر( و سپس توسط وسایل مکانیکی 
مخصوص خروج ریشه و یا وسایل و یا کمباین هاي مخصوص، ریشه را از زمین خارج می کنند. در زراعت هاي 
ردیفی این کار با چغندرکن هاي یک یا دو ردیفه انجام می شود )لیفتر( یک دستگاه چغندرَکن دو ردیفه در 

طول هشت ساعت کار متوسط، قادر است حدود سطح 3/5 هکتار زمین را برداشت کند. 

شکل 34ـ کمباین برداشت خودگردان هولمر

شکل 33ـ برداشت نیمه مکانیزه چغندر قند

  برداشت با کمباین: کمباین هایی که جهت برداشت چغندرقند به کار می روند، انواع مختلفی دارند. برخی 

از آنها ابتدا برگ ها را قطع و در مخزنی جمع آوري می کنند. عده اي دیگر، برگ ها را قطع و به صورت قطعات 
ریز در سطح زمین به طور یکنواخت پخش می کنند. بعضی از کمباین هاي برداشت چغندرقند پس از قطع 
برگ ها، ریشه ها را نیز خارج کرده و در روي زمین به صورت ردیفی باقی می گذارند. برخی دیگر، ریشه ها را 
در مخزنی جمع آوري می کنند و هنگامی که مخزن آن پر شد، آنها را در گوشه اي از مزرعه و یا داخل کامیون 
تخلیه می کنند. برخی از وسایل برداشت چغندرقند عملیات سر زدن و قطع برگ ها، برداشت ریشه و بارگیري 

را به طور کامل و یک جا انجام می دهند )شکل 34(.



332

نگهداری چغندرقند در سیلوی کنار مزرعه: با توجه به اینکه ریشه چغندرقند اندامی ذخیره اي و زنده است، 
حالت مطلوب آن است که بالفاصله پس از برداشت از مزرعه به کارخانه قند تحویل و مصرف شود. در شرایطی 
که الزم به نگهداري ریشه چغندرقند درکنار مزرعه باشد، توصیه می شود ریشه هاي پوسیده از توده حذف شوند 
و تمیز درحالتی که کمترین ضربه و صدمه به آنها وارد شود، در محل مناسبی در کنار مزرعه نگهداري شوند. 
محل نگهداري باید با مقداري خاک از سطح زمین بلندتر باشد تا در هنگام بارندگی، آب در کف سیلو جمع 
نشود. ارتفاع توده چغندرقند حداکثر1/5 تا 2 متر و عرض آن حدود 2 متر و طول آن بسته به مقدار ریشه و 
درصورت امکان درجهت شمالی جنوبی قرار داده می شود. جهت جلوگیري از یخ زدگی و همچنین کاهش تبخیر 
آب محتوي ریشه، الزم است روي سیلوي با الیه نازکی به ضخامت حدود 20 سانتی متر از کلش گندم یا بقایاي 
اندام هوایی چغندرقند و یا کیسه پالستیکی پوشانده شود. در ضمن، محل سیلوي کنار مزرعه بایستی تا حد 
امکان نزدیک جاده باشد که امکان بارگیري و حمل آن با کامیون به کارخانه قند فراهم باشد.  توصیه می شود 

چغندرقند بعد از برداشت و قبل از سیلو، خاک گیري و توسط شیرآهک سه درصد آغشته شود.

پژوهش
در منطقه شما کدام یک از روش هاي برداشت چغندرقند انجام مي شود؟ معایب و محاسن روش برداشتي 

در منطقه خود را بررسي کنید.

شکل 35ـ پوشش سیلوی کنار مزرعه با )الف( کلش گندم، )ب( بقایای اندام هوایی چغندرقند و )پ( گونی پالستیکی
)پ()ب()الف(

برداشت چغندرقند

   تاریخ برداشت را با توجه به روش برداشت و مشاوره با کارشناسان و هماهنگی کارخانه تعیین کنید. 

سپس فهرست تجهیزات و وسایل مورد نیاز برای برداشت چغندر قند را با توجه به شرایط و امکانات 
تهیه کرده و به تأیید هنرآموز خود برسانید.

   پس از پوشیدن لباس کار و رعایت بهداشت فردی و ایمنی کار، تجهیزات و وسایل برداشت را آماده 

به کار نمایید.
   درصورتی که روش برداشت دستی باشد با استفاده از بیل مخصوص با نام و یاد خداوند روزی دهنده 

فعالیت
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اقدام به درآوردن غده های چغندرقند نمایید )رعایت فاصله و عمق نفوذ بیل موجب نشکستن غده ها 
می شود(. پس از درآوردن آنها را در کپه های کوچک در وسط کرت جمع آوری کرده سپس با کارد 
طوقه زنی را انجام دهید. زمانی که برداشت شما به اندازه ظرفیت کامیون یا تریلر حمل شد بارگیری 
کنید و به کارخانه بفرستید. یادآوری می شود اساس انجام این کار به صورت گروهی است. رعایت نوبت 
و عدالت در تقسیم کار بسیار ضروری است. جابه جایی وظایف کاری موجب تجربه کردن همه مراحل 

کاری و خسته نشدن و تقسیم عادالنه کار می شود.
   درصورت برداشت نیمه مکانیزه دستگاه را پس از آماده به کارکردن به تراکتور متصل کرده، تنظیمات 

الزم را برای سرزنی و کندن غده ها انجام دهید. سپس با عبور کامیون یا تریلر در بین ردیف های 
غده های درآورده شده آنها را بارگیری کنید و به کارخانه انتقال دهید.

با مسئولین هنرستان برای حضور راننده ماشین     درصورت مکانیزه بودن برداشت ضمن هماهنگی 

برداشت در تاریخ تعیین شده هنگام برداشت چگونگی برداشت را مورد ارزیابی قرار دهید. شکستگی 
غده ها و یا زیر خاک ماندن غده ها را بررسی کنید. درصورت بیشتر بودن از حدمجاز راننده را مطلع 
کنید و از او بخواهید تنظیمات را اصالح نماید. همچنین هنگام بارگیری از طریق نوار نقاله یا تخلیه 

انبار در کامیون نظارت کنید که غده ها به زمین نریزد.
   در پایان کار ضمن محاسبه عملکرد محصول، گزارش کار برداشت را آماده کرده و تحویل دهید.

برداشت پیاز
عملیات قبل از برداشت 

شرایط برگ های پیاز یک شاخص خوب از رسیدگی و وضعیت عمومی سوخ پیاز است.
سوخ پیاز محل ذخیره و نگهداری مواد غذایی در پیاز است که باید قبل از برداشت کاماًل رسیده باشد. زمانی 
این اتفاق می افتد که برگ های باالی سوخ ها خم شده و روی زمین می افتند. این عالمت به عنوان یک راهنمای 

با بررسی و برداشت تعدادی نمونه  تا  عملی برای کشاورزان است 
از سوخ ها به طور دقیق تری از رسیدگی محصول برای برداشت آگاه 
شوند؛ و زمانی که تعداد بوته های خوابیده در مزرعه به 70 تا ۸0 

درصد کل بوته ها رسید، محصول آماده برداشت خواهد بود.
برداشت می تواند زودتر از زمانی که 50 تا ۸0 درصد از بوته افتاده 
باشد هم انجام گیرد اما در این زمان هنوز پیازها به خوبی پوست 
نگرفته و در زمان انبارداری و نگهداری پیازها دچار خسارت بیشتری 

می شوند. 

شکل 36ـ ساقه های هوایی روی زمین 
خوابیده شده
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را قطع  آبیاری  برداشت  از  تا 20 روز قبل   14 برداشت کنیم معموالً  از موقع  درصورتی که بخواهیم زودتر 
می نمایند و یک هفته قبل از برداشت باید ساقه های هوایی را به وسیله تراکتور یا غلتک روی زمین خوابانید. 

این کار به نگهداری پیاز در زمان پس از برداشت و انبارداری کمک می نماید. 
درصورت برداشت دستی، پیازها بین 3 تا 10 روز در سطح مزرعه رها می شوند و پس  از آن به وسیله دست،  
قیچی یا ماشین مخصوص اقدام به قطع برگ ها و اندام هوایی می شود. درصورتی  که امکان خشک کردن محصول 
به صورت طبیعی نباشد باید به صورت مصنوعی و با در معرض جریان هوای گرم قرار دادن محصول به مدت 4 تا 
۸ روز )حداکثر تا دمای 30 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 60 تا 70 درصد به میزان 2 تا 2/5 مترمکعب در هر 
دقیقه( پیازها را خشک نمود. خشک کردن باید بالفاصله پس از برداشت و قبل از رفتن پیاز به خواب فیزیولوژیکی 

صورت پذیرد زیرا دمای 30 درجه سلسیوس موجب افزایش جوانه زنی پیازها می شود. 
برداشت و حمل و نقل : برداشت دستی معمول ترین و رایج ترین روش برداشت پیاز است که در این روش 
بیل یا چنگک را به زیر پیازها فروکرده و با اهرم کردن آن، پیاز را بدون خراشیدگی و زخمی شدن بیرون 
می کشند. در کشورهای توسعه یافته، به ویژه در مزارع بزرگ، برداشت پیاز به صورت مکانیکی است. در ایران 

هم برداشت دستی و هم مکانیزه به وسیله پیازکن یا سیب زمینی کن انجام می شود. 

شکل 37ـ مراحل مختلف برداشت دستی و مکانیزه پیاز

تعیین زمان رسیدگي

1   با نام و یاد خدا لباس کار بپوشید و به مزرعه پیاز مراجعه نمایید.
2   به گروه هاي 4 نفره تقسیم شوید و هر گروه 4 نفره، 4 کرت را ارزیابي نماید.

3   هر گروه 10 بوته را به طور تصادفي انتخاب نماید و خوابیده شدن برگ هاي آن را بررسي کند.
4   اگر از هر 10 بوته ۸    ـ7 بوته زرد یا خوابیده باشند زمان برداشت مي باشد.

5   گزارش کار تهیه نمایید و به هنرآموز خود تحویل دهید.

فعالیت
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برداشت سوخ: برگ های پیاز پس از رشد کافی سوخ ها پژمرده وگردن نرم و شاخ و برگ ها برروی زمین خم 
می شوند. وقتی که گردن حدود 50 تا ۸0 درصد بوته ها خم شد شاخ و برگ بقیه بوته ها را نیز می خوابانند. 
بعضی از پیازکاران قبل از برداشت سربرداری سوخ را انجام داده و سوخ را از خاک بیرون آورده و یا از زیر در 
محل ریشه آنها را قطع کرده و روی زمین قرار می گیرند. در مناطق گرم و خشک به منظور خشک کردن و 
کیورینگ1 )آماده سازی( سوخ ها )یعنی سوخ خشک، پوست ها کامل و گردن بسته و تنگ شده(، آنها را در 
مزرعه 2 تا 3 روز نگهداری می کنند. باید مراقبت نمود در موقع برداشت سوخ ها در اثر باران و یا رطوبت خیس 
نشوند، چون رطوبت زمینه را برای رشد قارچ ها و پوسیدگی فراهم می کند. برای عرضه محصول به بازار و یا 

حمل به انبار، سوخ ها را در کیسه های توری یا سبدهای مشبک ریخته و حمل می نمایند.

Curing ـ1

پژوهش
در مشاوره با کشاورزان خبره و کارشناسان محلي، زمان برداشت پیاز در منطقه خود را پرس وجو کنید.

برداشت و آماده سازی سوخ ها چگونه انجام می شود؟
از چه نوع کیسه یا سبدی برای حمل و نگهداری محصول استفاده می کنند؟

آیا زمان و روش های مورد عمل درست هستند؟

انبارمانی پیاز: انبارمانی در زمان فروش محصول پیاز برای آنکه کشاورز بتواند از درآمد منطقی برخوردار گردد 
دارای  ارقام  بعضی  متفاوتی هستند.  دارای دوره خواب سوخ و جوانه زنی  پیاز  رقم های مختلف  دارد.  اهمیت 
خاصیت انبارمانی طوالنی 6 تا 7 ماه و بعضی دارای دوره خواب و جوانه زنی و در نتیجه انبارمانی کوتاه هستند. 
ارقام دارای انبارمانی کوتاه را باید در مدت کوتاهی پس از برداشت به بازار فرستاد تا قبل از کاهش وزن، جوانه زدن 
و یا پوسیدگی به مصرف کنندگان عرضه شود. ارقام دارای انبارمانی مناسب را در انبار نگهداری و در موقع مناسب 
بودن قیمت و نیاز به محصول می توان به بازار برای مصرف مستقیم و یا به کارخانه فراوری عرضه نمود. برای 
نگهداری محصول پیاز در انبار باید سوخ دارای پوست سالم، خشک، بدون زخم، آفت و بیماری باشد. سوخ پیاز را 
در مناطق سرد و معتدل در انبارهای معمولی در کیسه های توری و یا سبد مشبک بر روی پالت چوبی که امکان 
جریان هوا در بین آنها وجود داشته باشد به ارتفاع 2 تا 3 متر نیز می توان انبار نمود. برای نگهداری طوالنی ارقام 
دارای انبارمانی مطلوب، سوخ پیاز را باید در دمای 15 درجه سلسیوس و رطوبت 60 تا 70 درصد نگهداری نمود.

برداشت پیاز

متناسب با روش برداشت، فهرست وسایل و تجهیزات مورد نیاز را تهیه کنید و به تأیید هنرآموز خود برسانید.
مراحل انجام کار

1   در تاریخ تعیین شده برای برداشت، به لباس کار و لوازم بهداشتی و ایمنی مجهز شوید.
2   باتوجه به امکانات و شرایط با استفاده از یکی از روش های تعیین شده برداشت محصول پیاز را انجام 

دهید.
3  در پایان کار گزارش کامل آن را آماده کنید و به هنرآموز خود تحویل دهید.

فعالیت
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ارزشیابی مرحله عملیات قبل از برداشت

مراحل کار
شرایط عملکرد

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

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

عملیات قبل 
از برداشت

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

گیاه غده ای(، رطوبت سنج دانه

باالتر از حد 
انتظار

تعیین درصد رطوبت دانه )رطوبت غالف در 
کلزا یا سویا،  دانه در کلزا یا سویا، طبق در 
آفتابگردان، دانه در آفتابگردان(، تعیین زمان 
یا  )دستی  برداشت  روش  تعیین  برداشت، 
مکانیزه(، استدالل اهمیت تعیین درست زمان 
و کیفی محصول برداشت در عملکرد کمی 

3

در حد انتظار

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

مکانیزه(

2

پایین تر از 
1ناتوانی در تعیین زمان برداشتحد انتظار
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ارزشیابی مرحله عملیات پس از برداشت

مراحل کار
شرایط عملکرد

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

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

عملیات پس از 
برداشت

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

محصول، باسکول

باالتر از حد 
انتظار

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

آن کیفیت  در  انبار  به  انتقال محصول 
3

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

پایین تر از حد 
انتظار

ناتوانی در محاسبه عملکرد یا انتقال محصول به 
1سیلو و یا انبار

ارزشیابی مرحله نظارت و کنترل برداشت

مراحل کار
شرایط عملکرد

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

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

نظارت و 
کنترل برداشت

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

غده ای(، ماشین های برداشت

باالتر از حد 
انتظار

گیاهان روغنی و غالت: تعیین میزان ریزش 
دانه، تعیین میزان شکستگی دانه، تعیین میزان 
دانه های  در  کاه  میزان  تعیین  برداشت،  ارتفاع 
برداشت شده، تعیین میزان خوشه یا غالف های 

سالم در انبار ماشین برداشت
)چغندرقند(،  سرزنی  کنترل  گیاهان غده ای: 
تعیین میزان غده های زخم شده )سیب زمینی، 
اندام های  چغندرقند، پیاز(، عملیات خشکاندن 
میزان  تحلیلی  مقایسه  )سیب زمینی(،  هوایی 
هدررفت محصول در روش های مختلف برداشت

3

در حد انتظار

گیاهان روغنی و غالت: تعیین میزان ریزش 
دانه، تعیین میزان شکستگی دانه، تعیین میزان 
دانه های  در  کاه  میزان  تعیین  برداشت،  ارتفاع 
برداشت شده، تعیین میزان خوشه یا غالف های 

سالم در انبار ماشین برداشت
)چغندرقند(،  سرزنی  کنترل  گیاهان غده ای: 
)سیب زمینی،  شده  زخم  غده ها  میزان  تعیین 
اندام های  چغندرقند، پیاز(، عملیات خشکاندن 

)سیب زمینی( هوایی 

2

پایین تر از حد 
1ناتوانی در تعیین زمان برداشتانتظار
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شرح کار:
1ـ عملیات قبل از برداشت 2ـ نظارت و کنترل برداشت 3ـ عملیات پس از برداشت

استاندارد عملکرد: 
زمان برداشت، کنترل گیاهان زراعی )شامل حداقل یک گیاه غله یک گیاه روغنی و یک گیاه غده ای( به وسیله ماشین های برداشت چند 

مرحله ای یا کمباین و عملیات پس از برداشت آنها را در مساحت 2 هکتار )1 به ازای 16 نفر برای هر گیاه( انجام دهد.
شاخص ها:

1ـ غالت: تعیین درصد رطوبت دانه،تعیین میزان رطوبت ساقه غله انتخابی در پودمان 1 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 روغنی انتخابی در 
پودمان 2 گیاهان غده ای: تعیین میزان رسیدگی تجاری، تعیین زمان برداشت، تعیین روش برداشت )دستی یا مکانیزه( در گیاه غده ای 

انتخابی پودمان 3
2ـ گیاهان روغنی و غالت: تعیین میزان ریزش دانه، تعیین میزان شکستگی دانه، تعیین میزان ارتفاع برداشت، تعیین میزان کاه در دانه های 
برداشت شده، تعیین میزان خوشه یا غالف های سالم در انبار ماشین برداشت در گیاهان انتخابی پودمان 1 و 2، گیاهان غده ای: کنترل سرزنی 

)چغندرقند(، تعیین میزان غده های زخم شده )سیب زمینی، چغندرقند، پیاز(، عملیات خشکاندن اندام های هوایی )سیب زمینی(
3ـ محاسبه عملکرد در هکتار، انتقال محصول به سیلو و یا انبار

شرایط انجام کار:
2 هکتار محصول آماده برداشت از هر یک از گیاهان انتخابی در پودمان های 1، 2 و 3 برای 16 نفر

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

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

1عملیات قبل از برداشت 1

2نظارت و کنترل برداشت2

1عملیات 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 در 

2زمان مناسب انجام دهید.

*میانگین نمرات

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

ارزشیابی شایستگی برداشت گیاهان زراعی )غالت و گیاهان صنعتی(
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1   برنامه درسی رشته امور زراعی. )1393(. سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، دفتر تألیف کتاب های 
درسی فنی و حرفه ای و کاردانش

2   استاندارد ارزشیابی حرفه رشته امور زراعی )1392( سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، دفتر تألیف 
کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش
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سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی 
جمهوری اسالمی ایران، مشارکت معلمان را به عنوان یک سیاست اجرایی مهم دنبال می کند. برای تحقق این امر در اقدامی نوآورانه سامانه 
تعاملی بر خط اعتبارسنجی کتاب های درسی راه اندازی شد تا با دریافت نظرات معلمان دربارۀ کتاب های درسی نونگاشت، کتاب های درسی 
را در اولین سال چاپ، با کمترین اشکال به دانش آموزان و معلمان ارجمند تقدیم نماید. در انجام مطلوب این فرایند، همکاران گروه تحلیل 
محتوای آموزشی و پرورشی استان ها، گروه های آموزشی و دبیرخانۀ راهبری دروس و مدیریت محترم پروژه آقای محسن باهو نقش سازنده ای 
را بر عهده داشتند. ضمن ارج نهادن به تالش تمامی این همکاران، اسامی دبیران و هنرآموزانی که تالش مضاعفی را در این زمینه داشته و با 

ارائۀ نظرات خود سازمان را در بهبود محتوای این کتاب یاری کرده اند به شرح زیر اعالم می شود.
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