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 های هرز گیاهان زراعیکنترل علف

 

 2پودمان 

 

هرز باشد بلکه به سبب ناخواسته رشد کردن گیاهان در گیاه خاص و مشخصی وجود ندارد که ذاتاً علف
ین د. بنابرانشوهرز نامیده میزیان حاصل از آنها است که علفیک مکان، غیر قابل استفاده بودن و ضرر و 

ه به ارتباط و موقعیت آن گیا بلکهعنوان علف هرز فقط به خصوصیت و عادت رشد آن گیاه بستگی ندارد 
 نسبت به گیاه زراعی و انسان نیز مربوط است.
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 2واحد یادگیری 

 های هرز گیاهان زراعیکنترل علف
 
 

 که دانیدمیآیا 
 
 شود؟هایی انجام میهاي هرز به چه روشکنترل علف 
 هاي هرز براي یک گیاه در همه حال مناسب است؟آیا نام علف 
 محیط زیست دارند؟هاي شیمیایی چه تأثیري بر علف کش 

ورد مکه توان رقابتی باالیی با گیاه زراعی دارند و قدرت بیشتري در تسلط بر منابع به دلیل این برخی از گیاهان
اي هبایستی کنترل شوند. در کنترل علف یابندکه در مزرعه در کنار گیاه زراعی رویش میهنگامی ؛نیاز گیاه دارند

ر پوشش هاي زراعی، زیاولویت دارند. اجراي تناوب ؛هاي ارزان و ساده که به محیط زیست صدمه نزنندهرز روش
هاي هوایی بطور مکرر)خسته کردن( و کاشت گیاهان ندامهاي هرز، از بین بردن اگرفتن زمین، خفه کردن علف

حفظ هاي هرز و هاي مناسبی براي کنترل علفروش ،پوششی با شاخ و برگ زیاد قبل از کاشت گیاه زراعی
 باشند.سالمت محیط زیست می

 

  استاندارد عملکرد

بندي کند و پس از هرز را دسته هايمزرعه را مورد پایش قراردهد. انواع علف ،در شرایط مناسب آب و هوایی
 هاي هرز مزرعه را کنترل نماید. هاي مکانیکی و شیمیایی علفبه روش ،تعیین زمان عملیات کنترلی
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 های هرزمفهوم علف

ختلف هاي مکنند. آن دسته از گیاهان، که به صورتهاي گوناگون در طبیعت رشد میگیاهان بسیاري با زیستگاه
هاي هرز گیاهانی هستند که آیند. اصوال علفبشر و منافع او تداخل دارند، علف هرز به حساب میهاي با فعالیت

رویند که مورد دلخواه بشر نیست و رقیبی سرسخت بدون قصد قبلی و به صورت ناخواسته در مزرعه یا مکانی می
آهن، فرودگاه، مخازن نفت یا  هایی از قبیل جاده، ریلبراي گیاهان کاشته شده و عامل مهمی در تخریب مکان

 ود.شترین اثر تخریبی آنها در بخش کشاورزي دیده میاما بیشترین و مهم .گرددها و غیره محسوب میپاالیشگاه
هاي هرز ارائه شده است. به بیانی دیگر، علف هرز گیاهی است که بر خالف میل هاي متعددي از علفتعریف

هاي تولید را افزایش و در کاهش کمی و کیفی محصول شده و هزینه کند و در زراعت باعثبشر رویش می
هاي هرز، گیاهان بسیاري هستند که مصرف شود. بین علفهاي عمومی موجب ناهماهنگی و مزاحمت میمحیط

اند، دست پرورده انسان نیستند و براي محصوالت کشت خوراکی یا دارویی دارند، ولی چون ناخواسته روئیده
 شوند.آیند و علف هرز محسوب میقیب به حساب میشده یک ر

کند و هدف او از رود که کشاورز آنها را کشت میاصطالح علف هرز در مقابل آن دسته از گیاهانی به کار می
ه گردند ک. گیاهان وقتی علف هرز محسوب میکه کشت کرده است است ییابی به محصولعملیات زراعی دست

خواهیم گیاهان زراعی مورد نظر، رویند که ما مینمایند و در محلی میآبی را آلوده میزمین زراعی و یا منابع 
رشد نموده و یا اصاًل گیاهی در آن محل رشد ننماید. براي مثال، وجود بوته گندم در مزرعه جو به منزله علف 

 شود.میهرز بوده و همچنین رویش گیاه خردل وحشی در زراعت گندم به عنوان علف هرز محسوب 

 های هرز خسارت علف اهمیت

درصد  52هاي هرز در مزارع غالت ایران به طور متوسط سالیانه هاي انجام شده، خسارت علفبرحسب بررسی
هاي هرز باعث خسارت علف ،ها به مراتب بیش از مزارع غالت است. در بعضی مناطق و شرایطو در سایر زراعت

آوري براي گیاهان زراعی، انسان، حیوان و محیط اي هرز داراي اثرات زیانهعلف نابودي کامل مزرعه شده است.
 طور مفصل به توضیح آنها خواهیم پرداخت.باشند که در ادامه این فصل بهزیست می

 
 های هرزبازدید از مزرعه و مشاهده برخی از علف  فعالیت

ا دوربین یزات ایمنی فردي، امکانات نوشتاري و لباس و کفش مناسب کار، تجهی ابزار، مواد و امکانات مورد نیاز:
 .تهیه عکس و فیلمتلفن همراه براي 

 مراحل انجام کار:
 همراه هنرآموز از مزارع هنرستان دیدن کنید. -1
 نوع گیاهان کشت شده را بازشناسی نمایید. -5
 بدون آسیب به گیاهان اصلی، وارد مزرعه شوید. -3
 .از هنرآموز خود بپرسید ها رارا مشاهدکرده و نام محلی آنزرعه گیاهان هرز موجود در م -4
 .بیشتري آشنا شوید هاي هرزعلفمزارع مختلف با و در روزهاي مختلف با تکرار عملیات در  -2
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 ر وت ها راحتیرید تا فراگیري نام و مشخصات آنهرز عکس بگ هايهاي مختلف هریک از علفاز شماي کلی و اندام -6  
 دسترس تر باشد. در
 هاي هوایی با محصول اصلی، مقایسه کنید.گیاهان هرز را از نظر میزان توسعه اندام -7
یز ها نرسی کرده و از شکل میوه و بذر آنباشند، مقدار یا تعداد بذر آنها را براگر این گیاهان در مرحله بذر دهی می -8

 عکس بگیرید.
 هاي خود گزارش تهیه کرده و آماده ارایه نمایید.تهاز توضیحات هنرآموز، مشاهدات و یاف -9
 

 

 
 

 های هرز بندی علفتقسیم

هاي مختلف، طبقه بندي هاي هرز را به روشعلف
 از: کنند. برخی از این روش ها عبارتندمی

های هرز بر اساس طول مدت بندی علفتقسیم
 زندگی

طول عمر یک گیاه مدت زمانی است که بذر آن جوانه 
زده، رشد کرده و پس از تولید مثل و بوجود آوردن 

هاي هرز را به سه رود. از این نظر علفبذر، از بین می
م ها تقسیها و چندسالهها، دوسالهسالهدسته کلی: یک

  .(1)شکلنمایندمی
 

 سالههای هرز یکالف( علف

هانی را گویند که چرخه زندگی آنها یعنی از جوانه زدن بذر تا تولید بذر جدید در طی یک ساله، گیاگیاهان یک
 روند.شود و سپس از بین میسال زراعی انجام می

 .شوندتابستانه تقسیم می و یک ساله این گیاهان به دو گروه یکساله زمستانه

 ساله زمستانه گیاهان هرز یک

انند گذردر طول زمستان، زندگی ُکند خود را میاین گیاهان  زنند.جوانه میگیاهان هستند که در پاییز  ی ازگروه
در میان گیاهان که  (5)شکل  روباهیکنند. مانند فرفیون و دُمو در بهار یا اوایل تابستان بذر جدید تولید می

 .شوندیبیشتر دیده م گندمزراعی کاشته شده در پاییز، مانند یونجه و 
 
 

 نمایی شماتیک از چرخه زندگی گیاه -1شکل 
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 دم روباهی فرفیون

 ساله زمستانههای هرز یکعلف -2شکل 

 ساله تابستانهیک هرز گیاهان

کنند. مانند جو وحشی و گیاهانی هستند که بذر آنها در بهار سبز شده و در پاییز همان سال، بذر تولید می
 ،ندر قند، پنبهغچبیشتر در میان گیاهان زراعی کشت شده در بهار، مانند  هاي هرزگونه علفاین .(3)شکلخُرفه

 .شوندغیره دیده میذرت و 
 

  
 جو وحشی خرفه

 ساله تابستانههای هرز یکعلف -3شکل 
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 های هرز دوسالهعلف ب(

 رویشی، ، با رشداولشود. این قبیل گیاهان در سال چرخه زندگی گیاهان دوساله، طی دو سال تکمیل می 
 این گیاهان بیشتر در مناطق .نمایندتولید بذر می کنند و در سال دوم به گل نشسته،تولید ساقه و برگ می

 .(4شوند. مانند پیرگیاه، کنگر صحرایی و علف ماهور)شکل معتدله دیده می
 

   
 علف ماهور کنگر صحرایی پیر گیاه

 هرز دو ساله هایعلف - 5شکل 

 

 هرز دایمی هایلفع

کنند. تعدادي از این گیاهان هرز دایمی یا چندساله، گیاهانی هستند که اغلب بیش از دو سال زندگی می
 .(2باشند)شکل هاي رویشی نیز میه تکثیر و ازدیاد به وسیله اندامگیاهان، عالوه بر بذر، قادر ب

 

   
 رغمَ سیر وحشی پیرگیاه

  های هرز دایمیعلف -4شکل
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 های هرز چندسالهغیرجنسی علف شونده های تکثیرشناسایی اندام  فعالیت 
بیلچه یا شفره، آب، امکانات نوشت افزاري ،لباس و کفش مناسب کار، دستکش، بیل ابزار، مواد و امکانات مورد نیاز:

 .تهیه عکس و فیلمدوربین براي و 
 مراحل انجام کار:

 هنرستان وارد شوید.همراه هنرآموز خود به مزرعه  -1
 .هاي هرز چندساله معرفی شده در کتاب را شناسایی کنیدبا راهنمایی هنرآموز، تعدادي از علف -5

 

 

 نمایید.با استفاده از ابزار مناسب، گیاهان شناسایی شده را تا حد امکان به طور کامل از زمین خارج  -3
 هاي مورد نظر را با آب کامالً بشوئید.ریشه و اندام -4
 هاي رویشی تکثیر شونده گیاهان را با راهنمایی هنرآموز، مشخص کرده و آنها را با هم مقایسه کنید. اندام -2
 .نمایید مشاهدات خود و توضیحات هنرآموز را به درستی در دفتر گزارش، ثبت و ضبط کرده و براي ارایه آماده -6

 

 

 

 های هرز از نظر نوع زندگیبندی علفتقسیم
 شوند.هاي هرز بر حسب نوع زندگی به سه دسته کامل، انگل و نیمه انگل تقسیم میعلف

 های هرز کاملالف( علف

مانند خردل وحشی،  .هاي هرزي هستند که قادرند مواد مورد نیاز خود را از زمین، آب و هوا به دست آورندعلف
 .(6... )شکل  و پنیرک

 

   

 پنیرک خردل وحشی

 های هرز کاملعلف - 4شکل

 

 

 به گیاه اصلی و نظم مزرعه آسیب وارد نسازید. 
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 توق  گاو پنبه

 های هرز پهن برگعلف -4شکل 
 

 (11: مثل سوروف، حلفه و مَرغ. )شکل هرز باریک برگهای علف (ب
 

  

 حلفه سوروف

 های هرز باریک برگعلف -15شکل 

 
 هاي هرز چیست؟بندي علفهدف از دسته  بیندیشید

 
 

 هرز مجموعه یا هرباریوم گیاهان

طول سال است. جمع آوري هاي شناسایی گیاهان از جمله گیاهان هرز، داشتن نمونه آنها در تمام یکی از راه
ها و نگهداري آنها از دیرباز مرسوم بوده است. برخی براي سرگرمی و لذت بردن اقدام به تهیه مجموعه یا نمونه

هاي کشاورزي براي گسترش دانش، درک دقیق تفاوت بین انواع کنند. اما دانش آموختگان رشتهکلکسیون می
نمایند. در گیاه خود و تبادل اطالعات علمی اقدام به این کار میگیاهان، افزایش و به روز رسانی معلومات 

 (.11گویند)شکل ، هرباریوم گیاهی میاًهاي گیاهی اصطالحشناسی به مجموعه نمونه
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 ای از هرباریوم نمونه -11شکل 

 

 گیاهی هرباریوممراحل تهیه 

  جمع آوري 
 خشک کردن 
 نگهداري 

هاي هرز، در زمان هايهاي علفبراي جمع آوري نمونه
د و نمو شعبارت دیگر در مراحل مختلف ره مختلف ب

هاي خود یا حداقل زمانی که گیاه تمام یا حداکثر اندام
را دارد، به محل پراکنش یا مزارع اختصاصی آن علف 

 آنها را با احتیاط کامل از زمین خارج  ،هرز رفته
  (15 کنند)شکلمی

 گیاه کامل-12شکل 

 
قرار داده به محل آزمایشگاه یا  (کاغذي ترجیحاً)، داخل کیسه همراه هابرداشتی را پس از حذف ناخالصینمونه 

  آورند.محل خشک کردن می
مدت کوتاهی  ؛ و سپس آنها راکنندریشه را شسته و تمیز می ابتدا ،هاي هرزخشک کردن و نگهداري علف براي

را به ترتیبی که شکل  علف هرز ها متعددخشک شود. اندام هاآندهند تا رطوبت سطحی در محل سایه قرار می
 شد؛بامی جاذب رطوبت که کنند. گیاه را روي صفحات کاغذيک مینُ تا حدي تُ م نخورد،هو شمایل کلی گیاه به
کنند تا در یک صفحه خم می N هاي معموالًهاي بلند را به شکل(. ساقه13 )شکل دهندمثل روزنامه قرار می

  (.14 بگیرد)شکل جا
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 های هرز رایج در منطقههای علفآوری نمونهجمع  فعالیت
ی و کیسه پالستیک: لباس و کفش مناسب کار، دستکش، بیل، بیلچه، روزنامه، آب، ابزار، مواد و امکانات مورد نیاز

 امکانات ثبت و ضبط مشاهدات
 مراحل انجام کار:

 هنرستان وارد شوید. ههمراه هنرآموز خود به مزرع -1
 

 
 هاي هرز موجود در مزرعه هنرستان خود را شناسایی کنید. هایی از علفنمونه -5
 ها را به آرامی و با استفاده از بیل یا بیلچه همراه با قسمتی از ریشه، از خاک بیرون بیاورید.این نمونه -3

 باشد.: نمونه گیاهی کامل داراي ریشه، ساقه، برگ، گل یا میوه میدقت کنید

 

 آوري ادامه دهید.به جمعنمونه خارج شده از خاک را پس از تأیید هنرآموز، در کیسه همراه قرار داده و  -4  
 آوري شده را به آزمایشگاه هنرستان منتقل نمایید. هاي هرز جمععلف -2
 ریشه گیاهان هرز را با آب بشوئید و با استفاده از روزنامه خشک نمایید. -6
 مشاهدات خود را در دفتر گزارش کار، ثبت و ضبط کرده و براي ارایه آماده نمایید. -7
 

 

 
 شده آوریهرز جمع هایعلف هایخشک کردن نمونه  فعالیت

 ايهو مهره، روزنامه باطله، نمونه یچپ یانخ مخصوص و  یاتخته پرس مخصوص، کش  :یازابزار، مواد و امکانات مورد ن
 شده  آوريهرز جمع هايمختلف علف

 .یدکن یزتم یشده را به خوب آوريعلف هرز جمع هاينمونه -1
 .یدمازاد نمونه را حذف کن ايهاز اندام بخشی -5

 

 

 .ید( مانند روزنامه باطله قرار دهیروغن یررطوبت)غ ۀکاغذ جذب کنند یک يرا رو نمونه -3
 .یدمهار کن يصفحه کاغذ، با چسب کاغذ ينمونه را ضمن گستراندن رو هاياندام -4
 .یداز صفحه در کنار نمونه قرار ده یکرده و در محل مناسب داشتدیانمونه را  یهاول مشخصات -2
 

 

  

 

 ضمن هماهنگی قبلی، از گیاه اصلی مراقبت کنید.ه مزرعبرای ورود به  

 

 

 رییتغ یاهگ یباشد که شکل اصل یو به نحو یها به حداز اندام یحذف کردن بخش 
 .یدننما
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 (.16 )شکلیدقرار ده چند برگ روزنامه باطله يرا البال نمونه -6  فعالیت
 .ییدآماده نما یبترت ینرا به هم یگرد هاينمونه -7
 .یدتخته قرار ده یک يآماده شده را رو هاينمونه -8

 

 
 

   

 منطقه های هرزخشک کردن نمونه علف -14شکل 

 

   
 .یداستفاده کن یمضخ ییمقوا هاياز ورقه توانیدیم ،به تخته مناسب یدر صورت عدم دسترس :یدکن دقت

 .دهید قرار هانمونه يبر رو یرین،شکل و ابعاد تخته زه ب یگريد تخته -9
 .یدکن یطناب کش یبه خوب یاقرار داده  ینوزنه سنگ ییتخته باال يبر رو -11

 

 

 .یدیآماده نما یهارا يدر دفتر گزارش کار، ثبت و ضبط کرده و برا یهنرآموز را به درست یحاتخود و توض تجربیات -11
 

 

 
تخته  یککه در گارگاه هنرستان خودتان موجود است،  یلیطناب و امکانات و وسا یاو مهره و  یچاستفاده از نئوپان، پ با  یدخالق باش

 (.17 )شکلییدنما یطراح یومهربار یههرز و ته یاهانپرس جهت خشک کردن گ
 

 

 

 

 بزرگتر از ابعاد صفحه کاغذ نمونه باشد. یابعاد تخته مختصر 

 

 

  شکل  یتا در ضمن خشک شدن بخوب یرندتحت فشار قرار گ یبه خوب باید هانمونه
 .یرندبگ

 کامل طورتا به ،قرار داشته باشند یطشرا ینروز در ا 14تا  15حدود  باید هانمونه 
 ها()روزنامهآبدار باشند، کاغذها یاپهن  هایبرگ دارای هانمونه چنانچه. شوند خشک
 . کرد یضتا چند نوبت تعو یک را باید
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 های گیاهیتخته پرس مخصوص خشک کردن نمونه -14شکل 

 
 

 های هرز خشک شدههای علفنگهداری نمونه  یتفعال
: مقواي سفید به ابعاد استاندارد )کاغذ هرباریوم(، نوار چسب مخصوص، برچسب ابزار، مواد و امکانات مورد نیاز

 .شدهبندي هاي گیاهی، پوشه و قفسه طبقهمخصوص نمونه
 مراحل انجام کار:

 یید هنرآموز برسانید.أهاي تحت پرس، خشک شدن کامل آنها را به تبا سرکشی به نمونه -1
 هاي خشک شده را از کاغذ روزنامه باطله به روي کاغذ هرباریوم منتقل کنید.نمونه -5
 ها را روي کاغذ ثابت نمایید.با چسب مخصوص، نمونه -3
نام عمومی علف هرز، نام بومی، نام  متر اطالعاتی از قبیل شماره گیاه،سانتی 6×11حدود  اي به ابعادروي ورقه -4

 آوري کننده را بنویسید.آوري و نام جمعآوري، تاریخ جمعمیزبان، محل جمع
 ورقه شناسه را پس از تأیید هنرآموز، در گوشه پایینی سمت راست کاغذ هرباریوم، بچسبانید. -2

 

را با نایلون مخصوص یا سلیفون، علف هرز مشخصات  ،کاغذ هرباریوم حامل نمونه گیاهی و شناسهروي  -6  
 .(18 )شکلبپوشانید

 .(19کند، قرار دهید)شکل اي که هنرآموز تعیین میهاي آماده شده را در پوشه و قفسهنمونه -7
 بت و ضبط کرده و براي ارایه آماده نمایید. تجربیات خود و توضیحات هنرآموز را به درستی در دفتر گزارش کار، ث -8

هاي روزنامه، نحوۀ قرارگیري برگ، ساقه، ریشه و گل به شکل ها در بین برگهدر هنگام قرار دادن نمونه دقت کنید:
 ها وارد نشود.مناسب انجام شود تا آسیبی به این اندام
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 های هرزنمونه خشک شده علف -14 شکل

 
 کردن در تلق را با روش نگهداري در پوشه مقایسه کنید؟روش نگهداري به صورت پرس  کنید مقایسه

 

 

 
 

 کردن در تلقهای علف هرز به روش پرسنگهداری نمونه -25 شکل
  

هاي مراکز تحقیقات گیاه شناسی همراه هنرآموز خود از هرباریومبه   فعالیت
ها و جهادکشاورزي نزدیک به منطقه خود دانشگاه هاي هرزو علف

از این  (.19ها آشنا شوید)شکل بازدید کرده و از نزدیک با فعالیت آن
 بازدید گزارشی تهیه نمایید.

 

 
 های گیاهی ای از هرباریومنمونه -14شکل 
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 های هرزهای شاخص و نحوه خسارت علفویژگی

 های هرز های شاخص علفویژگی
در مناطق مختلف و هاي هرز گسترش علف

اي هدلیل ویژگیپایداري آنها در شرایط متفاوت به
 آنها است.

هرز هايعلف هايویژگیترین برخی از مهم
 عبارتند از:

هاي هرز معموالً نسبت به علف :رشد سریع -
 (.51تري دارند)شکل گیاهان اصلی رشد سریع

 

 

 

 نسبت به گیاه اصلی در مزرعه هرز یهاتر علفسریع رشد -21 شکل
 

هاي هرز را با گیاهان اصلی در مزرعه، پیگیري کرده و ضمن تهیه اختالف رشد )مثالً تفاوت ارتفاع (چند نمونه از علف  پژوهش 
 ارائه دهید. کالسعکس و گزارش، در 

 

 
 
هاي هرز نسبت به : علفبودن توقعکم -

ترند. به عبارت دیگر، نیاز توقعکم گیاهان اصلی
به مواد غذایی و عوامل مؤثر رشد در آن بسیار 

با فراهم بنابراین کمتر از گیاهان زراعی است. 
شدن عوامل و شرایط در کمترین حد ممکن، 

 (. 55نمایند)شکل شروع به رشد و گسترش می

 

 
 های نامناسب حاشیه مزرعههای هرز در خاکرویش علف-22شکل 

 

کنند. براي مثال، تعداد بذر در یک بوته سلمه تره بذر بسیار زیادي تولید می ،هاي هرز: علفتولید بذر زیاد -
 رسد.عدد می 511111( به 54و در تاج خروس)شکل  71111( به حدود 53)شکل 

 

  

  تره(شکل گیاه و بذر سلمک )سلمه-23شکل 
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 خروس بذر تاج گیاه و -25شکل 

 
 گسترش علف هرز دارد؟ تولید بذر زیاد چه نقش و اهمیتی در پایداري و  بیندیشید

 
 

هاي هرز داراي قدرت رقابت : علفقدرت رقابت -
باالیی با گیاه اصلی از نظر جذب آب، مواد غذایی و 

 (.52)شکل باشندنور می
 

 رقابت با گیاه زراعی غلبه علف هرز در -24شکل

 
هاي هرز را بدست آورید. در پژوهش هاي علف...( سایر ویژگیو  منابع علمی معتبر)کتاب، مجالت، سایتبا استفاده از   پژوهش 

. ...  دقت کنیدو  هاي تکثیر، نحوه پراکنش یا انتشارخود به واژگان و اصطالحاتی چون: طول عمر بذر، خواب بذر، روش
 کالس آماده نمایید. بررسی خود را پس از تنظیم و تأیید هنرآموز، براي ارائه در

 

 

 
  



 42 

 های هرز بررسی برخی ازخصوصیات علف  فعالیت
: لباس و کفش مناسب کار، دستکش، بیل، بیلچه، قیچی باغبانی، بینوکولر و لوپ ابزار، مواد و امکانات مورد نیاز

 دستی
 :مراحل انجام کار

 شوید. در زمان مناسب همراه با هنرآموز خود به مزرعه هنرستان وارد -1
 :  به نظم مزرعه و سالمت گیاه اصلی آسیب وارد نشود.دقت کنید

 تعدادي از علف هاي هرز مزرعه را شناسایی کرده و تشخیص خود را به تأیید هنرآموز برسانید. -5
 هاي هرز را از نظر میزان رشد)ارتفاع، حجم...( با گیاه اصلی مقایسه نمایید.هاي علفهایی از بوتهنمونه -3

 

 اشت کنید.دهاي هرز را به دقت شمارش کرده و یاددر مساحت محدود مثالً یک مترمربع از مزرعه، تعداد علف -4  
 چه نوع علف هرزي در منطقه شما از انواع دیگر، بیشتر روئیده است، چرا؟ دقت کنید:

پس از انتقال به آزمایشگاه، آنها را  هاي هرز را به کمک قیچی باغبانی جدا کنید واندام بذر دهنده برخی از علف -2
 شمارش نمایید.

 هاي هرز را مطالعه کنید.میزان نفوذ و پراکنش ریشه در برخی از علف -6
 هاي خود و توضیحات هنرآموز را به درستی در دفتر گزارش کار، ثبت و ضبط کرده و براي ارایه آماده نمایید.یافته -7

 

 

 
توانند در شرایط مختلف هاي هرز داراي عمر طوالنی بوده و میبذر علف :)جوانه زنی(قابیت طوالنی حیات  -

هایی از گاوزبان و پیچک هاي هرز گونهمحیطی، قوه نامیه خود را حفظ نمایند. براي مثال، بذر علف
 باشند. زنی  توانند براي مدت طوالنی قوه نامیه خود را حفظ کرده و داراي قابلیت جوانه(، می56صحرایی)شکل

 

  

 پیچک صحرایی گاو زبان بدل 

   علف های هرز با قوه نامیه طوالنی-24شکل
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  (شوندهای از اندام رویشی تکثیردر علف هرز قیاق )نمونه ریزوم -24شکل 
 

 های هرزرویشی تکثیرشونده در علفهای مشاهده اندام  فعالیت
 .لباس و کفش مناسب کار، دستکش، بیل، بیلچه و آب ابزار، مواد و امکانات موردنیاز:

 مراحل انجام کار:
 هنرستان بازدید کنید. هبه همراه هنرآموز خود از مزرع -1
 بااحتیاط و بدون آسیب زدن به گیاه زراعی وارد مزرعه یا حاشیه آن شوید. -5
 هاي هرز موجود در منطقه که داراي اندام رویشی تکثیرشونده هستند را از هنرآموز خود بپرسید.انواع علف -3
هاي زیرزمینی که ریشه و اندامطورينظر را با استفاده از بیل و بیلچه از زمین خارج نموده به هاي هرز موردعلف -4

 آید.آنها کامالً از زمین بیرون
 آب بشویید.با زیرزمینی این گیاهان را  هايریشه و اندام -2
 هاي زیرزمینی تکثیرشونده آنها را مشاهده و مطالعه کنید.اندام -6
 صورت یک گزارش تهیه و به هنرآموز خود تحویل دهید.هاي خود را بهضمن تهیه عکس، نتایج مشاهدات و یافته -7

 

 

 های هرزعلفخسارت  هایروش
هاي مختلفی یا از راهو متنوع  هايهاي هرز به روشعلف

 آنها عبارتند از: کنند. برخی ازایجاد خسارت می
هاي هرز میزان قابل توجهی از آبی علف دادن آب:هدر -

. کنندرا که باید صرف رشد گیاه اصلی شود، مصرف می
ها، باعث هاي هرز در کف یا کنار جويهمچنین وجود علف

ذ عمقی، نشت جانبی و کاهش سرعت جریان و افزایش نفو
ترتیب سبب  این به می شودها گاهی سریز شدن آب جوي

   (.59شکل ) شوندکاهش آب مورد استفاده گیاه می
 های هرز روئیده درنهر آبیاریعلف -24شکل
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هاي هرز با گیاهان اصلی براي جذب مواد غذایی خاک، خیلی زیاد قدرت رقابت علف مصرف مواد غذایی: -
کنند و تقاضاي زیادي براي مصرف مواد غذایی هاي هرز در بیشتر شرایط با سرعت زیادي رشد میاست. علف

هاي اي از مواد غذایی موجود در خاک یا مصرف شده توسط کشاورز، با وجود علفدارند. در واقع بخش عمده
 رود.هرز به هدر می

از رسیدن نور مناسب به گیاه  کشیده و مانعهاي هرز مهار نگردد، به سرعت قد اگر رشد علف سایه افکنی: -
 (.31گردد)شکلمی اصلی

 

 
 علف هرز خاکشیر تلخ که با رشد سریع خود روی گندم سایه افکنی کرده است. -35 شکل

 
هاي هرز، به مراتب از کیفیت محصوالت تولیدي در مزارع آلوده به علف کاهش کیفیت و کمیت محصول:-

تولید شده در مزارع بدون علف هرز، برخوردار هستند. میزان عملکرد در واحد  تري نسبت به محصوالتپایین
 .(31شکل هاي هرز، بسیار کمتر است)سطح نیز در مزارع آلوده به علف

 

 
 ندمگمحصول 

 
 محصول یونجه  

 هرز هایمزرعه و محصول آلوده به بذر علف -31 شکل
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 های هرز به مزرعه های تکثیر، انتشار و ورود علفروش

 های هرزتکثیر علف هایروش

 : جنسی تکثیر الف(

اي هجنسی تشکیل اندام تولیدمثل ۀالزم. کنندتکثیر پیدا می بذرهاي هرز به روش جنسی و از طریق علف
هرز  هايهایی از علف. خردل وحشی و چچم گونهشودمی بذرافشانی است که منجر به تولید  زایشی و گرده

 (.32یابند )شکل هستند که به روش تکثیر جنسی ازدیاد می
 

 
 وحشی خردل

 
 چچم

 جنسیهای هرز دارای تکثیر علف-34شکل 

 ،در تولیدمثل غیرجنسی :غیرجنسی یا رویشی ب( تکثیر
هاي هرز اغلب علف. هاي رویشی گیاه نقش دارنداندام

 ذرباز آنها از طریق  کمیغیرجنسی و تعداد  چندساله به روش
 .شوندتکثیر می

قطور و هاي هاي هرز با ریشهعلف برخی از تولید پاجوش:-
ه )ریش تولید پاجوشافزون بر ازدیاد با بذر، از راه  ،خود عمودي
 هانگیا این از مثالی گل قاصد .کنندازدیاد پیدا میهم  جوش(

 .(36باشد)شکل می
هاي هرز هاي خزنده برخی از علفساقه های خزنده:ساقه-

هاي هوایی تولید ریشه و اندام ،مرطوب در محل تماس با خاکِ
از طریق  ، قیاق1از طریق استولونتوت فرنگی وحشی . کنندمی

  (.38)شکل  و ریزوم استولون رغ از طریق، مَ(37)شکل 5ریزوم
 هرز گل قاصد علف -34شکل 

  

                                                      
 ساقه رونده در روي سطح زمین - 1

 ساقه رونده در زیر سطح زمین - 5
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 مَرغ (تکثیر با ریزوم)قیاق (تکثیر با استولن)توت فرنگی وحشی

 با استولن و ریزوم ههای هرز تکثیر شوندعلف -34شکل 

 

با استولن و  هتکثیرشوندعلف هرز  -34شکل 

 ریزوم

 

 
عمیق هستند که گاهی به صورت  هايزمک داراي ریشهاُ هاي هرز نظیربرخی علف های افقی یا خزنده:ریشه-

)شکل  شوندهاي جدید ظاهر میپایه ،هاهاي موجود در روي این ریشهافقی در خاک گسترش یافته و از جوانه
39.) 

 (.41کنند )شکل نظیر پیاز وحشی از طریق پیاز تکثیر پیدا میهاي هرز بعضی از علف :پیاز-
توان به شمعدانی وحشی یابند که از آن جمله میهاي هرز با استفاده از غده ازدیاد میتعدادي از علف غده:-

 (. 41اشاره نمود )شکل 
 

  
 شمعدانی وحشی -51شکل  پیاز وحشی -55شکل  اُزمک -34شکل 
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 های هرز و ورود آنها به مزرعه انتشار علفهای راه

اند. هاي هرز با پیدا کردن زوائد یا ساختار خاصی، براي انتشار سازگاري یافتهبرخی از علف يهابذرها و میوه
 (.45هایی از این سازگاري است)شکل ... نمونه اي شکل ومته ۀخار، چتر، بال، دنبال

 

 
 بذر خارخسک با زوائد خارمانند

 
 بذر شیرتیغک با زوائد چترمانند

 

 مانندلکی با ساختار متهبذر نوک لک
 

 مانندبذر ترشک با زوائد بال

 های هرزانواع زوائد روی بذر در علف -52شکل 

 
 د؟ نشوهاي هرز می، هریک از زوائد چگونه باعث انتشار بذر علف45با توجه به شکل   بیندیشید

 
 

 
 هایی باعث آن شده است؟شود، چه ویژگیهاي هرز منتشر میهاي دیگري بذر علفبه چه روش  پژوهش 
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 های هرز عبارتند از:عوامل انتشار بذر علف

مانند ) مانند،زوائد بال هاي هرز دارايباد عامل مهم و مؤثري براي انتشار بذر علف از طریق جریان هوا: -1
 (.43باشد)شکل  می (مانند گل قاصد)یا داراي چتر  (ترشک

 

  
 بذر گل قاصدک بذر ترشک

 انتشار از طریق جریان باد -53شکل 

 

ها در حاشیه جوي از طریق جریان آب: -2
روید. بذر هاي هرز میها انواع علفو رودخانه

این اساس  ریزد. برمی این گیاهان داخل آب
آب در انتشار بذر علف هرز نقش مهمی دارد. 

طور قابل توجهی طبیعی نیز بههاي سیالب
گردند)شکل هاي هرز میباعث پخش علف

44). 
 
 

 

 

 
 های هرز از محلی به محل دیگر توسط آبانتشار بذر علف  -55شکل 
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بسیاري از جانوران  از طریق حیوانات: -3
)اعم از وحشی و اهلی( از جمله گوسفندان از 

هاي هرز محسوب عوامل انتقال و انتشار علف
شوند. بعضی از بذرها به دلیل داشتن می

قالب، کرک، خار یا دارا بودن سطحی خشن 
 که و ناهموار به بدن جانوران به ویژه آنهایی

چسبند و از می کرک و پشم هستند، داراي
شوند. بذرهاي محلی به محل دیگر منتقل می

هایی نمونه جو وحشی، توق و دم روباهی
 شوند.یهستند که به این طریق پراکنده م

 (42)شکل 

 

 
 های هرز چسبیده به پشم گوسفندبذر علف  -54شکل 

 
 ثرؤهاي هرز متوانند در انتقال و انتشار علفهاي دیگري میحیوانات و پرندگان به جز موارد گفته شده، به چه روش  بیندیشید

 باشند؟
 

 
با توجه هاي هرز علف رهايدیگر، ممکن است بذاي به مزرعه ها ضمن عبور از مزرعهانسان از طریق انسان: -5

 (. 46منتقل شوند)شکل  ،به لباس، کفش و یا دیگر وسایل همراه اوبه چسبیدن آنها 
 

  
 انسان بذر های چسبیده به کفش و لباس -54شکل

 
 د؟نوشبه لباس، منتشر می هاي هرز از طریق فرو رفتن در کفش و یا چسبیدندر منطقه یا هنرستان شما بذر کدام علف  دبیندیشی
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این روش یکی از  :از طریق بذر گیاه اصلی -4
هاي ترین روش انتقال بذر علف رایج ترین و مهم

ها تن بذر گیاهی باشد. زیرا هرساله میلیونهرز می
  (.47شود)شکل در سطح جهانی جابجا می

مصرف کودهاي از طریق کودهای دامی تازه:  -4
صورت تازه یا نپوسیده، یکی از عوامل مهم دامی، به

 آید. هاي هرز به شمار میعلف بذرهايانتشار 
 

 
 های هرز با بذر گیاه اصلیانتقال بذر علف  -54شکل 

 

 
  

 های هرز مزرعه بررسی اثر کودهای تازه و پوسیده بر مقدار علف  فعالیت
 امکانات ثبت و ضبط اقدامات ،بیل ،کود دامی پوسیده، کود دامی تازه، فرغون ابزار، مواد و امکانات مورد نیاز:

 مراحل انجام کار:
 مترمربع از زمین مزرعه را انتخاب کنید. 11حدود  -1
 عدد کرت یک مترمربعی ایجاد کنید.  6در قطعه انتخابی  -5
 نید.فراهم ک ،ون کود پوسیده یا فراوري شدهغون کود تازه و یک فرغیک فر -3
 کنید.  پخشکرت دیگر کود پوسیده  3کرت کود تازه و در  3در  -4

 

 

 کودها را در یک زمان و به روش یکسانی با استفاده از بیل، زیر خاک کنید. -2  
 ها در یک زمان مشخص اقدام به کاشت یک نوع بذر نمایید. در تمام کرت -6
 ها را در یک زمان، به یک مقدار و به روش یکسان آبیاري نمایید.همه کرت -7
 هاي هرز جوانه زده و رشد نمایند.سایر عملیات مراقبتی را بطور یکسان انجام دهید تا گیاه زراعی و علف -8
گیري و مقایسه کند، اندازههاي هرز را به روشی که هنرآموز تعیین میتراکم محصول اصلی و علفمیزان رشد و  -9

 کنید.
 .مشاهدات، یافته ها و تحلیل خود را در دفتر گزارش کار، ثبت و ضبط کرده و براي ارایه آماده نمایید -11

 

 

 

  صورت تصادفی تعیین گردد.هنوع کود برای هر کرت ب 

 ت باشد.یها به یک اندازه و کیفمقدار مصرف کود در تمام کرت 
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جابجا یا منتشر شوند؟ در پژوهش خود ضمن استفاده از منابع هاي هرز هاي دیگري ممکن است بذر علفاز چه روش  پژوهش 
 د. یعلمی معتبر، از کارشناسان و کشاورزان خبره محلی کمک بگیر

 
 

 ایارزشیابی مرحله
 

 کار حلمرا ردیف
 )ابزار،مواد، عملکرد شرایط

 ...( و مکان زمان، تجهیزات،

 نتایج

 ممکن
نمره دهی( ها/داوری/نمره )شاخص استاندارد

1 
تعیین انواع 

 هاي هرزعلف

ابزار:بیل یا بیلچه، تخته 

مکان:  –پرس، روزنامه باطله 

 مزرعه و آزمایشگاه

باالتر از 

 حد انتظار

هاي هرز را تهیه کرده و از نظر مدت نمونه علف

د. و کنزندگی، نوع زندگی و شکل برگ دسته بندي 

 چگونگی گسترش و تکثیر آنها را تحلیل نماید.

3 

 حددر 

 انتظار
هاي هرز را تهیه کرده و از نظر مدت نمونه علف

 د.کنزندگی، نوع زندگی و شکل برگ دسته بندي 
5 

تر از پایین

 حد انتظار
 1 هاي هرزعدم تهیه نمونه یا دسته بندي علف

 

 های هرزپیشگیری و کنترل علف

 ردند:گشوند به سه دسته عمومی تقسیم میبه کار گرفته می هاي هرزعملیاتی که براي محدود ساختن رشد و انتشار علف
 ( کنترلپ الف( پیشگیري، ب( ریشه کنی،

 گیرد.هاي هرز صورت میعملیاتی است که در مقابل ورود و استقرار علف الف( پیشگیری:
هاي هرز هاي هرز به معنی نابود کردن یا پاکسازي کامل منطقه از وجود علفریشه کنی علف ب( ریشه کنی:

طوري که از آن به بعد گونه مزبور در آن ناحیه سبز نشود، مگر آنکه دوباره به آن منطقه وارد گردد. به ؛باشدمی
 باشد.این روش از نظر زراعی غیر ممکن و از نظر اکولوژیکی غیر مطلوب می

نماید. را ریشه کن نمی کاهد ولی آنهاهاي هرز میروشی است که از میزان آلودگی و خسارت علف ( کنترل:پ
شود که ضرر آورده میپایین  يهاي هرز در مزارع به حدبه عبارت دیگر با عملیات کنترلی، جمعیت علف

اقتصادي نداشته باشند. این روش با مبانی حفاظت از محیط زیست و کشاورزي پایدار سازگار است. کنترل 
هاي کنترلی عبارتند از: اقدامات زراعی، ی از روشگیرد برخهاي مختلفی انجام میهاي هرز به روشعلف
 . ... یکی، فیزیکی، بیولوژیکی، شیمیایی ومکان
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 های هرز به مزرعه پیشگیری از ورود علف
پیشگیري بدین معنی است که از آلوده شدن یک یا چند 
ناحیه جغرافیایی توسط یک علف هرز و یا افزایش 

آید. در  جمعیت آن در یک مزرعه جلوگیري به عمل
اجراي یک برنامه پیشگیري به نکات زیر باید توجه 

 داشت:
هاي هرز یا بذر الف( استفاده از بذرهاي بدون بذر علف

 .(48بوجاري شده)شکل
هاي هرز مزارع قبل از به گل رفتن و ب( حذف علف

  تولید بذر
 

 بذر عاری از علف هرز  -54شکل 

  هاي هرز قبل از به گل رفتن آنهاسازي نهرهاي آبیاري از وجود علف( پاکپ
هاي تکثیر شونده هاي مشکوک به آلوده بودن به بذر یا اندامابزار و ماشین ،( جلوگیري از ورود افراد، احشامت

 هاي هرزعلف

 های هرزکنترل زراعی علف

 گیرد.قرار میهاي هرز، مورد استفاده کنترل رشد علف هاي زیر برايدر کاربست مدیریت صحیح زراعی، روش

 الف( یخ آب زمستانه

هاي هرز گردد زیرا بذرهایی که آب تواند باعث کاهش جمعیت علفهاي سرد مییخ آب در مناطقی با زمستان
 روند. از بین می اند، با یخ بستنجذب نموده

 ب(اجرای تناوب زراعی

نمایند، رویش می ثاًل چغندر قندهاي خاصی مهاي هرزي که در زراعتبا اجراي تناوب یا چرخه زراعی، علف
 (.49خواهند شد)شکل مهار

 

 
  چرخه یا تناوب زراعی- 54شکل



 44 

 ( اجرای آیش و انجام عملیات داشت در مرحله آیشپ

هاي هوایی اي در ریشه و اندامدر زمان آیش باعث کاهش مواد اندوخته ...و  شخم سطحی و چراي مدیریت شده 
اي قادر به سبز شدن در فصل ترتیب بخشی از علف هرز به دلیل کمی مواد ذخیرهشود. به این هاي هرز میعلف

 رویش نخواهند بود.

 الرشد یا خفه کنندهکاشت گیاهان سریع (ت

هاي هرز پیشی این گیاهان با رشد سریع خود، از علف
دهند. در نتیجه باعث گرفته و آن را زیر سایه خود قرار می

شوند. هاي هرز میدن علفمحدود کردن رشد یا خفه کر
  (.21جو یکی از بهترین گیاهان خفه کننده است)شکل 

 ( استفاده از مالچث

به معنی پوشش سطح زمین  ومالچ یک کلمه انگلیسی 
اي نامید توان پوشش غیر زندهاست. به عبارت دیگر می

را در برابر تغییر دماي شدید خاک، از دست  که گیاهان
 (.21گیرد )شکل هاي هرز را میکند و نیز جلوي رشد علفمحافظت می ،رفتن آب زمین

 دهیهای هرز توسط احشام، قبل از گلج( چرای علف

شود هاي هرز میهاي فوقانی و زایشی علفدهی، موجب قطع اندامهاي هرز توسط احشام، قبل از گلچراي علف
 کند. وجود آمدن بذر جلوگیري میو از تکمیل چرخه زندگی و به

 چ( تنظیم تاریخ کاشت

ده زمانی مشخصی براي جوانه زنی بهینه و رشد مطلوب وجود دارد. وهرز، محدعلف براي هر گیاه زراعی و 
هاي هرز ور از جمله علفتواند در مقابله با عوامل زیان آ( در این محدوده میدیرتریا  زودترتنظیم زمان کاشت )

  (.25...، کامالً رایج است)شکل  ووکار در زراعت پنبه، چغندر قند بسیار مؤثر باشد.این ساز

 
ای هاستفاده از مالچ پالستیکی جهت کنترل علف -41شکل 

 هرز

  
زنی و قدکشیدن درکشت زود هنگام و جوانه -42شکل

 بهنگام بیشتر است.

  

های هرز را گندم با رشد سریع خود علف -45شکل 

 کند.کنترل می
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هایی استفاده از روش تغییر روش کاشت:
ماخار)اجراي شخم  ومانند کشت تأخیري 

 پس از رویش علف هاي هرز( 
دهد یا هرز را کاهش میجمعیت علف که

به جاي بذرکاري که گیاه اصلی  ءکشت نشا
 (.23سازد)شکل هرز مسلط میرا بر علف

 

 
 کاشت نشا، روشی برای غلبه بر علف های هرز -43شکل

 
 هرز  هایاثر شخم در کنترل علف یبررس  یتفعال

 زمین ،دارتراکتور، گاوآهن برگردان ي،فرد یمنیا یزاتلباس و کفش مناسب کار، تجه :یازمواد و امکانات مورد ن ابزار،
 .يبردار یرو تصو يمناسب )وجود علف هرز، گاو رو بودن(، امکانات نوشتار یطشرا يدارا یزراع

 انجام کار:  مراحل
 .یدهنرآموز انتخاب کن ییدرا با تأ یزراع ینقطعه زم یک-1

 

 .یدوارد شو يکشاورز هايینهمراه هنرآموز خود به واحد ماش-5
 .یدآن را روشن کن ین،ماش یاز سالمت ینانگرفته و پس از اطم یلدستگاه تراکتور تحو یک-3
ا انجام ر یهاول یماتبه تراکتور متصل کرده و تنظ ی،و فن یمنینکات ا یتگاوآهن برگرداندار را با رعا یک دستگاه-4

 .یدده
 گردد. یتانتخاب شده، هدا ینبه زم یتتراکتور حامل گاوآهن توسط فرد صاحب صالح :یدکن دقت

 .یدرا شخم بزن یانتخاب یناز زم میین-2
 .یدکن یسهشخم نخورده )شاهد(، مقا یمهشخم خورده و ن یمههرز موجود در ن هايروز بعد، علف یستب-6
ثبت و ضبط و آماده  را کنیدیهرز در دو قطعه مشاهده م هايرشد علف یزانکه از نظر تعداد، نوع و م هاییتفاوت-7
 .ییدنما یهارا

 

 

 
 

 

مقدور نبود، در سطح چند کرت کوچک و  یعدر سطح وس یاتعمل یاجراچنانچه  
 انجام شود. یاتعمل ینا یلب انجام شخم با

 

 

 

مطلوب باشد.  یتخاک گاورو و موقع ی،مساحت مناسب، علف هرز کاف یدارا ینزم 
 هنرآموز برسد. ییدبه تأ یدبا هایژگیو ینا
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 های هرزکنترل بیولوژیکی علف

یا آنها را  ؛هاي هرز گردداي که بتواند بدون آسیب به گیاه اصلی، مانع از رشد یا تکثیر علفهر موجود زنده
هاي هرز دشمنان لفع شود.هاي هرز، نامیده میکاهش دهد، دشمن طبیعی یا عامل بیولوژیکی در کنترل علف

دارانی مثل ماهی، ها و مهرهها، حلزونها، ویروسترین آنها عبارتند از: حشرات، قارچطبیعی زیادي دارند که مهم
یایی با محیط زیست سازگاري داشته و تاکنون موفقیت این روش بر خالف روش شیم اردک، غاز و گوسفند.

 زیادي داشته است. 
ها اما نقش قارچ .اندکنترل شده ،با استفاده از عوامل بیولوژیکی گونه علف هرز 41هاي اخیر بیش از طی سال

 .(24)شکل بیش از سایر عوامل کنترل کننده بوده است
 

 
 کنترل بیولوژیک گل راعی توسط نوعی سوسک  -45شکل

 

 های هرزکنترل مکانیکی علف -

زینه ه جایی که وجین با دست از آن شفره، بیل و بیلچه(:وسیله بهدست ) باهای هرز الف( وجین یا کندن علف
مزارع کوچک، شود، زیرا صرفه اقتصادي ندارد اما در کارگري باالیی دارد، معموالً در مزارع بزرگ انجام نمی

 بیشترین کاربرد را دارد.
 روش کار با ابزارهاي دستی وجین را در سال گذشته آموختید.
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 وجین با ابزار دستی  فعالیت
 ره،ابزار دستی وجین)بیلچه، شف تجهیزات ایمنی فردي، مناسب کار، و کفش لباس ابزار، وسایل و امکانات مورد نیاز:

 .داسک یا راهکارد، بیل، کج بیل(
 مراحل انجام کار:

و به کرده انتخاب  ... و بخشی از مزرعه را با شرایط مناسب از نظر رطوبت خاک، رشد علف هرز، رشد گیاه اصلی -1
 یید هنرآموز برسانید.أت

زیر طوقه قطع از یا  و هاي هرز خیلی نزدیک به بوته اصلی را با احتیاط و مراقبت، با دست از زمین خارجعلف -5
 (.22کنید)شکل

ها را با ابزار دسته کوتاه)شفره، اره کارد، بیلچه( از زیر طوقه قطع یا از زمین خارج هاي هرز بین بوتهعلف -3
 (.26کنید)شکل

 

   

   

داسک )سمت راست( و شفره )سمت وجین با ابزار کوچک دستی:   -44 شکل

 چپ(
 

 

هاي هرز بین ردیف و فواصل زیاد گیاهان را با ابزار علف -4  
 از زمین ودسته بلند ) بیل، کج بیل( از زیر طوقه قطع 

 (.27خارج کنید)شکل 
 

 
 ها با بیلهای هرز بین ردیفکنترل مکانیکی علف -44 شکل

 

 

 
ها به پشت شود. این ماشینها استفاده میدر مزارع بزرگ از انواع ماشین های هرز:ب( کنترل مکانیزه علف
هاي هرز خصوص علف هاي هرز بهاي از علفشکنی، بخش عمدهگردند و ضمن سلهتراکتور یا تیلر متصل می

 نمایند.هاي ردیفی را حذف میها در زراعتها و یال پشتهروئیده در داخل جویچه
 
 

 وجین علف هرز با دست -44شکل
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 ای(ای )پنجههای هرز توسط ماشین کولتیواتور ستارهحذف علف  یتفعال
لباس و کفش مناسب کار،تجهیزات ایمنی فردي، جعبه ابزار مکانیک عمومی، جعبه  ابزار، مواد و امکانات مورد نیاز:

 ايکمک هاي اولیه، تراکتور و کولتیواتور پنجه
 :مراحل انجام کار

 هاي کشاورزي وارد شوید.همراه هنرآموز به محل نگهداري کولتیواتور داشت در واحد ماشین -1
 اجزاي ماشین را بررسی و آماده بکار نمایید. -5
 هاي اولیه را انجام دهید.روشن کرده و کولتیواتور را به آن متصل و تنظیم،هاي اولیهتراکتور را پس از بررسی -3
 تراکتور حامل کولتیواتور را در سر مزرعه از راننده تراکتور تحویل بگیرید. -4
 ها قرار گیرد و به گیاه اصلی صدمه اي وارد نگردد. هاي تراکتور در بین ردیفچرخ به ترتیبی وارد مزرعه شوید که -2
هاي عمل کننده با کف جوي و به ویژه ها، واحدها با جويرا بررسی کرده تا از منطبق بودن چرخ واتوریتنظیم کولت -6

 ها مطمئن شوید.یال پشته
  (.28شکنی و وجین نمایید)شکل م به سلهاقدا ،از ابتداي یک سوي مزرعه شروع بکار کرده -7
ها و عملکرد خود را در دفتر گزارش کار، ثبت و ضبط کرده و براي ارایه آماده توضیحات هنرآموز، مشاهدات، یافته -8

 نمایید.

 
 اجرای کولتیواتور مزرعه )سله شکنی، وجین، خاکدهی پای بوته( -44 شکل

 

 

 های هرزکنترل فیزیکی علف

 (29شود. )شکل از گرما، آتش، مدیریت آب و آفتابدهی خاک استفاده می ،هاي هرزکنترل فیزیکی علف براي
صورت موضعی در مزارع آلوده به هاي آیش و نیز بهافکن در حاشیه مزارع، بستر و حاشیه نهرها و زمیناز شعله

 . دشونیز استفاده میسِس، به ویژه در زراعت یونجه البته در دوره رکود 
هاي هوایی علف هرز را، که از خاک بیرون افکن باید توجه داشت که این وسیله فقط قسمتدر استفاده از شعله

ها برد. بنابراین ممکن است ریشههاي زیرزمینی را از بین نمیها و قسمتها، ریزومسوزاند و ریشهاست، می
 دوباره جوانه بزنند و سبز شوند. 
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 شعله افکن پشت تراکتوریهای هرز با استفاده از علفکنترل  -44شکل 

 
 افکنهای هرز با استفاده از شعلهکنترل علف  یتفعال

افکن پشتی موتوري )اتومایزر(، مواد لباس و کفش مناسب کار، دستکش، شعله ابزار، مواد و امکانات مورد نیاز:
 یه، دستورالعمل ماشین در مورد این نوع کاربرد. سوختی )نفت یا گازوئیل(، کبریت یا فندک، جعبه کمک هاي اول

 مراحل انجام کار:
 افکن پشتی موتوري )اتومایزر( را از انبار تحویل بگیرید.شعله -1
 دستگاه را بازدید و آماده به کار نمایید. -5
 مخزن سم دستگاه را تخلیه و شستشو نمایید. -3
 کنید.مخزن را از مواد سوختی )نفت یا گازوئیل( پر  -4
 افکن را با احتیاط به محل مورد نظر حمل نمایید.شعله -2

 

 دقت کنید:
 راحتی به بخار سر کالهک آهنی را گرم کنید تا سوخت به

 تبدیل و مشتعل شود.
 با کشیدن هندل، دستگاه را روشن کنید. -6
 گاز دستگاه را به میزان مورد نیاز تنظیم نمایید. -7
 آرامی و با احتیاط به پشت خود ببندید.دستگاه را به  -8
 با گرفتن فندک به سرشعله، دستگاه را روشن کنید. -9

 حاشیه مزرعه و نهرهاي آلوده به علف هرز را با احتیاط  -11
 (.61شعله افکنی نمایید)شکل 

 گزارش دفتر در را خود عملکرد و هاافتهی مشاهدات، -11
 .دیینما آماده هیارا يبرا و کرده ضبط و ثبت کار،

 
 جهت  افکن پشتی موتوری)اتومایزر(استفاده از شعله -45شکل    

 های هرزعلف شعله افکنی در کنترل فیزیکی

 : در هنگام کار از خود و محصول اصلی، به دقت مواظبت نمایید تا موجب سوختگی و خسارت نشود.دقت کنید
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 ایارزشیابی مرحله

 کار حلمرا ردیف
 )ابزار،مواد، عملکرد شرایط

 ...( و مکان زمان، تجهیزات،

 نتایج

 ممکن
نمره دهی( ها/داوری/نمره )شاخص استاندارد

5 

کنترل 

مکانیکی و 

 فیزیکی 
 هاي هرزعلف

تراکتور، کولتیواتور، سمپاش 

 اتومایزر، مزرعه

باالتر از 

 حد انتظار

هاي هرز )گاورو بودن و پس از تعیین زمان کنترل علف

رشد گیاه( با استفاده از وسایلی مانند کولتیواتور و مرحله 

اي ههاي مکانیکی و فیزیکی علفسمپاش اتومایزر به روش

هاي پیشگیري و کنترل زراعی و روش هرز را کنترل کند

 هاي هرز را تجزیه و تحلیل نماید.علف

3 

 حددر 

 انتظار

هاي هرز )گاورو بودن و پس از تعیین زمان کنترل علف

مرحله رشد گیاه( با استفاده از وسایلی مانند کولتیواتور و 

اي ههاي مکانیکی و فیزیکی علفسمپاش اتومایزر به روش

 هرز را کنترل کند.

5 

تر از پایین

 حد انتظار
هاي هرز به روش مکانیکی انجام ندادن عملیات کنترل علف

 یا فیزیکی
1 

 
 

 های هرزکنترل شیمیایی علف
هاي هرز در مزرعه از آنها استفاده ها ترکیبات شیمیایی هستند که براي از بین بردن علفکشعلف کش:علف

ایستی ببنابراین اثرات یا عوارضی داشته باشد.  ،محصوالتشود. مواد شیمیایی ممکن است روي مصرف کننده می
 تعیین شده را رعایت نمود.ی ضمن استفاده کمتر از این روش، بین زمان سمپاشی و مصرف محصول، فاصله زمان

ی که بین سمپاشاست  حداقل زمانیدوره کارنس، عبارت از  به عبارت دیگرگویند. می دوره کارنساین فاصله را 
 .رسدمجاز می باقیمانده آن به حد تجزیه شده و کشعلفاین مدت  در .گرددمحصول باید رعایت  از استفاده و

اي و گاالنت کش بنتازون، دوره کارنس شش هفتهبراي مثال علف. ستمختلف متفاوت ااین مدت، در سموم 
  اي دارد.دوره کارنس چهار هفته

 تأثیرها از نظر تقسیم بندی علف کش

ترکیباتی هستند که همه نوع گیاه، اعم از محصول اصلی و علف هرز  هاي عمومی )غیرانتخابی(:کشالف( علف
برند. بنابراین هنگام استفاده از آنها باید مراقب بود که با گیاه اصلی تماس پیدا نکنند، مانند رانداپ را از بین می

 )گالیفوزیت( و پاراکوات )گراماکسون(. 
ل راکنتر هاثر هستند و آنؤهاي هرز خاصی مهاي انتخابی: ترکیباتی هستند که روي علف یا علفکشب( علف

وصیه، برحسب نوع ت بنابر اینبرند. اه اصلی، تعدادي یا تمام گیاهان هرز را از بین میکنند. یا این که بجز گیمی
فوردي براي کنترل پهن  تو ،ترفالنعبارتند از: ها کشعلف نوع ها روي گیاه مشکلی ندارد. نمونه اینمصرف آن

 گیاهان پهن برگ است. ها در زراعتها در زراعت گیاهان باریک برگ و نابواس براي کنترل باریک برگبرگ
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 ها از نظر طرز عمل کشتقسیم بندی علف

ترکیباتی هستند که پس از تماس با قسمت هوایی گیاه در آنها ایجاد سوختگی های تماسی:کشالف( علف
نمایند. تأثیر این سموم، مخصوصاً در مواقعی که گیاهان مرطوب نباشند، به مراتب بیشتر است، مانند می

 پاراکوات )گراماکسون(.و  دینوسب
هایی هستند که پس از پاشیده شدن روي قسمتی از گیاه، کشعلف های سیستمیک )جذبی(:کشب( علف

رسند، مانند رانداپ )گالیفوزیت(، که هاي گیاه میشده و با جریان یافتن در آوندها، به تمام قسمت گیاهجذب 
 شود.گیاه می آ که از طریق ریشه، واردسیها و تیاز طریق برگ

 ها براساس زمان مصرف کشتقسیم بندی علف

ها قبل از کاشت، به منظور پیشگیري از جوانه زدن بذر کشاین علف های قبل از کاشت:کشالف( علف
 فلورالین(.روند و تأثیر فوري دارند، مانند آالکلر، رونیت و ترفالن )تريکار میهاي هرز داخل زمین بهعلف

 

 

 .ثیر خواهند داشت که خاک دارای رطوبت مناسب باشدأهای قبل از کاشت، زمانی تکشعلف 

  

ها بعد از کاشت و قبل از رویش گیاه اصلی، مصرف کشاین علف های قبل از سبز شدن:کشب( علف
مورد  د. این دسته از سموم درنبرهاي هرز روییده در این فاصله زمانی را از بین میشوند. در نتیجه، علفمی

گردد. وضعیت خاک در زمان جعفري( استفاده می،گیاهانی که جوانه زدن آنها ُکند است )مانند پنبه، پیاز
 ی با این سموم باید داراي رطوبت مناسب باشد.سمپاش

 

 

 های هرز سبز شده ندارند.بخشی روی علفقبل از سبز شدن، تأثیر رضایت هاکشهای خشک، علفنزمی در 

 
ها پس از سبز شدن مزرعه، یعنی هنگامی که محصول کشاز این علف های پس از سبز شدن:کش( علفپ

 فوردي. شود، مانند توباشد، استفاده میاصلی در مزرعه در حال رشد و نمو می
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 ها کشهای ضروری در کاربرد علفتوصیه  ایمني
دارد، بنابراین کار با آنها صرفًا زمانی ممکن است که ها نیاز به دانش و مهارت کافی کشاستفاده درست از علف -1

شایستگی و گواهی مربوطه کسب شده باشد. عالوه بر آن سعی کنید سطح اجرا را در ابتدا خیلی کم در نظر بگیرید، 
 تدریج سطح عمل را افزایش دهید.دست آوردید بهسپس در صورتی که تجربه کافی و نتایج مطلوب به

کش در هر نوع زراعت، برچسب و بروشور آن را به دقت مطالعه و به موارد توصیه شده هر نوع علفقبل از مصرف  -5
 ها در موارد توصیه نشده خودداري نمایید.کشرا عمل نموده و از کاربرد علف

ه ک ها به مصرف برسانید، مخصوصاً توجه داشته باشیدطور کلی سموم را فقط در ظروف اصلی آنها و بهکشعلف -3
 قبل از مصرف حتماً برچسب روي ظرف را به دقت مطالعه کنید تا سم را اشتباهاً یا به غلط مصرف ننمایید.

 از مصرف سموم کهنه، خصوصاً اگر در شرایط نامطلوب نیز نگهداري شده باشد، خودداري کنید. -4
منظور پاشش یکنواخت زرعه، بهو سرعت حرکت در شرایط م سمپاشدر انتخاب درست نازل )افشانک(، فشار پمپ  -2

 ی، از اهمیت زیادي برخوردار است.سمپاشحجم معینی از محلول سم، متناسب با سطح مورد 
ها با یکدیگر به جز در موارد توصیه شده در بروشورهاي فنی یا منابع علمی خودداري کشاز مخلوط کردن علف -6

 کنید.
ل متوالی در مزرعه یا باغ خودداري کنید، زیرا ممکن است مشکالتی کش براي چند ساکاربردن یک نوع علفاز به -7

ها یا کشهاي هرز مقاوم به علفوجود آمدن انواع علفهاي هرز، بههاي خاصی از علفنظیر افزایش جمعیت گونه
 وجود آورد.محدودیت کشت محصوالت بعدي را به

 ی جداً خودداري نمایید.سمپاشنی مثل توفوردي از انجام هاي هورموکشدر هنگام وزش باد، خصوصاً در مورد علف -8
ی و شناخت پادزهرها و مراجعه فوري به سمپاشها، بر رعایت موازین احتیاطی در هنگام کشدر هنگام مصرف علف -9

 شود.پزشک، در صورت هرگونه ناراحتی و مسمومیت، توصیه و بر آن تأکید می
کش بستگی زیادي به دانش، آگاهی، تجربه، مهارت و دقت و توجه کشاورز دارد میزان موفقیت در استفاده از علف -11

 تا بتواند از حداقل میزان سم مصرفی حداکثر استفاده را با کمترین عوارض سوء جنبی به عمل آورد.
 از بو کردن سموم بپرهیزید. -11
 ی از خوردن و آشامیدن خودداري کنید.سمپاشدر هنگام  -15
 

 

 

 یسمپاشوسایل ایمنی 

سی ( ماسک تنفت   ( کاله ضد آب با لبه پهنپ  ب( دستکش الستیکی بدون سوراخ   الف( لباس کار مناسب 
 .(61( عینک مخصوص )شکل ج   هاي پالستیکی تا زیر زانو( چکمهث   فیلتردار
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 ی سمپاشوسایل و امکانات ایمنی جهت  -41شکل 

 
 بعد از سمپاشینکات ایمنی   ایمني

 بعد از سمپاشی استحمام کرده و لباس خود را تعویض کنید. -1
 از ظروف خالی سم دوباره استفاده نکنید. -5
 ظروف خالی سم را از محدوده زمین زراعی و نهر آب دور نمایید. -3
 شویی بشویید.ها را با مواد قلیایی مانند پودر لباسپاش و لولهاشی مخزن سمپس از سم -4
 

 

 

 نوع مسمومیت و عالئم آن

 سوزش، سرفه، خفگی و تنگی نفس تنفسی:
 تهوع، استفراغ و اسهال گوارشی:

 درد و اختالل در میزان اوره کلیوی:
 سردرد، سرگیجه، اختالالت رفتاري، افسردگی و تشنجات اغمایی عصبی:
 کم خونی، خستگی و ضعف خونی:

 خارش، سرخی، تورم پوست و چشم پوستی:
 ناباروري و سقط جنین دستگاه تولید مثل:
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 کشعلف یرنقش عامل رطوبت در تأث  فعالیت
 ینم(، قطعه زیزر)اتوما يموتور پشتی پاشلباس و کفش مناسب کار، دستکش، سم :یازمواد و امکانات مورد ن ابزار،

 .قبل از کاشت و آب هايکشمختلف، علف هايیمانهپ ی،زراع
 انجام کار: مراحل

 خشکی را به مساحت حدود دو مترمربع انتخاب کنید. ینقطعه زم-1
 .ییدنما یمزمین را به دو قسمت مساوي تقس-5
 .یدکن پاشیقبل از کاشت، محلول هايکشنموده و پس از گاورو شدن با علف یاريیک قسمت را آب-3
 .ییدنما پاشیمحلول کش،با همان علف یاريقطعه دوم را بدون آب-4
 هم بزنید تا سم با خاک سطحی مخلوط شود.هکش بعه را با شنهر دو قط-2
 .یدکن یسههرز را در دو قطعه، مقا هايرشد و تراکم علف یزانپس از دو هفته، م-6
 .یدکن یهرز را بررس هايعلف روي بر کشعلف یرارتباط وجود رطوبت در خاک با تأث-7
 .ییدآماده نما یهارا يو عملکرد خود را در دفتر گزارش کار، ثبت و ضبط کرده و برا هایافتهمشاهدات،  -8
 

 

 
 

 های هرزهای کنترل علفاهمیت کاربرد تلفیقی انواع روش

گویند. مدیریت تلفیقی هاي هرز میرا مدیریت تلفیقی علف هاي هرزاستفاده از دو یا چند روش براي علف
هاي زراعی، مکانیکی، فیزیکی، بیولوژیکی و شیمیایی است. به عنوان مثال، استفاده روش هاي هرز ترکیبی ازعلف

 کش همراه با شخم، تلفیق مناسبی براي بهبود کنترل علف هرز است.کمتر از علف
ا ههاي هرز را فراهم کند. با تلفیق روشتواند به تنهایی سطح قابل قبولی از کنترل علفمعموالً هیچ روشی نمی

 ها را کاهش داد.کشتوان استفاده از علفمی
هاي هرز در سطح قابل قبول است. به این هاي هرز متوقف کردن تراکم علفهدف مدیریت تلفیقی علف
 گویند.می سطح)آستانه زیان اقتصادي(

با این  دهد که بعد از چند سال خود راهاي هرز میهاي هرز با یک روش خاص این امکان را به علفکنترل علف
هاي کنترل اي از روشها سازگار کرده و مقاوم شوند و همچنان مزاحم محصول باشند ولی ترکیب مجموعهروش

 این امکان را از آنها سلب خواهد نمود.
 نیست بلکه یک مدیر باید بر باالاصراري بر استفاده توام و مداوم پنج روش  ،هاي هرزدر مدیریت تلفیقی علف

   (.65کار ببرد)شکل ها را بهد، ترکیب مناسبی از این روشاساس شرایط موجو
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 یست؟چم کلی آنها وچه واژگانی بوده و مفه فمخف IWM ،65 شکل در  پژوهش 
 

 
 

 

 

 
 کشزمان مناسب مصرف علف  فعالیت

پاش پشتی موتوري کار، دستکش، ماسک، عینک، سملباس و کفش مناسب  ابزار، مواد و امکانات مورد نیاز:
 هاي انتخابی و آبکشهاي مختلف، علف)اتومایزر(، قطعه زمین زراعی، پیمانه

 مراحل انجام کار:
 با رعایت اصول مراقبت از گیاه اصلی همراه هنرآموز، وارد مزرعه شوید. -1
 ي هرز آن، دو تا چهاربرگی هستند، انتخاب کنید.هااي که علفاي از مزرعه در حال رویش را در مرحلهقطعه -5
 برگی باشند. 11-15هاي هرز آن، در مرحله دوم را به ترتیبی انتخاب کنید که علف قطعه -3

 ،مساحت دوقطعه، نوع و غلظت سم، روش و شرایط )دما محیط( سم پاشی، نوع علف هاي هرز دو قطعه دقت کنید:
 یکسان باشد.

 پاشی نمایید.کش انتخابی مورد تأیید هنرآموز خود، سمبا علف رعایت اصول بهداشتی و ایمنی دو قطعه را باهر  -4
 پاشی شده، بررسی کنید.پس از گذشت بیست روز، عملکرد سم را در قطعات سم -2
 هاي هرز را در دو قطعه با هم مقایسه کنید. کش روي علفنتیجه تأثیر علف -6
 آماده کرده و در کالس ارائه دهید. ،صورت یک گزارش کارحاصله را به مشاهدات و نتایج -7
 

 

 

 هاآشنایی با انواع سمپاش

 برخی از انواع رایج)شکل عکس ها انواع مختلفی دارند. ضمن نمایشچنانکه در فصل اول مطالعه کردید، سمپاش 
 .پردازیم(، در این فصل به سمپاش پشت تراکتوري می63

 

 های هرزکنترل تلفیقی علف -42شکل
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 کتابی پشتی اهرمی سمپاش ای پشتی سادهپاش استوانهسم

 

    
 دارموتوری پشتی النس  سمپاش موتوری پشتی اتومایزر سمپاش

 
 
 
 
 
 

 دار )فرغونی(موتوری چرخ سمپاش

  های رایج کشوربرخی از انواع سمپاش  -43شکل
 

لیتري، پمپ،  611تا  411داراي یک شاسی است که مخزن  سمپاشاین  دار:پشت تراکتوری بوم سمپاش
 سمپاشبار است. در قسمت پشت  4تا  5کم و  سمپاشبوم و سایر ضمایم بر آن سوار شده است. فشار در این 

 سمپاشمتر است. پس از نصب  8شود. طول بوم مورد استفاده در ایران معمواًل در روي شاسی، بوم نصب می
 .نمودو سمپاشی  کرده کیلومتر در ساعت در سطح مزرعه حرکت 4-15با سرعت توان میدر پشت تراکتور 

بوده با این تفاوت که برحسب نوع نازل، برابر جدول  سمپاشهم از اصول و مراحل کار  ،واسنجی این دستگاه
 نصب شده روي دستگاه فشار آن نیز باید تنظیم و در واسنجی دخالت داده شود.
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 (. 64شود)شکل هاي هرز مزارع بزرگ استفاده میدر ایران براي مبارزه با علف سمپاشاز این نوع 
 

  
 پشت تراکتوری بوم دار در نمای پشت)چپ( و جلو)راست( سمپاش -45شکل

 
 هاسمپاشکارگیری نکات ایمنی در به  ایمني

 ت.شیمیایی و کفش کار الزامی اساستفاده از لباس کار مناسب شامل دستکش، کاله، ماسک، لباس یکسره ضد مواد  -1
 بندي باشد و در اثر حرکت و تکان، محلول از آن خارج نشود.درب دریچه ریختن سم به مخزن باید کامالً آب -5
 سم را قبل از ریختن در مخزن با آب مخلوط نمایید و سپس با استفاده از صافِی دریچه، آن را در مخزن بریزید. -3
وکار همزنی باید  خود همزن دارد لذا ساز ،ید کامالً به هم زده شود و یکنواخت باشد. ماشینمحلول سم در مخزن با -4

کار انداخته شود و محلول مدام به هم زده شود. در غیر این صورت ممکن است محلول ی بهسمپاشدر حین عملیات 
ه کمتی دیگر زیاد باشد و یا اینیعنی در قسمتی غلظت سم کم و در قس ؛صورت غیریکنواخت در مزرعه پاشیده شودبه

 شود( کار پاشش با مشکل مواجه شود.هایی که با گردهاي سمی درست میویژه در محلولدر اثر انسداد مجاري )به
افکن، در خالف جهت باد حرکت نکنید. جهت باد باید ذرات سم و شعله را از شما ی، همانند شعلهسمپاشدر هنگام  -2

 دور کند.
ی نمود. زیرا در این حالت ذرات سم بر روي شاخ و برگ درختان سمپاشطوفانی و هنگام وزش باد نباید در هواي  -6

 آید.پیش می سمپاشنشیند و خطر مسمومیت هم براي کاربر ماشین نمی
که باشد، باید جلوگیري شود. زیرا چکه کردن ضمن به هدر دادن  سمپاشاز چکه کردن محلول سم از هر قسمت  -7

 شود.جب آلودگی محیط زیست هم میسم مو
هاي شیمیایی از راه سموم را یاد بگیرید تا بتوانید در صورت لزوم به فرد مسموم هاي اولیه مربوط به مسمومیتکمک -8

 کمک کنید.
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 واسنجی و تهیه محلول سمی   فعالیت
یري گکش و وسایل اندازهی، علفسمپاش، دستکش، ماسک، عینک، لباس سمپاشدستگاه  وسایل و مواد مورد نیاز:

اش، سمپ هاي مختلف متناسب با نوع دستگاهحجمی، روغن و روان کنندهاي مناسب، جعبه ابزار مکانیک عمومی، صافی
 پارچه تنظیف. هاي اولیه،، متر، آب مناسب، جعبه کمکلوازم یدکی

 

 مراحل انجام کار:
و به تجهیزات ایمنی  دلباس کار مناسب بپوشی -1

 فردي مجهز شوید.
هاي کشاورزي همراه با هنرآموز به واحد ماشین -5

 وارد شوید.
بوم دار پشت تراکتوري را بازشناسی کرده  سمپاش -3

 و از سالمت اجزاي آن:
 مخزن 
 لوله ها 
 شلنگ ها 
 )نازل ها)افشانک ها 
 درب مخزن( ها، پمپ،ها) نازلصافی 
 اتصاالت 
 گاردان 
  ضربه گیرفنرهاي 
  میزان روغن پمپ 

 (.62مطمئن شوید)اشکال 

 
 صافی

 
 افشانک

  
 آچارکشی

 دار پشت تراکتوریبرخی از اجزای سمپاش بوم -44شکل 

 برحسب مورد اقدام به تمیز، تعویض، ترمیم نموده یا گزارش نمایید. 
رعایت ،با یسمپاشهاي اولیه، تنظیم چرخ متناسب به مزرعه مورد راکتور تحویل گرفته، پس از بررسییک دستگاه ت -4

 اصول فنی و ایمنی آن را روشن کنید.
 را به تراکتور نصب کرده و تنظیمات اولیه را انجام دهید. سمپاش -2
وکار عملکرد ماشین  قبل از واسنجی، با افزودن مقداري آب به مخزن، ضمن تمیز کردن مخزن و مجاري، با ساز -6
 شنا شده و تمرین نمایید.آ
ع ها را رفونه نشتی و غیر یکنواختی در پاششهاي دستگاه را وارسی کرده و هرگسالمت و نحوه عمل کلیه قسمت -7

 یا گزارش نمایید.

 

 لیتر( آب بریزید. 41داخل سمپاش مقدار معینی)مثال  -8
 

  

 

 ها، همسان باشد.که فشارسنج به درستی عمل کند و خروجی نازلکنترل کنید  
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  این مقدار آب را با فشار ثابت و حرکت یکنواخت روي زمین پخش نمایید. -9  
پاشی شده خط شروع و خط پایان را تعیین کنید، طول و عرض پاشش را اندازه گیري کرده و مساحت زمین آب -11

 را محاسبه نمایید.

 

 از روي مقدار آب مصرف شده در مساحت واسنجی، مقدار آب مصرفی در هکتار را بدست آورید. -11
 ی در هکتار را از هنرآموز خود بپرسید.سمپاشکش جهت میزان سم علف -15
مخزن  به آبرا تا حدود نیمه از آب مناسب پر کنید. علف کش توصیه شده را به مقدار محاسبه شده  سمپاش -13

 اضافه کنید.
و مقدار آب مصرفی در هکتار بر اساس  لیتر باشد 5کش توصیه شده براي یک هکتاراگر مقدار سم علفپاسخ دهید:

 لیتري چه مقدار خواهد بود؟ 411 لیتر تعیین گردد، مقدار سم قابل افزایش به مخزن 611واسنجی 
 ضمن فعال کردن سامانه همزن، بقیه حجم مخزن را از آب مناسب پرکنید. -14
 به این ترتیب آماده است. براي مصرف آن در مزرعه برنامه ریزي کنید. محلول سمی شما -12

 

 

 
 بوم دار  یپشت تراکتور سمپاشکش با مصرف علف  فعالیت

کار، لباس کار و هکش توصیه شده و آماده بسم پاش با مخزن پر شده از علف امکانات مورد نیاز:ابزار، مواد و  
 ابزار مکانیک عمومی، پارچه تنظیف.جعبه  تجهیزات ایمنی فردي، جعبه کمک هاي اولیه، مزرعه نیازمند به سم پاشی،

 مراحل انجام کار:  
 ابتداي مزرعه، تحویل بگیرید. در را قبلی با مخزن پر آماده شده در فعالیت سمپاش -1
عرض  اي متناسب بابا فاصلههاي کاشت و در مجاور یک ضلع در امتداد ردیف از محل مناسبی وارد مزرعه شده و -5

 شوید.از آن ضلع، مستقر هاکار بوم
 ها را تنظیم نمایید.بوم ها را بازکنید.ارتفاع بوم -3

متر در نظر سانتی 21ها از بوته حدود پوشانی مناسب ارتفاع افشانکهم به منظور یکنواختی پاشش و :دقت کنید
 بگیرید.تغییر ارتفاع بوم با استفاده از :

 اهرم بازوهاي هیدرولیک تراکتور 
 هاي تعبیه شده بر روي شاسی آنجابجایی بوم، با استفاده از روزنه 

ردن محور تواندهی اجازه دهید پمپ حدود دو دهید و با درگیر کگشت را در وضعیت برگشت کامل قرارشیر بر -4
 دقیقه کار کند تا عمل اختالط کامل گردد. سپس محور تواندهی را خالص نمایید.

فشار برابر یافته واسنجی تنظیم کرده و با درگیر کردن محور تواندهی در حالت  ،ها قرار دادهشیر را در مسیر بوم -2
 ی نمایید. سمپاشاید، شروع به حرکت کرده و تعیین کردهن سرعتی که در واسنجی با هما موتورگرد

در انتهاي مزرعه با خالص کردن محور تواندهی، ضمن متوقف کردن پاشش، دور زده در مجاور ردیف رفت و با  -6
 محور تواندهی، برگشت نمایید.کردن بوم، قرار بگیرید. با فعال  اي متناسب با عرض کارفاصله

 

 

 

 

توانید این سنجش را می پیشروی،سرعت ها و یر مقدار فشار، نوع افشانکیبا تغ 
 تکرار و تمرین کنید.
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ها مراقب موجودي مخزن و پاشش یکنواخت نازل در همه حال ضمن رعایت اصول ایمنی در سم پاشی، باشید:مراقب   
 باشید. در صورت لزوم اقدام به اصالح، رفع گرفتگی و پرکردن مخزن نمایید. 

پس از پایان کار سم پاشی، اصول ایمنی مربوط به پایان سم پاشی را بکار بسته و ماشین را پس از تمیز و سرویس  -7
 کردن، تحویل دهید. 

 ماده نمایید.آهاي خود، گزارش تهیه کرده و براي ارایه از توضیحات هنر آموز، مشاهدات و یافته -8
 

 

 

 تراکتوری سمپاشسرویس و نگهداری 

  ه از مخزن تخلی با رعایت اصول ایمنی پس از سمپاشی، را مانده محلول سمیی، باقیسمپاشبعد از اتمام کار
توان در ظروف مناسب نگهداري و سپس مانده را براي مدت کوتاهی )کمتر از یک هفته( مینمایید. محلول باقی

 مصرف نمود.
 کار بیاندازید تا محلول سمی پمپ را با آب تمیز به مخزن را چندبار با آب تمیز بشویید و چندبار تلمبه یا

ها و افشانک هم تخلیه گردد. فاضالب حاصل از شستشو نبایستی وارد آب هاي جاري و داخل پمپ، شیلنگ
 مزرعه شود.

  شود کلیه اجزاء را تا حد امکان باز کرده و خشک نمایید.استفاده نمی سمپاشاگر براي مدت طوالنی از 
ها را بازدید و شستشو دهید. براي ، تلمبه و پمپ صافیسمپاشم و احساس کاهش فشار و دبی در صورت لزو

 هاي معمولی استفاده کرد.کنندهدرجه و پاک 81توان از آب داغ می سمپاششستن کلیه قطعات 
 نشتی اتصاالت را برطرف نمایید.

 و نشکند. خم نشدهها شیلنگهاي طویل دقت شود که در هنگام جمع کردن شیلنگ
 

 ایمرحله ارزشیابی

 کار حلمرا ردیف
 )ابزار،مواد، عملکرد شرایط

 ...( و مکان زمان، تجهیزات،

 نتایج

 ممکن
نمره دهی( ها/داوری/نمره )شاخص استاندارد

3 

کنترل 

 شیمیایی 

 هاي هرزعلف

لباس و کفش  زمین زراعی،

 سمپاشمناسب کار، دستکش، 

پشتی موتوري )اتومایزر(، 

 هاي مختلف، پیمانه

 سمپاش،، مختلف هايکشعلف

تجهیزات ایمنی فردي، جعبه 

جعبه ابزار  کمک هاي اولیه،

 مکانیک عمومی، پارچه تنظیف

باالتر از 

 حد انتظار

را سرویس و آماده به کار  سمپاشمحلول سم را آماده کند. 

ی را به صورت سمپاشنموده و کالیبره کند. عملیات 

و  ویسرکارشناسان انجام دهد. سیکنواخت مطابق توصیه 

ی انجام دهد. اهمیت کنترل سمپاشنگهداري را پس از 

 تلفیقی را تجزیه و تحلیل نماید.

3 

 حددر 

 انتظار

را سرویس و آماده به کار  سمپاشمحلول سم را آماده کند. 

ی را به صورت سمپاشنموده و کالیبره کند. عملیات 

و  ویسرانجام دهد. سیکنواخت مطابق توصیه کارشناسان 

 ی انجام دهد.سمپاشنگهداري را پس از 

5 

تر از پایین

 حد انتظار
 1 سمپاشعدم تهیه محلول سم یا کالیبره کردن 
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 گیاهان زراعی های هرزکنترل علف شایستگیارزشیابی 

 شرح کار:
هاي طول مدت زندگی، هرز را از جنبههاي آوري و خشک نماید. علفهاي هرز را جمععلف -5مزرعه را پایش نماید.  -1

به روش  -4هاي هرز را کنترل کند. هاي مکانیکی و فیزیکی علفبه روش -3نوع زندگی و شکل برگ دسته بندي کند.
 سرویس و نگهداري تجهیزات را انجام دهد. -2هاي هرز را کنترل کند. شیمیایی علف

 استاندارد عملکرد: 
بندي کند و پس از تعیین زمان هاي هرز را دستهمزرعه را مورد پایش قراردهد. انواع علفدر شرایط مناسب آب و هوایی 

 هاي هرز مزرعه را کنترل نماید. هاي مکانیکی و شیمیایی علفعملیات کنترلی به روش

 شاخص ها:
هرز را با قسمتی از هاي علفبا استفاده از بیل یا بیلچه  -5هاي هرز موجود در مزرعه را شناسایی و معرفی کند. علف -1

را با  نمونه -هاي نمونه را گسترده کرده و روي صفحه کاغذ بچسباند.اندام –نمونه را تمیز کند.  –ریشه از زمین خارج کند. 
ها را از نظر مدت زندگی، نوع زندگی و شکل برگ نمونه –استفاده از وسایلی مانند روزنامه و تخته پرس خشک کند. 

ن عملیات کنترل را بدو –مکانیکی: کولتیواتور را به تراکتور متصل کرده تنظیمات الزم را انجام دهد.  -3بندي کند. دسته
تی اتومایزر را تخلیه کرده و از مواد سوخ سمپاشفیزیکی: مخزن سم  –آسیب رساندن به گیاه اصلی با کولتیواتور انجام دهد. 

محلول سم  -4هاي هرز را انجام دهد. کنترل علف ،ن آسیب رساندن به گیاه اصلیشعله افکن را روشن کرده بدو –پر کند. 
 ی را به صورت یکنواخت انجام دهد.سمپاشرا کالیبره کند. عملیات  سمپاش –را آماده کند. 

 شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
 مزرعه  –شرایط جوي بدون نزوالت و بدون وزش باد  :شرایط
سطل  –زمان سنج  –شعله افکن  –گاردان  -بوم دار پشت تراکتوري  سمپاش –پشتی  سمپاش -تراکتور تجهیزات:ابزار و 

 یسمپاشلباس  -عینک -ماسک -مدرج

  معیار شایستگی:

 نمره هنرجو  3حداقل نمره قبولی از  مرحله کار ردیف

  1 هاي هرزتعیین انواع علف 1

  5 هرزهاي کنترل مکانیکی و فیزیکی علف 5

  5 هاي هرزکنترل شیمیایی علف 3

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی 

 حفظ محیط زیست -و نگرش: رعایت بهداشت فردی 
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