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 3پودمان 

 آبی کاریخطی 

 

ترین مراحل کار زراعت عملیات کاشت است؛ زیرا نتیجه یک سال تالش زارع در گرو اجرای یکی از حساس
های کاشت با هدف افزایش دقت و سرعت انجام کار برای کاشت گروه خاصی از ماشین. درست آن است

 .اندان زراعی با ویژگی مشخص، طراحی شدهگیاه
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 4 یادگیری واحد

 آبی کارخطی
 
 

 که دانیدمی آیا
 

 باشدمی سانتریفوژ بذرپاش با بذر مصرف مقدار از کمتر کارها خطی با کاشت در بذر مصرف میزان. 
 است ما کشور در زراعی محصوالت تولید در کننده محدود عامل آب. 
 
 یکنواختی بر عالوه زراعی گیاهان تولید در کارها طیخ جمله از کاشت مناسب هایماشین و هاروش کارگیری به

 کاهش درصد ۰۵ تا توجهی قابل طور به را بذر مصرف میزان بذر، قرارگیری عمق یکنواختی سطح، در بذر توزیع
 . دهدمی
 

 عملکرد استاندارد

 
 و اولیه تنظیمات نماید، کاربه آماده کرده متصل تراکتور به را آبی کارخطی هوایی و آب مناسب شرایط در

 .نماید کشت بذر معینی مقدار با را زمین قطعه یک و داده انجام را دستگاه )واسنجی( کالیبراسیون
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 کاریخطی

 سبزیجات، و زراعی گیاهان از گروهی کاشت در رایج هایروش از یکی
 فاصله به و موازی اغلب هایخط روی گیاهان روش این در. است یکارخطی
 روش در. شوندمی کاشته متر 2 از بیش گاهی تا مترنتیسا ۰ از کمتر
 در تنظیم قابل میزان به اما سرهم پشت صورتهب هابذر کاری،خطی

 .شوندمی ریخته کار،خطی هایماشین با یا دست با کاشت، یارهایش
 وشر در بذرها بین فاصله. نامندمی نیز ریزی بذر را روش این اساس این بر

 حسب بر) شده ریخته بذر مقدار صرفاً بلکه باشدنمی تنظیم قابل کاریخطی
 قابل متر(، مثالً طول واحد )برحسب مسیر طول در گرم( مثالً وزن واحد

 .اردد متعددی معایب و محاسن پاشی بذر به نسبت کاریخطی. است تنظیم
 

 خطی کاشت نمونه -5 شکل

 کاریخطی روش محاسن

 موجب و بوده تنظیم و غییرت قابل شده کاشته بذر مقدار -1
 .گرددمی بذر رفت هدر از پیشگیری یا بهینه استفاده

 طخطو فاصله و بوده جوی درون یا پشته روی در سبزشده، بذر -2
 .باشدمی مشخصی و یکسان اندازه به

 ینب فاصله بذر، هایدریچه از بعضی بستن با نیاز صورت در -3
 . کرد زیاد توانمی را هاردیف

 و زنی جوانه سبب همین به. است تنظیم قابل کاشت قعم -4
 . بود خواهد ترمنظم و تریکنواخت مزرعه، رویش

 (ارشی ایجاد) خطی روش به گیاهان کاشت با شیبدار اراضی در -۰
 کرد جلوگیری خاک فرسایش از توانمی شیب جهت بر عمود

 .(2 )شکل

 
 

 تراز خطوط در خطی کاشت -5 شکل

 افزایش و کود، و بذر مصرف در جویی صرفه ها،هزینه کاهش سبب کارها،خطی کاربرد و روش این از استفاده -6
 .گرددمی محصول عملکرد

 .گرددمی عملکرد افزایش سبب گرفته صورت یکنواخت و مناسب تراکم با روش این به کاشت -7
 کاریخطی روش معایب

 (.گردو از ترکوچک هایکلوخه)باشد نرم خیلی بایستمی خاک روش این از استفاده برای -1
 .نیست استفاده قابل باشد گیاهی یبقایا و سنگ مانند هاییناخالصی دارای که هاییزمین در -2
 بذرپاشی روش به نسبت زمان واحد در بذر کاشت سرعت کاهش -3
 .اردد بیشتری هارتم به نیاز و بوده ترپیچیده اهبذرپاش به نسبت کار خطی هایماشین کاربرد و تنظیم -4
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 غالت آبی کارخطی هایماشین

 کوچکی هایماشین از هاسبزی انواع کاشت برای منازل هایباغچه مانند کوچک هایمساحت در خطی کشت
 رزیکشاو بزرگ اراضی در. گیرندمی قرار استفاده مورد شودمی تأمین انسان توسط آنها نیاز مورد نیروی با که

 این. شودمی استفاده کارخطی هایماشین از ایعلوفه گیاهان از برخی و ریز دانه تغال انواع کاشت برای
 .گیردمی خود هایچرخ یا تراکتور از را عملکردی و کششی نیروی و شده متصل تراکتور دنباله به هاماشین
 دارد قرار بذر مخزن در که بذر. دهستن کاشت شیار کردن باز برای واحدهایی به مجهز ،کار خطی هایماشین

 بازکن، ارشی پشت به لوله این انتهای که شودمی ایلوله وارد مخزن از (پنوماتیکی) مکشی یا مکانیکی صورتهب
 راینب افزون. پوشانندمی را بذر روی مانند، بشقاب یا بیلچه اجزای شیار، داخل بذر ریختن از پس. شودمی ختم

 نامشخص برای زمین سطح کردن هموار یا شیار ایجاد بذر، سوی دو خاک فشردن برای اجزایی است ممکن
 .باشد داشته وجود بذر، شیار کردن

 

 . کنندمی دهااستف فنری دندانه یا ایزنجیره کهشب از 3 شکل مانند هاکارخطی از برخی دنباله در چرا  بیندیشید

 
 

 

 
 

 فنری دندانه به مجهز کار خطی -5 شکل

 
 برخی و بذر ریزش مقدار و کاشت( )عمق هااحدهای کاشت، عمق عمل شیار بازکنو از کی هر فاصله و عدادت

 (.۰ و 4باشد)شکلاز متغیرها به دقت قابل تنظیم می دیگر
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خطی کارجهت کاشت غالت با قابلیت تنظیم جهت -5شکل 

 کاشت ریز دانه

 
 مخصوص کاشت گندم وجو کارخطی-1شکل

 

 را کاربران نظرات و کاشت ابلق گیاهان نوع ورود، سابقه. شودمی استفاده کارهاییخطی نوع چه از شما منطقه در   پژوهش
 . کنید ضبط و ثبت مربوطه، تصاویر با همراه و آوریجمع

 
 

 

  :کارهاخطی ساختمان

 آن اجزای ملکردع و اجزاء از دقیق شناخت ماشین، هر از بهینه استفاده یا درست کاربرد برای اولیه شرایط از
 هستند: زیر اجزای دارای اغلب ما کشور در رایج کارطیخ هایماشین. است ماشین

 
 دستگاه جلو از کارخطی ساختمان- 6 شکل

 دنده جعبه به چرخ از نیرو انتقال زنجیر -4 کود موزع -3 کود خروج دریچه -2 کود و بذر مخزن -1
 مارکر تنظیم اهرم - 8 شاسی -7 کاشت عمق تنظیم اهرم - 6کود و بذر سقوط هایلوله - ۰
  گذار( مارکر)عالمت -1۵ تراکتور الستیک جای زدن شخم جهت فنر -9
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  دستگاه عقب از کارخطی ساختمان - 7شکل

 بازکن شیار -3        بذر موزع -2           بذر خروج دریچه -1
 (فالپی) وزعم زیر اهرم - 6     دنده جعبه - ۰     بذر پوشاننده فنرهای - 4
 

 
 دنده جعبه:  c  موزع( زیر )دریچه بذر ریزش تنظیم اهرم:  b موزع( سرعت )تغییر بذر ریزش درجه :a– 8شکل

 
 

 

 

 

 به همزن -9شکل  
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 ()فالپی موزع زیر-51شکل

 

 کارخطی اجزای شناسایی   فعالیت
 ار،کخطی ماشین تنظیف، پارچه فیلم(، ،عکس نوشتاری، مشاهدات) ثبت امکانات :نیاز مورد امکانات و مواد ابزار،
 اولیه هایکمک جعبه فردی، ایمنی تجهیزات ر،کا مناسب لباس ساز، دست و خورده برش اجزای یا ماکت

 کار: انجام مراحل
 بپوشید. کار مناسب لباس -1
 شوید. وارد کارخطی ماشین نگهداری محل به نرآموزه همراه -2
 نشوید. کسی برای بررسی مورد ءجز دیدن مزاحم یا مانع که شوید مستقر ماشین پیرامون ترتیبی به -3
 کنید. پرسش خود هنرآموز از آن عملکرد و ساختار مورد در و دهدا قرار بررسی مورد دقت به را جزء هر -4
 کنید. تهیه ملفی یا عکس آن مورد در و کرده جدا کل از را جزء امکان حد تا -۰
 و یندبمی آسیب جزء این شرایطی یا حالت چه در بپرسید دیگر عبارت به. کنید جو و پرس را جزء شناسی آسیب -6

 کند.می بروز ماشین عملکرد در تغییری یا مشکالت چه آسیب اثر در
 ماشین این با دارد، وجود منطقه یا آموزشی واحد در مشابهی کارخطی هایدستگاه اگر یعنی. کنید ییابنمونه -7

 نمایید. تحلیل را آن تشابه و تفاوت وجوه و نموده مقایسه
 نمایید. هارائ آماده و کرده تهیه گزارشی ودخ هاییافته و مشاهدات هنرآموز، وضیحاتت از -8

 

 

 
 به بذرپاش، ماشین خالف بر کارخطی ماشین :کاریخطی ماشین نمودن کار به آماده و سالمت بررسی

 آماده و ظیمتن دقت به باید بنابراین است برخوردار شترییب حساسیت و ظرافت از پالستیکی قطعات وجود دلیل
 دچار ار کشاورز و نموده تضعیف شدت به را ماشین عملکرد تواندمی جزیی اشکال یا تغییر هرگونه. گردد کار به

 . نماید زیان
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 کارخطی ماشین نمودن کار به آماده   فعالیت
 ار،کخطی ماشین تنظیف، پارچه فیلم(، ،عکس )نوشتاری، مشاهدات ثبت امکانات نیاز: مورد امکانات و مواد ابزار،
 سسروی راهنمای دفترچه حسب بر هاکننده روان انواع اولیه، هایکمک جعبه فردی، ایمنی تجهیزات ر،کا مناسب لباس

 عمومی مکانیک ابزار جعبه قیف، پمپ، گریس نگهداری، و
 کار: انجام مراحل

 بپوشید. کار مناسب لباس -1
 شوید. کاروارد خطی ماشین نگهداری محل به هنرآموز همراه -2
 کنید. خارج آن از خارجی جسم نوع هر و کرده بررسی را کود و بذر مخازن یا مخزن -3
 کنید. تمیز خوبی به را مخازن -4
 یا تعویض را آن روغن دستگاه، راهنمای دفترچه و هنرآموز نظر برحسب و کرده وارسی را دنده جعبه مخزن روغن -۰
 کنید. پر
 کنید. مشخص را دستگاه خورهای گریس دستگاه، راهنمای دفترچه مطالعه با -6
 نمایید. تمیز را خورها گریسسر تنظیف دستمال با -7
 نمایید. کاریگریس را، خورها گریس تمام -8
 . نمایید تمیز را خورها گریس اطراف به شده مالیده و مازاد هایگریس -9

 (.11 کنید)شکل کاریروغن خوبی به را نیرو انتقال ایهتوپی و اهزنجیره -1۵
 

     
  کارخطی دستگاه کردن کار به آماده -55شکل

 (.12 نمایید)شکل تنظیم را هاچرخ باد -11
 یشترب اطمینان برای. شودمی نوشته (PSI) حسب بر الستیک روی بر نیاز مورد باد فشار میزان معموالً کنید: دقت

 .کنید مراجعه دستگاه راهنما فترچهد به
 کنید. ارکشیآچ و کرده بررسی را اتصال نقاط میتما -12
 گزارش خود هنرآموز به را دستگاه ساختمان در اشکال هرگونه -13

 . نمایید
 تهیه گزارشی خود هاییافته و مشاهدات هنرآموز، توضیحات از -14

 .نمایید ارایه آماده و کرده
 

 

 الستیک دبا تنظیم-55شکل
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 ایمرحله ارزشیابی

 کار حلمرا ردیف
 )ابزار، عملکرد شرایط

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

1 

 سازی آماده
 ریز بذر ماشین

 آبی

 (کارخطی)

 آبی، کارخطی ،تراکتور
 گریس ،عمومی ابزار جعبه

 باد فشارسنج پمپ،
 نگهداری محل ،ستیکال

 کشاورزی هایماشین

باالتر از سطح 
 انتظار

 و سالمت بررسی و تراکتور به کارخطی اتصال
 آنها کاربرد و اجزاء معرفی و داده انجام را آن سرویس

 تجزیه را کارنده نوع معایب و محاسن. دهدمی انجام را
 .نمایدیم تحلیل و

3 

در سطح 
 انتظار

 و سالمت بررسی و تراکتور به کارخطی اتصال
 آنها کاربرد و اجزاء معرفی و داده انجام را آن سرویس

 .دهدمی انجام را

2 

تر از حد پایین
 انتظار

  آبی کاراجزاءخطی کاربرد یا و سالمت بررسی عدم

 

 کار:خطی تنظیمات

 از فده نباشد، تنظیم ماشین گرا. باشدمی آن تنظیم کار،خطی هایماشین کاربرد در عملیات ترینمهم از یکی
 عمق و تکاش فاصله بذر، مصرف مقدار نباشد، تنظیم ماشین اگر دیگر عبارت به. یابدنمی تحقق ماشین کاربرد
 . یافت خواهد کاهش شدت به محصول کردعمل نتیجه در خورده هم هب کاشت
 هاستفاد سوار نوع از عموماً ما رکشو در که شوندمی متصل تراکتور به کششی و سوار شکل دو به کارهاخطی

 ننمود کار به آماده از پس که است الزم. گیردمی قرار بررسی مورد کارخطی ماشین نوع این بنابراین. شودمی
 . نمایید تنظیم به اقدام سپس کرده متصل تراکتور به را آن ماشین

 
 آن اولیه تنظیم و تراکتور به کارخطی کردن متصل   فعالیت

 فردی، ایمنی تجهیزات کار، مناسب لباس ،دستگاه مناسب تراکتور کار،خطی ماشین :نیاز مورد امکانات و مواد ابزار،
 تنظیف پارچه نیاز، مورد هایپین عمومی، مکانیک ابزار جعبه اولیه، هایکمک جعبه

 کار: انجام مراحل
 بپوشید. کار مناسب لباس -1 

 شوید. وارد کشاورزی هاینماشی نگهداری محل به هنرآموز اههمر -2
 بگیرید. تحویل تراکتور دستگاه یک الزم هماهنگی از پس و هنرآموز تأیید با -3
 نمایید. کار به آماده و کرده بررسی را تراکتور سالمت -4
 کنید. روشن را تراکتور فنی، و ایمنی اصول رعایت ضمن هنرآموز تأیید با -۰
 نمایید. هدایت ارک خطی نگهداری محل به را تراکتور -6
 (.13 نمایید)شکل متصل تراکتور به شد، گفته سوار هایماشین اتصال در که ترتیبی همان هب را کارخطی -7

 ردنک سفت با و نموده متصل را وسط بازوی آخر در و راستسمتبازوی سپس ،چپسمت بازوی ابتدا بیاورید: بخاطر
 .دهید انجام را آن تثبیت و دستگاه تعادلی تنظیم تحتانی بازوهای مهار زنجیرهای

 

 

  



 61 

 نمایید. اولیه تنظیم سوار ماشین همانند را کارخطی -8  
 تعادلی یمتنظ و نیتحتا بازوهای توسط عرضی تراز و وسط بازوی توسط کارخطی طولی تراز که: باشید داشته بخاطر

 (.14 گیرد)شکلمی صورت آن بند( بغل بازو) مهار هایزنجیر توسط آن
 

  

 تراکتور به کار خطی کردن متصل -55شکل
 

 
 تراکتور یبازو مهار زنجیر - 55شکل

 .نمایید هارائ آماده و کرده تهیه گزارشی خود هاییافته و مشاهدات هنرآموز، توضیحات از -9
  

 

 

  سطح واحد در کاشت قابل کود و بذر میزان

 یمصرف کود و بذر مقدار تعیین محصول، کیفیت و عملکرد مقدار در ذارگ ثیرأت و مهم عوامل از یکی ،زراعت در
 ولط حاصلضرب از ریزی، کود یا ریزی بذر روش در اما شودمی بیان هکتار در گرمکیلو برحسب مقدار این. است

 آید.می بدست کاشت مساحت ها،کارنده ثرؤم عرض در کاشت هایواحد توسط شده پیموده
 انخبرگ و فنی محاسبات با کشاورزی کارشناسان. است مطلوب تراکم از ثرأمت کاشت وردم بذر مقدار تعیین

 وباتحب تولید و پرورش درس در پیش سال شما. رسندمی بذر هر کاشت برای مطلوب تراکم به ،باتجربه لیحم
 ارکخطی دهکارن ماشین تنظیم چگونگی به جا این در. بردید پی آن رعایت اهمیت و مطلوب تراکم تعریف با

 است. کرده توصیه کارشناس که بریزد قدری همان به بذر که است آن هدف. پردازیممی

 زنجیر مهار بازو
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 کود مقدار عوامل، سایر و کاشت از هدف ،محصول نوع ،خاک آزمون برحسب دانیدمی چنانکه کود مورد در
 ،دهش توصیه دارمق از بذر یا کود مصرف کاهش یا افزایش. گرددمی تعیین مربوطه کارشناس توسط فیمصر
 . گرددمی زیست محیط به آسیب و زارع یانز موجب و هبود نامطلوب هردو
 در آن ریزش و موزع از کود و بذر خروجی میزان تنظیم ،کارنده هایماشین در تنظیمات ترینمهم از یکی

 و یبررس قتد به بایستی عوامل این از هریک. دارد بستگی متعددی عوامل به تنظیم این. است کاشت خطوط
 . گردد است، کرده توصیه کارشناس که آنچه برابر دقیقاً  بذر خروجی میزان تا شود تنظیم

 بذر ریزش تنظیم در ثرؤم عوامل

 میزان شود جابجا صد به صفر از اهرم هرچه. دارد قرار دستگاه دنده جعبه روی که بذر ریزش درجه تغییر-1
 .(1۰ )شکلشودمی بیشتر بذر خروج

 

 
 بذر ریزش درجه و دنده جعبه -51شکل

 

 زیر و عموز بین فاصله افزایش با است( تغییر قابل بذر اندازه به توجه )با هاموزع از هاموزع زیر فاصله تغییر -2
 . یابدمی افزایش بذر خروج میزان موزع،

 بذر. پیاله داخلی موزع هایشیار وضعیت گیریقرار میزان -3
 

 دستورالعمل حسب بر کارنده تنظیمات مانجا و بازخوانی   فعالیت
 عبهج فردی، ایمنی تجهیزات کار، مناسب لباس تراکتور، به متصل کارخطی ماشین :نیاز مورد امکانات و مواد ابزار،
 تنظیف پارچه کود، گندم، بذر اولیه، هایکمک

 :کار انجام مراحل
 بپوشید. کار مناسب لباس -1
 کنید. مطالعه را بذر تنظیمات مورد در را ماشین دستورالعمل -2
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 .تعداد واحد کارنده ماشین را مشخص کنید -3  
 نوع کود مصرفی و مقدار توصیه شده را از هنرآموز خود بپرسید. -4
 کنید. مطالعه را کود تنظیمات به مربوطه دستورالعمل -۰
 کنید. تنظیم دستورالعمل طبق را خروجی( دریچه درجه ه)چدری شدن باز میزان مصرفی، کود نوع براساس -6

 

 

 (.16 کنید)شکل تنظیم را )فالپی( موزع زیر تنظیم اهرم بذر، درشتی( و )ریزی اندازه براساس -7
 مارهش در موزع زیر اهرم تر درشت بذر هرچه. است تغییر قابل بذر اندازه به توجه با (فالپی) موزع زیر اهرم دقت کنید:

 .گیردمی قرار باالتری
 

 

 
 دستورالعمل سازنده خطی کار در مورد تنظیم کود

 
 جایی محور موزع(اهرم موزع )جابه

 56شکل

 
  

 

ردیفه، درجه جعبه دنده  57کیلوگرم کود سوپرفسفات در خطی کار  555جهت ریزش  
 (.56 قرار داده شده است)شکل 51کودکار روی عدد 

تنظیم  5ای کارنده روی عدد دریچه های خروج برای کود معموالً در بیشتر دستگاه ه
 شود.می
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اعداد متن جدول مقدار کود مصرفی برحسب کیلوگرم 
 دهدرا نشان می

ر صورت کیلوگرم دهبراساس مقدار بذر توصیه شده ب -8
 (.17هکتار، اهرم ریزش بذر را تنظیم کنید)شکل 

 وجه کنید: ت
 
 

 

 

 اهرم تنظیم ریزش بذر-57شکل 

 
 

 کنید. انتخاب فرضی را ...(و  کارنده واحدهای تعداد کود، مقدار بذر، مقدار بذر، )نوع جدیدی متغیرهای -9
 در نمونه برای. دهید انجام ،کارنده ماشین دستورالعمل برابر را جدید تنظیمات انتخابی، متغیرهای به توجه با -1۵

 شود، تنظیم ۰۰ عدد روی گیربکس درجه که صورتی در گیرد قرار 4 عدد روی فالپی و 2 عدد روی دریچه که صورتی
 .(18 کارد)شکلمی هکتار در گندم بذر گرمکیلو 1۰۰
 .نمایید ارایه آماده و کرده تهیه گزارشی خود هاییافته و مشاهدات از -11

 

 خطی بذرکار نوع یک در بذر ریزش تنظیمات دستورالعمل نمونه

 دریچه گیربکس

 نوع بذر
 1۵۵ 9۰ 9۵ 8۰ 8۵ 7۰ 7۵ 6۰ 6۵ ۰۰ ۰۵ 4۰ 4۵ 3۰ 3۵ 2۰ 2۵ 1۰ 1۵ ۰ فالپی دریچه

 364 33۰ 313 29۵ 266 239 218 196 17۰ 1۰۰ 137 12۵ 1۵4 86 71 ۰6 39 26 12 3 4 2 گندم

 269 2۰۵ 229 213 196 17۰ 161 142 123 113 98 87 76 ۰4 4۰ 34 2۰ 18 7 2 4 2 جو

 28۰ 26۰ 242 22۰ 2۵6 186 167 148 133 119 1۵4 93 79 66 ۰6 42 39 19 8 2 4 2 نخود

           1۵2 88 77 66 ۰4 44 34 24 16 6 1 1 یونجه

                  2۰ 16 8 1 1 کلزا

 42۰ 39۵ 3۰4 332 299 283 2۰7 238 21۰ 196 171 1۰8 134 12۵ 99 82 62 42 28 14 3 2 کود اوره

 ۰12 48۰ 466 421 391 348 331 3۵2 278 2۰4 216 199 167 1۰۵ 117 96 74 48 3۰ 16 3 2 کود فسفات
 

 

 کاردستورالعمل تنظیمات ریزش بذر در یک نوع خطی -58شکل  

های دستگاه این اعداد است با توجه به وضعیت و بافت خاک درصد بکسوات و سرش چرخ این جدول در حالت ایستایی و کارگاهی تهیه شده و ممکن توجه:

 تر است کالیبره شود.های مختلف نیز این دستگاه بهبرای اطمینان از میزان ریزش واقعی در مزرعه و خاکبنابراین  تغییر نماید.
 

 

قابل تنظیم  511تا  1اهرم تنظیم ریزش بذر روی جعبه دنده قرار دارد و معموالً از  
 د.شوتغییر پیدا کند میزان ریزش بذر بیشتر می 511به سمت  1است، هرچه اهرم از 
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 ردمو رد را ضریبی یا تغییرات اگر کنند؟می رعایت حد چه تا را سازنده انهکارخ دستورالعمل شما نطقهم کشاورزان  پژوهش
 نمایید گزارش کالس، در گووگفت برای و بررسی را آن علل کنند،می لحاظ خاصی، کود یا بذر
  

 

 کاریخط هایماشین واسنجی

 مطابق یعنی درستی به آن کاربرد و شود ستفادها شده تعریف مفید عمر طول در ماشین که صورتی در
 مانه به بذر و کود ریزش مقدار تنظیمات باشد، شده بینی پیش هایسرویس انجام با و فنی هایدستورالعمل

 نطقه،م شرایط از ناشی مختلف دالیل به اغلب. است بخش اطمینان و هبود انجام قابل شد، تشریح که ترتیبی
 اطمینان قابل و خورده هم هب مدتی از پس تنظیمات این ندیده، آموزش کاربران ویژه به و ماشین شرایط

 مورد استاندارد هاییروش به ماشین عملکرد درستی که است نیاز مدتی چند از هر دیگر سوی از. باشندنمی
 دهنکار کالیبراسیون جدول در که گیرد قرار کاشت دستور در بذری است ممکن همچنین. گیرد قرار بررسی
 گیرد. قرار آزمون مورد باید حتماً که است امری کارنده ماشین واسنجی بنابراین. نباشد

 
وگو گفت

 کنید
 شده درج مقدار برابر بذر ریزش مقدار ،راهنما دفترچه در شده توصیه یماتتنظ انجام با که شد مطمئن توانمی چگونه 

  شد؟ خواهد جدول در

 

 
  کارگاهی)ایستا( روش به کارخطی ماشین (یونواسنجی)کالیبراس   فعالیت

 جعبه فردی، ایمنی تجهیزات کار، مناسب لباس تراکتور، به متصل کارخطی ماشین نیاز: مورد امکانات و مواد ابزار،
 (،مناسب زاندا زیر یا ظرف )کالیبراسیون سینی (،گندم ترجیحاً)مناسب بذر عمومی، مکانیک ابزار جعبه اولیه، هایکمک

 تنظیف ارچهپ
 کار: انجام مراحل

 شوید. مجهز ...(و  دستکش کاله، فردی) ایمنی تجهیزات به و پوشیده کار مناسب لباس -1
 شوید. وارد کشاورزی هایماشین نگهداری محل در خطی کارنده ماشین استقرار محل به هنرآموز همراه -2
 نمایید. کار آماده و تمیز را کارنده ماشین -3
 مترسانتی 1۵ حدود و شده آزاد هاچرخ که ترتیبی به بیاورید باال ار آن و کرده متصل تراکتور به را رندهکا ماشین -4

 گیرند. قرار زمین سطح از باالتر
 . دارید نگه باال در بخشی اطمینان بطور را آن کارنده، ماشین زیر )خرک( پایه سه دادن قرار با -۰
 
 
 
 

 
 

 

  

 

ن بوده و مورد تأیید هنرآموز نوع خرک و محل استقرار آن در زیر کارنده باید کامالً ایم 
 باشد.
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از ایمنی استقرار، تراکتور را خاموش کرده و با قرار دادن اهرم دسته دنده در وضعیت سنگین و پس از اطمینان  -6  
 کشیدن ترمز دستی، از تراکتور پیاده شوید.

 مقداری بذر گندم داخل مخزن بریزید. -7
 قرار دهید. 2های خروج و اهرم زیر موزع را روی عدد دریچه -8
 دهید. قرار 6۵ مثالً دلخواه ددع یک روی را دنده جعبه درجه اهرم -9

 

 
 
 

 
 (19 دهید)شکل قرار بذر( خروج هایدریچه )زیر خود محل در را مناسب ظرف هر یا کالیبراسیون سینی -1۵

 

 
 )واسنجی( کالیبراسیون سینی - 59شکل

 

 اینهنشا گچ، یا ماژیک با است( متصل دنده جعبه به که گرد)چرخی زمین چرخ بیرون سمت الستیک روی -11
 بچرخانید. دور 43 دست با را آن سپس. بگذارید

 چیست؟ برای نشانه گذاشتن :بیندیشید
 .کنید وزن و آوریجمع را چرخ چرخش از تعداد این اثر در را انداز زیر یا هاسینی در شده ریخته بذر میزان -12 

 کنید. محاسبه مقابل، فرمول با را هکتار در بذر میزان -13
 

(
کیلوگرم

کتاره
⁄ ) مقداربذرمصرفی = 

 

 

  

 

های با مصرف بذر کم در هکتار مانند کلزا یا کنجد درجه جعبه دنده را برای ریز دانه 
 ،مصرف بیشتر مانند شبدر و یونجه های بادهند اما در ریزدانهقرار می 51 تا 1بین عدد 

 کنند.را انتخاب می به باال 1از  ر معموالًتهای درشتو برای بذر 11تا  51از 

 

 وزن بذر مصرفی در واسنجی )کیلوگرم( × 51111

 (مترمربعواسنجی ) مساحت
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 هایی می توان محیط چرخ را تعیین نمود؟ آیا محیط چرخ همان مسیر طی شده است؟از چه روش گو کنید:وگفت  
سانتی متر بوده است چهل و پنج دور چرخش چرخ صد متر  22۵کار مورد بررسی : محیط چرخ در خطیبدانید که

 شود.دور در نظر گرفته می 43گرد،  شود. با توجه به بکسواد چرخ زمینمی
متر پیشروی دستگاه در زمین با توجه به  1۵۵دور چرخش چرخ )معرف  43مثال: اگر میزان بذر به دست آمده در 

 باشد.کیلوگرم می 8گرم باشد میزان بذر کاشته شده در هکتار برابر با  2۵۵محیط چرخ( 
 مترمربع 1۵۵۵۵مساحت یک هکتار زمین = 

 گرم 2۵۵ = چرخ چرخش دور 43 در آمده دست به ربذ میزان
 متر 1۵۵ = چرخش( دور 43) پیشروی مسیر طول
 متر ۰/2 = ها(کارنده فاصله × هاکارنده )تعداد کارنده دستگاه کار عرض

 مترمربع 2۰۵ = کارند( کار عرض × پیشروی )طول شده کشت مساحت
 

(
کیلوگرم

هکتار
⁄ ) مقداربذرمصرفی =  

 

 

 
 دهید؟کیلوگرم بذر در هکتار بود، با این آزمایش چه اقداماتی را انجام می 12اگر هدف شما کاشت   بیندیشید

 .نمایید ارایه آماده و کرده تهیه خود، گزارشی هاییافته و مشاهدات هنرآموز، توضیحات از
 
 

 

 

 
عدد  19کیلوگرم و تعداد کارنده  3، مقدار ریزش بذر دور 4۵سانتی متر، تعداد چرخش  8۵اگر قطر چرخ زمین گرد   بیندیشید

تار( با حسب کیلوگرم در هک با نادیده گرفتن بکسوات، تعیین کنید چه مقدار بذر )بر. سانتی متر باشد 8/1۰به فاصله 
 . شودوسیله این ماشین کاشته میاین تنظیمات به

 

 

 

 
 اطمینان و دقیق بسیار وشر اما است انجام قابل ارگاهک در راحتیبه و بوده ساده هرچند کارگاهی واسنجی

 و حرکت هنگام در ماشین لرزش. است متفاوت مزرعه شرایط با کارگاهی واسنجی شرایط زیرا. باشدنمی بخش
 باشد.می کارگاه و مزرعه متفاوت شرایط جمله از بکسوات احتمال

 به دیگری روش از هستند کار بذر از بذر ریزش یزانم دقیق تنظیم دنبال به همواره که کارشناسان و کشاورزان
 کنند.می استفاده " ایمزرعه واسنجی " نام

  

 وزن بذر مصرفی در واسنجی )کیلوگرم( × 51111

 مساحت واسنجی )مترمربع(
8

250
1000020

=
×

= / 
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  )پویا( ایمزرعه روش به کارخطی ماشین واسنجی   فعالیت
 جعبه ،فردی ایمنی تجهیزات کار، مناسب لباس تراکتور، به متصل کار خطی ماشین نیاز: مورد امکانات و مواد ابزار،
 (ناسبم زیرانداز یا ظرف) کالیبراسیون سینی (،گندم ترجیحاً) مناسب بذر عمومی، مکانیک ابزار جعبه اولیه، هایکمک
 .تنظیف پارچه

 کار: انجام مراحل
 شوید. مجهز ...(و  دستکش )کاله، فردی ایمنی تجهیزات به و پوشیده کار مناسب لباس -1
 دهید. انجام را اولیه تنظیمات تراکتور، به کردن صلمت ضمن و نموده کارهب آماده را کارنده ماشین -2
 دهید. قرار بسته حالت به بذر خروجی هایدریچه -3
 بریزید. مخزن داخل گندم بذر مقداری -4
 دهید. قرار فعال غیر یا صالخ وضعیت در را دنده جعبه اهرم -۰
 کنید. هدایت مزرعه به تراکتور گواهینامه دارای فرد رانندگی به را کار خطی حامل تراکتور -6
 کنید. مشخص کشی، خط با را متری 1۵۵ مسیر یک انتهای و ابتدا -7
 دهید. قرار 2 عدد روی را موزع زیر اهرم و خروج های دریچه شروع، خط به کارنده واحدهای گرفتن قرار با -8
 دهید. قرار 6۵ عدد یک روی را دنده جعبه درجه اهرم -9

 .نمایید مستقر خود جای در را کالیبراسیون سینی -1۵
 .نمایید متری 1۵۵ انتهای خط تا آن هدایت به شروع و شده تراکتور سوار -11

 بایستید. پایان، خط به کارنده واحدهای نوک رسیدن با -12 
 وید.ش پیاده آن از سنگین، وضعیت در دنده دسته اهرم دادن قرار و دستی ترمز کشیدن تراکتور، کردن خاموش با -13
 کنید. وزن را هاسینی در شده ریخته بذر میزان -14
 بگیرید. اندازه را کاشت عرض -1۰
 

 

 
  دارد؟ وجود فرمول با شده محاسبه و مزرعه در شده گیریاندازه کار عرض بین تفاوتی آیا  بیندیشید

 دهید. انجام کارگاهی واسنجی همانند را محاسبات
 میزان تا نمایید تکرار قدریهب را آزمایش موزع، زیر و بذر خروج های دریچه ،دنده جعبه درجه در تغییرات انجام با

 نماید. برابری اولیه، شده گرفته فرض یا کارشناس شده توصیه میزان با بذر خروج
 .نمایید هارائ آماده و کرده تهیه گزارشی خود، هاییافته و مشاهدات هنرآموز، توضیحات از

 

 

 
 چرا؟ است؟ مقدار چه ای،مزرعه و کارگاهی روش در بذر ریزش تفاوت موزع( زیر موزع، دنده، به)جع برابر تتنظیما در   پژوهش
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 کاشت عمق

 کاشت عمق را خاک سطج تا بذر ااستقر محل بین عمودی فاصله
 و بوده متفاوت ،مختلف گیاهان بذر کاشت عمق. (2۵)شکل گویندمی
 مورد بذر و گیاه نوع به عوامل ینا. دارد بستگی متعددی عوامل به

 سال در شما. دارد بستگی خاک نوع و کاشت روش و زمان کاشت،
 آشنا هاآن تاثیر چگونگی و عوامل این با حبوبات پرورش درس در پیش
 اید. شده

 درصد و زنی جوانه عتسر در کاشت عمق که شودمی تأکید جا این در
 آزموده کار کشاورز هر اساس براین. دارد مهمی نقش هابذر استقرار

 نماید. رعایت و بررسی دقت به را آن دارد سعی
 سکدی اجرای با. باشدنمی تنظیم قابل کاشت عمق پاشی ذرب روش در
 ناسبم حد از تر عمیق بسیار هابذر از برخی پاشی، بذر از پس انهدند یا

 هک حالی در. مانندمی باقی زمین سطح در دیگر برخی و گرفته قرار
 مناسبی سازوکار دارای کارخطی هایماشین کاری،خطی روش رد

 هستند. کاشت عمق تنظیم برای

 
 شیار کف )فاصله کاشت عمق -51شکل

 زمین( سطح تا کاشت

 
 . شودمی محسوب کاشت های ماشین نوع این برای خوب بسیار ویژگی یک سازوکار این

 :دارند هم کودکار واحد که یکارهایخطی در بذر به نسبت کود گرفتن قرار موقعیت
 گیرد قرار نآ از ترپایین و بذر کنار در کود که باشد شکلی به باید بذر کن باز شیار به نسبت کود بازکن شیار

 .(مترسانتی ۰ حدود ایفاصله با)
 

  کاشت عمق تنظیم   فعالیت
 جعبه فردی، ایمنی تجهیزات کار، مناسب لباس تراکتور، به متصل کارخطی ماشین نیاز: مورد امکانات و مواد ابزار،
 تنظیف پارچه ،بیلچه عمومی، مکانیک ابزار جعبه اولیه، هایکمک

 کار: انجام مراحل
 شوید. مجهز ...(و  دستکش )کاله، فردی ایمنی تجهیزات به و پوشیده کار مناسب لباس -1
 دهید. انجام را اولیه تنظیمات تراکتور، به کردن متصل ضمن و نموده بکار آماده را کارنده ماشین -2
 بریزید. کارخطی ماشین مخزن داخل گندم بذر ریمقدا بذر، خروج هایدریچه بستن ضمن -3
 دهید. قرار غیرفعال یا صالخ وضعیت در را دنده جعبه اهرم -4
 کنید. هدایت مزرعه به تراکتور گواهینامه دارای فرد رانندگی به را کارخطی حامل تراکتور -۰
 متر با همان تنظیم عمق قبلی حرکت کرده و سپس بایستید. 2-3حدود  -6
با رعایت نکات ایمنی و فنی پیش گفته، از تراکتور پیاده شده، خاک روی بذر در خطوط کاشت را با بیلچه به آرامی -7

 کنار زده و عمق کاشت را اندازه بگیرید.
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 ای کم را آن عمق، تنظیم اهرم چرخاندن با نبود برابر شده توصیه شتکا عمق با شده گیری اندازه عمق چنانچه -8  
 .(21)شکلکنید زیاد

 . نمایید گیریاندازه را کاشت عمق و کرده بذرکاری متر 2-3 دوباره -9
 باشد. شده توصیه کاشت عمق برابر دقیقاً  شده تنظیم عمق تا کنید تکرار قدری هب را عملیات این-1۵

 

 
 کاشت مقع تنظیم -55 شکل

 .نمایید ارایه آماده و کرده تهیه گزارشی خود، هاییافته و شاهداتم از-11
 

 

 
 

 نباشد؟ یکسان است ممکن کارنده واحدهای تمام کاشت عمق شرایطی چه در   پژوهش

 

 

 )مارکر( گذارعالمت

 هاییفرد در کاشت خطوط تمام بایستی مزرعه، سطح در بذر یکنواخت پراکنش و مطلوب تراکم به رسیدن برای
. ستا کرده بینی پیش را کاری و ساز سازنده کارخانه هدف، این به رسیدن برای باشد، یکسان برگشت و رفت
 فت،ر ضمن که ترتیب این به. گرددمی عملی کارنده، دوسوی در گذارعالمت نام به ساختاری توسط زوکارسا این

 این روی ،شده کاشته بخش سمت جلو چرخ دادن قرار با برگشت در کاربر. شودمی یگذار نشانه برگشت مسیر
 خواهند فاصله یک به کاشت خطوط تمام گردد، تنظیم درستی به گذارعالمت اگر. دهدمی مسیر ادامه نشانه،

 . بود
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 گذارعالمت طول تنظیم   فعالیت
 جعبه ،فردی ایمنی تجهیزات کار، مناسب سلبا تراکتور، به متصل کار خطی ماشین نیاز: مورد امکانات و مواد ابزار،
 تنظیف پارچه (،کاشت خطوط فاصله)کاشت الگوی عمومی، مکانیک ابزار جعبه اولیه، های کمک

 کار: انجام مراحل
و  شدستک کاله، )فردی ایمنی تجهیزات به و پوشیده کار مناسب لباس -1
 .شوید مجهز (...
 تراکتور، به کردن متصل و کارنده ماشین نمودن بکار آماده از پس -2

 .دهید انجام را اولیه تنظیمات
 (.A)کنید گیریاندازه متر با شکل مانند را تراکتور جلو های چرخ فاصله -3
 (.Bکنید) گیریرا اندازه هاردیف یا خطوط فاصله -4
 .آورید دست به برو رو رابطه از استفاده با را (C)مارکر طول -۰
 سفت را مربوطه پیچ و کرده تنظیم را مارکر طول متر از استفاده با -6

 .نمایید
 آموزهنر دید صالح با. است کاشت عملیات برای آماده شما دستگاه اکنون هم

 .یدنمای دستگاه و وسایل تحویل یا کاشت عملیات به اقدام درسی برنامه و
 

 
 گذارتنظیم عالمت -55شکل 

 

 

 
 دهید؟می تغییر چگونه را مارکر طول گیرد قرار شیار داخل در تراکتور وسط محور بخواهید که صورتی در  بیندیشید

 
 

 

 ایمرحله ارزشیابی

 حل کارمرا ردیف
 )ابزار، شرایط عملکرد

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

3 
 کارخطی تنظیم

 آبی

 هب متصل کارخطی ماشین
 ابزار جعبه تور،تراک
 فلزی متر عمومی، مکانیک

 سینی ،(متری 3-2)
 کالیبراسیون

باالتر از سطح 
 انتظار

 کاشت عمق تعادلی، عرضی، طولی، تراز تنظیمات
 بذر ریزش میزان داده انجام را گذارعالمت طول و
. دهد یم انجام دستگاه دستورالعمل از دهااستف با را

 انجام را ای عهمزر و (کارگاهی)ایستایی واسنجی
 .کندمی لااعم و محاسبه را خطا ضریب داده

3 

 در سطح انتظار

 کاشت عمق تعادلی، عرضی، طولی، تراز تنظیمات
 بذر ریزش میزان داده انجام را گذارعالمت طول و
. هددمی انجام دستگاه دستورالعمل از دهااستف با را

 . دهدمی انجام را (کارگاهی)ایستایی واسنجی

2 

 تر از سطحپایین
 انتظار

 1  بذر ریزش میزان یا و کاشت عمق تنظیم عدم

C=  B  (5 + هاتعداد ردیف)  -A 

2 
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 کارخطی ماشین با کاشت

 تنظیم بذر، و کود واسنجی اولیه، تنظیم و اتصال ماشین، سازی آماده کار،خطی ماشین اجزای شناخت از پس
 و رارتک که است بدیهی. ببرید کاربه را ماشین این درستی به توانیدمی شما حاال گذار،عالمت تنظیم و عمق

 داد. خواهد افزایش را شما مهارت سطح مرور به ،تمرین
 کاشت، مناسب زمان و فصل بایستی کارنده، ماشین کاربری مهارت بر افزون کاشت عملیات درست انجام در

 ظرن در باید نیز را کاشت مختلف هایروش و هاالگو همچنین و منطقه در کاشت اسبمن رقم و گیاه نوع انتخاب
 مانز تعیین در که شودمی کیدأت. اید آموخته حبوبات، پرورش درس در تر پیش شما را موارد این. باشید داشته
 حتی و نمو و رشد مراحل طی گیاه، استقرار و زنیجوانه برای مناسب شرایط بودن اهمفر به سو یک از ،کاشت

 نباشند یا حلمرا این در آور زیان و نامساعد عوامل که شتدا دقت دیگر سوی از و نمود توجه محصول رسیدن
 . برسد حداقل به هاآن تاثیر که این یا
 
 

 زمان انتخاب دالیل. برندمی کار به زمانی چه در و حصوالتیم چه کاشت برای را کارخطی هایماشین شما منطقه در   پژوهش
 ید.کن ثبت خود گزارش در کرده جو و پرس را ماشین کاربرد و

 
 

 

 
 کاشت عملیات انجام   فعالیت

 جعبه فردی، ایمنی تجهیزات کار، مناسب لباس تراکتور، به متصل کارخطی ماشین نیاز: مورد امکانات و مواد ابزار،
 یا یمصرف بذر مقدار رقم، نوع گیاه، نوع برای نامه توصیه تنظیف، پارچه عمومی، مکانیک ابزار جعبه اولیه، هایکمک

 موزآهنر از کاشت زیر سطح و محل و زمان کاشت، عمق کاشت، یالگو
 کار: انجام مراحل

 شوید. مجهز ...(و  دستکش فردی)کاله، ایمنی تجهیزات به و پوشیده کار مناسب لباس -1
 دهید. انجام را اولیه تنظیمات تراکتور، به کردن متصل ضمن و نموده کارهب آماده را کارنده ماشین -2
 ...( را انجام دهید.و  گذاربا توصیه هنرآموز، تنظیمات ضروری )مقدار ریزش بذر، عمق کاشت، طول عالمتمتناسب  -3
..( را برای تعیین زمان کاشت بررسی و به تأیید و . شرایط اقلیمی)دما، باد، شدت تابش( و خاک )رطوبت، نرمی -4

 هنرآموز برسانید.
 شده پر نمایید. مخزن بذر ماشین کارنده را از بذر توصیه -۰
 .نمایید پر شده توصیه کود از را کارنده ماشین کود مخزن -6
 .کنید هدایت مزرعه به تراکتور گواهینامه دارای فرد رانندگی به را کارخطی حامل تراکتور -7
 ها به آن رسیده اید، قرار دهید.اهرم های تنظیم را در درجاتی که در تنظیم -8
و برگشتی، باالدست )میدان دور باالیی( و به همین ترتیب پایین دست )میدان دور پایینی(  ابتدا با یک حرکت رفت -9

 .(23گذار، کشت نمایید)شکلزمین مورد کاشت را ضمن به کار انداختن عالمت
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 زمین انتهای و ابتدا کاشت- 55شکل

 

 و حرکت به شروع گذار،عالمت انداختن کاربه ضمن و گرفته قرار آن با موازی و طولی هایضلع از یکی در ابتدا -1۵
 (.24نمایید)شکل کاشت

 وجهت استادکار یا هنرآموز تذکرات به و کرده بازنگری و رصد را تنظیمات پیوسته بطور کاشت ضمن در کنید: دقت
 نمایید.

 

 

  

 
 جلو نمای از کاشت اول خط شروع -55 شکل

 
 کارنده پشت ینما از اول ردیف ادامه - 51 شکل

 

 

   
 متس لوج چرخ که ترتیبی به. گیرید قرار برگشت ردیف کنار در زدن دور از پس زمین، انتهای به رسیدن با -11 

 پایین را دیگر سمت گذارعالمت و آورد باال را رفت سمت ارگذعالمت. گیرد قرار گذارعالمت شیار روی رفت، ردیف
 .(26)شکلدهید ادامه را کاشتن و ردهک حرکت به شروع آنگاه. بگذارید
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 گذار توجه کنید(ادامه کار در ردیف دوم یا بازگشت تراکتور )به قرار گرفتن چرخ جلو روی شیار حاصل از عالمت -56شکل

 رعایت نوبت ادامه کار داده و عمل کشت را انجام دهید. با و ترتیب همین به -12
 کنید. پر را هاها وارسی کرده و در صورت لزوم آنوجودی بذر و کود را در مخزندار ممق چندگاهی از هر -13
 اقدام مزرعه آبیاری برای ،های کود و بذرکیسه ساماندهی ضمن مزرعه، سطح تمامی در کاشت یافتن پایان با -14

 . نمایید
 .نمایید هارائ آماده و کرده تهیه گزارشی خود، هاییافته و مشاهدات هنرآموز، توضیحات از -1۰

 

 

 

 روزانه(: ای)دوره کارخطی ضروری هایسرویس

 ماشین نگهداری و سرویس به دیگری عامل هر از بیش آن کارایی و کردعمل صحت ماشین، مفید عمر طول
 دارای است، هآمد لیتفص به ورزیخاک عملیات درس در که گونههمان نگهداری و سرویس. شودمی مربوط
 ورمر درس آن به مراجعه با را تراکتور نگهداری و سرویس عملیات کنیممی توصیه. باشدمی اییهروش و اصول
 دهید. انجام زیر فعالیت طبق را کارنده ماشین نگهداری و سرویس اما. دهید انجام و کرده

 

  کاشت عمق تنظیم   فعالیت
 هایککم جعبه فردی، ایمنی تجهیزات ر،کا مناسب لباس تراکتور، کار،خطی ماشین نیاز: مورد امکانات و مواد ابزار،
 ،تنظیف پارچه شوینده، تجهیزات و مواد و آب به دسترسی مناسب، هاکنندهروان عمومی، مکانیک ابزار جعبه اولیه،

 .فیلم( عکس، مشاهدات)نوشتاری، ثبت امکانات
 کار: انجام مراحل

 شوید. مجهز ...(و  دستکش کاله، فردی) ایمنی تجهیزات به و پوشیده کار مناسب لباس -1
 ار یک هر و کرده تخلیه کالیبراسیون سینی و موزع زیر اهرم کمک به را کارخطی مخزن بذر و کود مانده باقی -2

 بریزید. مناسب کیسه یا ظرف در جداگانه

 
 

 

 

 

گردد، بارسیدن رطوبت یا نم به آن، کلوخه تخلیه نچنانچه کود باقی مانده از مخزن  
 شود.شده و باعث مسدود شدن دریچه های خروج کود می
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 . دهید تحویل و کرده منتقل شده تعیین محل به را بذر و کود حاوی هایکیسه -3  
 . کنید خشک کامالً  و داده تشوسش بخوبی را بذر مخزن -4
 . (27)شکلنمایید کشی آچار و کرده بررسی را هابازکن شیار نگهدارنده هایمهره -۰

 

  

 نگهدارنده مهره -57 شکل
 ره پایان در است نیاز. شود شل آنها هایمهره است ممکن زمین، با هابازکنشیار زیاد درگیری دلیل به کنید: دقت

 .گردند سفت هامهره شدن شل صورت در و شود دیدباز کاری روز
 (.28کنید)شکل سفت لقی، یا شدن شل صورت در و بررسی را کود و بذر سقوط هایلوله نگهدارنده هایبست -6
 . کنید تعویض یا تامین نیاز، مورد زمان در و کرده بازدید هفتگی و روزانه صورت به دنده جعبه روغن سطح -7
 دهید. انجام روزانه صورت به را مختلف نقاط کاریگریس -8
 . دهید تحویل و کرده هدایت نگهداری محل به را آن ماشین کردن سرویس و تمیز از پس -9

 

 
 
 

 
 

 

  

 
 سقوط هایلوله نگهدارنده هایبست-58 شکل

 

 

  

 

های سقوط، الزم است به دلیل وجود قطعات پالستیکی مانند زیر موزع ها و لوله 
های مسقف نگهداری شوند تا در اثر بارش باران و اشعه کارها در محلهمیشه خطی

 تهلک نشوند.آفتاب این قطعات مس
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 نکات ایمنی و بهداشتی در طی عملیات کاشت:   ایمني
بودن بذور غالت به سموم قارچ کش، بهتر است در هنگام کار و کالیبره کردن از دستکش و ماسک  به دلیل آغشته

  .استفاده کنید
 . های ناشی از گرد و غبار ناشی از کار، از عینک و ماسک استفاده کنیدجهت پیشگیری از آسیب

د آفتاب با ضریب ایمنی باال استفاده های ضجهت ایمن بودن از خطرات ناشی از تابش آفتاب، از عینک آفتابی و کرم
 نمایید.

 . دهموار از این امکانات استفاده کنی. تواند از بروز صدمات جلوگیری نمایدکار مناسب و کفش ایمنی میاستفاده از لباس
کاری، از ریختن روغن و گریس روی زمین و آلوده سازی محیط ها به ویژه هنگام تعویض روغن و گریسدر سرویس

 ت جلوگیری کنید.زیس
انواع قابل استفاده مجدد . آوری کنیدهای بذر و کود و هر نوع مواد پس مانده از کار را جمعپس از عملیات کاشت کیسه

انواع غیر قابل استفاده را در محل مناسب معدوم یا . را شستشو و خشک کرده و در محل مناسبی نگهداری کنید
 ساماندهی نمایید.

 

 

 

 ایمرحله ارزشیابی
 

 حل کارمرا ردیف
 )ابزار، شرایط عملکرد

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

3 
کاشت بذور 
 ریزدانه با 

 آبی کارخطی

 کار،خطی ماشین
 ابزار جعبه تراکتور،

 عمومی مکانیک

باالتر از سطح 
 انتظار

 از را مزرعه داده انجام غالت با را بذر کاشت
 و کرده پایش کاشت عمق بذر میزان نظر

. دهدمی انجام را بازنگری الزم تنظیمات
 .است مستقیم کامالً کاشت خطوط راستای

3 

در سطح 
 انتظار

 از را مزرعه داده انجام غالت با را بذر کاشت
 و کرده پایش کاشت عمق بذر میزان نظر

 .دهدیم انجام را بازنگری الزم تنظیمات

2 

تر از پایین
 سطح انتظار

 بازنگری عدم یا کاشت خطوط بودن دارموج
 تنظیمات

1 
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 آبی کارخطی شایستگی ارزشیابی
 :کار شرح

 .کارخطی با بذر کاشت - 4 دستگاه تنظیمات - 3 دستگاه نمودن کار به آماده -2 تراکتور به کار خطی اتصال -1

 :عملکرد استاندارد
 لیبراسیونکا و اولیه تنظیمات نماید، کار به آماده کرده متصل تراکتوربه را آبی کار خطی هوایی و آب اسبمن شرایط در

 .نماید کشت بذر معینی مقدار با را زمین قطعه یک و داده انجام را دستگاه

 :هاشاخص
 ،عرضی تراز تنظیم -3 آن اجزاء کاربرد و معرفی – دستگاه سالمت بررسی -2 تراکتور به کار خطی کردن متصل - 1

 از استفاده با بذر ریزش میزان تنظیم – کاشت عمق تنطیم – گذار عالمت طول تنظیم – دستگاه تعادلی و طولی
 خطوط در بذر کاشت -4 ای مزرعه کالیبراسیون (کارگاهی)ایستا روش به دستگاه کالیبراسیون – دستگاه دستورالعمل

 مزرعه پایین و باال کاشت – دستگاه تنظیم باز و پایش – رمارک شیار در حرکت – راست و مستقیم

 :تجهیزات و ابزار و کار انجام شرایط
  شده نرم خاک با هموار زمین – بارندگی بدون صاف آسمان :شرایط

 عمومی مکانیک ابزار جعبه - آبی کار خطی – تراکتور :تجهیزات و ابزار

  :شایستگی معیار
 

 هنرجو نمره  5 از قبولی هنمر حداقل کار مرحله ردیف

  1 (کارخطی) آبی ریز بذر ماشین سازیآماده 1

  2 آبی کارخطی تنظیم 2

  2 آبی کارخطی با ریزدانه بذور کاشت 3

های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات شایستگی
 :محیطی و نگرشزیست

 
2 

 

 * نمرات میانگین

 

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

 
 


