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ز ا نمو رشد آب مورد نیاز برای كه شودمی گفته زراعتیبه و است آبیاری بدون كشت معنی به كاریدیم

 دارد بارش پراكندگی و آسمانی نزوالت مقداربه بستگی دیم زراعت در موقعیت چند هر بارندگی تأمین شود.

 رطوبت ذخیره و حفظ كشت، درست هایشیوه اعمال و دیم زراعی هایزمین موقع به تهیه روش و كیفیت اما

  د.اعت و در نتیجه افزایش تولید دارزر وضعیت بهبود در زیادی بسیار تأثیر آیش، سال در خاك

 

 4پودمان 
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 5واحد یادگیری 

 کاریدیم
 
 
 

 که دانیدمیآیا 
 

  رسد؟هزار سال می 11سابقه زراعت دیم در كشور ما به بیش از 
 های كشاورزی است؟درصد كل زمین 45نظر گرفتن آیش( حدود  های زیر كشت دیم )با درزمین 
 69  درصد تولید این محصوالت مربوط به  96درصد سطح زیر كشت نخود و عدس به صورت دیم است و

 باشد؟كشت دیم می
  شود؟كاری، بدون درنظر گرفتن اصول آن سبب فرسایش خاك و از دست رفتن زمین زراعی میدیم 
 

 ولیدت این وجود با ولی است. پایین بسیار كشت آبی با مقایسه در كاریدیم محصول عملکرد كه است بدیهی
خوراك و  هستند كه بیشماری افراد و داردما  كشور مردم غذایی امنیت ایجاد در زیادی نقش دیم محصوالت

زی های كشاورهشیو ترینكهن از یکی دیم زراعت كه واقعیت این به توجه با است وابسته زارهابه دیمآنها  درآمد
 و خاك و آب منابع از بیشتر گیریبهره موجب تواندمی كاریو به كارگیری اصول دیم ختشنا .در كشور است

  .گرددكشور اقتصادی رشد افزایش همچنین
 

 عملکرد استاندارد

 كاریدیم متناسب را زمین تهیه تجهیزات و وسایل كرده مشخص خود منطقه در را كاریدیم مناسب هایزمین
 از پس دیم كار عمیق ماشین با و كرده زمین تهیه انجام به اقدام تنظیم و اندازی راه سرویس، از پس و انتخاب
 دهد. انجام را بذر كاشت تنظیم و سازیآماده
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 آن اهمیت و کاریدیم

 وبترط از گیاه نیاز مورد آب كه شودمی گفته زراعتی به و است آبیاری بدون كشت معنی به لغت در كاریدیم
 .شود تأمین خاك در بارندگی طریق از شده ذخیره

 زا بیش روی بر كشاورز بردار بهره هزار دویست و میلیون یک از بیش كه بس همین كاریدیم اهمیت مورد در
  (.1دارند)نمودار فعالیت دیم اراضی از رویش( و هکتار)آیش میلیون 11

 

 
 1171توزیح سطح زیر کاشت و آیش )برحسب میلیون هکتار( در دیمزارهای ایران در سال  -1نمودار 

 

 كاشت زیر سطح هکتار میلیون 5 از كه صورتی به است كم، كاریدیم مناطق اغلب سطح واحد در عملکرد میزان
  است. شده برداشت گندم تن میلیون 5 حدود 1161 سال در دیم گندم

 تنها اراضی این اما دارد اختصاص دیم به ساالنه كاشت زیر اراضی از درصد 45 حدود كه این با دیگر عبارت به
 شود.می راشامل كشور كشاورزی محصوالت تولید درصد 2/9

 و دیم تقابل و سوی یک از دیم زراعت در ناچیز یا كم عملکرد
 .كندمی مشخص را كاریدیم به توجه ضرورت دیگر سوی از مراتع

 هم توانمی شود نگریسته فنی و علمی گاهددی با دیم به چنانچه
 پیشگیری مراتع، نابودی و طبیعی هایعرصه اراضی تخریب از

 و رشد به سطح واحد در عملکرد افزایش با كهاین هم و كرد
 مناطق در كاریدیم نمود. شایانی كمک، بردارانبهره بالندگی
 دنیا هایزراعت ترینبازده پر از یکی علمی، هایروش با و مناسب

  (.1شکلباشد)می
 

   پژوهش

 تواند داشته باشد؟كاری میآب سبز چیست؟ چه نقشی در دیم
 

  

 
دست آورید. تغییرات ساالنه و استانی هكاشت و عملکرد محصوالت دیم را در ده ساله اخیر از منابع معتبر بسطح زیر   فعالیت

 آنها را تفسیر كنید.
 

 
 

 های کشورمانای از دیمزارینمونه - 1شکل 
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 طبیعی منابع از حفاظت و کاریدیم

 وجودبه آن از كه خاكی است. خاك، خاكی كره این مردمان هایدارایی ترینارزشمند و گرانبهاترین از یکی
 خوابهب آن درون در نهایت، در و ... درمان و پوشاك، غذا تهیه در آن عناصر از ند،هنمی قدم آن روی بر ،یماآمده
 غیر یا مستقیم، خورندمی زنده موجودات كه هرآنچه است، زندگی و خاك بین رابط گیاه رفت. یمخواه ابدی

 شوند.می تأمین گیاهان وسیله به و خاك از مستقیم
  هستند. اهمیت و ارزش دارای گیاهان تمام بلکه نیستند، باغی( و اهلی)زراعی گیاهان فقط گیاه، از منظور

 (.2)شکلاست كرده تهدید را زندگی و زیست كند، تهدید را گیاهان حیات و خاك پایداری كه آنچه هر
 

 
 جریان حیات بر روی خاک -2شکل 

 

 تر،م سانتی یک قطر به خاك از ایالیه شدن ساخته برای
 در (.1شکلاست) الزم زمان سال 955 از بیش گاهی
 یسانت چندین تواندمی رویهبی شخم یک اجرای كه حالی
 بکشد. نابودی به روز یک از كمتر در را خاك قطر از متر

 اكخ فرسایش به منجر كه عملیاتی هرگونه اساس براین
 مخرب فعالیت عنوانه ب گردد، متریمیل حد در حتی

 .كرد پرهیز آن از جدیت با باید و شده تلقی طبیعت
 

 

 
 تشکیل خاک از سنگ و صخره -1شکل 

 

جو كرده و ضمن وبا گردش علمی در سطح مزارع، مراتع، دیمزارها یا سایر اراضی منطقه خود، آثاری از تخریب را جست  پژوهش
 تهیه عکس و فیلم، دالیل آنها را پیدا كنید. 
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 (،5شکلاست) روییده ایعرصه یک در كه بیابانی یا مرتعی گیاه یک
 از متعدد طبیعی عوامل مدت طوالنی هایواكنش و هاكنش حاصل
 عرض دریا، سطح از ارتفاع فشار، گرما، سرما، باد، خاك، آب،

  باشد. می ...،جاذبه نیروهای جغرافیایی،
 ایهعرصه گیاهان از حفاظت بر مبتنی بایستی كاریدیم مبنا براین

 رددگ دقت باید گردد. استوار هارویشگاه سایر و مراتع جمله از طبیعی
 بیش مراتب به گون یا ورگ یک مثال بوته یکدر مواردی، ارزش  كه
 باشد.می دیم از حاصل محصول تن یک ارزش از

 در را مناطق این است. انجام قابل، مناسب مناطق در فقط كاریدیم
 به طبیعی عرصه یک دادن اختصاص برای كرد. خواهیم معرفی ادامه
 عملیات مجوزاز دریافت  پس شود. گرفته مجوز مربوطه منطقه طبیعی منابع اداره از باید حتما   كاریدیم
 ری،كادیم خاص هایماشین از استفاده شود. انجام فعالیت اینعلمی  قواعد و اصول اساس بر بایستی كاریدیم
 اصول رعایت خاك، آلی ماده و عمق افزایش برای تالش حفاظتی، ورزیخاك اصول بر مبتنی زمین سازیآماده
 است. كاریدیم قواعد جمله از زراعی، تناوب و بندیآیش
 

نمایید چه عواملی . بررسی بیندیشیدساله  15با استفاده از منابع معتبر، تغییرات سطع مراتع را در یک بازه زمانی مثال    فعالیت
 سبب تبدیل مراتع درجه یک به درجه دو یا سه یا بیابانی شدن یک مرتع شده است؟

  

 
   بیندیشید

 برای نسل فعلی و آینده دارد؟ ی( چه عوارض4)شکل بیابان شدن مراتع

 

 

  

 مرتع ممکن است به بیابان تبدیل شود این این بیابان زمانی سرسبز و خرم بود.

  مرتع و بیابان - 5شکل 

 عرصه طبیعی - 4شکل 
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 کاریدیم مناسب مناطق
 اب گردد. توجه كاریدیم موفقیت در ضروری شرایط و عوامل به باید كاریدیم برای مناسب مناطق تعیین در

 منابع دیگر سوی از و گرددمی حاصل بخشرضایت عملکرد سوی یک از كه است عوامل این نمودن فراهم
 گردد.نمی آسیب دچار طبیعی
 کاریدیم برای منطقه انتخاب در مهم عوامل

 بارندگی پراکنش و میزان -1
 245 زا كمتر ایمنطقه یک بارندگی میزان اگر است. جوی نزوالت مجموعه بلکه نیست باران بارندگی، از منظور
 این است. خشک منطقه ،كشور مناطق كل درصد 31 حدود شود.می نامیده "خشک" منطقه باشد، مترمیلی

 .یابد تصاصاخ داری مرتع یا آبی كشت به بایستی و نیست مناسب دیم زراعت برای مناطق
 كه شوندمی نامیده خشک نیمه مناطق ،است سال در مترمیلی 245 از بیشتر آنها بارندگی میزان كه مناطقی
 از كمتر بارندگی میزان دارای مناطق این درصد 45 حدود. شودمی شامل را كشور مناطق درصد 25 حدود
 45 نماییم. كشت دیم صورت به را جو و گندم خاص هایمدیریت اعمال با توانمی كه است مترمیلی 145
 برگندم افزون آنها در توانمی كه ( شمال از )غیر باشدمی مترمیلی 145 از بیشتر بارندگی دارای مابقی درصد

 .(9)شکلنمود كشت دیم صورت به را ...و عدس و نخود جو، و
 و مهم بسیار گیاه، رویش فصل با متناسب بارندگی زمانی توزیع یا پراكنش بارندگی، مقدار بر افزون البته
 زراعت شود.می تلقی مرطوب ۀمنطق باشد، مترمیلی 455 از بیشتر ایمنطقه بارندگی اگر است. كنندهتعیین

 شود.نمی محسوب كاریدیم بارندگی، بدون حتی مناطق این در
 کخش نیمه مناطق در آبیاری بدون كار و كشت: از عبارتست پایدار كشاورزی مفهوم در كاری دیم كلی طور به
 گیاه و باشد رطوبت گیاه رشد كننده محدود اصلی عامل كه متر(میلی 245 – 455 بین معموال  بارندگی )با

 صادیاقت نظر از و بوده كافی تولید دارای كه نحوی به گردد روبرو خشکی تنش با رویش فصل انتهای در غالبا 
 در را انسان رفاه و سالمت و نماید حمایت زیست محیط از و نموده حفظ را طبیعی منابع باشد صرفه به مقرون
  باشد. برداشته

 
  میانگین بارندگی سالیانه مناطق مختلف ایران -6 شکل
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 شرایط فرضی، مثال بیاورید.چرا توزیع زمانی بارندگی در دیمکاری تأثیر گذار است؟ در   بیندیشید
 

 
 

 

اری كدر دیم ثر، تبخیر و تعرق و رطوبت نسبی را پیدا كرده و نقش آنها راؤمه، شبنم، بارندگی م: مفهوم اصطالحات  فعالیت
 تشریح نمایید.

 
 
  زمین شرایط -2

 بسیار كاریدیم برای هموار نسبتا  و هموار اراضی
 دباش زیادتر زمین شیب اندازه هر .باشدمی مطلوب

 یابدمی كاهش دیم زراعت برای آن مرغوبیت
 پیدا جریان زمین سطح در باران آب زیرا (3شکل)

 .نماید می پیدا نفوذ خاك در كمتر و كرده
 با هاپایهكوه ۀدامن در دیم اراضی از زیادی بخش
 بعضی در حتی دارند. قرار درصد 9 تا 2 شیب
 اما رسد. می هم درصد 12 به زمین شیب مناطق

 نباید درصد 12 از بیشتر شیب با هایزمین در
 نوع از حتی شخم اجرای و كاریدیم به اقدام

  نمود. حفاظتی
 بایستی ،زمین سطح خاك فرسایش آن تبع به و باران آب جریان از جلوگیری برای هادامنه دارشیب اراضی در

 شخم ،شیب جهت بر عمود صورت به غربی شمال و غربی هایشیب مانند گیرآفتاب تركم مناطق در همیشه
  .(6و  9)شکل  زد

 

  
گیر و شخم در جهت شخم نادرست )مناطق آفتاب -7 شکل شیب( گیر و عمود برتر آفتابشخم درست)مناطق کم -7 شکل

 شیب

 

 اجرای شخم در شیب های زیاد -7 شکل
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  خاک فرسایش
 یسطح الیه .گرددمی انجام باد یا آب اثر در كه گویندمی فرسایش را خاك سطحی هایالیه تدریجی جابجایی
 را خود زراعتی ارزش كم كم شود شسته آب وسیله به چنانچه است زراعی زمین قسمت حاصلخیزترین خاك،

  .(15)شکلدهدمی دست از
 

  
 دارفرسایش ویرانگر در نتیجه اجرای شخم نادرست در اراضی شیب - 18شکل 

 

كیلوگرم خاك را دریک  555متر باران شدید در شیب نیم درصد مقدار میلی 45تحقیقات نشان داده است كه مقدار   بیندیشید
تن خاك  61 درصد 24تن و در شیب  11درصد 4 هکتار شسته و از بین برده است اما همین مقدار بارندگی در شیب

 .را در یک هکتار زمین بدون پوشش از بین برده است
 

 

 

 : فرسایش از پیشگیری کارهایراه

 درصد 12 از بیش شیب با اراضی در كاریدیم عدم 
 زمین شیب جهت بر عمود شخم اجرای 
 برگرداندار گاوآهن با شخم اجرای عدم 
 خاك سطح در بقایای حفظ برای دیم، مخصوص اداوات با شخم نیمه اجرای 
 مطلوب گذاری فاصله با قطعات نواری كشت 
 هاجویچه داخل در كاشت و تراز خطوط در جویچه ایجاد 

 
   پژوهش

 گیاهان و بقایای آنها چه نقشی در جلوگیری از فرسایش خاك دارند؟ چگونه؟

 
 

 گیاه با منطقه شرایط انطباق یا سازگاری -1
 خواهیممی اگر اساس براین دارد. توقعات و هانیازمندی ها،ویژگی این با متناسب دارد. هاییویژگی گیاهی هر

 ای هماهنگی و كشت قابل گیاهان هایویژگی و منطقه شرایط بایستی نماییم كشت دیم بصورت را گیاهی
 قضاوت اما هستند زمینه این در مطلوبی شاخص بومی و وحشی گیاهان هرچند نمود. بررسی را آنها سازگاری

  باشد.می زراعت كارشناسان با زمینه این در نهایی تصمیم و



 کاریدیم

 75 

   پژوهش

مشاهده كنید. منطقه خود  http: //frw.org.irرا در آدرس  های ایراننقشه دیمزار
 را با آن مطابقت داده و گزارش كنید.

 

 

 

 کاریدیم مناسب هایخاک

 را هاخاك عوامل این اساس بر دارند. دخالت كاریدیم برای خاك بودن مناسب تعیین در متعددی عوامل
 پذیرینفوذ ،منطقه تیپ ،زمین شیب ،خاك عمق ،خاك بافت: از عبارتند عوامل این كنند.می بندیكالسه
 و شوری ،االرضتحت و االرضسطحهای خاك در سنگریزه و سنگ میزان ،االرضتحت پذیرینفوذ ،االرضسطح
 .خاك بودن قلیایی

 1و 2و1 های كالس هایخاك: اندشده تقسیم كالس 9 به مختلف مناطق خاك، گانه نه عوامل این اساس بر
 بهفقط  جا این در هستند. مناسب آبخیزداری برای 9و 3 و جنگل و مرتع مناسب 9و 4و 5 كاری،دیم مناسب
 .شودپرداخته می 1تا  1های كاری یعنی كالسهای مناسب دیمخاك هایویژگی

، ی، توزیع بارندگمیزان بارندگی .كاری به عوامل مختلفی بستگی داردنوع بافت مناسب دیم :افت خاکب -1
 هستند.  تركاری مناسبهای میان بافت برای دیمدر مجموع خاك اما ... ، درجه حرارت وزمینعمق خاك، شیب 

 
 وگوگفت

 کنید
  

( ضمن ترجمه توضیح دهید چرا 12با توجه به شکل )
 تر هستند؟كاری مناسبهای میان بافت برای دیمخاك

 
داری رطوبت درخاک و قرار هنوع بافت با نگ رابطه بین- 12شکل

 دادن آن در اختیار گیاه

 

 

 لومی، لومی هایخاك (2)كالس شنی – لومی خاك (1 كالس )در درشت شنی - لومی هایخاك كلی طوربه
 گیرند.قرار می (1رسی )در كالس  -سیلتی و لومی –
های اراضی بهتر است. متأسفانه عمق خاكبدیهی است كه هرچه عمق خاك بیشتر باشد  :عمق خاک -2

 هایخاك ،1 كالس در مترسانتی 125 از بیشتر عمق با هایخاك ،خاك عمق اساس برباشد. دیمزار ما كم می
 جای 1 كالس در مترسانتی 45 – 95 بین عمق با هایخاك و 2 كالس در مترسانتی 95 - 125 بین عمق با

 به مجاز بود، مترسانتی 45 از كمتر ای،منطقه خاك زیرین و رویین الیه مجموع عمق اگر اساس این بر .دارند
 باشیم.نمی دیم كاشت
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 : صورت زیر استهها ببر اساس شیب زمین كالسه بندی خاك :یب زمینش -1
گیرد. قرار می 1در كالس درصد  9تا  4شیب  ،2در كالس  درصد 4تا  2شیب  ،1در كالس  درصد 2تا  5شیب 

 تا بندیتراس مانند مدیریت اعمال با البته خاص شرایط در. است درصد 9 كاریحداكثر شیب مجاز برای دیم
 است. پذیر امکان كاریدیم درصد 12 شیب

 
 گیری نمایید.شیب یک بخشی از مزرعه آبی واحد آموزشی خود و یک مزرعه دیم واقع در دامنه كوه را اندازه  فعالیت

 
 

منظور از  :االرضپذیری سطحفوذن -4
عمق در اراضی تحت كاشت دیم، االرض سطح

 25 از بیشتر عمق و است متریسانتی 25تا  5
 .شودمی نامیده االرض تحت مترسانتی

 بندیكالس خاك در آب نفوذ سرعت اساس بر
 : است زیر صورت به خاك
 در ساعت در مترسانتی 2 از بیشتر نفوذ سرعت
 در ساعت در مترسانتی 2 تا 1 بین ،1 كالس
 گیرند.می قرار 1 كالس در ساعت در مترسانتی 1 تا 4/5 بین، 2 كالس

 

 گیری كرده و با یکدیگر مقایسه نمایید.را اندازه دیم و آبی كشت زیر بخش در آموزشی واحد مزرعه پذیرینفوذ  فعالیت

 
 

متوسط باشد یعنی نه حالت ماندآبی  االرض باید طور كلی نفوذپذیری تحتهب :پذیری تحت االرضنفوذ -5
 ایجاد شود و نه آب از درسترس خارج گردد.

 بین و 1/5متر از ك ،1در كالس  ،متر در ساعتسانتی 9تا  1/5های با میزان نفوذ پذیری تحت االرض بین خاك
 .گیرندجای می 1الس در ك ،متر در ساعتسانتی 24یشتر از ب و 2در كالس  ،متر در ساعتسانتی 24تا  9
 ،آالتاختالل در كار ماشین: ی ازقبیلوجود سنگ و سنگریزه به علت موارد :وجود سنگ و سنگریزه -6

 باشند.كاری مطلوب نمی... برای دیم و رطوبت خاك ۀكاهش میزان ذخیر ،محدود نمودن رشد ریشه
 14تا  14بین  ،1در كالس  ،سنگ و سنگریزه درصد 14های با میزان خاك، بر اساس درصد سنگ و سنگریزه

 .گیرندجای می 1در كالس  ،سنگ و سنگریزه درصد 35تا  14بین و  2در كالس  ،سنگ و سنگریزه درصد
 

   فعالیت

 كرده و كالس آن را مشخص كنید. یگیرهای یک مزرعه تحت كشت دیم را اندازهدرصد سنگریزه

 
 

خشک به علت دما و تبخیر باال شوری باالتری های مناطق خشک و نیمهخاكمعموال   :شوری و قلیایی -7
 نمایند.بندی مییا هدایت الکتریکی آن سنجیده و كالسه ECشوری خاك را براساس  .دارند
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بین  یک، در كالسباشد  5كمتر از  ECخاك دارای  این اساس بر
 گیرد.میكالس سه جای  باشد در 12تا  9بین  و در كالس دو 9تا  5
براساس میزان سدیم قابل تبادل در  قلیائیت خاک -7

باال بودن سدیم قابل  :شودجیده میسن (ESPمحلول خاک )
دیم سكیباتی مانند تولید تر ،هاخاك دانه متالشی شدن تبادل باعث

ن ستسله ب ،نفوذپذیری سطحی كاهش ،هیدروكسیدسدیم و  كربنات
 ESP باخاك  بر اساس قلیائیت، .شودمیزیاد و بروز سخت الیه 

 12بین و  در كالس دو 12تا  15بین  ،در كالس یک 15كمتر از 
 .گیرندقرار میدر كالس سه  14تا 
 
 

 خیلی خوب چیست؟های خوب و ( كم است؟ وظیفه شما در افزایش درصد خاك11های خیلی خوب )شکلچرا خاك  بیندیشید
 

 
 

 کاریدیم مناسب گیاهان

گیرد. از صورت می مناطق نیمه خشک یهاارتفاعات و كوهپایه كاری دراید، دیمآموخته ترگونه كه پیشآن
آفتاب تابان یا نور شدید، باد، كمبود مواد آلی خاك و مقداری  ،سرما، گرما ،خشکی های این مناطق،ویژگی

   است. انتخاب گیاهان بایستی با توجه با این شرایط باشد....  شوری خاك و
 ترین ویژگی های ارقام مناسب دیمبرخی از مهم

زنی به مقدار رطوبت خاصی نیازمند است. بذر هر بذری برای جوانه :پایین بودن نیاز رطوبت جوانه زنی -1
 ا محدودیتزیر داشته باشد.ه رطوبت كمی نیاز ببایستی زنی كاری برای جوانهمورد استفاده برای دیم رقم یا گونه
زنند می وزن خود جوانهدرصد  25 ارقام اصالح شده دیم با جذب آب به مقدار)مثال  گندم  وجود دارد.رطوبت 
 .(است درصد 14آبی كه ارقام در حالی

 

   پژوهش

 كنید.ایجاد كنید. با استفاده از منابع معتبر آن را كامل زیر جدولی همانند نمونه 
 

 نام گیاه زراعی ردیف
 آب الزم برای جوانه زنی

 )برحسب درصد وزن بذر(

1   

   

   

   
 

 

 

 هاع خاک بر اساس مرغوبیت و نسبت آنانوا -11شکل
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شود تا سیستم ریشه دهی به سرعت تقویت شود و گیاه از رطوبت استفاده باعث می :زنی باالسرعت جوانه -2
 كرده و بهتر مستقر شود. 

ق عم تر باشد،)غالف جوانه اولیه( طویل طول كولئوپتیل هرچه قدر :اشتن کولئوپتیل قوی و طویلد -1
چقدر عمق كاشت بیشتر باشد، دسترسی ریشه به آب  . مسلم است كه هربیشتر در نظر گرفت توانمی كاشت را

ل تری از سطح خاك تشکییقه )یا طوقه( در عمق پایین همچنینبیشتر و توسعه ریشه نیز بیشتر خواهد شد. 
ری تارقام پابلند، كلئوپتیل طویلشوند. ها كم میدر این حالت مقاومت به سرما بیشتر شده و تعداد پنجه .شودمی

 (.15دارند)شکل
 

  

 
 غالف یا پوشش جوانه اولیه )کلئوپتیل( در غالت -14 شکل

 

بهتر  در این حالت زودتر به رطوبت دسترسی پیدا كرده و گیاه :هاداشتن سرعت باالی رشد ریشه -4
 . (14)شکلكند و وضعیت سبز مزرعه بهتر استاستقرار پیدا می

برخورد ها، گرم و خشک آخر بهار و تابستان در برخی از سالوقتی گیاه زودرس باشد به شرایط : رسیزود -5
 هاره،رس بگرمای زود وهای معتدل زمستان بادر مناطقی  در واقع نوعی فرار یا اجتناب از خشکی دارد. .كندنمی

در برخی از موارد ارقام متوسط رس برتری دارند زیرا در صورت  .كنندارقام زودرس به گرمای بهار برخورد نمی
 های محیط در آنها بیشتر است.، استفاده از توانمندیعدم بروز خشکی
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 .سرعت رشد، فرم، عمق نفوذ و گسترش ریشه در گیاهان مختلف، متفاوت است -15شکل

 
رسند. علل تغییر در زمان رسیدگی گندم در منطقه در منطقه شما تمام گندم ها كشت آبی یا دیم در یک زمان میآیا   پژوهش

 خود را بررسی و گزارش كنید.
 
 

 

 

سطح برگ كاهش  :های ظاهریبرخی از ویژگی گیاهان با داشتن یا ایجاد کردن مقاومت به خشکی -6
ا هقرار گرفتن روزنهها و موقعیت آنها )كاهش تعداد روزنه ،(هاكوتاه و نازك، عمود قرار گرفتن برگ ،ای)مثال  لوله

 تکپوسافزایش ضخامت  در تابش شدید(،ها در روز بسته شدن روزنه ،(هاگیفرورفتدر سطح زیرین برگ و داخل 
رگ ب تغییر شکل ها،(، افزایش تعداد كرككوتیکول)

 ،، توسعه عمقی ریشهریشک( ،مثل خار) و گاهی ساقه
 تناسب مطلوب بین ریشه و تاج گیاه، همچنین

 صرفم كه آبی ازایبه یعنی) افزایش بازده فتوسنتزی
ه نسبت ب ده خشک بیشتری تولید كند(.ما كندمی

 شوند.تر میخشکی مقاومت
 هامقاومت به زنگ :هامقاومت به بیماری -7

سیاه كه در شرایط گرم و خشک شایع  زنگ بخصوص
 (.19است برای غالت دیم بسیار مهم است)شکل

 
 االیی داشته باشد.ب شاخص برداشت -7

(𝐇𝐈 )شاخص برداشت =
 (𝒌𝒈)عملکرد دانه

 (𝒌𝒈)وزن خشک گیاه
× 

 
معموال  ارقام پاكوتاه  .)عملکرد اقتصادی باالتر( .دهدها اختصاص یعنی گیاه، ماده خشک بیشتری را به دانه

اما در دیم صفت پابلندی مطلوب است. زیرا خشکی و نور شدید هر دو باعث شاخص برداشت باالیی دارند 
 . رسندتر شده و به حدمناسب میشوند. در نتیجه ارقام پابلند در این شرایط كوتاهكوتاهی می

 مقاوم و حساس به بیماری زنگ رقم -16شکل 

188 
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این نسبت باید از طریق افزایش صورت كسر به دست  .)ریشه به شاخه( باالیی داشته باشد R/Sنسبت  -7
 آید. 

های نجهدر غیر این صورت پ .های كمی تولید كندكاری باید پنجهگیاه انتخابی برای دیم: کمتر تولید پنجه -18
و در اواخر فصل  و صرف شاخ و برگ شود شود تا ابتدای فصل رشد، رطوبت زیادی از خاك خارجزیاد باعث می

 . (13)شکل  شود مواجه رطوبت با كمبودگیاه  ای)عملکرد(های ذخیرهیره اندامبرای ذخ
 

  

 پنجه در ارقام دیم کمتر است -17 شکل

 

سیخک  مثل :های فتوسنتزی غیر برگیدارا بودن اندام -11

ها ضمن انجام (. این اندام19 )شکل در گندم و جوریشک یا 

مواد فتوسنتزی تعرق به دلیل سطح كم، فتوسنتز با حداقل 

ر از سوی دیگ ترین عضو به دانه(.دهند)نزدیکمستقیما  به دانه می

شوند بنابراین تا آخرین عضوی از گیاه هستند كه خشک می

برخی اندازی دارند. آخرین لحظه فتوسنتز كرده و روی دانه سایه

ها از وزن خشک دانه درصد 12دهد كه تا از مطالعات نشان می

 آید. ها به دست میفتوسنتز ریشک

 

 

با استفاده از منابع معتبر مربوط به ده سال اخیر، ارقام زراعی معرفی شده برای دیم را پیدا كرده و نام، مشخصات،   فعالیت 
 مناطق مورد توصیه آنها را در قالب جدولی تنظیم و گزارش نمایید.

  
  

 سیخک در برخی از غالت -17 شکل
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 ایارزشیابی مرحله

 حل کارمرا ردیف
 )ابزار، شرایط عملکرد

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

1 
شرایط تعیین 

كشت دیم در 
 منطقه

، رایانهالس و مزرعه، ك
اینترنت، منابع اطالعاتی 

)جهاد كشاورزی و  رسمی
 هواشناسی(

از سطح  باالتر
 انتظار

میزان و پراكنش بارندگی را با استفاده از منابع 
معتبر تعیین كرده و جهت شخم زدن را عمود بر 
شیب زمین انتخاب كند سپس شرایط خاك را از 
نظر عمق خاك، شیب زمین، بافت و نفوذ پذیری 
خاك، درصد سنگ ریزه و شوری و قلیایی خاك را 

كاری را مناسب دیمدهد. ارقام مورد بررسی قرار می
 كند.برای منطقه خود انتخاب می

1 

در سطح 
 انتظار

میزان و پراكنش بارندگی را با استفاده از منابع 
معتبر تعیین كرده و جهت شخم زدن را عمود بر 

ا كاری رشیب زمین انتخاب كند و ارقام مناسب دیم
 كند.برای منطقه خود انتخاب می

2 

تر از پایین
 انتظارسطح 

 1 عدم تعیین شرایط كشت دیم در منطقه

 
 

 کاریدیم در زمین سازیآماده

ای هسازی زمین یا تهیه بستر كاشت آشنا شدید. البته افزون بر جنبهورزی با اصول و عملیات آمادهدر درس خاك
ترین اساسی دارد. مهمهای ورزی در دیم با زراعت آبی تفاوتهای عملی نیز پرداختید. خاكنظری، به فعالیت

ورزی در زراعت دیم، جذب و نگهداری رطوبت همزمان با پیشگیری از فرسایش خاك است. هدف عملیات خاك
 اند.این اهداف ساخته و معرفی شده ایمبتنی بر یورزهای خاكماشین بنابراین

 )منفرد( یا ترکیبی تمام سطح زمین دیم ورز مجزاهای خاکماشین

 دهند.تند كه تمام سطح زمین را در حیطۀ عمل خود قرار میهایی هسماشین

 (Chisel)او آهن قلمی یا چیزلگ
متر شکافی ایجاد سانتی 24(. به ترتیبی كه در خاك تا عمق حدود 16باشد)شکلشکافنده مینوعی گاو آهن 

پیشنیان ما بوده است نیز  گرداند. گاو آهن ایرانی، كه از افتخارات طراحی و مهندسیكند اما خاك را بر نمیمی
كرده است. در اثر عملکرد این ماشین سختی زمین شکسته شده و نفوذ آب و هوا به به همین ترتیب عمل می

گردد، رطوبت خاك حفظ شده و در معرض تبخیر قرار كه خاك بر نمیگردد. با توجه به ایندرون آن ممکن می
هن كاربرد گاوآ گردد.بقایای گیاهی نیز در سطح زمین حفظ می گیرد. با این روش از شخم، بخش بزرگی ازنمی

 باشد. صورت عمیق میهای بیشتر در پاییز و بقلمی یا اسکنه
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 (Sweep)یپئغازی یا سوگاوآهن پنجه

از نظر شکل و ساختار همانند گاوآهن قلمی است با این تفاوت كه نوك واحدهای عمل كننده این گاوآهن 
عبارتی پنجه غازی همانند ( بوده و قابل تعویض با یکدیگر هستند. به25)شکل ورت پنجه غازصهجای اسکنه بهب

 متر(سانتی 14-25كنند. بنابراین فرو رفت آنها در خاك محدود بوده)ها، عمل میكولتیواتور مزرعه یا پنجه
صل تقریبا  طوالنی بین در فصل زمستان و بهار یا در فوا های آیشها در سالباشد. كاربرد پنجه غازیمی

عنوان مالچ خاكی، رایج ای از خاك بهو ایجاد الیه ها، برای شکستن سله سطح زمین، قطع لوله مویینبارندگی
 حفاظت از رطوبت خاك و ذخیره آن برای سال رویش دارد. های هرز،بوده و نقش مهمی در مهار علف

 

  

ای یا چیزل( به گاوآهن قلمی)اسکنه -17شکل

 ترکیبی)مجزا(صورت غیر

 گاوآهن پنجه غازی -28 شکل

  برگردانگاوآهن نیمه

تر و صفحه برگردان آن تغییر كرده با این تفاوت كه سوك آن كوچکبرگردان است گاوآهن  ننداین گاوآهن هما
 گیرد.ی( بنابراین رطوبت عمقی در معرض آفتاب و تبخیر قرار نم21)شکل است تا خاك حاصل از شخم بر نگردد

همچنین بخش بزرگی از بقایای گیاهی در روی سطح خاك شخم خورده باقی مانده و نقش حفاظتی خود را 
خیشه  9 تا 1عرض كار آن متفاوت است زیرا به صورت و متر سانتی 14تا  3عمق شخم آن بین كنند. ایفا می

 اند.ساخته شده

 
  گاوآهن نیمه برگردان -21 شکل



 کاریدیم

 71 

  تمام سطح مزرعه ورز مرکبخاک
( بوده بنابراین با یک بار حركت دو یا چند عمل از 22)شکل این ماشین در واقع تركیبی از دو یا چند ماشین

دهند. براین اساس تعداد تردد ماشین در سطح زمین عملیات خاك ورزی رادر تمام سطح زمین دیم، انجام می
 گردند.ب خاك میكاهش داده و به همین علت كمتر موجب فشردگی و تخری

 

 
 ایا کلوخ شکن لولهبگاوآهن قلمی -22شکل

 

شود. می ركت ماشین خاك ورز مركب انجامورزی با یکبار حهای مركب، تمام عملیات خاكدر انواعی از ماشین
در جلو، یک ردیـف دیـسک سـبک در وسـط و یـک غلتـک در  پنجه غازیكه دو ردیف گاوآهن  به این ترتیب

را  سبک عملیات خاكورزی اولیه )شخم( پنجه غازیهـای تیغـه .(21 )شکل دستگاه نصب شده استعقـب 
هـای ایجاد شده توسط گاوآهن قلمی را خرد كرده و غلتک انتهائی های وسط، كلوخـهدهد، دیسکانجام می
 دهد. تـسطیح، و فشرده كردن بستر بذر را انجام مینرم كردن، عمـل 

 

  

 های مرکب خاک ورزیماشین -21شکل

  قسمتی از سطح مزرعه مرکب خاک ورز
ورزی های كاشت باشند را خاكردیف كه محل خطوط یا قسمتی از سطح مزرعهورز، های خاكاین نوع ماشین

گویند. با مینواری  را، ورزیاین نوع خاك(. 25)شکل مانددست نخورده باقی می نمایند و بقیه سطح مزرعهمی
 در كشور ما هنوز رواج چندانی پیدا نکرده است. مزایای زیادی دارد اما این كه
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 ورزی نواری )چپ(( و مزرعه حاصل از خاکورزی نوارهایی از سطح زمین )راستخاک -24شکل
 

نواری نامیده  ورزیخاك آنچه در كشور ما به عنوان
 5-4شود، كاشت نوارهایی از زمین به عرض مثال  می

آیش گذاشتن نواری به برابر عرض برداشت كمباین و 
های (. این نوارها در سال24باشد)شکلهمین عرض می
ها هم محاسن زیادی به شوند. این روشبعد جابجا می

  ویژه در كنترل فرسایش دارد.
 تهیه زمین در زراعت دیم

ورزی حفاظتی ورزی در دیم مبتنی بر اصول خاكخاك
 است. 

  ورزی حفاظتیخاکانواع 

ورزی. خاكیعنی بدون  :های بدون شخمسیستم -1
های سست، حاصلخیز و با مواد آلی این روش در زمین
شود، كارنده صرفا  نقاط كاشت را نرم مناسب انجام می

طور محدود هب ما این سیستم در كشوركارد. كرده و می
 (.29 انجام شده است)شکل

 
كه در این حالت استفاده از  :کمینه ورزیخاک -2

به ترتیبی كه میزان  رسد.حداقل خود می ادوات به
 14-15بقایای گیاهی مانده روی سطح زمین بین 

 14درصد خواهد بود. عمق عملیات نیز محدود به 
 (. 23 )شکلمتر سطحی استسانتی

 
 

 ورزیزمین کلشی بدون خاککاشت در -26شکل

 نوعی کشت نواری برای حفاظت از اراضی دیم -25شکل

 خاک ورزی کمینه )حداقل( -27 شکل



 کاریدیم

 75 

  خاک ورزی کلشی -1

 دنبقایای گیاهی در سطح زمین باقی بماندرصد از  15بیش از شود كه در این حالت عملیات طوری انجام می
فقط ورزی این نوع از خاكدر شود. ورزی نواری نامیده مییا خاك خاك ورزی شخم بسترروش این  (.29 )شکل

 35بقایا به طور كامل )بیش از ورزی شده و در سایر سطوح )بین ردیف(، خاكهای كاشتردیفیا  بستر خطوط
  .(26 مانند )شکلدرصد( باقی می

 

  

 شخم بستر یا ورزی مزرعه حاصل از خاکنمای  -27 شکل خاک ورزی کلشی -27 شکل

 ورزی نواریخاک

  اصول اساسی خاک ورزی حفاظتی

 : بر دو اصل اساسی زیر استهای خاك ورزی حافظتی تمام روش
 پرهیز از لخت كردن سطح خاك با حفظ كاه و كلش 
 هم زدن خاك یا به حداقل رساندن آن است.هپرهیز از ب 

 : ورزی حافظتینتیجه نهایی خاک

 كاهش مصرف انرژی 
 افزایش ماده آلی خاك 
 پیشگیری از فرسایش خاك 
 باال بردن حاصلخیزی و توان تولید خاك 
  رسیدن به كشاورزی پایدار 

 انواع کلش

  اش متصل است.كه عمال  ساقه به ریشه: ایستادهكلش  -1
 .(15)شکلیعنی ارتباط ساقه با ریشه قطع شده و روی زمین خوابیده است: خوابیدهكلش  -2

تركیبی از  ،اگر فرسایش آبی بیشتر باشد .موقعی كه فرسایش بادی بیشتر باشد بهتر است كلش ایستاده باشد
  .كلش خوابیده و ایستاده بهتر است
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 )راست( وکلش ایستاده )چپ( کلش خوابیده -18شکل
 

 نقش و اهمیت کاه و کلش

 : هشود كهای هرز باعث میهمراه با كنترل بهینه علف وجود كلش یا مالچ كلشی به مقدار كافی در سطح زمین
 یابد. میزان نفوذپذیری آب افزایش 
 شود. آب كنترلروان 
  كاهش یابد.تبخیر 
  رطوبت خاك افزایش پیدا كندذخیره. 
 خاطر رنگ روشن كلش(.هافزایش بازتابش نور ب دمای خاك كاهش یابد)با 
 مستقیم قطرات باران به خاك و ممانعت از روان آب(. پیشگیری از برخورد ساختمان خاك حفظ شود)با 
 .)شوری خاك كاهش یابد )با افزایش نفوذ و كاهش تبخیر 
 یابد. میها افزایش استقرار گیاهک و درصد جوانه زنی بذر 
 .عملکرد محصول افزایش یابد 
 )بهره برداری از خاك تداوم یابد)كشاورزی پایدار. 

 

 ورزی کمینه در فصل پاییز اجرای عملیات خاک   فعالیت 
تراكتور، گاو آهن قلمی، گاوآهن پنجه غازی، جعبه آچار مکانیک عمومی، جعبه  :و وسایل و امکانات مورد نیاز ،ابزار
 های اولیه، لباس مناسب كار، تجهیزات ایمنی فردی، زمین مناسب كاشت دیم. كمک

 : مراحل انجام کار
 آماده به كار شوید. -1
هنرآموز به محل كاشت دیم مراجعه كنید. شرایط خاك)درصد رطوبت، امکان نفوذ سوك در خاك، فاصله همراه  -2

 ...( و اقلیم را برای اجرای شخم بررسی و اعالم نظر نمایید.و  زمانی شخم تا كاشت
 ادامه دهید. نظر هنرآموز را جویا شوید. درصورت تأیید مناسب بودن زمان اجرای شخم، موارد زیر را به ترتیب  -1
 ها و ادوات كشاورزی واحد آموزشی خود مراجعه كنید.همراه هنرآموز به محل نگهداری ماشین -5
 كار نمایید.هگاوآهن قلمی مورد بررسی قرار داده و آماده ب -4
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  فعالیت 

 

های احتمالی، روشن كرده و به محل گاوآهن هدایت های اولیه و رفع عیبگرفته و پس از وارسیتراكتور را تحویل  -9
 كنید.

 گاوآهن قلمی را به تراكتور متصل كنید و تنظیمات طولی، عرضی و تعادلی آن را انجام دهید.  -3
 اید. ها، هدایت و اتصال، نکات فنی ایمنی وبهداشتی را رعایت نمدر ضمن وارسی دقت کنید:

 تراكتور حامل گاو آهن قلمی توسط فرد صاحب صالحیت به زمین تعیین شده برای كاشت دیم، هدایت شود. -9
 (. 11حدود زمین را مشخص كنید. در راستایی كه عمود بر جهت شیب است شروع به اجرای شخم نمایید)شکل  -6

پس از كمی پیشروی، بایستد و  -15
تنظیمات )همپوشانی واحدها، عمق عمل 
 و یکسان، عمق عمل برابر حد تعیین شده

وارسی كرده پس از تایید یا اصالح ادامه  ..(.
 كار دهید.

با رسیدن به انتهای قطعه، همانند روش  -11
شخم مداوم، از مجاور ردیف رفت، برگشت 

 دامه دهید.كرده و شخم زدن را ا
به نوبت در اجرای شخم مشاركت كنید  -12

 به ترتیبی كه تمام افراد به حد مهارت برسند.
 

 

 
 

 

برابر عرض کار هِد کمباین برداشت را شخم  5-7توصیه ما اجرای روش نواری است. به این ترتیب که نواری به عرض  
نزنید. تا سطح عرضه از فرسایش در امنیت قابل اطمینانی باقی بزنید. سپس نواری از زمین به همین اندازه را شخم 

 بماند. سال بعد جای این نوارها، عوض نمایید. انتخاب روش، عرض نوار و سایر موارد با هنرآموز شماست.

 

 
 

 انجام عملیات داشت قبل از کاشت یاضمن داشت در اراضی آیش   فعالیت 
عملیات پیشین گفته شد اما این با بار با گاوآهن پنجه غازی در فاصله زمانی با همان امکانات، روش و ترتیبی كه در 

 14های هرز اقدام به شخم سطحی) كمتر از ها به محض سله بستن سطح زمین یا رویش بیش از حد علفبین بارندگی
 متر( نمایید.سانتی

 

 

 

 

 
 .ها، شاسی و اتصاالت گاوآهن سالم باشدها، ساقسوک

 

 جرای نیمه شخم پاییزه با گاوآهن قلمیا -11شکل

 آیش

 آیش
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ورزی حفاظتی توسط واحدهای های خاكاست كه تمام روشمطلوب آن  های مركبورزی با ماشینانجام عملیات خاك  فعالیت 
( در دسترس بود اولویت عملیات استفاده از 12های مركب)شکلآموزشی به اجرا گذاشته شود. براین اساس اگر ماشین

همراه باشد. بدیهی است كه اجرای هر روش ها الزامی نمیها، اجرای تمام روشباشد. به لحاظ محدودیتها میاین روش
ای، و كاربرد ماشین در مزرعه خواهند كار كردن ماشین، اتصال و نصب، تنظیمات اولیه و مزرعههبا شناسایی اجزاء آماده ب

 بود. 

 
 نمونه ماشین مرکب خاک ورزی -12شکل

 

 

 

 ایارزشیابی مرحله

 مرا حل کار ردیف
 )ابزار، شرایط عملکرد

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

2 

ورزی عملیات خاك
سازی )آماده كمینه

زمین( در زراعت 
 دیم

تراكتور، گاو آهن قلمی، 
گاوآهن پنجه غازی، جعبه 
آچار مکانیک عمومی، جعبه 

های اولیه، تجهیزات كمک
ایمنی فردی، زمین مناسب 

 كاشت دیم

باالتر از سطح 
 انتظار

ورزی منفرد و مركب را آماده های خاكماشین
ورزی محافظتی را به كار نموده و عملیات خاك

دهد. با توجه به تجزیه برای كاشت دیم انجام می
ورزی محافظتی و و تحلیل شرایط نوع خاك

 كند.دستگاه مورد نیاز را انتخاب می

1 

 در سطح انتظار
ورزی منفرد و مركب را آماده های خاكماشین

ورزی محافظتی را به كار نموده و عملیات خاك
 دهد.برای كاشت دیم انجام می

2 

تر از پایین
 سطح انتظار

 1 عدم استفاده از ادوات مناسب خاك ورزی

 
 
 



 کاریدیم

 77 

 کار دیم اشین عمیقم

 های کشت مستقیمماشین

 ورزی()بدون نیاز به عملیات خاك كاشت مستقیم هایماشین
)تصاویر  های دیم و آبی طراحی شده استجهت استفاده در زمین

و فواصل كاشت  13تا  6های كاشت بین . تعداد ردیف(11،15،14
باشد. این دستگاه مجهز متر قابل تنظیم میسانتی 155تا  12بین 

بوده كه ضمن یکنواختی و دقت باال در به موزع شیاردار مورب 
گندم، جو، كلزا، یونجه، شبدر، : مانندكاشت انواع بذر  قابلیت ،ریزش

باشد. اسپرس، یوالف، ارزن، كنجد، چاودار، لوبیا و نخود را دارا می
ت ای طراحی شده اسسیستم تنظیم ریزش بذر این دستگاه به گونه
های نگهداری و هزینه كه با حذف گیربکس عالوه بر كاهش وزن و

یکنواختی  ،هاتعمیرات به دلیل پیوسته بودن حركت محور موزع
بر دقت باال در  افزون نماید.را در ریزش بذر ایجاد می مطلوبی

تگاه باشد. سیستم فنربندی واحدهای كارنده این دستر از گیربکس میتنظیم، بکارگیری این سیستم بسیار آسان
 ه ضمن عملکرد مناسب هنگام برخورد با موانع، دقت باالیی در یکنواختی عمق كاشتاز نوع الستیکی بوده ك

های انتقال نیرو در هر دو سمت دستگاه به آسانی قابل تنظیم آورد. عمق كار دستگاه توسط چرخبوجود می
جهت كالیبراسیون شود. متر فراهم میسانتی 15 الی 2 عمق از است كه با استفاده از آنها امکان كاشت بذر و كود

بذر و كود سینی مخصوصی در دستگاه تعبیه شده كه به سهولت امکان كالیبراسیون درجا )با آچار مخصوص( 
ا ی چرخ پرسنماید. این دستگاه مجهز به واسطه حركت در زمین را فراهم میهو همچنین كالیبراسیون واقعی ب
 .باشدیم تنظیمقابل  توصیه كارشناسانوع بذر بنا به و همچنین ن شرایط زمینپوشاننده بوده كه با توجه به 

 

  

 دیم  مستقیم کاشت وبذرکار کودکار-14شکل

 KBDFN-21-21-420+P: مدل

 شاهین مدل دیم مستقیم کشت بذرکار کودکار-15شکل

2588 

 

 یمکانیک مستقیم نمونه ماشین کاشت -11شکل

 rock/3000 مدل دیم کشت جهت مناسب
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 ورزیماشین کاشت بعد از خاک
 (. 19ورزی در بستری فراهم شده قابلیت كشت دارند )شکل این ماشین پس از انجام عملیات خاك

 

 
 

 کار پرسی دیماز ماشین های عمیق انواعی -16شکل

 
و به صورت مجزا  را بذر و كود ها،این ماشینهای مختلف وجود دارد. ها نیز تنوع از جنبهدر این نوع از ماشین

انده پوشكاشته شده و روی آن مناسب خاك  هایعمقیکنواخت در  بذر بصورت دهند.قرار می خطوط موازی در
ر بذدر نتیجه  گردد.پیرامون برقرار میخاك  مطلوبی بین بذر وچسبندگی  های پرسچرخ فشار شود. بامی
های متنوع های مختلف داخلی در مدلط شركتتوسعمیق كارهای دیم  كند.میرطوبت  خوبی از خاك جذبهب

  كنید.مشاهده می 1ها در جدول گردد. برخی از مشخصات این نوع ماشینساخته و عرضه می
 

 های کاشت دیمهایی از ماشینبرخی از مشخصات نمونه -1 جدول

 17/188 11/225 11/225 مدل

 Cm 224 224 155 عرض كل

 Cm 225 225 296 عرض كار

 Lit 164 145 295 مخزن بذر حجم

 Lit 164 145 295 حجم مخزن كود

 No 11 11-11 13 هاتعداد ردیف

 Cm 25 13-25 13 هافاصله ردیف

 Kg 1135 1195 1125 وزن كل

 Hr/Ha 9/1- 1/1 9/1- 2/1 1/2- 3/1 ظرفیت زراعی

 Hp 94- 94 94- 94 115- 65 توان مورد نیاز
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 های کاشت ساختمان ماشین

های خطی كار آبی و برخی های بسیار زیادی با ماشینشباهت ،های كاشت دیم از نظر ساختار و عملکردماشین
خیلی پرداخته  ریح ساختمان و عملکرد اجزای آنهاهای ردیف كار داردند. بنابراین در این جا به تشاز ماشین

 شود. نمی
 های کاشت دیماجزای ساختمانی ماشین

اهرم  -9های فشار دهنده بذر )پرسی( چرخ -4 های سقوط كود و بذرلوله -5 مخزن -1 هاچرخ -2شاسی  -1
  مخزن كود -6های پرسی فنرهای نگهدارنده چرخ -9سینی كالیبراسیون  -3های پرسی تنظیم فشار چرخ

فالپی  -15ها دریچه –11ها بازكنگیر شیارفنرهای ضربه -12نقاط اتصال به تراكتور  -11ها بازكن شیار -15
 جعبه دنده تنظیم ریزش بذر -19جعبه دنده تنظیم ریزش كود  -13 هاعزمحور مو -19ها موضع -14
 (16، 19، 13)شکل  اهرم تنظیم عمق كاشت -16
 

 
  

1 2 1 4 5 6 7 7 



 182 

 

 

  

 
 

 

 ماشین کاشت دیمساختمان  -17 شکل

 

7 18 11 12 

17 

11 15 14 16 
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 اهرم تنظیم عمق کاشت -17شکل  دنده تنظیم ریزش بذر جعبه -17شکل 

 

 
 های کاشت دیممروری بر ساختمان ماشین  فعالیت 

های مخصوص دیم وارد شوید. ضمن شناسایی عنوان آنها، ساختمان و همراه هنرآموز خود به محل نگهداری ماشین
بازشناسی نمایید. ضمنا  پیگیری نمایید ماشین مورد بررسی از نظر كدام جزء یا ویژگی با اجزای تشریح اجزای ماشین 

 هت یا تفاوت دارند.باها، ششده در این شکل
 

 

 

 های کاشت دیمآماده کردن ماشین

ام اقد ،احتمالی ها از جمله ماشین كاشت باید ضمن بررسی سالمت اجزا و رفع معایبقبل از استفاده از ماشین
  كار كردن آنها نمود.تمیز كردن و آماده بهبه

17 17 
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 های کاشت دیمکار کردن ماشینهآماده ب  فعالیت 
یه، های اول: ماشین كاشت دیم، لباس مناسب كار، تجهیزات ایمنی فردی، جعبه كمکابزار، مواد و امکانات مورد نیاز

سرویس و نگهداری، گریس پمپ، قیف، جعبه ابزار مکانیک عمومی، ها بر حسب دفترچه راهنمای كنندهانواع روان
نوشتاری، عکس، ) داری ماشین، امکانات ثبت مشاهداتروغندان، لوازم یدكی معمول، دفترچه راهنمای سرویس و نگه

 .فیلم(، پارچه تنظیف
 مراحل انجام کار: 

  لباس مناسب كار بپوشید. -1
 كار دیم وارد شوید.شین عمیقهمراه هنرآموز به محل نگهداری ما -2
ها را بازكنید. مخزن یا مخازن بذر و كود را بررسی كرده و هر نوع جسم پوشش ماشین را برداشته و در مخزن -1

  (.55خارجی را از آن خارج كرده و تمیز كنید )شکل 

 

  

 

 

مخزن جعبه دنده را وارسی كرده و روغن  -5
برحسب نظر هنرآموز و دفترچه راهنمای 
دستگاه، روغن آن را تعویض یا پر كنید 

  (.51)شکل 
با مطالعه دفترچه راهنمای دستگاه،  -4

خورهای دستگاه را مشخص كرده و گریس
  (.52كاری نمایید)شکلگریس

 

 
 کرده باز را( Άابتدا پیچ ) ،جعبه دنده از روغنجهت پر کردن مخزن  -41شکل

( روغن مشاهده Bکه روی پیچ ) کنید اضافه مخزن به روغن ایاندازه به سپس

 .کنید( استفاده Cشود. جهت تخلیه روغن جعبه دنده از پیچ )
  

 خل مخزن و مخزن اد و تمیزکردنروکش ماشین  نبرداشت -48 شکل

A 

B 
C 
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كاری نیز اطراف گریس خور را با دستمال پاك خورها را تمیز نمایید. پس از پایان گریسابتدا سری گریسدقت کنید: 
 كرده و روپوش آنها را ببندید.

 (.51كاری كنید )شکلهای انتقال نیرو را به خوبی روغنتوپی ها وزنجیره -9
  (.55ها را تنظیم نمایید)شکلباد چرخ -3

 

 

اغلب کالج ها برحسب دستگاه تفاوت دارند. گریس خور های دیم.های کارندهبرخی از گریس خور-42شکل

 ها دارای گریس خور هستند.های چدنی، و سامانه تنظیم کارندهارند، چرخ جلو، یاتاقاندربکس یگ

 های دستگاهتنظیم باد چرخ-44شکل هاکاری چرخ دندهروغن -41شکل



 186 

تر به اطمینان بیششود. برای ( نوشته میPSIمعموال  میزان فشار باد مورد نیاز بر روی الستیک بر حسب ) دقت کنید:  
 دفترچه راهنما دستگاه مراجعه كنید.

 (.54كشی نمایید)شکلتمامی نقاط اتصال را بررسی كرده و آچار -9

 (.59حسب نیاز، تعویض، ترمیم و محکم كنید)شکل ها و بست آنها بررسی و برشیلنگها، لوله -6
 

 ید.تگاه را به هنرآموز خود گزارش دههرگونه اشکال در ساختمان دس -15
 .نمایید ارائه آماده و كرده تهیه گزارشی خود هاییافته و مشاهدات هنرآموز، توضیحات از -11

 

 

 

 به تراکتور اتصال ماشین کارنده دیم

یک از  هر (.53)شکل شوندهای كارنده دیم از نظر اتصال به دو گروه بزرگ سوار و كششی تقسیم میماشین
های دارای وزن ها، عرض كار، داشتن یا نداشتن گیربکس و سایر مشخصات،این دو نوع برحسب تعداد ردیف

ز اتصال این اساس قبل ا اتصال و كار، نیاز دارند. بر به تراكتورهای با توان متفاوت برای بنابراینمتنوعی هستند. 
 (.1 ها كه در بروشور دستگاه آمده است توجه نمایید)جدولبه این ویژگی

 کشی نقاط اتصال اجزا و قطعاترآچا -45لشک

 های متعددی اغلب با بست پیچی یا پرسی هستند ها و شیلنگدارای لولهماشین کاشت دیم  -46شکل
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 کاریهای سوار و کششی در دیمکارخطی -47شکل

 

 
 کار به تراکتور اتصال ماشین ردیف  فعالیت 

ار، پارچه كماشین بذر كار پنوماتیکی، تراكتور متناسب با مشخصات ردیف ابزار، وسایل، مواد و امکانات مورد نیاز:
تنظیف، لباس و كفش مناسب كار، تجهیزات ایمنی و بهداشتی فردی، امکانات نوشتاری و تهیه عکس و فیلم، جعبه 

 ها و لوازم یدكی معمولهای اولیه، پینكمک
 مراحل انجام کار: 

 های كشاوزی هنرستان وارد شوید.ه هنرآموز به واحد نگهداری ماشینلباس مناسب كار پوشیده و همرا -1
  یک دستگاه تراكتور تحویل گرفته، سالمت آن را بررسی و آماده به كار نمایید. -2
 كار، هدایت نمایید.با رعایت اصول ایمنی و فنی تراكتور را روشن كرده و به محل نگهداری ماشین عمیق -1
را  تراسسمت  یبازو آنگاه ،چپ سمت یبازو ابتداكار سوار به ترتیب یعنی ماشین دیم ،سوارند تمام ماشین همان -5

ن متصل كرده و ضم را وسط یبازورا قفل نمایید. بعد برحسب مدل، گاردان را متصل كنید. در آخر  هامتصل كرده پین
  .(59)شکلدینما جا زدن پین مربوطه آن را قفل

ولیک ركه چرخ جلو )فرمان( آزاداست )تحت فشار هید( ابتدا در حالی56رنده كششی)شکلهای كابرای اتصال ماشین -4
لیک های هیدروباشد(، نقطه یا نقاط اتصال را به مالبند ثابت متصل كرده پس ازآن اقدام به وصل كردن شیلنگنمی

  رابطه نمایید.
ضامن آن پس از اتصال، اطمینان قطعی  كه شیلنگ سالم و سری آن تمیز باشد. در ضمن از قفل شدندقت کنید: 
 پیدا كنید. 
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   فعالیت 

 

 

   

 هیدرولیکهای تقطه اتصال و شیلنگکار کششی با تک ماشین دیم -47شکل

 

 بازوی وسط و نهایتاًبازوی سمت راست، چهارشاخ گاردان ابتدا اتصال بازوی چپ سپس  -47شکل

1 2 

1 4 
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 کار تنظیم اولیه ماشین ردیف

 ند.های نسبتا  سنگینی هستبذركار دیم به ویژه انواع مركب كود و بذر كار با عرض كار باالتر، ماشین یهاماشین
و حركت به سمت مزرعه بایستی از نظر  جابجایی یا پیش از پر كردن كود و بذراز پس از اتصال و قبل  بنابراین

  (.45شکلاید)موختهآتر عادلی تنظیم گردد. این گونه تنظیمات را پیشطولی، عرضی و ت
 

  

 .برای تراز عرضی از پشت و برای تراز طولی از بغل به دستگاه نگاه کنید -58شکل

 
 تراز عرضی،طولی و تعادلی  فعالیت 

 دستگاهاید از بغل و پشت آوردهكار، آن را در حالی كه در زمین صاف مستقر كرده و باال پس از اتصال ماشین ردیف
با دست حركت داده تا میزان لقی یا تعادل آن مشخص گردد. آن را را نگاه كنید. باید نسب به افق تراز باشند. دستگاه 

 لی، عرضی و تعادلی تنظیم نمایید.از نظر طو
شود و تنظیم تعادل می تراز عرضی توسط بازوهای تحتانی و تراز طولی توسط بازوی وسط انجام بخاطر بیاورید:

  .گیرددستگاه با سفت كردن زنجیرهای مهار بازوها، صورت می
  

 

 
 

اما برحسب  .تر گفته شد عمق كاشت در دیم نسبت به زراعت آبی بیشتر استچنانکه پیش تنظیم عمق کاشت:
كارخانه سازنده برای آسانی و باشد. نوع زمین، نوع بذر، شرایط منطقه بازهم تفاوت داشته و الزم به تنظیم می

سادگی كار، اهرمی را در ماشین قرار داده است. باچرخاندن این اهرم عمق كاشت به راحتی قابل تنظیم و توسط 
  (.41شکلباشد)گیری مینشانگر مجاور اهرم قابل اندازه
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 آزاد کردن ضامن و تنظیم عمق کاشت با چرخش اهرم  -51 شکل

 
  عمق کاشت )عمق شیارکاشت(تنظیم   فعالیت 

 اهرم تنظیم عمق كاشت را در ماشین كارنده بازشناسی كنید. -1
 عمق مناسب كاشت را برحسب شرایط موجود از هنرآموز خود بپرسید. -2
 ضامن را آزاد كرده و باچرخاندن اهرم مربوطه به عمق توصیه شده برسید. -1
 . (41شکلپس از تنظیم عمق، اهرم را قفل كنید) -5

 پایش و بازنگری گردد. ،بایستی در مزرعهاین تنظیم می دقت کنید:

 
 

 

 

 تنظیم عمق شیار بازکن

هر یک از  هاروی عمق كاشت تأثیر گذاشت در برخی از ماشین توانعمل شیار باز كن نیز میبا تنظیم عمق 
( در برخی دیگر مجهز به یک فنر  42اند)شکلواحدهای شیار بازكن توسط دو پیچ در روی تیر افزار محکم شده

 .(41)شکلباشدباشند. كه این فنر قابل باز)شل كردن( و بستن )تحت فشاردادن( میمی

 

ها و عمق کاشت به ها به ویژه انواعی قدیمی، تنظیم عمق شیار باز کندر برخی از ماشین 
باشد. جابجایی هر صورت اهرم قابل پیچش نبوده بلکه بصورت اهرمی با چند سوراخ می

 بذر به نسبت کود موقعیت تنظیم دهد. درمتر تغییر میسانتی 2-4سوراخ عمق را بین 

 به باید بذر کن باز شیار به نسبت کود کن باز مجهزند، شیار کودکار به که کارندهایی در

 متر از آن قرار گیرد.سانتی 5-7و به فاصله  کنار و زیر بذر در کود که باشد نحوی
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 شیار بازکن و مهره نگهدارنده فنر و تنظیم فشار -51 شکل       شیار بازکن مستقر شدن با پیچ روی تیر افزار -52 شکل

 
 تواند داشته باشد؟( چه نقشی می45سوراخ نشان داده شده در شکل )  بیندیشید

 
 

 تنظیم میزان فشار چرخ های فشار دهنده یا پرس

هم پیوسته های دیم همانند سایر خطی كارها، چرخ پرس مستقل نبوده بلکه یکپارچه و بهدر اغلب ماشین
تر آوردن ارتفاع ماشین وسیله سامانه هیدرولیکی و با باال یا پایین(. اما از طریق دیگر یعنی به44است)شکل
 برای تمام سطح كاشتتوان روی عمق كاشت تأثیر گذاشت. توصیه آن است كه این ارتفاع یک بار كارنده، می

  مزرعه تنظیم و تثبیت گردد.
 

  

 هم پیوستهههای فشار دهنده بوشورت برخچ -55 شکل سوراخ روی بازوی بیلچه شیار بازکن -54شکل
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 مقدار بذر مصرفی در دیم

 آب و ضعیف بودن قوه زمین یا درجه حاصلخیزی نمحدود بود جهت مقدار مصرف بذر در هکتار در اراضی دیم به
با این حال برحسب میزان بارندگی  .یابدباشد و گاهی به بیش از نصف كاهش میخاك كمتر از زراعت آبی می

منطقه، رقم مورد كاشت، امکان یا عدم امکان آبیاری تکمیلی یا كمکی، آیش یا كشت بودن زمین در سال قبل، 
االرض و سایر عوامل، مقدار بذر مصرفی تغییر كرده و با تحلیل این عمق خاك سطحنوع محصول سال قبل، 

 گردد.عوامل، تعیین می
 

و گو گفت
 کنید

  
 گذارند؟یک از عوامل ذكر شده چگونه روی مقدار بذر مصرفی تأثیر می هر

 
 

 ایارزشیابی مرحله

 حل کارمرا ردیف
مواد،  )ابزار، شرایط عملکرد

 مکان و...(تجهیزات، 
 نتایج ممکن

نمره  استاندارد )شاخص ها/داوری/
 دهی(

 نمره

2 
آماده سازی 

های عمیق ماشین
 كار دیم

ماشین كاشت دیم، تجهیزات 
های جعبه كمک ایمنی فردی،

بر  هاانواع روان كننده اولیه،
حسب دفترچه راهنمای سرویس 

نگهداری، گریس پمپ، قیف،  و
مکانیک عمومی،  جعبه ابزار

معمول،  روغندان، لوازم یدكی
 دفترچه راهنمای سرویس و

 نگهداری ماشین

باالتر از سطح 
 انتظار

های قبل از كار را انجام ها و بازدیدسرویس
د و كندستگاه را به تراكتور متصل می،داده

تنظیمات مورد نیاز مانند: تراز طولی،عرضی 
های و تعادلی، عمق كاشت، تنظیم چرخ

دهد. مقدار بذر مصرفی می فشاردهنده انجام
در زراعت دیم را با توجه به شرایط تحلیل 

 كند.می

1 

 در سطح انتظار

های قبل از كار را انجام ها و بازدیدسرویس
د و كندستگاه را به تراكتور متصل می،داده

ی عرض تنظیمات مورد نیاز مانند: تراز طولی،
های و تعادلی، عمق كاشت، تنظیم چرخ

 دهد.فشاردهنده انجام می

2 

تر از پایین
 سطح انتظار

 1 آماده به كار نشدن دستگاه برای كاشت دیم

 

 های کاشت دیمواسنجی ماشین

صورت كارگاهی و هم كار هم بههای عمیق كار پرسی دیم برای بذر و كود، همانند سایر خطیواسنجی ماشین
 ای قابل انجام است.صورت مزرعههب
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 را برای شرایط مختلف كار دیمعمیق ماشین  فعالیت 
 ، مقدار و نوعر)مقادیر مختلف بذر، نوع مختلف بذ

ورزی شده( متفاوت كود، كشت مستقیم و خاك
  واسنجی نمایید.

در انجام واسنجی به نوع ماشین، دفترچه  -1
راهنما و همچنین برچسب نصب شده روی 

 .(49ماشین توجه كنید )شکل

   
 برچسب روی ماشین کارند در مورد تنظیمات کارنده -56شکل

 

 (.43كارهای تنظیم را برحسب نوع ماشین كارنده و كارخانه سازنده، در ماشین بازیابی و شناسایی كنید)شکلو  ساز -2

 
ای هتشخیص سازوكارها، تشابه و تفاوت آنها از نظر ساختمان و عملکرد با ماشین درستی: تحلیل کنیدوگو و گفت
ی طور گروههدیگر به بررسی ادامه داده و ب موز خود بپرسید. در صورت اشتباه در تشخیص، بارآهنر كار آبی را ازخطی

  تحلیل كنید.
 .ود در گزارش كار تنظیم و آماده ارایه نماییدنتایج واسنجی را به تفکیک نوع ماشین و نوع ك -1

 

 

 

 های کاشت دیمبرخی ازتجهیزات و ساز و کارهای تنظیم در انواعی از ماشین -57شکل
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 کاریهای خاص دیمکاشت دیم با ماشین

باشد. اما برحسب نوع گیاه، زمان شیبه به هم یا مشترك می اصول و عملیات كاشت گیاهان، در بسیاری از موارد
كاشت دیم هم این گونه دارد. می های اغلب جزیی و گاهی اساسیكاشت، روش كاشت، هدف از كاشت تفاوت

 بخشها كه در كاری وقت شناسی و موقعیت سنجی است. این مهارتترین رمز موفقیت در دیماست. مهم
ها تجربه، تمرین و تکرار همراه با آید. نیاز به سالدست نمیهگیرد به راحتی بهای غیر فنی قرار میمهارت

 كه در این مسیر گام بردارید. شودمیناسان دارد. توصیه ویژه تجربه خبرگان و كارشاستفاده از دانش و به
 

در مورد هریک از گیاهان  ؟دنشو، از هر گیاه كدام رقم یا ارقام به صورت دیم كاشته مییدر منطقه شما چه گیاهان  پژوهش
های انواع كودهای مورد استفاده، های تعیین زمان مناسب كاشت، نوع ماشینمقدار مصرف بذر، شاخص زمان كاشت و

ضمن همیاری با  ،با حضور در مزارع دیم .كاران با تجربه تحقیق كنیدها را از دیممصرفی، مقدار و زمان مصرف كود
كاری را نشان دهد. چنانچه اقداماتی در جهت حفاظت یا كشاورزان تصاویری را تهیه كنید كه بخشی از عملیات دیم

 آنها نیز عکس یا فیلم تهیه كرده در گزارش پژوهش خود منعکس كنید. تخریب منابع طبیعی مشاهده نمودید، از
 

 

 
 انجام عملیات کاشت  فعالیت 

امکانات ثبت مشاهدات) نوشتاری، عکس، فیلم(، پارچه تنظیف، ماشین  ابزار، وسایل، مواد و امکانات مورد نیاز:
امکانات واحد آموزشی(، لباس مناسب كار، تجهیزات عمیق كار پرسی دیم )اعم مستقیم یا پس از خاك ورزی برحسب 

های اولیه، جعبه ابزار مکانیک عمومی، توصیه نامه برای نوع گیاه، نوع رقم، مقدار بذر و كود، ایمنی فردی، جعبه كمک
 عمق كاشت، زمان و محل و سطح زیر كاشت از هنرآموز

  مراحل انجام کار:
 ...( مجهز شوید.و  تجهیزات ایمنی فردی) كاله، دستکشلباس مناسب كار پوشیده و به  -1
 كار نموده و ضمن متصل كردن به تراكتور، تنظیمات اولیه را انجام دهید.هماشین كارنده را آماده ب -2
ر ت...( را پیش متناسب با توصیه نامه هنرآموز، تنظیمات ضروری )مقدار ریزش بذر، عمق كاشت، طول عالمت گذار، -1

 (.49اید، وارسی نمایید)شکلدادهانجام 
 

 
  

 

  

 

 
 

 گرددوارسی می عملیات کشت، شروعدر  ،انجام شده بخشی از تنظیمات که قبالً -57شکل
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...( و شرایط اقلیمی به ویژه احتمال بارندگی را برای تعیین زمان كاشت بررسی و به و  شرایط خاك )رطوبت، نرمی -5  
 تأیید هنرآموز برسانید.

در حد جوانه زنی باشد یا این احتمال بارندگی در آینده نزدیک داده شود.  رطوبتدر كشت دیم یا باید  دقت کنید:
كاشت در خاك كامال  خشک اما قابل نفوذ برای شیار سازها با احتمال بارندگی حتی در چند هفته آینده مشکلی ندارد. 

 باشد.اندك برای جوانه زدن ناقص می رطوبتبدترین حالت وجود 
 اندك است؟ رطوبتچرا خشک بودن خاك در زمان كاشت دیم، بهتر از  وگو کنید:گفت

م بررسی و تنظی هبارومخزن بذر ماشین كارنده را از بذر توصیه شده پر كنید. اهرم تنظیم برحسب اندازه بذر را د -4
 كنید.

بررسی و تنظیم  هبارودرا  داهرم تنظیم برحسب اندازه كو .نمایید پر شده توصیه كود از را كارنده ماشین كود مخزن -9
 كنید.

 ها گیاه را تشنه كرده و درشود. این كودكاری از كودهای نیتروژنه در ابتدای كشت استفاده نمیدیم در دقت کنید:
كنند. در حالی كه كودهای پتاسه میبرگ، آب ذخیره خاك را بیشتر تخلیه  صورت فراهم بودن آب هم با افزایش شاخ و

كه در افزایش رشد ریشه مؤثر هستند. مصرف كودهای فسفره برند و هم اینهم مقاومت گیاه به كم آبی را باال می
 .كندمطلوب است. به هرحال نوع و مقدار كود مصرفی را كارشناس با توجه به آزمایش خاك تعیین می

 .كنید هدایت مزرعه دیم به تراكتور گواهینامه دارای فرد نندگیرا به را كارخطی حامل تراكتور -3
  (.46اید، قرار دهید)شکلها به آن رسیده های تنظیم را در درجاتی كه در تنظیماهرم -9

 

 

 
در ابتدای یک ضلع زمین زراعی قرار بگیرید. با اجازه  -6

هنرآموز كارنده را در موقعیت كار قرار داده، نشانگر را روی زمین 
های انتقال نیرو، شروع قرار دهید و ضمن فعال كردن محور

  (.95كار كنید)شکلبه
 
 

 

 

 اند هایی که در واسنجی تعیین شدههای تنظیم در موقعیتقرار دادن اهرم -57شکل

 پرسی دیمکار کاشت با ماشین عمیق -68 شکل
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با رسیدن به انتهای زمین، پس از دور زدن در كنار  -15  

ردیف برگشت قرار گیرید. به ترتیبی كه چرخ جلو سمت 
ردیف رفت، روی شیار عالمت گذار قرار گیرد. عالمت 
گذار سمت رفت را باال آورد و عالمت گذار سمت دیگر را 
پایین بگذارید. آنگاه شروع به حركت كرده و كاشتن را 

 ادامه دهید.
به همین ترتیب و با رعایت نوبت ادامه كار داده و  -11

 (.91)شکلرا انجام دهیددیم كشت 
ها هر از چندگاهی مقدار موجودی بذر و كود مخزن -12

 را وارسی كرده و در صورت لزوم آنها را پر كنید.
 

 زاردامه کاشت در اراضی دیما -61 شکل

وگو كنید. چنانچه عرض دستگاه كارنده فاقد نشانگر است. در مورد چرایی موضوع گفت( 91)  در شکل وگو کنید:گفت
 بیشتر بود، این روش بازهم قابل انجام بود؟

 نمایید. ارایه آماده و كرده تهیه خود، گزارشی هاییافته و مشاهدات هنرآموز، توضیحات از -11
 

 

 های ضروری ماشین کاشت دیمسرویس

، دباشدر پایان هر روز كاری چنانچه تراكتور در فضای باز خواهد ماند یا اینکه رطوبت محل نگهداری باال می -1
صورت در پایان كار، این عمل اید تخلیه كنید. در غیر اینتر آموختهروشی كه پیش باقی مانده كود و بذر را به

 را انجام دهید. سپس اقدام به شستشوی مخزن نمایید.
بهم چسبی كودها یا  وجود كود در مخزن باعث وری:یادآ

های خروجی كود گردد در نتیجه دریچهكلوخه شدن می
 .گرددزدگی قطعات و مخزن را موجب مینگمسدود شده و ز

ها كه به های نگهدارنده شیار بازكنبازدید و بررسی مهره -2
های ین واحدها با زمین ممکن است مهرهدلیل درگیری زیاد ا

دید انجام و ها شل شود الزم است در پایان هر روز كاری بازآن
 ها سفت شوند.در صورت شل شدن مهره

 های سقوط بذر و كود های نگهدارنده لولهسفت كردن بست -1
 های سوخته در ظروف مناسب روزانه و هفتگی و ساماندهی روغنیبازدید سطح روغن جعبه دنده به صورت  -5

 مختلف به صورت روزانه.كاری نقاط گریس

 

نیست، بلکه عمود بر جهت شیب بودن در اراضی دیم راستای حرکت طول یا عرض زمین  
مهم است. در صورتی که زمین کامالً صاف و هموار بود، زاویه تابش خورشید را درنظر 

 بگیرید. به ترتیبی که کمتر آفتاب در چشم شما باشد.

طور پیوسته تنظیمات را رصد و بازنگری کرده و به تذکرات هنرآموز یا در ضمن کاشت به
 داستادکار توجه نمایی
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 های مسقفکارها در محلالزم است همیشه دیمهای سقوط ها و لولهد قطعات پالستیکی مانند زیر موزعبه دلیل وجو 
 .نگهداری شوند تا در اثر بارش باران و اشعه آفتاب این قطعات مستهلک نشوند

 

 
 نکات ایمنی و بهداشتی در طی عملیات کاشت:   ایمني

كردن مخزن و كالیبره كردن  پُرمورد كاشت با سموم قارچ كش، بهتر است در هنگام  هایدلیل آغشته بودن بذربه  -1
 از دستکش و ماسک استفاده گردد. 

 باشد. به دلیل ایجاد گرد و خاك و غبار ایجاد شده در طی انجام كار استفاده از عینک و ماسک دهانی ضروری می -2
ا تواند از بروز صدمات ناشی از كار ب... میو  كاله آفتابی، كرم ضد آفتاب مناسب، كفش ایمنی،استفاده از لباس كار  -1

 های كشاورزی و فضای باز، جلوگیری نماید. ماشین
ونه گاز كاشت دیم در مراتع جدا بپرهیزید و هیچ بنابرایندر همه حال مراقب به محیط زیست و منابع طبیعی باشید  -5

 ه طبیعی و اصوال  سطح زمین باقی نگذارید.پس ماندی در عرص
 .آوری كرده و ساماندهی كنیدهای بذر را از محل جمعپس از عملیات كاشت كیسه -4

 

 

 

 ایارزشیابی مرحله

 مراحل کار ردیف
مواد،  )ابزار، شرایط عملکرد

 تجهیزات، مکان و...(
 نتایج ممکن

  استاندارد )شاخص ها/داوری/
 نمره دهی(

 نمره

1 
كاشت با 
دستگاه 

 كار دیمخطی

 ماشین عمیق كار پرسی دیم
لباس مناسب كار، تجهیزات 

های اولیه، جعبه كمک ایمنی
مکانیک عمومی،  جعبه ابزار

نوع گیاه،  توصیه نامه )برای
كود،  نوع رقم، مقدار بذر و

 عمق كاشت(

باالتر از سطح 
 انتظار

 ،پس از واسنجی دستگاه آماده به كار
تنظیم مقدار ریزش بذر مطابق توصیه 
كارشناس، تنظیم طول ماركر كاشت بذر 

دهد و رابطه نوع گیاه و روش را انجام می
كاشت و سایر شرایط با انواع تنظیمات 

 كند.را تحلیل می

1 

در سطح 
 انتظار

 ،پس از واسنجی دستگاه آماده به كار
تنظیم مقدار ریزش بذر مطابق توصیه 
كارشناس، تنظیم طول ماركر كاشت بذر 

 .دهدرا انجام می

2 

تر از پایین
 سطح انتظار

عدم كالیبره كردن دستگاه یا تنظیمات 
 .مورد نیاز دیگر

1 
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 دیم کارعمیق شایستگی ارزشیابی

 :شرح کار
 كار دیمهای عمیقسازی ماشینآماده -1زمین دیم برای كاشت سازی آماده -2كاری تعیین مناطق مناسب دیم -1 
 كاشت دیم متناسب با توصیه كارشناسان -5 

  :استاندارد عملکرد
كاری انتخاب كاری را در منطقه خود مشخص كرده وسایل و تجهیزات تهیه زمین را متناسب دیمهای مناسب دیمزمین

سازی و كار دیم پس از آمادهبه انجام تهیه زمین كرده و با ماشین عمیق و پس از سرویس، راه اندازی و تنظیم اقدام
 تنظیم كاشت بذر را انجام دهد.

  :هاشاخص
شرایط خاك را از نظر عمق خاك، شیب  -تعیین میزان و پراكنش بارندگی در منطقه با استفاده از منابع معتبر  -1

اری كارقام مناسب دیم -شوری و قلیایی خاك را مورد بررسی كند.ریزه و پذیری خاك، درصد سنگزمین، بافت و نفوذ
ورزی منفرد های خاكماشین -2را برای منطقه خود انتخاب كند. جهت شخم زدن را عمود بر شیب زمین انتخاب كند. 

 هد. دورزی محافظتی را برای كاشت دیم انجام میعملیات خاك -كاری را آماده به كار كند.و مركب مناسب دیم
 تنظیمات مورد نیاز مانند: تراز -كند. دستگاه را به تراكتور متصل  -های قبل از كار را انجام دهد. ها و بازدیدسرویس -1

دهد. مقدار بذر مصرفی در زراعت دیم را با های فشاردهنده انجام عرضی و تعادلی، عمق كاشت، تنظیم چرخ طولی،
تنظیم مقدار ریزش بذر مطابق توصیه  -سنجی دستگاه آماده به كار را انجام دهد. وا -5كند. توجه به شرایط تعیین می
 كار دیم انجام دهد.كاشت را با عمیق تعملیا –تنظیم طول ماركر عمیق كار را انجام دهد.  -كارشناسان را انجام دهد. 

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

 جعبه ابزار مکانیک عمومی - كار آبیخطی  -تراكتور :ابزار و تجهیزات

  :معیار شایستگی
 

 نمره هنرجو 1حداقل نمره قبولی از  مرحله کار ردیف

  1 شرایط كشت دیم در منطقهتعیین  1

2 
 زراعت در (زمین سازیآماده) كمینه ورزیخاك عملیات

 دیم
2  

  1 دیم كار عمیق هایماشین سازی آماده 1

  2 دیم كارخطی دستگاه با كاشت 4

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی 
 :و نگرش

 

2  

 * میانگین نمرات
 

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

 


