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گفته اند که: از محصول هرآنچه که برداشت کنید، مال شماست. به عبارت دیگر اگر 
به موقع و به درستی و به صورت کامل برداشت انجام نشود، نصیب کشاورز از محصول 
به همان نسبت کاهش خواهد یافت. تشخیص زمان رسیدگی محصول یا پی بردن به 
عالیم و نشانه های رسیدگی محصول از وظایف اصلی یک تولیدکننده محصوالت زراعی 
می باشد. شما در این فصل به این توانایی دست می یابید. به بیان رسول کریم دنیا مزرعه 

آخرت است.
باور داشته باشیم که هر آنچه در این دنیا انجام می دهیم، نتیجه اش را در این دنیا و 

سزایش را در آخرت قطعاً خواهیم دید. 

مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو                       یادم از کشته خویش آمد و هنگام درو
                                                                                                           حافظ

برداشت
فصل 5
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مقدمه

● محصول چیست؟
● رسیدگی چیست و چگونه اندازه گیری می شود؟

● آیا هرچقدر محصول در زمین باقی بماند، مقدار و کیفیت آن افزایش می یابد؟
● چه عواملی محصول گیاهان زراعی را در مزرعه تهدید می کنند؟

● زمان مناسب برداشت چگونه تعیین می شود؟
● آیا محصول تمام گیاهان زراعی یکجا یا در یک نوبت برداشت می شوند؟

با طی مراحل رشد،گیاه به حدی می رسد که تمام یا بخشی از آن، که محصول نامیده می شود، قابل برداشت 
می گردد. تشخیص این مرحله، از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا کمی زودتر یا دیرتر از زمان مناسب 
برداشت، مقدار عملکرد و کیفیت محصول به شدت کاهش می یابد. از سوی دیگر روش ها و شرایط برداشت 
بر حسب نوع گیاه و شرایط منطقه متفاوت است. شما در این فصل با شاخص های رسیدگی و عوامل موثر در 

تعیین زمان برداشت و روش های برداشت آشنا خواهید شد. 

استاندارد عملکرد

هنرجو پس از اتمام این واحد یادگیری، ضمن آشنایی با مفاهیمی چون محصول، رسیدگی، کمیت و کیفیت 
محصول، شاخص های رسیدگی را اندازه گیری کرده، محصول را به موقع و با روش مناسب جمع آوری، خشک، 

خرمن کوبی، بوجاری و کیسه گیری نماید.

واحد یادگیری 11 

شایستگی برداشت دستی



157

هدف از زراعت یک گیاه تولید اندام یا اندام هایی از آن است. به این اندام یا اندام ها به طور کلی محصول گفته 
می شود. محصول یک گیاه ممکن است اندام ریشه )چغندر قند، چغندر لبویی، هویج و...(، ساقه )نیشکر، کنف، 
سیب زمینی و...(، برگ )توتون، چای  و ...(، گل )زعفران، بابونه و...(، میوه )غالت، زیره، پنبه و  ...(، دانه )انواع 

حبوبات( یا چندین اندام مانند گیاهان علوفه ای )ذرت، یونجه و  ...( باشد.

 محصول

برخی از گیاهان چندمنظوره هستند. یک تولیدکننده ممکن است برای یک منظور و تولیدکننده دیگر به منظور 
دیگری آنها را کشت کند. مثاًل منظور از کشت ذرت یا یونجه ممکن است علوفه یا دانه آنها باشد.

برداشت

منظور  به  جهان  در  گیاهی  هیچ  تقریباً 
برداشت تمامی اندام های آن کاشته نمی شود. 
بلکه هدف از کاشت یا پرورش اغلب گیاهان، 
آنها  از  اندام هایی  یا  اندام  یک  از  بخشی 

می باشد.
از گیاهان  اندام ها را در برخی  این  تصاویر 

نشان می دهد.

برخی از گیاهان زراعی برای اهداف مختلف کاشته می شوند. ذرت و یونجه نمونه هایی از این نوع گیاهان هستند.
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به عملیات جمع آوری محصول، برداشت می گویند. برداشت در زمانی صورت می گیرد که محصول رسیده باشد. 
رسیده بودن یا رسیدگی محصول را از تغییراتی که در شکل ظاهری اندام های گیاه  یا در محیط پیرامون اتفاق 

می افتد، متوجه می شوند. به این تغییرات، نشانه ها یا شاخص های رسیدگی می گویند. 

در نخود معمولی، تغییر رنگ بوته ها و غالف ها به زردی، 
نشانه رسیدگی است در حالی که در نخود فرنگی، شرایط 
را  برداشت  شاخص های  فراوری،  کارخانه  ویژه  به  و  بازار 
یکی  دارد.  مختلفی  انواع  رسیدگی  البته  می کند.  تعیین 
انواع رسیدگی ها، رسیدگی فیزیولوژیکی است. حبوبات  از 
بر اساس رسیدگی فیزیولوژیکی برداشت می شوند .برحسب 
تعریف، رسیدگی فیزیولوژیکی عبارت است از مرحله ای از 
رشد دانه که اندازه و وزن )میزان ماده خشک قابل ذخیره( 
دانه به باالترین حد ممکن رسیده است. کیفیت دانه نیز در 
این مرحله به مطلوب ترین حد ممکن می رسد. بدیهی است 
که پس از این مرحله اندازه، وزن و حتی کیفیت دانه نه تنها 

افزوده نمی شود بلکه ممکن است کاهش هم یابد.

 در رسیدگی فیزیولوژیکی حبوبات، میوه که به صورت 
غالف یا نیام است به زرد متمایل به قهوه ای تغییر رنگ 
می دهد و به تدریج خشک می شود. چنانچه به موقع 
برداشته،  شکاف  میوه  دارد  احتمال  نگردد  برداشت 
بریزد )خطر ریزش( در همین  بیرون  به  دانه های آن 
حال رطوبت دانه به حداقل ممکن رسیده و رنگ دانه 

به رنگ معمول رقم می رسد.

فرایند تشکیل غالف تا رسیدن میوه در حبوبات از جمله لوبیا



159

برداشت

بلبلی و ماش به تدریج  لوبیا چشم  لوبیا معمولی،  انواع  از حبوبات مانند  ارقام اصالح نشده یا قدیمی برخی  در 
می رسند. لذا این گونه ارقام را در چندین چین )نوبت( برداشت می کنند. در ارقام جدید با کارهای اصالحی، درصد 

یکنواختی در رسیدگی را تا حد بسیار خوبی باال برده اند.
یا غالف های یک مزرعه  این حال چنانچه حدود 75 درصد میوه ها  با 
آماده  مزرعه  آن  دهند،  نشان  را  رسیدگی  عالیم  گرم  فصل  حبوبات 

برداشت خواهد بود.
از جمله عالیم رسیدگی محصول و تعیین زمان برداشت می توان به 

موارد زیر اشاره کرد:
● تغییر تدریجی رنگ برگ های پایینی به زردی

● تمایل رنگ غالف ها به زردی و گاهی بروز رگه های رنگی در آنها
● چروکیده شدن غالف ها و تبدیل شدن سطح صاف اولیه به سطح مواج

● خشکیدگی غالف ها از پایین به باالی بوته و در نهایت بروز شکاف در ارقام 
حساس به ریزش 

● کاهش درصد رطوبت دانه ها به کمتر از40ـ 35 درصد 

رسیدن  حال  در  میوه ها  از  تعدادی  که  زمانی  یعنی  نمی رسند.  هم زمان  بوته  یک  میوه های  تمام  حبوبات  در 
هستند، میوه هایی وجود دارند که تازه در حال تشکیل شدن می باشند. حتی ممکن است در همان بوته، گل را 

هم ببینید. بنابراین هرگز رسیدن تمام یا صد درصد غالف ها را انتظار نداشته باشید. 

تغییر رنگ و شکل غالف در فرایند 
رسیدن حبوبات

تغییر تدریجی رنگ برگ های زیرین گیاه لوبیا 
در زمان رسیدگی محصول

تغییرات شکل و رنگ غالف و دانه و درصد رطوبت 
دانه نخود فرنگی در فرایند رسیدن محصول

برداشت در یک نوبت را با برداشت در چندین چین، مقایسه کرده و معایب و محاسن هر روش را بحث کنید.  گفت وگو 
کنید
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شاخص های رسیدگی در حبوبات را به دو گروه بزرگ می توان تقسیم کرد:
1 شاخص های کمی

2  شاخص های کیفی

1 شاخص های کمی:

شاخص های کمی مانند تغییر در اندازه، وزن دانه، درصد رطوبت دانه و غالف می باشد. این شاخص ها را شما در 
سال های بعد در برخی از گیاهان اندازه گیری خواهید کرد.

2 شاخص های کیفی:

اما شاخص کیفی به تغییرات رنگ و شکل اندام های گیاه اشاره دارد. این تغییر در تمام حبوبات و حتی در تمام 
ارقام یک نوع از حبوبات، یکسان نیست. بنابراین برحسب نوع، رقم و محل، آن را به تجربه به دست آورید.

مراحل انجام کار:
1ـ مدتی پس از تشکیل غالف ها، مزرعه خود را بازدید کنید.

2ـ رنگ عمومی مزرعه را در نظر بگیرید.

توجه باید به رنگ عمومی مزرعه باشد و گرنه تغییر رنگ یک برگ یا حتی یک بوته یا محدود به 
بوته هایی در یک نقطه، ممکن است در اثر شرایط و عوامل دیگر غیر از رسیدگی طبیعی محصول باشد.

3ـ همزمان با پیگیری وضع رنگ برگ ها، شکل و رنگ غالف ها را در نظر داشته باشید.
4ـ یک غالف سبز تازه تشکیل شده را بشکنید یا بشکافید.

5ـ رنگ دانه درون غالف را بررسی کنید. آنها را سبز خواهید دید.
6ـ به دانه فشار وارد کنید. آنها خیلی نرم بوده و به راحتی له می شود.

7ـ بررسی غالف ها را در فاصله زمانی مشخص تکرار کنید.

غالف در مرحله رسیدگی کامل )فیزیولوژیک(غالف در میانه دوره رشد و کامل شدن

فعالیت

دقت کنید

در غالف سبز و تازه، دانه ها به غالف چسبیده و یک دست دیده می شوند. توجه 
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برداشت

رنگ بوته هایی که حدود90ـ60  درصد غالف های آن رسیده است را به عنوان شاخص رنگ بوته های رسیده تعیین کنید.   
برای برداشت محصول، افزون بر رسیده بودن محصول، شرایط محیطی مزرعه نیز تعیین کننده است.

حبوبات اغلب با درصد رطوبت باال برداشت می شوند. درصد رطوبت دانه در موقع برداشت از حدود 20 تا 40 
درصد، برحسب نوع، رقم و شرایط اقلیمی متفاوت است.

در زمان برداشت نبایستی بارندگی حتی در حد نم باران روی سطح مزرعه نشسته باشد. افزون بر این اگر شرایط 
منطقه باعث شبنم می شود، می بایست برداشت را تا پس از باال آمدن خورشید و تبخیر شدن شبنم، به عقب انداخت.

افتاده  در گرمای  شدید، برداشت یا درو حبوبات مقداری سخت تر می شود، همچنین وقتی رسیدگی به تأخیر 
باشد، درو در خشکی شدید باعث ریزش دانه می گردد. در این شرایط پیشنهاد می شود درو حبوبات در ساعات 
خنک روز و حتی در شب انجام شود. در شب با افزایش رطوبت نسبی، مقدار شکافته شدن میوه )غالف( و در 

نتیجه ریزش دانه، کاهش می یابد.
وزش نسیم مالیم در زمان برداشت اغلب محصوالت از جمله حبوبات، بسیار مفید و ارزشمند است. خاک مزرعه 

در زمان برداشت بهتر است که در حد گاورو باشد. اما اغلب کمتر از حد گاورو )خشک تر( است.
خشک بودن زمین مشکلی در برداشت به صورت درو ایجاد نمی کند ولی رطوبت خاک بیشتر از حد گاورو نباید 

باشد زیرا باعث فشردگی خاک در اثر رفت و آمد افراد و ماشین ها می گردد.
بنابراین هوای نسبتاً ابری و خنک همراه با وزش نسیم مالیم در شرایطی که رطوبت خاک در حد یا کمی کمتر 

از حد گاورو باشد، از ویژگی های شرایط محیطی مناسب برداشت حبوبات می باشد.
به ترتیبی  بایستی  لذا  زمان رسیدگی در حد بهینه در بیشتر حبوبات محدود و اغلب حدود یک هفته است. 

برنامه ریزی شود که تمام یا سطح بزرگی از مساحت مزرعه، در محدودۀ زمان مناسب برداشت شود.

رنگی از غالف که در آن، دانه سفت و رنگ دانه کامالً رنگ رقم شده باشد را به عنوان شاخص رنگ غالف رسیده تعیین کنید.

بیشتر
با تغییر رنگ از سبز به سمت زرد تا قهوه ای، دانه ها از پوسته )میوه(، راحت تر جدا می شوند. دانه ها نیز بدانید

به تدریج سفت تر شده و به حدی می رسند که حتی فشار ناخن، به سختی در آنها اثر خواهد کرد. شکل 
دانه ها به شکل رقم خود )گرد، کشیده، پهن و ...( می شود. رنگ دانه ها به رنگ رقم خود )سفید، قرمز، 

خط خطی، نقطه دار و ...( در می آید.

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

 شرایط عملکرد
)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...( مرحله کار ردیف

3
پایش مزرعه و ارزیابی گیاه تغییر رنگ بوته و 

غالف  ها ـ سختی دانه ـ درصد رطوبت و شرایط 
محیطی مطابق استاندارد

محل اجرا: مزارع حبوبات
تجهیزات: نوشت افزار، سایت، کتابخانه

منابع: اطالعات و جداول و 
استانداردها، کتاب،  اینترنت، تجربیات، 

شواهد، سفارش هنر آموز
زمان: 15 دقیقه

اندازه گیری 
شاخص های 
رسیدگی 
محصول

12 شاخص های رسیدگی مطابق با استانداردهای 
تعیین شده باشد. قابل قبول

1 شاخص های رسیدگی نادرست تعیین شده است. غیر قابل 
قبول

ارزشیابی 
مرحله ای
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در این راستا هماهنگی برای گرفتن کمک از دوستان یا تأمین نیروی انسانی در برداشت دستی بسیار ضروری است.

• در منطقه شما، چه عواملی را برای تعیین زمان برداشت، مورد بررسی قرار 
می دهند؟

• چه هماهنگی هایی برای زمان برداشت به عمل می آورند؟ 

الزمه برنامه ریزی در فعالیت، هماهنگی 
بین عوامل مؤثر در آن فعالیت است.

تعیین زمان برداشت حبوبات
مراحل انجام کار:

1ـ قاب)چارچوب( نمونه گیری بسازید.
• قاب یا پالت وسیله ای است به شکل دایره، مربع یا مستطیل با مساحت 

معین مثاًل یک مترمربع
• جنس پالت اغلب چوبی است اما هر جنس سبک، ارزان و فراوان می تواند 

قابل استفاده باشد.
2ـ در حالی که قاب را در دست دارید به صورت زیگزاگ 

در سطح مزرعه حرکت کنید. 
3ـ در چند نقطه قاب را روی سطح مزرعه، قرار دهید.

4ـ تعداد کل غالف و تعداد غالف های رسیده را در داخل 
قاب شمارش کنید.

درصد رسیدگی غالف ها در هر قاب )نمونه( را با فرمول زیر به دست آورید.

                                             100 ×  = درصد رسیدگی غالف های نمونهتعداد غالف های رسیده
تعداد کل غالف ها

ـ  نمونه برداری را به همین ترتیب تکرار کنید. 5
6ـ میانگین درصد رسیدگی در نمونه ها را محاسبه کرده به عنوان درصد رسیدگی محصول مزرعه اعالم کنید.

               
 = درصد رسیدگی غالف های مزرعه

n )تعداد نمونه ها(                                                 

n درصد رسیدگی نمونه 1 + درصد رسیدگی نمونه 2 + ... + درصد رسیدگی نمونه

7ـ روش کار، محاسبات و نتایج به دست آمده را به تأیید هنرآموز خود برسانید.
8ـ حد مناسب رسیدگی غالف رقم مورد کاشت را از منابع معتبر به دست آورید.

9ـ وضعیت رطوبت خاک را مورد بررسی قرار دهید. رطوبت خاک مزرعه به طور معمول نباید بیش از حد گاورو باشد.
10ـ شرایط جوی را در روز  برداشت برآورد کنید )تا حد امکان هوا آرام، دما حدود 25 درجه سانتیگراد باشد(.

11ـ روز و ساعت های برداشت را به هنر آموز خود اعالم و از آن دفاع کنید.

نمونه هایی از حرکت در مزرعه و نمونه برداری

تحقیق کنید

فعالیت
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مکانیزه  و  دستی  کلی  روش  دو  به  را  حبوبات  برداشت 
می توان انجام داد.

زیرکشت،  مانند: سطح  عواملی  به  برداشت،  روش  انتخاب 
شکل زمین، مقدار شیب زمین، نوع حبوبات، نوع رقم، روش 

کاشت و ... بستگی دارد.
در سطوح کوچک امکان به کارگیری ماشین های برداشت 
وجود ندارد. همچنین اغلب ماشین های برداشت توانایی کار 
در سطوح ناهموار و پرشیب یا روش جوی پشته ای را ندارند.
رسیدگی  که  ارقامی  نیز  و  رونده  ارقام  و  انواع  برداشت 

نمی باشد.  مقدور  برداشت  ماشین های  با  است،  تدریجی  آن 
می رسند،  باالیی  یکنواختی  با  که  افراشته  ارقام  بنابراین 

چنانچه در سطح وسیع به صورت ردیفی کاشته شده باشند را می توان با ماشین ها و تجهیزات مکانیزه برداشت 
نمود. ماشین کمباین حبوبات، درو، خرمن کوبی و بوجاری را هم زمان انجام می دهد. در سطح کوچک، برداشت 

اغلب با دست صورت می گیرد.

برداشت با دست به دو صورت کلی انجام می گیرد:
1 برداشت غالف ها
2 برداشت بوته ها

1 برداشت غالف ها

لوبیا  از  ارقامی  است.  غیریکنواخت  و  تدریجی  آن  است که رسیدگی  برداشت غالف مخصوص حبوباتی  روش 
معمولی، ماش و لوبیا چشم بلبلی این گونه هستند. این ارقام به تدریج توسط ارقام جدید جایگزین شده اند. 

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

 شرایط عملکرد
)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...( مرحله کار ردیف

3

نمونه گیری  ـ  شمارش و تعیین درصد رسیدگی 
و مقایسه با استاندارد و تعیین زمان برداشت با 
توجه به روش برداشت زمان برداشت را تعیین 

می نماید.

محل اجرا: مزارع حبوبات
مواد و تجهیزات: نوشت افزار، قاب چوبی، کیسه 

نایلون کوچک، ماشین حساب، اینترنت
منابع: اطالعات و جداول و 

استانداردها، تجربیات، مشاهدات، سفارشات 
هنر آموز

زمان: 5 دقیقه

تعیین 
زمان 

برداشت
22 زمان برداشت تا 90 درصد با شاخص ها 

مطابقت دارد. قابل قبول

1 زمان برداشت با شاخص ها مغایرت 
اساسی دارد.

غیر قابل 
قبول

● در منطقه شما چه زمانی اقدام به برداشت حبوبات می نمایند؟
زمان برداشت را )برحسب روز و ساعات شبانه روز( و همچنین برحسب شاخص های طبیعی و عالئم گیاهی 

به دست آورید. 

کمباین حبوبات در حال برداشت ارقام افراشته، با رسیدگی 
یکنواخت و مقاوم به ریزش

تحقیق کنید

ارزشیابی 
مرحله ای
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وقتی غالف ها یکنواخت و یا حدود 75 درصد آن در یک زمان برسند برداشت آنها با درو کردن کل بوته ها از 
ارتفاع نزدیک به سطح زمین انجام می گیرد.

شرایطی  در  است.  تعیین کننده  هم  و جمعیتی  اقتصادی  مسائل  باال  موارد  بر  عالوه  برداشت  روش  تعیین  در 
که نیروی انسانی فراوان و ارزان قیمت وجود داشته باشد، به کارگیری آنها از نظر اجتماعی و اخالقی و گاهی 

اقتصادی، نسبت به کاربرد ماشین ها، ترجیح داده می شود. 
برداشت بوته ها ممکن است با ابزارهای ساده مانند داس و اره کارد صورت گیرد یا اینکه با دست خالی کل بوته 

قطع یا ریشه کن شود. 

با این حال هنوز هم لوبیا سبز و سایر حبوبات با الگوی رشد نامحدودی که در سطح کوچک برای مصرف تدریجی 
کاشته می شوند به ویژه ماش و چشم بلبلی، به این روش برداشت می شوند.

برداشت ممکن است بدون استفاده از ابزار یا به وسیله قیچی انجام گیرد.

● در منطقه شما حبوبات به چه روش هایی برداشت می شوند؟
● علت رواج این روش ها چیست؟

تعیین روش برداشت حبوبات
مراحل انجام کار:

1ـ بازدیدی از مزارع کشت حبوبات منطقه داشته باشید.
2ـ سطح زیر کشت مزرعه های مختلف را به طور تقریبی برآورد کنید.

تحقیق کنید

فعالیت
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برداشت

3ـ روش های کشت را مشاهده کنید )ردیفی، جوی پشته، درهم در سطح کرت(.
4ـ تیپ گیاهان را بررسی کنید )افراشته یا رونده(

5ـ میزان یا درصد رسیدگی مورد معیار زارعین را جویا شوید.
6ـ پیشنهادهای خود را ارائه دهید.

● برای مساحت های بزرگ در زمین های هموار با گیاهان افراشته و کشت ردیفی، روش برداشت مکانیزه را پیشنهاد دهید.
● برای مساحت های بزرگ در زمین های ناهموار یا کشت جوی پشته ای روش برداشت دستی را پیشنهاد دهید.

● برای مساحت های کوچک در هر شرایط روش برداشت دستی را پیشنهاد دهید.
● چنانچه امکان برداشت مکانیزه در منطقه نبود یا اینکه نیروی انسانی ارزان و فراوان در منطقه حضور داشت، 

برای تمامی مزارع روش دستی پیشنهاد شود.
7ـ در روش دستی چگونگی برداشت را مشخص کنید.

●  ارقامی که رسیدگی آن تدریجی است، برداشت غالف ها را در چند چین پیشنهاد دهید.
● برای ارقام با یکنواختی رسیدگی باال، روش درو بوته با داس را پیشنهاد دهید.

 ● برای ارقام با حجم بوته کوچک به ویژه در خاک های سبک، مانند زراعت دیم عدس، روش کندن با دست را پیشنهاد دهید.
8ـ نظر یا پیشنهاد خود را به اطالع هنرآموز خود برسانید. 

9ـ با تغییر یا اصالح پیشنهادها بر حسب نظر هنرآموز، روش برداشت را اعالم کنید.

به نظر شما تفکر سیستمی چیست؟نظر بدهید

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

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

مرحله 
کار ردیف

3
برآورد سطح و روش کاشت و همچنین 

درصد رسیدگی روش و وسایل مورد نیاز را 
انتخاب کند. محل اجرا: مزارع حبوبات

مواد و تجهیزات: داس، قداره، لباس کار، کیسه، 
تور، نخ دوخت، نخ جوالدوز، زیرانداز  

منابع: شاخص های استاندارد، تجربیات محلی، 
مشاهده نمونه های مشابه، سفارشات مربی

زمان: 5 دقیقه

انتخاب 
روش و 

ابزار
32 برآورد دقیق و انتخاب روش با امکانات و 

شرایط همخوانی دارد.
قابل 
قبول

1 برآورد نادرست و عدم تطابق روش با 
شرایط و امکانات.

غیر قابل 
قبول

2 برداشت بوته ها

عملیات برداشت مجموعه فعالیت های درهم تنیده و در عین حال حساس می باشد. بر این اساس به هماهنگی و 
برنامه ریزی دقیق احتیاج دارد. عملیات برداشت حتماً پس از این هماهنگی )تنظیم زمان، ارزیابی زمان، آماده سازی 
ابزار و وسایل، فراهم کردن محل انباشت محصول، هماهنگی با نیروی انسانی در حمل و نقل و ...( باید انجام شود.

ارزشیابی 
مرحله ای
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برداشت حبوبات
ابزار و وسایل مورد نیاز: داس، کیسه، سوهان

مراحل انجام کار:
1ـ آماده به کار شوید.

ـ  بررسی های مربوط به روش و زمان برداشت را مرور کنید. 2
ـ  ابزار و وسایل کار را تحویل بگیرید. 3

4ـ همراه هنرآموز به مزرعه حبوبات آماده برداشت وارد شوید.
5ـ  در گروه تقسیم کار کرده، نوع کار )چیدن، دسته بندی، جابه جایی( هر 

فرد در گروه را مشخص کنید.
6ـ از یک نقطه )ترجیحاً پشت به آفتاب ( شروع به برداشت کنید.

7ـ در صورت برداشت غالف، با یک دست شاخه را نگه داشته و با دست 
دیگر غالف رسیده را بچینید.

8ـ در صورت استفاده از داس، با یک دست، بوته را گرفته، با دست دیگر 
به وسیله داس، کمی باال تر از سطح زمین برش دهید.

را در  آنها  برداشت شده،  بوته های  یا  از غالف ها  پر شدن دستتان  با  9ـ 
کیسه یا کناری توده کنید.

10ـ درو را با نظم و ترتیب خاصی )عرض کار، راستای کار، ارتفاع برش( 
ادامه دهید.

11ـ هر 15ـ10 دقیقه درو پیوسته، از جا برخیزید و دسته های کوچک را 
روی هم قرار داده تا دستۀ نسبتاً بزرگ درست شود.

12ـ پس از 90 دقیقه فعالیت، حدود 20 دقیقه استراحت یا نرمش داشته باشید.
13ـ به همین ترتیب کل محصول مزرعه را برداشت کنید.

14ـ در صورت نیاز، به سایر اعضای گروه یا گروه های دیگر کمک کنید.
15ـ کار را به درستی پایان دهید )گرفتن تأیید هنرآموز، تحویل دادن ابزار 
و وسایل، جمع آوری و ساماندهی ناخالصی های مزرعه، انجام نظافت فردی(.

16ـ از یافته ها و عملکرد خود گزارشی تهیه و ارائه نمایید.

برداشت کامل بوته به وسیله داس

برداشت غالف های رسیده با دست

دسته ها در شرایط مناسب جوی، مدتی در 
مزرعه باقی می مانند تا رطوبت آنها کاسته شود.

فعالیت

در هیچ شرایطی بیش از نیم ساعت در وضعیت ثابت )ایستاده، 
خمیده، نشسته و ...( قرار نگیرید. این امر به عضالت و مفاصل 

شما ممکن است در بلندمدت آسیب بزند.

دقت کنید

هدر رفت محصول ناچیز یا در حداقل باشد. دقت کنید
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برداشت

● یک کارگر ماهر)حرفه ای( در روز چند متر مربع درو می کند؟
● مقدار برداشت شما در واحد زمان )ساعت یا روز( چقدر بود؟

فکر کنید

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

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

مرحله 
کار ردیف

3 نقطه شروع برداشت ـ ارتفاع برش و 
ردیف سازی و توده سازی را انجام دهد محل اجرا: مزارع حبوبات

مواد و تجهیزات: داس، قداره، کیسه
منابع: شاخص های استاندارد، تجربیات 
محلی، رسانه های تخصصی، سفارشات 

هنر آموز
زمان: 15 دقیقه

انجام 
عملیات 
برداشت

42 محصول به دقت درو و ردیف سازی شده و 
ارتفاع برداشت یکنواخت است. قابل قبول

1 عدم درو محصول یا کامل نبودن آن غیر قابل 
قبول

رطوبت  درصد  بنابراین  می شود.  انجام  بوته  یک  برگ های  تمام  کامل  شدن  خشک  از  قبل  حبوبات  برداشت 
محصول برداشتی باال می باشد. با این درصد رطوبت، نمی توان اقدام به کوبیدن و جدا کردن دانه ها از بقایا نمود 
لذا محصول برداشتی را، مدتی در محل مناسب نگهداری می کنند. این نگهداری ابتدا به مدت کوتاهی در سطح 
مزرعه و سپس در محلی که به آن خرمنگاه می گویند، انجام می شود. با نگهداری خرمن در شرایط مناسب جوی، 

درصد رطوبت محصول به حدود 22 درصد می رسد.

نگهداری حبوبات برداشت شده در سطح مزرعه و در خرمنگاه برای کاهش درصد رطوبت و آماده شدن برای کوبش.

آماده کردن خرمنگاه و خرمن کردن محصول
ابزار و وسایل مورد نیاز: داس، بیل، شن کش

مراحل انجام کار:
1ـ آماده به کار شوید.

2ـ محل مناسب خرمن کردن را شناسایی کنید.

ارزشیابی 
مرحله ای

فعالیت

قرار   )... و  نشسته  خمیده،  )ایستاده،  ثابت  وضعیت  در  ساعت  نیم  از  بیش  شرایطی  هیچ  در 
نگیرید. این امر به عضالت و مفاصل شما ممکن است در بلندمدت آسیب بزند.

دقت کنید
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برای اینکه دانه ها به خوبی از غالف ها جدا شوند، باید بوته و به ویژه غالف ها به خوبی خشک شوند. زمان خشک 
شدن محصول در خرمنگاه به عوامل مختلفی بستگی دارد. از جمله آنها می توان به  نوع محصول، شرایط جوی 
به ویژه دمای محیط و جریان هوا، اشاره کرد. بر این اساس محصول خرمن شده را به طور پیوسته مورد مراقبت 

و پایش قرار  دهید.

3ـ محل خرمنگاه را به هنرآموز خود نشان دهید.
4ـ با تأیید هنرآموز، محل خرمنگاه را انتخاب کنید.

5ـ کف خرمنگاه را تا حد ممکن صاف و تمیز کنید.
6ـ محصول را از مزرعه به خرمنگاه، منتقل کنید.

و  نقلیه  وسیله  در  محصول  چیدن  ضمن  در  7ـ 
جابه جایی محصول، به نکات ایمنی و ارگونومیکی دقت 

داشته باشید.
8ـ محصول را به ترتیبی در خرمنگاه بچینید که امکان 

جریان هوا و خشک شدن سریع تر فراهم شود.
لزوم  صورت  در  محصول،  کردن  خرمن  پایان  در  9ـ 
خطر  از  را  آن  خرمنگاه،  اطراف  در  پشته  ایجاد  با 

آب گرفتگی محفوظ کنید.
10ـ برحسب شرایط منطقه اقدامات حفاظتی و مراقبتی 

از خرمنگاه و محصول را انجام دهید.
11ـ کار را به درستی پایان دهید )گرفتن تأیید هنرآموز، تحویل دادن ابزار و وسایل، جمع آوری و ساماندهی ناخالصی های 

مزرعه، انجام نظافت فردی(
12ـ از یافته ها و عملکرد خود گزارشی تهیه و ارائه کنید.

محل خرمن باید صاف و هموار بوده و از 
آب گرفتگی در امان باشد.

جمع آوری و انتقال محصول از مزرعه به خرمنگاه با امکانات مختلفی مانند: 
افراد، چهارپایان و وسایل حمل و نقل موتوری صورت می گیرد.

تمام محصول نباید در یک جا یا روی یک خرمن انباشته شوند بلکه باید در توده های مختلف خرمن شوند.

در منطقه شما کشاورزان چگونه محل هایی را به عنوان خرمنگاه انتخاب می کنند؟ معیارها یا دالیل آن را 
جستجو کنید.

فعالیت

تحقیق کنید
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نگهداری خرمن و تعیین زمان خرمن کوبی
ابزار و وسایل مورد نیاز: چهارشاخ

مراحل انجام کار: 
1ـ آماده به کار شوید.

2ـ هر روز یا یک روز در میان )برحسب شرایط منطقه با نظر هنرآموز( 
به خرمنگاه مراجعه کنید.

3ـ با استفاده از چهارشاخ خرمن را کاماًل زیر و رو کنید.

4ـ در هر بار قبل از زیر و رو کردن، وضعیت خشک شدن محصول به ویژه غالف ها را بسنجید.
5ـ در هر بار پس از پایان زیر و رو کردن، خرمن را مرتب کنید.

6ـ عملیات زیر و رو کردن خرمن را تا خشک شدن کامل محصول ادامه دهید. در همه حال نکات ایمنی و ارگونومیکی 
را به دقت مراعات کنید.

7ـ پایان عملیات را به تأیید هنرآموز برسانید.
8ـ شرایط جوی را برای خرمن کوبی ارزیابی کنید.

 

9ـ زمان خرمن کوبی را به هنرآموز خود پیشنهاد دهید.
10ـ با تأیید هنرآموز، زمان خرمن کوبی را اعالم کنید.

ساماندهی  و  جمع آوری  وسایل،  و  ابزار  دادن  تحویل  هنرآموز،  تأیید  )گرفتن  دهید.  پایان  درستی  به  را  11ـ کار 
ناخالصی های مزرعه، انجام نظافت فردی(

غالف ها باید به خوبی خشک شوند به ترتیبی که با مختصری ضربه، شکسته شده و دانه از درون آنها آزاد شود.

بیشتر
در زمان خرمن کوبی بایستی هوا آرام بوده و احتمال بارندگی داده نشود. ساعت خنک روز برای بدانید

خرمن کوبی مناسب است.

فعالیت

در صورت عدم جابه جایی یا هوادهی خرمن، ممکن است بخشی از محصول به علت باال بودن 
درصد رطوبت و دما، کپک زده و از بین برود.

توجه 

مدت خشک شدن برحسب شرایط آب و هوایی منطقه، اغلب 2 ـ 1 هفته طول می کشد. در زمان 
خشک شدن، غالف ها با مختصر ضربه شکسته یا شکفته می شوند.

توجه 
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1 استفاده از ماشین خرمن کوب

2 خرمن کوبی با استفاده از دام ها
این روش امروزه در کشور ما تقریباً منسوخ شده است اما در جاهای مختلفی رواج دارد.

3 خرمن کوبی دستی
در برخی از گیاهان به ویژه انواع بلندقامت، دسته ای از محصول را به دست گرفته و آن را روی یک جسم سخت می زنند

از دام های مختلفی به صورت فردی یا اغلب جفت و گاهی گروهی در خرمن کوبی استفاده می شده است.

خرمن کوبی

خرمن کوبی یا کوبیدن محصول خرمن شده به منظور جدا کردن دانه های آنها است. در ماشین های برداشت 
که به صورت کمباین )مرکب از چند ماشین( هستند، عمل کوبیدن و جدا کردن دانه از کاه و کلش، همزمان یا 

توأمان انجام می شود. در برداشت دستی کوبیدن ممکن است به دو صورت انجام پذیرد: 

در منطقه شما طول مدت خرمن کردن تا کوبیدن محصول چه مدت است؟
کشاورزان منطقه شما چگونه پایان مدت خرمن داری یا زمان رسیدن خرمن کوبی را تعیین می کنند.

خرمن کوب و بوجاری کننده چندمنظورهخرمن کوب پشت تراکتور در حال کار

تحقیق کنید
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برداشت

اما اغلب با یک وسیله محکم ولی سبک روی محصول ضربه زده باعث از هم پاشیدگی غالف و جدا شدن دانه ها از آنها 
می شوند. این روش در مزارع و به طورکلی واحدهای بهره برداری کوچک رواج دارد.

خرمن کوبی دستی به صورت سنتی به روش های مختلفی صورت می گیرد.

جدا کردن و کوبیدن تدریجی خرمن
ابزار و وسایل مورد نیاز:  زیرانداز، داس، بیل

مراحل انجام کار: 
1ـ آماده به کار شوید.

2ـ محلی را در کنار خرمن صاف و تمیز کنید.
3ـ زیرانداز را در آن محل بگسترانید.

4ـ با چهارشاخ یا با استفاده از داس، مقداری از محصول خشک شده را از 
خرمن برداشته و بر روی زیرانداز قرار دهید.

5ـ شروع به ضربه زدن به محصول نمایید.

6ـ زدن ضربات را تا کوبیده شدن کامل و جدا شدن دانه ها از غالف ادامه دهید.
ـ  با تأیید هنرآموز، توده کوبیده شده را کنار زده و دسته های جدید را جایگزین کنید. 7

جدا کردن و کوبیدن تدریجی خرمن

کوبیدن مزرعه با فاصله ایمن از یکدیگر

مثاًل  کنید.  رعایت  را  ایمنی  نکات  خرمن کوبی  ضمن  در 
بلکه در کنار  یا پشت سرهم قرار نگیرید  هرگز در مقابل 

هم با فاصله ایمن قرار بگیرید.

نکته ایمنی

شما در سال های آینده با ماشین خرمن کوبی )ثابت و سیار( به طور مستقل کار خواهید کرد. اما در این مرحله با روش 
دستی اقدام به خرمن کوبی کنید.

فعالیت

بهتر است چوب دستی به قطر حدود 3ـ2 سانتی متر، به 
طول 220ـ120 سانتی متر، نیمه خشک، سبک، صاف و قابل 

انعطاف باشد.

دقت کنید
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با کوبیدن محصول، دانه ها از غالف جدا شده و بیرون می ریزند اما همچنان مخلوط با بقایای محصول یا همان کاه 
و کلش هستند. به عملیات جدا کردن دانه ها از بقایای محصول، بوجاری می گویند.

در روش برداشت مکانیزه یا در روش کاربرد ماشین های خرمن کوبی، عمل خرمن کوبی و بوجاری در اغلب ماشین ها، 
هم زمان یا توأمان انجام می شود. اما در روش خرمن کوبی دستی عمل بوجاری باید به طور جداگانه، آن هم به صورت 

دستی انجام شود.

8ـ به همین ترتیب تمام محصول را خرمن کوبی کنید.
تحویل  هنرآموز،  تأیید  )گرفتن  پایان دهید.  به درستی  را  کار  9ـ 
دادن ابزار و وسایل، جمع آوری و ساماندهی ناخالصی های مزرعه، 

انجام نظافت فردی(
10ـ از یافته ها و اقدامات خود گزارش تهیه کرده و ارائه نمایید.

توده یکنواخت محصول پس از خرمن کوبی

را  روش های خرمن کوبی  از  هر یک  رواج  می کنند؟ دالیل  روش هایی خرمن کوبی  به چه  منطقه شما  در 
جمع آوری و ارزیابی کنید.

بوجاری
و  روزنه های  کوچک تر  با  چهارشاخ مخصوص، سرند  نیاز:  ابزار و وسایل مورد 

بزرگ تر از محصول، بیل
مراحل انجام کار:

1ـ آماده به کار شوید.
2ـ زمان بوجاری را تعیین کنید. وزش باد آرام )آن هم از یک جهت نه گردباد(. 

دمای مناسب محیط
3ـ پشت به باد قرار گیرید.

4ـ با چهارشاخ محصول را به هوا پرتاب کنید.

5ـ با متوقف شدن وزش باد، کار متوقف و با شروع آن کار را ادامه دهید.
6ـ تمام خرمن را به همین ترتیب بوجاری کنید.

7ـ هر از چند گاهی مرز بین دانه ها و کاه و کلش را با بیل جدا کنید. )از مخلوط شدن این دو توده پیشگیری کنید.(

چهارشاخ )بوجار(مخصوص بوجاری

باد دادن خرمن با توجه به جهت وزش باد

فعالیت

تحقیق کنید

فعالیت

دانه ها به علت سنگینی در جلو می افتند در حالی که باد، 
کاه و کلش را کمی دورتر قرار می دهد.

توجه 
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برداشت

8ـ با پایان یافتن بوجاری با چهارشاخ، دانه ها را با غربالی که قطر 
بوجاری  مورد  حبه  دانه های  قطر  از  بزرگ تر  کمی  آن،  روزنه های 
ریزتر عبور کرده،  اجزای  و  دانه  غربال  این  غربال کنید. در  است، 

کلش و اجزای درشت تر روی غربال باقی می مانند.
9ـ آنچه که در غربال باقی می ماند، روی کاه و کلش بریزید.

10ـ دانه ها را با غربالی که قطر روزنه های آن کمی کوچک تر از قطر 
دانه هاست، غربال کنید.

و  دیدن  هوا  برای  مناسبی  محل  در  را  غربال  روی  دانه های  11ـ 
کیسه گیری، پخش کنید.

12ـ کار را به درستی پایان دهید.
13ـ از یافته ها و عملکرد خود گزارشی تهیه کرده و ارائه کنید.

غربال کردن با غربال دارای روزنه درشت تر از دانه، 
برای جدا کردن کلش و اجزای بزرگ تر از دانه

غربال کردن با غربال دارای روزنه کوچک تر از 
دانه، برای جدا کردن کاه، بذور علف های هرز و 

اجزای ریزتر از دانه

بعد از غربال درشت و قبل از غربال ریزمحصول لوبیا در پایان بوجاری، شست شو و خشک کردن خرمن لوبیا قبل از غربال کردن

در منطقه شما حبوبات را به چه روش یا روش هایی بوجاری می کنند؟

در حقیقت هم دانه ها و هم کاه و کلش، محصول محسوب می شوند. دانه ها به عنوان محصول اصلی و کاه و کلش 
محصول فرعی نامیده می شود. کاه و کلش حبوبات ارزش غذایی باالیی دارند و خوراک مناسبی برای دام ها محسوب 
می گردد. قرارگرفتن بلندمدت محصول در برابر تابش خورشید یا حرارت آفتاب یا اینکه مرطوب شدن در اثر نزوالت 

جوی، باعث کاهش شدید کیفیت آن می شود. بنابراین بایستی بی درنگ اقدام به ساماندهی محصول نمود.

فعالیت

در این غربال، دانه در روی غربال باقی مانده و اجزای 
ریزتر، تخم علف های هرز و ... از آن عبور می کنند.

توجه 

تحقیق کنید
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ساماندهی محصوالت حبوبات
ابزار و وسایل مورد نیاز: کیسه یا گونی )ترجیحاً از جنس الیاف طبیعی(، 
بیل یا سرتاس، گونی های بزرگ نایلونی یا توری، ریسمان ضخیم و سوزن 

بزرگ )جوالدوز(
مراحل انجام کار:

1ـ آماده به کار شوید.
2ـ گونی های کوچک )25 ـ 20 کیلوگرمی( کنفی و ترجیحاً درشت بافت 

را انتخاب کنید.
3ـ دانه های تمیز و خشک را با بیل یا سرتاس داخل گونی ها بریزید.

4ـ با پر شدن گونی، با ریسمان و سوزن، در آن را محکم ببندید.
5ـ کیسه ها را تا زمان حمل در محل مناسبی با نظم و ترتیب خاصی بچینید.

6ـ کلش ها را در گونی بزرگ یا توری ها، پر کنید.
7ـ در بارگیری و حمل محصول مشارکت کنید.

نیازمندان  به  و صدقه  زکات  عنوان  به  را  از محصول  بخشی  و  باشید  8ـ شاکر خداوند 
اختصاص دهید.

9ـ برای فروش محصول اصلی و فرعی بازاریابی کنید.
10ـ زمین را به عنوان مادر تولید، رها نکرده بلکه از آن مراقبت کنید.

● در صورت وجود آب، یک بار زمین را آبیاری کنید.
● فرصت دهید تا در اثر آبیاری، علف های هرز رویش کنند.

)شخم  کنید  زیر خاک  را  آنها  هرز  علف های  رفتن  به گل  از  قبل   ●
بزنید(.

11ـ از یافته ها و عملکرد خود گزارشی تهیه و آماده ارائه نمایید.
انجام مکانیزه عملیات زراعی در سال آینده، تصمیم گیری و  ● برای 

برنامه ریزی کنید.

پرکردن محصول در گونی کنفی

بستن در گونی به وسیله نخ 
محکم و جوالدوز

با پهن کردن نایلون زیر کیسه ها، از نم کشیدن 
آنها جلوگیری می شود

محصول اصلی و فرعی باید به موقع و با وسایل در دسترس و با رعایت اصول ایمنی و 
ارگونومیکی به محل مناسب حمل گردند.

کاه و کلش به علت سبکی در کیسه های 
بزرگ بسته بندی می شوند.

فعالیت
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برداشت

آیات زیر را در قرآن بیابید و ضمن مطالعه و ترجمه آن و مشاوره با افراد آگاه به قرآن، در مورد پیام این 
آیات اندیشه کنید.

تدبر کنید

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

 شرایط عملکرد
)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...( مرحله کار ردیف

3
خرمن  و  کردن  خرمن  محل  انتخاب 
کردن محصولـ  هوادهی و خرمن کوبی 

بوجاری و کیسه گیری را انجام دهد.
محل اجرا: مزارع حبوبات 

تجهیزات: بیل، انواع چهارشاخ، غربال بوجاری، 
حبوبات، جوالدوز، چوب کوبش، دستگاه دوخت، 
زیرانداز،نخ،کیسه، لباس کار ، وسیله حمل محصول

مواد:  محصول برداشتی
منابع: تجربیات دیگران از جمله کارشناسان و 

خبرگان، رسانه ها از جمله اینترنت، نمونه فیلم ها یا 
مشاهدات، سفارشات هنرآموز

زمان: 30 دقیقه

عملیات 
تکمیلی پس 

از برداشت
52 خرمن کردن، هوادهی، خرمن کوبی، 

بوجاری و کیسه گیری را انجام دهد. قابل قبول

1 جمع آوری و عمل آوری محصول 
ناقص و غیرقابل قبول است

غیرقابل 
قبول

ارزشیابی 
نهایی
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شرح کار:
1ـ بررسی شاخص های رسیدگی و ارزیابی گیاه                               2ـ تعیین زمان برداشت

3ـانتخاب روش و ابزار                                                             4ـ درو
5ـ خرمن کردن                                                                     6ـ نگهداری خرمن

7ـ خرمن کوبی                                                                      8ـ بوجار
9ـ ساماندهی محصول

استاندارد عملکرد: 
محصول حبوبات را به صورت دستی با استفاده از داس، درو و خرمن کوبی نماید.

شاخص ها:
1ـ پایش مزرعه و ارزیابی گیاه: رنگ عمومی گیاه، تغییرات رنگ غالف، شکل غالف، نرمی یا سختی دانه و غالف، درصد رطوبت، شرایط محیطی، 

استانداردها
2ـ نمونه گیری و شمارش، تعیین درصد رسیدگی، محاسبه و مقایسه با جداول استاندارد، مشخص نمودن تایم دورۀ برداشت

3ـ برآورد سطح، توجه به روش کاشت و تیپ گیاه و درصد رسیدگی
4ـ انتخاب وسایل و نقطۀ شروع، ارتفاع برش، ردیف سازی، توده سازی

5ـ انتخاب محل، هموار کردن و تمیز کردن خرمنگاه، انتقال توده ها به خرمنگاه، چینش محصول مطابق استانداردها
6ـ هوادهی خرمن، مرتب سازی خرمن

7ـ انتخاب محل، هموار کردن و تمیز کردن و پهن کردن زیرانداز، انتقال محصول به روی زیرانداز، کوبش
8ـ انتخاب ابزار و زمان بوجاری، باددهی، جداسازی محصول از کاه و کلش، غربال کردن محصول

9ـ انتخاب کیسه و توری، پر کردن و دوخت کیسه ها و تورها، بارگیری صحیح و حمل و نقل

شرایط انجام کار: 
1ـ محل اجرا: مزرعۀ حبوبات

2ـ مواد: کیسه، تور، نخ دوخت کیسه، نخ جوالدوز، زیرانداز محصول
3ـ منابع: اطالعات و جداول و استانداردها

ـ زمان: 480 دقیقه

ابزار و تجهیزات: 
بیل، انواع چهارشاخ، داس، قداره، غربال بوجاری حبوبات، جوال دوز، چوب کوبش، دستگاه دوخت کیسه، پالت، لباس کار، خرمن کوب، ماشین های 

برداشت، یدک کش، تراکتور

معیار شایستگی: 

نمره هنرجو*حداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف
.................1اندازه گیری های شاخص های رسیدگی محصول1
.................2تعیین زمان برداشت2
.................1انتخاب روش و ابزار3
.................2انجام عملیات برداشت4
.................1عملیات تکمیلی پس از برداشت5

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
ایمنی و بهداشت: خود فرد. رعایت نکات  شایستگی های غیرفنی: تصمیم گیری، درستکاری/ 
ایمنی و بهداشتی درخصوص استفاده از وسایل، گرمازدگی و گزش جانوران/ نگرش:  وقت شناسی، 

سرعت عمل

2.................

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

ارزشیابی شایستگی برداشت دستی
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1ـ اکبرلو حسین و همکاران،  استاندارد شایستگی حرفۀ زراعت ، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی،  دفتر برنامه ریزی و تألیف 
کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کار دانش، 1392.

2ـ آریان پور عابدین و همکاران،  استاندارد ارزشیابی حرفۀ زراعت،  سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، دفتر برنامه ریزی و تألیف 
کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش، 1393.

3ـ آریان پورعابدین و همکاران،  برنامۀ درسی رشتۀ  امور زراعی،  سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، 
دفتر برنامه ریزی و تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش، 1394.

4ـ کوچکی عوض،  زراعت در مناطق خنک،  جهاد دانشگاهی مشهد،  1385.
ـ قادری رضا و همکاران،  اطلس رنگی آفات،  بیماری ها و علف های هرز حبوبات،  آموزش و ترویج کشاورزی، 1390.   5

6  ـ اکبرلو حسین و همکاران، تولید محصوالت زراعی ـ شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران، چاپ سیزدهم،1394.
7ـ  جعفریان یعقوب وهمکاران،  مراقبت های ویژۀ  داشت، شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران، 1394.

8  ـ  حاجی حسنی عباس و همکاران، زراعت و باغبانی عمومی،  شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران، 1394.
9ـ  مجنون حسینی ناصر، زراعت و تولید حبوبات، جهاد دانشگاهی،  1394.
10ـ  خواجه پور محمدرضا،  اصول و مبانی زراعت،  جهاد دانشگاهی،  1395.

11ـ  مقیمی نبی اله و همکاران،  تشخیص انواع خاک و اصالح آن، شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران، 1394.
12ـ  پایگاه اطالع رسانی جهاد کشاورزی،  مؤسسۀ  تحقیقات اصالح و تهیۀ نهال و بذر،  1395.

منابع
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استان: گلستان
سرکار خانم رقیه السادات حسینی

آقایان: حمیدرضا اکبری،  نوده رضاپناهی،  شاهپور یمرلی،  رضا حجگذار،  محمود قاضی،  ابوالفضل حسینی
استان:  بوشهر

آقایان:  عباس بناری، کامبیز ضیغم پور، علیرضا عباسی، داریوش حیدری، علیرضا شهسواری، سیاوش مالئی، 
غالمحسین خادم

استان: آذربایجان شرقی
آقایان: سیاوش شمسی،  جبراییل باقری،  علی شرقی، جواد فرج زاده، صادق یولقونی،  ابراهیم رضاییان

استان: کردستان
سرکار خانم شهال بهمنی،  سرکار خانم آرزو مهرمند

آقایان: نادر آذر کردار،  اسماعیل بابارشی، علی نوبخت،  ابراهیم عزیزی فخر
استان: خراسان رضوی

آقایان: سید علی آقامیری،  محمدحسن باقری، ابوالفضل رشیدی نیا، مسعود رضائی، سیدحسن صدری فر،  عباس 
یزدی

استان: خوزستان
آقایان: محسن رضانژاد،  جهان بخش گنجی،  علیرضا دارایی، خالد بیت سیاح، احمد حسنک فرد، فاضل طرفی، 

علیرضا قرباغی
استان: مازندران

آقای محمد حسین زاده
دبیرخانه امور زراعی و باغی:

آقایان: صمد عظیمی زینال، علی نیک فال، راهب فروتن

همکاران هنرآموز که در فرایند اعتبارسنجی این کتاب مشارکت داشته اند.


