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 یکارتک دانه

 

 5پودمان 

 

 خوردگي ساختمان خاك درهمه هاي مختلف کاشت، ميزان بون در روشهاي گوناگاستفاده از ماشين
کاشت، زمان مورد نياز جهت عمليات کاشت، انرژي و بذر مصرفي و در نهايت هزينه  گوناگون هايروش

هاي توصيه شده از طرف کارشناسان برآوردي از روش و ماشين. ايجاد شده در هر روش متفاوت است
 .بيشتر استهمۀ موارد در جهت سود 
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 5 یادگیری واحد

 کاری دانه تک
 

 دانید که می آیا

 

 گيرد؟مي قرار استفاده مورد خاصي محصول براي کاشت ماشين هر 
 زراعي گياهان بذر کاشت براي کارهانشا و کارهاغده وجيني، کارهايديفر :دننما کار دانه تک کاشت هايماشين 

 ونيگوناگ ادوات و وسايل از (کشت زير سطح)زمين ابعاد و مزرعه خاك خصوصيات محصول، نوع کاشت، روش به بسته

 کنند؟مي استفاده

 
 موازي خطوط روي يکديگر از يکنواخت فاصله با را (نشاء و غده دانه،) بذرها کار، دانه تک هايماشين انواع
 فراهم با و داده هشکا را مصرفي بذر مقدار دارد وجود روش اين به بذرکاري در که ترتيبي و نظم و دکارنمي

 داشت، عمليات انجام امکان براين عالوه شود،مي هم آب در جويي صرفه موجب نشتي روش به آبياري ساختن
 .شودمي فراهم نيز مکانيزه ادوات کمک به هرز هايعلف وجين و بوته پاي دادن خاك شکني، سله مانند

 

  عملکرد استاندارد

 مانجا را کاشت عمليات و کند تنظيم و سازيآماده زراعي، ياهگ کاشت ويالگ با متناسب را کاررديف ماشين
 .دهد
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 زراعی گیاهان ردیفی کاشت

 کاشت روش اين در تنها زيرا است. رديفي کاشت زراعي، گياهان کاشت هايروش ترينپيشرفته و بهترين از يکي
 و امالًک نيز هارديف روي در بذرها بين لهفاص شت،کا هايرديف بين فاصله بودن تنظيم قابل بر افزون که است

 وصيهت اندازه همان به سطح، واحد در بوته تعداد به توانمي بخوبي اساس براين باشد.مي تنظيم قابل دقت به
    يافت. دست شده

 را هرگياهي بنابراين است. اصولي و علمي کاشت يطشرا و عوامل شناخت ماشين، کاربرد از ترمهم ،زراعت در
 نجبر است. مناسب معتدل مناطق گرم فصول براي يا گرمسيري مناطق براي ذرت کاشت. تواننمي هرجايي رد

 يريردسس بسيار مناطق در را سرما به مقاوم ارقام هرچند يونجه .دارد کم پذيري نفوذ با خاك و فراوان آب به نياز
 چين تعداد باشد، فراوان آب و وبخ اكخ پذيري نفوذ ،ترگرم محيط هرچقدر اما کارندمي سيبري حوالي چون

 هترينب ،شودمي تشبيه گياهان شتر به که سورگوم خشک، و گرم مناطق براي بود. خواهد بيشتر آن عملکرد و
 فهصر به مقرون را آن که است اصول اين رعايت تنها که دارد مشخصي قواعد و اصول زراعت بنابراين است. گياه

  نمايد.مي بخش لذت حال عين در و
 و همنطق شرايط اب مناسب رقم و گياه نوع تعيين از پس

 به داماق بايستي محصول، توليد اقتصادي و فني ارزيابي
  .نمود مناسب يطاشر و زمان در شده توصيه گياه کاشت
 ،ذرت قبيل از گياهاني زراعت در رديفي روش به کاشت

 کلي رطوهب و آفتابگردان، پنبه، سويا، قند، چغندر ،لوبيا
 امانج شوند،مي گفته وجيني اصطالحاً  که گياهاني تمام

      .است شدني
 کارردیف با شده کشت مزرعه -1 شکل        

 
 ارندد فاصله يکديگر از کافي اندازه به که هاييرديف روي بر را بذرها که اندشده طراحي يشکل به کارهارديف

 فاصله اين .باشدمي مترسانتي 05 حداقل مکانيزه کاريرديف در کشت هايرديف بين فاصله .دهندمي قرار
 ا،هبوته پاي دهي خاك شکني، سله هرز، هايعلف وجين قبيل از داشت مکانيزه يا دستي عمليات انجام براي
 کاربرد .شودمي انجام ترآسان نيز محصول برداشت عمليات ،براين فزونا .باشدمي کافي غيره و آبياري ،کاريکود

 دقيق تنظيم درصورت مثال عنوان به ت.اس نموده کشاورزي کار راحتي به زيادي کمک رديفکار، هاياشينم
 .گرددمي حذف است، فرسا طاقت و بسيارسخت که مزرعه کردن تنک و واکاري عمليات کار،رديف هايماشين
 هايينماش کاربرد اساس اين رب ت.اس داشته توليد هزينه کاهش و عملکرد افزايش در سزاييهب نقش کاريرديف
 تهالب .است کرده پيدا ايران و جهان کشاورزي جامعه در را ارزشمندي جايگاه و يافته توسعه سرعت به کاررديف

 وچکک قطعات با مناطقي در ت.اس ترمنطقي و بيشتر ها،ماشين اين کاربرد وسيع، کشت زير سطح با مناطق در
 اهماشين اين از کارآمدتري و بيشتر استفاده اراضي، سازييکپارچه با ران،اي ما کشور مانند مالکي خرده يا

 .آورد عملبه توانمي
 



 122 

  کارهاردیف نواع

  از: عبارتند هاکاررديف انواع

 کار دانه تک 

 کارها غده 

 کارها قلمه 

 نشاکارها  

 
 
 
 

 کار( کود بخش حذف کار)با دانه تک پنوماتیکی کار ردیف -2 شکل

 
 و دبن دنباله ،گردان خود خودکار، نيمه خودکار، تمام پنوماتيکي، مکانيکي، انواع به کارها رديف ناي از هريک

 باشند.مي بندي تقسيم قابل رديف چند يا يک
 قسيمت مکانيکي و پنوماتيکي نوع دو به موزع صفحه به مخزن از بذر انتقال چگونگي اساس بر کارها نۀداتک
 يک داراي کارنده واحد هر ت.اس واحدکارنده چند شامل کار دانه تک کاررديف ،کلي ساختار نظر از د.شونمي

 ارک که اندناميده موزع را صفحه دليل اين به د.شومي منتقل موزع صفحه روي به آن از بذر که بوده بذر مخزن
 قطر يا اندازه صفحه هر در د.دار قرار سلول نام به هاييسوراخ صفحه اين پيرامون در د.دهمي انجام را بذر توزيع
 کي سلولي هر در .کندمي تغيير صفحه مختلف هاياندازه با بذرهايي براي ت.اس يکسان آنها فاصله و هاسلول
 و زنجير توسط آن نيروي انتقال و (گرد زمين) کارنده چرخ حرکت اثر در موزع صفحه د.گيرمي قرار بذر عدد
 واقع بذر خروجي موزع، صفحه دوراني حرکت مسير از اينقطه در .آيدمي در حرکت به مختلف هايدنده چرخ
 داخل به و شده خارج آن از سلول، آن داخل بذر نقطه، اين به موزع هايسلول از هريک رسيدن با ت.اس شده
 ينبنابرا .درسمي شياربازکن توسط شده باز شيار به سقوط لوله ديگر انتهاي د.افتامي سقوط لوله نام به ايلوله
 نتقلم افقي موزع صفحه روي به مکانيکي صورت به بذرها مکانيکي، انواع در د.گيرمي قرار کاشت شيار در بذر
 مکيده عمودي موزع هايسلول داخل به بذرها مکش، نيروي اثر در پنوماتيکي، انواع در کهحالي در شوندمي
  د.شونمي

 کستهش يا خرد امکان ماشين نوع اين در زيرا است. شده پرداخته تربيش پنوماتيکي کاررديف به کتاب ناي در
  است. توسعه به رو و بوده تربيش کارنده نوع اين رواج ديگر سوي از و ندارد وجود بذر شدن

 کار: دانه تک پنوماتیکی کارردیف

 صورتهب مخزن داخل يبذرها از هريک باشد.مي مکش نيروي براساس مخزن از بذر انتقال کارهارديف اين در
 قرار کاشت شيار داخل در قبلي دانه از شده تنظيم فاصله با و شده منتقل کاشت محل به ايدانه تک يا منفرد

  گيرد.مي
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 اشتک قابل ماشين نوع اين با يونجه و کنجد مانند دانه ريز تا ...و  لوبيا انواع ،ذرت مانند دانه درشت گياهان بذر
 يتقابل کارهارديف ندارد. وجود انتقال فرايند در بذر شدن خرد يا کستنش براي نگراني کهآن ضمن باشد.مي

  نمود. کشت پشته يک روي را رديف چند نتوامي انواع از برخي در دارند. را جوي داخل يا پشته روي در کاشت
 

 
 پشته روی دوخط کار دانه تک پنوماتیکی کار ردیف -1 شکل

 

 
 پشته روی خط یک کار هدان تک پنوماتیکی کار ردیف- 4 شکل

 

 دارد. بستگي قهمنط شرايط و زارع هدف به بلکه ندارد بستگي ماشين نوع به شيار داخل يا پشته روي کاشت
 ليهاو مراحل در آب کمبود گياه، استقرار و زني جوانه اوايل در شديد نسبتاً  باد داراي مناطق و شور لب اراضي در
 ار کاشت ساز، شيار هايلچهبي يا فاروئر محل جابجايي جمله از تغييراتي انجام با زارع که شودمي موجب ... و

 .دهدمي انجام مسطح صورتهب را کاشت هاساز شيار حذف با نيز گاهي دهد. انجام شيار داخل
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 )الف(

 
 )ب(

 شیار درون صورتهب ذرت کاشت(ب پشته روی خطه دو کارردیف با چغندر کشت(الف– 5 شکل
 
 

 توسعه حال در روش اين هم خشک مناطق آبي زراعت در امروزه .باشدمي رايج ديم زراعت در شيار اخلد کاشت
 اهداف از يکي زراعي آب از حداکثري و بهينه استفاده ،آب بودن محدود لحاظ به مناطق اين در است. ترويج و

 و هبود آفتاب تابش و باد شوز معرض در کمتر جوي، در گرفته قرار آبياري يا باران آب باشد.مي کشاورزان
 کاشت رد هاپشته سطح به نم رساندن براي ديگر سوي از دارد. بيشتري ماندگاري و شده تبخير کمتر بنابراين

 لباغ مدت اين نمود. بيشتر را آبياري مدت طول بايستي آب، خاك مرحله در نشتي، آبياري روش و پشته روي
 محدودتر کاشت زير سطح و بيشتر آب رفت هدر ترتيب اين به .کشدمي طول ساعت 05 تا گاهي و ساعت 7-6

 هب و کرده ستفادها آبياري آب مقدار کمترين از جويچه يا شيار درون در هشد کاشته بذر کهحالي در گردد.مي
 شترينبي باشد، شور ايمنطقه خاك يا آب که وقتي شد، فتهگ ترپيش چنانچه براين افزون زند.مي جوانه راحتي

 بينند.مي ار خسارت بيشترين پشته روي هانگيا بنابراين باشدمي پشته( قله ويژه )به پشته روي در نمک جمعت
 است. ممکن حد کمترين جوي داخل گياهان براي شوري خطر کهحالي در
 

 
 بود؟ خواهد توجه قابل بيشتر شرايطي چه در معايب اين دارد؟ معايبي چه جوي داخل کشت  بیندیشید
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 کودکار بدون پنوماتیکی کارردیف ساختمان

 

 
 

 دستگاه جلو از کودکار بدون پنوماتیکی کارردیف انساختم -6 شکل

 
 

 
 

  دستگاه عقب از کودکار بدون پنوماتیکی کارردیف ساختمان -7 شکل

 نشانگر

 نقاط اتصال به تراکتور
 محور تواندهی

 شاسی

 بیلچه چهارشاخ گاردان

 های مکش هوالوله فن مکنده هوا

 مخزن

 های زمین گردچرخ اهرم تنظیم چرخ فشاردهنده های فشاردهنده بذرچرخ
 چرخ تنظیم عمق
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 دستگاه پهلوی از ارکودک بدون پنوماتیکی کارردیف ساختمان -8 شکل

 

 

  

 کارکود با پنوماتیک یک ساختمان -11 شکل دنده جعبه -1 شکل

 
  

 اهرم تنظیم برس جداکننده بذر

 یر واحد کارندهگفنر ضربه پوشاننده بذر

 گاهتکیه
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 کارردیف اجزای شناسایی  الیتفع
 ار،کرديف ماشين تنظيف، پارچه فيلم(، عکس، نوشتاري، مشاهدات) ثبت امکانات :نیاز مورد امکانات و مواد ابزار،
 اوليه هايکمک جعبه فردي، ايمني تجهيزات ر،کا مناسب باسل ساز، دست و خورده برش اجزاي يا ماکت

 کار: انجام مراحل
 بپوشيد. کار مناسب لباس -0
 شويد. وارد کار،رديف ماشين نگهداري محل به رآموزهن همراه -2
 کنند. مشاهده را بررسي مورد جزء هر دنبتوان همگان که شويد مستقر ماشين پيرامون ترتيبي به -3
 کنيد. پرسش خود هنرآموز از آن عملکرد و ساختار مورد در و دهدا قرار بررسي مورد دقت به ار جزء هر -4
 کنيد. تهيه فيلم يا عکس آن مورد در و کرده جدا کل از را جزء امکان حد تا -0
 يندب مي بآسي جزء اين شرايطي يا حالت چه در بپرسيد ديگر عبارت به کنيد. جو و پرس را جزء شناسي آسيب -6

 د؟کن مي بروز ماشين عملکرد در تغييراتي يا مشکالت چه ديدگي آسيب اثر در ؟چيست ديدگي آسيب نشانه
 کنيد. بازيابي دستگاه روي را است شده داده نشان تصاوير در که اجزايي کنيد. يابي مصداق -7
 احدو در متفاوت ساختمان با ديگري رديفکار هاي دستگاه اگر يعني دهيد. تعميم و گسترش را خود هاي يافته -8

 نماييد. تحليل را آن تشابه و تفاوت وجوه و نموده مقايسه ماشين اين با دارد، وجود منطقه يا آموزشي
 نماييد. ارايه آماده و کرده تهيه گزارشي خود هاي يافته و مشاهدات هنرآموز، توضيحات از -9

 

 

 

 ار:کردیف ماشین نمودن کار به آماده و سالمت بررسی
 راينبناب است برخوردار خاصي حساسيت و ظرافت از آن ترکيبي و پنوماتيکي انواع ويژه به کار رديف ماشين

 کاربرد مزيت و ماشين عملکرد تواند مي جزيي اشکال يا تغيير هرگونه گردد. کار به آماده و تنظيم دقت به بايد
   نمايد. زيان دچار را کشاورز و نموده تضعيف شدت به را آن
 

 پنوماتیکی کارردیف ماشین نمودن کار به آماده  فعالیت
 ارکرديف ماشين تنظيف، پارچه فيلم(، عکس، نوشتاري، مشاهدات) ثبت امکانات نیاز: مورد امکانات و مواد ابزار،

 هچدفتر حسب بر هاکننده روان انواع اوليه، هايکمک جعبه فردي، ايمني تجهيزات کار، مناسب لباس پنوماتيکي،
 دفترچه معمول، يدکي لوازم روغندان، عمومي، مکانيک ابزار جعبه قيف، پمپ، گريس نگهداري، و سرويس راهنماي
 .ماشين نگهداري و سرويس راهنماي
 کار: انجام مراحل

 بپوشيد. کار مناسب لباس -0
 شويد. وارد کاررديف ماشين نگهداري محل به هنرآموز همراه -2
 کنيد. خارج آن از را خارجي جسم نوع هر و کرده بررسي را کود و بذر مخازن يا مخزن -3
 کنيد. تميز خوبي به را مخازن -4
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 کارردیف ماشین کردن تمیز و شستشو -11 شکل

 يا تعويض را آن روغن دستگاه، راهنماي دفترچه و هنرآموز نظر برحسب و کرده وارسي را دنده جعبه مخزن روغن -0
 کنيد. پر
 کنيد. مشخص را دستگاه خورهايگريس دستگاه، راهنماي دفترچه مطالعه با -6
 .نماييد تميز را هاخور گريس سر تنظيف دستمال با -7
 نماييد. کاريگريس را اهخور گريس تمام -8
  نماييد. تميز را هاخورگريس اطراف به شده ماليده و اضافي گريس -9

  کنيد. کاريروغن خوبي به را ونير انتقال هايتوپي و هازنجيره -05
 نماييد. تنظيم را هاچرخ باد -00

 

 
 کارردیف ماشین خورهای گریس تمام کاریگریس -12 شکل
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 دفترچه در که مقداری به هاتنظیم باد چرخ -11 شکل

 است شده نوشته ماشین راهنمایی
 کارردیفهای انتقال نیرو کاری زنجیره و توپیروغن -14شکل 

 

 

 

 

 

 نماييد. کشي آچار و کرده بررسي را اتصال نقاط تمامي -02
 را ديده آسيب و فرسوده انواع ،کرده بررسي را ها لوله باشد. شده پارگي دچار است ممکن هوا مکش هايلوله -03

 نماييد. تعويض
 .نماييد سفت نياز درصورت و کرده کنترل را هابست تمام باشند، شده لق يا شل تاس ممکن هالوله بست -04
 نماييد. گزارش خود موزآهنر به را دستگاه ساختمان در اشکال هرگونه -00
 .نماييد ارايه آماده و کرده تهيه گزارشي خود هاييافته و مشاهدات هنرآموز، توضيحات از -06

 

 

 

 ایمرحله ارزشیابی

 کار حلمرا ردیف
 مواد، )ابزار، عملکرد شرایط

 ...( و مکان تجهیزات،
 ممکن نتایج

 ها/داوری/ )شاخص استاندارد
 دهی( نمره 

 نمره

0 
 سازيآماده
 دانه تک ماشين

 کار

 نواعا پنوماتيکي، کاررديف ماشين
 دفترچه حسب بر هاکنندهروان

 نگهداري، و سرويس راهنماي
 ابزار جعبه قيف، پمپ، گريس

 لوازم روغندان، عمومي، مکانيک
 راهنماي دفترچه معمول، يدکي

 ماشين نگهداري و سرويس

باالتر از سطح 
 انتظار

 سالمت بررسي کارنده، ماشين اجزاي معرفي

 رايب مشکل ايجاد شرايط تحليل و کار رديف

 جزء هر

3 

 در سطح انتظار
 سالمت بررسي کارنده، ماشين اجزاي معرفي

 کار رديف
2 

ح سطتر از پايين
 انتظار

 0 کارنده سازي آماده عدم

  

 

. شود( نوشته میPSIمعموالً میزان فشار باد مورد نیاز بر روی الستیک بر حسب ) 
 برای اطمینان بیشتر به دفترچه راهنما دستگاه مراجعه کنید.
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  تراکتور به کارردیف ماشین اتصال  فعالیت
 پارچه ار،کرديف مشخصات با متناسب تراکتور پنوماتيکي، کار بذر ماشين :نیاز مورد امکانات و مواد ،وسایل ابزار،

 جعبه م،فيل و عکس تهيه و نوشتاري امکانات فردي، بهداشتي و ايمني تجهيزات کار، مناسب کفش و لباس تنظيف،
 .معمول يدکي لوازم و ها پين اوليه، هايکمک

 کار: انجام مراحل
 شويد. وارد هنرستان کشاوزي هايماشين نگهداري واحد به هنرآموز همراه و پوشيده کار مناسب لباس -0
 نماييد. کار به آماده و بررسي را آن سالمت گرفته، تحويل تراکتور دستگاه يک -2
 نماييد. هدايت رديفکار، ماشين نگهداري محل به و کرده روشن را تراکتور فني و ايمني اصول رعايت با -3
 قاطن با بند دنباله ماشين اتصال نقاط دادن مطابقت از پس د،يا آموخته سوار يها نيماش اتصال در که گونههمان -4

 دهاپي آن از دستي ترمز کشيدن و خالص وضعيت در دنده اهرم نددارقرا با و کرده خاموش را تراکتور تراکتور، اتصال
 شويد.مي
 نماييد، قفل را آنها ها،پين دادن قرار با و کرده متصل را راست سمت يبازو آنگاه ،چپ سمت يبازو ابتدا -0
 شويد. مطمئن آن ضامن شدن قفل از و کرده متصل را گاردان هچهارشاخ -6
 .دينما قفل را آن مربوطه پين زدن جا ضمن و کرده متصل را وسط يبازو -7

 

 

  

 تراکتور به سوار ماشین نصب مراحل بر مروری -15 شکل

 

 

1 2 

1 4 
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 کارردیف ماشین اولیه تنظیم

 بنابراين ست.ا سنگيني نسبتاً ماشين کار، بذر و کود مرکب انواع ويژه به پنوماتيکي رديفه چند کاررديف ماشين
 عرضي طولي، نظر از بايستي مزرعه سمت به حرکت بذرو و کود کرده پر از پيش يا جابجايي قبل و اتصال از پس

 .ايدآموخته ترپيش را تنظيمات گونه اين گردد. متنظي تعادلي و
 

  .نماييد تنظيم تعادلي و عرضي طولي، نظر از را آن تراکتور به کاررديف ماشين اتصال از پس  فعالیت

 
 

 خاطر به
 بیاورید

 نکرد فتس با دستگاه تعادل تنظيم و شودمي انجام وسط بازوي توسط طولي تراز و تحتاني بازوهاي توسط عرضي تراز 
 گيرد.مي صورت بازوها، مهار زنجيرهاي

 

 
 باشد اندازه یک به باید مترسانتی حسب بر زمین سطح تا انتهایی چرخ دوتا فاصله - 16 شکل

 هاشیارساز عمل عمق تنظیم

 از کاشت مورد محصول نوع شده، سازيمادهآ خاك يا بستر خاك عمق زمين، سازيآماده شرايط به توجه با
 در معمول طورهب بود. خواهد متفاوت هاپشته ارتفاع يا شيارها عمق ... و خاکدهي به نياز و کاشت عمق جنبه

 کي به نياز که گياهاني ويژهبه و وجيني گياهان کاشت
 شيار عمل عمق دارند، بوته ايپ خاکدهي نوبت چند يا

 در .شودمي بيشتر خاکدهي، با تدريجهب و کم ابتدا هاساز
 هايبيلچه که يمحور طول کار،رديف هايماشين

 کردن بلند و کوتاه قابل ت،اس متصل آن به شيارساز
 ثابت شياري در پيچ عدد دو وسطت محور اين باشد.مي
 هابيلچه عمل عمق پيچ، دو اين کردن شل با گردد.مي

 سازهای تنظیم عمق شیارپیچ -17شکل  گردد.مي تنظيم را

تنظیم عمق های پیچ
 عمل شیارسازها
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 کارردیف ماشین در شیارساز کار قعم تنظیم  فعالیت
 زيورخاك مزرعه ،مناسب تراکتور به متصل پنوماتيکي بذرکار ماشين :نیاز مورد مکانات ا و مواد وسایل، ابزار،
 عکس هيهت و ارينوشت امکانات فردي، بهداشتي و ايمني تجهيزات کار، مناسب کفش و لباس متر، تنظيف، پارچه شده،

 اوليه. هايکمک جعبه فيلم، و
 کار: انجام مراحل

 بگيريد. تحويل شده ورزي خاك زمين ورودي در را بذرکار حامل تراکتور -0
 .شويد مستقر مناسبي محل در و شده مزرعه وارد -2
 کنيد. محکم را هاپيچ سپس دهيد. باال آنها انتها تا و کرده باز را بيلچه محور دارنده نگه هايپيچ -3
 دهيد. انجام شيارساز واحدهاي تمام در را عمل اين -4
 متر با را شده ايجاد شيارهاي عمق و کنيد متوقف پيشروي، کمي از پس و گرفته بکار را ماشين وضيعت اين در -0

 نماييد. گيرياندازه
 بياوريد پايين مترسانتي 05 مقدار به را بيلچه نگهدارندۀ محور کرده، باز را شيارساز واحدهاي تمام هايپيچ ديگر بار -6
  نماييد. سفت را هاپيچ سپس و
 گردد. مترسانتي 25 حدود هاپشته ارتفاع که کنيد تنظيم ترتيبي به را شيارساز عمل عمق کار، به تسلط از پس -7

 

 

 

 کاشت عمق

 تگيبس کاشت روش و خاك نوع ،کاشت زمان بذر، اندازه بذر، نوع به کاشت عمق ايد فراگرفته تر پيش چنانکه
 براي ازندهس کارخانه گردد. تنظيم و يافته ريتغي دستگاه بذر کاشت عمق بايستي ،هامتغير اين با متناسب رد.دا

 راحتي به کاشت عمق اهرم اين باچرخاندن .است داده قرار ماشين در را داري دسته اهرم کار، سادگي و آساني
  اشد.بمي گيرياندازه قابل اهرم مجاور نشانگر طتوس و تنظيم قابل

 

 
 کاشت عمق تنظیم -18 شکل

 

 اهرم تنظیم عمق

 تنظیم عمق نشانگر
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 شیارکاشت( )عمق کاشت عمق تنظیم  فعالیت
 ارچهپ شده، ورزيخاك مزرعه ،تراکتور به متصل پنوماتيکي کاربذر ماشين نیاز: مورد امکانات و مواد وسایل، ابزار،

 يلم،ف و عکس تهيه و ريانوشت امکانات فردي، بهداشتي و ايمني تجهيزات کار، مناسب کفش و لباس متر، تنظيف،
 .اوليه هايکمک جعبه

 کار: انجام مراحل
 بگيريد. تحويل شده ورزيخاك زمين ورودي در را کاربذر حامل تراکتور -0
 شويد. مستقر مناسبي محل در و شده مزرعه وارد فني، و ايمني نکات رعايت با -2
 گيرد. قرار دلخواه عدد روي رنشانگ تا بچرخانيد را کاشت شيار عمل عمق تنظيم اهرم دسته -3
 با را دهش ايجاد کاشت شيارهاي عمق و کرده متوقف را تراکتور پيشروي، کمي از پس و کنيد حرکت تنظيم، اين با -4

 نماييد. گيرياندازه متر
 ينب رابطۀ تيبتر اين به نماييد. گيرياندازه را عمل عمق دوباره و وردهآ پايين يا باال را آن اهرم، دسته چرخاندن با -0

 دهيد. قرار عمل مالك و درك را شيار عمق و نشانگر
 گردد. مترسانتي 0 حدود کاشت عمق که کنيد تنظيم ترتيبي به را کاشت شيار عمق کار، به تسلط از پس -6

 

 

 

 بذر جداکننده برس تنظیم

 ناي کارند.مي دانه يک کاشت حيهنا هر در که شوندمي تلقي مطلوب و دقيق کارندۀ نظر اين از هاکار دانهتک
 هايلولس توسط بذر عدد يک از بيش اگر باشد.مي پنوماتيکي کارنده دستگاه در يبرس تعبيه از ناشي ويژگي
 کار و ساز اين گردد.مي بر مخزن کف به و شده جدا موزع صفحه از برس اين توسط شود برداشته موزع صفحه
 فاصله اين مقدار باشد. شده تنظيم موزع صفحه با برس فاصله که دکر خواهد عمل دقت و درستي به زماني

  است. تنظيم قابل و متفاوت کاشت مورد بذر اندازه برحسب
 خواهد وجود بذر ريزش عدم گاهي يا بذر دو از بيش ريزش احتمال نشود، انجام بخوبي تنظيم اين هچنانچ
 خواهد يواکار و تنک تعمليا انجام به مجبور زکشاور مطلوب تراکم نشدن حاصل ضمن شرايط اين در .داشت

  شد.

 
  شودمی کمتر موزع صفحه تا برس فاصله گیرد قرار باالتری عدد در فوق اهرم هرچه - 11 شکل

 اهرم تنظیم برس
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 بازکن شیار تنظیم

 کنيم.مي زياد يا کم را بازکن شيار نفوذ عمق بذر، نوع و خاك بندي دانه شکل به باتوجه
 

 
 ربازکنشیا تنظیم- 21شکل

 بذر دهنده فشار های چرخ تنظیم
 شما باشد.مي خاك ذرات با هابذر درست ارتباط يا اتصال ها،بذر زني جوانه و آب جذب در وفقيتم عوامل از

 اربرقر را اتصال و ارتباط اين نشا اطراف يا بذر روي دست فشار با کاريدمي دست با را نشايي يا بذر وقتي
 فشار چرخ يا پِرس چرخ نام به چرخي دادن قرار با و کرده توجه مهم امر اين به هم کاربذر سازنده نماييد.مي

 خاك ذرات و ترخشک خاك ريزتر، هابذر هرچقدر است. کرده أمينت را فشار اين واحدکارنده، دنباله در دهنده
  است. نياز مورد بيشتري فشار مقدار شد،با ترتدرش

 
  بذر دهنده فشار های چرخ تنظیم  فعالیت

 رزيوخاك مزرعه مناسب، تراکتور به متصل پنوماتيکي کاررديف ماشين نیاز: مورد امکانات و مواد وسایل، ابزار،
 کار. مناسب کفش و لباس شده،

 :مراحل انجام کار
 کنيد. ارزيابي را ..(.خاك، رطوبت خاك، بافت بذر، )اندازه شرايط -0
  برسانيد. زهنرآمو تأييد به را خود ارزيابي نتيجه -2
 کنيد. شل را (A) مشتي پيچ -3
 يا کم ،0 بند به توجه با را چرخ فشار ساعت،ميزان هاي-عقربه جهت خالف يا جهت در (B) محور چرخاندن با -4

 کنيد. زياد
  کنيد. سفت را (A) پيچ دوباره مناسب، فشار تأمين با -0

 

 

 

با شل کردن پیچ، 
شیار بازکن را به 
صورت عمودی 
باال و پایین کرده 
و مجددًا سفت 

 کنیم.می
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 اين اندازه گيرد.مي صورت موزع صفحه روي شده تعبيه ايهروزنه راه از سقوط، لوله به مخزن از بذر عبور
 هاياندازه با مختلف بذرهاي کاشت براي است. ثابت موزع حهصف هر در گويند،مي هم سلول آن به که هاروزنه

 حهصف داراي يکسان اندازه با هابذر از گروه هر ديگر عبارت به د.ياب تغيير موزع صفحه که است الزم متفاوت،
 ن،آ تعويض و مناسب موزع انتخاب در بايستي کاشت، هايماشين کاربران بنابراين، باشند.مي خود خاص وزعم

  باشند. داشته خوبي بسيار مهارت
 

 
 دهنده فشار چرخ تنظیم- 21 کلش

 
 آن تعویض و موزع انتخاب  فعالیت

 حاتصف بست عمومي، مکانيک ابزار عبهج ،پنوماتيکي کاررديف ماشين :نیاز مورد امکانات و مواد وسایل، ابزار،
 .کپنوماتي کاررديف دستگاه راهنماي دفترچه نوشتاري، امکانات کار، مناسب دستکش و کفش لباس، پنوماتيک،

 :مراحل انجام کار
 کنيد. تعيين هنرآموز نظر با را کاشت مورد بذر نوع -0
 برسانيد. خود هنرآموز ييدتا به و کرده انتخاب را مناسب موزع صفحه موزع، هايصفحه بين از -2
 نماييد. بازشناسي را موزع صفحه گرفتن قرار محل رديفکار، ساختمان در -3
 کنيد. خارج (0 قسمت) 22 شکل همانند را موزع صفحه پوش در دارنده نگه فنر -4
  کنيد. باز (2قسمت) 22 شکل همانند را موزع درپوش نگهدارنده پيچ -0
 .(3قسمت 22 شکل) اييدنم خارج خود محل از را قبلي موزع صفحه -6
 کنيد. جايگزين را جديد موزع حهصف (4 قسمت) 22 شکل طبق -7
 کنيد. تنظيم را کار گزارش خود هاييافته و مشاهدات هنرآموز، وضيحاتت از -8

 

 

  

B 

A 
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 موزع تعویض -22شکل

 

 :کاشت الگوی و سطح واحد در بذر مقدار

 ،تکاش از هدف ،بوته حجم دارد. بستگي مختلفي عوامل به سطح واحد در بذر قدارم ايدآموخته ترپيش چنانکه
 باشند.مي سطح واحد در بذر کاشت مقدار رد ثرؤم عوامل ترينمهم از کاشت روش خاك، حاصلخيزي يا انتو
 گردد.مي تعيين بوته مطلوب تراکم عوامل اين اساس بر

 الگوي زا استفاده در خبره کشاورزان شد.بامي استفاده قابل مشخص تراکم يک يبرا کاشت، از مختلفي الگوهاي
 هک مناسب الگوي زيرا گيرندمي راهنمايي منطقه کشاورزي روجينم از خود تجربيات بر افزون کاشت مناسب

 ،محصول کيفيت عملکرد، در سزاييهب نقش شود،مي مشخص هارديف روي هابوته فاصله و رديف فاصله آن در
 دارد. ... و برداشت و داشت عمليات انجام ادگيس کمکي، انرژي و طبيعي نهاده از مناسب استفاده

 اساسبر کاشت الگوي انتخاب از پس باشد. دست در کاشت الگوي که است الزم کاشت هايماشين از استفاده در
 فاصله و کاشت هايرديف فاصله که ترتيبي به نمايند.مي کاشت ماشين تنظيم به قداما زراعت، کارشناسان نظر
 باشد. شده توصيه الگوي برابر رديف روي رهابذ

 کارنده ماشین از بذر خروجی مقدار در ثرمؤ عوامل

 موزع صفحه ديسک -0
 ذرب تعداد خروج قابليت باشد بيشتر موزع هايسلول تعداد هرچه

 يابد.مي کاهش بذرها فاصله و شودمي بيشتر دستگاه از
 
 

 موزع صفحه دیسک - 21 شکل

1 2 

1 4
1 

 صفحه

 های موزعسلول
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 نيرو انتقال هايدنده چرخ -2
  (C) دندهجعبه به ( Dگرد) زمين چرخ از نيرو انتقال

 
 
 
 
 

 نیرو انتقال چرخ- 24 شکل

  دنده جعبه در موجود هايدنده چرخ وضعيت در تغيير -3
 جدول مطابق دستگاه در استفاده مورد موزع صفحه و (D) و (C) هايدنده چرخ به توجه با و باال شکل مطابق
 .شودمي اقدام دنده جعبه هايدنده چرخ روي بر زنجير وضعيت ييرتغ به نسبت

 

 

 رنگ سبز ستون از دنده جعبه وضعیت در تغییر جهتسلولی در دستگاه باال  26صفحه موزع  از استفاده دلیل هب 
 شود.می استفاده

 

 
 ها دنده چرخ وضعیت در تغییر- 25 شکل
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 شده توصیه کاشت الگوی ربراب پنوماتیکی کارردیف تنظیم  فعالیت
 مکانيک ابزار جعبه مناسب، تراکتور به متصل پنوماتيکي کاررديف ماشين نیاز: مورد امکانات و مواد وسایل، ابزار،

 روغن. و روغندان پنوماتيک، بذرکار راهنماي دفترچۀ فردي، ايمني تجهيزات کار،لباس عمومي،
 مراحل انجام کار:

 ....(فردي و  ايمني تجهيزات کار، مناسب کفش و لباس استفاده ها، نيازمندي )تامين شويد کارهب آماده -0
 بگيريد. خود موزهنرآ از ها(رديف روي هابوته فاصله رديف، فاصله ها، شيار عمق کاشت، )عمق مناسب الگوي -2
  کنيد. تنظيم الگو برابر را هاواحد و کرده شل تيرافزار)تولبار( روي در را کارنده هايواحد دارندهنگه هايپيچ -3

 باشند. متقارن تراکتور طولي محور به نسب واحد نهايت در که کنيد جابجا را واحدها ترتيبي به :کنيد دقت
 کنيد. سفت را مربوطه هايپيچ کارنده، واحدهاي تقارن رعايت و تنظيم از پس -4
 .( 72 -02 -36 -26 -25 کنيد) مشخص ار آن هايسلول تعداد و بررسي را استفاده دمور موزع صفحه -0
  کنيد. تعيين و شمارش را (C) دنده جعبه به (D) گرد زمين يا محرك چرخ از نيرو انتقال هايدنده چرخ وضعيت -6
 .ديکن نييتع و شمارش را ( A-B) گيربکس يا دنده جعبه در روين انتقال يهادنده چرخ تيوضع -7
 بپرسيد. خود هنرآموز از هارديف روي در بوته فاصله -8
 صيهتو الگوي برابر بوته بين فاصله تا دهيد تغيير نحوي به را متغيرها ،20 شکل جدول و باال اطالعات به توجه با -9

 باشد. شده

 

 

 

 26موزع  و 21-17 برابر ( A-B) و 16 -21 برابر ( C-D) وقتی رنگ سبز ستون گرفتن نظر در و جدول مشاهده با 
 را بوته فاصله موزع صفحه همان با بخواهیم اگر شد.متر خواهدسانتی 8 هاها در روی ردیفشد، فاصله بوتهسلولی با

 روی به ( Bفعلی) ایدنده 17م، باید زنجیر را از چرخ برسانی متر(سانتی 1/1ترعبارت دقیقه)ب مترسانتی11 حدود به
 دهیم. انتقال ایدنده 21

 
 پرسش
 کالسی

 دست 4/05 تا 3/05 محدوده در بوته کاشت فاصله به ها،دنده چرخ در تغيير بدون توانمي اييهروش چه به -0 
  يافت؟

  نمود؟ کشت متر،سانتي 0/00 ،0/03 ،0/00 ،0/8 فاصله به را بذرها توانمي چگونه ثابت موزع يک با -2
  

 

 کود کاشت

 چه پاشي کود است. کاريدکو همان يا دکو کاشتن روش کشاورزي، در کود مصرف هايروش بهترين از يکي
 روش اين در کود عمقي و سطحي توزيع اما است سريع و ساده هرچند ماشيني، صورتهب چه و دستي صورتهب

 کود، شيبخ اثر بودن پايين ضمن و رفته هدر مصرفي کود از بزرگي بخش اساس براين باشد.مي نامناسب بسيار
 گردد.مي زيست محيط آلودگي و کشاورز انزي موجب

 به رساندن آسيب بدون که محلي گيرد.مي قرار دلخواه محل در دقيق طورهب مصرفي کود ،کودکاري روش در
 ارندهک در و تعيين مهندسي و فني محاسبات با محل اين باشد.مي استفاده قابل خوبيهب رسته، نو گياه و بذر

 از روش اين در بود. خواهد کمتر کود رفت هدر و بيشتر کودکاري روش کارآيي بنابراين است. شده تنظيم
 در عناصر از هريک نسبت که است بديهي است. کامل کود يا مرکب کود مصرف ،وضعيت ترينبه ،کود مصرف

 د.شومي تعيين کاشت مورد گياه کودينياز و خاك آزمايش براساس آنها مصرف و است متفاوت هاکود نوع اين
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  دارد؟ مزيتي چه کودها، اين از هريک جداگانه مصرف به نسبت NPK نندما کودکامل مصرف  بیندیشید

 
 

 کود مصرف مقدار
 صادياقت خسارت ضمن ،باشد شده توصيه حد از بيشتر اگر باشد.مي مهم بسيار سطح واحد در کود رفمص ميزان

 در دارد. وجود ولمحص آلودگي احتمال همچنين و سوزي گياه زيست، محيط آلودگي کود، خريد به مربوطه
 حد از کمتر کود مصرف اگر مضاعف. خسارت دچار هم و شد خواهد طبيعت شرمنده هم کشاورز حالت اين

 يافت. خواهد کاهش نسبت همان به محصول عملکرد ازير کرد خواهد ضرر کشاورز بازهم باشد هم شده توصيه
 هب بايد امروزه که روشي باشد.مي کود فمصر کاهش و خاك آلي ماده افزايش بر سعي تمام نوين کشاورزي در

 دهيم. قرار خود عمليات الگوي و کرده رعايت را آن دقت
 

 کارکود از کود خروجی میزان تنظیم وشر
 کود تنظيم پيچ چرخش با 20 شکل مطابق  است. شده داده قرار تنظيمي پيچ مخزن، از کود خروجي درمجاور

 و کم سطح واحد در کود ريزش ميزان (B) دريچه آمدن پايين و ساعت هايعقربه حرکت جهت در (A )پيچ
 شود.مي زياد برعکس، صورت به
 

 کارردیف کار کود واحد از کود ریزش میزان تنظیم  فعالیت
 مکانيک ابزار جعبه مناسب، تراکتور به متصل پنوماتيکي کاررديف ماشين نیاز: مورد امکانات و مواد وسایل، ابزار،

 تصويربرداري. و نوشتاري امکانات شيميايي، کود کار، دستکش و کفش ر،کالباس عمومي،
 مراحل انجام کار:

 سلبا استفاده ها،نيازمندي )تامين شويد کارهب آماده -0
 ...( و فردي ايمني تجهيزات کار، مناسب کفش و
 بپرسيد. خود موزآهنر از را هکتار در کود مصرف مقدار -2
 و کرده مشخص را کاشت هايرديف تعداد و فاصله -3

 کنيد. محاسبه را کارنده کار عرض
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ین ست، ابا توجه به این که چرخ دنده و وضعیت انتقال نیرو برای بذر تنظیم شده ا 
 کاری نکرده و هیچ تغییر در آن های ندهید.قسمت ها را برای کود دست

 

 کارکار ردیفریزش کود از واحد کودم میزان تنظی -26شکل 

A 

B 
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 بريزيد. کار کود مخزن داخل شده توصيه کود همان از کود مقدار -4  

 کنيد. باز کامل دور يک سپس بسته کامال را کود خروجي تنظيم پيچ -0
 ارقر با کنيد. آزاد ماشين آوردن باال با را گرد زمين چرخ ايد، آموخته کار خطي کاليبراسون در که آنچه ماننده -6

 دور 05 مثال تعداد به را دگر زمين چرخ کود، خروجي زير در زاندا زير يا مناسب ظرف يا کاليبراسيون سيني دادن
 بچرخانيد.

 کنيد. وزن را خروجي کود -7
 .کنيد محاسبه را فرضي کودکاري مساحت دستگاه، کار عرض و چرخ دوران تعداد چرخ، محيط گيري اندازه با -8
 با را خود محاسبه کنيد. محاسبه را (7بند عدد به 6 بند عدد تقسيم )حاصل سطح واحد در مصرفي کود مقدار -9

  کنيد. مقايسه (2 )بند شده توصيه عدد
 با آزمايش مقدار تا کنيد تکرار را آزمايش قدريهب و کرده بسته يا باز بررسي، نتايج برحسب را خروجي پيچ -05

 گردد. ابربر شده توصيه مقدار
     نماييد. ارايه آماده و تهيه تصويري و نوشتاري گزارش خود هاييافته و مشاهدات هنرآموز، توضيحات از -00
 

 

 
 

  )مارکر(گذارعالمت طول تنظیم

 ظيمتن را نشانگرها طول بايستمي هارديف فاصله يکنواختي براي شد گفته کارهاخطي مورد در که گونههمان
 شد. هدخوا ثابت کارنده دو بين فاصله برابر دقيقاً برگشت و رفت مسير دو بين کاشت هاييفرد فاصله کرد.

 
 

 تبرداش و داشت مکانيزه عمليات در هارديف فاصله نبودن يکسان آيا اشد؟ب يکسان هارديف تمام فاصله بايد چرا  بیندیشید
 چگونه؟ کند؟مي دايجا مشکلي

 

 
 

  فعالیت
 دهيد. انجام را )مارکر( گذارعالمت طول تنظيم اکارهخطي همانند
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 ایمرحله ارزشیابی
 

 کار حلمرا ردیف
 )ابزار، عملکرد شرایط

 ...( و مکان تجهیزات، مواد،
 ممکن نتایج

 ها/داوری/ )شاخص استاندارد
 دهی( نمره 

 نمره

2 
 ماشين تنظيم
 کاردانه تک

 کاررديف ماشين کارگاه،
 راهنماي دفترچه پنوماتيکي

 ماشين نگهداري و سرويس

باالتر از سطح 
 انتظار

 وردم تنظيمات کرده متصل تراکتور به را دستگاه

 ،کاشت شيارساز، عمق دستگاه، )تراز اوليه نياز

 را و...( کود و بذر ريزش مقدار جداکننده، برس

  دهد.مي انجام ممکن زمان ترينکوتاه در

3 

 در سطح انتظار

 وردم تنظيمات کرده متصل راکتورت به را دستگاه

 ،کاشت شيارساز، عمق دستگاه، )تراز اوليه نياز

 را و...( کود و بذر ريزش مقدار جداکننده، برس

 دهد.مي انجام

2 

 تر از سطحپايين
 انتظار

  دستگاه تنظيم عدم

 

 کارردیف ماشین با کاشت

 وردم گياه رقم و نوع بايد ابتداي يعني است. کارنده هايماشين ساير همانند ارکرديف ماشين با کاشت مراحل
 را هاآن و کرده بررسي را هاماشين سالمت سپس گردد. مشخص اشت،ک مناسب الگوي و شرايط زمان، کاشت،

 نمود. کاشتهب اقدام ضروري تنظيمات و اتصال از پس نهايت در نمود. بکار آماده
 

 پنوماتیکی کارردیف ماشین با کاشت  فعالیت
 مني،اي تجهيزات کار، دستکش و کفش لباس، ،کاررديف ماشين تراکتور، :نیاز مورد امکانات و مواد وسایل، ابزار،

 تصويربرداري. و نوشتاري امکانات بذر، شيميايي، کود
 :مراحل انجام کار

 ....(و  رديف ايمني تجهيزات کار، مناسب کفش و لباس از استفاده ها،نيازمندي )تأمين شويد کارهب آماده -0
 بپرسيد. خود موزهنرآ از را کاشت الگوي و روش مان،ز کاشت، مورد گياه رقم و نوع -2
 شويد. وارد کشاورزي هايماشين نگهداري واحد به خود هنرآموز همراه -3
 نماييد. کار به آماده و بررسي را آن سالمت گرفته، تحويل تراکتور دستگاه يک -4
 نماييد. هدايت کار،رديف ماشين نگهداري محل به و کرده روشن را تراکتور فني و ايمني اصول رعايت با -0
 نماييد. بکار آماده را آن و بررسي را کاررديف ماشين سالمت -6
 دهيد. انجام را اوليه تنظيمات و کرده متصل تراکتور به را کاررديف -7
 ا،هرديف روي بذرها صلهفا کاشت، هايرديف فاصله سازها، شيار عمل عمق کاشت, شيار عمق به مربوط تنظيمات -8

 دهيد. انجام هنرآموز هايتوصيه به توجه با را ... و نشانگر طول کود، ريزش مقدار
  نماييد. پر شده توصيه کود و بذر نوع همان از را کارندهکود و بذر مخازن -9
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ك و بدون ناخالصي باشند. اي )بهم چسبيده( نباشد و همچنين بذر و کود پاکود مورد استفاده کلوخه دقت کنید:  
 هرگونه ناخالصي و بهم چسبيدگي باعث مسدود کردن مسير انتقال و ايجاد مشکل در فرايندکار خواهد کرد.

 
 
 
 

 
 بگيريد. قرار طولي ضلع با موازي و مشخص فاصله به و طولي ضلع يک ابتداي در و شده مزرعه وارد مناسبي محل از -05
 کنيد. فعال را ديگر سمت گذار متعال بگذاريد، زمين روي را کارنده -00
 نماييد. بکار شروع کاري نوبت رعايت و هنرآموز اجازه با -02
 عملکرد مستمر، طور به آن( با مشخص فاصله و طولي ضلع با مسير)موازي راستاي بر مراقبت بر افزون ،کار ضمن در -03

 باشيد. داشته هنرآموز فرمان به مچش و گوش همزمان باشيد. داشته نظر تحت را (کاربذر و )کودکار ماشين اجزاي
 پس و يواررس را تنظيمات از برخي شويد، پياده ماشين از فني و ايمني اصول رعايت با بايستيد. روي،پيش مقداري از پس -04

 دهيد. مسير ادامه هنرآموز، تاييد و اطمينان از
 

 
 پنوماتیکی کارردیف با بذر کاشت -27 شکل

 

 
 
 
 

 

 

  

 

 یفن مشکل ای مخزن در یخارج جسم وجود لیدل به است ممکن کار انجام نیح در 
مراقب  ،ها باشددر آن واحد کمتر از سایر واحد بذر خروج زانیم هاکارنده از یکی در

ها، به یک اندازه واحد همهمخازن  در و کود بذر سطح آمدن نییپا زانیم باشید که
 پر کردن مخازن بذر و کود برحسب نیاز بنمایید. ین به موقع اقدام به. همچنباشد

 

 

 و فراگیران باشدا فرد دارای گواهی نامه معتبر میانتقال ماشین تا ابتدای مزرعه ب 
 باشند.ارج از محوطه هانگار و مزرعه نمیمجاز به رانندگی در خ

 

 نشانگر

 مرز اصلی
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 رديف مجاور در شکلي به زدن دور ضمن و آورده باال را گذارعالمت و کارنده دستگاه مسير، انتهاي هب نرسيد با -00
 و دهآور پايين را کارنده بگيرد. قرار گذارعالمت توسط شده ايجاد شيار در تراکتور جلو چرخ که بگيريد قرار رفت

 .(28ل)شکنماييد کار به شروع سپس کرده فعال را مربوطه گذارعالمت
 

 
 برگشت حالت در کاشت عملیات -28 شکل

 دهيد. کاشت ادامه بندي، نوبت رعايت با و ترتيب همين به -06
    نماييد. ارايه آماده و تهيه تصويري و نوشتاري گزارش خود هاييافته و مشاهدات هنرآموز، وضيحاتت از -07

 

 

 
 ت.داش خواهيد را زير مزرعه شبيه ايمزرعه الهي لطف با باشيد داده انجام را کاشت اتعملي درستي به که صورتي در  یمبدان بیشتر

 شااهلل ان
 

 

 
 پشته روی خط یک کاردانه تک کارردیف توسط شده کشت محصول -21 شکل
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 گاهي باشد.مي کارفردي هايماشين از استفاده با کاشت روش ينترمعمولي يا ترينرايج کاشت، روش اين
 هايروش متخصصين هاي-پژوهش يا کشاورزان تجربيات ورزي،کشا هايماشين کاربران يهايافته براساس
 است. کاشت زمان در شيار ايجاد بدون کاريهيرم ها،روش اين از يکي شود.مي گذاشته اجرا به ديگري

 

  آبیاری هایهچجوی یا شیار ایجاد بدون کارردیف با کاریهیرم

 کشت و زمين سازي آماده به داماق سرعت به خاك، شدن وگاور از پس و کرده ريآبيا را زمين تدابا روش اين در
 عمل که آورندمي باال قدريهب يا کرده جدا کارنده ماشين از را ساز شيار واحدهاي کاشت زمان در نمايند.مي

 خاصي کار زرو 35-30 ينب مزرعه کاشت از پس بود. خواهد مسطح صورتهب کاشت کلي نماي بنابراين ننمايند.
 شدر بخوبي جوي نزوالت يا وبترط همان با و زده جوانه کاشت، از قبل آبياري رطوبت از استفاده با هابذر ندارد.

 دارند. را خود نمو و رشد نيز هرز هايعلف مدت اين در که است بديهي ند.ماينمي
 اي داشت تيواتورهايکول از آبياري يشيارها ايجاد براي گردد.مي شيار ايجاد به ماقدا زمان، ينا گذشت از پس

 لهس جويچه، ايجاد لياتعم ترتيب اين به شود.مي استفاده کودکار با ترکيبي ايستاره هايشکن سله همان
 ردبرکا مرتبه يک اب مانتوأ يا همزمان هرز هايعلف مکانيکي کنترل و کودکاري ته،بو پاي دهيخاك شکني،
 25 تا متعارف باحاصلخيزي بافت ميان هايخاك در ايعلوفه ذرت کاشت در روش اين شود.مي انجام ماشين
 خاك حفاظت و ترپايين توليد هزينه که آن ضمن ست.ا داشته معمول روش به نسبت عملکرد افزايش درصد

  است. بوده بيشتر آن در
 

   

 شدن سبز از پس عملیات و ذرت کاریهیرم -11 شکل

 رکاردیف هایماشین ایرس

 :کار()دانه کاررديف -0
 اتسبزيج کاشت براي هاماشين اين از هستند. عريض هايپشته روي کارخطي نوعي واقع در کارهارديف نوع اين

  .شودمي استفاده حجم کم زراعي گياهان برخي همچنين و
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 تره کاشت

 
 خطی کارردیف ماشین

 
 پیاز کاشت

 11 شکل

 کار:غده -2
 کلش ايغده رويشي بذرهاي ،ميوه و دانه بجاي آن در که مکانيزه نيمه يا خودکار امتم هستند هاييماشين

 ماتيکيپنو يا مکانيکي صورتهب مخزن از غده انتقال خودکار انواع در کارند.مي را پيازها انواع و زميني سيب مانند
 کارگران توسط غده انتقال نيزهمکا نيمه انواع در شد. تشريح کار دانه تک در که آنچه همانند شود.مي انجام

 دانه تک با زيادي حد تا آن عملکردي کارهاي و ساز و ماشين اين اجزاي گيرد.مي صورت کارغده روي مستقر
 کمي با راحتي هب باشند، داشته مهارت کارها دانه تک کاربري و تنظيمات در که افرادي و بوده مشابه کارها

 است. زميني سيب کارغده ما کشور در کار غده ترينمعمولي کنند. کار نيز ارهاک غده با توانندمي تکرار و تمرين
 دارد. وجود نيز آن مکانيزه تمام انواع اما دارد. بيشتري رواج آن رديفه دو مکانيزه نيمه انواع

 

  

    ردیفه دو خودکار تمام کارغده -11شکل ردیفه دو کارکار نیمه خودغده - 12شکل

 ر:کاقلمه -1
 اهگي تنها زراعت در اما شوندمي توليد يا ازدياد قلمه کاشت وشر به گياهان از زيادي تعداد باغباني در رچنده

 دودح طول به برداشت از پس را نيشکر هايساقه شود.مي شتک کاري،قلمه روش به نيشکر ارزشمند لعادها فوق
 رايب توليدي هايساقه انتهايي بخش نيز گاهي نند.کمي انتخاب کشت براي را آنها و هکرد قطع مترسانتي 05

 ماًموع قلمه کاشت امروز بنابراين است. بر زمان و زحمت پر بسيار کاردست با قلمه کاشت گردند.مي جدا کاشت
 تنظيم، قابل عمق و فاصله با شيارهايي ايجاد ضمن ماشين اين شود.مي انجام ،قلمه کاررديف هايماشين با

  پوشاند.مي را هاقلمه روي ،پوشاننده واحد ادامه در دهد.مي قرار شيارها، اين در افقي رتبصو را هاقلمه
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 قابل قلمه از هاینمونه -14شکل 

 کاشت

 در هاقلمه گرفتن قرار چگونگی - 15 شکل

 کاشت شیار

 خود تمام کاشت ماشین - 16شکل

 نیشکر

 نشاکار: -4
 همچنان و دارد بسياري قدمت نشا روش به برنج کاشت هرچند ايد.شنيده شما ۀهم احتماالً  را برنج نشاکاري

 کشت روش زياد بسيار محاسن به توجه با امروزه شود.نمي جبرن به محدود تنها زراعت در روش اين اما دارد رواج
  است. عيزرا گياهان اغلب براي شدن فراگير حال در عبارتيهب و گسترش حال در سرعتهب روش اين نشا،

 امکان محدود، رشد دوره لطو با مناطقي در گياهان زراعت شود.مي تررس زود محصول نشا، کشت روش با
 رفصم در گردد.مي ممکن راحتي به اصلي، گياه نمو و رشد اوايل در ويژه به هرز هايعلف بر غلبه گردد.مي پذير
 ياهانگ به رسيدگي نمود. خريداري را ترمرغوب هايربذ توان مي بنابراين .شودمي خوبي بسيار جويي صرفه بذر

 شود،مي انجام بهتر مراتب به و کمتر هزينه و سهولت با خزانه محصور اغلب و محدود فضاي در )نشاها( اوليه
 بذرکاري روش در که حالي در گرددمي منتفي عمالً زني جوانه مرحله در شوري و خشکي مانند نامطلوب شرايط

 هب گرايش که است شده سبب ديگر هايمزيت و اينها شدند.مي محسوب مهم کننده محدود ملعا کي مستقيم
 گردد. بيشتر روز به روز خود، خاص مشکالت رغمعلي نشا کاشت روش

 امانج کشورها از بسياري انندهم ما کشور در مکانيز تمام و مکانيزه نيمه کاررديف هايماشين با نشا اشتک
 کار و ساز نظر از اما هستند متفاوت کار دانه تک کارهايرديف با شکلي نظر از هرچند هاماشين اين شود.مي

 هستند. هم شبيه بسيار ،عملکردي
 

   

 نشا - 11 شکل خودکار نیمه نشاکار - 18 شکل خودکار تمام نشاکار -17 شکل
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 کاشت از پس عملیات  فعالیت
 مي،عمو مکانيک ابزار جعبه مناسب، کار لباس ،کاررديف ماشين تراکتور، :نیاز مورد امکانات و مواد وسایل، ابزار،

 تصويربرداري. و نوشتاري امکانات گازوئيل(، گريس، )روغن، سرويس مصرفي مواد کيسه،
 مراحل انجام کار:

 يد.نماي ساماندهي و آوري جمع را مزرعه سطح در موجود مانده پس و ناخالصي هرنوع و بذر کود، هايکيسه -0
 دهيد. انبار تحويل و وريآجمع را مخازن از نيز و کيسه در مانده باقي کود و بذر -2
 کنيد. تميز و داده شستشو را تراکتور و کارنده -3
 نماييد. سرويس کامال را کارنده و ورتراکت -4

  ويژهبه شود. سرويس بايستمي کار ساعت 0 هر از پس لذا است حساس بسيار کاررديف ماشين کنید: دقت
 شوند. کاريگريس بايد هاخورگريس

 نماييد. ارايه آماده و کرده تهيه تصويري و نوشتاري گزارش خود هاييافته و مشاهدات هنرآموز، توضيحات از -0
 شويد. آماده بعدي عمليات براي

 وبتيرط نياز که است زماني موثر کاشت اصوال است. مزرعه آبياري ضروري، عمليات اولين کاريخشکه در کنید: دقت
 نماييد. اماقد آبياري مقدمات تهيه براي لذا گردد. تامين گياه

 

 

 

 ایمرحله ارزشیابی
 

 کار حلمرا ردیف
 )ابزار، عملکرد شرایط

 و...( مکان تجهیزات، مواد،
 ممکن نتایج

 ها/داوری/ )شاخص استاندارد
 دهی( نمره 

 نمره

3 
 با کاشت
 تک ماشين
 کاردانه

 روان انواع ،کاردانه کت ماشين
 دفترچه حسب بر هاکننده

 نگهداري، و سرويس راهنماي
 زاراب جعبه قيف، پمپ، گريس

 دان،روغن عمومي، مکانيک
 دفترچه معمول، يدکي لوازم

 نگهداري و سرويس راهنماي
 ماشين

باالتر از سطح 
 انتظار

 زا پسرا  کار دانه تک دستگاه باعمليات کاشت 

داده و ها انجامز و وارسي قسمتظيمات مورد نياتن

تناسب با توصيه م مستقيم هايرديف در کشت

 زا پس عملياتباشد. کارشناسان، صورت گرفته

 را انجام دهد. مزرعه در کاشت

3 

 در سطح انتظار

 از پسا با دستگاه تک دانه کار را رعمليات کاشت 

داده و ها انجاميمات مورد نياز و وارسي قسمتتنظ

 توصيه با متناسب مستقيم هايرديف در کشت

 باشد.صورت گرفته کارشناسان

2 

تر از حد پايين
 انتظار

 0 کارشناسان توصيه با مقاير و نامنظم کاشت
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 کاریدانهتک شایستگی ارزشیابی

 کار: شرح
 کاردانه تک ماشين با کاشت - 3 کاردانه تک ماشين تنظيم -2 کاررديف ماشين سالمت بررسي -0

 عملکرد: استاندارد
 براسيونکالي و اوليه تنظيمات نمايد، کار به آماده کرده متصل تراکتور به را آبي کارخطي هوايي و آب مناسب شرايط در

 .نمايد کشت بذر معيني مقدار با را زمين قطعه يک و داده انجام را دستگاه
 

 ها:شاخص
 .جزء هر براي مشکل ايجاد شرايط تحليل - کاريفرد سالمت بررسي -کارنده ماشين اجزاي معرفي -0
 مقع تنظيم -دهد. انجام را دستگاه تعادلي و عرضي طولي، ترازهاي تنظيمات -کند. متصل تراکتور به را دستگاه -2

 دهد. انجام را ..(. و مارکر کود، و بذر ريزش مقدار ،جداکننده برس کاشت، شيارساز،
 ايينپ و باال کاشت - دستگاه تنظيم باز و پايش - مارکر شيار در حرکت - راست و مستقيم خطوط در بذر کاشت -3

 .مزرعه

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

 عمومي مکانيک ابزار جعبه -آبي کاررديف -تراکتور :تجهیزات و ابزار

  شایستگی: معیار
 

 هنرجو نمره 1 از قبولی نمره حداقل کار مرحله ردیف

  0 کاردانه تک ماشين سازي آماده 0

  2 کاردانه تک ماشين تنظيم 2

  2 کاردانه تک ماشين با کاشت 3

 محيطي زيست توجهات بهداشت، ايمني، غيرفني، هايشايستگي
  نگرش: و

 تکش،دس ماسک، کار،لباس از استفاده :نگرش -فردي ايمني:
 کار، انجام در صداقت کار، وسايل و ابزار به دادن اهميت عينک،
 و محاسبه تجهيزات، و مواد مديريت فاضالب، در هاپساب تخليه

 رياضي.

2 

 

  * نمرات ميانگين
 

  باشد. مي 2 شايستگي، کسب و قبولي براي هنرجو نمرات ميانگين حداقل *
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 منابع

هاي ليف کتابأدفتر ت ريزي آموزشي،برنامه سازمان پژوهش و (.0393. )اعيامور زربرنامه درسي رشته  -0
 .کاردانشو  ايحرفه فني ودرسي 

ليف أدفتر ت ريزي آموزشي،برنامه سازمان پژوهش و (.0392. )امور زراعيرشته استاندارد شايستگي حرفه  -2
 .کاردانشو  ايحرفه فني ودرسي هاي کتاب

ليف أدفتر ت ريزي آموزشي،برنامه سازمان پژوهش و(. 0392. )امور زراعيرشته حرفه استاندارد ارزشيابي  -3
 .کاردانشو  ايحرفه فني ودرسي هاي کتاب

سازمان پژوهش (. 0393اي. )هاي فني و حرفهراهنماي عمل طراحي و تأليف بسته تربيت و يادگيري رشته -4
 .کاردانشو  ايحرفه فني و درسيهاي ليف کتابأدفتر ت ريزي آموزشي،برنامه و
 هاي بذرکار. مرکز نشر دانشگاهي.(. اصول ماشين0372صناعي، اکبر )مترجم(. ) -0
 هاي کشاورزي )جلد اول(. همدان: دانشگاه بوعلي.(. ماشين0379منصوري راد، داود. ) -6
 هي.کاري. مشهد: جهاد دانشگا(. اصول ديم0388راشد محصل، محمدحسن و کوچکي، عوض. ) -7
 (. مباني زراعت عمومي. تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ.0395مجنون حسيني، ناصر و مظاهري، داريوش. ) -8
 (. اصول و مباني زراعت. اصفهان: جهاد دانشگاهي.0395پور، محمدرضا. )خواجه -9
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ريزي آموزشي جهت ايفاي نقش خطير خود در اجراي سند تحول بنيادين در آموزش و پرورش و برنامه سازمان پژوهش و برنامه

کند. براي تحقق اين امر در مهم دنبال ميعنوان يک سياست اجرايي درسي ملي جمهوري اسالمي ايران، مشارکت معلمان را به

هاي اندازي شد تا با دريافت نظرات معلمان دربارۀ کتابهاي درسي راهاقدامي نوآورانه سامانه تعاملي بر خط اعتبارسنجي کتاب

م نمايد. در انجام آموزان و معلمان ارجمند تقديهاي درسي را در اولين سال چاپ، با کمترين اشکال به دانشدرسي نونگاشت، کتاب

و  دبيرخانۀ راهبري دروس ،هاي آموزشيها، گروهمطلوب اين فرايند، همکاران گروه تحليل محتواي آموزشي و پرورشي استان

اي را بر عهده داشتند. ضمن ارج نهادن به تالش تمامي اين همکاران، اسامي نقش سازنده مديريت محترم پروژه آقاي محسن باهو

وزاني که تالش مضاعفي را در اين زمينه داشته و با ارائۀ نظرات خود سازمان را در بهبود محتواي اين کتاب ياري دبيران و هنرآم

 شود.اند به شرح زير اعالم ميکرده

 

 اند.همکاران هنرآموز که در فرايند اعتبارسنجي اين کتاب مشارکت فعال داشته
 

 هنرآموز استان ردیف هنرآموز استان ردیف

 غالمرضا حمزه پور اردبيل  05 زهرا گازراني ها( تهران )شهرستان 0

 محمدرضا دادگسترنيا اصفهان 00 حسن حق شناس مازندران 2

 صالح محموديان کردستان 02 سياوش شمسي آذربايجان شرقي 3

 مجتبي سليمي کرمانشاه 03 هوشنگ شادفر کرمان 4

 محمد نوخواه خراسان جنوبي 04 احمد حسنکي فرد خوزستان 0

 رضا رئيس پور رجبعلي کرمان 00 سيد فخرالدين مومن زاده گيالن 6

 رضا آبگول خراسان شمالي 06 حسين امجدي خراسان رضوي  7

 مهدي جاللي فارس  07 ياسر نمازي آذربايجان غربي  8

    محمد جهانتيغ بلوچستان  سيستان و 9

 


