تکدانهکاری

پودمان 5
تک دانهکاری

استفاده از ماشينهاي گوناگون در روشهاي مختلف کاشت ،ميزان به همخوردگي ساختمان خاك در
روشهاي گوناگون کاشت ،زمان مورد نياز جهت عمليات کاشت ،انرژي و بذر مصرفي و در نهايت هزينه
ايجاد شده در هر روش متفاوت است .روش و ماشينهاي توصيه شده از طرف کارشناسان برآوردي از
همۀ موارد در جهت سود بيشتر است.
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واحد یادگیری 5
تک دانه کاری
آیا میدانید که
 هر ماشين کاشت براي محصول خاصي مورد استفاده قرار ميگيرد؟
 ماشينهاي کاشت تک دانه کار مانند :رديفکارهاي وجيني ،غدهکارها و نشاکارها براي کاشت بذر گياهان زراعي
بسته به روش کاشت ،نوع محصول ،خصوصيات خاك مزرعه و ابعاد زمين(سطح زير کشت) از وسايل و ادوات گوناگوني
استفاده ميکنند؟
انواع ماشينهاي تک دانه کار ،بذرها (دانه ،غده و نشاء) را با فاصله يکنواخت از يکديگر روي خطوط موازي
ميکارند و نظم و ترتيبي که در بذرکاري به اين روش وجود دارد مقدار بذر مصرفي را کاهش داده و با فراهم
ساختن آبياري به روش نشتي موجب صرفه جويي در آب هم ميشود ،عالوه براين امکان انجام عمليات داشت،
مانند سله شکني ،خاك دادن پاي بوته و وجين علفهاي هرز به کمک ادوات مکانيزه نيز فراهم ميشود.

استاندارد عملکرد
ماشين رديفکار را متناسب با الگوي کاشت گياه زراعي ،آمادهسازي و تنظيم کند و عمليات کاشت را انجام
دهد.
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کاشت ردیفی گیاهان زراعی
يکي از بهترين و پيشرفتهترين روشهاي کاشت گياهان زراعي ،کاشت رديفي است .زيرا تنها در اين روش کاشت
است که افزون بر قابل تنظيم بودن فاصله بين رديفهاي کاشت ،فاصله بين بذرها در روي رديفها نيز کامالً و
به دقت قابل تنظيم ميباشد .براين اساس بخوبي ميتوان به تعداد بوته در واحد سطح ،به همان اندازه توصيه
شده دست يافت.
در زراعت ،مهمتر از کاربرد ماشين ،شناخت عوامل و شرايط کاشت علمي و اصولي است .بنابراين هرگياهي را
در هرجايي نميتوان کاشت .ذرت براي مناطق گرمسيري يا براي فصول گرم مناطق معتدل مناسب است .برنج
نياز به آب فراوان و خاك با نفوذ پذيري کم دارد .يونجه هرچند ارقام مقاوم به سرما را در مناطق بسيار سردسيري
چون حوالي سيبري ميکارند اما هرچقدر محيط گرمتر ،نفوذ پذيري خاك خوب و آب فراوان باشد ،تعداد چين
و عملکرد آن بيشتر خواهد بود .براي مناطق گرم و خشک ،سورگوم که به شتر گياهان تشبيه ميشود ،بهترين
گياه است .بنابراين زراعت اصول و قواعد مشخصي دارد که تنها رعايت اين اصول است که آن را مقرون به صرفه
و در عين حال لذت بخش مينمايد.
پس از تعيين نوع گياه و رقم مناسب با شرايط منطقه و
ارزيابي فني و اقتصادي توليد محصول ،بايستي اقدام به
کاشت گياه توصيه شده در زمان و شرايط مناسب نمود.
کاشت به روش رديفي در زراعت گياهاني از قبيل ذرت،
لوبيا ،چغندر قند ،سويا ،پنبه ،آفتابگردان ،و بهطور کلي
تمام گياهاني که اصطالح ًا وجيني گفته ميشوند ،انجام
شدني است.
شکل  -1مزرعه کشت شده با ردیفکار

رديفکارها به شکلي طراحي شدهاند که بذرها را بر روي رديفهايي که به اندازه کافي از يکديگر فاصله دارند
قرار ميدهند .فاصله بين رديفهاي کشت در رديفکاري مکانيزه حداقل  05سانتيمتر ميباشد .اين فاصله
براي انجام عمليات دستي يا مکانيزه داشت از قبيل وجين علفهاي هرز ،سله شکني ،خاك دهي پاي بوتهها،
کودکاري ،آبياري و غيره کافي ميباشد .افزون براين ،عمليات برداشت محصول نيز آسانتر انجام ميشود .کاربرد
ماشينهاي رديفکار ،کمک زيادي به راحتي کار کشاورزي نموده است .به عنوان مثال درصورت تنظيم دقيق
ماشينهاي رديفکار ،عمليات واکاري و تنک کردن مزرعه که بسيارسخت و طاقت فرسا است ،حذف ميگردد.
رديفکاري نقش بهسزايي در افزايش عملکرد و کاهش هزينه توليد داشته است .بر اين اساس کاربرد ماشينهاي
رديفکار به سرعت توسعه يافته و جايگاه ارزشمندي را در جامعه کشاورزي جهان و ايران پيدا کرده است .البته
در مناطق با سطح زير کشت وسيع ،کاربرد اين ماشينها ،بيشتر و منطقيتر است .در مناطقي با قطعات کوچک
يا خرده مالکي مانند کشور ما ايران ،با يکپارچهسازي اراضي ،استفاده بيشتر و کارآمدتري از اين ماشينها
ميتوان بهعمل آورد.
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نواع ردیفکارها
انواع رديفکارها عبارتند از:





تک دانه کار
غده کارها
قلمه کارها
نشاکارها

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

هريک از اين رديف کارها به انواع مکانيکي ،پنوماتيکي ،تمام خودکار ،نيمه خودکار ،خود گردان ،دنباله بند و
يک يا چند رديف قابل تقسيم بندي ميباشند.
تکدانۀ کارها بر اساس چگونگي انتقال بذر از مخزن به صفحه موزع به دو نوع پنوماتيکي و مکانيکي تقسيم
ميشوند .از نظر ساختار کلي ،رديفکار تک دانه کار شامل چند واحدکارنده است .هر واحد کارنده داراي يک
مخزن بذر بوده که بذر از آن به روي صفحه موزع منتقل ميشود .به اين دليل صفحه را موزع ناميدهاند که کار
توزيع بذر را انجام ميدهد .در پيرامون اين صفحه سوراخهايي به نام سلول قرار دارد .در هر صفحه اندازه يا قطر
سلولها و فاصله آنها يکسان است .براي بذرهايي با اندازههاي مختلف صفحه تغيير ميکند .در هر سلولي يک
عدد بذر قرار ميگيرد .صفحه موزع در اثر حرکت چرخ کارنده (زمين گرد) و انتقال نيروي آن توسط زنجير و
چرخ دندههاي مختلف به حرکت در ميآيد .در نقطهاي از مسير حرکت دوراني صفحه موزع ،خروجي بذر واقع
شده است .با رسيدن هريک از سلولهاي موزع به اين نقطه ،بذر داخل آن سلول ،از آن خارج شده و به داخل
لولهاي به نام لوله سقوط ميافتاد .انتهاي ديگر لوله سقوط به شيار باز شده توسط شياربازکن ميرسد .بنابراين
بذر در شيار کاشت قرار ميگيرد .در انواع مکانيکي ،بذرها به صورت مکانيکي به روي صفحه موزع افقي منتقل
ميشوند در حاليکه در انواع پنوماتيکي ،در اثر نيروي مکش ،بذرها به داخل سلولهاي موزع عمودي مکيده
ميشوند.
در اين کتاب به رديفکار پنوماتيکي بيشتر پرداخته شده است .زيرا در اين نوع ماشين امکان خرد يا شکسته
شدن بذر وجود ندارد و از سوي ديگر رواج اين نوع کارنده بيشتر بوده و رو به توسعه است.
ردیفکار پنوماتیکی تک دانه کار:
در اين رديفکارها انتقال بذر از مخزن براساس نيروي مکش ميباشد .هريک از بذرهاي داخل مخزن بهصورت
منفرد يا تک دانهاي به محل کاشت منتقل شده و با فاصله تنظيم شده از دانه قبلي در داخل شيار کاشت قرار
ميگيرد.
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بذر گياهان درشت دانه مانند ذرت ،انواع لوبيا و  ...تا ريز دانه مانند کنجد و يونجه با اين نوع ماشين قابل کاشت
ميباشد .ضمن آنکه نگراني براي شکستن يا خرد شدن بذر در فرايند انتقال وجود ندارد .رديفکارها قابليت
کاشت در روي پشته يا داخل جوي را دارند .در برخي از انواع ميتوان چند رديف را روي يک پشته کشت نمود.

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

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

کاشت روي پشته يا داخل شيار به نوع ماشين بستگي ندارد بلکه به هدف زارع و شرايط منطقه بستگي دارد.
در اراضي لب شور و مناطق داراي باد نسبت ًا شديد در اوايل جوانه زني و استقرار گياه ،کمبود آب در مراحل اوليه
و  ...موجب ميشود که زارع با انجام تغييراتي از جمله جابجايي محل فاروئر يا بيلچههاي شيار ساز ،کاشت را
داخل شيار انجام دهد .گاهي نيز با حذف شيار سازها کاشت را بهصورت مسطح انجام ميدهد.
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(الف)

(ب)

شکل – 5الف)کشت چغندر با ردیفکار دو خطه روی پشته ب)کاشت ذرت بهصورت درون شیار

کاشت داخل شيار در زراعت ديم رايج ميباشد .امروزه در زراعت آبي مناطق خشک هم اين روش در حال توسعه
و ترويج است .در اين مناطق به لحاظ محدود بودن آب ،استفاده بهينه و حداکثري از آب زراعي يکي از اهداف
کشاورزان ميباشد .آب باران يا آبياري قرار گرفته در جوي ،کمتر در معرض وزش باد و تابش آفتاب بوده و
بنابراين کمتر تبخير شده و ماندگاري بيشتري دارد .از سوي ديگر براي رساندن نم به سطح پشتهها در کاشت
روي پشته و روش آبياري نشتي ،در مرحله خاك آب ،بايستي طول مدت آبياري را بيشتر نمود .اين مدت اغلب
 6-7ساعت و گاهي تا  05ساعت طول ميکشد .به اين ترتيب هدر رفت آب بيشتر و سطح زير کاشت محدودتر
ميگردد .در حاليکه بذر کاشته شده در درون شيار يا جويچه از کمترين مقدار آب آبياري استفاده کرده و به
راحتي جوانه ميزند .افزون براين چنانچه پيشتر گفته شد ،وقتي که آب يا خاك منطقهاي شور باشد ،بيشترين
تجمع نمک در روي پشته (به ويژه قله پشته) ميباشد بنابراين گياهان روي پشته بيشترين خسارت را ميبينند.
در حاليکه خطر شوري براي گياهان داخل جوي کمترين حد ممکن است.
بیندیشید

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

نشانگر

شاسی
محور تواندهی

نقاط اتصال به تراکتور

چهارشاخ گاردان

بیلچه

شکل  -6ساختمان ردیفکار پنوماتیکی بدون کودکار از جلو دستگاه

فن مکنده هوا

لولههای مکش هوا

مخزن

چرخهای فشاردهنده بذر

اهرم تنظیم چرخ فشاردهنده

چرخهای زمین گرد

چرخ تنظیم عمق

شکل  -7ساختمان ردیفکار پنوماتیکی بدون کودکار از عقب دستگاه
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اهرم تنظیم برس جداکننده بذر
پوشاننده بذر

فنر ضربهگیر واحد کارنده

شکل  -8ساختمان ردیفکار پنوماتیکی بدون کودکار از پهلوی دستگاه

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

تکدانهکاری
فعالیت

شناسایی اجزای ردیفکار
ابزار ،مواد و امکانات مورد نیاز :امکانات ثبت مشاهدات( نوشتاري ،عکس ،فيلم) ،پارچه تنظيف ،ماشين رديفکار،
ماکت يا اجزاي برش خورده و دست ساز ،لباس مناسب کار ،تجهيزات ايمني فردي ،جعبه کمکهاي اوليه
مراحل انجام کار:
 -0لباس مناسب کار بپوشيد.
 -2همراه هنرآموز به محل نگهداري ماشين رديفکار ،وارد شويد.
 -3به ترتيبي پيرامون ماشين مستقر شويد که همگان بتوانند هر جزء مورد بررسي را مشاهده کنند.
 -4هر جزء را به دقت مورد بررسي قرار داده و در مورد ساختار و عملکرد آن از هنرآموز خود پرسش کنيد.
 -0تا حد امکان جزء را از کل جدا کرده و در مورد آن عکس يا فيلم تهيه کنيد.
 -6آسيب شناسي جزء را پرس و جو کنيد .به عبارت ديگر بپرسيد در چه حالت يا شرايطي اين جزء آسيب مي بيند
نشانه آسيب ديدگي چيست؟ در اثر آسيب ديدگي چه مشکالت يا تغييراتي در عملکرد ماشين بروز مي کند؟
 -7مصداق يابي کنيد .اجزايي که در تصاوير نشان داده شده است را روي دستگاه بازيابي کنيد.
 -8يافته هاي خود را گسترش و تعميم دهيد .يعني اگر دستگاه هاي رديفکار ديگري با ساختمان متفاوت در واحد
آموزشي يا منطقه وجود دارد ،با اين ماشين مقايسه نموده و وجوه تفاوت و تشابه آن را تحليل نماييد.
 -9از توضيحات هنرآموز ،مشاهدات و يافته هاي خود گزارشي تهيه کرده و آماده ارايه نماييد.

بررسی سالمت و آماده به کار نمودن ماشین ردیفکار:
ماشين رديف کار به ويژه انواع پنوماتيکي و ترکيبي آن از ظرافت و حساسيت خاصي برخوردار است بنابراين
بايد به دقت تنظيم و آماده به کار گردد .هرگونه تغيير يا اشکال جزيي مي تواند عملکرد ماشين و مزيت کاربرد
آن را به شدت تضعيف نموده و کشاورز را دچار زيان نمايد.
فعالیت

آماده به کار نمودن ماشین ردیفکار پنوماتیکی
ابزار ،مواد و امکانات مورد نیاز :امکانات ثبت مشاهدات( نوشتاري ،عکس ،فيلم) ،پارچه تنظيف ،ماشين رديفکار
پنوماتيکي ،لباس مناسب کار ،تجهيزات ايمني فردي ،جعبه کمکهاي اوليه ،انواع روان کنندهها بر حسب دفترچه
راهنماي سرويس و نگهداري ،گريس پمپ ،قيف ،جعبه ابزار مکانيک عمومي ،روغندان ،لوازم يدکي معمول ،دفترچه
راهنماي سرويس و نگهداري ماشين.
مراحل انجام کار:
 -0لباس مناسب کار بپوشيد.
 -2همراه هنرآموز به محل نگهداري ماشين رديفکار وارد شويد.
 -3مخزن يا مخازن بذر و کود را بررسي کرده و هر نوع جسم خارجي را از آن خارج کنيد.
 -4مخازن را به خوبي تميز کنيد.
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شکل  -11شستشو و تمیز کردن ماشین ردیفکار

 -0روغن مخزن جعبه دنده را وارسي کرده و برحسب نظر هنرآموز و دفترچه راهنماي دستگاه ،روغن آن را تعويض يا
پر کنيد.
 -6با مطالعه دفترچه راهنماي دستگاه ،گريسخورهاي دستگاه را مشخص کنيد.
 -7با دستمال تنظيف سر گريس خورها را تميز نماييد.
 -8تمام گريس خورها را گريسکاري نماييد.
 -9گريس اضافي و ماليده شده به اطراف گريسخورها را تميز نماييد.
 -05زنجيرهها و توپيهاي انتقال نيرو را به خوبي روغنکاري کنيد.
 -00باد چرخها را تنظيم نماييد.

شکل  -12گریسکاری تمام گریس خورهای ماشین ردیفکار
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شکل  -11تنظیم باد چرخها به مقداری که در دفترچه

شکل  -14روغنکاری زنجیره و توپیهای انتقال نیرو ردیفکار

راهنمایی ماشین نوشته شده است

معموالً میزان فشار باد مورد نیاز بر روی الستیک بر حسب ( )PSIنوشته میشود.
برای اطمینان بیشتر به دفترچه راهنما دستگاه مراجعه کنید.

 -02تمامي نقاط اتصال را بررسي کرده و آچار کشي نماييد.
 -03لولههاي مکش هوا ممکن است دچار پارگي شده باشد .لوله ها را بررسي کرده ،انواع فرسوده و آسيب ديده را
تعويض نماييد.
 -04بست لولهها ممکن است شل يا لق شده باشند ،تمام بستها را کنترل کرده و درصورت نياز سفت نماييد.
 -00هرگونه اشکال در ساختمان دستگاه را به هنرآموز خود گزارش نماييد.
 -06از توضيحات هنرآموز ،مشاهدات و يافتههاي خود گزارشي تهيه کرده و آماده ارايه نماييد.

ارزشیابی مرحلهای
ردیف

0

مراحل کار

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

نتایج ممکن

استاندارد (شاخص ها/داوری/
نمره دهی)

معرفي اجزاي ماشين کارنده ،بررسي سالمت
ماشين رديفکار پنوماتيکي ،انواع باالتر از سطح رديف کار و تحليل شرايط ايجاد مشکل براي
انتظار
روانکنندهها بر حسب دفترچه
هر جزء
آمادهسازي راهنماي سرويس و نگهداري،
ماشين تک دانه گريس پمپ ،قيف ،جعبه ابزار
معرفي اجزاي ماشين کارنده ،بررسي سالمت
مکانيک عمومي ،روغندان ،لوازم در سطح انتظار
کار
رديف کار
يدکي معمول ،دفترچه راهنماي
سرويس و نگهداري ماشين
پايينتر از سطح عدم آماده سازي کارنده
انتظار

نمره
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فعالیت

اتصال ماشین ردیفکار به تراکتور
ابزار ،وسایل ،مواد و امکانات مورد نیاز :ماشين بذر کار پنوماتيکي ،تراکتور متناسب با مشخصات رديفکار ،پارچه
تنظيف ،لباس و کفش مناسب کار ،تجهيزات ايمني و بهداشتي فردي ،امکانات نوشتاري و تهيه عکس و فيلم ،جعبه
کمکهاي اوليه ،پين ها و لوازم يدکي معمول.
مراحل انجام کار:
 -0لباس مناسب کار پوشيده و همراه هنرآموز به واحد نگهداري ماشينهاي کشاوزي هنرستان وارد شويد.
 -2يک دستگاه تراکتور تحويل گرفته ،سالمت آن را بررسي و آماده به کار نماييد.
 -3با رعايت اصول ايمني و فني تراکتور را روشن کرده و به محل نگهداري ماشين رديفکار ،هدايت نماييد.
 -4همانگونه که در اتصال ماشين هاي سوار آموخته ايد ،پس از مطابقت دادن نقاط اتصال ماشين دنباله بند با نقاط
اتصال تراکتور ،تراکتور را خاموش کرده و با قراردادن اهرم دنده در وضعيت خالص و کشيدن ترمز دستي از آن پياده
ميشويد.
 -0ابتدا بازوي سمت چپ ،آنگاه بازوي سمت راست را متصل کرده و با قرار دادن پينها ،آنها را قفل نماييد،
 -6چهارشاخه گاردان را متصل کرده و از قفل شدن ضامن آن مطمئن شويد.
 -7بازوي وسط را متصل کرده و ضمن جا زدن پين مربوطه آن را قفل نمايد.
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شکل  -15مروری بر مراحل نصب ماشین سوار به تراکتور
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تنظیم اولیه ماشین ردیفکار
ماشين رديفکار چند رديفه پنوماتيکي به ويژه انواع مرکب کود و بذر کار ،ماشين نسبتاً سنگيني است .بنابراين
پس از اتصال و قبل جابجايي يا پيش از پر کرده کود و بذرو حرکت به سمت مزرعه بايستي از نظر طولي ،عرضي
و تعادلي تنظيم گردد .اين گونه تنظيمات را پيشتر آموختهايد.
فعالیت

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

به خاطر
بیاورید

تراز عرضي توسط بازوهاي تحتاني و تراز طولي توسط بازوي وسط انجام ميشود و تنظيم تعادل دستگاه با سفت کردن
زنجيرهاي مهار بازوها ،صورت ميگيرد.

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

تنظیم عمق عمل شیارسازها
با توجه به شرايط آمادهسازي زمين ،عمق خاك بستر يا خاك آمادهسازي شده ،نوع محصول مورد کاشت از
جنبه عمق کاشت و نياز به خاکدهي و  ...عمق شيارها يا ارتفاع پشتهها متفاوت خواهد بود .بهطور معمول در
کاشت گياهان وجيني و بهويژه گياهاني که نياز به يک
يا چند نوبت خاکدهي پاي بوته دارند ،عمق عمل شيار
سازها ابتدا کم و بهتدريج با خاکدهي ،بيشتر ميشود .در
ماشينهاي رديفکار ،طول محوري که بيلچههاي
پیچهای تنظیم عمق
عمل شیارسازها
شيارساز به آن متصل است ،قابل کوتاه و بلند کردن
ميباشد .اين محور توسط دو عدد پيچ در شياري ثابت
ميگردد .با شل کردن اين دو پيچ ،عمق عمل بيلچهها
را تنظيم ميگردد.
شکل  -17پیچهای تنظیم عمق شیارساز
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تنظیم عمق کار شیارساز در ماشین ردیفکار
ابزار ،وسایل ،مواد و ا مکانات مورد نیاز :ماشين بذرکار پنوماتيکي متصل به تراکتور مناسب ،مزرعه خاكورزي
شده ،پارچه تنظيف ،متر ،لباس و کفش مناسب کار ،تجهيزات ايمني و بهداشتي فردي ،امکانات نوشتاري و تهيه عکس
و فيلم ،جعبه کمکهاي اوليه.
مراحل انجام کار:
 -0تراکتور حامل بذرکار را در ورودي زمين خاك ورزي شده تحويل بگيريد.
 -2وارد مزرعه شده و در محل مناسبي مستقر شويد.
 -3پيچهاي نگه دارنده محور بيلچه را باز کرده و تا انتها آنها باال دهيد .سپس پيچها را محکم کنيد.
 -4اين عمل را در تمام واحدهاي شيارساز انجام دهيد.
 -0در اين وضيعت ماشين را بکار گرفته و پس از کمي پيشروي ،متوقف کنيد و عمق شيارهاي ايجاد شده را با متر
اندازهگيري نماييد.
 -6بار ديگر پيچهاي تمام واحدهاي شيارساز را باز کرده ،محور نگهدارندۀ بيلچه را به مقدار  05سانتيمتر پايين بياوريد
و سپس پيچها را سفت نماييد.
 -7پس از تسلط به کار ،عمق عمل شيارساز را به ترتيبي تنظيم کنيد که ارتفاع پشتهها حدود  25سانتيمتر گردد.

عمق کاشت
چنانکه پيش تر فراگرفته ايد عمق کاشت به نوع بذر ،اندازه بذر ،زمان کاشت ،نوع خاك و روش کاشت بستگي
دارد .متناسب با اين متغيرها ،بايستي عمق کاشت بذر دستگاه تغيير يافته و تنظيم گردد .کارخانه سازنده براي
آساني و سادگي کار ،اهرم دسته داري را در ماشين قرار داده است .باچرخاندن اين اهرم عمق کاشت به راحتي
قابل تنظيم و توسط نشانگر مجاور اهرم قابل اندازهگيري ميباشد.
اهرم تنظیم عمق

نشانگر تنظیم عمق

شکل  -18تنظیم عمق کاشت
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فعالیت

تنظیم عمق کاشت (عمق شیارکاشت)
ابزار ،وسایل ،مواد و امکانات مورد نیاز :ماشين بذرکار پنوماتيکي متصل به تراکتور ،مزرعه خاكورزي شده ،پارچه
تنظيف ،متر ،لباس و کفش مناسب کار ،تجهيزات ايمني و بهداشتي فردي ،امکانات نوشتاري و تهيه عکس و فيلم،
جعبه کمکهاي اوليه.
مراحل انجام کار:
 -0تراکتور حامل بذرکار را در ورودي زمين خاكورزي شده تحويل بگيريد.
 -2با رعايت نکات ايمني و فني ،وارد مزرعه شده و در محل مناسبي مستقر شويد.
 -3دسته اهرم تنظيم عمق عمل شيار کاشت را بچرخانيد تا نشانگر روي عدد دلخواه قرار گيرد.
 -4با اين تنظيم ،حرکت کنيد و پس از کمي پيشروي ،تراکتور را متوقف کرده و عمق شيارهاي کاشت ايجاد شده را با
متر اندازهگيري نماييد.
 -0با چرخاندن دسته اهرم ،آن را باال يا پايين آورده و دوباره عمق عمل را اندازهگيري نماييد .به اين ترتيب رابطۀ بين
نشانگر و عمق شيار را درك و مالك عمل قرار دهيد.
 -6پس از تسلط به کار ،عمق شيار کاشت را به ترتيبي تنظيم کنيد که عمق کاشت حدود  0سانتيمتر گردد.

تنظیم برس جداکننده بذر
تکدانه کارها از اين نظر کارندۀ دقيق و مطلوب تلقي ميشوند که در هر ناحيه کاشت يک دانه ميکارند .اين
ويژگي ناشي از تعبيه برسي در دستگاه کارنده پنوماتيکي ميباشد .اگر بيش از يک عدد بذر توسط سلولهاي
صفحه موزع برداشته شود توسط اين برس از صفحه موزع جدا شده و به کف مخزن بر ميگردد .اين ساز و کار
زماني به درستي و دقت عمل خواهد کرد که فاصله برس با صفحه موزع تنظيم شده باشد .مقدار اين فاصله
برحسب اندازه بذر مورد کاشت متفاوت و قابل تنظيم است.
چنانچه اين تنظيم بخوبي انجام نشود ،احتمال ريزش بيش از دو بذر يا گاهي عدم ريزش بذر وجود خواهد
داشت .در اين شرايط ضمن حاصل نشدن تراکم مطلوب کشاورز مجبور به انجام عمليات تنک و واکاري خواهد
شد.

اهرم تنظیم برس

شکل  - 11هرچه اهرم فوق در عدد باالتری قرار گیرد فاصله برس تا صفحه موزع کمتر میشود
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تنظیم شیار بازکن
باتوجه به شکل دانه بندي خاك و نوع بذر ،عمق نفوذ شيار بازکن را کم يا زياد ميکنيم.

با شل کردن پیچ،
شیار بازکن را به
صورت عمودی
باال و پایین کرده
و مجدد ًا سفت
میکنیم.

شکل- 21تنظیم شیاربازکن

تنظیم چرخ های فشار دهنده بذر
از عوامل موفقيت در جذب آب و جوانه زني بذرها ،اتصال يا ارتباط درست بذرها با ذرات خاك ميباشد .شما
وقتي بذر يا نشايي را با دست ميکاريد با فشار دست روي بذر يا اطراف نشا اين ارتباط و اتصال را برقرار
مينماييد .سازنده بذرکار هم به اين امر مهم توجه کرده و با قرار دادن چرخي به نام چرخ پِرس يا چرخ فشار
دهنده در دنباله واحدکارنده ،اين فشار را تأمين کرده است .هرچقدر بذرها ريزتر ،خاك خشکتر و ذرات خاك
درشتتر باشد ،مقدار فشار بيشتري مورد نياز است.
فعالیت

تنظیم چرخ های فشار دهنده بذر
ابزار ،وسایل ،مواد و امکانات مورد نیاز :ماشين رديفکار پنوماتيکي متصل به تراکتور مناسب ،مزرعه خاكورزي
شده ،لباس و کفش مناسب کار.
مراحل انجام کار:
 -0شرايط (اندازه بذر ،بافت خاك ،رطوبت خاك )...،را ارزيابي کنيد.
 -2نتيجه ارزيابي خود را به تأييد هنرآموز برسانيد.
 -3پيچ مشتي ( )Aرا شل کنيد.
 -4با چرخاندن محور ( )Bدر جهت يا خالف جهت عقربه-هاي ساعت،ميزان فشار چرخ را با توجه به بند  ،0کم يا
زياد کنيد.
 -0با تأمين فشار مناسب ،دوباره پيچ ( )Aرا سفت کنيد.
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عبور بذر از مخزن به لوله سقوط ،از راه روزنههاي تعبيه شده روي صفحه موزع صورت ميگيرد .اندازه اين
روزنهها که به آن سلول هم ميگويند ،در هر صفحه موزع ثابت است .براي کاشت بذرهاي مختلف با اندازههاي
متفاوت ،الزم است که صفحه موزع تغيير يابد .به عبارت ديگر هر گروه از بذرها با اندازه يکسان داراي صفحه
موزع خاص خود ميباشند .بنابراين ،کاربران ماشينهاي کاشت ،بايستي در انتخاب موزع مناسب و تعويض آن،
مهارت بسيار خوبي داشته باشند.
B

A

شکل - 21تنظیم چرخ فشار دهنده
فعالیت

انتخاب موزع و تعویض آن
ابزار ،وسایل ،مواد و امکانات مورد نیاز :ماشين رديفکار پنوماتيکي ،جعبه ابزار مکانيک عمومي ،بست صفحات
پنوماتيک ،لباس ،کفش و دستکش مناسب کار ،امکانات نوشتاري ،دفترچه راهنماي دستگاه رديفکار پنوماتيک.
مراحل انجام کار:
 -0نوع بذر مورد کاشت را با نظر هنرآموز تعيين کنيد.
 -2از بين صفحههاي موزع ،صفحه موزع مناسب را انتخاب کرده و به تاييد هنرآموز خود برسانيد.
 -3در ساختمان رديفکار ،محل قرار گرفتن صفحه موزع را بازشناسي نماييد.
 -4فنر نگه دارنده در پوش صفحه موزع را همانند شکل ( 22قسمت  )0خارج کنيد.
 -0پيچ نگهدارنده درپوش موزع را همانند شکل ( 22قسمت )2باز کنيد.
 -6صفحه موزع قبلي را از محل خود خارج نماييد (شکل  22قسمت.)3
 -7طبق شکل ( 22قسمت  )4صفحه موزع جديد را جايگزين کنيد.
 -8از توضيحات هنرآموز ،مشاهدات و يافتههاي خود گزارش کار را تنظيم کنيد.
115

1

2

1

4
1
شکل -22تعویض موزع

مقدار بذر در واحد سطح و الگوی کاشت:
چنانکه پيشتر آموختهايد مقدار بذر در واحد سطح به عوامل مختلفي بستگي دارد .حجم بوته ،هدف از کاشت،
توان يا حاصلخيزي خاك ،روش کاشت از مهمترين عوامل مؤثر در مقدار کاشت بذر در واحد سطح ميباشند.
بر اساس اين عوامل تراکم مطلوب بوته تعيين ميگردد.
الگوهاي مختلفي از کاشت ،براي يک تراکم مشخص قابل استفاده ميباشد .کشاورزان خبره در استفاده از الگوي
مناسب کاشت افزون بر تجربيات خود از مروجين کشاورزي منطقه راهنمايي ميگيرند زيرا الگوي مناسب که
در آن فاصله رديف و فاصله بوتهها روي رديفها مشخص ميشود ،نقش بهسزايي در عملکرد ،کيفيت محصول،
استفاده مناسب از نهاده طبيعي و انرژي کمکي ،سادگي انجام عمليات داشت و برداشت و  ...دارد.
در استفاده از ماشينهاي کاشت الزم است که الگوي کاشت در دست باشد .پس از انتخاب الگوي کاشت براساس
نظر کارشناسان زراعت ،اقدام به تنظيم ماشين کاشت مينمايند .به ترتيبي که فاصله رديفهاي کاشت و فاصله
بذرها روي رديف برابر الگوي توصيه شده باشد.
عوامل مؤثر در مقدار خروجی بذر از ماشین کارنده
 -0ديسک صفحه موزع
هرچه تعداد سلولهاي موزع بيشتر باشد قابليت خروج تعداد بذر
از دستگاه بيشتر ميشود و فاصله بذرها کاهش مييابد.

سلولهای موزع

صفحه

شکل  - 21دیسک صفحه موزع
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 -2چرخ دندههاي انتقال نيرو
انتقال نيرو از چرخ زمين گرد( ) Dبه جعبهدنده ()C

C

چرخ دندههای انتقال نیرو
D

شکل - 24چرخ انتقال نیرو

 -3تغيير در وضعيت چرخ دندههاي موجود در جعبه دنده
مطابق شکل باال و با توجه به چرخ دندههاي ( )Cو ( )Dو صفحه موزع مورد استفاده در دستگاه مطابق جدول
نسبت به تغيير وضعيت زنجير بر روي چرخ دندههاي جعبه دنده اقدام ميشود.
به دلیل استفاده از صفحه موزع  26سلولی در دستگاه باال جهت تغییر در وضعیت جعبه دنده از ستون سبز رنگ
استفاده میشود.

تعداد سوراخهای روی موزع

شکل - 25تغییر در وضعیت چرخ دنده ها
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فعالیت

تنظیم ردیفکار پنوماتیکی برابر الگوی کاشت توصیه شده
ابزار ،وسایل ،مواد و امکانات مورد نیاز :ماشين رديفکار پنوماتيکي متصل به تراکتور مناسب ،جعبه ابزار مکانيک
عمومي ،لباسکار ،تجهيزات ايمني فردي ،دفترچۀ راهنماي بذرکار پنوماتيک ،روغندان و روغن.
مراحل انجام کار:
 -0آماده بهکار شويد (تامين نيازمندي ها ،استفاده لباس و کفش مناسب کار ،تجهيزات ايمني فردي و .)...
 -2الگوي مناسب (عمق کاشت ،عمق شيار ها ،فاصله رديف ،فاصله بوتهها روي رديفها) از هنرآموز خود بگيريد.
 -3پيچهاي نگهدارنده واحدهاي کارنده را در روي تيرافزار(تولبار) شل کرده و واحدها را برابر الگو تنظيم کنيد.
دقت کنيد :به ترتيبي واحدها را جابجا کنيد که در نهايت واحد نسب به محور طولي تراکتور متقارن باشند.
 -4پس از تنظيم و رعايت تقارن واحدهاي کارنده ،پيچهاي مربوطه را سفت کنيد.
 -0صفحه موزع مورد استفاده را بررسي و تعداد سلولهاي آن را مشخص کنيد( .) 72 -02 -36 -26 -25
 -6وضعيت چرخ دندههاي انتقال نيرو از چرخ محرك يا زمين گرد ( )Dبه جعبه دنده ( )Cرا شمارش و تعيين کنيد.
 -7وضعيت چرخ دندههاي انتقال نيرو در جعبه دنده يا گيربکس ( ) A-Bرا شمارش و تعيين کنيد.
 -8فاصله بوته در روي رديفها از هنرآموز خود بپرسيد.
 -9با توجه به اطالعات باال و جدول شکل  ،20متغيرها را به نحوي تغيير دهيد تا فاصله بين بوته برابر الگوي توصيه
شده باشد.
با مشاهده جدول و در نظر گرفتن ستون سبز رنگ وقتی ( ) C-Dبرابر  16 -21و ( ) A-Bبرابر  21-17و موزع 26
سلولی باشد ،فاصله بوتهها در روی ردیفها  8سانتیمتر خواهدشد .اگر بخواهیم با همان صفحه موزع فاصله بوته را
به حدود 11سانتیمتر (بهعبارت دقیقتر 1/1سانتیمتر) برسانیم ،باید زنجیر را از چرخ  17دندهای فعلی( ) Bبه روی
 21دندهای انتقال دهیم.

پرسش
کالسی

 -0به چه روشهايي ميتوان بدون تغيير در چرخ دندهها ،به فاصله کاشت بوته در محدوده  05/3تا  05/4دست
يافت؟
 -2با يک موزع ثابت چگونه ميتوان بذرها را به فاصله  00/0 ،03/0 ،00/0 ،8/0سانتيمتر ،کشت نمود؟

کاشت کود
يکي از بهترين روشهاي مصرف کود در کشاورزي ،روش کاشتن کود يا همان کودکاري است .کود پاشي چه
بهصورت دستي و چه بهصورت ماشيني ،هرچند ساده و سريع است اما توزيع سطحي و عمقي کود در اين روش
بسيار نامناسب ميباشد .براين اساس بخش بزرگي از کود مصرفي هدر رفته و ضمن پايين بودن اثر بخشي کود،
موجب زيان کشاورز و آلودگي محيط زيست ميگردد.
در روش کودکاري ،کود مصرفي بهطور دقيق در محل دلخواه قرار ميگيرد .محلي که بدون آسيب رساندن به
بذر و گياه نو رسته ،بهخوبي قابل استفاده ميباشد .اين محل با محاسبات فني و مهندسي تعيين و در کارنده
تنظيم شده است .بنابراين کارآيي روش کودکاري بيشتر و هدر رفت کود کمتر خواهد بود .در اين روش از
مصرف کود ،بهترين وضعيت ،مصرف کود مرکب يا کود کامل است .بديهي است که نسبت هريک از عناصر در
اين نوع کودها متفاوت است و مصرف آنها براساس آزمايش خاك و نيازکودي گياه مورد کاشت تعيين ميشود.
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بیندیشید

مصرف کودکامل مانند  NPKنسبت به مصرف جداگانه هريک از اين کودها ،چه مزيتي دارد؟

مقدار مصرف کود
ميزان مصرف کود در واحد سطح بسيار مهم ميباشد .اگر بيشتر از حد توصيه شده باشد ،ضمن خسارت اقتصادي
مربوطه به خريد کود ،آلودگي محيط زيست ،گياه سوزي و همچنين احتمال آلودگي محصول وجود دارد .در
اين حالت کشاورز هم شرمنده طبيعت خواهد شد و هم دچار خسارت مضاعف .اگر مصرف کود کمتر از حد
توصيه شده هم باشد بازهم کشاورز ضرر خواهد کرد زيرا عملکرد محصول به همان نسبت کاهش خواهد يافت.
در کشاورزي نوين تمام سعي بر افزايش ماده آلي خاك و کاهش مصرف کود ميباشد .روشي که امروزه بايد به
دقت آن را رعايت کرده و الگوي عمليات خود قرار دهيم.
روش تنظیم میزان خروجی کود از کودکار
درمجاور خروجي کود از مخزن ،پيچ تنظيمي قرار داده شده است .مطابق شکل  20با چرخش پيچ تنظيم کود
(پيچ  )Aدر جهت حرکت عقربههاي ساعت و پايين آمدن دريچه ( )Bميزان ريزش کود در واحد سطح کم و
به صورت برعکس ،زياد ميشود.
فعالیت

تنظیم میزان ریزش کود از واحد کود کار ردیفکار
ابزار ،وسایل ،مواد و امکانات مورد نیاز :ماشين رديفکار پنوماتيکي متصل به تراکتور مناسب ،جعبه ابزار مکانيک
عمومي ،لباسکار ،کفش و دستکش کار ،کود شيميايي ،امکانات نوشتاري و تصويربرداري.
مراحل انجام کار:
 -0آماده بهکار شويد (تامين نيازمنديها ،استفاده لباس
B
و کفش مناسب کار ،تجهيزات ايمني فردي و )...
 -2مقدار مصرف کود در هکتار را از هنرآموز خود بپرسيد.
A
 -3فاصله و تعداد رديفهاي کاشت را مشخص کرده و
عرض کار کارنده را محاسبه کنيد.

شکل  -26تنظیم میزان ریزش کود از واحد کودکار ردیفکار

با توجه به این که چرخ دنده و وضعیت انتقال نیرو برای بذر تنظیم شده است ،این
قسمت ها را برای کود دستکاری نکرده و هیچ تغییر در آن های ندهید.
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 -4مقدار کود از همان کود توصيه شده داخل مخزن کود کار بريزيد.
 -0پيچ تنظيم خروجي کود را کامال بسته سپس يک دور کامل باز کنيد.
 -6همانند آنچه که در کاليبراسون خطي کار آموخته ايد ،چرخ زمين گرد را با باال آوردن ماشين آزاد کنيد .با قرار
دادن سيني کاليبراسيون يا ظرف مناسب يا زير انداز در زير خروجي کود ،چرخ زمين گرد را به تعداد مثال  05دور
بچرخانيد.
 -7کود خروجي را وزن کنيد.
 -8با اندازه گيري محيط چرخ ،تعداد دوران چرخ و عرض کار دستگاه ،مساحت کودکاري فرضي را محاسبه کنيد.
 -9مقدار کود مصرفي در واحد سطح (حاصل تقسيم عدد بند  6به عدد بند )7را محاسبه کنيد .محاسبه خود را با
عدد توصيه شده (بند  )2مقايسه کنيد.
 -05پيچ خروجي را برحسب نتايج بررسي ،باز يا بسته کرده و بهقدري آزمايش را تکرار کنيد تا مقدار آزمايش با
مقدار توصيه شده برابر گردد.
 -00از توضيحات هنرآموز ،مشاهدات و يافتههاي خود گزارش نوشتاري و تصويري تهيه و آماده ارايه نماييد.

تنظیم طول عالمتگذار(مارکر)
همانگونه که در مورد خطيکارها گفته شد براي يکنواختي فاصله رديفها ميبايست طول نشانگرها را تنظيم
کرد .فاصله رديفهاي کاشت بين دو مسير رفت و برگشت دقيقاً برابر فاصله بين دو کارنده ثابت خواهد شد.

بیندیشید

چرا بايد فاصله تمام رديفها يکسان باشد؟ آيا يکسان نبودن فاصله رديفها در عمليات مکانيزه داشت و برداشت
مشکلي ايجاد ميکند؟ چگونه؟

فعالیت

همانند خطيکارها تنظيم طول عالمتگذار (مارکر) را انجام دهيد.
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ارزشیابی مرحلهای
ردیف

2

مراحل کار

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

استاندارد (شاخص ها/داوری/
نتایج ممکن
نمره دهی)
دستگاه را به تراکتور متصل کرده تنظيمات مورد
باالتر از سطح نياز اوليه (تراز دستگاه ،عمق شيارساز ،کاشت،
برس جداکننده ،مقدار ريزش بذر و کود و )...را
انتظار
در کوتاهترين زمان ممکن انجام ميدهد.

کارگاه ،ماشين رديفکار
دستگاه را به تراکتور متصل کرده تنظيمات مورد
تنظيم ماشين
پنوماتيکي دفترچه راهنماي
نياز اوليه (تراز دستگاه ،عمق شيارساز ،کاشت،
تک دانهکار
سرويس و نگهداري ماشين در سطح انتظار
برس جداکننده ،مقدار ريزش بذر و کود و )...را
انجام ميدهد.

نمره

3

2

پايينتر از سطح عدم تنظيم دستگاه
انتظار

کاشت با ماشین ردیفکار
مراحل کاشت با ماشين رديفکار همانند ساير ماشينهاي کارنده است .يعني ابتداي بايد نوع و رقم گياه مورد
کاشت ،زمان ،شرايط و الگوي مناسب کاشت ،مشخص گردد .سپس سالمت ماشينها را بررسي کرده و آنها را
آماده بکار نمود .در نهايت پس از اتصال و تنظيمات ضروري اقدام بهکاشت نمود.
فعالیت

کاشت با ماشین ردیفکار پنوماتیکی
ابزار ،وسایل ،مواد و امکانات مورد نیاز :تراکتور ،ماشين رديفکار ،لباس ،کفش و دستکش کار ،تجهيزات ايمني،
کود شيميايي ،بذر ،امکانات نوشتاري و تصويربرداري.
مراحل انجام کار:
 -0آماده بهکار شويد (تأمين نيازمنديها ،استفاده از لباس و کفش مناسب کار ،تجهيزات ايمني فردي و .)...
 -2نوع و رقم گياه مورد کاشت ،زمان ،روش و الگوي کاشت را از هنرآموز خود بپرسيد.
 -3همراه هنرآموز خود به واحد نگهداري ماشينهاي کشاورزي وارد شويد.
 -4يک دستگاه تراکتور تحويل گرفته ،سالمت آن را بررسي و آماده به کار نماييد.
 -0با رعايت اصول ايمني و فني تراکتور را روشن کرده و به محل نگهداري ماشين رديفکار ،هدايت نماييد.
 -6سالمت ماشين رديفکار را بررسي و آن را آماده بکار نماييد.
 -7رديفکار را به تراکتور متصل کرده و تنظيمات اوليه را انجام دهيد.
 -8تنظيمات مربوط به عمق شيار کاشت ,عمق عمل شيار سازها ،فاصله رديفهاي کاشت ،فاصله بذرها روي رديفها،
مقدار ريزش کود ،طول نشانگر و  ...را با توجه به توصيههاي هنرآموز انجام دهيد.
 -9مخازن بذر و کودکارنده را از همان نوع بذر و کود توصيه شده پر نماييد.
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دقت کنید :کود مورد استفاده کلوخهاي (بهم چسبيده) نباشد و همچنين بذر و کود پاك و بدون ناخالصي باشند.
هرگونه ناخالصي و بهم چسبيدگي باعث مسدود کردن مسير انتقال و ايجاد مشکل در فرايندکار خواهد کرد.
انتقال ماشین تا ابتدای مزرعه با فرد دارای گواهی نامه معتبر میباشد و فراگیران
مجاز به رانندگی در خارج از محوطه هانگار و مزرعه نمیباشند.

 -05از محل مناسبي وارد مزرعه شده و در ابتداي يک ضلع طولي و به فاصله مشخص و موازي با ضلع طولي قرار بگيريد.
 -00کارنده را روي زمين بگذاريد ،عالمت گذار سمت ديگر را فعال کنيد.
 -02با اجازه هنرآموز و رعايت نوبت کاري شروع بکار نماييد.
 -03در ضمن کار ،افزون بر مراقبت بر راستاي مسير(موازي با ضلع طولي و فاصله مشخص با آن) به طور مستمر ،عملکرد
اجزاي ماشين (کودکار و بذرکار) را تحت نظر داشته باشيد .همزمان گوش و چشم به فرمان هنرآموز داشته باشيد.
 -04پس از مقداري پيشروي ،بايستيد .با رعايت اصول ايمني و فني از ماشين پياده شويد ،برخي از تنظيمات را واررسي و پس
از اطمينان و تاييد هنرآموز ،ادامه مسير دهيد.

مرز اصلی

نشانگر

شکل  -27کاشت بذر با ردیفکار پنوماتیکی

در حین انجام کار ممکن است به دلیل وجود جسم خارجی در مخزن یا مشکل فنی
در یکی از کارندهها میزان خروج بذر در آن واحد کمتر از سایر واحدها باشد ،مراقب
باشید که میزان پایین آمدن سطح بذر و کود در مخازن همه واحدها ،به یک اندازه
باشد .همچنین به موقع اقدام به پر کردن مخازن بذر و کود برحسب نیاز بنمایید.
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 -00با رسيدن به انتهاي مسير ،دستگاه کارنده و عالمتگذار را باال آورده و ضمن دور زدن به شکلي در مجاور رديف
رفت قرار بگيريد که چرخ جلو تراکتور در شيار ايجاد شده توسط عالمتگذار قرار بگيرد .کارنده را پايين آورده و
عالمتگذار مربوطه را فعال کرده سپس شروع به کار نماييد(شکل.)28

شکل  -28عملیات کاشت در حالت برگشت

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

در صورتي که به درستي عمليات کاشت را انجام داده باشيد با لطف الهي مزرعهاي شبيه مزرعه زير را خواهيد داشت.
ان شااهلل

شکل  -21محصول کشت شده توسط ردیفکار تک دانهکار یک خط روی پشته

141

اين روش کاشت ،رايجترين يا معموليترين روش کاشت با استفاده از ماشينهاي رديفکار ميباشد .گاهي
براساس يافتههاي کاربران ماشينهاي کشاورزي ،تجربيات کشاورزان يا پژوهش-هاي متخصصين روشهاي
ديگري به اجرا گذاشته ميشود .يکي از اين روشها ،هيرمکاري بدون ايجاد شيار در زمان کاشت است.
هیرمکاری با ردیفکار بدون ایجاد شیار یا جویچههای آبیاری
در اين روش ابتدا زمين را آبياري کرده و پس از گاورو شدن خاك ،به سرعت اقدام به آماده سازي زمين و کشت
مينمايند .در زمان کاشت واحدهاي شيار ساز را از ماشين کارنده جدا کرده يا بهقدري باال ميآورند که عمل
ننمايند .بنابراين نماي کلي کاشت بهصورت مسطح خواهد بود .پس از کاشت مزرعه بين  35-30روز کار خاصي
ندارد .بذرها با استفاده از رطوبت آبياري قبل از کاشت ،جوانه زده و با همان رطوبت يا نزوالت جوي بخوبي رشد
مينمايند .بديهي است که در اين مدت علفهاي هرز نيز رشد و نمو خود را دارند.
پس از گذشت اين زمان ،اقدام به ايجاد شيار ميگردد .براي ايجاد شيارهاي آبياري از کولتيواتورهاي داشت يا
همان سله شکنهاي ستارهاي ترکيبي با کودکار استفاده ميشود .به اين ترتيب عمليات ايجاد جويچه ،سله
شکني ،خاكدهي پاي بوته ،کودکاري و کنترل مکانيکي علفهاي هرز همزمان يا توأمان با يک مرتبه کاربرد
ماشين انجام ميشود .اين روش در کاشت ذرت علوفهاي در خاكهاي ميان بافت باحاصلخيزي متعارف تا 25
درصد افزايش عملکرد نسبت به روش معمول داشته است .ضمن آن که هزينه توليد پايينتر و حفاظت خاك
در آن بيشتر بوده است.

شکل  -11هیرمکاری ذرت و عملیات پس از سبز شدن

سایر ماشینهای ردیفکار
 -0رديفکار (دانهکار):
اين نوع رديفکارها در واقع نوعي خطيکار روي پشتههاي عريض هستند .از اين ماشينها براي کاشت سبزيجات
و همچنين برخي گياهان زراعي کم حجم استفاده ميشود.
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کاشت تره

ماشین ردیفکار خطی

کاشت پیاز

شکل 11

 -2غدهکار:
ماشينهايي هستند تمام خودکار يا نيمه مکانيزه که در آن بجاي دانه و ميوه ،بذرهاي رويشي غدهاي شکل
مانند سيب زميني و انواع پيازها را ميکارند .در انواع خودکار انتقال غده از مخزن بهصورت مکانيکي يا پنوماتيکي
انجام ميشود .همانند آنچه که در تک دانه کار تشريح شد .در انواع نيمه مکانيزه انتقال غده توسط کارگران
مستقر روي غدهکار صورت ميگيرد .اجزاي اين ماشين و ساز و کارهاي عملکردي آن تا حد زيادي با تک دانه
کارها مشابه بوده و افرادي که در تنظيمات و کاربري تک دانه کارها مهارت داشته باشند ،به راحتي با کمي
تمرين و تکرار ميتوانند با غده کارها نيز کار کنند .معموليترين غده کار در کشور ما غدهکار سيب زميني است.
انواع نيمه مکانيزه دو رديفه آن رواج بيشتري دارد .اما انواع تمام مکانيزه آن نيز وجود دارد.

شکل - 12غدهکار نیمه خودکار دو ردیفه

شکل -11غدهکار تمام خودکار دو ردیفه

 -1قلمهکار:
هرچند در باغباني تعداد زيادي از گياهان به روش کاشت قلمه ازدياد يا توليد ميشوند اما در زراعت تنها گياه
فوق العاده ارزشمند نيشکر به روش قلمهکاري ،کشت ميشود .ساقههاي نيشکر را پس از برداشت به طول حدود
 05سانتيمتر قطع کرده و آنها را براي کشت انتخاب ميکنند .گاهي نيز بخش انتهايي ساقههاي توليدي براي
کاشت جدا ميگردند .کاشت قلمه با دستکار بسيار پر زحمت و زمان بر است .بنابراين امروز کاشت قلمه عموماً
با ماشينهاي رديفکار قلمه ،انجام ميشود .اين ماشين ضمن ايجاد شيارهايي با فاصله و عمق قابل تنظيم،
قلمهها را بصورت افقي در اين شيارها ،قرار ميدهد .در ادامه واحد پوشاننده ،روي قلمهها را ميپوشاند.
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شکل  -14نمونههای از قلمه قابل

شکل  - 15چگونگی قرار گرفتن قلمهها در

شکل - 16ماشین کاشت تمام خود

کاشت

شیار کاشت

نیشکر

 -4نشاکار:
نشاکاري برنج را احتما ًال همۀ شما شنيدهايد .هرچند کاشت برنج به روش نشا قدمت بسياري دارد و همچنان
رواج دارد اما اين روش در زراعت تنها محدود به برنج نميشود .امروزه با توجه به محاسن بسيار زياد روش کشت
نشا ،اين روش بهسرعت در حال گسترش و بهعبارتي در حال فراگير شدن براي اغلب گياهان زراعي است.
با روش کشت نشا ،محصول زود رستر ميشود .زراعت گياهان در مناطقي با طول دوره رشد محدود ،امکان
پذير ميگردد .غلبه بر علفهاي هرز به ويژه در اوايل رشد و نمو گياه اصلي ،به راحتي ممکن ميگردد .در مصرف
بذر صرفه جويي بسيار خوبي ميشود .بنابراين مي توان بذرهاي مرغوبتر را خريداري نمود .رسيدگي به گياهان
اوليه (نشاها) در فضاي محدود و اغلب محصور خزانه با سهولت و هزينه کمتر و به مراتب بهتر انجام ميشود،
شرايط نامطلوب مانند خشکي و شوري در مرحله جوانه زني عمالً منتفي ميگردد در حالي که در روش بذرکاري
مستقيم يک عامل محدود کننده مهم محسوب ميشدند .اينها و مزيتهاي ديگر سبب شده است که گرايش به
روش کاشت نشا عليرغم مشکالت خاص خود ،روز به روز بيشتر گردد.
کاشت نشا با ماشينهاي رديفکار نيمه مکانيزه و تمام مکانيز در کشور ما همانند بسياري از کشورها انجام
ميشود .اين ماشينها هرچند از نظر شکلي با رديفکارهاي تک دانه کار متفاوت هستند اما از نظر ساز و کار
عملکردي ،بسيار شبيه هم هستند.

شکل  -17نشاکار تمام خودکار
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شکل  - 18نشاکار نیمه خودکار

شکل  - 11نشا

تکدانهکاری
فعالیت

عملیات پس از کاشت
ابزار ،وسایل ،مواد و امکانات مورد نیاز :تراکتور ،ماشين رديفکار ،لباس کار مناسب ،جعبه ابزار مکانيک عمومي،
کيسه ،مواد مصرفي سرويس (روغن ،گريس ،گازوئيل) ،امکانات نوشتاري و تصويربرداري.
مراحل انجام کار:
 -0کيسههاي کود ،بذر و هرنوع ناخالصي و پس مانده موجود در سطح مزرعه را جمع آوري و ساماندهي نماييد.
 -2بذر و کود باقي مانده در کيسه و نيز از مخازن را جمعآوري و تحويل انبار دهيد.
 -3کارنده و تراکتور را شستشو داده و تميز کنيد.
 -4تراکتور و کارنده را کامال سرويس نماييد.
دقت کنید :ماشين رديفکار بسيار حساس است لذا پس از هر  0ساعت کار ميبايست سرويس شود .بهويژه
گريسخورها بايد گريسکاري شوند.
 -0از توضيحات هنرآموز ،مشاهدات و يافتههاي خود گزارش نوشتاري و تصويري تهيه کرده و آماده ارايه نماييد.
براي عمليات بعدي آماده شويد.
دقت کنید :در خشکهکاري اولين عمليات ضروري ،آبياري مزرعه است .اصوال کاشت موثر زماني است که نياز رطوبتي
گياه تامين گردد .لذا براي تهيه مقدمات آبياري اقدام نماييد.

ارزشیابی مرحلهای
استاندارد (شاخص ها/داوری/
شرایط عملکرد (ابزار،
نتایج ممکن
ردیف مراحل کار
نمره دهی)
مواد ،تجهیزات ،مکان و)...
عمليات کاشت با دستگاه تک دانه کار را پس از
تنظيمات مورد نياز و وارسي قسمتها انجامداده و
ماشين تک دانهکار ،انواع روان باالتر از سطح کشت در رديفهاي مستقيم متناسب با توصيه
انتظار
کنندهها بر حسب دفترچه
کارشناسان ،صورت گرفتهباشد .عمليات پس از
راهنماي سرويس و نگهداري،
کاشت در مزرعه را انجام دهد.
کاشت با
گريس پمپ ،قيف ،جعبه ابزار
عمليات کاشت را با دستگاه تک دانه کار را پس از
ماشين تک
3
مکانيک عمومي ،روغندان،
دانهکار
تنظيمات مورد نياز و وارسي قسمتها انجامداده و
لوازم يدکي معمول ،دفترچه در سطح انتظار
کشت در رديفهاي مستقيم متناسب با توصيه
راهنماي سرويس و نگهداري
کارشناسان صورت گرفتهباشد.
ماشين
پايينتر از حد کاشت نامنظم و مقاير با توصيه کارشناسان
انتظار

نمره

3

2
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ارزشیابی شایستگی تکدانهکاری
شرح کار:
 -0بررسي سالمت ماشين رديفکار  -2تنظيم ماشين تک دانهکار  - 3کاشت با ماشين تک دانهکار
استاندارد عملکرد:
در شرايط مناسب آب و هوايي خطيکار آبي را به تراکتور متصل کرده آماده به کار نمايد ،تنظيمات اوليه و کاليبراسيون
دستگاه را انجام داده و يک قطعه زمين را با مقدار معيني بذر کشت نمايد.
شاخصها:
 -0معرفي اجزاي ماشين کارنده -بررسي سالمت رديفکار  -تحليل شرايط ايجاد مشکل براي هر جزء.
 -2دستگاه را به تراکتور متصل کند -.تنظيمات ترازهاي طولي ،عرضي و تعادلي دستگاه را انجام دهد -.تنظيم عمق
شيارساز ،کاشت ،برس جداکننده ،مقدار ريزش بذر و کود ،مارکر و  )...را انجام دهد.
 -3کاشت بذر در خطوط مستقيم و راست  -حرکت در شيار مارکر  -پايش و باز تنظيم دستگاه  -کاشت باال و پايين
مزرعه.
شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط :آسمان صاف بدون بارندگي -زمين هموار با خاك نرم شده
ابزار و تجهیزات :تراکتور -رديفکار آبي -جعبه ابزار مکانيک عمومي
معیار شایستگی:
ردیف

مرحله کار

0

آماده سازي ماشين تک دانهکار

0

2

تنظيم ماشين تک دانهکار

2

 3کاشت با ماشين تک دانهکار
شايستگيهاي غيرفني ،ايمني ،بهداشت ،توجهات زيست محيطي
و نگرش:
ايمني :فردي -نگرش :استفاده از لباسکار ،ماسک ،دستکش،
عينک ،اهميت دادن به ابزار و وسايل کار ،صداقت در انجام کار،
تخليه پسابها در فاضالب ،مديريت مواد و تجهيزات ،محاسبه و
رياضي.
ميانگين نمرات
* حداقل ميانگين نمرات هنرجو براي قبولي و کسب شايستگي 2 ،مي باشد.
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حداقل نمره قبولی از 1

نمره هنرجو
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2
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سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي جهت ايفاي نقش خطير خود در اجراي سند تحول بنيادين در آموزش و پرورش و برنامه
درسي ملي جمهوري اسالمي ايران ،مشارکت معلمان را بهعنوان يک سياست اجرايي مهم دنبال ميکند .براي تحقق اين امر در
اقدامي نوآورانه سامانه تعاملي بر خط اعتبارسنجي کتابهاي درسي راهاندازي شد تا با دريافت نظرات معلمان دربارۀ کتابهاي
درسي نونگاشت ،کتابهاي درسي را در اولين سال چاپ ،با کمترين اشکال به دانشآموزان و معلمان ارجمند تقديم نمايد .در انجام
مطلوب اين فرايند ،همکاران گروه تحليل محتواي آموزشي و پرورشي استانها ،گروههاي آموزشي ،دبيرخانۀ راهبري دروس و
مديريت محترم پروژه آقاي محسن باهو نقش سازندهاي را بر عهده داشتند .ضمن ارج نهادن به تالش تمامي اين همکاران ،اسامي
دبيران و هنرآم وزاني که تالش مضاعفي را در اين زمينه داشته و با ارائۀ نظرات خود سازمان را در بهبود محتواي اين کتاب ياري
کردهاند به شرح زير اعالم ميشود.

همکاران هنرآموز که در فرايند اعتبارسنجي اين کتاب مشارکت فعال داشتهاند.
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