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فصل 2

پرورش گیاهان علوفه ای
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لبنی در  و  پروتئینی  مواد  تأمین  در  اولیه  ماده  عنوان  به  علوفه ای  گیاهان  تولید 
حفظ سالمتی و امنیت غذایی كشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است. همچنین 
استفاده از گیاهان علوفه ای در تناوب زراعی موجب افزایش حاصلخیزی، افزایش 
ماده آلی خاک، نفوذ بهتر آب و زهکشی مناسب در طبقات خاک، كاهش بیماری ها 
و علف های هرز، افزایش عملکرد محصول بعدی خواهد شد. از مزایای دیگر كشت 
این گیاهان می توان به ارزش غذایی باال، تثبیت ازت، تنوع در نوع مصرف، برداشت 
افزایش  مخلوط،  و  به صورت خالص  امکان كشت  رشد،  فصل  یك  در  چند چین 

پایداری و تولید در سیستم تناوبی اشاره نمود. 
بر اساس محدودیت منابع آب و حاصلخیزی خاک های كشور توسعه كشت گیاهان 
علوفه ای متحمل به تنش های محیطی از جمله شوری، خشکی و كم آبی با تأكید بر 
روش هایی مثل تغییر زمان كشت و روی آوردن به كشت های پاییزه و زمستانه برای 
جلوگیری از تبخیر و استفاده بهینه از آب سبز، كشت گیاهان زراعی با دوره رشد 
كوتاه تر، توسعه روش های نوین آبیاری، ضرورت كاهش سطح برخی محصوالت مانند 
یونجه و... مجموعه  اقداماتی است كه باید برای مدیریت مصرف آب در كشاورزی و 
ارتقای بهره وری در مصرف آن، به كار بگیریم. واردات محصوالت علوفه ای حجیم مثل 
یونجه، ذرت علوفه ای، سورگوم علوفه ای و ارزن علوفه ای اگرچه محال نیست ولی 
عماًل غیرممکن می باشد زیرا هزینه حمل آن مقرون به صرفه نیست. لذا كشت گیاهان 
علوفه ای با نیاز آبی پایین تر و بهره وری باالتر در تأمین  بخشی  از كمبود علوفه  موجود 
و همچنین سازگاری بیشتر با شرایط محیطی می توانند سهم  مؤثری داشته  باشند. 
با توجه به تقاضای اعالم شده معاونت محترم امور دام برنامه ریزی تولید محصوالت 
علوفه ای تا سال افق 1405 با توجه به پتانسیل های موجود پیش بینی شده كه در 

جدول شماره 1 مورد مقایسه قرار گرفته است. 
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جدول شماره 1ـ مقایسه تقاضا و تولید محصوالت علوفه ای                  واحد: میلیون تن

139713981399140014011402140314041405

7/47/67/888/28/48/68/89تقاضای خشبی )ماده خشك(

6/726/756/796/846/866/846/947/27/4تولید خشبی)ماده خشك(

1/58-1/60-1/66-1/56-1/34-1/16-1/01-0/85-0/77-تفاوت

13/614/314/515/215/916/717/518/419/4تقاضای سیلویی

13/914/415/0115/8716/9718/219/5521/1822/1تولید سیلویی

0/320/0812/542/62/62/72/82/7تفاوت

21/121/922/323/224/125/126/127/228/4جمع تقاضا )خشبی و سیلویی(

20/6221/1521/822/7123/8325/0426/4928/3829/5جمع تولید )خشبی و سیلویی(

0/060/391/181/1-0/27-0/49-0/5-0/75-0/48-تفاوت

علوفه های خشبی شامل: یونجه، شبدر، اسپرس، انواع ماشك و خلر )آبی و دیم(
علوفه های سیلویی شامل: سورگوم، ارزن، ذرت سیلویی، چغندر علوفه ای و آمارانتوس
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خالصه اصول حاکم بر الگوی کشت پیشنهادی تا افق 1405 

)معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی تیرماه 97(
یونجه 

با توجه به نیاز آبی یونجه و كاهش منابع آب در دسترس ناگزیر كشت آن 
در بسیاری استان ها محدود خواهد شد. در این طرح پیش بینی شده متأثر از 
محدودیت منابع آب سطح زیر كشت یونجه در اكثر استان ها خصوصاً آذربایجان 
شرقی، غربی، اردبیل، اصفهان، جنوب كرمان، چهارمحال و بختیاری، زنجان، 
قزوین، فارس، سیستان و بلوچستان، قم، كردستان، لرستان، كرمان و همدان 

تا 185 هزار هکتار در سال افق كاهش یابد.
   سطح زیر کشت یونجه آبی از )میانگین سال پایه( 613 هزار هکتار و تولید 
5912 هزار تن با عملکرد 9/6 تن در هکتار، به سطح 526 هزار هکتار و تولید 
5609 هزار تن در سال 1400با عملکرد 10/6 تن در هکتار و در سال افق 
1405 به سطح 422 هزار هکتار، تولید 5054 هزار تن با عملکرد 11/9 تن 

خواهد رسید.

پرورش یونجه
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و  پایه( 47/2 هزار هکتار  )میانگین سال  از     سطح زیر کشت یونجه دیم 
تولید 115 هزار تن با عملکرد 2/4 تن در هکتار، به سطح 49/6 هزار هکتار 
و تولید 126 هزار تن در سال 1400با عملکرد 2/5 تن در هکتار و در سال 
افق 1405 به سطح 54/8 هزار هکتار، تولید 139 هزار تن با عملکرد 2/5تن 

خواهد رسید.
عملکرد یونجه آبی بر اساس پتانسیل اقلیم )گرم، سرد و معتدل( و سهم هر 

اقلیم در سطح استان ها محاسبه شده است. 
لگوم های آبی )شبدرها، اسپرس، ماشک، خلر و...( و کشت مخلوط

تأمین علوفه خشبی مورد  یونجه جهت  به كاهش سطح زیر كشت  با توجه 
نیاز دام ها برنامه ریزی شده از كشت سایر لگوم ها به صورت كشت خالص یا 

مخلوط استفاده نمود. 
 سطح زیر کشت شبدر از میانگین سال پایه 61 هزار هکتار، عملکرد 6/7 تن 
در هکتار و تولید 412 هزار تن به سطح 72هزار هکتار، عملکرد 7/5 تن و 
تولید 540 هزار تن در سال 1400 و به سطح 126 هزار هکتار، عملکرد 9 تن 

و تولید 1137 هزار تن خواهد رسید. 
پایه 50 هزار هکتار، عملکرد  میانگین سال  از  سطح زیر کشت اسپرس   
6/1 تن در هکتار و تولید 305 هزار تن به سطح 57 هزار هکتار، عملکرد 6/9 
تن و تولید 396 هزار تن در سال 1400 و به سطح 80 هزار هکتار عملکرد 

8 تن و تولید 644 هزار تن خواهد رسید. 
 سطح زیر کشت ماشک و خلر از میانگین سال پایه 14 هزار هکتار، عملکرد 
عملکرد  هکتار،  15/7هزار  به سطح  تن  40هزار  تولید  و  هکتار  در  تن   2/8
به سطح 18/2 هزار هکتار،  و  تولید 47 هزار تن در سال 1400  و  2/9تن 
به  بیشتر  محصول  این  رسید.  خواهد  تن  هزار  تولید 60  و  3/2 تن  عملکرد 

عنوان كود سبز مورد استفاده قرار می گیرد. 
ـ شبدر و اسپرس به صورت پاییزه كشت خواهند شد و نیاز آبی پایین تری از 

یونجه دارند.

راهنمای آموزش مرحله کار : 
آماده سازی بستر کاشت یونجه

گام اول: مرحله كاری را در كتاب درسی به دقت مطالعه كرده و بر اساس فعالیت های 
طراحی شده و شرایط و امکانات، جداول )1تا  3  ( را كامل و هماهنگی الزم را با 

مدیریت و شورای فنی هنرستان برای تهیه به موقع آنها به عمل آورید.
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جدول1ـ لیست ابزار، وسایل، تجهیزات و ماشین های مورد نیاز برای 
مرحله کاری آماده سازی بستر کاشت یونجه

ف
نام وسیله/ردی

فتعدادمشخصاتابزار/ ماشین
نام وسیله/ابزار/ ردی

تعدادمشخصاتماشین

انواع رایج در بیل1
منطقه 

به تعداد 
فراگیران

انواع ماشین های 
نرم كننده خاک 
)ترجیحاً حفاظتی(

انواع رایج در 
منطقه 

از هر نوع 
حداقل 1 

دستگاه

تراكتور 2
انواع رایج 

منطقه با توان 
مناسب

حداقل 
 1

دستگاه

انواع ماشین های 
همواركننده خاک

انواع رایج در 
منطقه 

حداقل یك 
دستگاه

گاو آهن 3
متناسب با 
تراكتور و 

شرایط خاک

حداقل 
 1

دستگاه
مکانیك جعبه ابزار

عمومی
یك سری 

كامل

................................................

در تاریخ..../..../..... هماهنگی های الزم انجام شد تا عملیات در تاریخ....../...../..... انجام شود

جدول2ـ لیست انواع فضاها )کالس، سایت، سمعی و بصری، زمین، کارگاه، آزمایشگاه( 
موردنیاز برای مرحله کاری آماده سازی بستر کاشت یونجه

مدت موردنیازویژگی ها)امکانات، وسعت..(هدف )منظور(نوع فضای موردنیازردیف

آماده سازی زمین زراعی1
زمین

با عمق، ماده آلی، حاصلخیزی و شکل مناسب و 
مساحتی مطابق استاندارد عملکرد

تا برداشت 
محصول

سمعی و بصری2

آزمایشگاه خاک3

..............................

در تاریخ..../..../..... هماهنگی های الزم انجام شد تا عملیات در تاریخ....../...../..... انجام شود
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جدول3ـ لیست انواع مواد )کود، سم، آب، سوخت، روغن و مواد روان کننده، مایعات بهداشتی...( 
موردنیاز برای مرحله آماده سازی بستر کاشت یونجه

مقدارمشخصاتهدف )منظور(نوع مادهردیف

به مقدار و مدت گاورو كردن مزرعهآب زراعی1
مشخص

برحسب وسعت و شرایط 
رطوبتی مزرعه و مقطع زمانی

كود دامی یا 2
سبز

مصرف در فرایند 
........ تن .... مترمکعبعمل آوری شدهخاک ورزی

كودهای 3
شیمیایی

مصرف در خاک قبل 
یا هم زمان با كاشت

طبق لیست پیوست 
طبق لیست پیوست1

آهك4

..............................

در تاریخ..../..../..... هماهنگی های الزم انجام شد تا عملیات در تاریخ....../...../..... انجام شود

1ـ این لیست بایستی توسط شما هنرآموز عزیز با مشورت متخصصین خاک و تغذیه گیاهی به موقع 
تنظیم و ارائه گردد.

اجرا  قابلیت  اقلیمی،  بر اساس شرایط  را  گام دوم: نمون برگ طرح درس روزانه 
در  روزانه  تدریس  اجرای  كنید.  كامل  كاری  مرحله  این  برای  منطقه  امکانات  و 
چهارچوب طرح درس كلی باشد و هرگونه تغییر بایستی برای فراگیران به روشنی 
ترتیب  این  به  باشد.  روزانه  درس  طرح  برابر  كالس  ادامه  و  شروع  گردد.  تبیین 

شایستگی های غیر فنی و فنی به طور عملی آموزش داده می شود.



جدول4ـ نمون برگ طرح درس روزانه »آماده سازی بستر کاشت یونجه« تمام جنبه های 
محتوایی و اجرایی با جامعیت و واقع نگری در آن دیده می شود.

مشخصات کلی
نام و نام خانوادگی طراح:      موضوع درس: آماده سازی بستر كاشت یونجه

زمان تدریس: دقیقه  نام درس: پرورش و تولید گیاهان علوفه ای 
تاریخ تدریس:           شماره جلسه:  پایه تدریس: دوازدهم  

ایجاد توانایی در آماده سازی بستر کاشت یونجههدف کلی درس

اهداف جزئی و رفتاری

انتظار می رود هنرجویان در پایان این درس بتوانند:1ـ ویژگی های فیزیکی و شیمیایی 
خاک را تعیین كنند. 2ـ زمین را قبل از شخم در صورت لزوم آبیاری نمایند.3ـ كود آلی را 
ـ     زمین  به موقع به زمین بیفزایند. 4ـ ادوات خاک ورزی را انتخاب و آماده به كار نمایند. 5  
را شخم بزند. 6  ـ بستر را نرم نمایند. 7ـ بستر را هموار نمایند. 8  ـ برحسب شرایط، كودهای 
پایه شیمیایی را به زمین افزوده و زیرخاک نمایند. 9ـ ماشین های مورد استفاده را سرویس 

كرده، تحویل دهند. 
روش تدریس: همیاری از 

نوع تیمی و...
چیدمان کالس یا نوبت بندی در عملیات: 

.....................................................................
پیش تر تهیه و هماهنگی شده جدول های )3ـ1(موارد نیاز

مواد اقدامات قبل از تدریس كردن  آماده  و  بستر  تهیه  با  مرتبط  آموخته های  پیش  مرور  برای  تکلیف  تعیین 
كمك آموزشی )نمونه، عکس، فیلم و...(

پرسش های ارزشیابی 
مفهوم خاک ورزی، هدف خاک ورزی، روش های خاک ورزی و ...تشخیصی:

پرسش های انگیزشی 
آغازین در هر مبحث

آیا می دانید چرا به یونجه ملکه نباتات علوفه ای گفته می شود؟
آیا می دانید كه در داروسازی از یونجه برای از بین بردن بو در خمیر دندان استفاده می شود؟

آیا می دانید چرا بستر كاشت یونجه باید كاماًل نرم باشد؟
...........................................

موضوع ها و ریز عنوان های این جلسه: اهمیت و ضرورت توسعه كشت یونجه، ویژگی ها ارائه محتوای نظری
گیاه شناختی یونجه، آماده سازی بستر كاشت یونجه )با مروری بر پیش آموخته ها(، 

ارزشیابی تکوینی

پرسش های مربوط به محتوای نظری درس در فرایند تدریس: 
ـ چرا كشت یونجه دارای اهمیت بوده و ضرورت دارد؟ آماده سازی زمین یونجه با ذرت 

یا یك گیاه زراعی یك ساله دیگر چه تفاوت هایی دارد؟
ـ آبیاری قبل از شخم چه اهمیتی در آماده سازی بستر كاشت یونجه دارد؟

...

انجام فعالیت های عملی 
1ـ آماده به كار كردن ماشین های خاک ورز 2ـ آبیاری قبل از شخم 4ـ توزیع كودهای 
دامی 5  ـ اجرای شخم اولیه 6  ـ نرم كردن خاک 7ـ تسطیح زمین 8  ـ كودپاشی در صورت 

مجهز نبودن كارنده به كود كار 9ـ سرویس ماشین های خاک ورز 10ـ ارائه گزارش كار 

هریك از فعالیت های نامبرده در ردیف باال در قالب چك لیست تدوینی در ضمن انجام ارزشیابی فرایندی 
فعالیت )فرایندی( ارزشیابی می شود. 

جمع بندی و خالصه 
درس

جمع بندی مباحث نظری این جلسه به......./ كارگروه.................. محول گردید.
هماهنگی و نوبت گذاری برای ارائه گزارش كار این مرحله به......./كارگروه.......... محول 

گردید.
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واگذاری جمع آوری اطالعات و فعالیت پژوهشی و جانبی 
1 بررسی چگونگی آماده سازی زمین برای كاشت یونجه توسط كشاورزان خبره 

محلی 
تهیه  آماده سازی  نوین  پیرامون روش های  و رسانه ای  علمی  منابع  بر  2 مروری 

بستر كاشت یونجه
3 بررسی پژوهش ها )مندرج  در كتاب یا طراحی شده توسط هنرآموز(

4 جمع بندی و نتیجه گیری گفت وگوهای كالسی
تعیین زمان ارائه تکالیف واگذاری: وضعیت تکالیف واگذار شده را برای كارگروه ها 

و یا افراد مشخص كنید.
ارائه  روز........... ساعت........... در محل......... موضوع...........  »كارگروه شماره....... در 

خواهد كرد.«
برنامه ریزی جهت عملیات: برنامه ریزی عملیات های كارگاهی مورد نیاز را مشخص 

كنید و به اطالع مسئوالن هنرستان برسانید.

جدول5 ـ نمونه جدول برنامه ریزی عملیات های کارگاهی
 

زمان عملیاتمحل عملیاتنام کارگروه نام عملیات

تعیین ویژگی های خاک

شخم اولیه

شخم ثانویه

تسطیح زمین

.......

گام سوم: كالس )نظری یا عملی( را با یاد خداوند كریم شروع كنید. رویکردهای 
فرهنگی و تقویت باورهای دینی و ملی و شایستگی های غیرفنی یا اخالق مدارانه 
)مهم ترین  قرار دهید  موردتوجه  فنی،  از شایستگی های  مهم تر  و حتی  را همانند 
شایستگی غیر فنی برای آماده سازی بستر كاشت یونجه مانند: حفظ منابع و رعایت 

اخالق حرفه ای را به صورت برجسته مورد تأكید قرار دهید(.
انجام  قالب چك لیست  فعالیت عملی در  اجرای  فرایند  ارزشیابی در  گام چهارم: 
می شود. تکمیل فرم چك لیست از روی شاخص های مندرج در ارزشیابی مرحله 
یادگیری  واحد  هر  پایانی  ارزشیابی  یا  یونجه  كاشت  بستر  آماده سازی  كاری 
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هر چه موارد سنجش در چك لیست ریزتر باشد ارزشیابی دقیق تر خواهد 
بود.

لیست های  بایستی جمع بندی چك  نیز  كاری  مرحله  پایان  در  است.  امکان پذیر 
فعالیت های هر مرحله یادگیری انجام و با توجه به درصد درستی انجام هر مرحله 
كرد  درج  یادگیری  واحد  پایانی  ارزشیابی  فرمت  در  را  آن  به  مربوط  نمره  كاری 
از 84  نمره دو، بیش  تا 84 درصد  از 60 درصد  نمره یك،  از 60 درصد  )كمتر 

درصد نمره سه(. 

توجه

ارزشیابی مرحله کاری: آماده سازی بستر کاشت یونجه

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

نتایج 
ممکن

استاندارد )شاخص ها/
نمرهداوری/نمره دهی(

آماده سازی 
بستر 

كشت یونجه

زمین زراعی، تراكتور، 
ماشین های خاک ورزی، 

كودهای معدنی و آلی

باالتر از 
حد 
انتظار

تعیین ویژگی های خاک، آماده سازی 
و تنظیم ماشین های خاک ورزی اولیه، 
ماشین های  انتخاب  شخم،  اجرای 
خاک،  كردن  نرم  ثانویه،  خاک ورزی 
تسطیح زمین زراعی، پخش كود دامی 
و مخلوط آن با خاک، تحلیل اهمیت 

كم خاک ورزی در كشاورزی پایدار

3

در حد 
انتظار

تعیین ویژگی های خاک، آماده سازی 
و تنظیم ماشین های خاک ورزی اولیه، 
ماشین های  انتخاب  شخم،  اجرای 
نرم كردن خاک،  ثانویه،  خاک ورزی 
كود  پخش  زراعی،  زمین  تسطیح 

دامی و مخلوط آن با خاک

2

پایین تر 
از حد 
انتظار

زراعی  زمین  نامناسب  خاک ورزی 
1برای كشت یونجه
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فصل 2: پرورش گیاهان علوفه ای

نام هنرجو

نمونه چک لیست ارزشیابی شایستگی های فنی مرحله کاری: 
آماده سازی بستر کاشت یونجه

ره
 نم
3 
 از
نی

ی ف
تگ
س
شای

ج 
تای
ن

ک
خا

از 
ی 

دار
 بر

ونه
نم

گاه
یش

زما
ه آ

ک ب
خا

نه 
مو

ل ن
سا

ار

ک
خا

ت 
طوب

د ر
رص

ن د
عیی

ت

در 
م 

شخ
ام 

نج
ز ا

ل ا
قب

ی 
یار

آب
یاز

 ن
رت

صو

ن 
وآه

گا
ی 

ساز
ده 

آما
و 

ب 
خا

انت
یه

اول
م 

شخ
ام 

نج
ی ا

برا

ور 
اكت

 تر
 به

هن
اوآ

ل گ
صا

ات

هن
اوآ

م گ
ظی

تن

.....
.....

.....
.....

.....
.

.....
.....

.....
.....

.....
.
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........

راهنمای آموزش مرحله کار: 
کاشت یونجه

گام های اول را با پركردن نمون برگ های )3ـ1 ضمیمه( برای كاشت یونجه بردارید 
سپس به تأیید شورای فنی و مدیر هنرستان برسانید و هماهنگی های الزم را انجام 

دهید )همانند مرحله كاری آماده سازی بستر كاشت یونجه(. 
گام دوم: نمون برگ طرح درس روزانه را بر اساس شرایط اقلیمی، قابلیت اجرا و 
امکانات منطقه برای این مرحله کاری کامل کنید. اجرای تدریس روزانه در چهارچوب 
طرح درس كلی باشد و هرگونه تغییر بایستی برای فراگیران به روشنی تبیین گردد. 
شروع و ادامه كالس برابر طرح درس روزانه باشد. به این ترتیب شایستگی های غیر فنی 

و فنی به طور عملی آموزش داده می شود.
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نمون برگ طرح درس روزانه » کاشت یونجه« که تمام جنبه های محتوایی و اجرایی 
با جامعیت و واقع نگری در آن دیده می شود.

مشخصات کلی
نام و نام خانوادگی طراح:                     موضوع درس: كاشت یونجه

نام درس: پرورش و تولید گیاهان علوفه ای    زمان تدریس:   دقیقه
تاریخ تدریس:              شماره جلسه:  پایه تدریس: دوازدهم  

ایجاد توانایی كاشت یونجههدف کلی درس

اهداف جزئی و 
رفتاری

انتظار می رود هنرجویان در پایان این درس بتوانند:1ـ رقم مناسب را انتخاب كنند 2ـ مقدار بذر 
موردنیاز را محاسبه كنند 3ـ آرایش بوته را تعیین و ترسیم كنند 4ـ تاریخ كاشت را تعیین كنند 
5ـ        عمق كاشت را تعیین كنند6ـ انواع روش های كاشت را ترسیم كنند یا تصویر آن را نمایش 
دهند. 7ـ روش مناسب كاشت را در منطقه خود را تعیین كنند 8   ـ ماشین كاشت را آماده به كار 
نمایند. 9ـ ماشین كاشت را برای كاشت دقیق كود و بذر، تنظیم نمایند. 10ـ كاشت را انجام 

دهند. 11ـ ماشین را پس از اتمام كاشت سرویس و نگهداری نمایند.

روش تدریس: 
همیاری از نوع تیمی و...

چیدمان كالس یا نوبت بندی در عملیات: 
...................................

پیش تر تهیه و هماهنگی شده جدول های )3ـ1(موارد نیاز

اقدامات قبل از 
تدریس

مواد  كردن  آماده  و  كاشت  با  مرتبط،  آموخته های  پیش  مرور  برای  تکلیف  تعیین 
كمك آموزشی )نمونه، عکس، فیلم و ...(

پرسش های ارزشیابی 
تشخیصی:

ضرورت كاشت یونجه در عمق مناسب، مقایسه مزایای روش های مختلف كاشت یونجه، 
اهمیت انتخاب رقم مناسب و ... 

پرسش های انگیزشی 
آغازین در هر مبحث

آیا می دانید چه عواملی تعیین كننده روش كاشت یونجه هستند؟
آیا می دانید ارقام مختلف یونجه برای مناطق مختلف توصیه شده اند؟

آیا می دانید رقم یونجه مناسب برای منطقه شما بایستی چه ویژگی هایی داشته باشد؟ 
و چرا؟

........

ارائه محتوای نظری
ارقام مناسب منطقه، عمق كاشت،  موضوع ها و ریز عنوان های این جلسه: ویژگی 
تاریخ كاشت، روش های كاشت یونجه )كاشت چند ردیف روی پشته، كاشت روی زمین 

مسطح، كشت مخلوط ( كاشت یونجه با بریزدانه كار و ...

ارزشیابی تکوینی
پرسش های مربوط به محتوای نظری درس در فرایند تدریس: 

مقایسه روش های كاشت یونجه، چگونگی انتخاب روش مناسب، چگونگی تعیین تاریخ 
كاشت یونجه و...

انجام فعالیت های 
عملی 

1ـ آماده به كار كردن ماشین های كاشت 2ـ محاسبه و تعیین مقدار بذر مورد نیاز 3ـ كاشت 
بذر و كود 4ـ سرویس و تحویل ماشین های كاشت 5ـ ارائه گزارش كار با تصویر و فیلم

هریك از فعالیت های نامبرده در ردیف باال در قالب چك لیست تدوینی در ضمن انجام ارزشیابی فرایندی 
فعالیت )فرایندی( ارزشیابی می شود. 

جمع بندی و خالصه
درس

جمع بندی مباحث نظری این جلسه به......./ كارگروه.................. محول گردید.
به......./كارگروه.......... محول  این مرحله  ارائه گزارش كار  برای  هماهنگی و نوبت گذاری 

گردید.
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فصل 2: پرورش گیاهان علوفه ای

واگذاری جمع آوری اطالعات پیرامون 
1 بررسی روش های كاشت یونجه توسط كشاورزان خبره محلی 

2 مروری بر منابع علمی و رسانه ای پیرامون روش های نوین كاشت یونجه
3 بررسی پژوهش ها )مندرج  در كتاب یا طراحی شده توسط هنرآموز(

4 جمع بندی و نتیجه گیری گفت وگوهای كالسی
تعیین زمان ارائه تکالیف واگذاری: وضعیت تکالیف واگذار شده را برای كارگروه ها 

و یا افراد مشخص كنید.
»كارگروه شماره ......... در روز........... ساعت ............ در محل ............. موضوع ............. 

ارائه خواهد كرد.«
برنامه ریزی جهت عملیات: عملیات های كارگاهی مورد نیاز را مشخص و به اطالع 
مسئوالن هنرستان برسانید )همانند جدول شماره 5 مرحله كاری آماده سازی بستر 

كاشت یونجه(.
گام سوم: كالس )نظری یا عملی( را با یاد خداوند كریم شروع كنید. رویکردهای 
فرهنگی و تقویت باورهای دینی و ملی و شایستگی های غیر فنی یا اخالق مدارانه 
)مهم ترین  قرار دهید  موردتوجه  فنی،  از شایستگی های  مهم تر  و حتی  را همانند 
شایستگی غیر فنی برای كاشت یونجه مانند: مسئولیت پذیری، جلوگیری از هدررفت 
قرار  تأكید  مورد  برجسته  به صورت  را  حرفه ای  اخالق  رعایت  و  وقت شناسی  بذر، 

دهید(.
انجام  قالب چك لیست  فعالیت عملی در  اجرای  فرایند  ارزشیابی در  گام چهارم: 
می شود. تکمیل فرم چك لیست از روی شاخص های مندرج در ارزشیابی مرحله 
در  است.  امکان پذیر  یادگیری  واحد  هر  پایانی  ارزشیابی  یا  یونجه  كاشت  كاری 
پایان مرحله كاری نیز بایستی جمع بندی چك لیست های فعالیت های هر مرحله 
یادگیری انجام و با توجه به درصد درستی انجام هر مرحله كاری نمره مربوط به 
آن را در فرمت ارزشیابی پایانی واحد یادگیری درج كرد )كمتر از 60 درصد نمره 

یك، از 60 درصد تا 84 درصد نمره دو، بیش از 84 درصد نمره سه(.
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ارزشیابی مرحله کاری: کاشت یونجه

مراحل کار
شرایط عملکرد )ابزار، 
مواد، تجهیزات، زمان، 

مکان و...(
استانداردنتایج ممکن

نمره)شاخص ها/ داوری/ نمره دهی(

كاشت 
یونجه

زمین زراعی، تراكتور 
ماشین كاشت، بذر یونجه، 

باالتر از حد 
انتظار

انتخاب رقم، تعیین مقدار بذر مصرفی، 
روش  تعیین  كاشت،  تاریخ  تعیین 
كاشت، آماده سازی و تنظیم ماشین 
كاشت، اجرای عملیات كاشت، تحلیل 

دالیل انتخاب روش كاشت

3

در حد 
انتظار

بذر  مقدار  تعیین  رقم،  انتخاب 
مصرفی، تعیین تاریخ كاشت، تعیین 
تنظیم  و  آماده سازی  كاشت،  روش 
ماشین كاشت، اجرای عملیات كاشت

2

پایین تر از 
حد 
انتظار

1كاشت غیر یکنواخت یونجه

نام هنرجو

نمونه چک لیست ارزشیابی شایستگی های فنی مرحله کاری: کاشت یونجه
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فصل 2: پرورش گیاهان علوفه ای

نگهداری مزرعه یونجه
توصیه های کاربردی به هنرجویان قبل از انجام این مرحله کاری:

روش های مبارزه با سرخرطومی برگ یونجه شامل:
1ـ کنترل بیولوژیک: 

این آفت دشمنان طبیعی زیادی دارد. زنبورهای پارازیتوئید و الرو سرخرطومی از 
جمله آنان می باشند.

2ـ کنترل زراعی مانند:
 استفاده از ارقام مقاوم

 برداشت زودهنگام یونجه در چین اول: یکی از روش های زراعی مبارزه با این 
و  غذایی  مواد  كمبود  علت  به  )كرم(  الرو  زیادی  تعداد  روش  این  با  است  آفات 
تابش آفتاب از بین خواهد رفت. این روش در كنترل علف های هرز مزرعه نقش 

چشمگیری دارد.
3ـ کنترل مکانیکی

چرای مزرعه یونجه، با گاو و گوسفند در اوایل بهار تراكم الروهای آفت را كاهش 
می دهد )یکی از روش های مهم قبل از كاربرد سموم است(. چرای پاییزه در كاهش 
گذاشته  یونجه  ساقه های  درون  زمستان گذرانی  جهت  كه  آفت  تخم های  میزان 

می شوند، تأثیر قابل توجهی دارد.
سال   3 از  بیشتر  یونجه  مزارع  شعله افکن:  دستگاه  با  مزرعه  سوزاندن سطحی 
قابلیت استفاده از شعله افکن را دارد و هنگام كاربرد خاک باید دارای رطوبت كافی 
باشد تا به بافت آن آسیبی نرسد. در مناطقی كه زمستان گذرانی حشره به صورت 
اواخر  در  شعله افکن  دستگاه  از  استفاده  زمان  بهترین  است  كامل  و حشره  تخم 
زمستان و اوایل بهار است. شعله افکن تأثیر نامطلوبی بر یونجه نمی گذارد؛ تنها در 
چند روز اول پس از شعله دهی رشد گیاه كند می شود و چین بعدی سه تا پنج 
روز به تعویق می افتد. سرعت تراكتور در هنگام شعله دهی نباید از هشت كیلومتر 

در ساعت بیشتر باشد.
یخ آب زمستانه: در صورت مهیا بودن شرایط برای آبیاری، عملیات یخ آب زمستانه 
می تواند با توجه به زمستان گذرانی حشرات بالغ در ساقه های یونجه موجب كاهش 
را  این عمل  باال می توان  به  یونجه 3 ساله  مزارع  در  جمعیت سرخرطومی شود. 

انجام داد.
تخم های  انبوه  كاهش  در  آخر(  چین  )در  یونجه  ساقه های  کردن  کف بر 

زمستان گذران مؤثر است.
و  برگ ها  شست وشوی  باعث  بارانی  آبیاری  سیستم  از  استفاده  بارانی:  آبیاری 
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برهم زدن محیط زندگی الروها می گردد. ضربات آب موجب تلفات الروهای سن 1 
و كاهش خسارت آنها می شود.

4ـ مبارزه شیمیایی
زمانی كه روش های مبارزه زراعی و مکانیکی نتواند جمعیت آفت را به زیر آستانه 
زیان اقتصادی كاهش دهد، مبارزه شیمیایی به عنوان آخرین روش استفاده می شود. 

در كنترل شیمیایی باید موارد ذیل را رعایت نمود:
 در زمان گل دهی سم پاشی نشود.

 فاصله میان برداشت محصول و دوره كارنس سم رعایت شود.
 سم پاش تنظیم و سم پاشی در صبح زود یا غروب آفتاب انجام شود تا به گرده افشان ها 

كمتر خسارت وارد شود.
 قبل از سم پاشی به زنبورداران محلی اطالع داده شود.

 سموم مورداستفاده ضمن داشتن تأثیر كافی باید دوره كارنس نسبتاً كوتاهی 
داشته باشند.

 بهترین زمان سم پاشی اوایل بهار و هنگامی است كه حشرات كامل از پناهگاه های 
زمستانی خارج شده اند و ارتفاع رشد یونجه 10ـ  5 سانتی متر باشد.

یك نوبت سم پاشی به موقع باعث كاهش آفات سرخرطومی برگ یونجه، شته ها، 
سرخرطومی بذر یونجه، سن گل خوار یونجه، سن سبز یونجه، شته لگومینوز، شته 
یونجه  زنجرک  گراس،  سودان  یونجه،  بذرخوار  زنبور  یونجه،  خال دار  شته  نخود، 
و كرم برگ خوار مزارع یونجه می شود )اگر تا 6 ساعت بعد از سم پاشی بارندگی 
انجام  بوته(  در  الرو   2( برود  باال  آفت  تراكم  سم پاشی  از  بعد  روز   3 اگر  نشود(. 

سم پاشی دوم توصیه می شود.
 سموم حشره كش اكامت )اتریمفوس(، فوزالن )زولن(، ماالتیون، سوین )كارباریل(، 
دیازیتون، آندوسولفان، سومیسدین و فن والریت برای مبارزه با این آفت توصیه شده 

است.
موش مهاجر، موش مغان و موش  غالباً  استان  یونجه  مزارع  جوندگان: جوندگان 
از  قبل  روز  یك  را  النه ها  كلیه  باید  موش ها  این  با  مبارزه  برای  می باشند.  كور 
انجام مبارزه كوبید و روز بعد طعمه گذاری را فقط در سوراخ هایی كه باز شده اند 

)النه های فعال( انجام داد.
نحوه تهیه سموم: برای تهیه 1 كیلوگرم طعمه مسموم میزان 20 گرم روغن )روغن 
خوراكی( با 1 كیلوگرم طعمه مسموم به طور دست پاش در النه های فعال مصرف 
می شود )فسفر دوزنگ سم خطرناكی است؛ هنگام تهیه و استفاده از آن دستکش 

بپوشید(.
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بیماری نماتد ساقه یونجه و روش های مبارزه با آن
روش های مبارزه و پیشگیری و مبارزه با نماتد ساقه و پیاز:

1 نمونه برداری و كنترل آلودگی خاک قبل از كاشت و جلوگیری از ورود آلودگی 
و  مزرعه  دورن  به  باالدست  آلوده  مزارع  آب  انتقال  و  سطحی  آب های  به وسیله 

همچنین ضدعفونی ادوات و وسایل كشاورزی.
2 تقویت خاک زراعی كاشت با كاربرد كدهای فسفاته، پتاسه، نیتراته به میزان 
ورمی  پوسیده  دامی  كودهای  كاربرد  با  خاک  بیولوژیك  شرایط  بهبود  و  مناسب 

كمپوست با توجه نتایج آزمایش استاندارد خاک
از شركت های  از نماتد برای كاشت و تهیه بذر  از بذر سالم و عاری  3 استفاده 
معتبر كه دارای گواهی سالمت و بوجاری شده هستند. )برای ضدعفونی بذور آلوده 
به نماتد می توان آنها را به مدت یك ساعت در آب 45 درجه سانتی گراد قرار داد و 
با تدخین بذر با استفاده از گاز سمی متیل بروماید به مقدار 33 گرم در متر مکعب 

به مدت 24 ساعت(
4 تناوب 2 تا 3 سال با گیاهان مقاوم از قبیل اسفناج، كاهو و گیاهان خانواده 
غالت و از بین بردن بوته های خودروی یونجه، سیر، پیاز و علف های هرز در زمان 
تناوب )محصوالتی مثل چغندرقند، سیب زمینی، سیر و پیاز از میزبان های مناسب 

نماتد هستند(.
5 استفاده از ارقام و مشورت با كارشناسان متخصص جهت اطالع از ارقام مقاوم 
جدید موجود در بازار و خودداری از اختالط بذر یونجه همدانی با بذور متفرقه و 

فاقد كیفیت.
٦ مبارزه شیمیایی در مزارع آلوده با ضدعفونی خاک های آلوده قبل از كشت با 
استفاده از سموم متیل بروماید یا متام سدیم یا تیلون II صورت می گیرد )توسط 

متخصص و كارشناس حفظ نباتات(.
7 استفاده از سموم شیمیایی امولسیون مانند دیمتوآت، ركسیون، سوین، نماتورین، 
آبامکتین به صورت محلول در آب آبیاری مزرعه پس از رویش با اولین آبیاری بهاره و 

اولین آبیاری بعد از هر چین.
از  استفاده  و  بذر  تولید  مزارع  در  خصوصاً  یونجه  زراعت  روش های  اصالح   8
سیستم های آبیاری بارانی، تسطیح اراضی، كنترل علف های هرز، جلوگیری از ورود 

آلودگی به مزرعه توسط آب و ماشین آالت.
9 برداشت محصول حداقل ده روز پس از آبیاری و در حالت خشکی كامل خاک 
مزارع آلوده تا عمق 10 سانتی متری خاک. از بین بردن كلش های باقی مانده پس 
از هر دور برداشت از سطح مزرعه با روش هایی مانند چرانیدن مزارع در چین های 

اول، دوم و سوم و یا سوزاندن پاییزه مزارع.
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بیماری های مهم قارچی و ویروسی یونجه
1ـ بیماری پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه، طوقه و ساقه یونجه

الف( اقدامات پیشگیری کننده
1 رعایت تعادل در آبیاری با به حداقل رساندن دفعات آبیاری و طول دوره اشباع 
خاک از آب به ویژه در محدوده یقه و ریشه در جلوگیری از عفونت های فیتوفتورایی 

شدید كه باعث مرگ بوته ها می شوند، مؤثر است.
آنها زهکش خوبی داشته  2 مزارع یونجه در مکان هایی احداث شوند كه خاک 
و شرایط آب وهوایی مناسبی هم برای كشت و پرورش یونجه داشته باشند. برای 
اینکه رطوبت خاک در حد مطلوب باشد الزم است زمین مزرعه به خوبی تسطیح 

شده و تأسیسات زهکشی مناسب در آن تعبیه شود.
3 بوته های یونجه روی مرزهای خاكی یا پشته های خاكی بلند تر از سطح خاک 
كاشته شوند تا خروج آب از خاک و در اطراف تنه، یقه و ریشه آنها میّسر شود و 

دوره اشباع خاک بیش از 24 ساعت نگردد.
4 از آب های دارای مایه قارچ كه از باغ های آلوده عبور می كند، استفاده نشود. 
آبیاری قطعات آلوده و سالم جداگانه انجام شود و از احداث نهرچه های آبیاری در 

زمین های آلوده خودداری گردد.
5 استفاده از بذر سالم و مرغوب كه دارای گواهی سالمتی و بهداشتی هستند در 

احداث مزرعه ضروری است.
٦ استفاده از بذور ارقام مقاوم

ب( مبارزه و کنترل بیماری در مزارعی که پوسیدگی های طوقه و ریشه در آنها 
وجود دارد:

جهت بهبود وضعیت و متوقف كردن پوسیدگی:
و  )آلیت(  آلومینیوم  فوستیل  قبیل  از  سیستمیك  قارچ كش های  از  استفاده  ـ 
متاالكسیل )ریدومیل(، متاالكسیل )ریدومیل( و متاالكسیل ـ مانکوزب با غلظت و 

زمان مناسب به خاک مزرعه در كنترل بیماری مؤثر می باشد.
ـ احداث مزارع جدید در زمین هایی كه بدون قارچ های مخرب خاک زی هستند، 
سرایت  از  جلوگیری  منظور  به  آنها  سوزاندن  و  آلوده  قسمت های  آوردن  بیرون 
بیماری به بقیه گیاهان و سپس ضدعفونی محل درختان كنده شده با متام سدیم 

)واپام( یا گاز متیل بروماید و سپس آفتاب دهی خاک توصیه می گردد.
از  ناشی  ریشه  پوسیدگی  و  گیاهچه ها  مرگ  دانه،  پوسیدگی  بیماری  2ـ 

قارچ پیتیوم: 
مبارزه و کنترل:

بردن  بین  از  و  آبیاری  در  تعادل  رعایت  آبیاری،  از روش های صحیح  استفاده   
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بقایای گیاهی آلوده.
 ضدعفونی بذر قبل از كاشت با سمومی از قبیل متاالكسیل و اكویشن پرو

 بذر كاری در زمانی باشد كه از نظر شرایط آب وهوایی و خاک برای جوانه زنی 
مناسب  بستر  از  استفاده  باشد.  مناسب  و  مساعد  گیاهچه ها  سریع  رشد  و  بذور 
با توجه به نتایج آزمایش  با استفاده بهینه از كودهای میکرو و ماكرو  بذر همراه 

خاک شناسی.
 استفاده از ارقام مقاوم و متحمل در صورت موجود بودن.

3ـ پوسیدگی فوزاریومی طوقه و ریشه
کنترل بیماری: بیماری چندین سال در داخل خاک پایداری داشته و نمی رود؛ لذا 

تنها راه عملی مبارزه با این بیماری استفاده از ارقام مقاوم می باشد.
4ـ سفیدک داخلی یونجه

برداشت  از  می توان  بیماری  این  داخلی  سفیدک  كنترل  برای  بیماری:  کنترل 
به خوبی  بهار  فصل  در  به ویژه  بیماری  گسترش  از  امر  این  كه  برد  نام  به موقع 
جلوگیری می كند و در زمانی كه عالئم اولیه این بیماری در مزرعه ظاهر می شود 
می توان با گشت زنی و ردیابی بیماری در مزرعه، با برداشت سریع از خسارت بیشتر 
قارچ كش هایی  از  ضرورت  صورت  در  می توان  همچنین  كرد.  جلوگیری  بیماری 
نظیر اكویشن پرو، متاالكسیل و كاپتان با غلظت های توصیه شده استفاده نمود. 
از آنجایی كه این بیماری در حالت طغیانی، سبب نابودی بوته های یونجه حساس 
در كشت های پاییزه و یا ضعیف شدن آنها در اثر شرایط زمستان می گردد؛ لذا در 

مناطق معتدل، كشت بهاره توصیه می شود.
5   ـ لکه آجری برگ یونجه

کنترل: بهترین راه كنترل این بیماری برداشت به موقع محصوالت است كه می تواند 
به محض مشاهدۀ اولین عالئم بیماری صورت گیرد تا از گسترش لکه ها و خسارت 

بیشتر جلوگیری شود.
٦  ـ لکه قهوه ای یونجه

کنترل: حداكثر خسارت در چین های اول و دم می باشد. شیوع و خسارت بیماری 
در تابستان های گرم و خشك كم شده و در اواخر تابستان و اوایل پاییز كه هوا 
چین  هر  در  كه  می یابد  نیز شدت  قهوه ای  لکه های  عالئم  می شود  خنك  نسبتاً 
بیماری  بیشتر  خسارت  و  گسترش  از  می توان  زودهنگام  یا  به موقع  برداشت  با 
از  استفاده  با  كارشناسان،  توصیه  زیاد طبق  در صورت خسارت  نمود.  جلوگیری 
سموم مناسب نظیر قلینت و با انجام سه بار سم پاشی به فاصله 15ـ10 روز می توان 

بیماری را كنترل كرد.
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7ـ بیماری جارویی یونجه
می شود  چندساله كشت  به صورت  یونجه  گیاه  اینکه  به  توجه  با  بیماری:  کنترل 
نمی توان برای كنترل این بیماری از شیوه های به زراعی نظیر آیش و تناوب استفاده 

كرد لذا برای كاهش خسارت موارد زیر قابل توصیه می باشد:
1 بازدید مستمر و دقیق از مناطق یونجه خیز به ویژه مزارع تولید بذر و ریشه كنی 

و انهدام بوته های آلوده قبل از اینکه بیماری به سایر بوته ها سرایت كند.
2 انهدام مزارع آلوده كه باید ابتدا مزرعه با یك حشره كش سیستمیك مناسب 
سم پاشی و سپس انهدام بوته ها و مزارع آلوده )به منظور ممانعت از انتشار آلودگی 

توسط بوته ها و حشرات آلوده( صورت گیرد.
3 سم پاشی منظم مزارع جهت كاهش جمعیت ناقل بیماری )زنجرک ها( توسط 
فاصله  به  بیماری  نشانه های  اولین  مشاهده  محض  به  سیستمیك،  جذبی  سموم 

تقریبی دو هفته از هم و تا 5  ـ4 نوبت ضروری است.
4 رعایت اصول قرنطینه گیاهی با جلوگیری از نقل و انتقال یونجه به صورت تر از 

مناطق آلوده به مناطق سالم.
برای  روش  مناسب ترین  و  بهترین  یونجه:  قارچی  بیماری های  تلفیقی  مدیریت 
كاهش بیماری های یونجه، كشت وكار ارقام بومی و مقاوم به بیماری ها است. ارقامی 
دسترس  قابل  خاصی  مناطق  برای  دارند  مقاومت  بیماری  چندین  یا  یك  به  كه 
هستند. در ضمن برای اطالعات بیشتر از ارقام جدید یونجه كه مقاوم به بیماری 
بر  عالوه  نمود.  مشورت  كشاورزی  متخصصین  و  محققین  با  می توان  می باشند 
استفاده از ارقام مقاوم برای كنترل بیماری های یونجه، یك سری از روش ها نیز 
می تواند در كاهش خسارت این بیماری مؤثر باشند كه می توان به موارد زیر اشاره 

كرد:
الف( اعمال مدیریت صحیح و اقدامات بهداشتی

ب( كشت كم عمق بذر
ج( استفاده از بذر با كیفیت باال در بستر مناسب و عاری از علف های هرز

د( تنظیم و بهبود اسیدیته خاک با زهکشی كامل جهت استقرار مناسب بذر
ه( برداشت به موقع برای داشتن علوفه با كیفیت خوب

اواسط  از  بهار  در  را  چین برداری  اولین  می توان  قانون،  یك  عنوان  به  ضمن  در 
سایر  و  مرحلۀ گل دهی  در  بعدی  تا چین برداری  كرد  غنچه دهی شروع  اواخر  تا 
چین برداری ها، 40ـ30روز بعد از آنها باشد. در شرایطی كه بیماری لکه برگی در 
مراحل اولیه تشکیل شود، چین برداری باید زودتر از زمان طبیعی باشد تا خسارت 
بیماری كمتر حادث شود و این عمل می تواند میزان مایه تلقیح آلوده كننده ثانویه 
برای توسعۀ بیماری ها را كاهش دهد. همچنین در مناطق شمالی برای به حداقل 
رساندن صدمات زمستانه و افزایش قدرت رویشی گیاه در بهار باید یونجه را 6  ـ4 
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برای حفظ ذخایر مواد غذایی در ریشه  با شرایط رویشی مناسب  پاییز  هفته در 
نگه داشت.

پایش مزرعه
پایش یا ردیابی بازدید هدفمند از شرایط محصول و عوامل خسارت زا )وضعیت آفات، 
بیماری ها و علف های هرز( طی فصل رشد گیاه است. عوامل محدود كننده تولید در یك 
مزرعه معموالً به طور ناگهانی آشکار می شوند و باید در اولین فرصت آنها را كنترل كرد 

تا پتانسیل عملکرد محصول حفظ شود.
پیشنهاد می گردد ثبت اطالعات زراعی كلیدی درباره حاصلخیزی خاک و نهاده های 
دریافتی مزرعه در فرم شناسنامه مزرعه انجام شود )فرم....( این اطالعات در تركیب 
با پایش منظم مزرعه شناسایی و تشخیص دقیق مشکالت مزرعه را آسان تر خواهد 

كرد. 
زمان شروع و مدت پایش

 تشخیص زود هنگام آفات و بیماری ها و كنترل آنها خسارت اقتصادی ناشی از 
آنها را به حداقل می رساند.

 استفاده از تقویم های پایش مزرعه )زمان بندی ظهور آفات و بیماری ها را نشان 
می دهد.(

 پایش پیوسته و منظم مزرعه بسیار مهم است زیرا شدت افزایش جمعیت آفات 
و علف های هرز و گسترش بیماری ها به سرعت تغییر پیدا می كند.

 در شرایط عادی در طول شرایط داشت بسته به شرایط )آب و هوایی و مرحله 
رشدی گیاه( ممکن است هر یك یا دو هفته یك بار پایش انجام گیرد.

 با نزدیك شدن به آستانه كنترل مانند استفاده از علف ُكش یا قارچ كش ممکن 
است به پایش روزانه نیاز باشد تا زمان مناسب سم پاشی را از دست ندهیم.

ابزار و تجهیزات پایش
دفترچه یاداشت، بیلچه، چاقوی جیبی، پاكت كاغذی و پالستیکی برای جمع آوری 
نمونه، ذره بین )لوپ(، كادر نمونه برداری، راهنمای شناسایی )آفت، بیماری و علف هرز(، 

تور حشره گیری، كارت های چسبانك یا تله برای حشرات
تعداد و روش نمونه برداری

ثبت  برای  نقطه  چند  در  توقف  و  مزرعه  در  زدن  قدم  مستلزم  مزرعه  در  پایش 
مشاهدات است. تعداد نقاط نمونه برداری در یك مزرعه بستگی به عواملی مانند: 
وسعت مزرعه، نوع محصول،نوع آفت یا بیماری و... دارد. )مزرعه یك تا پنج هکتاری 

5 نمونه(
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نمونه برداری
هنگام نمونه برداری، پس از رعایت فاصله از حاشیه مزرعه كادر اندازی را به صورت 

تصادفی انجام داده و اقدام به یاداشت برداری از وضعیت موجود می نماییم.
تشخیص آفات در یونجه زارها به طور عموم شامل نمونه برداری، شمارش و برآورد 
جمعیت آنهاست. برای نمونه برداری و بررسی آفات در یونجه زار ها از روش های زیر 

استفاده می شود:
شمارش بوته: از این روش در بررسی مزرعه از نظر آلودگی به آفات شته، تریپس 
و الو سرخرطومی استفاده می شود. در این روش از 5 نقطه از مزرعه و در هر نقطه 
20 بوته یونجه به صورت تصادفی برداشت و آفات روی تك تك بوته ها شمارش و 
یاداشت می شود. میانگین به دست آمده از نمونه ها مالک تصمیم گیری خواهد بود.

نمونه برداری با تور حشره گیری: تور حشره گیری استاندارد برای نمونه برداری 
در یونجه زارها دارای دهانه ای به قطر 38 سانتی متر و یك دسته 66 سانتی متری 
زاویه  با  بدن  یك سمت  از  و  گرفته  دو دست  با  را  تور  نمونه برداری  برای  است. 
180درجه تا سمت دیگر بدن و تا عمق 15 سانتی متری از قسمت باالیی سطح 
بوته های یونجه می چرخانیم. سپس دهانه توری را چرخانیده، به طوری كه حشرات 
و  بازكرده  به آرامی  توری  دهانه  شمارش  هنگام  نشوند.  خارج  تله  از  شده  شکار 
به آزمایشگاه جهت  انتقال نمونه ها  برای  به خارج كردن نمونه ها می كنیم.  اقدام 
شناسایی دقیق تر می توان از ظروف شیشه ای و یا پاكت های كاغذی استفاده نمود. 
عمل نمونه برداری حداقل باید پنج بار و از قسمت های مختلف مزرعه انجام شود. 
درنهایت میانگین شمار حشرات شمارش شده در هر بار نمونه برداری را محاسبه 
كرده و برای تصمیم گیری به كارشناسان تحویل شود. از این وسیله در نمونه برداری 

آفات خاص استفاده می شود.
برآورد بر پایه سطح یا مساحت ناحیه ای

در این روش از 5 نقطه یونجه زار به اندازه یك مترمربع نمونه برداری شده و آفات 
موجود در آنها شمارش می شود. از این روش بیشتر برای بررسی شمار حشرات بالغ 

سرخرطومی و الرو برگ خوار چغندرقند استفاده می شود.

5 3

4 2

1

20 قدم20 قدم

20 قدم

نمونه برداری به روش زیگزاکی
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نمونه برداری با استفاده از تله های ثابت
از انواع تله های ثابت مانند تله های نوری، تله های چسبنده و تله های فرومونی برای 
بررسی آفات مختلف در یونجه زار استفاده می شود؛ به عنوان مثال تله های نوری برای 

گردآوری آفات تریپس و شته دارای كارایی بیشتری نسبت به دیگر تله ها هستند.
پرکردن فرم پایش

از این فرم برای یادداشت برداری از مقدار آفات، بیماری ها و علف های هرز مزرعه و 
ارائه به كارشناسان برای انجام مشاوره استفاده می شود. 

وضعیت جوی:ساعت بازدید:تاریخ بازدید:

ارتفاع متوسط بوته:مرحله رشدی گیاه:

سایر شرایط محصول:

آفات:

سایر توضیحاتجمعیتمرحله رشدی آفتنام آفتردیف

1
2
..

بیماری ها:

سایر توضیحاتدرصد وقوععالئمنام بیماریردیف

1
2
..

علف های هرز:

سایر توضیحاتپراکنشتراکممرحله رشدی آفتنام علف هرزردیف

1
2
..

سایر عوامل خسارت زا:

» فرم پایش مزرعه«
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راهنمای آموزش مرحله کار: 
نگهداری مزرعه یونجه

یونجه  كاشت  برای  )3ـ1ضمیمه(  نمون برگ های  پركردن  با  را  اول:  گام های 
بردارید سپس به تأیید شورای فنی و مدیر هنرستان برسانید و هماهنگی های الزم 

را انجام دهید)همانند مرحله كاری آماده سازی بستر كاشت یونجه(. 
گام دوم: نمون برگ طرح درس روزانه را بر اساس شرایط اقلیمی، قابلیت اجرا و 
امکانات منطقه برای نگهداری از مزرعه یونجه کامل کنید. اجرای تدریس روزانه 
در چهارچوب طرح درس كلی باشد و هرگونه تغییر بایستی برای فراگیران به روشنی 
به این ترتیب  باشد.  روزانه  درس  طرح  برابر  كالس  ادامه  و  شروع  گردد.  تبیین 

شایستگی های غیر فنی و فنی به طور عملی آموزش داده می شود.
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نمون برگ طرح درس روزانه» نگهداری مزرعه یونجه« که تمام جنبه های محتوایی و اجرایی با 
جامعیت و واقع نگری در آن دیده می شود.

مشخصات کلی
نام و نام خانوادگی طراح:                         موضوع درس: نگهداری مزرعه یونجه

نام درس: پرورش و تولید گیاهان علوفه ای         زمان تدریس:   دقیقه  
پایه تدریس: دوازدهم    تاریخ تدریس:        شماره جلسه: 

ایجاد توانایی نگهداری مزرعه یونجههدف کلی درس

اهداف جزئی و رفتاری

انتظار می رود هنرجویان در پایان این درس بتوانند: 1ـ زمان و روش آبیاری را تعیین كنند. 2ـ مزرعه یونجه 
را در مراحل مختلف آبیاری كنند 3ـ زمان و روش مصرف كود سرک را تعیین كنند 4ـ كود دهی مزرعه را 
انجام دهند. 5 ـ كمبود یا نیاز تغذیه ای مزرعه را به هریك از عناصر، رصد و گزارش نمایند. 6ـ علف های هرز 
مزرعه را شناسایی نمایند. 7ـ علف های هرز مزرعه را كنترل نمایند 8ـ آفات رایج مزرعه یونجه در منطقه 
خود را شناسایی نمایند. 9  ـ انواع روش های پیشگیری از ورود، گسترش و كنترل آفات یونجه در منطقه خود 
را لیست كنند. 10ـ به روش های مختلف و متناسب با شرایط، آفات یونجه را كنترل نمایند. 11ـ    بیماری های 
رایج یونجه در منطقه خود را شناسایی نمایند. 12ـ انواع روش های پیشگیری از ورود، گسترش و كنترل 
عوامل بیماری زای یونجه در منطقه خود را لیست كنند. 13ـ به روش های مختلف و متناسب با شرایط 

بیماری های رایج یونجه در منطقه خود را كنترل نمایند.

روش تدریس: همیاری 
از نوع تیمی و.....

چیدمان کالس یا نوبت بندی در عملیات: 
...................................

پیش تر تهیه و هماهنگی شده جدول های )3ـ1(موارد نیاز

اقدامات قبل از 
تدریس

با كاشت و آماده كردن مواد كمك آموزشی )نمونه،  تعیین تکلیف برای مرور پیش آموخته های مرتبط 
عکس، فیلم و ...(

پرسش های ارزشیابی 
ضرورت تعیین زمان آبیاری، اهمیت كنترل به موقع علف های هرز، آفات و بیماری های مزرعه یونجه و ... تشخیصی:

پرسش های انگیزشی 
آغازین در هر مبحث

آیا می دانید چرا نم كاری یونجه نسبت به خشکه كاری بهتر است؟ 
آیا می دانید چرا به مزرعه یونجه آهك می دهند؟

آیا می دانید كه رشد علف های هرز در مزرعه یونجه عملکرد كمی و كیفی آن را كاهش می دهد؟ چرا؟
........

ارائه محتوای نظری
موضوع ها و ریز عنوان های این جلسه: اهمیت خاک آب )آب اول( و تعیین زمان آبیاری در یونجه، 
تعیین زمان بیشترین میزان خسارت علف های هرز و روش های كنترل علف های هرز، شناسایی آفات و 

بیماری های یونجه و روش های كنترل آنها 

ارزشیابی تکوینی
پرسش های مربوط به محتوای نظری درس در فرایند تدریس: 

مقایسه عالئم كمبود عناصر غذایی، نظام آبیاری و چرایی آن، چگونگی تنظیم تاریخ اقدامات پیشگیرانه 
و كنترلی و ...

انجام فعالیت های 
عملی 

اقدام های  برای  آبیاری در زمان مناسب به روش مطلوب به مقدار موردنیاز 2ـ پایش مزرعه  انجام  1ـ 
مراقبتی)تغذیه، آبیاری و كنترل علف های هرز، آفات و بیماری ها( 3ـ كود دهی مزرعه یونجه 4ـ پیشگیری 
و كنترل آفات و بیماری های مزرعه یونجه به روش های متناسب شرایط منطقه و آفت. 5  ـ تعیین زمان 
واسنجی  و  تنظیم  7ـ  سم پاش  ماشین های  كردن  به كار  آماده  6  ـ  بیماری ها  و  آفات  كنترل  روش  و 
ماشین های سم پاش 8  ـ كاربرد ماشین های سم پاشی در كنترل علف های هرز، آفات و بیماری مزرعه 

یونجه 9ـ سرویس ماشین های سم پاش 10ـ ارائه گزارش كار 

هریك از فعالیت های نامبرده در ردیف باال در قالب چك لیست تدوینی در ضمن انجام فعالیت )فرایندی( ارزشیابی فرایندی 
ارزشیابی می شود. 

جمع بندی و خالصه 
درس

جمع بندی مباحث نظری این جلسه به......./ كارگروه.................. محول گردید.
هماهنگی و نوبت گذاری برای ارائه گزارش كار این مرحله به......./كارگروه.......... محول گردید.
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واگذاری جمع آوری اطالعات پیرامون : 
1 بررسی روش های مراقبت از مزرعه یونجه توسط كشاورزان خبره محلی 

2 مروری بر منابع علمی و رسانه ای پیرامون روش های نوین آبیاری مزرعه یونجه
3 بررسی پژوهش ها )مندرج در كتاب یا طراحی شده توسط هنرآموز(

4 جمع بندی و نتیجه گیری گفت وگوهای كالسی
برای  را  واگذارشده  تکالیف  وضعیت  واگذاری:  تکالیف  ارائه  زمان  تعیین 

كارگروه ها و یا افراد مشخص كنید.
»كارگروه شماره ....... در روز ........... ساعت ............ در محل ............. موضوع ............. 

ارائه خواهد كرد.«
به  و  مشخص  را  نیاز  مورد  كارگاهی  عملیات های  عملیات:  برنامه ریزی جهت 
اطالع مسئوالن هنرستان برسانید )همانند جدول شماره 5 مرحله كاری آماده سازی 

بستر كاشت یونجه(.
گام سوم: كالس )نظری یا عملی( را با یاد خداوند كریم شروع كنید. رویکردهای 
فرهنگی و تقویت باورهای دینی و ملی و شایستگی های غیر فنی یا اخالق مدارانه 
را همانند و حتی مهم تر از شایستگی های فنی، موردتوجه قرار دهید )مهم ترین 
شایستگی غیرفنی برای نگهداری از مزرعه یونجه مانند: تولید خوراک سالم، رعایت 
بهداشت و جلوگیری از هدررفت آب و... را به صورت برجسته مورد تأكید قرار دهید.

گام چهارم: ارزشیابی در فرایند اجرای فعالیت عملی در قالب چك لیست انجام 
می شود. تکمیل فرم چك لیست از روی شاخص های مندرج در ارزشیابی مرحله 
امکان پذیر  یادگیری  واحد  هر  پایانی  ارزشیابی  یا  یونجه  مزرعه  نگهداری  كاری 
فعالیت های  بایستی جمع بندی چك لیست های  نیز  پایان مرحله كاری  در  است. 
هر مرحله یادگیری انجام و با توجه به درصد درستی انجام هر مرحله كاری نمره 
مربوط به آن را در فرمت ارزشیابی پایانی واحد یادگیری درج كرد )كمتر از 60 
درصد نمره یك، از 60 درصد تا 84 درصد نمره دو، بیش از 84 درصد نمره سه(.
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ارزشیابی مرحله کاری: نگهداری مزرعه یونجه

مراحل 
کار

شرایط عملکرد 
)ابزار،مواد، تجهیزات، 

زمان، مکان و...(
استاندارد )شاخص ها/نتایج ممکن

نمرهداوری/نمره دهی(

نگهداری 
از مزرعه 

یونجه

مزرعه یونجه، تراكتور، 
كودپاش كود دامی، 
كودپاش سانتریفیوژ، 
سم پاش، تجهیزات 

آبیاری،هرباریم 
علف های هرز، 
كودهای آلی و 

شیمیایی، سموم 
آفت ُكش و قارچ كش

باالتر از حد 
انتظار

تعیین زمان آبیاری، اجرای عملیات آبیاری، تعیین 
نوع كودهای سرک و زمان كوددهی، تعیین روش 
كود دهی و انجام عملیات كود دهی، شناسایی و 
تعیین زمان كنترل علف های هرز، تعیین روش 
مزرعه  هرز  علف های  كنترل  عملیات  اجرای  و 
یونجه، پایش مزرعه و شناسایی آفات و بیماری ها 
كنترل  روش  و  زمان  تعیین  یونجه،  مزرعه  در 
آفات و بیماری های مزرعه یونجه، اجرای عملیات 
كنترل آفات و بیماری های مزرعه یونجه، تحلیل 
دالیل انتخاب روش های مراقبت از مزرعه یونجه 

3

در حد انتظار

آبیاری،  عملیات  اجرای  آبیاری،  زمان  تعیین 
انجام  و روش كود دهی،  نوع كود سرک  تعیین 
عملیات كود دهی، شناسایی و تعیین زمان كنترل 
عملیات  اجرای  و  روش  تعیین  هرز،  علف های 
كنترل علف های هرز مزرعه یونجه، پایش مزرعه 
و شناسایی آفات و بیماری ها در مزرعه یونجه، 
تعیین زمان و روش كنترل آفات و بیماری های 
و  آفات  كنترل  عملیات  اجرای  یونجه،  مزرعه 

یونجه مزرعه  بیماری های 

2

پایین تر از حد 
1نگهداری نامناسب مزرعه یونجهانتظار

نام هنرجو

نمونه چک لیست ارزشیابی شایستگی های فنی مرحله کاری: نگهداری از مزرعه یونجه
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ارزشیابی شایستگی پرورش یونجه

شرح کار:
1ـ آماده سازی بستر كاشت یونجه 2ـ كاشت یونجه 3ـ كوددهی مزرعه یونجه 4ـ آبیاری مزرعه یونجه 5  ـ كنترل 

علف های هرز مزرعه یونجه 6ـ كنترل آفات مزرعه یونجه 7ـ كنترل بیماری های مزرعه یونجه

استاندارد عملکرد: 
آماده سازی بستر كاشت یونجه و كاشت را با استفاده از ماشین های زراعی انجام داده و مراقبت های مورد نیاز را 

در مراحل مختلف رشد تا زمان برداشت از مزرعه یونجه به عمل آورد. )مساحت 2 هکتار برای 4 گروه 4 نفره(

شاخص ها:
1ـ ارسال نمونه خاک به آزمایشگاه و ارائه نتیجه مشاوره با كارشناسان، تعیین درصد رطوبت خاک )گاورو بودن(، پخش 

یکنواخت كودهای دامی و پایه مطابق نتیجه مشاوره با كارشناسان، شخم زدن زمین، دیسك زدن، تسطیح زمین
2ـ انتخاب بذر، تعیین تاریخ كاشت، روش كاشت، عمق كاشت، كاشت یکنواخت بذر

3ـ تعیین مقدار و نوع كود مورد نیاز )فسفر و پتاس( پس از هر چین مطابق آزمایش و توصیه كارشناسان، پخش 
یکنواخت كودهای پس از هر چین

4ـ تعیین زمان آبیاری، آبیاری یکنواخت مزرعه یونجه
5   ـ علف های هرز مزرعه یونجه را شناسایی كند، روش كنترل علف های هرز را تعیین كند، زمان كنترل را تعیین 

كند، كنترل علف های هرز را انجام دهد.
6ـ مزرعه را پایش كند و آفات مزرعه یونجه را شناسایی كند، روش كنترل آفات را تعیین كند، زمان كنترل آفات 

را تعیین كند، كنترل آفات را در مراحل مختلف رشد انجام دهد.
7ـ مزرعه را پایش كند و بیماری های مزرعه یونجه را شناسایی كند، روش كنترل بیماری ها را تعیین كند، زمان 

كنترل بیماری ها را تعیین كند، كنترل بیماری ها را در مراحل مختلف رشد انجام دهد.

شرایط انجام کار، ابزار و تجهیزات:
2 هکتار زمین زراعی برای 16 نفر ـ آب آبیاری 

ابزار و تجهیزات:  
تراكتور از انواع رایج در كشور )حداقل 75 اسب بخار( ـ ادوات شخم ـ ماشین های خاک ورزی، ماشین های كاشت، 

بذر یونجه، مواد و ملزومات مصرفی ماشین های سم پاشی، وسایل و تجهیزات آبیاری كود های معدنی و آلی

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

1آماده سازی بستر كشت یونجه1

2كاشت یونجه2

1نگهداری مزرعه یونجه3

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی 
و نگرش: با استفاده از لوازم ایمنی كار و رعایت نکات زیست محیطی و با در 
نظرگرفتن استفاده بهینه از منابع به ویژه آب كشت كار یونجه را انجام دهید.

2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شایستگی، 2 می باشد.
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خالصه اصول حاکم بر الگوی کشت پیشنهادی تا افق 1405 

)معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی تیرماه 97(

سورگوم علوفه ای
   بر اساس نیاز اعالم شده از سوی معاونت امور دام تا سال 1400 میزان 
نیاز به علوفه سورگوم و ارزن 4 میلیون تن برآورد شده است، بر همین اساس 

برنامه ریزی توسعه كشت سورگوم و ارزن صورت گرفته است.
فنی  كمیته  اعضای  مشورت  با  و  گرفته  برنامه ریزی های صورت     براساس 
با عملکرد  پایه(  از 33 هزار هکتار )میانگین سال  سورگوم سطح زیر كشت 
53 تن و تولید 1749 هزار تن به 46 هزار هکتار و عملکرد 66 تن در هکتار 
و تولید 3049 هزار تن در سال 1400 و سطح 67 هزار هکتار و عملکرد 71 

تن و تولید 4815 هزار تن تا افق 1405 خواهد رسید.

پرورش سورگوم
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سورگوم دانه ای
تن  میلیون  تولید 64  و  میلیون هکتار  زیر كشت44/7  به سطح  توجه  با   
سورگوم دانه ای در دنیا و رتبه پنجم غالت از نظر سطح كشت و ترویج آن از 
سال 98 آغاز خواهد شد. در دنیا بیش از 40 تا 45 درصد سورگوم دانه ای به 
مصرف خوراک دام و حدود 60 درصد در صنعت و تغذیه انسان مورد استفاده 
با ذرت داشته و در صنعت طیور،  زیادی  قرار می گیرد. دانه سورگوم تشابه 
دام های گوشتی و شیری استفاده می شود. دانه سورگوم غنی از آهن، پتاسیم، 
فیبر، ویتأمین B6 و آنتی اكسیدان بوده و به دلیل عاری بودن از گلوتن برای 

بیماران سیلیاكی مفید است.
با نظر اعضای كمیته فنی سورگوم،   بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته و 
پیش بینی شده سطح زیر كشت آن در سال 98 از 185 هکتار با عملکرد 5 تن 
در هکتار و تولید 925 تن آغاز و به سطح 970 هکتار با عملکرد 5 تن در 
هکتار و تولید 4850 تن در سال 1400 و به سطح 6290 هکتار، عملکرد 

7/1 تن در هکتار و تولید 44659 تن در افق 1405 خواهد رسید. 

راهنمای آموزش مرحله کار : 
آماده سازی بستر کاشت سورگوم

گام اول را با پركردن نمون برگ های )3ـ1 ضمیمه( برای كاشت سورگوم بردارید 
سپس به تأیید شورای فنی و مدیر هنرستان برسانید و هماهنگی های الزم را انجام 

دهید )همانند مرحله كاری آماده سازی بستر كاشت یونجه(.
گام دوم: نمون برگ طرح درس روزانه را بر اساس شرایط اقلیمی، قابلیت اجرا 
در  روزانه  تدریس  اجرای  کنید.  کامل  کاری  مرحله  این  برای  منطقه  امکانات  و 
چهارچوب طرح درس كلی باشد و هرگونه تغییر بایستی برای فراگیران به روشنی 
به این ترتیب  باشد.  روزانه  درس  طرح  برابر  كالس  ادامه  و  شروع  گردد.  تبیین 

شایستگی های غیرفنی و فنی به طور عملی آموزش داده می شود.
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نمون برگ طرح درس روزانه » آماده سازی بستر کاشت سورگوم« که تمام جنبه های محتوایی و
 اجرایی با جامعیت و واقع نگری در آن دیده می شود.

مشخصات کلی
نام و نام خانوادگی طراح:        موضوع درس: آماده سازی كاشت سورگوم

نام درس: پرورش و تولید گیاهان علوفه ای     زمان تدریس:   دقیقه  
تاریخ تدریس:               شماره جلسه:  پایه تدریس: دوازدهم  

ایجاد توانایی آماده سازی کاشت سورگومهدف کلی درس

اهداف جزئی و رفتاری

انتظار می رود هنرجویان در پایان این درس بتواند: 1ـ ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک را تعیین 
كنند 2ـ زمین را قبل از شخم در صورت لزوم آبیاری نمایند.3ـ در صورت نیاز،كود دامی را به موقع 
در سطح زمین توزیع نمایند. 4ـ انتخاب و تنظیم ماشین های خاک ورزی را انجام دهند. 5  ـ زمین را 
شخم بزنند. 6  ـ بستر را نرم كنند. 7ـ بستر كاشت را هموار نمایند. 8 ـ برحسب شرایط كودهای پایه 
به زمین افزوده و زیرخاک نمایند. 9ـ علف كش پیش كاشت را در زمین پخش كنند. 10ـ ماشین های 

مورداستفاده را سرویس كرده، تحویل دهند. 11ـ گزارش عملکرد تهیه و ارائه دهند.

روش تدریس: 
همیاری از نوع تیمی 

و...

چیدمان کالس یا نوبت بندی در عملیات: 
...................................

پیش تر تهیه و هماهنگ شده در گام اولموارد نیاز

پیش تر تهیه و هماهنگی شده است و به طور خاص هماهنگی برای تعیین محل زمین، گروه بندی ها، اقدامات قبل از تدریس
تحویل ماشین ها و ادوات و ...

پرسش های ارزشیابی 
مفهوم كم خاک ورزی، خاک ورزی حفاظتی، هدف خاک ورزی، روش های خاک ورزی و ...تشخیصی:

پرسش های انگیزشی 
آغازین در هر مبحث

آیا می دانید در ایران چه مقدار ذرت سیلویی كشت می شود؟
آیا می دانید خاک ورزی نادرست باعث تخریب و فرسایش خاک می شود؟

آیا می دانید بدون خاک ورزی هم می شود زراعت كرد؟
........

ارائه محتوای نظری
موضوع ها و ریز عنوان های این جلسه: اهمیت كشت ذرت سیلویی، ویژگی هایگیاه شناختی 
نور، خاک، سایر  یا درجه حرارت، رطوبت،  ذرت، شرایط محیطی مناسب رشد و نمو ذرت )دما 

عوامل(، آماده سازی بستر كاشت ذرت )با مروری بر پیش آموخته ها(

پرسش ها مربوط به محتوای نظری درس در فرایند تدریس: ارزشیابی تکوینی
اهمیت آماده سازی بستر كاشت ذرت سیلویی، نقش خاک ورزی حفاظتی در كشاورزی پایدار و ...

انجام فعالیت های عملی 

آلی در  توزیع كودهای  از شخم 3ـ  آبیاری قبل  به كار كردن ماشین های خاک ورز 2ـ  آماده  1ـ 
صورت توصیه 4 ـ اجرای شخم 5 ـ نرم كردن خاک در صورت نیاز 6ـ تسطیح مزرعه 7ـ كودپاشی 
در صورت مجهز نبودن كارنده به كودكار 8  ـ پخش علف كش پیش كاشت. 9ـ سرویس ماشین های 

خاک ورز 10ـ ارائه گزارش كار 

انجام فعالیت ارزشیابی فرایندی  از فعالیت های نامبرده در ردیف باال در قالب چك لیست تدوینی در ضمن  هریك 
)فرایندی( ارزشیابی می شود. 

جمع بندی و خالصه 
درس

جمع بندی مباحث نظری این جلسه به ......./ كارگروه.................. محول گردید.
هماهنگی و نوبت گذاری برای ارائه گزارش كار این مرحله به......./كارگروه.......... محول گردید.
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واگذاری جمع آوری اطالعات و فعالیت پژوهشی و جانبی: 
1 بررسی چگونگی آماده سازی زمین برای كاشت یونجه توسط كشاورزان خبره 

محلی 
آماده سازی بستر  نوین  پیرامون روش های  بر منابع علمی و رسانه ای  2 مروری 

كاشت سورگوم
3 بررسی پژوهش ها )مندرج  در كتاب یا طراحی شده توسط هنرآموز(

4 جمع بندی و نتیجه گیری گفت وگوهای كالسی
تعیین زمان ارائه تکالیف واگذاری: وضعیت تکالیف واگذار شده را برای كارگروه ها 

و یا افراد مشخص كنید.
 ........... ......... موضوع  ........... در محل  ........... ساعت  ....... در روز  »كارگروه شماره 

ارائه خواهد كرد.«
به  و  مشخص  را  نیاز  مورد  كارگاهی  عملیات های  عملیات:  برنامه ریزی جهت 
اطالع مسئوالن هنرستان برسانید )همانند جدول شماره 5 مرحله كاری آماده سازی 

بستر كاشت یونجه(.
گام سوم: كالس ) نظری یا عملی( را با یاد خداوند كریم شروع كنید. رویکردهای 
فرهنگی و تقویت باورهای دینی و ملی و شایستگی های غیر فنی یا اخالق مدارانه 
دهید)مهم ترین  قرار  موردتوجه  فنی،  شایستگی های  از  مهم تر  حتی  و  همانند  را 
شایستگی غیر فنی برای آماده سازی بستر كاشت سورگوم مانند: جلوگیری از هدررفت 
منابع به ویژه آب و خاک، رعایت نکات ایمنی برای خود و دیگران و... را به صورت 

برجسته مورد تأكید قرار دهید(.
انجام  قالب چك لیست  فعالیت عملی در  اجرای  فرایند  ارزشیابی در  گام چهارم: 
می شود. تکمیل فرم چك لیست از روی شاخص های مندرج در ارزشیابی مرحله كاری 
آماده سازی بستر كاشت سورگوم یا ارزشیابی پایانی هر واحد یادگیری امکان پذیر 
است. در پایان مرحله كاری نیز بایستی جمع بندی چك لیست های فعالیت های هر 
مرحله یادگیری انجام و با توجه به درصد درستی انجام هر مرحله كاری نمره مربوط 
به آن را در فرمت ارزشیابی پایانی واحد یادگیری درج كرد )كمتر از 60 درصد نمره 

یك، از 60 درصد تا 84 درصد نمره دو، بیش از 84 درصد نمره سه(. 

هر چه موارد سنجش در چك لیست ریزتر باشد ارزشیابی دقیق تر خواهد 
بود.

توجه
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ارزشیابی مرحله کاری: آماده سازی بسترکاشت سورگوم

شرایط عملکرد )ابزار،مواد، مراحل کار
استاندارد )شاخص ها/نتایج ممکنتجهیزات، زمان، مکان و...(

نمرهداوری/نمره دهی(

آماده سازی 
بستر 

كاشت سورگوم

زمین زراعی، تراكتور، گاوآهن، 
دیسك، لولر، كودپاش كود دامی، 
سم پاش، علف كش پیش كاشت

باالتر از حد 
انتظار

تعیین درصد رطوبت خاک، تعیین 
ویژگی های خاک، پخش كود دامی 
و كودهای پایه، پخش علف كش های 
تنظیم  و  انتخاب  كاربرد،  خاک 
عملیات  اجرای  خاک ورزی،  ادوات 
كم  اهمیت  تحلیل  خاک ورزی، 

خاک ورزی در كشاورزی پایدار

3

در حد 
انتظار

تعیین  خاک،  رطوبت  درصد  تعیین 
دامی  كود  پخش  خاک،  ویژگی های 
و كودهای پایه، پخش علف كش های 
خاک كاربرد، انتخاب و تنظیم ادوات 
خاک ورزی، اجرای عملیات خاک ورزی،

2

پایین تر از 
حد 
انتظار

ناتوانی در انجام خاک ورزی مناسب 
1برای كاشت سورگوم

نام هنرجو

نمونه چک لیست ارزشیابی شایستگی های فنی مرحله کاری: آماده سازی بستر 
سورگوم کاشت 
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راهنمای آموزش مرحله کار : 
کاشت سورگوم

گام های اول را با پر كردن نمون برگ های )3ـ1 ضمیمه( برای كاشت سورگوم 
بردارید. سپس به تأیید شورای فنی و مدیر هنرستان برسانید و هماهنگی های الزم 

را انجام دهید )همانند مرحله كاری آماده سازی بستر كاشت یونجه(. 
گام دوم: نمون برگ طرح درس روزانه را بر اساس شرایط اقلیمی، قابلیت اجرا 
در  روزانه  تدریس  اجرای  کنید.  کامل  کاری  مرحله  این  برای  منطقه  امکانات  و 
چهارچوب طرح درس كلی باشد و هرگونه تغییر بایستی برای فراگیران به روشنی 
به این ترتیب  باشد.  روزانه  درس  طرح  برابر  كالس  ادامه  و  شروع  گردد.  تبیین 

شایستگی های غیرفنی و فنی به طور عملی آموزش داده می شود.
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فصل 2: پرورش گیاهان علوفه ای

نمون برگ طرح درس روزانه» کاشت سورگوم« که تمام جنبه های محتوایی و اجرایی با 
جامعیت و واقع نگری در آن دیده می شود.

مشخصات کلی
نام و نام خانوادگی طراح:                       موضوع درس: كاشت سورگوم

نام درس: پرورش و تولید گیاهان علوفه ای      زمان تدریس:  دقیقه
تاریخ تدریس:                شماره جلسه:  پایه تدریس: دوازدهم  

ایجاد توانایی کاشت سورگومهدف کلی درس

اهداف جزئی و رفتاری

انتظار می رود هنرجویان در پایان این درس بتوانند: 1ـ با مشاهده بوته سورگوم در هر مرحله )زنده، 
خشك شده یا تصویر( مرحله رشدی آن را تعیین كنند. 2ـ جدول تناوب زراعی سورگوم را به درستی 
تنظیم نمایند. 3ـ رقم مناسب را انتخاب كنند. 4ـ مقدار بذر موردنیاز را محاسبه كنند. 5ـ آرایش بوته را 
تعیین و ترسیم كنند. 6ـ تاریخ كاشت را تعیین كنند. 7ـ عمق كاشت را تعیین كنند. 8ـ انواع روش های 
كاشت را ترسیم كنند یا تصویر آن را نمایش دهند. 9 ـ روش مناسب كاشت را در منطقه خود را تعیین 
كنند. 10ـ ماشین كاشت را آماده به كار نمایند. 11ـ ماشین كاشت را برای كاشت دقیق كود و بذر، 
تنظیم نمایند. 12ـ كاشت را انجام دهند. 13ـ ماشین را پس از اتمام كاشت سرویس و نگهداری نمایند.

روش تدریس: 
همیاری از نوع تیمی 

و.........

چیدمان کالس یا نوبت بندی در عملیات: 
...................................

پیش تر تهیه و هماهنگی شده جدول های )3ـ1(موارد نیاز

اقدامات قبل از 
تدریس

تعیین تکلیف برای مرور پیش آموخته های مرتبط با كاشت و آماده كردن مواد كمك آموزشی )نمونه، 
عکس، فیلم،...........

پرسش های ارزشیابی 
مفهوم آرایش كاشت بوته در مزرعه، ضرورت تراكم مناسب، روش های كاشت و..... تشخیصی:

پرسش های انگیزشی 
آغازین در هر مبحث

آیا می دانید چند نواع سورگوم از نظر نوع مصرف وجود دارد؟
به نظر شما بهترین روش كاشت سورگوم برای استفاده بهینه از آب آبیاری چگونه است؟

آیا در كاشت سورگوم هرچه تراكم بیشتر باشد بهتراست؟چرا؟
آیا تراكم سورگوم دانه ای با سورگو علوفه ای یکسان است؟ 

........

ارائه محتوای نظری

موضوع ها و ریز عنوان های این جلسه: مراحل رشد ذرت سورگوم، تناوب زراعی سورگوم، تراكم 
بوته، عمق كاشت سورگوم، تاریخ كاشت، روش های كاشت سورگوم )جوی و پشته، كاشت در بقایا، 
كاشت در كف جوی، كاشت دو یا چند ردیف روی پشته، كاشت روی زمین مسطح، كشت نشایی، 

كشت مخلوط( كاشت سورگوم با بذركار و ....

پرسش های مربوط به محتوای نظری درس در فرایند تدریس: ارزشیابی تکوینی
مقایسه روش ها، بهترین آرایش بوته در منطقه و چرایی آن، چگونگی تنظیم تاریخ كاشت سورگوم و ...

انجام فعالیت های 
عملی 

1ـ تعیین تاریخ كاشت 2ـ تعیین روش و عمق كاشت 3ـ آماده به كار كردن ماشین های كاشت 
4ـ    محاسبه و تعیین مقدار نهاده ها )كود، سم، بذر( موردنیاز 5  ـ تنظیم ماشین های كاشت 6  ـ كاشت 

بذر و كود 7ـ سرویس و تحویل ماشین های كاشت 8  ـ ارائه گزارش كار با تصویر و فیلم

فعالیت ارزشیابی فرایندی  انجام  در ضمن  تدوینی  قالب چك لیست  در  باال  ردیف  در  نامبرده  فعالیت های  از  هریك 
)فرایندی( ارزشیابی می شود. 

جمع بندی و خالصه 
درس

جمع بندی مباحث نظری این جلسه به......./ كارگروه.................. محول گردید.
هماهنگی و نوبت گذاری برای ارائه گزارش كار این مرحله به......./كارگروه.......... محول گردید.



74

واگذاری جمع آوری اطالعات پیرامون : 
1 بررسی روش كاشت سورگوم توسط كشاورزان خبره محلی 

2 مروری بر منابع علمی و رسانه ای پیرامون روش های نوین كاشت سورگوم
3 بررسی پژوهش ها )مندرج در كتاب یا طراحی شده توسط هنرآموز(

4 جمع بندی و نتیجه گیری گفت وگوهای كالسی
برای  را  واگذارشده  تکالیف  وضعیت  واگذاری:  تکالیف  ارائه  زمان  تعیین 

كارگروه ها و یا افراد مشخص كنید.
»كارگروه شماره ....... در روز ........... ساعت ............ در محل............. موضوع ............. 

ارائه خواهد كرد.«
به  و  مشخص  را  نیاز  مورد  كارگاهی  عملیات های  عملیات:  برنامه ریزی جهت 
اطالع مسئوالن هنرستان برسانید )همانند جدول شماره 5 مرحله كاری آماده سازی 

بستر كاشت یونجه(.
گام سوم: كالس )نظری یا عملی( را با یاد خداوند كریم شروع كنید. رویکردهای 
فرهنگی و تقویت باورهای دینی و ملی و شایستگی های غیر فنی یا اخالق مدارانه 
را همانند و حتی مهم تر از شایستگی های فنی، مورد توجه قرار دهید )مهم ترین 
از  جلوگیری  مسئولیت پذیری،  مانند:  سورگوم  كاشت  برای  غیر فنی  شایستگی 
هدررفت بذر، رعایت نظم و رعایت اخالق حرفه ای را به صورت برجسته مورد تأكید 

قرار دهید(.
گام چهارم: ارزشیابی در فرایند اجرای فعالیت عملی در قالب چك لیست انجام 
می شود. تکمیل فرم چك لیست از روی شاخص های مندرج در ارزشیابی مرحله 
پایانی هر واحد یادگیری امکان پذیر است. در  یا ارزشیابی  كاری كاشت سورگوم 
پایان مرحله كاری نیز بایستی جمع بندی چك لیست های فعالیت های هر مرحله 
یادگیری انجام و با توجه به درصد درستی انجام هر مرحله كاری نمره مربوط به 
آن را در فرمت ارزشیابی پایانی واحد یادگیری درج كرد )كمتر از 60 درصد نمره 

یك، از 60 درصد تا 84 درصد نمره دو، بیش از 84 درصد نمره سه(.
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فصل 2: پرورش گیاهان علوفه ای

ارزشیابی مرحله کاری: کاشت سورگوم

مراحل کار

شرایط عملکرد 
)ابزار،مواد، 

تجهیزات، زمان، مکان 
و...(

استانداردنتایج ممکن
نمره)شاخص ها/ داوری/نمره دهی(

زمین زراعی، قپان )ترازو(، كاشت سورگوم
ماشین كاشت، بذر سورگوم

باالتر از حد 
انتظار

انتخاب رقم، تعیین تاریخ كاشت، تعیین 
روش كاشت، تعیین مقدار بذر مصرفی، 
تنظیم  كاشت،  ماشین های  انتخاب 
عملیات  اجرای  كاشت،  ماشین های 
روش  انتخاب  دالیل  تحلیل  كاشت، 

كاشت

3

در حد انتظار

انتخاب رقم، تعیین تاریخ كاشت، تعیین 
روش كاشت، تعیین مقدار بذر مصرفی، 
تنظیم  كاشت،  ماشین های  انتخاب 
عملیات  اجرای  كاشت،  ماشین های 

كاشت

2

پایین تر از 
1ناتوانی در كاشت یکنواخت سورگومحد انتظار

نام هنرجو

نمونه چک لیست ارزشیابی شایستگی های فنی مرحله کاری: کاشت سورگوم

ره
 نم
3 
 از
نی

ی ف
تگ
س
شای

ج 
تای
ن

قم
ب ر

خا
انت

ت
اش

خ ك
اری

ن ت
عیی

ت

ت
اش

ش ك
 رو

ین
تعی

فی
صر

ر م
 بذ

دار
 مق

به
اس

مح

ت 
اش

 ك
ای

ن ه
شی

 ما
اب

تخ
ان

آن
ی 

ساز
ده 

آما
و 

ت
اش

ی ك
ن ها

شی
 ما

یم
نظ

ت

ت
اش

ت ك
لیا

عم
ی 

جرا
ا

.....
.....

.....
....

.....
.....

.....
.....

كوروش

بهروز

پویان 

........



76

راهنمای آموزش مرحله کار : 
نگهداری مزرعه سورگوم )آبیاری، کوددهی و کنترل علف های هرز(

برای كاشت سور گوم  با پركردن نمون برگ های )3ـ1 ضمیمه(  را  گام های اول 
بردارید سپس به تأیید شورای فنی و مدیر هنرستان برسانید و هماهنگی های الزم 

را انجام دهید )همانند مرحله كاری آماده سازی بستر كاشت یونجه(. 
گام دوم: نمون برگ طرح درس روزانه )نمون برگ شماره 4 ضمیمه( را بر اساس 
شرایط اقلیمی، قابلیت اجرا و امکانات منطقه برای این مرحله كاری كامل كنید. 
اجرای تدریس روزانه در چهارچوب طرح درس كلی باشد و هرگونه تغییر بایستی 
برای فراگیران به روشنی تبیین گردد. شروع و ادامه كالس برابر طرح درس روزانه 
باشد. به این ترتیب شایستگی های غیر فنی و فنی به طور عملی آموزش داده می شود.
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فصل 2: پرورش گیاهان علوفه ای

نمون برگ طرح درس روزانه» نگهداری سورگوم« که تمام جنبه های محتوایی و 
اجرایی با جامعیت و واقع نگری در آن دیده می شود.

مشخصات کلی
نام و نام خانوادگی طراح:                  موضوع درس: نگهداری مزرعه سورگوم

نام درس: پرورش و تولید گیاهان علوفه ای  زمان تدریس:  دقیقه  
تاریخ تدریس:                      شماره جلسه:  پایه تدریس: دوازدهم            

ایجاد توانایی نگهداری از مزرعه سورگومهدف کلی درس

اهداف جزئی و 
رفتاری

انتظار می رود هنرجویان در پایان این درس بتوانند:1ـ زمان و روش آبیاری را تعیین كنند. 2ـ در 
مراحل مختلف مزرعه سورگوم را با مدیریت كارایی مصرف آب، آبیاری كنند. 3ـ زمان و روش مصرف 
كود سرک را تعیین كنند. 4ـ كود دهی مزرعه را انجام دهند. 5  ـ كمبود یا نیاز تغذیه ای مزرعه را به 
هریك از عناصر، رصد و گزارش نمایند. 6  ـ علف های هرز مزرعه را شناسایی نمایند. 7ـ علف های هرز 

مزرعه را كنترل نمایند. 8 ـ سله شکنی و خاک دهی پای بوته را انجام دهند.

روش تدریس: 
همیاری از نوع تیمی 

و.........

چیدمان کالس یا نوبت بندی در عملیات: 
.......................................

پیش تر تهیه و هماهنگی شده جدول های )3ـ1(موارد نیاز

 اقدامات قبل از 
تدریس

تعیین تکلیف برای مرور پیش آموخته های مرتبط، با داشت و آماده كردن مواد كمك آموزشی )نمونه، 
عکس، فیلم، در مورد آبیاری، علف های هرز، تغذیه گیاهی و ...(

پرسش های ارزشیابی 
تشخیصی:

ضرورت رصد مزرعه، اهمیت و روش های كم آبیاری در زراعت سورگوم، روش های جمع آوری نمونه ها، 
توسعه كلکسیون، نقش عناصر غذایی و ...

پرسش های انگیزشی 
آغازین در هر مبحث

آیا می دانید چرا به سورگوم لقب شتر گیاهان می دهند؟ 
آیا در معنی بین گیاه متحمل به خشکی با گیاه مقاوم به خشکی تفاوت وجود دارد؟

سورگوم در كدام مرحله از رشد بیشترین حساسیت را به كمبود آب دارد؟
........

ارائه محتوای نظری
نیاز كودی سورگوم، زمان مصرف مواد  آبیاری، تغذیه و  موضوع ها و ریز عنوان های این جلسه: 
سورگوم،  در  آهن(  روی،  پتاس،  فسفر،  )نیتروژن،  كود  كمبود  نشانه های  سورگوم،  موردنیاز  غذایی 

كنترل علف های هرز سورگوم، سله شکنی و خاک دهی پای بوته ها، آفات سورگوم

ارزشیابی تکوینی
پرسش های مربوط به محتوای نظری درس در فرایند تدریس: 

تاریخ  تنظیم  آن، چگونگی  چرایی  و  آبیاری  نظام  در سورگوم،  غذایی  عناصر  كمبود  عالئم  مقایسه 
اقدامات پیشگیرانه و كنترلی و....

انجام فعالیت های 
عملی 

1ـ انجام آبیاری در زمان مناسب به روش مطلوب به مقدار موردنیاز 2ـ تعیین دور آبیاری 3ـ كود دهی 
به روش همراه آب 4ـ سله شکنی و خاک دهی پای بوته ها 5  ـ كاشت كود در خاک 6ـ پایش مزرعه 
و  شناسایی، خشك كردن  كمبود،  نمونه های  یافتن  7ـ  هرز(  علف های  آبیاری،تغذیه،  )زمان  نظر  از 
توسعه كلکسیون علف های هرز، نمونه عالئم كمبودها و بیش بودها( 8ـ آماده به كار كردن ماشین های 
محلول پاش 9ـ تنظیم و واسنجی ماشین های محلول پاش 10ـ كاربرد ماشین های محلول پاشی در 
تغذیه برگی گیاه 11ـ كاربرد ماشین های سم پاشی در كنترل علف های هرز 12ـ سرویس ماشین های 

محلول پاش و سم پاش ها 13ـ ارائه گزارش كار با تصویر و فیلم

هریك از فعالیت های نامبرده در ردیف باال در قالب چك لیست تدوینی در ضمن انجام فعالیت )فرایندی( ارزشیابی فرایندی 
ارزشیابی می شود. 

جمع بندی و خالصه 
درس

جمع بندی مباحث نظری این جلسه به......./ كارگروه.................. محول گردید.
هماهنگی و نوبت گذاری برای ارائه گزارش كار این مرحله به......./كارگروه.......... محول گردید.
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واگذاری جمع آوری اطالعات پیرامون : 
1 بررسی چگونگی مراقبت از مزرعه سورگوم )آبیاری،تغذیه، علف های هرز، خاک دهی 

پای بوته، سله شکنی( توسط كشاورزان خبره محلی 
از مزرعه  نوین مراقبت  بر منابع علمی و رسانه ای پیرامون روش های  2 مروری 

سورگوم
3 بررسی پژوهش ها )مندرج در كتاب یا طراحی شده توسط هنرآموز(

4 جمع بندی و نتیجه گیری گفت وگوهای كالسی
برای  را  شده  واگذار  تکالیف  وضعیت  واگذاری:  تکالیف  ارائه  زمان  تعیین 

كارگروه ها و یا افراد مشخص كنید.
»كارگروه شماره ....... در روز ........... ساعت ........... در محل ............. موضوع ............. 

ارائه خواهد كرد.«
به  و  مشخص  را  نیاز  مورد  كارگاهی  عملیات های  عملیات:  برنامه ریزی جهت 
اطالع مسئوالن هنرستان برسانید )همانند جدول شماره 5 مرحله كاری آماده سازی 

بستر كاشت یونجه(.
گام سوم: كالس )نظری یا عملی( را با یاد خداوند كریم شروع كنید. رویکردهای 
فرهنگی و تقویت باورهای دینی و ملی و شایستگی های غیر فنی یا اخالق مدارانه 
را همانند و حتی مهم تر از شایستگی های فنی، موردتوجه قرار دهید )مهم ترین 
مسئولیت پذیری،  مانند:  سورگوم  مزرعه  از  نگهداری  برای  غیرفنی  شایستگی 
جلوگیری از هدر رفت بذر، رعایت نظم، رعایت اخالق حرفه ای را به صورت برجسته 

مورد تأكید قرار دهید(.
گام چهارم: ارزشیابی در فرایند اجرای فعالیت عملی در قالب چك لیست انجام 
می شود. تکمیل فرم چك لیست از روی شاخص های مندرج در ارزشیابی مرحله 
كاری نگهداری از مزرعه سورگوم یا ارزشیابی پایانی هر واحد یادگیری امکانپذیر 
فعالیت های  بایستی جمع بندی چك لیست های  نیز  پایان مرحله كاری  در  است. 
هر مرحله یادگیری انجام و با توجه به درصد درستی انجام هر مرحله كاری نمره 
مربوط به آن را در فرمت ارزشیابی پایانی واحد یادگیری درج كرد )كمتر از 60 
درصد نمره یك، از 60 درصد تا 84 درصد نمره دو، بیش از 84 درصد نمره سه(.
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فصل 2: پرورش گیاهان علوفه ای

ارزشیابی مرحله کاری: نگهداری سورگوم )آبیاری، کوددهی و کنترل علف های هرز(

مراحل کار

شرایط عملکرد 
)ابزار،مواد، 

تجهیزات، زمان، 
مکان و...(

نتایج 
ممکن

استاندارد )شاخص ها/
نمرهداوری/نمره دهی(

نگهداری مزرعه 
سورگوم 
)آبیاری، 
كود دهی و

كنترل علف های 
هرز(

مزرعه سورگوم، 
كولتیواتور 

مركب كودكار، 
سم پاش، تجهیزات 

آبیاری،هرباریم 
علف های هرز، كود

باالتر از 
حد 
انتظار

مراحل  تعیین  آبیاری،  روش  و  زمان  تعیین 
اجرای  غرقابی،  و  به كم آبی  حساس سورگوم 
آبیاری، تعیین نوع و مقدار كودهای  عملیات 
سرک، تعیین زمان و روش كود دهی سرک، 
عملیات  انجام  سرک،  كود  مقدار  تعیین 
كود دهی، شناسایی نوع علف های هرز مزرعه، 
تعیین  هرز،  علف های  كنترل  زمان  تعیین 
اجرای عملیات كنترل  زمان كولتیواتور زدن، 
علف های هرز، تحلیل دالیل انتخاب روش های 

نگهداری مزرعه سورگوم

3

در حد 
انتظار

مراحل  تعیین  آبیاری،  روش  و  زمان  تعیین 
حساس سورگوم به كم آبی و غرقابی، اجرای 
عملیات آبیاری، تعیین نوع و مقدار كودهای 
سرک، تعیین زمان و روش كود دهی سرک، 
عملیات  انجام  سرک،  كود  مقدار  تعیین 
كود دهی، شناسایی نوع علف های هرز مزرعه، 
تعیین  هرز،  علف های  كنترل  زمان  تعیین 
زمان كولتیواتور زدن، اجرای عملیات كنترل 

علف های هرز

2

پایین تر از 
حد 
انتظار

1ناتوانی در مراقبت از مزرعه سورگوم
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نام 
هنرجو

کاری:  مرحله  فنی  شایستگی های  ارزشیابی  چک لیست  نمونه 
هرز( علف های  وکنترل  کود دهی  )آبیاری،  سورگوم  مزرعه  نگهداری 
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راهنمای آموزش مرحله کار : 
کنترل آفات و بیماری های سورگوم

گام های اول را با پر كردن نمون برگ های )3ـ1( برای كنترل آفات و بیماری های 
و  برسانید  هنرستان  مدیر  و  فنی  شورای  تأیید  به  سپس  بردارید  سورگوم 
هماهنگی های الزم را انجام دهید )همانند مرحله كاری آماده سازی بستر كاشت 

یونجه(. 
اجرا  قابلیت  اقلیمی،  اساس شرایط  بر  را  روزانه  نمون برگ طرح درس  گام دوم: 
در  روزانه  تدریس  اجرای  كنید.  كامل  كاری  مرحله  این  برای  منطقه  امکانات  و 
چهارچوب طرح درس كلی باشد و هرگونه تغییر بایستی برای فراگیران به روشنی 
به این ترتیب  باشد.  روزانه  درس  طرح  برابر  كالس  ادامه  و  شروع  گردد.  تبیین 

شایستگی های غیرفنی و فنی به طور عملی آموزش داده می شود.
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فصل 2: پرورش گیاهان علوفه ای

نمون برگ طرح درس روزانه» کنترل آفات و بیماری های سورگوم « که تمام جنبه های 
محتوایی و اجرایی با جامعیت و واقع نگری در آن دیده می شود.

مشخصات کلی
نام و نام خانوادگی طراح:                    موضوع درس: کنترل آفات و بیماری های سورگوم

نام درس: پرورش و تولید گیاهان علوفه ای  زمان تدریس:   دقیقه  
پایه تدریس: دوازدهم          تاریخ تدریس:                 شماره جلسه: 

ایجاد توانایی كاشت سورگومهدف کلی درس

اهداف جزئی و رفتاری

انتظا ر می رود هنرجویان در پایان این درس بتوانند: 1ـ انواع آفات رایج در مزرعه سورگوم خود 
و منطقه خود را جمع آوری، آماده سازی یا اتاله، شناسایی نمایند. 2ـ انواع روش های پیشگیری 
از ورود، گسترش و كنترل آفات سورگوم را لیست كنند. 3ـ به روش های مختلف و متناسب با 
شرایط، آفات سورگوم را مدیریت یا كنترل نمایند. 4ـ عالئم انواع بیماری های رایج در سورگوم 
روش های  انواع  5  ـ  نمایند.  نگهداری  و  شناسایی  خشك،  جمع آوری،  را  خود  منطقه  و  خود 
پیشگیری از ورود، گسترش و كنترل عوامل بیماری زای سورگوم را لیست كنند. 6  ـ به روش های 

مختلف و متناسب با شرایط بیماری های رایج سورگوم را مدیریت یا كنترل نمایند.

روش تدریس: 
همیاری از نوع تیمی 

و.........

چیدمان کالس یا نوبت بندی در عملیات: 
...................................

پیش تر تهیه و هماهنگی شده جدول های )3ـ1(موارد نیاز

تعیین تکلیف برای مرور پیش آموخته های مرتبط، با كاشت و آماده كردن مواد كمك آموزشی اقدامات قبل از تدریس
)نمونه، عکس، فیلم و ...(

پرسش های ارزشیابی 
تعریف سم، واسنجی، مناسب ترین زمان سم پاشی، كنترل بیولوژیکی و ...تشخیصی:

پرسش های انگیزشی 
آغازین در هر مبحث

آیا می دانید اقدامات پیشگیرانه كنترل آفات و بیماری های سورگوم از چه زمانی شروع شد و تا 
چه زمانی ادامه دارد؟

آیا می دانید كه بیشترین خسارت به سورگوم در منطقه شما مربوط به كدام آفت است؟
........

ارائه محتوای نظری
انواع آفات مزرعه سورگوم و روش های كنترل آنها  موضوع ها و ریز عنوان های این جلسه: 
كنترل  روش  و  بیماری ها  انواع  پرندگان(.  و  شته  ساقه خوار،  كرم  بر،  طوقه  كرم  میج،  )مگس 

بیماری های مهم ذرت )كپك دانه ای، سیاهك شاخی، سیاهك پنهان سورگوم(.

ارزشیابی تکوینی

پرسش های مربوط به محتوای نظری درس در فرایند تدریس: 
مهم ترین آفت سورگوم كدامند و اهمیت آنها در چیست؟ 
عالئم ........ بیان كننده چه نوع بیماری در سورگوم است؟ 

روش خسارت زنی آفت .................. چگونه است.

انجام فعالیت های عملی 

1ـ پایش و شناسایی انواع آفات و بیماری های رایج در مزارع سورگوم واحد و منطقه 2ـ پیشگیری 
و كنترل آفات و بیماری های مزرعه سورگوم به روش های متناسب شرایط منطقه. 3ـ تعیین 
زمان و روش كنترل آفات و بیماری ها 4ـ آماده به كار كردن ماشین های سم پاش 5  ـ تنظیم و 
واسنجی ماشین های سم پاش 6  ـ كاربرد ماشین های سم پاشی در كنترل آفات یا بیماری مزرعه 

سورگوم 7ـ سرویس ماشین های سم پاش 8  ـ ارائه گزارش كار 

هریك از فعالیت های نامبرده در ردیف باال در قالب چك لیست تدوینی در ضمن انجام فعالیت ارزشیابی فرایندی 
)فرایندی( ارزشیابی می شود. 

جمع بندی و خالصه 
درس

جمع بندی مباحث نظری این جلسه به......./ كارگروه.................. محول گردید.
هماهنگی و نوبت گذاری برای ارائه گزارش كار این مرحله به......./كارگروه.......... محول گردید.
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واگذاری جمع آوری اطالعات پیرامون : 
1 بررسی روش های كنترل آفات و بیماری های سورگوم توسط كشاورزان خبره 

محلی 
و  آفات  كنترل  نوین  روش های  پیرامون  رسانه ای  و  علمی  منابع  بر  مروری   2

بیماری های سورگوم
3 بررسی پژوهش ها )مندرج در كتاب یا طراحی شده توسط هنرآموز(

4 جمع بندی و نتیجه گیری گفتگوهای كالسی
برای  را  شده  واگذار  تکالیف  وضعیت  واگذاری:  تکالیف  ارائه  زمان  تعیین 

كارگروه ها و یا افراد مشخص كنید.
»كارگروه شماره ....... در روز ........... ساعت ............ در محل ............. موضوع ............. 

ارائه خواهد كرد.«
به  و  مشخص  را  نیاز  مورد  كارگاهی  عملیات های  عملیات:  برنامه ریزی جهت 
اطالع مسئوالن هنرستان برسانید )همانند جدول شماره 5 مرحله كاری آماده سازی 

بستر كاشت یونجه(.
گام سوم: همانند تمامی مراحل كاری، كالس ) نظری یا عملی( را با یاد خداوند 
كریم شروع كنید. رویکردهای فرهنگی و تقویت باورهای دینی و ملی و شایستگی های 
غیر فنی یا اخالق مدارانه را همانند و حتی مهم تر از شایستگی های فنی، مورد توجه 

قرار دهید.
گام چهارم: ارزشیابی در فرایند اجرای فعالیت عملی در قالب چك لیست انجام 
می شود. تکمیل فرم چك لیست از روی شاخص های مندرج در ارزشیابی مرحله 
امکان پذیر  پایانی هر واحد یادگیری  ارزشیابی  یا  بیماری ها  كاری كنترل آفات و 
فعالیت های  بایستی جمع بندی چك لیست های  نیز  پایان مرحله كاری  در  است. 
هر مرحله یادگیری انجام و با توجه به درصد درستی انجام هر مرحله كاری نمره 
مربوط به آن را در فرمت ارزشیابی پایانی واحد یادگیری درج كرد )كمتر از 60 
درصد نمره یك، از 60 درصد تا 84 درصد نمره دو، بیش از 84 درصد نمره سه(.
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ارزشیابی مرحله کاری: کنترل آفات و بیماری های سورگوم

مراحل 
کار

شرایط عملکرد 
)ابزار،مواد، 

تجهیزات، زمان، 
مکان و...(

استانداردنتایج ممکن
نمره)شاخص ها/ داوری/نمره دهی(

كنترل 
آفات و 

بیماری های 
سورگوم

مزرعه سورگوم، 
جعبه كلکسیون 

آفات و بیماری ها، 
سموم آفت ُكش و 

قارچ كش

باالتر از حد 
انتظار

پایش آفت مزرعه و شناسایی آفات مزرعه سورگوم، 
اجرای عملیات  آفات،  زمان كنترل  و  تعیین روش 
برای  مزرعه  پایش  سورگوم،  مزرعه  آفات  كنترل 
رشد،  مختلف  مراحل  در  خاص  بیماری  كنترل 
تعیین  بیمارها،  شناسایی  و  سورگوم  مزرعه  پایش 
زمان و روش كنترل بیماری، اجرای عملیات كنترل 
بیماری، استدالل كنترل زیستی آفات و بیماری ها و 

اهمیت آن در تولید غذای سالم

3

در حد انتظار

پایش آفت مزرعه و شناسایی آفات مزرعه سورگوم، 
اجرای عملیات  آفات،  زمان كنترل  و  تعیین روش 
برای  مزرعه  پایش  سورگوم،  مزرعه  آفات  كنترل 
كنترل بیماری خاص در مراحل مختلف رشد، پایش 
مزرعه سورگوم و شناسایی بیمارها، تعیین زمان و 
روش كنترل بیماری، اجرای عملیات كنترل بیماری

2

پایین تر از حد 
1كنترل نامناسب آفات و بیماری های مزرعه سورگومانتظار

نام هنرجو

نمونه چک لیست ارزشیابی شایستگی های فنی مرحله کاری: 
کنترل آفات و بیماری های سورگوم
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ارزشیابی شایستگی پرورش سورگوم

شرح کار:
1ـ عملیات قبل از شخم 2ـ شخم زدن 3ـ تعیین مقدار بذر مصرفی 4ـ انجام عملیات كاشت بذر 5  ـ آبیاری 6  ـ كود دهی و 

خاک دهی پای بوته 7ـ كنترل علف های هرز 8  ـ كنترل آفات 9ـ كنترل بیماری ها

استاندارد عملکرد: 
آماده سازی بستر كاشت سورگوم را با استفاده از ماشین های تهیه زمین انجام داده، سپس عملیات كاشت را انجام دهد و تا زمان 

برداشت مراقبت های موردنیاز را انجام دهد. )مساحت 2 هکتار برای 4 گروه 4 نفره(

شاخص ها:
1ـ تعیین درصد رطوبت خاک، ارسال نمونه خاک به آزمایشگاه و ارائه نتیجه آن پس از مشاوره با كارشناسان، آبیاری قبل از 

شخم، پخش كود دامی و كودهای پایه موردنیاز، پخش علف كش های خاک كاربرد
2ـ انتخاب و تنظیم ادوات خاک ورزی، اجرای عملیات خاک ورزی

3ـ انتخاب رقم، تحلیل رابطه تاریخ كاشت، روش كاشت و خطرات احتمالی زمان رشد با مقدار بذر مصرفی، تعیین مقدار بذر 
مصرفی

4ـ انتخاب تاریخ كاشت، انتخاب روش كاشت، انتخاب ماشین های كاشت، تنظیم ماشین های كاشت، اجرای عملیات كاشت
5ـ تعیین زمان و روش آبیاری،تعیین مراحل حساس به كم آبی و غرقابی، اجرای عملیات آبیاری

6ـ تعیین نوع و مقدار كودهای سرک، تعیین زمان و روش كود دهی سرک، تعیین مقدار كود سرک، انجام عملیات كود دهی
7ـ شناسایی نوع علف های هرز مزرعه، تعیین زمان كنترل علف های هرز، تعیین زمان كولتیواتور زدن، اجرای عملیات كنترل 

علف های هرز
8ـ پایش آفت مزرعه در مراحل مختلف رشد، شناسایی آفات، تعیین روش و زمان كنترل آفات، اجرای عملیات كنترل آفات

9ـ پایش مزرعه برای كنترل بیماری خاص در مراحل مختلف رشد، تشخیص نوع بیماری، تعیین زمان و روش كنترل بیماری، 
اجرای عملیات كنترل بیماری

شرایط انجام کار، ابزار و تجهیزات:
آب آبیاری، 2 هکتار زمین زراعی برای نفر16، بذر سورگوم علوفه ای، مواد و ملزومات مصرفی )كود و سم(

ابزار و تجهیزات:  
تراكتور از انواع رایج در كشور )حداقل 75 اسب بخار(ـ  ماشین های خاک ورزی، ماشین های كاشت، ماشین های سم پاشـ  وسایل 

و تجهیزات آبیاری كودهای معدنی و آلی كودهای محلول

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف
1آماده سازی بستر كاشت سورگوم1
1كاشت سورگوم2

نگهداری مزرعه سورگوم )آبیاری، كود دهی وكنترل 3
2علف های هرز( 

1كنترل آفات و بیماری های سورگوم4

توجهات  بهداشت،  ایمنی،  غیرفنی،  شایستگی های 
از لوازم ایمنی كار و  با استفاده  زیست محیطی و نگرش: 
رعایت نکات زیست محیطی و با در نظر گرفتن استفاده بهینه 

از منابع به ویژه آب كشت كار سورگوم را انجام دهید.

2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شایستگی، 2 می باشد.
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فصل 2: پرورش گیاهان علوفه ای

خالصه اصول حاکم بر الگوی کشت پیشنهادی تا افق 1405 

)معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی تیرماه 97(

ذرت سیلویی
   افزایش سطح از 215 هزار هکتار در سال پایه به 226 هزار هکتار در پایان 

برنامه ششم و242 هزار هکتار در افق 1405خواهد رسید.
پایان  در  تن  میلیون  به 11/8  تن  میلیون  از حدود 10/8  تولید     افزایش 

برنامه ششم و 13/3 میلیون تن در افق 1405خواهد رسید.
   افزایش عملکرد با میانگین 50/2 تن در هکتار در سال پایه به 52/5 تن در 

پایان برنامه ششم و 55 تن در افق 1405خواهد رسید.

دالیل افزایش سطح ذرت سیلویی
و شرایط  نیاز  و گوشت مورد  تولید شیر  به منظور  علوفه  به  روزافزون     نیاز 
اقلیمی حاكم بر كشور، تولید ذرت سیلویی به عنوان یکی از مهم ترین محصوالت 

پرورش ذرت علوفه ای
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علوفه ای مورد نیاز كشور اجتناب ناپذیر است. 
   عملکرد مناسب و حصول سریع نقدینگی حاصل از فروش محصول 

   تخلیه به موقع زمین و كشت به موقع محصوالت پاییزه

     واحد: هزار هکتارـ هزارتن کیلوگرم/هکتارجدول سطح، تولید و عملکرد تا افق 1405

سیلویی

215217220223226230234237240242سطح

1075110611331159118612191251127981308013310تولید

50160510005150052000525005300053500540005450055000عملکرد

راهنمای آموزش مرحله کار : 
آماده سازی بستر کاشت ذرت سیلویی

ذرت  كاشت  بستر  آماده سازی  برای  )3ـ1(  نمون برگ های  پركردن  با  را  اول  گام 
سیلویی بردارید سپس به تأیید شورای فنی و مدیر هنرستان برسانید و هماهنگی های 

الزم را انجام دهید )همانند مرحله كاری آماده سازی بستر كاشت یونجه(.
گام دوم: نمون برگ طرح درس روزانه را بر اساس شرایط اقلیمی، قابلیت اجرا 
در  روزانه  تدریس  اجرای  کنید.  کامل  کاری  مرحله  این  برای  منطقه  امکانات  و 
چهارچوب طرح درس كلی باشد و هرگونه تغییر بایستی برای فراگیران به روشنی 
به این ترتیب  باشد.  روزانه  درس  طرح  برابر  كالس  ادامه  و  شروع  گردد.  تبیین 

شایستگی های غیرفنی و فنی به طور عملی آموزش داده می شود.
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فصل 2: پرورش گیاهان علوفه ای

نمون برگ طرح درس روزانه»آماده سازی بستر کاشت ذرت سیلویی« که تمام جنبه های 
محتوایی و اجرایی و واقع نگری در آن دیده می شود.

مشخصات کلی
نام و نام خانوادگی طراح:                      موضوع درس: آماده سازی بستر كاشت ذرت سیلویی

نام درس:پرورش و تولید گیاهان علوفه ای  زمان تدریس:  دقیقه  
شماره جلسه:  تاریخ تدریس:  پایه تدریس: دوازدهم  

ایجاد توانایی در آماده سازی بستر کاشت ذرت سیلوییهدف کلی درس

اهداف جزئی و رفتاری

انتظار می رود هنرجویان در پایان این درس بتوانند:1ـ ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک را 
تعیین كنند. 2ـ زمین را قبل از شخم در صورت لزوم آبیاری نمایند.3ـ در صورت نیاز،كود آلی را 
به موقع به زمین بیفزایند. 4ـ ادوات خاک ورزی را انتخاب و تنظیم نمایند. 5  ـ زمین را شخم بزنند. 
6ـ بستر را نرم نمایند. 7ـ بستر را هموار نمایند. 8  ـ برحسب شرایط كودهای پایه را به زمین افزوده 
و زیرخاک نمایند. 9ـ علف كش پیش كاشت را در زمین پخش كنند. 10ـ ماشین های مورد استفاده 

را سرویس كرده، تحویل دهند. 

روش تدریس: 
همیاری از نوع تیمی 

و.........

چیدمان کالس یا نوبت بندی در عملیات: 
...................................

پیش تر تهیه و هماهنگی شده جدول های )3ـ1(موارد نیاز

تعیین تکلیف برای مرور پیش آموخته های مرتبط، با تهیه بستر و آماده كردن مواد كمك آموزشی اقدامات قبل از تدریس
)نمونه، عکس، فیلم و ...(

پرسش های ارزشیابی 
مفهوم خاک ورزی، هدف خاک ورزی، روش های خاک ورزی و.....تشخیصی:

پرسش های انگیزشی 
آغازین در هر مبحث

آیا می دانید در منطقه شما حدوداً چند هکتار ذرت سیلویی كشت می شود؟
آیا می دانید خاک ورزی نادرست باعث تخریب و فرسایش خاک می شود؟

آیا می دانید مفهوم خاک ورزی حفاظتی، كم خاک ورزی و بدون خاک ورزی چیست؟
........

ارائه محتوای نظری
موضوع ها و ریز عنوان های این جلسه: اهمیت كشت ذرت سیلویی، شرایط محیطی مناسب 
رشد و نمو ذرت سیلویی )دما یا درجه حرارت، رطوبت، نور، خاک، سایر عوامل(، آماده سازی 

بستر كاشت ذرت سیلویی )با مروری بر پیش آموخته ها(، 

ارزشیابی تکوینی
پرسش های مربوط به محتوای نظری درس در فرایند تدریس: 

چرا كشت ذرت سیلویی دارای اهمیت بوده و ضرورت دارد، آماده سازی زمین برای كاشت ذرت 
سیلویی به روش های كم خاک ورزی یا با استفاده از ماشین های مركب چه مزیت هایی دارد؟

انجام فعالیت های عملی 
1ـ آماده به كار كردن ماشین های خاک ورز 2ـ آبیاری قبل از شخم 4ـ توزیع كودهای دامی 
ـ   اجرای شخم اولیه 6  ـ نرم كردن خاک 7ـ تسطیح زمین 8  ـ كودپاشی در صورت مجهز نبودن    5

كارنده به كود كار 9ـ سرویس ماشین های خاک ورز 10ـ ارائه گزارش كار 

هریك از فعالیت های نامبرده در ردیف باال در قالب چك لیست تدوینی در ضمن انجام فعالیت ارزشیابی فرایندی 
)فرایندی( ارزشیابی می شود. 

جمع بندی و خالصه 
درس

جمع بندی مباحث نظری این جلسه به......./ كارگروه.................. محول گردید.
هماهنگی و نوبت گذاری برای ارائه گزارش كار این مرحله به......./كارگروه.......... محول گردید.



88

واگذاری جمع آوری اطالعات و فعالیت پژوهشی و جانبی: 
1 بررسی چگونگی آماده سازی زمین برای كاشت ذرت سیلویی توسط كشاورزان 

خبره محلی 
تهیه  آماده سازی  نوین  پیرامون روش های  و رسانه ای  علمی  منابع  بر  2 مروری 

بستر كاشت ذرت سیلویی
3 بررسی پژوهش ها )مندرج در كتاب یا طراحی شده توسط هنرآموز(

4 جمع بندی و نتیجه گیری گفت وگوهای كالسی
تعیین زمان ارائه تکالیف واگذاری: وضعیت تکالیف واگذار شده را برای كارگروه ها 

و یا افراد مشخص كنید.
 ........... ......... موضوع  ........... در محل  ........... ساعت  ....... در روز  »كارگروه شماره 

ارائه خواهد كرد.«
به  و  مشخص  را  نیاز  مورد  كارگاهی  عملیات های  عملیات:  برنامه ریزی جهت 
اطالع مسئوالن هنرستان برسانید )همانند جدول شماره 5 مرحله كاری آماده سازی 

بستر كاشت یونجه(.
گام سوم: كالس )نظری یا عملی( را با یاد خداوند كریم شروع كنید. رویکردهای 
فرهنگی و تقویت باورهای دینی و ملی و شایستگی های غیرفنی یا اخالق مدارانه 
را همانند و حتی مهم تر از شایستگی های فنی، موردتوجه قرار دهید )مهم ترین 
حفظ  مانند:  سیلویی  ذرت  كاشت  بستر  آماده سازی  برای  غیرفنی  شایستگی 
محیط زیست و رعایت اخالق حرفه ای را به صورت برجسته مورد تأكید قرار دهید(.

گام چهارم: ارزشیابی در فرایند اجرای فعالیت عملی در قالب چك لیست انجام 
می شود. تکمیل فرم چك لیست از روی شاخص های مندرج در ارزشیابی مرحله 
كاری آماده سازی بستر كاشت ذرت سیلویی یا ارزشیابی پایانی هر واحد یادگیری 
چك لیست های  جمع بندی  بایستی  نیز  كاری  مرحله  پایان  در  است.  امکان پذیر 
فعالیت های هر مرحله یادگیری انجام و با توجه به درصد درستی انجام هر مرحله 
كرد  درج  یادگیری  واحد  پایانی  ارزشیابی  فرمت  در  را  آن  به  مربوط  نمره  كاری 
از 84  نمره دو، بیش  تا 84 درصد  از 60 درصد  نمره یك،  از 60 درصد  )كمتر 

درصد نمره سه(. 

هر چه موارد سنجش در چك لیست ریزتر باشد ارزشیابی دقیق تر خواهد 
بود.

توجه



89

فصل 2: پرورش گیاهان علوفه ای

ارزشیابی مرحله کاری: آماده سازی بستر کاشت ذرت علوفه ای

مراحل کار
شرایط عملکرد 

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

استانداردنتایج ممکن
نمره)شاخص ها/داوری/نمره دهی(

آماده سازی بستر 
كاشت ذرت 

علوفه ای

زمین زراعی، تراكتور، گاوآهن، 
كود  كودپاش  لولر،  دیسك، 
علف كش  سم پاش،  دامی، 

پیش كاشت

باالتر از حد 
انتظار

تعیین  تعیین درصد رطوبت خاک، 
ویژگی های خاک، پخش كود دامی 
و كودهای پایه، پخش علف كش های 
تنظیم  و  انتخاب  كاربرد،  خاک 
عملیات  اجرای  خاک ورزی،  ادوات 
كم  اهمیت  تحلیل  خاک ورزی، 

خاک ورزی در كشاورزی پایدار

3

در حد انتظار

تعیین  تعیین درصد رطوبت خاک، 
ویژگی های خاک، پخش كود دامی 
و كودهای پایه، پخش علف كش های 
تنظیم  و  انتخاب  كاربرد،  خاک 
عملیات  اجرای  خاک ورزی،  ادوات 

خاک ورزی،

2

پایین تر از حد 
انتظار

ناتوانی در انجام خاک ورزی مناسب 
1برای كاشت ذرت علوفه ای

نام هنرجو

بستر  آماده سازی  کاری:  مرحله  فنی  شایستگی های  ارزشیابی  لیست  نمونه چک 
علوفه ای ذرت  کاشت 
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راهنمای آموزش مرحله کار : 
کاشت ذرت علوفه ای

گام های اول را با پركردن نمون برگ های )3ـ1( برای كاشت ذرت علوفه ای بردارید 
سپس به تأیید شورای فنی و مدیر هنرستان برسانید و هماهنگی های الزم را انجام 

دهید )همانند مرحله كاری آماده سازی بستر كاشت یونجه(. 
اجرا  قابلیت  اقلیمی،  اساس شرایط  بر  را  روزانه  نمون برگ طرح درس  گام دوم: 
در  روزانه  تدریس  اجرای  كنید.  كامل  كاری  مرحله  این  برای  منطقه  امکانات  و 
چهارچوب طرح درس كلی باشد و هرگونه تغییر بایستی برای فراگیران به روشنی 
ترتیب  این  به  باشد.  روزانه  درس  طرح  برابر  كالس  ادامه  و  شروع  گردد.  تبیین 

شایستگی های غیر فنی و فنی به طور عملی آموزش داده می شود.
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فصل 2: پرورش گیاهان علوفه ای

نمون برگ طرح درس روزانه» کاشت ذرت علوفه ای « که تمام جنبه های محتوایی و 
اجرایی با جامعیت و واقع نگری در آن دیده می شود.

مشخصات کلی
نام و نام خانوادگی طراح:   موضوع درس: كاشت ذرت علوفه ای
زمان تدریس:  دقیقه   نام درس:پرورش و تولید گیاهان علوفه ای 

تاریخ تدریس:           شماره جلسه:  پایه تدریس: دوازدهم  

ایجاد توانایی کاشت ذرت علوفه ایهدف کلی درس

اهداف جزئی و رفتاری

انتظار می رود هنرجویان در پایان این درس بتوانند: 1ـ با مشاهده بوته ذرت در هر مرحله )زنده، 
خشك شده یا تصویر( مرحله رشدی آن را تعیین كنند 2ـ جدول تناوب زراعی ذرت علوفه ای را 
به درستی تنظیم نمایند3ـ رقم مناسب را انتخاب كنند 4ـ مقدار بذر مورد نیاز را محاسبه كنند 
5  ـ آرایش بوته را تعیین و ترسیم كنند 6  ـ تاریخ كاشت را تعیین كنند 7 ـ عمق كاشت را تعیین 
كنند 8 ـ انواع روش های كاشت را ترسیم كنند یا تصویر آن را نمایش دهند. 9ـ روش مناسب 
كاشت را در منطقه خود را تعیین كنند 10ـ ماشین كاشت را آماده به كار نمایند 11ـ ماشین 
كاشت را برای كاشت دقیق كود و بذر، تنظیم نمایند. 12ـ كاشت را انجام دهند. 13ـ ماشین را 

پس از اتمام كاشت سرویس و تحویل دهند. 

روش تدریس: 
همیاری از نوع تیمی 

و....

چیدمان کالس یا نوبت بندی در عملیات: 
...................................

پیش تر تهیه و هماهنگی شده جدول های )3ـ1(موارد نیاز

تعیین تکلیف برای مرور پیش آموخته های مرتبط با كاشت و آماده كردن مواد كمك آموزشی  اقدامات قبل از تدریس
)نمونه، عکس، فیلم و ...(

پرسش های ارزشیابی 
مفهوم كاشت، ضرورت كاشت در عمق مناسب، روش های كاشت، تراكم مطلوب..... تشخیصی:

پرسش های انگیزشی 
آغازین در هر مبحث

ارقام بذر ذرت سیلویی توصیه شده برای منطقه شما كدام اند؟ هریك چه ویژگی هایی دارند؟
آیا می دانید تراكم چه تأثیری بر عملکرد كمی و كیفی ذرت سیلویی دارد؟

........

ارائه محتوای نظری

موضوع ها و ریز عنوان های این جلسه: مراحل رشد ذرت، تناوب های زراعی معمول ذرت 
سیلویی در منطقه و تحلیل آنها، تراكم بوته، عمق كاشت ذرت، تاریخ كاشت، روش های كاشت 
ذرت )جوی و پشته، كاشت در بقایا، كاشت در كف جوی، كاشت دو یا چند ردیف روی پشته، 

كاشت روی زمین مسطح، كشت نشایی، كشت مخلوط( كاشت ذرت با بذركار و ...

ارزشیابی تکوینی
پرسش های مربوط به محتوای نظری درس در فرایند تدریس: 

مقایسه مزیت ها و معایب روش های كاشت، بهترین آرایش بوته در منطقه و چرایی آن، چگونگی 
تنظیم تاریخ كاشت ذرت سیلویی و ...

انجام فعالیت های عملی 
1ـ آماده به كار كردن ماشین های كاشت 2ـ محاسبه و تعیین مقدار نهاده های )كود، سم، بذر( 
موردنیاز 3ـ تنظیم ماشین های كاشت 4ـ كاشت بذر و كود، 5 ـ سرویس و تحویل ماشین های 

كاشت 6  ـ ارائه گزارش كار 

هریك از فعالیت های نامبرده در ردیف باال در قالب چك لیست تدوینی در ضمن انجام فعالیت ارزشیابی فرایندی 
)فرایندی( ارزشیابی می شود. 

جمع بندی و خالصه 
درس

جمع بندی مباحث نظری این جلسه به......./ كارگروه.................. محول گردید.
هماهنگی و نوبت گذاری برای ارائه گزارش كار این مرحله به......./كارگروه.......... محول گردید.
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واگذاری جمع آوری اطالعات پیرامون: 
1 بررسی روش های كاشت ذرت سیلویی توسط كشاورزان خبره محلی 

2 مروری بر منابع علمی و رسانه ای پیرامون روش های نوین كاشت ذرت سیلویی
3 بررسی پژوهش ها )مندرج در كتاب یا طراحی شده توسط هنرآموز(

4 جمع بندی و نتیجه گیری گفت وگوهای كالسی
برای  را  شده  واگذار  تکالیف  وضعیت  واگذاری:  تکالیف  ارائه  زمان  تعیین 

كارگروه ها و یا افراد مشخص كنید.
» كارگروه شماره ....... در روز ........... ساعت ............ در محل ............. موضوع ............. 

ارائه خواهد كرد.«
به  و  مشخص  را  نیاز  مورد  كارگاهی  عملیات های  عملیات:  برنامه ریزی جهت 
اطالع مسئوالن هنرستان برسانید )همانند جدول شماره 5 مرحله كاری آماده سازی 

بستر كاشت یونجه(.
گام سوم: كالس ) نظری یا عملی( را با یاد خداوند كریم شروع كنید. رویکردهای 
فرهنگی و تقویت باورهای دینی و ملی و شایستگی های غیر فنی یا اخالق مدارانه 
را همانند و حتی مهم تر از شایستگی های فنی، موردتوجه قرار دهید )مهم ترین 
شایستگی غیرفنی برای كاشت ذرت سیلویی مانند: مسئولیت پذیری، جلوگیری از 
هدررفت بذر، رعایت نظم، رعایت اخالق حرفه ای را به صورت برجسته مورد تأكید 

قرار دهید(.
گام چهارم: ارزشیابی در فرایند اجرای فعالیت عملی در قالب چك لیست انجام 
می شود. تکمیل فرم چك لیست از روی شاخص های مندرج در ارزشیابی مرحله 
كاری كاشت ذرت سیلویی یا ارزشیابی پایانی هر واحد یادگیری امکان پذیر است. 
در پایان مرحله كاری نیز بایستی جمع بندی چك لیست های فعالیت های هر مرحله 
یادگیری انجام و با توجه به درصد درستی انجام هر مرحله كاری نمره مربوط به آن 
را در فرمت ارزشیابی پایانی واحد یادگیری درج كرد )كمتر از 60 درصد نمره یك، 

از 60 درصد تا 84 درصد نمره دو، بیش از 84 درصد نمره سه(.
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فصل 2: پرورش گیاهان علوفه ای

ارزشیابی مرحله کاری: کاشت ذرت علوفه ای

مراحل کار
شرایط عملکرد 

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

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

كاشت ذرت 
علوفه ای

زمین زراعی، 
قپان)ترازو(، ماشین 

كاشت، بذر 

باالتر از حد 
انتظار

انتخاب رقم، تعیین تاریخ كاشت، تعیین روش 
كاشت، تعیین مقـدار بـذر مصـرفی، انتخاب 
ماشین های كاشت، تنظیم ماشین های كاشت، 
اجرای عملیات كاشت، تحلیل دالیل انتخاب 

روش كاشت

3

در حد انتظار

انتخاب رقم، تعیین تاریخ كاشت، تعیین روش 
كاشت، تعیین مقـدار بـذر مصرفی، انتخاب 
ماشین های كاشت، تنظیم ماشین های كاشت، 

اجرای عملیات كاشت

2

پایین تر از حد 
انتظار

ناتوانی در كاشت یکنواخت و عمق نامناسب 
1ذرت علوفه ای

نام هنرجو

نمونه چک لیست ارزشیابی شایستگی های فنی مرحله کاری: 
کاشت ذرت علوفه ای
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راهنمای آموزش مرحله کار : 
نگهداری مزرعه ذرت علوفه ای )آبیاری، کوددهی و کنترل علف های 

هرز(
مزرعه  نگهداری  برای  )3ـ1 ضمیمه(  نمون برگ های  پر كردن  با  را  اول  گام های 
ذرت علوفه ای )آبیاری، كوددهی و كنترل علف های هرز( بردارید سپس به تأیید 
شورای فنی و مدیر هنرستان برسانید و هماهنگی های الزم را انجام دهید )همانند 

مرحله كاری آماده سازی بستر كاشت یونجه(. 
گام دوم: نمون برگ طرح درس روزانه را بر اساس شرایط اقلیمی، قابلیت اجرا 
در  روزانه  تدریس  اجرای  کنید.  کامل  کاری  مرحله  این  برای  منطقه  امکانات  و 
چهارچوب طرح درس كلی باشد و هرگونه تغییر بایستی برای فراگیران به روشنی 
به این ترتیب  باشد.  روزانه  درس  طرح  برابر  كالس  ادامه  و  شروع  گردد.  تبیین 

شایستگی های غیرفنی و فنی به طور عملی آموزش داده می شود.
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فصل 2: پرورش گیاهان علوفه ای

نمون برگ طرح درس روزانه» کاشت ذرت علوفه ای« که تمام جنبه های محتوایی و اجرایی با 
جامعیت و واقع نگری در آن دیده می شود.

مشخصات کلی

نام و نام خانوادگی طراح:     موضوع درس: نگهداری مزرعه ذرت علوفه ای )آبیاری،   
                                                                         كوددهی و كنترل علف های هرز(

نام درس:پرورش و تولید گیاهان علوفه ای   زمان تدریس:     دقیقه  
تاریخ تدریس:    شماره جلسه:  پایه تدریس: دوازدهم  

ایجاد توانایی نگهداری مزرعه ذرت علوفه ای)آبیاری، کوددهی و کنترل علف های هرز(هدف کلی درس

اهداف جزئی و 
رفتاری

انتظار می رود هنرجویان در پایان این درس بتوانند: 1ـ زمان و روش آبیاری را تعیین كنند. 2ـ مزرعه 
ذرت سیلویی را در مراحل مختلف به درستی آبیاری كنند 3ـ زمان و روش مصرف كود سرک را تعیین 
كنند 4ـ كود دهی مزرعه را انجام دهند. 5  ـ كمبود یا نیاز تغذیه ای مزرعه را به هریك از عناصر، رصد 
و گزارش نمایند. 6  ـ علف های هرز مزرعه را شناسایی نمایند. 7ـ علف های هرز مزرعه را كنترل نمایند 

8 ـ سله شکنی و خاک دهی پای بوته را انجام دهند.

روش تدریس: 
همیاری از نوع تیمی 

و.........

چیدمان کالس یا نوبت بندی در عملیات: 
...................................

پیش تر تهیه و هماهنگی شده جدول های )3ـ1(موارد نیاز

اقدامات قبل از 
تدریس

تعیین تکلیف برای مرور پیش آموخته های مرتبط، با كاشت و آماده كردن مواد كمك آموزشی )نمونه، 
عکس، فیلم و ...(

پرسش های ارزشیابی 
تشخیصی:

روش های  و...،  هرز  علف های  كنترل  و  كوددهی  یا  آبیاری  زمان  كنترل  برای  مزرعه  رصد  ضرورت 
جمع آوری نمونه ها، توسعه كلکسیون، نقش عناصر غذایی و ...

پرسش های انگیزشی 
آغازین در هر مبحث

آیا می دانید كارایی مصرف آب ذرت سیلویی نسبت به سایر گیاهان علوفه ای قابل كشت در منطقه 
شما چگونه است؟

آیا كنترل علف های هرز مزرعه ذرت سیلویی در تمامی مراحل رشد به یك روش كنترل می شود؟
آیا می دانید در منطقه شما برای تقویت مزرعه ذرت سیلویی چه نوع كودهایی به عنوان سرک داده می شود؟

ارائه محتوای نظری
موضوع ها و ریز عنوان های این جلسه: آبیاری، تغذیه و نیاز كودی ذرت، زمان مصرف مواد غذایی 
موردنیاز ذرت، نشانه های كمبود كود )نیتروژن، فسفر، پتاس، روی، آهن( در ذرت، كنترل علف های 

هرز ذرت، سله شکنی و خاک دهی پای بوته ها، آفات ذرت

ارزشیابی تکوینی
پرسش های مربوط به محتوای نظری درس در فرایند تدریس: 

اقدامات  تاریخ  تنظیم  چگونگی  آن،  چرایی  و  آبیاری  نظام  غذایی،  عناصر  كمبود  عالئم  مقایسه 
پیشگیرانه و كنترلی و...

انجام فعالیت های 
عملی 

1ـ تعیین زمان آبیاری 2ـ انجام آبیاری با مدیریت آب)كم آبیاری و...( 3ـ پایش مزرعه برای كنترل 
مراقبت های مورد نیاز 4ـ كود دهی به روش همراه آب 5 ـ سله شکنی و خاک دهی پای بوته ها 6 ـ كاشت 
كود در خاک 7ـ پایش مزرعه ازنظر )تغذیه نباتات، علف های هرز( 8  ـ یافتن نمونه های كمبود، شناسایی، 
به كار  آماده  بیش بودها( 9ـ  و  نمونه عالئم كمبودها  توسعه كلکسیون علف های هرز،  و  خشك كردن 
كردن ماشین های محلول پاش 10ـ تنظیم و واسنجی ماشین های محلول پاش 11ـ كاربرد ماشین های 
محلول پاشی در تغذیه برگی گیاه 12ـ كاربرد ماشین های سم پاشی در كنترل علف های هرز 13ـ    سرویس 

ماشین های محلول پاش و سم پاش ها 14ـ ارائه گزارش كار 

فعالیت ارزشیابی فرایندی  انجام  ضمن  در  تدوینی  چك لیست  قالب  در  باال  ردیف  در  نامبرده  فعالیت های  از  هریك 
)فرایندی( ارزشیابی می شود. 

جمع بندی و خالصه 
درس

جمع بندی مباحث نظری این جلسه به......./ كارگروه.................. محول گردید.
هماهنگی و نوبت گذاری برای ارائه گزارش كار این مرحله به......./كارگروه.......... محول گردید.
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واگذاری جمع آوری اطالعات پیرامون : 
1 بررسی روش های نگهداری مزرعه ذرت علوفه ای )آبیاری، كوددهی و كنترل 

علف های هرز( توسط كشاورزان خبره محلی 
2 مروری بر منابع علمی و رسانه ای پیرامون روش های نوین نگهداری مزرعه ذرت 

علوفه ای )آبیاری، كوددهی و كنترل علف های هرز(
3 بررسی پژوهش ها )مندرج در كتاب یا طراحی شده توسط هنرآموز(

4 جمع بندی و نتیجه گیری گفت وگوهای كالسی
تعیین زمان ارائه تکالیف واگذاری: وضعیت تکالیف واگذارشده را برای كارگروه ها 

و یا افراد مشخص كنید.
»  كارگروه شماره ....... در روز ........... ساعت ............ در محل ............. موضوع ............. 

ارائه خواهد كرد.«
به  و  مشخص  را  نیاز  مورد  كارگاهی  عملیات های  عملیات:  برنامه ریزی جهت 
اطالع مسئوالن هنرستان برسانید )همانند جدول شماره 5 مرحله كاری آماده سازی 

بستر كاشت یونجه(.
گام سوم: كالس )نظری یا عملی( را با یاد خداوند كریم شروع كنید. رویکردهای 
فرهنگی و تقویت باورهای دینی و ملی و شایستگی های غیرفنی یا اخالق مدارانه 
را همانند و حتی مهم تر از شایستگی های فنی، موردتوجه قرار دهید )مهم ترین 
مانند:  هرز  علف های  كنترل  و  كودهی  آبیاری،  برای  غیرفنی  شایستگی 
رعایت  نظم،  رعایت  آب،  به ویژه  نهاده ها  از هدررفت  مسئولیت پذیری، جلوگیری 

اخالق حرفه ای را به صورت برجسته مورد تأكید قرار دهید(.
گام چهارم: ارزشیابی در فرایند اجرای فعالیت عملی در قالب چك لیست انجام 
می شود. تکمیل فرم چك لیست از روی شاخص های مندرج در ارزشیابی مرحله 

كاری نگهداری مزرعه ذرت علوفه ای )آبیاری، كوددهی و كنترل علف های هرز(
نیز  پایان مرحله كاری  امکانپذیر است. در  یادگیری  پایانی هر واحد  ارزشیابی  یا 
بایستی جمع بندی چك لیست های فعالیت های هر مرحله یادگیری انجام و با توجه 
به درصد درستی انجام هر مرحله كاری نمره مربوط به آن را در فرمت ارزشیابی 
پایانی واحد یادگیری درج كرد )كمتر از 60 درصد نمره یك، از 60 درصد تا 84 

درصد نمره دو، بیش از 84 درصد نمره سه(.
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فصل 2: پرورش گیاهان علوفه ای

ارزشیابی مرحله کاری: نگهداری مزرعه ذرت علوفه ای)آبیاری، کوددهی و کنترل علف های هرز(

مراحل کار
شرایط عملکرد 

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

استانداردنتایج ممکن
نمره)شاخص ها/داوری/نمره دهی(

نگهداری 
مزرعه ذرت 
علوفه ای 
)آبیاری، 
كود دهی 
و كنترل 

علف های هرز(

مزرعه ذرت علوفه ای، 
كولتیواتور مركب 
كودكار، سم پاش، 
تجهیزات آبیاری، 

هرباریم علف های هرز، 
كود

باالتر از حد 
انتظار

اجرای  آبیاری،  روش  و  زمان  تعیین 
روش  و  زمان  تعیین  آبیاری،  عملیات 
اجرای عملیات سله شکنی،  سله شکنی، 
سرک،  كودهای  مقدار  و  نوع  تعیین 
سرک،  كوددهی  روش  و  زمان  تعیین 
تعیین مقدار كود سرک، انجام عملیات 
هرز  علف های  نوع  شناسایی  كود دهی، 
علف های  كنترل  زمان  تعیین  مزرعه، 
هرز، تعیین زمان كولتیواتور زدن، اجرای 
تحلیل  هرز،  علف های  كنترل  عملیات 
دالیل انتخاب روش های نگهداری مزرعه 

علوفه ای ذرت 

3

در حد انتظار

اجرای  آبیاری،  روش  و  زمان  تعیین 
روش  و  زمان  تعیین  آبیاری،  عملیات 
سله شکنی، اجرای عملیات سله شکنی، 
سرک،  كودهای  مقدار  و  نوع  تعیین 
سرک،  كود دهی  روش  و  زمان  تعیین 
تعیین مقدار كود سرک، انجام عملیات 
هرز  علف های  نوع  شناسایی  كود دهی، 
علف های  كنترل  زمان  تعیین  مزرعه، 
هرز، تعیین زمان كولتیواتور زدن، اجرای 

هرز علف های  كنترل  عملیات 

2

پایین تر از 
1ناتوانی در مراقبت از مزرعه ذرت علوفه ایحد انتظار
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نام هنرجو

مزرعه  نگهداری  کاری:  مرحله  فنی  شایستگی های  ارزشیابی  چک لیست  نمونه 
هرز( علف های  وکنترل  کوددهی  )آبیاری،  علوفه ای  ذرت 
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راهنمای آموزش مرحله کار: 
کنترل آفات و بیماری های ذرت علوفه ای

و  آفات  كنترل  برای  ضمیمه(  )3ـ1  نمون برگ های  پركردن  با  را  اول  گام های 
بیماری های ذرت علوفه ای بردارید سپس به تأیید شورای فنی و مدیر هنرستان 
برسانید و هماهنگی های الزم را انجام دهید )همانند مرحله كاری آماده سازی بستر 

كاشت یونجه(. 
اجرا  قابلیت  اقلیمی،  شرایط  بر اساس  را  روزانه  درس  طرح  نمون برگ  دوم:  گام 
در  روزانه  تدریس  اجرای  كنید.  كامل  كاری  مرحله  این  برای  منطقه  امکانات  و 
چهارچوب طرح درس كلی باشد و هرگونه تغییر بایستی برای فراگیران به روشنی 
به این ترتیب  باشد.  روزانه  درس  طرح  برابر  كالس  ادامه  و  شروع  گردد.  تبیین 

شایستگی های غیر فنی و فنی به طور عملی آموزش داده می شود.
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فصل 2: پرورش گیاهان علوفه ای

نمون برگ طرح درس روزانه »کنترل آفات و بیماری های ذرت علوفه ای« که تمام 
جنبه های محتوایی و اجرایی با واقع نگری در آن دیده می شود.

مشخصات کلی
نام و نام خانوادگی طراح:  موضوع درس: كنترل آفات و بیماری های ذرت علوفه ای

زمان تدریس:   دقیقه   نام درس:پرورش و تولید گیاهان علوفه ای 
پایه تدریس: دوازدهم     تاریخ تدریس:           شماره جلسه: 

ایجاد توانایی کنترل آفات و بیماری های ذرت علوفه ایهدف کلی درس

اهداف جزئی و رفتاری

انواع آفات رایج ذرت در منطقه خود را  بتوانند:1ـ  این درس  پایان  انتظار می رود هنرجویان در 
جمع آوری و شناسایی نمایند. 2ـ انواع روش های پیشگیری از ورود، گسترش و كنترل آفات ذرت 
را لیست كنند. 3ـ به روش های مختلف و متناسب با شرایط، آفات ذرت سیلویی را مدیریت یا 
و شناسایی  را جمع آوری  منطقه خود  در  رایج ذرت  بیماری های  انواع  نمایند. 4ـ عالئم  كنترل 
نمایند. 5  ـ انواع روش های پیشگیری از ورود، گسترش و كنترل عوامل بیماری زای ذرت را لیست 
كنند. 6  ـ به روش های مختلف و متناسب با شرایط بیماری های رایج ذرت سیلویی را مدیریت یا 

نمایند. كنترل 

روش تدریس: 
همیاری از نوع تیمی 

و.........

چیدمان کالس یا نوبت بندی در عملیات: 
...................................

پیش تر تهیه و هماهنگی شده جدول های )3ـ1(موارد نیاز

تعیین تکلیف برای مرور پیش آموخته های مرتبط، با كاشت و آماده كردن مواد كمك آموزشی )نمونه، اقدامات قبل از تدریس
عکس، فیلم و ...(

پرسش های ارزشیابی 
تعریف سم، واسنجی، مناسب ترین زمان سم پاشی، كنترل بیولوژیکی ...........تشخیصی:

پرسش های انگیزشی 
آغازین در هر مبحث

آیا می دانید اقدامات پیشگیرانه برای كنترل آفات و بیماری های ذرت سیلویی كدام اند؟
آیا می دانید كه بیشترین خسارت به ذرت سیلویی در منطقه شما مربوط به كدام آفت است؟

ارائه محتوای نظری

موضوع ها و ریز عنوان های این جلسه: انواع آفات مزرعه ذرت و روش های كنترل آنها)كرم 
طوقه بر، كرم مفتولی، آبدوزدک، كنه قرمز، كرم ساقه خوار اروپایی ذرت، كرم برگ خوار، پروانه تك 
نقطه ای(. انواع بیماری ها و روش كنترل بیماری های مهم ذرت )سیاهك معمولی ذرت، سیاهك 

خوشه ذرت(.

ارزشیابی تکوینی

پرسش های مربوط به محتوای نظری درس در فرایند تدریس: 
بیماری های ذرت  عامل  استانی  پراكنش  آنها در چیست؟  اهمیت  و  آفت ذرت كدام اند  مهم ترین 
چگونه است؟ عالیم........ بیان كننده چه نوع بیماری در ذرت است؟ روش خسارت زنی آفت..................

چگونه است.

انجام فعالیت های عملی 

1ـ جمع آوری و شناسایی انواع آفات رایج در مزارع ذرت سیلویی واحد و منطقه 2ـ جمع آوری و 
شناسایی عالئم بیماری های رایج در مزارع ذرت سیلویی در منطقه.3ـ پیشگیری و كنترل آفات 
آماده  5  ـ  بیماری ها  و  آفات  كنترل  روش  و  زمان  تعیین  4ـ  سیلویی  ذرت  مزرعه  بیماری های  و 
به كار كردن ماشین های سم پاش 6ـ تنظیم و واسنجی ماشین های سم پاش 7ـ كاربرد ماشین های 
سم پاشی در كنترل آفات یا بیماری مزرعه ذرت 8ـ سرویس ماشین های سم پاش 9ـ ارائه گزارش كار 

انجام فعالیت ارزشیابی فرایندی  از فعالیت های نامبرده در ردیف باال در قالب چك لیست تدوینی در ضمن  هریك 
می شود.  ارزشیابی  )فرایندی( 

جمع بندی و خالصه 
درس

جمع بندی مباحث نظری این جلسه به......./ كارگروه.................. محول گردید.
هماهنگی و نوبت گذاری برای ارائه گزارش كار این مرحله به......./كارگروه.......... محول گردید.
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واگذاری جمع آوری اطالعات پیرامون 
1 بررسی روش های كنترل آفات و بیماری های ذرت علوفه ای توسط كشاورزان 

خبره محلی 
و  آفات  كنترل  نوین  روش های  پیرامون  رسانه ای  و  علمی  منابع  بر  مروری   2

بیماری های ذرت علوفه ای
3 بررسی پژوهش ها )مندرج  در كتاب یا طراحی شده توسط هنرآموز(

4 جمع بندی و نتیجه گیری گفت وگوهای كالسی
برای  را  شده  واگذار  تکالیف  وضعیت  واگذاری:  تکالیف  ارائه  زمان  تعیین 

كارگروه ها و یا افراد مشخص كنید.
»كارگروه شماره ....... در روز ........... ساعت ............ در محل ............. موضوع ............. 

ارائه خواهد كرد.«
به  و  مشخص  را  نیاز  مورد  كارگاهی  عملیات های  عملیات:  برنامه ریزی جهت 
اطالع مسئوالن هنرستان برسانید )همانند جدول شماره 5 مرحله كاری آماده سازی 

بستر كاشت یونجه(.
گام سوم: كالس )نظری یا عملی( را با یاد خداوند كریم شروع كنید. رویکردهای 
فرهنگی و تقویت باورهای دینی و ملی و شایستگی های غیر فنی یا اخالق مدارانه را 
همانند و حتی مهم تر از شایستگی های فنی، موردتوجه قرار دهید )مهم ترین شایستگی 
غیر فنی برای كنترل آفات و بیماری های ذرت علوفه ای مانند: مسئولیت پذیری، تولید 
خوراک سالم، رعایت بهداشت و ایمنی برای خود و دیگران و... را به صورت برجسته 

مورد تأكید قرار دهید(.
گام چهارم: ارزشیابی در فرایند اجرای فعالیت عملی در قالب چك لیست انجام 
می شود. تکمیل فرم چك لیست از روی شاخص های مندرج در ارزشیابی مرحله 
كاری كنترل آفات و بیماری های ذرت علوفه ای یا ارزشیابی پایانی هر واحد یادگیری 
چك لیست های  جمع بندی  بایستی  نیز  كاری  مرحله  پایان  در  است.  امکان پذیر 
فعالیت های هر مرحله یادگیری انجام و با توجه به درصد درستی انجام هر مرحله 
كرد  درج  یادگیری  واحد  پایانی  ارزشیابی  فرمت  در  را  آن  به  مربوط  نمره  كاری 
از 84  نمره دو، بیش  تا 84 درصد  از 60 درصد  نمره یك،  از 60 درصد  )كمتر 

درصد نمره سه(.
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فصل 2: پرورش گیاهان علوفه ای

ارزشیابی مرحله کاری: کنترل آفات و بیماری های ذرت علوفه ای

مراحل کار
شرایط عملکرد )ابزار، 
مواد، تجهیزات، زمان، 

مکان و...(
استانداردنتایج ممکن

نمره)شاخص ها/ داوری/نمره دهی(

كنترل آفات و 
بیماری های 
ذرت علوفه ای

مزرعه ذرت علوفه ای، 
جعبه كلکسیون آفات و 

بیماری ها، سموم آفت ُكش 
و قارچ كش

باالتر از حد 
انتظار

پایش مزرعه ذرت علوفه ای و شناسایی 
آفات، تعیین روش و زمان كنترل آفات، 
مزرعه  آفات  كنترل  عملیات  اجرای 
و  ذرت  مزرعه  پایش  علوفه ای،  ذرت 
زمان و روش  تعیین  بیمارها،  شناسایی 
كنترل  عملیات  اجرای  بیماری،  كنترل 
بیماری، استدالل كنترل زیستی آفات و 
بیماری ها و اهمیت آن در تولید غذای 

سالم

3

در حد انتظار

پایش مزرعه ذرت علوفه ای و شناسایی 
آفات، تعیین روش و زمان كنترل آفات، 
اجرای عملیات كنترل آفات مزرعه ذرت 
علوفه ای، پایش مزرعه ذرت و شناسایی 
كنترل  روش  و  زمان  تعیین  بیمارها، 
بیماری، اجرای عملیات كنترل بیماری

2

پایین تر  از حد 
انتظار

بیماری های  و  آفات  نامناسب  كنترل 
علوفه ای ذرت  1مزرعه 

نام هنرجو

نمونه چک لیست ارزشیابی شایستگی های فنی مرحله کاری: 
کنترل آفات و بیماری های ذرت علوفه ای
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ارزشیابی شایستگی پرورش ذرت علوفه ای

شرح کار:
1ـ عملیات قبل از شخم 2ـ شخم زدن 3ـ تعیین مقدار بذر مصرفی 4ـ انجام عملیات كاشت بذر 5  ـ آبیاری 6  ـ كود دهی و 

خاک دهی پای بوته 7ـ كنترل علف های هرز 8  ـ كنترل آفات 9ـ كنترل بیماری ها

استاندارد عملکرد: 
آماده سازی بستر كاشت ذرت دانه ای را با استفاده از ماشین های تهیه زمین انجام داده، سپس عملیات كاشت را انجام دهد. پس 
از كاشت در مراحل مختلف رشد نیز تا زمان برداشت مراقبت های مورد نیاز را انجام دهد. )مساحت 2 هکتار برای 4 گروه 4 نفره(

شاخص ها:
1ـ تعیین درصد رطوبت خاک، ارسال نمونه خاک به آزمایشگاه و ارائه نتیجه آن پس از مشاوره با كارشناسان، آبیاری قبل از 

شخم، پخش كود دامی و كود های پایه مورد نیاز، پخش علف كش های خاک كاربرد
2ـ انتخاب و تنظیم ادوات خاک ورزی، اجرای عملیات خاک ورزی

3ـ انتخاب رقم )زودرس، میان رس، دیررس(، تحلیل رابطه تاریخ كاشت، روش كاشت و خطرات احتمالی زمان رشد با مقدار 
بذر مصرفی، تعیین مقدار بذر مصرفی

4ـ انتخاب تاریخ كاشت، انتخاب روش كاشت، انتخاب ماشین های كاشت، تنظیم ماشین های كاشت، اجرای عملیات كاشت
5  ـ تعیین زمان و روش آبیاری،تعیین مراحل حساس به كم آبی و غرقابی، اجرای عملیات آبیاری

6  ـ تعیین نوع و مقدار كودهای سرک، تعیین زمان و روش كوددهی سرک، تعیین مقدار كود سرک، انجام عملیات كود دهی
7ـ شناسایی نوع علف های هرز مزرعه، تعیین زمان كنترل علف های هرز، تعیین زمان كولتیواتور زدن، اجرای عملیات كنترل 

علف های هرز
8  ـ پایش آفت مزرعه در مراحل مختلف رشد، شناسایی آفات، تعیین روش و زمان كنترل آفات، اجرای عملیات كنترل آفات

9ـ پایش مزرعه برای كنترل بیماری خاص در مراحل مختلف رشد، تشخیص نوع بیماری، تعیین زمان و روش كنترل بیماری، 
اجرای عملیات كنترل بیماری

شرایط انجام کار، ابزار و تجهیزات:
آب آبیاری، 2 هکتار زمین زراعی برای 16

ابزار و تجهیزات:  
تراكتور از انواع رایج در كشور )حداقل 75 اسب بخار(، ادوات شخم، ماشین های خاک ورزی، ماشین های كاشت، بذر ذرت علوفه ای، 

مواد و ملزومات مصرفی )قارچ كش،.....(، ماشین های سم پاش، وسایل و تجهیزات آبیاری كود های معدنی و آلی كود های محلول

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف
1آماده سازی بستر كشت ذرت1
2كاشت ذرت علوفه ای2

نگهداری مزرعه ذرت علوفه ای )آبیاری، كود دهی وكنترل 3
2علف های هرز(

1كنترل آفات و بیماری های ذرت علوفه ای
شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی 
و نگرش: با استفاده از لوازم ایمنی كار و رعایت نکات زیست محیطی و با 
در نظر گرفتن استفاده بهینه از منابع به ویژه آب كشت كار ذرت علوفه ای 

را انجام دهید.

2

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


