ساختار کتاب درسی
کتاب درسی پرورش و تولید غالت و گیاهان صنعتی دارای پنج پودمان است
(جدول  .)1در هر پودمان ممکن است چند واحد یادگیری وجود داشته باشد که
هنرآموزان گرامی می بایست یکی را انتخاب نمایند .برای انتخاب واحد یادگیری
الزم است به موارد زیر توجه شود:
 1انتخاب حداقل یک واحد یادگیری (محصول زراعی) از هر پودمان ضروری است.
 2انتخاب واحد یادگیری (محصول زراعی) می بایست متناسب با سیاست های
کالن کشور (الگوی کشت توصیه شده برای منطقه) باشد .همچنین دالیل این
انتخاب به ویژه کشاورزی پایدار ،ارتباط آن با تولید غذای سالم ،حفظ منابع و...
برای هنرجویان تشریح گردد.
 3در برخی مناطق ممکن است در هر پودمان طبق سیاستهای ابالغی بتوان بیش
از یک گیاه زراعی را انتخاب کرد ،در این صورت با توجه به شرایط میتوان بیش
از یک گیاه زراعی را کشت کرد ولی تنها یک گیاه زراعی که در ابتدای کار برای
هنرجویان مشخصشده است مورد ارزشیابی قرار گیرد.
 4در پودمان پنجم (برداشت گیاهان زراعی) همان گونه که در جدول ( )1مشاهده
می گردد تنها برداشت گیاهان زراعی انتخاب شده در پودمان های  2 ،1و  3انجام
و ارزشیابی شوند.
جدول1ـ پودمان های کتاب پرورش و تولید غالت و گیاهان صنعتی
عنوان پودمان
1ـ پرورش غالت

واحدهای یادگیری
1ـ پرورش گندم و جو
2ـ پرورش ذرت دانه ای
3ـ پرورش برنج

توضیحات
متناسب با سیاست های کالن
کشور حداقل یک گیاه زراعی
(واحد یادگیری).

1ـ پرورش کلزا
2ـ پرورش گیاهان روغنی 2ـ پرورش آفتابگردان
3ـ پرورش سویا

متناسب باسیاستهای کالن کشور
حداقل یک گیاه زراعی را کشت
نماید.

1ـ پرورش سیب زمینی
3ـ پرورش گیاهان غده ای 2ـ پرورش پیاز
3ـ پرورش چغندرقند

متناسب باسیاستهای کالن کشور
حداقل یک گیاه زراعی را کشت
نماید.

4ـ آبیاری سطحی و 1ـ آبیاری قطره ای
قطره ای نواری
2ـ آبیاری ثقلی

فراگیر(تمام کشور)

1ـ درو مكانيزه و خرمنکوبی گياهان دانهاي
  5ـ برداشت گیاهان زراعی
2ـ درآوردن مکانیزه غدههای چغندرقند
(غالت و گیاهان صنعتی)
3ـ درآوردن مكانيزه سیب زمینی

متناسب با انتخاب گیاه در پودمانهای
 2 ،1و  3برداشت را انجام میدهد.
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هدفهای موردنظر در طراحی برنامه درسی بهصورت نیمه تجویزی (منطقهای)
 استفاده بهتر از زمان برای آموزش حداکثری تولید محصوالت زراعی قابل کشت
در محل زندگی هنرجویان.
هماهنگی آموزش کشاورزی در هنرستان ها باسیاست های اجرایی کشور در
دنیای کار.
آموزش هنرجویان برای آینده نگری و تولید پایدار محصوالت کشاورزی با
استفاده بهینه از منابع.
آموزش عملی آیش بندی و تناوب مطابق الگوی کشت توصیه شده در محل
زندگی هنرجویان و تحلیل تأثیر آن بر پایداری تولید ،کم کردن مصرف سموم و
کودهای شیمیایی ،حفظ حاصلخیزی خاک و نهایتاً تولید غذای سالم.
الگوی کاشت
به طورکلی الگوی کشت برگرفته از مفهوم آمایش سرزمین در بخش کشاورزی
است .طراحی توسعه بر پایه آمایش سرزمین نیاز به بستر اجتماعی و سیاسی
مناسب ،همکاری آزاد نهادهای مردمی ،حضور فعال بخش خصوصی و کوچک تر
شدن دولت دارد .پیش نیازهای توسعه بر پایه آمایش سرزمین شامل شناخت
مشترک مردم و دولت از مفهوم توسعه ،به کارگیری خرد جمعی و کار گروهی،
تقویت نهادهای مدنی و اقتصادی ،هماهنگی و همدلی دولت با نهادها و نخبگان و
کارشناسان در فضای عادالنه و تفاهم است (آل یاسین.)1392 ،
در منابع مختلف تعریف های متفاوتی از الگوی کشت ارائه شده است که هرکدام
قسمتی از اهداف الگوی کشت را پوشش داده و یا اینکه موضوعات دیگری مانند
تناوب زراعی و یا ترکیب کشت یا آرایش کشت را به جای الگوی کشت معرفی کرده
است .ساده ترین تعریفی که می توان برای الگوی کشت بیان کرد « تعیین هدفمند
نوع محصول ،پهنه جغرافیایی تولید و مقدار آن در بازه زمانی مشخص» است .در
این تعریف هدفمندی کلیدواژه اصلی آن است .به عنوان مثال وقتی کم آبی هدف
تعیین الگوی کشت است تمرکز این تعریف بر روی آب خواهد بود .این تعریف
برداشتی آزاد از مفاهیم موردنظر همه طیف های متقاضی اجرای الگوی کشت است.
با این تعریف ،نوع مطالعاتی که بایستی برای تدوین الگوی کشت انجام شود به
دو گروه اصلی تقسیم می شود .در گروه اول مؤلفه هایی که با کمیت تولید سروکار
دارند مانند سطح ،عملکرد و حجم تولید قرار می گیرند و در گروه دوم به مفاهیمی
که دارای ماهیت بهره وری تولید هستند پرداخته می شود .به عبارت ساده تر الگوی
کشت در نگاه اول سطوح و مقادیر را مشخص می کند و در ادامه چگونگی تولید
کمیت های تعیین شده را از جهت روش انجام کار بیان می کند.
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برنامهریزی الگوی کشت در شرایط استاندارد و در شرایط کمآبی میتواند از سادهترین
روشها شروع شود .این موضوع بستگی به تعداد اهداف موردنظر برنامهریز دارد.
در ساده ترین روش فرض می شود که تأثیر همه عوامل در تولید یک محصول ثابت
است و فقط یک نهاده متغیر می باشد و هدف از این نوع برنامه ریزی بررسی رابطه
این نهاده با میزان تولید است .قاعدتاً این نهاده دارای محدودیت مقداری است و
نمی توان تا بی نهایت مقدار آن را اضافه کرد (کوپاهی.)1386 ،
قدیمی ترین و معمول ترین روش ها منطبق بر توابع خطی هستند که باهدف
اقتصادی تهیه می شوند و سطح کاربرد آنها معموالً در محدوده یک مزرعه است.
منظور از خطی بودن این است که این توابع خطی 1بازدهی ثابتی دارند یعنی مث ً
ال
اگر به ازای افزایش یک واحد نهاده آب میزان عملکرد به اندازه ثابت  aافزایش پیدا
می کند این رابطه فرضی در واحدهای بعدی افزایش آب نیز با همین روند ادامه
خواهد یافت .امروزه این نوع از توابع تولید در کشاورزی کاربرد چندانی ندارند و
صرفاً برای پیدا کردن دامنه تأثیر عوامل تولید مورداستفاده قرار می گیرند .چراکه
عملکرد و تولید محصوالت کشاورزی از روند خطی تبعیت نمی کند.
انواع دیگری از توابع مورداستفاده در برنامه ریزی الگوی کشت شامل توابع غیرخطی
می باشند که اثر هر واحد نهاده بیشتر یا کمتر از واحد ماقبل خود است .لذا منحنی
تولید در این توابع باالرونده یا پایین رونده خواهد بود .با توجه به اینکه در توابع
تولید ضرایب اختصاص یافته به هر عامل از اعداد ثابتی پیروی می کند لذا امکان
بهینه سازی اثرات متقابل نهاده ها امکان پذیر نیست و این موضوع یکی از اشکاالت
اساسی کاربرد این روش ها در برنامه ریزی الگوی کشت است.
در برنامه ریزی الگوی کشت تخصیص چند عامل به چند محصول و به دست آوردن
نقاط بهینه هر عامل مدنظر است .این گونه توابع تولید را نمی توان به شکل ترسیمی
نشان داد چون چهار بعد الزم خواهند داشت .به همین منظور آنها را معموالً به
شکل توابع جبری نشان می دهند.
الگوهای کشت رایج زراعی در مناطق خشک و نیمه خشک ایران
در اکثر مناطق خشک و نیمهخشک ایران که تولید محصوالت کشاورزی متکی به
برداشت از آبهای زیرزمینی است بین  30تا  60درصد از سطح زیر کشت ،غالتی
مانند گندم و جو کشت میشود .دلیل این کار بهرهمندی بیشتر و کاراتر از نزوالت
آسمانی در فصل پائیز و زمستان است .عالوه بر این به دلیل پایینتر بودن دمای هوا
در پاییز و زمستان میزان تبخیر و تعرق نیز کمتر بوده و به بهرهوری بیشتر از آب در
جهت تولید ماده خشک کمک میکند .محصوالت باغی حداکثر حدود  10درصد و
 Linear Production Functionـ1
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کشتهای بهاره زراعی  30درصد باقیمانده را تشکیل میدهند .برای مثال جدول
شماره  9سطح زیر کشت محصوالت در دشت فریمان ـ تربت جام در خراسان رضوی
را نشان میدهد.
محدودیت زمین در این مناطق کمتر به چشم می خورد و لذا آیش به مقدار کافی
برای کشاورزان وجود دارد .محدودیت آب بزرگ ترین چالش فراروی تولید در این
مناطق است .ارزش اقتصادی آب در ماه های مختلف سال در این مناطق کام ً
ال
متفاوت است .نظام های تقسیم آب و حقابه بری در این پهنه ها از نظم و دقت
خاصی برخوردار می باشد.
الگوی کشت رایج در منطقه سرد و نیمهخشک دارای محدودیت آب (مثال موردی :دشت
تربت جام ـ فریمان در خراسان رضوی)
رديف

نوع محصول

سطح زیر کشت (هكتار) درصد از كل ()%

1

گندم

5641

32/80

2

جو

3813

22/20

3

گوجه فرنگي

1830

10/63

4

خربزه

1398

8/12

5

محصوالت باغي (پسته ،انار ،انگور،
سیب ،آلو و)..

1328

7/71

6

ذرت علوفه ای

899

5/22

7

چغندرقند

755

4/39

8

پیاز

417

2/42

9

سیب زمینی

395

2/30

10

یونجه

386

2/24

11

زعفران

194

1/13

12

پنبه

150

0/87

13

بادمجان و لوبیا

5

0/03

17211

100

جمع

منبع :وفا بخش ،حقایقی ـ 1395
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در مناطقی که دارای خشکی شدید بوده و زراعت و باغ داری به آب های سطحی
بستگی دارد جمع آوری و ذخیره آب دارای اهمیت زیادی است و گیاهانی که کشت
می شوند تابعی از فراهمی آب در ماه های سال است .به عنوان مثال در منطقه زابل
در استان سیستان و بلوچستان الگوی کشت مطابق جدول ذیل با اندکی تغییرات
در سال های مختلف تعیین شده است .نکته مهم در الگوی کشت مناطق خشک
و نیمه خشک این است که کشاورزان بامالحظه سود حاصل از تخصیص آب به
محصوالت رقیب برنامه هوشمندانه ای را در تقسیم آب بین زراعت های بهاره و
پاییزه اجرا می نمایند .به همین دلیل محاسبات استاندارد و علمی مربوط به نیاز
آبی گیاهان در این مناطق منطبق بر مقدار واقعی آب مصرفی نیست .به عنوان مثال
در منطقه گرم و خشک چنانچه در اسفند و فروردین رقابت بر سر تخصیص آب
بین گندم ،جو و پیاز باشد قطعاً به دلیل درآمد بیشتر زراعت پیاز گندم و جو باکم
آبیاری روبه رو شده و کاهش عملکرد گندم قربانی درآمد باالی پیاز خواهد شد.
الگوی کشت رایج در مناطق گرم و خشک شرق کشور دارای محدودیت شدید آب (مثال
موردی :دشت زابل)
رديف

نوع محصول

سطح زیر کشت (هكتار) درصد از كل ()%

1

گندم

2124

10

2

جو

425

2

3

جو قصیل

1062

5

4

پياز

1700

8

5

انگور ياقوتي

8499

40

6

خربزه

3187

15

7

هندوانه

2125

10

8

خيار

425

2

9

سورگوم علوفه ای

1487

7

10

سبزی های داخل گلخانه و فضای باز

212

1

21247

100

جمع

منبع :وفا بخش ـ 1393
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در برخی از مناطق خشک که آب و زمین هر دو دارای محدودیت هستند و ارزش آب
باالست زراعت سهم اندکی از تولید منطقه را به خود اختصاص میدهد .در اینگونه
مناطق الگوی کشت به سمت گیاهان چندساله کم آب بر و پردرآمد سوق پیدا
میکند .مثال بارز این موضوع را در شهرهای خراسان جنوبی خراسان رضوی و کل
استان خراسان جنوبی میتوان پیدا کرد .جدول شماره الگوی کشت منطقه مه والت
در استان خراسان رضوی را نشان میدهد .تغییرات جدول مذکور در سالهای اخیر
به سمت توسعه محصول پسته براثر شرایط کمآبی و مزیت اقتصادی پیش رفته است.
الگوی کشت رایج در مناطق دارای محدودیت آب و زمین و ارزش باالی آب (مثال موردی
منطقه مه والت ـ خراسان رضوی)
رديف

نوع محصول

سطح زیر کشت (هكتار)

درصد از كل ()%

1

گندم

650

1/8

2

جو

4500

12/3

3

پنبه

400

1/1

4

جو دومنظوره

100

0/27

5

خربزه

520

1/4

6

قصیل

900

2/4

7

هندوانه

230

0/6

8

هندوانه بذری

105

0/2

9

یونجه

5

0/01

10

کنجد

5

0/01

11

چغندر علوفه ای

3

0/008

12

کلزا

0

0

13

ذرت علوفه ای

140

0/38

14

پسته

21860

59/3

15

انار

3430

9/4

16

زعفران

3950

10/8

36798

100

جمع

منبع :وفا بخش و همکاران ـ 1388
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در استان های شمال کشور که دسترسی به آب کام ً
ال متفاوت از مناطق خشک و
نیمه خشک است الگوی کشت رایج کام ً
ال متفاوت است و حتی چند کشتی نیز رایج
بوده و به دلیل محدودیت زمین کشت دو یا سه محصول در سال در حال گسترش
است .ذکر این نکته الزم است که الگوی فعلی بر مبنای سود اقتصادی کشاورزان
و به انتخاب آنان شکل گرفته و تأثیر دولت در نرخ گذاری محصوالت تضمینی
صرفاً در گسترش محصوالتی مانند گندم نقش اساسی داشته است .هرچند تالش
بر این است که بهره وری آب یکی از مبناهای اصلی گسترش یا عدم گسترش
یک محصول در پهنه کشور باشد اما هنوز آنچه بر اکوسیستم های زراعی ایران
حاکم است ماتریس هزینه و درآمد ظاهری سال قبلی است .محاسبه این هزینه و
درآمد هم چندان واقعی نیست زیرا استهالک سرمایه و منابع تولید و قیمت های
سایه ای و هزینه اعضای خانواده بهره بردار که در امر تولید مشارکت دارند محاسبه
نمی شود .چنانچه هزینه واقعی تولید مبنای محاسبه باشد به ترکیب دیگری از
الگوی کشت در بسیاری از مناطق ایران منتهی خواهد شد.
چنانچه با نگاه علمی تر به پهنه های کشاورزی ایران نگریسته شود ده پهنه
اگرواکولوژیکی( )AEZ1را می توان تعیین نمود (حسینی و همکاران.)1394 ،
خصوصیات پارامترهای اقلیمی تأثیرگذار در مصرف آب و الگوی کشت این پهنه ها
شامل میانگین بارندگی و دمای هوا در جدول شماره  16آمده است .همچنین نام
محصوالت عمده ای که در این پهنه ها کشت می شوند و الگوی کشت این مناطق
را تشکیل می دهند قیدشده است.
در اين سیستم پهنه بندی مجموعه داده های محیطی خاک ،اقلیم و ارتفاع ،توزيع
مکانی کاربری و پوشش گیاهی اراضی شامل جنگل ها ،مناطق حفاظت شده،
اراضی آبی و توزيع و تراکم مکانی جمعیت استفاده شده است .از اين سیستم
پهنه بندی برای مطالعات بهینه سازی کاربری اراضی در کشاورزی پايدار و تخمین
عملکرد استفاده می شود .کشور ايران در اين سیستم پهنه بندی به  10ناحیه
زراعی ـ اکولوژيکی گسترده بر مبنای شباهت های اقلیمی (بارش و دما) ،نوع خاک،
نوع محصوالت کشت شده و همچنین شباهت های جغرافیايی تقسیم شده است.
(حسینی و همکاران)1394 ،

 Agro Ecological Zoneـ1

7

پهنه بندی زراعی اکولوژیکی ایران ()AEZ

1

ناحیه شمال غرب اردبیل ،آذربایجان غربی و گندم ،سیب زمینی ،یونجه،
شرقی ،زنجان ،کردستان ذرت علوفه ای و دانه ای

320

12

2

ناحیه ساحلی خزر گیالن ،مازندران ،گلستان برنج ،گندم ،سویا ،یونجه،
پنبه

971/1

17/1

گندم ،یونجه ،جالیز ،ذرت
دانه ای ،چغندرقند

427/1

17/2

گندم ،جو ،صیفی جات،

212/5

15/9

367/4

16

 6ناحیه مرکزی خشک

اصفهان ،یزد

گندم ،جو ،ذرت علوفهای،
سیبزمینی،یونجه

88/2

19/4

 7ناحیه ساحلی جنوب

خوزستان

گندم ،جالیز ،گوجه فرنگی

186

26/4

 8ناحیه زاگرس جنوبی

کهگیلویه و بویراحمد،
فارس ،چهارمحال و
بختیاری

گندم ،جو ،جالیز ،ذرت
دانه ای ،یونجه ،برنج

297/2

15/5

 9ناحیه جنوبی خشک

جیرفت ،کرمان،
سیستانوبلوچستان

گندم ،جو ،جالیز ،یونجه،
سورگوم ،چغندرقند ،ذرت
دانه ای

92/6

21

 10ناحیه ساحلی جنوب

بوشهر ،هرمزگان

گندم ،جالیز ،گوجه فرنگی

186

26/4

رديف

میانگین
بارندگی
(میلی متر)

میانگین دما
(درجه
سانتی گراد)

پهنۀ زراعي ـ
اكولوژيكي

استان ها

 3ناحیه زاگرس مرکزی همدان،ایالم ،کرمانشاه،
لرستان
4

ناحیه مرکزی

5

ناحیه خراسان

تهران،قم ،مرکزی ،سمنان،
قزوین

محصوالت عمده الگوی
کشت زراعی

گندم ،جو ،چغندرقند،
خراسان رضوی ،خراسان پنبه ،ذرت علوفهای ،یونجه،
شمالی ،خراسان جنوبی گوجهفرنگی ،سبزی و صیفی

منبع :حسینی و همکاران 1394

8

نکته قابل توجه در پهنه بندی مذکور این است که از ده پهنه معرفی شده شش پهنه
مشخصاً با تعاریف کم آبی مطابقت دارند و لذا اهمیت توجه بیشتر به اصالح الگوی
کشت در این پهنه ها مشهود است .این موضوع با بررسی پارامترهای بارندگی
و حرارت و مشاهده تجربی تغییرات الگوی کشت رایج سال های اخیر در آنها
تشخیص داده می شود.
با اجرای عملی رعایت الگوی کشت و فعالیت های آموزشی مطابق برنامه های
تعیین شده سبب می شود هنرجویان اهمیت آن را بیشتر درک کرده و به آن باور
داشته باشند تا انشااهلل پس از ورود به بازار کار خود مروجان کشاورزی درست و
حساب شده این مرزوبوم باشند.
در ادامه برای هر یک از گیاهان زراعی خالصه اصول حاکم بر الگوی کشت
پیشنهادی تا افق ( 1405معاونت امور زراعی وزارت جهاد کشاورزی تیرماه )97
برای اطالع هنرآموزان آورده شده است.

9

همچنین شما با استفاده از سایتهای معتبر تحقیقاتی میتوانید نتایج تحقیقات
بهویژه روشهای نوین به زراعی را در مزرعه برای فعالیتهای طراحیشده به کار
گرفته تا بدینصورت سرمایههای تحقیقاتی زراعی وارد مزرعه شده و به ثمر بنشیند.
برای نمونه:
www.agrilib.ir 1
rafhc.areo.ir 2
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فصل 1

پرورش غالت

11

شواهد به دست آمده نشان می دهد که در ده هزار تا شانزده هزار سال قبل از میالد،
انسان ماقبل تاریخ در ناحیه ای بنام میانرود که امروزه بخش هایی از ترکیه ،عراق،
سوریه و ایران را تشکیل می دهد گندم کشت می شده است .به طورکلی هر جا که
جامعه ای تشکیل شده ،یکی از انواع غالت در پیدایش آن نقش داشته اند .مث ً
ال برنج
در تشکیل جوامع نخستین کشور چین و ذرت هم در تشکیل جوامع آفریقایی مؤثر
بوده اند .این گیاهان یکساله دارای انواع:
 گونه های سردسیری غالت (مانند :گندم ،جو ،چاودار یا گندم سیاه و جو دوسر)
که در فصل پاییز و یا اوایل بهار کشت شده و در اواسط تا اواخر تابستان هم
برداشت می شوند.
 گونه های گرمسیری غالت (مانند :برنج ،ذرت ،ذرت خوشه ای و ارزن) نیز با توجه
به شرایط آب و هوایی در اواخر بهار یا اوایل تابستان کشت می شوند و در اواخر
تابستان یا اوایل پاییز برداشت می شوند.
عوامل مختلف آب و هوایی می توانند چگونگی رشد ،میزان عملکرد و همچنین
کیفیت محصول را تحت تأثیر قرار دهند .بنابراین تولید اقتصادی هر نوع غله در هر
ناحیه ،کام ً
ال تابع شرایط آب و هوایی است .گندم ،جو و چاودار ،به بارندگی سالیانه
 ۳۰۰تا  ۱۳۰۰میلی متر نیاز دارند و به صورت دیم هم کشت می شوند.
برنج به حرارت و بارندگی کافی (یا آبیاری کافی) نیاز دارد .معموالً برنج در نواحی ای
که ساالنه نزدیک به  ۱۰۰۰میلی متر یا بیشتر بارندگی دارند کشت می شود .ذرت
هم بااینکه یک گیاه گرمسیری است در آب وهوا و ارتفاعات مختلف از نواحی پست
تا ارتفاع  ۳۰۰۰متری از سطح دریا کشت می گردد.
جو از همه غالت مقاوم تر است و می توان آن را حتی در کشور سیبری هم کاشت.
گندم از همه غالت رایج تر است .معموالً گیاهان سردسیری را در نواحی گرمسیری،
البته در نواحی بلند و خنک کوهستانی می کارند که در این صورت ،کشاورزان
می توانند به دلیل شرایط مساعد و خنکی کوهستان های نواحی گرمسیر ،هرساله
چند بار غالت بکارند.
غالت گرمسیری را در نواحی پست گرمسیری که آب وهوای معتدلی دارند می کارند
و همچنین می توان این غالت را در نواحی معتدل ،البته در فصل هایی که سرما و
یخبندان نباشد کشت نمود .معموالً این دسته انواع بهاره و زمستانی دارند.
در این پودمان پرورش سه غله مهم یعنی گندم ،برنج و ذرت آورده شده است.
همان گونه که گفته شد ،می بایست حداقل پرورش (کاشت و داشت تا قبل از
مرحله برداشت) یک مورد متناسب باسیاست های کشور به فراگیران آموزش داده
شود .ضمن اینکه دلیل انتخاب غله موردنظر را برای هنرجویان بیان نموده و یا
حتی در واگذاری یک پژوهش اهمیت موضوع را برای آنان روشن شود.
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پرورش گندم و جو

تا حیات من به دست نان دهقان است و بس

جان من سر تا به پا قربان دهقان است و بس

رازق و روزی ده شاه و گدا بعد از خدای

دست خون آلود بذرافشان دهقان است و بس
»محمد ف ّرخی یزدی«

در صورت انتخاب پرورش گندم و جو از پودمان غالت به دلیل مشترکات زیاد عملیات
تولید گندم و جو هنرآموزان میتوانند با توجه به شرایط و صالحدید شورای فنی
هنرستان عم ً
ال یک یا هردو غله گندم و جو را کشت و به فراگیران آموزش دهند.
زمین های قابل کشت در ایران و جهان ثابت هستند این در حالی است که به
دلیل رشد جمعیت به غذای بیشتری نیاز داریم .فقر غذایی به گونه ای است که
به جرأت می توان آن را در ردیف مهم ترین مسائل عصر و خطر آن را وحشتناک تر
از بمب به شمار آورد .نیاز به غذا سبب شده است که آیش اراضی به شدت کم
شده و بعضی زمین های زراعی هرساله در معرض فرسایش قرارگرفته و یا به دلیل
افزایش جمعیت و گسترش شهرها به مصارف مسکونی ،صنعتی ،جاده سازی و غیره
برسند .یکی از راهکارهای عملی افزایش تولید محصوالت کشاورزی در کشورهای
درحال توسعه و ایران افزایش عملکرد در واحد سطح است.
13

خالصه اصول حاکم بر الگوی کشت پیشنهادی تا افق ( 1405معاونت
امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی تیرماه )97
گندم

علی رغم اینکه در نیمه اول دهه  80ضریب خوداتکایی گندم کشور به بیش از 100
درصد رسید ،بدین معنا که کل نیاز کشور به محصول راهبردی گندم در داخل تأمین
می گردید ،اما به دالیل عدیده ای ازجمله کم توجهی به تولید خوداتکایی گندم ،تولید
روندی کاهشی داشته و متوسط ضریب خوداتکایی سال های  91 ،90و 92کشور حدود
 67/7درصد بوده به نحوی که در سال  91آمار واردات گندم به  6/7میلیون تن و منجر
به خروج  2/6میلیارد دالر ارز از کشور گردیده است .بنابراین ضرورت توجه دوباره
به تولید گندم در شروع سال زراعی 93ـ 92به منظور بهبود و تأمین امنیت غذایی،
کاهش و قطع وابستگی در دستور کار قرار گرفت و طرح افزایش ضریب خوداتکایی
ده ساله گندم تهیه و به مرحله اجرا درآمد و درنتیجه آن سه سال  96 ،95و  97کل
مصرف گندم کشور از محل تولیدات داخل تأمین گردید.

اهداف طرح گندم

 1افزایش درصد خوداتکایی از  90/1درصد سال پایه (میانگین سال های  94 ،93و
 )95به  105/1درصد در پایان برنامه ششم و  103/4درصد در افق .1405
 2کاهش واردات از متوسط  4/07میلیون تن به صفر در سال  1400و  5درصد تولید
بیشتر از برآورد مصرف کشور و ادامه پایداری تولید تا پایان برنامه.
 3افزایش تولید از  12/231میلیون تن میانگین سه سال پایه به  14/6میلیون تن در
پایان برنامه ششم و  15میلیون تن در سال  1405پایان برنامه هفتم.
 4کاهش سطح زیر کشت از  5/9میلیون هکتار سال پایه به  5/4میلیون هکتار در پایان
برنامه ششم و ادامه آن در مساحت  5/4میلیون هکتار تا پایان برنامه هفتم
 5بهبود و ارتقاء وضعیت معیشت کشاورزان.
 6افزایش بهره وری از طریق رشد عملکرد گندم آبی از حدود  3/6تن به  4/9تن در
هکتار در پایان برنامه ششم و  5/06تن در هکتار در پایان برنامه هفتم و عملکرد
گندم دیم از  1/16تن به  1/50تن در پایان برنامه ششم و به 1/53تن در هکتار
در افق .1405

7ـ سیاست های اجرایی

 1کمک به افزایش حاصلخیزی خاک و مصرف بهینه کودهای شیمیایی ماکرو و
میکرو ،آلی و زیستی.
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 2بازبینی و بهبود سیاست های کالن تأمین بذر استاندارد باهدف تحت پوشش قرار
دادن  45درصد اراضی دیم و  65درصد اراضی گندم آبی.
 3معرفی ارقام پر پتانسیل ،مقاوم به تنش های زنده و غیرزنده باکیفیت مطلوب در

هر یک از اقالیم.
 4اجرای طرح های زیربنایی ،توسعه روش های نوین آبیاری با تأکید بر آبیاری میکرو
در اراضی مستعد و بهبود کارایی مصرف آب.
ِ
ارتقاء کمی و کیفی توسعه مکانیزاسیون در مزارع گندم آبی و دیم.
 5برنامه
 6توسعه کشاورزی حفاظتی باهدف کاهش مصرف آب ،سوخت ،زمان و هزینه های
تولید و افزایش حاصلخیزی خاک.
 7تعیین پتانسیل تولید گندم در اقالیم چهارگانه سرد ،معتدل ،گرم و خشک جنوب
و گرم و مرطوب شمال.
 8مدیریت و مبارزه با آفات ،بیماری ها و علف های هرز در مزارع گندم.
 9انتقال یافته های تحقیقاتی به ویژه ارقام در قالب برنامه آزمایش های مشاهده ای
به مزارع زارعین.
 10استفاده از فنّاوری های پیشرفته به ویژه از طریق همکاری های مشترک با مراکز
تحقیقاتی بین المللی سیمیت و ایکاردا و کشورهای صاحب فنّاوری اروپایی.
 11توسعه برنامه های آموزشی و بهره گیری از تجارب کشاورزان پیشرو و سازمان
مردم نهاد ( )NGOبنیاد توانمندسازی گندم کاران

تغییر سطح زیر کشت

در این طرح با توجه به رویکرد افزایش بهره وری و بهینه نمودن سطح زیر کشت گندم
مساحت به تدریج کاهش و به کشت سایر گیاهان زراعی ازجمله کلزا ،حبوبات ،چغندر
پاییزه ،جو ،تریتیکاله و لگومهای علوفه ای اختصاص خواهد یافت .بدین ترتیب سطح
کشت گندم آبی از  2/2میلیون هکتار سال پایه به  1/9میلیون هکتار در سال 1400
خواهد رسید و تا پایان برنامه هفتم نیز ثابت خواهد ماند و مساحت کشت گندم دیم
نیز از 3/7میلیون هکتار سال پایه به  3/5میلیون هکتار در سال  1400رسیده و تا
پایان برنامه ثابت خواهد بود.

تولید مازاد

رویکرد اصلی در این طرح تأمین امنیت غذایی و تأمین نیاز مصرف از محل تولید
داخل بوده و تولید مازاد بر نیاز تنها باهدف افزایش ضریب اطمینان از تحقق تولید،
برنامه ریزی شده است که در شرایط خاص و صالحدید می توان صادر نمود.
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برنامه سطح ،تولید و عملکرد گندم تا افق ( 1405واحد :هزار هکتار ـ هزار تن ـ کیلوگرم/هکتار)
عنوان

سال
پایه

98

99

1400

1401

1402

1403

1404

1405

سطح آبی

2208

2000

1950

1900

1900

1900

1900

1900

1900

سطح دیم

3695

3600

3550

3500

3500

3500

3500

3500

3500

جمع

5903

5600

5500

5400

5400

5400

5400

5400

5400

تولید آبی

7937

9070

9321

9348

9386

9424

9462

9508

9630

تولید دیم

4292

4930

5179

5252

5264

5276

5288

5292

5370

جمع

15000 14800 14750 14700 14650 14600 14500 14000 12229

عملکرد آبی

3594

4535

4780

4920

4940

4960

4980

5004

5068

عملکرد دیم

1161

1369

1459

1501

1504

1507

1511

1512

1534

جو

جو آبی :سطح زیر کشت جو آبی از  773هزار هکتار و تولید  2/4میلیون تن در سال پایه به 795

هزار هکتار و تولید  2/9میلیون تن تا پایان برنامه ششم و به سطح  876هزار هکتار و تولید 4
میلیون تن در پایان افق خواهد رسید.
افزایش سطح آبی از محل کاهش سطح گندم در کلیه استان ها تأمین خواهد شد .درمجموع 103
هزار هکتار از سطح گندم آبی کسر و به کشت جو اختصاص خواهد یافت.
جو دیم :سطح زیر کشت از  912هزار هکتار و با تولید  977هزار تن در سال پایه به  988هزار
هکتار با تولید  1/26میلیون تن در پایان برنامه ششم و به  1115هزار هکتار و تولید  1/82میلیون
تن تا سال افق 1405خواهد رسید.
 در سال پایانی  203هزار هکتار از اراضی گندم کاری در مناطقی با اقلیم سرد و معتدل به ترتیب
دارای بارندگی کمتر از  270و کمتر از  230میلی متر در استان های آذربایجان شرقی ،اصفهان،
خراسان رضوی ،زنجان ،فارس ،قزوین و مرکزی به سطح جو دیم اضافه خواهد شد.
درمجموع سطح زیر کشت جو از  1/68میلیون هکتار با تولید 3/3میلیون تن در سال پایه به
 1/74میلیون هکتار و تولید 4/2میلیون تن تا پایان برنامه ششم و به حدود  2میلیون هکتار و
تولید 5/84میلیون تن تا سال افق خواهد رسید.
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 عملکرد مزارع جو آبی در سال پایه از  3/12تن در هکتار به  3/7تن در هکتار در پایان برنامه
ششم و به  4/6تن در هکتار در سال افق خواهد رسید .این ارتقاء عملکرد بر اساس اقلیم و
پتانسیل عملکرد شهرستان های هر استان به طور جداگانه محاسبه و سپس به عنوان میانگین
عملکرد مورد انتظار استان لحاظ گردیده است.
 عملکرد مزارع جو دیم از  1/07تن در هکتار در سال پایه به  1/28در پایان برنامه ششم و  1/6در
سال افق خواهد رسید .این ارتقا عملکرد همانند مزارع آبی بر اساس اقلیم و پتانسیل عملکرد
شهرستان های هر استان به طور جداگانه محاسبه و سپس به عنوان میانگین عملکرد دیم مورد
انتظار استان لحاظ گردیده است.
 طبق برنامه ریزی های صورت گرفته با اجرای پروژه مشترک ایران ـ ایکاردا در چهار استان
آذربایجان شرقی ،کردستان ،لرستان و کرمانشاه با سطح بیش از  300هزار هکتار مزارع دیم تا
پایان برنامه ششم 25درصد افزایش عملکرد حاصل خواهد شد.
برنامه سطح ،تولید و عملکرد جو تا افق  1405واحد :هزار هکتارـ هزار تن ـ کیلوگرم/هکتار
عنوان

سال پایه

98

99

1401 1400

1405 1404 1403 1402

سطح آبی

773

783

789

796

807

876

سطح دیم

912

938

963

988

1115 1090 1065 1039 1014

جمع

1685

1991 1939 1893 1854 1821 1784 1725 1721

تولید آبی

2413

4022 3720 3490 3299 3131 2953 2800 2655

تولید دیم

977

1263 1164 1068

1821 1701 1586 1474 1366

جمع

3390

5843 5421 5076 4773 4497 4216 3964 3723

عملکرد آبی

3121

4600 4380 4210 4050 3880 3710 3550 3390

عملکرد دیم

1070

1600 1560 1490 1420 1350 1280 1210 1140

815

828

849
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راهنمای آموزش مرحله کاری :آماده سازی بستر
کاشت گندم یا جو
تعيين ویژگی های گیاه شناسی گندم و جو
محل آموزش :کالس درس با امكانات نمايشي يا واحد سمعي و بصري ،آزمايشگاه ،مزرعه
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موارد پیشنهادی
 درس را بانام خداوند شروع کنید.
 پس از مقدمات آغازين کالس مطابق طرح درس روزانه ،اجازه دهید فراگیران
کالس به گروه های ( 3تا  5نف ِر) تقسیم شوند و برای هر گروه یک سرگروه با
انتخاب اعضا ،تعیین گردد.
 ضرورت و اهمیت کار گروهی یا تیمی را یادآوری کنید.
 با ارائه پرسش «  ضرورت و اهمیت کشت گندم و جو:چیست؟» هنرجويان را درگير
گفتوگو كنيد .سعی شود تا همه افراد در بحث شرکت کنند و نظرات خود را بیان کنند.
 نتايج بحث را در برد كالس ليست كرده و دسته بندی نماید .پس از دسته بندی
نظرات ،موارد فراموش شده را اضافه کنید یا پژوهش گروهي يا فردي برای یافتن
سایر ضرورت ها و اهمیت ها در نظر بگيريد.
 از هنرجویان بخواهید تا در مورد « اهمیت استراتژیک گندم درگذشته ،حال و
آینده در منطقه» نیز تحقیق کرده و کاربرد آن را به عنوان سالح دریابند.
 جلسه را با پرسش های دیگر مانند :از ویژگی ها یا خصوصیات گیاه شناسی گندم
چه می دانید؟ ادامه دهید.
پاسخ فراگیران را در ستونهای مختلف که سرستونهای آن هریک از ویژگیهای
گیاهشناسی (ردهبندی ،ریشه ،ساقه ،برگ ،گل ،میوه ،دانه)...،گندم است ،بنویسید.
 در پایان ،موارد فراموش شده را اضافه کنید .برای هر مورد تا حد امکان تصاویر
مناسب ارائه دهید .با واگذاری پژوهش گروهي يا فردي ،تهیه آلبوم گیاه شناسی
گندم و جو خواسته شود .در آلبوم نمونه خشک شده و تصویر را مجاز نمایید.
 طرح پرسش :آیا در منطقه شما گندم و جو کشت میشود؟ چرا؟ همزمان با شنیدن
نظرات ،مباحث را بهسوی سازگاری و ویژگیهای اکولوژیکی گندم هدایت نمایید.
 تفاوت گندم و جو را ازنظر گیاه شناختی و اکولوژیکی به بحث گذاشته و
جمع بندی کنید.
 فرصتی برای گردش در مزرعه و بررسی برخی از ویژگی های گندم و جو در
مزرعه یا نمونه در آزمایشگاه قائل شوید .این فرصت را برحسب مرحله رشدی
گیاه در منطقه تکرار کنید تا آموزش به شایستگی منتهی گردد .در هر مرحله
سعی کنید ارزشیابی فرایندی در قالب فرم چک لیست داشته باشید.

فصل اول :پرورش غالت

همواره در آماده سازی بستر کاشت محصوالت زراعی می بایست به سه اصل اساسی
اشاره کرد:
 1مدیریت بقایای گیاهی (مدیریت برداشت محصول قبلی و مدیریت بقایای
به جا مانده بر سطح خاک به نحوی که حداقل  30درصد سطح خاک پوشیده
از بقایای گیاهی باشد).
 2خاک ورزی حفاظتی (استفاده از ادوات و تجهیزات تهیه زمین و کاشت به صورت
کم خاک ورزی و یا کاشت مستقیم به صورت بی خاک ورزی).
 3اعمال تناوبهای زراعی مناسب به سامانهای که بتواند در راه تولید محصوالت
کشاورزی به اهداف باال دست یابد کشاورزی حفاظتی میگویند .این در حالی است
که خاکورزی تنها مبتنی بر عملیات خاکورزی کاهشیافته (کمخاکورزی،
بیخاکورزی ،خاکورزی پوششدار و )...و ناظر بر بند دوم از اصول سهگانه باال است.
توصیه های کاربردی در تهیه زمین گندم
 گندم به نشست خاک پس از مرحله رویش حساسیت دارد بنابراین ضرورت دارد
که شخم زمین حداقل یک ماه زودتر از کاشت انجام شود.
 گندم به شخم عمیق نیاز ندارد و در مواردی که کشت بالفاصله پس از برداشت
محصول قبلی انجام می شود ،شخم عمیق می تواند مضر باشد.
 آب راکد در زمین های زه دار آسیب شدیدی به زراعت گندم وارد می کند.
 کشت به روشهای خاکورزی حفاظتی به کود ازتِ بیشتری طی دوره رشد نیاز دارد.
خاک ورزی اولیه در گندم و جو
محل آموزش :کالس درس با امكانات نمايشي يا واحد سمعي و بصري ،مزرعه
موارد پیشنهادی:
 درس را بانام خداوند شروع کنید.
 پس از مقدمات آغازين کالس مطابق طرح درس روزانه عنوان هدفمندسازی،
موضوعات اصلی و جزئی را در برد لیست کنید.
 از فراگیران بخواهید دانستهها و تجربیات خود را در مورد خاکورزی (سال دهم) بازگو
کنند .فرصتی فراهم کنید تا تمام ابعاد موضوع آمادهسازی اولیه به میان آورده شود.
 نتايج بحث را در برد كالس ليست كرده و دسته بندی نماید .پس از دسته بندی
نظرات ،موارد فراموش شده یا اختصاصی گندم را اضافه کنید یا پژوهش گروهي
يا فردي برای یافتن موارد خاص مربوط به خاک ورزی اولیه در گندم و جو (زمان،
عمق عمل ،تعداد دفعات ،نوع ماشین ،)...جمع آوری و گزارش نمایند.
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 گفت وگوی شده در کتاب در این باره را مدیریت نمایید.
 برای اجرای عملیات خاک ورزی اولیه برنامه ریزی و هماهنگی (با فراگیران ،واحد
ماشین های کشاورزی ،سرپرستی مزرعه و )..نمایید.
 توصیه های ایمنی ،بهداشتی و زیست محیطی را داشته باشید و به ساختار و
سازمان بندی کارگروه ها توجه داشته باشید.
 عملیات آماده سازی یا خاک ورزی اولیه برای زراعت گندم توسط هنرجویان را
مدیریت نمایید.
 برای یکنواختی بیشتر ،مراحل انجام کار و سایر مالحظات فنی ،ایمنی ،اجرایی و
ارزشیابی به کتاب خاک ورزی پایه دهم واحد خاک ورزی مراجعه نمایید.
 در قالب نمون برگ فهرست وارسی ،ضمن عملیات ارزشیابی فرایندی را انجام دهید.
خاک ورزی تکمیلی در گندم و جو
محل آموزش :کالس درس با امكانات نمايشي يا واحد سمعي و بصري ،مزرعه
موارد پیشنهادی
 درس را بانام خداوند شروع کنید.
 پس از مقدمات آغازين کالس مطابق طرح درس روزانه عنوان هدفمندسازی،
موضوعات اصلی و جزئی را در برد لیست کنید.
 از فراگیران بخواهید دانسته ها و تجربیات خود را در مورد خاک ورزی تکمیلی
یا ثانویه (سال دهم) بازگو کنند .فرصتی فراهم کنید تا تمام ابعاد موضوع
آماده سازی تکمیلی به میان آورده شود.
 نتايج بحث را دربرد كالس ليست كرده و دسته بندی نماید .پس از دسته بندی
نظرات ،موارد فراموش شده یا اختصاصی گندم را اضافه کنید یا پژوهش گروهي
يا فردي برای یافتن موارد خاص مربوط به خاک ورزی تکمیلی گندم و جو(زمان،
حد یا مقدار (کود ،سم) ،نوع ماشین ها ،)...جمع آوری و گزارش نمایند.
 تحلیل داده های جدول ارائه شده در کتاب در این باره را به فراگیران واگذار کرده
و مدیریت نمایید.
 برای اجرای عملیات خاک ورزی تکمیلی برنامه ریزی و هماهنگی (با فراگیران،
واحد انبار یا کارپردازی ،واحد ماشین های کشاورزی ،سرپرستی مزرعه و )..نمایید.
 توصیه های ایمنی ،بهداشتی و زیست محیطی را داشته باشید و به ساختار و
سازمان بندی کارگروه ها توجه ویژه داشته باشید.
 عملیات خاکورزی تکمیلی برای زراعت گندم توسط هنرجویان را مدیریت نمایید.
 برای یکنواختی بیشتر ،مراحل انجام کار و سایر مالحظات فنی ،ایمنی ،اجرایی و
ارزشیابی به کتاب خاک ورزی پایه دهم واحد خاک ورزی مراجعه نمایید.
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 در قالب نمون برگ فهرست وارسی ،ضمن عملیات ارزشیابی فرایندی را انجام دهید.
 مرحله آمادهسازی زمین گندم و جو را ارزشیابی کرده و بهموقع اعالم نتیجه نمایید.
ارزشیابی مرحله آماده سازی بستر کاشت گندم یا جو
مراحل کار

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

استاندارد
(شاخص ها/داوری/نمره دهی)

نمره

تعیین ویژگیهای خاک ،انتخاب ادوات
خاکورزی ،تنظیم ماشینهای خاکورزی،
اجرای شخم ،انتخاب ماشینهای خاکورزی
باالتر از حد ثانویه ،انتخاب علفکش پیشکاشت ،پخش
3
علفکش پیشکاشت در زمینی زراعی ،نرم
ا نتظا ر
کردن خاک ،تسطیح زمینهای زراعی ،تمیز
و سرویس ماشینهای خاکورزی ،تحلیل
اهمیت خاکورزی حفاظتی.

تراکتور ،گاوآهن ،دیسک،
آماده سازی بستر
پنجه غازی ،لولر ،زمین
تعیین ویژگیهای خاک ،انتخاب ادوات
کشت گندم
زراعی ،مرزکش ،نهرکن
خاکورزی ،تنظیم ماشینهای خاکورزی،
اجرای شخم ،انتخاب ماشینهای خاکورزی
در حد انتظار ثانویه ،انتخاب علفکش پیشکاشت ،پخش 2
علفکش پیشکاشت در زمینی زراعی ،نرم
کردن خاک ،تسطیح زمینهای زراعی ،تمیز
و سرویس ماشینهای خاکورزی
پایین تر از حد
انتظار

عدم خاک ورزی مناسب

1

برای تکمیل چک لیست ارزشیابی مربوط به هر فعالیت یا مرحله کاری ،از
شاخص های تعیین شده در ارزشیابی مرحله کاری مربوطه استفاده نمایید .توجه
به این نکته بسیار مهم است که هر چه موارد سنجش در چک لیست ریزتر باشد
ارزشیابی دقیق تر خواهد بود .همچنین برای تعیین سطح نمره ارزشیابی (2 ،1
و یا  )3با مشخص شدن درصد شاخص های درست برای هر مرحله کاری انجام
می شود (کمتر از  60درصد نمره یک ،از  60درصد تا  84درصد نمره دو ،بیش از
 84درصد نمره سه).
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نمونه چک لیست ارزشیابی شایستگی های فنی مرحله کاری :آماده سازی بستر کاشت گندم یا جو

تعيين درصد رطوبت خاك

تعيين ویژگی های فيزيكي و شيميايي خاك

پخش كود دامي و کودهای پايه

انتخاب و تنظيم ادوات خاک ورزی اوليه

اجراي عمليات شخم

انتخاب و تنظيم ادوات خاک ورزی ثانويه

اجراي عمليات خاک ورزی ثانويه

000000

000000

نتایج شایستگی فنی از  3نمره

نام هنرجو

کوروش
بهروز
پويان
........

راهنمای آموزش مرحله کاری :کاشت گندم و جو
تعيين مراحل رشد گندم
محل آموزش :کالس درس با امكانات نمايشي يا واحد سمعي و بصري ،سایت
رایانه با امکانات دسترسی به اینترنت ،کتابخانه
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موارد پیشنهادی
 درس را بانام خداوند شروع کنید.
 پس از مقدمات آغازين کالس مطابق طرح درس روزانه عنوان هدفمندسازی،
موضوعات اصلی و جزئی را در برد لیست کنید.
 از فراگیران بخواهید دانسته ها و تجربیات خود را در مورد مراحل رشد یک گیاه
بیان کنند .فرصتی فراهم کنید تا شکل شماره  3کتاب را تحلیل نمایند.
 نتايج بحث را در برد كالس ليست كرده و دسته بندی نماید .پس از دسته بندی
نظرات ،موارد فراموش شده یا اختصاصی مراحل رشد گندم را اضافه کنید یا
پژوهش گروهي يا فردي برای یافتن موارد خاص مربوط به مراحل رشد گندم و
تمایز آن با جو را جمع آوری و گزارش نمایند.
 توصیه به جمع آوری یا نقاشی اشکال مربوط به مراحل رشد گندم و جو داشته
باشید تا آلبوم شکل شناسی گندم و جو کامل شود.

فصل اول :پرورش غالت

شناسایی ارقام و انتخاب بذر
 طرح پرسش :در منطقه شما چه ارقامی از گندم و جو کشت میشود؟ چرا؟
همزمان با شنیدن نظرات ،مباحث را بهسوی ضرورت انتخاب رقم مناسب گندم
هدایت نمایید.
 پژوهشی فردی یا گروهی برای جمع آوری اطالعات پیرامون مهم ترین ارقام
گندم و جو در منطقه درگذشته تاکنون واگذار نمایید .از فراگیران بخواهید
که علت ورود رقم به منطقه ،مدت ماندگاری ،حذف و دوام آن را از خبرگان و
کارشناسان منطقه گردآوری ،ثبت و گزارش نمایند.
 توصیه شود که از انواع ارقام با تکیه بر کشف تفاوت ها ،تصاویر تهیه نموده و
آلبوم تصویری را کامل نمایند .فرصتی دهید تا تفاوت ها را تجزیه وتحلیل نمایند.
 اجازه دهید بر ارقام موجود نقد و نظر داشته باشند و آرزو یا آرمان های خود را
در مورد ارقام گندم و جو بیان کنند .شما نتیجه گیری و هدایت گری خود را در
مورد اهداف اصالح کنندگان و هدف های اصالحی را داشته باشید.
 پرسش کنید :صرف نظر از نوع رقم ،شما چگونه بذری را برای کاشت گندم
ترجیح می دهید؟ به چه دالیل؟ اجازه دهید از دانسته های پیشین و بارش های
مغزی استفاده ببرند.
 جمع بندی نظرات را به یک فرد یا کارگروه محول کنید.
 در پایان ضمن نمایش تصاویر یا فیلمهایی از ارقام و بذرهای مناسب ،موارد تکمیلی
یا ازقلمافتاده را اضافه کنید یا اینکه در قالب پژوهش به یک کارگروه واگذار نمایید.
تناوب زراعی گندم
 از یکی از فراگیران یا کارگروهی بخواهید تا در مورد تناوب هر آنچه می داند بیان
کند .فردی از همان کارگروه ،موارد را یادداشت کند.
 برای تکمیل کردن مطالب به کتاب پرورش و تولید گیاهان علوفه ای ،پودمان
برنامه ریزی زراعی ،ارجاع دهید.
 پرسش کنید :جایگاه گندم و جو در تناوب چگونه است؟ می توانید مدتی مث ً
ال
نیم ساعت وقت در نظر بگیرید و بخواهید که در این مدت با تحقیق کتابخانه ای
و وب گردی ،مستندات خود را ارائه دهند .همراه با این تحقیق ،روش تحقیق و
فرهنگ استفاده از رسانه های دیداری و نوشتاری را آموزش دهید.
 اعالم کنید :با استفاده از نتایج تحقیق ،جدول  3 ،2و  4ساله ای را برای منطقه
خود پر نمایند.
 ضمن فعالیت ها ،فراگیران را ارزیابی فرایندی نمایید.
 گزارش های پژوهشی فراگیران را بررسی و ارزیابی کرده و روند را اصالح و
هدایت نمایید.
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تعیین تاریخ ،عمق و روش های کاشت گندم
 قبل از شروع مباحث نظری این توانمندی ،فراگیران را موظف نمایید که مروری
بر کتاب کاشت گیاهان زراعی در پایه یازدهم داشته باشند.
به هر کارگروه پرسشهای زیر را تحویل داده و از آنها بخواهید بهصورت گروهی حتی
با استفاده از کتاب یازدهم یا سایر منابع به پرسشها ،پاسخ دهند .فرصت کافی را در
نظر بگیرید .هیچ نیازی نیست در فضای کالس این جلسه تشکیل شود .آزادی عمل
قائل شوید تا در محدوده تعیینشده در کتابخانه ،محوطه یا خانه این کار را انجام دهند.
پرسش ها:
چه عواملی زمان کاشت را تعیین می کنند؟ چگونه؟
در منطقه شما زمان مناسب کاشت گندم و جو چه موقع است؟ چرا؟
عمق کاشت به چه عواملی بستگی دارد؟ چگونه؟
عمق مناسب کاشت گندم و جو در منطقه شما در زراعت آبی و دیم چه مقدار
است؟ چرا؟
بذر گیاهان زراعی را به چه روش هایی می توان کاشت؟ به رسم شکل یا ارائه
تصویر نشان دهید .موارد کاربر ،محاسن و معایب هریک را در زیر شکل بنویسید.
در منطقه شما گندم و جو را به چه روش هایی کشت می کنند؟ دالیل رواج این
روش ها ،چیست؟
پاسخ ها را بررسی و موارد فراموش شده و یا ویژه گندم و جو را ترجیحاً با نمایش
تصاویر مناسب یا با انجام گردش علمی در سطح مزرعه و منطقه ،آموزش داده
و کامل بفرمایید.
برای بازدید از هجانگار و بررسی سالمت و آماده به کار بودن ماشین های کارنده،
تهیه کود و سم و بذر ،اختصاص زمین و آب کافی .با کارگزاران و واحدهای
مربوطه هماهنگی کرده و به فراگیران برای آمادگی های الزم اطالع رسانی کنید.
ماشین ها را وارسی ،تنظیم و آماده به کار نمایید.
برای تحویل گرفتن و آماده کردن نهاده های مصرف ،ملزومات ضروری ،ابزارها و
وسایل کار و کمک های اولیه ،برنامه ریزی کرده و تقسیم کار نمایید.
کاشت گندم و جو
محل آموزش :مزرعه هنرستان کشاورزی
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موارد پیشنهادی
کار را با نام خداوند شروع کنید.
پس از مقدمات آغازين کالس کارگاهی مطابق طرح درس روزانه ،عنوان
هدفمندسازی ،را به خوبی تفهیم کنید.

فصل اول :پرورش غالت

از فراگیران بخواهید در کارگروه خود متشکل و توسط سرگروه برای نوبتبندی بین
گروهها ،تأمین ابزار ،وسایل ،مواد و ملزومات ،تقسیمکار بین اعضا ...تصمیمگیری نمایند.
مطابق شرح عملیات کتاب و دانسته های پیشین در کتاب کاشت عملیات کاشت
را مدیریت نمایید.
ضمن فعالیت کاشت در قالب کاربرگ فهرست وارسی ،که پیشتر آماده کرده اید،
ارزشیابی فردی و گروهی انجام دهید.
قبل از کار ،ضمن کار و پس از کار به توجهات زیست محیطی ،اصول ارگونومیکی،
فنی ،ایمنی و بهداشتی با حساسیت و دقت توجه کرده و رعایت آن را الزامی
کنید به ترتیبی که در فراگیران نهادینه یا عادی شود.
سایر فعالیت های اعم اجرایی ،پژوهشی ،تکالیف در قالب راهبردهای یاددهی ـ
یادگیری (گفت وگو ،تفکرات )...را به طور مستمر و قاعده مند بررسی و اعالم کنید
یا فرصتی برای ارائه یا دفاع فراگیران قائل شوید.
توصیه های تحقیقاتی برای کاشت گندم در اقلیم های مختلف کشور
ردیف

اقلیم

1

سرد

مناطق

روش کاشت پیشنهادی به ترتیب اولویت

آذربایجان غربی ،اردبیل ،کردستان،
الف) کاشت با بذرهای خطی کار متداول (برای مثال و
همدان ،مرکزی ،قزوین ،زنجان،
به ترتیب اولویت :خطی کارهای تاکا ،همدانی و هاسیا)
خراسان شمالی ،چهارمحال بختیاری،
ب) کاشت با کمبینات رائو مجهز به سیکلونیلر (برای
کهگیلویهوبویراحمد ،لرستان ،اصفهان،
مثال کمبینات رائو)
کرمان ،شمال فارس

2

الف) کاشت با بذرهای بی خاک ورزی (کاشت مستقیم)
خراسان جنوبی ،شمال سیستان و (برای مثال بذرکار گاسپاردو)
بلوچستان ،شمال خوزستان ،مرکز ب) کاشت با خطی کارهای متداول (برای مثال و به
گرم وخشک
فارس ،جنوب کرمان ،ایالم ،سمنان ،ترتیب اولویت :خطی کارهای تاکا و هاسیا)
جنوب و جنوب غربی خراسان رضوی ج) کاشت با کمبینات رائو مجهز به سیکلونیلر (برای
مثال کمبینات رائو)

3

گرم ومرطوب

جنوب خوزستان ،جنوب کرمان،
جنوب سیستان و بلوچستان،
بوشهر ،هرمزگان ،جنوب فارس

الف) کاشت با بذرکارهای خطی کار متداول (برای مثال
و به ترتیب اولویت :خطی کارهای همدانی و هاسیا)
ب) کاشت روی پشته (سه یا چهار ردیفه) (برای مثال
خطی کار همدانی)
ج) کاشت با بذرکارهای بی خاک ورزی (کاشت مستقیم)

4

بارانی

گلستان ،مازندران ،گیالن

الف) کاشت با بذرکارهای خطی کار متداول (برای مثال
و به ترتیب اولویت :خطی کارهای تاکا و همدانی)
ب) کاشت با بذرکارهای بی خاک ورزی (کاشت
مستقیم) (برای مثال بذرکار بالدان)
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ارزشیابی مرحله کاشت گندم یا جو
مراحل کار

کاشت گندم

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

قپان (ترازو) ،زمین زراعی،
خطیکار ،بذر گندم

استاندارد
(شاخص ها/داوری/نمره دهی)

نمره

انتخاب رقم تعیین مقدار بذر مصرفی ،تعیین
باالتر از حد تاریخ کاشت ،انتخاب ماشین کاشت ،تنظیم
3
انتظار
ماشین کاشت ،اجرای عملیات کاشت،
تحلیل دالیل انتخاب روش کاشت
انتخاب رقم تعیین مقدار بذر مصرفی ،تعیین
در حد انتظار تاریخ کاشت ،انتخاب ماشین کاشت ،تنظیم 2
ماشین کاشت ،اجرای عملیات کاشت
پایین تر از حد
انتظار

عدم کاشت مناسب بذر گندم در زمین زراعی 1

برای تکمیل چکلیست ارزشیابی مربوط به هر فعالیت یا مرحله کاری ،از شاخصهای تعیینشده در
ارزشیابی مرحله کاری مربوطه استفاده نمایید .توجه به این نکته بسیار مهم است که هر چه موارد
سنجش در چکلیست ریزتر باشد ارزشیابی دقیقتر خواهد بود .همچنین برای تعیین سطح نمره
ارزشیابی ( 2 ،1و یا  )3با مشخص شدن درصد شاخصهای درست برای هر مرحله کاری انجام میشود
(کمتر از  60درصد نمره یک ،از  60درصد تا  84درصد نمره دو ،بیش از  84درصد نمره سه).

انتخاب رقم
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تعيين مقدار بذر مصرفي

........

تعیین روش كاشت

پويان

انتخاب ماشین های كاشت

بهروز

تنظيم ماشین های كاشت

کوروش

اجراي عمليات كاشت

نام هنرجو

نتایج شایستگی فنی از  3نمره

نمونه چک لیست ارزشیابی شایستگی های فنی مرحله کاری :کاشت گندم و جو

فصل اول :پرورش غالت

راهنمای آموزش مرحله کاری :آبیاری و کود دهی
مزرعه گندم و جو
توصیه های موردنیاز به هنر جویان قبل از انجام این مرحله کاری

در صورت نداشتن محدودیت تجهیزات آبیاری بهترین روش استفاده از روش
آبیاری نواری قطره ای (نوار تیپ) است .اما در صورت استفاده از روش آبیاری
سطحی (ثقلی) بهتر است از روش کاشت در پشته های عریض استفاده شود .این
کار موجب افزایش عملکرد و صرفه جویی در مصرف آب آبیاری می شود.
خاک آب گندم یا جو (آبیاری اول) سبک انجام شود به گونه ای که اطمینان حاصل
شود که خاک تاکمی بیش از عمق کاشت بذر مرطوب شده است .آبیاری سنگین
در این نوبت موجب هدر رفت آب می شود.
مدت زمان آبیاری در هر نوبت به اندازه ای باشد که فقط کمی بیشتر از منطقه ریشه
گیاه (با توجه به عمق توسعه ریشه در هر مرحله از رشد) خیس شود .این کار از
طریق اندازه گیری عمق ریشه در هر نوبت آبیاری عملی است.
آبیاری در مرحله طویل شدن ساقه ها تا ظهور برگ پرچم و مرحله گرده افشانی
تا زمان پر شدن دانه ها به طور منظم و دقیق انجام شود و هیچ تنشی در این دو
مرحله به گیاه وارد نشود.
گندم در مرحله جوانه زنی و قبل از چند برگی شدن مقاومت بیشتری به تنش های
خشکی دارد .این مقاومت با تشکیل اولین برگ به مقدار زیادی کاهش می یابد.
به طورکلی تنش های خشکی در گندم (به طور نسبی) تا مرحله پنجه زنی اثرات
شدیدی ندارند.
در سایر مراحل رشد گندم (به جز مراحل طویل شدن ساقه تا ظهور برگ پرچم و
همچنین مرحله پر شدن دانه ها) می توان  25درصد آب موردنیاز گیاه را کم کرد.
این امر سبب صرفه جویی در مصرف آب و افزایش خصوصیات کیفی محصول
می گردد.
در هیچ مرحله ای از رشد گندم نبایستی کاهش آب موردنیاز گیاه از  40درصد
بیشتر شود.
توصیه شود در صورت استفاده از روش آبیاری فاریی برای انتقال آب از نهرها به
داخل فاروها از سیفون استفاده شود.
در روش آبیاری فارو وقتی آب به انتهای فارو رسید مقدار آب ورودی به فارو نصف شود.
در خاکهای سبک با روش آبیاری فارو طول فاروها حداکثر  80متر در نظر گرفته شود.
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تعیین مراحل و روش های آبیاری
محل آموزش :کالس درس با امكانات نمايشي يا واحد سمعي و بصري ،سایت
رایانه با امکانات دسترسی به اینترنت ،کتابخانه
موارد پیشنهادی
درس را با نام خداوند شروع کنید.
پس از مقدمات آغازين کالس مطابق طرح درس روزانه عنوان هدفمندسازی،
موضوعات اصلی و جزئی (مراحل حساس نیاز گیاه به آب ،روش های آبیاری) را
در برد لیست کنید.
از فراگیران بخواهید دانسته ها و تجربیات خود را در مورد نقش آب و اهمیت آن
در حیات و زراعت ،نظام ها ،قواعد و روش های آبیاری ،بیان کنند .فرصتی فراهم
کنید تا شکل شماره  13کتاب را تحلیل نمایند.
پژوهش فردی یا کارگروهی تعیین کنید تا در مورد آبیاری گندم و جو در منطقه
(زمان ،مقدار ،دفعات ،تنش ها ،باورها ،سنت ها و )...اطالعات جمع آوری گردد.
فرصت و شرایط ارائه پژوهش به صورت درس گروهی فراهم کنید.
با توجه پیش آموخته ها فراگیران در این گونه مراحل اص ً
ال نیاز به تشریح اصول
و مبانی نیست ،اجازه دهید فراگیران خود بیابند و اظهار کنند و شما صرفاً
اظهارات نادرست یا مغفول را اصالح و یادآوری کنید .در صورت امکان فرصتی
فراهم کنید که بیان و نظر مصوب کارگروه ،اجرایی شود.
پژوهش طرح شده در کتاب را مدیریت کرده ،زمان و شرایط ارائه یافته ها را
برنامه ریزی کنید.
طرح پرسش :آبیاری به چه روش هایی انجام می شود؟ نام انواع روش ها را در برد
درج کنید .توضیح و تشریح هر روش را اعم از رایج در منطقه یا موجود در منابع
را به یک کارگروه واگذار نمایید .سفارش کنید که اظهارات با سند و تصویر و
ترجیحاً فیلم باشد .اجازه دهید فراگیران خود بیابند و اظهار کنند و شما صرفاً
اظهارات نادرست یا مغفول را اصالح و یادآوری کنید.
به تدریج ارزیابی عملکرد کارگروه ها ازجمله در مورد فعالیت های پژوهشی را به
کارگروه ها واگذار نمایید .شما بیشتر نقش ارزشیاب ،ناظر ،هدایت گر ،اصالح گر و
درنهایت داور را داشته باشید .توجه کنید که ارزیابی و داوری شما باید بر اساس
شاخصه هایی باشد که در نمون برگ های فهرست وارسی برای هر فعالیت ازجمله
فعالیت پژوهش ،ارائه پژوهش و ...باشد .مفاد تدوین شده می تواند در اختیار
فراگیران هم قرار گیرد.
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آبیاری
محل آموزش :مزرعه زراعت گندم هنرستان کشاورزی
موارد پیشنهادی
کار را با نام خداوند شروع کنید.
پس از مقدمات آغازين کالس کارگاهی مطابق طرح درس روزانه ،عنوان
هدفمندسازی (آبیاری) را به خوبی تفهیم کنید.
از فراگیران بخواهید در کارگروه خود متشکل و توسط سرگروه برای نوبت بندی
بین گروه ها ،تأمین ابزار ،وسایل ،مواد و ملزومات ،تقسیم کار بین اعضا...
تصمیم گیری نمایند.
مطابق شرح عملیات کتاب و دانستههای پیشین در کتاب کاشت حبوبات پایه
دهم ،و پودمان آبیاری پایه دوازدهم ،عملیات آبیاری را هماهنگی و مدیریت نمایید.
درصورتیکه ادامه آبیاری به خارج از زمان اداری و آموزشی منتهی میگردد،
هماهنگی با سایر بخشها ،ازجمله فراگیران و اولیای آن فراموش نشود.
ضمن فعالیت آبیاری ،در قالب کار برگ فهرست وارسی ،که پیشتر آماده کرده اید،
ارزشیابی فردی و گروهی را انجام دهید.
قبل از کار ،ضمن کار و پس از کار به توجهات زیست محیطی (فرسایش آبی،
کاربرد بقایا به جای نایلون در روش های سطحی ،)...اصول ارگونومیکی (فشار
به زانو و کمر ،)...فنی (سرعت حرکت آب ،مقدار نفوذ ،مدت آبیاری ،پراکنش
یا توزیع متوازن آب ،)...ایمنی ،بهداشتی و اخالق حرفه ای (رعایت نوبت بندی،
حفظ شئونات کالس کارگاهی )...با حساسیت و دقت توجه کرده و رعایت آن را
الزامی کنید به ترتیبی که در فراگیران نهادینه یا عادی شود.
تعیین زمان ،روش و مقدار مصرف کود در گندم و جو
محل آموزش :کالس درس با امكانات نمايشي يا واحد سمعي و بصري ،سایت
رایانه با امکانات دسترسی به اینترنت ،کتابخانه
موارد پیشنهادی
درس را بانام خداوند شروع کنید.
پس از مقدمات آغازين کالس ،مطابق با طرح درس روزانه ،جهت یادآوری
مفاهیم و پیوستگی موضوع با پيش آموخته ها(کتاب مراقبت و نگهداری گیاهان
زراعی پایه یازدهم پودمان تقویت گیاهان زراعی) ،لیست از پرسش هایی چون
« کود سرک چیست؟» « ،چرا مصرف کود سرک ضروری است؟» « ،کمبود انواع
کودها چه عالئم و عوارضی دارند؟» « ،زمان یا زمان های مصرف کود سرک در
گیاهان چگونه تعیین می شود؟» ...را بر روی برد بنویسید.
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هر کارگروه را با وقت معین ،مسئول اداره کالس پیرامون یک پرسش نمایید .از
هر کارگروه بخواهید ضمن جمع بندی نظرات ،موارد فراموش شده را هم بیفزایند.
در صورت درخواست فرصت برای مطالعه و سرکشی به منابع ،چنین فرصتی
برای تمام گروه های درخواست کننده قائل شوید.
برای پیدا کردن مصادیق عینی یا شواهد اجرایی پیرامون هریک از موضوعات
به طور خاص در مورد گندم و جو ،تحقیق و بازدید طراحی کنید .در تحقیق ها:
نوع یا انواع کودهای مصرفی ،چگونگی آماده سازی ،روش های مصرف ،مقدار
مصرف ،زمان و دفعات مصرف ...،کود سرک در زراعت گندم و جو در منطقه را
بخواهید و سفارش کنید که در هریک از موضوعات محاسن و معایب (همانندی
یا تفاوت با اصول و موازین علمی و فنی) رعایت احتیاطات ایمنی ،مالحظات
زیست محیطی و موارد بهداشتی در منطقه را موردتوجه قرار دهند.
در پایان با ارائه فیلم یا عکس هایی از مزرعه یا تک بوته های گندم و جو با تغذيه
مناسب و غیر مناسب ،از یک یا دو عنصر غذایی ،مطلب را کامل کنید .پیدا کردن
و نمایش دادن عالئم کمبود و بیش بود سایر عناصر غذایی در بوته های گندم و
جو را از منابع معتبر به فراگیران واگذار نمایید.
برای پیدا کردن مصادیق کمبود و بیشبود عناصر غذایی در مزرعه گندم و جو
واحد آموزشی یا مزارع مجاور ،برنامهریزی و هماهنگی نمایید .در این فرایند اجازه
دهید ابتدا فراگیران اقدام کنند و شما نقش رد یا تایید کننده را داشته باشید.
نمودار ( )1در مبحث گفت وگو این واحد هدفمندی را مدیریت کرده و فراگیران
را به نتیجه گیری هدایت کنید.
مصرف کود در زراعت گندم
محل آموزش :مزرعه زراعت گندم هنرستان کشاورزی
موارد پیشنهادی
کار را بانام خداوند شروع کنید.
پس از مقدمات آغازين کالس کارگاهی مطابق طرح درس روزانه ،عنوان
هدفمندسازی (مصرف کود سرک در زراعت گندم) را به خوبی تفهیم کنید.
از فراگیران بخواهید در کارگروه خود متشکل و توسط سرگروه برای نوبت بندی
بین گروها ،تأمین ابزار ،وسایل ،مواد و ملزومات و تقسیم کار بین اعضا ...
تصمیم گیری نمایند .روش مصرف را شما تعیین و الزام به رعایت آن نمایید.
برای گروه هایی که نوبت کود دهی یا محلول پاشی در این جلسه به آنها نمی رسد،
برنامه ریزی کرده تا وقت آنها هدر نرود.
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فراگیران را براي حضور در كارگاه ماشین های كشاورزي آماده نماييد( .توصيه به
داشتن لباس و كفش مناسب كار ،همراه داشتن نوشت افزار و تجهيزات گرفتن
عكس يا تهيه فيلم)...،
همراه هنرجويان اعضای کارگروه ،به محل نگهداري ماشینهای كشاورزي وارد شويد.
از فراگيران بخواهيد كه اقدام به ارزيابي سالمت ،رفع عیب های احتمالي،
سرويس و آماده بکار نمودن تراکتور و ماشين) برحسب مورد کود کار ،کودپاش،
محلول پاش) ،اتصال و كاليبره كردن ماشین های کوددهی نمايند.
در ضمن كار توجه فراگيران را به رعايت اصولي ايمني ،فني ،زیست محیطی،
بهداشتي و ارگونوميكي جلب كرده و یادداشت برداری و گرفتن عكس يا فيلم
را يادآوري نمایید .در هيچ شرايطي فراگيران نبايد فقط بيننده باشند بلكه
بايد كام ً
ال عامل بوده و هنرآموز و استادكار صرفاً راهنمايي نموده و از خطاها و
خطرات احتمالي ،پيشگيري خواهند كرد.
ضمن هدايت ،نظارت و وارسي ،ارزشيابي فرايندي را در قالب نمون برگ های
فهرست وارسي که پیش تر آماده کرده اید را در مراحل مختلف (آماده سازی
ماشین ،نصب و انتقال ،کالیبراسیون ،ضمن کار )...انجام دهید.
در پایان مرحله اقداماتی چون نظافت شخصي ،بهداشت محيطی ،سرويس
ماشين ها و بازگرداندن ابزار و وسايل را رصد کرده و ارزیابی نمایید.
ازآنجاییکه این عملیات به صورتهای مختلف (کود کاری ،کودپاشی و محلولپاشی)
برای عناصر پرمصرف و کممصرف ممکن است الزم به انجام باشد و همچنین عملیات
اغلب نیاز به تکرار دارد لذا ضمن تفهیم موضوع و برنامهریزی اجرایی عملیات ،ترتیبی
اتخاذ کنید که تمام فراگیران فرصت کاربست تمامی روشها را در تمامی مراحل رشد و
نمو گندم و جو را تجربه کرده و کارآزموده شوند.

توجه
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کنترل علف های هرز گندم
محل آموزش :کالس درس با امكانات نمايشي يا واحد سمعي و بصري ،آزمایشگاه ،مزرعه

موارد پیشنهادی

درس را بانام خداوند شروع کنید.
پس از مقدمات شروع درس مطابق طرح درس روزانه ،با طرح پرسشي همانند:
چگونه مي توان مانع از ورود و گسترش علف هاي هرز به مزرعه گندم و جو شد؟
شروع كنيد.
خود يا فردي به انتخاب شما ،پاسخ ها را روی تخته لیست کند .فرصتی قائل
شوید تا پودمان کنترل علف های هرز از کتاب مراقبت گیاهان زراعی در پایه
یازدهم را مروری نمایند.
پاسخ ها را جمع بندی و گروه بندی کنید و به موارد تکمیلی درباره ضرورت و
اهمیت اقدامات پیشگیرانه و کنترل های غیر شیمیایی بپردازید.
براي اثبات هریک از نظرات یا راهکارها (آزمايش ،بازديد ،ارائه سند از منابع
معتبر) ،زمینه سازی و هماهنگي نماييد.
تصاوير و یا فیلم هايی از روش های مختلف پیشگیری و کنترل علف های هرز
از در زراعت گندم و جو از قبیل روش هاي زراعی ،روش های مکانیکی ،روش
فیزیکی ،نمایش داده و برای مشاهده عینی و اجرای عملی آن برنامه ریزی کنید.
در برنامه ریزی ،به مشارکت کارگروه بیشتر اهمیت بدهید.
از کارگروه ها بخواهيد برای اقدامات پیشگیرانه و کنترلی در مزرعه فعلی و زمینی
که در آینده به زیر کشت گندم و جو خواهد رفت (اعم از آیش یا زیر کشت گیاه
دیگر)،طرح و برنامه اجرایی ارائه دهند .پس از بررسی طرح و در صورت لزوم
اصالح و تکمیل آن ،در فراهم نمودن مقدمات اجرای طرح،همکاری و هماهنگی
نمایید( .ابزار وسایل موردنیاز ،زمان و مدت اجرا ،محل و روش اجرا ،تقسیم کارها،
تعداد دفعات و فواصل زمان.)..
در فرايند اجرای عملیات غیر شیمیایی در پیشگیری و کنترل علف های هرز
گندم و جو ،ضمن نظارت ،هدايت و داوري ،اقدامات کارگروه ها را در قالب
نمون برگ فهرست وارسي که پیش تر آن را تدوین کرده اید ،ارزشيابي نماييد.

موضوع کنترل شیمیایی علفهای هرز مزرعه گندم و جو را در کالس طرح
کنید.
ابتدا بخواهید با توجه به پیش آموخته ها ،اصول و مبانی کنترل شیمیایی
علف های هرز ،نکات ایمنی و زیست محیطی توسط یک کارگروه ارائه شود.
اگر نیاز به فرصت داشتند ،فرصت کافی قائل شوید.
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به کارگروه های دیگر پژوهش هایی مانند :انواع علف کش های مصرفی در مزرعه
گندم و جو منطقه ،زمان و روش های مصرف علف کش ها در زراعت گندم و جو
منطقه ....،واگذار نمایید .زمان و روش ارائه یافته های پژوهشی را یادآور شوید.
در پایان جلسه مروری بر پیش آموختهها و ارائه یافته پژوهشی ،موارد خاصی گندم
و جو را بیان کنید.
به تمام کارگروه ها ،جمع آوری ،شناسایی ،خشک کردن و نگهداری علف های هرز
مزرعه گندم و جو را یادآوری کرده و وظیفه کنید که کلکسیون گیاهان هرز را
کامل کنند.
برای کنترل شیمیایی علف های هرز گندم و جو ،برنامه ریزی و هماهنگی نمایید
(تعیین نوع و مقدار سم ،سفرش خرید ،نوع ماشین ،زمان آبیاری)...
براي حضور در واحد ماشين هاي كشاورزي ،کارگروه ها را آماده نماييد
(نوبت بندی ،توصیه های ضروري)...
به واحد ماشين هاي كشاورزي وارد شويد .عمليات بررسي سالمت ،رفع عيب با
عيوب احتمالي ،آماده به كار كردن تراكتور و سم پاش را به مرحله اجرا بگذاريد.
عمليات واسنجي ،تهيه محلول سمي و سم پاشی را به همان ترتيبي كه پیش تر
آموخته اند را به مرحله اجرا بگذاريد .وسعت عمليات به وسعت مزرعه کارگروه ها
بستگی دارد.
در ضمن كار توجه فراگيران را به رعايت اصولي ايمني ،فني ،زیست محیطی،
بهداشتي و ارگونوميكي جلب كرده و یادداشت برداری و گرفتن عكس يا فيلم را
يادآوري نمایید.
ضمن هدايت ،نظارت و وارسي ،ارزشيابي فرايندي را در قالب نمون برگهای فهرست
وارسي كه به همين منظور پیشتر آماده يا تدوين نمودهاید را انجام دهيد .بديهي
است كه كليه فراگيران بهنوبت و تفکیک كليه عمليات ذکرشده را انجام خواهند داد
و هر کارگروه در كارپوشه خود دراینارتباط چکلیستهایی خواهد داشت.
ازآنجایی که این عملیات دارای چند روش و همچنین چند تکرار است ،برای
اجرای روش ها و تکرارها ،برنامه ریزی نمایید.

توجه

33

ارزشیابی مرحله نگهداری مزرعه گندم (آبياري و كود دهي،کنترل علف های هرز)
ارزشیابی مرحله ای
مراحل کار

آبیاری ،کوددهی،
نگهداری مزرعه
گندم و جو و
کنترل علف های
هر ز

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

استاندارد
(شاخص ها/داوری/نمره دهی)

نمره

تعیین زمان و روش آبیاری ،اجرای عملیات
آبیاری ،تعیین نوع و مقدار و زمان و روش
باالتر از حد کوددهی شناسایی علفهای هرز مزرعه
3
گندم یا جو ،عملیات سمپاشی برای کنترل
انتظار
علفهای هرز ،استدالل دالیل انتخاب
روشهای نگهداری از مزرعه گندم یا جو

مزرعه گندم یا جو،
تچهیزات آبیاری ،کود،
تعیین زمان و روش آبیاری ،اجرای عملیات
کودپاش ،هرباریم
آبیاری ،تعیین نوع و مقدار و زمان و روش
علفهای هرز ،سمپاش به
در حد انتظار کوددهی شناسایی علفهای هرز مزرعه 2
سموم علفکش
گندم یا جو ،عملیات سمپاشی برای کنترل
علفهای هرز
پایین تر از حد
انتظار

عدم نگهداری درست از مزرعه گندم یا جو

1

برای تکمیل چک لیست ارزشیابی مربوط به هر فعالیت یا مرحله کاری ،از شاخص های تعیین شده
در ارزشیابی مرحله کاری مربوطه استفاده نمایید .توجه به این نکته بسیار مهم است که هر چه
موارد سنجش در چک لیست ریزتر باشد ارزشیابی دقیق تر خواهد بود .همچنین برای تعیین سطح
نمره ارزشیابی ( 2 ،1و یا  )3با مشخص شدن درصد شاخص های درست برای هر مرحله کاری انجام
می شود (کمتر از  60درصد نمره یک ،از  60درصد تا  84درصد نمره دو ،بیش از  84درصد نمره سه).
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نمونه چک لیست ارزشیابی شایستگی های فنی مرحله کاری :نگهداری مزرعه گندم

تعيين زمان و روش آبياري

اجراي عمليات آبياري

تعيين نوع و مقدار كودهاي سرك

تعيين زمان و روش كود دهي سرك

انجام عمليات كود دهي

پایش و شناسايي نوع علف های هرز مزرعه

اجراي عمليات كنترل علف های هرز

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

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

نتایج شایستگی فنی از  3نمره

نام هنرجو

کوروش
بهروز
پويان
........

راهنمای آموزش مرحله کاری :کنترل آفات و بیماری ها
گندم و جو
توصیه های موردنیاز به هنرجویان قبل از انجام این مرحله کاری
زمان شروع و مدت پایش
تشخیص زودهنگام آفات و بیماری ها و کنترل آنها ،خسارت اقتصادی ناشی از
آنها را به حداقل می  رساند .تقویم های پایش مزرعه ،زمان بندی ظهور آفات و
بیماری های آن را نشان می دهد .پایش پیوسته و منظم مزارع بسیار مهم است زیرا
دینامیک جمعیت آفات و مقدار بیماری ها و علف های هرز می تواند به سرعت تغییر
پیدا کند .از آنجایی که تراکم بوتۀ بهینه برای رسیدن به عملکردهای خوب نقش
حیاتی دارد ،ظرف 2ـ 1هفته بعد از سبز شدن ،مزرعه باید مورد ارزیابی قرار گیرد.
در اوایل فصل رشد ،پایش مزرعه می تواند به صورت هفتگی انجام شود.
با نزدیک شدن به آستانۀ کنترل ،نظیر زمان استفاده از یک علف کش بعد از سبز
شدن یا یک قارچ کش ،ممکن است به پایش روزانه نیاز باشد (تا مناسب ترین زمان
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سم پاشی را از دست ندهیم) .در طول دورۀ داشت و تحت شرایط عادی ،پایش ها
دو هفته یک بار کافی خواهد بود .به خاطر داشته باشید که برخی آفات و بیماری ها
در اواخر فصل ظاهر می شوند (مثل بیماری بادزدگی فرزاریومی سنبله که بعد از
گلدهی گندم ظاهر می شود) ممکن است ظرف چند روز به آستانۀ کنترل برسند.
اگر شرایط مزرعه و آب و هوا برای این آفات و بیماری ها مساعد باشد ،پایش باید
به صورت هفتگی ادامه پیدا کند.
ابزار و تجهیزات پایش
ابزار مورد استفاده برای پایش رشد و نمو گیاهان و آفات و بیماری ها ،بسته به
نوع محصول و آفت و بیماری فرق می کند .ابزار عمومی پایش مزرعه عبارت اند از:
یک زیردستی (تخته) همراه با فرم های پایش یا یک دفترچه یادداشت
نقشه منطقه و مزارع
بیلچه
چاقوی جیبی
پاکت های کاغذی و پالستیکی برای جمع آوری نمونه
ذره بین (لوب) یا بزرگنمایی 10X
کادر نمونه برداری
سایر وسایل مورد نیاز احتمالی عبارت اند از :عکس های هوایی مزرعه ،یک دوربین
(یا گوشی موبایل دارای دوربین مناسب) ،برچسب ،راهنمای شناسایی (آفات،
بیماری ها و علف های هرز) ،تور حشره گیری ،ویال های شیشه ای و ایزوپروپیل
الکل (برای نمونه برداری از حشرات) ،کارت های چسبناک یا تله برای حشرات ،یک
دستگاه ( GPSیا گوشی های مجهز به  )GPSو...
مراحل اصلی پایش
 1طراحی پایش ها :بسته به هدف ،پایش را می توان به صورت منظم و یا نامنظم
انجام داد .پایش منظم معموالً به تعیین مقدار آلودگی های موجود و برای
پیگیری انتشار بیماری های جدید (اهداف قرنطینه ای) کمک می کند؛ در
حالی که پایش های نامنظم برای ارزیابی مقدار واقعی بیماری ها (غالباً جهت
برنامه ریزی برای برنامه های کنترلی) در مزرعه انجام می شود.
در طراحی یک پایش ،نخستین نکتۀ ضروری تعیین هدف هاست .سپس می توان
بر اساس ویژگی های بیمارگر (نرخ تکثیر ،ویروالنس ،نحوۀ انتشار و )...و محیط
(فیزیکی و شیمیایی) برنامۀ بازدیدها را مشخص نمود.
دو سیستم اصلی برای پایش وجود دارد که مستلزم استفاده از واحدهای متحرک
(بازدیدکننده که در میان چند منطقه و مزارع آنها حرکت می کند) یا واحدهای
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ثابت (مثل خزانه های تله که می توانند پراکنش جغرافیایی گسترده ای داشته
باشند) است .هر سیستم دارای مزایا و معایبی است و انتخاب سیستم باید در
راستای به حداقل رساندن معایب برای رسیدن به اهداف مشخص انجام گیرد .یکی
از روشهای معمول ،تلفیق دو سیستم است .روشن است که هرچه اهداف گستردهتر
باشد ،انجام پایش نیز دشوارتر خواهد بود و ممکن است دادهها با اعتبار کمتری
جمعآوری گردد بنابراین ضرورت اهداف مشخص و روشن پایش مشخص میشود.
نمونه برداری طبقه بندی شده مثل نمونه برداری از  10مزرعۀ گندم به ازای یک
مزرعۀ جو یا نمونه برداری از مزارع گندم با  10برابر مزارع جو.
نمونه برداری هدف دار مثل انجام ارزیابی تنها از مزارع تکثیری (تولید بذر).
از سه روش آخر برای اهداف خاص استفاده می شود اما نمونه برداری تصادفی،
شایع ترین روش مورد استفاده است .علت این امر این است که بیماری های گیاهی
اغلب به ندرت به صورت یکنواخت در سراسر یک مزرعه (یا منطقه یا کشور) پخش
می شوند و بنابراین نمونه برداری تصادفی می تواند تصویر درستی از وضعیت جامعه
تهیه نماید.
البته نمونه برداری تصادفی باید با هوشمندی انجام گردد به طوری که از نمونه برداری
از مناطق یا مزارع دارای عالئم واضح و یا شناخته شده باید خودداری شود .به
عنوان مثال ،نباید از حاشیه های مزارع نمونه برداری کرد زیرا تحت تأثیر (اثر
حاشیه ای) قرار می گیرند و امار ثبت شده در این نقاط ،انعکاس درستی از وضعیت
واقعی مزرعه نیست.
یکی از نکات ضروری در نمونه برداری تصادفی ،کادراندازی است .کادرها ابزارهایی
مربعی یا دایره ای شکل هستند که معموالً از جنس چوب یا پالستیک بوده و ابعاد
مشخص نظیر  0/5 × 0/5یا  1 × 1متر دارند .هنگام نمونه برداری ،باید  20متر از
حاشیۀ مزرعه به طرف داخل حرکت کرد و سپس کادر را به صورت تصادفی پرتاب
نمود یا بعد از برداشتن چند قدم به صورت تصادفی ،کادر را روی بوته های مقابل
خود قرار داد و اقدام به یادداشت برداری از وضعیت بوته های موجود در کادر نمود.
 2نمونه برداری :پایش تمام واحدهای مستقل جامعۀ آماری (کشور ،منطقه،
مزرعه ،بوته یا اندام های گیاهی) تقریباً غیرممکن است؛ بنابراین به سیستم هایی
نیاز داریم که براساس آنها بتوان مقدار واقعی بیماری در مزرعه را با دقت باال و
استفاده از چند بازدید تخمین زد.
چنین سیستم هایی مستلزم نمونه برداری (برداشتن نمونه از داخل یک جمعیت
و استفاده از آن برای تخمین کل جامعه) هستند .به طور عادی پنج نوع روش
نمونه برداری مورد استفاده قرار می گیرد:
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نمونه برداری تصادفی :مث ً
ال ارزیابی مزارع در هر  6یا  10کیلومتر (براساس
کیلومترشمار خودرو) و در هر مزرعه یا کادراندازی تصادفی در نقاط مختلف آن.
نمونه برداری غیرتصادفی :برای ارزیابی در مزارع مناطقی با سابقه آلودگی و
نمونه برداری از آفات و بیماری هایی که به صورت لکه ای در مزرعه بروز پیدا
می کنند (مانند شته روسی و پوسیدگی های طوقه و ریشه).
نمونه برداری منطقه ای :مثل یادداشت برداری از تمام مزارع یک منطقۀ مشخص.
در مورد محصوالت و یا کشت ردیفی ،پس از حذف خطوط حاشیه ای ،می توان
تمام طول کرت یا بخشی از آن را به صورت تصادفی و الگوی یکنواخت برای تمام
کرت ها ،مورد ارزیابی قرار داد .توصیه می شود در مورد غالت دانه ریز ،حداقل سه یا
چهار خط کاشت برای هر کرت در نظر گرفته شود تا پس از حذف خطوط کناری
(به عنوان حاشیه) ،ارزیابی از یک یا دو خط میانی صورت گیرد.
نمونه برداری از تک بوته ها نیز در داخل یک کرت قابل انجام است .بدین صورت
که برای رعایت اصل تصادفی بودن ،قبل از ظهور عالئم بیماری ،تعداد حداقل 10
بوته در نقاط مختلف کرت با استفاده از نخ های رنگی (ترجیحاً قرمزرنگ) یا یک
برچسب (از جنس کاغذ روغنی) عالمت گذاری شده و سپس مورد ارزیابی قرار
می گیرند .بسته به نوع بیماری ،برای ارزیابی این بوته های انتخاب شده نیز می توان
تمام برگ ها ،برگ پرچم ( ،)Fبرگ  Fو ماقبل پرچم ( )F-1و یا سنبله را مورد
ارزیابی قرار داد.
به طور عادی ،هزینۀ نمونه برداری به دقت و اعتبار مورد نیاز برای داده ها بستگی
دارد؛ بنابراین اقتصادی ترین نمونه ،کوچک ترین نمونه ای است که میزان دقت و
اعتبار تعریف شده را ایجاد می نماید.
تعداد نمونه برداری :پایش مستلزم قدم زدن در یک مزرعه و توقف در چند
نقطه برای ثبت مشاهدات است .تعداد نقاط نمونه برداری در یک مزرعه بستگی به
عواملی نظیر وسعت مزرعه ،نوع محصول ،نوع آفت و ...دارد .در رابطه با تعدا مناسب
نمونه ها ،مطالب متنوع و گاهی متقاضی در صنایع ارائه شده است .به عنوان مثال،
مزارع با وسعت بیشتر از  16هکتار باید به چند واحد کوچک تر  16هکتاری تقسیم
شوند .منابع دیگری بر عدد  10تأکید داشته اند؛ بدین معنی که تعداد نمونه ها در
هر مزرعه را بدون اشاره به وسعت مزرعه و سایر ویژگی های یاد شده 10 ،عدد در
نظر می گیرند .مین پاشی و همکاران ( )1391در بررسی جمعیت علف های هرز
مزارع گندم کشور ،یا بررسی منابع معتبر علمی ،دو روش را برای انتخاب تعداد
مزارع در هر شهرستان و تعداد نمونه ها در هر مزرعه ارائه کرده اند .استاندارد
انتخاب تعداد مزارع بر اساس وسعت مزارع شهرستان عبارت است از:
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سطح زیر کشت گندم در هر شهرستان (هکتار)

تعدا مزارع مورد ارزیابی

کمتر از 500
1000ـ500
5000ـ1000
10000ـ5000
15000ـ10000
30000ـ15000
60000ـ30000
بیش از 60000

2
3
4
6
8
11
15
به ازای هر  1000هکتار یک مزرعه
به عدد  15اضافه شود

برای انتخاب تعداد نمونه های مورد نیاز در هر مزرعه ،سه سطح در نظر گرفته
می شود :مزارع  5هکتاری ( 5نمونه) ،مزارع  6تا  15هکتاری ( 9نمونه) و مزارع
بیش از  16هکتار ( 13نمونه).

مزارع بیش از  16هکتار:

روش نمونه برداری همانند دو
مورد قبلی است .اما فاصله های
اولیه  60متر و تعداد نمونه ها
 13عدد می باشد:

الف) مزارع یک تا  5هکتاری:

مطابق شکل زیر ،یک گوشه از
مزرعه را انتخاب کرده و از آن
نقطه  20قدم به موازات یکی از
اضالع حرکت میکنیم .سپس
با تشکیل یک زاویۀ  90درجه،
 20قدم به داخل مزرعه حرکت
نموده ،اولین نمونهبرداری را
انجام میدهیم .سپس براساس
شکل حرف  ،wپنج نقطه را
روی آن انتخاب میکنیم و
فاصلۀ هر دو نقطۀ متوالی 20
قدم خواهد بود.
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ب) مزارع  5تا  15هکتاری :روش نمونه برداری همانند مزارع   5ـ   1هکتاری است
اما فاصله های اولیه  40متر و تعداد نمونه ها  9عدد می باشد.

الگوی نمونه برداری :پایش اقدامی بسیار مهم است زیرا در ایجاد درک بهتری از
وضعیت بیماری ها در مزرعه و تصمیم گیری مناسب تر برای کنترل آنها به ما کمک
می کند .روش های زیادی برای نمونه برداری از مزرعه گندم وجود دارد ،اما یکی از
نکات مشترک همۀ آنها این است که از نمونه برداری در حاشیۀ مزرعه و یا از داخل
خودرو باید جدا ً خودداری نمود ،زیرا این کار باعث می شود که تصویر درستی از
وضعیت مزرعه تهیه نشود .مهم ترین الگوی نمونه برداری مزرعه شامل لوزی شکل
( ،)Aضربدری یا  Xشکل ( ،)Bسه خط اریب ( )Cو wشکل یا زیگزاگ ( )Dاست
که در شکل زیر ارائه شده است.

D

C

B

مهم ترین الگوهای نمونه برداری در مزارع
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کنترل آفات
محل آموزش :کالس درس با امکانات نمایشی یا واحد سمعی و بصری،
آزمایشگاه ،مزرعه
موارد پیشنهادی
درس را بانام خداوند شروع کنید.
پس از مقدمات شروع درس مطابق طرح درس روزانه ،با طرح پرسشي همانند:
چگونه میتوان مانع از ورود و گسترش آفات به مزرعه گندم و جو شد؟ شروع كنيد.
خود يا فردي به انتخاب شما ،پاسخ ها را روی تخته لیست کند .فرصتی قائل
شوید تا پودمان کنترل آفات از کتاب مراقبت گیاهان زراعی در پایه یازدهم را
مروری نمایند.
پاسخ ها را جمع بندی و گروه بندی کنید .موارد تکمیل درباره ضرورت و اهمیت
اقدامات پیش گیرانه و کنترل های غیر شیمیایی ارائه نمایید.
براي اثبات هریک از نظرات یا راهکارها (آزمايش ،بازديد ،ارائه سند از منابع
معتبر) ،زمینه سازی و هماهنگي نماييد .مشاهده عالئم یا نشانه های خسارات،
تخم ریزی ،مرحله رشدی ....،در این مرحله بایستی به عین نمایش داده شود.
تصاوير و یا فیلم هایی از روش های مختلف پیشگیری و کنترل آفات در زراعت
گندم و جو از قبیل روش های زراعی ،مکانیکی ،فیزیکی ،روانی ،تلفیقی ...نمایش
داده و برای مشاهده عینی و اجرای عملی آن برنامه ریزی کنید .در برنامه ریزی،
به مشارکت کارگروه بیشتر اهمیت بدهید.
از کارگروهها بخواهيد برای اقدامات پیشگیرانه و کنترلی در مزرعه فعلی و زمینی که
در آینده به زیر کشت گندم و جو خواهد رفت (اعم از آیش یا زیر کشت گیاه دیگر)،
طرح و برنامه اجرایی ارائه دهند .پس از بررسی طرح و در صورت لزوم اصالح و تکمیل
آن ،در فراهم نمودن مقدمات اجرای طرح،همکاری و هماهنگی نمایید( .ابزار وسایل
موردنیاز ،زمان و مدت اجرا ،محل و روش اجرا ،تقسیمکارها ،تعداد دفعات و فواصل
زمان .)..مقایسه با شاهد میتواند یادگیری را عمق بیشتری ببخشد.
در فرايند اجرای عملیات غیر شیمیایی در پیشگیری و کنترل آفات گندم و جو،
ضمن نظارت ،هدايت و داوري ،اقدامات کارگروه ها را در قالب نمون برگ فهرست
وارسي که پیش تر آن را تدوین کرده اید ،ارزشيابي نماييد.
موضوع کنترل شیمیایی آفات مزرعه گندم و جو را در کالس طرح کنید.
ابتدا بخواهید با توجه به پیش آموخته ها ،اصول و مبانی کنترل شیمیایی آفات،
نکات ایمنی و زیست محیطی توسط یک کارگروه ارائه شود.
اگر نیاز به فرصت داشتند ،فرصت کافی قائل شوید.
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به کارگروه های دیگر پژوهش هایی مانند :انواع آفات غالب یا رایج در مزارع
گندم و جو منطقه ،آفت کش های مصرفی در مزرعه گندم و جو منطقه ،زمان و
روش های مصرف و مقدار مصرف آفت کش ها در زراعت گندم و جو منطقه....،
واگذار نمایید .زمان و روش ارائه یافته های پژوهشی را یادآور شوید.
در پایان جلسه مروری بر پیش آموخته ها و ارائه یافته پژوهشی ،خاص گندم و
جو را بیان کنید.
به تمام کارگروه ها ،جمع آوری ،شناسایی ،اتاله یا ثابت کردن و نگهداری آفات
مزرعه گندم و جو را یادآوری کرده و وظیفه کنید که کلکسیون حشره شناسی
و آفات را کامل کنند .در شناسایی ،زیست شناسی و رفتار شناسی آفات غالب یا
رایج منطقه فراگیران را کمک کنید.
برای کنترل شیمیایی آفات گندم و جو ،برنامه ریزی و هماهنگی نمایید (تعیین
نوع و مقدار سم ،سفارش خرید ،نوع ماشین)
براي حضور در واحد ماشینهای كشاورزي ،کارگروهها را آماده نماييد (نوبتبندی،
توصیههای ضروري)...
به واحد ماشین های كشاورزي وارد شويد .عمليات بررسي سالمت ،رفع عيب با
عيوب احتمالي ،آماده به كار كردن تراكتور و سم پاش را به مرحله اجرا بگذاريد.
عمليات واسنجي ،تهيه محلول سمي و سم پاشی را به همان ترتيبي كه پیش تر
آموخته اند را به مرحله اجرا بگذاريد .وسعت عمليات به وسعت مزرعه کارگروه ها
و تنوع آفات ،بستگی دارد.
در ضمن كار توجه فراگيران را به رعايت اصولي ايمني ،فني ،زیست محیطی،
بهداشتي و ارگونوميكي جلب كرده و یادداشت برداری و گرفتن عكس يا فيلم را
يادآوري نمایید.
ضمن هدايت ،نظارت و وارسي ،ارزشيابي فرايندي را در قالب نمونبرگهای فهرست
وارسي كه به همين منظور پیشتر آماده يا تدوين نمودهاید را انجام دهيد .بديهي
است كه كليه فراگيران بهنوبت و تفکیک كليه عمليات ذکرشده را انجام خواهند داد
و هر کارگروه در كارپوشه خود دراینارتباط چکلیستهایی خواهد داشت.
توجه
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ازآنجایی که این عملیات دارای چند روش و همچنین چند تکرار است ،برای
اجرای روش ها و تکرارها ،برنامه ریزی نمایید.

فصل اول :پرورش غالت
ارزشیابی مرحله کنترل آفات و بیماری ها گندم و جو
مراحل کار

کنترل آفات و
بیماری ها

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

مزرعه گندم یا جو،
سمپاش جعبه کلکسیون
آفات و بیماریها،
سمهای کنترل آفات و
بیماریهای گندم

استاندارد
(شاخص ها/داوری/نمره دهی)

نمره

شناسایی آفات و بیماری خسارتزا در
مراحل مختلف رشد گندم یا جو ،پایش
مزرعه برای کنترل آفات و بیماریهای
باالتر از حد گندم و جو ،اجرای عملیات کنترل آفات
3
و بیماریهای گندم و جو ،اجرای عملیات
انتظار
کنترل آفات و بیماریها ،تحلیل و استدالل
کنترلهای بیولوژیکی و اهمیت آن در تولید
غذای سالم
شناسایی آفات و بیماری خسارتزا در
مراحل مختلف رشد گندم یا جو ،پایش
مزرعه برای کنترل آفات و بیماریهای
2
در حد انتظار
گندم و جو ،اجرای عملیات کنترل آفات
و بیماریهای گندم و جو ،اجرای عملیات
کنترل آفات و بیماریها
پایین تر از حد
انتظار

عدم کنترل مناسب آفات و بیماریها

1

برای تکمیل چک لیست ارزشیابی مربوط به هر فعالیت یا مرحله کاری ،از
شاخص های تعیین شده در ارزشیابی مرحله کاری مربوطه استفاده نمایید .توجه
به این نکته بسیار مهم است که هر چه موارد سنجش در چک لیست ریزتر باشد
ارزشیابی دقیق تر خواهد بود .همچنین برای تعیین سطح نمره ارزشیابی (2 ،1
و یا  )3با مشخص شدن درصد شاخص های درست برای هر مرحله کاری انجام
می شود (کمتر از  60درصد نمره یک ،از  60درصد تا  84درصد نمره دو ،بیش از
 84درصد نمره سه).
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نام هنرجو

شناسايي نوع آفت مزرعه

تعيين روش كنترل آفات

تعيين زمان كنترل آفات

اجراي عمليات كنترل آفات

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

........

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

پويان

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

بهروز

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

کوروش

نتایج شایستگی فنی از  3نمره
نمونه چکلیست ارزشیابی شایستگیهای فنی مرحله کاری :کنترل آفات و بیماریها گندم و جو

فصل اول :پرورش غالت
ارزشیابی شایستگی پرورش گندم و جو
شرح کار:
1ـ عمليات قبل از شخم 2ـ خاك ورزي اوليه مزرعه 3ـ خاك ورزي ثانويه 4ـ تهيه و آماده سازي بذر   5ـ انجام عمليات كاشت بذر
گندم و جو   6ـ انجام آبياري 7ـ كود دهي   8ـ كنترل علف هاي هرز 9ـ كنترل آفات 10ـ كنترل بيماري ها
استاندارد عملکرد:
آماده سازی بستر کاشت گندم را با استفاده از ماشین های تهیه زمین (با روش های مناسب برای جلوگیری از هدر رفت آب و
فرسایش خاک) انجام داده ،سپس عملیات کاشت را انجام دهد .در مراحل مختلف رشد نیز تا زمان برداشت مراقبت های مورد نیاز
را انجام دهد( .مساحت  2هکتار برای  4گروه  4نفره)
شاخص ها:
1ـ تعيين درصد رطوبت خاك ،تعيين ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي خاك در مشاوره با كارشناسان ،پخش كود دامي و كودهاي
پايه احتمالي
2ـ انتخاب و تنظيم ادوات خاك ورزي اوليه ،اجراي عمليات شخم
3ـ انتخاب و تنظيم ادوات خاك ورزي ثانويه ،اجراي عمليات خاك ورزي ثانويه
4ـ انتخاب رقم ،تعيين مقدار بذر مصرفي
5ـ انتخاب روش كاشت ،انتخاب ماشين هاي كاشت ،تنظيم ماشين هاي كاشت ،اجراي عمليات كاشت
6ـ تعيين زمان و روش آبياري ،اجراي عمليات آبياري
7ـ تعيين نوع و مقدار كودهاي سرك ،تعيين زمان و روش كوددهي سرك ،انجام عمليات كوددهي
8ـ شناسايي نوع علف هاي هرز مزرعه،اجراي عمليات كنترل علف هاي هرز
9ـ شناسايي نوع آفت مزرعه ،تعيين روش و زمان كنترل آفات ،اجراي عمليات كنترل آفات
10ـ پايش مزرعه براي كنترل بيماري خاص در مراحل مختلف رشد ،تشخيص نوع بيماري ،تعيين زمان و روش كنترل بيماري،
اجراي عمليات كنترل بيماري
شرایط انجام کار:
 2هکتار زمین زراعی براي  16نفر
ابزار و تجهیزات:
تراكتور از انواع رايج در كشور (حداقل  75اسب بخار) ـ ادوات شخم ـ ماشين هاي خاك ورزي ،ماشين هاي كاشت ،بذر گندم و جو،
مواد و ملزومات مصرفي (قارچ كش).....،ـ ماشين هاي سم پاش ـ وسايل و تجهيزات آبياري ـ كود هاي معدني و آلي
معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف

حداقل نمره قبولی از 3

1

آماده سازی بستر کشت گندم و جو

2

کاشت گندم و جو

2

3

نگهداری مزرعه گندم (آبياري و كود دهي،کنترل علف های هرز)

2

4

کنترل علف های هرز ،آفات و بیماری ها

1

شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و
نگرش :با استفاده از لوازم ایمنی کار و رعایت نکات زیست محیطی و با در نظر
گرفتن استفاده بهینه از منابع به ویژه آب کشت کار گندم یا جو را انجام دهید.
میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،می باشد.

نمره هنرجو

1

2
*
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پرورش برنج
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امروزه تأمین غذای سالم ،کافی و باکیفیت برای جمعیت در حال افزایش در شرایطی
که منابع در دسترس برای تولیدات کشاورزی روند کاهشی دارد بهعنوان چالشی
مهم در مقابل ما قرار دارد .تولید پایدار محصوالت کشاورزی و تأمین امنیت غذایی
با حداقل تأثیر ضرر زیستمحیطی و آسیب به اکوسیستمها و تنوع زیستی ،دغدغه
جدی جامعه جهانی محسوب میشود .این دغدغه در حوزه محصوالت استراتژیک
مانند برنج نمود بیشتری دارد .برنج غذای اصلی بیش از نیمی از مردم جهان است و
نقش بارزی در تغذیه ،درآمد و اشتغالزایی مردم جهان ،ازجمله کشور ما دارد .این
در حالی است که تأثیر مخرب روند تغییرات اقلیمی و کمبود آب بهعنوان مهمترین
عامل کاهش ظرفیت تولید برنج در دنیا و تهدیدکننده توان تأمین غذا است.
حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع آب وخاک و سایر منابع طبیعی ،از عوامل
توسعه پایدار هستند .ضرورت حفاظت و استفاده مناسب از این عوامل در تولید
محصوالت استراتژیک مانند برنج در کشوری مانند کشور ما که با چالش های جدی
و فزایندهای در حفظ کمیت و کیفیت منابع آب وخاک و نیاز روزافزون به این
منابع روبه رو است ،دوچندان می باشد .عالوه بر موارد باال توجه ویژه به جنبه های
زیست محیطی در تولید برنج نیز باید مدنظر قرار گیرد.
پایداری تولید و تأمین نیاز داخلی برنج یکی از اهداف مهم و تأثیرگذار در تداوم
برنامه خوداتکایی و اقتصاد مقاومتی برنج است.
بنابراین با توجه به نقش شما هنرآموزان در آموزش مدیریت مصرف نهادهها در اراضی
شالیزار ،حفظ کیفیت منابع آبوخاک ،جلوگیری از تخریب محیطزیست در کنار
پایداری تولید ،اهمیت تأمین نیاز داخلی برنج و همچنین عملیاتی نمودن یافتههای
تحقیقاتی در عرصه تولید و انتقال دستاوردهای تحقیقاتی به هنرجویان این رشته،
میتوانید در ارتقای تولید منطقی این محصول در داخل کشور گام مؤثری را بردارید.

فصل اول :پرورش غالت

خالصه اصول حاکم بر الگوی کشت پیشنهادی تا افق ( 1405معاونت امور زراعی وزارت
جهاد کشاورزی تیرماه )97
برنج :
بر اساس سیاست های وزارت متبوع و با توجه به محدودیت منابع آبی و ضرورت استفاده بهینه از آن در
تولید محصوالت راهبردی کم آب بر ،در این طرح سطحی معادل  170هزار هکتار برنج از سایر استان ها
حذف و برنامه کشت صرف ًا برای دو استان گیالن و مازندران در نظر گرفته شده است ،بر همین اساس :
میانگین سهساله سطح زیر کشت برنج کشور  629هزار هکتار بوده که در پایان برنامه ششم به 463
هزار هکتار و در افق  1405به  469هزار هکتار با احتساب کشت مجدد افزایش خواهد یافت.
 میزان تولید شلتوک از  3054تن در سال پایه به  2/4میلیون تن در پایان برنامه ششم و 2/85
میلیون تن در سال افق خواهد رسید.
 میانگین عملکرد از  4848کیلوگرم در هکتار به  5279کیلوگرم در هکتار در پایان برنامه ششم و به
 6086در سال افق خواهد رسید.
 سطح کشت مجدد برنج از  33هزار هکتار به  37هزار هکتار در پایان برنامه ششم و  43هزار هکتار
در سال افق خواهد رسید.
 سطح پرورش راتون از  92هزار هکتار در سال پایه به  108هزار هکتار در پایان برنامه ششم و 133
هزار هکتار در سال افق خواهد رسید.
 سطح زیر کشت ارقام پر محصول از  60هزار هکتار در ابتدای برنامه به  93هزار هکتار در پایان برنامه
ششم و  179هزار هکتار در سال افق خواهد رسید.
 سطح زیر کشت ارقام محلی از  345هزار هکتار در سال پایه به 246هزار هکتار در سال افق خواهد
رسید.

واحد  :هکتار

سطوح جایگزین برنج با سایر محصوالت
متوسط
سطح زیر
کشت برنج
در طی
سال های
93ـ94و95

کینوآ

سورگوم سورگوم
دانه ای علوفه ای

چغندر
علوفه ای

170000

8000

12000 3300

1000

ارزن

پنبه

کنجد

سویا

آفتابگردان

20000 65500 36500 18600 5100
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* میانگین سهساله سطح زیر کشت برنج کشور بهجز گیالن و مازندران معادل  170هزار هکتار بوده
که در طی سالهای برنامه محصوالت مذکور در اقلیمهای مختلف جایگزین کشت برنج خواهد شد.
سال پایه میانگین سه ساله کل کشور بوده و برنامه پیش بینی شده صرف ًا مربوط به دو استان گیالن
و مازندران است.
جدول سطح ،تولید و عملکرد برنج تا افق 1405

واحد:هزار هکتارـ هزارتن ـ کیلوگرم/هکتار

عنوان

سال
پایه

1398

1399

1400

1401

1402

1403

1404

1405

سطح

75/6

82

85

90

93

94

97

100

100

تولید

166/4

228

251/6

281/6

307/6

327

354

386/4

400/5

عملکرد

2199

2786

2961

3129

3308

3482

3651

3865

4006

تولید نشا:
توصیه های کاربردی به هنرجویان قبل از انجام این مرحله کاری:
شرایط انتخاب محل خزانه و احداث آن به صورت شمالی ـ جنوبی
توصیه های فنی در مورد مسائل مربوط به آماده سازی بذر برای کشت در خزانه
استفاده از علف کش (تیوبنکارپ یا بوتاکلر) حدود  3تا  5روز قبل از بذرپاشی
پس از طی شدن زمان استفاده از علف کش تخلیه آب و دست کشیدن در سطح
بستر و اندکی هوادهی به بذرپاشی یکنواخت بذرهای جوانه دار اشاره گردد.
چنانچه به هر دلیلی قبل از بذرپاشی در خزانه اقدامات الزم برای کنترل سورف
از دست رفت دو تا سه هفته بعد از بذرپاشی (هنگامی که سورف دو تا سه برگی
شد) با استفاده از علف کش پروپانیل اقدام شود.
اشاره به نکات فنی برای پوشش دار کردن خزانه
معرفی آفات مهم خزانه برنج مانند مگس خزانه برنج و روش های کنترل آنها
توصیه های فنی برای تعیین زمان انتقال نشا به زمین اصلی
توصیه های فنی و مقایسه ای تولید نشا با استفاده از جعبه
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فصل اول :پرورش غالت

پاشیدن یکنواخت بذر جوانه دار در بستر خزانه

راهنمای آموزش مرحله کاری  :تولید نشا
گام اول :مرحله کاری را به دقت مطالعه کرده و بر اساس آن ،جدول هایی همانند
زیر طراحی و تکمیل کرده سپس هماهنگی الزم برای تهیه به موقع آنها را به
عمل آورید.
لیست ابزار ،وسایل ،تجهیزات و ماشین های موردنیاز برای مرحله کاری تولید نشا
نام وسیله/
نام وسیله/ابزار/
مشخصات تعداد ردیف
ردیف
ابزار /ماشین
ماشین

مشخصات تعداد

1
2
000
در تاریخ ...../..../....هماهنگیهای الزم انجام شد تا عملیات در تاریخ ...../...../......انجام شود.

با توجه به استاندارد فضا ،فضاهای موردنیاز برای تحقق اهداف این مرحله کاری
(کالس ،آزمایشگاه ،کارگاه ،زمین ،گلخانه )...،را مشخص کرده و با توجه به
شرایط واحد آموزشی برای تأمین یا جایگزین ها ،برنامه ریزی و هماهنگی نمایید.
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لیست انواع فضاها (کالس ،سایت ،سمعی و بصری ،زمین ،گلخانه،کارگاه ،آزمایشگاه)
موردنیاز برای مرحله کاری تولید نشا
ردیف نوع فضای
موردنیاز

هدف (منظور)

ویژگی ها (امکانات ،وسعت )..مدت موردنیاز

1
2
000
در تاریخ ...../..../....هماهنگیهای الزم انجام شد تا عملیات در تاریخ ...../...../......انجام شود.

آماده کردن فهرست مواد موردنیاز(کود ،سم ،بذر ،آب ،سوخت ،روغن و مواد روان
کننده ،مایعات بهداشتی )...با مشخص نمودن مقدار ،نوع و یا سایر مشخصات الزم،
این فهرست با توجه به شرایط واحد آموزشی برای تأمین یا جایگزینی ،در موقع
مناسب ،برای برنامهریزی و هماهنگی تهیه میگردد.
لیست انواع مواد (کود ،سم ،بذر ،آب ،سوخت ،روغن و مواد روان کننده ،مایعات
بهداشتی )...موردنیاز برای مرحله کاری تولید نشا
ردیف

نوع ماده

هدف (منظور)

مشخصات

مقدار

در تاریخ ...../..../....هماهنگیهای الزم انجام شد تا عملیات در تاریخ ...../...../......انجام شود.

گام دوم :نمون برگ طرح درس روزانه را بر اساس شرایط اقلیمی و واقعیت و
امکانات منطقه برای این مرحله کاری کامل کنید.
اجرای تدریس در چهارچوب طرح درس کلی باشد و هرگونه تغییر بایستی برای
فراگیران به روشنی تبیین گردد .شروع و ادامه کالس برابر طرح درس روزانه
باشد .به این ترتیب شایستگی های غیر فنی مانند ،نظم و انضباط ،وقت شناسی،
برنامه ریزی ...به طور عملی آموزش داده می شود.
50

فصل اول :پرورش غالت
نمون برگ طرح درس روزانه برای مرحله کاری تولید نشا که تمام جنبه های محتوایی و اجرایی با جامعیت
و واقع نگری در آن دیده می شود.
مشخصات کلی

موضوع درس :تولید نشا
نام و نام خانوادگی طراح  :
نام درس:پرورش غالت و گیاهان صنعتی      زمان تدریس :دقیقه
شماره جلسه:
تاریخ تدریس:
پایه تدریس :دوازدهم

هدف کلی درس

ایجاد توانایی در تولید نشا

انتظار می رود هنرجو در پایان این درس بتواند:
1ـ رقم مناسب را انتخاب کند2 .ـ نوع خزانه و مکان آن تعیین کند3 .ـ مقدار بذر مصرفی و مساحت
اهداف جزئی و رفتاری خزانه را با توجه به مساحت زمین اصلی تعیین کند4 .ـ زمین خزانه را برای بذرپاشی آماده کند.
5ـ    بذر مرغوب را تهیه کند6 .ـ بذر را برای کاشت آماده کند7 .ـ در خزانه بذرپاشی کند8 .ـ در جعبه
نشا تولید کند9 .ـ پوشش سطح خزانه را انجام دهد10 .ـ از خزانه مراقبت کند.
چیدمان کالس یا نوبت بندی در عملیات:
روش تدریس:
همیاری از نوع تیمی و................................... ......
موارد نیاز

پیش تر تهیه و هماهنگی شده است و به طور خاص.........

اقدامات قبل از تدریس .........................
پرسش های ارزشیابی
تشخیصی:

1ـ .....................................
2ـ .....................................
3ـ .....................................

پرسش های انگیزشی
آغازین در هر مبحث

1ـ به نظر شما عمده عوامل محدودکننده توسعه کشت برنج کدم اند؟
2ـ آیا تمام نیاز کشور به برنج از تولیدات داخلی است؟
3ـ .....................................

ارائه محتوی نظری

موضوع ها و ریز عنوان های این جلسه :اهمیت کشت برنج ،گیاه شناسی برنج ،روش های کشت،
.............................................

ارزشیابی تکوینی

پرسش ها مربوط به محتوی نظری درس در فرایند تدریس1 :ـ چند روز پس از بذرپاشی و به
چه مدت آب کرت ها را خالی می کنند؟ چرا؟ 2ـ .........................................

انجام فعالیت های
عملی

1ـ آماده سازی زﻣﯿﻦ ﺧﺰاﻧﻪ 2ـ آماده سازی ﺑﺬر 3ـ بذرﭘﺎﺷﯽ در خزانه و ﻧﮕﻬﺪاري از آن 4ـ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻧﺸﺎء در ﺟﻌﺒﻪ

ارزشیابی فرایندی در
قالب چک لیست

چک لیست فعالیت:
1ـ آماده سازی زﻣﯿﻦ ﺧﺰاﻧﻪ 2ـ آماده سازی ﺑﺬر 3ـ بذرﭘﺎﺷﯽ در خزانه و ﻧﮕﻬﺪاري از آن 4ـ تهیه و
آماده کردن مواد بستری جعبه ها 5ـ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺸﺎء در ﺟﻌﺒﻪ 6ـ اداره خزانه در طول مدت پرورش نشا

جمع بندی و خالصه
درس

بهتراست خالصه درس در هر نوبت به یک کارگروه محول شود.ابتدا توسط سرگروه کارگروه خالصه
مطالب جلسه مرور شود و تمام اعضای گروه پاسخگوی پرسش های احتمالی باشند.
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واگذاری جمع آوری اطالعات :در مورد به روز کردن آمار سطح زیر کاشت ،تولید
و عملکرد برنج ،ترجمه شکل .... ،1
زمان ارائه تکالیف واگذاری:
روز....................ساعت.....................برای گروه های ...............تعیین شد.
برنامه ریزی جهت تکرار عملیات :در جدولی همانند جدول زیر عملیات های
کارگاهی مورد نیاز را مشخص و به اطالع مسئوالن هنرستان برسانید.
نام عملیات

نام کارگروه

محل عملیات زمان عملیات

آبیاری خزانه  /آبپاشی جعبه ها
کنترل دمای خزانه
مصرف کود سرک
رصد کردن سالمت پوشش و هوادهی
تهیه مخلوط بستر جعبه نشا
..................

تعیین تکالیف /پژوهش :ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺐ روش های ﮐﺸﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻧﺸﺎﺋﯽ ﺑﺮﻧﺞ،
کاهش یا افزایش طول ریشه به طول جوانه در فرایند جوانه زنی برنج،
گام سوم :همانند تمامی مراحل کاری ،کالس (نظری یا عملی) را با یاد
خداوند کریم شروع کنید .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 ،مورد توجه قرار دهید.
گام چهارم :هرچند ارزشیابی در فرایند اجرای فعالیت عملی در قالب چک لیست
انجام می شود اما در پایان مرحله کاری بایستی جمع بندی آن انجام و در فرمت
مربوطه درج گردد .این ارزشیابی یا با جمع بندی نتایج چک لیست های تمام
فعالیت های این مرحله انجام می شود یا اینکه افزون بر آنها یک ارزشیابی نهایی با
چک کردن کار انجام شده یا محصول نهایی صورت می گیرد.
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فصل اول :پرورش غالت
ارزشیابی مرحله ای تولید نشا

مراحل کار

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

تولید نشا

زمینه خزانه یا گلخانه،
تیلر ،ریسک ،ریتواتور ،آب،
جعبه نشا ،بذر

نتایج
ممکن

استاندارد (شاخص ها/داوری/نمرده دهی) نمره

باالتر
از حد
انتظار

انتخاب رقم ،تعیین نوع خزانه ،تعیین مقدار
بذر مصرفی ،آماده سازی بذر ،کاشت (در
3
خزانه یا زمین) مراقبت از نشا ،استدالل
دالیل انتخاب روش تولید نشا

در حد
انتظار

انتخاب رقم ،تعیین نوع خزانه ،تعیین مقدار
بذر مصرفی ،آماده سازی بذر ،کاشت (در 2
خزانه یا زمین) مراقبت از نشا

پایین تر عدم تولید نشا مرغوب
از حد
انتظار

1

برای تکمیل چک لیست ارزشیابی مربوط به هر فعالیت یا مرحله کاری ،از شاخص های تعیین شده در
ارزشیابی مرحله کاری مربوطه استفاده نمایید .توجه به این نکته بسیار مهم است که هر چه موارد
سنجش در چک لیست ریزتر باشد ارزشیابی دقیق تر خواهد بود .همچنین برای تعیین سطح نمره
ارزشیابی ( 2 ،1و یا  )3با مشخص شدن درصد موارد درست برای هر مرحله کاری انجام می شود
(کمتر از  60درصد نمره یک ،از  60درصد تا  84درصد نمره دو ،بیش از  84درصد نمره سه).

انتخاب رقم

تعيين نوع خزانه

تعيين مقدار بذر
مصرفي

آمده سازی بذر

كاشت در خزانه

مراقبت از نشا در
خزانه

نام هنرجو

نتایج شایستگی فنی از
 3نمره

نمونه چک لیست ارزشیابی شایستگی های فنی مرحله کاری :تولید نشا

کوروش
بهروز
پويان
........
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آماده سازی زمین اصلی برای نشاکاری
توصیه های کاربردی به هنرجویان قبل از انجام این مرحله کاری:
در شخم اول در شرایطی که خاک حالت گاو رو یا غرقابی است انجام شود بیان
دلیل آن (در شرایط خمیری خاک حالت چسبندگی باالیی دارد) از زبان هنرجو
به یادگیری آن دوام میبخشد .بهتر است زمان شخم اول را به بهار موکول نکنیم.
بیان اهداف اصلی از انجام شخم دوم (پادلینگ) یعنی خرد کردن کلوخه های
ناشی از اجرای شخم اول ،مخلوط کردن بقایای گیاهی و کودها با خاک و ایجاد
سطحی نسبتاً هموار در مقایسه با شخم اول و زمان انجام آن (یک تا دو هفته
قبل از نشاکاری) با درک و درستی انجام کار کمک می کند.
توصیه های فنی برای انتخاب زمان و اهداف شخم سوم و چگونگی و اهمیت
تسطیح زمین اصلی بر درستی انجام کار بسیار مؤثر خواهد بود.
پس از شخم سوم و تسطیح زمین اصلی مطابق توصیه کارشناسان که هنرجویان
با پرس وجو و مشاوره دریافت کرده اند اقدام به پخش علف کش و کود پایه کرده
و اقدامات الزم را انجام دهند.

راهنمای آموزش مرحله کاری :آمادهسازی
زمین اصلی برای نشاکاری
گام های اول :را با پر کردن نمون برگ های همانند مرحله کاری تولید نشا بردارید
(با پر کردن نمون برگ های لیست تجهیزات ،فضا و مواد مورد نیاز) و به تأیید
برسانید و هماهنگی های الزم را انجام دهید.
گام دوم :نمون برگ طرح درس روزانه را بر اساس شرایط اقلیمی و واقعیت و
امکانات منطقه برای این مرحله کاری کامل کنید .اجرای تدریس در چهارچوب
طرح درس کلی باشد و هرگونه تغییر بایستی برای فراگیران به روشنی تبیین گردد.
شروع و ادامه کالس برابر طرح درس روزانه باشد .به این ترتیب شایستگی های
غیرفنی مانند ،نظم و انضباط ،وقت شناسی ،برنامه ریزی....به طور عملی آموزش
داده می شود.
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فصل اول :پرورش غالت
نمون برگ طرح درس روزانه برای مرحله کاری آماده سازی زمین اصلی که تمام جنبه های محتوایی و
اجرایی با جامعیت و واقع نگری در آن دیده می شود.
مشخصات کلی

  موضوع درس :آماده سازی زمین اصلی برنج
نام و نام خانوادگی طراح  :
نام درس:پرورش غالت و گیاهان صنعتی   زمان تدریس :دقیقه
شماره جلسه:
تاریخ تدریس:
پایه تدریس :دوازدهم

هدف کلی درس

ایجاد توانایی در آماده کردن زمین اصلی درکشت برنج

اهداف جزئی و
رفتاری

انتظار می رود هنرجو در پایان این درس بتواند:
1ـ تعیین ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک 2ـ تعیین مقدار و پخش کودهای پایه(آلی و
شیمیایی) 3ـ تعیین زمان شخم اولیه 4ـ انتخاب و تنظیم ادوات خاکورزی 5ـ اجرای شخم
اولیه 6ـ تعیین زمان شخم های تکمیلی 7ـ اجرای عملیات پادیلینگ ،تسطیح و کرت بندی

روش تدریس:
همیاری از نوع تیمی
و.........
موارد نیاز
اقدامات قبل از
تدریس

چیدمان کالس یا نوبت بندی در عملیات:
...................................
پیش تر تهیه و هماهنگی شده است و به طور خاص.........
.........................

پرسش های ارزشیابی 1ـ در چه شرایط به زمین کشت ،زمین اصلی می گویند.
2ـ کارکرد تیلر به چه ترتیبی است.
تشخیصی:
3ـ
1ـ کشت مستقیم و نشایی چه تفاوت هایی باهم دارند؟
پرسش های
انگیزشی آغازین در 2ـ در چه شرایطی کشت مستقیم ترجیح دارد؟ چرا؟
هر مبحث
ارائه محتوی نظری

موضوع ها و ریز عنوان های این جلسه :شخم اولیه ،شخم تکمیلی ،هموار کردن ،کود
دهی ،مصرف علف کش

ارزشیابی تکوینی

پرسش ها مربوط به محتوی نظری درس در فرایند تدریس1 :ـ شخم اولیه برنج چه
مشخصاتی دارد(زمان ،روش ،عمق)...؟ 2ـ چگونه می شود مانع از بکسوات تراکتور شد؟ 3ـ .....

انجام فعالیت های
عملی

1ـ آبیاری 2ـ شخم اولیه3 :ـ پادلینگ 4ـ هموارسازی یا تسطیح 5ـ کود دهی و آبیاری
6ـ      مصرف علف کش

ارزشیابی فرایندی در چک لیست فعالیت:
قالب چک لیست فرایند عملیات 1 :ـ آبیاری 2ـ شخم اولیه3 :ـ پادلینگ 4ـ هموارسازی یا تسطیح5ـ کود دهی
و آبیاری 6ـ مصرف علف کش
جمع بندی و خالصه بهتراست خالصه درس در هر نوبت به یک کارگروه محول شود .ابتدا توسط سرگروه کارگروه
خالصه مطالب جلسه مرور شود و تمام اعضای گروه پاسخگوی پرسش های احتمالی باشند.
درس
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واگذاری جمع آوری و اطالعات پیرامون :
تعیین تکالیف /پژوهش:
 1چگونگی عملکرد کشاورزان منطقه در هریک از عملیات نامبرده در آماده سازی
زمین اصلی برنج
 2مروری بر منابع علمی و رسانه ای پیرامون مباحث نظری آماده سازی زمین
اصلی برنج
 3مقدار عملکرد یا وسعت انجام کار در یک روز توسط تراکتور و تیلر و عوامل
تعیین کننده آن
تعیین زمان ارائه تکالیف واگذاری :روز....................ساعت.....................
برنامه ریزی جهت عملیات :عملیات های کارگاهی مورد نیاز را مشخص و به
اطالع مسئوالن هنرستان برسانید (همانند جدول مرحله کاری تولید نشا).
گام سوم :همانند تمامی مراحل کاری ،کالس (نظری یا عملی) را با یاد
خداوند کریم شروع کنید .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.
گام چهارم :هرچند ارزشیابی در فرایند اجرای فعالیت عملی در قالب چک لیست
انجام می شود اما در پایان مرحله کاری بایستی جمع بندی آن انجام و در فرمت
مربوطه درج گردد .این ارزشیابی یا با جمع بندی نتایج چک لیست های تمام
فعالیت های این مرحله انجام می شود یا اینکه افزون بر آنها یک ارزشیابی نهایی با
چک کردن کار انجام شده یا محصول نهایی صورت می گیرد.
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ارزشیابی مرحله ای آماده سازی زمین اصلی برای نشاکاری

مراحل کار

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

آماده سازی
زمین اصلی برای
نشاکاری

زمین زراعی ،رتیواتور
ماله ،تیلر ،تراکتور
کودهای پایه

نتایج
ممکن

استاندارد (شاخص ها/داوری/نمرده دهی)

باالتر
از حد
انتظار

تعیین ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک،
پخش کودهای پایه (آلی و شیمیایی) انتخاب
و تنظیم ادوات خاک ورزی ،اجرای عملیات
3
شخم اولیه ،اجرای عملیات پارلینگ و تسطیح
و کرت بندی ،تجزیه و تحلیل روش های
به کارگیری شده در آماده سازی زمین اصلی

در حد
انتظار

نمره

تعیین ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک،
پخش کودهای پایه (آلی و شیمیایی) انتخاب
و تنظیم ادوات خاکورزی ،اجرای عملیات 2
شخم اولیه ،اجرای عملیات پارلینگ و تسطیح
و کرتبندی

پایین تر آماده سازی نامناسب زمین اصلی
از حد
انتظار

1

برای تکمیل چک لیست ارزشیابی مربوط به هر فعالیت یا مرحله کاری ،از
شاخص های تعیین شده در ارزشیابی مرحله کاری مربوطه استفاده نمایید .توجه
به این نکته بسیار مهم است که هر چه موارد سنجش در چک لیست ریزتر باشد
ارزشیابی دقیق تر خواهد بود .همچنین برای تعیین سطح نمره ارزشیابی ( 2 ،1و
یا  )3با مشخص شدن درصد موارد درست برای هر مرحله کاری انجام می شود
(کمتر از  60درصد نمره یک ،از  60درصد تا  84درصد نمره دو ،بیش از 84
درصد نمره سه).
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تعيين ویژگی های فيزيكي و
شيميايي خاك

پخش كود دامي و کودهای
پايه

انتخاب و تنظيم ادوات
خاک ورزی اوليه

تعیین زمان خاک ورزی

اجراي عمليات شخم

آبياري مزرعه قبل از نشا كاري

تيلر زدن خاك مزرعه

كرت بندي مزرعه

ماله کشی براي فشرده كردن
خاك كف کرت ها

نام
هنرجو

نتایج شایستگی فنی از  3نمره

نمونه چک لیست ارزشیابی شایستگی های فنی مرحله کاری :آماده سازی زمین اصلی
برای نشاکاری

کوروش
بهروز
پويان
........

چک لیست های تکمیل شده هر مرحله کاری را به عنوان اسناد ارزشیابی نگهداری نمایید.
کاشت نشا
توصیه های کاربردی به هنرجویان قبل از انجام این مرحله کاری:
نشاها پس از کنده شدن باید بالفاصله به زمین اصلی منتقل و نشا شوند.
تعیین فاصله بین نشاها (به صورت دستی در ارقام محلی  20 ×20و ارقام
اصالح شده و هیبرید  25 ×25با ماشین نشاکار برای ارقام محلی و کم محصول
 30 ×15و ارقام پر پنجه  30 ×20تا  ،)30 ×18عمق کاشت ( 2تا  3سانتی متر)،
تعداد نشا در هر کپه ( 2تا  4عدد در ارقام محلی و برای هیبرید  1تا  2عدد)
بیان معایب و مزایای کاشت دستی و مکانیزه با ماشین نشاکار از زبان هنرجو با
هدایت و رهبری گفتگوی کالسی
جهت نشا با ماشین نشاکار بهتر است به صورت شرقی و غربی انجام شود.

راهنمای آموزش مرحله کاری :کاشت نشا
گام اول :گام اول را با پر کردن نمون برگ های همانند مرحله کاری تولید نشا
بردارید (با پر کردن نمون برگ های لیست تجهیزات ،فضا و مواد مورد نیاز) .و به
تأیید برسانید و هماهنگی های الزم را انجام دهید.
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گام دوم :نمون برگ طرح درس روزانه را بر اساس شرایط اقلیمی و واقعیت و
امکانات منطقه برای این مرحله کاری کامل کنید .اجرای تدریس در چهارچوب طرح
درس کلی باشد و هرگونه تغییر بایستی برای فراگیران به روشنی تبیین گردد .شروع
و ادامه کالس برابر طرح درس روزانه باشد .به این ترتیب شایستگی های غیر فنی
مانند ،نظم و انضباط ،وقت شناسی ،برنامه ریزی....به طور عملی آموزش داده می شود.
نمون برگ طرح درس روزانه برای مرحله کاری کاشت نشا که تمام جنبه های محتوایی و
اجرایی با جامعیت و واقع نگری در آن دیده می شود.
مشخصات کلی

موضوع درس :کاشت نشا
نام و نام خانوادگی طراح  :
نام درس:پرورش غالت و گیاهان صنعتی   زمان تدریس :دقیقه
شماره جلسه:
تاریخ تدریس:
پایه تدریس :دوازدهم

هدف کلی درس

ایجاد توانایی در کاشت نشا

اهداف جزئی و رفتاری

1ـ زمان و روش انتقال نشا را تعیین کند2 .ـ روش کاشت را تعیین کند3 .ـ الگو یا آرایش کاشت را تعیین
کند4 .ـ عملیات کاشت به روش دستی و با نشا کار را انجام دهد.

چیدمان کالس یا نوبت بندی در عملیات:
روش تدریس:
همیاری از نوع تیمی و................................... .........
موارد نیاز

پیشتر تهیه و هماهنگی شده است و بهطور خاص هماهنگی برای آماده به کار و تنظیم نشاکار

اقدامات قبل از تدریس تکلیف مروری بر پیش آموخته های مرتبط ،تهیه مواد کمک آموزشی
پرسش های ارزشیابی
تشخیصی

تعریف نشا اهمیت و مزایای نشاکاری

پرسش های انگیزشی
آغازین در هر مبحث

آیا می دانید که حداکثر نیاز آبی برنج در کدام مرحله رشدی است.
آیا می دانید که زمان مصرف علف کش پس رویشی در زراعت برنج نشا شده چه زمانی است؟

ارائه محتوی نظری

موضوعها و ریز عنوانهای این جلسه :ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺑﺮﻧﺞ (ﻓﻨﻮﻟﻮژي) ،اﻧﺘﻘﺎل نشا به زﻣﯿﻦ اﺻﻠﯽ،
روشهای ﮐﺎﺷﺖ ﻧﺸﺎ (دستی ،ماشینی)

ارزشیابی تکوینی

پرسش ها مربوط به محتوی نظری درس در فرایند تدریس :مراحل رشد و نمو برنج ،چگونه
تقسیم بندی می شود؟ چه زمانی و چرا قبل از کندن نشا ،خزانه را آبیاری می کنند؟ چگونه برنج و
سوروف را از یکدیگر تشخیص دادید؟

مقایسه مراحل مختلف رشد و نمو برنج ،آبیاری خزانه ،خارج کردن آب زمین اصلی ،مقایسه بوته برنج
و سوروف و لیست کردن تفاوتها و مشابهتها ،بازدید و ارزیابی زمان نشا کنی ،کندن و دستهبندی
انجام فعالیت های عملی
نشاها ،کاشت نشا به روش دستی ،آماده بکار و تنظیم نشاکار ،نشاکاری مکانیزه ،مصرف علفکش،
آبیاری مزرعه
ارزشیابی فرایندی در
قالب چک لیست

چک لیست فعالیت های نامبرده در ردیف پیشین

بهتراست خالصه درس در هر نوبت به یک کارگروه محول شود.ابتدا توسط سرگروه کارگروه خالصه
جمع بندی و خالصه درس مطالب جلسه مرور شود و تمام اعضای گروه پاسخگوی پرسش های احتمالی باشند.
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واگذاری جمع آوری اطالعات پیرامون :
 1چگونگی عملکرد کشاورزان منطقه در هریک از عملیات نامبرده در این مرحله کاری
 2مروری بر منابع علمی و رسانه ای پیرامون مباحث نظری این مرحله کاری
تعیین تکالیف /پژوهش:
شناسایی و تفکیک بوته برنج از سوروف و سایر باریک برگ های شبیه برنج با
توضیح و تصویر
مناسب ترین زمان کندن نشا از خزانه و انتقال آن به زمین اصلی
مزیت یا ضرورت تخلیه آب مزرعه قبل از نشاکاری
تعیین زمان ارائه تکالیف واگذاری :کارگروه شماره  ....در روز..............
ساعت ............در محل...........
برنامه ریزی جهت عملیات :عملیات های کارگاهی مورد نیاز را مشخص و به
اطالع مسؤالن هنرستان برسانید (همانند جدول مرحله کاری تولید نشا).
گام سوم :همانند تمامی مراحل کاری ،کالس (نظری یا عملی) را با یاد
خداوند کریم شروع کنید .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.
گام چهارم :ارزشیابی ،هرچند ارزشیابی در فرایند اجرای فعالیت عملی در قالب
چک لیست انجام می شود اما در پایان مرحله کاری بایستی جمع بندی آن انجام و
در فرمت مربوطه درج گردد .این ارزشیابی یا با جمع بندی نتایج چک لیست های
تمام فعالیت های این مرحله انجام می شود یا اینکه افزون بر آنها یک ارزشیابی
نهایی با چک کردن کار انجام شده یا محصول نهایی صورت می گیرد.
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ارزشیابی مرحله ای کاشت نشا

مراحل کار

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

کاشت نشا

ماشین نشاکار،
جعبه های نشا ،نشای
برنج ،مزرعه

نتایج
ممکن

استاندارد (شاخص ها/داوری/نمرده دهی)

باالتر
از حد
انتظار

تعیین زمان و روش انتقال نشا ،تعیین روش
کاشت ،تعیین الگوی کاشت ،اجرای عملیات
3
کاشت نشا ،تحلیل دالیل انتخاب روش های
به کار گرفته شده در کاشت نشا

در حد
انتظار

تعیین زمان و روش انتقال نشا ،تعیین روش
کاشت ،تعیین الگوی کاشت ،اجرای عملیات 2
کاشت نشا

پایین تر کاشت نامناسب نشا
از حد
انتظار

نمره

1

برای برای تکمیل چکلیست ارزشیابی مربوط به هر فعالیت یا مرحله کاری ،از
شاخصهای تعیینشده در ارزشیابی مرحله کاری مربوطه استفاده نمایید .توجه
به این نکته بسیار مهم است که هر چه موارد سنجش در چکلیست ریزتر باشد
ارزشیابی دقیقتر خواهد بود .همچنین برای تعیین سطح نمره ارزشیابی ( 2 ،1و یا
 )3با مشخص شدن درصد موارد درست برای هر مرحله کاری انجام میشود (کمتر از
 60درصد نمره یک ،از  60درصد تا  84درصد نمره دو ،بیش از  84درصد نمره سه).
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تعيين روش كاشت

تعيين زمان انتقال نشا

انتقال نشا

تعيين الگوي كاشت
نشا

اجراي عمليات كاشت
نشا

نام هنرجو

نتایج شایستگی فنی از  3نمره

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

کوروش
بهروز
پويان
........

راهنمای آموزش مرحله کاری
نگهداری مزرعه برنج (آبیاری ،تغذیه و کنترل علف های هرز)
گامهای اول :را با پر کردن نمون برگهای همانند مرحله کاری تولید نشا بردارید(با
پر کردن نمون برگهای لیست تجهیزات ،فضا و مواد مورد نیاز) .و به تأیید برسانید و
هماهنگیهای الزم را انجام دهید.
گام دوم :نمون برگ طرح درس روزانه را بر اساس شرایط اقلیمی و واقعیت و
امکانات منطقه برای این مرحله کاری کامل کنید .اجرای تدریس در چهارچوب
طرح درس کلی باشد و هرگونه تغییر بایستی برای فراگیران به روشنی تبیین گردد.
شروع و ادامه کالس برابر طرح درس روزانه باشد .به این ترتیب شایستگی های غیر
فنی مانند ،نظم و انضباط ،وقت شناسی ،برنامه ریزی....به طور عملی آموزش داده
می شود.
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نمون برگ طرح درس روزانه برای مرحله کاری آبیاری و تغذیه مزرعه برنج که تمام جنبه های محتوایی و
اجرایی با جامعیت و واقع نگری در آن دیده می شود.

مشخصات کلی

موضوع درس :آبیاری ،تغذیه و کنترل علف های
نام و نام خانوادگی طراح  :
هرز مزرعه برنج
نام درس:پرورش غالت و گیاهان صنعتی زمان تدریس :دقیقه
شماره جلسه:
تاریخ تدریس:
پایه تدریس :دوازدهم

هدف کلی درس

ایجاد توانایی در آبیاری ،تغذیه و کنترل علف های هرز مزرعه برنج

اهداف جزئی و رفتاری

روش تدریس:
همیاری از نوع تیمی و.........
موارد نیاز

انتظار می رود هنرجو در پایان این درس بتواند1 :ـ نمونه برداری از آب و ارسال آن به آزمایشگاه
2ـ بررسی نتایج آزمایش آب و مقایسه آن با داده های کیفی3 .ـ برنامه آبیاری مزرعه را برای
مراحل مختلف رشدی تدوین کند4 .ـ آب مزرعه را تنظیم و مهار نماید5 .ـ عناصر موردنیاز شالی
را تعیین کند6 .ـ نشانه های کمبود عناصر رایج را تشخیص دهد7 .ـ کود دهی را در شالیزار انجام
دهد8 .ـ علف های هرز مزرعه برنج را شناسایی و جمع آوری کند9 .ـ انواع روش های پیشگیری
از ورود ،گسترش و کنترل علف های هرز شالی را لیست کند 10ـ روش کنترل علف های هرز را
تعیین کند .کنترل علف های هرز را انجام دهد.
چیدمان کالس یا نوبت بندی در عملیات:
...................................
پیشتر تهیه و هماهنگی شده است و بهطور خاص هماهنگی برای نوبتهای آبیاری و تهیه انواع کودها

اقدامات قبل از تدریس

تعیین تکلیف برای مرور پیش آموخته های مرتبط ،تهیه مواد کمک آموزشی...........،

پرسش های ارزشیابی
تشخیصی:

تعریف کود .مناسب ترین زمان مصرف کود...........،

پرسش های انگیزشی
آغازین در هر مبحث

آیا می دانید که حداکثر ارتفاع آب در شالی چه مقدار است؟
آیا می دانید که زمان مصرف کود در شالی به چه عواملی بستگی دارد؟

ارائه محتوی نظری

موضوعها و ریز عنوانهای این جلسه :کیفیت آب آبیاری ،مدیریت مصرف آب در شالی ،نظام آبیاری
برحسب مرحله رشدی برنج ،ﻋﻨﺎﺻﺮ موردنیاز گیاه ﺑﺮﻧﺞ ،ﺑﺮﺧﯽ ﻧﮑات در ﺧﺼﻮص ﻣﺼﺮف ﮐﻮدﻫﺎي
ﻧﯿﺘﺮوژﻧﯽ ،نشانههای کمبود ﻧﯿﺘﺮوژن در ﺑﺮﻧﺞ ،کود پتاس ،نشانههای کمبود فسفر ،کودهای کممصرف

ارزشیابی تکوینی

پرسشها مربوط به محتوی نظری درس در فرایند تدریس :آبیاری شالیزار را میبایستی چگونه
تنظیم کرد .ضرورت مصرف هریک از انواع کودها چیست؟ عالئم ........بیانکننده چه نوع کمبودی در
برنج است؟

انجام فعالیت های عملی

1ـ تهیه نمونه آب آبیاری برای ارسال به آزمایشگاه و بررسی نتایج 2ـ سرکشی و نظارت مستمر مزرعه
از جنبه آب و کود 3ـ لیست کردن موارد مربوط به مدیریت آب در مزرعه 4ـ تنظیم جدول حد آبیاری
با مرحله رشدی 5ـ انجام آبیاری یا تنظیم حد آب 6ـ مشارکت در شناسایی نشانههای کمبود در مزرعه
برنج 7ـ مشارکت در تهیه لیست کودهای موردنیاز با بررسی نتایج آزمایشگاهی و مشاوره با کارشناسان
8ـ مصرف انواع کودهای سرک توصیهشده 9ـ کنترل علفهای هرز مزرعه برنج

ارزشیابی فرایندی در قالب چک لیست فعالیت های نامبرده در ردیف پیشین
چک لیست
بهتراست خالصه درس در هر نوبت به یک کارگروه محول شود.ابتدا توسط سرگروه کارگروه
جمع بندی و خالصه درس
خالصه مطالب جلسه مرور شود و تمام اعضای گروه پاسخگوی پرسش های احتمالی باشند.
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واگذاری جمع آوری اطالعات پیرامون :
 1چگونگی عملکرد کشاورزان منطقه در هریک از عملیات نامبرده در این مرحله کاری
 2مروری بر منابع علمی و رسانه ای پیرامون مباحث نظری این مرحله کاری
تعیین زمان ارائه تکالیف واگذاری :کارگروه شماره ....در روز.................
ساعت .............در محل...........
برنامه ریزی جهت عملیات :عملیات های کارگاهی مورد نیاز را مشخص و به
اطالع مسئوالن هنرستان برسانید (همانند جدول مرحله کاری تولید نشا).
گام سوم :همانند تمامی مراحل کاری ،کالس (نظری یا عملی) را با یاد
خداوند کریم شروع کنید .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.
گام چهارم :هرچند ارزشیابی در فرایند اجرای فعالیت عملی در قالب چک لیست
انجام می شود اما در پایان مرحله کاری بایستی جمع بندی آن انجام و در فرمت
مربوطه درج گردد .این ارزشیابی یا با جمع بندی نتایج چک لیست های تمام
فعالیت های این مرحله انجام می شود یا اینکه افزون بر آنها یک ارزشیابی نهایی با
چک کردن کار انجام شده یا محصول نهایی صورت می گیرد.
ارزشیابی مرحله ای آبیاری و تغذیه مزرعه برنج ،کنترل علف های هرز

مراحل کار

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

نگهداری
مزرعه برنج
مزرعه برنج ،سمپاش
(آبیاری،
انواع کودهای موردنیاز،
تغذیه و
آب آبیاری
کنترل
علف های هرز)

نتایج
ممکن

استاندارد (شاخص ها/داوری/نمرده دهی)

آبیاری شالیزار ،تعیین نوع و مقدار کودهای
سرک ،تعیین زمان و روش کوددهی ،انجام
باالتر از حد
عملیات کوددهی ،شناسایی علفهای هرز مزرعه 3
انتظار
برنج ،اجرای عملیات کنترل علفهای هرز ،تحلیل
استفاده بهینه از آب و تولید پایدار محصول برنج
در حد
انتظار

آبیاری شالیزار ،تعیین نوع و مقدار کودهای سرک،
تعیین زمان و روش کوددهی ،انجام عملیات
2
کوددهی ،شناسایی علفهای هرز مزرعه برنج،
اجرای عملیات کنترل علفهای هرز

پایین تر از نگهداری نامناسب مزرعه برنج
حد انتظار
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برای تکمیل چکلیست ارزشیابی مربوط به هر فعالیت یا مرحله کاری ،از شاخصهای
تعیینشده در ارزشیابی مرحله کاری مربوطه استفاده نمایید .توجه به این نکته بسیار
مهم است که هر چه موارد سنجش در چکلیست ریزتر باشد ارزشیابی دقیقتر
خواهد بود .همچنین برای تعیین سطح نمره ارزشیابی ( 2 ،1و یا  )3با مشخص شدن
درصد موارد درست برای هر مرحله کاری انجام میشود (کمتر از  60درصد نمره
یک ،از  60درصد تا  84درصد نمره دو ،بیش از  84درصد نمره سه).

تعيين زمان آبياري

عمليات آبياري بعد از نشا
كاري

مديريت آبیاری های
بعدي

تعيين نوع و مقدار
كودهاي سرك

تعيين زمان كود  دهي
سرك

تعيين روش كود دهي سرك

انجام عمليات
كود  دهي

پایش و شناسايي نوع
علف های هرز مزرعه

روش كنترل علف های هرز

اجراي عمليات كنترل
علف های هرز

نام هنرجو

نتایج شایستگی فنی از  3نمره

نمونه چک لیست ارزشیابی شایستگی های فنی مرحله کاری :نگهداری مزرعه برنج

کوروش
بهروز
پويان
........

راهنمای آموزش مرحله کاری
کنترل آفات و بیماری های مزرعه برنج
برای انجام توصیه های الزم به هنرجویان در خصوص پایش مزرعه برای کنترل
آفات و بیماری ها به بخش کنترل آفات و بیماری های گندم مراجعه شود.
گامهای اول :را با پر کردن نمون برگهای همانند مرحله کاری تولید نشا بردارید (با
پر کردن نمون برگهای لیست تجهیزات ،فضا و مواد مورد نیاز) .و به تأیید برسانید و
هماهنگیهای الزم را انجام دهید.
گام دوم :نمون برگ طرح درس روزانه را بر اساس شرایط اقلیمی و واقعیت و
امکانات منطقه برای این مرحله کاری کامل کنید .اجرای تدریس در چهارچوب
طرح درس کلی باشد و هرگونه تغییر بایستی برای فراگیران به روشنی تبیین گردد.
شروع و ادامه کالس 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 برای مرحله کاری ﮐﻨﺘﺮل آﻓﺎت و بیماری های ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺮﻧﺞ که تمام جنبه های
محتوایی و اجرایی با جامعیت و واقع نگری در آن دیده می شود.
مشخصات کلی

موضوع درس :ﮐﻨﺘﺮل علف های ﻫﺮز،آﻓﺎت و
نام و نام خانوادگی طراح  :
بیماری های ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺮﻧﺞ
نام درس:پرورش غالت و گیاهان صنعتی       زمان تدریس :دقیقه
شماره جلسه:
تاریخ تدریس:
پایه تدریس :دوازدهم

هدف کلی درس

ایجاد توانایی در کنترل آﻓﺎت و بیماری های ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺮﻧﺞ:

اهداف جزئی و رفتاری

انتظار میرود هنرجو در پایان این درس بتواند1 :ـ انواع آفات رایج در شالی منطقه خود را جمعآوری،
آمادهسازی یا اتاله و شناسایی نماید2 .ـ انواع روشهای پیشگیری از ورود ،گسترش و کنترل آفات
شالی را لیست کند3 .ـ به روشهای مختلف و متناسب با شرایط آفات شالی را مدیریت یا کنترل
نماید4 .ـ عالئم انواع بیماریهای رایج در شالی منطقه خود را جمعآوری ،خشک و شناسایی نماید.
 5ـ انواع روشهای پیشگیری از ورود ،گسترش و کنترل عوامل بیماریزای شالی را لیست کند6 .ـ به
روشهای مختلف و متناسب با شرایط بیماریهای رایج برنج را مدیریت یا کنترل نماید.

چیدمان کالس یا نوبت بندی در عملیات:
روش تدریس:
همیاری از نوع تیمی و................................... .........
موارد نیاز

پیش تر تهیه و هماهنگی شده است و به طور خاص هماهنگی برای استمرار نوبت و تنظیم آبیاری،
تهیه انواع سموم ،واسنجی......

اقدامات قبل از تدریس تعیین تکلیف برای مرور پیش آموخته های مرتبط ،تهیه مواد کمک آموزشی...........،
پرسش های ارزشیابی
تشخیصی:

تعریف سم ،واسنجی ،مناسب ترین زمان سم پاشی ،کنترل بیولوژیکی...........

پرسش های انگیزشی
آغازین در هر مبحث

آیا می دانید مصرف خودسرانه سموم چه عوارضی دارد؟
آیا می دانید خرید ،نگهداری و مصرف سموم در کشاورزی نیاز به مجوز دارد؟
آیا می دانید که بیشترین خسارت در منطقه شما مربوط به کدام عامل است؟

ارائه محتوی نظری

انواع آفات برنج و روش های کنترل آنها (ﮐﺮم ﺳﺎﻗﻪ ﺧﻮار ﺑﺮﻧﺞ ،ﮐﺮم برگ خوار ،ﮐﺮم ﺷﺐﭘﺮه تک
نقطه ای ،ﻣﻮش و )...انواع بیماری های برنج و روش های کنترل آنها (ﺑﯿﻤﺎري ﺑﻼﺳﺖ ،ﺑﯿﻤﺎري ﺷﯿﺖ
ﺑﻼﯾﺖ ،ﺑﯿﻤﺎري ژﯾﺒﺮﻻ،

ارزشیابی تکوینی

پرسش ها مربوط به محتوی نظری درس در فرایند تدریس :آفات شالیزار را می بایستی چگونه
کنترل کرد؟ در کاربرد سموم چه مالحظاتی ضروری است؟ عالئم ........بیان کننده چه نوع بیماری
در برنج است؟ روش خسارت زنی آفت..................چگونه است.

انجام فعالیت های عملی

1ـ جمع آوری ،آماده سازی یا اتاله ،شناسایی و نگهداری انواع آفات رایج در شالی منطقه 2ـ   جمع آوری،
خشک ،شناسایی و نگهداری عالئم انواع بیماری های رایج در شالی منطقه3.ـ    پیشگیری و کنترل
آفات به روش های متناسب شرایط منطقه و آفت4 .ـ پیشگیری و کنترل عوامل بیماری زای شالی
به روش های متناسب شرایط منطقه و آفت.

ارزشیابی فرایندی

هریک از فعالیت های نامبرده در ردیف باال در قالب چک لیست تدوین و ارزشیابی در ضمن انجام
فعالیت (فرایندی) انجام می شود.

جمع بندی و خالصه درس بهتراست خالصه درس در هر نوبت به یک کارگروه محول شود.ابتدا توسط سرگروه کارگروه خالصه
مطالب جلسه مرور شود و تمام اعضای گروه پاسخگوی پرسش های احتمالی باشند.
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واگذاری جمع آوری اطالعات پیرامون :
1ـ چگونگی عملکرد کشاورزان منطقه در هریک از عملیات نامبرده در این مرحله کاری
2ـ مروری بر منابع علمی و رسانه ای پیرامون مباحث نظری این مرحله کاری
تعیین زمان ارائه تکالیف واگذاری :کارگروه شماره ....در روز................
ساعت...............در محل...........
برنامه ریزی جهت عملیات :عملیات های کارگاهی مورد نیاز را مشخص و به
اطالع مسئوالن هنرستان برسانید (همانند جدول مرحله کاری تولید نشا).
گام سوم :همانند تمامی مراحل کاری ،کالس (نظری یا عملی) را با یاد
خداوند کریم شروع کنید .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.
گام چهارم :هرچند ارزشیابی در فرایند اجرای فعالیت عملی در قالب چک لیست
انجام می شود اما در پایان مرحله کاری بایستی جمع بندی آن انجام و در فرمت
مربوطه درج گردد .این ارزشیابی یا با جمع بندی نتایج چک لیست های تمام
فعالیت های این مرحله انجام می شود یا اینکه افزون بر آنها یک ارزشیابی نهایی با
چک کردن کار انجام شده یا محصول نهایی صورت می گیرد.
ارزشیابی مرحله ای کنترل آفات و بیماری های مزرعه برنج
مراحل کار

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

مزرعه برنج ،سمپاش،
جعبه کلکسیون آفات و
کنترل
بیماری ها ،تله های فرمونی،
آفات و
بیماری های کارت تریکوگراما ،سموم
کنترل کننده آفات و
مزرعه برنج
بیماری ها

نتایج
ممکن

استاندارد (شاخص ها/داوری/نمرده دهی)

نمره

شناسایی آفات و بیماریهای مزرعه برنج،
پایش مزرعه برنج ،تعیین زمان و روش کنترل
باالتر از حد آفات و بیماریهای برنج ،اجرای عملیات
3
کنترل آفات و بیماریهای مزرعه برنج ،تحلیل
انتظار
روشهای برتر کنترل آفات و بیماریهای
مزرعه برنج برای تولید غذای سالم
در حد
انتظار
پایین تر از
حد انتظار

شناسایی آفات و بیماری های مزرعه برنج،
پایش مزرعه برنج ،تعیین زمان و روش کنترل
2
آفات و بیماری های برنج ،اجرای عملیات
کنترل آفات و بیماری های مزرعه برنج
کنترل نامناسب آفات و بیماری های مزرعه
برنج

1

67

برای تکمیل چک لیست ارزشیابی مربوط به هر فعالیت یا مرحله کاری ،از
شاخص های تعیین شده در ارزشیابی مرحله کاری مربوطه استفاده نمایید .توجه
به این نکته بسیار مهم است که هر چه موارد سنجش در چک لیست ریزتر باشد
ارزشیابی دقیق تر خواهد بود .همچنین برای تعیین سطح نمره ارزشیابی ( 2 ،1و
یا  )3با مشخص شدن درصد موارد درست برای هر مرحله کاری انجام می شود
(کمتر از  60درصد نمره یک ،از  60درصد تا  84درصد نمره دو ،بیش از 84
درصد نمره سه).

پايش و شناسایی آفات
مزرعه در مراحل مختلف
رشد

تعيين زمان كنترل آفات

تعيين روش كنترل آفات
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اجراي عمليات كنترل
آفات

........

پايش و شناسایی
بیماریهای مزرعه در
مراحل مختلف رشد

پويان

تعيين زمان كنترل
بيماري

بهروز

تعيين روش كنترل
بيماري

کوروش

اجراي عمليات كنترل
بيماري

نام هنرجو

نتایج شایستگی فنی از  3نمره

نمونه چک لیست ارزشیابی شایستگی های فنی مرحله کاری :کنترل آفات و
بیماری های مزرعه برنج

فصل اول :پرورش غالت

ارزشیابی شایستگی پرورش برنج
شرح کار:
1ـ توليد نشا 2ـ آماده سازي زمين اصلي 3ـ انجام عمليات كاشت نشا 4ـ انجام عمليات آبياري   5ـ كوددهي 6ـ كنترل علف هاي
هرز 7ـ كنترل آفات   8ـ كنترل بيماري ها
استاندارد عملکرد:
در مساحت معيني تعداد كافي نشا توليد نمايند و بتوانند آماده سازی اوليه بستر کاشت برنج در مساحت  2هکتار برای  4گروه     4نفره
را انجام دهند و پس از نشا كاري و استقرار گياهچه ها مراقبت هاي الزم تا زمان برداشت را انجام دهند.
شاخص ها:
1ـ انتخاب رقم ،تعيين نوع خزانه ،تعيين مقدار بذر مصرفي براي خزانه ،آمادهسازی بذر ،كاشت در خزانه ،مراقبت از نشا در خزانه
2ـ تعيين ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي خاك در مشاوره با كارشناسان ،پخش كود دامي و كود هاي پايه احتمالي ،انتخاب و تنظيم
ادوات خاك ورزي اوليه ،اجراي عمليات شخم ،آبياري مزرعه قبل از نشا كاري ،تيلر زدن خاك مزرعه ،كرت بندي مزرعه ،ماله كشي
براي فشرده كردن خاك كف كرت ها
3ـ تعيين روش كاشت ،تعيين زمان و روش انتقال نشا تعيين الگوي كاشت نشا ،اجراي عمليات كاشت نشا
4ـ تعيين زمان آبياري ،انجام عمليات آبياري بعد از نشا كاري ،مديريت آبياري هاي بعدي
5ـ تعيين نوع و مقدار كودهاي سرك ،تعيين زمان و روش كوددهي سرك ،انجام عمليات كوددهي
6ـ شناسايي نوع علف هاي هرز مزرعه ،انتخاب روش كنترل علف هاي هرز ،اجراي عمليات كنترل علف هاي هرز
7ـ پايش نوع آفت مزرعه در مراحل مختلف رشد ،تعيين روش و زمان كنترل آفات ،اجراي عمليات كنترل آفات
8ـ پايش مزرعه براي كنترل بيماري خاص در مراحل مختلف رشد ،تشخيص نوع بيماري ،تعيين زمان و روش كنترل بيماري،
اجراي عمليات كنترل بيماري
شرایط انجام کار:
 2هکتار زمین زراعی براي  16نفر
ابزار و تجهیزات:
تراكتور از انواع رايج در كشور (حداقل  75اسب بخار)ـ تيلرـ ادوات شخم ـ ماشين هاي خاك ورزي ،ماشين هاي كاشت نشا ،بذر برنج
(شلتوك) ،مواد و ملزومات مصرفي (قارچ كش ،بشكه ـ خاك رس ـ نمك و).....ـ ماشين هاي سمپاش ـ وسايل و تجهيزات آبياري ـ
كودهاي معدني و آلي ـ ماله سنتي يا مكانيزه ـ پالستيك ـ خزانه
معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف
1

توليد و كاشت نشا

2

آماده سازی زمين اصلي

3

کاشت نشا
آبياري و كود دهي برنج ،کنترل علف های هرز

4

کنترل آفات و بیماری هاي برنج

شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و
نگرش :با استفاده از لوازم ایمنی کار و رعایت نکات زیست محیطی و با در
نظر گرفتن استفاده بهینه از منابع به ویژه آب نشا برنج را تولید کرده و در زمین
اصلی کشت و پرورش دهید.
میانگین نمرات

حداقل نمره قبولی از 3

نمره هنرجو

2
1
2
2
1
2

*

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،می باشد.
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پرورش ذرت دانه ای

توجه

توصیه میشود در مناطقی که امکان کاشت ذرت دانهای و غله دیگری مانند گندم
وجود دارد هماهنگی با هنرآموز کتاب پرورش و تولید گیاهان علوفهای برای
انتخاب و کشت ذرت دانهای یا سیلویی صورت گیرد تا از این دو واحد یادگیری
یک مورد انجام شود و بتوان تعداد گیاهان زراعی بیشتری را آموزش داد.

ذرت دانه ای
هرچند ذرت ولی در بین محصوالت زراعی ازنظر سطح زیر کشت ،پس از گندم
و برنج رتبه سوم و ازنظر عملکرد تولید ،رتبه اول را دارا است .با توجه به اهمیت
ذرت در تغذیه انسانی و حیوانی ،کشت نوع دانه ای و علوفه ای آن گسترش یافته
است .این فراورده زراعی ارزشمند ،افزون باآنکه حدود  70درصد از خوراک طیور
را فراهم می کند ،دانه ای سودمند برای تولید روغن خوراکی ،نشاسته و گلوکز و
چند فرآورده دیگر است .همان گونه که می دانید کشور ما در منطقه خشک و
نیمه خشک قرارگرفته است .بدین جهت همیشه آب برای مردم کشور ما مقدس
و مورد احترام بوده است .واژه های آبادی از آب و بیابان از بی آبی گرفته شده اند.
ذرت از لحاظ کارایی مصرف آب بیشترین حساسیت را به تنشهای محیطی نشان
میدهد ،اما در شرایط مناسب و دوره زمانی معین در مقایسه با سایر غالت بیشترین
راندمان تولید را دارد .بنابراین استفاده از روشهای نوین کشت این گیاه برای استفاده
بهینه از نهادهها بهویژه آبوخاک برای رسیدن به تولید پایدار بسیار اهمیت دارد.
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خالصه اصول حاکم بر الگوی کشت پیشنهادی تا افق ( 1405معاونت امور زراعی
وزارت جهاد کشاورزی تیرماه )97
ذرت دانه ای:



افزایش سطح از  157هزار هکتار به  183هزار هکتار تا پایان برنامه ششم و به  192هزار هکتار در

افق  1405خواهد رسید.
  35هزار هکتار افزایش سطح تا پایان برنامه ششم در استان های خوزستان  11هزار هکتار ،ایالم 10
هزار هکتار ،آذربایجان غربی  4هزار هکتار ،اردبیل  5هزار هکتار و کرمانشاه  5هزار هکتار محقق
خواهد شد.
  9هزار هکتار کاهش سطح در استان های جنوب کرمان  4هزار هکتار و فارس  5هزار هکتار اتفاق
خواهد افتاد.
 تولید از  1158هزار تن در سال پایه به  1500هزار تن تا پایان برنامه ششم و  1648هزار تن تا افق
 1405خواهد رسید.
 عملکرد از  7/4تن در سال پایه به  8/2تن در هکتار در پایان برنامه ششم و  8/58تن در هکتار تا
افق  1405خواهد رسید.
 میزان تقاضای ذرت دانه ای از  7/3میلیون تن در سال پایه (میانگین سال های  91 ،90و  )92به 7/8
میلیون تن در پایان برنامه ششم و به  8/2میلیون تن تا افق  1405خواهد رسید که  1/5میلیون تن
آن تا پایان برنامه ششم و حدود    1/7میلیون تن آن تا افق  1405در داخل تولید و مابقی از طریق
واردات تأمین می گردد.

تغییرات سطح ذرت دانه ای:
 افزایش سطح در استان های خوزستان و ایالم تا پایان برنامه ششم در راستای اجرای طرح  550هزار
هکتاری مقام معظم رهبری در این دو استان بوده است .دلیل افزایش سطح در استان های آذربایجان
غربی ،کرمانشاه و اردبیل دسترسی به منابع آب های مرزی است .از دالیل عمده کاهش سطح ذرت
در استان های جنوب کرمان و فارس می توان به کاهش شدید منابع آب های زیرزمینی اشاره نمود.
جدول سطح ،تولید و عملکرد تا افق  1405واحد :هزار هکتارـ هزار تن ـ کیلوگرم/هکتار
عنوان سال پایه 1405 1404 1403 1402 1401 1400 1399 1398 1397
ذرت
دانه ای

سطح

157

165

تولید

1158

1648 1615 1600 1570 1535 1500 1416 1334 1254

عملکرد

7376

8583 8500 8502 8396 8297 8186 7989 7790 7600

171

177

183

185

187

188

190

192
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راهنمای آموزش مرحله کاری  :آمادهسازی بستر کاشت
ذرت دانهای
گام اول :مرحله کاری را به دقت مطالعه کرده و بر اساس آن ،جدول هایی همانند
زیر طراحی و تکمیل کرده و هماهنگی الزم برای تهیه به موقع آنها به عمل آورید.
لیست ابزار ،وسایل ،تجهیزات و ماشینهای موردنیاز برای مرحله کاری آمادهسازی بستر
کاشت ذرت دانهای
نام وسیله/
ردیف
ابزار /ماشین

بیل

انواع رایج به تعداد
فراگیران
در
منطقه

انواع
ماشین های
نرم کننده
خاک

انواع رایج
در
منطقه

از هر نوع
حداقل 1
دستگاه

تراکتور

انواع رایج حداقل
1
منطقه
با توان دستگاه
مناسب

انواع
ماشین های
هموار کننده
خاک

انواع رایج
در
منطقه

حداقل 1
دستگاه

گاوآهن

متناسب با حداقل
1
تراکتور
و شرایط دستگاه
خاک

جعبه ابزار

مکانیک
عمومی

یک سری
کامل

کود
پخش کن

دامی و
شیمیایی

از هر
نوع
حداقل
1
دستگاه

جعبه
کمک های
اولیه

کامل

حداقل
یک
بسته سیار

.....

.....

.....

.....

.....

1

2

3

4

.....

نام وسیله
ردیف
/ابزار /ماشین

مشخصات

تعداد

مشخصات

تعداد

.....

.....

در تاریخ ...../..../....هماهنگیهای الزم انجام شد تا عملیات در تاریخ ...../...../......انجام شود.
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لیست انواع فضاهای موردنیاز برای مرحله کاری آماده سازی بستر کاشت ذرت دانه ای
ردیف نوع فضای موردنیاز

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

تا برداشت
محصول

تأمین و نگهداری به ابعادی متناسب با وسعت کار
واحد آموزشی
مواد ضروری

نامحدود

سرویس و نگهداری به ابعادی متناسب با گستره
محل نگهداری
فعالیت و مقدار تجهیزات واحد
ماشین ها و
ماشین ها و تجهیزات
آموزشی
تجهیزات

نامحدود

زمین زراعی

1

انبار نگهداری مواد

2
3

.....

.....

هدف (منظور)

ویژگی ها(امکانات ،وسعت )..مدت موردنیاز

آماده سازی زمین

.....

.....

.....

در تاریخ ...../..../....هماهنگیهای الزم انجام شد تا عملیات در تاریخ ...../...../......انجام شود.
لیست انواع مواد موردنیاز برای مرحله آماده سازی بستر کاشت ذرت دانه ای
ردیف
1

2

3
4
.....

نوع ماده
آب زراعی

هدف (منظور)

مقدار

مشخصات

گاو رو کردن مزرعه به مقدار و مدت مشخص برحسب وسعت و شرایط
رطوبتی مزرعه و مقطع زمانی

انواع سموم
کنترل عوامل زیان آور مورد تائید سازمان حفظ نوع و مقدار طبق لیست
1
قبل از کاشت
علف کش و
نباتات کشور و مورد توصیه پیوستی
آفت کش قبل از
کارشناسان گیاهپزشکی
کاشت
منطقه یا واحد آموزشی
کودهای
شیمیایی پایه

مصرف در خاک قبل
یا هم زمان با کاشت

طبق لیست پیوست

کود دامی

مصرف در فرایند
خاک ورزی

عمل آوری شده

........تن....مترمکعب

.....

.....

.....

.....

2

طبق لیست پیوست

در تاریخ ...../..../....هماهنگیهای الزم انجام شد تا عملیات در تاریخ ...../...../......انجام شود.
1ـ این لیست بایستی توسط شما هنرآموز عزیز با مشورت متخصصین گیاه پزشکی به موقع تنظیم و ارائه گردد.
2ـ این لیست بایستی توسط شما هنرآموز عزیز با مشورت متخصصین خاک و تغذیه گیاهی به موقع تنظیم
و ارائه گردد.
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گام دوم :نمون برگ طرح درس روزانه را بر اساس شرایط اقلیمی و واقعیت و امکانات
منطقه برای این مرحله کاری کامل کنید .اجرای تدریس روزانه در چهارچوب طرح
درس کلی باشد و هرگونه تغییر بایستی برای فراگیران به روشنی تبیین گردد.
شروع و ادامه کالس برابر طرح درس روزانه باشد .به این ترتیب شایستگی های غیر
فنی و فنی به طور عملی آموزش داده می شود.
نمون برگ طرح درس روزانه برای مرحله کاری آماده سازی بستر کاشت ذرت دانه ای که تمام جنبه های
محتوایی و اجرایی با جامعیت و واقع نگری در آن دیده می شود.
مشخصات کلی

موضوع درس :آمادهسازی بستر کاشت ذرت دانهای
نام و نام خانوادگی طراح  :
نام درس:پرورش غالت و گیاهان صنعتی    زمان تدریس :دقیقه
تاریخ تدریس :شماره جلسه:
پایه تدریس :دوازدهم

هدف کلی درس

ایجاد توانایی در آماده سازی بستر کاشت ذرت دانه ای

اهداف جزئی و
رفتاری

انتظار می رود هنرجو در پایان این درس بتواند1:ـ ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک را تعیین
کند2 .ـ زمین را قبل از شخم در صورت لزوم آبیاری نماید3.ـ در صورت نیاز،کود دامی را به موقع
در سطح زمین توزیع نماید4 .ـ انتخاب و تنظیم ماشین های خاکورزی را انجام دهد5 .ـ زمین را
شخم بزند6 .ـ بستر را نرم نمایید7 .ـ بستر کاشت را هموار نماید8 .ـ برحسب شرایط کودهای پایه
به زمین افزوده و زیرخاک نماید9 .ـ علف کش پیش کاشت را در زمین پخش کند10 .ـ ماشین های
مورداستفاده را سرویس کرده ،تحویل دهد11 .ـ گزارش عملکرد تهیه و ارائه دهد.

روش تدریس:
همیاری از نوع تیمی
و.........

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

موارد نیا ز

پیشتر تهیه و هماهنگی شده است و بهطور خاص هماهنگی برای تعیین محل زمین ،گروهبندیها،
تحویل ماشینها و ادوات....

اقدامات قبل از
تدریس

تعیین تکلیف برای مرور پیش آموخته های مرتبط ،با تهیه بستر و آماده کردن مواد کمک آموزشی
(نمونه ،عکس ،فیلم...........،

پرسش های ارزشیابی مفهوم خاک ورزی ،هدف خاک ورزی ،روش های خاک ورزی.....
تشخیصی:
پرسش های انگیزشی آیا می دانید در ایران چه مقدار ذرت دانه ای کشت می شود؟
آغازین در هر مبحث آیا می دانید خاک ورزی نادرست باعث تخریب و فرسایش خاک می شود؟
آیا می دانید بدون خاک ورزی هم می شود زراعت نمود؟
........
ارائه محتوی نظری
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موضوع ها و ریز عنوان های این جلسه :اﻫﻤﯿﺖ ﮐﺸﺖ ذرت دانه ای ،ویژگی ها ﮔﯿﺎه ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ذرت،
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ذرت دانه ای (دﻣﺎ یا درﺟﻪ ﺣﺮارت ،رﻃﻮﺑﺖ ،ﻧﻮر ،ﺧﺎك ،سایر عوامل)،
آماده سازی ﺑﺴﺘﺮ ﮐﺎﺷﺖ ذرت دانه ای(با مروری بر پیش آموخته ها)

فصل اول :پرورش غالت
ارزشیابی تکوینی

پرسش ها مربوط به محتوی نظری درس در فرایند تدریس:
اهمیت ذرت دانه ای ،ویژگی های گیاه شناسی........،

انجام فعالیت های
عملی

1ـ تهیه نقشه پراکنش محل های مناسب کاشت ذرت دانه ای در کشور2 ،ـ آماده به کار کردن
ماشین های خاک ورز 3ـ آبیاری قبل از شخم 4ـ توزیع کودهای آلی در صورت توصیه 5ـ اجرای شخم
6ـ نرم کردن خاک در صورت نیاز 7ـ تسطیح مزرعه 9ـ کودپاشی در صورت مجهز نبودن کارنده به
کودکار 10ـپخش علف کش پیش کاشت11 .ـ سرویس ماشین های خاک ورز 12ـ ارائه گزارش کار
با تصویر و فیلم

ارزشیابی فرایندی

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

جمع بندی و خالصه
درس

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

واگذاری جمع آوری اطالعات پیرامون :
 1چگونگی عملکرد کشاورزان منطقه در هریک از فعالیت های نامبرده در این
مرحله کاری
 2مروری بر منابع علمی و رسانه ای پیرامون مباحث نظری این مرحله کاری
 3به روز کردن آمار و اطالعات ارائه شده در این مرحله کاری
تعیین زمان ارائه تکالیف واگذاری :کارگروه ......در روز.........ساعت.........در
محل...........
برنامه ریزی جهت عملیات :در جدولی همانند جدول زیر عملیات های کارگاهی
مورد نیاز را مشخص و به اطالع مسئوالن هنرستان برسانید.
نام عملیات

نام کارگروه

محل عملیات

زمان عملیات

تعیین ویژگی های خاک
شخم اولیه
شخم ثانویه
تسطیح زمین
.......
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گام سوم :همانند تمامی مراحل کاری ،کالس (نظری یا عملی) را با یاد خداوند کریم
شروع کنید .رویکردهای فرهنگی و تقویت باورهای دینی و ملی و شایستگیهای غیر فنی
یا اخالق مدارانه را همانند و حتی مهمتر از شایستگیهای فنی ،موردتوجه قرار دهید.
گام چهارم :ارزشیابی ،هرچند ارزشیابی در فرایند اجرای فعالیت عملی در قالب
چک لیست انجام می شود اما در پایان هر مرحله کاری بایستی جمع بندی آن انجام
و در فرمت مربوطه درج گردد .این ارزشیابی یا با جمع بندی نتایج چک لیست های
تمام فعالیت های این مرحله انجام می شود یا اینکه افزون بر آنها ،یک ارزشیابی
نهایی با چک کردن کار انجام شده یا محصول نهایی صورت می گیرد.
ارزشیابی مرحله ای آماده سازی بستر کاشت ذرت دانه ای

مراحل کار

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

آماده سازی
بستر کاشت

زمین زراعی ،تراکتور،
گاوآهن ،دیسک ،لولر،
کودپاش ،سم پاش،
کودهای پایه،
علف کش ها پیش کاشت

نتایج
ممکن

استاندارد (شاخص ها/داوری/نمرده دهی)

نمره

تعیین ویژگیهای خاک ،انتخاب ادوات خاکورزی
اولیه ،تنظیم ادوات و اجرای شخم ،انتخاب و
باالتر از تنظیم ماشینهای خاکورزی ثانویه ،انتخاب و
3
حد انتظار پخش علفکشهای پیشکاشت در زمین زراعی،
نرمکردن خاک و تسطیح زمین زراعی ،تحلیل
اهمیت استفاده از خاکورزی حفاظتی
در حد
انتظار

تعیین ویژگیهای خاک ،انتخاب ادوات خاکورزی
اولیه ،تنظیم ادوات و اجرای شخم ،انتخاب و
تنظیم ماشینهای خاکورزی ثانویه ،انتخاب و 2
پخش علفکشهای پیش کاشت در زمین زراعی،
نرمکردن خاک و تسطیح زمین زراعی

پایین تر از عملیات خاک ورزی نامناسب
حد انتظار

1

برای تکمیل چکلیست ارزشیابی و تعیین نمره ( 2 ،1یا  )3مربوط به مرحله کاری،
از شاخصهای تعیینشده در ارزشیابی مرحله کاری مربوطه(جدول ارزشیابی مرحله
آماده سازی بستر کاشت) استفاده نمایید .توجه به این نکته بسیار مهم است که هر
چه موارد سنجش در چکلیست ریزتر باشد ارزشیابی دقیقتر خواهد بود .همچنین
برای تعیین سطح نمره ارزشیابی ( 2 ،1و یا  )3با مشخص شدن درصد درستی انجام
کار (مندرج در چل لیست) برای هر مرحله کاری انجام میشود (کمتر از  60درصد
نمره یک ،از  60درصد تا  84درصد نمره دو ،بیش از  84درصد نمره سه).
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تعيين ویژگی های خاك

پخش كود دامي و
کودهای پايه موردنیاز

انتخاب علف کش خاک
کاربرد

پخش علف کش های
خاك كاربرد

انتخاب و تنظيم ادوات
خاک ورزی اوليه

اجراي عمليات شخم
اوليه

انتخاب و تنظيم ادوات
خاک ورزی ثانويه

اجراي عمليات
خاک ورزی ثانويه

نام
هنرجو

نتایج شایستگی فنی از  3نمره

نمونه چک لیست ارزشیابی شایستگی های فنی مرحله کاری :آماده سازی بستر کاشت
ذرت دانه ای

کوروش
بهروز
پويان
........

راهنمای آموزش مرحله کاری :کاشت ذرت دانه ای
گام های اول :را با پر کردن نمون برگ های همانند مرحله کاری آماده سازی بستر
کاشت ذرت (با پر کردن نمون برگ های لیست تجهیزات ،فضا و مواد مورد نیاز) .و
به تأیید برسانید و هماهنگی های الزم را انجام دهید.
گام دوم :نمون برگ طرح درس روزانه را بر اساس شرایط اقلیمی و واقعیت
و امکانات منطقه برای این مرحله کاری کامل کنید .اجرای تدریس روزانه در
چهارچوب طرح درس کلی باشد و هرگونه تغییر بایستی برای فراگیران به روشنی
تبیین گردد .شروع و ادامه کالس 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 برای مرحله کاری کاشت ذرت دانه ای که تمام جنبه های محتوایی و اجرایی با
جامعیت و واقع نگری در آن دیده می شود.
مشخصات کلی

موضوع درس :کاشت ذرت دانه ای
نام و نام خانوادگی طراح  :
نام درس:پرورش غالت و گیاهان صنعتی    زمان تدریس :دقیقه
شماره جلسه:
تاریخ تدریس:
پایه تدریس :دوازدهم

هدف کلی درس

ایجاد توانایی کاشت ذرت دانه ای

اهداف جزئی و رفتاری انتظار میرود هنرجو در پایان این درس بتواند1 :ـ با مشاهده بوته ذرت در هر مرحله
(زنده ،خشکشده یا تصویر) مرحله رشدی آن را تعیین کند 2ـ جدول تناوب زراعی ذرت
دانهای را بهدرستی تنظیم نماید 3ـ رقم مناسب را انتخاب کند 4ـ مقدار بذر موردنیاز را
محاسبه کند 5ـ آرایش بوته را تعیین و ترسیم کند 6ـ تاریخ کاشت را تعیین کند7ـ عمق
کاشت را تعیین کند  8ـ انواع روشهای کاشت را ترسیم کند یا تصویر آن را نمایش دهد.
9ـ    روش مناسب کاشت را در منطقه خود را تعیین کند 10ـ ماشین کاشت را آماده بکار
نماید 11ـ ماشین کاشت را برای کاشت دقیق کود و بذر ،تنظیم نماید12 .ـ کاشت را انجام
دهد13 .ـ ماشین را پس از اتمام کاشت سرویس و نگهداری نماید.
روش تدریس:
همیاری از نوع تیمی
و.........
موارد نیاز

چیدمان کالس یا نوبت بندی در عملیات:
...................................
پیش تر تهیه و هماهنگی شده است و به طور خاص هماهنگی برای خرید بذر و کود،
نوبت بندی ها ،تحویل ماشین کاشت ،آماده بکار کردن و تنظیمات

اقدامات قبل از تدریس تعیین تکلیف برای مرور پیش آموختههای مرتبط ،با کاشت و آمادهکردن مواد کمکآموزشی
(نمونه ،عکس ،فیلم...........،
پرسش های ارزشیابی
تشخیصی:

مفهوم کاشت ،ضرورت کاشت در عمق مناسب ،روش های کاشت ،تراکم مطلوب.....

پرسش های انگیزشی آیا می دانید بهترین روش کاشت ذرت دانه ای کدام است؟ و چرا؟
آغازین در هر مبحث آیا می دانید تراکم چگونه بر عملکرد تأثیر می گذارد؟
آیا می دانید رقم ذرت دانه ای مناسب برای منطقه شما بایستی چه ویژگی هایی داشته
باشد؟ و چرا؟
........
ارائه محتوی نظری
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موضوع ها و ریز عنوان های این جلسه :ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ ذرت دانه ای ،گروه های رﺳﯿﺪﮔﯽ
ذرت ،ﺗﻨﺎوب زراعی ذرت ،تراکم بوته ،عمق کاشت ذرت ،تاریخ کاشت ،روش های کاشت
ذرت(ﺟﻮي و ﭘﺸﺘﻪ ،ﮐﺎﺷﺖ در ﺑﻘﺎﯾﺎ ،ﮐﺎﺷﺖ در ﮐﻒ ﺟﻮی ،ﮐﺎﺷﺖ دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ردﯾﻒ
روي ﭘﺸﺘه ،ﮐﺎﺷﺖ روي زﻣﯿﻦ مسطح ،ﮐﺸﺖ ﻧﺸﺎﯾﯽ ،ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط) ﮐﺎﺷﺖ ذرت ﺑﺎ
ﺑﺬرﮐﺎرﭘﻨﻮﻣﺎﺗﯿﮏ....
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ارزشیابی تکوینی

پرسش ها مربوط به محتوی نظری درس در فرایند تدریس:
مقایسه روش ها ،بهترین آرایش بوته در منطقه و چرایی آن ،چگونگی تنظیم تاریخ کاشت
ذرت دانه ای........

انجام فعالیت های عملی 1ـ اقدام به خشک کردن نمونه انواع و ارقام ذرت دانه ای و توسعه کلکسیون گیاهان
زراعی 2ـ تهیه نقشه پراکنش محل های مناسب کاشت ذرت دانه ای در کشور3 ،ـ آماده
به کار کردن ماشین های کاشت 4ـ محاسبه و تعیین مقدار نهاده ها (کود ،سم ،بذر)
موردنیاز5 ،ـ تهیه و نگهداری نهاده های موردنیاز تا زمان مصرف 6ـ تنظیم ماشین های
کاشت 7ـ کاشت بذر و کود  8 ،ـ سرویس و تحویل ماشین های کاشت 9ـ ارائه گزارش
کار با تصویر و فیلم
ارزشیابی فرایندی

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

جمع بندی و خالصه
درس

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

واگذاری جمع آوری اطالعات پیرامون :

 1چگونگی عملکرد کشاورزان منطقه در هریک از فعالیت های نامبرده در این
مرحله کاری
 2مروری بر منابع علمی و رسانه ای پیرامون مباحث نظری این مرحله کاری
 3انجام پژوهش ها (اين مرحله كاري)
 4جمع بندی و نتیجه گیری گفتگوها (اين مرحله كاري) و....

تعیین زمان ارائه تکالیف واگذاری :کارگروه شماره .......در روز..........ساعت..........
در محل............موضوع .............ارائه خواهد كرد.
برنامهریزی جهت عملیات :عملیاتهای کارگاهی مورد نیاز را مشخص و به اطالع
مسئوالن هنرستان برسانید(همانند جدول مرحله کاری آمادهسازی بستر کاشت ذرت).
گام سوم :همانند تمامی مراحل کاری ،کالس (نظری یا عملی) را با یاد
خداوند کریم شروع کنید .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.
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گام چهارم :ارزشیابی ،هرچند ارزشیابی در فرایند اجرای فعالیت عملی در قالب
چک لیست انجام می شود اما در پایان مرحله کاری بایستی جمع بندی آن انجام و
در فرمت مربوطه درج گردد .این ارزشیابی یا با جمع بندی نتایج چک لیست های
تمام فعالیت های این مرحله انجام می شود یا اینکه افزون بر آنها،یک ارزشیابی
نهایی با چک کردن کار انجام شده یا محصول نهایی صورت می گیرد.
ارزشیابی مرحله ای کاشت ذرت دانه ای
مراحل کار

کاشت ذرت
دانه ای

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

زمین زراعی ،بذر،
دستگاه های کارنده
(بذر کارها) ،کودپاش،
سمپاش ،علف کش های
پیش رویشی و پس
رویشی

نتایج
ممکن

استاندارد (شاخص ها/داوری/نمرده دهی)

باالتر
از حد
انتظار

انتخاب رقم ،تعیین مقدار بذر مصرفی ،تعیین 3
روش و تاریخ کاشت ،انتخاب و تنظیم ماشین
کاشت ،اجرای عملیات کاشت ،تحلیل دالیل
انتخاب روش کاشت

در حد
انتظار

انتخاب رقم ،تعیین مقدار بذر مصرفی ،تعیین 2
روش و تاریخ کاشت ،انتخاب و تنظیم ماشین
کاشت ،اجرای عملیات کاشت

پایین تر کاشت نامناسب بذر ذرت در زمین زراعی
از حد
انتظار

نمره

1

برای تکمیل چک لیست ارزشیابی و تعیین نمره ( 2 ،1یا  )3مربوط به مرحله کاری،
از شاخص های تعیین شده در ارزشیابی مرحله کاری مربوطه استفاده نمایید .توجه
به این نکته بسیار مهم است که هر چه موارد سنجش در چک لیست ریزتر باشد
ارزشیابی دقیق تر خواهد بود .همچنین برای تعیین سطح نمره ارزشیابی (2 ،1
و یا  )3با مشخص شدن درصد شاخص های درست برای هر مرحله کاری انجام
می شود (کمتر از  60درصد نمره یک ،از  60درصد تا  84درصد نمره دو ،بیش از
 84درصد نمره سه).
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انتخاب رقم

تعيين مقدار بذر
مصرفي

تعيين آرایش کاشت

تعیین تاريخ كاشت

تعیین روش كاشت

آماده سازی ماشین های
كاشت

تنظيم ماشین های
كاشت

اجراي عمليات كاشت

نام هنرجو

نتایج شایستگی فنی از  3نمره

نمونه چک لیست ارزشیابی شایستگی های فنی مرحله کاری :کاشت ذرت دانه ای

کوروش
بهروز
پويان
........

راهنمای آموزش مرحله کاری  :نگهداری مزرعه
ذرت دانه ای
گام های اول را با پر کردن نمون برگ های همانند مرحله کاری آماده سازی بستر
کاشت ذرت (با پر کردن نمون برگ های لیست تجهیزات ،فضا و مواد مورد نیاز) .و
به تأیید برسانید و هماهنگی های الزم را انجام دهید.
گام دوم :نمون برگ طرح درس روزانه را بر اساس شرایط اقلیمی و واقعیت و امکانات
منطقه برای این مرحله کاری کامل کنید .اجرای تدریس روزانه در چهارچوب طرح
درس کلی باشد و هرگونه تغییر بایستی برای فراگیران بهروشنی تبیین گردد .شروع
و ادامه کالس برابر طرح درس روزانه باشد .بهاینترتیب شایستگیهای غیر فنی و
فنی بهطور عملی آموزش داده میشود.
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نمون برگ طرح درس روزانه برای مرحله کاری نگهداری (آبیاری،کوددهی ،کنترل علفهای هرز ،سلهشکنی
و خاکدهی پای بوته) مزرعه ذرت دانهای که تمام جنبههای محتوایی و اجرایی با جامعیت و واقعنگری در آن
دیده میشود.
مشخصات کلی

هدف کلی درس

موضوع درس :نگهداری مزرعه ذرت دانهای
نام و نام خانوادگی طراح  :
نام درس:پرورش غالت و گیاهان صنعتی    زمان تدریس :دقیقه
تاریخ تدریس :شماره جلسه:
پایه تدریس :دوازدهم

ایجاد توانایی نگهداری از مزرعه ذرت دانه ای

اهداف جزئی و رفتاری انتظار میرود هنر در پایان این درس بتواند1:ـ زمان و روش آبیاری را تعیین کند2 .ـ    مزرعه
ذرت دانهای را در مراحل مختلف بهدرستی آبیاری کند3 .ـ زمان و روش مصرف کود سرک
را تعیین کند4 .ـ کود دهی مزرعه را انجام دهد5 .ـ کمبود یا نیاز تغذیهای مزرعه را به هریک
از عناصر ،رصد و گزارش نمایند6 .ـ علفهای هرز مزرعه را شناسایی نماید7 .ـ علفهای هرز
مزرعه را کنترل نماید   8 .ـ سله شکنی و خاکدهی پای بوته را انجام دهد.
چیدمان کالس یا نوبت بندی در عملیات:
روش تدریس:
همیاری از نوع تیمی و................................... .........
موارد نیاز

پیش تر تهیه و هماهنگی شده است و به طور خاص هماهنگی برای خرید سم علف کش و
کود ،نوبت بندی ها ،تحویل ماشین داشت ،آماده بکار کردن و تنظیمات..

اقدامات قبل از تدریس تعیین تکلیف برای مرور پیش آموخته های مرتبط ،با داشت و آماده کردن مواد
کمک آموزشی (نمونه ،عکس ،فیلم ،در مورد آبیاری ،علف های هرز ،تغذیه گیاهی...........
پرسش های ارزشیابی ضرورت رصد مزرعه ،روش های جمع آوری نمونه ها ،توسعه کلکسیون ،نقش عناصر
غذایی.....
تشخیصی:
پرسش های انگیزشی آیا می دانید ذرت دانه ای در کدام مرحله بیشترین حساسیت را به کمبود آب دارد؟ و چرا؟
آغازین در هر مبحث ........
ارائه محتوی نظری

موضوع ها و ریز عنوان های این جلسه :آﺑﯿﺎري ،ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﻧﯿﺎز ﮐﻮدي ذرت ،زﻣﺎن ﻣﺼﺮف
ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ موردنیاز ذرت ،نشانه های ﮐﻤﺒﻮد کود (ﻧﯿﺘﺮوژن ،فسفر ،پتاس ،روی ،آهن) در
ذرت ،ﮐﻨﺘﺮل علف های هرز ذرت ،ﺳﻠﻪ ﺷﮑﻨﯽ و خاک دهی ﭘﺎي بوته ها ،آﻓﺎت ذرت

ارزشیابی تکوینی

پرسش ها مربوط به محتوی نظری درس در فرایند تدریس:
مقایسه عالئم کمبودعناصر غذایی ،نظام آبیاری و چرایی آن ،چگونگی تنظیم تاریخ
اقدامات پیشگیرانه و کنترلی....
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انجام فعالیت های عملی 1ـ انجام آبیاری در زمان مناسب به روش مطلوب به مقدار موردنیاز 2ـ پایش مزرعه و
تکرار آبیاری در زمان مناسب 3ـ کود دهی به روش همراه آب 4ـ سله شکنی و خاک دهی
پای بوته ها 5ـ کاشت کود در خاک 6ـ پایش مزرعه ازنظر(تغذیه نباتات ،علف های هرز)
7ـ    یافتن نمونه های کمبود ،شناسایی ،خشک کردن و توسعه کلکسیون علف های هرز،
نمونه عالئم کمبودها و بیش بودها) 8ـ آماده بکار کردن ماشین های محلول پاش 9ـ تنظیم
و واسنجی ماشین های محلول پاش 10ـ کاربرد ماشین های محلول پاشی در تغذیه برگی
گیاه 11ـ کاربرد ماشین های سم پاشی در کنترل علف های هرز 12ـ سرویس ماشین های
محلول پاش و سم پاش ها 13ـ ارائه گزارش کار با تصویر و فیلم
ارزشیابی فرایندی

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

جمع بندی و خالصه
درس

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

واگذاری جمع آوری اطالعات پیرامون :
 1چگونگی عملکرد کشاورزان منطقه در هریک از فعالیت های نامبرده در این
مرحله کاری
 2مروری بر منابع علمی و رسانه ای پیرامون مباحث نظری این مرحله کاری
 3پیگیری انجام و بررسی نتایج پژوهش های تعیین شده در کتاب در این مرحله
کاری ( 4مورد)
 4پیگیری مبحث گفتگوهای کالسی ( 2مورد)
تعیین زمان ارائه تکالیف واگذاری :کارگروه شماره .......در روز...........ساعت............
در محل.............موضوع ...........ارائه خواهد كرد.
برنامهریزی جهت عملیات :عملیاتهای کارگاهی مورد نیاز را مشخص و به اطالع
مسئوالن هنرستان برسانید (همانند جدول مرحله کاری آمادهسازی بستر کاشت ذرت).
گام سوم :همانند تمامی مراحل کاری ،کالس (نظری یا عملی) را با یاد
خداوند کریم شروع کنید .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.
گام چهارم :در پایان مرحله کاری بایستی جمعبندی ارزشیابی تمامی فعالیتهای آن
مرحله انجام و در فرمت مربوطه درج گردد .افزون بر آنها ،یک ارزشیابی نهایی با چک
کردن کار انجامشده یا محصول نهایی برحسب نوع فعالیت ممکن است صورت گیرد.
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ارزشیابی مرحله ای نگهداری مزرعه ذرت دانه ای

مراحل کار

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

نگهداری مزرعه
ذرت دانه ای
(آبیاری ،تغذیه،
کنترل علف های
هرز و سله کنی)

زمین زراعی ،تراکتور،
ماشین های خاک ورزی،
هر باریم علف های هرز،
کولتیواتور مرکز کودکار،
سمپاش ،کودهای
شیمیایی ،علف کش پس
رویشی

نتایج
ممکن

استاندارد (شاخص ها/داوری/نمرده دهی)

باالتر
از حد
انتظار

تعیین زمان و روش آبیاری ،اجرای عملیات
آبیاری ،تعیین نوع و مقدار کود ،تعیین زمان
و روش کوددهی ،شناسایی علفهای هرز
3
مزرعه ذرت ،عملیات کنترل علفهای هرز،
سلهشکنی و خاکدهی ،تحلیل دالیل انتخاب
روشهای نگهداری مزرعه ذرت دانهای

در حد
انتظار

تعیین زمان و روش آبیاری ،اجرای عملیات
آبیاری ،تعیین نوع و مقدار کود ،تعیین زمان
و روش کوددهی ،شناسایی علف های هرز2 ،
مزرعه ذرت ،عملیات کنترل علف های هرز،
سله شکنی و خاک دهی

پایین تر نگهداری نامناسب مزرعه ذرت
از حد
انتظار

نمره

1

تکمیل چک لیست ارزشیابی و تعیین نمره ( 2 ،1یا  )3مربوط به مرحله کاری ،از
شاخص های تعیین شده در ارزشیابی مرحله کاری مربوطه استفاده نمایید .توجه
به این نکته بسیار مهم است که هر چه موارد سنجش در چک لیست ریزتر باشد
ارزشیابی دقیق تر خواهد بود .همچنین برای تعیین سطح نمره ارزشیابی (2 ،1
و یا  )3با مشخص شدن درصد شاخص های درست برای هر مرحله کاری انجام
می شود (کمتر از  60درصد نمره یک ،از  60درصد تا  84درصد نمره دو ،بیش از
 84درصد نمره سه).
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تعيين زمان و روش آبياري

تعيين مراحل حساس به کم آبی

اجراي عمليات آبياري

تعيين نوع كودهاي سرك

تعيين مقدار كودهاي سرك

تعيين زمان كود دهي سرك

تعيين و روش كود دهي سرك

انجام عمليات كود دهي

پایش و شناسايي علف های هرز
مزرعه ذرت

تعيين زمان كنترل علفهای هرز

تعيين روش كنترل علفهای هرز

اجراي عمليات کنترل علف های
هرز

نام
هنرجو

نتایج شایستگی فنی از  3نمره

نمونه چک لیست ارزشیابی شایستگی های فنی مرحله کاری :نگهداری مزرعه ذرت
دانه ای

کوروش
بهروز
پويان
........

راهنمای آموزش مرحله کاری :کنترل آفات و بیماری های
مزرعه ذرت
گام های اول را با پر کردن نمون برگ های همانند مرحله کاری آماده سازی بستر
کاشت ذرت (با پر کردن نمون برگ های لیست تجهیزات ،فضا و مواد مورد نیاز) .و
به تأیید برسانید و هماهنگی های الزم را انجام دهید.
گام دوم :نمون برگ طرح درس روزانه را بر اساس شرایط اقلیمی و واقعیت و امکانات
منطقه برای این مرحله کاری کامل کنید .اجرای تدریس روزانه در چهارچوب طرح
درس کلی باشد و هرگونه تغییر بایستی برای فراگیران بهروشنی تبیین گردد .شروع
و ادامه کالس برابر طرح درس روزانه باشد .بهاینترتیب شایستگیهای غیر فنی و
فنی بهطور عملی آموزش داده میشود.
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نمون برگ طرح درس روزانه برای مرحله کاری کنترل آفات و بیماری های مزرعه ذرت دانه ای که تمام
جنبه های محتوایی و اجرایی با جامعیت و واقع نگری در آن دیده می شود.
مشخصات کلی

موضوع درس :کنترل آفات و بیماری های
نام و نام خانوادگی طراح  :
مزرعه ذرت دانه ای
نام درس:پرورش غالت و گیاهان صنعتی     زمان تدریس :دقیقه
شماره جلسه:
تاریخ تدریس:
پایه تدریس :دوازدهم

هدف کلی درس

ایجاد توانایی در کنترل آﻓﺎت و ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي ﻣﺰرﻋﻪ ذرت

اهداف جزئی و رفتاری

انتظار می رود هنرجو در پایان این درس بتواند1 :ـ انواع آفات رایج در مزرعه کلزای خود و منطقه
خود را جمع آوری ،آماده سازی یا اتاله ،شناسایی و نگهداری نماید2 .ـ انواع روش های پیشگیری
از ورود ،گسترش و کنترل آفات کلزا را لیست کند3 .ـ به روش های مختلف و متناسب با شرایط،
آفات کلزا را مدیریت یا کنترل نماید4 .ـ عالیم انواع بیماری های رایج در کلزای خود و منطقه
خود را جمع آوری ،خشک ،شناسایی و نگهداری نماید5 .ـ انواع روش های پیشگیری از ورود،
گسترش و کنترل عوامل بیماریزای کلزا را لیست کند6 .ـ به روش های مختلف و متناسب با شرایط
بیماری های رایج کلزا را مدیریت یا کنترل نماید.

چیدمان کالس یا نوبت بندی در عملیات:
روش تدریس:
همیاری از نوع تیمی و................................... .........
موارد نیاز

پیش تر تهیه و هماهنگی شده است و بطور خاص هماهنگی برای استمرار تهیه انواع سموم ،سم
پاش ها ،واسنجی......

اقدامات قبل از تدریس

تعیین تکلیف برای مرور پیش آموخته های مرتبط ،تهیه مواد کمک آموزشی (عکس ،اسالید،
بروشور ،فیلم...........،

پرسش های ارزشیابی
تشخیصی:

تعریف سم ،واسنجی ،مناسب ترین زمان سم پاشی ،کنترل بیولوژیکی...........

پرسش های انگیزشی
آغازین در هر مبحث

آیا می دانید چه نسبتی از محصول در اثر آفات از بین می رود؟
آیا می دانید اقدامات پیشگیرانه از چه زمانی شروع و تا چه زمانی ادامه دارد؟
آیا می دانید که بیشترین خسارت به کلزا در منطقه شما مربوط به کدام آفت است؟
........
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ارائه محتوی نظری

موضوعها و ریز عنوانهای این جلسه :انواع آفات مزرعه ذرت و روشهای کنترل آنها (کرم طوقه
بر ،کرم مفتولی ،آبدوزدک ،کنه قرمز ،کرم ساقهخوار اروپایی ذرت ،کرم برگخوار ،پروانه تک نقطهای).
انواع بیماریها و روش کنترل بیماریهای مهم ذرت (سیاهک معمولی ذرت ،سیاهک خوشه ذرت).

ارزشیابی تکوینی

پرسشها مربوط به محتوی نظری درس در فرایند تدریس:
مهمترین آفت ذرت کداماند و اهمیت آنها در چیست؟ پراکنش استانی عامل بیماریهای ذرت چگونه
است؟ عالیم ........بیان کننده چه نوع بیماری در ذرت است؟ روش خسارت زنی آفت..................چگونه است.

فصل اول :پرورش غالت

انجام فعالیت های عملی

1ـ جمعآوری ،آمادهسازی یا اتاله ،شناسایی انواع آفات رایج در مزارع ذرت واحد و منطقه 2ـ جمعآوری،
خشک ،شناسایی عالیم انواع بیماریهای رایج در مزارع ذرت واحد و منطقه3.ـ پیشگیری و کنترل آفات
مزرعه ذرت دانهای به روشهای متناسب شرایط منطقه و آفت4 .ـ    پیشگیری و کنترل عوامل بیماریزای
ذرت به روشهای متناسب شرایط منطقه و آفت5 .ـ تعیین زمان و روش کنترل آفات و بیماریها 6ـ آماده
بکار کردن ماشینهای سم پاش 7ـ تنظیم و واسنجی ماشینهای سم پاش 8ـ کاربرد ماشینهای سم
پاشی در کنترل آفات یا بیماری مزرعه ذرت 9ـ سرویس ماشینهای سم پاش 10ـ ارایه گزارش کار با
مستندات نوشتاری و تصویری

ارزشیابی فرایندی

هریک از فعالیت های نامبرده در ردیف باال در قالب چک لیست تدوین و ارزشیابی در ضمن انجام
فعالیت (فرایندی) انجام می شود.

جمع بندی و خالصه درس جمع بندی مباحث نظری این جلسه به /.......کارگروه ..................محول گردید.
هماهنگی و نوبت گذاری برای ارائه گزارش کار این مرحله به/.......کارگروه ..........محول گردید.

واگذاری جمع آوری اطالعات پیرامون :

 1چگونگی عملکرد کشاورزان منطقه در هریک از فعالیت های نامبرده در این
مرحله کاری
 2مروری بر منابع علمی و رسانه ای پیرامون مباحث نظری این مرحله کاری
 3پیگیری انجام و بررسی نتایج پژوهشهای تعیینشده در کتاب در این مرحله کاری
 4پیگیری مبحث گفتگوهای کالسی

تعیین زمان ارائه تکالیف واگذاری :کارگروه شماره .......در روز..........ساعت............
در محل.............موضوع ...........ارائه خواهد كرد.
برنامهریزی جهت عملیات :عملیاتهای کارگاهی موردنیاز را مشخص و به اطالع
مسئوالن هنرستان برسانید (همانند جدول مرحله کاری آمادهسازی بستر کاشت ذرت).
گام سوم :همانند تمامی مراحل کاری ،کالس (نظری یا عملی) را با یاد
خداوند کریم شروع کنید .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.
گام چهارم :در پایان مرحله کاری بایستی جمعبندی ارزشیابی تمامی فعالیتهای آن
مرحله انجام و در فرمت مربوطه درج گردد .افزون بر آنها یک ارزشیابی نهایی با چک
کردن کار انجامشده یا محصول نهایی برحسب نوع فعالیت ممکن است صورت گیرد.
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ارزشیابی مرحله ای کنترل آفات و بیماری های مزرعه ذرت
مراحل کار

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

نتایج
ممکن

استاندارد (شاخص ها/داوری/نمرده دهی)

نمره

شناسایی آفات و بیماریهای مزرعه ذرت،
تعیین زمان و روش کنترل آفات و بیماریهای
مزرعه ذرت ،اجرای عملیات کنترل آفات و
باالتر از
بیماریهای مزرعه ذرت ،تحلیل جایگزینی 3
حد انتظار
کنترل زیستی آفات و بیماریهای ذرت بهجای
مزرعه ذرت دانه ای،
کنترل شیمیایی و اهمیت آن در تولید غذای
کنترل آفات و سمپاش ،جعبه کلکسیون
سالم و کشاورزی پایدار
بیماری های مزرعه آفات و بیماری های
شناسایی آفات و بیماریهای مزرعه ذرت،
ذرت ،سموم (افت کش
ذرت دانه ای
در حد تعیین زمان و روش کنترل آفات و بیماریهای
قارچ کش)
2
انتظار مزرعه ذرت ،اجرای عملیات کنترل آفات و
بیماریهای مزرعه ذرت
پایین تر از کنترل نامناسب آفات و بیماریهای مزرعه ذرت
حد انتظار

1

تکمیل چکلیست ارزشیابی و تعیین نمره ( 2 ،1یا  )3مربوط به مرحله کاری ،از شاخصهای
تعیینشده در ارزشیابی مرحله کاری مربوطه استفاده نمایید .توجه به این نکته بسیار مهم است که هر
چه موارد سنجش در چکلیست ریزتر باشد ارزشیابی دقیقتر خواهد بود .همچنین برای تعیین سطح
نمره ارزشیابی ( 2 ،1و یا  )3با مشخص شدن درصد شاخصهای درست برای هر مرحله کاری انجام
میشود (کمتر از  60درصد نمره یک ،از  60درصد تا  84درصد نمره دو ،بیش از  84درصد نمره سه).

شناسایی آفت مزرعه ذرت
در مراحل مختلف رشد

تعيين زمان كنترل آفات

تعيين روش كنترل آفات

اجراي عمليات كنترل آفات
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پايش و شناسایی
بیماری های مزرعه ذرت

........

تعيين زمان كنترل بيماري

پويان

تعيين روش كنترل بيماري

بهروز

اجراي عمليات كنترل بيماري

کوروش

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

نام هنرجو

نتایج شایستگی فنی از  3نمره

نمونه چکلیست ارزشیابی شایستگیهای فنی مرحله کاری :کنترل آفات و بیماریهای مزرعه ذرت

فصل اول :پرورش غالت

ارزشیابی شایستگی پرورش ذرت دانه ای
شرح کار:
1ـ عمليات قبل از شخم 2ـ خاك ورزي اوليه مزرعه 3ـ خاك ورزي ثانويه 4ـ تهيه و آماده سازي بذر 5ـ انجام عمليات كاشت بذر
ذرت دانهای  6ـ انجام آبياري 7ـ كوددهي  8ـ كنترل علف هاي هرز 9ـ كنترل آفات 10ـ كنترل بيماري ها
استاندارد عملکرد:
آماده سازی بستر کاشت ذرت دانه ای را با استفاده از ماشین های تهیه زمین انجام داده ،کاشت ذرت با استفاده از ردیف کار و
نگهداری از مزرعه ذرت در مراحل مختلف رشد را انجام دهد( .مساحت  2هکتار برای  4گروه  4نفره)
شاخص ها:
1ـ تعيين ويژگي هاي خاك ،پخش كود دامي و كودهاي پايه مورد نياز ،پخش علف كش هاي خاك كاربرد
2ـ انتخاب و تنظيم ادوات خاك ورزي اوليه ،اجراي عمليات شخم اوليه
3ـ انتخاب و تنظيم ادوات خاك ورزي ثانويه ،اجراي عمليات خاك ورزي ثانويه
4ـ انتخاب رقم (زودرس ،ميان رس ،ديررس) ،تعيين مقدار بذر مصرفي ،تعيين آرایش کاشت
5ـ تعیین تاريخ كاشت ،تعیین روش كاشت ،آماده سازی ماشين هاي كاشت ،تنظيم ماشين هاي كاشت ،اجراي عمليات كاشت
6ـ تعيين زمان و روش آبياري ،تعيين مراحل حساس به كم آبي و غرقابي ،اجراي عمليات آبياري
7ـ تعيين نوع و مقدار كودهاي سرك ،تعيين زمان و روش كود دهي سرك ،انجام عمليات كوددهي
8ـ شناسايي علف هاي هرز مزرعه ذرت ،تعيين زمان و روش كنترل علف هاي هرز ،اجراي عمليات كنتر ل علف هاي هرز
9ـ شناسایی آفت مزرعه ذرت در مراحل مختلف رشد ،تعيين روش و زمان كنترل آفات ،اجراي عمليات كنترل آفات
10ـ پايش و شناسایی بیماریهای مزرعه ذرت ،تعيين زمان و روش كنترل بيماري ،اجراي عمليات كنترل بيماري
شرایط انجام کار:
 2هکتار زمین زراعی براي 16
ابزار و تجهیزات:
تراكتور از انواع رايج در كشور (حداقل  75اسب بخار)ـ ادوات شخم ـ ماشين هاي خاك ورزي ،ماشين هاي كاشت ،ذرت دانه اي،
مواد و ملزومات مصرفي (قارچ كش).....،ـ ماشين هاي سمپاش ـ وسايل و تجهيزات آبياري ـ كودهاي معدني و آلي ـ كودهاي محلول
معیار شایستگی:

مرحله کار

ردیف

حداقل نمره قبولی از 3

1

آماده سازی بستر کشت ذرت دانه ای

1

2

کاشت ذرت دانه ای

2

3

نگهداری مزرعه ذرت دانهای (آبیاری ،کوددهی ،کنترل علفهای هرز)

2

4

کنترل آفات و بیماری ها

1

شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست
محیطی و نگرش :با استفاده از لوازم ایمنی کار و رعایت نکات
زیست محیطی و با در نظر گرفتن استفاده بهینه از منابع به ویژه آب
کشتکار ذرت دانه ای را انجام دهید.
میانگین نمرات

نمره هنرجو

2
*

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