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فصل 3

پرورش گیاهان غده ای
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در این پودمان سه گیاه سیب زمینی، چغندرقند و پیاز آورده شده است. تا با توجه 
یک  پرورش  حداقل  هنرآموزان  تشخیص  و  کشور  کاشت  الگوی  سیاست های  به 
محصول از این پودمان به فراگیران آموزش داده شود. دلیل انتخاب گیاه موردنظر 
برای  و...  پژوهش  کالسی،  گفت وگوی  مانند  ساخت یافته  فعالیت های  طراحی  با 

هنرجویان روشن شود. 
در این پودمان برای جلوگیری از تکرار جداول برای راهنمای پیشنهادهای آموزش هر 
مرحله کاری به جداول مشابه مرحله کاری به یکی از گیاهان زراعی در پودمان دانه های 
روغنی مراجعه کنید. در این پودمان تنها به برخی موارد توصیه ای اشاره می گردد.

پرورش سیب زمینی

سیب زمینی یکی از مهم ترین محصوالت زراعی است که همانند گندم و برنج به عنوان 
انرژی زا شناخته شده و عالوه بر داشتن نشاسته، دارای  یک ماده اصلی و پرارزش 
مقدار قابل توجهی مواد معدنی و ویتامین است. این گیاه زراعی در دوره فتحعلی شاه 
قاجار وارد تهران شد. با توجه به سازگاری زیاد ارقام مختلف سیب زمینی و تولید باال 
)5 تا 8 برابر گندم و برنج در شرایط مساوی( و برای کاهش فشار بر روی گندم و 
نان و همچنین تأمین سریع غذای سالم برای بیشتر مردم و جهت افزایش مصرف 
آن، سال 2008 میالدی )1387 خورشیدی( توسط خواروبار جهانی )فائو( به عنوان 
سال سیب زمینی اعالم شد. با افزایش مصرف سیب زمینی فشار بر مصرف گندم و 
برنج کمتر شده و حتی در شرایط خشک سالی هم واردات این محصوالت را کاهش 

خواهد داد.
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خالصه اصول حاکم بر الگوی کشت پیشنهادی تا افق 1405 )معاونت امور زراعی وزارت 
جهاد کشاورزی تیرماه 97(

سیب زمینی
تأمین نیاز داخلی )خوراکی، صنعتی، بذری( و صادراتی، محدودیت منابع آبی، تغییرات شدید قیمت در 
بازار و توقعات مصرف کنندگان موجب حساسیت ویژه برای تولید محصوالتی می شود که در سبد غذایی 

مردم مورد استفاده قرار می گیرد.
 بر اساس میانگین سه ساله )9۳، 94 و 95( سطح زیر کشت سیب زمینی 159/4 هزار هکتار و میزان تولید 
5041/5 هزار تن و متوسط عملکرد ۳1/6 تن در هکتار در نظر گرفته شده است. با عنایت به محدودیت 
منابع آبی ارتقای بهره وری منابع آب هم زمان از طریق کاهش میزان مصرف آب و نیز افزایش میزان تولید 
در واحد سطح در دستور کار قرار دارد ضمن اینکه باید آمادگی در نظر گرفتن محدودیت صادرات را نیز 

مورد توجه قرار داد، برای کاهش میزان آب استفاده از روش های آبیاری نوین مد نظر است.

سطح مجهز به روش های آبیاری نوین

سال پایه )هکتار( *
سال 1400

آبیاری سنتیآبیاری بارانیآبیاری میکرو

165326600063438145970

* مقرر است تا پایان برنامه ششم کل سطح کشت سیب زمینی با آبیاری نوین آبیاری شود. 
در افق 1400 سطح آبیاری نوین معادل 145/9 هزارهکتار خواهد بود که نسبت به سال پایه 6۳/4 هزار 

هکتار توسعه خواهد یافت.
بر اساس احتمال عدم صادرات محصول دو سناریو برای تولید سیب زمینی در نظر گرفته شده است، 
برنامه تولید با صادرات و برنامه تولید با حذف صادرات. مقرر است در سال 1400 در سناریوی با صادرات 
سطح به 145/9 هزار هکتار و در سناریوی حذف صادرات به 128/9 هزار هکتار و در سال 1405 در 
سناریوی با صادرات سطح به 144 هزار هکتار و در سناریوی حذف صادرات به 128/5 هزار هکتار برسد. 
به منظور افزایش بهره وری، برنامه کاهش سطح زیر کشت هم زمان با افزایش عملکرد در واحد سطح در 
دستور کار است به طوری که متوسط عملکرد در سال پایه ۳1/6، در سال 1400 به ۳5/9 و در افق 1405 

به ۳9/1 تن در هکتار ارتقا می یابد.
از  بعد  یا سومین محصول اصلی  و  به عنوان دومین  به سیب زمینی  نیاز کشور  تأمین  لزوم  به  با توجه 
گندم و همچنین محدودیت منابع آبی، رویکرد اصلی برنامه کاستن از سطح زیر کشت و جبران کاهش 
سطح از طریق افزایش عملکرد در واحد سطح، استفاده از بذر گواهی شده، تغذیه و مدیریت به زراعی 
می باشد. ضمنًا سعی شده از مناطقی که بهره بیشتری از آب سبز دارند مانند گرگان در برنامه ریزی برای 



164

تولید بهاره حتی االمکان تا جایی که تناسب عرضه و تقاضا اجازه می دهد سطح بیشتری داشته باشند و 
نیز به مناطقی که مقرر است در آینده بر اثر اقدامات زیربنایی سطوح آبی بیشتری داشته باشند، نظیر 

کرمانشاه و ایالم نیز توجه گردد. 
برنامه تولید با صادرات واحد: هزارهکتار ـ هزارتن ـ تن/ هکتار

سال 
پایه 

سال

1۳971۳981۳99140014011402140۳14041405

159147146146145145145144144144سطح

5042500852835159523653155394547655585641تولید

31/633/934/635/135/936/537/237/938/539/1عملکرد

سال پایه: میانگین سه ساله )9۳ تا 95(
برنامه تولید بدون صادرات     واحد: هزارهکتار ـ هزارتن ـ تن / هکتار

سال 
پایه

سال

1۳971۳981۳99140014011402140۳14041405

15913012920129129129128128129سطح

5042439844734549462647054784486649485031تولید

31/633/934/635/135/936/537/237/938/539/1عملکرد

سال پایه: میانگین سه ساله )9۳ تا 95(
براساس بررسی های انجام شده متوسط سه ساله صادرات سیب زمینی در کشور )95ـ9۳( حدود 610 

هزار تن با ارزآوری 164/2 میلیون دالر بوده است.
پیش بینی میزان کل آب مصرفی برای تولید سیب زمینی مورد نیاز کشور در سال 1400 در سناریو با 

صادرات 911 میلیون مترمکعب و برای سناریو بدون صادرات 779 میلیون مترمکعب خواهد بود.
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بستر  راهنمای آموزش مرحله کاری: آماده سازی 
کاشت سیب زمینی 

لیست ابزار، وسایل، تجهیزات و ماشین های موردنیاز برای مرحله کاری آماده سازی 
بستر کاشت سیب زمینی

نام وسیله / ردیف
نام وسیله / ردیفتعدادمشخصاتابزار/ ماشین

تعدادمشخصاتابزار/ ماشین

انواع رایج بیل1
در منطقه 

به تعداد 
...فراگیران

انواع ماشین های 
نرم کننده 

خاک )ترجیحاً 
حفاظتی(

انواع رایج در 
منطقه 

از هر نوع 
حداقل 1 

دستگاه

تراکتور 2

انواع رایج 
منطقه 
با توان 
مناسب

حداقل 
 1

دستگاه
...

انواع ماشین های 
هموارکننده 

خاک

انواع رایج در 
منطقه 

حداقل 
یک 

دستگاه

گاوآهن 3

متناسب 
با تراکتور 
و شرایط 

خاک

حداقل 
 1

دستگاه
مکانیک جعبه ابزار...

عمومی
یک سری 

کامل

دامی و کود پخش کن4
شیمیایی

از هر 
نوع 

حداقل 
 1

دستگاه

جعبه کمک های ...
کاملاولیه

حداقل 
یک بسته 

سیار

......

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

گام اول: مرحله کاری آماده سازی بستر کشت سیب زمینی را به دقت مطالعه کرده 
و بر اساس آن، جداول زیر را کامل و هماهنگی الزم برای تهیه به موقع آنها را به 

عمل آورید.
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لیست انواع فضاها )کالس، سایت، سمعی و بصری، زمین، کارگاه، آزمایشگاه( موردنیاز برای مرحله کاری 
آماده سازی بستر کاشت سیب زمینی

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

با عمق، ماده آلی، حاصلخیزی و شکل مناسب آماده سازی زمینزمین زراعی1
و مساحتی مطابق استاندارد عملکرد

تا برداشت 
محصول

نامحدودبه ابعادی متناسب با وسعت کار واحد آموزشیتأمین و نگهداری مواد ضروریانبار نگهداری مواد 2

محل نگهداری ماشین ها 3
و تجهیزات

سرویس و نگهداری ماشین ها 
و تجهیزات

مقدار  و  فعالیت  با گستره  متناسب  ابعادی  به 
آموزشی واحد  نامحدودتجهیزات 

4
...

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

لیست انواع مواد )کود، سم،آب، سوخت، روغن و مواد روان کننده، مایعات بهداشتی...( موردنیاز برای 
مرحله آماده سازی بستر کاشت سیب زمینی

مقدارمشخصاتهدف )منظور(نوع مادهردیف

برحسب وسعت و شرایط به مقدار و مدت مشخصگاو رو کردن مزرعهآب زراعی1
رطوبتی مزرعه و مقطع زمانی

انواع سموم علف کش و 2
آفت کش قبل از کاشت 

کنترل عوامل زیان آور 
قبل از کاشت

مورد تأیید سازمان حفظ نباتات کشور 
و مورد توصیه کارشناسان گیاه پزشکی 

منطقه یا واحد آموزشی
نوع و مقدار طبق لیست پیوستی1

کودهای شیمیایی یا 3
زیستی پایه

مصرف در خاک قبل 
یا هم زمان با کاشت

طبق لیست پیوستطبق لیست پیوست2

مصرف در فرایند کودهای آلی4
خاک ورزی

عمل آوری شده اعم از دامی یا گیاهی، 
........ تن .... مترمکعبزیستی، سبز

...

در تاریخ ..../..../..... هماهنگی های 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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واقعیت  و  اقلیمی  شرایط  اساس  بر  را  روزانه  درس  طرح  برگ  نمون  دوم:  گام 
در  روزانه  تدریس  اجرای  کنید.  کامل  کاری  مرحله  این  برای  منطقه  امکانات  و 
چهارچوب طرح درس کلی باشد و هرگونه تغییر بایستی برای فراگیران به روشنی 
به این ترتیب  باشد.  روزانه  درس  طرح  برابر  کالس  ادامه  و  شروع  گردد.  تبیین 

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

برای مرحله کاری آماده سازی بستر کاشت سیب زمینی که تمام جنبه های  نمون برگ طرح درس روزانه 
با جامعیت و واقع نگری در آن دیده می شود. محتوایی و اجرایی 

مشخصات کلی
نام و نام خانوادگی طراح:                        موضوع درس: آماده سازی بستر کاشت سیب زمینی

نام درس: پرورش غالت و گیاهان صنعتی     زمان تدریس:    دقیقه  
پایه تدریس: دوازدهم                                تاریخ تدریس:         شماره جلسه: 

ایجاد توانایی در آماده سازی بستر کاشت سیب زمینیهدف کلی درس

اهداف جزئی و رفتاری

انتظار می رود هنرجو در پایان این درس بتواند: 1ـ ویژگی های شیمیایی و فیزیکی خاک را تعیین 
کند. 2ـ زمین را قبل از شخم در صورت لزوم آبیاری نماید. 3ـ کود آلی را به موقع به زمین بیفزاید. 
4ـ ماشین های خاک ورزی را انتخاب و تنظیم کند. 5  ـ زمین را شخم بزند. 6  ـ بستر را نرم نماید. 
7ـ بستر را هموار نماید. 8  ـ بر اساس توصیه های فنی و شرایط کودهای پایه را به زمین افزوده و 
زیرخاک نماید. 9ـ ماشین های مورد استفاده را سرویس کرده، تحویل دهد. 10ـ گزارش عملکرد 

را تهیه و ارائه دهد.

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

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

موارد نیاز
پیش تر تهیه و هماهنگی شده است و به طور خاص هماهنگی برای تعیین محل زمین، گروه بندی ها، 

تحویل ماشین ها و ادوات.... 

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

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

پرسش های انگیزشی 
آغازین در هر مبحث

نامناسب( چه  زمین )خاک ورزی  با الیه سخت  ریشه سیب زمینی  برخورد  آیا می دانید در صورت 
اتفاقی می افتد؟

زهکشی  قابلیت  و  تخلخل  دارای  آماده شده  باید خاک  برای کشت سیب زمینی  چرا  می دانید  آیا 
خوبی باشد؟

 ........

ارائه محتوای نظری

گیاه شناسی  ویژگی های  سیب زمینی،  کشت  اهمیت  جلسه:  این  عنوان های  ریز  و  موضوع ها 
نمو  و  رشد  مراحل  سیب زمینی،  پرورش  براي  مناسب  دمایی  و  اقلیمی  شرایط  سیب زمینی، 
آموخته ها(، زمان و شرایط  بر پیش  )با مروری  بستر کاشت سیب زمینی  آماده سازی  سیب زمینی، 
عملیات خاک ورزی، عملیات اولیه آماده سازی بستر، عملیات تکمیلی آماده سازی بستر سیب زمینی
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ارزشیابی تکوینی
پرسش ها مربوط به محتوای نظری درس در فرایند تدریس: 

مراحل رشد سیب زمینی را تشریح کنید. چه اقلیمی یا اقلیم هایی برای زراعت سیب زمینی مناسب 
هستند؟ و چرا؟ آماده سازی زمین برای کاشت سیب زمینی چه تفاوتی با مثاًل گندم دارد؟...... 

انجام فعالیت های عملی 

1ـ نمایش مراحل رشد و درج ویژگی های هر مرحله در زیر آن. 2ـ آماده به کار کردن ماشین های 
خاک ورز 3ـ آبیاری قبل از شخم 4ـ توزیع کودهای آلی برابر توصیه 5  ـ اجرای شخم 6  ـ نرم کردن 
کار  به کود  کارنده  نبودن  نیاز 7ـ تسطیح مزرعه 8  ـ کودپاشی در صورت مجهز  خاک در صورت 

9ـ    سرویس ماشین های خاک ورز 10ـ ارائه گزارش کار 

هریک از فعالیت های نامبرده در ردیف باال در قالب چک لیست تدوینی در ضمن انجام فعالیت )فرایندی(، ارزشیابی 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 و فعالیت پژوهشی و جانبی
1  بررسی چگونگی عملکرد کشاورزان منطقه در هریک از فعالیت های نامبرده در 

این مرحله کاری
2  مروری بر منابع علمی و رسانه ای پیرامون مباحث نظری این مرحله کاری

۳  به روز کردن آمار و اطالعات ارائه شده در این مرحله کاری
4  انجام پژوهش های طرح شده و یا مندرج در کتاب درسی

5  جمع بندی و نتیجه گیری گفت وگوهای کالسی 

تعیین زمان ارائه تکالیف واگذاری: کارگروه ......... در روز .......... ساعت ........... 
در محل .......... موضوع ........... ارائه خواهد داشت.

برنامه ریزی جهت عملیات: در جدولی همانند جدول زیر عملیات های کارگاهی 
مورد نیاز را مشخص و به اطالع مسئوالن هنرستان برسانید.

زمان عملیاتمحل عملیاتنام کارگروهنام 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 شایستگی های 
غیرفنی یا اخالق مدارانه را همانند و حتی مهم تر از شایستگی های فنی، مورد توجه 

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 
ارزشیابی  آنها یک  بر  افزون  اینکه  یا  انجام می شود  این مرحله  فعالیت های  تمام 

نهایی با چک کردن کار انجام شده یا محصول نهایی صورت می گیرد.

ارزشیابی مرحله آماده سازی بستر کاشت سیب زمینی

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

مکان و...(

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

آماده سازی 
بستر کاشت 
سیب زمینی

زمین زراعی، تراکتور، 
گاوآهن، دیسک، لولر، 
کودپاش کود دامی، 

سمپاش، علف کش پیش 
کاشت

باالتر از حد 
انتظار

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

خاک ورزی در کشاورزی پایدار

3

در حد 
انتظار

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

دامی و مخلوط آن با خاک

2

پایین تر از 
حد انتظار

خاک ورزی نامناسب زمین زراعی برای کشت 
1بذر سیب زمینی
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تکمیل چک لیست ارزشیابی و تعیین نمره )1، 2 یا 3( مربوط به مرحله کاری، از 
شاخص های تعیین شده )جدول ارزشیابی مرحله آماده سازی بستر کاشت سیب زمینی( 
موارد سنجش در  بسیار مهم است که هر چه  نکته  این  به  توجه  نمایید.  استفاده 
چک لیست ریزتر باشد ارزشیابی دقیق تر خواهد بود. همچنین برای تعیین سطح نمره 
ارزشیابی )1، 2 و یا 3( با مشخص شدن درصد شاخص های درست برای هر مرحله 
کاری انجام می شود )کمتر از 60 درصد نمره یک، از 60 درصد تا 84 درصد نمره دو، 

بیش از 84 درصد نمره سه(.

نام 
هنرجو

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

گام های اول را با پر کردن نمون برگ های همانند مرحله کاری آماده سازی بستر 
کاشت سیب زمینی )با پر کردن نمون برگ های لیست تجهیزات، فضا و مواد مورد 

نیاز( به تأیید برسانید و هماهنگی های الزم را انجام دهید.
گام دوم: طرح درس روزانه را بر اساس شرایط اقلیمی و واقعیت و امکانات منطقه 
در  روزانه  تدریس  اجرای  کنید.  کامل  سیب زمینی  کاشت  کاری  مرحله  برای 
چهارچوب طرح درس کلی باشد و هرگونه تغییر بایستی برای فراگیران به روشنی 
به این ترتیب  باشد.  روزانه  درس  طرح  برابر  کالس  ادامه  و  شروع  گردد.  تبیین 

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

نمون برگ طرح درس روزانه برای مرحله کاری کاشت سیب زمینی که تمام جنبه های محتوایی و اجرایی با 
جامعیت و واقع نگری، دیده شده است.

مشخصات کلی
نام و نام خانوادگی طراح:                      موضوع درس: کاشت سیب زمینی

نام درس:پرورش غالت و گیاهان صنعتی      زمان تدریس:   دقیقه
پایه تدریس: دوازدهم                               تاریخ تدریس:          شماره جلسه: 

ایجاد توانایی کاشت سیب زمینیهدف کلی درس

اهداف جزئی و رفتاری

را  زراعی سیب زمینی  تناوب  بتواند: 1ـ جدول  این درس  پایان  در  انتظار می رود هنرجو 
به درستی تنظیم نماید 2ـ ارقام مناسب سیب زمینی را انتخاب کند. 3ـ مقدار بذر موردنیاز 
را محاسبه کند. 4ـ آماده سازی غده سیب زمینی )بذر( برای کاشت را انجام دهد. 5  ـ آرایش 
بوته را ترسیم و تعیین کند 6  ـ تاریخ کاشت را تعیین کند. 7ـ عمق کاشت را تعیین کند. 
ـ   روش مناسب کاشت را در منطقه خود تعیین کند. 9ـ ماشین کاشت را آماده به کار نماید.    8
10ـ ماشین کاشت را تنظیم نماید. 11ـ کاشت سیب زمینی را انجام دهد. 12ـ ماشین ها را 

پس از پایان کاشت، سرویس و تحویل دهد.

روش تدریس: 
همیاری از نوع تیمی 

و.........

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

کود، موارد نیاز و  بذر  برای خرید  به طور خاص هماهنگی  و  است  و هماهنگی شده  تهیه  پیش تر 
تنظیمات  و  کردن  به کار  آماده  کاشت،  ماشین  تحویل  نوبت بندی ها، 

اقدامات قبل از 
تدریس

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

پرسش های ارزشیابی 
مفهوم کاشت دوم، جایگاه سیب زمینی در تناوب زراعی منطقه و.....تشخیصی
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پرسش های انگیزشی 
آغازین در هر مبحث

آیا می دانید بهترین تناوب زراعی سیب زمینی در منطقه شما کدام است؟ و چرا؟
چه  و  است؟  توصیه شده  شما  منطقه  برای  سیب زمینی  ارقام  یا  رقم  کدام  می دانید  آیا 

ویژگی هایی دارند؟
آیا می دانید...؟

ارائه محتوای نظری
مناسب  ویژگی های  ارقام،  زراعی،  تناوب  جلسه:  این  ریزعنوان های  و  موضوع ها 
بوته، عمق کاشت، روش  تراکم  بذر،  میزان مصرف  تاریخ کاشت،  رقم های سیب زمینی، 

و... ردیف کار  تنظیم  سیب زمینی،  کاشت  ماشین های  کاشت، 

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

تنظیم  اهمیت  سیب زمینی،  رقم های  مناسب  ویژگی های  زراعی،  تناوب  جایگاه  تحلیل 
و... سیب زمینی  کاشت  عمق 

انجام فعالیت های 
عملی 

1ـ طراحی و تنظیم جدول تناوب زراعی سیب زمینی 2ـ تنظیم جدول زمانی تاریخ کاشت 
سیب زمینی 3ـ محاسبه و تعیین مقدار نهاده ها )کود، سم، بذر( موردنیاز 4ـ آماده به کار 
کردن ماشین های کاشت 5  ـ تنظیم ماشین های کاشت 6 ـ سرویس و تحویل ماشین های 

کاشت 7ـ ارائه گزارش کار 

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

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: 
1  چگونگی انجام کار کشاورزان منطقه در هریک از فعالیت های نامبرده در مرحله 

کاری کاشت سیب زمینی
2  مروری بر منابع علمی و رسانه ای پیرامون مباحث نظری کاشت سیب زمینی
۳  انجام پژوهش های مندرج در کتاب درسی و یا طراحی شده توسط هنرآموز

4  جمع بندی و نتیجه گیری گفت وگوهای کالسی

ساعت   .............. روز  در   ............. کارگروه  واگذاری:  تکالیف  ارائه  زمان  تعیین 
........... در محل ............موضوع ............ ارائه خواهد داشت.  

برنامه ریزی جهت عملیات: عملیات های کارگاهی مورد نیاز را مشخص و به اطالع 
مسئوالن هنرستان برسانید )همانند جدول مرحله کاری آماده سازی بستر کاشت 

سیب زمینی(.



173

فصل سوم : پرورش گیاهان غده ای

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، موردتوجه 
قرار دهید )رعایت بهداشت فردی، رعایت حقوق دیگران، جلوگیری از هدر رفت 

نهاده ها، مراقبت از ماشین های کاشت و اموال و...(. 
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 ممکن است با جمع بندی نتایج چک لیست های 
تمام فعالیت های این مرحله انجام شود یا اینکه افزون بر آنها یک ارزشیابی نهایی 

با چک کردن کار انجام شده یا محصول نهایی صورت گیرد.

ارزشیابی مرحله ای: کاشت سیب زمینی

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

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

کاشت 
سیب زمینی

زمین زراعی، قپان )ترازو(، 
غده کار سیب زمینی، بذر 

سیب زمینی

باالتر از حد 
انتظار

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

تحلیل دالیل انتخاب روش کاشت

3

در حد 
انتظار

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

2

پایین تر از 
1کاشت غیریکنواخت سیب زمینیحد انتظار

ارزشیابی  در  تعیین شده  شاخص های  از  استفاده  با  ارزشیابی  تکمیل چک لیست 
بسیار مهم  نکته  این  به  مرحله کاری کاشت سیب زمینی صورت می گیرد. توجه 
است که هر چه موارد سنجش در چک لیست ریزتر باشد ارزشیابی دقیق تر خواهد 
بود. همچنین سطح نمره ارزشیابی )1، 2 و یا 3( در هر مرحله کاری، با مشخص 
شدن درصد درستی انجام کار طبق چک لیست تعیین می شود )کمتر از 60 درصد 

نمره یک، از 60 درصد تا 84 درصد نمره دو، بیش از 84 درصد نمره سه(.
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نام هنرجو

نمونه چک لیست ارزشیابی شایستگی های فنی مرحله کاری: کاشت سیب زمینی
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نگهداری  کاری:  مرحله  آموزش  راهنمای 
مزرعه سیب زمینی 

گام های اول: را با پر کردن نمون برگ های همانند مرحله کاری آماده سازی بستر 
کاشت سیب زمینی )با پر کردن نمون برگ های لیست تجهیزات، فضا و مواد مورد 

نیاز( به تأیید برسانید و هماهنگی های الزم را انجام دهید.  

و  واقعیت  و  اقلیمی  شرایط  اساس  بر  را  روزانه  درس  نمون برگ طرح  گام دوم: 
امکانات منطقه برای این مرحله کاری )خاک دهی پای بوته، آبیاری، سله شکنی، 
روزانه در چهارچوب  تدریس  اجرای  و کنترل علف های هرز( کامل کنید.  تغذیه 
طرح درس کلی باشد و هرگونه تغییر بایستی برای فراگیران به روشنی تبیین گردد. 
این ترتیب شایستگی های  به  باشد.  برابر طرح درس روزانه  ادامه کالس  شروع و 

غیرفنی و فنی به طور عملی آموزش داده می شود.
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نمون برگ طرح درس روزانه برای مرحله کاری نگهداری مزرعه سیب زمینی که تمام جنبه های محتوایی و 
اجرایی با جامعیت و واقع نگری در آن دیده می شود.

مشخصات کلی
نام و نام خانوادگی طراح:                     موضوع درس: نگهداری مزرعه سیب زمینی

نام درس: پرورش غالت و گیاهان صنعتی   زمان تدریس:    دقیقه
پایه تدریس: دوازدهم                              تاریخ تدریس:          شماره جلسه: 

ایجاد توانایی مراقبت و نگهداری مزرعه سیب زمینیهدف کلی درس

اهداف جزئی و رفتاری

انتظار می رود هنرجو در پایان این درس بتواند: 1ـ مزرعه سیب زمینی را برای آبیاری 
آماده کند. 2ـ زمان، روش و مدت آبیاری را تعیین کند. 3ـ مزرعه را در مراحل مختلف 
را  بوته  پای  تعیین کند. 5  ـ خاک دهی  را  بوته  پای  آبیاری کند. 4ـ زمان خاک دهی 
انجام دهد. 6  ـ سله شکنی مزرعه سیب زمینی را انجام دهد. 7ـ کمبود یا نیاز تغذیه ای 
مزرعه را به هریک از عناصر غذایی، رصد و گزارش نماید 8  ـ زمان مصرف کود سرک 
را تعیین کند 9  ـ به روش های مختلف مزرعه را کوددهی نماید 10  ـ نمونه اندام های 
گیاه سیب زمینی با عالئم کمبود به عناصر مختلف را جمع آوری کند. 11ـ علف های هرز 
مزرعه را شناسایی کند 12  ـ روش کنترل علف های هرز را در مراحل مختلف رشد تعیین 

کند. 13ـ عملیات کنترل علف های هرز را به روش های مختلف انجام دهد. 

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

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

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

اقدامات قبل از تدریس
مواد  کردن  آماده  و  داشت  با  مرتبط  آموخته های  پیش  مرور  برای  تکلیف  تعیین 
کمک آموزشی )نمونه، عکس، فیلم، در مورد آبیاری، خاک دهی پای بوته، سله شکنی، 

و........... گیاهی(  تغذیه  و  هرز  علف های  کنترل 

پرسش های ارزشیابی 
تشخیصی:

مفهوم داشت، ضرورت رصد مزرعه، روش های جمع آوری نمونه ها و توسعه کلکسیون، 
نقش عناصر غذایی و.....

پرسش های انگیزشی 
آغازین در هر مبحث

آیا می دانید سیب زمینی در کدام مرحله از آسیب تنش خشکی بیشترین آسیب را 
متحمل می شود؟ و چرا؟

آیا می دانید در کدام مرحله رشدی گیاه سیب زمینی کنترل علف هرز اهمیت بیشتری 
دارد؟ و چرا؟  

آیا می دانید...؟

ارائه محتوای نظری
موضوع ها و ریز عنوان های این جلسه: آبیاري و تعیین زمان آن، روش های آبیاری 
غذایی  مواد  زمان مصرف  و  )مقدار  غذایی سیب زمینی  نیازهای  مزرعه سیب زمینی، 

موردنیاز سیب زمینی(، کنترل علف های هرز سیب زمینی
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ارزشیابی تکوینی
پرسش های مربوط به محتوای نظری درس در فرایند تدریس: 

آن،  چرایی  و  آبیاری  نظام  هرز(،  علف های  نقش  )کمبود،  مختلف  عالئم  مقایسه 
.... کنترلی  و  پیشگیرانه  اقدامات  تاریخ  تنظیم  چگونگی 

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 خاک دهی و سله شکنی 4ـ کود دهی به روش همراه 
آب 5  ـ پایش مزرعه از نظر )تغذیه نباتات و تراکم علف های هرز، مدیریت اجرایی( 
)علف های  کلکسیون  توسعه  و  خشک کردن  شناسایی،  کمبود،  نمونه های  ـ    یافتن    6
هرز، نمونه عالئم کمبودها و بیش بودها، 7ـ آماده به کار کردن ماشین های محلول پاش 
محلول پاشی  ماشین های  کاربرد  9ـ  محلول پاش  ماشین های  واسنجی  و  تنظیم  8  ـ 
هرز  علف های  کنترل  در  سم پاشی  ماشین های  کاربرد  10ـ  گیاه  برگی  تغذیه  در 

ـ     سرویس ماشین های محلول پاش و سم پاش ها 12ـ ارائه گزارش کار  11

هریک از فعالیت های نامبرده در ردیف باال در قالب چک لیست تدوینی در ضمن انجام ارزشیابی فرایندی 
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
1  چگونگی انجام کار نگهداری مزرعه سیب زمینی توسط کشاورزان خبره محلی

2  مروری بر منابع علمی و رسانه ای پیرامون مباحث نظری خاک دهی، سله شکنی، 
آبیاری، تغذیه و کنترل علف های هرز مزرعه سیب زمینی

۳  پیگیری انجام و بررسی نتایج پژوهش های تعیین شده مربوط به این مرحله کاری 
)مندرج در کتاب یا طرح شده هنرآموز(

4  پیگیری مبحث گفت وگوهای کالسی

تعیین زمان ارائه تکالیف واگذاری: کارگروه شماره ....... در روز .............. ساعت 
............در محل ........... موضوع .......... ارائه خواهد کرد. 

به  و  مشخص  را  نیاز  مورد  کارگاهی  عملیات های  عملیات:  برنامه ریزی جهت 
اطالع مسئوالن هنرستان برسانید )همانند جدول مرحله کاری آماده سازی بستر 

کاشت سیب زمینی(.
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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 شایستگی های 
غیرفنی یا اخالق مدارانه را همانند و حتی مهم تر از شایستگی های فنی، مورد توجه 
قرار دهید )نگهداری از اموال، جلوگیری از هدر رفت منابع، رعایت ایمنی سایرین و...(.

گام چهارم: در پایان مرحله کاری بایستی جمع بندی ارزشیابی تمامی فعالیت های 
آنها ممکن است، یک  بر  افزون  انجام و در فرمت مربوطه درج گردد.  آن مرحله 
ارزشیابی نهایی با چک کردن کار انجام شده یا محصول نهایی برحسب نوع فعالیت 

صورت گیرد. 

ارزشیابی مرحله ای: نگهداری مزرعه سیب زمینی

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

نتایج 
ممکن

استاندارد )شاخص ها/ داوری/
نمرهنمره دهی(

نگهداری مزرعه 
سیب زمینی 

)خاک دهی پای 
بوته، آبیاری، 
تغذیه، کنترل 
علف های هرز(

مزرعه سیب زمینی، کولتیواتور 
مرکب کودکار، سمپاش، 

تجهیزات آبیاری، هر باریم 
علف های هرز، کود

باالتر از حد 
انتظار

اجرای  آبیاری،  روش  و  زمان  تعیین 
عملیات آبیاری، تعیین زمان و اجرای 
کود  نوع  تعیین  بوته،  پای  خاک دهی 
سرک و روش کوددهی، انجام عملیات 
زمان  تعیین  و  شناسایی  کوددهی، 
سیب زمینی،  مزرعه  علف های  کنترل 
تعیین روش و اجرای عملیات کنترل 
سیب زمینی،  مزرعه  هرز  علف های 
روش های  انتخاب  دالیل  تحلیل 

نگهداری مزرعه سیب زمینی

3

در حد 
انتظار

اجرای  آبیاری،  روش  و  زمان  تعیین 
عملیات آبیاری، تعیین زمان و اجرای 
کود  نوع  تعیین  بوته،  پای  خاک دهی 
سرک و روش کوددهی، انجام عملیات 
زمان  تعیین  و  شناسایی  کوددهی، 
سیب زمینی،  مزرعه  علف های  کنترل 
تعیین روش و اجرای عملیات کنترل 

سیب زمینی مزرعه  هرز  علف های 

2

پایین تر از 
1نگهداری نامناسب مزرعه سیب زمینیحد انتظار
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تکمیل چک لیست ارزشیابی با استفاده از شاخص های تعیین شده در ارزشیابی مرحله 
کاری نگهداری مزرعه سیب زمینی صورت می گیرد. توجه به این نکته بسیار مهم 
است که هر چه موارد سنجش در چک لیست ریزتر باشد ارزشیابی دقیق تر خواهد 
بود. همچنین سطح نمره ارزشیابی )1، 2 و یا 3( در هر مرحله کاری، با مشخص شدن 
درصد درستی انجام کار طبق چک لیست تعیین می شود )کمتر از 60 درصد نمره 

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

نام 
هنرجو

نمونه چک لیست ارزشیابی شایستگی های فنی مرحله کاری: نگهداری مزرعه سیب زمینی
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راهنمای آموزش مرحله کاری: آفت ها 
و بیماری های سیب زمینی

گام های اول را با پر کردن نمون برگ های همانند مرحله کاری آماده سازی بستر 
کاشت سیب زمینی )با پر کردن نمون برگ های لیست تجهیزات، فضا و مواد مورد 

نیاز( به تأیید برسانید و هماهنگی های الزم را انجام دهید.
اقلیمی و واقعیت و  بر اساس شرایط  را  گام دوم: نمون برگ طرح درس روزانه 
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. 
شایستگی های  به این ترتیب  باشد.  روزانه  درس  طرح  برابر  کالس  ادامه  و  شروع 

غیرفنی و فنی به طور عملی آموزش داده می شود.

تمام  که  سیب زمینی  مزرعه  بیماری های  و  آفات  کنترل  کاری  مرحله  برای  روزانه  درس  طرح  نمون برگ 
می شود. دیده  آن  در  واقع نگری  و  جامعیت  با  اجرایی  و  محتوایی  جنبه های 

مشخصات کلی

نام و نام خانوادگی طراح:                 موضوع درس: کنترل آفات و بیماری های 
                                                                        مزرعه سیب زمینی

نام درس: پرورش غالت و گیاهان صنعتی   زمان تدریس:    دقیقه
پایه تدریس: دوازدهم                         تاریخ تدریس:           شماره جلسه: 

ایجاد توانایی در کنترل آفات و بیماری های مزرعه سیب زمینیهدف کلی درس

اهداف جزئی و رفتاری

انتظار می رود هنرجو در پایان این درس بتواند: 1ـ انواع آفات رایج در مزرعه سیب زمینی 
خود و منطقه خود را جمع آوری، آماده سازی یا اتاله و شناسایی نماید. 2ـ   انواع روش های 
پیشگیری از ورود، گسترش و کنترل آفات سیب زمینی را لیست کند. 3ـ به روش های 
مختلف و متناسب با شرایط، آفات سیب زمینی را کنترل نماید. 4ـ عالئم انواع بیماری های 
رایج سیب زمینی در منطقه خود را جمع آوری، خشک، شناسایی نماید. 5ـ انواع روش های 
پیشگیری، گسترش و کنترل عوامل بیماری زا را لیست کند. 6  ـ به روش های مختلف و 

متناسب با شرایط بیماری های رایج سیب زمینی را کنترل نماید.

روش تدریس: 
همیاری از نوع تیمی 

و.........

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

پیش تر تهیه و هماهنگی شده است و به طور خاص هماهنگی برای استمرار تهیه انواع موارد نیاز
...... سموم، سم پاش ها، واسنجی 

برای مرور پیش آموخته های مرتبط، تهیه مواد کمک آموزشی )عکس،  اقدامات قبل از تدریس تعیین تکلیف 
)........... فیلم،  بروشور،  اسالید، 
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پرسش های ارزشیابی 
تعریف سم، واسنجی، مناسب ترین زمان سم پاشی، کنترل بیولوژیکی ...........تشخیصی:

پرسش های انگیزشی 
آغازین در هر مبحث

آیا می دانید دامنه خسارت آفات سیب زمینی بر عملکرد این محصول در صورت کنترل 
نکردن به چه میزان است؟

زمانی  چه  از  سیب زمینی  مزرعه  بیماری های  و  آفات  پیشگیرانه  اقدامات  می دانید  آیا 
ادامه دارد؟ تا چه زمانی  و  شروع 

آیا می دانید که بیشترین خسارت سیب زمینی در منطقه شما مربوط به کدام آفت و یا 
بیماری است؟ 

ارائه محتوای نظری

و روش های  مزرعه سیب زمینی  آفات  انواع  این جلسه:  موضوع ها و ریزعنوان های 
کلرادو،  سوسک  زنجرک ها،  هلو،  سبز  شته  طوقه بر،  کرم های  )تریبس،  آنها  کنترل 

و...(  کنه ها  سیب زمینی،  بید  کک ها،  مینوز،  مگس های 
سیب زمینی،  موجی  )لکه  آن  کنترل  روش های  و  آفتابگردان  مزرعه  بیماری های  انواع 

و...( ریشه  غده  مولد  نماتد  نماتد طالیی سیب زمینی، 

ارزشیابی تکوینی

آفات  مهم ترین  تدریس:  ضمن  در  درس  نظری  محتوای  به  مربوط  پرسش های 
بیماری های  عامل  استانی  پراکنش  چیست؟  در  آنها  اهمیت  و  کدم اند  سیب زمینی 
سیب زمینی چگونه است؟ عالئم ........ بیان کننده چه نوع بیماری در سیب زمینی است؟ 

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

انجام فعالیت های عملی 

مزارع  در  رایج  آفات  انواع  نگهداری  و  شناسایی  اتاله،  یا  آماده سازی  جمع آوری،  1ـ 
انواع  عالئم  نگهداری  و  شناسایی  خشک،  جمع آوری،  2ـ  منطقه  و  واحد  سیب زمینی 
آفات  کنترل  و  پیشگیری  3ـ  منطقه.  و  واحد  سیب زمینی  مزارع  در  رایج  بیماری های 
سیب زمینی به روش های متناسب شرایط منطقه و آفت. 4ـ پیشگیری و کنترل عوامل 
به  آماده  5  ـ  آفت.  و  منطقه  شرایط  متناسب  روش های  به  سیب زمینی  بیماری زای 
کاربرد  7ـ  ماشین های سم پاش  واسنجی  و  تنظیم  6  ـ  ماشین های سم پاش  کردن  کار 
بیماری سیب زمینی 8  ـ سرویس ماشین های  یا  آفات  ماشین های سم پاشی در کنترل 

تصویری و  نوشتاری  مستندات  با  کار  گزارش  ارائه  10ـ  سم پاش 

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

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.
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واگذاری جمع آوری اطالعات پیرامون
1  چگونگی انجام کنترل آفات و بیماری های مزرعه سیب زمینی توسط کشاورزان 

خبره محلی 
2  مروری بر منابع علمی و رسانه ای پیرامون مباحث نظری آفات و بیماری های 

مهم سیب زمینی و روش های کنترل آنها
۳  پیگیری انجام و بررسی نتایج پژوهش های مربوط به کنترل آفات و بیماری های 

سیب زمینی )مندرج در کتاب درسی و یا طرح شده توسط هنرآموز(
4  پیگیری مبحث گفت وگوهای کالسی 

تعیین زمان ارائه تکالیف واگذاری: کارگروه شماره ....... در روز ........... ساعت 
............ در محل ........... موضوع ............ ارائه خواهد کرد. 

به  و  مشخص  را  نیاز  مورد  کارگاهی  عملیات های  عملیات:  برنامه ریزی جهت 
اطالع مسئوالن هنرستان برسانید )همانند جدول مرحله کاری آماده سازی بستر 

کاشت سیب زمینی(.

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، موردتوجه 

قرار دهید )تولید غذای سالم، رعایت بهداشت و ایمنی فردی و دیگران و...(. 

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 
ارزشیابی  آنها یک  بر  افزون  اینکه  یا  انجام می شود  این مرحله  فعالیت های  تمام 

نهایی با وارسی کار انجام شده یا محصول نهایی صورت می گیرد. 
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شرایط عملکرد )ابزار، مواد، مراحل کار
تجهیزات، زمان، مکان و...(

نتایج 
ممکن

استاندارد )شاخص ها / داوری / 
نمرهنمره دهی(

کنترل آفات 
و بیماری های 

مزرعه 
سیب زمینی

مزرعه سیب زمینی، سم پاش، 
جعبه کلکسیون آفات و 

بیماری ها، سموم آفتکش و 
قارچ کش

باالتر از حد 
انتظار

خسارت زا  بیماری های  و  آفات  تعیین 
در مراحل مختلف رشد، پایش مزرعه و 
شناسایی آفات و بیماری ها، تعیین زمان 
و روش کنترل آفات و بیماری های مزرعه 
کنترل  عملیات  اجرای  سیب زمینی، 
آفات و بیماری های مزرعه سیب زمینی، 
استدالل کنترل زیستی آفات و بیماری ها 

و اهمیت آن در تولید غذای سالم

3

در حد 
انتظار

خسارت زا  بیماری های  و  آفات  تعیین 
در مراحل مختلف رشد، پایش مزرعه و 
شناسایی آفات و بیماری ها، تعیین زمان 
و روش کنترل آفات و بیماری های مزرعه 
سیب زمینی، اجرای عملیات کنترل آفات 

و بیماری های مزرعه سیب زمینی

2

پایین تر از 
حد انتظار

کنترل نامناسب آفات و بیماری های مزرعه 
1سیب زمینی

ارزشیابی  در  تعیین شده  شاخص های  از  استفاده  با  ارزشیابی  تکمیل چک لیست 
مرحله کاری کنترل آفات و بیماری های مزرعه سیب زمینی صورت می گیرد. توجه 
به این نکته بسیار مهم است که هرچه موارد سنجش در چک لیست ریزتر باشد 
ارزشیابی دقیق تر خواهد بود. همچنین سطح نمره ارزشیابی )1، 2 و یا 3( در هر 
مرحله کاری، با مشخص شدن درصد درستی انجام کار طبق چک لیست تعیین 
می شود )کمتر از 60 درصد نمره یک، از 60 درصد تا 84 درصد نمره دو، بیش از 

84 درصد نمره سه(.
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نام هنرجو

و  آفات  کنترل  کاری:  مرحله  فنی  شایستگی های  ارزشیابی  لیست  چک  نمونه 
سیب زمینی مزرعه  بیماری های 
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ارزشیابی شایستگی پرورش سیب زمیني

شرح کار:
1ـ عملیات قبل از شخم 2ـ خاک ورزي اولیه مزرعه 3ـ خاک ورزي ثانویه 4ـ تهیه و آماده سازي غده بذري 5  ـ انجام عملیات کاشت غده 
بذري سیب زمینی 6  ـ انجام آبیاري 7ـ خاک دهی پاي بوته ها 8  ـ کوددهی 9ـ کنترل علف هاي هرز 10ـ کنترل آفات 11ـ کنترل بیماري ها

استاندارد عملکرد: آماده سازی بستر کاشت سیب زمینی را با استفاده از ماشین های تهیه زمین انجام دهد. عملیات کاشت و مراقبت های 
مورد نیاز پس از کاشت در مراحل مختلف رشد تا زمان برداشت را انجام دهد. )مساحت 2 هکتار برای 4 گروه 4 نفره(

شاخص ها:
1ـ تعیین درصد رطوبت خاک، تعیین ویژگی هاي فیزیکی و شیمیایی خاک در مشاوره با کارشناسان، پخش کود دامی و کودهاي پایه احتمالی

2ـ انتخاب و تنظیم ادوات خاک ورزي اولیه، اجراي عملیات شخم
3ـ انتخاب و تنظیم ادوات خاک ورزي ثانویه، اجراي عملیات خاک ورزي ثانویه

4ـ انتخاب رقم مناسب،آماده سازي غده براي کاشت
5  ـ انتخاب تاریخ کاشت، انتخاب روش کاشت، آرایش کاشت، انتخاب ماشین هاي کاشت، تنظیم ماشین هاي کاشت، اجراي عملیات کاشت

6  ـ تعیین زمان و روش آبیاري، اجراي عملیات آبیاري
7ـ انتخاب زمان خاک دهی پاي بوته، روش خاک دهی پاي بوته، انتخاب ماشین خاک دهی پاي بوته، تنظیم ماشین خاک دهی، اجراي 

عملیات خاک دهی پاي بوته ها
8  ـ تعیین نوع و مقدار کودهاي سرک، تعیین زمان و روش کوددهی سرک، انجام عملیات کوددهی

9ـ شناسایی نوع علف هاي هرز مزرعه، انتخاب روش کنترل علف هاي هرز، انتخاب نوع ماشین، تنظیم ماشین )سمپاش یا کولتیواتور(، 
اجراي عملیات کنترل علف هاي هرز

10ـ پایش مزرعه و شناسایی آفات در مراحل مختلف رشد سیب زمینی، تعیین روش و زمان کنترل آفات، اجراي عملیات کنترل آفات
11ـ پایش مزرعه براي کنترل بیماري خاص در مراحل مختلف رشد، تشخیص نوع بیماري، تعیین زمان و روش کنترل بیماري، اجراي 

عملیات کنترل بیماري

شرایط انجام کار:
ـ دو هکتار زمین زراعی براي 16 

ابزار و تجهیزات:
تراکتور از انواع رایج در کشور )حداقل 75 اسب بخار( ـ ادوات شخم ـ ماشین هاي خاک ورزي، ماشین هاي کاشت، بذرغده اي سیب زمینی، 
مواد و ملزومات مصرفی )قارچ کش، ...( ـ ماشین هاي سم پاش ـ ماشین هاي غده کار ـ وسایل و تجهیزات آبیاري ـ کودهاي معدنی و آلی  ـ 

ماشین کود کار

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از ۳ مرحله کارردیف
1آماده سازی بستر کشت سیب زمینی1
2کاشت سیب زمینی2

آبیاري، 3 سله شکنی،  و  )خاک دهی  سیب زمینی  مزرعه  نگهداری 
هرز( علف های  کنترل  2کوددهی، 

1کنترل علف های هرز، آفات و بیماری ها4
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 و جایگزینی کنترل زیستی به جای 

کنترل شیمیایی پرورش سیب زمینی انجام دهید.

2

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



185

فصل سوم : پرورش گیاهان غده ای

پرورش چغندرقند

گرچه سود  دهی مطلوب همیشه هدف تولیدکنندگان عرصه کشاورزی بوده و هست، ولی 
امروزه با توجه به شتاب روزافزون تخریب محیط زیست، این رویکرد به تدریج از تولید 
حداکثری محصول در واحد سطح به سوی تولید همراه با حفاظت از محیط زیست در حال 
دگرگونی است. الزمه  موفقیت در چنین رویکردی، پذیرش محدودیت ها در مدیریت مزرعه 
از سوی کشاورزان است. بنابراین ضرورت دارد شما هنرآموزان گرامی اطالعات فنی مورد 
نیاز و سیاست گذاری های آیش و تناوب در نظر گرفته برای منطقه خود را به هنرجویان 
انتقال داده و در فعالیت های طراحی شده در هر بخش با به کارگیری این رویکرد دستیابی 

به حداکثر عملکرد ممکن با وارد شدن حداقل خسارت به محیط زیست را آموزش دهید. 
در تولید چغندرقند یا هر محصول زراعی دیگر به کارگیری هر روشی که منجر به کاهش 
میزان مصرف آب آبیاری و مواد شیمیایی به ازای هر واحد از تولید محصول شود یا به 
عبارتی کارایی مصرف این نهاده ها را افزایش دهد از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است. 
چغندرقند یکی از محصوالت زراعی است که با طول دوره رشدی در حدود 180 تا 200 
روز از زمان کاشت بذر تا برداشت محصول، به میزان زیادی آب آبیاری نیاز دارد. از طرفی 
هم زمانی نیاز آبیاری در اوایل دوره رشد چغندرقند با آبیاری آخر دوره رشد برخی از 
غالت مانند گندم در مناطق سرد اجتناب ناپذیر است. که در این مناطق زارعین ناچارند 
آب مزرعه چغندر را قطع و به مزارع غالت بدهند و یا اینکه چغندرقند را پس از آبیاری 
دادن آب غالت بکارند که در هر دو حالت باعث کاهش عملکرد چغندرقند می گردد. 
کشت نشایی چغندرقند به دلیل اینکه بخشی از دوره رشد محصول در خزانه سپری 
می شود. نسبت به کشت مستقیم نیاز به آب قابل توجهی ندارد. بنابراین کشت نشایی برای 
جلوگیری از مصرف نهاده ها )آب آبیاری، کود و سم( نسبت به کشت مستقیم برتری دارد.

در مناطق گرم تا معتدل کشت پاییزه به دلیل اینکه بخش اصلی دوره رشد چغندر 
در زمستان سپری می شود و بخشی از آب مورد نیاز آن از بارندگی تأمین می شود 

نسبت به کشت بهاره نیاز کمتری به آبیاری دارد.
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خالصه اصول حاکم بر الگوی کشت پیشنهادی تا افق 1405 )معاونت امور زراعی وزارت جهاد کشاورزی 
تیرماه 97(

چغندرقند پائیزه
   افزایش سطح زیرکشت چغندرقند پائیزه از6180 هکتار سال پایه به 41 هزار هکتار در سال 1400 و 76 
هزار هکتار در سال 1405 )حدود 12 برابر افزایش نسبت به سال پایه( به دلیل افزایش بهره وری آب، 

استقبال کشاورزان از الگوی کشت پائیزه، محدودیت منابع آبی در کانون های تولید چغندرقند بهاره
   افزایش تولید چغندرقند پائیزه از حدود ۳97 هزار تن سال پایه به حدود ۳050 هزار تن در سال 
1400 و 6118 هزار تن در سال 1405 )حدود 15 برابر افزایش نسبت به سال پایه( به دلیل افزایش 

قابل مالحظه عملکرد و عیار در چغندرقند پائیزه
   افزایش عملکرد پائیزه از 61/1 تن در هکتار سال پایه به 74/4 تن در سال 1400 و 80/5 تن در سال 

1405 )حدود ۳1/8% افزایش نسبت به سال پایه(

الزامات
   احداث و راه اندازی کارخانه های جدید در مناطق اصلی تولید مانند؛ خوزستان )4 کارخانه قند(،  1

ایالم )یک کارخانه قند( و گلستان )یک کارخانه قند(
    دو منظوره کردن کارخانه های نیشکری به منظور استحصال شکر از چغندرقند پائیزه 2

با نیشکر تا سطح 2۳ هزار هکتار براساس برنامه اقتصاد مقاومتی     تناوب و جایگزینی چغندرقند  ۳
مقرر گردیده است که تناوب چغندرقند با نیشکر از 500 هکتار سال اول )1۳97( به7000 هکتار در 
سال 1400 و به 2۳ هزار هکتار در سال پایانی برنامه )1405( افزایش یابد. )حدود 46 برابر افزایش(

   تأمین یارانه بذر در مناطق جدید  4

توسعه کشت نشایی
چغندرقند بهاره از حدود 50 هکتار سال پایه به 10 هزار هکتار در سال 1400 و ۳5 هزار هکتار در 
سال 1405 )حدود 700 برابر افزایش نسبت به سال پایه( با هدف کاهش حدود 40 درصدی مصرف آب

الزامات
الف( ورود تکنولوژی های روز دنیا در زمینه کشت نشایی )فناوری تهیه و انتقال نشا(

ب( اعمال سیاست های حمایتی و پشتیبانی های اعتباری و تسهیالتی

توسعه روش های آبیاری میکرو )موضعی(
    از حدود 8 هزار هکتار سال پایه به 25 هزار هکتار در سال 1400 و 65 هزار هکتار در سال 1405  1
)حدود 8 برابر افزایش نسبت به سال پایه( به منظور افزایش راندمان مصرف آب و نتیجتًا افزایش 

بهره وری آب در تولید شکر
   تجهیز اراضی نیشکر شمال خوزستان به آبیاری میکرو و اعمال آبشویی فصلی 2
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   تخصیص تسهیالت جدید بانکی به همراه سهم بالعوض، به منظور تغییر سیستم های موجود تحت  ۳
فشار به کم فشار

   تخصیص تسهیالت کم بهره سرمایه در گردش به منظور تأمین لوله تیپ مورد نیاز 4
توسعه کشت متراکم چغندرقند به منظور افزایش بهره وری آب 

برنامه سطح، تولید و عملکرد چغندرقند تا افق 1405 واحد: هزار هکتار ـ هزارتن ـ تن / هکتار

9899140014011402140۳14041405سال پایهعنوان

10897/592/5898786858483سطح بهاره

63035414956637176سطح پائیزه

114127/5127/5130136142148155159جمع

569054605226520752205246527052928312تولید بهاره

39721122576305037534351497156736118تولید پائیزه

608775723050825789739597102411096511430جمع

52/65656/558/56061626364عملکرد بهاره

61/170/473/674/476/677/778/979/980/5عملکرد پائیزه

سال پایه: متوسط سال های 93ـ1392 تا 96ـ  1395 به عنوان سال پایه لحاظ شده است.

راهنمای آموزش مرحله کاری: آماده سازی 
زمین برای کاشت چغندرقند

گام اول: مرحله کاری آماده سازی بستر کشت چغندرقند را به دقت مطالعه کرده 
را  آنها  به موقع  تهیه  برای  و هماهنگی الزم  را کامل  زیر  آن، جداول  اساس  بر  و 

به عمل آورید.
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لیست ابزار، وسایل، تجهیزات و ماشین های موردنیاز برای مرحله کاری آماده سازی بستر کاشت چغندرقند

نام وسیله / ردیف
نام وسیله / ردیفتعدادمشخصاتابزار/ ماشین

تعدادمشخصاتابزار/ ماشین

انواع رایج در بیل1
منطقه 

به تعداد 
انواع ماشین های ...فراگیران

نرم کننده خاک 
انواع رایج 
در منطقه 

از هر نوع 
حداقل 1 

دستگاه

انواع رایج منطقه تراکتور 2
با توان مناسب

حداقل 1 
...دستگاه

انواع ماشین های 
هموار کننده 

خاک

انواع رایج 
در منطقه 

حداقل یک 
دستگاه

متناسب با تراکتور گاوآهن 3
و شرایط خاک

حداقل 1 
مکانیک جعبه ابزار...دستگاه

عمومی
یک سری 

کامل

دامی و شیمیاییکود پخش کن4
از هر نوع 
حداقل 1 

دستگاه
جعبه کمک های ...

حداقل یک کاملاولیه
بسته سیار

......

......

در تاریخ ..../..../..... هماهنگی های الزم انجام شد تا عملیات در تاریخ ....../...../..... انجام شود
لیست انواع فضاها )کالس، سایت، سمعی و بصری، زمین، کارگاه، آزمایشگاه( موردنیاز برای مرحله کاری 

آماده سازی بستر کاشت چغندرقند

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

آماده سازی زمینزمین زراعی1
با عمق، ماده آلی، حاصلخیزی و شکل 
مناسب و مساحتی مطابق استاندارد 

عملکرد

تا برداشت 
محصول

تأمین و نگهداری انبار نگهداری مواد 2
مواد ضروری

به ابعادی متناسب با وسعت کار واحد 
نامحدودآموزشی

محل نگهداری ماشین ها 3
و تجهیزات

سرویس و نگهداری 
ماشین ها و تجهیزات

به ابعادی متناسب با گستره فعالیت و 
نامحدودمقدار تجهیزات واحد آموزشی

4

...

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

مقدارمشخصاتهدف )منظور(نوع مادهردیف

به مقدار و مدت مشخصگاو رو کردن مزرعهآب زراعی1
برحسب وسعت و شرایط 
رطوبتی مزرعه و مقطع 

زمانی

2
انواع سموم علف کش 
از  قبل  آفت کش  و 

کاشت 

کنترل عوامل زیان آور 
قبل از کاشت

نباتات  حفظ  سازمان  تأیید  مورد 
کارشناسان  توصیه  مورد  و  کشور 
گیاه پزشکی منطقه یا واحد آموزشی

نوع و مقدار طبق لیست 
پیوستی1

یا 3 شیمیایی  کودهای 
زیستی پایه

قبل  خاک  در  مصرف 
یا هم زمان با کاشت

طبق لیست پیوستطبق لیست پیوست2

مصرف در فرایند کودهای آلی4
خاک ورزی

عمل آوری شده اعم از دامی یا گیاهی، 
........ تن .... مترمکعبزیستی، سبز

...

در تاریخ ..../..../..... هماهنگی های 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 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 غیرفنی و فنی 

به طور عملی آموزش داده می 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.



190

جنبه های  تمام  که  چغندرقند  کاشت  بستر  آماده سازی  کاری  مرحله  برای  روزانه  درس  طرح  نمون برگ 
می شود. دیده  آن  در  واقع نگری  و  جامعیت  با  اجرایی  و  محتوایی 

مشخصات کلی
نام و نام خانوادگی طراح:                              موضوع درس: آماده سازی بستر کاشت چغندرقند

نام درس:پرورش غالت و گیاهان صنعتی      زمان تدریس:      دقیقه
پایه تدریس: دوازدهم                                تاریخ تدریس:            شماره جلسه: 

ایجاد توانایی در آماده سازی بستر کاشت چغندرقندهدف کلی درس

اهداف جزئی و رفتاری

انتظار می رود هنرجو در پایان این درس بتواند: 1ـ درصد رطوبت خاک را تعیین کند. 2ـ   ویژگی های 
شیمیایی و فیزیکی خاک را تعیین کند. 3ـ در صورت نیاز، کود آلی را به موقع به زمین بیفزاید. 4ـ زمان 
اجرای شخم را تعیین و زمین را شخم بزند. 5  ـ بستر را نرم نماید. 6  ـ بستر را هموار نماید. 7  ـ بر اساس 
توصیه های فنی و شرایط کودهای پایه را به زمین افزوده و زیرخاک نماید. 8  ـ ماشین های مورد استفاده 

را سرویس کرده، تحویل دهد. 9ـ گزارش عملکرد را تهیه و ارائه دهد.

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

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

پیش تر تهیه و هماهنگی شده است و به طور خاص هماهنگی برای تعیین محل زمین، گروه بندی ها، موارد نیاز
تحویل ماشین ها و ادوات.... 

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

پرسش های ارزشیابی 
تشخیصی:

مفهوم خاک ورزی، هدف خاک ورزی، روش های خاک ورزی، و...

پرسش های انگیزشی 
آغازین در هر مبحث

آیا می دانید چرا انجام عملیات کم خاک ورزی برای کشت چغندرقند کمتر توصیه می شود؟
آیا می دانید چرا تعیین تاریخ عملیات های خاک ورزی مهم است؟

آیا می دانید ...؟

ارائه محتوای نظری

گیاه شناسی  ویژگی های  چغندرقند،  کشت  اهمیت  جلسه:  این  عنوان های  ریز  و  موضوع ها 
نمو  و  رشد  مراحل  چغندرقند،  پرورش  براي  مناسب  خاک  بافت  و  حرارتی  شرایط  چغندرقند، 
چغندرقند، آماده سازی بستر کاشت چغندرقند، زمان و شرایط عملیات خاک ورزی، عملیات اولیه 

چغندرقند کاشت  بستر  آماده سازی  تکمیلی  عملیات  بستر،  آماده سازی 

ارزشیابی تکوینی

پرسش های مربوط به محتوای نظری درس در فرایند تدریس: 
مراحل رشد چغندرقند را تشریح کنید. چه اقلیمی یا اقلیم هایی برای زراعت چغندرقند مناسب 

هستند؟ و چرا؟ 
آماده سازی زمین برای کاشت چغندرقند چه تفاوتی با دانه های روغنی مثاًل کلزا دارد؟...... 
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انجام فعالیت های عملی 

1ـ نمایش مراحل رشد و درج ویژگی های هر مرحله در زیر آن 2ـ آماده به کار کردن ماشین های 
خاک ورز 3ـ آبیاری قبل از شخم 4ـ تنظیم ماشین های خاک ورزی و تنظیم عمق شخم 5  ـ اجرای 
شخم 6  ـ نرم کردن خاک در صورت نیاز 7ـ تسطیح مزرعه 8  ـ کودپاشی در صورت مجهز نبودن 

کارنده به کود کار 9ـ سرویس ماشین های خاک ورز 10ـ ارائه گزارش کار 

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

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

واگذاری جمع آوری اطالعات و فعالیت پژوهشی و جانبی
1  بررسی چگونگی آماده سازی زمین برای کاشت چغندرقند توسط کشاورزان خبره 

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

برای کاشت چغندرقند
۳  انجام پژوهش های کالسی )مندرج در کتاب یا توسط هنرآموز(

4  جمع بندی و نتیجه گیری گفت وگوهای کالسی

تعیین زمان ارائه تکالیف واگذاری: کارگروه ......... در روز .......... ساعت ........... 
در محل ..........موضوع ........... ارائه خواهد داشت.

برنامه ریزی جهت عملیات: در جدولی همانند جدول زیر عملیات های کارگاهی 
مورد نیاز را مشخص و به اطالع مسئوالن هنرستان برسانید.

زمان عملیاتمحل عملیاتنام کارگروهنام عملیات

تعیین ویژگی های خاک

شخم اولیه

شخم ثانویه

تسطیح زمین

.......
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باورهای دینی و ملی و شایستگی های  گام سوم: رویکردهای فرهنگی و تقویت 
مورد  فنی،  از شایستگی های  مهم تر  و حتی  همانند  را  مدارانه  اخالق  یا  غیرفنی 
توجه قرار دهید )وقت شناسی، نظم، رعایت حقوق دیگران، خالقیت در تهیه زمین، 

رعایت بهداشت، حفظ محیط زیست و...(. 
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 
ارزشیابی  آنها یک  بر  افزون  اینکه  یا  انجام می شود  این مرحله  فعالیت های  تمام 

نهایی با چک کردن کار انجام شده یا محصول نهایی صورت می گیرد.

ارزشیابی مرحله ای: آماده سازی زمین برای کاشت چغندرقند

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

نتایج 
ممکن

استاندارد )شاخص ها / داوری / 
نمرهنمره دهی(

آماده سازی بستر 
کاشت چغندرقند

زمین زراعی، تراکتور، گاوآهن، 
دیسک، لولر، کودپاش 

باالتر از حد 
انتظار

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

پایدار کشاورزی  در  خاک ورزی 

3

در حد 
انتظار

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

خاک

2

پایین تر از 
حد انتظار

خاک ورزی نامناسب زمین زراعی برای 
1کشت بذر چغندرقند

تکمیل چک لیست ارزشیابی با استفاده از شاخص های تعیین شده در ارزشیابی مرحله 
کاری کنترل آفات و بیماری های مزرعه سیب زمینی صورت می گیرد. توجه به این 
نکته بسیار مهم است که هرچه موارد سنجش در چک لیست ریزتر باشد ارزشیابی 
دقیق تر خواهد بود. همچنین سطح نمره ارزشیابی )1، 2 و یا 3( در هر مرحله کاری، 
با مشخص شدن درصد درستی انجام کار طبق چک لیست تعیین می شود )کمتر از 
60 درصد نمره یک، از 60 درصد تا 84 درصد نمره دو، بیش از 84 درصد نمره سه(.



193

فصل سوم : پرورش گیاهان غده ای

نام 
هنرجو

نمونه چک لیست ارزشیابی شایستگی های فنی مرحله کاری: آماده سازی زمین برای 
کاشت چغندرقند
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راهنمای آموزش مرحله کاری: کاشت چغندرقند

گام های اول را با پر کردن نمون برگ های همانند مرحله کاری آماده سازی بستر 
مورد  مواد  و  فضا  تجهیزات،  لیست  نمون برگ های  پرکردن  )با  کاشت چغندرقند 

نیاز( به تأیید برسانید و هماهنگی های الزم را انجام دهید.

گام دوم: 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 
به این ترتیب شایستگی های غیرفنی و  باشد.  برابر طرح درس روزانه  ادامه کالس 

فنی به طور عملی آموزش داده می شود.
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نمون برگ طرح درس روزانه برای مرحله کاری کاشت چغندرقند که تمام جنبه های محتوایی و اجرایی با 
جامعیت و واقع نگری، دیده شده است.

مشخصات کلی
نام و نام خانوادگی طراح:                      موضوع درس: کاشت چغندرقند

نام درس:پرورش غالت و گیاهان صنعتی      زمان تدریس:     دقیقه
پایه تدریس: دوازدهم                               تاریخ تدریس:          شماره جلسه: 

ایجاد توانایی کاشت چغندرقندهدف کلی درس

اهداف جزئی و رفتاری

انتظار می رود هنرجو در پایان این درس بتواند: 1ـ جدول تناوب زراعی چغندرقند را به درستی 
تنظیم نماید. 2ـ ارقام مناسب چغندرقند را انتخاب کند. 3ـ مقدار بذر مورد نیاز را محاسبه 
کند. 4ـ آرایش بوته را ترسیم و تعیین کند. 5  ـ تاریخ کاشت را تعیین کند. 6  ـ عمق کاشت را 
تعیین کند. 7ـ روش مناسب کاشت را در منطقه خود تعیین کند. 8  ـ ماشین کاشت را آماده 
به کار نماید. 9ـ ماشین کاشت را انتخاب و تنظیم نماید. 10ـ کاشت چغندرقند را انجام دهد. 

11ـ ماشین ها را پس از اتمام کاشت، سرویس و تحویل دهد.

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

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

کود، موارد نیاز و  بذر  خرید  برای  هماهنگی  خاص  به طور  و  است  شده  هماهنگی  و  تهیه  پیش تر 
تنظیمات  و  کردن  کار  به  آماده  کاشت،  ماشین  تحویل  نوبت بندی ها، 

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

مفهوم بذر تک جوانه یا چند جوانه ای در چغندرقند، جایگاه چغندرقند در تناوب زراعی و...پرسش های ارزشیابی تشخیصی

پرسش های انگیزشی آغازین 
در هر مبحث

آیا می دانید چرا کشت پاییزه چغندرقند بیشتر توصیه می شود؟
آیا می دانید بهترین تناوب زراعی چغندرقند در منطقه شما چگونه است؟

آیا می دانید کشت چغندرقند به روش نشایی نسبت به کشت مستقیم بذر در زمین اصلی 
چه مزیت هایی دارد؟

آیا می دانید کدام آرایش کاشت در منطقه شما عملکرد بیشتری دارد و کارایی مصرف آب بهتری دارد؟

ارائه محتوای نظری
ویژگی های  چغندرقند،  ارقام  زراعی،  تناوب  جلسه:  این  عنوان های  ریز  و  موضوع ها 
تاریخ کاشت چغندرقند، میزان مصرف بذر چغندرقند، تراکم  مناسب رقم های چغندرقند، 

و... ردیف کار  تنظیم  چغندرقند،  کاشت  ماشین های  کاشت،  روش  کاشت،  عمق  بوته، 

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

تحلیل جایگاه تناوب زراعی، ویژگی های مناسب رقم های چغندرقند، اهمیت تنظیم عمق 
و... کاشت چغندرقند 

انجام فعالیت های عملی 

تاریخ کاشت  زمانی  تنظیم جدول  زراعی چغندرقند 2ـ  تناوب  تنظیم جدول  و  1ـ طراحی 
چغندرقند 3ـ محاسبه و تعیین مقدار نهاده ها )کود، سم، بذر( موردنیاز 4ـ آماده به کار کردن 
ماشین های کاشت چغندرقند 5  ـ تنظیم ماشین های کاشت 6  ـ کاشت چغندرقند، 7ـ سرویس 

و تحویل ماشین های کاشت چغندرقند 8  ـ ارائه گزارش کار با نمونه، اسالید، تصویر و فیلم

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

جمع بندی مباحث نظری این جلسه به ....... / کارگروه.................. محول گردید.جمع بندی و خالصه درس
هماهنگی و نوبت گذاری برای ارائه گزارش کار این مرحله به ....... /کارگروه .......... محول گردید.
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واگذاری جمع آوری اطالعات پیرامون: 
1  روش های کشت چغندرقند توسط خبرگان محلی 

2  مروری بر منابع علمی و رسانه ای پیرامون روش های نوین کاشت چغندرقند
۳  انجام پژوهش ها )مندرج در کتاب یا توسط هنرآموز(

4  جمع بندی و نتیجه گیری گفت وگوهای کالسی
ساعت   .............. روز  در   ............. کارگروه  واگذاری:  تکالیف  ارائه  زمان  تعیین 

........... در محل ............ موضوع ............ ارائه خواهد داشت.  
به  و  مشخص  را  نیاز  مورد  کارگاهی  عملیات های  عملیات:  برنامه ریزی جهت 
اطالع مسئوالن هنرستان برسانید )همانند جدول مرحله کاری آماده سازی بستر 

کاشت چغندرقند(.
باورهای دینی و ملی و شایستگی های  گام سوم: رویکردهای فرهنگی و تقویت 
غیرفنی یا اخالق مدارانه را همانند و حتی مهم تر از شایستگی های فنی، مورد توجه 
قرار دهید. هرچند شایستگی های غیرفنی تأثیری در نمره ندارند اما بدون کسب 
)همانند  نیست  امکان پذیر  فنی  شایستگی های  ارزشیابی  غیرفنی  شایستگی های 

یک فیلتر عمل می کنند(.
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 
نتایج  جمع بندی  با  است  ممکن  ارزشیابی  این  گردد.  درج  مربوطه  فرمت  در  و 
چک لیست های تمام فعالیت های این مرحله انجام شود یا اینکه افزون بر آنها یک 

ارزشیابی نهایی با چک کردن کار انجام شده یا محصول نهایی صورت گیرد.

ارزشیابی مرحله ای: کاشت چغندرقند

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

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

کاشت 
چغندرقند

زمین زراعی، قپان )ترازو(، 
ماشین کاشت، بذر چغندرقند

باالتر از حد 
انتظار

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

تحلیل دالیل انتخاب روش و آرایش کاشت

3

در حد 
انتظار

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

2

پایین تر از 
1کاشت غیریکنواخت چغندرقندحد انتظار
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ارزشیابی  تعیین شده در  از شاخص های  استفاده  با  ارزشیابی  تکمیل چک لیست 
مرحله کاری کشت چغندرقند صورت می گیرد. توجه به این نکته بسیار مهم است 
که هرچه موارد سنجش در چک لیست ریزتر باشد ارزشیابی دقیق تر خواهد بود. 
همچنین سطح نمره ارزشیابی )1، 2 و یا 3( در هر مرحله کاری، با مشخص شدن 
درصد درستی انجام کار طبق چک لیست تعیین می شود )کمتر از 60 درصد نمره 

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

نام هنرجو

نمونه چک لیست ارزشیابی شایستگی های فنی مرحله کاری: کاشت چغندرقند
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...

راهنمای آموزش مرحله کاری: نگهداری )تنک، واکاری، 
کنترل علف های هرز، تغذیه، آبیاری( مزرعه چغندرقند 

گام های اول را با پر کردن نمون برگ های همانند مرحله کاری آماده سازی بستر 
مورد  مواد  و  فضا  تجهیزات،  لیست  نمون برگ های  پر کردن  )با  کاشت چغندرقند 

نیاز( 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 
گردد.  تبیین  به روشنی  فراگیران  برای  بایستی  تغییر  هرگونه  و  باشد  کلی  درس 
شایستگی های  به این ترتیب  باشد.  روزانه  درس  طرح  برابر  کالس  ادامه  و  شروع 

غیرفنی و فنی به طور عملی آموزش داده می شود.
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نمون برگ طرح درس روزانه برای مرحله کاری نگهداری مزرعه چغندرقند که تمام جنبه های محتوایی و 
اجرایی با جامعیت و واقع نگری در آن دیده می شود.

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

نام درس: پرورش غالت و گیاهان صنعتی    زمان تدریس:     دقیقه
پایه تدریس: دوازدهم                               تاریخ تدریس:       شماره جلسه: 

ایجاد توانایی مراقبت و نگهداری مزرعه چغندرقندهدف کلی درس

اهداف جزئی و رفتاری

انتظار می رود هنرجو در پایان این درس بتواند: 1ـ مزرعه چغندرقند را برای آبیاری آماده 
کند. 2ـ زمان، روش و مدت آبیاری را تعیین کند. 3ـ زمان و روش سله شکنی، واکاری و 
تنک مزرعه چغندرقند را تعیین کند. 4ـ سله شکنی، واکاری و تنک مزرعه چغندرقند را 
انجام دهد. 5  ـ مزرعه را در مراحل مختلف به درستی آبیاری کند. 6  ـ کمبود یا نیاز تغذیه ای 
مزرعه را به هر یک از عناصر غذایی، رصد و گزارش نماید. 7ـ زمان مصرف کود سرک را 
تعیین کند. 8  ـ به روش های مختلف مزرعه را کوددهی نماید. 9ـ نمونه اندام های گیاهی 
چغندرقند با عالئم کمبود به عناصر مختلف را جمع آوری کند. 10ـ علف های هرز مزرعه 
را شناسایی کند. 11ـ روش و زمان کنترل علف های هرز را در مراحل مختلف رشد تعیین 

کند. 12ـ عملیات کنترل علف های هرز را به روش های مختلف انجام دهد.  

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

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

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

اقدامات قبل از تدریس
مواد  کردن  آماده  و  داشت  با  مرتبط  آموخته های  پیش  مرور  برای  تکلیف  تعیین 
آبیاری، کنترل علف های هرز، تغذیه  فیلم، در مورد  کمک آموزشی )نمونه، عکس، 

گیاهی...........(
پرسش های ارزشیابی 

تشخیصی
مفهوم داشت، ضرورت رصد مزرعه، روش های جمع آوری نمونه ها و توسعه کلکسیون، 

نقش عناصر غذایی ...

پرسش های انگیزشی 
آغازین در هر مبحث

متحمل  را  آسیب  بیشترین  خشکی  تنش  از  مرحله  کدام  در  چغندر  می دانید  آیا 
می شود؟ و چرا؟

آیا می دانید در کدام مرحله رشدی گیاه چغندرقند کنترل علف هرز اهمیت بیشتری 
دارد؟ و چرا؟  
آیا می دانید...؟

ارائه محتوای نظری
روش های  آن،  زمان  تعیین  و  آبیاري  این جلسه:  عنوان های  ریز  و  موضوع ها 
مواد  مصرف  زمان  و  )مقدار  چغندرقند  غذایی  نیازهای  چغندرقند،  مزرعه  آبیاری 

چغندرقند مزرعه  هرز  علف های  کنترل  چغندرقند(،  موردنیاز  غذایی 

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

آن،  چرایی  و  آبیاری  نظام  هرز(،  علف های  نقش  )کمبود،  مختلف  عالئم  مقایسه 
کنترلی.... و  پیشگیرانه  اقدامات  تاریخ  تنظیم  چگونگی 
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واگذاری جمع آوری اطالعات پیرامون
1  چگونگی انجام آبیاری، کوددهی، سله شکنی، خاک دهی پای بوته و کنترل علف های 

هرز مزرعه چغندرقند توسط چغندرکاران خبره محلی
2  مروری بر منابع علمی و رسانه ای پیرامون روش های نوین آبیاری چغندرقند، 

کوددهی و کنترل علف های هرز چغندرقند
۳  پیگیری انجام و بررسی نتایج پژوهش ها )در کتاب درسی یا توسط هنرآموز(

4  پیگیری مبحث گفت وگوهای کالسی
تعیین زمان ارائه تکالیف واگذاری: کارگروه شماره ....... در روز .............. ساعت 

............ در محل ........... موضوع .......... ارائه خواهد کرد. 
برنامه ریزی جهت عملیات: عملیات های کارگاهی مورد نیاز را مشخص و به اطالع مسئوالن 

هنرستان برسانید )همانند جدول مرحله کاری آماده سازی بستر کاشت چغندرقند(.

باورهای دینی و ملی و شایستگی های  گام سوم: رویکردهای فرهنگی و تقویت 
غیرفنی یا اخالق مدارانه را همانند و حتی مهم تر از شایستگی های فنی، مورد توجه 
قرار دهید )جلوگیری از هدر رفت نهاده ها، رعایت بهداشت و ایمنی کار، خالقیت 

در کاربرد روش های کم آبیاری و...(. 

گام چهارم: جمع بندی ارزشیابی تمامی فعالیت های مرحله نگهداری مزرعه چغندرقند 
و ثبت در فرمت مربوطه انجام گیرد. افزون بر آنها یک ارزشیابی نهایی با چک کردن 

کار انجام شده یا محصول نهایی برحسب نوع فعالیت ممکن است صورت گیرد.

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 کودآبیاری 4ـ پایش مزرعه 
از نظر )تغذیه نباتات و تراکم علف های هرز، مدیریت اجرایی( 5  ـ یافتن نمونه های 
عالئم  نمونه  هرز،  )علف های  کلکسیون  توسعه  و  خشک کردن  شناسایی،  کمبود، 
تنظیم  7ـ  محلول پاش  ماشین های  به کار کردن  آماده  6  ـ  بیش بودها(  و  کمبودها 
تغذیه  در  ماشین های محلول پاشی  کاربرد  ماشین های محلول پاش 8  ـ  واسنجی  و 
برگی گیاه 9ـ کاربرد ماشین های سم پاشی در کنترل علف های هرز 10ـ سرویس 

ماشین های محلول پاش و سم پاش ها 11ـ ارائه گزارش کار با تصویر و فیلم

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

جمع بندی مباحث نظری این جلسه به ....... / کارگروه .................. محول گردید.جمع بندی و خالصه درس
هماهنگی و نوبت گذاری برای ارائه گزارش کار این مرحله به ....... / کارگروه .......... محول گردید.
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ارزشیابی مرحله ای: نگهداری )تنک، واکاری، کنترل علف های هرز،تغذیه، آبیاری( مزرعه چغندرقند

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

نتایج 
ممکن

استاندارد )شاخص ها / داوری / 
نمرهنمره دهی(

نگهداری مزرعه 
چغندرقند 

)خاک دهی پای 
بوته، آبیاری، 
تغذیه، کنترل 
علف های هرز(

مزرعه چغندرقند، کولتیواتور 
مرکب کودکار، سمپاش، 
تجهیزات آبیاری، هرباریم 

علف های هرز، کودهای سرک

باالتر از 
حد انتظار

تعیین زمان و روش تنک و واکاری، اجراي 
و  زمان  تعیین  واکاری،  و  تنک  عملیات 
آبیاری،  عملیات  اجرای  آبیاری،  روش 
تعیین نوع کود سرک و روش کوددهی، 
انجام عملیات کوددهی، شناسایی و تعیین 
زمان کنترل علف های هرز، تعیین روش 
هرز  علف های  کنترل  عملیات  اجرای  و 
روش های  انتخاب  دالیل  تحلیل  مزرعه، 

نگهداری مزرعه چغندرقند

3

در حد 
انتظار

تعیین زمان و روش تنک و واکاری، اجراي 
و  زمان  تعیین  واکاری،  و  تنک  عملیات 
آبیاری،  عملیات  اجرای  آبیاری،  روش 
تعیین نوع کود سرک و روش کوددهی، 
انجام عملیات کوددهی، شناسایی و تعیین 
زمان کنترل علف های هرز، تعیین روش 
هرز  علف های  کنترل  عملیات  اجرای  و 

مزرعه

2

پایین تر از 
1نگهداری نامناسب مزرعه چغندرقندحد انتظار

ارزشیابی  در  تعیین شده  شاخص های  از  استفاده  با  ارزشیابی  تکمیل چک لیست 
مرحله کاری کنترل آفات و بیماری های مزرعه سیب زمینی صورت می گیرد. توجه 
به این نکته بسیار مهم است که هرچه موارد سنجش در چک لیست ریزتر باشد 
ارزشیابی دقیق تر خواهد بود. همچنین سطح نمره ارزشیابی )1، 2 و یا 3( در هر 
مرحله کاری، با مشخص شدن درصد درستی انجام کار طبق چک لیست تعیین 
می شود )کمتر از 60 درصد نمره یک، از 60 درصد تا 84 درصد نمره دو، بیش از 

84 درصد نمره سه(.
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نام 
هنرجو

نمونه چک لیست ارزشیابی شایستگی های فنی مرحله کاری: نگهداری )تنک، واکاری، کنترل 
علف های هرز،تغذیه، آبیاری( مزرعه چغندرقند
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بهروز

پویان 

........

راهنمای آموزش مرحله کاری: کنترل آفات 
و بیماری های مزرعه چغندرقند 

گام های اول را با پر کردن نمون برگ های همانند مرحله کاری آماده سازی بستر 
کاشت چغندرقند )با پر کردن نمون برگ های لیست تجهیزات، فضا و مواد مورد 

نیاز( به تأیید برسانید و هماهنگی های الزم را انجام دهید.
و  واقعیت  و  اقلیمی  شرایط  اساس  بر  را  روزانه  درس  نمون برگ طرح  گام دوم: 
کنید.  کامل  چغندرقند  مزرعه  نگهداری  کاری  مرحله  برای  منطقه  امکانات 
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 و فنی به طور عملی آموزش داده می شود.
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تمام  که  چغندرقند  مزرعه  بیماری های  و  آفات  کنترل  کاری  مرحله  برای  روزانه  درس  طرح  نمون برگ 
می شود. دیده  آن  در  واقع نگری  و  جامعیت  با  اجرایی  و  محتوایی  جنبه های 

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

نام درس: پرورش غالت و گیاهان صنعتی   زمان تدریس:      دقیقه
پایه تدریس: دوازدهم                         تاریخ تدریس:           شماره جلسه: 

ایجاد توانایی در کنترل آفات و بیماری های مزرعه چغندرقندهدف کلی درس

اهداف جزئی و رفتاری

انتظار می رود هنرجویان در پایان این درس بتواند: 1ـ انواع آفات رایج چغندرقند در منطقه 
اتاله و شناسایی نماید. 2ـ پایش مزرعه را در مراحل  یا  خود را جمع آوری، آماده سازی 
مختلف رشد مزرعه چغندرقند برای کنترل آفات و بیماری ها انجام دهد. 3ـ انواع روش های 
به روش های  کند. 4ـ  لیست  را  آفات چغندرقند  کنترل  و  ورود، گسترش  از  پیشگیری 
مختلف و متناسب با شرایط، آفات چغندرقند را کنترل نماید. 5  ـ عالئم انواع بیماری های 
رایج چغندرقند در منطقه خود را جمع آوری، خشک، شناسایی نماید. 6  ـ انواع روش های 
پیشگیری، گسترش و کنترل عوامل بیماری زای چغندرقند را لیست کند. 7ـ به روش های 

مختلف و متناسب با شرایط بیماری های رایج چغندرقند را مدیریت یا کنترل نماید. 

روش تدریس: 
همیاری از نوع تیمی 

و.........

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

پیش تر تهیه و هماهنگی شده است و به طور خاص هماهنگی برای استمرار تهیه انواع موارد نیاز
...... سموم، سم پاش ها، واسنجی 

)عکس، اقدامات قبل از تدریس کمک آموزشی  مواد  تهیه  مرتبط،  آموخته های  پیش  مرور  برای  تکلیف  تعیین 
)........... فیلم،  بروشور،  اسالید، 

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

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؟

به کدام  بیشترین خسارت محصول چغندرقند در منطقه شما مربوط  آیا می دانید که 
است؟  آفت 

ارائه محتوای نظری

موضوع ها و ریز عنوان های این جلسه: انواع آفات مزرعه چغندرقند و روش های کنترل 
آنها )طوقه برها، کک چغندرقند، برگ خواران چغندرقند، سرخرطومی های چغندرقند و...(. 
انواع بیماری های مزرعه چغندرقند و روش های کنترل آن )بیماری های ویروسی چغندرقند 
مانند بیماری ریزومانیا ریشه ریشی چغندرقند، پیچیدگی ریشه،... و بیماری های قارچی 

مانند مرگ گیاهچه و پوسیدگی ریشه، نماتد مولد سیست چغندرقند، ...( 
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ارزشیابی تکوینی

آفات  مهم ترین  تدریس:  ضمن  در  درس  نظری  محتوای  به  مربوط  پرسش های 
 ........ عالئم  چیست؟  در  آنها  اهمیت  و  کدام اند  رشد  مختلف  مراحل  در  چغندرقند 
بیان کننده چه نوع بیماری در چغندرقند 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 مزارع چغندرقند 
واحد و منطقه 2ـ جمع آوری، خشک، شناسایی و نگهداری عالئم انواع بیماری های رایج 
در مزارع چغندرقند واحد و منطقه. 3ـ پیشگیری و کنترل آفات چغندرقند به روش های 
متناسب شرایط منطقه و آفت. 4ـ پیشگیری و کنترل عوامل بیماری زای چغندرقند به 
ماشین های سم پاش  کردن  کار  به  آماده  آفت. 5  ـ  و  منطقه  شرایط  متناسب  روش های 
ـ    تنظیم و واسنجی ماشین های سم پاش 7ـ کاربرد ماشین های سم پاشی در کنترل آفات    6
یا بیماری چغندرقند 8  ـ سرویس ماشین های سم پاش 9ـ ارائه گزارش کار با مستندات 

نوشتاری و تصویری

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

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
مراحل  در  چغندرقند  مزرعه  بیماری های  و  آفات  کنترل  کار:  انجام  1  چگونگی 

مختلف رشد توسط کشاورزان خبره محلی
و  آفات  کنترل  کاری  مرحله  پیرامون  رسانه ای  و  علمی  منابع  بر  2  مروری 

بیماری های مزرعه چغندرقند و روش های کنترل بیولوژیکی این گیاه.
یا  کتاب  در  )مندرج  تعیین شده  پژوهش های  نتایج  بررسی  و  انجام  ۳  پیگیری 
توسط هنرآموز( در مرحله کاری کنترل آفات و بیماری های مزرعه چغندرقند

4 پیگیری مبحث گفت وگوهای کالسی 
تعیین زمان ارائه تکالیف واگذاری: کارگروه شماره ....... در روز ........... ساعت 

............ در محل ........... موضوع ............ ارائه خواهد کرد. 
به  و  مشخص  را  نیاز  مورد  کارگاهی  عملیات های  عملیات:  برنامه ریزی جهت 
اطالع مسئوالن هنرستان برسانید )همانند جدول مرحله کاری آماده سازی بستر 

کاشت چغندرقند(.
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با یاد خداوند کریم آموزش مرحله کاری کنترل آفات و بیماری های  گام سوم: 
مزرعه چغندرقند را آغاز 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 
ایمنی، حفظ  نکات  رعایت  مسئولیت پذیری،  )دقت،  دهید  قرار  توجه  مورد  فنی، 

محیط زیست، تولید غذای سالم و...(. 

انجام  قالب چک لیست  در  عملی  فعالیت  اجرای  فرایند  در  ارزشیابی  گام چهارم: 
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 مرحله 
کاری کنترل آفات و بیماری های مزرعه چغندرقند انجام می شود یا اینکه افزون بر 
آنها یک ارزشیابی نهایی با وارسی کار انجام شده یا محصول نهایی صورت می گیرد. 

ارزشیابی مرحله ای: کنترل آفات و بیماری های مزرعه چغندرقند

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

نتایج 
ممکن

استاندارد )شاخص ها / داوری / 
نمرهنمره دهی(

کنترل آفات 
و بیماری های 

مزرعه 
چغندرقند

مزرعه چغندرقند، سمپاش، تله 
نوری، جعبه کلکسیون آفات و 
و  آفت کش  سموم  بیماری ها، 

قارچ کش

باالتر از حد 
انتظار

در  خسارت زا  بیماری های  و  آفات  تعیین 
مراحل مختلف رشد، پایش مزرعه و شناسایی 
آفات و بیماری ها، تعیین زمان و روش کنترل 
آفات و بیماری های مزرعه چغندرقند، اجرای 
عملیات کنترل آفات و بیماری های مزرعه 
چغندرقند، استدالل کنترل زیستی آفات و 

بیماری ها و اهمیت آن در تولید غذای سالم

3

در حد 
انتظار

در  خسارت زا  بیماری های  و  آفات  تعیین 
مراحل مختلف رشد، پایش مزرعه و شناسایی 
آفات و بیماری ها، تعیین زمان و روش کنترل 
آفات و بیماری های مزرعه چغندرقند، اجرای 
عملیات کنترل آفات و بیماری های مزرعه 

چغندرقند

2

پایین تر از 
حد انتظار

کنترل نامناسب آفات و بیماری های مزرعه 
1چغندرقند
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تکمیل چک لیست ارزشیابی با استفاده از شاخص های تعیین شده در ارزشیابی مرحله 
کاری کنترل آفات و بیماری های مزرعه چغندرقند صورت می گیرد. توجه به این 
نکته بسیار مهم است که هر چه موارد سنجش در چک لیست ریزتر باشد ارزشیابی 
دقیق تر خواهد بود. همچنین سطح نمره ارزشیابی )1، 2 و یا 3( در هر مرحله کاری، 
با مشخص شدن درصد درستی انجام کار طبق چک لیست تعیین می شود )کمتر از 
60 درصد نمره یک، از 60 درصد تا 84 درصد نمره دو، بیش از 84 درصد نمره سه(.

نام 
هنرجو

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

شرح کار:
1ـ عملیات قبل از شخم 2ـ خاک ورزي اولیه مزرعه 3ـ خاک ورزي ثانویه 4ـ تهیه و آماده سازي بذر 5  ـ انجام عملیات کاشت بذرچغندرقند 

6  ـ انجام آبیاري 7ـ تنک و واکاري بوته هاي چغندرقند 8  ـ کوددهی 9ـ کنترل علف هاي هرز 10ـ کنترل آفات 11ـ کنترل بیماري ها

استاندارد عملکرد: 
با استفاده از ماشین هاي کاشت بستر مناسب براي کشت چغندرقند را آماده نمایند و پس از آماده سازي زمین در زمان مناسب 
عملیات کاشت بذر چغندرقند را انجام دهند و با رعایت اصول زیست محیطی و صرفه جویی در مصرف آب تا زمان برداشت از 

مزرعه نگهداري به عمل آورند. 
شاخص ها:

1ـ تعیین درصد رطوبت خاک، تعیین ویژگی هاي فیزیکی و شیمیایی خاک در مشاوره با کارشناسان، پخش کود دامی و کودهاي پایه احتمالی
2ـ انتخاب زمان آماده سازي زمین، انتخاب و تنظیم ادوات خاک ورزي اولیه، اجراي عملیات شخم

3ـ انتخاب و تنظیم ادوات خاک ورزي ثانویه، اجراي عملیات خاک ورزي ثانویه
4ـ انتخاب رقم، تعیین تراکم بوته، تعیین مقدار بذر مصرفی

5  ـ تعیین زمان کاشت بذر، انتخاب روش کاشت، انتخاب ماشین هاي کارنده، تنظیم ماشین هاي کارنده، اجراي عملیات کاشت
6  ـ تعیین زمان و روش آبیاري، اجراي عملیات آبیاري، مدیریت آبیاري در اواخر دوره رشد

7ـ تعیین زمان تنک / واکاري، انتخاب روش تنک کردن، تنظیم ماشین تنک کننده، اجراي عملیات تنک کردن
8  ـ تعیین نوع و مقدار کودهاي سرک، تعیین زمان و روش کوددهی سرک، انجام عملیات کوددهی

9ـ شناسایی نوع علف هاي هرز مزرعه، اجراي عملیات کنترل علف هاي هرز
10ـ شناسایی نوع آفت مزرعه، تعیین روش و زمان کنترل آفات، اجراي عملیات کنترل آفات

11ـ پایش مزرعه براي کنترل بیماري خاص در مراحل مختلف رشد، تشخیص نوع بیماري، تعیین زمان و روش کنترل بیماري، 
اجراي عملیات کنترل بیماري

شرایط انجام کار:
2 هکتار زمین زراعی براي 16 نفر 

ابزار و تجهیزات:
تراکتور از انواع رایج در کشور )حداقل 75 اسب بخار( ـ ادوات شخم ـ ماشین هاي خاک ورزي، ماشین هاي کاشت، بذر منوژرم یا 
پلی ژرم چغندرقند، مواد و ملزومات مصرفی )قارچ کش،.....( ـ ماشین هاي سم پاش ـ وسایل و تجهیزات آبیاري ـ کودهاي معدنی 

و آلی ـ ماشین تنک کننده
معیار شایستگی:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از ۳ مرحله کارردیف

1آماده سازی بستر کشت چغندرقند1

2کاشت چغندرقند2

نگهداری مزرعه چغندرقند )تنک کردن و واکاري، آبیاري و کوددهی،کنترل 3
2علف های هرز(

1کنترل آفات و بیماری ها4
و  زیست محیطی  توجهات  بهداشت،  ایمنی،  غیرفنی،  شایستگی های 
نگرش: با استفاده از لوازم ایمنی کار و رعایت نکات زیست محیطی و با در نظر 
گرفتن استفاده بهینه از منابع و جایگزینی کنترل زیستی به جای کنترل شیمیایی 

پرورش چغندرقند انجام دهید.
2

*میانگین نمرات

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

پیاز یکی از مهم ترین سبزیجاتی است که محصول فصل خنک محسوب می شود. 
پیاز یک گیاه دو ساله علفی است که دارای برگ های لوله ای توخالی است. برگ های 
جدید از داخل برگ های قبلی و از طریق مجرایی ظاهر می شود. غالف های برگ های 
مسن تر یا بیرونی برگ های جوان تر را احاطه می کنند. بخش های زیرین     )بنیادین( 
برگ ها دور ساقه را احاطه نموده و برای تشکیل سوخ، ضخیم و قطور می شوند. 
پس از رشد در سال اول، یک سیستم ریشه سطحی فیبری متصل به یک صفحه 
ایجاد  کوچک  مخروطی  انتهایی  ساقه  یک  اطراف  در  گوشتی  برگ های  بنیادین 
می شود که این ساختار از نظر گیاه شناسی سوخ نام دارد. در سال دوم ساقه طویل 

شده پایه گل دهنده را تشکیل می دهد.

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

پیاز
تأمین نیاز داخلی و صادراتی، محدودیت منابع آبی، تغییرات شدید قیمت در بازار و 
توقعات مصرف کنندگان موجب حساسیت ویژه برای تولید محصوالتی می شود که در 

سبد غذایی مردم مورد استفاده قرار می گیرد.

بر اساس میانگین سه ساله )9۳، 94 و 95( سطح زیر کشت پیاز 60/۳ هزار هکتار و 
میزان تولید 2297 هزار تن و متوسط عملکرد ۳8/1 تن در هکتار در نظر گرفته شده 
است. با عنایت به محدودیت منابع آبی، ارتقای بهره وری منابع آب هم زمان از طریق 
کاهش میزان مصرف آب و نیز افزایش میزان تولید در واحد سطح در دستور کار قرار 
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دارد. ضمن اینکه باید آمادگی در نظر گرفتن محدودیت صادرات را نیز مورد توجه 
و توسعه کشت  نوین  آبیاری  از روش های  استفاده  میزان آب  برای کاهش  قرار داد، 

نشایی مدنظر است.

سطح مجهز به روش های آبیاری نوین و توسعه کشت نشایی *

سال پایهتکنیک ها
سال 1400

بدون صادراتبا صادرات

23102سطح کشت نشایی )هکتار(
5180047255

15905سطح توسعه آبیاری نوین )هکتار(

* مقرر است تا پایان برنامه ششم کل سطح کشت پیاز با آبیاری نوین آبیاری شده و 
کشت آن با نشا صورت گیرد. 

بر اساس احتمال عدم صادرات محصول دو سناریو برای تولید پیاز در نظر گرفته شده 
در سال  است  مقرر  با حذف صادرات.  تولید  برنامه  و  با صادرات  تولید  برنامه  است، 
1400 در سناریوی با صادرات سطح به 51/8 هزار هکتار و در سناریوی حذف صادرات 
به 47/2 هزار هکتار و در سال 1405 در سناریوی با صادرات سطح به 51 هزار هکتار 
و در سناریوی حذف صادرات به 46/8 هزار هکتار برسد. به منظور افزایش بهره وری، 
برنامه کاهش سطح زیر کشت هم زمان با افزایش عملکرد در واحد سطح در دستور 
کار است به طوری که متوسط عملکرد در سال پایه ۳8/1، در سال 1400 به 44 و در 

افق 1405 به 48/2 تن در هکتار ارتقا می یابد.
پیاز و همچنین محدودیت منابع آبی، رویکرد  به  نیاز کشور  تأمین  لزوم  به  با توجه 
افزایش  طریق  از  سطح  کاهش  جبران  و  کشت  زیر  سطح  از  کاستن  برنامه  اصلی 
عملکرد در واحد سطح، توسعه کشت نشایی و استفاده از آنیون است، توسعه سطح 
آبیاری نوین، استفاده از بذر گواهی شده، تغذیه و مدیریت به زراعی می باشد. ضمنًا 
سعی شده از مناطقی که بهره بیشتری از آب سبز دارند در برنامه ریزی برای تولید 
بهاره حتی االمکان تا جایی که تناسب عرضه و تقاضا اجازه می دهد سطح بیشتری 
داشته باشند و نیز به مناطقی که مقرر است در آینده بر اثر اقدامات زیربنایی سطوح 

آبی بیشتری داشته باشند، نظیر کرمانشاه و ایالم نیز توجه گردد. 
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برنامه تولید با صادرات
واحد: هزارهکتار ـ هزارتن ـ تن / هکتار

سال 
پایه 

سال

1۳971۳981۳99140014011402140۳14041405

60525252525251515147سطح

229721802212246227923142349238424202456تولید

38/141/742/543/24444/845/646/547/348/2عملکرد

سال پایه: میانگین سه ساله )93 تا 95(

برنامه تولید بدون صادرات

واحد: هزار هکتار ـ هزارتن ـ تن/ هکتار

سال 
پایه 

سال

1۳971۳981۳99140014011402140۳14041405

60484746474444434242سطح

2297198419921999207919901997199819991999تولید

38/141/742/543/24444/845/646/547/348/2عملکرد

سال پایه: میانگین سه ساله )93 تا 95(
براساس بررسی های انجام شده متوسط سه ساله صادرات پیاز در کشور )95ـ93( حدود 200 

هزار تن با ارزآوری 86/6 میلیون دالر بوده است.
پیش بینی میزان کل آب مصرفی برای تولید پیاز مورد نیاز کشور در سال 1400 در سناریو با 
صادرات 1272 میلیون مترمکعب و برای سناریو بدون صادرات 237 میلیون مترمکعب خواهد بود.
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راهنمای آموزش مرحله کاری: آماده سازی 
بستر کاشت پیاز

گام اول: مرحله کاری آماده سازی بستر کاشت پیاز را به دقت مطالعه کرده و بر اساس 
آن، جداول زیر را کامل و هماهنگی الزم برای تهیه به موقع آنها به عمل آورید.

لیست ابزار، وسایل، تجهیزات و ماشین های مورد نیاز برای مرحله کاری آماده سازی بستر کاشت پیاز

نام وسیله / ردیف
نام وسیله / ردیفتعدادمشخصاتابزار/ ماشین

تعدادمشخصاتابزار/ ماشین

به تعداد انواع رایج در منطقه بیل1
فراگیران

انواع ماشین های 
نرم کننده خاک 

انواع رایج 
در منطقه 

از هر نوع 
حداقل 1 

دستگاه

انواع رایج منطقه با توان تراکتور 2
مناسب

حداقل 1 
دستگاه

انواع ماشین های 
هموارکننده خاک

انواع رایج 
در منطقه 

حداقل 
یک 

دستگاه

متناسب با تراکتور و گاوآهن 3
شرایط خاک

حداقل 1 
مکانیک جعبه ابزاردستگاه

عمومی
یک سری 

کامل

دامی و شیمیاییکود پخش کن4
از هر نوع 
حداقل 1 

دستگاه

جعبه کمک های 
کاملاولیه

حداقل 
یک بسته 

سیار

...

در تاریخ ..../..../..... هماهنگی های الزم انجام شد تا عملیات در تاریخ ....../...../..... انجام شود
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لیست انواع فضاها )کالس، سایت، سمعی و بصری، زمین، کارگاه، آزمایشگاه( موردنیاز برای مرحله کاری 
آماده سازی بستر کاشت پیاز

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

شکل آماده سازی زمینزمین زراعی1 و  حاصلخیزی  آلی،  ماده  عمق،  با 
مناسب و مساحتی مطابق استاندارد عملکرد

تا برداشت 
محصول

تأمین و نگهداری انبار نگهداری مواد 2
نامحدودبه ابعادی متناسب با وسعت کار واحد آموزشیمواد ضروری

محل نگهداری 3
ماشین ها و تجهیزات

سرویس و نگهداری 
ماشین ها و تجهیزات

به ابعادی متناسب با گستره فعالیت و مقدار 
نامحدودتجهیزات واحد آموزشی

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

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

برای  ...( موردنیاز  بهداشتی  مایعات  روان کننده،  مواد  و  )کود، سم، آب، سوخت، روغن  مواد  انواع  لیست 
پیاز کاشت  بستر  آماده سازی  مرحله 

مقدارمشخصاتهدف )منظور(نوع مادهردیف

به مقدار و مدت مشخصگاو رو کردن مزرعهآب زراعی1
برحسب وسعت و شرایط 
رطوبتی مزرعه و مقطع 

زمانی

انواع سموم علف کش و 2
آفت کش قبل از کاشت 

کنترل عوامل زیان آور 
قبل از کاشت

مورد تأیید سازمان حفظ نباتات کشور 
و مورد توصیه کارشناسان گیاه پزشکی 

منطقه یا واحد آموزشی

نوع و مقدار طبق لیست 
پیوستی1

کودهای شیمیایی یا 3
زیستی پایه

مصرف در خاک قبل 
یا هم زمان با کاشت

طبق لیست پیوستطبق لیست پیوست2

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

در تاریخ ..../..../..... هماهنگی های 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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و  واقعیت  و  اقلیمی  شرایط  اساس  بر  را  روزانه  درس  نمون برگ طرح  گام دوم: 
امکانات منطقه برای مرحله کاری آماده سازی بستر کاشت پیاز 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 غیرفنی و فنی به طور عملی آموزش داده می شود.

نمون برگ طرح درس روزانه برای مرحله کاری آماده سازی بستر کاشت پیاز که تمام جنبه های محتوایی و 
اجرایی با جامعیت و واقع نگری در آن دیده می شود.

مشخصات کلی
نام و نام خانوادگی طراح:                          موضوع درس: آماده سازی بستر کاشت پیاز

نام درس: پرورش غالت و گیاهان صنعتی        زمان تدریس:     دقیقه
پایه تدریس: دوازدهم                                   تاریخ تدریس:           شماره جلسه: 

ایجاد توانایی در آماده سازی بستر کاشت پیازهدف کلی درس

اهداف جزئی و رفتاری

کند.  تعیین  را  خاک  رطوبت  درصد  1ـ  بتواند:  درس  این  پایان  در  هنرجو  می رود  انتظار 
ـ     ویژگی های شیمیایی و فیزیکی خاک را تعیین کند. 3ـ زمین را قبل از شخم در صورت لزوم  2
آبیاری نماید. 4ـ در صورت نیاز، کود آلی را به موقع به زمین بیفزاید 5  ـ زمین را شخم بزند. 
ـ   بستر را نرم نماید. 7ـ بستر را هموار نماید. 8  ـ بر اساس توصیه های فنی و شرایط کودهای    6
پایه را به زمین افزوده و زیرخاک نماید. 9ـ ماشین های مورد استفاده را سرویس کرده، تحویل 

دهد. 10ـ گزارش عملکرد را تهیه و ارائه دهد.

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

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

موارد نیاز
پیش تر تهیه و هماهنگی شده است و به طور خاص هماهنگی برای تعیین محل زمین، گروه بندی ها، 

تحویل ماشین ها 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، اسالید، فیلم، ..........(.

پرسش های ارزشیابی 
تشخیصی

مفهوم خاک ورزی، هدف خاک ورزی، روش های خاک ورزی، اهمیت بافت خاک برای کشت پیاز، 
نقش مواد آلی در خاک و...

پرسش های انگیزشی 
آغازین در هر مبحث

آیا می دانید پیاز دارای پتانسیل باالیی در تولید است ؟
آیا می دانید چه بافتی از خاک برای کشت پیاز مناسب تر است؟

آیا می دانید روند آماده سازی زمین برای کشت پیاز چگونه است؟
آیا می دانید...... ؟

ارائه محتوای نظری

پیاز،  گیاه شناسی  ویژگی های  پیاز،  کشت  اهمیت  جلسه:  این  عنوان های  ریز  و  موضوع ها 
بستر  آماده سازی  پیاز،  نمو  و  رشد  مراحل  پیاز،  پرورش  براي  مناسب  دمایی  و  اقلیمی  شرایط 
کاشت پیاز، زمان و شرایط عملیات خاک ورزی، عملیات اولیه آماده سازی بستر، عملیات تکمیلی 

پیاز کاشت  بستر  آماده سازی 
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ارزشیابی تکوینی
پرسش های مربوط به محتوای نظری درس در فرایند تدریس: 

مراحل رشد پیاز را تشریح کنید. چه اقلیمی یا اقلیم هایی برای زراعت پیاز مناسب هستند؟ و چرا؟ 
آماده سازی زمین برای کاشت پیاز چه تفاوتی با مثاًل غالت دارد؟...... 

انجام فعالیت های عملی 

کردن  آماده به کار  2ـ  آن  زیر  در  مرحله  هر  ویژگی های  درج  و  پیاز  رشد  مراحل  نمایش  1ـ 
ماشین های خاک ورز 3ـ آبیاری قبل از شخم 4ـ توزیع کودهای آلی برابر توصیه 5  ـ اجرای شخم 
6  ـ نرم کردن خاک در صورت نیاز 7ـ تسطیح مزرعه 8  ـ کودپاشی در صورت مجهز نبودن کارنده 

ارائه گزارش کار  به کودکار 9ـ سرویس ماشین های خاک ورز 10ـ 

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

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

واگذاری جمع آوری اطالعات و فعالیت پژوهشی و جانبی
1  بررسی چگونگی آماده سازی زمین برای کاشت پیاز توسط خبرگان محلی 

برای  زمین  تهیه  نوین  روش های  پیرامون  رسانه ای  و  علمی  منابع  بر  2  مروری 
کاشت پیاز

۳  انجام پژوهش ها )مندرج در کتاب یا توسط هنرآموز(
4  جمع بندی و نتیجه گیری گفت وگوها

تعیین زمان ارائه تکالیف واگذاری: کارگروه ......... در روز .......... ساعت ........... 
در محل .......... موضوع ........... ارائه خواهد داشت.

برنامه ریزی جهت عملیات: در جدولی همانند جدول زیر عملیات های کارگاهی 
مورد نیاز را مشخص و به اطالع مسئوالن هنرستان برسانید.

زمان عملیاتمحل عملیاتنام کارگروهنام عملیات

تعیین ویژگی های خاک

شخم اولیه

شخم ثانویه

تسطیح زمین

.......
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باورهای دینی و ملی و شایستگی های  گام سوم: رویکردهای فرهنگی و تقویت 
غیرفنی یا اخالق مدارانه را همانند و حتی مهم تر از شایستگی های فنی، موردتوجه 

قرار دهید )دقت، مسئولیت پذیری، رعایت نکات ایمنی، حفظ محیط زیست و...(.
گام چهارم: ارزشیابی، هرچند ارزشیابی در فرایند اجرای فعالیت عملی در قالب 
بایستی  زمین  آماده سازی  کاری  مرحله  پایان  در  اما  می شود  انجام  چک لیست 
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 پیاز

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

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

آماده سازی 
بستر کاشت 

پیاز

گاوآهن،  تراکتور،  زراعی،  زمین 
دیسک، لولر، کودپاش کود دامی

باالتر از حد 
انتظار

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

کم خاک ورزی در کشاورزی پایدار

3

در حد 
انتظار

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

کود دامی و مخلوط آن با خاک

2

پایین تر از 
حد انتظار

خاک ورزی نامناسب زمین زراعی برای کشت 
1پیاز

تکمیل چک لیست ارزشیابی با استفاده از شاخص های تعیین شده در ارزشیابی مرحله 
کاری آماده سازی بستر کاشت پیاز صورت می گیرد. توجه به این نکته بسیار مهم 
است که هر چه موارد سنجش در چک لیست ریزتر باشد ارزشیابی دقیق تر خواهد 
بود. همچنین سطح نمره ارزشیابی )1، 2 و یا 3( در هر مرحله کاری، با مشخص شدن 
درصد درستی انجام کار طبق چک لیست تعیین می شود )کمتر از 60 درصد نمره 

یک، از 60 درصد تا 84 درصد نمره دو، بیش از 84 درصد نمره سه(.
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نام هنرجو

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

راهنمای آموزش مرحله کاری: کاشت پیاز

گام های اول را با پر کردن نمون برگ های همانند مرحله کاری آماده سازی بستر 
کاشت پیاز )با پر کردن نمون برگ های لیست تجهیزات، فضا و مواد مورد نیاز( به 

تأیید برسانید و هماهنگی های الزم را انجام دهید.

امکانات منطقه طرح درس روزانه  اقلیمی، واقعیت و  بر اساس شرایط  گام دوم: 
را برای مرحله کاری کاشت پیاز کامل کنید. اجرای تدریس روزانه در چهارچوب 
طرح درس کلی باشد و هرگونه تغییر بایستی برای فراگیران به روشنی تبیین گردد. 
شایستگی های  به این ترتیب  باشد.  روزانه  درس  طرح  برابر  کالس  ادامه  و  شروع 

غیرفنی و فنی به طور عملی آموزش داده می شود.
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نمون برگ طرح درس روزانه برای مرحله کاری کاشت پیاز که تمام جنبه های محتوایی و اجرایی با جامعیت 
و واقع نگری، دیده شده است.

مشخصات کلی
نام و نام خانوادگی طراح:                      موضوع درس: کاشت پیاز

نام درس:پرورش غالت و گیاهان صنعتی     زمان تدریس:     دقیقه
پایه تدریس: دوازدهم                               تاریخ تدریس:          شماره جلسه: 

ایجاد توانایی کاشت پیازهدف کلی درس

اهداف جزئی و رفتاری

انتظار می رود هنرجو در پایان این درس بتواند: 1ـ جدول تناوب زراعی پیاز را به درستی تنظیم 
نماید. 2ـ ارقام مناسب پیاز را انتخاب کند. 3ـ مقدار بذر موردنیاز را محاسبه کند. 4ـ آرایش بوته را 
ترسیم و تعیین کند. 5  ـ تاریخ کاشت را تعیین کند. 6  ـ عمق کاشت را تعیین کند. 7ـ روش مناسب 
کاشت را در منطقه خود تعیین کند. 8  ـ ماشین کاشت را آماده به کار نماید. 9ـ ماشین کاشت را 
انتخاب و تنظیم نماید. 10ـ کاشت پیاز را انجام دهد. 11ـ ماشین ها را پس از اتمام کاشت، سرویس 

و تحویل دهد. 

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

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، موارد نیاز
تحویل ماشین کاشت، آماده به کار کردن و تنظیمات 

مواد کمک آموزشی اقدامات قبل از تدریس آماده کردن  و  با کاشت  مرتبط  آموخته های  پیش  مرور  برای  تکلیف  تعیین 
)... فیلم،  )نمونه، عکس، 

پرسش های ارزشیابی 
مفهوم بولتینگ، جایگاه پیاز در تناوب زراعی و.....تشخیصی

پرسش های انگیزشی 
آغازین در هر مبحث

آیا می دانید چرا نباید پیاز، تره فرنگی یا گیاهان پیازی را بعد از پیاز کشت کرد؟ 
آیا می دانید پیاز را می توان به روش های کاشت مستقیم بذر، روش نشایی و سوخچه کشت کرد؟ 

کدام روش در منطقه شما مناسب تر است؟
آیا می دانید ....؟

موضوع ها و ریز عنوان های این جلسه: تناوب زراعی، ارقام پیاز، تاریخ کاشت پیاز، تراکم بوته، ارائه محتوای نظری
انتخاب روش کاشت، ماشین های کاشت پیاز، تنظیم ردیف کار و...

پرسش ها مربوط به محتوای نظری درس در فرایند تدریس: ارزشیابی تکوینی
تحلیل جایگاه تناوب، مزایای کشت نشایی، اهمیت تنظیم عمق کاشت پیاز...

انجام فعالیت های عملی 

3ـ  پیاز  کاشت  تاریخ  زمانی  جدول  تنظیم  2ـ  پیاز  زراعی  تناوب  جدول  تنظیم  و  طراحی  1ـ 
محاسبه و تعیین مقدار نهاده ها )کود، سم، بذر( موردنیاز 4ـ آماده به کار کردن ماشین های کاشت 
ـ    تنظیم ماشین های کاشت 6  ـ کاشت مزرعه پیاز 7ـ سرویس و تحویل ماشین های کاشت 8  ـ    5

ارائه گزارش کار با نمونه و... 

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

جمع بندی مباحث نظری این جلسه به ....... / کارگروه .................. محول گردید.جمع بندی و خالصه درس
هماهنگی و نوبت گذاری برای ارائه گزارش کار این مرحله به ....... / کارگروه .......... محول گردید.
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واگذاری جمع آوری اطالعات پیرامون
1  چگونگی کاشت پیاز توسط کشاورزان محلی

2  مروری بر منابع علمی و رسانه ای پیرامون روش های نوین کاشت پیاز
۳  پیگیری پژوهش ها )مندرج در کتاب درسی یا توسط هنرآموز(

4  جمع بندی و نتیجه گیری گفت وگوهای کالسی
ساعت   .............. روز  در   ............. کارگروه  واگذاری:  تکالیف  ارائه  زمان  تعیین 

........... در محل ............ موضوع ............ ارائه خواهد داشت.
به  و  مشخص  را  نیاز  مورد  کارگاهی  عملیات های  عملیات:  برنامه ریزی جهت 
اطالع مسئوالن هنرستان برسانید )همانند جدول مرحله کاری آماده سازی بستر 

کاشت پیاز(.
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، موردتوجه 

قرار دهید. 
قالب  در  عملی  فعالیت  اجرای  فرایند  در  ارزشیابی  هرچند  ارزشیابی،  گام چهارم: 
چک لیست انجام می شود اما در پایان مرحله کاری کاشت، جمع بندی آن انجام و در 
فرمت مربوطه درج گردد. این ارزشیابی ممکن است با جمع بندی نتایج چک لیست های 
تمام فعالیت های این مرحله انجام شود یا اینکه افزون بر آنها یک ارزشیابی نهایی با 

چک کردن کار انجام شده یا محصول نهایی صورت گیرد.

ارزشیابی مرحله ای: کاشت پیاز

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

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

زمین زراعی، ترازو، بذر پیازکاشت پیاز

باالتر از 
حد انتظار

انتخاب رقم، تعیین مقدار بذر مصرفی، تعیین 
اجرای  کاشت،  روش  تعیین  کاشت،  تاریخ 
روش  انتخاب  دالیل  تحلیل  کاشت،  عملیات 

کاشت

3

در حد 
انتظار

انتخاب رقم، تعیین مقدار بذر مصرفی، تعیین 
اجرای  کاشت،  روش  تعیین  کاشت،  تاریخ 

عملیات کاشت
2

پایین تر از 
1کاشت غیریکنواخت پیازحد انتظار
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ارزشیابی  در  تعیین شده  شاخص های  از  استفاده  با  ارزشیابی  تکمیل چک لیست 
مرحله کاری کاشت پیاز صورت می گیرد. توجه به این نکته بسیار مهم است که 
بود.  خواهد  دقیق تر  ارزشیابی  باشد  ریزتر  چک لیست  در  سنجش  موارد  چه  هر 
همچنین سطح نمره ارزشیابی )1، 2 و یا 3( در هر مرحله کاری، با مشخص شدن 
درصد درستی انجام کار طبق چک لیست تعیین می شود )کمتر از 60 درصد نمره 

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

نام هنرجو

نمونه چک لیست ارزشیابی شایستگی های فنی مرحله کاری: کاشت پیاز
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بهروز

پویان 

........

راهنمای آموزش مرحله کاری: مراقبت 
و نگهداری مزرعه پیاز 

گام های اول را با پر کردن نمون برگ های همانند مرحله کاری آماده سازی بستر 
کاشت پیاز )با پر کردن نمون برگ های لیست تجهیزات، فضا و مواد مورد نیاز( 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 
گردد.  تبیین  به روشنی  فراگیران  برای  بایستی  تغییر  هرگونه  و  باشد  کلی  درس 
شایستگی های  به این ترتیب  باشد.  روزانه  درس  طرح  برابر  کالس  ادامه  و  شروع 

غیرفنی و فنی به طور عملی آموزش داده می شود.
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نمون برگ طرح درس روزانه برای مرحله کاری نگهداری مزرعه پیاز که تمام جنبه های محتوایی و اجرایی با 
جامعیت و واقع نگری در آن دیده می شود.

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

نام درس: پرورش غالت و گیاهان صنعتی    زمان تدریس:     دقیقه  
پایه تدریس: دوازدهم                              تاریخ تدریس:       شماره جلسه: 

ایجاد توانایی مراقبت و نگهداری مزرعه پیازهدف کلی درس

اهداف جزئی و رفتاری

انتظار می رود هنرجو در پایان این درس بتواند: 1ـ مزرعه پیاز را برای آبیاری آماده کند. 
2ـ زمان، روش و مدت آبیاری را تعیین کند. 3ـ مزرعه را در مراحل مختلف به درستی 
و  رصد  غذایی،  عناصر  از  هریک  به  را  مزرعه  تغذیه ای  نیاز  یا  کمبود  4ـ  کنند.  آبیاری 
مختلف  روش های  به  6  ـ  کنند.  تعیین  را  سرک  کود  مصرف  ـ     زمان    5 نمایند.  گزارش 
مزرعه را کوددهی نمایند. 7  ـ نمونه اندام های گیاه پیاز با عالئم کمبود به عناصر مختلف را 
ـ    علف های هرز مزرعه را شناسایی کند. 9ـ روش کنترل علف های هرز  جمع آوری کند. 8  
را در مراحل مختلف رشد تعیین کند. 10ـ عملیات کنترل علف های هرز را به روش های 

مختلف انجام دهد.

روش تدریس: 
همیاری از نوع تیمی 

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

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

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

اقدامات قبل از تدریس
مواد  کردن  آماده  و  داشت  با  مرتبط،  آموخته های  پیش  مرور  برای  تکلیف  تعیین 
کمک آموزشی )نمونه، عکس، فیلم، در مورد آبیاری، کنترل علف های هرز، تغذیه گیاهی 

و...(

پرسش های ارزشیابی 
تشخیصی

مفهوم داشت، ضرورت رصد مزرعه، روش های جمع آوری نمونه ها و توسعه کلکسیون، 
نقش عناصر غذایی .....

پرسش های انگیزشی 
آغازین در هر مبحث

آیا می دانید مناسب ترین روش آبیاری با نوار تیپ است؟ 
آیا می دانید کود سرک در چه مراحلی از رشد به مزرعه پیاز داده می شود؟  

آیا می دانید سله شکنی مزرعه پیاز به چه منظور انجام می شود؟
آیا می دانید...؟

ارائه محتوای نظری
موضوع ها و ریز عنوان های این جلسه: آبیاري و تعیین زمان آن، روش های آبیاری 
مزرعه پیاز، نیازهای غذایی پیاز )مقدار و زمان مصرف مواد غذایی موردنیاز پیاز(، کنترل 

علف های هرز پیاز

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

مقایسه عالئم مختلف )کمبود، نقش علف های هرز(، 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 کوددهی به روش همراه آب 4ـ پایش مزرعه پیاز از نظر 
)تغذیه نباتات و تراکم علف های هرز، مدیریت اجرایی( 5  ـ شناسایی و خشک کردن و 
توسعه کلکسیون علف های هرز 6  ـ آماده به کار کردن ماشین های محلول پاش 7ـ تنظیم 
و واسنجی ماشین های محلول پاش 8  ـ کاربرد ماشین های محلول پاشی در تغذیه برگی 
گیاه 9ـ کاربرد ماشین های سم پاشی در کنترل علف های هرز 10ـ سرویس ماشین های 

محلول پاش و سم پاش ها 11ـ ارائه گزارش کار 

هریک از فعالیت های نام برده در ردیف باال در قالب چک لیست تدوینی در ضمن انجام ارزشیابی فرایندی 
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: 
1  چگونگی عملکرد کشاورزان منطقه در هر یک از فعالیت های نام برده در این 

مرحله کاری نگهداری مزرعه پیاز
کاری  مرحله  در  نوین  روش های  پیرامون  رسانه ای  و  علمی  منابع  بر  2  مروری 

نگهداری مزرعه پیاز
۳  پیگیری انجام و بررسی نتایج پژوهش های تعیین شده در مرحله کاری نگهداری 

مزرعه پیاز )کتاب درسی یا توسط هنرآموز(
4  پیگیری مبحث گفت وگوهای کالسی

تعیین زمان ارائه تکالیف واگذاری: کارگروه شماره ....... در روز .............. ساعت 
............ در محل ........... موضوع .......... ارائه خواهد کرد. 

برنامه ریزی جهت عملیات: عملیات های کارگاهی مورد نیاز را مشخص و به اطالع 
مسئوالن هنرستان برسانید )همانند جدول مرحله کاری آماده سازی بستر کاشت پیاز(.

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، موردتوجه 

قرار دهید. 

گام چهارم: در پایان مرحله کاری بایستی جمع بندی ارزشیابی تمامی فعالیت های 
مرحله کاری نگهداری مزرعه پیاز انجام و در فرمت مربوطه درج گردد. افزون بر 
آنها یک ارزشیابی نهایی با چک کردن کار انجام شده یا محصول نهایی برحسب نوع 

فعالیت ممکن است صورت گیرد.
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شرایط عملکرد )ابزار، مواد، مراحل کار
تجهیزات، زمان، مکان و...(

نتایج 
ممکن

استاندارد )شاخص ها / داوری / 
نمرهنمره دهی(

نگهداری مزرعه پیاز 
)تنک و واکاری، 
آبیاری، تغذیه، 

سله شکنی، کنترل 
علف های هرز(

مرکب  کولتیواتور  پیاز،  مزرعه 
تجهیزات  سمپاش،  کودکار، 
آبیاری، هرباریم علف های هرز، 

کود

باالتر از حد 
انتظار

و  زمان  تعیین  سله شکنی،  و  واکاری 
آبیاری،  اجرای عملیات  آبیاری،  روش 
تعیین نوع کود سرک و روش کوددهی، 
و  شناسایی  کوددهی،  عملیات  انجام 
مزرعه  علف های  کنترل  زمان  تعیین 
عملیات  اجرای  و  روش  تعیین  پیاز 
پیاز،  مزرعه  هرز  علف های  کنترل 
روش های  انتخاب  دالیل  تحلیل 

نگهداری مزرعه پیاز

3

در حد 
انتظار

و  زمان  تعیین  سله شکنی،  و  واکاری 
آبیاری  عملیات  اجرای  آبیاری،  روش 
تعیین نوع کود سرک و روش کوددهی، 
و  شناسایی  کوددهی،  عملیات  انجام 
هرز،  علف های  کنترل  زمان  تعیین 
تعیین روش و اجرای عملیات کنترل 

علف های هرز مزرعه پیاز

2

پایین تر از 
1نگهداری نامناسب مزرعه پیازحد انتظار

ارزشیابی  در  تعیین شده  شاخص های  از  استفاده  با  ارزشیابی  تکمیل چک لیست 
مرحله کاری نگهداری مزرعه پیاز صورت می گیرد. توجه به این نکته بسیار مهم 
است که هر چه موارد سنجش در چک لیست ریزتر باشد ارزشیابی دقیق تر خواهد 
بود. همچنین سطح نمره ارزشیابی )1، 2 و یا 3( در هر مرحله کاری، با مشخص 
شدن درصد درستی انجام کار طبق چک لیست تعیین می شود )کمتر از 60 درصد 

نمره یک، از 60 درصد تا 84 درصد نمره دو، بیش از 84 درصد نمره سه(.
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نام 
هنرجو

نمونه چک لیست ارزشیابی شایستگی های فنی مرحله کاری: مراقبت و نگهداری مزرعه پیاز 
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راهنمای آموزش مرحله کاری کنترل آفات 
و بیماری های مزرعه پیاز

گام های اول را با پر کردن نمون برگ های همانند مرحله کاری آماده سازی بستر 
کاشت پیاز )با پر کردن نمون برگ های لیست تجهیزات، فضا و مواد مورد نیاز( به 

تأیید برسانید و هماهنگی های الزم را انجام دهید.

و  واقعیت  اقلیمی،  شرایط  بر اساس  را  روزانه  درس  طرح  نمون برگ  دوم:  گام 
کنید.  کامل  پیاز  بیماری های  و  آفات  کنترل  کاری  مرحله  برای  منطقه  امکانات 
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 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 پیاز که تمام جنبه های 
محتوایی و اجرایی با جامعیت و واقع نگری در آن دیده می شود.

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

نام درس: پرورش غالت و گیاهان صنعتی   زمان تدریس:    دقیقه  
پایه تدریس: دوازدهم                             تاریخ تدریس:           شماره جلسه: 

ایجاد توانایی در کنترل آفات و بیماری های مزرعه پیازهدف کلی درس

اهداف جزئی و رفتاری

انواع آفات رایج در مزرعه پیاز در  انتظار می رود هنرجو در پایان این درس بتواند: 1ـ 
روش های  انواع  2ـ  نماید.  شناسایی  و  اتاله  یا  آماده سازی  جمع آوری،  را  خود  منطقه 
پیشگیری از ورود، گسترش و کنترل آفات پیاز را لیست کند. 3ـ به روش های مختلف 
و متناسب با شرایط، آفات پیاز را کنترل نماید. 4ـ عالئم انواع بیماری های رایج پیاز در 
منطقه خود را شناسایی نماید. 5  ـ انواع روش های پیشگیری، گسترش و کنترل عوامل 
شرایط  با  متناسب  و  مختلف  روش های  به  6  ـ  کند.  لیست  را  پیاز  مزرعه  بیماری زای 

بیماری های رایج پیاز را مدیریت یا کنترل نماید. 

روش تدریس: 
همیاری از نوع تیمی 

و.........

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

پیش تر تهیه و هماهنگی شده است و به طور خاص هماهنگی برای استمرار تهیه انواع موارد نیاز
واسنجی...... سموم، سم پاش ها، 

)عکس، اقدامات قبل از تدریس کمک آموزشی  مواد  تهیه  مرتبط،  پیش آموخته های  مرور  برای  تکلیف  تعیین 
)........... فیلم،  بروشور،  اسالید، 

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

پرسش های انگیزشی 
آغازین در هر مبحث

آیا می دانید مهم ترین آفات مزرعه برنج در منطقه شما کدام اند؟ 
کدام آفت مهم مزرعه پیاز را در منطقه خود می شناسید؟ خسارت زایی آن چگونه است؟

آیا می دانید تناوب درست پیاز با دیگر گیاهان زراعی سبب کاهش بیماری ها می شود؟ 
چگونه این کار امکان پذیر است؟

آیا می دانید...که؟

ارائه محتوای نظری
پیاز و روش های کنترل  آفات مزرعه  انواع  موضوع ها و ریز عنوان های این جلسه: 
آنها )مگس پیاز، تریپس پیاز و...(. انواع بیماری های مزرعه پیاز و روش های کنترل آن: 

)پوسیدگی خاکستری پیاز، لکه موجی و...( 

ارزشیابی تکوینی
پیاز  آفات  مهم ترین  به محتوای نظری درس در ضمن تدریس:  پرسش ها مربوط 
کدام اند و اهمیت آنها در چیست؟ عالئم ........ بیان کننده چه نوع بیماری در پیاز است؟ 

روش خسارت زنی آفت .................. چگونه است؟
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فصل سوم : پرورش گیاهان غده ای

انجام فعالیت های عملی 

مزارع  در  رایج  آفات  انواع  نگهداری  و  شناسایی  اتاله،  یا  آماده سازی  جمع آوری،  1ـ 
منطقه.  پیاز  مزارع  در  رایج  بیماری های  انواع  عالئم  شناسایی  2ـ  منطقه  و  واحد  پیاز 
ـ   پیشگیری و کنترل آفات پیاز به روش های متناسب شرایط منطقه و آفت. 4ـ   پیشگیری  3
و کنترل عوامل بیماری زای پیاز به روش های متناسب شرایط منطقه و آفت. 5  ـ آماده 
به کار کردن ماشین های سم پاش 6  ـ تنظیم و واسنجی ماشین های سم پاش 7ـ کاربرد 
ماشین های سم پاشی در کنترل آفات یا بیماری پیاز 8  ـ سرویس ماشین های سم پاش 

9ـ ارائه گزارش کار با مستندات نوشتاری و تصویری

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

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
1 چگونگی کنترل آفات و بیماری های مزرعه پیاز توسط کشاورزان خبره محلی

2  مروری بر منابع علمی و رسانه ای پیرامون کنترل زیستی، زراعی، شیمیایی و 
تلفیقی آفات و بیماری های مزرعه پیاز

۳ پیگیری انجام و بررسی نتایج پژوهش ها
4 پیگیری مبحث گفت وگوهای کالسی 

تعیین زمان ارائه تکالیف واگذاری: کارگروه شماره ....... در روز ........... ساعت 
............ در محل ........... موضوع ............ ارائه خواهد کرد. 

برنامه ریزی جهت عملیات: عملیات های کارگاهی مورد نیاز را مشخص و به اطالع 
مسئوالن هنرستان برسانید )همانند جدول مرحله کاری آماده سازی بستر کاشت پیاز(.

گام سوم: با یاد خداوند کریم آموزش مرحله کاری کنترل آفات و بیماری های مزرعه 
پیاز را آغاز 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، موردتوجه 
قرار دهید )دقت، مسئولیت پذیری، رعایت نکات ایمنی، حفظ محیط زیست، تولید 

غذای سالم و...(.
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 
ارزشیابی  آنها یک  بر  افزون  اینکه  یا  انجام می شود  این مرحله  فعالیت های  تمام 

نهایی با وارسی کار انجام شده یا محصول نهایی صورت می گیرد. 
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ارزشیابی مرحله کنترل آفات و بیماری های مزرعه پیاز

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

نتایج 
ممکن

استاندارد )شاخص ها/
نمرهداوری/نمره دهی(

کنترل 
آفات و 

بیماری های 
مزرعه پیاز

مزرعه پیاز، سمپاش، جعبه، 
کلکسیون آفات و بیماری ها، 
سموم آفت کش و قارچ کش

باالتر از 
حد انتظار

شناسایی آفات و بیماری های خسارت زا در 
روش  و  زمان  تعیین  رشد،  مختلف  مراحل 
پیاز،  مزرعه  بیماری های  و  آفات  کنترل 
بیماری های  آفات و  اجرای عملیات کنترل 
مزرعه پیاز، استدالل کنترل زیستی آفات و 
بیماری ها و اهمیت آن در تولید غذای سالم

3

در حد 
انتظار

در  خسارت زا  بیماری های  و  آفات  تعیین 
روش  و  زمان  تعیین  رشد،  مختلف  مراحل 
پیاز،  مزرعه  بیماری های  و  آفات  کنترل 
بیماری های  آفات و  اجرای عملیات کنترل 

پیاز مزرعه 

2

پایین تر از 
حد انتظار

کنترل نامناسب آفات و بیماری های مزرعه 
1پیاز

ارزشیابی  در  تعیین شده  شاخص های  از  استفاده  با  ارزشیابی  تکمیل چک لیست 
مرحله کاری کنترل آفات و بیماری های مزرعه پیاز صورت می گیرد. توجه به این 
نکته بسیار مهم است که هر چه موارد سنجش در چک لیست ریزتر باشد ارزشیابی 
یا 3( در هر مرحله  ارزشیابی )1، 2 و  بود. همچنین سطح نمره  دقیق تر خواهد 
کاری، با مشخص شدن درصد درستی انجام کار طبق چک لیست تعیین می شود 
از 84  نمره دو، بیش  تا 84 درصد  از 60 درصد  نمره یک،  از 60 درصد  )کمتر 

درصد نمره سه(.
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فصل سوم : پرورش گیاهان غده ای

نام 
هنرجو

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

شرح کار:
1ـ عملیات قبل از شخم 2ـ خاک ورزي اولیه مزرعه 3ـ خاک ورزي ثانویه 4ـ تهیه و آماده سازي بذر 5  ـ انجام عملیات کاشت 
بذر پیاز 6  ـ انجام آبیاري 7ـ کوددهی 8  ـ عملیات ویژه داشت 9ـ کنترل علف هاي هرز 10ـ کنترل آفات 11ـ کنترل بیماري ها

استاندارد عملکرد: 
با استفاده از ماشین هاي کاشت بستر مناسب براي کشت پیاز را آماده نمایند و پس از آماده سازي زمین در زمان مناسب عملیات کاشت 

بذر پیاز را انجام دهند و با رعایت اصول زیست محیطی و صرفه جویی در مصرف آب تا زمان برداشت از مزرعه نگهداري به عمل آورند. 
شاخص ها:

1ـ تعیین درصد رطوبت خاک، تعیین ویژگی هاي فیزیکی و شیمیایی خاک در مشاوره با کارشناسان، پخش کود دامی و کودهاي پایه احتمالی
2ـ انتخاب زمان خاک ورزي اولیه، انتخاب و تنظیم ادوات خاک ورزي اولیه، اجراي عملیات شخم

3ـ انتخاب و تنظیم ادوات خاک ورزي ثانویه، اجراي عملیات خاک ورزي ثانویه
4ـ انتخاب رقم، تاریخ تولید بذر، تعیین مقدار بذر مصرفی

5  ـ تعیین زمان کاشت بذر، انتخاب روش کاشت، اجراي عملیات کاشت
6  ـ تعیین زمان و روش آبیاري، اجراي عملیات آبیاري

7ـ تعیین نوع و مقدار کودهاي سرک، تعیین زمان و روش کوددهی سرک، تنظیم دستگاه کودکار، انجام عملیات کوددهی
8  ـ تعیین زمان سله شکنی، تعیین زمان تنک کردن، تعیین زمان واکاري، تعیین زمان خوابانیدن ساقه پیاز

9ـ شناسایی نوع علف هاي هرز مزرعه، اجراي عملیات کنترل علف هاي هرز
10ـ شناسایی نوع آفت مزرعه، تعیین روش و زمان کنترل آفات، تنظیمات اولیه سم پاش، اجراي عملیات کنترل آفات

11ـ پایش مزرعه براي کنترل بیماري خاص در مراحل مختلف رشد، تشخیص نوع بیماري، تعیین زمان و روش کنترل بیماري، 
تنظیمات اولیه سم پاش، اجراي عملیات کنترل بیماري

شرایط انجام کار:
ـ 2 هکتار زمین زراعی براي 16 نفر 

ابزار و تجهیزات:
تراکتور از انواع رایج در کشور )حداقل 75 اسب بخار( ـ ادوات شخم ـ ماشین هاي خاک ورزي، ماشین هاي کاشت، بذرپیاز، مواد و 
ملزومات مصرفی )قارچ کش، .....(ـ  ماشین هاي سم پاشـ  وسایل و تجهیزات آبیاريـ  کودهاي معدنی و آلیـ  ماشین هاي تنک کننده

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از ۳ مرحله کارردیف
1آماده سازی بستر کشت پیاز1
2کاشت پیاز2

نگهداری مزرعه پیاز )تنک و واکاری، آبیاری، تغذیه، سله شکنی، 3
2کنترل علف های هرز(

1کنترل آفات و بیماری ها4
شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی 
و نگرش: با استفاده از لوازم ایمنی کار و رعایت نکات زیست و با در نظر 
گرفتن استفاده بهینه از منابع و جایگزینی کنترل زیستی به جای کنترل 

شیمیایی پرورش پیاز را انجام دهید.

2

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


