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نیاز به تولید محصوالت زراعی از یک سو و کاهش بارندگی ها و پایین رفتن سطح 
آب  های زیر زمینی و به طور کلی کمبود آب از سوی دیگر موجب شده است که 
استفاده از سیستم های نوین و به نسبت کم هزینه آبیاری و بهینه سازی مدیریت 
منابع آب امری اجتناب ناپذیر باشد. روش های آبیاری سطحی به دلیل پایین بودن 
سرمایه گذاری اولیه، هزینه کم تعمیر و نگهداری و نیاز به انرژی کمتر نسبت به 
آبیاری در کشور ما است.  از متداول ترین روش های  روش های تحت فشار یکی 
حدود 90 درصد کل آبیاری در کشور ما به روش سطحی یا ردیفی انجام می شود. 
انتقال نامناسب آب از منبع تا مزرعه و توزیع آن در داخل مزرعه از مشکالت عمده 
آبیاری است که امروزه راهکار های مفیدی برای رفع آن ارائه شده است. پژوهش 

های انجام گرفته نشان داده اند بیشترین میزان هدر رفت آب در بخش کشاورزی 
در نهرها و کانال های سنتی صورت می پذیرد.

مقایسۀ متوسط راندمان کاربرد آب آبیاری در سامانه های مختلف آبیاری در کشور
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آبیاری سطحی

روش های اصالح بهبود سامانه های آبیاری سطحی به طور عمده مدیریتی بوده و با 
هزینه کم و در مدت زمان کوتاه قابل اجرا است. 

هرچند بهبود مدیریت آبیاری در سامانه های آبیاری تحت فشار آسان تر و بهتر از 
روش سطحی است اما با توجه به هزینه زیاد سامانه های آبیاری تحت فشار اصالح 
آبیاری  با اصالح  است.  اجتناب ناپذیر  و  امری ضروری  آبیاری سطحی  روش های 
سطحی به روش های مختلف مانند تسطیح اراضی، انتخاب روش آبیاری سطحی 
مناسب متناسب با شرایط و تجهیزات و... می تواند 30 تا 40 درصد در مصرف آب 

صرفه جویی و به همین میزان بازده آب آبیاری را افزایش دهد. 

برخی از روش های ساده کم هزینه و کاربردی برای بهبود آبیاری سطحی و 
افزایش کارایی مصرف آب

  توسعه سامانه های آبیاری کم فشار)هیدروفلوم(: به کارگیری سیستم های 
آبیاری کم فشار یکی از راهکار های مؤثر و اقتصادی برای جلوگیری از هدر رفت 
آب، پخش یکنواخت و کنترل شده آب در مزرعه و استفاده بهینه از آب آبیاری 
است. استفاده از هیدروفلوم در مناطقی که از نظر شرایط احداث کانال های آبیاری 
با مشکالتی مانند کیفیت نامناسب خاک برای احداث کانال مواجه بوده و همچنین 
نند وزش  )ما ه ای  قطر  و  بارانی  آبیاری  اجرای سامانه  برای  مناسب  نا در شرایط 
شدید باد، تبخیر زیاد و شوری باالی آب( از توجیه باالیی برخوردار است. بررسی 
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نتایج تحقیقات انجام شده نشان می دهد این روش موجب صرفه جویی در مصرف 
آب و انرژی تا حدود 30 درصد، صرفه جویی در مصرف کود حدود 30 درصد، 
تا حدود  افزایش عملکرد  صرفه جویی در هزینه های کارگری حدود 40 درصد، 
10 درصد، کاهش مصرف علف کش و استفاده راحتتر از ماشین های کشاورزی 

می شود.
امکانات می تواند جایگزین  این روش در صورت کمبود    آب گیری با سیفون: 
ساده  کاربرد  شامل  روش  این  این  مزایای  باشد.  فشار  کم  آبیاری  برای  خوبی 
تمام  در  آب  یکسان  و پخش  و شستشوی خاک  تخریب  از  ارزان، جلوگیری  و 

ردیف های مزرعه است. 
  تسطیح و قطعه بندی زمین زراعی: با تسطیح و قطعه بندی مناسب با توجه به 

شرایط )شیب زمین، بافت خاک و...(، احداث کانال های داخل مزرعه و یکپارچه سازی 
زمین های زراعی می توان عملکرد محصول و کارایی مصرف آب را افزایش داد.

  رژیم کاهش آبیاری: در روش های آبیاری سطحی با انتهای باز، معموالً حجم 
زیادی از آب به ویژه در زمین های شیب دار به صورت رواناب از انتهای زمین خارج 
و به هدر می رود. یکی از روش های مدیریتی برای کنترل و کاهش رواناب سطحی 
در این سامانه، رژیم کاهش جریان است. بدین ترتیب که ابتدا با شدت جریان های 
نزدیک به بیشترین دبی غیرفرسایشی )با توجه به بافت خاک و شیب زمین( آبیاری 
را آغاز و پس از رسیدن جریان به نزدیک انتهای مزرعه، دبی ورودی به نصف مقدار 
اولیه کاهش و تا پایان زمان آبیاری از آن دبی استفاده خواهد شد. این روش در 
همه روش های آبیاری سطحی قابل اجراست و تا حدود 20 درصد هدر رفت آب 

را کاهش می دهد.
  کم آبیاری: در مناطقی که با خشکسالی بیشتری روبه رو هستند می توان با اجرای 
کم آبیاری تنظیم شده در برنامه آبیاری، کمترین تنش آبی را اعمال نمود. آبیاری 
یک در میان جویچه ای از جمله روش های کاربردی در زمینه کم آبیاری است که 
نتایج رضایت بخشی را در محصوالت ردیفی از جمله ذرت، سیب زمینی، چغندر 
قند، پنبه و حتی گندم به دنبال داشته است. این روش برای جلوگیری از نفوذ عمقی 
بیش از حد به کار می رود و می توان با این روش 30 تا 40 درصد از مصرف آب 

صرفه جویی کرد.
شما هنرآموزان می توانید با به کارگیری عملی نمونه هایی از این قبیل با توجه به شرایط 
منطقه خود در افزایش توانمندی های هنرجویان )بهره برداران آینده کشاورزی( برای 

حفاظت آب و خاک در کشور نقش به سزایی ایفا نمایید. 
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تعیین زمان آبیاری تشت تبخیر
برای تعیین زمان آبیاری)مثاًل گندم( ابتدا تشت تبخیر در کنار مزرعه نصب شود. 
در داخل تشت تا ارتفاع حدود 20 سانتیمتر آب ریخته شود )5 سانتیمتراز لبه 

باالیی تشت به خاطر احتمال بارندگی خالی باشد(. یک منفذ در کف استوانه کوچک 
وجود دارد که سبب می شود ارتفاع داخل این استوانه و تشتک به یک اندازه شود. 
اندازه گیری ها از داخل استوانه کوچک انجام می شود تا تأثیر عوامل بیرونی مانند 
وزش باد کمتر سبب نوسانات سطح آب شود. برای تعیین زمان آبیاری روی استوانه 
کوچک سه عالمت به رنگ های مختلف زده می شود. از باال اولین رنگ )آبی( نشانه 
ارتفاع آب در روز اول و بی نیازی گیاه به آب است. دومین عالمت )زرد( و سومین 
عالمت )قرمز( که پس از تبخیر آب چند روز متوالی پایین تر از اولین عالمت است، 
نشانه زمان آبیاری با توجه به شرایط محیطی و نیاز گیاه است. برای سادگی کاربرد 
و استفاده از تشت تبخیر در برنامه ریزی آبیاری همین سه عالمت کافی است. به 

هنرجویان آموزش دهید که گیاه )مثاًل گندم( در تمام دوره رشد به مقدار مساوی 
آب نیاز ندارد. اگر هوا گرم شد مثاًل در فروردین و اردیبهشت و نیز هنگامی که 
گندم در مرحله گل دهی است باید زودتر آبیاری کند )تبخیر تجمعی کمتر با رنگ 
زرد( در مقابل در ابتدای رشد مثاًل آذر و بهمن و اسفند نیاز آبی گندم کمتر است، 
پس می توان فاصله آبیاری را بیشتر درنظر گرفت )تبخیر تجمعی بیشتر یعنی رنگ 
قرمز(. البته میزان تجمعی تبخیر برای آبیاری هر گیاه با توجه به شرایط و نیاز آبی 

گیاه توسط پژوهشگران تعیین می گردد. 

تشت تبخیر و اجزای آن )تشت، استوانه کوچک درون تشت و پیمانه( 
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راهنمای آموزش مرحله کاری : تعیین زمان آبیاری

گام اول: مرحله کاری را به دقت مطالعه کنید. از متن محتوا، تمامی فعالیت ها را 
مشخص کنید. نیازها یا امکانات ضروری برای انجام فعالیت ها را در نمون برگ ها درج 
کنید )نمون برگ  های 3ـ1(. نمون برگ ها را پس از کامل کردن به تأیید شورای فنی 

هنرستان برسانید. هماهنگی  های الزم را برای تهیه به موقع آنها به عمل آورید.

نمون برگ 1ـ لیست ابزار، وسایل، تجهیزات و ماشین  های موردنیاز برای مرحله کاری 
تعیین زمان آبیاری

نام وسیله/ردیف
نام وسیله/ردیفتعدادمشخصاتابزار/ ماشین

تعدادمشخصاتابزار/ ماشین

........................................................................تشت تبخیر1

000....................................................................................

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

نمون برگ 2ـ لیست انواع فضاهای موردنیاز برای مرحله کاری تعیین زمان آبیاری

نوع فضای ردیف
ویژگی ها )امکانات، هدف )منظور(موردنیاز

مدت موردنیازوسعت..(

1................................................

2................................................

000................................................

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

نمون برگ 3ـ لیست انواع مواد موردنیاز برای مرحله کاری تعیین زمان آبیاری

مقدارمشخصاتهدف )منظور(نوع مادهردیف

1

000

در تاریخ..../..../..... هماهنگی  های الزم انجام شد تا عملیات در تاریخ....../...../..... انجام شود.
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گام دوم: طرح درس روزانه را بر اساس شرایط اقلیمی و واقعیت ها و امکانات منطقه 
برای این مرحله کاری تنظیم کنید. )نمون برگ4(

نمون برگ4ـ طرح درس روزانه)یا برای تدریس مرحله کاری.......(

مشخصات کلی
نام و نام خانوادگی طراح:                                 مرحله کاری: 

نام درس:                      پایه تحصیلی:             زمان تدریس:     دقیقه  
نام هنرستان:                                                تاریخ تدریس:             شماره جلسه: 

ایجاد توانایی در: هدف کلی درس

اهداف جزئی و رفتاری
 انتظار می رود هنرجویان در پایان این درس بتوانند:1ـ 

 

روش تدریس: 
همیاری ازنوع تیمی و.........

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

پیش تر تهیه و هماهنگی شده است و به طور خاص هماهنگی برای: موارد نیا ز

 اقدامات قبل از تدریس

پرسش  های ارزشیابی 
تشخیصی:

پرسش  های  انگیزشی 
آغازین در هر مبحث

عناوین محتوای نظری این مرحله کاری عبارت انداز: 1ـ ارائه محتوای نظری

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

انجام فعالیت  های عملی 
عناوین فعالیت  های عملی این مرحله کاری عبارت انداز: 1ـ

ارزشیابی فرایندی 
هریک از فعالیت  های نامبرده در ردیف باال در قالب یک چک لیست تدوین می شود. 

ارزشیابی در ضمن انجام فعالیت ها )فرایندی( انجام می شود. 

جمع بندی وخالصه 
درس
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با توجه به طرح درس و راهبردهای یاددهی ـ یادگیری )پژوهش های طرح شده 
در کتاب، پژوهش های واگذاری در فرایند آموزش، گفتگوها، فکر کنیدها و....( را 
لیست کنید. زمان انجام آنها، مختصری راهنمایی روش انجام، چگونگی ارائه، افراد 

یا کارگروه های مسئول را تعیین نمایید )نمون برگ5(. 

نمون برگ5ـ لیست فعالیت  های یاددهی ـ یادگیری در مرحله کاری ).........(

فرد یا کارگروه هدف یا اهدافعنوان فعالیت
انجام یا مدیریت 

زمان، محل و 
روش ارائه

توضیحات

پژوهش پیرامون: ....

پژوهش پیرامون: ....

پژوهش پیرامون: ....

پژوهش پیرامون: ....

پژوهش پیرامون:
کشاورزان منطقه عملیات این مرحله کاری 

را چگونه انجام می دهند

درک محیط 
واقعی، مقایسه، 

نقد

منابع و رسانه ها درباره محتوی علمی 
این مرحله کاری چه نظری دارند

ایجاد رفتار 
مطالعه وتعمق

گفت وگوها:

سایر راهبردها

هماهنگی الزم برای انجام تحقیق، ارائه 
جلسه  برگزاری  پژوهشی،  یافته های 
فراگیران  تاریخ.........با  در  گفتگو،....... 

شد. انجام  و............ 
ضمناً...................

برای اجرای عملیات، برنامه ریزی کنید به عبارت دیگر مشخص کنید چه عملیاتی 
انجام  بایستی  و در کجا  به چه مدتی  زمانی  یا کارگروهی در چه  فرد  توسط چه 

شود)نمون برگ6(



235

فصل چهارم : آبیاری سطحی و قطر ه ای نواری

نمون برگ6ـ برنامه اجرایی فعالیت  های مرحله کاری............

زمان و مدت انجام فعالیتمحل انجام فعالیتنام کارگروه )مجری(نام فعالیت

یادداشت ها و یادآوری ها:             
تاریخ تنظیم برنامه../../....

یاد  و  نام  با  را  یا عملی(  )نظری  کاری، کالس  مراحل  تمامی  همانند  گام سوم: 
خداوند کریم شروع کنید. رویکرد های فرهنگی و تقویت باور های دینی و ملی و 
شایستگی  های غیرفنی یا اخالق مدارانه را همانند و حتی مهم تر از شایستگی های 

فنی، مورد توجه قرار دهید. 
  مطابق طرح درس روزانه پیش بروید.

  پیش آموخته های فراگیران در مورد موضوع  های درس را ارزیابی کنید.
  از عنوان قنات استفاده کرده و پیشینه غرورآفرین کشورمان در این زمینه را 

یادآوری نمایید.
  با طرح پرسش های چالشی، اهمیت استفاده بهینه از آب را در شرایط خشکسالی 

فعلی به گفتگو بگذارید.
   بازدیدی در سطح مزرعه داشته باشید و به صورت بالینی نشانه های تشنگی گیاه 

و مزرعه را ارزیابی و آموزش دهید.
   برای اندازه گیری مقدار رطوبت خاک از تجهیزات نوین و رایج با تکرار و تمرین 

استفاده کرده تا کاربرد این تجهیزات برای فراگیران عادی گردد.
ابداعی،  موارد  سایر  و  کتاب  در  شده  ارائه  نمونه  همانند  را  یران  گ فرا یت     خالق

تحریک کنید.
   تعیین نیاز آبی چند گیاه زراعی را در مراحل رشدی مختلف در برنامه کاری قرار دهید. 
اجازه دهید هرچند با اشتباهات جزئی، روش شناسی و انجام محاسبات صورت گیرد.

   برای تعیین دور آبیاری در چند نوع کشتکار رایج منطقه، فعالیت طراحی کنید. 
کشف درصد رطوبت خاک با خصوصیات و ویژگی های مزرعه واحد آموزشی یا 
مزارع مختلف در چندین گیاه زراعی، از اهداف اصلی طرح شما باشد )آموزش 
روش و چگونگی انجام کار، در سایر اهداف قرار خواهند گرفت(. آموزش را به 

محیط مزرعه و تولید، گره بزنید. 
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   با ارائه داده های فرضی و سپس اندازه گیری داده های واقعی در واحد آموزشی یا 
نقاط نزدیک، تبخیر تعرق را محاسبه  و اندازه گیری نمایید.

   برای محاسبه نیاز آبی گیاه، طرح پرسش نمایید و راهنمایی داشته باشید. به 
ترتیبی آموزش دهید که تعیین زمان و دورآبیاری بر اساس علم و فن گردد نه 

براساس عادت و رسم.
گام چهارم: هرچند در فرایند اجرای فعالیت عملی در قالب چک لیست، ارزشیابی 
انجام می شود اما در پایان مرحله کاری بایستی جمع بندی آن انجام و در فرمت 
مربوطه درج گردد. این ارزشیابی با جمع بندی نتایج چک لیست فعالیت های این 
مرحله انجام می شود یا اینکه افزون بر آنها، یک ارزشیابی نهایی با چک کردن کار 

انجام شده صورت می گیرد. 
   مرحله کاری تعیین زمان آبیاری را ارزشیابی کنید.

ارزشیابی مرحله تعیین زمان آبیاری

مراحل کار
شرایط عملکرد

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

استاندارد )شاخص ها/نتایج ممکن
نمرهداوری/نمره دهی(

تعیین زمان 
آبیاری

مزرعه گیاهان زراعی، کانال 
آب،  انتقال  لوله  های  یا 
آون، تجهیزات تعیین زمان 
فروسرخ،  )دماسنج  آبیاری 
تبخیر(،  تشتک  تانسیومتر، 

ن سیفو

باالتر از حد انتظار

تا  آبیاري  آب  انتقال  روش های  تحلیل 
سطح مزرعه، تعیین درصد رطوبت خاک، 
تعیین زمان آبیاری با استفاده از نشانه هاي 
گیاهي، تعیین زمان آبیاری با استفاده از 
آبیاری  زمان  تعیین  خاکي،  هاي  نشانه 
اثر  از تبخیر و تعرق، تحلیل  استفاده  با 
تعیین زمان مناسب و مقدار آب آبیاری در 

استفاده بهینه از آب آبیاری

3

در حد انتظار

آبیاري  آب  انتقال  روش های  تحلیل 
رطوبت  درصد  تعیین  مزرعه،  سطح  تا 
خاک، تعیین زمان آبیاری با استفاده از 
آبیاری  زمان  تعیین  گیاهي،  نشانه هاي 
با استفاده از نشانه هاي خاکي، تعیین 
زمان آبیاری با استفاده از تبخیر و تعرق

2

1ناتوانی در تعیین زمان آبیاریپایین تر از حد انتظار
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ارزشیابی  در  تعیین شده  های  شاخص  از  استفاده  با  ارزشیابی  تکمیل چک لیست 
مرحله کاری تعیین زمان آبیاری 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: تعیین زمان آبیاری

ره
 نم

3 
 از

نی
ی ف

تگ
س

شای
ج 

تای
ن

ب 
ل آ

تقا
ی ان

ها
ش 

رو
ل 

حلی
ت

عه
زر

ح م
سط

تا 
ي 

یار
آب

ك
خا

ت 
طوب

د ر
رص

ن د
عیی

ت

ده 
تفا

 اس
ی با

یار
ن آب

زما
ن 

عیی
ت

هي
گیا

ي 
 ها

انه
ش

از ن

ده 
تفا

 اس
ی با

یار
ن آب

زما
ن 

عیی
ت

کي
خا

ي 
 ها

انه
ش

از ن

ده 
تفا

 اس
ی با

یار
ن آب

زما
ن 

عیی
ت

رق
 تع

ر و
خی

 تب
از

کوروش

بهروز

پویان 

........

راهنمای آموزش مرحله کاری تعیین روش آبیاري

گام های اول و دوم همانند مرحله تعیین زمان آبیاری با استفاده از نمون برگ های 
)6ـ1( این مرحله، تکمیل و انجام شود. 

گام سوم، شروع به تدریس: همانند تمامی مراحل کاری، کالس )نظری یا عملی( 
را با نام و یاد خداوند کریم شروع کنید. رویکرد های فرهنگی و تقویت باور های دینی 
و ملی و شایستگی  های غیرفنی یا اخالق مدارانه را همانند و حتی مهم تر از شایستگی  

های فنی، موردتوجه قرار دهید. 
   مطابق طرح درس روزانه پیش بروید. نظم همانند مهربانی و دقت، الزمه معلمی است.
   پیش آموخته  های فراگیران را در مورد موضوع  های درس، ارزیابی کنید. حتی 

فرصتی بدهید تا مروری داشته باشند.
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   ضمن اشاره گذرا به روش  های آبیاری سطحی پیش آموخته )کرتی،نشتی، شیاری(، 
روش آبیاری کم فشار یا هیدروفلوم را به بحث بگذارید. 

ارتقای کارایی  یا کلیدواژه »کارایی« استفاده کنید. اهمیت اصالح و     از عنوان 
مصرف آب در کشاورزی را تشریح کنید و روش  های رسیدن به آن را موردبحث 
گروهی قرار دهید. از همین بحث برای تقویت باور های دینی فراگیران و ترویج 

آموزه  های دینی مرتبط استفاده بهینه نمایید.
   بازدیدی در سطح مزارع منطقه برای مشاهده عملکرد هیدروفلوم داشته باشید. 

اگر امکان بازدید نبود با نمایش فیلم و اسالید به این هدف برسید. 
   برای اجزای سیستم آبیاری هیدروفلوم در مزرعه واحد آموزشی به موقع اقدام به 

برنامه ریزی و هماهنگی کنید تا در زمان ارائه درس برای انجام آن توسط فراگیران، 
فعالیت طراحی کنید. 

   خالقیت فراگیران را طبق نمونه ارائه شده در کتاب و سایر موارد ابداعی، تحریک کنید.
   راهبرد »فکر کنید« را مدیریت کنید و اجازه دهید نظرات ارائه و توسط خود یا 

یک فرد یا کارگروهی جمع بندی گردد.
   یک کارگروه را مورد پرسش قرار دهید: به چه روش  هایی می توان کارایی مصرف 
افزایش داد؟ طبق طرح درس فرصتی برای مطالعه  آبیاری سطحی را  آب در 
دقیق متن، مطالعه منابع، جمع آوری تصاویر آرشیوی یا زنده،... و ارائه پاسخ خود 
به کالس درنظر بگیرید. یادآور شوید که باید بتوانند پاسخگوی کالس هم با ارائه 

مدارک علمی و تصاویر هم به صورت شبیه سازی باشند.
آبیاری  بهترین روش  انتخاب  برای  قرار دهید:  را مورد پرسش     یک کارگروه دیگر 
سطحی توجه به چه عواملی ضروری است؟ طبق طرح درس فرصتی برای مطالعه 
دقیق متن، مطالعه منابع، جمع آوری تصاویر آرشیوی یا زنده،... و ارائه پاسخ خود 
به کالس در نظر بگیرید. یادآور شوید که باید بتوانند در هریک از عوامل مؤثر، هم 

با ارائه مدارک علمی و تصاویر هم به صورت شبیه سازی پاسخگوی کالس باشند.
   به تمام کار گروه ها مأموریت دهید: با توجه به امکانات، شرایط مزرعه )بافت خاک، 
.، روش پیشنهادی خود  شیب زمین، نوع گیاه و...(، گزارش تحقیقات گروه ها..

برای آبیاری سطحی گیاهA در منطقه خود را با اثبات دالیل تعیین کنید.

گام چهارم، ارزشیابی: نوع فعالیت این ارزشیابی به ترتیبی است که شما می توانید 
فراگیران،  کارپوشه  کردن  لحاظ  د.  باشی داشته  محوری  نتیجه  یا  یی  نها ی  ارزشیاب
در  را  و....  تکالیف  موقع  به  انجام  گفتگوها،  در  ها، مشارکت جویی  ژوهش  پ رش  گزا

سنجش فراگیران درنظر داشته باشید. 
   مرحله کاری تعیین روش آبیاری را ارزشیابی کنید.
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ارزشیابی مرحله تعیین روش آبیاري

مراحل کار
شرایط عملکرد

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

استاندارد )شاخص ها/نتایج ممکن
نمرهداوری/ نمره دهی(

تعیین روش 
آبیاري

مزرعه گیاهان زراعی، 
تجهیزات و امکانات آبیاری 
سطحی )لوله هیدروفلوم، 

سیفون و...(

باالتر از حد انتظار

تحلیل شکل مزرعه، تعیین شیب زمین، 
زمان  مدت  تعیین  خاک،  بافت  تعیین 
آبیاري، مقدار آب آبیاري، تعیین تجهیزات 
و امکانات الزم، تعیین حساسیت گیاه به 
مصرف  کارایی  افزایش  تحلیل  ماندابی، 
آب در روش های آبیاری سطحی، تحلیل 
مقایسه ای کارایی مصرف آب در روش های 

مختلف آبیاری سطحی

3

در حد انتظار

تحلیل شکل مزرعه، تعیین شیب زمین، 
مدت زمان  تعیین  خاک،  بافت  تعیین 
آبیاري، مقدار آب آبیاري، تعیین تجهیزات 
و امکانات الزم، تعیین حساسیت گیاه به 
ماندابی، تحلیل افزایش کارایی مصرف آب 

در روش های آبیاری سطحی

2

1انتخاب روش نامناسب آبیاری پایین تر از حد انتظار

تکمیل چک لیست ارزشیابی با استفاده از شاخص های تعیین شده در ارزشیابی مرحله 
کاری تعیین روش آبیاری 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: تعیین روش آبیاري
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راهنمای آموزش مرحله کاری : انجام آبیاري

گام های اول و دوم همانند مرحله تعیین زمان آبیاری با استفاده از نمون برگ های 
)6ـ1( این مرحله، تکمیل و انجام شود. 

گام سوم، شروع به تدریس: همانند تمامی مراحل کاری، کالس را با نام و یاد 
خداوند کریم شروع کنید. رویکرد های فرهنگی و تقویت باور های دینی و ملی و 
شایستگی  های غیر فنی یا اخالق مدارانه مانند رعایت نوبت، مراقبت از هدر رفت 
آب، رعایت طول مدت آبیاری را همانند و حتی مهم تر از شایستگی  های فنی )مانند 
پراکنش  بودن سرعت جریان آب، عدم فرسایش،  آبیاری کامل مزرعه، مطلوب 

یکنواخت آب در سطح، نفوذ متعادل آب در عمق و...(، موردتوجه قرار دهید. 

گام چهارم، ارزشیابی: نوع فعالیت این ارزشیابی به ترتیبی است که شما بایستی هم 
ارزشیابی فرایندی )ضمن آبیاری( و هم ارزشیابی نهایی یا نتیجه محوری )وضعیت 

زمین پس از آبیاری( داشته باشید. 
   مرحله کاری انجام آبیاري سطحی را ارزشیابی کنید.
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ارزشیابی مرحله انجام آبیاري سطحی

مراحل کار
شرایط عملکرد

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

استاندارد )شاخص ها/نتایج ممکن
نمرهداوری/ نمره دهی(

انجام آبیاري 
سطحی

مزرعه، تجهیزات 
آبیاری متناسب با 

روش انتخابی

باالتر از حد انتظار

آبیاري  واحدهاي  تعداد  کردن  تعیین 
انتقال  )کرت، نوار، شیار(، گوشه بندی، 
آب از نهر اصلي به نهرهای فرعي، توزیع 
آب در واحدها، تنظیم سرعت حرکت 
آب، هدایت یکنواخت آب مزرعه با روش 
راهکارهای  به کارگیری  تعیین شده، 
مناسب برای جلوگیری از هدر رفت آب، 
قطع به موقع آب، استدالل راهکارهای به 
کار  رفته برای جلوگیری از هدر رفت آب

3

در حد انتظار

آبیاري  واحدهاي  تعداد  کردن  تعیین 
)کرت، نوار، شیار(، گوشه بندی، انتقال 
فرعي،  نهرهای  به  اصلي  نهر  از  آب 
تنظیم سرعت  واحدها،  در  آب  توزیع 
آب  یکنواخت  هدایت  آب،  حرکت 
مزرعه با روش تعیین شده، به کارگیری 
راهکارهای مناسب برای جلوگیری از 

هدر رفت آب، قطع به موقع آب

2

با پایین تر از حد انتظار همراه  مزرعه  غیریکنواخت  آبیاری 
آب رفت  1هدر 

تکمیل چک لیست ارزشیابی با استفاده از شاخص های تعیین شده در ارزشیابی مرحله 
کاری انجام آبیاری سطحی 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 
با مشخص شدن درصد  سطح نمره ارزشیابی )1، 2 و یا 3( در هر مرحله کاری، 
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: انجام آبیاري سطحی
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ارزشیابی شایستگی آبیاری سطحی

شرح کار:
1ـ عملیات قبل از آبیاري 2ـ تعیین زمان آبیاری 3ـ تعیین روش آبیاري سطحي 4ـ انجام عملیات آبیاري 

استاندارد عملکرد: 
پس از تعیین زمان و دور آبیاری با استفاده از روش مناسب آبیاري سطحي 2 هکتار زمین زراعي را آبیاري نمایند.

شاخص ها:
1ـ تعیین منبع آب آبیاري، روش انتقال آب آبیاري تا سطح مزرعه، روش توزیع آب آبیاري در مزرعه، تعیین درصد رطوبت خاک

2ـ تعیین مراحل حساس گیاه به خشکی، تعیین زمان آبیاری با استفاده از نشانه هاي گیاهي، تعیین زمان آبیاری با استفاده از 
نشانه هاي خاکي، تعیین زمان آبیاری با استفاده از تبخیر و تعرق

3ـ تعیین تجهیزات و امکانات الزم، تعیین حساسیت گیاه به ماندابی، تحلیل افزایش کارایی مصرف آب در روش های آبیاری سطحی، تعیین 
بافت خاک، تعییین شیب زمین، شکل مزرعه، مقدار آب آبیاري، سرعت آب

4ـ تعیین کردن تعداد واحدهاي آبیاري )کرت، نوار، شیار(، گوشه بندي، انتقال آب از نهر اصلي به نهرهاي فرعي، توزیع آب در 
واحدها، بررسي جریان آب در واحدها، قطع آب در واحدهاي آبیاري 

شرایط انجام کار:
2 هکتار محصول زراعی با شرایط آبیاری سطحی براي 16 نفر 

ابزار و تجهیزات:  
 تراکتور، مرزبند، لوله هاي هیدروفلوم، تشتک تبخیر، تانسیومتر، دماسنج فرو سرخ، آون، سیفون، مواد مصرفي و ملزومات کار

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

1تعیین زمان آبیاری1

1تعیین روش آبیاري2

2انجام آبیاري3

شایستگی  های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی 
و  نکات زیست محیطی  ایمنی کار و رعایت  لوازم  از  استفاده  ا  ب و نگرش: 
به روش سطحی  را  مزرعه  آبیاری  از آب  بهینه  استفاده  نظر گرفتن  در  با 

د. دهی انجام 

2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.
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آبیاری قطره ای نوار تیپ

در بخش کشاورزی، مدیریت آبیاری مزارع و استفاده از روش های آبیاری با بازده 
این روش ها  از  پایدار بسیار ضروری است. یکی  تولید  افزایش  برای  باالتر  آبیاری 

آبیاری قطره ای نواری است.
در سال 1986 برای اولین بار در جزایر هاوایی و درکشت نیشکر آبیاری قطره ای 
)تیپ( مورداستفاده قرار گرفت و در ایران نیز اولین بار در سال 1376 به عنوان 

لوله های آبیاری قطره ای نواری معرفی شد.
این نوارها از نوعی پلیمر خاص ساخته شده اند که با وجود ضخامت کم، در مقابل اشعه 
خورشید، تغییرات درجه حرارت و دما و بسیاری از امالح موجود در خاک و مواد شیمیایی 
مقاوم هستند. این نوارها دارای جنسی نرم و کامالً انعطاف پذیر هستند که هنگام ورود 

آب به آن پرشده و پس از پایان آبیاری، دوباره نوار تیپ به صورت مسطح درمی آید.

انواع نوار تیب و کاربرد آنها
نوارهای تیپ به دو صورت درزدار)زیپی( و پالک دار وجود دارند که آبدهی هر متر آن 
2/1 تا 5/3 لیتر در ساعت است. روش آبیاری تیپ در زمین های تا شیب 75   درصد 

قابل اجراست.
قطره چکان ها در نوع پالک دار در وسط و در نوع زیپ دار در بغل لوله یا نوار تیپ 
میزان  و  است  کمتر  گرفتگی  پالک دار  نوع  در  دلیل  همین  به  است.  قرارگرفته 
تراوش آب در آن یکنواخت تر است. در نوع زیپی باال رفتن فشار موجب باز شدن 
قطره چکان شده و درنتیجه آب با دبی بیشتری وارد زمین می شود. نوار تیپ درزدار 
قطره چکان ندارد و به جای آن مسیری زیگزاگی )زیپ مانند( روی آن وجود دارد 

که فشار آب را کاهش می دهد و قطرات آب از آن خارج می شوند.
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باید توجه کرد که شیب قطره چکان زیپ جهت دار بوده و جهت ناودان در اراضی 
باید به طرف باال تنظیم شود، اما در نوع پالک دار، ابتدا قطره چکان ها به صورت مجزا 

تولیدشده و در زمان تولید نوار تیپ به آن اضافه می شود.
در زمین هایی که دارای شیب باال هستند باید از قطره چکان های پالک دار استفاده کنیم.

     نوار آبیاری درزدارنوار آبیاری پالك دار

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

آبیاری میکرو:
برش سالیانه آبیاری میکرو )تیپ(برای محصوالت سبزی و صیفی در برنامه ششم)هکتار(

نام محصولردیف
سال

جمع
13961397139813991400

27515385721888521030534511پیاز1

586813583246353618250498130766سیب زمینی2

2900639511063203612799068709گوجه فرنگی3

2926841519282275383680994971هندوانه4

148544927103127952108846963خربزه5

206548248496131872011848689خیار6

6792479476984791424030648سایر جالیز7

879015814214902621030758103062سایر سبزی ها8

2746461387104056153605211806558318جمع
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راهنمای آموزش مرحله کاری : استقرار 
نوار تیپ در مزرعه

توصیه های کاربردی به هنرجویان قبل از استقرار نوار های تیپ
از مهم ترین مراحل اجرای سامانه آبیاری نوار تیپ نصب نوارها می باشد، زیرا عدم 
وارد  نهایت کشاورزان  در  و  به گیاهان  فراوانی  ا، خسارات  نواره به کارگیری صحیح 
می سازد. نگهداری، حمل و نقل، انبارداری و نصب و محافظت از این نوارها بسیار مهم 
است و این نوارها به خاطر ضخامت و قطر کم منافذ خروجی آب، نسبت به فشارها و 
تنش های محیطی همچون کشیدگی در مواقع حمل یا نصب و همچنین بریدگی در 
هنگام برخورد با اشیا تیز و نور آفتاب بسیار حساس می باشند، نصب نوارهای آبیاری به 
دو روش دستی و مکانیزه امکان پذیر می باشد. الزم به ذکر است که تحت هیچ شرایطی 
نباید نوارها را برروی زمین کشید و یا تحت نیروی کشش پهن کرد. به همین خاطر 
کالف نوار باید روی دستگاه ساده ای که محور آن از دوطرف متصل به بلبرینگ بوده و 

به راحتی می چرخد، قرار گرفته و توسط دست یا به صورت مکانیزه نصب شود. 
پس از نصب لوله های تیپ در مزرعه و در آبیاری های اولیه با این سیستم )تا قبل از 
توسعه گیاه در سطح خاک مزرعه( ضروری است که کشاورزان محترم دقت و توجه 
بیشتری به سیستم تیپ مزرعه خود داشته تا از کارکرد مناسب آن مطمئن شوند، 
چرا که پس از استقرار گیاه و افزایش سطح سبز مزرعه، بازدید از نوارهای تیپ دشوار 
خواهد بود. توجه به فاصله بین نوارهای تیپ و عدم جابه جایی آنها توسط باد، توجه به 
سمت قرارگیری لوله های تیپ برروی خاک به طوری که قطره چکان در بخش زیرین 
لوله قرار گیرند و همچنین توجه به بست های ابتدایی برای رفع نشت آب از این محل ها 
از جمله مواردی است که باید توسط کشاورزان بازرسی شده و مورد اصالح قرار گیرند. 

گام  های اول و دوم را با پر کردن نمون برگ  ها همانند واحد های یادگیری قبلی 
)واحد یادگیری آبیاری سطحی با استفاده از نمون برگ های6ـ1( برای این مرحله 

کاری، بردارید. به تأیید برسانید و هماهنگی  های الزم را انجام دهید. 
گام سوم، شروع تدریس: همانند تمامی مراحل کاری، کالس )نظری یا عملی( 
را با نام و یاد خداوند کریم شروع کنید. رویکردهای فرهنگی و تقویت باورهای 
دینی و ملی و شایستگی های غیر فنی یا اخالق مدارانه را همانند و حتی مهم تر از 

شایستگی های فنی، موردتوجه قرار دهید. 
   نمایش دهید: مجموعه ای از تصاویر و ترجیحاً فیلمی از سامانه آبیاری قطره ای
   ارزیابی کنید: پیش آموخته های فراگیران در مورد ضرورت و اهمیت آبیاري قطره ای

   افق دید فراگیران را گسترش دهید: آینده آبیاری، نقش مصرف بهینه، روش های 
نوین،...
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   تکلیف کنید: کارگروهی سامانه آبیاری قطره ای طراحی کند )همانند شکل شماره)2( 
این مرحله کاری. البته با ریزه کاری  های بیشتر و نسبتاً دقیق تر(

   مأموریت دهید: کارگروهی انواع روش  های آبیاری را تحقیق و با شرح و تصویر 
در تاریخ....... گزارش دهد.

   راهبرد پژوهش را مدیریت کنید: با طرح در کالس یا واگذاری به یک کارگروه
   پرسش کنید: مزیت  های آبیاری موضعی )قطره ای( چیست؟ اجاره دهید یکی از 
فراگیران یا کارگروهی مدیریت جلسه بحث را به عهده بگیرد. فرد یا گروه مسئول 
بایستی چرایی و چگونگی واپرسی و با استدالل رد یا قبول کند. شما ناظر باشید 

و صرفاً از بدآموزی پیشگیری کنید.
   تکلیف کنید: نوار تیپ چیست؟ یک کارگروه را مکلف به جمع آوری تمامی اطالعات 
)ساختار، انواع، قیمت روز....، ضمناً زمان ارائه تکلیف یا تحقیق را مشخص و برای 

دسترسی به منابع راهنمایی کنید.
   برنامه ریزی کنید: محل، زمان و چگونگی انجام فعالیت استقرار نوارهاي آبیاري )تیپ(

   مدیریت کنید: مستقر کردن نوار تیپ 
گام چهارم، ارزشیابی: در فرایند اجرای فعالیت عملی مستقر کردن نوار تیپ در قالب 
چک لیست، ارزشیابی انجام شود. در پایان مرحله کاری نیز می توانید یک ارزشیابی 
کارگروه  است که تک تک  بدیهی  گیرد.  انجام شده،صورت  کار  با چک کردن  نهایی 

بایستی عملیات را به طور اجرای مستقل انجام داده و مورد ارزشیابی قرار گیرند.

ارزشیابی مرحله استقرار نوار تیپ در مزرعه

مراحل کار
شرایط عملکرد

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

استاندارد )شاخص ها/نتایج ممکن
نمرهداوری/ نمره دهی(

استقرار نوار تیپ 
در مزرعه

مزرعه، نوار تیپ، لوله  های 
جانبی، دریل، بست، 
شبکه آبیاری مجهز به 

تانک کود

باالتر از حد انتظار

تعیین منبع آب آبیاري، پهن کردن 
نوار های تیپ روي سطح خاک، تثبیت 
نوارهاي تیپ با میخ  های پالستیکي، 
اتصال نوار تیپ به لوله اصلي، تحلیل 
فاصله نوارها از ردیف های کاشت و 
اهمیت آن در استفاده بهینه از آب

3

در حد انتظار

آبیاري، پهن کردن  تعیین منبع آب 
نوار های تیپ روي سطح خاک، تثبیت 
نوار های تیپ با میخ  های پالستیکي، 

اتصال نوار تیپ به لوله اصلي

2

1ناتوانی در استقرار نوار های تیپپایین تر از حد انتظار
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تکمیل چک لیست ارزشیابی با استفاده از شاخص های تعیین شده در ارزشیابی مرحله 
کاری استقرار نوار تیپ در مزرعه 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: استقرار نوار تیپ در مزرعه
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مالحظات نگهداری و اجرای سیستم آبیاری 
نوار تیپ در مزرعه 

پس از نصب لوله های تیپ در مزرعه و در آبیاری های اولیه با این سیستم )تا قبل از 
توسعه گیاه در سطح خاک مزرعه( ضروری است که کشاورزان محترم دقت و توجه 
بیشتری به سیستم تیپ مزرعه خود داشته تا از کارکرد مناسب آن مطمئن شوند، 
چرا که پس از استقرار گیاه و افزایش سطح سبز مزرعه، بازدید از نوارهای تیپ 
دشوار خواهد بود. توجه به فاصله بین نوارهای تیپ و عدم جابه جایی آنها توسط 
باد، توجه به سمت قرارگیری لوله های تیپ برروی خاک به طوری که قطره چکان ها 
در بخش زیرین لوله قرار گیرند و همچنین توجه به بست های ابتدایی برای رفع 
نشت آب از این محل ها از جمله مواردی است که باید توسط کشاورزان بازرسی 

شده و مورد اصالح قرار گیرند. 
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راهنمای آموزش مرحله کاری : راه اندازی، سرویس 
و نگهداری سیستم آبیاری نواری تیپ

گام  های اول و دوم را با پرکردن نمون برگ  هایی همانند واحد های یادگیری قبلی 
)واحد یادگیری آبیاری سطحی با استفاده از نمون برگ های6ـ1( برای این مرحله 

کاری، بردارید، به تأیید برسانید و هماهنگی  های الزم را انجام دهید. 
گام سوم، شروع تدریس: 

   کالس را بانام و یاد خداوند کریم شروع کنید. 
   نمایش دهید: تصاویر یا اسالید های مربوطه به سامانه و به ویژه حاصل پژوهش کار 

گروه در مرحله کاری پیشین
   ارزیابی کنید: پیش آموخته  های فراگیران در مورد اجزای یک سامانه آبیاری

   بسنجید: با اشاره به یک جزء یا نمایش یک جزء، عملکرد آن را از فراگیران به صورت 
فردی یا کارگروهی مورد پرس وجو و سنجش قرار دهید.

   بازدید و مصداق یابی: با فراگیران یک سامانه آبیاری قطره ای را بازدید کنید و 
از هر کارگروه بخواهید به طور مستقل اجزای سامانه، عملکرد هر جزء را توضیح 

دهد. این عملیات را برای گروه  های دیگر تکرار کنید.
   جلسه تشکیل دهید: با دعوت از کشاورزان باسابقه در استفاده از سامانه آبیاری 
تحت فشار و سایر افراد بااطالع و حضور فراگیران جلسه پرسش و پاسخ تشکیل 

دهید. پرسش  هایی چون:
   معایب و مشکالت سامانه

   آسیب شناسی اجزاء
   اقدامات مراقبتی 

   سرویس  های ضروری در فصل بیکار و فعال
   توصیه  های ایمنی

   هدایت، نظارت و ارزشیابی کنید: فعالیت آماده به کار کردن سامانه آبیاری 
موضعی نواری را برابر طرح درس تدوینی و محتوای آموزشی برای رسیدن به 

شایستگی، هدایت کرده و ضمن اجرا توسط هریک از کارگروه ها به طور مستقل، 
نظارت و ارزشیابی کنید.

   هدایت، نظارت و ارزشیابی کنید: فعالیت راه اندازی شبکه آبیاری تحت فشار )نوار 
تیپ( را برابر طرح درس تدوینی و محتوای آموزشی برای رسیدن به شایستگی، هدایت 
کرده و ضمن اجرا توسط هریک از کارگروه ها به طور مستقل، نظارت و ارزشیابی کنید.
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   تکلیف کنید: یک سامانه آبیاری قطره ای از نوع موضعی نواری نیاز به چه سرویس ها 
و اقدامات مراقبتی دارد؟

یادآور شوید که کارگروه بایستی تمامی سرویس ها و اقدامات مراقبتی را از منابع 
علمی، کاربردی و اجرایی با شرح، تصویر و فیلم )ترجیحاً تهیه شده توسط کارگروه و 
در شرایط خاص به صورت آرشیوی( تهیه کند. یافته ها بایستی عماًل توسط کارگروه 

ارائه و اجرا شود.
   هدایت، نظارت و ارزشیابی کنید: فعالیت سرویس و نگهداری سیستم آبیاری 
قطره ای نواری را برابر طرح درس تدوینی و محتوای آموزشی برای رسیدن به 

شایستگی، هدایت کرده و ضمن اجرا توسط هریک از کارگروه ها به طور مستقل، 
نظارت و ارزشیابی کنید.

   نمایش دهید: اجزای هیدروسیلکون، نقش و عملکرد هر جزء را به وسیله عکس، 
فیلم، برش ها و... نمایش دهید.

   هدایت، نظارت و ارزشیابی کنید: فعالیت سرویس و نگهداری هیدروسیکلون 
در سیستم آبیاری قطره ای نواری را برابر طرح درس تدوینی و محتوای آموزشی 
برای رسیدن به شایستگی، هدایت کرده و ضمن اجرا توسط هریک از کارگروه ها 

به طور مستقل، نظارت و ارزشیابی کنید.
   نمایش دهید: صافی شن، ساختمان، نقش و عملکرد هر جزء را به وسیله عکس، 

فیلم، برش ها و... نمایش دهید.
   هدایت، نظارت و ارزشیابی کنید: فعالیت سرویس و نگهداری صافی شن در 
سیستم آبیاری قطره ای نواری را برابر طرح درس تدوینی و محتوای آموزشی 
برای رسیدن به شایستگی، هدایت کرده و ضمن اجرا توسط هریک از کارگروه ها 

به طور مستقل، نظارت و ارزشیابی کنید.
   نمایش دهید: صافي توری یا دیسکی، ساختمان، نقش و عملکرد هر جزء را 

به وسیله عکس، فیلم، برش ها و... نمایش دهید.
   هدایت، نظارت و ارزشیابی کنید: فعالیت سرویس و نگهداری صافي توری یا 
دیسکی در سیستم آبیاری قطره ایـ  نواری را برابر طرح درس تدوینی و محتوای 
آموزشی برای رسیدن به شایستگی، هدایت کرده و ضمن اجرا توسط هریک از 

کارگروه ها به طور مستقل، نظارت و ارزشیابی کنید.
   مأموریت دهید: کارگروهی انواع قطعات یا لوازم یدکی رایج )پرمصرف( در سامانه 
آبیاری موضعی نواری را مشخص و قیمت روز آن را حداقل از 3 مرکز عمده تهیه 

و توزیع، استعالم نمایید.
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   گام چهارم، ارزشیابی: درضمن اجرای فعالیت های این مرحله، در قالب چک لیست، 
ارزشیابی های متعددی انجام شد. در پایان مرحله کاری نیز می توانید یک ارزشیابی 
نهایی با چک کردن کامل کارکرد و سرویس سامانه انجام دهید. بدیهی است که 
تک تک کارگروه بایستی عملیات را به طور اجرای مستقل انجام داده و کارپوشه آنها 

در سنجش نهایی، مالک قرار گیرد.

ارزشیابی مرحله راه اندازی، سرویس و نگهداری سیستم آبیاری نواری تیپ

مراحل کار
شرایط عملکرد

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

استاندارد )شاخص ها/نتایج ممکن
نمرهداوری/ نمره دهی(

راه اندازی، سرویس 
و نگهداری سیستم 
آبیاری نواری تیپ

مزرعه، سیستم آبیاری، 
جعبه ابزار مکانیکی 

باالتر از حد انتظار

بررسي اجزاي سیستم آبیاري و رفع 
حوضچه،  آب  سطح  بررسي  عیوب، 
شبکه  راه اندازی  صافي ها،  بررسي 
آبیاري نوار تیپ، سرویس و نگهداری 
نگهداری  و  سرویس  هیدروسیکلون، 

شن صافی 

3

در حد انتظار

بررسي اجزاي سیستم آبیاري و رفع 
حوضچه،  آب  سطح  بررسي  عیوب، 
شبکه  راه اندازی  صافي ها،  بررسي 

تیپ نوار  آبیاري 

2

آبیاری پایین تر از حد انتظار راه اندازی سیستم  در  ناتوانی 
تیپ 1نوار 

تکمیل چک لیست ارزشیابی با استفاده از شاخص های تعیین شده در ارزشیابی مرحله کاری 
راه اندازی، سرویس و نگهداری سیستم آبیاری نواری تیپ 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

و  راه اندازی، سرویس  کاری:  مرحله  فنی  های  ارزشیابی شایستگی  نمونه چک لیست 
تیپ  نواری  آبیاری  نگهداری سیستم 
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مواردی که در اجرای آبیاری قطره ای نوار تیپ نباید انجام گیرد.
1 از آب های خیلی سخت و شور استفاده نکنید.

دارای  آب  که  مواردی  در  باشید.  آب  معلق  ذرات  اندازه  و  آلودگی ها  2  مواظب 
آلودگی فیزیکی )ذرات معلق( است. نیاز به فیلتراسیونی است که ذرات بیشتر از 

100 میکرون امکان ورود به شبکه را نداشته باشند.
3 هنگام آبیاری نباید نوار تیپ زاویه دار باشد.

4  نوار تیپ بر روی شیب های باالی 2 درصد نصب نشود. در این گونه مزارع نوار 
در جهت عمود بر شیب نصب شود.

5  در پایان عملیات تزریق کود و سم با آبیاری نوار تیپ آب را سریع قطع نکنید.
6  مواظب فشار آب باشند. حداقل فشار کاری 0/4 اتمسفر و حداکثر فشار کاری 

1 است.
7   نوار تیپ را در پایان فصل کشت در مزرعه به حال خود رها نکنید.

 پهن کردن نوار های تیپ در طول کوتاه سبب افزایش هزینه می شود و پهن کردن توجه
نوار های آبیاری در طول زیاد نیز سبب کاهش یکنواختی آبیاری و در نهایت کاهش 

عملکرد محصول می شود.
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راهنمای آموزش مرحله کاری: اجرای عملیات 
آبیاری و کود دهی در سیستم آبیاری نوار تیپ

گام  های اول و دوم را با پرکردن نمون برگ  هایی همانند واحد های یادگیری قبلی 
)واحد یادگیری آبیاری سطحی با استفاده از نمون برگ های6ـ1( برای این مرحله 

کاری، بردارید به تأیید برسانید و هماهنگی  های الزم را انجام دهید. 
همانند مرحله تعیین زمان آبیاری از واحد یادگیری آبیاری سطحی با استفاده از 

نمون برگ های )6ـ1( این مرحله، تکمیل و انجام شود.
گام سوم، شروع تدریس: 

   کالس را بانام و یاد خداوند کریم شروع کنید. 
   ارزیابی کنید: پیش آموخته  های فراگیران در مورد مقدار آب و مراحل آبیاری 

را ارزیابی کنید. 
   فرصت دهید: برای مرور آموخته  های پیشین و سایر منابع، ارائه یافته در تاریخ............. 

توسط کارگروه............ 
   نمایش دهید: فرمول مقدار آب در هر نوبت آبیاری را نمایش داده و بخواهید 
فراگیران اجزای آن را تشریح کنند. فقط در صورت بدآموزی شما وارد بحث 

شوید در غیر این صورت، ناظر و هادی باشید. 
   برنامه ریزی کنید: برای اندازه گیری برخی از اجزای فرمول  

rz C

a

D (F )
E

− θ

   هدایت، نظارت و ارزشیابی کنید: فراگیران را برای حل مثال طرح شده در 
برای  آموزشی  محتوای  و  تدوینی  درس  طرح  برابر  مشابه،  مثال های  و  کتاب 
رسیدن به شایستگی، هدایت کرده و ضمن حل در جمع، کارگروه ها، نظارت و 

ارزشیابی کنید.
   هدایت، نظارت و ارزشیابی کنید: فعالیت تعیین مقدار آب در هر نوبت آبیاری 
را برابر طرح درس تدوینی و محتوای آموزشی برای رسیدن به شایستگی، هدایت 
کرده و ضمن اجرا توسط هریک از کارگروه ها به طور مستقل، نظارت و ارزشیابی 

کنید.
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برای  موردنیاز  آب  مقدار  تعیین  فعالیت  کنید:  ارزشیابی  و  نظارت     هدایت، 
یک هکتار را برحسب مترمکعب را برابر طرح درس تدوینی و محتوای آموزشی 
برای رسیدن به شایستگی، هدایت کرده و ضمن محاسبه و اجرا توسط هریک از 

کارگروه ها به طور مستقل، نظارت و ارزشیابی کنید.
   تکلیف کنید: زمان شروع آبیاری چگونه تعیین می شود؟

یادآور شوید که کارگروه بایستی دستگاه  های اندازه گیری و فرمول  های مربوطه را 
با شرح و تصویر بررسی و زمان ارائه تکلیف را شرح داده و اجرا نماید. یعنی یافته ها 
بایستی عماًل توسط کارگروه با مثالی همانند مثال کتاب و موارد مشابه، ارائه و 

اجرا شود.
   واگذار کنید: پژوهش طرح شده در کتاب را به کارگروه....... واگذار کرده و مقرر 
و  دستگاه  توزیع  و  تهیه  اکز  مر همچنین  و  پژوهش  تاریخ.........نتایج  در  کنید 

استعالم قیمت روز را اعالم نماید.
   هدایت، نظارت و ارزشیابی کنید: فعالیت اجرای عملیات آبیاری را برابر طرح 
درس تدوینی و گام  های اجرایی برای رسیدن به شایستگی، هدایت کرده و ضمن 

اجرا توسط هریک از کارگروه ها به طور مستقل، نظارت و ارزشیابی کنید.
   ارزشیابی تکوینی: آیا خروج آب از تمام قطره چکان ها به یک مقدار انجام می شود؟ 
فرصت دهید و هدایت کنید که برای پاسخ به این پرسش تمامی مزرعه و خروجی ها 

را بررسی کنند. 
   مأموریت دهید: فرایند آبیاری مزرعه را رصد کنند. توزیع سطحی و عمقی آب 

را گزارش کنند. نوبت بعدی آبیاری را با مستندات، اعالم کنند.
   نمایش دهید: مخزن یا تانک کود، اجزای سیستم توزیع کود، نقش و عملکرد 

هر جزء را به وسیله عکس، فیلم، برش ها و... نمایش دهید. 
برای  کارشناسان  با  مشاوره  سامانه،  با  قابل مصرف  های  کود  دهید:نوع     توجه 

تعیین مقدار و زمان مصرف کود، اقدامات سرویس و نگهداری مخزن و... .
   هدایت، نظارت و ارزشیابی کنید: فعالیت توزیع کود به وسیله سیستم آبیاري 
قطره ای را برابر طرح درس تدوینی و گام  های اجرایی برای رسیدن به شایستگی، 
هدایت کرده و ضمن اجرا توسط هریک از کارگروه ها به طور مستقل، نظارت و 

ارزشیابی کنید.
   توجه دهید: آلودگی  های زیست محیطی متأثر از مصرف بی رویه کود های شیمیایی
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   گام چهارم، ارزشیابی: در ضمن اجرای فعالیت  های این مرحله،در قالب چک لیست، 
چندین ارزشیابی انجام شد. در پایان مرحله کاری نیز می توانید یک ارزشیابی نهایی با 
سنجه  هایی چون یکنواختی توزیع آب، یکنواختی توزیع کود، رویش یکنواخت بوته ها، 
ساماندهی پسماندها، رعایت اصول فنی، زیست محیطی و... انجام دهید. بدیهی است 
که تک تک کارگروه بایستی عملیات را به طور اجرای مستقل ترجیحاً تا حد عادی 

شدن، انجام داده و کارپوشه آنها در سنجش نهایی، مالک قرار گیرد.

ارزشیابی مرحله کار اجرای عملیات آبیاری و کود دهی در سیستم آبیاری نوار تیپ

مراحل کار
شرایط عملکرد

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

استاندارد )شاخص ها/ داوری/ نتایج ممکن
نمرهنمره دهی(

اجرای عملیات 
آبیاری و 

کوددهی در 
سیستم آبیاری 

نوار تیپ

مزرعه، سیستم آبیاری

باالتر از حد انتظار

تعیین مقدار آب در هر نوبت آبیاری، 
تعیین زمان آبیاری، باز کردن تمام 
شیر های ورودي، روشن کردن پمپ 

آب، نظارت بر آبیاري، خاموش 
کردن پمپ آب، کود موردنظر را به 
مقدار توصیه شده در مخزن بریزد، 

کود جامد را با باز کردن شیر ورودی 
در آب حل کند. تنظیم اختالف 

فشار بین دو فشارسنج قبل و بعد از 
مخزن، تجزیه وتحلیل مزایای آبیاری 
به استفاده از نوار تیپ نسبت به انواع 

آبیاری به روش سطحی

3

در حد انتظار

تعیین مقدار آب در هر نوبت آبیاری، 
تعیین زمان آبیاری، باز کردن تمام 
شیر های ورودي، روشن کردن پمپ 
آب، نظارت بر آبیاري، خاموش کردن 
پمپ آب، کود موردنظر را به مقدار 
توصیه شده در مخزن بریزد، کود 

جامد را با باز کردن شیر ورودی در 
آب حل کند. تنظیم اختالف فشار 
بین دو فشارسنج قبل و بعد از مخزن

2

پایین تر از حد 
انتظار

ناتوانی در اجرای آبیاری به روش 
1نوار تیپ
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ارزشیابی  در  تعیین شده  های  شاخص  از  استفاده  با  ارزشیابی  تکمیل چک لیست 
مرحله کاری، اجرای عملیات آبیاری و کود دهی در سیستم آبیاری نوار تیپ 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: اجرای عملیات آبیاری و 
کود دهی در سیستم آبیاری نوار تیپ 
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فصل چهارم : آبیاری سطحی و قطر ه ای نواری

ارزشیابی شایستگی آبیاری قطره ای نوار تیپ

شرح کار:
1ـ استقرار نوار تیپ 2ـ سرویس و راه اندازی سیستم آبیاری نوار تیپ 3ـ  اجراي عملیات آبیاري 4ـ توزیع کود به وسیله سیستم 

آبیاري قطره ای

استاندارد عملکرد: 
نوار های تیپ را در مزرعه مستقر کند. راه اندازی و نگهداری سیستم آبیاری با نوار تیپ را انجام داده و آبیاری 2 هکتار زمین زراعي 

)به ازای 16 هنرجو( را در زمان های تعیین شده انجام دهند. 

شاخص ها:
1ـ تعیین منبع آب آبیاري، پهن کردن نوارهاي تیپ روي سطح خاک، تثبیت نوارهاي تیپ با میخ هاي پالستیکي، اتصال نوار 

تیپ به لوله اصلي
2ـ بررسي اجزاي سیستم آبیاري و رفع عیوب، بررسي سطح آب حوضچه، بررسي صافي ها، راه اندازي شبکه آبیاري نوار تیپ، 

سرویس و نگهداری هیدروسیکلون، سرویس و نگهداری صافی شن
3ـ تعیین مقدار آب در هر نوبت آبیاری، تعیین زمان آبیاری، باز کردن تمام شیرهاي ورودي، روشن کردن پمپ آب، نظارت بر 

آبیاري، خاموش کردن پمپ آب
4ـ کود مورد نظر را به مقدار توصیه شده در مخزن بریزد، کود جامد را با با باز کردن شیر ورودی در آب حل کند.اختالف فشار بین 

دو فشارسنج قبل و بعد از مخزن را با میزان بستن شیر فلکه روی لوله اصلی تنظیم کند.

شرایط انجام کار:
 2 هکتار زمین زراعی مجهز به سیستم آبیاری نوار تیپ براي 16 نفر 

ابزار و تجهیزات:  
نوار تیپ، شبکه آبیاری مجهز به تانک کود

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

1استقرار نوار تیپ در مزرعه1

1راه اندازی، سرویس و نگهداری سیستم آبیاری نوار تیپ2

2اجرای عملیات آبیاری و کوددهی در سیستم آبیاری نوار تیپ3

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی 
و نگرش: با استفاده از لوازم ایمنی کار و رعایت نکات زیست محیطی و 
با درنظر گرفتن استفاده بهینه از آب آبیاری مزرعه را به روش نوار تیپ 

انجام دهید.
2

*میانگین نمرات

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