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فصل 2

خاکورزی ثانویه و شکل دهی زمین

خاک شخم شده دارای کلوخ هایی است که برای کار ماشین های بعدی یعنی کارنده ها مشکل ایجاد می کنند. بذری 
که در این شرایط کاشته شود تماس کاملی با خاک نداشته و لذا جذب آب و مواد غذایی برای آن مشکل خواهد بود. 
عالوه براین با توجه به شرایط مختلفی نظیر نظام آبیاری و خصوصیات گیاهی، باید قبل از کاشت یا در حین آن، اقدام 

به تغییر شکل سطح زمین نمود تا زمین براي کاشت آماده گردد.
ماشین های نرم کننده و شکل دهي زمین، کلوخ های حاصل از شخم را خرد نموده و ضمن ایجاد شکل مناسب در زمین، 

شرایط را جهت ایجاد یک بستر مناسب برای بذر فراهم می کنند. 
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هنرجویـان پـس از كسـب شایسـتگی این واحـد یادگيـری می توانند با اسـتفاده از برخی ماشـين هاي خاكورزي 
ثانویـه ماننـد دیسـك و كولتيواتـور، كلوخه های زمين شـخم خـورده را نرم كنند.

واحد یادگیری 2
شایستگی تهیه مکانیزه بستر بذر

• بستر بذر چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟
• چه عواملي روي ویژگی های بستر بذر تاثيرگذار هستند؟
• براي تهيه بستر بذر از چه ماشين هایي استفاده می شود؟

• طرز استفاده از ماشين هاي تهيه بستر چگونه است؟
• چگونه می توان از این ماشين ها استفاده نمود؟

هـر چنـد خاكـورزي اوليـه )شـخم( تـا حـدي خـاك را نـرم می كنـد، اما ایـن نرمي بـا آنچه كه بسـتر مناسـب 
كاشـت اغلـب بـذور احتيـاج دارد، بسـيار متفـاوت اسـت. از ایـن رو، در اغلـب شـرایط و به خصوص وقتـي زمان 
و شـرایط مناسـب اجـراي شـخم رعایـت نشـده باشـد، الزم اسـت به خاكـورزی ثانویـه اقـدام نمود. ایـن عمل، 
اهميـت زیـادي در رویـش یكنواخـت گياهـان و عملكـرد آنهـا دارد. در ایـن پودمـان، شـرایط و چگونگـي نرم و 

همـوار كـردن مناسـب خـاك مزرعه را فـرا خواهيـد گرفت.

استاندارد عملکرد

آيا تا به حال به اين موارد انديشيده ايد که:
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بـا اجـرای شـخم، خـاك مقـداری نـرم می گـردد؛ اما این نـرم شـدن در حد از هـم پاشـيدن كلوخه هاسـت. بذر 
بـرای آنكـه بتوانـد جوانـه بزنـد، باید قادر باشـد كـه آب و عناصر غذایـی حل شـده در آب را جـذب نماید. برای 
جـذب آب و عناصـر غذایـی بـذر بایـد بتوانـد بـا ذرات خـاك تمـاس پيـدا كنـد. تمـاس یا ارتبـاط بذر بـا ذرات 
خـاك در شـرایطی ممكـن اسـت كـه اوالً ذرات ریـز باشـند و دوم اینكـه فشـار وارد گردد تـا این ارتبـاط برقرار 
شـود )شـكل1-2(. بـه هميـن دليل كشـاورزان از گذشـته تاكنـون سـعی می كنند بسـتر را نرم و الیـه پيرامون 
بـذر را هـم كمـی فشـرده كننـد. این عمليـات تكميلی را كـه بعد از شـخم و به منظور آماده سـازی نهایی بسـتر 

بـذر انجـام می گيـرد خاكـورزی ثانویـه می گویند.

ضرورت خاکورزی ثانويه

شکل 1-2. مقایسۀ تماس بذر با خاک و نقش آن در جذب آب توسط بذر

نکته 
در خـاك خيلـی نرم، امكان فرسـایش  و سـله بسـتن زیست محیطی

اسـاس  ایـن  بـر  باالست)شـكل 2-2(.  خـاك بسـيار 
توصيـه می شـود خـاك بـه حـدی نرم شـود كـه تنها 
انـدازه بـذر یـا  40-30 درصـد ذرات خـاك حـدود 

كمتـر از آن باشـند. 
حرفـه ای  و  اخالقـی  وظایـف  از  خـاك  از  حفاظـت 
شماسـت بـه وظيفه خود درسـت و دقيـق عمل كنيد.                                                                   

شکل 2-2. خاک سله بسته

خاك
خاك

آب
آب

بذر بذر
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بـراي نـرم كـردن خـاك، ماشـين های متنوعي بر حسـب روش هـاي زراعـي، نوع و شـرایط خاك طراحي شـده 
است. )شـكل2-3(.

ماشـين های خاكـورز ثانویـه عبارتنـد از: چنگه بشـقابي )دیسـك(، پنجه خاكـورزی )كولتيواتور مزرعـه(، چنگه 
دندانـه ای )هـرس یـا دندانه(، غلتـك و ماشـين های مركب.

چنگه بشقابي )دیسک(1
چنگه هـای بشـقابی از مهم تریـن و رایج تریـن ماشـين هاي نرم كننـده خـاك هسـتند. عوامـل خاكـورز ایـن 
ماشـين بـه صـورت صفحـات بشـقابی مقعـری هسـتند كـه در اثـر چرخـش و دور زدن بشـقاب ها، كلوخه هـا را 
خـرد و نـرم می كننـد. لبـه بشـقاب ها ممكـن اسـت بـه صـورت صـاف، یـا كنگـره ای باشـد )شـكل 4-2(.از این 
ماشـين ها عـالوه بـر نرم كـردن خـاك، بـراي مخلـوط كـردن كـود، سـم و بـذر بـا خـاك، خـرد كـردن بقایـاي 

محصـول قبلـي و قطـع ریشـۀ علف هـای هـرز می تـوان اسـتفاده كـرد.

ماشين های خاکورزي ثانويه

شکل 3-2. طبقات متمایز خاک از نظر نوع ادواتی که در آنها کار می کند

خاکورز ثانویه

گاوآهن های قلمی

گاوآهن های زیر شکن

گاوآهن های برگردان دار و 
بشقابی

شکل 2-4. 

1- Disk Harrow
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در چنگه های بشقابی بر خالف گاو آهن های بشقابی، بشقاب ها به صورت گروهی به هم متصل شده اند. هر گروه 
شامل تعدادی بشقاب  است كه روی یك محور قرار گرفته و همراه با محور خود می چرخند )شكل 2-5(.

1- بشقاب
2- قرقره
3- محور

4- یاتاقان
5- پایه

6- شاسی
7- گل پاك كن

8- شاسی گل پاك كن
9- كرپی

دیسك ها از لحاظ عملكرد، به انواع یك راهه و دو راهه تقسيم می شوند. انواع دو راهه از لحاظ تعداد و آرایش ردیف 
بشقاب به انواع آفست )یك زانویي( و تاندوم )دو زانویي( تقسيم بندي می شوند )شكل6-2(. در دیسك های دو راهه 
ردیف بشقاب جلویي خاك را به سمت خارج می ریزد و ردیف عقبي آن را بر عكس جهت ردیف جلویي بر می گرداند. 
از معمول ترین دیسك های مورد استفاده در كشورمان، دیسك های تاندوم )دو زانویي( نيمه سوار 32 و 36 پره هستند.

دیسك ها از نظر نوع اتصال در انواع سوار و كششي وجود دارند.

شکل 5-2. یک گروه بشقاب و نحوه اتصال آن به شاسی

شکل 6-2. انواع دیسک از لحاظ آرایش گروه های بشقاب

شکل 7-2. انواع دیسک از لحاظ نوع اتصال
ب- سوارالف- کششی

3

5

4 7 2

1
96

8

ج( دیسک یک راههب( دیسک دوراهه تاندومالف( دیسک دوراهه آفست
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پنجه خاکورزي )کولتیواتور مزرعه (2
ایـن ماشـين كـه در ایـران بـا نـام كولتيواتـور شـناخته می شـود، از نظر ظاهـري شـبيه گاوآهن قلمي اسـت ولي 
از لحـاظ ابعـاد و انـدازه، كوچك تـر از آن اسـت و در عمـق كمتـری بـه كار مـی رود )شـكل8-2 (. عامـل خاكـورز 
در ایـن ماشـين، شـاخه ها می باشـند كـه بـه شاسـي متصـل شـده اند. ایـن دسـتگاه ها بـه علـت سـبكی اغلب به 
صـورت سـوار متصـل می شـوند. كاربـرد ایـن ماشـين ها در اراضـی سـنگالخی، مرطـوب و پرعلف به مراتـب بهتر 
از دیسـك می باشـد، امـا بـه خوبـی دیسـك عمل نـرم كردن خـاك را انجـام نمی دهند لـذا اغلب به عنـوان پيش 

نيـاز اجرای دیسـك بـه كار گرفته می شـوند.

چنگه دندانه ای )هرس یا دندانه(3
چنگه هـای دندانـه ای از ماشـين های نرم كننـده خـاك می باشـند. ایـن ماشـين ها عمـق كار كمـی دارنـد امـا 
خـاك را كامـاًل ریـز و نـرم می كننـد. از نظـر شـكلی یـك قـاب چوبی یـا فلزی مشـبك بـوده كـه روی قاب آن 
تعـداد زیـادی دندانـه، بـه فـرم و جنـس مختلف و اغلب بـه طول 15-10 سـانتی متر نصب شـده اسـت. با قرار 
گرفتـن قـاب روی زمين و كشـيده شـدن آن توسـط تراكتور، دندانه هـاي متعدد آن در زمين فـرو رفته و خاك 
سـطحی كامـاًل نـرم می شـود. به علت سـبكی دسـتگاه امـكان اسـتفاده از قاب های بـزرگ و متعدد وجـود دارد. 
چنگـه دندانـه ای از لحـاظ شـكل دندانه در انـواع دندانه ميخـي، دندانه انگشـتي، دندانه فنـري و زنجيری وجود 

دارند )شـكل2-9(.

شکل 8-2. کولتیواتور مزرعه
ب- کولتیواتور با تیغه پنجه غازیالف- کولتیواتور با تیغه قلمی

پژوهش
منابع مطالعاتي را بررسي كنيد. از كولتيواتورها چه استفاده هایي مي كنند.انواع آنها كدام است؟کنید

2- Field Cultivation

3- Tooth Harrow

توجه
امروزه با آمدن گاوآهن دوار، تقریباً چنگه های دندانه ای حذف یا كاربرد آنها محدودتر شده است.کنید
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غلتک ها4 
غلتك هـا ادواتـي هسـتند كـه بـه منظـور تكميـل عمليـات آمـاده سـازي بسـتر بـذر بـه كار می رونـد. غلتك هـا 
اشـكال مختلفـي دارنـد كـه بر حسـب نـوع آنها بـراي كارهـاي مختلف كشـاورزي از جملـه خرد كـردن كلوخه، 

فشـردن سـطح خاك، شكسـتن سـله خـاك و ... اسـتفاده می شـود.

4- Rollers

شکل 9-2. انواع چنگه

شکل 10-2. انواع غلتک

ب( غلتک صاف)معمولي(الف( غلتک سبدي

د( غلتک کمبریج ج( غلتک خاک نشان

ب( چنگه دندانه انگشتيالف( چنگه دندانه میخي

ج( چنگه زنجیري
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امـروزه بـا هـدف كاهـش تعداد تـردد تراكتور و فشـردگی خـاك و همچنيـن جلوگيری از تخریب سـاختمان 
خـاك اسـتفاده از ماشـين های مركـب توصيه می شـود. ماشـين های مركب را می تـوان از لحاظ نـوع عمليات 

خاكـورزی كـه انجـام می دهنـد، به صورت زیر دسـته بنـدی كرد:
- ماشين هایی كه عمليات خاكورزی اوليه و ثانویه را با هم انجام می دهند )شكل11-2 الف(.

- ماشين هایی كه چند عمل خاكورزی ثانویه را هم زمان انجام می دهند )شكل11-2 ب(.
- ماشين هایی كه عمليات خاكورزی ثانویه و كاشت را هم زمان انجام می دهند )شكل11-2 ج(.

- ماشين هایی كه عمليات خاكورزی اوليه، ثانویه و كاشت را هم زمان انجام می دهند )شكل11-2 د(.

انتخاب ماشین مناسب برای تهیه مکانیزه بستر بذر
ابزار و وسایل و امکانات مورد نیاز: ماشين های خاكورزی ثانویه، نوشت افزار

مراحل انجام فعالیت:
1. انواع خاكورزهای ثانویه موجود در واحد آموزش را شناسایی نمایيد.

2. همراه بررسی از مزرعه هنرستان، نوع گياه و روش كاشت را از هنرآموز سؤال كنيد.
3. اگر خاك مزرعه فاقد كلوخه هایی بزرگ و روش كاشت جوی پشته ای بود، از نرم كردن صرف نظر كنيد.

شکل 11-2. انواع ماشین های مرکب

الف- عملیات خاکورزی اولیه و ثانویه

ج- عملیات خاکورزی ثانویه و کاشت

ب- عمل خاکورزی ثانویه

د- عملیات خاکورزی اولیه، ثانویه و کاشت

بیشتر 
بدانید

فعالیت 
کارگاهی

توجه
مكانيزاسـيون كاربـرد ماشـين نيسـت، بلكـه اسـتفاده از مناسـب ترین ماشـين بـا توجـه بـه کنید

شـرایط اسـت شـاید در شـرایطی بيـل بهترین وسـيله باشـد.
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4. اگر كلوخه ها ریز و متوسط بودند، دیسك را برای استفاده انتخاب كنيد. 

1-4 . در صورتـی كـه بقایـای گياهـی در زميـن وجـود داشـت دیسـك های بـا بشـقاب كنگـره ای را انتخاب 
)شـكل2-12(. كنيد 

شکل 2-12. 

شکل 2-13. 

توجه
دیسـك های سـوار سـبك بـوده و لـذا بـرای اراضـی بـا كلوخه هـای ریـز و محـدود مناسـب کنید

هسـتند در حالـی كـه دیسـك كششـی دارای عرض كار بيشـتر و وزن سـنگين تر بـوده و لذا 
بـرای اراضی وسـيع تر مناسـب هسـتند.

5. اگـر بـذر ریـز و عمـق كاشـت كم بود، یك بار اسـتفاده از دیسـك و بار دوم اسـتفاده از دندانه را پيشـنهاد 
دهيد.

6. اگـر مزرعـه دارای كلوخه هـای بـزرگ سـنگالخی بـود یـا اینكـه علف هایـی بـا ریشـه پایـدار در آن رشـد 
یافتـه بـود، ابتـدا كولتيواتـور مزرعـه و سـپس دیسـك را بـرای اسـتفاده انتخـاب كنيد .

 7. پيشنهادهای خود را پس از جمع بندی در گروه به هنرآموز خود ارائه دهيد.
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گفتگو 
کنید

پژوهش 
کنید

چرا هر چقدر كاربرد ماشين یا تردد ماشين در سطح مزرعه كم تر باشد، بهتر است؟

آیا در منطقه شما هميشه خاك را پس از شخم، نرم می كنند؟ چرا؟

آزمون ارزیابي عملکرد:

مراحل کارردیف
شرایط عملکرد

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

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

1
تعيين ماشين 

مناسب برای تهيه 
مكانيزه بستر بذر

ابزار، مواد، تجهيزات: 
ماشين های خاكورزی ثانویه، 

نوشت افزار
زمان: 20 دقيقه

مكان: مزرعه آموزشی

باالتر از حد انتظار

شناسایی ماشين های خاكورزی 
ثانویه و تعيين مناسب ترین 

نوع ماشين مطابق با الگوهاي 
استاندارد

3

2شناسایی ماشين و كاربرد آنقابل قبول

عدم توانایي در  شناسایی غير قابل قبول
1ماشين و كاربرد آن
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هـدف مـا از كاربـرد یـك ماشـين وقتـی بـه درسـتی تحقـق می یابد كـه آن ماشـين اوالً سـالم باشـد و دوم این 
كـه آن را بـه درسـتی بـه كار ببندیم. لذا قبل از اسـتفاده از هر ماشـينی بایسـتی سـالم بودن آن را بررسـی و با 
رفـع اشـكاالت و معایـب جزئـی یـا ارسـال آن به تعميـرگاه برای رفع معایب اساسـی و كلـی، آن را آمـاده به كار 

یيم. نما

آماده به کار نمودن دیسک
ابـزار و وسـایل و امكانـات مورد نيـاز: جعبه آچار مكانيك عمومـی، تراكتور، روغن ترمـز، گریس، گریس پمپ، 

روغندان، دسـتمال تنظيف، انواع پين های اسـتاندارد و دیسـك.
مراحل انجام فعالیت:

1. قـاب  و نقـاط اتصـال دیسـك را بـه درسـتی بررسـی كنيد. قاب ماشـين بایـد فاقد شكسـتگی، پيچيدگی 
یا خميدگی باشـد )شـكل 2-14(.

آماده به کار نمودن خاکورزهای ثانويه

فعالیت 
کارگاهی

2. معایب قابل رفع را در كارگاه رفع كنيد. معایب اساسی را به تعميرگاه ارجاع دهيد.

شکل 2-14. 

توجه
در كتـاب تعميـر و مونتـاژ تجهيـزات كشـاورزی نحوه جوشـكاری، آهنگری و نقاشـی قطعات کنید

آسـيب دیـده را فرا خواهيـد گرفت.

3. كليه پيچ و مهره ها را ابتدا روغن كاری و سپس آچاركشی كنيد. 
4. در مـورد دیسـك های كششـی، سـالمت السـتيك، ميـزان بـاد، نقـاط اتصـال و سيسـتم هيدروليـك را به 

دقـت بررسـی و بـا راهنمایـی هنرآمـوز رفع عيـب نمایيد.
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شکل 15-2. بررسی بشقاب ها و یاتاقان ها

شکل 16-2. گریس کاری دیسک

6. اتصـال قطعـات گـروه،  را بررسـی و در صـورت لـزوم آچارکشـی کنیـد. توجـه کنیـد گـروه هـا بـا فاصلـه 
مناسـب از هـم باشـند و فاصلـه آن هـا خیلـی زیاد نباشـد یا اینکه به هم سـائیده نشـوند. همپوشـاني گروه ها 

بررسـي شود. 
7. در روی هریـک از گروه هـا، سـامت تـک تـک بشـقاب ها و یاتاقان هـا را ) از نظرلقـي و شکسـتگي و 

سـائیدگي( بررسـی و گریسـکاري کنیـد )شـکل 2-15(.

 8.  در پایـان کار:گـزارش عملیـات )نوشـتاری، تصویـری( خـود را ثبت کنیـد.در گزارش خود عاوه بر شـرح 
عملیـات، اشـکاالت موجود و پیشـنهادات اصاحی خـود را بیاورید.

5. دیسـک را بـه تراکتـور متصـل کنیـد. بـا اسـتفاده از سیسـتم هیدرولیـک تراکتـور، آن را بـاال بیاورید. در 
نقاطـی زیـر شاسـی یـا قـاب تکیـه گاه یـا خرک قـرار دهیـد، به نحـوی کـه محورهای حامـل بشـقاب ها آزاد 
گردنـد. سـپس تراکتـور را خامـوش کـرده و با قـرار دادن دنده در وضعیت سـنگین و کشـیدن ترمز دسـتی، 

از آن پیاده شـوید.
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فعالیت 
آماده به کار نمودن کولتیواتور مزرعه و چنگهکارگاهی

ابـزار و وسـایل و امکانات مورد نیـاز: جعبه آچـار مكانيك عمومـی، تراكتـور، كولتيواتور مزرعـه، روغندان، 
دسـتمال تنظيف، انـواع پين های اسـتاندارد.

شرح فعالیت:
كوليتواتـور یـا چنگـه را هماننـد دیسـك مهار كـرده و سـالمت قطعات آن را بررسـي و قطعات معيـوب را در 

صـورت لـزوم تعمير و تعویـض نمائيد.

آزمون ارزیابي عملکرد:

مرا حل کارردیف
شرایط عملکرد

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

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

1
آماده به كار 

نمودن خاكورز 
ثانویه

ابزار، مواد، تجهيزات: جعبه آچار 
مكانيك عمومی، تراكتور، روغن 

ترمز، گریس، گریس پمپ، 
روغندان، دستمال تنظيف، انواع 
پين های استاندارد ،دیسك و 

كولتيواتور مزرعه
زمان: 20 دقيقه

مكان: هانگار

باالتر از حد انتظار
توانایی تفكيك و بازدید 

قسمت های مختلف ماشين، 
رفع عيب یا ارسال به تعميرگاه

3

توانایی تفكيك و بازدید قابل قبول
2قسمت های مختلف ماشين

عدم توانایي در آماده به كار غير قابل قبول
1نمودن ماشين
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ماشين های خاكورزی ثانویه همانند تمامی دنباله بندها، بایستی به درستی تنظيم شوند.
تنظیم دیسک براي انجام عملیات

الف- تنظیم هاي اولیه 
ایـن تنظيمـات كـه بعـد از اتصال مااشـينها بـه تراكتور انجـام مي گيرنـد عبارتند از : تـراز طولی، تـراز عرضی و 

تنظيـم تعـادل )تنظيم زنجير نوسـان گير(.
ب- تنظیم زاویه برش 

زاویـه بـرش زاویـه اسـت كـه محـور بشـقابها بـا خط 
عمـود بـر جهـت حركـت می سـازد )شـكل2-17(.

هرچـه زاویـه بـرش بشـقاب بيشـتر شـود عمـق كار 
و شـدت خاكـورزي آن بيشـتر خواهـد شـد. بـه ایـن 
دليـل روي چنگه هـا تجهيـزات تنظيـم زاویـه بـرش 
وجـود دارد كـه بـه وسـيله آن می توانيـم زاویـه برش 

را تنظيـم كنيـم.   
تنظیم کولتیواتور براي انجام عملیات                                                                          
تنظيـم هـاي  بـر  پنجـه هـاي خاكـورزي عـالوه  در 
اوليـه بایـد فاصلـه شـاخه هـا را نيـز تنظيـم نمـود. 
تعـداد سـاق ها و فاصلـه آنهـا بـر روي شاسـي قابـل 

تغييـر اسـت. سـاق های پنجـه خاكـورزي روي شاسـي باید به گونـه ای نصب شده باشـند كه هم فاصله شـاخه ها 
مسـاوي بـوده و هـم تعـداد شـاخه ها در هـر دو طـرف آن یكسـان باشـند )شـكل 2-18(.

تنظیم دیسک براي انجام عملیات
ابـزار و وسـایل و امکانـات مورد نیـاز: تراكتور، انـواع دیسـك، جعبه آچـار معمولـی، پين و سـایر اتصاالت 

ضروری.

تنظيم ماشين هاي خاکورزي ثانويه

فعالیت 
کارگاهی

شکل 17-2. زاویه برش

شکل 18-2. کولتیواتور

ب- تقارن شاخه هاالف- شاخه
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شکل 2-19. 

شکل 2-20. 

ب. تنظیم زاویه برش به وسیلۀ پیچ و مهرهالف. تنظیم زاویه برش به وسیلۀ جک

مراحل انجام فعالیت:
1. بازدیدهـاي اوليـه تراكتـور و دیسـك را انجـام دهيد و پس از اطمينان از سـالمت و آماده بـه كار بودن آنها 

را بـه هم متصـل نمائيد.
1-1. ماشـين نـرم كننـده خـاك از نـوع سـوار را بـه ترتيبـی كـه در اتصـال گاوآهـن گفتـه شـد بـه تراكتور 

كنيد. متصـل 
2-1. دیسـك از نـوع كششـی را بـه مالبنـد اتصـال 
سـه نقطـه )مالبنـد بلند( نصـب كنيد. بـرای این كار 
ابتـدا مالبنـد بلنـد را بـه دو بازوی جانبی سـوار كرده 
و پـس از جـا زدن پين هـا و قفـل كردن آن هـا، نقطه 
اتصـال دیسـك را در قـالب H مالبنـد متحـرك قرار 
داده و پيـن مخصـوص آن را محكـم و قفـل كنيـد                      

)شـكل 2-19(.
3-1. دیسـك هایـي كه به سيسـتم هيدروليك نصب 
می شـوند، شـيلنگ مربوطه را در جای مناسـب نصب 

كـرده و قفل كنيد. 
2-.در هریك از دیسك ها پس از اتصال و نصب، تنظيمات طولی، عرضی و تعادلی را انجام دهيد. 

3. زاویه برش را تنظيم كنيد.
1-3. در دیسـك هایـي كـه زاویـه بـرش آنها توسـط جك هيدروليـك تغيير مي كنـد با جابه جا كـردن اهرم 

هيدروليـك زاویه بـرش را تنظيم كنيد )شـكل 20-2. الف(.
2-3. در دیسـك هایـي كـه زاویـه بـرش آنهـا توسـط پيـچ و مهـره تغييـر مي كنـد بـا جابه جا كـردن گروه، 

زاویـه بـرش را تنظيـم كنيد )شـكل 20-2. ب(.
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فعالیت 
کارگاهی

آزمون ارزیابي عملکرد:

مرا حل کارردیف
شرایط عملکرد

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

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

1
تنظيم  

ماشين هاي 
خاكورزي ثانویه

ابزار، مواد، تجهيزات: جعبه آچار 
مكانيك عمومی، تراكتور، دیسك و 

كولتيواتور مزرعه
زمان: 20 دقيقه

مكان: هانگار

انجام تنظيم هاي اوليه، زاویه برش، باالتر از حد انتظار
3فاصله شاخه ها وتحليل تاثير آنها

انجام تنظيم هاي اوليه، زاویه برش و قابل قبول
2فاصله شاخه ها

1عدم توانایي در تنظيم ماشينغير قابل قبول

3-3. در دیسـك هایي كـه زاویـه بـرش بشـقاب ها به وسـيله اهـرم و مكانيزم هـای مكانيكي  تغييـر می كند 
مانعـی در جلـو یـا عقـب گـروه بشـقاب قـرار دهيـد. در ایـن شـرایط بـا آزاد كـرد اهـرم و حركت بـه جلو یا 

عقـب ، زاویـه بـرش را تنظيم كنيـد )شـكل 21-2. الف(.
4. همپوشاني پره هاي دیسك را تنظيم نمائيد )شكل 21-2. ب(.

تنظیم کولتیواتور براي انجام عملیات
ابـزار و وسـایل و امکانـات مورد نیاز: تراكتـور، انـواع كولتيواتور، جعبه آچـار معمولی، پين و سـایر اتصاالت 

ضروری.
شرح فعالیت:

شـاخه هاي كولتيواتـور را طـوري تنظيـم كنيـد كـه ضمـن حفـظ تقارن ماشـين فاصلـه شـاخه ها از یكدیگر 
15 سـانتيمتر باشد.

ب. هم پوشانی بشقاب ها الف. تنظیم زاویۀ برش به وسیلۀ اهرم مکانیکی
شکل 2-21. 
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در اجرای عمليات خاكورزی ثانویه به دو عامل باید توجه نمود:
1. روش اجرای عملیات: 

در خاكـورزی ثانویـه برخـالف عمليـات شـخم، نيـاز بـه قطعـه بنـدی زميـن نيسـت. بـه عبـارت دیگـر كمـی 
همپوشـانی و همچنيـن مختصـری عـدم همپوشـانی مشـكلی را در شـكل زمين و اجـرای عمليات بعـدی ایجاد 
نمی كنـد. بنابرایـن اسـاس بـر سـهولت انجـام كار، بهينه سـازی بـازده مزرعـه ای ماشـين و بـه حداقل رسـاندن 

خسـارت به خـاك می باشـد.
2. زمان و شرایط مناسب خاکورزی ثانویه:

خـاك پـس از نرم شـدن بسـيار حسـاس اسـت زیرا بـه ذرات ریـزی تبدیل شـده كه در اثـر جریان شـدید باد یا 
جریـان آب بـه راحتـی می توانـد جابه جـا شـود. بنابراین فاصلـه بين زمـان خاكـورزی ثانویه و زمان كاشـت بذر 

هـر چقـدر كمتـر باشـد، بهتر اسـت. در مناطـق بادخيز ایـن فاصله نبایـد بيش از یك روز باشـد.
انجـام عمليـات نـرم كـردن خـاك به هنـگام وزش بـاد، كامـاًل ممنـوع می باشـد. زیـرا در چنيـن شـرایطی هـم 

فرسـایش شـدید خـاك اتفـاق می افتـد و هـم اینكـه 
محيـط زیسـت آلـوده می شـود. افـزون بـر ایـن، گـرد 
و غبـار ایجـاد شـده سـالمت كاربـر ماشـين را تهدیـد 

كرد. خواهـد 
خـاك  و  جـوی  نـزوالت  ریـزش  بـدون  آرام،  هـوای 
خشـك از مهم ترین شـرایط زمان مناسـب نـرم كردن 

هسـتند. خاك 

اجرای عمليات خاکورزی ثانويه

فعالیت 
کارگاهی

توجه
تنظيم کنید پيچ  یا  هيدروليكي  وسيله جك  به  را  چرخ  باید  چرخ دار  دیسك های كششي  براي حمل 

مربوطه پایين بياورید تا بشقاب ها از زمين فاصله بگيرند. در صورتي كه دیسك كششي فاقد چرخ 
است باید زاویه بشقاب ها را به صفر برسانيد تا سطح جاده را خراب نكند.

نرم کردن خاک با استفاده از دیسک
ابـزار و وسـایل و امکانـات مورد نیـاز: تراكتور، انواع دیسـك، جعبـه آچار معمولـی، لباس و كفش مناسـب 
كار، تجهيـزات ایمنـی فـردی، جعبـه كمكهـای اوليـه، زميـن  شـخم خورده بـا كلوخه هـای كم یـا كوچك یا 

زمينـی كـه در آن كولتيواتـور اجرا شـده اسـت، پين و سـایر اتصـاالت ضروری.
مراحل انجام فعالیت:

1. تراكتور حامل دیسك را با رعایت نكات فني و ایمني به مزرعه منتقل كنيد.

شکل 22-2. فرسایش خاک در اثر عملیات نرم کردن خاک در زمان 
نامناسب
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پرسش 
یكي از هنرجویان در هنگام دیسك زدن با دو مشكل مواجه شده است:کالسی

1. عمق كار كم است.
2. بين بشقابها گل مي گيرد.

علت این دو اتفاق چيست؟ چه پيشنهادهایي براي رفع این دو مشكل مي توانيد به او بدهيد.

2.  عمق كار و زاویه برش را  تنظيم كنيد. 
3. شـروع بـه حركـت كـرده و پـس از طـی حـدود 
10 متـر بایسـتيد. تنظيم های اوليـه را بازنگری و در 

صـورت نيـاز اصـالح كنيد 
4. مطابـق بـا شـكل زیـر عمليـات دیسـك زنـي را 
انجـام دهيـد. )بـراي كار با دیسـك معموالً اسـتفاده 

از دنده هـای سـبك توصيـه می شـود(.

شکل 2-23. 

شکل 2-24. 

توجه
سرعت پيشروي مناسب براي كار با دیسك به نوع خاك، شرایط رطوبتي آن، ميزان بقایاي موجود و کنید

اهداف مورد نظر از اجراي عمليات دیسك )فقط نرم كردن خاك، نرم كردن خاك و مخلوط كردن 
كود با خاك یا زیر خاك كردن بذر( بستگي دارد.

5. در شـرایطی كـه زميـن بيـش از حـد معمـول كلوخه ای باشـد، دوبار اجرای دیسـك ضـروری می گردد. در 
ایـن شـرایط بـار اول عمـود بـر جهـت آبيـاری و بـار دوم در جهت آبياری، دیسـك زنـي انجام  شـود. در همۀ 

حـال بـه آمپرهای تراكتور توجه داشـته باشـيد.
6. در پایان كار:

• چگونگی كار خود را به تأیيد هنرآموز برسانيد. 
• ابزار و وسایل را تميز كرده، تحویل دهيد.

• پس از پاكسازی محيط كار، به نظافت و بهداشت فردی بپردازید.
• گزارش عمليات)نوشتاری، تصویری( خود را ثبت كنيد.

در گزارش خود عالوه بر شرح عمليات، اشكاالت موجود و پيشنهادات اصالحی خود را بياورید.

سه برابر عرض
كار
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پرسش 
کالسی

فعالیت 
کارگاهی

یكـي از هنرجویـان در هنـگام كار بـا كولتيواتـور مشـاهده مـي كنـد كـه حيـن كار پنجـه صـاف كشـيده 
نمي شـود و بـه یـك سـمت متمایـل اسـت. علـت ایـن اتفـاق چيسـت؟ چـه راهـكاري بـه او مـي دهيـد.

شکل 2-25. 

نرم کردن خاک با استفاده از کولتیواتور مزرعه
ابـزار و وسـایل و امکانـات مـورد نیـاز: تراكتـور، كولتيواتـور مزرعـه، جعبـه آچار عمومـی، لبـاس و كفش 
مناسـب كار، تجهيـزات ایمنـی فـردی، جعبـه كمكهـای اوليـه، زميـن شـخم خـورده بـا كلوخه هـای زیـاد و 

درشـت، پين هـای مناسـب
مراحل انجام فعالیت:

1. عمـق كار را تنظيـم كنيـد. در كولتيواتورهـای 
بازوهـاي  بوسـيله  عمـق  تنظيـم  سوار شـونده 
هيدروليكـي و در كولتيواتورهای كششـي چرخ دار 
بـا تغييـر وضعيت عمـودي چرخ هـای حامل، عمق 
تنظيـم می شـود. در نوعـي از ایـن كولتيواتورهـا با 
چرخ هـای  عمـودي  وضعيـت  هيدروليكـي  جـك 

حامـل تغييـر می كنـد.
2. بـه هم پوشـاني شـاخه ها و تقـارن آنهـا نسـبت 
بـه مركـز ماشـين توجـه كنيـد و در صـورت لزوم 

آنهـا را تنظيـم كنيد.
3. مراحـل، الگـوی خاكـورزی و سـرعت پيشـروی با كولتيواتور مشـابه دیسـك اسـت. لذا  مراحـل 3 تا6 كار 

با دیسـك را انجـام دهيد. 

آزمون ارزیابي عملکرد:

مرا حل کارردیف
شرایط عملکرد

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

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

1
كار با 

ماشين های 
خاكورزی ثانویه

ابزار، مواد، تجهيزات: تراكتور، كولتيواتور 
مزرعه، دیسك، جعبه آچار عمومی، 
، جعبه كمكهای اوليه، زمين شخم 

خورده ، مالبند بلند، قالب H، پين های 
مناسب

زمان: 20 دقيقه

باالتر از حد انتظار
ماشين را به تراكتور متصل نموده، 
تنظيم كرده و با انتخاب بهترین 
الگو، خاكورزی را انجام می دهد.

3

قابل قبول
ماشين را به تراكتور متصل نموده، 
تنظيم كرده و خاكورزی را انجام 

می دهد.
2

عدم توانایي در تنظيم ، اتصال یا غير قابل قبول
1كار با ماشين
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ارزشیابی شایستگی تهیه مکانیزه بستر بذر

شرح کار:
1( شناسایی ماشين های خاكورزی ثانویه، انتخاب ماشين مناسب

2( بازدید ماشين های خاكورزی ثانویه، تفكيك ، رفع عيب و مونتاژ اجزای آنها
3( اتصال ماشين به تراكتور، تنظيم آن و انجام عمليات خاكورزی

4( سرویس ماشين و انبار كردن آن

استاندارد عملکرد: 
انجام خاكورزی ثانویه و تهيه بستر بذر با استفاده از دیسك و كولتيواتور مزرعه

شاخص ها:
1. شناسایی اجزاء و كاربرد ماشين، انتخاب ماشين مناسب با توجه به شرایط  و امكانات

2. آسيب نرسيدن به قطعات ماشين، دقت در تنظيم اجزای ماشين، استفاده از ابزار مناسب، آماده به كار نمودن ماشين 
مطابق دستورالعمل

3. اتصال ماشين و تنظيمات اوليه آن با رعایت ترتيب مراحل و اصول ایمنی كار، تنظيم ماشين برای كار با توجه به 
شرایط، انتخاب الگوی مناسب برای اجرای عمليات، سرعت مناسب

4. دقت در انجام سرویس ها، استفاده از ابزار مناسب، انجام سرویس مطابق دستورالعمل
شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط: تعميرگاه ماشين های كشاورزی مطابق استاندارد ملی ایران، مزرعه آموزشی شخم خورده
ابزار و تجهیزات: جعبه ابزار كارگاهی، برس سيمي، گریس پمپ و متر

معیار شایستگي:

حداقل نمره قبولی مرحله کارردیف
نمره هنرجواز 3

1انتخاب ماشين1

1آماده به كار نمودن ماشين2

2انجام عمليات خاكورزی ثانویه3

1سرویس و نگهداري ماشين4

شایستگی های غيرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محيطی و 
2نگرش

*ميانگين نمرات

* حداقل ميانگين نمرات هنرجو براي قبولي و كسب شایستگي، 2 مي باشد.
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در پایـان ایـن واحـد یادگيـري هنرجویـان قـادر خواهند بود عمليات شـكل دهـي زمين های زراعـي و باغی را با 
اسـتفاده از شـيار كـش، نهركن، تسـطيح كن، چاله كـن و مرزكش انجـام دهند.

واحد یادگیری 3 
شایستگی شکل دهي مکانیزه زمین های زراعي

• چرا برخی گياهان به صورت جوی و پشته ای كشت می شوند؟
• در چه شرایطی مزرعه به صورت كرتی كشت می شود؟
• چرا برای آبياری نشتی باید سطح زمين تسطيح شود؟

• برای شكل دهی زمين از چه ماشين هایی استفاده می شود؟
• مهمترین عمليات شكل دهی زمين كدامند؟

• چگونه باید از ماشين های شكل دهی زمين استفاده نمود؟

آنچـه تاكنـون فـرا گرفتـه و انجـام داده ایـد، رایج ترین روش هـا و عمليات آماده سـازی زمين برای كاشـت اغلب 
گياهـان زراعـی و باغـی اسـت. بـا این عمليـات، تهيه فيزیكی زمين در اغلب شـرایط كامل اسـت و نيـاز به هيچ 
عمليـات دیگـری قبـل از كاشـت نمی باشـد. امـا در برخی مـوارد، عوامل و شـرایط مختلفـی نظير نظـام آبياری، 
خصوصيـات گياهـی، شـرایط و عـادات منطقـه، كشـاورز را مجبـور می كنـد كـه قبل از كاشـت یـا در حين آن، 

اقـدام بـه تغييـر شـكل سـطح زمين خـود نماید تـا زمين براي كاشـت آمـاده گردد.
مهم تریـن عملياتـي كـه بـه منظور شـكل دهي زميـن و آماده كردن آن براي كاشـت انجـام می گيـرد عبارتند  از: 

تسـطيح زمين، ایجاد جوي و پشـته، شـيار كشـي، نهركنـي و چاله كني.

استاندارد عملکرد

آيا تا به حال به اين موارد انديشيده ايد که:
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عوامـل و شـرایط مختلفـی كشـاورز را مجبـور می كنـد تـا پـس از تسـطيح زميـن و یا پس از كاشـت، اقـدام به 
تغييـر شـكل سـطح زمين خـود نماید برخـی از ایـن عوامـل عبارتند از:

1- روش آبياری
2- نياز گياه )نياز به خاك دهي پاي بوته یا حفاظت از گرما و سرما(

3- شرایط خاك )شوري خاك(
4- روش های زراعي رایج در منطقه )كشت جوي و پشته ای، كرتي و ...(

بـراي شـكل دهـي زميـن متناسـب با نـوع عمليـات مـورد نظـر از ماشـين های مختلفي اسـتفاده می شـود. این 
ماشـين ها كـه ماشـين های اختصاصـي خاكـورزي هسـتند عبارتند از:

تسطیح کن
تسـطيح كن هـا قبـل یـا بعد از شـخم بـه منظور تسـطيح و همـوار كردن سـطح خاك بـه كار می رونـد. این نوع 

ماشين ها، انواع مختلفی دارند.
تسـطيح كن هـاي سـوار كـه بـه تيغه پشـت 
تراكتـوري یـا مالـه مشـهورند، نوعـی از ایـن 
ایـن   .)2-27 باشند)شـكل  مـي  ماشـين ها 
ماشـين بـا اتصـال سـوار بـه تراكتـور نصـب 
می شـود. بـا دادن مختصـری زاویـه، ضمـن 
پيـش روی تراكتـور، عـرض عمل خـود را به 

خوبـی صـاف می كننـد.

ماشين های شکل دهي زمين

تفکر
چـه ضرورت هـای دیگـري برای شـكل دهی سـطح زمين می توان نـام برد؟ دربـاره این ضرورت هـا در كالس کنید

كنيد. گفتگو 

شکل 2-26. 
ب. شکل دهی زمین به صورت کرتیالف. شکل دهی زمین به صورت جوی و پشته ای

شکل 27-2. تیغه پشت تراکتوری یا ماله
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بیشتر 
عـالوه بر مالـه و لولر، انواعی از تسـطيح كننده بدانید

اختـراع شـده اند كـه بـا اسـتفاده از اطالعـات 
جغرافيایـی )GPS( و بـه وسـيله سيسـتم های 
هدایـت شـونده ليـزری، سـطح مـزارع را بـه 
صورت بسـيار دقيق، تسـطيح می نمایند)شكل 

.)2-29

شکل 28-2. لولر یا ماله فرنگی

شکل 29-2. تسطیح کن )لولر( لیزری

شکل 31-2. بیلچه شیارکش            شکل 30-2. شیارکش پنج ردیفه            

انـواع كششـي و نيمـه سـوار كـه به ماله فرنگـي یا لولـر5  مشـهورند، از رایج ترین تسـطيح كن ها بوده و  شـامل 
انـواع دوچـرخ و چهـار چـرخ هستند)شـكل 28-2(. انواع دو چـرخ، كار برد سـاده تر و آسـان تری دارد به همين 

دليـل رواج بيشـتری یافتـه اسـت. در حالی كه انـواع چهار چـرخ ، دقيق تر تسـطيح می كنند.
درهـر دو نـوع، یـك قـاب یا شاسـی بلنـد وجود 
دارد كـه تيغـه تسـطيح كننده، با اتصـاالت قابل 
تنظيمـی بـه آن متصـل شـده اسـت، در انتهای 
آن هـم اغلـب صفحه قابل حركتی بـرای تكميل 
تسـطيح تيغـه مسـتقر شـده اسـت. عمـق عمل 
تيغـه، زاویـه عمـودی و زاویـه افقـی آن قابـل 

تنظيـم می باشـد.

شیار کش )فاروئر(6
شياركش از یك شاسي كه بر روي آن چند واحد شيارساز نصب شده است، تشكيل می گردد)شكل 2-30(.

5- Land Leveller

6- Furrower
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توجه
بـا کنید كاشـت،  ضمـن  اسـت  ممكـن  شـيار  ایجـاد 

ماشـين های كارنـده انجـام شـود. در شـكل 2-32 
یـك كارنـده )خطـي كار( مجهـز بـه شـيار بـاز كـن 

اسـت. شـده  داده  نشـان 

 عامـل خاكـورز در ایـن ماشـين بيلچه هـا می باشـند كـه هنـگام كار در خـاك نفـوذ كـرده، خاك را از وسـط به 
طرفين می ریزند و در نتيجه در وسـط شـيار و در طرفين پشـته ایجاد می شود)شـكل 31-2(. بيلچه ها بوسـيله 

سـاق بـه تيـرك یا شاسـي متصل می شـوند. فاصلـه واحدهای شيارسـاز روي شاسـي قابل تنظيم می باشـد.

مرزکش7 
از  بنـدی(  )كـرت  زميـن  بنـدي  قطعـه  منظـور  بـه 
مرزكش اسـتفاده می شـود. عامل خاكـورز در مرزكش 
بشـقابي دو بشـقاب مقعر فلزي هسـتند كه به وسـيله 
بـازو و كرپي روي تيرك وصل شـده اند. نحوه اسـتقرار 
بشـقاب های مرزكـش طوري اسـت كـه فاصلـه آنها از 
یكدیگـر در قسـمت جلـو بيشـتر و در قسـمت عقـب 
كمتـر اسـت. گـودي بشـقاب ها مقابـل هم قـرار دارند 
و خـاك را از دو طـرف بـه وسـط می ریزنـد )شـكل 

  .)2-33

نهرکن8 
از نهركـن بـراي ایجـاد نهـر بـا عـرض و عمق مورد نيـاز در مـزارع و باغات اسـتفاده می شـود. عامـل خاكورز در 
ایـن ماشـين، از دو خيـش گاوآهـن برگردانـدار تشـكيل شـده اسـت كـه از ناحيه تيغه بـه یكدیگر متصل شـده 
باشند)شـكل 34-2(. در برخـي نهـر كن هـا، صفحـات خـاك برگـردان نسـبت بـه هم ثابـت اما در برخـی دیگر، 
خـاك برگردان هـا بـه تنـه اتصـال لوالیـي دارنـد و می تـوان با یك پشـت بند قابـل تنظيـم فاصله آنها را نسـبت 

بـه هـم زیـاد یـا كـم كـرد و در این صـورت عرض جـوي تغييـر می كند.

شکل 32-2. خطی کار مجهز به شیارکش

شکل 33-2. مرزکش

7- Disk Hiller

8- Ditcher



کاربرد و سرویس ماشین های کاشت و داشت / فصل 2 / خاکورزی ثانویه و شکل دهی زمین

59

فعالیت 
کارگاهی

توجه
منظور از روش كاشت، فقط كاشتن بذر نيست، بلكه شيوه كشت و كار است.کنید

شکل 34-2. نهرکن

 چاله کن
چالـه كـن داراي یـك متـه فلزي اسـت كه به وسـيله 
محـور تواندهـي به كار افتـاده، و در زميـن چاله ایجاد 
صـورت  بـه  ماشـين ها  ایـن   .)2-35 می كند)شـكل 
سـوار بـه كار می رونـد و متـه آنهـا داراي قطـر و طول 
بـا  چاله هایـی  می تـوان  بنابرایـن  می باشـد.  متفـاوت 

ابعـاد مختلـف ایجـاد نمود.

انتخاب ماشین مناسب براي شکل دهي زمین
ابـزار و وسـایل و امكانـات مـورد نيـاز: نهركـن، شـياركش، مرزكـش، تسـطيح كـن، تيغـه پشـت تراكتـوري، 

چاله كـن
مراحل انجام کار:

1. روش كاشت و روش آبياری و امكانات در دسترس واحد آموزشی یا مزارع را بررسی كنيد.

شکل 35-2. چاله کن
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توجه
در ایـن چنيـن شـرایط كـه تسـطيح خيلـی دقيـق نيـاز نمی باشـد، نصـب الـوار بـه دنبـال کنید

خاكـورز ثانویـه را پيشـنهاد دهيـد.

2. بـراي ایجـاد جویچـه هـاي آبيـاري ، شـياركش  
سـاق كوتـاه را انتخاب كنيـد. تعداد واحدهاي شـيار 
كـش را متناسـب بـا تـوان تراكتور و مسـاحت زمين 

كنيد. انتخـاب 
1-2. بـراي ترميـم جویچـه ها یا خاكدهـي پاي بوته 
شـياركش هـاي سـاق بلنـد را انتخاب كنيد )شـكل 

.)2-36
3. بـراي ایجـاد جوي هـاي اصلي آبيـاري، نهركن را 

انتخـاب كنيد.
4. زمانـی كـه روش كشـت ایجاب می كنـد كه مزرعه 
بـه صـورت جوی و پشـته درآیـد، در مـزارع كوچك، 

بيـل و در مـزارع بزرگ نهـر كن را انتخـاب كنيد.
5. بـراي كرت بنـدي زمين در مسـاحت های كوچك، 

شکل 36-2. شیار کش ساق بلند

كلـدر و در مسـاحت های بزرگ، مزركـش را انتخاب كنيد.
6. براي حفر چاله هاي مخصوص كاشت درختان ، چاله كن را انتخاب كنيد.

7. براي تسطيح زمين و ایجاد شيب مناسب آبياري، ماشين های تسطيح كن را انتخاب كنيد. 
1-7. برای تسطيح داخل كرت ها و ردیف های درختان ، تيغه پشت تراكتوري را انتخاب كنيد.

2-7. برای اراضی متوسط با كشت مسطح یا شياری، تسطيح كن های دو چرخ را انتخاب كنيد.
3-7. برای اراضی بزرگ با كشت مسطح یا شياری تسطيح كن های چهار چرخ را انتخاب كنيد.

4-7. چنانچه روش آبياری صرفاً بارانی بود، تسطيح كردن را توصيه نكنيد.

آزمون ارزیابي عملکرد:

مرا حل کارردیف
شرایط عملکرد

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

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

1
تعيين ماشين 
مناسب برای 
شكل دهی 

زمين

ابزار، مواد، تجهيزات: ماشين های 
شكل دهی زمين، نوشت افزار

زمان: 20 دقيقه
مكان: هانگار و مزرعه آموزشی

باالتر از حد انتظار
شناسایی ماشين های شكل دهی 
زمين و تعيين مناسب ترین نوع 

ماشين مطابق با الگوهاي استاندارد
3

2شناسایی ماشين و كاربرد آنقابل قبول

عدم توانایي در  شناسایی ماشين و غير قابل قبول
1كاربرد آن
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آماده به کار نمودن ماشين های شکل دهي زمين
ابـزار و وسـایل و امکانـات مورد نيـاز: جعبه آچـار مکانیک عمومـی، لباس و کفـش مناسـب کار، تجهیزات 
ایمنـی فـردی، جعبـه کمک هـای اولیـه، هانگار)فضـای مناسـب بـرای نگهـداری و سـرویس ماشـین های 
کشـاورزی(، پارچـه تنظیـف، واسـکازین، گریـس، روغـن ترمـز، نهرکـن، شـیارکش، مرزکـش، تسـطیح کن، 

تیغـه پشـت تراکتوري 
مراحل انجام کار:

1. انواع ماشین های تسطیح و شکل دهي زمین و اجزاي آنها را شناسایی کنید.
2. تیرک افزار یا شاسی ماشین ها را مورد بررسی قرار دهید.

3. نقطـه یـا نقـاط اتصـال ماشـین بـه تراکتـور را بـه دقـت مـورد بررسـی قـرار دهیـد و هرگونه شکسـتی و 
خمیدگـی را گـزارش کـرده و بـا راهنمایـی هنرآمـوز آن را رفـع یـا بـه تعمیـرگاه ارسـال کنیـد.

4. تمـام پیـچ و مهره هـا را پـس از آچارکشـی، روغـن کاری کنیـد. در صورت نیـاز برای روان کـردن برخی از 
پیچ هـا از روغـن ترمـز یـا اسـپری های مخصوص اسـتفاده کنید.

5. سـامت عامـل خاکـورز )لبـه، سـاختمان، اتصـال بـه قاب( را بررسـی و گـزارش کنیـد. در رفـع معایب یا 
ارسـال به تعمیـرگاه مشـارکت کنید.

6. صفحـات، محورهـا و نقـاط مرتبـط بـا تنظیـم کار تیغـه یا بشـقاب ها را به دقت بررسـی و رفـع عیب کنید 
و بـر حسـب مورد روغـن کاری، گریس کاری و آچارکشـی نمائید

7. چرخ هـای حامـل، محورهـای نگهدارنـده اهرم هـای تنظیـم )در انـواع مکانیکـی( یـا سیسـتم هیدرولیـک 
)انـواع هیدرولیکـی( مربـوط بـه چرخ هـای حامـل را بررسـی و رفـع عیـب و آمـاده بـه کار نمائید.

8. در پایـان کار گـزارش عملیـات )نوشـتاری، تصویـری( خـود را ثبت کنیـد. در گزارش خود عاوه بر شـرح 
عملیـات، اشـکاالت موجود و پیشـنهادات اصاحی خـود را بیاورید.

آماده به كار نمودن ماشين 
فعالیت 
کارگاهی

آزمون ارزیابي عملکرد:

مرا حل کارردیف
شرایط عملکرد

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

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

1

آماده به 
کار نمودن 
ماشین های 
شکل دهی 

زمین

ابزار، مواد، تجهیزات: جعبه آچار 
مکانیک عمومی، تراکتور، واسکازین، 
روغن ترمز، گریس، گریس پمپ، 
روغندان، دستمال تنظیف، انواع 

پین های استاندارد ،مرزکش، چاله کن، 
شیار کش و تسطیح کن

زمان: 20 دقیقه
مکان: هانگار

باالتر از حد انتظار
توانایی تفکیک و بازدیدقسمت های 
مختلف ماشین، رفع عیب یا ارسال 

به تعمیرگاه
3

توانایی تفکیک و بازدید قسمت های قابل قبول
2مختلف ماشین

عدم توانایي در آماده به کار نمودن غیر قابل قبول
1ماشین
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فاصله زمانی بين عمليات شـكل دهي زمين و كاشـت 
)قبـل یا بعـد آن(، بایـد كمترین زمان ممكن باشـد تا 
عـالوه بـر اینكـه خاك نرم شـده مورد فرسـایش بادی 

قـرار نگيرد از تلفـات بذر نيز جلوگيري شـود.
از  نيـز  زميـن  شـكل دهي  عمليـات  انجـام  ترتيـب 

اسـت.  برخـوردار  ویـژه اي  اهميـت 
برایـن اسـاس اغلـب پـس از خاكـورزی ثانویـه اقـدام 
بـه همـوار كـردن زميـن می نماینـد. ابتدا اجـرای یك 

نوبـت دیسـك بـرای نـرم كردن نسـبی خاك و سـپس هموار كردن خـاك توصيه می شـود. بعد از همـوار كردن 
عمليـات كـود پاشـی صـورت گرفتـه و دیسـك دوم كه عمـود بر جهت دیسـك اول می باشـد بـرای نرم تر كردن 

خـاك و اختـالط كـود بـا خـاك انجام می شـود.
ایجاد شيار باید همزمان با عمليات كاشت و یا بالفاصله بعد از آن براي زیر خاك كردن بذر انجام گيرد. 

نهركني و یا مرزكشي را باید بعد از كاشت انجام داد.

ایجاد شیار در مزرعه
ابزار و وسایل و امكانات مورد نياز: تراكتور و شياركش رایج در واحد آموزشي، آچارهاي مورد نياز

مراحل انجام کار:
1. تراكتور و شياركش را پس از بازدید هاي اوليه به یكدیگر متصل كنيد. 

2.  فواصـل واحدهـای شيارسـاز را بـا توجـه بـه الگـوي مـورد نظـر كاشـت تنظيم كنيـد. این عمل را با شـل 
كـردن پيچ هـای متصـل كننـده سـاق ها بـه شاسـي انجـام دهيـد. در صـورت لـزوم یك یـا چند واحـد را در 

شاسـي جـدا كـرده، كنـار بگذاریـد. دقـت كنيد تقـارن دسـتگاه به هم نخـورد )شـكل 2-38(.

اجراي عمليات شکل دهي زمين

فعالیت 
کارگاهی

شکل 37-2. فرسایش بادی

شکل 38-2. تقارن شاخه های شیارکش
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شکل 2-39. 

 3. در صورتـي كـه ماشـين شـياركش داراي عالمت گـذار )ماركر( اسـت آن را طـوري تنظيم كنيد كـه با قرار 
گرفتـن چـرخ جلـو بـر روي عالمـت ایجاد شـده، آخرین شـيار رفت بـا اولين شـيار برگشـت داراي فاصله ای 

برابر با فواصل سـایر شـيارها داشـته باشـد )شـكل 2-39(.

 4. ميــدان دور زدن را هماننــد عمليــات شــخم تعييــن كنيــد. از ابتــداي ميــدان دور باالیــي، بــا پایيــن آوردن 
دســته هيدروليــك، در امتــداد مســير مــورد نظــر آبيــاري، شــروع بــه كار كنيــد.

1-4. به سرعت پيشروي توجه كنيد و هرگز از سرعت مجاز تجاوز نكنيد.
2-4. به راستاي حركت دقت كنيد و سعي كنيد كه دقيقاً در خط مستقيم حركت كنيد.

3-4. بــه نفــوذ نــوك بيلچه هــا بــه زميــن توجــه كنيــد و در صــورت ضــرورت بــا تغييــر طــول بــازوي ميانــي 
آن را اصــالح كنيــد.

4-4. بــه عمــق شــيارها توجــه كنيــد و ســعي كنيــد كــه بيــن 15 تــا 25 ســانتيمتر باشــد. در صــورت لــزوم 
بــا بــاال آوردن دســته هيدروليــك آن را اصــالح كنيــد.

5-4. ســعي كنيــد عمــق تمــام شــيارها یكســان باشــد و در غيــر ایــن صــورت بــا تــراز عرضــي آن را اصــالح 
. كنيد

6-4. در صورتــي كــه عمــق كار تمــام واحدهــا بــه رغــم پایيــن بــودن كامــل هيدروليــك كــم باشــد، بــا قــرار 
دادن مثــاًل یــك كيســه دربســته خــاك، بــر روي ماشــين آن را اصــالح كنيــد.

5. بــا رســيدن بــه انتهــاي مزرعــه و ممــاس شــدن نــوك واحدهــاي شــيار ســاز بــا خــط دور، توقــف كــرده، 
شيارســاز را بــاال بياوریــد.

6. در ميــدان دور، دور بزنيــد. مجــاور شــيارهاي ایجــاد شــده طــوري قــرار بگيریــد كــه چــرخ جلــو ســمت 
راســت شــيارها، روي عالمــت ایجــاد شــده بــه وســيله عالمتگــذار قــرار بگيــرد.

7. عالمت گذار سمت دیگر را به ترتيب سمت اول روي زمين قرار دهيد.
8. عمليات را تا پایان شياركشي سطح مزرعه انجام دهيد.
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کرت بندي مکانیزه 
ابزار و وسایل و امکانات مورد نیاز: تراكتور و مرزكش رایج در واحد آموزشي، آچارهاي مورد نياز

مراحل انجام کار:
فعاليت: 

ابـزار، وسـایل و امكانـات مـورد نيـاز: تراكتـور، مرزكـش، متـر 50 
متـري، شـاخص )ژالـون(، زميـن خاكـورزي شـده

1. تراكتـور و مرزكـش را پـس از بازدیدهـاي اوليـه بـه یكدیگـر 
متصـل نمـوده و تنظيم هـای اوليـه را انجـام دهيـد.

2. ابتدا و انتهاي مرزها را با شاخص گذاري مشخص كنيد.
3. تراكتور را به محل استقرار شاخص یك منتقل كنيد.

4. بـا پایيـن آوردن اهـرم هيدروليـك مرزكـش را روي زميـن قرار 
داده و از نقطـه یـك بـه سـمت نقطـه دو حركـت كنيد.

1-4. بـه سـرعت پيشـروي توجـه كنيـد و هرگـز از سـرعت مجـاز 
نكنيد. تجـاوز 

توجه 
کنید

فعالیت 
کارگاهی

در صورتـي كـه شـياركش فاقـد عالمت گـذار باشـد، مـي توانيـد اوليـن شـيار بازكـن را در مسـير برگشـت، 
داخـل آخریـن شـيار ایجـاد شـده در مسـير رفـت قـرار دهيد )شـكل 40-2. الـف(. عالوه بـر ایـن مي توانيد 
فاصلـه چرخ هـای جلـو بـا دیواره آخرین شـيار را به طور نسـبي طـوري تنظيم كنيـد كه تمام شـيارها داراي 
فواصـل یكسـان باشـند. بهتـر اسـت فاصلـه شيارسـازها طوري تنظيم شـده باشـد كه پشـت هر چـرخ عقب 
تراكتـور یـك شـياركش قـرار بگيـرد. در ایـن صـورت می توانيد در برگشـت، چرخ هـاي یك سـمت را داخل 
آخریـن شـيار ردیـف قبلـي قرار دهيـد. این روش براي افـراد مبتدي بهترین روش اسـت )شـكل 40-2. ب(.

ب- قرار دادن چرخ جلو در آخرین شیارالف- قرار دادن یکي از شیار باز کن ها در داخل شیار
شکل 2-40. 

شکل 41-2. اتصال بشقاب به شاسی
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تسطیح زمین با لولر )تسطیح کن(
ابـزار و وسـایل و امکانـات مورد نیاز: تسـطيح كـن ، تراكتـور، جعبه آچـار مكانيك عمومی، لبـاس و كفش 

مناسـب كار، تجهيـزات ایمنـی فـردی، پارچه تنظيـف، جعبه كمك هـای اوليه، متر
مراحل انجام کار:

1. تسطيح كن و تراكتور را پس از بازدیدهای اوليه به یكدیگر متصل كنيد.

فعالیت 
کارگاهی

توجه
کنید

توجه
کنید

توجه
کنید

اتصـال تسـطيح كـن كششـي به تراكتـور از طریـق مالبند قابل تنظيـم و اتصـال مالبند نيمه 
سـوار از طریـق مالبنـد بلند)مالبند اتصال سـه نقطـه( و قالب H باید صـورت گيرد.

روغن هيدروليك تراكتور كمتر از حد مناسب نباشد.

انـدازه چرخ هـا و ميـزان بـاد آن باید دقيقاً یكسـان باشـد، در غيـر این صـورت تنظيم عرضی 
و در نتيجـه تسـطيح مناسـب به هم خواهـد خورد.

شکل 42-2. تنظیم زاویه بشقاب

2-4. بـه عملكـرد مرزكـش توجـه كنيـد و در صـورت لـزوم تنظيمات 
آن را تكـرار نمائيـد.

3-4. بـه عـرض و ارتفـاع مرز ایجاد شـده توجه كـرده، در صورت لزوم 
بـا تغييـر زاویه و فاصله بشـقاب هـا آن را اصالح كنيد.

5. بـا رسـيدن بـه شـاخص شـماره 2، مرزكـش را بـاال آورده به سـمت 
شـاخص شـماره 3 گـردش كنيد.

6. به همين ترتيب تمام مرزهاي طولي تعيين شده را ایجاد كنيد.

2. اگـر چرخ هـای تسـطيح كن با سيسـتم هيدروليكی كنترل می شـود، سرشـيلنگی هيدروليك ماشـين باید 
بـه خروجـی )رابط( هيدروليكـی وصل گردد .

3. الستيك های ماشين را پایين آورده و آماده جابجایی نمائيد.

 4. بـه یكسـان بـودن بـاد هـردو یـا هـر چهارچـرخ و در عين حـال اسـتاندارد بودن بـاد آن دقت كـرده و در 
صـورت لـزوم آن هـا را برابر دسـتورالعمل تنظيـم كنيد.
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5. تيغـه زميـن صـاف كـن را در وضعيـت حمـل و 
نقـل )ترانسـپورت( قـرار داده و قفل كنيـد. در برخي 
كامـل  طـور  بـه  مي تـوان  را  تيغـه  تسـطيح كن ها 
چرخانـد تـا در راسـتاي تراكتـور قـرار گيـرد امـا در 
برخـي دیگر تيغه سـه تكـه بوده و به صـورت لوالیي 

جمـع مي شـود )شـكل 2-43(.
6. از محـل مناسـبی وارد مزرعـه شـوید و تيغـه را از 

حالـت جابجایـی بـه حالـت كار در آورید.
7. بـا پایيـن آوردن اهـرم هيدروليـك، مالبنـد را مقـداری پایيـن بياوریـد. با رسـيدن فاصله لبه تيغـه به 10 
سـانتی متـر خـاك، پایيـن آوردن بيشـتر را متوقف كرده و اهـرم هيدروليـك را قفل كنيد. سـپس از تراكتور 

پياده شـوید.
8. فاصلـه لبـه تيغـه تـا سـطح زميـن را در دوسـر تيغه انـدازه گيری كنيـد. چنانچه یكسـان نبود بـا كوتاه یا 

بلندتـر كـردن محـور نگهدارنده بازوهـا، آن را دقيقاً یكسـان كنيد.
9. چرخ هـای حامـل را بـه تدریـج بـاال ببریـد تـا جایـی كـه لبـه تيغـه در تمام طـول خـود، دقيقاً ممـاس با 
سـطح خـاك مزرعـه شـود بـرای ایـن كار برحسـب نـوع دسـتگاه از جـك هيدروليكی یـا جـك مكانيكی آن 

كنيد اسـتفاده 
10. بـه تيغـه یـك زاویـه دورانـی حـدود 10-20 
درجـه نسـبت بـه محـور ماشـين و بـه سـمت چـپ 

بدهيـد )شـكل 2-44(. 
11. سـوار تراكتـور شـده و سـپس از خوابانـدن ترمز 
دسـتی بـا دنـده یك سـبك شـروع به حركـت كنيد 
تـا بـه آرامی )پيـچ دور هرگز تنگ نشـود( در ابتدای 

یـك ضلـع عمود بر شـيب )آبيـاري( قـرار بگيرید.

شکل 43-2. لولر در وضعیت حمل و نقل

شکل 2-44. 

شکل 2-45. 
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فعالیت 
کارگاهی

توجه
اگـر بـه یـك تـودۀ خـاك برخـورد كردیـد، تسـطيح آن را بـه یك بـاره انجـام دهيـد بلكه به کنید

تدریـج و هـر دفعـه مقـدار جزئـی از آن را جابه جـا كنيـد. در صورت نيـاز دنده را سـنگين تر 
كنيـد تـا جابجائـی خـاك انباشـته در جلـو تيغه بـه راحتـی و بدون بكسـوات چرخ هـا انجام 

شود.

شکل 2-46. 

12. ممـاس بـا ضلـع شـروع بـه حركت كنيـد. چنانچه در بخشـی از زمين مقدار خاك انباشـته شـده در جلو 
تيغـه زیـاد بـود، دسـته اهـرم مقـدار بـاال آورده و بی درنگ بـه محل قبلـی برگردانيـد اگر در بخش بيشـتری 
در مسـير چنيـن اتفاقـی افتـاده تنظيم را اصـالح كنيد. بدیـن منظور قفـل هيدروليك را كمـی باالتر ببندید 

و یـا اینكـه چرخ ها را كمـی پایين تـر بياورید.

 13. قبـل از رسـيدن بـه انتهـای ضلع و با فاصله مطمئن از حاشـيه زمين، به آرامی و شـعاع مناسـب، شـروع 
بـه دور زدن نمائيـد. بـه فاصلـه مناسـب از ردیف رفت و موازی با آن، شـروع به برگشـت نمائيد.

14. به همين ترتيب حلقه های متعددی از رفت و برگشت ها را تكرار كنيد. 

15. بـازی بـا اهـرم هيدروليـك را به حداقل برسـانيد. هرگاه مجبور به اسـتفاده از آن در یك نقطه می شـوید 
آن نقطه را مجدداً هموارسـازی نمائيد.

16. بـا پایـان یافتـن رفـت و برگشـت های عمـودي، رفت و برگشـت در راسـتاي آبيـاري را به هميـن ترتيب 
شـروع و ادامـه دهيد.

کندن چاله هاي کاشت درختان به صورت مکانیزه
ابزار و وسایل و امکانات مورد نیاز: تراكتور، چاله كن، زمين با نقشه كاشت درختان

مراحل انجام کار:
1. تراكتور را پس از بازدید و تنظيمات اوليه روشن كنيد.

2. تراكتور را به محل استقرار چاله كن هدایت كنيد.
3. قطر و طول مطلوب چاله كن را از هنرآموز خود جویا شوید.

4. چاله كن مناسب را با توجه به قطر و عمق چاله انتخاب كنيد.
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5.  چالـه كـن را بـه خصـوص از نظر نقـاط اتصال، ميل و چهار شـاخ گاردان، چسـبندگي روغـن درون جعبه 
دنـده، نـوك متـه، لبه هـاي مارپيچ و وضعيـت دنده هاي زیریـن آن، بازدید كرده از سـالم بـودن آن مطمئن 

شـوید )شكل 2-47(.

شکل 2-47. 
ب. جعبه دنده کاردانالف. تیغه

شکل 2-48. 

6. چاله كن را به صورت اتصال سه نقطه به تراكتور متصل كنيد.
7. گاردان آن را به محور تواندهي تراكتور متصل كنيد.

8. چالـه كـن را از نظـر طولـي، عرضـي و تعادلـي تـراز كنيـد. دقـت كنيـد كـه محور متـه چاله كـن ، عمود 
باشد. 

9. با باال آوردن اهرم كنترل وضعيت، مته چاله كن را از زمين بلند كنيد.
10. محور تواندهي را در حالت موتورگرد قرار داده ، مته آن را به آرامي به كار اندازید.
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شکل 2-49. 

11. با کسب اطمینان از سالم و آماده به کار بودن ماشین، محور تواندهي را خاص کنید.
12. تراکتور را به محل حفر چاله ببرید.

13. در نقطه حفر چاله به نحوي قرار بگیرید که نوک مته عمود بر مرکز چاله باشد.
14. ناخالصي هاي سطح چاله به خصوص سنگ هاي درشت را کنار بزنید.

15. افراد را از اطراف مته دور کنید. سرعت چرخش مته ممکن است باعث پرتاب سنگ به اطراف گردد.
16. محور تواندهي را در حالت موتور گرد راه اندازي کنید.

17. اهرم کنترل وضعیت را به تدریج پایین بیاورید تا مته با سطح خاک درگیر شود.
18. بـه آرامـي گاز داده و بـه تدریـج اهـرم کنتـرل وضعیـت را پاییـن تـر ببریـد. در صورتي که زمین سـفت 
باشـد، پاییـن بـردن اهـرم بایـد آرامتـر صورت گیـرد. بـراي این منظـور هرچنـد وقت متـه را بـاال بیاورید تا 

خـاک سـطح مارپیچ تخلیه شـود )شـکل 2-49(.

بیشتر 
تسطيح زمين با تسطيح کن ليزريبدانید

ابزار و وسایل و امکانات مورد نياز: تراکتور، تسطیح کن لیزري
مراحل انجام کار:

1. سـه پایـه را در مناسـب ترین جـای زمیـن کـه نه 
بسـیار پسـت و نـه بسـیار بلنـد باشـد قـرار دهیـد و 
بهتـر اسـت این محـل را در وسـط زمین پیـدا کنید 
و سـه پایـه را بـه حالـت تـراز در آوریـد. ارتفـاع سـه 
پایـه بایـد 30 سـانتی متـر از اتـاق تراکتـور باالتـر 
باشـد و ایـن کار موجـب می شـود که کابیـن تراکتور 

هیچ گونـه نقطـه کـوری بـرای شـما ایجـاد نکند
شکل 2-50. .

ایمنی
وجود محافظ یا پوشش میل و چهارشاخ گاردان ضروریست.

دقت کنید کسي نزدیک ماشین نباشد.
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2. فرستنده را به حالت خاموش روی سه پایه نصب كنيد.

شکل 2-51. 

3. فرستنده ليزری را روشن و كد X و Y را به حالت صفر درآورید.
4.تراكتـور و لولـر ليـزری متصـل بـه آنـرا را بـه نزدیك سـه پایـه مجهز بـه فرسـتنده بـرده و روی زمين قرار 
دهيـد و آنتـن را بـا جعبـه كنتـرل )كنتـرل باكـس( تا زمانـی كه چراغ سـبز گيرنـده وجعبه گيرنـده و جعبه 
كنتـرل روشـن شـود بـاال و پایين ببرید و سـپس عـدد روی خط كـش را به عنوان عـدد اول یادداشـت كنيد.  
5. سـپس تيغـه لولـر را بلنـد كـرده و 30 متر به طـرف جلو حركت كـرده و آنرا روی زميـن قرار دهيد 
و دوبـاره آنتـن را بـا كنتـرل باكـس بـاال و پایيـن ببریـد تا چراغ سـبز گيرنـده و جعبه كنترل روشـن 
شـود و سـپس عدد روی خط كش را یادداشـت كنيد، این كار را در كل مسـاحت زمين انجام دهيد.
6. اعـداد بدسـت آمـده وضعيـت پسـتی و بلنـدی و یـا نقشـه توپوگرافـی زميـن را نشـان می دهـد و راننـده 
تراكتـور می توانـد بـا اسـتفاده از ایـن اعـداد وضعيـت كنونـی زميـن را بـرآورد كند و اعـداد كوچـك نقاط با 
ارتفـاع بيشـتر )بلنـدی( و اعـداد بزرگتـر نقـاط بـا ارتفـاع كمتر )گـودی( را نشـان می دهـد. این اعـداد برای 

محاسـبه شـيب طبيعـی زميـن و نحـوه حركـت تراكتـور كمـك فراوانی بـه راننـده می كند.

نحوه ایجاد شیب روی سطح مزرعه:
فـرض كنيـد زمينـی بطـول 600 متر و عـرض 450 متر دارید و می خواهيد در آن شـيب طولی 30 و شـيب 
عرضـی 15 سـانتی متـر را بوجـود آوریـد و معمـوالً شـيب طولـی همـان آب رو و شـيب عرضی همـان جوی 

بوته هااسـت. پای 
شـيب طولـی از تقسـيم عـدد 30 بـر 600 به ميـزان پنـج صـدم و شـيب عرضی از تقسـيم عـد 15 بر 450 

به ميـزان 3 صـدم بدسـت می آیـد.
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شکل 2-52. 

7. اعـداد بدسـت آمـده را با کنترل به فرسـتنده لیزری دسـتگاه وارد کنید و کار را شـروع نمائیـد. بعد از وارد 
کـردن X و Y تراکتـور بـدور سـه پایـه چرخیـده و لولر لیزری بر اسـاس فرمان فرسـتنده خـاک را از بلندی 
بـه نقـاط پسـت زمیـن جابجـا می کنـد و زمانـی کـه دیگـر تیغه لولـر خـاک را جابجـا نمی کند و المپ سـبز 

کنتـر باکـس داخـل کابیـن و روی خط کش روشـن می مانـد کار خاتمه یافته اسـت.

آزمون ارزیابي عملکرد:

مرا حل کارردیف
شرایط عملکرد

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

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

1
کار با 

ماشین های 
خاکورزی ثانویه

ابزار، مواد، تجهیزات: تراکتور، نهرکن، 
مرزکش،چاله کن، لولر، جعبه آچار 
عمومی، لباس و کفش مناسب کار، 

تجهیزات ایمنی فردی، جعبه کمکهای 
اولیه، زمین شخم خورده ، مالبند بلند، 

قاب H، پین های مناسب
زمان: 20 دقیقه

مکان: مزرعه آموزشی

باالتر از حد انتظار
ماشین را به تراکتور متصل نموده، 
تنظیم کرده و با انتخاب بهترین 
الگو، خاکورزی را انجام می دهد.

3

قابل قبول
ماشین را به تراکتور متصل نموده، 
تنظیم کرده و خاکورزی را انجام 

می دهد.
2

عدم توانایي در تنظیم، اتصال یا کار غیر قابل قبول
1با ماشین

گیرندهاشعه لیزرفرستنده

جعبه کنترل
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سـرویس و مراقبـت بـه موقـع موجـب می شـود كه ماشـين به طـور مداوم آمـاده بـه كار باشـد و در نتيجه، عمر 
مفيـد آن افزایـش یابـد. توجـه نكـردن بـه این امر مهـم موجب خواهد شـد كه، ماشـين با حداكثـر ظرفيت و یا 
كيفيـت مطلـوب كار نكنـد، عـالوه بر آن جایگزیني ماشـين جدید به جاي ماشـين فرسـوده احتياج به سـرمایه 

گـذاري دارد و هزینه بيشـتري می طلبد.
سـرویس و نگهـداري ماشـين های شـكل دهـي در دو فصـل كار و بيـكاري بسـيار اهميـت دارد و بـه موقـع باید 

انجام شـود.
سرویس در فصل کار:

- بازرسي كليه قسمت هاي ماشين قبل از شروع به كار و سفت كردن پيچ ها و تعویض قطعات فرسوده
- گریسكاري و روغن كاري ماشين طبق توصيه كارخانه سازنده

- در صورت داشتن چرخ، مراقبت های مخصوص چرخ ها انجام شود.
- تميز كردن ماشين حين كار به منظور اجراي صحيح عمليات خاكورزي

سرویس در فصل بیکاري:
- شستشوي ماشين و تميز كردن آن از خاك و گل و بقایاي گياهي

- انجام روغن كاري و گریسكاري در صورت لزوم
- اندود كردن تيغه ها و قطعات صيقلي با مواد ضد زنگ )روغن و گریس(

- در ماشـين های چـرخ دار و مجهـز بـه جـك روغنـي اقدامـات ویژه فصـل بيكاري این قسـمت نيز بایـد رعایت 
شـود )كم كـردن بـاد چرخ ها، قـرار دادن خـرك زیر ماشـين و ...(.

- نگهداري ماشين در محوطه سرپوشيده به منظور جلوگيري از تأثير سوء عوامل جوي.

سرويس و نگهداري ماشين های شکل دهي زمين

فعالیت 
کارگاهی

سرویس ماشین های شکل دهی زمین
ابـزار و وسـایل و امكانـات مـورد نياز: جعبـه آچار مكانيـك عمومی، تراكتور، واسـكازین، روغـن ترمز، گریس،  

گریـس پمـپ، روغنـدان، دسـتمال تنظيف، انواع پين هـای اسـتاندارد نهركـن، مرزكش،چاله كن، لولر.
شرح فعالیت:

1- ماشين های شكل دهی زمين را تحویل بگيرید. 
2- سرویس های فصل كار را مانند آنچه در آماده به كار نمودن ماشين گفته شد انجام دهيد. 

3- سرویس های فصل بيكاری را انجام دهيد.
4- ماشين را به هانگار منتقل نموده و انبار كنيد.
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آزمون ارزیابي عملکرد:

مرا حل کارردیف
شرایط عملکرد

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

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

سرویس ماشین های 1
شکل دهی زمین

ابزار، مواد، تجهیزات: تراکتور، شیارکش، 
لولر، مرزکش، چاله کن، جعبه آچار 
عمومی، لباس و کفش مناسب کار، 

تجهیزات ایمنی فردی، جعبه کمک های 
اولیه

زمان: 20 دقیقه
مکان: هانگار

باالتر از حد انتظار
سرویس ها را انجام داده در 

صورت لزوم رقع عیب می کند 
و در نهایت انبار می کند.

3

سرویس ها را انجام داده و قابل قبول
2ماشین را انبار می کند.

عدم توانایي در سرویس غیر قابل قبول
1ماشین



74

ارزشیابی شایستگی شکل دهی مکانیزه زمین

شرح کار:
1( شناسایی ماشين های شكل دهی زمين، انتخاب ماشين مناسب

2( بازدید ماشين های شكل دهی زمين ، تفكيك ، رفع عيب و مونتاژ اجزای آنها
3( اتصال ماشين به تراكتور، تنظيم آن و انجام عمليات خاكورزی

4( سرویس ماشين و انبار كردن آن

استاندارد عملکرد: 
شكل دهی زمين های زراعی و باغی با استفاده از مرزكش، شياركش، چاله كن و تسطيح كن نيمه سوار

شاخص ها:
1. شناسایی اجزاء و كاربرد ماشين، انتخاب ماشين مناسب با توجه به شرایط  و امكانات

2. آسيب نرسيدن به قطعات ماشين، دقت در تنظيم اجزای ماشين، استفاده از ابزار مناسب، آماده به كار نمودن ماشين 
مطابق دستورالعمل

3. اتصال ماشين و تنظيمات اوليه آن با رعایت ترتيب مراحل و اصول ایمنی كار، تنظيم ماشين برای كار با توجه به 
شرایط، انتخاب الگوی مناسب برای اجرای عمليات، سرعت مناسب

4. دقت در انجام سرویس ها، استفاده از ابزار مناسب، انجام سرویس مطابق دستورالعمل

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط: تعميرگاه ماشين های كشاورزی مطابق استاندارد ملی ایران، مزرعه آموزشی شخم و دیسك خورده

ابزار و تجهیزات: جعبه ابزار كارگاهی، برس سيمي، گریس پمپ، متر، كيل روغن، روغن هيدروليك، واسكازین كش
معیار شایستگي:

حداقل نمره قبولی مرحله کارردیف
نمره هنرجواز 3

1انتخاب ماشين1

1آماده به كار نمودن ماشين2

2انجام عمليات شكل دهی زمين3

1سرویس و نگهداري ماشين4

شایستگی های غيرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محيطی و 
2نگرش

*ميانگين نمرات

* حداقل ميانگين نمرات هنرجو براي قبولي و كسب شایستگي، 2 مي باشد.


