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 سخنی با هنرآموزان گرامی

 
که با  یافتگانی استموضوع اولین هدف عملیاتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مربوط به پرورش تربیت 

درك مفاهیم اقتصادی در چارچوب نظام معیار اسالمی از طریق کار و تالش و روحیه انقالبی و جهادی، 
کارآفرینی، قناعت و انضباط مالی، مصرف بهینه و دوری از اسراف و تبذیر و با رعایت وجدان، عدالت و انصاف 

ن همچنی. نماینداس خانوادگی، ملی و جهانی مشارکت میهای اقتصادی در مقیدر روابط با دیگران در فعالیت
به قلمرو و سازماندهی  "آوریفن و حوزه تربیت و یادگیری کار"سند برنامه ملی درسی جمهوری اسالمی ایران 

 . ها پرداخته استمحتوای این آموزش
هویت ملی، اعتبار نقش ای و کاردانش عالوه بر اصول دین محوری، تقویت های درسی فنی و حرفهدر برنامه

ل، های فردی، تعادای خانواده، جامعیت، توجه به تفاوتیادگیرنده، اعتبار نقش مرجعیت معلم، اعتبار نقش پایه
پذیری ها و انعطافبخشی آموزشالعمر، جلب مشارکت و تعامل، یکپارچگی و فراگیری، اصول تنوعیادگیری مادام

ریجی گیری تدای، توسعه پایدار و کاهش فقر و تولید ثروت، شکلاخالق حرفهبه آموزش بر اساس نیاز بازار کار، 
 . ای توجه شده استهویت حرفه

مطالبات اسناد باالدستی، تغییرات فناوری و نیاز بازار کار داخل کشور و تغییر در استانداردها و همچنین 
 هایبرنامه و طراحی باشد شده مطرح شرایط پاسخگوی که مناسب الگوی شد موجبالمللی، های بینتوصیه
تعیین سطوح شایستگی و تغییر رویکرد از تحلیل شغل به تحلیل . شوند تدوین و ریزیآن برنامه اساس بر درسی

شترك های مای ملی، تلفیق شایستگیهای شغل و شاغل و توجه به نظام صالحیت حرفهحرفه و توجه به ویژگی
اساس این الگو فرآیند بر. های الگوی مذکور و برنامه های درسی استویژگی ها ازو غیرفنی در تدوین برنامه

. ای و مهارتی در دو بخش دنیای کار و دنیای آموزش طراحی شدهای فنی و حرفهریزی درسی آموزشبرنامه
ه رحلنوع ارتباط و تعامل هر م. بخش دنیای کار شامل ده مرحله و بخش دنیای آموزش شامل پانزده مرحله است

با مراحل دیگر فرآیند به صورت طولی و عرضی است با این توضیح که طراحی و تدوین هر مرحله متأثر از اعمال 
 . باشدموارد اصالحی مربوط به نتایج اعتباربخشی آن مرحله یا مراحل دیگر می

های عالیتتعمیق فتوصیه سند تحول بنیادین و برنامه درسی ملی بر تدوین اجزای بستة آموزشی جهت تسهیل و 
ای از اجزای یادگیری، کارشناسان و مؤلفان را بر آن داشت تا محتواهای آموزشی مورد نظر را در شبکه -یاددهی

کتاب راهنمای هنرآموز از اجزای شاخص . ریزی و تدوین نماینددرسی رشته، برنامهیادگیری با تأکید بر برنامه
ولی های تحهای درسی تهیه شده با توجه به چرخشتبیین برنامه بستة آموزشی است و هدف اصلی آن توجیه و

 . باشدهایی برای اجرای مطلوب آن میای و توصیهدر آموزش فنی و حرفه
 . کتاب راهنمای هنرآموز در دو بخش تدوین شده است

طق نها و رویکردهای کالن برنامه درسی است که کلیات تبیین مگیریبخش نخست مربوط به تبیین جهت
های اساسی و چگونگی توسعه آن در دوره، برنامه درسی، چگونگی انتخاب و سازماندهی محتوا، مفاهیم و مهارت

 . شودجدول مواد و منابع آموزشی را شامل می
بخش دوم مربوط به طراحی واحدهای یادگیری است و تبیین منطق واحد یادگیری، پیامدهای یادگیری، 

های اساسی، سازماندهی محتوا و تعیین تکالیف یادگیری و عملکردی با استفاده های کلیدی، طرح پرسشایده
 . شودهای ارزشیابی را شامل میاز راهبردهای مختلف و در آخر تعیین روش

 به فنی غیر هایشایستگی اهمیت آموزش به توجه با هنرآموز راهنمای کتاب مختلف هایقسمت در همچنین
 . است شده تأکید پذیریمسئولیت و العمر مادام یادگیری بهداشت، و ایمنی مدیریت منابع، آموزش

ها و مندی از صالحیتهای درسی، نیازمند مساعدت و توجه ویژه هنرآموزان عزیز و بهرهاجرای مطلوب برنامه
 . باشدای و تخصصی مناسب ایشان میهای حرفهشایستگی

  کاردانش ای وهای درسی فنی و حرفهلیف کتابأدفتر ت
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 مقدمه
 زیرمجموعه دروس از یکی ای دکمه و صدفی خوراکی قارچ پرورش و تولید درس
 هب توجه با. گردد می ارائه دهم سال در به که باشد می( باغی امور)باغبانی رشته
 ای، حرفه و فنی شاخه ساله سه دوره در باغبانی رشته دروس چیدمان نحوه

 یفراگیر بر عالوه بتواند هنرجو که گردیده تدوین ای بگونه درس این محتوای
 آماده و ارچق بستر مواد تهیه مختلف بخشهای با غیرفنی و فنی شایستگی چندین
 یاتعمل، قارچ محیطی عوامل کنترل، رانی میسیلیوم و کوبی مایه، بستر سازی

 ناآش خوراکی قارچ بندی بسته و بندی درجه، برداشت، قارچ رشد ضمن نگهداری
 اقدام نآ پرورش و تولید برای را باغبانی رشته تری وسیع دید با بتواند و گردیده

 مستقل عین در ای دکمه و صدفی خوراکی قارچ پرورش و تولید درس. نماید
 که شده محسوب باغبانی رشته در دروس سایر برای مبنایی درس عنوان به بودن

 . نماید حفظ خوبی به را باغبانی رشته دروس موضوعی ارتباط تواند می
 ترین قوی از یکی که( شغل )تجزیه (Dacum) دیکوم روش براساس درس این

 به شایستگی بر مبتنی آموزش با متناسب نیازسنجی در استفاده مورد های مدل
 . است شده استفاده رود، می شمار

 
 رکشو کار بازار در موجود و جامعه باغبانی بخش مشاغل کلیه ابتدا روش این در

 وراکیخ قارچ پرورش و تولید شغل شناسایی از پس. شد بندی طبقه و شناسایی
 برگانخ توسط شغل این باغبانی بخش مشاغل از یکی عنوانهب ای دکمه و صدفی

 ریزی،برنامه کارشناسان، ایدکمه و صدفی خوراکی قارچ کنندگان تولید و
 و یآموزش ریزی برنامه اندرکار دست کارشناسان سایر و باغبانی رشته هنرآموزان

 کارها، فرعی و اصلی وظایف و کارها کردن مشخص برای درسی و پرورشی
 براساس کتاب این. شد تحلیل و تجزیه انتظار مورد غیرفنی و فنی های شایستگی

 . است شده تدوین و تهیه تواناییها و ها شایستگی و کار 01

 
 

 پرورش و آموزش وزارت ای حرفه و فنی های آموزش ریزی برنامه و تألیف دفتر
 ای دکمه و صدفی خوراکی قارچ پرورش و تولید درسی کتاب مطالب ارائه برای
 تهیه علمم کتاب عنوان تحت نیز کتابی که کرد مقرر، تر مناسب و تر مطلوب بطور

 رویکرد جمله از کتاب کلی چارچوب با هنرآموزان بدینوسیله تا شود تدوین و
 و شایستگی استانداردهای شامل درس مشخصات درسی، و آموزشی ریزی برنامه
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 ،آموزشی( )تقویم بندی بودجه آموزشی، فضاهای کتاب، کلی محتوای ارزشیابی،
 چراغی نقش در کتاب این دیگر عبارت به. شوند آشنا غیره و ارزشیابی روشهای

 . است شده تدوین و تهیه گرامی هنرآموزان راهنمایی برای
 

 هنرآموزان با سخنی

 می درس کالسهای و مدرسه در را خود زندگی از بخشی هنرجویان معمول، بطور
. رنددا تعامل یکدیگر با اجتماعی، محیطهای سایر همانند کالسها این در و گذرانند

 با هنرجویان ،هنرجویان با هنرآموز کردن برقرار با ارتباط در تعامل این
 مطالب انواع با سرانجام و یکدیگر با هنرآموزان و هنرجویان با هنرآموز،هنرجویان

 که دارد فردی منحصربه و خاص ویژگی کالس هر. یابد می تجلی درسی مواد و
 . کند می متمایز کالسها سایر از را آن

 و سازمان ساختار که دانست پویا نظامی توان می را درس کالس یک بطورکلی
 نظر به یکدیگر همانند ظاهر در است ممکن کالسها. دارد را خود خاص هنجارهای

 خاص های ویژگی انگشت اثر همانند کالس هر و نیست چنین واقع در اما آیند،
 اهدهمش دنیا در را یکدیگر مشابه و یکسان انگشت اثر دو توان نمی که دارد را خود
 مسئولیتهای از "ثمربخش" کالسهای ایجاد برای مناسب شیوه اتخاذ. کرد

 است: ویژگی سه دارای کالسی چنین و است هنرآموزان
 و هایشان کالسی هم خودشان، به نسبت هنرجویان آن در که است محیطی -0

 . دارند مثبت احساس اجتماعی گروه یک عنوان به درس کالس
 هنرجویان نیازهای آن، های روش و ساختار که است یافته سازمان ای گونه به -2
 خود ووظایف تکالیف هنرجویان آن در که است مکانی نیز و سازد می برآورده را
 . کنند می کار و همیاری دیگر هنرجویان و هنرآموز با و دهند می انجام را
 و فردی مهارتهای و دانش کسب به آموزان دانش آن در که است محیطی -3

 . شوند می نائل اجتماعی
 از خود کار از رضایت احساس با هنرآموز که است هنگامی لحظه بخشترین لذت

 اند بوده او کالس در اینکه از هنرجویان که کند می حس و شود می خارج کالس
 . هستند خرسند

 از دهند هم دست به دست باید زیادی عوامل جایگاهی چنین به رسیدن برای
 موضوع در دانش و مهارت دیگر عامل. است تدریس به عالقه داشتن، انها جمله

 یادگیری و یاددهی فنون و ها روش به آشنایی توان می را سوم عامل. است تدریس
 و ها کتاب که کنیم می توصیه ارجمند همکاران به. دانستآنها  بستن کار به و

 دقت با را است شده نوشته یادگیری و یاددهی هایروش زمینه در که را مقاالتی
 . بندند کار به کالس مدیریت در راآنها  و کنند مطالعه

 را ای دکمه و صدفی خوراکی قارچ پرورش و تولید درس باید گرامی هنرآموزان
 است الزم، دهند آموزش (عملیات انجام ضمن )نظری( )تئوری عملی بصورت
 . دهند قرار مدنظر تر مناسب و تر مطلوب آموزش برای را زیر مراحل
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 آمادگی -اول مرحله
 اشدب داشته کامل تسلط دهد ارائه خواهد می که مطالبی به نسبت باید هنرآموز

 ارگاهک برای و تنظیم دقیق طور به قبل از را مطالب ارائه ترتیب و تدریس روش و
 انگیزه ایجاد و توجه جلب آمادگی مرحله در هدف نخستین. نماید آماده()کالس

 گردد: می پیشنهاد ذیل راههای هدف این تحقیق برای. باشد می رغبت و
 عملی همزمان اجرای بازدید، آموزشی، کمک وسایل از خویش تدریس در -الف
 . نمایید استفاده غیره و )نظری( تئوری مطالب ارائه در
 . ماییدن استفاده تدریس موضوع با ارتباط در مثالهایی با همراه خود تجربیات از -ب
 فادهاست بیشتر دیدن( مبنای )بر بصری یادگیری روش از خود مطالب ارائه در -ج

 . کنید
 در شود می انجامآنها  زندگی محل در آنچه و هنرجویان تجربیات و دانش از -د

 . نمایید را برداری بهره حداکثر تدریس موضوع با ارتباط
 تجزیه هنرجویان آینده مشاغل برای را تدریس مورد مطالب کاربرد باید هنرآموز

 طالبم به مشتاقانه هنرجویان که کند می کمک ما به عملکرد این. نماید تحلیل و
 یدبا خوب هنرآموز یک ضمناً. ببرند پی درس آن نیاز ضرورت وبه دهند فرا گوش
 محتوای و تدریس مسئله به نیز دیدگاه آن از و دهد قرار هنرجو جای به را خود
 . بنگرد آموزشی محیط و امکانات به توجه با آن

 شود: می خالصه زیر دستورالعملهای طور به آمادگی مرحله اساسی مفاهیم
 . بپردازید هنرجویان در رغبت ایجاد به -0
 . دهید ارتباط هنرجویان آینده شغل با را تدریس مورد مطالب -2
 . شدبا فهم قابل و معنادار آنان برای که نمایید آماده هنرجویان برای را مطالبی -3
 . کنید استفاده تدریس ابزار عنوان به هنرجویان ذهنی زمینه از -4
 

 مطالب ارائه -دوم مرحله
 را تدریس مورد محتوای و مطالب هنرآموز آمادگی، مرحله یعنی قبل مرحله در

 در و است کرده انتخاب را روشی تدریس، مختلف روشهای میان از و کرده آماده
 رنظ در با تدریس روش بهترین به توجه با را درس محتوای و مطالب مرحله این

 . دهد می ارائه عمالً هنرجویان تعداد گرفتن
 هک چرا، نماید استفاده بصری و سمعی های شیوه از مطالب ارائه در باید هنرآموز

 ،شنیدن طریق از برخی و گیرند می یاد بهتر، دیدن طریق از هنرجویان از برخی
 باید: هنرآموز مرحله این در خالصه طور به
 . بپردازد جدید مطالب ارائه به -0
 . نماید تحلیل و تشریح را دانشها و مهارتها -2
 . دهد توضیح هنرجویان برای دقیقاً را خویش کار روش -3
 . نماید استفاده درسی موضوع با ارتباط در تدریس روش ترین مناسب از -4
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 )کاربست( کاربرد -سوم مرحله
 به و کالس به گرفته یاد که را مهارتهایی و مطالب باید هنرجو مرحله این در

 است، مطالب وارائه دادن انجام حال در هنرجو که حالی در. دهد ارائه هنرآموز
 عملی دروس در. گردد برطرف اشکاالتش تا کند کمک هنرجو به باید هنرآموز
 و شفاهی صورت به )نظری( تئوری دروس در و دهد می انجام را کار عمالً هنرجو

 خویش کالم با را هنرآموز توسط شده تدریس دروس مرحله به مرحله کتبی یا
 . نماید می بیان

 یفن مهارتهای هنرجویان اینکه تشخیص برای شما مالك که باشید داشته توجه
 صورت به درس ارائه و عملی کار مجدد انجام، اند گرفته فرا را شما دروس ذهنی و

 هنرجو اگر زیرا. باشد می آنان توسط درست و صحیح طور به کتبی یا شفاهی
 روی از یا و تصادفی طور به را آن است ممکن داد، انجام درست یکبار را کاری

 هردو و نمایید آزمایش را وی مجدداً اگر اما باشد، داده انجام احتمال و حدس
. بود خواهد برخوردار علمی اعتبار از شما عملکرد نمودید، مشاهده صحیح را پاسخ

 را درس باید هنرآموز داشتند، اشکاالتی هنرجویان اگر مرحله این در ضمن در
 . بپردازد هنرجویان معضالت رفع به و کرده تکرار

 است: چنین سوم مرحله مطالب خالصه
 . دهد انجام گاه کار در است فراگرفته هنرآموز توسط که را مطالبی باید هنرجو -0
 علمی لغزش و غلط یادگیری دچار تا کند می کمک هنرجویان به هنرآموز -2

 . نگردند
 . نماید می تکرار را درس هنرآموز ضرورت صورت در -3
 سواالت به و سنجد می گوناگون سواالت طریق از را هنرجویان ادراك هنرآموز -4

 . دهد می پاسخ نیز هنرجویان
 دوبار حداقل ذهنی و فنی های مهارت از هنرجویان ادراك و استنباط نشانه -5

 . باشد می مسئله حل یا کار درست و صحیح انجام
 سنجش و امتحان -چهارم مرحله

 قرار نهایی و رسمی ارزیابی مورد باید هنرجو تدریس، جریان از مرحله این در
 ایدنب امتحان یا و ارزشیابی طی در یعنی مرحله این در سوم، مرحله برخالف. گیرد

 . گیرد صورت هنرجویان به کمکی هیچگونه
 شود: می منجر زیر نتایج به کلی طور به هنرجویان سنجش و امتحان

 و اند فراگرفته را مطالب حد چه تا هنرجویان که نماید می تعیین دقیق بطور -0
 . است میزان چه تا آنان کاربرد و درك دانش، سطح

 . سازد می روشن شما برای را هنرجویان ضعف نقاط -2
 . شود می، اند گرفته فرا هنرجویان آنچه تقویت موجب -3
 . گردد می تلقی یادگیری در انگیزش عامل یک عنوان به خود نوبه به -4



 

 4 

 نکات سایر

 قارچ پرورش و تولید درس آموزش دوره طول در شود می توصیه هنرآموزان به
 نمایند: توجه ذیل نکات به ای دکمه و صدفی خوراکی

 بهداشتی و ایمنی نکات رعایت -0
 پایدار توسعه و زیست محیط حفظ رعایت -2
 اخالقی اصول رعایت -3
 هنرجویان با عاطفی ارتباط ایجاد -4
 هنرجویان های گزارش اصالح نیاز صورت در و دقیق مطالعه -5
  .نمایید تقویت و تحریک را هنرجویان تخیل قوه مناسب های سوال طرح با -6
 . یدده مستدل و دقیق پاسخآنها  به و داده گوش دقت به هنرجویان سوالهای به -7
 در و داشته زیرنظر دقت با را آنان کار نحوه عملی، کارهای انجام حین در -8

 . کنید برداری یادداشت نیاز صورت
 . بگذارند نمایش به را خود یادگیری پیشرفت هنرجویان تا دهید فرصت -9

 . کنید تشویق غیره و کردن تحسین با را پسندیده رفتارهای -01
 کارهای نقد و اظهارنظر و گروهی بحثهای در مشارکت به را هنرجویان -00

 . کنید تشویق یکدیگر
 و ها مجله و ها روزنامه از را درس با مرتبط مطالب بخواهید هنرجویان از -02

 صورت در و بیاورند کالس به و کنند انتخاب اینترنت در مختلف های سایت
 . کنند نصب آموزشی واحد تابلوی در بودن مناسب

 از خارج در و دهند تشکیل مطالعه گروههای تا کنید کمک هنرجویان به -03
 . کنند کار یکدیگر با آموزشی واحد

 سایر و مشکل یا مسئله طرح فیلم، تصویر، سوال، معما، یک با را درس -04
 آموختن برای هنرجویان تا کنید آغاز شود می مربوط درس موضوع به که مواردی

 . شوند آماده جدید درس
 . کنید استفاده متنوعی و متفاوت هایروش از جلسه هر در -05

  اصطالحات: و تعاريف
 ملّی: درسی برنامه رویکرد

 یتربیت فلسفه اساس بر ایمدرسه هایآموزش گیریجهت اصطالح، این از منظور
. است ملّی درسی برنامه از نهادها و مردم رهبران، انتظارات و جامعه بر حاکم نظام
 یشکوفای آن، عالی مقصد که دارد نام توحیدی گرایفطرت رویکرد رویکرد، این

 . است اهلل خلیفه انسان تربیت و انسان در الهی هایگرایش
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 کار: دنیای

 زندگی های جنبه همه در زندگی در شغل و حرفه پیگیری مزدی، کار شامل
 دنیای. است متمایز شخصی زندگی و آموزش دنیای از کار دنیای. است اجتماعی

  .است اقتصادی های بنگاه و کار واقعی محیط کار، بازار شغلی، زندگی از اعم کار
  کار: محیط

 ات خانه از ها فضا از وسیع ایگستره و کنند می کار آن در افراد که است موقعیتی
 . شود می شامل را بزرگ کارخانه

  اقتصادی: بنگاه

 عالیتف بندی طبقه ملی استاندارد بر مبتنی اقتصادی های فعالیت آن در که محلی
 . گیرد می صورت اقتصادی های

  ای: حرفه صالحیت

 وسعت و نوع سطح، به توجه با که است ای حرفه های شایستگی از ای مجموعه
 . شد خواهند تقسیم دیگر سطوح بهآنها 

 (TVET) ای حرفه و فنی تربیت و آموزش

 و نگهداشت آمادگی، سازی، زمینه جهت کار دنیای قلمرو در تربیت و آموزش
 جامع ای واژه ایحرفه و فنی تربیت و آموزش. گویند را ای حرفه و شغلی ارتقاء
 هایفناور مطالعه دربرگیرنده، تربیتی، و آموزشی فرآیند از های جنبه به که است

 حرفه با مرتبط دانش و فهم عملی، های مهارت و ها نگرش کسب وابسته، علوم و
 عمومی، آموزش بر عالوه اجتماعی، زندگی و اقتصادی گوناگون های بخش در را ها

 غیررسمی رسمی، ای حرفه و فنی آموزش از اعم واژه این. شودمی اطالق و ارجاع
 هایفرصت از وسیعی طیف شامل ها آموزش این همچنین. است نایافته سازمان و

 یادگیری. گرددمی هماهنگ محلی و ملی هایبافت با که است ها مهارت توسعه
 )غیرفنی( عرضی هایمهارت محاسبه، های مهارت و سواد رشد و گرفتن یاد برای

 و فنی تربیت و موزشآ ناپذیر جدایی های مولفه از نیز شهروندی های مهارت و
 باشند می ای حرفه
  (Job) شغل

 « خاص مدتی برای یا و خدمت ارائه برای شدن استخدام» شغل واژه
 وظایف و کارها از مجموعه شغل. است کارفرما فرد و زمان به محدود شغل. باشدمی

 است ممکن شخص یک. شود می تعریف خاص جایگاه یک در که است مشخص
 . باشد داشته متفاوت مشاغل گوناگون یانهازم در حرفه یک در

 (Occupation) حرفه

 دانش کارها، نظر از ای معقوالنه شباهت که است کار دنیای مشاغل از ای مجموعه
. است زندگی طول در فرد اصلی مشغولیت حرفه. دارد نیاز مورد های توانائی و
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 می نشان را حرفه یک در کار دنیای انتظار مورد های حداقل ای، حرفه استاندارد
 ،حسابدار )مانند است کار دنیای و بازار در وی نقش و فرد با مرتبط حرفه. دهد
 های بخش در ها حرفه اکثر. (ساختمان مهندس پرستار، جوشکار، دار، خانه

 بخش به مربوط معدن( )مهندس ها حرفه از برخی که حالی در دارد وجود مختلف
 از ای معقوالنه شباهت که است مشاغل از ای مجموعه حرفه یک. است خاصی

 . دارد نیاز مورد های توانائی و دانش کارها، نظر
  (Duty) وظیفه

 غلیش جایگاه یک در که را مشخصی اصلی نقش و مسئولیت از است عبارت وظیفه
 لیاص وظایف از مثال برای. دارد نام وظیفه گیرند، می نظر در شخص برای حرفه یا

 انتقال سیستم تعمیر قدرت، مولد سیستم تعمیر به توان می خودرو تعمیرکار یک
 راتتعمی و نگهداری رود می انتظار مکاترونیک تکنسین از. کرد اشاره...  و قدرت

 . دهد انجام وظیفه عنوان به را عددی کنترل های سیستم
  :(Task) کاری تکلیف

 املش و باشدمی انتها و ابتدا دارای که است مشخصی فعالیت کاری تکلیف یک
. ودش می تقسیم کاری تکلیف چندین به وظیفه هر معموالً. است منطقی مراحل

 تنظیم ،"قدرت مولد سیستم تعمیر" وظیفه کاری تکالیف از یکی از مثال طور به
 . باشد می جرقه سیستم

 1شایستگی

 تکلیف یک انجام جهت نیاز مورد نگرش و مهارت دانش، از شده اثبات مجموعة
 های آموزش حوزه در ها شایستگی. گویند شایستگی را، استاندارد اساس بر کاری،

 بندی تقسیم عمومی و فنیغیر، فنی های شایستگی دستة سه به ای حرفه و فنی
 . شوند می
 

 کار انجام شایستگی سطح

 شود،می انجام ایحرفه صالحیت سطح چه در کاری تکلیف یک اینکه از نظر صرف
 .باشد انتظار مورد کار محیط در مشخصی کیفیت با است ممکن کار هر انجام
 وردم شایستگی سطح را کار محیط در شخص یک از شده شناخته کیفی سطح
 در. باشدیم ارزشیابی اساسی معیار کار انجام شایستگی سطح. گویند نیاز و انتظار

 نظام ماا دارد وجود گوناگونی شایستگی بندی سطح نظام مختلف های کشور بین
 . رسد می نظر بهآنها  ترینمعمول سطحی چهار

                                                                 
1 -Competency 
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 (NQF)ملی صالحیت چارچوب

 مختلف انواع و سطوح در های گواهینامه و مدارك ها، صالحیت که است چارچوبی
 توافق های شاخص و ها معیار از مجموعه براساس همگون و منسجم صورتی به را

 دانش کنار در تجربه و مهارت به چارچوب این در. دهد می ارتباط هم به شده
 . دارد کمتری ارزش یادگیری مکان و زمان. شود می داده ای ویژه ارزش
 (Level of Qualification) صالحیت سطح

 های صالحیت چارچوب در شغلی یا حرفه سطح از است عبارت صالحیت سطح
 سطح های نظام. گردد تدوین و طراحی آن در باید کاری تکالیف که ملی ای حرفه
 ای( )حرفه مهندسی صالحیت سطح دارد، وجود کشورها بین در گوناگونی بندی

 طحس دارای ایحرفه یا فنی تکنسین آن طبع به که است شده گرفته نظر در پنج
 شده بندی تقسیم سطح 8 به EQF اروپا در ایحرفه صالحیت. باشدمی چهار
 . است

 ای حرفه و فنی تربیت و آموزش درسی برنامه

 دنیای ازاستانداردها ای مجموعه ای حرفه و فنی تربیت و آموزش درسی برنامه
 فضا، زمان، تجهیزات، یادگیری،-یاددهی راهبردهای ها،روش محتوا، اهداف، کار،

 موزآدانش که است ارزشیابی استاندارد آموزشی، مواد ها،شایستگی استاندارد
 هایآموزش حوزه در اهداف آن به رسیدن برای را متربی یا آموز کار )هنرجو(،

 های آموزش حوزة در درسی برنامه شمول دامنة. نمایدمی هدایت ای حرفه و فنی
 . گیرد می بر در را آموزش دنیای و کار دنیای ای، حرفه و فنی

 استاندارد، نوع سه کشورها ایحرفه و فنی های آموزش های نظام در معموالً
 شوند: می متصوّر

 نعت،ص متولیان توسط که ،مهارت یا شایستگی ؛یا حرفه شایستگی استاندارد -0
 کارها وظایف، استاندارد، این در. شود می تهیه...   و صنوف ها، اتحادیه و کار بازار

 . گیرندمی قرار توجه مورد حرفه یا شغل هر هایصالحیت و
 ؤثرم عوامل دیگر و ای حرفه شایستگی استاندارد براساس ؛ارزشیابی استاندارد -2

 اعطای به منجر و شود می تهیه گوناگون های حوزه از مشترکی یها هگرو توسط
 . گردد می ای حرفه صالحیت مدرك یا گواهینامه

 و حرفه شایستگی های استاندارد اساس بر ؛درسی( )برنامه آموزشی داراستاند -3
 در. گرددمی تهیه ای حرفه و فنی های آموزش دهندگان ارائه توسط ارزشیابی

 تجهیزات یادگیری، -یاددهی راهبردهای ،امحتو دروس، اهدافِ و استاندارد این
 . دارد قرار اولویت در...  و آموزشی

 شایستگی: بر مبتنی آموزش 

 ایحرفه هایشایستگی بر تمرکز که است ایحرفه و فنی آموزش در رویکردی
 فرایند و گیردمی نظر در آموزشی پیامدهای عنوان به را هاشایستگی. دارد
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. ودش می انجامآنها  اساس بر ارزشیابی و درسی برنامه تدوین و طراحی نیازسنجی،
 زا ایمجموعه یا حرفه یک )در فنی هایشایستگی به توانند می ها شایستگی

 همة از حداقلی به فراگیران رسیدن. شوند بندیدسته عمومی و غیرفنی ها(،حرفه
 توجه مورد رویکرد این در ایحرفه و فنی هایآموزش هدف عنوان به هاشایستگی

 . گیردمی قرار
  حرفه شایستگی استاندارد

 اییهشاخص و ابزارها کارها، ها،فعالیت کننده تعیین حرفه شایستگی استاندارد
 . باشدمی حرفه یک در عملکرد برای

 ای: حرفه هویت

. است حرفه مورد در فرد صفات و اعمال ها،گرایش باورها، از ایمجموعه برآیند
 ایحرفه هویت ای،حرفه زندگی طول در مجموعه این تغییرات دلیلهب بنابراین
 . دارد را تعالی مسیر در تکوین قابلیت
  ای(: حرفه-تحصیلی ای رشته )چند ای حرفه-تحصیلی گروه

 رایب را فراگیر تا گیرند می قرار هم کنار در که ای حرفه - تحصیلی رشته چند
 مسیر در حرکت و استعداد اساس بر موقعیت در تصحیح عالئق، بر مبتنی انتخاب
 بصورت ای حرفه-تحصیلی هدایت و راهنمایی استانداردهای به توجه با زندگی
 امکانات و شرایط به توجه با است ممکن هاایرشته چند. رساند می یاری منطقی
 هایگروه بر مبتنی بزرگ هایشایستگی خانواده، هم غیر خانواده، هم ایمنطقه
 -لیتحصی بندیگروه. باشد کار کسب برای طولی هایشایستگی و حرفه فرعی
 . شد خواهد زندگی طول در آن تکوین و ایحرفه هویت دهیشکل باعث ایحرفه

 
  ای: حرفه-تحصیلی رشته

 بر تربیت و آموزش که است عمومی و ای حرفه های صالحیت از ای مجموعه
 . گردد می ارزشیابی و اجرا آن اساس

 سازی توانمند اهداف

 و عملکرد استاندارد ها،شایستگی اساس بر که است اهدافی سازی توانمند اهداف
 دوینت آموزان دانش توسط ها شایستگی کسب جهت یادگیری-یاددهی اقتضائات

 نصر:ع پنج شامل فطرت شکوفایی رویکرد به توجه با ساز توانمند اهداف. گردد می
 و خلق خدا، خود، با متربی ارتباط عرصه چهار و اخالق و عمل علم، ایمان، تعقل،
 باتوجه - .شوندمی تدوین و تبیین تعریف، خدا با ارتباط محوریت با که است خلقت

 ویته تعالی و تکوین فرایند مهارتی و ای حرفه و فنی تربیت و آموزش کهاین به
 لقخ خود، خدا، با آنان ارتباط نوع برایند متربیان هویت و است متربیان ای حرفه

 خواهد ینتبی قابل هاعرصه این به توجه با تربیت اهداف بنابراین باشد،می خلقت و
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 را 2تربیتی هایساحت کلیه منطقی و یکپارچه جامع، ایگونه به هاعرصه این بود،
 . گیرددربرمی

 نگر کل و پارچهیك یادگیری

 ملی درسیبرنامه در. مختلف ابعاد از موضوع یک یادگیری ،جانبه همه یادگیری
 . شود می گفته چهارگانه های عرصه و تربیتی و درسی اهداف عناصر ارتباط به

 یادگیری

 از تاس ممکن یادگیری یادگیرنده، رفتار در پایدار نسبتاً تغییرات ایجاد فرایند
 ال،اشک طریق )از نمادین صورت به (،...  و تمرین کار، طریق )از عینی تجربه طریق
 یا )ذهنی شهودی شیوه به یا کلی( )توضیحات نظری شیوه به نمادها(، و اعداد

 . گیرد صورت روحانی(
 یافته ساخت یادگیری هایفعالیت

 راهبردهای انتخاب بر حاکم اصول اساس بر یافته ساخت یادگیری هایفعالیت
 هایفعالیت تدوین در. گرددمی طراحی ایحرفه و فنی شاخه در یادگیری-یاددهی

 ایران ملی درسی برنامه اساس بر ایحرفه و فنی شاخه مختلف دروس در یادگیری
  انتخاب. بود خواهد حاکم فناورانه دیدگاه فناوری، و کار یادگیری حوزه و

 های رسانه و مواد کمک به آموزش فرایند در یادگیری -یاددهی هایفعالیت
 گیزهان تقویت قبیل از اصولی اساس بر ها شایستگی تحقق منظور به یادگیری

 فعال کار، دنیای واقعی های موقعیت در ها پدیده تفسیر و درك آموزان، دانش
 . است استوار آموزان دانش نمودن

  محتوا:

 تهیاف ساخت یادگیری هایفعالیت و ساز توانمند اهداف بر مبتنی آموزشی محتوی
 هایآموزه با سازوار و تربیتی و فرهنگی هایارزش بر مبتنی محتوی. باشدمی

 یادگیری تجربیات و هافرصت از هماهنگ و منسجم ایمجموعه قرآنی، و دینی
 هارصهع و عناصر یافتن فعلیت و عقلی رشد الهی، فطرت شکوفایی زمینه که است

  و مفاهیم دربرگیرنده محتوی همچنین. آوردمی فراهم پیوسته صورتهب را
 از انتظار مورد های شایستگی بر مبتنی کلیدی های ایده و اساسی هایمهارت
 اسبتن. باشد می بشری معتبر و علمی های یافته از گرفته بر و است آموزان دانش

 آموزان، دانش روانشناختی های ویژگی عالیق، آینده، و حال های نیاز با محتوی
 . است محتوی الزامات از آموزش زمان و اسالمی جامعه انتظارات

                                                                 
بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، عبارتند از: اعتقادی، عبادی  های تعلیم و تربیتساحت. 2

و علمی و  ایو اخالقی، اجتماعی و سیاسی، زیستی و بدنی، زیباشناختی و هنری، اقتصادی و حرفه
 فناورانه. 
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 یادگیری: و تربیت بسته

 هایرسانه و مواد منابع، از هنگاهم ای مجموعه به یادگیری، و تربیت بسته
 با هماهنگ اجزایی صورت به یا واقعی بسته یک در که شودمی اطالق آموزشی

 وردم تحصیلی پایه چند یا یک برای و تهیه کنندهتولید مؤسسه برند و نشان
 بسته ،ICT و نوین هایوریافن گسترش با حاضر حال در. گیردمی قرار استفاده
. شودیم تکمیل اینترنتی هایسایت و فشرده لوح آموزشی، افزارهاینرم با آموزشی
  جامان یادگیری و تربیت بسته ماکت اساس بر یادگیری بسته تهیه و طراحی

 . پذیردمی
 وزشیآم های رسانه و منابع از ای گستره شامل تواند می یادگیری و تربیت بسته

 حتی و آموزشی فیلم فشرده، لوح کار، های برگه کتابچه، و کتاب تعدادی حاوی یا
 ادهاستف افزاری، سخت بسته کنار در. باشد ابزارها و آموزشی کمک وسایل برخی

 کمک آموزشی بسته یک تکمیل به تواند می نیز اینترنت و افزاری نرم امکانات از
 . کند

 نابعم و اصلی منابع شامل کلی گروه دو به را یادگیری و تربیت بسته توان می
 کتاب ،درسی کتاب معلم، راهنمای کتاب شامل اصلی منابع. نمود تقسیم تکمیلی

 . شوند می ارزشیابی کتاب و آموز دانش کار

 کتاب- 3 ؛هنرآموز راهنمای- 2 درسی؛ کتاب-0 شامل یادگیری و تربیت بسته لذا
 سازها؛ شبیه- 7 هنرجو؛ فیلم- 6 ؛هنرجو افزار نرم- 5 کار؛ کتاب- 4 هنرجو؛ همراه

 . باشد می غیره و پوستر- 9 ؛هنرآموز فیلم- 8

 خوب تدریس های ویژگی

 مهم پیشنیاز10

 دریست یک نیاز پیش ده ای مقاله طی یورك، دانشگاه استاد النس، لب پروفسور
 از: عبارتند موارد این. کند می بحث و طرح معلمان برای را خوب

 . است مبتنی اشتیاق به هرچیزی از بیش خوب، تدریس

 تلقی خود کار اصلی ماده را فراگیران معلم، که است آن مستلزم خوب تدریس
 منابع رب تسلط با تا شود می سبب رویه این. ببیند دانش مشتریان را آنان و کرده

 یاد به حال عین در و سازد مهیا هارا روش و اطالعات بهترین مرتبط، موضوعات و
. است نشده محدود علمی منابع و مجالت ها، کتاب در دانش که باشد داشته

 زا باید معلم که معناست بدان این. است عمل و تئوری بین پلی خوب، تدریس
 مشورت کردن، صحبت رابا فراگیران و آمده محض(پایین های عاج)تئوری برج

 . کند متصل بیرونی حقایق به واقعی های فرصت ایجاد و دادن

 علمم اینکه ضمن. است بودن پاسخگو و کردن السو شنیدن، شامل خوب تدریس
 و خلق به توجه با لذا. دارد تفاوت دیگری با کالسی هر و فراگیر هر که بداند باید

 مورد متفاوت ارتباطی های مهارت و مختلف های پاسخ باید فراگیران خوی
 ویس به فراگیران کردن هدایت سبب رویه این از گیری بهره. گیرد قرار استفاده
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 در یتخصص رفتار و دیگران به احترام انسانیت، وسیله بدین آنان شده، برتربودن
 . آموزند می را اوقات همه

 یکنواختی رویه و ثابت جلسه دستور همیشه که است آن مستلزم خوب تدریس
 غییرت به نسبت و بوده تجربی و سیال منعطف، باید تدریس بلکه نباشد، مطرح

 . باشد داشته سازگاری و واکنش اطمینان با شرایط،

 زمانی در کالسی جدول یا درس شرح از ساده شدن دور مستلزم گاه موضوع این
 دریست ها، این بر عالوه. گیرد قرار دیگری جای در بیشتر و بهتر یادگیری که است
 اننوس در مهربان معشوق یک و مقتدر دیکتاتور یک بین خالق تعادل شامل خوب
 . کند عمل چگونه کجا، و وقت چه داند می معلم یعنی است

 و صحنه یک به دوختن چشم و نشستن سینه به دست معنی به خوب تدریس
 السک در خوب معلمان بلکه. نیست معلم یکنواخت صدای به فراگیران دادن گوش
 گروه را کالس و ارکستر رهبر را خود آنان. کنند می کار فراگیران همه با درس

 یجادا معلم کار و نوازد می را متفاوتی ساز فراگیر، هر که نمایند می تلقی موسیقی
 . است زندگی درآنها  فعالیتهای کارگیری به زمینه کردن فراهم و مهارت

 عبارت به. دارد زیادی اهمیت موضوع این و. هست هم شوخی شامل خوب تدریس
 شوخی طنز، به است الزم بلکه. دهد جلوه جدی خیلی را خودش نباید معلم دیگر

 و شود ذوب ارتباطی های یخ تا ببرد پیش بع و آغاز را کالس طبعی خوش و
 دمانن که دهد نشان باید معلم. شوند مشغول یادگیری به راحت جوی در فراگیران
 . دارد را خود خاص های کاستی و امتیازات و است انسان فراگیران

 و ذهن به بخشیدن توسعه و دادن پرورش کردن، مراقبت شامل خوب تدریس
 همه به کافی وقت اختصاص نیازمند کار این و است فراگیران استعدادهای

 دروس مجدد طراحی طراحی، بندی، درجه به معلم همواره باید لذا. دارد فراگیران
 . بپردازد آموزش بیشتر هرچه ارتقاء و مواد سازی آماده و

 انکارکن آموزشی، منابع همچنین و علمی و قوی رهبر وسیله به باید خوب تدریس
 کاری چه رویه، این در. گیرد قرار حمایت مورد مادی هایسرمایه نیز و قوی
 . گویدمی چه و میداند چه فرد اینکه از است ترمهم بسیار داد؟ انجام توانمی

 هاکالسیهم نقش باید روش این در. است تیمی کار تشویق نیازمند خوب تدریس
 . یابد ارتقاء و شده شناخته رسمیت به تدریس شریک عنوان به

 هایپاداش و کردن تجربه لذت شادی، با توام باید خوب تدریس:اینکه خرهباال و
 باشد حقیقی
 موفق تدریس درباره پژوهش نتایج

 موفقیت بررسی به که را تجربی مطالعات از تعدادی (0986استونس) و رزنشتاین
 ورط به. کردند خالصه اندپرداخته یادگیری های برنظریه مبتنی آموزش هایبرنامه
 هایرویه از داد آموزش معلمان به توانمی که دهندمی نشان مطالعات این کلی

 از اغلب آموزشی، های برنامه آموزان،دانش و کنند استفاده مشخصی آموزشی
 شده مرور مطالعات. دارند کنترل های گروه از بهتری عملکرد جهات بسیاری
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 از ندچ رفتارهایی با موثر تدریس که دهدمی نشان استونس، و رزنشتاین توسط
 استفاده به راآنها  و داد آموزشآنها  به توانمی که شود می مشخص معلمان جانب

 دروس با رابطه در معلمان ترینموفق مشخص، طور به. کرد تشویق رفتارها آن از
 که: هستند آنهایی مشخص کامال ساختار دارای
 . کنند می آغاز نیاز پیش مطالب از مختصری مرور با را هایشاندرس

 . کنند می تدریس به شروع درس، کلی هایهدف بیان با

 .دهند می فرصت آموزان دانش به و کنند می بیان کوچک های گام در را مطالب
 . کنند تمرین ها گام بین در

 . دهند می دقیق و روشن توضیحات و دستورالعملها

 . کنند تمرین فعاالنه را درسها دهند می امکان آموزان دانش همه به

 پسخوراند آوردن دست به و آموزان دانش توسط درس درك از اطمینان برای
 . پرسند می بسیار سواالت

 . کنند می راهنمایی را آموزان دانش فورا اولیه تمرین هنگام

 آموزان دانش هرگاه و دهند می ارائه پسخوراند آموزان دانش های پاسخ از پس
 . کنند می تصحیح را اشتباه کنند، اشتباه

 ملزو صورت در و دهند می ارائه مشخص و روشن دستورالعملهای کالسی کار برای
 . 0کنند می نظارت آموزان دانش عملکرد بر

 تدریس روش

 تا و تقدم براساس منطقی و قاعده با منظم، راه از است عبارت تدریس روش
 آموزشی مواد ساماندهی به آموزشگر تدریس، روش طریق از. درس ارائه خربرای

. پردازد می آموزشی اهداف به رسیدن برای تدریس فنون و تدریس ابزارهای و
 . شوند می ناشی فنون مجموع از روشها
 ز:ا عبارتند دارد اشاره معلم آموزشی فعالیت ترین جزئی به که تدریس فنون

 و بیان روشنی دادن، نمایش مطالب، ارائه دادن، توضیح طراحی، سوال، پرسیدن
 . ارزشیابی

 تدریس سبك

 فردی هایتفاوت و آموزش هدف به توجه با و دارد انفرادی جنبه تدریس، سبک
 تتربی مستقل درسی هایفعالیت در و مندعالقه یادگیری به را آنان فراگیران

 . کنندمی
 ادهاستف متنوعی تدریس های سبک از توانند می متفاوت هایموقعیت در معلمان

 مثال: کنند
 طشرای این در. شود می اداره سخنرانی شیوه به اصوال محور: معلم تدریس سبک
 شده هچید ردیف به که میزهایی پشت فراگیران و ایستند می کالس جلو در معلم
 . کنند می برداری یادداشت و دهند می گوش او هایصحبت به است



 کلیات   

 14 

 بزرگ، و کوچک ایمباحثه گروهی وسیله به اغلب محور: فراگیر تدریس سبک
 شرایط این در. شود می اداره فراگیران گوی و گفت و ارائه یا و مطالعاتی هایجمع

 رایب شده ریزی برنامه فعالیت به توجه با کالس وسایل حتی و فراگیران و معلمان
 روش از که معلمانی و استادان. کند می پیدا سازمان خاص موضوعی و روز آن

 . هستند منعطف خود روش و تجربه با اغلب کنند می استفاده محور فراگیر

 این در. است آموزشگاهی وضعیت یک همیشه تقریبا محور: پروژه تدریس سبک
 که .دارند اختیار در را معینی تکالیف یا و ویژه های پروژه اغلب فراگیران موقعیت،

 شگاهآزمای ای، رایانه های پروژه مثل کنند تکمیل را آن باید سایرین وسیله به گاه
 . 0قبیل این از و دندان بهداشت آزمایشگاه زبان، آزمایشگاه علوم،

 تدریس فناوری

 تئوریهای و تدریس سطوح که درس کالس موقعیتهای در آموزش فرایند مکانیزم
 . شود می شامل را تدریس
 شود: می بندی طبقه مولفه چهار در تدریس های فناوری
 فراگیران و تکنسینها کارکنان، آموزشگران، شامل انسانی: نیروی

 تدریس روشهای از استفاده ها:روش

 . منابع محتوی، درسی، هایکتاب آموزشی، مواد شامل مواد:

 . شنیداری و دیداری های رسانه شامل ها: رسانه

 به را تدریس فناوری آمریکا، پرورش و آموزش وزارت در تدریس فناوری هیئت "
 . (0383 )ذوفن،. است کرده توصیف صورت دو

 برای توان می و اند آمده وجود به ارتباطی انقالب نتیجه در که های رسانه الف:
  .برد کار به راآنها  تخته، و درسی کتاب معلم، کنار در آموزشی اهداف به رسیدن

 اب توجه با تدریس مراحل کلیه ارزشیابی و عرضه طراحی، برای نظامند: روشی ب:
 هب نیز و انسانی ارتباطات و یادگیری درباره دقیق نتایج براساس مشخص اهداف

 . "موثرتر تدریس برای انسانی غیر و انسانی منابع گیری کار
 تدریس اصول

 نظر مورد تدریس اصول ،3یوتا دانشگاه در آموزشی تکنولوژی استاد ،2مریل دیوید
 کند: می بیان چنین را خود

 غالب در واقعی دنیای مسائل باحل را گیرنده یاد که یابد می ارتقاء زمانی یادگیری
 . ندک درگیر اند، شده تدوین مشکل به ساده از که مسائل یا تکالیف از ای مجموعه

 رارق جدید دانش یادگیری مبنای قبلی، دانش که یابد می ارتقاء زمانی یادگیری
 . گیرد

 . شود اثبات دلیل با یادگیرنده برای جدید دانش که یابد می ارتقاء زمانی یادگیری

 ردهب کار به یادگیرنده وسیله به جدید دانش که یابد می ارتقاء زمانی یادگیری
 . شود
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 یک و عجین یادگیرنده دنیای با جدید دانش که یابد می ارتقاء زمانی یادگیری
 باحثم ارائه و گفتگو مباحثه، چون فعالیتهایی به زمینه این در مریل. شود پارچه

 . کند می تاکید یادگیر، وسیله به شده یادگرفته

 تدریس علمی اصول

 کرده تدوین را خود تدریس سال 27 تجربه کالیفرنیا، دانشگاه استاد هریس روبرت
 درس کالس در معلم فعالیتهای جریان در تواند می که کرده مطرح را اصولی و

 عبارتنداز: الزم های تکمله با اصول این. گذارد برجای را مطلوبی تاثیرات
 :دادن سازمان

 باالیی اهمیت از دادن سازمان تدریس، در شده مطرح مناسب اصول بین از
 هک دارند دوست را درسی جلسات فراگیران که داده نشان بررسیها. است برخوردار

 مناسبی روش به درس، و باشد داشته واضحی ساختار باشد، شده طراحی خوب
 ارائه قابل زمانی چارچوب یک در درسی مباحث همه اینکه ضمن. شود می ارائه

 نجاما مطلوبی نحو به را کار این بهتر، درسی طراحی با تواند می معلم ولی نیست
 انشد که نحوی به. باشد داشته روشنی ساخت باید درس جلسه اینکه، ضمن دهد

 آموخته پیش از مطالب با را آن رابطه و درس محتوای آسانی به بتوانند آموزان
 مرور اب جدید درس که کنند می توسعه پژوهشگران از بسیاری. کنند درك را شده

 روعش شب، مشق مرور با مثال شده آموخته قبلی درسهای در که مطالبی تمرین و
 حدی چه تا آموزان دانش بفهمد تا دهد می امکان معلم به کار این زیرا. شود

 چه تا مطالب این مجدد تدریس بنابراین و اند فهمیده را قبل درسهای محتوای
 . است الزم حد

 یچیزهای...  درباره داریم قصد امروز مثل: جمالتی گفتن با درس اهداف باید ابتدا
 وشنر آموزان دانش برای نمودار، یا تابلو روی درسی اهداف نوشتن با یا یادبگیریم

 مکنم وگرنه کند تاکید درس کلیدی تکات روی تدریس، ضمن باید معلم. شود
 انیزی قطعا مشخص، حد در کلیدی کلمات تکرار. نیاید چشم به درس درکل است

 با المث معلم، توسط دیگر بار یه باید کلیدی نکات درس درپایان. داشت نخواهد
 یا اند یادگرفته چیزهایی چه درس خالل در آموزان ازدانش سوال این پرسیدن
 توان می را درس زیربخشهای. شود خالصه آموزان دانش خود وسیله به ترجیحا

 بخشی از انتقال باید همچنین معلم. کرد خالصه درس جریان در درس اهمیت با
 بطور را قبلی موضوع مرور یا جدید موضوعی شروع مثل درسی دیگر بخش به

 قبلی های آموخته یادآوری تنها نه اقدامات این. دهد اطالع آموزان دانش به واضح
 ابطرو بازشناسی با کرد خواهد کمک آموزان دانش به بلکه کنند، می تضمین را

  .کنند درك آسانتر پارچه یک کل یک عنوان به را درس محتوای ها،بخش بین
  وسیله به موضوع یادسپاری و فهم تسهیل برای شودمی هیعتوص همچین

 یلتفص به را درس کلیدی، مفاهیم و کلی قواعد مرور و تکرار با معلم آموزان،دانش
 . کند بیان



 کلیات   

 14 

 یادگیرندگان رضایت و یادگیری زمینه در شده انجام مطالعات افزایشی: تدریس
 از استفاده اول:. دارد موثری نقش آنان یادگیری در عامل دو که میدهد نشان

. الوصل صریح و کوچک بخشهای به یادگیری کردن تقسیم یعنی افزایشی یادگیری
 به کلی ساخت چارچوب در درسی مطالب که شود می توسعه ":زمینه این در

 پیش و گردد تبیین آموزان دانش توان سطح با هماهنگ و کوچک گامهای صورت
 سلطت درس محتوای بر آنان کار این با. شود تمرین قبلی گام بعدی، گام به ورود از

 . داد نخواهند دست از را مطالب سررشته و شوند نمی خسته کنند، می پیدا

 یادگیری"بود معتقد که گردد برمی ثورندایک نظریه به ایده این نظری مبنای
 وچکک بسیار منظم های گام در یادگیری دیگر، سخن به. بینشی نه است، افزایشی

 . "بزرگ های پرسش در نه و دهد می رخ
 تحقیقات ". آموزان دانش عملکرد با ارتباط در پیوسته بازخورد کارگیری به دوم:

 د،شون درگیر یادگیری، تجربه از پس بالفاصله عواطف وقتی که دهند می نشان
 سوی از. "یابد می افزایش دقت میزان و شود می بیشتر سپاری خاطر به احتمال

 موزانآ دانش به است الزم نشود، تلقی وقت، اتالف کالسی، کار اینکه برای " دیگر
 قطری چند به پسخوراند. شود داده پسخوراند دهند، می انجام که تکالیفی درمورد

 برود، آموزان دانش سراغ کالسی تمرین جریان در تواند می معلم. شود می ارائه
. ندک ارائه کالمی پسخوراند آنان به تکالیف، انجام حین در و بدهد نمرهآنها  کار به

 وقت از خارج و کند جمع را تمرین های برگه یا کتابها تواند می همچنین معلم
 . بدهد نمرهآنها  به تدریس

 روش تواند می کالس کل برای تدریس پایانی قسمت در کالسی تمرین مرور
 یا شنید سواالت برابر در را آموزان دانش های پاسخ توان می. باشد می سودمند

 ردک درخواست گروه هر از توان می باشد، شده تفکیک کالسی کار که صورتی در
 ایدب معلم کالسی، تمرین در دهند، توضیح بقیه برای اند داده انجام که را کاری تا

 81تا61حداقل به آموزان دانش اغلب صحیح پاسخگویی یعنی باال، موفقیت میزان
 . دهد قرار هدف را مسائل از درصد

 ارتعب به. نشود متوقف ای نقطه در کند می یسردت که همانطور باید معلم حرکت
 مطالعات از بعضی. کند حرکت خود بر و دور حداقل یا کالس اطراف در دیگر،دیگر
 راینبناب یابد، می افزایش معلم حرکت با فراگیران یادگیری و توجه که داده نشان

 توجه میزان اینکه بر عالوه کند حرکت کالس در دادن درس هنگام معلم اگر
 ودوج به تواند می نیز را مبحث شدن شخصی سبب شود،می بیشتر ،آموزاندانش
 اوست نزدیک در که آموزیدانش چشم به اتفاقی طور به است ممکن که مثال. آورد
 شوی؟می متوجه گویممی که را آنچه آیا کند: سوال او از آرام صدای با و شود خیره
 با و بگیرد خود به مختلفی حالتهای تواند می زدن قدم ضمن در همچنین معلم
 نیز فراگیرانش و خود خستگی از یکنواختی، رفع بر عالوه خود جوش و جنب

 اشارات بیانگر جوش و جنب (0992هال) و کتاب های گفته طبق ". کند جلوگیری
 این است...  و صدا لحن چشمی، حرکات ظاهری، چهره بدن، حالت دست، و سر
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 گردی سویی از...  دهد شکل را معلم به نسبت آموزان دانش نگرش تواند می عوامل
 هاحرکت شود، نمی توصیه ماندن حرکت بی و مکان یک در ایستادن که همانطور

آنها  جهتو است ممکن که علت این به. شودنمی توصیه نیز اربسی هایجایی جابه و
 ک،)دیمی نماید منحرف ایمگرفته کار به که دیداری ای رسانه هر و کالس تخته از

0995) . 
 راگیرندهف حواس پنجره، بیرون به نگریستن جستجوگرانه و میز پشت به دادن لم "
 کالس، کف به حد از بیش کردن نگاه چون: مواردی از پرهیز. کند می پرت را

 . است الزامی زبان، با لب کردن تر و لب گازگرفتن میز، لبه در نشستن
 و هادست کردن بسته و باز سقف، به حد از بیش نگاه انگشتها، درآوردن صدا به

 :صدا کردن زیروبم ". اند کالس در زاید حرکات از گوش، و بینی خاراندن ها آرنج
 سخن پیرامون اساسی نکته پند است بهتر شود پرداخته موضوع به اینکه از قبل

 آید: میان به کالم قدرت و گفتن
 . است آدمی شخصیت معرف کالم و گفتن سخن -

 . شود می واقع موثر کالم و کلمه با اندیشه قدرت

 . بخشد می معنا را آدمی اندیشه وسعت که است کالم

 . اشیمب شنیده خوب و خوانده خوب باید بگوییم سخن خوب بتوانیم اینکه برای

 او صدای زنگ حتی و نگاه چهره، در آدمی شخصیت بازتاب و دانایی فروغ
 . هویداست

 نزبا از آگاهی الگوها، به توجه مطالعه، سفر، تجربه سلیقه، تحصیالت، میزان
 . شود می پایدار افراد صدای و رنگ و زنگ در همه...   و عمومی و اطالعات خارجه،

 . است هنر یک گفتن سخن

 . دارد وجود رابطه درونی آرامش و گفتن سخن نحوه بین

 . دارد وجود رابطه ذهن در مطلب وضوح و گفتن سخن نحوه بین

 . دارد وجود رابطه ذهنی سریع واکنش قدرت و گفتن سخن توانایی بین

 . دارد وجود رابطه مخاطب، و خود از گوینده پنداشت و نفس به اعتماد بین

 . است خود روحی حالت بر گوینده تسلط نشانه کامل، و آرام تنفس

 . است گوینده زبانی دانش و سواد تسلط، از ای نشانه گویی، بداهه

 . باشد برقرار الزم تناسب گفتوگو مورد موضوع لحن بین باید

 . اوست شخصیت از بخشی فردی، هر صدای

 . کنند می صحبت تر شمرده و تر عاقل افراد

 اشتهد زبان دستور کاربرد و شناخت در ای مالحظه قابل تسلط باید موفق گوینده
 . باشد

 . است ارتباط مهم عناصر از یکی سکوت

 . است گوینده غیرکالمی های ویژگی جمله از گفتار آهنگ و لحن تاکید،

 ابطهر مختلف متون و روزنامه شعر، رمان، مطالعه با فرد گفتن سخن توانایی بین
 . دارد وجود
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 . است موثر معنا درالقای گفتن، سخن سرعت و سخن آهنگ

 مطلب اصل اما
 واختیکن لحن. است صحبت آهنگ تغییر و صدا کردن کوتاه و بلند منظور، دراینجا
 فراگیران که داده نشان ها بررسی. است مرده و ندئارد جایگاهی تدریس در امروزه
 این و نویسند می شود می گفته معلم وسیله به بلند صدای با که را آنچه معموال

 یک این است، مهم خیلی مطلب این " چون جمالتی افسودن با صدا با بازی
 . کند می تر جالب را موضوع "...  و است کلیدی مفهوم
 فهم و درك سرعت با متناسب را خود گفتار سرعت تواند می "معلم اینکه ضمن

 ارگفت ادامه و کرده دریافت بازخورد مخاطب از بالفاصله کند، تنظیم یادگیرنده
 "کند تنظیم بازخورد این به توجه با را خود
 سخنرانی، در که شد سوال یونانی بزرگ سخنور اط پیش سال دوهزار از بیش

 مهمترین داد: جواب سپس و کرد فکر ای چندلحظه چیست؟وی اصل مهمترین
 در مهم اصل شد:دومین سوال او از دوباره درنگی هیچ بی. است" ارائه"اصل

 در مهم اصل سومین شد، سوال دیگر بار. "ارائه"داد پاسخ چیست؟وی سخنرانی
 ارائه نیز حاضر حال در. "ارائه "داد پاسخ بار سومین برای او چیست؟ سخنرانی

 عنصر چهار با ارائه در مهارت. است معلم مهارت بهترین ارائه. شود می شمرده مهم
 گیرد: می شکل

 صدا: قدرت -الف
 و آهسته قدری به آموزگاران برخی. است محتوا ارائه در مهمی عامل صدا، قدرت

 رپ چنان دیگر برخی. شنید توان نمی را سخنانشان که کنند می کالم ادای نرم
 هدف. شود می دهنده آزار و آور رنجش دادن، گوش که کنند می صحبت قدرت

 . بشنوند را آن بتوانند کسانی که آنست صدا بودن قدرتمند از
 صدا: دانگ -ب

 کسی هر. شود می نامیده گام یا دانگ کوتاهی، و بلندی نظر از صدا نوسان سطح
. شودمی مالل و خستگی موجب آن از حد از بیش عدول. دارد ای ویژه صدای دانگ

 تغییر زنند می دامن آن به جوان آموزگاران همه معموال که اشتباهی واقعه این در
آنها  صدای نتیجه در. است کالس شرایط با شدن سازگار برای صدا دانگ دادن
 صدا دهند، جای تری کوتاه مقیاس در را شده ذکر صدای اگر و شود می خشن
 داص باشد، معمول مقایاس از بیش صدا دانگ اگر همچنین. شود می برانگیز ترس

 تصنعی حالت شده ایجاد صدای مورد دو هر در. بود خواهد خراش گوش و تیز
 . شود می کننده خسته کرده، پیدا

 صدا: کیفیت -ج
 برخی است، عواطف و احساسات نمایاندن برای حساس شاخصی صدا کیفیت
 باشند، برنده و خراش گوش توانند می موسیقی آالت بعضی صدای مانند صداها

 نواز گوش و دلچسب زیادی مدت به حتی توانند میآنها  از ای دسته که حالی در
 باشد: دور به ایاد چند از باید معلم صدا لحاظ از. باشند
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 . خشک و دار رگه صدای صدا، گرفتگی

 . بلند و گرفته صدای صدا، خراشی گوش

 صدا بودن حلقی

 صدا بودن دماغی تو

 . گفتار بودن زدگی نفس با همراه -صدا بودن زنانه نفس

 صدا: بندی زمان -د
 رو، هر به. کنند می صحبت دقیقه در کلمه031تا 021 سرعت با مردم از بسیاری

 به که کسانی برخی. است بیشتری تفاوت دیگر کس به کسی از گویی، سخن در
 بهنها آ سخنگویی سرعت گاه. کنند می صحبت بسیارسریع کنند، می فکر سرعت
 یزن پایین بسیار سرعت به اندیشمندان برخی. رسد می دقیقه در کلمه 211

 است نکنندای می سخنرانی که کسانی برای پیشنهاد مهمترین. کنند می صحبت
 رنج در دیگران هم و باشند راحت خودشان هم که کنند صحبت سرعتی با که

 . نباشند
 (0998 دیدنی، گفتار)روزو زبانی غیر بعد ارزشیابی لیست چک

 دادن: نشان و کردن تشریح-5
 باشد:اول دادن توضیح نوع دو دارای باید موفق خوب کالس یک در درس ارائه

  شنیداری، دیگر و دیداری
 نمودارها، اورهد، های تلق اسالید، عکس، از استفاده شامل دیداری دادن نشان

 هب دادن توضیح نوع این از استفاده کلیدی، کلمات از فهرستی حتی و ها جدول
 را معلم صحبت محتوای و فهمیده را درس ساختار تا کند می کمک فراگیران

 و جدی حکایت و داستان مثال، نقل شامل شنیداری دادن نشان اما. کنند دنبال
 رایب که کند تعریف ماجراهایی از معلم شود می توسعه اینجا در. است دار خنده یا

 تزاعیان مفاهیم توضیح برای دیداری تشریح از استفاده. است افتاده اتفاق خودش
 یه بخشی اثر در را عامل سه (2115همکارانش) و کوهن". دارد بیشتری کاربرد
 . صراحت و سادگی پیوستگی، دانند: می موثر توزیع

 ینب قوی پیوند کردن برقرار و موضوع اصلی های رشته کردن حفظ پیوستگی:
 . است درس مختلف بخشهای
 وریدست نظر از صحیح و فهم قابل کوتاه، ساده، جمالت از استفاده یعنی سادگی:

 . دارد وجود موضوعات بین ای پیچیده روابط که شرایطی در و
 نطقیم و یافته سازمان کامال باید توضیح توضیحات، بودن روشن یعنی صراحت:

 مطالب از را آموزان دانش درك میزان معلم اثربخشی غیر توضیحات در. باشد
 . کنند می فرض دارند توانایی آنچه از بیشتر درسی

 برانگیختن:
 وضوعیم به دلیل این به گویند: می شده انجام های ارزشیابی در فراگیران از بعضی
 قتیو دیگر عبارت به. است بوده مند عالقه بداند معلمشان که اند شده مند عالقه
 منتقل دیگران به را آن و ادهد ارزش بدان دهد، می نشان عالقه موضوعی به معلم
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 می اظهار (،2101کاسا) و پول. است مسری یادگیری به اشتیاق یعنی، د،نکن می
 و جنب و دهند می نشان شوق و شور خود از درس کالس در که معلمانی دارند:
 تدریس به آن به که درسی و آموزان دانش به خودرا مندی عالقه دارند جوش

 . گذارند می نمایش به هستند مشغول

 مکث: و سکوت
 قعمو به آنکه شرط به است توجه قابل و مهم توانایی یه سخنوری، همانند سکوت

 شود می توصیه لیکن نشده زده تخمین هرگز سکوت قدرت واقع، در. شود انجام
 بتوانند فراگیران تا شود ساکت ثانیه21 حتی 05-21گاه تدریس، درحین معلم

 پردازش آوردن فراهم موجب سکوت دیگر، عبارت به. است گفته چه او بفهمند
 . شود می فراگیر ذهنی

 سکوت و مکث نوع چهار کاربرد

 مخاطبان تا کنید مکث منظم طور به نکات یا جمالت پایان در حسی: مکث -الف
. نمانند عقب جدید اطالعات دریافت و مطالب درك شنیدن، از ای لحظه حتی
 به واقع در کنید می حسی مکث شما که را ای لحظه جمله، سه ادای از پس غالبا

 کردن توجه و شنیدن آماده خود، ذهنی بار تخلیه تا دهید می مهلت شنوندگان
 بدون که نیستند قادر عموما شنوندگان زیرا. شوند شما بعدی نکته سه به متوالی
 بموج نتیجه در و کنند درك را پی در پی جمله سه از بیش شان ذهنی بار تخلیه
 مکث بنابراین. سازد می فراهم راآنها  پرتی وحواس تشتت و موضوع از ماندن عقب

 مخاطبان تمرکز و دقت ایجاد و توجه جلب برای قدرتی اهرم نوعی کردن سکوت یا
 . شود می محسوب سخنرانی در شنوندگان و

 راث که کنید نابی را حساسی و مهم خاص، نکته خواهید می اگر تعلیق: مکث -ب
 وراف نکته، بیان از بعد و قبل به یا بگذارد باقی مخاطبان ذهن در عمیقی نفوذ و

 داشته را آن اهمیت و درك به بردن پی فرصت ای لحظه مخاطبان کنیدتا مکث
 . باشند

 امالک تا کنید بیان را خاصی نکته اهمیت موکدا خواهید می اگر تاکیدی: مکث -ج
 تاکید های مکث از توانید می بماند، باقی آن اثر و کرده نفوذ مخاطبان ذهن در
 استفاده معترضه و شرطی عاطفی، امری، تعجبی، پرسشی، خبری، جمالت در

 . کنید
 هب شما مخاطبان و گویید می که قولی نقل یا جمله هر پایان در پایانی: مکث -د

 . ودش نمایان آن عمیق گذار تاثیر قدرت تا کنید سکوت و مکث هستند، آشنا آن
 پرسیدن: سوال

 تدریس وعموض با آیا یعنی کنند، می فکر چه به فراگیرانتان بفهمید تا کنید تالش
 نبهتری که بدانید و کنید پرسش منظور این برای خیر؟ یا هستند درگیر شما

 . باشد نداشته ثابتی پاسخ که است آن سوال
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 در شده هدایت متقابل گری پرسش روش از توان می منظور این برای همچنین
 تقاداع به که شده معرفی تعاملی راپورتهای از یکی. کرد استفاده همتایان، گروه

 مدعی وی که است روش همین است، موثر انتقادی تفکر پرورش برای کینگ
 ات کند کمک درسی برنامه نوع درهر فراگیران به تواند می آن کاربرد که است

 ار درسی مطالب ارائه انواع سایر یا و ها سخنرانی صورت به شده ارائه موضوعات
 انهمتای گروه در شده هدایت متقابل پرسشگری رویکرد. نماید پردازش فعاالنه

 انشد دیدگاه، این در. است گردیده معرفی گرایی ساحت شناسی معرفت براساس
 یدارا فراگیران نظریه، این مطابق. گیرد می شکل اجتماعی تعامالت بستر در

 .شوند می فعال ساختگرایی فرایند جریان در که هستند شناختی هایساخت
 شناختی ساختهای این قادرند محیطی و اجتماعی های فشار هدفمند، هایفعالیت

 یرییادگ همتایان، گروه در شده هدایت متقابل پرسشگری هدف... .  دهند تغییر را
 و اجتماعی محیط ایجاد بر مدرس تاکید و است اجتماعی تعامالت طریق از

 رتغیی و شده متاثر هایموفقیت از یادگیرنده که است آن در اجتماعی تعامالت
 . شود می داده او شناختی درساختار

 کردن: تکرار و خالصه

 شنوند می را گوید می سخنران آنچه از درصد21 تقریبا شنوندگان که شده ادعا
 .باشد تلویزیون و رادیو در ها آگهی از بسیاری مکرر پخش دلیل شاید این و

 فراگیران یادسپاری به کالس، آخر دقیقه5 و ابتدا که شده زده تخمین همچنین
 . کنید تکرار را مهم مطالب توانید می کالس طول در بنابراین است، بهتر

 خندیدن:

 آنچه ودشمی سبب بلکه کند، می گرامی فراگیران نزد را معلم تنها نه طبعی، شوخ
 با شادی آمیختن در واقع در. بیاموزند بهتر را دهد یادآنها  به خواهد می که را

 عریفت به نیازی معلم زمینه این در. کند می بخش لذت بسیار را تدریس آموزش،
 بهآنها  در را خندیدن به میل همواره تواندمی بلکه ندارد جوك و لطیفه کردن
 . آورد وجود به شادمان هایشخصیتآنها  در و آورد وجود

 رفتارهای و افکار دهدکه می نشان شادی با رابطه در گرفته انجام های پژوهش
 ورام به روشن دیدگاه با افراد این. باشد می کننده کمک و سازگارانه شاد افراد
 به و کنند می تالش مستقیما خود مسائل حل برای دارند، نیایش و دعا نگرند،می

 اصیخ اهمیت از زیر نکات به توجه زمینه این در. طلبند می کمک دیگران از موقع
 است: برخوردار

 ار جانداران سایر به نسبت خندیدن برای فردی منحصربه توانایی ذاتا انسان،
 . داراست

 . خندد می خود تنهایی زمان از بیشتر مرتبه31 جمع در انسان

 . است دیگران به نسبت مثبت احساس نشانه خنده
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 هب پاسخ در نیز وی اطرفیان میخندد، شخصی وقتی بطوریکه است، مسری خنده
 . زنند می لبخند او، خنده

 . دارد مثبتی تاثیر افراد متیسال و برنگرش خنده

. آورد می پایین را خون فشار. دهد می کاهش را استرس قوی: و صمیمانه خنده
 را غزم کارکرد. کند می تقویت را بدن ایمنی سیستم. افزاید می را خلقی توانایی

  .دهد می پیوند یکدیگر به را افراد و است قلب سالمتی حافظ. بخشد می قوت

 یپیشان ناحیه سپس و کرده تحریک را مغز پاداش مرکز خنده، معتقدند: پزشکان
 . شود می منجر تفکر به عمل این و انگیزد می بر را

 اختیار در بیشتر را جدید تجربیات جذب قدرت مغز شوخی، و خنده حالت در
 . دارد

 الس در. گیرند می یاد بیشتر است طبعی شوخ با توام درسشان که فراگیرانی
 هوابست افراد سالمتی داشت: اظهار والش جیمز نام به آمریکایی پزشک یک 0928

 . خندند می مدت چه به و چقدر روز طی در که است این به

 سازی: سرمشق
 سنج نکته و منطقی آزادمنش، دقیق، افرادی آموزانش دانش خواهد می معلم اگر

. نماید ارائه و کرده ایجاد خود تدریس روش در را سرمشق این کند سعی شوند،
 رب که حرفهایی تا گیرند می یاد دهد می انجام معلم آنچه از بیشتر آموزان دانش
 اهیاشتب یا و داند نمی را یبلمط معلم وقتی که است خوب خیلی ذال. اورد می زبان

 . نماید خواهی عذر و کرده اعتراف شجاعانه شود، می مرتکب را

 تدریس: مختلف ابزارهای از استفاده

 داده آموزش مختلفی ابزارهای و هاروش با تواند می درسی موضوع و حقیقت یک
 ارتباط تقویت و برقراری و فراگیر عالقه حفظ و ایجاد موجب خوب روش یک. شود
 بهتر لذا. انجامد می گیری یاد به نهایت در و شود می آوزان دانش و معلم بین

 استفاده آموزشی مختلف ابزارهای و هاروش از تحصیلی سال طول در معلم است
 هایکسب با آموزان دانش تمام بیشتر تنوع و انگیزه ایجاد بر عالوه بتواند تا کند

 . دهد پوشش را یادگیری مختلف
 مطرح کاگان وسیله به زمینه این در کارآمد و جذاب بدیع، هایروش از یکی
 شود:می

 پایان در روش این براساس. است گذاشته یک-دو-سه را روش این نام کاگان
 هد:د پاسخ زیر هایسوال به سریعا باید فراگیر مبحث یک خاتمه درپی یا و کالس

 کدامند؟ ام آموخته جلسه این در که مهمی موضوع سه -

 یسوال دو یا دارد، بیشتر تفکر به نیاز و ام شنیده جلسه این در که موضوعی دو
 کدامند؟ ام نکرده دریافت برایش پاسخی ولی شده مطرح برایم که

 بیشتری اطالعات آن درباره کالس پایان از پس مندم عالقه که موضوعی یک
 چیست؟ کنم کسب
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 یا و جلسه آن در که مهمی موضوع میخواهد فراگیران از روش این براساس معلم
 بنویسد: را است آموخته فراگیر درس معین بخش یک خاتمه از پس
 بیان را موضوعات مطالب درك میزان براساس خود زبان به آموزان دانش اینجا در

 . شود می مرور بار چندین تکراری صورت به هرچند مبحث و کرده
 ای و نکرده پیدا طرح مجال که را سواالتی یا سوال آموزاندانش بعدی، قسمت در

 فیتکی وسیله بدین معلم و کنند می مطرح را نکردند دریافت آن درباره پاسخی
 ممعل آخر بخش در و یابد می در را فراگیران ادارك سطح و بیان روشنی تدریس،
 رغبت توانسته و بوده جذاب درس از هاییقسمت یا قسمت چه شود،می متوجه
 دینب و نماید جلب تر فراوان اطالعات کسب و بیشتر بررسی برای را آموزان دانش
  .کند می پیدا خاتمه فراگیران پویش و درگیری فعالیت، با کالس ترتیب

 مستقیم غیر تدریس

نها آ اختیار در که درسی های برنامه براساس آموزاندانش غیرمستقیم، تدریس در
 .روندمی پیش گام به گام و کنندمی مطالعه شخصا گرفته، قرار

 تفعالی رویکرد این در زیرا است محور آموزدانش تدریسی غیرمستقیم تدریس
 یابیدست برای معلم. است آموزاندانش برعهده یادگیری -تدریس فرآیند در اصلی
 پردازدنمی اطالعات انتقال به شخصا وجه هیچ به آموزشی اهداف به آموزاندانش
 یطراح و سازماندهی ایگونه به را آموزشی هایفعالیت و درسی هایبرنامه او بلکه
 رد. بپردازند یادگیری و مطالعه به خودگردان صورت به آموزاندانش که کندمی

 ارزشیابی و تنظیم و نظارت دار عهده شخصا آموزان دانش مستقیمرغی تدریس
 عبارتنداز: غیرمستقیم تدریس کلی مشخصات. هستند

 و علمی عاطفی، هایپیشرفت از است عبارت روش این در آموزشی هایهدف -0
 . آموزدانش خود توسط یادگیری نیازهای تعیین و آموزان دانش خودپنداری

 یا انفرادی صورت به دور راه از یا دررو رو است ممکن مستقیم غیر تدریس -2
 . گیرد صورت گروهی

 . است دهندهجهت و راهنما مرجع، گر، تسهیل نقش معلم، نقش -3
 اهداف تعیین به خود اغلب یا است سهیم آموزشی اهداف تعیین در آموزدانش -4
 . پردازد می آموزشی راهبردهای و
  صورت ارزیابیخود یا خودسنجی صورت به تحصیلی پیشرفت سنجش -5

 . گیردمی
 است: رویکرد سه دارای اجرا نظر از مستقیم غیر تدریس

 رخدادهای رویکرد این در درس: کالس در تعاملی مستقیم غیر تدریس -الف
 دکن سعی باید معلم اما افتد می اتفاق معلم حضور در و درس کالس در آموزشی
 انتخاب و نیازها فهم در را آنان و کند بررسی آموزان دانش نگاه دریچه از نیازهارا

 و سازند عملی را خود تصمیمات موثر بطور بتوانند آنان تا نماید کمک راهبردها
 دانش و معلم گاهی رویکرد این در. کنند هدایت شخصا را خود یادگیری تجارب
 امتم در اما پذیرند می را یادگیری فعالیتهای مسئولیت مشترك بطور آموزان
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 درونی و مستقیم غیر باید ها پاداش و است ارشادی نقش یک معلم نقش مراحل
 از رویکرد این. باشد آموزان دانش خود نفس به اتکا و خویش شناخت محصول و

 . است گرفته نشات مستقیم غیر مشاوره حوضه در راجرز کارل های اندیشه
 آموزشی فعالیتهای از نو شده:این هدایت و ساختاری مستقیم غیر تدریس -ب

 رویکرد نوع این. شود می انجام معلم وهدایت سرپرستی با و مدرسه در معموال
 رویکرد این در. است معروف انفرادی آموزش به بیشتر را مستقیم غیر تدریس

 و مطالعه به مستقیم بطور معلم حضور بدون یا حضور با تواند می آموز دانش
 آموزش شده، ساختاری انفرادی آموزش شکل ترین رایج. بپردازد یادگیری تجارب

 . است رایانه وسیله به
 ای منطقه محلی، است ممکن آموزش نوع دور:این راه از مستقیم غیر تدریس -ج
 انندنمیتو مختلف دالیل به که است کسانی برای رویکرد این. باشد کشوری یا و

 دانش رویکرد این در. دهند وفق آموزشی سخت و خشک محدودیتهای با خودرا
 کنفرانس مانند جدید آموزشی فناوری یا تلفنی تماس از استفاده با اغلب آموزان
 معلمان با اینترنت های شبکه از استفاده با یا و دور راه از کنفرانس و ای رایانه
 و آموزان دانش کردن منزوی رویکرد این عمده مشکل. کنند برقرار ارتباط خود
 . است اجتماعی و گروهی هایفعالیت از بسیاری ازآنها  کردن جدا

 
 مستقیم غیر تدریس هایروش و الگوها

 که شود ساماندهی آنچنان باید یادگیری موفقیت که دارند اعتقاد آموزشی مربیان
 ولینا البته. بپردازد یادگیری و فعالیت به خود های توانایی براساس آموز دانش هر
 محوری آموز دانش مفهوم پذیرفتن هدفی چنین تحقق راه در گام ترین اساسی و

 تفاوتهای رعایت به توان می الگو این هدفهای از و است آموزش و طراحی در
 در مهارت ایجاد مطالعه، به عادت یادگیری، و عمل در استقالل رشد، فردی،

 . مستقل و شده هدایت خود مهارت مطالعه،
 ساختار این. دهد می نشان خوبی رابه مستقیم آموزش (ساختار0968کار) طرح

 وصی،خص تدریس تسلط، حد تا یادگیری فردی، توان اساس بر عبارتنداز:پیشرفت
 نظام "کار طرح. سنتی آموزش با همراه مکمل روشهای و تکنیکها و راهنمایی

 تتاثیرا نداشتن کار طرح مزایای از یکی. شود می نیزنامیده "آموزش کردن فردی
 انفرادی آموزش شده، تجویز انفرادی آموزش رایانه، وسیله به آموزشی منفی

 ارائه عنوان به معلم دهنده( سازمان الگو)شش این در. کرد اشاره شده هدایت
 آموزشی هدفهای یافتن تحقق در آموزشی، محتوای دهنده سازمان پیش و دهنده

 کالس و کتاب معلم، و دارد قاطع و فعال نقش یادگیری-تدریس فرآیند بهبود و
 از استفاده برای اصلی شرط. دهد می تشکیل را آموزشی منابع و موقعیت درس

 الگوی طبق تدریس، مناسب های شیوه و روشها از که است معلمی وجود الگو این
 . باشد داشته آگاهی دهنده سازمان پیش
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 گروهی بحث تدریس روش

 و شود می مطرح مباحثه وروش کنفرانس روش مثل مختلفی نامهای با روش این
 دهیادگیرن فعالیتی گروهی بحث ". است موجود تدریس روشهای ترین قدیمی از

 نای به و شود می عرضه بحث فرایند در یادگیرندگان تجارب و ها ایده محوراست
 و سنجیده روش گروهی بحث روش. شود می افزوده چالش و مشارکت بر ترتیب
 باال تعاریف با. "است شاگردان عالقه مورد که است خاص موضوعی درباره منظم

 کرد: شاگرد(بیان و )معلم اساسی رکن دو برای هایی فعالیت توان می
 برعهده عمده وظیفه سه و است مطرح راهنما عنوان به معلم تدریس روش دراین
 دارد:
 قابل شاگردان، عالقه مانند موجود معیارهای براساس معلم ریزی: برنامه -الف

 و دکن می انتخاب را بحث موضوع...  و فراگیران قبلی تجارب موضوع، بودن بحث
 . دهد می قرار آموزان دانش اختیار در روشن اهداف صورت به را آن
 عهده بر بحث انجام حین در که را فعالیتهایی تمام مرحله اجرا:این و اداره -ب

 کرد: اشاره زیر موارد به توان میآنها  مهمترین از که شود می شامل را است معلم

 افانحر از جلوگیری و بحث کنترل شاگردان، روانی امنیت برای مناسب جو ایجاد
 ... .  و آموزان دانش های گروه رهبربرای انتخاب آن،

 ثبح مهم های یافته تاکید و بحث خالصه شامل هم مرحله این گیری: نتیجه -ج
 گروه هر دارد عهده بر را بحث کل رهبری که معلم بر عالوه البته است پایان در

 از مستقیم بطور تواند می گروه هر رهبر و باشد داشته ای جداگانه رهبر تواند می
 ااعض بین در و انتخاب ناخودآگاه بطور بحث حین در یا شود انتخاب معلم طرف
 . است تر پسندیده دوم روش البته که شود تعویض متناوب بطور
 از:عبارتندآنها  وظایف مهمترین و دارند قرار فعالیتها مرکز در که فراگیران گروه

 و بحث در فعال شرکت بحث، انجام از قبل پایه دانش و اطالعات کسب و آمادگی
 ...  و برداری خالصه

 تعداد بهترین اما است اجرا قابل نفر21تا6 تعداد با درکالسهایی تدریس روش این
 . است نفر 5 گروها برای
 تکیفی ولی است سوال مورد یادگیری کمیت نظر از گرچه مباحثه تدریس روش

 روش این در چون است آن از استفاده برای ای کننده قانع دلیل درآن یادگیری
 خارجی عوامل و دارد موضوع با مستقیم درگیری شاگردان فهم و درك تدریس

 . دارد نقش یادگیری در کمتر کتاب و معلم مثل

 گروهی( گروهی)پژوهش تفحص تدریس روش

 در اغلب و آموزان دانش جمعی دسته فعالیت از است عبارت گروهی پژوهش "
 ". شود می سازماندهی مطالعه امر دادن انجام منظور به که کوچک های گروه

 . ردک اشاره ثلن هربرت و دیویی جان به توان می تدریس روش این گذاران بنیان از
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 تندریس روشهای است حاکم دموکراسی اصل که کشوری در که دارد اشاره دیویی
 تاکید گروهی کار بر روش این در پس. باشد گروهی کار اصول برطبق باید نیز

 ساالر مردم های شیوه کنار در خودساالر های گروه به بیشتر آن در و است زیادی
 اجتماعی مهارتهای آموزش روش این در. است شده داده اهمیت علمی روشهای و

 بعد و کاوشگری بعد کنار در یعنی شود می مطرح علمی های زمینه کنار در
 . شود می پرداخته اجتماعی معرفت
 از: عبارتند گروهی پژوهش تدریس روش مراحل

 مذکور تدریس روش مرحله مهمترین شاید مرحله این :مبهم موقعیت ایجاد -الف
 ودخ کنجکاوی توسط یا قبلی ریزی برنامه و معلم توسط تواند می آن طرح و باشد

 . باشد آموز دانش
 خودرا های کنش معلم راهنمایی با آموزان دانش مرحله این در واکنش: کشف -ب

 . دهد می سازمان آن به واکنش شده طرح مبهم موقعیت با سازگاری برای
 سازماندهی زمینه پیش اطالعات هم مرحله این در سازماندهی: و بندی فرمول -ج

 . شود می داده ترتیب ای مسئله شده مطرح موقعیت به توجه با و شود می
 ابتدا آموزان دانش و کند می معرفی را منابه معلم گروهی: و مستقل مطالعه -د
 . دهند می ارائه گروه در را نتیجه و میکنند مطالعه انفرادی صورت به
 را خود پژوهش فرایند آموزان دانش مرحله این تحلیل:در و تجزیه مرحله -ه

 . دهند می جواب را شده طرح مسئله خود مطالعات برحسب و کنند می ارزیابی
 یها یافته از استفاده و یادگیری تعمیق دیگربرای فعالیتهای سرگیری از -ی

 هب را نویسی گزارش صحیح شیوه روش این دادن انجام از قبل باید معلم. پژوهش
 . دهد یاد آموزان دانش
 تیم کارایی تدریس روش

 اثرات به توجه با امروزه که است همیاری شیوه به تدریس نوین روشهای از یکی
 از: عبارتند که است مرحله01 دارای روش این. است برآن زیادی تاکید آن مثبت

 آموزان دانش برایآنها  واضح بیان و معلم توسط آموزشی اهداف سازماندهی

 . آغازین( ورودی)ارزشیابی رفتاری هدفهای ارزیابی برای آموزان دانش ارزشیابی

 آموزان دانش برای معلم توسط درس محتوای ارائه

 می مطالعه انفرادی صورت به را شده ارائه محتوای آموزان دانش مرحله این در
 . کنند

 بهآنها  و کند می آموزان دانش از شده ارائه محتوای مورد رادر سواالتی معلم
 . دهند می پاسخ سواالت به انفرادی صورت

 ها( گروه در ضعیف و قوی افراد متجانس)پراکندگی صورت هارابه گروه معلم
 مشترکی جوابهای و کنند می بحث جوابها برروی گروه اعضای و دهد می تشکیل

 . یابند می

 را خود هایجواب آموزان دانش و کند می ارائه را سواالت صحیح پاسخ معلم
 . شود می تحصیح سرگروه توسط نیز مشترك جوابهای و کنند می تصحیح
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 جدول این. کندمی تکثیر و نوشته نمرات ثبت جدول در را ها گروه نمرات معلم
 ضایاع نمره بیشترین گروه، اعضای نمره است:کمترین گروه هر برای نمره5 حاوی
 بودن موثر " نمره و گروه اعضای مشترك نمره گروه، اعضای معدل نمره گروه،

 نمره اگر. مشترك( ورقه نمره-معدل نمره-یادگیری بودن موثر )نمره "یادگیری
 آموزاندانش گروهی که است آن دهنده نشان باشد مثبت یادگیری بودن موثر

  یعنی باشد منفی نمره این اگر و است بودهآنها  فردی کارهای از موثرتر
 باید و. اند بوده گروهی کارهای از تر موفق خود فردی کارهای در آموزاندانش
 یادگیری بودن موثر نمره در متجانس صورت به ها گروه انتخاب که داشت توجه

 بودن موثر نمره حسب بر گروه هر مرحله این انتهای در. دارد زیادی تاثیر گروهها
 . شود می بندی طبقه یادگیری

 هارائ را سواالتی آموزان دانش فردی ارزیابی برای و کند می منحل هارا گروه معلم
 . کند می

 . دهد می ارائه آموزان دانش گروهی و فردی فعالیتهای به را کلی بازخورد معلم

 هک است تدریس در مشارکتی روشهای از یکی روش مسئله:این حل تدریس روش
 رادیانف الگوی با بیشتر را تدریس روش این برخی گرچه. دارد زیادی کاربرد این

 گروهی صورت به روش این کاربرد دهد می نشان تجربه ولی اند دانسته سازگار
 . است آن انفرادی الگوی از موثرتر

 برای است فرایندی مسئله حل " اند آورده چنین مسئله حل روش تعریف در
 پس ". شوند می منتهی حل راه یا هدف یک به که هایی راه تربیت و توالی کشف،

 ندفرای بلکه ندارد اهمیت جواب فقط مسئله حل فرایند در که داشت توجه باید
 . است توجه مورد نیز آن به رسیدن

 شود: زیاد توجه باید دومورد به تدریس روش این در
 . انها فراخواندن برای شرایطی ایجاد و آموزان دانش قبلی تجارب -الف
 . است بوده ناشناخته فرد برای قبال که حلی راه به رسیدن -ب
 مسئلهآنها  ذکر با که دارد وجود مهم نظریه دو مسئله حل روش مراحل مورد در
 میکنیم: روشنتر را

-می معرفی مسئله حل رابرای مرحله5 دیویی دیویی: جان دیدگاه و نظریه -الف

 . کند
 در -3مسئله علل کردن مشخص یا و زدن حدس -2 مسئله، کردن مشخص -0

 موقعیت به توجه با حل راه بهترین انتخاب -4 ممکن های راه تمام گرفتن نظر
 . گیری نتیجه و انتخابی حل راه اجرای -5 مسئله

 گیرد: می نظر در مسئله حل برای اساسی مرحله 4 پولیا پولیا: جورج مدل -ب
 و مسئله های خواسته و ها داده مرحله این در مسئله: فهم و درك مرحله -0

 . گیرد می قرار بررسی موردآنها  بین رابطه
 . است ممکن های استراتژی و راهبردها انتخاب شامل که ریزی طرح مرحله -2
 . انتخابی راهبردهای از استفاده با مسئله حل -3
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 طی مراحل بررسی به درآن و دارد فراشناختی ماهیت مرحله عقب:این به نگاه -4
 لمراح مسئله حل مورد در زیر نکات به توجه با. پردازیم می مسئله حل برای شده
 . است زیر صورت به مسئله حل تدریس روش

 و عالیق به توجه و است تدریس شروع مرحله این مشکل: بازنمایی یا طرح -0
 . است ضروری آن در شاگردان قبلی های دانسته

 در اطالعات آوری جمع به مسئله فهم از پس شاگردان اطالعات: آوری جمع -2
 . پردازند می مختلف منابع از آن مورد

  احتمالی های حل راه ارائه و سازی فرضیه -3
  فرضیات رد یا و تایید و آزمایش -4
 معلم روابط و شود می خارج سنتی و خشک حالت از کالس تدریس روش این در
 همراه احترام با توام صمیمیت با ها گروه در باهم شاگردان روابط و شاگردان و

 را شده ذکر تدریس روش بخشی اثر تواند می زیر نکات به توجه البته و. شودمی
 ببرد: باال

 . دهد افزایش را آن علمی بار و کند کار آن روی باید مسئله ارائه از قبل معلم -
 . دارد زیادی اهمیت فعالیت حین در آموزان دانش توسط مراحل ثبت -
 . کند فعالیتآنها  کنار در مشارکت شاگردان های گروه در تواند می معلم -
 موثر بسیار تواند می معلمان توسط " پرسش دربرابر پرسش " قاعده اجرای -

 انشد روزانه کارهای از بخشی باید مسئله حل " که داشت توجه باید انتها در باشد
 مسائل حل و بحث به را ای دقیقه ده زمان یه حداقل جلسه هر در و باشد آموزان

 ". دهید اختصاص گروهی صورت به
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 درسی و آموزشی ریزی برنامه رویکرد

 اکیخور قارچ پرورش و تولید کتاب در درسی و آموزشی ریزی برنامه کلی رویکرد
 غاتل فرهنگ در شایستگی واژه. است ها شایستگی بر مبتنی ،ای دکمه و صدفی
 یتخصص لغات فرهنگ در و است تبحر و مهارت کاردانی، لیاقت، معنای به عمومی
 . تاس آمده توانایی و قابلیت شایستگی، اهلیت، صالحیت، معنای به مدیریت

 ،دانش ترکیب حاصل که است کاردانی و شایستگی تعاریف این مشترك وجه
 موزشآ وسیله به عمدتاً که ترکیبی. باشد می کار انجام در مطلوب نگرش و مهارت
 . گردد می حاصل شایستگی بر مبتنی

 است: مرحله 3 شامل شایستگی بر مبتنی آموزش اجرایی مدل
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 مشاغل نیاز مورد های شایستگی نیازسنجی اول: مرحله

 ها، استراتژی و بلندمدت اهداف و انداز چشم و مأموریت براساس مرحله این در
 سنجی نیاز. شوند می انجام نیاز مورد های شایستگی به مشاغل نیازسنجی

 ایه مدل توسط که دارد ای ویژه جایگاه شایستگی بر مبتنی آموزش در آموزشی
 . شود می انجام کاربردی
 ها وفاصله شاغلین های شایستگی تعیین دوم: مرحله

 بررسی مورد مربوطه مشاغل با رابطه در شاغلین های شایستگی مرحله این در
 مشخص شده، تعیین اول مرحله در که مطلوب وضع با ها فاصله تا گیرد می قرار

 است: انتظار مورد شایستگی گروه دو درس این در. گردد
 از: عبارتند انتظار مورد فنی های شایستگی الف(

 خوراکی قارچ پرورش محل تعیین - 0
 قارچ بستری مواد تهیه - 2
 خوراکی قارچ بستر ایجاد - 3
 رانی میسیلیوم،کوبی مایه - 4
 قارچ محیطی عوامل کنترل - 5
 پوششی خاك کردن اضافه - 6
 پوششی خاك دهی خراش - 7
 پوششی خاك هوادهی - 8
  قارچ رشد ضمن نگهداری عملیات - 9

 خوراکی قارچ بندی بسته و بندی درجه ،برداشت - 01
 از: عبارتند انتظار مورد غیرفنی های شایستگی -ب

  گیری تصمیم
 درستکاری

  انتقادی تفکر

  زمان مدیریت

 مالی مدیریت

  دیکران آموزش

 سازی مستند

 خالق تفکر

 کارآفرینی

 آموزشی ریزی برنامه -سوم مرحله

 ریزیبرنامه مطلوب، وضع و موجود وضع بین شکاف براساس مرحله این در
 گیرد: می صورت آموزشی

 و لیدتو شغل برای انتظار مورد غیرفنی و فنی های شایستگی به توجه بر عالوه
 به شده ارائه مطالب کتاب، این در ای دکمه و صدفی خوراکی قارچ پرورش
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 و تهیه واخالق علم باور، و ایمان ورزی، اندیشه و تفکر تعقل، قالب در هنرجویان
 . است شده تدوین

 مطالب ارائه ضمن ای دکمه و صدفی خوراکی قارچ پرورش و تولید درسی کتاب در
 و فرعی و اصلی کارهای با رابطه در مطالبی باغبانی، اصول و مبانی به مربوط

 غلش نیاز مورد تواناییهای همچنین و انتظار مورد غیرفنی و فنی های شایستگی
  است شده آورده نیز ای دکمه و صدفی خوراکی قارچ پرورش و تولید

 خواسته هنرجویان از عملی، و )نظری( تئوری مطالب ارائه راستای در درس، این در
 خود، تحصیلی یا زندگی منطقه در موضوعات از برخی خصوص در که است شده

 . نمایند تحویل هنرآموز به را مربوطه گزارش و نمایند پژوهش و تحقیق
 نهایت در که باشد می کار بازار نیاز مورد ماهر افراد تربیت درس، این کلی هدف

 یعمل و علمی صورت به را ای دکمه و صدفی خوراکی قارچ پرورش و تولید بتوانند
 استفاده با بزرگ و وسیع سطوح در و دستی وسایل و ابزار با و کوچک سطوح در
 اهداف کتاب، کلی هدف راستای در. دهند انجام پیشرفته وسایل و تجهیزات از

 است: بوده مدنظر زیر شرح به نیز دیگری

 لهجم از باغبانی بخصوص کشاورزی فعالیتهای به هنرجویان کردن عالقمند -الف
  ای دکمه و صدفی خوراکی قارچ پرورش و تولید

 موجود وضعیت با آشنایی و مطالب بهتر درك برای پژوهش و تحقیق انجام -ب
 تحصیلی یا زندگی منطقه در ای دکمه و صدفی خوراکی قارچ پرورش و تولید
 . خود

 و صدفی خوراکی قارچ پرورش و تولید در موجود مشکالت و مسائل شناسایی -ج
 . کاربردی و مناسب حلهای راه ارائه امکان صورت در و ای دکمه

 خوراکی قارچ پرورش و تولید با مرتبط موضوعات خصوص در تدبر و تفکر -د
 . ای دکمه و صدفی

 و صدفی خوراکی قارچ پرورش و تولید به مربوط عملی هایفعالیت انجام -ه
  گروهی و فردی صورت به ایدکمه

 دوره طول در عملی فعالیتهای اجرای حین در بهداشتی و ایمنی نکات رعایت -و
 . آن از پس و آموزش

 پایدار توسعه و زیست محیط حفظ به توجه -ز
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 خوراکی هایقارچ پرورش و تولید درس یادگیری مسیر
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 مواد تهیه که قارچ پرورش و تولید برای فعالیت یا مرحله اولین که ترتیب بدین
 صلف در باشد می قارچ بستر ایجاد که بعدی مرحله و اول فصل در باشد می بستر
 . است شده چیده کتاب این در کارها بقیه ترتیب همین به و دوم
 دفی)ص قارچ نوع ،امکانات به توجه با تواند می کارها از بعضی که است ذکر به الزم

 در کار هر کلی محتوای. شوند جابجا یا اجرا موازی بصورت غیره و (ای دکمه یا
 است: زیر شرح به کتاب این

 و تولید درس در فنی های شایستگی یا (task) کار 01 به مربوط ساعات و زمان
 در که باشد می ساعت 311 مجموع در ای دکمه و صدفی خوراکی قارچ پرورش

 :گردد می ارائه زیر جدول شرح به تحصیلی سال یک طول

 
 عملی ساعت تئوری ساعت (tasks) کارها عنوان ردیف

 21 15 خوراکی قارچ پرورش محل تعیین 0
 21 15 قارچ بستری مواد تهیه 2
 25 14 خوراکی قارچ بستر ایجاد 3
 12 8 رانی م میسلیو و کوبی مایه 4
 25 14 قارچ محیطی عوامل کنترل 5
 12 8 پوششی خاك کردن اضافه 6
 12 8 پوششی خاك دهی خراش 7
 12 8 پوششی خاك دهی هوا 8
 25 14 قارچ رشد ضمن نگهداری عملیات 9

01 
 بسته و بندی درجه ،برداشت

 خوراکی قارچ بندی
12 18 

 180 120 کل جمع

 
 کتاب محتوای

 مأخذ و منابع از تنها نه ای دکمه و صدفی خوراکی قارچ پرورش و تولید کتاب در
 از کهبل است شده استفاده...  و اینترنتی سایتهای مقاله، کتاب، جمله از گوناگون
 ،خوراکی های قارچ دهندگان پرورش و کنندگان تولید عملی و علمی تجربیات

 ستفادها نیز...  و آموزشی کارشناسان باغبانی، متخصصین باغبانی، رشته هنرآموزان
 . است شده
 استفاده کشور در رایج و عملی و علمی دستآوردهای آخرین از که است شده سعی
 . شود

 هنرجویان از فوق، کار 01 با مرتبط مختلف موضوعات با ارتباط در کتاب این در
 موضوع با ارتباط در گروهی، بصورت نظر تبادل و بحث ضمن است شده خواسته
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 و تحقیق بندی جمع و نمایند پژوهش و تحقیق خود تحصیل و زندگی منطقه در
 فراگیری ضمن هنرجویان تا دهند ارائه هنرآموز به گزارشی طی را خود پژوهش

 قارچ گاندهند پرورش و کنندگان تولید با که تعاملی با پژوهش و تحقیق چگونگی
 اجرای وچگونگی نحوه با ،داشت خواهند پژوهش و تحقیق حین در خوراکی های

 ضمن در و شده آشنا (ای دکمه و صدفی) خوراکی های قارچ پرورش و تولید
 را یابی مشکل یا مسئله بدینوسیله و کنند شناسایی را موجود مشکالت و مسائل

 هآموخت به توجه با را مناسب راهکارهای و حلها راه امکان صورت در و فراگیرند نیز
 . دهند ارائه خود های

 لوبمط نحو به آموزش مختلف، تصاویر و ها عکس با است شده سعی کتاب این در
 هک هایی پژوهش و تحقیقات و بازدیدها ،کارها عملی انجام البته. شود ارائه تری

 . داد خواهد افزایش راآنها  یادگیری شد خواهد انجام هنرجویان توسط
 آموزشی فضاهای معرفی

 و صدفی خوراکی قارچ پرورش و تولید آموزشهای برای موردنیاز آموزشی فضاهای
 توان می آموزشی های فضا این جمله از. باشد متنوع بسیار تواند می ای دکمه
 در حتی و گلخانه ،آزمایشگاه ،کارگاه آموزشی، واحد آموزشی مزرعه ،درس کالس

 )نظری( تئوری های آموزش اجرای برای. برد نام را ها خانه پارکینگ و زمین زیر
 آموزشهای اجرای خصوص در. باشد کافی نور دارای که درس کالس یک به نیاز

 مترمربع 211 حداقل عملی فعالیتهای اجرای منظور به نفر 05 هر برای عملی
 نفر 05 هر برای گروهی عملی کارهای اجرای برای و کلش مانند اولیه مواد انبار

 پاستوریزه برای مربع متر 21 و کمپوست تهیه برای فضا مترمربع 51 حداقل
 برای البته. است شده بینی پیش 01*01 ابعاد به سالن یک و کمپوست کردن

 وردم فنی شایستگی و فرعی و اصلی وظیفه یا کار آن ماهیت به توجه با کار هر
 فردی صورت به کار انجام دفعات یا تعداد یا و وسعت نظر از هایی حداقل انتظار

. است آمده جداگانه طور به فصل هر در که است شده گرفته درنظر گروهی یا
 از ورتیکهص در یا و کند تغییر امکانات به توجه با تواند می شده گفته ابعاد البته)

 (شود می استفاده اماده کمپوست
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 چیدمان و فضا استاندارد

 توضیحات ابعاد فضا ردیف

 مسقف مترمربع 211 اولیه مواد انبار 1

2 
 تهیه محوطه

 کمپوست
 مسقف مربع متر 51

6 
 نکرد پاستوریزه سالن

 کمپوست
 مربع متر21

 اتاق و پاستوریزه محل شامل
 ایزوله

 01×01 پرورش سالن 5
 سالن کنترلی سیستمهای

 ،رطوبتی برودتی، ،حرارتی)
 (...  و،نوری تهویه

 8*5*3 درس کالس 4
 هوشمند تخته- برد وایت تخته

- آموز دانش صندلی رایانه-
 یتالدیج کتابخانه-یدیوپرژکتور

 6*4*3 سرپرستی دفتر 4
- تلفن - صندلی-اداری میز
 - لباس کمد- یخچال- گو بلند

  لباس تعویض محل

 5*4*3 تجهیزات و ابزار انبار 4
 های قفسه ثابت های قفسه

 حمل قابل کشویی
 آموز دانش کمد دارای 4*3*3 رختکن 8

8 
 سرویسرویس

 حمام و بهداشتی
3*4*8 

 باب5 بهداشتی سرویس باب 5
 حمام

 
 (آموزشی تقویم) بندی بودجه

 ای دکمه و صدفی خوراکی قارچ پرورش و تولید درسی کتاب مطالب ازآنجائیکه
 هشد تدوین و تهیه...  و کوبی مایه ،بستر سازی آماده و مواد تهیه مراحل اساس بر

 ،است شده لحاظ بندی فصل در (Task) کار هر آموزشی ساعات بنابراین است
. شود می پیشنهاد ذیل شرح به (Tasks) ها کار آموزش بندی بودجه بنابراین
 ذارگ تاثیر عوامل سایر و قارچ پرورش و تولید نوع حسب بر هنرآموزان است بدیهی

 های واحد جابجایی به نسبت عملی های آموزش بخصوص و نظری آموزش بر
 آموزش ساعات کل و واحد هر آموزش به که ای بگونهآنها  ساعات و یادگیری

 . نمایند اقدام توانند می ،نشود وارد ای لطمه
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 خوراکی قارچ پرورش محل تعیین :یادگیری واحد

 آموزشی محتوای عناوین هفته
 ساعت
 آموزش

 8 .  خوراکی قارچ رشد چرخه. خوراکی قارچ پرورش اهمیت اول

 دوم
 اساس بر ها قارچ بندی طبقه -جانوران و گیاهان با قارچها مقایسه

 . ای تغذیه شکل
8 

 سوم
 یتکیف و کمیت. بسته محیط در قارچ پرورش نیاز مورد ملزومات

 8  قارچ پرورش برای آب

 8  سالن بندی عایق- سالن سازی پاك چهارم

 پنجم
 پرورش برای را سالن اندازی راه - سالن عفونی ضد و شستشو

 صدفی و ای دکمه قارچ
8 

 
 قارچ بستری مواد تهیه:یادگیری واحد

 آموزشی محتوای عناوین هفته
 ساعت
 آموزش

 ششم
 تغال کلش و کاه خصوصیات - کمپوست تهیه برای الزم مواد

  )گندم،جو،برنج،یوالف،چاودار(
8 

 هفتم
 انواع شیمیایی و فیزیکی خصوصیات- کلش و کاه تهیه

  آلی کودهای و مرغی کودهای
8 

 8 . مرغوب گچ سنگ ویژگیهای- نیاز مورد مرغی کود هشتم

 نهم
 انواع- پرورش دوره طی مرغوب گچ سنگ میزان و زمان

 مالس نیاز مورد میزان-. اوره و نیشکر باگاس و چغندر مالس
 . پرورش دور طول برای را اوره و باگاس یا

8 

 دهم
 هر داری انبار زمان و انباری مواد چینش مناسب، انبار شرایط

 را انبار محیط- پرورش دوره یک نیاز مورد محصوالت از یک
 . انبار در را مواد نگهداری و آماده

8 
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 خوراکی قارچ بستر ایجاد :یادگیری واحد

 آموزشی محتوای عناوین هفته
 ساعت
 آموزش

 یازدهم

 تهیه اهداف - کمپوست ترکیب،برای نسبتهای و اولیه مواد انواع
 مکمل -. کمپوست تهیه جهت اولیه مواد الزم میزان - کمپوست

 کمپوست مراحل -. غذایی هایمکمل صحیح نسبتهای - غذایی های
 . اختالط ابزار و وسایل -. مصرفی مواد اختالط مختلف هایروش -

8 

 دوازدهم

 تعداد -نماید مخلوط یکنواخت بطور مواد سایر با و آماده را کلش
 در. نماید تشریح ا ر دهی رطوبت ،هوادهی هایروش و زمان دفعات،

 .نماید برگردان و هوادهی را کمپوست توده شده مشخص های نوبت
 تشریح را زن قالب های ماشین و قالب ابعاد زنی، قالب روشهای -

 مانجا ماشینی و دستی صورت به را کمپوست زنی قالب -. نماید
 ازیس غنی و آماده کمپوست شیمیایی و فیزیکی ویژگیهای -. دهد
 النس هر کمپوست میزان و سازی غنی را کمپوست. کند تشرح را آن
 ار کمپوست پاستوریزاسیون هایروش و ضرورت -. نماید تعیین را

 . . نماید تشریح

8 

 سیزدهم

 واکسیژن زدایی امونیاك و هوادهی و، دمایی شرایط و زمان مدت
. مایدن سازی بهینه و پاستوریزه را کمپوست -دهد توضیح را رسانی

 توده آوری عمل و وتهیه اولیه مواد جابجایی در ایمنی نکات -
 . کند رعایت را کردن وپاستوریزه کمپوست

8 
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 رانی میسلیوم و کوبی مایه :یادگیری واحد

 آموزشی محتوای عناوین هفته
 ساعت
 آموزش

 سیزدهم

 و خوراکی قارچ بذور انواع -نماید تعیین را اسپان تهیه برای الزم مواد
 دمور ()اسپان قارچ بذر میزان -نماید تشریح را بذر نوع هر خصوصیات

 فادهاست مورد غالت خصوصیات -. . نماید تعیین را کمپوست تن هر نیاز
  دهد توضیح بذر تهیه در را کلسیم کربنات مصرف میزان و

8 

 چهاردهم

 انجام ار غالت با میسلیوم تلقیح کند بیان را غالت کردن استریل روش
 برای بذر شدن آماده )تا آزمایشگاه در شده تهیه بذر نگهداری -. دهد

 مشخص را مصرفی بذر میزان -دهد درانجام کمپوست(را با مخلوط
 . -. دهد توضیح را کمپوست با بذر کردن مخلوط هایروش -نماید

8 

 پانزدهم

 کشت) پرورش روشهای - دهد انجام را کمپوست با بذر کردن مخلوط
 جامان را قارچ کاشت -. دهد شرح را (استیالژ بلوك، بستری، ای، کیسه
 -ندک رعایت را کمپوست کردن مخلوط و بذر تهیه در ایمنی نکات -دهد

 بذر نگهداری و تهیه در زیست محیط حفظ

8 

 قارچ محیطی عوامل کنترل :یادگیری واحد

 آموزشی محتوای عناوین هفته
 ساعت
 آموزش

 شانزدهم

 روی بر دما اثرات -. دهد توضیح را شود کنترل باید که محیطی عوامل
 سالن حرارت تنظیم وسایل -. نماید تشریح پرورش دوره طی را قارچ

 را قارچ پرورش مختلف مراحل مناسب دمای -. دهد توضیح را پرورش
 پرورش دوره طی را قارچ روی بر رطوبت نقش -نماید تامین سالن در

 دهد توضیح را پرورش سالن رطوبت تنظیم وسایل -نماید تشریح

8 

 هفدهم

 -نماید تامین سالن در را قارچ پرورش مختلف مراحل مناسب رطوبت
 و وسایل - نماید تشریح پرورش دوره طی را قارچ روی بر تهویه اثرات

 -. دهد توضیح را پرورش سالن گازهای تنظیم و هواساز هایدستگاه
 همواره را سالن و دهد انجام شرایط توجه با را سالن داخل گازهای تنظیم
 هاسالن از هریک CO2 و رطوبت دما، ثبت روزانه جداول -نگهدارد تاریک

 . . نماید تهیه پرورش دوره برای را

8 

 هیجدهم
 راترسیم هریک نمودارهای و ثبت را دورهای و روزانه محیطی عوامل
 نیایم نکات -. دهد انجام را پرورش سالن سمپاشی و تهیه را سم -. نماید

 . نماید رعایت پرورش طی در را

8 
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 پوششی خاک کردن اضافه :یادگیری واحد

 آموزشی محتوای عناوین هفته
 ساعت
 آموزش

 هیجدهم

 یزانم - نماید تشریح را خاك وشیمیایی فیزیکی خصوصیات
 EC و PH -دهد توضیح را PH تنظیم جهت الزم مواد افزودن

  -نماید گیری اندازه را خاك

8 

 نوزدهم

 و پاستوریزاسیون روشهای. نماید تهیه را مناسب پوششی خاك
 آن میزان و مواد انواع -دهد توضیح را خاك کردن ضدعفونی

 پوششی خاك -. دهد تدضیح را پوششی خاك ضدعفونی جهت
 خاك وضخامت خاکدهی زمان -نماید عفونی ضد و پاستوریزه را

 ریحتش را خاکدهی در بهداشتی نکات. نماید تعیین را پوششی
 نماید

8 

 بیستم

 -. دهد توضیح را پوششی خاك پاشی آب میزان،دفعات،زمان
. یدنما آبپاشی را پوششی خاك -. دهد توضیح را آبپاشی روش

 خاك سمپاشی برای LD50 غلظت،میزان سموم، انواع -
 - .نماید سمپاشی را پوششی خاك -. دهد توضیح را پوششی

 . نماید رعایت را دهی خاك در بهداشتی و ایمنی نکات

8 

 

 پوششی خاک دهی خراش :یادگیری واحد

 آموزشی محتوای عناوین هفته
 ساعت
 آموزش

 میک و بیست

 -. دهد شرح را آن انجام مناسب زمان و دهی خراش روشهای
 روش -دهد توضیح را خاك در میسیلیوم دوانی ریسه شرایط
 مرطوب ضرورت -کند تعیین را آن انجام زمان و دهی خراش
 -گردد تشریح دهی خراش زمان در پوششی خاك بودن

8 

 دوم و بیست
 میزان - نماید تعیین را دهی خراش طی نیاز مورد آب میزان

 8  دهی، خراش مرحله در خاك رطوبت
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 پوششی خاک دهی هوا :یادگیری واحد

 آموزشی محتوای عناوین هفته
 ساعت
 آموزش

 دوم و بیست
 .نماید ایجاد محیط در را مناسب رطوبت و گیری اندازه

 8 . دهد انجام را پوششی خاك دهی خراش -

 سوم و بیست
 . نماید تشریح را سالن در هوادهی اهمیت و ضرورت

8 

 وچهارم بیست
 برای نیاز مورد و الزم زمان -نماید تعیین را هوادهی زمان

 8 . . -دهد توضیح را هوادهی شرایط یه رسیدن

 مپنج و بیست
 دنمای تنظیم هوادهی جهت را میسلیوم یا ریسه بافت -

8 

 
 قارچ رشد ضمن نگهداری عملیات :یادگیری واحد 

 آموزشی محتوای عناوین هفته
 ساعت
 آموزش

 پنجم و بیست

 متنظی را هوادهی شرایط به رسیدن برای موردنیاز زمان -
 پرورش سالن در رطویتی شرایط و مطلوب دمای -. نماید

 . دهد توضیح را هوادهی طی در
8 

 ششم و بیست

 دما، -. دهد توضیح را پرورش سالن در CO2/O2 نسبت
 .کند تنظیم را پرورش سالن در CO2/O2 نسبت رطوبت،

 دهی( )هوا
8 

 هفتم و بیست
 . دده توضیح هوادهی طی در آب به را پرورش بستر نیاز. 

8 
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  قارچ خوراکی قارچ بندی بسته و بندی درجه ،برداشت :یادگیری واحد

 ساعت
 آموزش

 هفته آموزشی محتوای عناوین

 و بیست
 هفتم

 . نماید آبیاری را پوششی خاك مناسب روش یه
8 

 و بیست
 هشتم

 را قارچ رشد ضمن نگهداری عملیاتدهد شرح را قارچ آفات
 . دهد شرح

8 

 و بیست
 نهم

 را بیماری احتمالی علل -دهد شرح را قارچ مهم هایبیماری
 دهد توضیح

8 

 سی
 ها بیماری کنترل هایراه -دهد شرح را هاقارچ آفات کنترل

 دهد توضیح را
8 

 یکم و سی

 روشهای -دهد توضیح را قارچ چیدن نحوه و مناسب اندازه
 قارچ -دهد شرح را (ماشینی - دستی) فارچ چیدن مختلف

 . نماید برداشت را

8 

 8 -. دهد شرح را فروش دادهای قرار چوب چار دوم و سی

 سوم و سی
 قارچ ظاهری خصوصیات -کند جدا کیفیت نظر از را قارچها

 (دنبو سفت -ظاهری شکل - رنگ - اندازه) بندی بسته برای
 . دهد شرح را قارچ بندی درجه -دهد شرح را

8 

 و سی
 چهارم

 بندی بسته برای را قارچ ها بسته میزان و ظروف،حجم انواع
 .  نماید بندی بسته ظروف انواع در را ها قارچ -نماید تشریح

8 

 پنجم و سی
 چیدمان و انجام ای بسته و ای فله صورت به را هاقارچ توزین
 تشریح را قارچ نگهداری خانه سرد و انیار شرایط - نماید
 -. نماید

8 

 ششم و سی
 ار دستگاهها تنظیمات و چیدمان انیار در را قارچ های بسته
 -دهد راتوضیح خانه سرد تجهیزات و وسایل -. دهد انجام

8 

 مفته و سی
 و ایمنی نکات رعایت -سرمایه رفت هدر از جلوگیری
 بندی بسته و برداشت در بهداشتی

8 
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 قابل اجرایی، امور و خاك های ویژگی اقلیمی، شرایط برحسب اجرا زمان توجه:
 . است اصالح و تغییر
 روزانه درس طرح نمونه

 درس: طرح شماره
 پایه:

 اجرا: تاریخ

 کالس:

 صفحات:
 دقیقه اجرا: مدت

 درس: نام
 یادگیری: واحد نام

ت درس: موضوع
صا

شخ
م

 
ی

کل
 هنرستان: درس(: هنرآموز)طراح 

 کلی: هدف -0

ت
الی

فع
ی

ها
 

ل
قب

 از 
س

دری
ت

 

 ساز: توانمند اهداف -2

 تدریس: هایروش -3

 نیاز: مورد ابزار

 نیاز: مورد وسایل

 نیاز: مورد مواد

 نیاز: مورد امکانات و فضا
 آموزشی: هایرسانه
 روز: پیام

 به زمان
 دقیقه

 (...  و تکالیف بازدید - غیاب و حضور - پرسیاحوال و )سالم اولیه: هایفعالیت -0

ت
الی

فع
ی

ها
 

ن
ضم

 
س

دری
ت

 

 تشخیصی: ارزشیابی-2 

 به زمان
 دقیقه

 سازی(:)زمینه سازیآماده -3 انتظارات

 نظری: مباحث -4 عملی: های فعالیت -5  

 گیری:نتیجه و بندیجمع -6  

 ای(:)مرحله تکوینی ارزشیابی -7  

 تعیین فردی:  
ت تکلیف

الی
فع

 
ی

ها
 

س
پ

 
 از

س
دری

ت
 

 گروهی:  

  الزم: اقدامات سایر و منابع معرفی :آینده جلسه ضوعمو
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  :1 يادگیری واحد
 خوراکی قارچ پرورش محل تعیین

 

 :اهداف

 . کند تشریح غذایی منابع نظر از را خوراکی قارچ پرورش اهمیت - 0
 ربست نوع نظر از را ها قارچ انواع و کند مقایسه جانوران و گیاهان با را ها قارچ - 2

 . کند بندی طبقه تغذیه شکل ،رویش
 . کند تشریح را ها قارچ ساختار - 3
 . کند استفاده مطلوب نحو به قارچ پرورش تجهیزات و وسایل از بتواند - 4
 . کند پاکسازی را قارچ پرورش محل سالن - 5
 نماید عایق...  و هوا ،نور ،حرارت نظر از را سالن - 6
 . کند نصب را قارچ پرورش وسایل و تجهیزات - 7
 . کند عفونی ضد را قارچ پرورش تجهیزات و وسایل - 8
 . کند پاکسازی و شستشو را قارچ پرورش سالن اطراف محوطه و سالن - 9

 . کند آماده قارچ پرورش برای را سالن - 01
 . کند ریزی برنامه کامل بطور دوره یک برای را قارچ پرورش - 00
 

 :هنرجویان نیاز مورد قبلی های دانسته
 گیاهان های ویژگی و خصوصیات - 2 گیاهان زایشی و رویشی رشد با آشنایی - 0
 جانوران های ویژگی و خصوصیات - 3

 :کلیدی های واژه

 و ضروری چرب اسیدهای - 4 ساپروفیت - 3 سبزینه - 2 آمینه اسیدهای - 0
 هاگ - 6 میسلیوم - 5 اشباع غیر

 هیف - 8 اسپور - 7
 :محتوا خالصه

 رچقا پرورش و تولید درس در خوراکی قارچ پرورش محل تعیین یادگیری واحد در
 ،قارچ انواع ،قارچ پرورش اهمیت خصوص در مطالبی ،ای دکمه و صدفی خوراکی
 لشام پرورش نیاز مورد وسایل و تجهیزات ،پرورش محل خصوصیات ،قارچ ساختار
 غیره و سالن سازی آماده ،سالن کردن عایق ،انها کردن غفونی ضد و شستشو
 . است آمده مطالبی

 :تجهیزات و ابزار

 تعیین یادگیری واحد یا کار این برای نیاز مورد های ماشین و تجهیزات و ابزار
 . باشد می ذیل جدول شرح به خوراکی قارچ پرورش محل
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 05 برای تعداد  فنی مشخصات هاماشین و تجهیزات و ابزار نام ردیف

 هنرجو

 05 2 نمره زنگ ضد استیل بیل 0
 5 چرخ دارای و فلزی فرغون 2
 05 الستیکی چکمه 3
 5  نوری میکروسکوپ 4
 2 لیتری 21 مدل  ساز رطوبت 5
 2 لیتری 45 مدل  ساز رطوبت 6
 2 ایکره  رطوبت کنترل 7
 2 خور پریز ساعته 24  تایمر 8
 0 (رطوبت کنترل و )تایمر  برق تابلو 9

01 
 -اسب نیم دور3111 موتور miniator 4111 (پاش مه) ساز رطوبت

  ساعت در مکعب متر 0211 تا811وادهی
0 

 2  هوادهی  cfm 3911 = /h 3m 6651 =4111 کولر 00

02 
  هوادهی قدرت mm 711 تا 300mm پروانه قطر ساز تهویه های فن

/h3m 0511 تا /h3m 08111 
3 

 2  سالن حجم و ظرفیت به بسته  گرمایی هیتر 03
 0  سالن حجم و ظرفیت به بسته  پاستوریزه تانکر 04
 حالته 7  فلزی کوتاه  پاش آب 05
 حالته 7 فلزی بلند  پاش آب 06

 2 (ماکزیمم و مینیمم) آزمایشگاهی  ای میله سنج دما 07

 2 ای میله دیجیتالی  دماسنج 08

 2 ایعقربه -آزمایشگاهی  سنج رطوبت 09
 2 خشک و تر  سنج رطوبت 21
 0  گرم آب دیگ و بخار دیگ 20

22 
 فلزی یا چوبی های قفسه

 ()گالوانیزه
 گنجایش ردیفه5-2

 سالن



 

 58 

  مصرفی تجهیزات

 هنرجو 05 برای تعداد  مشخصات  مواد نام  ردیف

  کمپوست تن سه برای  مالرد قارچ برپایه  قارچ اسپان 0
 تن ونیم دو  تازه ابی  گندم کلش 2
  گرم کیلو ششصد  سالنی گوشتی  مرغی کود 3
  گرم کیلو دویست  خام  گچ سنگ 4
 گرم کیلو دویست  خام  آهک 5
 گرم کیلو دویست   مکمل 6
 گرم کیلو 05  خیاری  پالستیک کیسه 7
 گرم کیلو 05  کیهان  باطله روزنامه 8
  دست05  سرهمی کار لباس 9

  دوبسته جراحی مصرف ر با یک  دستکش 01
  جفت05  الستیکی  چکمه 00
 عدد05  ای پارچه  کاله 02
 عدد05  بارمصرف یک  ماسک 03
 دوتوپ پالستیکی  طناب و ریسمان 04
  متر51 پالستیکی  اب شیلنگ 05
 عدد4 (بلند - کوتاه) فلزی  سرشیلنگ 06
 عدد5  برسی  جارو 07
 عدد5 دار برس  تی 08
 عدد5  الستیکی  تی 09
 لیتر01  درصد پنج وایتکس 21
 لیتر01  موزائیک  شستشو مایع 20

22 
 خاك با ای دکمه برای آماده  کمپوست

  پوششی
 

 تن3

 
 :فضا

 زمین مربع متر 51 به نیاز حداقل هنرجو هر برای دستی روش به پرورش برای
 . باشد می

 مربع متر 2111 به نیاز حداقل هنرجو 05 هر برای ماشینی روش به پرورش برای
 . باشد می زمین
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 آنکه وبرای عملی های آموزش برای توانند می گرامی آموزان هنر ضمن در
 قارچ پرورش مختلف های محل از شوند آشنا نیز کار واقعی محیط با هنرجویان

 های آموزش بخصوص ها آموزش امر در خصوصی بخش کنندگان تولید به متعلق
 . نمایند استفاده عملی

 مربع متر 51 میزان به کمپوست تهیه برای مسقف محوطه

 متر 8*8 ابعاد به شده تهیه های کمپوست نگهداری برای انبار یا سوله یک

 مربع متر 21 میزان به کمپوست کردن پاستوریزه سالن

 متر 8*5*3 ابعاد به درس کالس

 تهگرف نظر در کاری تکالیف تمام برای شده تعریف فصای که است ذکر به الزم
  شود می دار خود ان تکرار واز شده

  آموزشی بسته اجزای

 مفیل ،هنرجو کتاب ،هنرآموز کتاب ،درسی کتاب شامل گیری یاد واحد یا کار این
 :باشد می ذیل شرح به عکس ،آموزشی افزار نرم ،آموزشی

 :فیلم
 و رویش بستر نوع اساس بر ،ماکروسکوپی ،میکروسکوپی) ها قارچ انواع - 0

 (تغذیه شکل براساس
 (هاقارچ مختلف های قسمت ،ظاهری شکل) صدفی ،ایدکمه ها قارچ ساختار - 2
 ،پاش مه یا ساز رطوبت)آنها  نصب چگونگی و قارچ پرورش تجهیزات و وسایل - 3

 (...  و بخار دیگ ،قفسه ،بخاری ،دماسنج ،سنج رطوبت ،فن ،کولر
 خوراکی های قارچ پرورش های سالن مختلف های قسمت - 4
 قارچ پرورش های سالن کردن عایق - 5
 قارچ پرورش محل پاکسازی و ضدعفونی ؛ شستشو - 6
 :افزار نرم 
 سمی و خوراکی های قارچ های شکل - 2 ها قارچ زایشی و رویشی رشد نحوه - 0

 :عکس
 پرورش تجهیزات و وسایل- 3 ها قارچ مختلف های قسمت - 2 ها قارچ انواع - 0

 قارچ پرورش محل پاکسازی و عفونی ضد ،شستشو نحوه - 4 قارچ
 :فنی غیر و فنی های شایستگی آموزش فرایند

 شروع مهربان و بخشنده خداوند نام و یاد با را درس کالس ابتدا هنرآموزان - 0
 . نمایند

 بیشتر مشارکت همچنین و ترغیب و انگیزه ایجاد و کردن آماده برای - 2
 :شامل مختلف های روش با توانند می هنرآموزان ،آموزش امر در هنرجویان

 قارچ پرورش های سالن از فیلمی نمایش - الف
 دربخش قارچ پرورش مختلف های واحددر هنرآموز اتفاق به حضورهنرجویان - ب

 . دولتی یا تعاونی یا خصوصی
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 پرورش تجهیزات و وسایل یا ها سالن از هایی پوستر یا ها عکس دادن نشان - ج
 . قارچ

 :مانند سئواالتی طرح - د
 ؟دارد انهاانس زندگی در نقشی چه قارچ پرورش

 ؟باشند می غذایی منابع کدام دارای ها قارچ

 ؟دارد وجود گیاهان سایر و ها قارچ بین هایی تفاوت چه

 ؟دارد وجود جانوران و ها قارچ بین هایی تفاوت چه

 ؟باشند می نخورد قابل ها قارچ همه آیا

 ؟کنند می تغذیه چگونه ها قارچ

 ؟است مکانی چه در ها قارچ رشد شرایط بهترین

 ؟داد پرورش را قارچ توان می مکانی یا محل هر در آیا

 مانند: مشکالتی و مسایل طرح - ه
 یندهآ در تواند می را مشکالتی چه پروتیین منبع یک عنوان به قارچ تولید عدم

 آورد؟ بوجود

 مشکالتی چه قارچ پرورش عدم ،کشت قابل های زمین شدن محدود به توجه با
 ؟آورد بوجود تواند می را

 رایب را ضررهایی چه قارچ تولید برای استاندارد غیر و مناسب های سالن نداشتن
 دارد؟ همراه به کننده تولید

 ؟باشد داشته تواند می هایی خسارت چه قارچ پرورش های سالن نبودن عایق

 و نماید جلب بیشتر آموزش موضوع به را هنرجویان توجه که دیگری روش هر یا
 ریگی یاد نتیجه در و کند آماده بیشتر مشارکت و گفتگو و بحث برای راآنها 

 . نمائید آغاز ،گیرد صورت بیشتری
 در تا بخواهید گروه ازهر و نمایید تقسیم گروه چند به را هنرجویان سپس - 3

 لیهک سپس و نمایند گفتگو و بحث قارچ پرورش برای مناسب محل تعیین مورد
 رینت مناسب بخواهید هنرجویان از و. بنویسید درس کالس تابلوی روی را نتایج
 . نمایند انتخاب را موارد

 یانهامک مناسب های ویژگی مورد در که بخواهید هنرجویان از گروه هر از - 4
 . کنند تدبر قارچ پرورش

 را مطالبی قارچ پرورش اهمیت مورد در که بخواهید هنرجویان از گروه هر از - 5
نها آ مورد در بخواهید دهنده پیشنهاد گروه هر واز بنویسید کالس تابلوی روی در

 تابلوی روی راآنها  و داده انجام را مطالب بندی جمع پایان در و دهند توضیح
 . بنویسید درس کالس

 
آنها  بندی طبقه و ها قارچ انواع خصوص در بخواهید گروه هر هنرجویان از - 6

 . بنویسید کالس تابلوی روی در را نتایج و کنند گفتگو و بحث
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 های قارچ مختلف های قسمت مورد در بخواهید گروه هر جویان هنر از - 7
  .بنویسند کالس تابلوی روی در را نتایج و کنند نظر تبادل و بحث خوراکی

 قارچ پرورش یانهامک و ها محل خصوصیات مورد در بخواهید هنرجویان از - 8
 . کنند تشریح کالس در را نتایج سپس و کنند گفتگو و بحث

 
 :سمی های قارچ شناسائی های راه مهمترین

 صفات سپردن خاطر به همانا خوراکی و سمی های قارچ تشخیص راه بهترین
 ذیل شرح به سمی های قارچ تشخیص های راه مهمترین ولی. استآنها  ظاهری

  :باشد می
 . شناس قارچ متخصصین به مراجعه - 0
 . منطقه هر در بومی و خبره افراد به مراجعه - 2
 یا زنده حشرات وجود صورت در که ها تیغه و ها کالهک زیر قسمت بررسی - 3

 . است بیشترآنها  بودن خوراکی احتمال ،انها الرو
 . طبی تشخیص های آزمایشگاه متخصصان به مراجعه - 4
 برای سمی های قارچ شناسی قارچ رنگی های کتاب و منابع به مراجعه - 5

 . اولیه شناسائی
 
 

سنجاب، خرگوش و غیره خیلی  ،خوراندن قارچ سمی به حیوانات دیگر مثل موش  تذکر
در واقع با این استدالل که اگر حیوان تا ساعاتی پس از خوردن . روش مفیدی نیست

 .قارچ مسموم نگردید، می توان به غیر سمی بودن آن پی برد، روش صحیحی نیست
خطری، آمانیتا فالوئید را که یکی از جالب اینکه حلزون بدون احساس هیچ گونه 

زیرا حلزون آنزیم های . کشنده ترین قارچ ها برای انسان بشمار می رود، می جود
هضم کننده سم این قارچ را دارد و یا محتوای شکم خرگوش نیز قادر است سم اکثر 

 . گونه های خطرناك قارچ را خنثی نماید
د باشند که دارای سمییت کمتری میهمچنین قارچ های سمی دیگری نیز وجود دار

ساعت پس از مصرف بروز می کند و میزان  3دقیقه تا  05آنها  و عالئم مسمومیت
 . کمتر استآنها  مرگ در
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 سمی های قارچ از تعدادی تصاویر

 :سمی های قارچ مصرف عوارض مهمترین

 ،روز 2 از پس. کند می بروز درد شکم و اسهال با ،مسمومیت مهم های نشانه
 .رسد می فرا مرگ ،قلب های ماهیچه و کبد ،کلیه تخریب اثر بر و عارض شوك

 اسید موقع به مصرف ،شود می مسموم داشتن نگه زنده موجب که دارویی تنها
 . بیاید مسموم فرد کمک به تواند می دیالیز عمل انجام. است تیوتیک

 :باشد می ذیل شرح به سمی های قارچ مصرف های نشانه و عوارض مهمترین
 . حسی بی ،گوارش دستگاه مسمومیت - 0
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 ،زدگی بهت ،باء قوه ازدیاد ،سستی ،گویی هذیان مثل روحی تغییرات - 2
 . درماندگی

 . درد سر ،استفراق ،اسهال ،تهوع ،دهان کردن کف - 3
 . مادر شیر شدن خشک ،جنین سقط - 4
 . آلودگی خواب ،مستی ،سرگیجه ،خشم ،خوشحالی ،عصبی اختالالت - 5
 . مرگ - 6

 قارچ بلوغ تاریخ از چه هر. رود نمی بین از سرکه محلول یا پختن با ها قارچ سم
 . شود می ایجاد بیشتری مطبوع نا اثرات ،باشد گذشته

 
 :سمی قارچ خوردن از پس اولیه درمان

 خوردن از ناشی مسمومیت مربوط موارد کلیه که است تاکید و آوری یاد به الزم
 تاس الزم براین بنا ،گیرد صورت پزشک توسط باید سمی نیمه و سمی های قارچ

 نیمه و سمی های قارچ خوردن طریق از مسمومیت شدن مشخص از پس بالفاصله
 شود لمنتق پزشکی و بهداشتی مرکز ترین نزدیک به بالفاصله مسموم فرد سمی

 ورتص پزشک نظر زیر و دستور با غیره و قاتیتزر یا دارو تجویز و اقدامات کلیه و
 اطالع جهت صرفا ،تزریقات و دارو به مربوط مطالب بخصوص و زیر مطالب و گیرد

 . است شده آورده محترم آموزان هنر آگاهی و

 سیستم از سمی قارچ بقایای کردن خارج برای = استفراق به بیمار تحریک - 0
 لیوان نصف در خردل قاشق یک یا غلیظ خیلی ونمک اب محلول خوردن ،گوارش

 . شود واقع مفید تواند می روی سولفات یا آور استفراق داروی یا گرم آب
 یزیممن سولفات یا سود سولفات قاشق دو مانند ،قلیایی خاصیت با مسهل خوراندن

 . گردد می استفراق به بیمار تحریک باعث نیز گرم آب لیوان یک در
 با فقط شده جذب خون طریق از که سم بردن بین از = سم بردن بین از - 2

 . دارد امکان پزشکی داروهای سایر یا آتروپین پوستی زیر های تزریق
 ،گوئی هذیان ،حالی پریشان شامل که عوارض این = بعدی عوارض و درد رفع - 3

 محلول. است درمان قابل دیگر داروهای و استراحت با ،است استفراق و حالی بی
 قابلیت جهت در نمک آب محلول. کند می جلوگیری معده درد از گرم آب و شیر
 . دارد اهمیت سم شدن حل

 طریق از نیز مورد این که = قلب ضربان کنترل و کردن غش از جلوگیری - 4
 . اجراست قابل پزشکی های مراقبت

 تخریب را ها سلول ،سلولی سم. اعصاب سم و سلولی سم ،دارند سم نوع دو ها قارچ
 ای کرده فلج را اعصاب نیز اعصاب سم. شود میآنها  در ضایعاتی باعث و کند می
 . شود میآنها  تحریک باعث که این
 خاصیت و تلخ یا گس ،مطبوع نا طمع ،زننده بوی که هایی قارچ طبیعت در

 و زده یخ ،نرم های قارچ. شوند می شمرده سمی های قارچ جزء ،دارند آوریتهوع
 قارچی. نیستند خوراکی نیز هستند خورده باران آب زیادی مقدار حاوی که آنهایی
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 دفاس حال در یا فاسد است مطبوع نا بوی واجد یا شود می دیده کپک آن روی که
 . شود نمی توصیه نیز ها قارچ این خوردن. است شدن

 ،شده تجزیه (گرم هوای در ویژه به) شوند انباشته هم روی خوراکی های قارچ اگر
. ردندگ می شدیدی العاده فوق اختالالت بروز موجب که کنند می تولید را سمومی

 این که شود مصرف آوری جمع از پس ساعت 24 فاصله به قارچ که است بهتر
 سالم نا یا سالم ،آن بوی از و. دارد محیطی شرایط و قارچ نوع به بستگی زمان

 ،خارجی جسم و تجزیه از اثری نباید خوراکی های قارچ. شود می مشخص بودنش
 کپک آن روی که قارچی. باشند داشته خود در ،غیره و خاك ،چوب ذرات ،حشرات

 . است شدن فاسد حال در یا فاسد ،است مطبوع نا بوی دارای یا شود می دیده

 مهمترین قارچ های خوراکی 
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 :ای دکمه و صدفی قارچ مقایسه

 فراوانی اهمیت دارای ترتیب به صدفی قارچ و ای دکمه قارچ ،تولید میزان لحاظ از
 یزانم بیشترین و کشت سطح بیشترین دارای ای دکمه قارچ ایران در. باشند می

 قرار دوم رتبه در صدفی قارچ آن از پس. است (تولید صد در 91 حدود) تولید
 صورت به که باشند می هایی تفاوت دارای قارچ نوع دو این ،نگاه یک در. دارد
 :باشد می ذیل جدول شرح به کلی

 ای دکمه قارچ صدفی قارچ
 تر دوست سرما تر دوست گرما
 تر آهسته رشد تر سریع رشد
 رشد دوره بودن بلند رشد دوره بودن کوتاه
 رس دیر بلوغ رس زود بلوغ
 تولید در سموم و کود از استفاده تولید در سم و کود از استفاده عدم

 و محیطی عوامل به کمتر حساسیت
 ها آسیب

 و محیطی عوامل به بیشتر حساسیت
 ها آسیب

 (فالش چهار) محصول پر (فالش دو) محصول کم
 برداشت از پس زیاد ماندگاری برداشت از پس کم ماندگاری

 شدن دستمالی به حساسیت شدن دستمالی به حساسیت عدم
 آفات و ها بیماری به بیشتر حساسیت آفات و ها بیماری به کمتر حساسیت

 تر باال تکاملی بندی رده تر پایین تکاملی بندی رده
 سفید اکثرا رنگی های گونه دارای
 خاك به نیاز بدون آسانتر تولید

 پوششی
 وششیپ خاك به نیاز با تر تخصصی تولید

 کم هاگ پخش و تولید زیاد هاگ پخش و تولید
 بسته پشت چتر باز پشت چتر

  یداکس دیکربن  و خشکی به تر مقاوم نا  یداکس دیکربن  و خشکی به تر مقاوم
 کمتر خشک ماده دارای بیشتر خشک ماده دارای
 به نیاز بدون اولیه کننده تجزیه

 سازی کمپوست
 ستکمپو به نیاز با ثانویه کننده تجزیه
 سازی

 بیشتر فروش و بازار کمتر فروش و بازار
 کمتر نور به نیاز بیشتر نور به نیاز

 
 تجهیزات و وسایل و سالن ،بازدید چنین هم و فیلم و عکس طریق از هنرآموز

آنها  از و دهد نشان هنرجویان به را خوراکی های قارچ پرورش برای نیاز مورد
 . کنند گفتگو و بحث آن مورد در تا بخواهد
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 ذیل شرح به را مطالبی قارچ پرورش های سالن خصوص در تواند می هنرآموز
 . دهد توضیح

 :خوب سالن یك های ویژگی

 دانب قارچ پرورش برای ما که شرایطی کلیه بایست می خوب پرورش سالن یک
 نور و تهویه ،رطوبت ،دما شامل محیطی شرایط این. سازد فراهم را داریم نیاز
 . دارند قارچ پرورش و تولید در مهمی نقش که. باشندمی
 :تهویه و رطوبت ،دما

 معموال قارچ پرورش های سالن در مناسب نور و تهویه ،رطوبت کردن فراهم
 چقار پرورش و تولید برای اصوال. باشد می سالن مطلوب دمای تامین از ترراحت
 ،داریم احتیاج گراد سانتی درجه 27 تا07 بین دمایی گستره به ای دکمه و صدفی

 و سوخت خدادادی منابع به توجه با ،ایران در ما کشور در که است حالی در این
 ردک خنک و آورد پایین را سالن دمای باید عمدتا ،خشک و گرم تقریبا هوای و آب
 خنک از تر راحت زمستان در سالن کردن گرم واقع در ،نمود گرم راآنها  اینکه تا

 حیطیم شرایط نمودن فراهم در اصلی مسئله بنابراین. است تابستان در آن کردن
 طوری باید سالن. است سالن سرمای تامین ویژه به سالن دمای تامین ،مناسب
 آنها ساعت چند تا و حداقل به را رطوبت و گرما و انرژی رفت هدر که شود ساخته

 . نماید حفظ را
 پالستیکی های سازه از موارد برخی در و بتونی های سازه از قارچ پرورش برای

 ایکمهد قارچ پرورش و تولید برای بتونی های سالن از اغلب که کنند می استفاده
 اه سازه از یک هر. شود می استفاده صدفی قارچ برای پالستیکی های سازه از و

 . شود می داده توضیح ادامه در که است معایبی و محاسن دارای
 از تر نکخ تابستان در بتونی سالن ،بتونی سالن با پالستیکی سالن مقایسه در

 تا هرظ در مخصوصا زمستان در پالستیکی سالن اما باشد می پالستیکی سالن
 در رقتع مشکل با کمتر بتونی سالن ریال رطوبت لحاظ از. شود می تر گرم حدی
 اب راحتی به باال از پالستیکی سالن که چرا است مواجه آب بخار میعان و سقف
 النس به انتقال باعث دما نوسان کمترین و است ارتباط در بیرون گرمای و سرما

 خاطر هب پالستیکی سالن نیز تهویه لحاظ از. گردد می میعان یا تبخیر تبع به و
 دارای ،هوا خروج و ورود به بودن پذیر نفوذ زیادی حد تا و ها فرج و خلل داشتن
 . بود خواهد تری سخت شرایط کنترل

 :پالستیکی های سالن ساخت و طراحی

 ایه هزینه به توجه با و صنعتی سطح در صدفی قارچ پرورش و تولید برای امروزه
. دآورن می روی پالستیکی سالن احداث به معموال بتونی سالن احداث سنگین

 استآنها  بودن ساخت سریع و ارزان پالستیکی های سازه مزیت
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 قابل فلزی کمان بصورت فلزی اسکلت شامل الیه چهار از معموال ها سالن این
 ،باال در (مختلف های رنگ به پالستیکی گونی نوعی) تارپالین الیه یک ،جابجایی

 و توری الیه یک ،متر میلی 21 یا 01 ،5 قطرهای به (پذیر انعطاف) فوم الیه یک
 . شود می تشکیل ای گلخانه عرق ضد پالستیک الیه یک

 بعضا که چرا شود می توصیه ایران سرد شهرهای در معموال ها سالن این ساخت
 وذنف علیرغم طرفی از ،است مشکل بسیار تابستان در ها سالن این کردن خنک
 النس دمای زیادی حد تا که کند می ایجاد ای گلخانه اثر نوعی نور به بودن ناپذیر

 عرضی و طولی بندی شیب با سیمانی سالن کف است بهتر. دهد می افزایش را
 موزاییک بعدی اولویت. شود هدایت بیرون طرف به سالن از راحتی به آب تا باشد

 . است آسفالت پایان در و
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 :بتونی های سالن ساخت و طراحی

 هاستفاد ایدکمه قارچ پرورش و تولید برای عمدتا بتونی های سالن از استفاده
 تیکیپالس هایسازه از بیشتر بسیار غالبا ها سالن گونه این ساخت هزینه. شودمی

 . است
 تا آن فاصله ،سازی کمپوست واحد محل بایست می تولیدی واحد طراحی در

 قرار محل ،ها انبار اندازه و تعداد ،ها سالن ابعاد و اندازه ،ها تونل محل ،ها سالن
 و بندی قفسه چیدمان و اندازه ،ها فن محل ،باال راهروی در سازها رطوبت گرفتن

 تولیدی واحد ساختن برای همچنین. نمود کامل توجه بندی قفسه بین راهروهای
 وجهت نیز...  و رسانی سوخت و رسانی آب ،رسانی برق سیستم های نقشه به باید
 دهابع تا شود بندی شیب طرف یک به تولیدی واحد زمین کل است بهتر. شود

 . نشویم مشکل دچار فاضالب و پساب سیستم ساخت در
 :ها سالن ساخت

 است بهتر. شود توجه غالب باد وزش جهت به است بهتر ها سالن طراحی در
 ادب بیشترین طبیعی حالت در تا باشد باد وزش جهت در ها سالن اصلی راهروی

 مرکزی یانهااست در خصوصا ایران در مواقع اکثر در. شود وزیده اصلی راهروی در
 اصلی راهروی است الزم بنابراین ،وزد می قبله سمت از که است بادی ،غالب باد
 های سالن ساخت برای سازی زیر و فونداسیون یک اجرای. باشد باد جهت در

 . است ضروری بتونی و پالستیکی
 :سالن اندازه
 معموال. نمود رعایت را استاندارد اندازه باید قارچ پرورش ها سالن ساخت برای
 در ارتفاع متر 5 و عرض متر 6 و طول متر 07 ابعاد با مواقع اکثر در را ها سالن
 مربع متر 021 تا 91 بین اصوال آل ایده و استاندارد سالن اندازه. گیرند می نظر
 21 تا 05 از سالن طول ولی متر( 6) ثابت سالن عرض حالت این در. باشد می
 ،دباش بزرگتر مشخصی حد از سالن اندازه که صورتی در. است متغیر مربع متر

 چینی قارچ زمان ضمنا. پذیرد می صورت سختی به آن نمودن گرم و سرد غالبا
 سالن رطوبت چینی قارچ زمان طول در چون و کشد می درازا به سالن در نیز

 یم مجبور بیشتری ساعات برای بنابراین ،است معمول حد از تر پایین معموال
 یرپذ توجیه اصال موضوع این که داریم نگه دور مطلوب شرایط از را سالن شویم
 و متر 5/6 تا 6 بین آن عرض ،متر 21 تا 07 بین سالن هر طول معموال. نیست
 توان می واقع در ابعاد این با. گیرند می نظر در متر 5 تا 5/4 بین نیز را آن ارتفاع

 . نمود اجرا را بندی قفسه طراحی ترین مناسب و هوا گردش بهترین
 :سالن کف بندی شیب

 که شود بندی شیب نحوی به سالن کف است الزم سالن ساخت و طراحی در
 کی معموال منظور این برای. شود خارج سالن از راحتی به آب تمام ،شستشو موقع
 هک نمایند می ایجاد نحوی به را طولی شیب یک و سالن وسط به عرضی شیب
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 شیب نوع دو دارای سالن هر بنابراین. گردد خارج سالن وسط در جویی از آب تمام
 :باشد می زیر شرح به که است

 . سالن انتهایی در یا خارجی محوطه طرف به طولی شیب - 0
 . شود می ختم آب جوی یک به سالن وسط در که عرضی شیب - 2

 :سالن درهای
 در یکی که باشد می متر 3/0 * 3/2 یا 2/0 * 2/2 ابعاد به در دو دارای سالن هر

 به انتهایی در یا کمپوست خروج مخصوص در یکی و جلویی در یا راهرو از ورودی
 اترجیح و گالس فایبر یا آلومینیوم جنس از معموال درها. است بیرون محوطه طرف

 و باز قابل و ای دریچه صورت به در از قسمتی است بهتر. باشند می جداره دو
 در ردنک بسته و باز بدون را سالن داخل بتوانیم لزوم موقع در تا باشد شدن بسته

 . کنیم مشاهده
 :سالن هوای خروج و ورود های دریچه

 که باشد می هوا گردش دریچه دو یا یک و هوا ورودی دریچه یک دارای سالن هر
 سمتی در هوا گردش و ورود های دریچه. گیرد می قرار باالتر هوا ورودی دریچه

 این. باشند داشته ارتباط هاسالن وسط راهروی به که شوندمی نصب سالن از
 سالن وارد هوا ،ورودی دریچه محل از که بوده هواساز دستگاه نصب محل هادریچه

 . آیدمی در گردش به یا خارج سالن از هوا ،خروجی دریچه دو یا یک محل از و
 توانمی هوا گردش دریچه دو و هوا ورود دریچه یک نصب جای به موارد برخی در
 الزم همچنین. نمود استفاده گردش برای دریچه یک و ورود برای دریچه یک از

 همراه به فن دو نصب برای دریچه دو هم سالن انتهای در روبرویی ضلع در است
. گرفت نظر در هوا فشار یا اضافی هوای خروج برای (دمپر) ای کرکره دریچه دو

 . دارند کاربرد نیز صدفی قارچ پرورش های سالن مورد در موارد این
 :سالن دیوارهای جنس
 و سقف در. است سیمان و آجر یا ساخته پیش بتون از سالن های دیواره جنس
 بتونی های بلوك از است بهتر (ها سالن دور تا دور های )دیواره جانبی های دیواره

 مکک سالن نمودن عایق به بهتری نحو به تا کرده استفاده بیشتر مقطع باسطح
 باشدنمیآنها  روی زیادی فشار که هاسالن وسطی هایدیواره ساخت برای لذا ،شود

 هاستفاد کمتر مقطع سطح با آجرهایی از است بهتر ،دارند قرار ساختمان وسط در و
 . شود
 اب تا کرد استفاده سفید سیمان از توان می سقف و ها دیواره کاری سیمان برای

 . باشیم داشته سالن در بیشتری روشنایی کمتر المپ تعداد کردن روشن
 معموال ،ها دستگاه زیاد استهالك و (گاز و برق) انرژی باالی مصرف علت به امروزه
 مواد از دیوار جدار دو بین فاصله در و سازند می جداره دو را کناری های دیواره
 ینههز این کار ابتدای در چند هر. نمایند می استفاده (یونولیت مثل) حرارتی عایق
 . شد خواهد جبران دراز سالیان طول در ولی ،است زیاد بسیار
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 :راهرو
 رد معموال. باشد می زنی بذر و کشت سالن و تونل با ها سالن اتصال محل راهرو

 ،است الزامی وسط در راهرو یک وجود ،ها سالن زوج تعداد ساخت برای ،طراحی
 متر 5/3 حداقل راهرو عرض. گیرند قرار راهرو طرف دو در ها سالن که نحوی به
 موزاییک آن کف و کاشی آن دیواره جنس غالبا و بوده متر 5/4 تا 4 معموال و

 عرض( و )عمق متر سانتی 21*21 ابعاد به آب جوی یک راهرو وسط. باشدمی
 باید آب جوی عمق. باشد می راهرو انتهای تا ،آب جوی این طول. شود می تعبیه

 به آب راهرو شستشوی صورت در تا باشد فرار شیب یک دارای راهرو طول در
 دارای متری 5/2 ارتفاع در راهرو این همچنین. شود خارج آن انتهای از راحتی

 سقف تا آن ارتفاع و متر 5 راهرو ارتفاع. است دوپوش اصل در یا کاذب سقف یک
 . باشد می متر 5 دوم سقف تا و متر 5/2 اول

 :پوش( )دو باال راهروی
. است ساز رطوبت و ساز هوا های دستگاه مانند تجهیزاتی نصب محل باال راهروی

 رفط دو در فرعی باد وزش مسیر سرتاسر است بهتر باال راهروی هوای تامین برای
 هوای تامین و دهی هوا به نوعی به تا شود تعبیه هایی پنجره هم روبروی ،راهرو

 ینهمچن. باشند فیلتر و توری دارای است بهتر ها پنجره. نماید کمک باال راهروی
 تامین را باال راهروی هوای ،مرکزی ساز هوا دستگاه یک از استفاده با توان می

 عمل دمنده جت یا کولر بصورت یا ساز هوا است بهتر صورت این در که نمود
 راهرو طرف دو در بزرگ فن دو از توان می باال راهرو در دیگر حالت در. نماید

. دنمو استفاده ،دهد انجام را مکیدن کار دیگری و دمیدن کار یکی که بصورتی
 . شود اندیشه تدابیری باال راهروی روشنایی تامین به نسبت است الزم
 :باال راهروی کردن سرد و گرم

 است الزم ،شود می تامین باال راهروی از ها سالن به ورودی هوای اینکه دلیل به
 آزاد هوای ،سال گرم یا سرد فصول در تا شود سرد یا گرم زیادی حد تا هوا این
 ،دنگرد سالن وارد یکباره به دما همان با شود می راهرو وارد ساز رطوبت توسط که
 گرم برای و سرد هوای کمپرسور از معموال ،باال راهروی کردن خنک برای لذا

 گرمتر خیلی مناطق در البته. شود می استفاده ساز گرما دستگاه از آن نمودن
 های دستگاه به ورودی آب کردن سرد برای کن سرد آب دستگاه از استفاده
 . است الزامی ساز رطوبت

 :فاضالب
 دهش خارج آب که است دلیل این به قارچ تولید مزرعه در فاضالب از استفاده لزوم

 سبب است ممکن زمان طول در ،زنی بذر و کشت سالن و ها تونل ،ها سالن از
 به ها سالن تمام آب خروجی است بهتر. شود ها سالن اطراف در آلودگی ایجاد
 پساب است الزم همچنین شود، ساخته متر یک عمق با و بیرون محوطه طرف
 . شود هدایت اصلی کانال به هم زنی بذر و کشت سالن و ها تونل
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 به نسال انتهای به مانده متر یک تا شور کف و فاضالب پساب سیستم ها سالن در
 در که بوده متر سانتی 21*05 ابعادش که است سالن وسط در جوی یک شکل
 متر سانتی 31*31*21 ابعاد به حوضچه یک در سالن انتهای به مانده متر یک

 شود می هدایت فاضالب قسمت به زمین زیر از و شده جمع طول( ،عرض ،)عمق
 یم انتقال اصلی حوضچه طرف به آب تند شیب با اصلی کانال در را پساب تمام و

 هحوضچ طرف به و تصفیه بزرگ ذرات از کلی صورت به توان می را پساب این. دهد
 نزدیک فاضالب اصلی حوضچه است بهتر ترجیحا. نمود هدایت فاضالب اصلی
 ازیس کمپوست در دوباره پساب این از بتوان تا شود ساخته سازی کمپوست محل

 . نمود استفاده
 :ها قفسه ساخت و طراحی

 بندی قفسه ،مورد ترین مهم سالن تجهیز برای ادامه در ،سالن ساخت از پس
 دنش چیده برای ها کمپوست ترتیب و نظم ،بندی قفسه با. باشد می سالن کردن

 از. است تر راحت سالن در شستشو همچنین ،گیرد می صورت بهتر سالن در
 قفسه عملیات ،گیرد می صورت نیز تری مناسب دهی رطوبت و دهی هوا طرفی
 سختی با باال طبقات در کار غالبا و است بر زمان آن ساخت و گران معموال بندی

 چیدن حتی و آبیاری ،چینی قارچ ،دهی خاك واقع در. است همراه بیشتری
 سرکشی و نظارت مجموع در. گیرد می انجام سختی به باال طبقات در ها کمپوست

 . است پایین طبقات از کمتر اغلب ،باال طبقات در
 فزایشا برابر چند تا سالن از استفاده مورد فضای نوعی به سالن هر در بندیقفسه با

 رسدنمی نظربه منطقی شدهساخته فضای مکعب متر 511 با سالن یک در. یابدمی
 . شود استفاده هاکمپوست چیدن برای سالن کف محوطه از فقط که
 . نمود توجه نکاتی به بایست می ها قفسه ساخت و طراحی در

 ،انکارگر آمد و رفت در خللی ،بیشتر فضای ایجاد ضمن بایست می بندی قفسه
 املک استحکام باید بندی قفسه ،ننماید ایجاد کارها دیگر و برداشت ،کردن کار

 بتونی هایسال در معموال. باشد داشته را شده تعیین کمپوست وزن تحمل برای
 کشت) پالستیکی هایسالن در و بندیقفسه ردیف دو از (ایدکمه قارچ کشت)

 . شودمی استفاده بندیقفسه ردیفسه از (صدفی قارچ
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 ارزشیابی شايستگی تعیین محل پرورش قارچ خوراکی
 

 شرح کار:
  راه اندازی سیستم گرمایش و سرمایش – 2مشاهده تصویر یک سالن – 0
 نصب حسگرهای دمایی و رطوبتی-4 -سازراه اندازی دستگاه رطوبت  - 3

 استاندارد عملکرد: 
هنر جوپس از کسب شایستگی در این واحد یاد گیری باید بتواند براساس استاندارد سالن تولید را انتخاب 

 . نماید
 شاخص ها : 

 سرمایه موجود و تامین اعتبار آتیمحاسبه هزینه نهاده ها نسبت به  -انتخاب سالن با مساحت کافی -0
نصب حسگرهای -4راه اندازی دستگاه رطوبت ساز  -3راه اندازی سیستم های گرمایش و سرمایش -2

 دمایی و رطوبتی

 شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

متر مربع با کف سیمانی یا موزاییک و دیواره سیمانی یا  011اجاره یا خرید سالن با مساحت حداقل 
سالن به تجهیزات سیستم های گرمایشی، سرمایشی، رطوبت ساز با کنترل  -کاشی با نورگیری کم 

فاده تاتوماتیک توسط حسگرها و احداث طبقات با سه طبقه اسکلت بندی فلزی برای ایجاد بستر و اس
 بهینه از فضای کار
 معیار شایستگی: 

 نمره هنرجو 3حداقل نمره قبولی از  مرحله کار ردیف

0 
بررسی امکانات و نهاده های تولید در 

 منطقه
0 

 

  0 بازدید سالن پرورش  2
  2 بررسی سیستم کنترلی سالن پرورش 3
  2 راه اندازی و آماده سازی سالن 4

ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی شایستگی های غیرفنی، 

  و نگرش:

مالی   مدیریت-مدیریت زمان -تفکر انتقادی -تصمیم گیری 
 تجزیه و تحلیل موقعیت: اطالعات -درستکاری -

 -جهات زیست محیطی: استفاده بهینه از امکانات طبیعی
 جمع آوری ضایعات -جلوگیری از آلوده شدن محیط

2  

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

 



 

 45 

  :2 يادگیری واحد

 قارچ بستری مواد تهیه
  :اهداف

 . دهد تشخیص را قارچ پرورش ربست در استفاده مورد مناسب مصرفی مواد

 . نماید تشریح را زیست محیط پاکسازی در قارچ کمپوست تهیه نقش

 انتخاب (معدنی ،شیمیایی ،)آلی منشآ نظر از را کمپوست تهیه برای الزم مواد
 . نماید

 . نماید تشریح را ای دکمه قارچ رویش بستر تولید اولیه مواد خصوصیات

 . نماید انتخاب را قارچ بستر های هیدرات کربو کننده تامین مصرفی مواد

 . نماید انتخاب را قارچ بستر نیتروژن کننده تامین مکمل مواد

 . دهد شرح شیمیایی خصوصیات نظر از را گاوی و مرغی کود تفاوت

 . کند استفاده مرغی کود ترین مناسب از قارچ بستر تهیه برای

 . دهد تشخیص را گوشتی و تخمگذار مرغ کود بین موجود های تفاوت
 . کند استفاده گچ از کمپوست تهیه در

 انجام مقدار ترین بامناسب و زمان ترین مناسب در را کمپوست به گچ افزودن
 . دهد

 مخلوط یکدیگر با راآنها  سپس و تعیین را کمپوست تن یک تهیه برای اولیه مواد
 . نماید

 :جویان هنر نیاز مورد قبلی های دانسته

 است الزم قارچ بستری مواد تهیه یادگیری واحد یا کار شروع از قبل هنرجویان
 . باشند داشته را زیر اطالعات

  قارچ مختلف های اندام شناخت - 0
 ها قارچ نمو و رشد چگونگی شناخت - 2
 کشاورزی های پسماند شناخت - 3
 اوره ،گچ سنگ ،قند چغندر مالس ،مرغی کود ،غالت کلش و کاه با شناخت - 4
 غذایی های لممک و
 معدنی و شیمیایی و آلی مواد تفاوت - 5
 مناسب کیفییت با وکلش کاه های ویژگی شناخت - 6
  ریاضی محاسبات - 7
  (...  و کود ،)کلش مواد خشک وزن و تازه وزن تفاوت - 8

 :کلیدی های واژه
 کنسانتره- ارگانیسم میکرو-مالس -آلی مواد-استریل بذر- کمپوست
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 پروتئین -خام فیبر -هضم قابل انرژی -ثانویه های کننده تجزیه -کلسیم دو سولفات
 سلولز و ینلیگن -میلیون در قسمت -هضمی ضریب صد در -خام پروتئین -حقیقی

 مادر یا تخمگذار های نیمچه -سلولز همی و
 

 محتوا: خالصه
 خوراکی قارچ پرورش و تولید درس در قارچ بستری مواد تهیه یادگیری واحد در

 قارچ کشت بستر اولیه مواد های ویژگی خصوص در مطالبی ،ای دکمه و صدفی
 مرغ کود انواع ،غیره و قند چغندر مالس ،گچ سنگ ،کلش و کاه جمله از ای دکمه

 دکو و گوشتی جوجه بستر کود ترکیبات های تفاوت و مرغی کود خصوصیات و
 مکمل ،مرغ کود مغذی مواد ترکیب دهنده تغییر عوامل ،قفس در تخمگذار مرغ
 غیره و آن از استفاده زمان و مقدار و سازی کمپوست در گچ نقش ،غذایی های

 . است آمده مطالبی

 :مصرفی مواد
 اوره -گچ سنگ -قند چغندر مالس -مرغی کود -غالت کلش و کاه -آب

 (...  و نیترات موآمونی ،سولفاتم وآمونی ،نیتراتکلسیم ) غذایی های مکمل

 :تجهیزات و ابزار

 مواد تهیه یادگیری واحد یا کار این برای نیاز مورد های ماشین و تجهیزات و ابزار
 :باشد می ذیل جدول شرح به قارچ بستری

 

 ردیف
 و تجهیزات و ابزار نام

 ها ماشین
 فنی مشخصات

 برای تعداد
 هنرجو 05

 05 2 نمره زنگ ضد استیل بیل 0
 05 چرخ دارای و فلزی فرغون 2
 05 الستیکی چکمه 3
 0 اسب 75 - فرگوسن 285 تراکتور 4

 :آموزشی بسته اجزای

 مفیل ،هنرجو کتاب ،هنرآموز کتاب ،درسی کتاب شامل گیری یاد واحد یا کار این
 :باشد می ذیل شرح به عکس ،آموزشی افزار نرم ،آموزشی

 :فیلم
 چغندر مالس تهیه طرز -2 کمپوست تهیه برای کلش و کاه مناسب هایویژگی -0

 و کمپوست تهیه برای مناسب مرغی هایکود انواع ظاهری خصوصیات -3 قند
 غذایی هایمکمل ،اوره ،گچ سنگ ظاهری خصوصیات -4 مرغی هایکود تفاوت

 کارخانجات در کمپوست تهیه نحوه - 6 دستی صورت به کمپوست تهیه نحوه - 5
 صنعتی صورت به
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 :افزار نرم
 ،اوره ،گچ سنگ ،قند چغندر مالس ،مرغی کودهای ،کلش و کاه ظاهری شکل - 0

 تهیه نحوه - 3 دستی صورت به کمپوست تهیه نحوه -2 غذایی های مکمل
 صنعتی صورت به کارخانجات در کمپوست

 :عکس
 کمپوست تهیه - 2 کمپوست تهیه برای کیفیت دارای و مناسب مصرفی مواد - 0
 ماشینی صورت به کمپوست تهیه - 3 دستی صورت به

 :فنی غیر و فنی های شایستگی آموزش فرایند
 شروع مهربان و بخشنده خداوند نام و یاد با را درس کالس ابتدا هنرآموزان - 0

 . نمایند
 بیشتر مشارکت همچنین و ترغیب و انگیزه ایجاد و کردن آماده برای - 2

 :شامل مختلف های روش با توانند می هنرآموزان ،آموزش امر در هنرجویان
 کمپوست تهیه برای الزم مواد تهیه از فیلمی نمایش - الف
 . کمپوست تهیه کارخانجات در هنرآموز اتفاق به حضورهنرجویان - ب
 بستر تهیه در متداول مصرفی مواد از هایی پوستر یا ها عکس دادن نشان - ج

 . قارچ
 :مانند سئواالتی طرح - د

 ؟چیست اشتغال ایجاد و زیست محیط پاکسازی در قارچ تولید نقش

 ؟گیرد می قرار استفاده مورد قارچ پرورش برای بستری مواد تهیه در موادی چه

 ؟شود می استفاده...  و مرغی کود و غالت کلش از قارچ تولید برای چرا

 ؟شود نمی استفاده کمپوست تهیه در گاوی کود از چرا

 ؟داد پرورش خاك در گیاهان مانند را قارچ توان نمی چرا

 مانند: مشکالتی و مسایل طرح - ه
 اشتغال ایجاد و زیست محیط پاکسازی در نقشی چه قارچ تولید دانید می آیا

 ؟دارد

 ؟شود می چه نشود تولید کشور در قارچ اگر

 ؟دارد کشاورزی های پسماند از استفاده در تاثیری چه قارچ تولید

 و نماید جلب بیشتر آموزش موضوع به را هنرجویان توجه که دیگری روش هر یا
 ریگی یاد نتیجه در و کند آماده بیشتر مشارکت و گفتگو و بحث برای راآنها 

 . نمائید آغاز ،گیرد صورت بیشتری
 در تا بخواهید گروه ازهر و نمایید تقسیم گروه چند به را هنرجویان سپس - 3

 نتایج هکلی سپس و نمایند گفتگو و بحث قارچ نیاز مورد بستری اد مو و قارچ مورد
 را ادمو ترین مناسب بخواهید هنرجویان از و. بنویسید درس کالس تابلوی روی را

 . نمایند انتخاب
 کیفییت با و مناسب های ویژگی مورد در که بخواهید هنرجویان از گروه هر از - 4

 . کنند تدبر قارچ بستر تهیه در استفاده قابل مصرفی مواد
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 تربس تهیه در استفاده قابل مصرفی مواد کیفییت با و مناسب های ویژگی - 5
 در بخواهید دهنده پیشنهاد گروه هر واز بنویسید کالس تابلوی روی در را قارچ
 روی راآنها  و داده انجام را مطالب بندی جمع پایان در و دهند توضیحآنها  مورد

 . بنویسید درس کالس تابلوی
 تهیه و مواد کردن مخلوط نحوه خصوص در بخواهید گروه هر هنرجویان از - 6

 ابلویت روی در را نتایج و کنند گفتگو و بحث دستی رتوص به قارچ پرورش بستر
 . بنویسید کالس

 انجام دستی صورت به را مواد کردن مخلوط بخواهید گروه هر جویان هنر از - 7
 . دهند

 :ها توصیه و پیشنهادی های فعالیت

 بستر تهیه نحوه ،کارخانجات از بازدید چنین هم و فیلم و عکس طریق از هنرآموز
 بحث کمپوست تولید مورد در تا بخواهدآنها  از و دهد نشان هنرجویان به را قارچ

 . کنند گفتگو و

 . نماید تشریح را قارچ بستر در پوسیده کلش از استفاده مضرات هنرآموز

 های مکمل ،قند چغندر مالس ،گچ سنگ از استفاده اثرات و محسنات از هنرآموز
 . دهد ارائه مطالبی...  و غذایی

 مطالب بر عالوه نیز را زیر مطالب تواند می هنرجویان تربیش فهم برای هنرآموز
 :دهد آموزش هنرجویان به درسی کتاب

 :قارچ کمپوست مصرفی مواد
 و میسلیوم رشد جهت مغذی ماده و محیط یک ایجاد ،کمپوست تولید از هدف

 رحش به اساسی پایه دو دارای کمپوست. است قارچ تولید برای آن مواد از استفاده
 :است ذیل

 :کربنی پایه - 0
 خشک های ساقه همان که گردد می تامین کلش طریق از کمپوست کربنی پایه

 . است برداشت از پس گندم
 میسلیوم رشد جهت را کمپوست کربنی منبع گندم های ساقه در موجود کربن

 . دارد وجود کلش سلولزی ساختار در اصل در کربن این. دهد می تشکیل
 :ازتی پایه - 2

 یا ازتی منبع مهمترین را آن توان می که است مرغی کود ،کمپوست ازتی پایه
 . برد نام کمپوست تولید در پروتئینی

 زتیا منبع بهترین مرغ کود امروزه ولی شد می استفاده نیز اسب کود از گذشته در
 . است
 ،سلولزی مواد ،کشاورزی در خاك بجای ،قارچ کشت برای استفاده مورد بستر
 وسیعی طیف در شاید که. باشد می غیره و لیگنینی و سلولزی لیگنو ،سلولزی همی

 هب توجه با مواقع بعضی ،بستر این که. داد پرورش را قارچ انواع بتوان مواد این از
 شکل و کاه در برنج و جو ،گندم فراوان کشت یعنی ،ایران کشاورزی موجود شرایط
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 استفاده مورد مواد دیگر از. باشد می موجود اره خاك حتی ،غیره و برنج ،جو ،گندم
 بقایای مانند کشاورزی های تفاله انواع به توان می قارچ پرورش و کشت برای

 انندم آرد های کارخانه دیگر پسماندهای و نیشکر ،ذرت ،قهوه ،کتان ،پنبه کشت
 های مرغ النه جامد های تفاله و پسماند حتی و ارزن و برنج و جو و گندم سبوس
 . نمود اشاره غیره و خانگی

 کلش همراه به اسب کود از تولیدی واحدهای ،قارچ پرورش صنعت ابتدای در
 با ریجتد به اما ،کردند می استفاده کمپوست تهیه برای اولیه مواد عنوان به گندم

 زندگی نشد ماشینی و بیشتر اولیه ماده به نیاز و طرف یک از صنعت این گسترش
 و منابع از استفاده به گرایش باعث ،نیاز احساس ،داری اسب های واحد کاهش و

 رغیم کود و غالت کلش به توان می که شد سازی کمپوست برای جدید اولیه مواد
 نیاز مختلفی عوامل به ،حیات ادامه برای زنده موجود هر کلی بطور. نمود اشاره
 :است زیر موارد شامل که دارد

 (Water) آب =0
 توان می راحتی به بنابراین دهد می تشکیل آب را قارچ وزن درصد 91 از بیش

 از نیز قارچ نیاز مورد آب درصد 81. برد کمپوست ساختار در آب اهمیت به پی
 پوستکم رطوبتی باالنس بنابراین ،شود می تامین کمپوست در موجود آب طریق

 کمپوست در شیمیایی انفعاالت و فعل شروع مقدمه آب. است مهم العاده فوق
 شدن پوسیده به مربوط های واکنش مرغ کود و کلش شدن خیس بدون و است

 . شد نخواهد شروع
. باشد می امالح و قند چغندر مالس ،اوره کود ،مرغی کود کردن حل آب وظیفه

 بستر عنوان به کلش در مواد این نفوذ سبب ،خود در مواد این کردن حل با آب
 شده ایجاد حرارت یکنواخت پخش باعث همچنین آب. شود می قارچ رشد اصلی

 در که زا گرما هایواکنش اثر در شده ایجاد حرارت. شود می سازی کمپوست در
 لشک شدن نرم باعث آب. آیندمی وجود به شود می ایجاد تخمیری هایفعالیت اثر
 و اهمیکروارگانیسم فعالیت شروع باعث همچنین آب. شودمی آن تخمیر شروع و

 در موجود آب از را خود نیاز مورد آب قارچ. گردد می کمپوست در ها باکتری
 می بدست هوا در آب معلق ذرات یا ،آب بخار ،رطوبت صورت به پرورش بستر
 غیرمسقیم و مستقیم طور به قارچ آبی نیاز درصد 91 تا 71 متوسط طور به. آورد

 2 به نیاز قارچ گرم کیلو هر تولید ،تجربه اساس بر. گردد می تامین کمپوست از
 صد در 67 زنی بذر هنگام در کمپوست رطوبت اینکه به مشروط دارد آب لیتر
 . باشد

 ( Wheat Straw) گندم کلش - 2
 و سیمکل ،فسفر مثل نیاز مورد مواد سایر و کربن تامین اصلی منبع گندم کلش

 ،مگند کلش. دارد بعهده نیز را آب نگهداری وظیفه گندم کلش. است پتاسیم
 و نموده فراهم غذایی( مواد) پذیر تجزیه یا سخت های کربوهیدرات با کمپوستی

 . کند می اصالح را غذایی بستر بافت یا ترکیب
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 تکمپوس تهیه هنگام در بنابراین ،است درصد یک از کمتر کلش نیتروژن مقدار
 انمیز ،شده پیشنهاد نظرات براساس. کرد استفاده کمکی نیتروژن از بایستی
 بر (سازی کمپوست از قبل یعنی) انباشتن مرحله در کمپوست نیتروژن مطلوب
 های مزرعه در گندم کلش. باشد درصد 7/0 الی 5/0 بایستی خشک وزن اساس
 سرما است گیاهی گندم. شود می محسوب مصرفی مواد مهمترین از قارچ تولید

 به بسته البته. شود می کشت اسفند تا مهر های ماه از ما کشور در که دوست
 برداشت مهر تا خرداد های ماه در غیره و منطقه هوای و آب ،رشد دوره طول
 ،نماید گندم کردن درو به اقدام ارتفاعی چه از کمباین اینکه به توجه با. شودمی

 که ،بماند باقی زمین روی کلش تن 5 تا 2 حدود زمین هکتار هر از است ممکن
 دلیتو صنعت و داری گوسفند ،ها گاوداری مصرف به بندی بسته و برداشت از پس
 . رسد می قارچ

 :کلش نگهداری شرایط
 و آلودگی از جلوگیری جهت و مزرعه یک در زیاد مقدار به کلش نگهداری برای
 کی ساخت ،بتونی کف بر عالوه. است ضروری بتونی مکان یک ساخت ،آن فساد
 آتش خطر از جلوگیری جهت. است الزم کلش بهتر چه هر نگهداری جهت سوله

 کلش سوله است بهتر. است ضروری قوی فشار با آب شیلنگ یک وجود سوزی
 .نمود استفاده قوی فن یک از توان می کار این برای. باشد پایین رطوبت دارای
 میکروبی فساد از جلوگیری باعث نحوی به پایین رطوبت با سوله
 . گردد می کلش

 (Rice Straw) برنج کلش - 3
 در ار برنج گیاه. شود می برده بکار صدفی قارچ تولید در عمده بطور برنج کلش

 .کنند می برداشت آبان تا مرداد های ماه در و کارند می تیر تا اردیبهشت های ماه
 رگردانب بار چند یا دو با باید برداشت از پس. است ارزانتر معموال برنج کلش قیمت
 . نمود خشک کامال آنرا کلش
 :گندم و برنج کلش های تفاوت
 تر کخش ،تر خشبی گندم کلش. باشد می گندم کلش از تر نرم برنج کلش اصوال

 شکل از زودتر هم آن پوسیدن و بیشتر برنج کلش آب جذب. است اشتعال قابل و
 هب متمایل کمی زردرنگ برنج کلش ولی ،زرد گندم کلش. گیرد می صورت گندم
 کهآنجایی از. است برنج کلش از تر گران گندم کلش قیمت نظر از. باشد می سبز

 ،وسدپمی دیرتر و کندمی جذب کمتری آب و است ترخشبی و ترسفت گندم کلش
 زا استفاده. کند می جلوگیری قارچ بستر در فشردگی از زیادی حد تا بنابراین

 به ندمگ کلش از استفاده و شود می بستر فشردگی سبب ،تنهایی به برنج کلش
 مپوستک تهیه برای. شود می بستر پفکی حالت و فشردگی عدم سبب نیز تنهایی

 ود این مخلوط. کرد استفاده برنج کلش یا گندم کلش از توان می صدفی قارچ
 . آورد می فراهم را بهتری عملکرد کلش
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 (Gypsum) گچ سنگ - 4
 PH ظحف جهت نیز دیگری مواد از کمپوست تولید در ازتی و کربنی پایه بر عالوه

 سنگ) یمکس سولفاتآنها  از یکی گرددکه می استفاده کمپوست فیزیکی ساختار و
 . باشد می (گچ

 مپوستک بافت ،گچ سنگ. است گوگرد و کلسیم تامین منبع حدودی تا گچ سنگ
 گسن. بدهد دست از را خود چسبندگی کمپوست شود می باعث و نموده اصالح را

. شود آورده پایین زیادی حد تا کمپوست PH که شود می باعث همچنین گچ
 Buffer)) بافر یک تشکیل سبب سازی کمپوست طول در PH کاهش با گچ سنگ

 در دشو می باعث که گویند می موادی به تامپون یا بافر. گردد می کشت طول در
. بماند ثابت آن هیدروژن یون غلظت و PH ،محلول به قلیا و اسید شدن اضافه اثر

 باعث قراردادی صورت به سازی کمپوست در یک فاز در گچ سنگ کردن اضافه
 یا مکلسی یون زیاد انباشتگی. شود می اگزاالت آمدن پایین و سولفات افزایش
 زا بعد مرحله در گچ سنگ. گردد می محصول کاهش به منجر دیگر های کاتیون

 تشکیل (H2C2O4) اگزالیک اسید و کند می عمل بافر یک عنوان به دهی خاك
 رمولف با آبدار سولفات یا گچ سنگ. کند می خنثی را میسلیوم رشد اثر در شده

CaSo4، 2H2o است تهیه و دسترسی قابل بزرگ های فروشی مصالح یا معادن در .
 خاك و کمپوست اسیدیته تعدیل گچ سنگ وظیفه. است نپخته گچ آن دیگر نام

 و تکمپوس بافت کیفیت افزایش باعث همچنین گچ سنگ. باشد می پوششی
 زیاد مقادیر با گچ سنگ بودن مخلوط دلیل به معموال. شود می پوششی خاك

 قرار استفاده مورد سپس و کرده سرند آنرا ابتدا است الزم ،سنگ قلوه و سنگریزه
 :شود می اضافه کمپوست به زیر دالیل به گچ سنگ. دهیم

 ساختار بهبود در تواند می است ای دانه ساختار دارای چون گچ سنگ = الف
 وثرم کمپوست مناسب تهویه نتیجه در و کمپوست ساختار شدن باز و فیزیکی

 ذیریپ تخلخل واقع در و کند می جلوگیری گریسی حالت ایجاد از گچ سنگ. باشد
 . دهد می افزایش را کمپوست

 . Na، P، Mg، K مانند عناصری و مواد از ناشی اثرات کردن خنثی = ب
 .ندکمی جذب نیز را اضافه آب و برد می باال کمپوست در را آب جذب قابلیت = ج
 . میسلیوم نیاز مورد کلسیم تامین = د
 کمپوست PH کاهش باعث که چرا کمپوست ساخت مراحل طول در PH تنظیم = ه

 یلهوس به شودکه می الکتیک اسید شدن خنثی موجب زیرا شود می 2 و 0 فاز در
 . است شده ایجاد رشد اثر در میسلیوم

 2 و 0 فاز طول در رطوبت تنظیم و حفظ = و
 (Peat) پیت - 5

 شبی قدمتی که است قدیمی مرغزارهای ریشه و سبک خاك مخلوط اصل در پیت
 کی تشکیل ،لومی های خاك و خزه بافت در گسترش با که دارند سال بیست از

 ای دکمه قارچ پرورش و تولید در که پیت خاك. دهد می سبک اسفنجی بافت
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 های ریشه با بودن مخلوط واسطه به که است خاکی گیرد می قرار استفاده مورد
 هب پیت خاك مصرف. است شده سبک و اسفنجی نوعی به مرغ گسترده و افشان
 . دگرد می مرغزارها رفتن بین از و طبیعی های اکوسیستم تخریب باعث زمان مرور
 هوازی بی شرایط تحت حدودی تا ماس پیت مرگ اثر در که است آلی ماده پیت

 آب جذب دارای باشد گرفته قرار هوا معرض در زیاد که پیتی. شود می تشکیل
 و روغنی ،سنگینی موجب پوششی خاك در زیاد سیاه پیت وجود. است کمتری

 کسب و اسفنجی بافت دارای ای قهوه پیت اما. گردد می پوششی خاك چسبندگی
 ایگسترده مرغزارهای و قدیمی هایتاالب که شهرها از بسیاری در شاید. باشد می

 سازمان و گردد می محسوب قانونی غیر عمل یک نوعی به پیت از استفاده ،دارند
 در موضوع این علت. دارد حساسیت مسئله این به نسبت شدیدا زیست محیط
 به مرغزارها کال و پیت. است جانوری و گیاهی های اکوسیستم گسترش و حفظ
 جاری از زیادی حد تا و کنند می جلوگیری خاك بادی و آبی فرسایش از شدت
 . آورند می عمل به ممانعت ها سیالب شدن

 بر روز هر ،قارچ پرورش مزارع در پیت انواع افزون روز مصرف خاطر به متاسفانه
 تحقیقاتی غربی کشورهای در اینک سبب همین به ،گردد می افزوده آن مصرف

 هب پیت تولید یا پیت جایگزین ماده یک تولید برای هایی راه کردن پیدا برای
 . است انجام حال در مصنوعی صورت
 :پیت نگهداری شرایط
 ورشیدخ مسقیم نور تابش از تا بوده مسقف و بتونی بایست می پیت نگهداری محل

 دخر به نسبت پیت تخلیه از پس است بهتر. باشد امان در برف و باران بارش و
 موجود آب زدن یخ اثر در زمستان در بسا چه ،نمود اقدام وقت اسرع در آن کردن

 . شود مواجه مشکل با آن خردکردن ،پیت در
 (Chicken manure) مرغی کود - 6

 حرارت ایجاد و معدنی مواد تامین منبع حدی تا و نیتروژن تامین منبع مرغی کود
 اصوال. است نیتروژن درصد 4 الی 5/3 حاوی مرغی کود. باشد می کمپوست در

 نا این. است همراه بیشتری های خالصی نا با گوشتی های مرغدای مرغی کود
 می روزنامه حتی و مقوا و کاغذ خرده ،چوب خرده ،اره خاك شامل ها خالصی

 کود. شود می پخش سالن کف در سالن به جوجه ورود اول روزهای در که باشد
 قطعات به ،خردکن دستگاه باآنها  درشت های تکه و شود سرند باید حتما مرغی
 دکو از است بهتر سازی کمپوست برای. شضود خرد متر سانتی (5/1) نیم از کمتر
 . گردد استفاده گوشتی مرغ تولید های واحد از حاصل مرغی

 با ابتدا کار این. کنندمی خرد کامال را مرغی کود سازیکمپوست برای معموال
 . ردگیمی صورت کنخرد دستگاه با مرغی کود تردرشت قطعات برای و کردن سرند

 مرغی: کود نگهداری شرایط
 ات بوده مسقف امکان صورت در و بتونی بایست می نیز مرغی کود نگهداری محل

 شتاب است بدیهی. باشد امان در برف و باران بارش و آفتاب نور مستقیم تابش از
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 دست از باعث آن از بعد و است الزم مرغی کود شدن خشک زمان تا خورشید نور
 رد باید مرغی کود نگهداری محل. شود می آفتاب نور تجزیه اثر در آن مواد رفتن

. دباش ها سالن از فاصله بیشترین در و سازی کمپوست محل از نقطه دورترین
 کشیدن نم اصطالحا و شدن خیس از نیز مرغی کود نگهداری محل بودن بتونی

 کردن خشک به نسبت مرغی کود بودن خیس صورت در. کند می جلوگیری آن
 اقدام بتونی محوطه یک در و آفتاب نور زیر ،آزاد هوای در کردن رو و زیر با آن

 . شود
 قند چغندر مالس - 7

 ردمو مواد سایر و قند و نیتروژن تامین سریع منبع حدودی تا قند چغندر مالس
 سپس و رقیق آب با آنرا باید مالس حد از بیش غلظت علت به. است کمپوست نیاز

 . کرد استفاده
 اوره کود - 8

  کمپوست در حرارت ایجاد حدودی تا و نیتروژن تامین سریع منبع اوره کود
 وردم عادی صورت به معموال نیز را پتاس و فسفات سوپر کود و اوره کود. باشدمی

 . دهند می قرار استفاده
 ها مغذی ریز - 9

 ارچق بستر سازی نیغ در نیز غیره و آهن ،مس ،روی ،منگنز مانند هایی مغذی ریز
 . شوند می استفاده ای دکمه و صدفی

 :1پژوهش

 طقهمن در قارچ کنندگان تولید ،میدانی بررسی با تا بخواهد هنرجویان از هنرآموز
 راآنها  مشکالت و مسائل ،کمپوست ساخت نحوه بررسی منض و شناسایی را

 . دهند ارائه درس کالس در را مربوطه گزارش و بندیجمع
 :2 پژوهش

 در قارچ مصرف و عالقه میزان ،میدانی بررسی با تا بخواهد هنرجویان از هنرآموز
  .نمایند تحویل هنرآموز به را نتایج و تعیین را خود زندگی یا آموزشی منطقه
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  ای:مرحله ارزشیابی
 مرحله ای ارزشیابی لیست چكه نمون
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 تهیه مواد بستری قارچارزشیابی شايستگی 
 شرح کار:

با نسبت های معین و انبار کردن به میزان یک تن آنها  تهیه کردن مواد بستری شامل خرید اجزا و اختالط -0 
 در یک روز کاری

کار، مالس از کارخانه قند، کود مرغی از مرغداری، سولفات کلسیم از معدن یا مصالح تهیه کلش از گندم  -2
 فروش

 انجام کار در شرایط متغیر آب و هوایی با سرعت کار میزان موردنیاز از خرید تا انبار کردن -3

 استاندارد عملکرد: 
 آماده سازی یک تن مواد بستری برای یک روز کاری

 

 ابزار و تجهیزات:شرایط انجام کار و 

 فراهم بودن کلش گندم با ظاهر مطلوب 
 فراهم بودن سنگ گچ -فراهم بودن کود مرغی -
 فراهم بودن مالس چغندر و اوره -
 -امیونک -بیل -لودر -تجهیزات آزمایشگاهی -بیل -چهارشاخ -بارکش -کیسه -بیلر -ریسمان -انبار و سیلو  -

 كلیفترا -جک پالت -چرخک -تانکر -بشکه
 معیار شایستگی: 

 نمره هنرجو 3حداقل نمره قبولی از  مرحله کار ردیف
  0 خریداری کاه و کلش گندم 0
  2 خریداری کود مرغی  2
  2 خریداری سنگ گچ یا سولفات کلسیم 3
  2 خریداری مالس چغندر و اوره 4
  0 نگهداری در انبار مواد خریداری شده 4

ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی شایستگی های غیرفنی، 

  و نگرش:

مالی   مدیریت-مدیریت زمان -تفکر انتقادی -تصمیم گیری 
 تجزیه و تحلیل موقعیت: اطالعات -درستکاری -

 -جهات زیست محیطی: استفاده بهینه از امکانات طبیعی
 جمع آوری ضایعات -جلوگیری از آلوده شدن محیط

2  

 * میانگین نمرات
 . می باشد 2میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی،  * حداقل
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 :3 يادگیری واحد

 خوراکی قارچ بستر ايجاد 
  :اهداف

 . کند استفاده مناسب مواد از کمپوست تهیه در

 . نماید تامین را سازی کمپوست محل های ویژگی

 قالب و هوادهی ،کردن توده ،خیساندن شامل سازی کمپوست مختلف مراحل
 . دهد انجام را گیری

 . نماید تامین را کمپوست کردن پاستوریزه سالن های ویژگی

 . دهد انجام را کمپوست پاستوریزاسیون

 . کند غنی غذایی ها مکمل از استفاده با را قارچ کشت بستر

 . کند تهیه کمپوست گرم کیلو 51 حداقل

 . کند تشریح را خوب کمپوست های ویژگی

 
 :جویان هنر نیاز مورد قبلی های دانسته

 تاس الزم خوراکی قارچ بستر ایجاد یادگیری واحد یا کار شروع از قبل هنرجویان
 . باشند داشته را زیر اطالعات

 . کمپوست تهیه برای نیاز مورد مصرفی مواد - 0
 . سازی کمپوست در نیاز مورد مصرفی مواد خصوصیات - 2
 کمپوست تهیه برای نیاز مورد مصرفی مواد انواع - 3
 . کمپوست تهیه در مصرفی مواد نقش - 4

 :کلیدی های واژه
  ساپروفیتی قدرت -قلیلیی واکنش -پاتوژن - اولیه کننده تجزیه- رو گند قارچ

 هوازی تخمیر ترموفیلی های باکتری -مزوفیلی های باکتری -ها ت اسپیگو -بونکر
 سیرکوالسیون  -شیمیایی غیر و شیمیایی تخمیر -هوازی بی و

 محتوا: خالصه
 یخوراک قارچ پرورش و تولید درس در خوراکی قارچ بستر ایجاد یادگیری واحد در

 یمصرف مواد کمپوست تهیه اهداف و دلیل خصوص در مطالبی ،ای دکمه و صدفی
 سازی کمپوست مراحل ،سازی کمپوست محل های ویژگی ،کمپوست تهیه در
 های ویژگی ،(...  و گیری قالب و هوادهی ،کردن توده ،کردن مخلوط ،خیساندن)

 با تکش بستر سازی غنی ،کمپوست کردن پاستوریزه ،کردن پاستوریزه سالن
 غیره و خوب کمپوست های ویژگی و کمپوست ،غذایی های مکمل از استفاده
 . است آمده مطالبی

 :مصرفی مواد
 مالس -4 گاوی ،اسبی ،مرغی کود -3 برنج سبوس ،گندم کلش و کاه -2 آب -0

 زنده( )گچ گچ سنگ -5 قند چغندر



 دوم   فصل 

 44 

 و نیترات موآمونی ،سولفاتم وآمونی ،نیتراتکلسیم ) غذایی هایمکمل -7 اوره -6
 های کود- 8 (جو و گندم سبوس ،جو شده خشک هایدانه ،ها دانه )آرد (...

 ساقه ،نیشکر تفاله) سلولزی های مانده پس- 9 کمپوست تهیه برای شیمیایی
 موادبرای -02 وزنه یا سنگین جسم -00 گونی -01 وغیره غالت کلش و کاه ،ذرت
 ،ونجهی آرد ،زیتون کنجاله ،سویا کنجاله ،یونجه پودر ،دانه پنبه کنجاله) سازی غنی

 (...  و سدیم نیترات
 :تجهیزات و ر ابزا

 تربس ایجاد یادگیری واحد یا کار این برای نیاز مورد های ماشین و تجهیزات و بزارا
 :باشد می ذیل جدول شرح به خوراکی قارچ

 

 ردیف
 و تجهیزات و ابزار نام

 ها ماشین
 برای تعداد

 هنرجو 14
 ردیف

 و تجهیزات و ابزار نام
 ها ماشین

 برای تعداد
 هنرجو 14

 2 سنج رطوبت 8 05 بیل 0
 0 دمپر 9 05 فرغون 2

 0 کن خرد علوفه 01 05 چکمه 3

 5 شاخ چهار 00 0 تراکتور 4

 0  دیگ 02 0 )هوادهی( ده هوا دستگاه 5

 0  گاز اجاق 03 0 زن قالب دستگاه 6

 2  گاز کپسول 04 2 دماسنج 7
 

 :آموزشی بسته اجزای

 مفیل ،هنرجو کتاب ،هنرآموز کتاب ،درسی کتاب شامل گیری یاد واحد یا کار این
 :باشد می ذیل شرح به عکس ،آموزشی افزار نرم ،آموزشی

 :فیلم
 هایویژگی و خصوصیات -2 کمپوست تهیه تجهیزات و وسایل و هادستگاه -0

  کمپوست زنی قالب -4 کمپوست تهیه مختلف لمراح -3 کمپوست تهیه محل
 در کمپوست تهیه نحوه -6 تونلی سازی کمپوست سیستم در هوادهی -5

 صنعتی صورت به کارخانجات
 :افزار نرم 
  تکمپوس تهیه مختلف مراحل -  کمپوست تهیه تجهیزات و وسایل و ها دستگاه - 
 کمپوست زنی قالب تجهیزات و وسایل و ها دستگاه -

 :عکس
 تکمپوس تهیه مختلف مراحل - کمپوست تهیه تجهیزات و وسایل و ها دستگاه- 0
 کمپوست زنی قالب تجهیزات و وسایل و ها دستگاه -3
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 :فنی غیر و فنی های شایستگی آموزش فرایند
 مهربان و بخشنده خداوند نام و یاد با را درس کالس ابتدا ارجمند هنرآموزان - 0

 . نمایند شروع
 ویانهنرج بیشتر مشارکت همچنین و ترغیب و انگیزه ایجاد و کردن آماده برای -2
 :شامل مختلف های روش با توانند می هنرآموزان ،آموزش امر در

 خوراکی قارچ بستر ایجاد از فیلمی نمایش - الف
 . کمپوست تهیه کارخانجات در هنرآموز اتفاق به حضورهنرجویان - ب
 . نیزقالب و سازیکمپوست مختلف لمراح از هاییپوستر یا هاعکس دادن نشان -ج
 :مانند سئواالتی طرح - د

 ؟خوراکی قارچ پرورش در مناسب بستر ایجاد نقش

 ؟کرد تهیه مناسب بستر خوراکی های قارچ پرورش برای باید راچ

 ؟کرد پاستوریزه را قارچ پرورش بستر باید چرا

 یابد؟ می افزایش قارچ تولید عملکرد ،بستری چه در

 ؟باشد عایق کامال باید کمپوست پاستوریزاسیون سالن دلیل کدام به

 مانند: مشکالتی و مسایل طرح - ه
 دبوجو مشکالتی و مسائل چه نشود ایجاد قارچ پرورش برای مناسب بستر اگر
 ؟آیدمی

 ؟ندکمی ایجاد خوراکی قارچ تولید در را خساراتی چه کمپوست دنرنک پاستوریزه

 یجادا قارچ پرورش در اتفاقی چه ،نگیرد صورت قارچ بستر در تخمیر عملیات اگر
 شد؟ خواهد

 و نماید جلب بیشتر آموزش موضوع به را هنرجویان توجه که دیگری روش هر یا
 ریگی یاد نتیجه در و کند آماده بیشتر مشارکت و گفتگو و بحث برای راآنها 

 . نمائید آغاز ،گیرد صورت بیشتری
 در تا بخواهید گروه هر از و نمایید تقسیم گروه چند به را هنرجویان سپس -3

 سپس و نمایند گفتگو و بحث خوراکی قارچ پرورش برای مناسب بستر ایجاد مورد
  بخواهید هنرجویان از و بنویسید درس کالس تابلوی روی را نتایج کلیه

 . نمایند انتخاب را نتایج ترینمناسب
 مناسب کمپوست های ویژگی مورد در که بخواهید هنرجویان از گروه هر از - 4

 . کنند تدبر قارچ پرورش برای
 تابلوی روی در را خوراکی قارچ پرورش برای کمپوست مناسب های ویژگی - 5

 و ددهن توضیحآنها  مورد در بخواهید دهنده پیشنهاد گروه هر واز بنویسید کالس
 درس کالس تابلوی روی راآنها  و داده انجام را مطالب بندی جمع پایان در

 . بنویسید
 رتوص به کمپوست تهیه نحوه خصوص در بخواهید گروه هر هنرجویان از - 6

 . نویسیدب کالس تابلوی روی در را نتایج و کنند گفتگو و بحث صنعتی و دستی
 . ددهن انجام دستی صورت به را کمپوست تهیه بخواهید گروه هر جویان هنر از - 7
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 :ها توصیه و پیشنهادی های فعالیت

 تولید نحوه کارخانجات از بازدید چنین هم و فیلم و عکس طریق از هنرآموز
 کمپوست تولید مورد در تا بخواهدآنها  از و دهد نشان هنرجویان به را کمپوست

 . کنند گفتگو و بحث

 را خوراکی های قارچ پرورش در مناسب نا کمپوست از استفاده مضرات هنرآموز
 . نماید تشریح

 لبمطا بر عالوه نیز را زیر مطالب تواند می هنرجویان بیشتر فهم برای هنرآموز
 :دهد آموزش هنرجویان به درسی کتاب

 :غذایی مواد دریافت نظر از ها قارچ بندی تقسیم
 ،خود های آنزیم از استفاده با ها قارچ این = (Prototrophe) اولیه کننده تجزیه - 0

 دستهب شده کمپوست مناسب بستر از را خود نیاز مورد غذای مستقیم بطور
 . صدفی قارچ مانند ،آورندمی
 هاآنزیم برخی فقدان علت به ها قارچ این = (Euxotrophe) ثانویه کننده تجزیه - 2

 نیاز و دهبو اولیه های کننده تجزیه فعالیت به وابسته و باشند مستقل توانند نمی
 . ای دکمه قارچ مثل ،دارند کمپوست به

 صدفی: قارچ تولید برای سازی کمپوست
 :آورد بعمل را زیر اقدامات باید صدفی قارچ تولید برای کمپوست تهیه برای

 :ها کلش کردن خرد - 0
 باعث ها اندازه این. باشد متر سانتی 01 تا 5 بین باید کلش قطعات ترین مناسب
 ،اویمس درشرایط. شود می کمپوست در میسلیوم بهتر رشد و تماس سطح افزایش
 خرد .است بزرگتر اندازه با کلش در آن میزان از کمتر ،ریز خیلی کلش در عملکرد

 به ریز خیلی کلش از استفاده و بستر در استفاده مورد مواد زیاد خیلی کردن
 میسلیوم حالت این در که چرا ،اندازد می تاخیر به را دهی محصول زمان مراتب
 وانید ریشه بستر در تری طوالنی زمان در بستر حد از بیش فشردکی علت به قارچ
 . کند می

 دلخواه مورد اندازه تا را کلش های ساقه است قادر کلش کن خرد های دستگاه
 انهروز ها دستگاه اینگونه با تواند می کارگر هر. کند خرد متر سانتی 01 تا 5 بین

 کار فاز سه برق با ها دستگاه اینگونه. کند خرد را ها کلش گرم کیلو 511 تا
 مقدار زا بیشتر که بود مراقب باید ها دستگاه اینگونه با کردن کار برای. کنندمی

 رد کلش کردن گیر باعث زیرا ،نشود ریخته دستگاه داخل در کلش ،شده تعیین
 سوزاندن مانند خطراتی که شود می دستگاه های پره چرخش عدم و دستگاه

 . باشد داشته همراه به تواند می را دستگاه موتور
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 :ها کلش کردن گونی - 2

. دشو ریخته پالستیکی گونی در راآنها  است بهتر ،ها کلش کردن خرد از پس
 پس هم و بوده حجیم هم که زیرا ،نیستند مناسب کار این برای کنفی های گونی

 و مانده خیس زیادی زمان مدت تا ضمن در. شوند می سنگین آب در ورود از
 های گونی وزن است بهتر براین بنا ،دهند می افزایش را بیماری ایجاد احتمال
 . کند تجاوز گرم کیلو 3 از نباید کلش حاوی
 اندنجوش ،آبکشی ،خیساندن مراحل در که است این گونی در کلش ریختن مزیت

 می کار سرعت و آسانی باعث زیادی حد تا ،جوش دیگ ازآنها  کردن خارج و
 . گردد

 سجن از ،مانند توری جعبه یک و جرثقیل یک توسط ،تر مجهز تولید واحدهای در
 سرانجام و دوم حوض در آبکشی ،اول حوض در کلش خیساندن ،گالوانیزه آهن

 جوش دیگ از کلش ،جوشاندن از پس و گیرد می انجام جوش دیگ در جوشاندن
 سرعت حالت این در است بدیهی. شود می خالی کشت میز روی و آمده بیرون
 . گیرد انجام دست با کارها این که است زمانی از بیشتر خیلی ها کار انجام

   
 
 :خیساندن - 3

 کلش. خیسانیم می ساعت 8 تا 6 و داده قرار آب در را کلش حاوی های گونی
 در بیشتری مدت به را گندم کلش است بهتر ولی خیسد می زودتر معموال برنج
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 بنومیل مانند کش قارچ یک حوضچه آب به توان می حالت این در. خیساند آب
(Benomyl) حاوی های گونی وقتی. نمود اضافه هزار در 1 / 5 نسبت به کاپتان یا 

 زیر کامال تا کرد مهار راآنها  نحوی به است الزم ،دهیم می قرار حوض در را کلش
 . آمد خواهد آب روی به ،آب از کمتر جرمی وزن با کلش که چرا ،گیرند قرار آب

 

    
 

 :آبکشی - 4
 هحوضچ بهآنها  انتقال با است الزم ،کلش حاوی های گونی خیساندن مرحله از پس

 آبکشی آب جریان با را کلش حاوی های گونی دقیقه 05 مدت به ،دیگر وان یا
 کامال باید آبکشی آب جریان از حاصل آب. شود خارج کامال آن کثیف آب تا نمود
 . باشد تمیز

 تری مطلوب شرایط باشد تمیزتر کلش از شده خارج آب مقدار چه هر است بدیهی
 . کند می فراهم میسلیوم رشد برای را

 
 
 :پاستوریزاسیون - 5

 کردن خنک و ساعت یک حدود مدت به کلش جوشاندن شامل پاستوریزاسیون
 ،یزیاد حدود تا توان می پاستوریزاسیون با. باشد می استریل کامال محیط در آن

 و قارچی و باکتریایی ،ویروسی های آلودگی وجود از محیط کردن عاری به نسبت
 در جوشاندن ساعت نیم و یک تا یک واقع در. نمود حاصل اطمینان ها پاتوژن کال

 هاگ ویژه به و ها آلودگی رفتن بین از باعث سانتیگراد درجه 95 از باالتر دمای
 . شود می مزاحم های قارچ
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 :جوشاندن - 6
 . جوشاند را کلش حاوی هایگونی باید اکنون
 کردن خارج و جوشاندن عمل راحتی واقع در کلش کردن گونی هایعلت از یکی

 نقطه به را آب دمای ابتدا جوشاندن برای. باشدمی جوش آب از کلش هایکیسه
 ،دیگ کنار از ،کامل احتیاط نهایت در سپس. رساتیممی (Boiling Point) جوش
 هم نقطه به رسیدن و دقیقه چند گذشت از پس و انداخته آن درون را ها چونی
 دیگ آب شدن سرد باعث حدودی تا کلش هایگونی انداختن که چرا) دمایی

 در دقیقه 71 تا 51 مدت به کلش دهیم می اجازه دمایی هم زمان از ،(شودمی
 از پس ساعت یک حدود در. بجوشد دیگ در سانتیگراد درجه 95 از بیش دمای

 مدت حالت این در) کنیم می کلش های گونی کردن خالی به شروع ،جوشیدن
 راآنها  و (باشد می دقیقه 01 حدود دیگ از کلش های گونی کردن خارج زمان
 درجه 25 تا 22 بهآنها  دمای تا کنیم می خالی کشت سالن در هوادهی میز روی

 . برسد درصد 71 حدود به ثقلی آب خروج از پس همآنها  رطوبت و گرادسانتی
 

    
 

بعضی از تولید کنندگان قارچ صدفی، کار خیساندن گونی های کلش را در دیگ   کتهن
این نحو که گونی ها را در دیگ جوش گذاشته و مشعل جوش انجام می دهند، به 

دیگ جوش را روشن می کنند که در این حالت حدود سه تا چهار ساعت آب به 
جوش می آید که این زمان را به عنوان ساعت خیساندن در نظر می گیرند و بعد 

در این حالت کار آبکش، در واقع . هم یک ساعت کار جوشاندن را ادامه می دهند
 . صورت نمی پذیرد

بهتر است بدانیم با این کار، تقریبا اکثر امالح قلیایی مثل منیزیم، منگنز، کلسیم، 
همچنین اوره یعنی منبع تامین نیتروژن برای میسلیوم قارچ، محلول و شسته می 
شوند و شدیدا محیط را اسیدی می نمایند که در این صورت قارچ های پست اسید 

، ورتیسیلیوم و غیره، شدیدا در رقابت با میسلیوم قارچ دوست مثل پنی سیلیوم
خوراکی برتری پیدا کرده و علیرغم ذهنیت پاستوریزاسیون خوب، بعدها با مشکل 

 . آلودگی مواجه می شوند
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لیتر آب  5هر کیلو گرم کلش برای رسیدن به نقطه اشباع، احتیاج به جذب حدود   نکته
کیلو گرم از کلش گندم پر شده است در  3تقریبا  بنابراین گونی کلش که. دارد

درصد به وزن حدود  71کیلو گرم وزن دارد، ولی در رطوبت  08حالت اشباع حدود 
کیلو گرم از کلش پر شده  3در واقع با یک گونی که حدود . کیلو گرم می رسد 04

این درصد حدود چهارده کیلو گرم ماده تر خواهیم داشت، بنابر 71است در رطوبت 
قادر خواهیم بود پس از طی مراحل خیساندن، جوشاندن و هوادهی، تعداد دو عدد 

کیلو گرمی دارای  7کمپوست تقریبا هفت کیلو گرمی تهیه کنیم، پس هر کمپوست 
 . درصد رطوبت دارد 71لیتر آب می باشد که حدود  5/5کیلوگرم ماده خشک و  5/0
 

 

 

 :کلش نمودن خنك و دهی هوا

 در را کلش دمای بایست می سریعا ،جوش دیگ از ها گونی کردن خارج موقع از
 دماسنج از توان می حالت این در. رساند سانتیگراد درجه 25 تا 22 به دهی هوا میز

 اه گونی کردن خالی از پس. نمود استفاده کلش دمای به بردن پی برای ای میله
 و ثقلی آب شدن خارج و نظر مورد حد به آن دمای رساندن و دهی هوا میز روی

 این در نمود زنی مایه به اقدام بایست می درصد 71 حدود به رطوبت رساندن
 . است 5/6 حدود کمپوست مطلوب PH زمان

   

 

 :ای دکمه قارچ تولید برای سازی کمپوست

 طمخلو و ترکیب یا و مرکب یعنی لغت در کمپوست کلمه = سازی کمپوست - 0
 بستر دهنده تشکیل اجزای کردن مخلوط اصل در سازی کمپوست. چیز چند

 خاصی زمانبندی و فرمول طبق بر که باشد می ای دکمه قارچ رشد برای ،مناسب
 یغذا ساختن آماده یعنی سازی کمپوست ،ساده بسیار بیان به. گیرد می صورت

 . قارچ رشد برای نیاز مورد
 یهای میکروارگانیسم رشد برای مناسب بستر یک ایجاد ،سازی کمپوست از هدف
 رشد برای مزاحمتی آنکه بدون ،کنند می کمک ای دکمه قارچ رشد به که است
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 با دهکنن رقابت موجودات که باشد شرایطی دارای باید بستر این. نماید ایجاد آن
 مناسبی رمقادی بتواند باید بستر این. کنند رشد آن روی بر راحتی به نتوانند ،قارچ

 ساختمان داشتن با طرفی از. آورد فراهم را قارچ نیاز مورد غذایی مواد و آب از
 . کند فراهم نیز را قارچ میسلیوم رشد برای بتواند مناسب فیزیکی

 قبل ینکها یعنی ثانویه کننده تجزیه. است ثانویه کننده تجزیه یک ای دکمه قارچ
 المث) خام ای زمینه ماده یا کمپوست در بتواند ای دکمه قارچ میسلیوم آنکه از

 هب را خام مواد این دیگر های قارچ و ها باکتری است الزم ،کند رشد گندم( کلش
 نوانع به کمپوست تا نماید تبدیل ای دکمه قارچ میسلیوم برای جذب قابل مواد
 این به مجموع در. گیرد قرار ای دکمه قارچ میسلیوم اختیار در کشت بستر

 می رارق قارچ میسلیوم اختیار در کشت بستر عنوان به که شده تجزیه ترکیبات
 . شود می گفته کمپوست ،گیرد
 ولوژیکیبی های فعالیت افزایش به نیاز و است میکروبی فرآیندی کمپوست تهیه

 ورط به گیاهی های بافت که طوری به ،دارد کود و کاه توده تمامی در شده کنترل
 . گیرد قرار خاص باکتریایی و قارچی های آنزیم تاثیر تحت کامل
 در موجود معدنی امالح و ها پروتئین ،ها کربوهیدرات از و است ساپروفیت قارچ

 و استفاده ،اند درآمده قارچ برای جذب قابل شکل به که مرده موجودات بقایای
 . کند می تامین را خود نیاز مورد مواد

 از گرم 221 ،قرچ گرم کیلو یک پرورش برای آمده عمل به برآوردهای حسب بر
 قارچ رشد برای گرم 91 حدود مقدار این از که است نیاز مورد بستر خشک ماده

 مراحل در فعالیت آوردن وجود به و تامین جهت گرم 031 و گردد می مصرف
 . گیرد می قرار استفاده مورد تولید فرآیند مختلف
 :سازی کمپوست اهداف

 گرم کیلو 611 تا 551 چگالی مثال مناسب ظاهری مخصوص وزن به رسیدن - 0
  مکعب متر بر
 . دهند می قرار قارچ اختیار در را غذایی عناصر که گیاهی مواد اصالح - 2
 به دبتوان که میکروبی جمعیت یک ایجاد و مناسب زیستی توده یک تولید - 3

 . کند عمل ای دکمه قارچ میسلیوم غذایی منابع عنوان
 ایه ارگانیسم از بیش را ای دکمه قارچ میسلیوم که انتخاب قابلیت افزایش - 4

 . کند تحریک رقیب
 کمپوست رطوبتی محتوای افزایش - 5
 کردن فعال و شدن آمونیاکی از جلوگیری و آلی فرم به معدنی نیتروژن تبدیل - 6

  سازی آمونیاك فرآیند
 :کمپوست ساختار یا بندی فرمول

 ار نشده پاستوریزه کمپوست یا سازی کمپوست محل در شده آماده کمپوست
 یگرید اسامی با ،نشده پاستوریزه کمپوست اصطالح. نامند می یک فاز کمپوست

 در دهش پاستوریزه کمپوست. شود می نامیده نیز غیره و کود ،توده ،تل قبیل از
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 همای که کمپوستی به بعد مراحل در. شود می نامیده دو فاز کمپوست نیز تونل
 به و سه فاز کمپوست را کرده رشد آن در ای دکمه قارچ میسلیوم و شده زنی

 پایان در. شود می گفته چهار فاز کمپوست باشد شده دهی خاك که کمپوستی
 پنج فاز کمپوست را باشد می قارچ تولید آماده و شده هوادهی که کمپوستی

 . نامندمی
 :سازی کمپوست مهم نکات

  کلش رنگ. باشد نخورده باران و نپوسیده ،تازه ،سالم گندم کلش است الزم
 را دان شده سیاه یا تیره سبز که کلش از هایی تکه. باشد طالئی زرد بایستمی

 . داد قرار استفاده مورد نباید

 خودداری شده شده خرد هایکلش خریداری از ،گندم کلش تهیه در است بهتر
 سریع رفتن دست از باعث و پوسد می زودتر شده خرد کلش است بدیهی. کنیم
 با حالت این در که. گردد می بستر تراکم باعث همچنین ،گردد می غذایی مواد

 کمپوست در موجود هوای کاهش سبب ،بیشتر زمان مدت به رطوبت جذب
 . دهد می افزایش را هوازی بی تخمیر و گردیده

 . نمود خرد را گندم کلش نباید وجه هیچ به سازی کمپوست برای

 خرد دستگاه با هم آنرا بزرگتر قطعات و نمود سرند حتما را مرغی کود است الزم
 و مقوا های خرده حتما باید کردن سرند در. داد قرار استفاده مورد سپس و کرد

 حل و آن مناسب شدن خرد عدم مرغیباعث کود بودن خیس. شوند جدا روزنامه
 این در ،شوند می ساز مشکل شدیدا که گردد می کمپوست توده در آن نشدن
 روزب خصوصا ،کمپوست آلودگی باعث و نشده پاستوریزه تونل در کمپوست حالت

 . شود می ها کنه

 زآنا را متر سانتی نیم از بزرگتر ذرات و نمود سرند بایست می حتما را کچ سنگ
 به چهارم و سوم برگدان دو در را گچ سنگ مشخص مقدار است بهتر. نمود جدا
 . نماییم اضافه تل

 ایجاد باعث سازی کمپوست در استفاده مورد مواد نمودن مصرف کمتر یا اضافه
 . شود می اشکال

 تجمع باعث کردن برگردان دیر. گردد می اشکال بروز باعث بیشتر یا کمتر برگردان
 یا کردن برگردان زود. شود می مواد سوختن و بستر در زیاد حرارت ایجاد و گازها
 نبی از برای حرارت تجمع عدم و کمپوست شدن خرد باعث برگردان بیشتر تعداد
 . گردد می ها بیماری و آفات رفتن

 :پاستوریزاسیون
 مشخص زمان در تونل به ورود از پس کمپوست که است ای مرحله پاستوریزاسیون

 مانند آفاتی رفتن بین از باعث ،حرارت از معینی درجات اعمال با و محدود و
 قارچی های کپک انواع مثل هایی بیماری و ها کنه ،ها نماتد ،انها الرو و حشرات

 . گردد می باکتریایی و ویروسی های بیماری و
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. است یشیمیائ های واکنش از بیشتر بیولوژیکی های واکنش ،پاستوریزاسیون در
 :یابیم دست زیر اهداف به تونل در پاستوریزاسیون طی در است الزم

 از مشخصی درجات اعمال توسط ها بیماری و آفات از کمپوست کردن عاری - 0
 دما
 خروج طریق از یا و آمونیوم به آن تبدیل و تثبیت طریق از آمونیاك حذف - 2

 . (کردن شیرین) آمونیاك گاز
 ماد یکباره کاهش از پس که هایی باکتری نمو و رشد برای شرایط کردن مهیا - 3
 . شوند می قارچ میسلیوم غذای و میرند می تونل در
 . تونل در هدف سه این نیاز مورد رطوبت و هوا ،دما تامین - 4

 درجه 41 دمای تا را تونل ،تونل به کمپوست ورود از قبل زمستان در است بهتر
 بدنه ارک این با واقع در. کنیم قطع را حرارت منبع سپس ،نمائیم گرم سانتیگراد

 تانتابس در ولی گیرد می انجام زمستان در معموال عمل این. ایم کرده گرم را تونل
 سیارب شود می تونل وارد که کمپوستی رطوبت معموال. باشد نمی آن به احتیاجی

 . است زیاد
 دنرسی اصصالحا یا و تونل در کمپوست پاستوریزاسیون عملیات پایان از پس

 مدهی می کاهش را دما سرعت به آخر روز در ،کمپوست شدن شیرین یا کمپوست
 تونل دمای ،دما تنزل سانتیگراد درجه 3 با ساعت هر در و ساعت 8 عرض در مثال

 هوای گردش دریچه بستن با آخر روز در. رسانیم می سانتیگراد درجه 25 به را
 . رسیم می منظور این به بخار ورودی بستن و آزاد
 مشخص ساعات و ها دوره از یک هر در دما افزایش و کاهش که نمود دقت باید
 دوره طول در نباید. شود می کمپوست رفتن بین از و خرابی باعث شده

 این به که ای دریچه از توان می لذا ،کرد بسته و باز را تونل در پاستوریزاسیون
 . نمود برداری نمونه به اقدام ،شده ساخته منظور
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  ای:مرحله ارزشیابی
 مرحله ای ارزشیابی لیست چكه نمون
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 يجاد بسترقارچ خوراکی:ارزشیابی شايستگیا
 

 شرح کار:
 ایجاد قالب های کمپوست از نسبت بندی و اختالط مواد اولیه تا فرآوری -0
 هوادهی و قالب زدن در فضای باز یا مسقف بدون دیوار ان -2

333332 

 استاندارد عملکرد: 
 متر مربع بستر قارچ برای یک روز کاری 011بسترسازی 

 

 شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

اختالط، هوادهی و برگردون توده کمپوست و قالب زنی کمپوست و عملیات پاستوریزه  -توزین مواد تهیه شده  -
 کردن قالبهای کمپوست و سالن 

 هوادهی و قالب زدن در فضای باز یا مسقف بدون دیوار -
 -فتراكلی -پالت -دستگاه قالب زنی -قالب -تراکتور -بیل بکهو -فرغون -چرخک -سبد -کیسه -ترازو -باسکول -

 هواساز -دستگاه حرارتی -دیگ بخار -دستکش
 معیار شایستگی: 

 نمره هنرجو 3حداقل نمره قبولی از  مرحله کار ردیف
  0 توزین مواد مصرفی برای تهیه کمپوست 0
  0 اختالط مواد مصرفی  2
  2 هوا دادن و برگردان توده کمپوست 3
  2 قالب زنی کمپوست 4
های آماده سازی کمپوست و پر کردن سالن 4

 پاستوریزه
2 

 

  2 پاستوریزاسیون و بهینه سازی کمپوست 4
توجهات زیست محیطی و شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، 

  نگرش:

 ایمنی : فردی

 نگرش : صداقت

 آلوده نکردن محیط -توجهات زیست محیطی : جمع آوری ضایعات

مستند  -مدیریت زمان -شایستگی های غیر فنی : آموزش دیگران

 مدیریت مالی -سازی

2  

 * میانگین نمرات
 . می باشد 2* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 
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  :4 يادگیری واحد

 رانی میسلیوم و کوبی مايه
 :اهداف

 شرح را خوراکی های قارچ تکثیر نحوه -2. دهد شرح را قارچ اسپور تولید نحوه -0
 . کند تهیه را قارچ اسپور - 4. کند تهیه اسپان برای را الزم مواد - 3. دهد

 را آزمایشگاهی غذایی کشت محیط - 6. کند آوری جمع را قارچ اسپورهای -5
 بیشتر توسعه برای را غالت دانه- 7. کند آماده میسلیوم تولید و اسپور برای

 نظر از را بستر - 9. دهد شرح را خوب اسپان خصوصیات - 8. کند آماده میسلیوم
 یا بذر - 01. دهد انجام را زنی مایه عملیات - 9. کند آماده زنی مایه برای عمق
 را الزم اسپان مقدار - 00. کند زنی مایه کمپوست در یکنواخت بطور را قارچ مایه
 های روش به را کمپوست زنی مایه - 02. کند محاسبه کمپوست تن یک برای

 . دهد انجام مختلف
 :جویان هنر نیاز مورد قبلی های دانسته

 الزم ،رانی میسلیوم و کوبی مایه یادگیری واحد یا کار شروع از قبل هنرجویان
 . باشند داشته را زیر اطالعات است

 نیاز مورد مصرفی مواد خصوصیات - 2. جنسی روش به گیاهان تکثیر نحوه - 0
 و پاستوریزاسیون - 4 ظاهری شکل نظر از گندم خصوصیات - 3. کمپوست در

 ریاضی محاسبات - 5 کمپوست شدن سرد
 :کلیدی های واژه

 آماس -ساکارید پلی -مالت آگار -زمینی سیب آگار - استریل

 سویه -دار پروتئین آلوورن- کالو اتو -متابولیکی گرمای

 محتوا: خالصه
 قارچ پرورش و تولید درس در رانی میسلیوم و کوبی مایه یادگیری واحد در

 برای الزم مواد ،قارچ تکثیر نحوه خصوص در مطالبی ،ای دکمه و صدفی خوراکی
 انجام ،میسلیوم تولید و اسپور برای آزمایشگاهی غذایی کشت محیط ،اسپان
 عملیات ،زنی مایه های روش ،اسپان خصوصیات ،غالت دانه سازی آماده مراحل

 در قارچ مایه یا بذر یکنواخت پخش ،قارچ مرغوب بذر مشخصات ،زنی مایه
  .است آمده مطالبی غیره و صدفی قارچ رانی میسلیوم و کوبی مایه ،کمپوست

 :مصرفی مواد
 ،ای خوشه ذرت ،چاودار ؛ گندم) غالت های دانه - 3 قارچ اسپور - 2 آب - 0

 دیش پتری - 5 صافی کاغذ - 4 (ارزن
 گرم کیلو 011 تا 51 گنجایش به دیگ - 8 بشر - 7 متری سانتی 05 میخ - 6

 مالت و زمینی سیب آگار - 9 گندم بذر
 یا پالستیکی های کیسه - 03 آهک - 02 گچ سنگ - 00 ظرفشویی مایع - 01

 روزنامه -06 پنبه چوب -05 لیتری 5 ایشیشه های بطری -04 ای شیشه ظرف
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 آلومینیومی فویل - 21 پنبه - 09 تمیز پارچه - 08 کلسیم کربنات پودر - 07
 الکل - 20
 :تجهیزات و ر ابزا

 وبیک مایه یادگیری واحد یا کار این برای نیاز مورد های ماشین و تجهیزات و ابزار
 :باشد می ذیل جدول شرح به رانی میسلیوم و
 

 ردیف
 تجهیزات و ابزار نام

 ها ماشین و
 برای تعداد

 هنرجو 05
 ردیف

 و تجهیزات و ابزار نام
 ها ماشین

 برای تعداد
 هنرجو 05

 0 سنج رطوبت 5 0 کالو اتو 0
 0 کن مخلوط یا همزن 6 0 یخچال 2
 05 قیچی 7 05 چکمه 3
    0 دماسنج 4

 
 :آموزشی بسته اجزای

 لمفی ،هنرجو کتاب ،هنرآموز کتاب ،درسی کتاب شامل گیری یاد واحد یا کار این
 :باشد می ذیل شرح به عکس ،آموزشی افزار نرم ،آموزشی

 :فیلم
 هایروش به زنی مایه نحوه - 2 زنی مایه برای تجهیزات و وسایل و هادستگاه – 0

 اسپان خصوصیات - 5 اسپور تولید - 4 قارچ تکثیر مختلف مراحل - 3 مختلف
 کمپوست در قارچ بذر یکنواخت پخش - 6 خوب

 :افزار نرم
 قارچ تکثیر مختلف مراحل - 2 زنی مایه برای تجهیزات و وسایل و ها دستگاه - 0
 اسپور تولید - 3

 :عکس
 به زنی مایه مختلف مراحل - 2 زنی مایه برای تجهیزات و وسایل و ها دستگاه- 0

 خوب اسپان خصوصیات - 3 مختلف های روش
 غالت دانه سازی آماده مراحل - 4

 :فنی غیر و فنی های شایستگی آموزش فرایند
 مهربان و بخشنده خداوند نام و یاد با را درس کالس ابتدا ارجمند هنرآموزان - 0

 . نمایند شروع
 بیشتر مشارکت همچنین و ترغیب و انگیزه ایجاد و کردن آماده برای - 2

 :شامل مختلف های روش با توانند می هنرآموزان ،آموزش امر در هنرجویان
 رانی میسلیوم و کوبی مایه از فیلمی نمایش - الف
 . قارچ تولید کارخانجات در هنرآموز اتفاق به حضورهنرجویان - ب
 یران میسلیوم و کوبی مایه های روش از هایی پوستر یا ها عکس دادن نشان - ج
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 :مانند سئواالتی طرح - د
 ؟شود می تولید قارچ اسپور چگونه

 ؟کرد آوری جمع را قارچ اسپور باید چگونه

 ؟باشد خصوصیاتی چه دارای باید خوب اسپان

 ؟است مقدار چه کمپوست تن یک در اسپان مقدار

 ؟داد انجام کمپوست در را زنی مایه توان می هایی روش چه به

 مانند: مشکالتی و مسایل طرح - ه
 دبوجو مشکالتی و مسائل چه نشود تهیه قارچ پرورش برای خوب قارچ اسپان اگر

 ؟آمد خواهد

 خواهد همراه به را مشکالتی چه کمپوست در قارچ بذر یکنواخت پخش عدم
 ؟داشت

 و نماید جلب بیشتر آموزش موضوع به را هنرجویان توجه که دیگری روش هر یا
 یادگیری نتیجه در و کند آماده بیشتر مشارکت و گفتگو و بحث برای راآنها 

 . نمائید آغاز ،گیرد صورت بیشتری
 در تا بخواهید گروه ازهر و نمایید تقسیم گروه چند به را هنرجویان سپس - 3

 لیهک سپس و نمایند گفتگو و بحث خوراکی قارچ رانی میسلیوم و زنی مایه مورد
 نتری مناسب بخواهید هنرجویان از و. بنویسید درس کالس تابلوی روی را نتایج
 . نمایند انتخاب را نتایج

 قارچ پرورش برای مناسب اسپان مورد در که بخواهید هنرجویان از گروه هر از - 4
 . کنند تدبر

 کالس تابلوی روی در را خوراکی قارچ پرورش برای اسپان مناسب های ویژگی - 5
 در و دهند توضیحآنها  مورد در بخواهید دهنده پیشنهاد گروه هر واز بنویسید

  .بنویسید درس کالس تابلوی روی راآنها  و داده انجام را مطالب بندی جمع پایان
 گفتگو و بحث زنی مایه های روش خصوص در بخواهید گروه هر هنرجویان از - 6

 . بنویسید کالس تابلوی روی در را نتایج و کنند
 برای را آزمایشگاهی غذایی کشت محیط بخواهید گروه هر جویان هنر از - 7

 . دهند انجام میسلیوم تولید
  .کنند آماده میسلیوم تولید برای را غالت دانه بخواهید گروه هر جویان هنر از - 8

 :ها توصیه و پیشنهادی های فعالیت

 و زنی مایه نحوه کارخانجات از بازدید چنین هم و فیلم و عکس طریق از هنرآموز
 موضوع این مورد در تا بخواهدآنها  از و دهد نشان هنرجویان به را رانی میسلیوم

 . کنند گفتگو و بحث

 را خوراکی های قارچ پرورش در مناسب نا اسپان از استفاده مضرات هنرآموز
 . نماید تشریح

 مطالب بر عالوه نیز را زیر مطالب تواند می هنرجویان بیشتر فهم برای هنرآموز
 :دهد آموزش هنرجویان به درسی کتاب
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 :(Mushroom spawn) خوراکی قارچ بذر

 استفاده مورد ،بستر در کشت دهندگان پرورش که را قارچ های اندام از بخش آن
 آلی گیاهان مورد در بذر مساوی که گویند می اسپان اصطالح در دهند می قرار
 وراکیخ قارچ تولید در موفقیت اساس و پایه ،بذر کیفیت. شود می گرفته نظر در

 با شدن مخلوط از پس که است قارچ میسلیوم حامل خوراکی قارچ بذر. است
 ابتدایی محیط. آورد می بدست را زایش و رویش برای الزم بستر کمپوست
 امگذارین اسپان یا بذر عنوان تحت که است گندم دانه ،ثبات و رشد برای میسلیوم

 با نآ در میسلیوم که باشد می کمپوست محیط نیز آن ثانویه بستر و دشو می
 اول روز 2 تا 0 در قارچ میسلیوم. رسد می باردهی و زایشی فاز به رویشی رشد

 وزر در و کند می استفاده گندم ای نشاسته ذخیره از کمپوست با شدن مخلوط
 وانت اسپان میسلیوم بنابراین. برد می بهره کمپوست غذایی ذخیره از بعدی های
 . دارد کمپوست با شدن مخلوط ابتدای همان از را رویشی رشد

 

 :میسلیوم رشد برای پایه عنوان به گندم

 رتصو به اینکه توان و است ظریف و حساس خیلی قارچ میسلیوم آنجاییکه از
 مشکل کار این ضمن در و ندارد را شود اضافه )کمپوست( کشت محیط به تنها

 زمینه این ،گندم مثل غذایی و اولیه مقاوم بستر یک ایجاد با ابتدا در بنابراین. است
 ندمگ از تغذیه طور همین و گندم بر شدن سوار با میسلیوم تا کنند می فراهم را

 ندمگ بنابراین. کند رشد راحتی به و شده پخش کمپوست کشت محیط در بتواند
 رشپرو ابتدای در میسلیوم غذای و حمال اصل در که است بذر تولید در اولیه ماده

 صورت به و باشد کشیده همچنین و دیم نوع از باید گندم. شود می محسوب
 قبال و شدبا داشته کمتری زواید و سبوس و شکستگی و باشد شده برداشت دستی

 کردکار عدم موجب زیرا باشد نمانده باران زیر یا و باشد نشده انبار مرطوب جای در
 بایدن میسلیوم تغذیه برای استفاده مورد گندم. شود می بعدی مراحل در میسلیوم

 . باشد عفونی ضد سموم به آغشته وجه هیچ به
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 :غالت بذور از استفاده با قارچ بذر تهیه

 را شعله. بجوشانید آب لیتر 05 در دقیقه 05 مدت به را گندم گرم کیلو 01
 باقی جوشیده آب در دیگر دقیقه 05 گندم های دانه دهید اجازه ،کرده خاموش

 صافی یک در را ها گندم. شود می نرم کامال گندم های دانه ترتیب این به. بماند
 یا پارچه تکه یک روی راآنها  سپس. شود خارج آن اضافی آب تا بریزید الک یا

 ها دانه سطح در موجود آب ،شده خنک تا کنید پهن سیمی تور یا و روزنامه کاغذ
 هیدراته سولفات کلسیم گرم 021 مقدار شده سرد های دانه به. شود تبخیر نیز

(CaSo4 2H 20) کنید مخلوطآنها  با خوب ،کرده اضافه کربنات کلسیم گرم 31و .
 PH کربنات کلسیم و کند می جلوگیری ها دانه چسبیدن بهم از سولفات کلسیم
 در را اند شده آماده شکل این به که هایی دانه. کند می تامین را مخلوط مناسب
 بریزید نپروپیل پلی جنس از پالستیکی های کیسه یا لیتری نیم شیر های شیشه

 گذاشتن از پس و (جوشیده گندم گرم 311 تا 251 حدود شیشه یا کیسه هر در)
 5/2 مدت به گرادسانتی درجه 020 حرارت اتوکالو در راآنها  ،ای پنبه پوش در

. باشد 6 /7 تا PH 5 / 6 دارای باید مواد ،استریل از پس. کنید استریل ساعت
 محیط در و کرده کوبی مایه ،قارچ خالص کشت با را گندم دانه حاوی های شیشه
 دو حدود از پس. کنید نگهداری گرادسانتی درجه 24 تا 22 حرارت با تاریک
 رمنظو این برای. شود می آماده بذر و پوشانده را هادانه سطح قارچ میسلیوم ،هفته

 . کرد استفاده نیز وغیره ارزن ،جو ،سورگوم مانند غالت های دانه سایر از توانمی
 :زنی بذر و کشت
 پوستکم همان یا شده پاستوریزه بستر به اسپان یا بذر نمودن اضافه مرحله ،کشت
 پاناس نمودن اضافه به نوبت ،کمپوست پاستوریزاسیون مرحله اتمام از پس. است

 لفیمخت اسامی با مرحله این که رسد می شده پاستوریزه کمپوست به قارچ بذر یا
 غیره و تلقیح ،کوبی مایه ،زنی مایه ،کاری بذر ،پاشی بذر ،زنی بذر ،کشت قبیل از

 . شود می نامیده
 تاس کیلوگرم بذر سنجش واحد ایران در ولی است لیتر بذر سنجش واحد اروپا در
 651 تا 611 بین حدودا اسپان لیتر یک هر که گفت توان می دو این مقایسه با و

 حدودا کنیم بیان گرم کیلو به را بذر مصرف مقدار بخواهیم اگر و دارد وزن گرم
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 بودن بیشتر البته. شود می مصرف بذر کیلوگرم 01 ،کمپوست تن هر ازای به
 دوانی پنجه دوره طول فقط و ندارد باردهی میزان در تاثیری هیچ بذر مصرف

 شافزای موجب بذر اضافه مصرف حتی و کند می کوتاه را کمپوست در میسلیوم
 اگر دما افزایش این که چرا اندازد می مخاطره به را کار و شده کمپوست دمای
 موجب تواند می باشد ساعت 24 باالی زمان مدت به و سانتیگراد درجه 31 باالی
 نپائی جهت تهویه از حد از بیش استفاده متعاقب ضمن در. شود میسلیوم مرگ

 بهتر پس ،شود می آن انرژی و کمپوست رطوبت دادن دست از موجب دما آوردن
 . باشد استاندارد طبق بذر مصرف است
 دودح است بهتر. نمود پخش کمپوست کل در یکنواخت صورت به توان می را بذر
 در را کمپوست های کیسه سطح که هنگامی را بذر مقدار مقدار از درصد 01

 ایه کیسه انتقال حین در که است بدیهی. کنیم اضافه نماییم می مرتب سالن
 یسهک پایین به حدی تا ها بذر معموال ،ها قفسه درآنها  چیدن و سالن به کمپوست

 نمودن مرتب از پس است بهتر حالت این در. شوند می سرازیر پالستیکی های
 در را اسپان ،سطحی کوبی کیسه کمی و پالستیک در ،ها کمپوست سطحی الیه
 . نمود اضافه کمپوست سطحی الیه روی

 اخش دو و شاخ چهار توسط ،تونل در کردن باز از پس کشت برای سنتی حالت در
 اصطالح به و باز هم از راآنها  و ریزند می کشت میز روی به تونل از را کمپوست

 . کنیم می خار
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  ای:مرحله ارزشیابی
 مرحله ای ارزشیابی لیست چكه نمون
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  :شايستگیارزشیابی 

 رانی میسیلیوممايه کوبی 
 شرح کار:

اسپور گیری از قارچ ها در شرایط آزمایشگاهی و اختالط اسپورها با دانه های گندم و رطوبت دهی با دمای محیط  -0
 درجه سانتیگراد  5/27
 ها بحالت اختالط با دانه های گندممیسیلیوم زنی اسپورها و تشکیل جوانه-2
گراد درجه سانتی 5/27توزیع یکنواخت این مجموعه در کمپوست قالب زده شده و مستقر در بستر با دمای سالن --3

 کردن %85و رطوبت 

 استاندارد عملکرد: 
 مایع کوبی یک تن کمپوست در یک روز کاری 

 

 کار و ابزار و تجهیزات:شرایط انجام 
 فراهم بودن دانه های گندم محتوی میسیلیوم تازه و مرطوب-OC0تولرانس دمایی 

 دانه  011توزیع بذرها در کمپوست کامال یکنواخت با توزیع نسبی در هر متر مربع بستر به تعداد  -2
ساعت کاری  7-9رهای دستی در مدت اختالط بذرها با کمپوست به میزان اختالط بذر با هر تن کمپوست با ابزا -3
سیستم های  -میز آزمایشگاهی -بیل بکهو -بیل -UVالمپ  -انکوباتور -اتوکالو -ظروف کشت -منابع علمی -

 ترولی -گرمایش و سرمایش و رطوبت زنی

 معیار شایستگی: 
 نمره هنرجو 3حداقل نمره قبولی از  مرحله کار ردیف

  2 میزان موردنیازانتخاب نوع نژاد و بذر و  0
  2 تهیه بذر در آزمایشگاه 2
  0 مخلوط کردن بذر با کمپوست 3
  0 پرورش 4

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و 

  نگرش:

 نگرش : صداقت- ایمنی: فردی
جمع آوری  -آلوده نکردن محیط -توجهات زیست محیطی : دقت

 ضایعات
 -ینیکارآفر -مدیریت زمان -فنی: تفکر خالقشایستگی های غیر 

 درستکاری -تفکر انتقادی

2  

 * میانگین نمرات
 . می باشد 2* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 
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  :5 يادگیری واحد
 قارچ پرورش محیطی عوامل کنترل

 

 :اهداف

 .کند کنترل و تامین پرورش دوره طول در را خوراکی هایقارچ نیاز مورد دمای -0
 و مینات پرورش دوره طول در را خوراکی هایقارچ نیاز مورد نسبی رطوبت -2

 . کند کنترل
 کنترل و تامین طبیعی صورت به را خوراکی هایقارچ پرورش سالن تهویه - 3

 . نماید
 کنترل و تامین مصنوعی صورت به را خوراکی های قارچ پرورش سالن تهویه - 4

 . نماید
 . نماید کنترل و تنظیم را خوراکی های قارچ پرورش سالن نور - 5

 :جویان هنر نیاز مورد قبلی های دانسته
 به خوراکی های قارچ نیاز - 2. رشد مناسب دمای به خوراکی های قارچ نیاز - 0

 . رشد مناسب تهویه به خوراکی های قارچ نیاز - 3. رشد مناسب نسبی رطوبت
 ریاضی محاسبات - 4. رشد مناسب تهویه به خوراکی های قارچ نیاز -4

 :کلیدی های واژه
 آالینده مواد -سنسور -ویتامین سنتز -آنزیمی فعالیت -ایزوله

 محتوا: خالصه
 پرورش و تولید درس در قارچ پرورش محیطی عوامل کنترل یادگیری واحد در

 نحوه و قارچ نیاز مورد دمای خصوص در مطالبی ،ای دکمه و صدفی خوراکی قارچ
 کنترل و تنظیم و تامین نحوه و قارچ نیاز مورد رطوبت ،آن کنترل و تنظیم و تامین

 یعیطب بصورت آن کنترل و تنظیم و تامین نحوه و قارچ پرورش سالن تهویه ،آن
 . است آمده مطالبی غیره و قارچ پرورش در نور ،مصنوعی و

 :مصرفی مواد
 گونی - 6 کننده عفونی ضد مواد - 5 گاز - 4 نفت - 3 گازوئیل - 2 پاش آب - 0

 شیلنگ مثل باریک پالستیکی های لوله - 7 چتایی یا کنفی
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 :تجهیزات و ر ابزا

 یکوب مایه یادگیری واحد یا کار این برای نیاز مورد های ماشین و تجهیزات و ابزار
 :باشد می ذیل جدول شرح به رانی میسلیوم و
 

 ردیف
 و تجهیزات و ابزار نام

 ها ماشین
 برای تعداد

 هنرجو 05
 ردیف

 و تجهیزات و ابزار نام
 ها ماشین

 05 برای تعداد
 هنرجو

 9 0 دما کنترل سنسورهای 0
 و ماگزیمم سنج دما

 مینیمم
0 

2 
 کنترل سنسورهای

 رطوبت
 2 آبی کولر 01 0

3 
 کنترل سنسورهای

  سالن گازهای
 2 پاش مه 00 0

 0 ساز رطوبت 02 5 دماسنج 4

 03 0 سنج رطوبت 5
 گاز سنجش دستگاه
  اکسید دیکربن 

0 

 0 ساز هوا دستگاه 04 0 هوا سنج سرعت 6
 0 اینورتر دستگاه 05 0 (فن) برقی بادبزن 7
 0 (متر لوکس) سنج نور 06 0 ساز گرما هیتر 8

 

 :آموزشی بسته اجزای

 مفیل ،هنرجو کتاب ،هنرآموز کتاب ،درسی کتاب شامل گیری یاد واحد یا کار این
 :باشد می ذیل شرح به عکس ،آموزشی افزار نرم ،آموزشی

 :فیلم
 قارچ پرورش محیطی عوامل کنترل تجهیزات و وسایل و ها دستگاه - 0
 قارچ پرورش محیطی عوامل کنترل تجهیزات و وسایل از استفاده چگونگی - 2
 پرورش های سالن نامطبوع بوهای ،گاز ،رطوبت ،دما کنترل و تنظیم نحوه - 3

 قارچ
 :افزار نرم
 قارچ پرورش محیطی عوامل کنترل تجهیزات و وسایل و ها دستگاه - 0
 قارچ پرورش محیطی عوامل کنترل تجهیزات و وسایل از استفاده چگونگی - 2
 پرورش های سالن نامطبوع بوهای ،گاز ،رطوبت ،دما کنترل و تنظیم نحوه - 3

 قارچ
 :عکس

 قارچ پرورش محیطی عوامل کنترل تجهیزات و وسایل و ها دستگاه- 0
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 :فنی غیر و فنی های شایستگی آموزش فرایند

 مهربان و بخشنده خداوند نام و یاد با را درس کالس ابتدا ارجمند هنرآموزان - 0
 . نمایند شروع

 بیشتر مشارکت همچنین و ترغیب و انگیزه ایجاد و کردن آماده برای - 2
 :شامل مختلف های روش با توانند می هنرآموزان ،آموزش امر در هنرجویان

 محیطی عوامل کنترل تجهیزات و وسایل و ها دستگاه از فیلمی نمایش - الف
 قارچ پرورش

 بررسی برای قارچ تولید کارخانجات در هنرآموز اتفاق به حضورهنرجویان - ب
 . ها سالن در قارچ پرورش محیطی عوامل کنترل چگونگی

 محیطی عوامل کنترل های روش از هایی پوستر یا ها عکس دادن نشان - ج
 قارچ پرورش

 :مانند سئواالتی طرح - د
 ؟دارند خوراکی های قارچ پرورس در اثراتی چه مناسب نا محیطی عوامل

 ؟دارد قارچ عملکرد در تاثیراتی چه پرورش سالن در دما سریع تغیرات

 ؟دارد قارچ پرورش در تاثیراتی چه زیاد یا کم رطوبت

 ؟دارد تاثیراتی چه قارچ پرورش های سالن در نامطبوع بوهای و گازها وجود

 را قارچ چرورش های سالن در محیطی عوامل کنترل توان می هایی روش چه به
 داد؟ انجام

 مانند: مشکالتی و مسایل طرح - ه
 مد؟آ خواهد بوجود مشکالتی و مسائل چه یابد افزایش حد از بیش سالن دمای اگر

 خواهد همراه به را مشکالتی و مسائل چه یابد کاهش حد از بیش سالن دمای اگر
 ؟داشت

 همراه به را مشکالتی و مسائل چه قارچ پرورش های سالن داخل هوای ماندن راکد
 داشت؟ خواهد

 مشکالتی و مسائل چه قارچ چرورش های سالن داخل در حد از بیش رطوبت
 ؟آورد خواهد بوجود

 و نماید جلب بیشتر آموزش موضوع به را هنرجویان توجه که دیگری روش هر یا
 ریگی یاد نتیجه در و کند آماده بیشتر مشارکت و گفتگو و بحث برای راآنها 

 . نمائید آغاز ،گیرد صورت بیشتری
 در تا بخواهید گروه ازهر و نمایید تقسیم گروه چند به را هنرجویان سپس - 3

 سسپ و نمایند گفتگو و بحث خوراکی قارچ پرورش محیطی عوامل کنترل مورد
 اسبمن بخواهید هنرجویان از و. بنویسید درس کالس تابلوی روی را نتایج کلیه
 . نمایند انتخاب را نتایج ترین

 برای محیطی عوامل کنترل مورد در که بخواهید هنرجویان از گروه هر از - 4
 . کنند تدبر قارچ پرورش
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 تابلوی روی در را خوراکی قارچ پرورش محیطی عوامل مناسب های ویژگی - 5
 و دهند توضیحآنها  مورد در بخواهید دهنده پیشنهاد گروه هر واز بنویسید کالس

 درس کالس تابلوی روی راآنها  و داده انجام را مطالب بندی جمع پایان در
 . بنویسید
 :ها توصیه و پیشنهادی های فعالیت

 کنترل نحوه کارخانجات از بازدید چنین هم و فیلم و عکس طریق از هنرآموز
 مورد در تا بخواهدآنها  از و دهد نشان هنرجویان به را قارچ پرورش محیطی عوامل

 . کنند گفتگو و بحث موضوع این

 خوراکی های قارچ پرورش در را محیطی عوامل کنترل عدم مضرات هنرآموز
 . نماید تشریح

 مطالب بر عالوه نیز را زیر مطالب تواند می هنرجویان بیشتر فهم برای هنرآموز
 :دهد آموزش هنرجویان به درسی کتاب

 :محیطی عوامل کنترل
 این. گردد فراهم آن نمو و رشد جهت به مناسب شرایط باید قارچ پرورش برای

 نور ،رطوبت ،دما شامل که است مهم بسیار محیطی عامل چهار به وابسته شرایط
 . باشد می تهویه و
 قارچ مورد در بیشتر آموزشی واحدهای در قارچ پرورش عملی انجام آنجائیکه از

 صخصو در محیطی عوامل کنترل قسمت این در بنابراین ،گیرد می صورت صدفی
 . شود می داده شرح صدفی قارچ پرورش

 دما :الف

 و است متفاوت غیره و زایشی و رویشی رشد دوران و قارچ نوع به بسته دما میزان
 پرورش در مثال برای است (حداکثر و حداقل) ماکزیمم و مینیمم حد یک دارای
 باید ،قارچ بذر و کلش و کاه های قالب یا ها کیسه شدن آماده از پس صدفی قارچ

 صد در 85 تا 81 باالی را رطوبت و سانتیگراد درجه 25 محدوده در حرارت
 . کرد نگهداری

 مطلوب حرارت درجه که باشد می مرحله سه شامل صدفی قارچ رشد کامل چرخه
 :از عبارتند ترتیب به مراحل این. است متفاوت مرحله هر در
 :دوانی پنجه مرحله - 0

 زمان از و باشد می سانتیگراد درجه 25 تا 21 مرحله این در مطلوب حرارت درجه
 ،مطلوب حرارت ایجاد با. یابد می ادامه میسلیومی شبکه ایجاد تا و شروع تلقیح

 . کنند می رشد روز در متر سانی یک حدود در قارچ های میسلیوم
 :رویشی مرحله - 2

 و است متغیر سانتیگراد درجه 25 تا 21 بین مرحله این در مطلوب حرارت درجه
 ات میسلیومی شبکه تشکیل. است کیسه های سوراخ طرف به میسلیوم رشد

 . نامند می رویشی مرحله را کوچک های قارچ اولین پیدایش
 :رشد مرحله - 3
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 نیاز. باشد می برداشت پایان تا کوچک های قارچ ظهور ابتدای از مرحله این
 . است متفاوت قارچ نوع به بسته مرحله این در حرارتی
 :صدفی قارچ پرورش های سالن در دما تنظیم

 ردنک خنک و گرم به نسبت باید ،متفاوت محیطی شرایط و سال فصول تمام در
 دستگاه جمله از گوناگونی های روش ،منظور همین به و نمود اقدام ها سالن دمای
 دارد وجود شوفاژ ،گرم هوای هیتر ،گازوئیلی یا نفتی یا گازی بخاری ،برقی بخور

 از زنی ها سالن کردن خنک برای همچنین. است اقتصادیآنها  از برخی کاربرد که
 . شود می استفاده چیلر (دمنده) فن ،آبی کولر جمله از مختلف های روش

 :سالن رطوبت تامین
 که دارد وجود قارچ پرورش های سالن در رطوبت تامین جهت متفاوتی های روش

 هوا دستگاه ،ساز رطوبت دستگاه ،کنفی گونی یا چتایی به توان می جمله آن از
 یریگ اندازه برای. نمود اشاره آبی کولر و بخور دستگاه ،سالن کف پاشی آب ،ساز

 مدل سه در ها سنج رطوبت. شود می استفاده سنج رطوبت از ها سالن رطوبت
 ترطوب ،خشک و تر سنج رطوبت ،دیجیتالی سنج رطوبت شامل که باشند می

 برای. است (باشد نمی قارچ پرورش های سالن مناسب مدل این) ای عقربه سنج
 بر که شود می استفاده رطوبت کنترل سنسور از سالن رطوبت اتوماتیک کنترل

 هاسالن رطوبت میزان نمایش بر عالوه و شود می نصب ساز رطوبت دستگاه روی
 هاالنس رطوبت آن؛ اتوماتیک کردن وصل و قطع با ،دیجیتالی سنج رطوبت همانند

 ترطوب دستگاه وسیله این دیگر عبارت به. کند می تنظیم دلخواه درجه روی را
 نوع ود در دستگاه این. کند می تبدیل اتوماتیک تمام به را اتوماتیک نیمه ساز

 . است موجود الکترونیکی و مکانیکی
 

  
 

 :نور
 نیاز میزان توان می ،دارد قرار رشد دوره از مرحله کدام در قارچ اینکه به بسته
 تاریک اتاق در و بوده رویشی دوره در قارچ که زمانی تا. نمود مشخص را آن نوری

 تا) ندارد احتیاجی هیچ نور به است مشهود نامش از که طور همان باشد می
 اولین ظهور زمان از ولی (. شود سفید ها بستر درصد 71 حداقل که هنگامی

 روزانه (ها )کالهک باردهی اندام تولید به قارچ تحریک برای و کوچک هایقارچ



 سوم   فصل 

 106 

 نور این. است نیاز نور واحد لوکس 2111 تا 0111 میزان به و ساعت 02 تا 8 به
 نور مصنوعی های نور میان در. شود تامین مصنوعی یا طبیعی طور به تواندمی
 المپ یک از تابیده نور مقدار. (است خوب هم قرمز نور) است بهتر همه از آبی

 لوکس 0111 معادل ،قارچ بستر سطح به متری یک فاصله از وات 41 مهتابی
 اسفاده المپ یک از توان می مربع متر 21 هر ازای به تقریبی طور به. باشد می

 یک از ،المپ چندین از استفاده جای به توان می باشد بزرگتر سالن اگر و نمود
 کار مشغول که سالن از قسمتی هر به را آن ،کارگران و نمود اسفاده سیار المپ

 . دهند انتقال ،هستند
 :تهویه
 به نیاز خود نمو و رشد برای ،گیاهان برخالف و زنده موجودات همانند ها قارچ

 رشد مراحل به و بوده متفاوت تولید های سالن در تهویه میزان. دارند هوا اکسیژن
 ریکمت نیاز رویشی مرحله در و تاریک سالن در ،مثال عنوان به. دارد بستگی قارچ

 که ستنی معنی این به عبارت این البته. باشد می روشن سالن به نسبت تهویه به
 ویب ایجاد باعث (کم میزان به حتی) تهویه عدم زیرا ،نداریم نیاز تهویه به اصال ما

 یدرون دمای تنظیم به مالیم تهویه. شود می سالن فضای پوسیدگی و نامطبوع
 . کند می جلوگیری نیز دما حد از بیش رفتن باال از و نموده کمک بستر
 در که هایی سوراخ محل از زیرا ،دارد مستقیم رابطه تهویه با دوانی ریسه عمل
 بین رطوبت و هوا تبادل ،کنیم می ایجاد بستر های پالستیک روی بر سوم روز

 به شروع ها سوراخ محل سمت به ها ریسه و گرفته صورت سالن فضای و بستر
 رطوبت افت باعث که این بر مشروط زیاد تهویه داشت توجه باید. کنند می رشد

 21 دمای حفظ با اولویت ،گرم فصول در اما. ندارد ایرادی ،نشود تاریک سالن در
 از جلوگیری ،سالن تهویه میزان برای اصلی هدف و است گراد سانتی درجه 25 تا

 در تهویه عمل جنانچه. است تاریک سالن دمای حد از بیش افزایش یا کاهش
 . گردد می قارچ خفگی به منجر ،نشود انجام کافی اندازه به و مناسب روشن سالن

 :ایران در قارچ پرورش های سالن در تبخیر و رطوبتی مشکالت
  و توجیهات اساس بر ایران در قارچ دهندگانپرورش از برخی متاسفانه
 های سالن در راCO2 و دما و رطوبت کنترل خودشان قدیمی غلط هایاستدالل
 که کنند می تصور دهندگان پرورش از بعضی مثال برای. دهند می انجام پرورش
 مقدار ینبیشتر زمستان در صورتیکه در است زمستان از بیشتر تابستان در تبخیر

 توجه بی بیرون هوای و آب به معموال ما که چرا شود می خارج بستر از رطوبت
 ها سالن داخل جو روی خیلی پرورش های سالن بیرون هوای و آب. هستیم
 . موثرند

 داخل و هوا بین باالی دمایی تفاوت و زمستان در گرمایشی وسایل از استفاده
 زا بیشتر زمستان در بستر از تبخیر که شود می موجب عوامل سایر و کمپوست
 شدن دهیدراته بر عالوه که شود می موجب امر همین و گیرد صورت تابستان

 خروج برای معموال و یابد افزایش بستر باالی هوای در نیز CO2 میزان و RH ،بستر
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 و هستیم سالن در بیشتری هوای از استفاده به مجبور ،سالن از RH و CO2 این
 .زند می دامن بستر سطح از شدن دهیدراته و تبخیر به امر این خود

 و CO2 افزایش موجب سختی به اغلب تبخیر ،تابستان و بهار در زمستان برخالف
RH اجهمو سالن در تبخیری مشکالت با معموال و شود می بستر سطح باالی در 
 .شویم می

 در لیدیک نکات همین ،ایران در قارچ پرورش و تولید مشکالت بیشترین بنابراین
 هایسالن هوای در مناسب تبخیر داشتن مسئله و CO2 و RH میزان دانستن مورد
 یزن روز شبانه لطو در حتی که ایران متغیر هوای به توجه با ،است ایران در رشد

 سطح از تبخیر و RH و CO2 میزان ،دما در تعادل ایجاد بنابراین. است متفاوت
 .باشد می مهم بسیار قارچ پرورش در بستر
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  ای:مرحله ارزشیابی
 مرحله ای ارزشیابی لیست چكه نمون
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  :ارزشیابی شايستگی

 کنترل عوامل محیطی پرورش قارچ
 

 شرح کار:
 تنظیم حسگرهای سرمایش و گرمایش و اواپوراتورها-0
 با حسگرهای اتوماتیکآنها  بازدید روزانه از دماسنج ها و رطوبت سنج ها و مقایسه -2
 سیستم های هشدار دهنده به کمک حسگرها -3 
 های سرمایش و گرمایش و رطوبت سازهای رزروحاضر بکار نمودن دستگاه-4

 استاندارد عملکرد: 
 کنترل رطوبت، دما، اکسیژن یک سالن به طور استاندارد طی یک دوره پرورش

 

 شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
 انجام کارها در سالن با رطوبت باال و نور کم  
 ساعت یکبار و کنترل کردن صحت عملکرد حسگر ها  2-3کنترل شرایط هر -
 چرخاندن پیچ تنظیم و شنیدن صدای هشدار دهنده ها حسگرها بطور روزانه-
 سم پاش -رایانه -نوشت افزار -رطوبت نگار -دما نگار -دیگ بخار -دیگ آب گرم -حسگر رطوبتی -ترموستات -

 معیار شایستگی: 
 نمره هنرجو 3حداقل نمره قبولی از  کارمرحله  ردیف

  0 تنظیم کردن دمای سالن 0
  0 تنظیم کردن رطوبت داخل سالن 2
  2 تنظیم کردن میزان هوای داخل سالن 3
  2 تهیه کردن فرم برای ثبت دما و رطوبت 4
  2 سمپاشی کردن سالن پرورش 5

محیطی و شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست 

  نگرش:

 نگرش : صداقت -ایمنی : فردی 
استفاده از سموم  -توجهات زیست محیطی : آلوده نکردن محیط

 جمع آوری ظروف سموم و ضایعات  -مجاز
یریت مد-مدیریت زمان -شایستگی های غیر فنی : تصمیم گیری 

 درستکاری  -مالی

2  

 * میانگین نمرات
 . می باشد 2قبولی و کسب شایستگی، * حداقل میانگین نمرات هنرجو برای 
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  :6 يادگیری واحد
 پوششی خاک کردن اضافه 

 

 :اهداف

 پوششی خاك نقش - 2. کند تشریح را قارچ پرورش در پوششی خاك کاربرد -0
 پوششی خاك - 4. کند تهیه مناسب ساختار با را پوششی خاك- 3. دهد شرح را
 بستر به مناسب زمان در و ضخامت با را پوششی خاك - 5. کند عفونی ضد را

 . کند اضافه
 مناسب زمان در را آب - 6. دهد شرح را قارچ پرورش در پوششی خاك وظایف - 5
 اضافه پوششی خاك به مناسب میزان به را آب - 7. نماید اضافه پوششی خاك به

 .کند تعیین را پوششی خاك EC - 9. کند تعیین را پوششی خاك PH - 8. نماید
 :جویان هنر نیاز مورد قبلی های دانسته

 الزم ،پوششی خاك کردن اضافه یادگیری واحد یا کار شروع از قبل هنرجویان
 . باشند داشته را زیر اطالعات است

 . کمپوست های ویژگی - 2. کمپوست ترکیبات و مواد ،اجزا - 0
 

 :کلیدی های واژه
 خاك PH -بافری خاصیت -شدن کلونیزه-زایشی فاز-رویشی فاز

EC آب نگهداری ظرفیت -کمپوست ورمی -خاك 

 محتوا: خالصه
 قارچ پرورش و تولید درس در پوششی خاك کردن اضافه یادگیری واحد در

 خاك ساختار ،پوششی الیه نقش خصوص در مطالبی ،ای دکمه و صدفی خوراکی
 اضافه زمان ،پوششی خاك تهیه طرز ،پوششی خاك کردن عفونی ضد ،پوششی

 آب مناسب زمان ،بستر پوشاندن روش ،پوششی الیه عمق ،پوششی خاك کرد
 PH ،پوششی خاك به کردن اضافه برای مناسب آب میزان ،پوششی خاك به دادن

 . است آمده مطالبی غیره و پوششی خاك EC و

 

 :مصرفی مواد

  پیکرین کلرو - 5 فرمالین - 4 پوششی خاك - 3 کمپوست - 2 آب - 0
 (کربناتکلسیم ) مرده آهک - 9 نایلون - 8 کاربندازیم - 7 روزنامه - 6

 :تجهیزات و ر ابزا

 اضافه یادگیری واحد یا کار این برای نیاز مورد های ماشین و تجهیزات و ابزار
 :باشد می ذیل جدول شرح به پوششی خاك کردن
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 و تجهیزات و ابزار نام ردیف
 ها ماشین

 برای تعداد
 هنرجو 05

 و تجهیزات و ابزار نام ردیف
 ها ماشین

 05 برای تعداد
 هنرجو

0 PH 2 5 متر EC 5 متر 

 :آموزشی بسته اجزای

 لمفی ،هنرجو کتاب ،هنرآموز کتاب ،درسی کتاب شامل گیری یاد واحد یا کار این
 :باشد می ذیل شرح به عکس ،آموزشی افزار نرم ،آموزشی

 :فیلم
 کمپوست به آن کردن اضافه چگونگی و پوششی خاك تهیه - 0
 پوششی خاك کردن عفونی ضد - 2
  پوششی خاك کردن آبیاری نحوه - 3
  پوششی خاك EC و PH تعیین - 4

 :افزار نرم
 خاك کردن عفونی ضد - 2 کمپوست به پوششی خاك کردن اضافه چگونگی - 0

 پوششی خاك کردن آبیاری نحوه - 3 پوششی
 :عکس

 آبیاری نحوه - 3 پوششی خاك کردن عفونی ضد - 2 مناسب پوششی خاك - 0
 پوششی خاك کردن
 :فنی غیر و فنی های شایستگی آموزش فرایند

 مهربان و بخشنده خداوند نام و یاد با را درس کالس ابتدا ارجمند هنرآموزان - 0
 . نمایند شروع

 بیشتر مشارکت همچنین و ترغیب و انگیزه ایجاد و کردن آماده برای - 2
 :شامل مختلف های روش با توانند می هنرآموزان ،آموزش امر در هنرجویان

 پوششی خاك کردن اضافه از فیلمی نمایش - الف
 در بخصوص قارچ تولید کارخانجات در هنرآموز اتفاق به حضورهنرجویان - ب

 . کمپوست به پوششی خاك کردن اضافه زمان
 ستکمپو به پوششی خاك کردن اضافه از هایی پوستر یا ها عکس دادن نشان - ج
 :مانند سئواالتی طرح - د

 ؟چیست کمپوست به پوششی خاك کردن اضافه کاربردهای

 ؟کرد ضدعفونی را پوششی خاك باید چگونه

 ؟چیست پوششی خاك وظایف

 ؟کرد آبیاری را پوششی خاك باید چرا

 ؟است مناسب پوششی خاك آبیاری برای زمانی چه

 مانند: مشکالتی و مسایل طرح - ه
 واهدخ بوجود مشکالتی و مسائل چه نشود اضافه کمپوست به پوششی خاك اگر

 آمد؟
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 ؟داشت خواهد همراه به را مشکالتی چه پوششی خاك یکنواخت پخش عدم

 آمد؟ خواهد بوجود مشکالتی و مسائل چه نشود عفونی ضد پوششی خاك اگر

 و نماید جلب بیشتر آموزش موضوع به را هنرجویان توجه که دیگری روش هر یا
 گیری یاد نتیجه در و کند آماده بیشتر مشارکت و گفتگو و بحث برای راآنها 

 . نمائید آغاز ،گیرد صورت بیشتری
 در تا بخواهید گروه ازهر و نمایید تقسیم گروه چند به را هنرجویان سپس - 3

 روی ار نتایج کلیه سپس و نمایند گفتگو و بحث پوششی خاك های کاربرد مورد
 نتخابا را نتایج ترین مناسب بخواهید هنرجویان از و. بنویسید درس کالس تابلوی
 . نمایند

 تدبر پوششی خاك کردن اضافه مورد در که بخواهید هنرجویان از گروه هر از - 4
 . کنند

 هر واز بنویسید کالس تابلوی روی در را پوششی خاك مناسب های ویژگی - 5
 بندی جمع پایان در و دهند توضیحآنها  مورد در بخواهید دهنده پیشنهاد گروه

 . بنویسید درس کالس تابلوی روی راآنها  و داده انجام را مطالب
 پوششی خاك ترکیبات و مواد خصوص در بخواهید گروه هر هنرجویان از - 6

 . بنویسید کالس تابلوی روی در را نتایج و کنند گفتگو و بحث
 . نمایند گیری اندازه را خاك EC و PH بخواهید گروه هر جویان هنر از - 7
 . نمایند آبیاری را پوششی خاك بخواهید گروه هر جویان هنر از - 8

 :ها توصیه و پیشنهادی های فعالیت

 کردن اضافه نحوه کارخانجات از بازدید چنین هم و فیلم و عکس طریق از هنرآموز
 موضوع این مورد در تا بخواهدآنها  از و دهد نشان هنرجویان به را پوششی خاك
 . کنند گفتگو و بحث

 را خوراکی های قارچ پرورش در پوششی خاك کردن اضافه محسنات هنرآموز
 . نماید تشریح

 مطالب بر عالوه نیز را زیر مطالب تواند می هنرجویان بیشتر فهم برای هنرآموز
 :دهد آموزش هنرجویان به درسی کتاب

 :پوششی خاك عملکرد و وظایف
 پر را سالن فضای ،قارچ مطبوع بوی ،کمپوست در قارچ بذر رشد با تدریج به

 کرده نفوذ کمپوست در کامال قارچ میسلیوم روز 05 از پس معمول طور به. کندمی
 یک و شده متصل هم به تدریج به که شود می مشاهده بستر سطح در قارچ و

 ایدب موقع این در. شود می تشکیل بستر سطح در یکنواخت رنگ سفید پوشش
 هب پوششی خاك کردن اضافه. شود پوشانده مناسب پوششی خاك با بستر سطح
 خاك. است خوراکی های قارچ پرورش و تولید در اساسی مراحل از یکی بستر

 ولیدت به میسلیوم کردن وادار و قارچ رویشی رشد کردن قفمتو منظور به پوششی
 . شود می استفاده مثلی( تولید )فاز باردهی اندام
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 وجود به قارچ معدودی تعداد است ممکن قارچ میسلیوم از پوشیده کامال کمپوست
 برای هک است شده ثابت تجربه به. باشد نمی انبوه تولید به قادر لیکن ،بیاورد

 خاك هالی یک است الزم ،بیشتر قارچ تولید و زایی پین برای میسلیوم تحریک
 سپ که است مرسوم چنین حاضر حال در. شود ریخته کمپوست روی بر پوششی

 به هک کمپوستی. کنند می دهی خاك به شروع ،کمپوست کامل دوانیدن ریشه از
 در. شود می دهی خاك روز 05 تا 04 بعداز است شده پوشیده میسلیوم با خوبی
 . شود می نیز کمپوست حفاظت موجب خاك ،ضمن

 بر ولی. کردند می دهی خاك به اقدام پاشی بذر از پس قارچکاران گذشته در
 گردد می باعث روش این به دهی خاك که شد مالحظه ،مختلف تجارب اساس

 بکترس اول فالش و ،نکند نفوذ خاك داخل به کمپوست سطح تمام از میسلیوم که
 ،شده ذکر معایب از غیر به چونکه ،ندارد طرفداری روش این حاضر حال در. باشد
 رد میسلیوم اینکه بدون و مانده باقی مصرف بدون زیادی مدت به پوششی خاك

 . بود خواهد مزاحم های قارچ و امراض انواع پذیرش آماده ،یابد گسترش و رشد آن
 :باشد می ذیل شرح به پوششی خاك مختلف وظایف

 از یکی قارچ تولید و میسلیوم گسترش و رشد برای آب نگهداری و پذیرش - 0
 طریق از آب ،دهی خاك از بعد. باشد می پوششی خاك سنجش مورد عوامل
 آب نگهداری ظرفیت دارای باید خاك بنابراین. شود می خارج خاك از تبخیر
 . است خاك در سطحی تبخیر ایجاد پوششی خاك وظایف از یکی. باشد باالیی

 حالتی رد ،تبخیر ایجاد طرفی از و کمپوست بستر رطوبت تبخیر از جلوگیری - 2
 . باشد یافته کاهش استاندارد حد از کشت اتاق نسبی رطوبت که
 و خروج از جلوگیری نیز و شدن خشک مقابل در کمپوست الیه از حفاظت - 3

 دیبع های فراز در تواندمی که متابولیک های فراورده سریع خیلی شدن ناپدید
 . دهد انجام را مفیدی وظایف

  برخی و قارچ میسلیوم زمان هم رشد جهت مناسب محیطی تشکیل -4
 . قارچ تولید برای مفید هایباکتری

 . بذور و کمپوست از شده متصاعد گازهای خروج جهت مناسب محیطی ایجاد - 5
 . آن رشد و پین تشکیل برای مرطوب کلیمای میکرو نمودن فراهم - 6
 چنانچه) بالغ های قارچ فیزیکی نگهداری جهت استوار و امن محیطی ایجاد - 7

 نلیک ،باشند می رشد و تشکیل به قادر هم کمپوست سطح در ها قارچ شد ذکر
 مپوستک روی برآنها  خوابیدن امکان ،حمایتی بستر نبودن و وزن سنگینی علت به
 را بیمناس لنگرگاه و گاه تکیه پوششی خاك بنابراین .دارد( وجود ها ریشه قطع و

 خاك از استفاده عدم صورت در. آورد می وجود به باردهی اندام استقرار برای
 قدرت ودنب خاطر به ،نیز تشکیل صورت در و نشده تشکیل باردهی اندام ،پوششی
 الیه یک عنوان به پوششی خاك. شود می خشک و افتاده بستر روی ،استقرار
 زیادی مقدار تواند می که است اسفنجی مانند و نماید می عمل محافظ پوششی

 . برساند نظر مورد مصرف به الزم زمان در و نگهداری را بآ
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 کمپوست داخل کربنیک گاز افزایش - 8
 کمپوست درون به سالن رطوبت سریع نفوذ از جلوگیری - 9

 قارچ و هد پین استقرار محل و گاه تکیه ایجاد 01
 :پوششی خاك صفات

 اگرچه ،دارد آب درصد 91 حدود قارچ = باشد داشته را آب نگهداری ظرفیت - 0
 بایستی پوششی خاك معهذا ،گردد می تامین کمپوست از آب این از مقداری

 آب ،آبیاری موقع در تا باشد آب ذخیره از مناسبی بسیار نگهداری قدرت دارای
 بین از و زیرین های الیه به آن سریع نفوذ از و کرده جذب را بستر لزوم مورد
 تامین را باردهی اندام تشکیل برای را الزم رطوبت و نموده جلوگیری آن رفتن
 تپی ،گرفته قرار استفاده مورد منظور این به کنون تا که خامی مواد تمام از. کند
 عواملی. باشد می دارا را آب نگهداری ظرفیت باالترین که است موادی از یکی
 مویینگی خاصیت ،خاك آلی غیر مواد غلظت ،خاك خود رطوبتی محتوای مانند
 . باشند می موثر خاك نگهداری ظرفیت در خاك

2 - PH مناسب =PH این. است 7 میسلیوم رشد برای اپتیمال و مناسب PH 
 7/7 الی 7/6 بین باید خاك PH. است شرب آب PH مقدار با قیاس قابل طبیعی

 مشکل با میسلیوم رشد شود می باعث اپتیمال PH از تر پایین و باالتر سطوح. باشد
 مورد فرمول به بسته ،پیت حاوی پوششی های خاك PH افزایش برای. شود روبرو

 بافت ،PH تنظیم بر عالوه مواد این. شود می استفاده آهک یا گچ سنگ از ،استفاده
 شدن خیس از پس ها خاك شدن گلوله و چسبندگی از و اصالح را پوششی خاك

 . کند می جلوگیری

  باشد مغذی مواد دارای - 3
. اشدب سبک خیلی یا سنگین نباید پوششی خاك = باشد سبک بافت دارای - 4

 در تواندب تا باشد سبک بایستی پوششی خاك. باشد لومی آن بافت دیگر بعبارت
 . نماید خارج خاك از را حاصله فراوان کربنیک گاز ،دهی محصول و باردهی زمان

 پوششی خاك در را مفید های باکتری اهمیت اخیر مطالعات = فلورا میکرو - 5
 . اند رسانیده اثبات به
 بیماری ،آفات از عاری بایستی پوششی خاك = باشد ها بیماری و آفات از عاری - 6
 . باشد حشرات الرو یا و نماتد بخصوص و آلودگی هرگونه و ها
 دارای ،مقدار لحاظ از پوششی خاك است الزم = آب باالی جذب دارای - 7

 . باشد آب باالی جذب و پذیرفتن گنجایش
 دانه و متخلخل ساختمان لحاظ از پوششی خاك است بهتر = باشد متخلخل - 8

 . باشد دانه
 . باشد شور نباید پوششی خاك = نبودن شور - 9

 ذرات دارای نباید پوششی خاك ،اندازه لحاظ از = درشت ذرات نداشتن - 01
 . باشد درشت بسیار
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 :پوششی خاک تهیه برای استفاده مورد خام مواد

 یاربس یا و نداشته قارچ تغذیه در چندانی نقش پوششی خاك است مسلم آنچه
 ذاییغ های جنبه بر پوششی خاك فیزیکی خصوصیات و کیفیت لذا. است جزئی

 . دارد برتری آن
 عمق در هوازی غیر شرایط تحت که است آلی ماده یک پیت خاك = پیت - 0

 ورد گذشته از که خامی مواد تمام از. گیرد می شکل ها باکتری فعالیت با زمین
 اصلی مخا ماده عنوان به پیت ،است گرفته قرار استفاده مورد کار این برای کنون تا
 خود به جهان در حاضر حال در را مصرف باالترین خود برتر کیفیت سبب به

 در که پایین PH ،آب نگهداری باالی ظرفیت در پیت اهمیت. است داده اختصاص
 . است آن ارتجاع قابلیت نیز و بافت ،است 4 الی 5/3 حد

 رس و ماسه از مختلفی های نسبت از و رود می بشمار سبکی خاك لوم = لوم - 2
 خوب را آب ،شود می خرد سهولت به خاك این. است گردیده تشکیل هوموس و

 خیس هنگام در و چسبد نمی هم به نیز شود می خشک وقتی و دارد می نگه
 . نیست چسبنده هم بودن

 پوششی خاك PH افزایش باعث ،((Ca So4 فرمول به گچ سنگ = گچ سنگ - 3
 هاکاری قارچ در مشابه مواد از بیشتر ماده این حاضر حال در. شودمی پیت حاوی

 . دارد کاربری
 مانند غلظتی دارای ولی ،است گچ شبیه و نرم ساختمانی دارای مارل = مارل - 4

 گذشته در ماده این. باشد می کلسیم کربنات و رس از مرکب مارل. است رس
  است گرفته می قرار مورداستفاده

 نواعا ،شده گرفته نظر در خاك ساختمان و متشکله مواد نوع به بسته = ماسه - 5
 هایخاك. گیرد می قرار مورداستفاده مختلف های اندازه در ماده این مختلف

 . دارند نمی نگه خود در را آب ای ماسه
 :پوششی خاک تهیه طرز

  استفاده مختلفی خام مواد از مختلف کشورهای در ،پوششی خاك تهیه برای
 اسبمن قیمت ،نیاز موادمورد فراوانی ،تجاری لحاظ به اهمیت قابل مسئله. گرددمی

 وششیپ خاك مشخصه صفات به توجه با لحاظ این به. آنهاست به آسان دسترسی و
 مواد اختالط و نمودن آماده و تهیه به اقدام ،مذکور موارد و شده گرفته نظر در

 . گرددمی
 ،استاندارد پوششی خاك عنوان به آهک و پیت مخلوط از اروپایی کشورهای در

 نپوشاند برای ندارند اختیار در پیت خاك که مناطق بعضی در. شود می اسفاده
 خاك و لوم سیلت خاك از مخلوطی. کنند می استفاده مزرعه خاك از بستر

 وردم مناسب پوششی خاك یک عنوان به تواند می یک به یک نسبت به هوموس
 . گیرد قرار کاران قارچ استفاده
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 کمپوست بقایای و لوم سیلت خاك مخلوط از بزرگ های صنعت و کشت در
 ینا برای. کنند می تهیه پوششی خاك ،است شده پوسیده کامال که شده مصرف
 داشته قرار هوا معرض در سال یک حداقل که را مصرفی کمپوست بقایای منظور
 . کنند می استفاده و مخلوط خاك با و کرده الک و خرد است،
 :دهیخاک

 هر به (لیتر 6 تا 5 حدود) خاك کیلوگرم 3 تا 5/2 حدود نمودن اضافه دهی خاك
 در سانتیمتر 4 تا 5/3 حدود ارتفاع به مناسب شرایط داشتن با ،کمپوست کیسه
 صورت شانزدهم تا چهاردهم روزهای در معموال دهی خاك. باشد می بسترها روی
 . گیرد می

 6 حدود توان می سالن بندی قفسه از مربع متر هر در ای کیسه کشت در :نکته
 کمپوست هر برای گرم کیلو 05 وزن با و سانتیمتر 33 قطر با پالستیکی کیسه 7 تا
 . گرفت نظر در بستر از مربع متر یک برای گرم کیلو 011 حدود وزن و

 کمپوست در میسلیوم فعالیت کم کم ،کشت از پس چهارم و سوم روزهای در
 نشیری و تازه علف بوی مثل دلنشینی بوی سالن در آن پی در و شود می مشاهده

 در ودخ رشد با کم کم میسلیوم. رسد می مشام به نارس( بالل بوی شبیه بیشتر)
 نواحی در ابتدا در رشد این. شود می عنکبوتی تا های لکه ایجاد باعث کمپوست

 . یابد می گسترش کمپوست نقاط بقیه به سپس و بذر اطراف
 توده تمام ،دوازدهم روز تا تدریج به و بند کمر به تبدیل تدریج به ها لکه این

 ای سیزدهم روز در انفجار یک صورت به شدن سفید اوج. پوشاند می را کمپوست
 رنگ به کامال ،تیره ای قهوه از کمپوست رنگ حالت این در ،است دهم چهار

 . یابد می رنگ تغیر شکالتی
 نعنوا به شده تولید کربن اکسید دی از میسلیوم که دهد می نشان تحقیقات

 تجمع ایبر کمپوست کیسه الیه دو بستن بنابراین ،کند می استفاده کربن منبع
 . رود می شمار به مزیت یک کربن اکسید دی گاز

 خاك هب نسبت توان می حاال ،کمپوست تمام در میسلیوم کامل نسبتا رشد از پس
 وادار و رویشی رشد کردن متوقف واقع در دهی خاك از هدف ،نمود اقدام دهی

 در اساسی مراحل از یکی دهی خاك. باشد می زایشی رشد به میسلیوم کردن
 . است ای دکمه قارچ پرورش و تولید

 :دهیخاک چگونگی

 یا) کمپوست در میسلیوم کامل تقریبا رشد با پانزدهم تا سیزدهم روزهای از پس
 تصمیم مبنای. نمود اقدام دهی خاك به نسبت توان می (شدن سفید اصطالح به

 از در 81 و کمپوست کیسه هر از درصد 91 شدن سفید دهی خاك برای گیری
 . است سالن در ها کیسه کل

 موقتا و نمود باز هم از را کمپوست کیسه الیه دو است الزم ابتدا دهی خاك برای
 الیه شدن خیس واسطه به کار این لزوم ،داد کاهش درصد 31 تا را سالن رطوبت
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 است بهتر. باشد می اول روز چهارده در میسلیوم رشد طی در کمپوست سطحی
 تربس زنی پنجه به سپس ،داد کاهش سانتیگراد درجه 4 تا موقتا هم را سالن دمای

 . پرداخت
 :دهیخاک مهم نکات

 5/7 حدود خاك مناسب PH. باشد قلیایی یا اسیدی حد از بیش نباید خاك - 0
 . است

 درصد 75 حدود خاك مناسب رطوبت. باشد خشک یا خیس خیلی نباید خاك - 2
 . است

 دهی خاك برای خاك مناسب دمای. باشد گرم یا سرد خیلی نباید خاك - 3
 . است سانتیگراد درجه 25 حدود

 ذرات اندازه. باشد دانه دانه و ای کلوخه خیلی یا و رسی خیلی نباید خاك - 4
 . باشد بزرگتر میلیمتر 4 از نباید

 . است سانتیمتر 4 تا 3 حدود مناسب ارتفاع. باشد کم یا زیاد نباید خاك ارتفاع - 5
 ندیب دانه ایجاد برای است بهتر. باشد سنگین یا سبک خیلی نباید خاك - 6

 . شود اسفاده پرلیت از شن بجای
 در دهی خاك است الزم. شود انجام زود خیلی یا دیر خیلی نباید دهی خاك - 7

 . گیرد صورت پانزدهم تا چهاردهم روز
 ،شود داده خاك یکنواخت و یکسان اندازه به ها کیسه تمام به است الزم - 8

  شود پر ثابت اندازه تا پیمانه ظرف است الزم بنابراین
 رد خاك کردن صاف است بهتر. باشد اندازه یک باید ها کیسه در خاك سطح - 9

 . باشد نفر یک عهده به ها کیسه
 بتنس سریع بطور ،تونل در خاك نمودن خنک و پاستوریزه از پس است الزم - 01
 . دبمان زیادی مدت به نباید شدن پاستوریزه از پس خاك. نمود اقدام دهی خاك به

 :پوششی خاک کردن پاستوریزه

 ،ها قارچ ،(آفات) حشرات قبیل از آور زیان زنده عوامل بردن بین از منظور به
 در. ودش پاستوریزه یا استریل ،پوششی خاك است الزم غیره و ها باکتری ،هانماتد

 به پوششی خاك معموال ،دارد وجود گرم آب بخار از استفاده امکان که مراکزی
 در. شود می پاستوریزه سانتیگراد درجه 61 حرارت در آب بخار با ساعت 6 مدت

 ادهاستف خاك عفونی ضد برای کلروپیکرین و فرمالین از توان می محدود سطوح
 یک روی مترسانتی 05 قطر به ایالیه در پوششی خاك منظور این برای. کرد

 سپس. شودمی پاشیده آن روی درصد 4 فرمالین و پخش (سیمانی) صاف سطح
 ،دگیرمی صورت دوباره فرمالین پاشیدن و شده پخش ضخامت همین با دوم الیه

 اصلهبالف سپس شودمی پاشی فرمالین نیز چهارم و سوم الیه ترتیب همین به و
 در کامال فرمالین گاز ،روز 3 تا 2 از پس. پوشانندمی پالستیک با راآن سطح

 مکعب متر یک برای معموال. کند می استریل را آن و کرده نفوذ خاك هایالیه
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 آب لیتر 01 در درصد 37 فرمالین مترمیلی 711 تا 611 حدود به پوششی خاك
 . است نیاز

 لوخهک هرگونه فاقد باید ،شودمی ضدعفونی فرمالین وسیله به که پوششی خاك
 که زیادی رطوبت دارای نه و خشک زیاد نه) باشد مناسب رطوبت دارای و بوده

 خاك حرارت درجه ،کردن استریل زمان طی. (شود ذرات چسبیدن هم به باعث
 و استریل عملیات اتمام از پس. باشد سانتیگراد درجه24 تا 08 بین باید ،پوششی

 از یاثر هیچ که ای گونه به ،شود تهویه کامال باید پوششی خاك ،استفاده از قبل
 . نشود دیده آن در فرمالین گاز

 وجود. باشد کافی و مناسب رطوبت دارای باید استفاده از قبل پوششی خاك
 ساخته مشکل را بستر سطح در آن پخش عمل پوششی خاك در اضافی رطوبت

 شیپوش خاك در قارچ نفوذ و دوانی پنجه در مشکل بروز باعث نیز رطوبت کمبود و
 روی پاشی آب کامل احتیاط با است الزم ،خاك بودن خشک صورت در. شود می

 معموال. شود فراهم قارچ رشد برای الزم شرایط تا ،گیرد صورت پوششی خاك
 دست با را آن ،مصرف از قبل پوششی خاك رطوبت مقدار گیری اندازه برای

 و شصت انگشت دو بین را خاك مقداری که صورت این به. کنند می آزمایش
 ولی چسبید، هم به انگست دو فشار اثر در خاك اگر. دهند می فشار سبابه

 . است مناسب رطوبت ،نشد خارج آن از آبی هیچگونه
 .شودمی پخش قارچ بستر سطح روی سانتیمتر 5 تا 3 قطر به معموال پوششی خاك

 پوششی خاك شدن خشک از جلوگیری برای محیط نسبی رطوبت تامین چنانچه
 ایبر. گرفت نظر در تر ضخیم را پوششی خاك الیه توان می ،نباشد پذیر امکان

 اكخ مصرف از قبل است ضروری بستر سطح تمام در پوششی خاك قطر یکسانی
 . شود فشرده و صاف کامال بستر سطح ،پوششی

 :دهیخاک زمان

 کامل ،قارچ دوانی پنجه مرحله که شود می مصرف زمانی معموال پوششی خاك
 پنجه زمان مدت. باشد کرده اشغال را بستر درصد 75 حداقل آن میسلیوم و شده

 طشرای و کمپوست کیفیت ،مصرفی بذر کیفیت و مقدار ،نوع به بسته دوانی
 04 حدود لذا. کشد می طول روز 04 تا 02 معموال و بوده متفاوت موجود محیطی

 . کرد استفاده پوششی خاك از توان می ،بسترها پاشی بذر از پس روز
 رو این از ،پوشاند می را بستر سطح ،لحاف یک صورت به معموال پوششی خاك

 امر این از جلوگیری برای. شود بستر حرارت درجه افزایش باعث است ممکن
 سانتیگراد درجه 5 تا 3 را بستر حرارت درجه ،پوششی خاك مصرف از قبل معموال
 . آورند می پایین
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  ای:مرحله ارزشیابی
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  : ارزشیابی شايستگی

 ضافه کردن خاک پوششا
 

 شرح کار:
استریل کردن آن به کمک بخار آب داغ یا مواد شیمیایی و اضافه کردن آن به بستر پرورش قارچ  -تهیه خاك پوششی

درجه سانتیگراد و  5/27شرایط سالن با دمای کار در  -به کمک وسایل و ابزار دستی و آبیاری دستی یا اتوماتیک
 و نور کم %85رطوبت باالی 

 استاندارد عملکرد: 
 متر مربعی برای یک روز کاری 011اضافه کردن خاك پوششی یک بستر 

 

 شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
دارد ضخامت استان -ضدعفونی تا حد پاستوریزه شدن و کاهش دوز میکروبی تا مرز بی خطر بودن و پوشاندن بستر 

 ساعت 7-9متر مربع طی مدت  011ه سرعت کار و آبیاری تا حد رسیدن به 

 -آب پاش دستی -شلنگ و سرآب پاش  -شمشه -سرطاس -بیل -فرغون -سبد -دیگ بخار -تلفن -منابع علمی
 ساعت 7-9مدت  یسم پاش -م آبیاری بارانیسیست

 معیار شایستگی: 
 نمره هنرجو 3حداقل نمره قبولی از  مرحله کار ردیف

  2 انتخاب کردن خاك پوششی 0
  2 پاستوریزاسیون خاك پوششی ضدعفونی کردن و 2
  0 اضافه کردن خاك به بستر 3
  0 آبیاری خاك پوششی 4
  0 سمپاشی خاك پوششی 5

های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و شایستگی

  نگرش:

 نگرش : صداقت -ایمنی : فردی
جمع آوری  -توجهات زیست محیطی: آلوده نکردن محیط

 ضایعات
یریت مد -مدیریت زمان -شایستگی های غیر فنی : تصمیم گیری

 درستکاری -مالی

2  

 * میانگین نمرات
 . می باشد 2هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، * حداقل میانگین نمرات 
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  :7 يادگیری واحد
 پوششی خاک دهی خراش

 

 :اهداف

 . کند تشریح را پوششی خاك دهی خراش دالیل -0
 . دهد شرح را پوششی خاك دهی خراش محاسن و معایب - 2
 . دهد انجام را سطحی بصورت پوششی خاك دهی خراش - 3
 . دهد انجام را عمقی بصورت پوششی خاك دهی خراش - 4
 . نماید آبیاری دادن خراش از بعد را پوششی خاك - 5

 :جویان هنر نیاز مورد قبلی های دانسته
 نظر از قارچ های هیف ساختمان - 2. قارچ مختلف های قسمت و ساختمان - 0

 . قارچ جنسی غیر و جنسی تکثیر - 3. عرضی دیواره
 

 :کلیدی های واژه
 کلیما میکرو - هدها پین یا ها سنجاقی ته -رو گاو

 قارچ پرورش و تولید درس در پوششی خاك دهی خراش یادگیری واحد در
 ،،پوششی خاك دهی خراش هدف خصوص در ،ای دکمه و صدفی خوراکی
 آمده مطالبی غیره و عمقی و سطحی دهی خراش ،دهی خراش انجام چگونگی

 . است

 :مصرفی مواد
 صد در 0 فرمالین - 4 پوششی خاك - 3 کمپوست - 2 آب - 0

 :آموزشی بسته اجزای
 لمفی ،هنرجو کتاب ،هنرآموز کتاب ،درسی کتاب شامل گیری یاد واحد یا کار این

 :باشد می ذیل شرح به عکس ،آموزشی افزار نرم ،آموزشی
 :فیلم

 پوششی خاك عمقی دهی خراش - 2 پوششی خاك سطحی دهی خراش - 0

 اكخ با شده داده خراش آن پوششی خاك که بسترهایی در قارچ تولید تفاوت - 3
 آبیاری - 5 قارچ دهی خراش مناسب زمان - 4 است نشده داده خراش که پوششی

 دادن خراش بعداز پوششی خاك
 :افزار نرم
 پوششی خاك عمقی دهی خراش - 2 پوششی خاك سطحی دهی خراش -0

 دادن خراش بعداز پوششی خاك کردن آبیاری نحوه -3
 :عکس

 پوششی خاك عمقی دهی خراش - 2 پوششی خاك سطحی دهی خراش - 0

 دادن خراش بعداز پوششی خاك کردن آبیاری نحوه - 3
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 :فنی غیر و فنی های شایستگی آموزش فرایند
 مهربان و بخشنده خداوند نام و یاد با را درس کالس ابتدا ارجمند هنرآموزان - 0

 . نمایند شروع
 بیشتر مشارکت همچنین و ترغیب و انگیزه ایجاد و کردن آماده برای - 2

 :شامل مختلف های روش با توانند می هنرآموزان ،آموزش امر در هنرجویان
 عمقی و سطحی بصورت پوششی خاك دادن خراش از فیلمی نمایش - الف
 در بخصوص قارچ تولید کارخانجات در هنرآموز اتفاق به حضورهنرجویان - ب

 . پوششی خاك دادن خراش زمان
  پوششی خاك دادن خراش از هایی پوستر یا ها عکس دادن نشان - ج
 :مانند سئواالتی طرح - د

 ؟شود می انجام چگونه پوششی خاك دادن خراش

 ؟دهند می خراش را پوششی خاك چرا

 چیست؟ پوششی خاك دادن خراش معایب

 ؟چیست پوششی خاك دادن خراش محاسن

 ؟باشد باید چگونه دادن خراش از بعد پوششی خاك آبیاری نحوه

 مانند: مشکالتی و مسایل طرح - ه
 آمد؟ خواهد بوجود مشکالتی و مسائل چه نشود داده خراش پوششی خاك اگر

 ؟آمد خواهد بوجود مشکالتی و مسائل چه شود داده خراش پوششی خاك اگر

 و نماید جلب بیشتر آموزش موضوع به را هنرجویان توجه که دیگری روش هر یا
 گیری یاد نتیجه در و کند آماده بیشتر مشارکت و گفتگو و بحث برای راآنها 

 . نمائید آغاز ،گیرد صورت بیشتری
 در تا بخواهید گروه ازهر و نمایید تقسیم گروه چند به را هنرجویان سپس - 3

 ویر را نتایج کلیه سپس و نمایند گفتگو و بحث پوششی خاك دادن خراش مورد
 نتخابا را نتایج ترین مناسب بخواهید هنرجویان از و. بنویسید درس کالس تابلوی
 . نمایند

 دادن خراش محاسن و معایب مورد در که بخواهید هنرجویان از گروه هر از - 4
 . کنند تفکر پوششی خاك

 بنویسید کالس تابلوی روی در را پوششی خاك دادن خراش محاسن و معایب - 5
 جمع پایان در و دهند توضیحآنها  مورد در بخواهید دهنده پیشنهاد گروه هر از و

 . بنویسید درس کالس تابلوی روی راآنها  و داده انجام را مطالب بندی
 و سطحی دادن خراش چگونگی خصوص در بخواهید گروه هر هنرجویان از - 6

 . نویسیدب کالس تابلوی روی در را نتایج و کنند گفتگو و بحث پوششی خاك عمقی
 سطحی بصورت را پوششی خاك دادن خراش بخواهید گروه هر جویان هنر از - 7
 . دهند انجام عمقی و
 آبیاری دادن خراش از پس را پوششی خاك بخواهید گروه هر جویان هنر از - 8

 . نمایند
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 :ها توصیه و پیشنهادی های فعالیت
 خراش نحوه ،کارخانجات از بازدید چنین هم و فیلم و عکس طریق از هنرآموز

 این مورد در تا بخواهدآنها  از و دهد نشان هنرجویان به را پوششی خاك دادن
 . کنند گفتگو و بحث موضوع

 خوراکی های قارچ پرورش در پوششی خاك دادن خراش محاسن و معایب هنرآموز
 . نماید تشریح را

 بمطال بر عالوه نیز را زیر مطالب تواند می هنرجویان بیشتر فهم برای هنرآموز
 :دهد آموزش هنرجویان به درسی کتاب

 :پوششی خاک زنی پنجه

 عمیق زنی پنجه و " سطحی خراشیدن " معنای به (Scratch) سطحی زنی پنجه
 اشدب وسبک نرم پوششی خاك بافت که شود می نامیده " زدن برهم " معنای به

 آن باشد سنگین و سفت پوششی بافت که صورتی در و (سطحی) خراش را خاك
 . کنیم می (عمقی) زنی پنجه را

 نجهپ قبیل از دیگری اسامی با ،قارچ کنندگان تولید اصطالح در خاك زنی پنجه
 . شود می نامیده نیز غیره و کشی شن و کشی پنجه ،زدن

 یمترم به نسبت قارچ کنندگان تولید زنی پنجه یا دهی خراش انجام با واقع در
 نای با. نمایند می اقدام هوادهی از قبل بستر سطح نواقص رفع و (Ruffiling) بستر

 یسلیومم یکنواخت پخش و ماکروکلیما نظر از قارچ بستر سازی بهینه و شرایط کار
 فاز به ورود از قبل توان نا و ضعیف های ریشه بردن بین از و بستر سطح کل در

 . شود می فراهم زایشی

 در هک باشد می کمپوست بستر در ها میسلیوم کردن پاره ،کمپوست زنی پنجه
 و نکرد جا به جا با ها کیسه در را کمپوست باالیی نیمه تا نحوی به ،مرحله این
 ،کمپوست کردن پخش و کردن متراکم نا و هم از کمپوست های تکه کردن باز

 رد کمپوست سطح که نحوی به دوباره سپس کنیم می خار اصطالح به راآنها 
 کوبی هکیس را ها کیسه (باشد نداشته تحدبی و تعقر و) شود صاف کامال ها کیسه

 فقط ،وندش متراکم ها کیسه دوباره که باشد حدی تا نباید کوبی کیسه. کنیم می
. داد یا استوانه حالت کمپوست کیسه کل به و نمود صاف را ها کیسه سطح باید

 ،دهی خاك موقع در که شود می باعث کمپوست در ای استوانه کامل حالت ایجاد
 . نریزد اطراف و پایین به ها کیسه کناره از خاك

 :بستر ترمیم اهداف

 دهیخاك زمان در اگر که چرا است ضروری و الزم العادهفوق بستر ترمیم - 0
 در شیمبا کرده فراهم میسلیوم جهت را یکنواختی بستر سطح باشیم نتوانسته

  کردن یکنواخت البته. کنیم جبران را مورد این توانیممی بستر ترمیم زمان
 فرو و هابرآمدگی که چرا نیست بستر سطح کردن مسطح منظور به بسترسطح

 . است الزم هدها پین تشکیل برای العاده فوق بستر سطح هارفتگی
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 مثال پوششی خاك عمق اگر که است این ،بستر سطح کردن یکنواخت از منظور
 مترسانتی 5 سترب سطح از دیگر جایی در و مترسانتی 3 بستر سطح از نقطه یک در

 بستر سطح به است کمتر خاك عمق که ای منطقه در مطمئنا میسلیوم ،است
 آن ها برآمدگی و ها رفتگی فرو حفظ با را خاك عمق بستر ترمیم با ما و رسیده
 در و آمده خاك سطح به تر سریع که را میسلیومی حال عین در و کرده یکسان
 . دهیم می پوشش تر عمیق نواحی خاك با را گرفته قرار هوا معرض

 ضعیف های میسلیوم که شد خواهد موجب خود واین شکنیم می را میسلیوم - 2
 یکنواخت پخش موجب و شود جلوگیری زیاد هد پین تشکیل از و بروند بین از

 ،ضعیف هایمیسلیوم بردن بین از با اصل در. گردد بستر سطح در میسلیوم
 رمیمت از پس سرعت به هستند تر قدرتمند و تر قوی که باقیمانده های میسلیوم

 . کنند کلونیزه را بستر سطح ،بستر
 دندا حرکت و بستر سطح در ها ریشه شکستن و بستر سطح کردن زخمی با - 3

 که شد خواهیم موجب ،است بستر سطح در میسلیوم حاوی که خاك های توده
 هایشهر تجمع از و شود پخش بستر سطح نقاط تمام در یکنواخت بصورت میسلیوم

 . کنیم جلوگیری دیگر ایه نقطه بودن خالی و نقطه یک در
 تجمع از که چرا رود، باال محصول کیفیت شد خواهیم موجب ،بستر ترمیم با - 4

 در ها قارچ تجمع و ها قارچ شدن ای خوشه و شدن فشرده و نقطه یک در ها گره
 برداشتی فالش کیفیت افزایش موجب این و شودمی جلوگیری منطقه، یک

 . خواهدشد
 یجلوگیر هوادهی از قبل ها ریشه شدن عقیم و شدن ضخیم از ،بستر ترمیم با - 5

 هوادهی زمان تا ها ریشه است ممکن نگیرد صورت بستر ترمیم اگر زیرا شود می
 زایشی فاز به ورود جهت تمایلی و شوند ضخیم زیاد آب و رطوبت جذب دلیل به
 دهی خاك عمق بودن ناهمگن سبب به که هایی ریشه ویژه به باشند نداشته را
 تری طوالنی مدت و اند رسیده بستر سطح به زودتر ،خاك کم عمق با نقاطی در

 . گیرند می قرار رطوبت و هوا معرض در هوادهی از قبل
 . شود می جلوگیری هنگام زود هدهای پین و ها گره تشکیل از - 6
 به ورود جهت مناسب مقدمه یک ریکاوری دوره آن متعاقب و رافیلینگ با - 7

 . شود می فراهم هوادهی و شوك دوره
 بکس بافت علت به دهی خاك از پس خاك بافت که صورتی در بستر ترمیم با - 8

 دباش شده فشرده دلیلی هر به خاك بافت یا و باشد شده میسلیوم از مملو خاك
 تباف زدن شخم و شدن باز موجب بستر ترمیم ،باشد روبرو مشکل با آن تهویه و

 . کند می شایانی کمک آن تخلخل و تهویه به که شد خواهد خاك
 :زنی پنجه یا دهی خراش محاسن

 خاك در میسلیوم رشد تسریع خاك تمام در میسلیوم یکنواخت وگسترش رشد

 هد پین توسط خاك تر راحت شکافتن به کمک و خاك سطحی الیه شدن نرم

 خاك سطحی الیه از گازها تر سریع خروج و خاك در هوا بهتر ورود
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  آبیاری هنگام در خاك سطحی الیه توسط ،آب تر سریع نفوذ و جذب

 چینی قارچ دوران طی در خاك نسبی شدن سفت از جلوگیری

  بعدی های فالش در محصول افزایش و اول فالش در هدها پین ظهور زمانی هم

  دهی قارچ دوران طول در ها قارچ بودن اندازه هم

  پوششی خاك از محل یک در ها قارچ ای کپه رشد از جلوگیری

 بستر روی بر خاك سطحی الیه تسطیح

 . رددگمی دوتایی تقسیم طریق از رویشی رشد هایواحد شدن زیاد باعث زنی پنجه

 هب پوششی خاك ریختن برای و شده مرتب کمپوست سطحی الیه زنی پنجه با 
 . گردد می تر آماده یکنواخت طور

 یفشردگ همچنین. یابد می کاهش کمپوست سطحی الیه رطوبت زنی پنجه با 
 . شود می کم سطحی الیه

 در کمتری رشد میسلیوم که کمپوست از هایی تکه تا شود می باعث زنی پنجه
 . یابد تماس میسلیوم با است نمودهآنها 

 ها ستکمپو تمام برای کیسه به کیسه بازرسی یک که شود می باعث زنی پنجه 
 . گیرد صورت

 :پوششی خاک دهی خراش زمان

 و دما کنترل جمله از دارند محیطی عوامل کنترل به نیاز قارچ پرورش های سالن
 به و کرده رشد ها میسلیوم ،دهی خاك بعداز روز 7 تا 6 این طول در لذا رطوبت
 خاك سطح در پراکنده صورت به ها میسلیوم است ممکن. رسند می خاك سطح
 ها قارچ ،باردهی زمان در ،کنیم رها حالت همین به راآنها  اگر و باشند کرده رشد

 از ای توده را بستر از قسمتی نتیجه در و. کرد نخواهند رشد یکنواخت بصورت
 وجود قارچ اصال قسمتی در است ممکن و پوشاند می فشرده هم به های قارچ

 ردآو خواهد بوجود را مشکالتی قارچ فشرده هم به توده از نگهداری. باشد نداشته
 . دارد بیشتری مراقبت به نیاز محصول اینگونه که چرا
 ایهقارچ باید و دارند بیشتر هوادهی و آبیاری به نیاز هاقارچ ،ای توده رشد این در

 ژناکسی از بتوانندآنها  تا کرد جدا توده از بزرگتر های قارچ حفظ برای را کوچک
 کیفیت بی های قارچ به تبدیلآنها  صورت این غیر در ،کنند استفاده محیط

 . شد خواهند
 نجاما رافلینگ باید بستر سطح در ها قارچ یکنواخت رشد و مشکل این رفع برای
 ودب نخواهد زیاد خیلی اما دارد منفی تاثیر محصول کلی باردهی در البته که داد
 در محصول رشد رافلینگ با. داشت نخواهید را شده ذکر مشکالت عوض در ولی

 یلینگراف یا ترمیم برای. شد خواهد تر راحت محصول کنترل و شده تقسیم فلش 3
 کرد الاشغ را پوششی خاك سوم دو یا نصف میسلیوم آنکه از پس است الزم بستر
 ات ششم روز است ممکن موضوع این که است نرسیده بستر سطح به هنوز ولی

 . باشد خاك در دوانی ریشه دوره هشتم
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 یوممیسل ،است ممکن است کم خیلی پوششی خاك عمق که نقاط بعضی در البته
 . نیستند زیاد نقاط این حال هر به ولی باشد آمده نیز خاك سطح به

 :رافلینگ چگونگی

 81 تا 71 حدود پراکنده صورت به ها میسلیوم که دهی خاك بعداز روز 7 یا 6
 روی از را مصرف بار یک سفره یا ها روزنامه ،اند پوشانده را بستر سطح درصد
 دکنی مرطوب کمی راآنها  است بهتر ،ها روزنامه برداشتن برای. داریم برمی بستر

 . شوند برداشته تر راحت و بچسبند هم به تا
 ،پوششی خاك رویآنها  دادن بازی و شاخه سه چنگک یا دست انگشتان نوك با

 هایی قسمت در خاك بدینوسیله تا کنید جابجا و داده خراش کمی را خاك سطح
. شوند هدایت دارد کمی میسلیوم که نواحی سمت به دارد زیادی میسلیوم که

 جابجا اندازه از بیشآنها  تا نکنید بازی خاك با خیلی که باشید داشته دقت البته
 رفتن فرو که ترتیبی به دهید انجام سطحی بصورت را دادن خراش این و نشوند

 صورت کمپوست با خاك تماس محل و خاك عمق تا خاك در دست یا چنگک
 و گرفته مشت در را شده عفونی ضد قبل از پوششی خاك مقداری سپس. گیرد
 شده داده خراش سطح روی میلیمتر 2 تا 0 ضخامت با پاش نمک یک مانند

 ولی شودن کمپوست وارد آب که باشید مراقب. کنید آبیاری را بستر سپس. بپاشید
 . شود سیراب پوششی خاك

 کردن پهن برای. کنید پهن بستر روی را مصرف باریک سفره یا روزنامه مجددا
  از باید بلکه ،کرد استفاده قبلی هایروزنامه از نباید بستر روی بر روزنامه
 نگه مرطوب همیشه باید را ها روزنامه همچنین ،شود استفاده نو هایروزنامه
 . داشت

 روش همان به را آبیاری توان می باشد خشک بستر که صورتی در و روز 3 از بعد
 . داد انجام شده ذکر
 استفاده نو های روزنامه از ،بستر روی روزنامه از استفاده صورت در آبیاری هر از بعد

 مغز تا مصرف بار یک سفره یا روزنامه روی از را ای میله های دماسنج. کنید
 و گرادسانتی درجه 26 تا 24 روی را دما ،دهی شوك روز تا دهید فشار کمپوست

 . کنید حفظ صد در 85 تا 81
 بهداشت و کنید عفونی ضد کلر با راآنها  حتما ،ابزار و لوازم از استفاده صورت در

 . کنید رعایت کامال را سالن
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  ای:مرحله ارزشیابی
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  : ارزشیابی شايستگی

 خراش دهی خاک پوششی
 

 شرح کار:
ایجاد شیار سطحی  -یک نواخت نمودن بستر –خراش دهی شامل چنگ زدن  -ضدعفونی دست و دستکش و ابزار 

یا عمقی با توجه به میزان و حج میسیلیوم دوانی به کمک ابزار ازجمله چنگه های شن کش مانند مخصوص دسته 
 دقیقه 21متر مربع در  011کوتاه دندانه بلند یا دندانه کوتاه با سرعت خراش دهی 

 استاندارد عملکرد: 
 خراش دهی خاك پوششی یک سالن استاندارد در یک روز کاری

 

 شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
 سرعت عملکرد -عمق خراش -آبیاری قبل از خراش -بررسی توده میسیلیوم ها

 الکل  –چنگک یا شن کش دسته کوتاه با دندانه های کوتاه و دندانه های بلند دست کش 

 معیار شایستگی: 
 

 نمره هنرجو 3حداقل نمره قبولی از  مرحله کار ردیف
  2 برنامه ریزی جهت خراش دهی خاك پوششی 0
  0 آبیاری قبل از خراش دهی خاك پوششی  2
  2 خراش دهی خاك پوششی  3

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و 

  نگرش:

 نگرش : صداقت - ایمنی : فردی
 : آلوده نکردن محیطتوجهات زیست محیطی

 درستکاری -شایستگی های غیر فنی : تصمیم گیری

2  

 * میانگین نمرات
 

 . می باشد 2* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 
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 :8 يادگیری واحد
 پوششی خاک دهی هوا 

 :اهداف

 ندک فراهم قارچ کالهک تولید برای را سرمایی شوك و دما نظر از الزم شرایط - 0
 . 
 .  کند فراهم قارچ کالهک تولید برای را رطوبت نظر از الزم شرایط - 2
 ولیدت برای را غیره و اکسیژن ،اکسید دیکربن  گاز نظر از الزم شرایط سایر - 3

  کند فراهم قارچ کالهک
 . دهد انجام مناسب زمان در را هوادهی - 4
 . کند آبیاری هوادهی شروع با را ها میسلیوم - 5

 :جویان هنر نیاز مورد قبلی های دانسته
  غیره و رطوبت ،نظردما از خوراکی های قارچ رشد برای الزم شرایط - 0
  خوراکی های قارچ رشد فیزیولوژی -2
 خوراکی های قارچ زایشی رشد - 4 خوراکی های قارچ رویشی رشد - 3

 :کلیدی های واژه
 پریموردیومی های سلول

 محتوا: خالصه
 خوراکی قارچ پرورش و تولید درس در پوششی خاك دهی هوا یادگیری واحد در

 رطوبت و دما نظر از کاهک ایجاد برای الزم شرایط خصوص در ،ای دکمه و صدفی
 و سنجاقی ته های سلول تشکیل بین رابطه ،سرمایی شوك از استفاده ،غیره و

 ،هوادهی نحوه ای دکمه قارچ شدن کلنی یا قارچ ای کپه رشد علت ،عملکرد میزان
 . است آمده مطالبی غیره و هوادهی از پس آبیاری

 :مصرفی مواد
  یدساک دیکربن  گاز - 5 اکسیژن گاز -4 پوششی خاك - 3 کمپوست -2 آب -0

 :تجهیزات و ر ابزا

 دهی هوا یادگیری واحد یا کار این برای نیاز مورد های ماشین و تجهیزات و ابزار
 :باشد می ذیل جدول شرح به پوششی خاك

 ردیف
 تجهیزات و ابزار نام

 ها ماشین و
 برای تعداد

 هنرجو 05
 ردیف

 و تجهیزات و ابزار نام
 ها ماشین

 05 برای تعداد
 هنرجو

 05 سنج دما 4 0 ساز رطوبت دستگاه 0
2  CO2 3 سنج رطوبت 4 0 سنج 
 0 پاش مه 6 0  ساز هوا دستگاه 3
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 :آموزشی بسته اجزای

 مفیل ،هنرجو کتاب ،هنرآموز کتاب ،درسی کتاب شامل گیری یاد واحد یا کار این
 :باشد می ذیل شرح به عکس ،آموزشی افزار نرم ،آموزشی

 :فیلم
 آن کابرد نحوه و ساز رطوبت دستگاه - 2 آن کابرد نحوه و ساز هوا دستگاه - 0
  دهی هوا چگونگی - 3

 :افزار نرم
 هایقسمت و ساز رطوبت دستگاه -2 آن مختلف های قسمت و ساز هوا دستگاه -0

  دهی هوا نحوه - 3 آن مختلف
 :عکس

 هایقسمت و ساز رطوبت دستگاه -2 آن مختلف هایقسمت و ساز هوا دستگاه -0
 دهی هوا نحوه - 3 آن مختلف
 :فنی غیر و فنی های شایستگی آموزش فرایند

 مهربان و بخشنده خداوند نام و یاد با را درس کالس ابتدا ارجمند هنرآموزان - 0
 . نمایند شروع

 بیشتر مشارکت همچنین و ترغیب و انگیزه ایجاد و کردن آماده برای - 2
 :شامل مختلف های روش با توانند می هنرآموزان ،آموزش امر در هنرجویان

  دادن هوا از فیلمی نمایش - الف
 در بخصوص قارچ تولید کارخانجات در هنرآموز اتفاق به حضورهنرجویان - ب

 . دهی هوا زمان
  دادن هوا از هایی پوستر یا ها عکس دادن نشان - ج
 
 :مانند سئواالتی طرح - د

 ؟شود می انجام منظوری چه به قارچ پرورش های سالن دادن هوا

 ؟دهند می هوا را پوششی خاك چرا

 ؟دارد قارچ تولید افزایش در تاثیری چه قارچ پرورش های سالن دادن هوا

 ؟چیست دادنهوا محاسن

 باشد؟ باید چگونه دادن هوا از بعد پوششی خاك آبیاری نحوه

 مانند: مشکالتی و مسایل طرح - ه
 خواهد بوجود مشکالتی و مسائل چه نشود داده هوا قارچ پرورش های سالن به اگر

 آمد؟

 خواهد بوجود مشکالتی و مسائل چه یابد افزایش پوششی خاك و سالن دمای اگر
 ؟آمد

 ؟آمد خواهد بوجود مشکالتی و مسائل چه نشود فراهم قارچ برای الزم اکسیژن اگر
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 و نماید جلب بیشتر آموزش موضوع به را هنرجویان توجه که دیگری روش هر یا
 ریگی یاد نتیجه در و کند آماده بیشتر مشارکت و گفتگو و بحث برای راآنها 

 . نمائید آغاز ،گیرد صورت بیشتری
 در تا بخواهید گروه ازهر و نمایید تقسیم گروه چند به را هنرجویان سپس - 3

 را ایجنت کلیه سپس و نمایند گفتگو و بحث پوششی خاك و سالن دادن هوا مورد
 را جنتای ترین مناسب بخواهید هنرجویان از و. بنویسید درس کالس تابلوی روی

 . نمایند انتخاب
 خاك و سالن دادن هوا دالیل مورد در که بخواهید هنرجویان از گروه هر از - 4

 . کنند تفکر پوششی
 دهدهن پیشنهاد گروه هر واز بنویسید کالس تابلوی روی در را دهی هوا دالیل - 5

 و داده انجام را مطالب بندی جمع پایان در و دهند توضیحآنها  مورد در بخواهید
 . بنویسید درس کالس تابلوی روی راآنها 

 پوششی خاك دادن هوا چگونگی خصوص در بخواهید گروه هر هنرجویان از - 6
 . بنویسید کالس تابلوی روی در را نتایج و کنند گفتگو و بحث

 . دهند انجام را دادن هوا بخواهید گروه هر جویان هنر از - 7
 آبیاری دادن هوا از پس را پوششی خاك بخواهید گروه هر جویان هنر از - 8

 . نمایند
 

 :ها توصیه و پیشنهادی های فعالیت

 دادن هوا نحوه ،کارخانجات از بازدید چنین هم و فیلم و عکس طریق از هنرآموز
 این مورد در تا بخواهدآنها  از و دهد نشان هنرجویان به را پوششی خاك و سالن

 . کنند گفتگو و بحث موضوع

 را خوراکی های قارچ پرورش در پوششی خاك و سالن دادن هوا دالیل هنرآموز
 . نماید تشریح

 بمطال بر عالوه نیز را زیر مطالب تواند می هنرجویان بیشتر فهم برای هنرآموز
 :دهد آموزش هنرجویان به درسی کتاب

 :(Airing) سرما شوك و دهی هوا
 تا 8 یا و خاك زنی پنجه از پس روز 5 تا 3 معموال ،سرما شوك و دهی هوا برای
 در میسلیوم کامل رشد مشاهده با ،25 روز حدود در ،دهی خاك بعداز روز 01

 . گیرد انجام زیر اقدامات است الزم ،خاك
 یک اب ابتدا ،سرما شوك و هوادهی از قبل روز یک = سالن شستشوی و عفونی ضد

 . کنیم می عفونی ضد را سالن ،کش میکروب محلول

 یا گشایی کیسه را کمپوست های کیسه ابتدا ،دهی هوا روز در = گشایی کیسه
 سطح زا را ها پالستیک تمام ،نیز بلوکی کشت سیستم در. کنند می سربرداری
 . کنیم می خارج سالن از و بریده ها کمپوست
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 ریدهب های پالستیک انتقال از پس = سالن دوباره شستشوی و سالن هوای تخلیه
 ساعت نیم عرض در سپس ،شسته را سالن دیگر یکبار ،سالن از بیرون به شده
 . کنیم می تخلیه را سالن هوای تمام

 سطح نیاز به توجه با ،سرما شوك و دهی هوا از قبل = دهی هوا از قبل آبیاری
 . گیرد می صورت شیرین آب با آبیاری یک ،آب به (پوششی خاك) بستر

 :دهی هوا چگونگی
 افزایش ،دما کاهش است الزم قارچ در رشدزایشی به رویشی رشد لتبدی برای 

 رد رطوبت افزایش و نور افزایش ،اکسید دیکربن  کاهش آن دنبال به و اکسیژن
 تدریج به و آبیاری از پس ساعت 01 ،منظور این برای. گیرد صورت قارچ پرورش

 ترجیحا و دهیم کاهش سانتیگراد درجه 07 تا را سالن دمای ،روز شبانه 2 طی در
 بین سالن دمای نوسان. کنیم حفظ سالن در دهی قارچ دوره پایان تا را دما این
 روشن با کار این برای. آورد نمی بوجود مانعی هم سانتیگراد درجه 08 تا 06

 به را دما و رطوبت ،دستگاه آب انداختن جریان به و ساز رطوبت دستگاه نمودن
 ،یکبار ساعت نیم مدت به دائم بطور است الزم همچنین. رسانند می مطلوب حد

 . نماییم وارد سالن به را اکسیژن از پر و (شده فیلتر) تمیز و مرطوب هوای
 لذا .باشد می کالهک به کمپوست از غذایی مواد انتقال اصلی عامل تعرق و تبخیر

  .گرفت را تعرق و تبخیر جلوی سالن نسبی رطوبت بردن باال با نبایستی
 دمای شدن ای ستاره مرحله تشکیل از پس و روز شبانه 6 تا دهی هوا لحظه از

 رطوبت ،بعد به این از. دارند می نگه سانتیگراد درجه 08 تا 07 حدود در را سالن
 هد پین تشکیل مرحله مشاهده از پس. دهند می تقلیل درصد 85 به را سالن

(Pin formation)، سر رشد تا رسانند می سانتیگراد درجه 08 به را سالن دمای 
 درجه 23 از باالتر دمای در که شود می آوری یاد. گیرد صورت تر سریع سنجاقی

 مواقع بیشتر در که شود می رنگ زرد هد پین ،خشک هوای با همراه سانتیگراد
 حدود هد پین رشد مرحله ،هدها پین تشکیل از پس. شود میآنها  مرگ به منجر

 . انجامد می طول به روز 8 تا 4
 زودرسی باشد تر نزدیک گرادسانتی درجه 21 به محیط حرارت درجه هرچه اصوال
 درجه 05 به حرارت درجه چه هر و است کمتر عملکرد و ریزتر ها قارچ ،بیشتر

 ربیشت عملکرد و تر درشت هاقارچ و کمتر زودرسی باشد تر نزدیک سانتیگراد
 . است
 تهویه. شود می قارچ بستر اطراف محیط از سمی گازهای دفع باعث نیز تهویه

 بار 6 تا 4 با که است اکسید دی کربن درصد 05 تا 01 قارچ تولید برای مناسب
 . است پذیر امکان ساعت در تهویه

 درجه 06 دمای در. شود می کربن اکسید دی تولید کاهش باعث نیز دما کاهش
 ایهو مکعب متر یک به ساعت هر در ،قارچ کیلوگرم یک تولید برای سانتیگراد

 . است نیاز بستر سطح از مبع متر هر ازای به تازه
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 مانه به باشد تر ظریف پوششی خاك در میسلیوم پوشش هرچه تجربه برحسب
 ،شدر حال در میسلیوم. است بیشتر مطلوب عملکرد آوردن بدست امکان نسبت
 وستکمپ مرکزی های قسمت دمای همیشه است بدیهی. کند می ایجاد گرما

 و متابولیسم تحریک سبب دما افزایش. است کمپوست اطراف دمای از بیشتر
 . شود می اکسید دی کربن گاز سطح افزایش

 گاهی .گردد می میسلیوم شدن کلفت باعث پوششی خاك به زیاد خیلی دادن آب
 دتعدا حالت این در. گردد می کلفت میسلیوم بروز موجب ،خیس خیلی کود هم

 زرگب طریق از نیز بقیه سوم دو و (زنده ماده تولید) سلولی تکثیر اثر در ها قارچ
 . گیرد می صورت (طولی رشد) آب جذب وسیله به ها سلول شدن

 هر در توانند می قارچ (هد پین) اولیه اندام 58111 از بیش مطلوب شرایط در
 . شوند تشکیل بستر مربع متر
 برداشت قابل های کالهک رشد مرحله شاهد ،پنجم و سی روز تا مجموع در

 تربس و سالن در رطوبت و دما کمبود و بیشبود هرگونه دوران این در. بود خواهیم
 به خاك و سالن در اضافی رطوبت واقع در. باشد نمی کننده تولید نفع به اصال

 خاك خشکی طرفی از. شد خواهد هابیماری گسترش سبب بعضا ،باال دمای همراه
 نشد باز باعث غالبا ،طوالنی مدت به گرادسانتی درجه 23 از باالتر دمای و سالن و

 دو درجه ،ها قارچ این که شود میآنها  شدن پوك و شدن سبک ،ها قارچ چتر
 . برخودارند کم پسندی بازار خاصیت و انبارداری قدرت از و شوند می محسوب
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  ای:مرحله ارزشیابی
 مرحله ای ارزشیابی لیست چكه نمون

ام
ن

 یا 
ره

ما
ش

 
وه

گر
 

ام
ن

 
جو

نر
ه

 
وه

گر
ک 

کی
 تف

به
 

 عملکردی اهداف
 فردی نتایج

یج نمره 3 از
نتا

 
وه

گر
 از 

3 
ره

نم
 

ی فنی شایستگی فنی غیر شایستگی
تگ

یس
شا

 
یر

غ
 

ی
فن

 

ی
تگ

یس
شا

 
ی

فن
 

 

....
....

....
...

 ....
....

....
...

 ....
....

....
...

 ....
....

....
...

 ....
....

....
...

 ....
....

....
...

 ....
....

....
...

 ....
....

....
...

 ....
....

....
...

 ....
....

....
...

 ....
....

....
...

 ....
....

....
...

 ....
....

....
...

 

   

0 

0                 

2                 

3                 

4                 

5                 

2 

0                 

2                 

3                 

4                 

5                 



 

 165 

  : رزشیابی شايستگیا
 هوادهی خاک پوششی )سالن پرورش(

 

 شرح کار:
 سیر کوله کردن هوا داخل سالن  –راه اندازی رطوبت ساز  –راه اندازی هواکش ها  –بکار گیری سیستم هوا ساز  

 استاندارد عملکرد: 
 هوادهی خاك پوششی طبق استاندارد 

 

 شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
کنترل بستر و رطوبت آن و  -حفظ دما و رطوبت سالن طی مدت هوادهی -CO2/O2رسیدن به نسبت استاندارد 

 آبیاری در صورت کاهش رطوبت خاك
 وسایل آبیاری -سرمایش و رطوبت سازسیستم گرمایش و  -فن -CO2/O2ابزار سنجش نسبت 

 معیار شایستگی: 
 

 نمره هنرجو 3حداقل نمره قبولی از  مرحله کار ردیف
  2 برنامه ریزی جهت هوادهی سالن پرورش 0
  2 تنظیم شرایط محیطی سالن پرورش 2
  0 آبیاری بستر سالن پرورش 3

محیطی و شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست 

  نگرش:

 نگرش : صداقت -ایمنی : فردی 
جمع آوری  -آلوده نکردن محیط -دقتتوجهات زیست محیطی: 

 ضایعات
  -ینیکارآفر -مدیریت زمان -های غیر فنی : تفکر خالقشایستگی

 درستکاری -تفکر انتقادی

2  

 * میانگین نمرات
 

 . می باشد 2شایستگی، * حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب 
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  :9 يادگیری واحد
 قارچ رشد ضمن نگهداری عملیات

 :اهداف

 مهم آفات - 2. کند شناسایی دگردیسی مختلف مراحل در را قارچ مهم آفات - 0
 تشخیص را قارچ مهم آفات خسارت نحوه - 3. دهد تشخیص ظاهری نظر از را قارچ
 . آورد عملهب قارچ آفات خسارات مورد در را الزم هایپیشگیری – 4. دهد

 تعدادی احتمالی علل - 6. کند شناسایی را قارچ مهم های بیماری از تعدادی - 5
 مهم های بیماری از تعدادی شیوع - 7. دهد تشخیص را قارچ مهم هایبیماری از

 . کند کنترل را قارچ
 :جویان هنر نیاز مورد قبلی های دانسته

 حشرات کامل دگردیسی- 2 (شکم ،سینه ،سر) حشرات ظاهری مشخصات - 0
 مختلف مراحل در حشرات خسارات نحوه - 3 (کامل حشره ،شفیره ،الرو ،تخم)

 رشد مختلف مراحل - 5 (قارچ ،ویروس ،باکتری) زا بیماری عوامل - 4 دگردیسی
 . دهد تشخیص ها کنه از را حشرات - 6 (ای دکمه ،صدفی) خوراکی های قارچ
 :کلیدی های واژه

 پریموردیائی های سلول -استروما -شفیره -الرو -حشرات دگدیسی

 حلقوی های کلونی -تریکودرمایی لکه

 محتوا: خالصه
 چقار پرورش و تولید درس در قارچ رشد ضمن نگهداری عملیات یادگیری واحد در

 ،خوراکی های قارچ مهم آفات خصوص در مطالبی ،ای دکمه و صدفی خوراکی
 اییشناس ،آفات خسارات از پیشگیری و کنترل نحوه ،قارچ آفات ظاهری مشخصات

 قارچ های بیماری از تعدادی احتمالی علل ،خوراکی های قارچ مهم های بیماری
 . است آمده قارچ های بیماری از تعدادی شیوع کنترل و

 :مصرفی مواد
 ریز بسیار توری - 4 هابیماری با مقابله سموم - 3 آفات دفع سموم - 2 آب - 0
 شیرین( )جوش کربناتبی کلسیم - 6 هیپوکلریت سدیم نمک - 5

  :تجهیزات و ر ابزا
 عملیات یادگیری واحد یا کار این برای نیاز مورد های ماشین و تجهیزات و ابزار

 :باشد می ذیل جدول شرح به ،قارچ رشد ضمن نگهداری

 ردیف
 و تجهیزات و ابزار نام

 ها ماشین
 برای تعداد

 هنرجو 05
 ردیف

 و تجهیزات و ابزار نام
 ها ماشین

 برای تعداد
 هنرجو 05

 0  دستی سمپاش  2 0 گیر حشره دستگاه 0
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 :آموزشی بسته اجزای

 مفیل ،هنرجو کتاب ،هنرآموز کتاب ،درسی کتاب شامل گیری یاد واحد یا کار این
 :باشد می ذیل شرح به عکس ،آموزشی افزار نرم ،آموزشی

 :فیلم
 قارچ آفات خسارت نحوه - 2 خوراکی های قارچ مهم آفات ظاهری مشخصات - 0

 مشخصات - 4 خوراکی های قارچ مهم آفات با مبارزه چگونگی - 3 خوراکی های
 مهم های بیماری خسارت نحوه - 5 خوراکی های قارچ مهم های بیماری ظاهری

 خوراکی های قارچ مهم های بیماری با مبارزه چگونگی - 6 خوراکی های قارچ
 :افزار نرم
 آفات خسارت نحوه -2 خوراکی هایقارچ مهم آفات ظاهری مشخصات -0

  خوراکی های قارچ مهم های بیماری ظاهری مشخصات - 3 خوراکی هایقارچ

 خوراکی های قارچ مهم های بیماری خسارت نحوه - 4
 :عکس

 نحوه - 2 خوراکی های قارچ مهم های بیماری و آفات ظاهری مشخصات - 0
 خوراکی های قارچ های بیماری و آفات خسارت

 خوراکی های قارچ مهم های بیماری و آفات با مبارزه چگونگی - 3
 :فنی غیر و فنی های شایستگی آموزش فرایند

 مهربان و بخشنده خداوند نام و یاد با را درس کالس ابتدا ارجمند هنرآموزان - 0
 . نمایند شروع

 بیشتر مشارکت همچنین و ترغیب و انگیزه ایجاد و کردن آماده برای - 2
 :شامل مختلف های روش با توانند می هنرآموزان ،آموزش امر در هنرجویان

 خوراکی های قارچ های بیماری و آفات از فیلمی نمایش - الف
 مشاهده برای قارچ تولید کارخانجات در هنرآموز اتفاق به حضورهنرجویان - ب

 . قارچ های بیماری و آفات
 خوراکی های قارچ های بیماری و آفات از هایی پوستر یا ها عکس دادن نشان - ج
 :مانند سئواالتی طرح - د

 ؟دارد قارچ عملکرد در تاثیراتی چه قارچ آفات

 ؟است میزان به قارچ پرورش در آفات خسارات

 ؟دارد قارچ عملکرد در تاثیراتی چه قارچ های بیماری 

 ؟است چقدر قارچ پرورش در ها بیماری خسارات میزان

 ؟داد کاهش را ها بیماری و آفات خسارات میزان توان می چگونه

 مانند: مشکالتی و مسایل طرح - ه
 آمد؟ خواهد بوجود مشکالتی و مسائل چه نکنیم مبارزه قارچ آفات با اگر

 مشکالتی و مسائل چه نشود انجام ها بیماری شیوع در را الزم های پیشگیری اگر
 ؟آمد خواهد بوجود
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 فروش و بازاریابی در تاثیراتی چه تولیدی های قارچ در ها بیماری و آفات وجود
 ؟دارد بازار در قارچ

 و نماید جلب بیشتر آموزش موضوع به را هنرجویان توجه که دیگری روش هر یا
 ریگی یاد نتیجه در و کند آماده بیشتر مشارکت و گفتگو و بحث برای راآنها 

 . نمائید آغاز ،گیرد صورت بیشتری
 در تا بخواهید گروه ازهر و نمایید تقسیم گروه چند به را هنرجویان سپس - 3

 مایندن گفتگو و بحثآنها  با مبارزه و پیشگیری های روش و ها وبیماری آفات مورد
 خواهیدب هنرجویان از و. بنویسید درس کالس تابلوی روی را نتایج کلیه سپس و

 . نمایند انتخاب را نتایج ترین مناسب
 با مبارزه و پیشگیری دالیل مورد در که بخواهید هنرجویان از گروه هر از - 4

 . کنند تفکر ها بیماری و آفات
 نویسیدب کالس تابلوی روی در را ها بیماری و آفات با مبارزه و پیشگیری دالیل - 5

 جمع پایان در و دهند توضیحآنها  مورد در بخواهید دهنده پیشنهاد گروه هر واز
 . بنویسید درس کالس تابلوی روی راآنها  و داده انجام را مطالب بندی

 با مبارزه و پیشگیری چگونگی خصوص در بخواهید گروه هر هنرجویان از - 6
 . ویسیدبن کالس تابلوی روی در را نتایج و کنند گفتگو و بحث ها بیماری و آفات

 های روش به را ها بیماری و آفات با مبارزه بخواهید گروه هر جویان هنر از - 7
 . دهند انجام مختلف
 :ها توصیه و پیشنهادی های فعالیت

 پیشگیری نحوه ،کارخانجات از بازدید چنین هم و فیلم و عکس طریق از هنرآموز
 در تا بخواهدآنها  از و دهد نشان هنرجویان به را ها بیماری و آفات با مبارزه و

 . کنند گفتگو و بحث موضوع این مورد

 های قارچ پرورش در ها بیماری و آفات با مبارزه و پیشگیری دالیل هنرآموز
 . نماید تشریح را خوراکی

 بمطال بر عالوه نیز را زیر مطالب تواند می هنرجویان بیشتر فهم برای هنرآموز
 :دهد آموزش هنرجویان به درسی کتاب

 :خوراکی های قارچ آفات منشاء
 اولیه مواد - 0

 ،گرددمی استفاده سازی کمپوست برای قارچ بستر عنوان بهآنها  از که است موادی
 از کی هر در اگر بنابراین. دارند گزینی النه آن در حشراتی که گندم کلش مانند

 شراتح ،نگردد بهداشتی مسائل رعایت پاستوریزاسیون و سازی کمپوست مراحل
 می سازی کمپوست مراحل طی در کمپوست بودن خیس مثال. کنند می بروز
 در .گردد حشره ماندن زنده و کمپوست صحیح پاستوریزاسیون عدم باعث تواند
 چند از بیش مرغی کود روی در. کرد اشاره مرغی کود به توان می نیز کنه مورد
 خرد ،خیس مرغی کود از ،آن از استفاده طی در اگر. کند می زندگی کنه نوع

 و نآ هوازی بی تخمیر و کمپوست خیسی ،شود استفاده کهنه و ای تکه و نشده
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آنها  نماند زنده و کنه بروز سبب تواند می ،غیره و کمپوست حد از بیش انباشتگی
 . گردد پاستوریزاسیون فرایند طی در

 و مرطوب جای در خاك انبارکردن. شوند می یافت نیز پوششی خاك در ها کنه
 عدم. گردد می ها کنه ازدیاد سبب ،گراد سانتی درجه 25 حدود دمای با ،خنک

 خاك بزرگ های تکه کردن خرد عدم و مطلوب دمای در مناسب پاستوریزاسیون
 . گرددآنها  بروز و ها کنه ماندن زنده سبب تواند می پیت

 زیست محیط - 2
 پروازی حشرات مانند آفاتی اصلی زیست محیط عنوان به ،ها قارچ پرورش محل
 خوراکی های قارچ پرورش محل واقع در. آیند می شمار به ها پشه و ها مگس مثل

 . باشند می آفات این زندگی محل نوعی به
 بقایای ،قارچ تولید برای استفاده مورد اولیه مواد ،زیست محیط مجموع در

 منشاء و بروز عوامل عنوان به ثانوی محیط یک عنوان به سالن خود و کمپوست
 . گیرند می قرار توجه مورد خوراکی قارچ آفات

 مورد در. است پذیر نا اجتناب مسئله ،انها کاربرد و اولیه مواد از استفاده مورد در
 تداخل از زیادی حدود تا توان می نیز پروازی آفات تداخل عدم و زیست محیط
 . آورد عمل به جلوگیری خوراکی های قارچ زندگی با آفات قبیل این زندگی

 اشاره نماتد و کنه ،پشه ،مگس به توان می خوراکی های قارچ آفات مهمترین از
 میسلیوم و قارچ به مستقیم حمله صورت به یا آفات این خسارات و نهاhزی. کرد

. گردندمی بیماری گسترش باعث دیگر زایبیماری عوامل انتقال طریق از یا و است
 عامل و ها کنه حامل توانند می مواقع برخی در ها مگس بدانید است جالب مثال

 هکن. باشند ها ویروس نیز و ها باکتری حامل توانند می نیز ها کنه وآنها  انتقال
 قارچ رشد برای بازدارنده مواد ترشح و تخریب ،تغذیه با ها نماتد و حشرات ،ها

 سبب ،قارچ مختلف های قسمت در گذاری تخم و گزینی النه همچنین ،خوراکی
 . شوند می خسارت بروز

 :ها مگس
 د:نباش می ذیل های مگس شامل خوراکی های قارچ آفت های مگس

 (Phorid flies) فورید های مگس - 0
 (Sciarid flies) سیارید های مگس - 2

 :ها پشه
 :باشند می ذیل های پشه شامل خوراکی های قارچ آفت های پشه

 (Gall midges) گال های پشه - 0
 :ها کنه
 :باشند می ذیل های کنه شامل خوراکی های قارچ آفت های کنه

0 - Tarsonemus myceliophagus 

2 - Tyrophagus putrescantide 
3 - Pygmephorus sellnicki 
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 نشانه های آلودگی  به کنه در قارچ تکمه ای

 :نماتدها
 نگر به متر میلی یک حداکثر طول به هستند مانندی نخ و ریز موجودات نماتدها
 مانند مرطوب های محیط در. دارند درخشان حالت گوئی ،نور مقابل در که شفاف

 سرعت و پراکنش دارای. باشندمی مانند موج حرکات دارای و کنندمی شنا مار
 به مسلح غیر چشم با نماتدها. کنندمی وارد فراوانی خسارات و بوده زیادی تکثیر

 از پس ساعت 24 نماتدها. شودمی یافت جا همه در و شده دیده سختی

 دنمات نوع سه قارچ پرورش های محیط در. آورند می بیرون تخم از سر ،گذاریتخم
 :از عبارتند که شود می یافت

 (آزاد) ساپروفیت نماتدهای - 0
  شکارچی نماتدهای - 2
 انگل نماتدهای - 3

 :آفات پیشگیری و کنترل برای عمومی های توصیه
 رینشی بوی معموال ،است آفات حمله به آلوده که سالنی :سالن کامل بازرسی - 0
 هک صورتی در) حاالت بعضی در. رسد نمی مشام به آن در کمپوست عطر تازگی و

 وختهس پشم و گوشت بوی شبیه بوئی (باشد ساکن سالن هوای و خاموش ساز هوا
 به و کار طول در بیشتر تمرکز و دقت با حالت این در. رسد می مشام به شده

 اردد ناقص سوختگی شبیه خاص بوی یک کنه حاوی سالن فهمید خواهید تجربه
 فاضالب بیهش بویی یا متعفن گرفته شبنم باغ یک شبیه بویی نماتد دارای سالن و

 ابحب و خشک حباب ،دارچینی کپک ،سبز کپک به آلوده که سالنی حتی. دارد
 تاس بهتر ،بو بهتر درك برای. باشند می خاص بوی یک دارای کدام هر باشد تر

 ساعت نیم حداقل فن و ساز رطوبت دستگاه که موقعی و آفتاب طلوع از قبل
 سمپاشی - 2. بسپاریم خاطر به را بوها انواع و نموده سرکشی سالن به بوده خاموش

 به حشرات برعلیه سمپاشی برای که سمومی مهمترین از :پروازی حشرات علیه بر
 توکسمتاسیس ،سیپرمترین ،پرمترین ،پاراتیون ،ماالتیون به توان می رود می کار

 معموال. باشد می هزار در 2 تا 0 بین معموال سموم این نسبت. نمود اشاره غیره و
 کافی متری 011 سالن یک سمپاشی برای نسبت این از لیتر 31 تا 21 مقدار
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 رارتک اول سمپاشی از پس روز پنج تا سه فواصل با را سمپاشی است بهتر. است
 . نمود

 ،نئورون به توان می موجود های کش کنه مهمترین از :کنه علیه بر سمپاشی - 3
 در 2 تا 0 نیز کش کنه سموم کاربرد نسبت. کرد اشاره غیره و آپولو ،نیسورون

 روی ،سالن در سمپاشی برای ،،سم این از لیتر 31 تا 21 مقدار معموال. است هزار
 رحلهم چند در توان می را سمپاشی. است کافی سالن کف و پالستیکی های کیسه

 النس در ها سمپاشی تعداد. داد انجام کمپوست هر برای کیسه به کیسه بهصورت
 :است زیر قرار به

  دهی خاك از قبل = الف
  زنی پنجه و کوبی کیسه مرحله در = ب
  دهی خاك اتمام از پس و دهی خاك حین در = ج
  سرما شوك از قبل و پالستیکی های کیسه نمودن باز از پس = د

 :قارچ های یربیما

 :سالمتی و بیماری تعریف

 کی برای راه بهترین انتخاب بین است تعاملی و تالش واقع در سالمتی و بیماری
 . بقاء تنازع و حیات ادامه برای تعادل بهترین ایجاد برای ،زنده موجود
 . بیماری ایجاد عوامل بقیه با موجود تعامل و تعادل عدم یعنی بیماری
 زنده غیر عوامل و (زیستی) زنده عوامل شامل دسته دو به بیماری ایجاد عوامل

 رد زیستی های بیماری ایجاد ماهیت. شوند می تقسیم (محیطی یا زیستی غیر)
 ایجاد عوامل اینجا در که است بیماری ایجاد عامل با پرورشی قارچ تعادل عدم

 باکتریایی ،ویروسی عوامل :از عبارتند عوامل این. اند زنده و محیطی غیر ،بیماری
 محیطی تزیس شرایط با تعامل و تعادل عدم ،زنده غیر عوامل مورد در. قارچی و
 برای شده تعریف محیطی زیست شرایط از خاصی طیف در کردن زندگی یعنی)

 در مثال انسان مورد در که شود می محیطی های بیماری بروز باعث ،(موجود یک
 اهیتم بنابراین. زدگی گرما و خوردگی سرما از عبارتند دما کمبود یا بیشبود مورد
 یا بیماری ایجاد عامل با خوراکی قارچ تعادل عدم ،زنده غیر های بیماری ایجاد

 اثر در مثال. اند زنده غیر و محیطی ،بیماری ایجاد عوامل اینجا در که است آسیب
  .رود می بین از میسلیوم کال یا و شود می مختل میسلیوم رشد ،دما بیشبود
 عوامل حدود با تعادل حداکثر داشتن یعنی ،زنده غیر عوامل مورد در سالمتی

 کنار و پایداری اقل حد داشتن و تحمل یا و (هوا ،رطوبت ،دما) محیطی زیست
 ،زنده عوامل مورد در سالمتی. شرایط این از حداکثری و حداقل حدود با آمدن
 . بیماری ایجاد عوامل بقیه با آمدن کنار و برتری یعنی

 :خوراکی هایقارچ در زا بیماری قارچی عوامل
 هایقارچ دسته سه شامل که شده هاقارچ آسیب و بیماری ایجاد باعث عوامل این

 قارچ بقایای روی بر رشد با ها کپک. باشند می هرز قارچ و کپک قارچ ،رقیب
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 های ارچق. گردند می بیماری ایجاد سبب )ساپروفیتی( گندرویی زندگی با خوراکی
 حیطم در همچنین خوراکی قارچ بستر تهیه برای استفاده مورد اولیه مواد در کپک

 . است ناپذیر اجتنابآنها  وجود بنابراین. دارند وجود (هوا و بستر یا خاك ،آب)
 زا بیماری قارچ - الف

 هتغذی و رشد برای رقابت شامل (تر حباب قارچ مثل) زا بیماری های قارچ آسیب
 رد اختالل شامل که باشد می خوراکی قارچ از تغذیه یا و رشد واحد بستر یک از

 . باشد می خوراکی قارچ (جزئی یا کلی) بردن بین از و خوراکی قارچ رشد
 (کپک) رقیب قارچ - ب

 بستر در کپک تغذیه برای رقابت و رشد شامل (سبز کپک مانند) ها کپک آسیب
 هک باشد می خوراکی قارچ از تغذیه حتی و بذر( ،کمپوست ،پوششی )خاك رشد

 مواد ترشح ،(جزئی یا کلی صورت به) خوراکی قارچ تخریب شامل ها آسیب
 . باشد می خوراکی قارچ بعدی رشد عدم و خوراکی قارچ رشد برای بازدارنده

 هرز قارچ - ج
 رشد بستر در تغذیه در رقابت و رشد شامل (جوهری قارچ مانند) هرز قارچ آسیب

 دمع نیز و خوراکی قارچ رشد برای بازدارنده مواد ترشح ،(کمپوست) خوراکی قارچ
 . باشد می خوراکی قارچ رشد

 :بیماری شناسایی
 ایجاد عامل بروز سبب ،بیماری فرعی عامل حضور در واقع در ،بیماری اصلی عامل

. ابدی می تخفیف یا تشدید خاصی شرایط دلیل به بیماری هر. گردد می بیماری
 یدارا بیماری هر شدن عارض. یابد می انتقال عواملی توسط حال هر به بیماری هر

 عوامل مورد در و کپک خود ها نشانه ،ها کپک مورد در که است خاصی های نشانه
 اریبیم درمان. شود می نمایان خوراکی قارچ در بیماری نشانه (ها ویروس) بیمارگر

 یگرد سخن به یا و بیماری رفتن بین از سبب که است اقداماتی تمام شامل نیز
 .است بیماری ایجاد عوامل تمام زندگی با تداخل از خوراکی قارچ رشد نمودن دور

 امکان دح تا که اقداماتی دادن انجام یعنی نیز بیماری پیشگیری و بیماری کنترل
 ریبیما (درمان) تجویز مقدمه بیماری تشخیص. نماید جلوگیری بیماری بروز از

 ار آن بروز علل ،تشخیص را بیماری توان می بیماری کامل شناسایی با. است
 . کرد درمان را بیماری سپس و بررسی

 :بیماری تشخیص

 هب رسیدن برای بیماری ایجاد عوامل ترین شبیه حذف واقع در بیماری تشخیص
 . باشد می بیماری اصلی عامل
 :بیماری اصلی عامل

 مهمترین از. (سبز کپک) است بیماری بروز اصلی مسبب واقع در اصلی عامل
 یک در. کرد اشاره ها قارچ بقیه رقابت به توان می ها قارچ در زا بیماری عوامل
 محیطی غیر وعوامل محیطی عوامل دسته دو به زا بیماری عوامل بندی تقسیم
 . میشوند تقسیم
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 پارامتر پنج کمبود یا بیشبود شامل زنده غیر عوامل یا :محیطی عوامل = الف
 . باشند می دفعی موادزائد و نور ،دما ،هوا ،رطوبت

 بقیه و ها باکتری ،ویروس ،ها قارچ شامل زنده عوامل یا :محیطی غیر عوامل = ب
 . باشند می میکروارگانیسم

 :بیماری بروز فرعی عامل

 لعام برتری و تشدید باعث ،تولید مراحل از یکی در که است اتفاقی فرعی عامل
 یفرع عامل واقع در. است گردیده خوراکی قارچ رشد به نسبت بیماری بروز اصلی
 کربن ،گرما ،زیاد رطوبت ،PH). است بیماری ایجاد برای اصلی عامل تحریک باعث
  (آلوده اسپان و اکسید دی

 :بیماری نشانه

 موجود طبیعی حاالت و رشد در طبیعی غیر حالت بروز واقع در بیماری نشانه
 رطوبت کمبود. باشد ظاهری غیر یا ظاهری تواند می ها نشانه این که باشدمی
 دودیح تا سبکی و پوکی که باشد پریدگی رنگ و سبکی ،پوکی باعث تواندمی
 شبه های نشانه معموال. باشد می ظاهری نشانه پریدگی رنگ ولی ،ظاهری غیر

 شدن شکل بد و بزرگی ،کوچکی شامل و ظاهری بیشتر محیطی های بیماری
 ،سالن در اکسید دی کربن ،بیشبود اثر در مثال برای. باشد می قارچ های اندام
 اثر در ولی. باشد می طبیعی حد از بلندتر و کشیده ،نازك ای دکمه قارچ پایه

 و ظاهری غیر نشانه این که گیرد می صورت تاخیر با میسلیوم رشد ،دما کمبود
 عمولیم رشد با تفاوتی هیچ رشد تاخیر با میسلیوم عمال و باشد می زمان به مربوط
 کمی مواقع برخی در ،بیماری ظاهری غیر های نشانه تشخیص بنابراین. ندارد

 . باشد می دشوارتر
 :بیماری کننده تشدید
 رایطش شدن بدتر باعث که است عاملی یا اتفاق هر اصل در بیماری کننده تشدید
 خوراکی قارچ از غیر موجودی هر زندگی شرایط به نسبت خوراکی قارچ زندگی
 . بشود

 :بیماری دهنده تخفیف

 و خوراکی غیر های قارچ زندگی شرایط شدن بدتر باعث که اتفاقی یا عامل هر
 ابحس به بیماری دهنده تخفیف عنوان به باشد خوراکی قارچ از غیر موجوداتی کال
 خوراکی های قارچ زندگی شرایط شدن بهتر باعث که عاملی هر واقع در. آید می

 . آیند می حساب به بیماری دهنده تخفیف عنوان به باشد

 (ذاغ و تهویه ،نور ،دما ،رطوبت) محیطی زیست مطلوب شرایط کمبود یا بیشبود
 .باشد می قارچ رشد کامل توقف یا رشد در محدودیت باعث محیطی عوامل یعنی

 منطقی طورهب باشد محیطی زیست مناسب نا شرایط بیماری اصلی عامل اگر
 بروز عامل اگر. نمود جستجو داری سالن بد شرایط در را فرعی عامل توانمی
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 یرهغ و ها باکتری و ها ویروس ،ها قارچ بقیه رقابت مثل ،بود محیطی غیر بیماری
 یدیاس محیط فرضا. بود فرعی عامل سپس و اصلی عامل دنبال به ابتدا. است الزم

 . باشد می ای دکمه قارچ برابر در ،سبز کپک رشد رقابت برتری باعث
. باشدیم فرعی عامل عنوان به اسیدیته و کربن اکسید دی و اصلی عامل سبز کپک
 گردیده اصلی عامل بروز و تحریک باعث کجا در فرعی عامل که دید باید حاال
 نشد سرد دلیل به مثال) تونل در کمپوست مناسب رسانی هوا عدم فرضا. است
 لعام مورد این که گردد می سبز کپک بیشتر رشد تحریک باعث (تونل دمای
 یماریب تشدید کاهش دنبال به مکان این در است الزم بنابراین. است بیماری ایجاد

 کلی لاص یک به توجه با باشد محیطی غیر عوامل بر بیماری فرض اگر مسلما. بود
 ،بیشتر اسیدیته با غذایی محیط به احتیاج (سبز کپک مثل) تر پست های چرقا که

 تندهس باالتر دمای و تر زیاد رطوبت ،کمتر اکسیژن ،بیشتر اکسید دی کربن
 دمای و باالتر کربن اکسید دی ،بیشتر رطوبت ،اسیدیته که نمود عنوان توانمی

 ،باشند یم محیطی غیر های بیماری اکثر تشدید باعث کمتر تهویه همراه به بیشتر
 وبمحس بیماری اصلی عامل مذکور موارد محیطی های بیماری شبه بحث در لیکن

 هویهت و کم کربن اکسید دی و رطوبت ،پایین دمای که استحالی در این ،شودمی
 . باشندمی بیماری دهنده تخفیف محیطی غیر های بیماری بحث در معموال زیاد

  :بیماری ناقل

 خشب به مربوط صرفا که باشد می بیماری انتشار مسبب اصل در بیماری ناقل
 پشت ،سالن دمای بیشبود اثر در اگر مثال باشد می محیطی غیر های بیماری

 انتقال باعث آبیاری آب مثال که کرد عنوان توان نمی ،شود باز سریعا هاقارچ
 یرغ های بیماری به مربوط بیماری ناقل که دانیم می مسلما بلکه ،شده بیماری
 . است محیطی

 و ادوات ،حشرات ،انسان ،هوا جریان ،رطوبت :از عبارتند بیماری ناقلین مهمترین
 بیماری توان می واقع در. غیره و پوششی خاك ،بذر ،بستر در استفاده مورد مواد

 . دونم تقسیم دسته دو به بندی تقسیم یک در را
 و تمانساخ مثال ،نیستند پذیر انتقال ها بیماری این :ناقل غیر های بیماری = الف

 هب که گردد قارچ چتر شدن باز و ماندن ریز باعث پوششی خاك مناسب نا بافت
 . نیست پذیر انتقال )آسیب( بیماری شبه این حال هر
 ،کپک انواع مثل. پذیرند انتقال ها بیماری از دسته این :ناقل های بیماری = ب

 یم منتقل بیماری ناقل عوامل توسط راحتی به که غیره و ویروسی های بیماری
 . گردد

 ارچق ها کیسه از بعضی در آمونیاك گاز خروج عدم اثر در اگر مثال ،اینکه توضیح
 اثر در اگر مثال اما ،باشد می ناقل اصل در بیماری این ،نمود رشد کوپرینوس

 پوسته پوسته ها قارچ سطح سالن در هوا اضافی جریان یا و سالن کم رطوبت
 . است ناقل غیر اساسا بیماری شبه این ،شدند
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 :بیماری پیشگیری

 و زمان از مقاطعی در بیماری نسبی بروز از جلوگیری یعنی بیماری پیشگیری
 . مکان

 عنیی ،باشند می پیشگیری قابل غیر ،ها بیماری از بسیاری دانید می که همانطور
 خارج انسان کنترل حیطه از حاضر حال در یا پذیر نا اجتنابآنها  شدن حادث
 بین از کامل طور به توان می نیز را دیگر های بیماری از بسیاری طرفی از. است
 حدود تا توان می پیشگیری با اما. (داشت خواهد وجود همیشه سبز کپک) برد

 . کرد جلوگیری بیماری بروز از زیادی
 قارچ رشد دادن برتری و خوراکی قارچ رشد نفع به مطلوب شرایط آوردن فراهم با

 از بسیاری بروز از توان می نوعی به ،قارچ از غیر موجودات بقیه رشد به نسبت
 . آورد بعمل پیشگیری ها بیماری

 زیادی کمک تواند می ها بیماری بندی طبقه ،آن پی در و تشخیص مجموع در
 نباید همیشه که است این است مهم آنچه. کند ها بیماری درمان و شناسایی به

 عوامل تمام کاهش به نسبت همیشه است بهتر. بود بیماری ظهور و بروز منتظر
 کنترل به نسبت همیشه و شود اقدام ها بیماری دهنده انتقال و کننده تشدید
 بیماری های نشانه دنبال به همیشه و حساس ها بیماری کننده ایجاد فرعی عوامل

 . باشیم ها
 ذیل شرح به دسته 5 به را خوراکی های قارچ های بیمای توان می کلی بطور

 :کرد تقسیم
 کمپوست به مربوط های بیماری - 0
 کمپوست پاستوریزاسیون به مربوط های بیماری - 2
 اسپان به مربوط های بیماری - 3
 پوششی خاك به مربوط های بیماری - 4
 سالن به مربوط های بیماری - 5

 :بیماری درمان

 لیاص عامل شناسائی ،بیماری تشخیص شامل بیماری درمان ،کلی تعریف یک در
 زتجوی و بیماری نشانه کامل شناسایی همراه به بیماری ایجاد عامل و فرعی عامل و

 اریبیم کننده تشدید عوامل کاهش و بیماری ایجاد عوامل بردن بین از برای نسخه
 اریبیم انتقال عدم شامل بیماری کنترل و بیماری دهنده تخفیف عوامل افزایش و

 . است درست درمان یا صحیح تجویز مقدمه ،صحیح تشخیص. باشد می
 :فیزیولوژیکی های هنجاری نا

 قارچ رشد فیزیولوژیکی شرایط در اختالل اثر درآنها  بروز که هستند هایی بیماری
 . ای دکمه قارچ خروسی تاج ناهنجاری مثل ،آید می بوجود خوراکی

 بستر یا خاك) غذا و هوا ،رطوبت ،دما عامل چهار از یکی کمبود و بیشبود اساسا
 یک هر بودن دورتر واقع در. شود می محیطی های بیماری شبه بروز باعث (قارچ
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 (کمبود چه و بیشبود بصورت چه) محیطی زیست مطلوب شرایط از جانداران از
 . گردد می ها بیماری شبه این بروز باعث

 :محیطی غیر های بیماری

 عانوا مثل) ها کپک :از عبارتند ای دکمه قارچ محیطی غیر های بیماری مهمترین
 انگل های قارچ ،(جوهری قارچ) هرز های قارچ ،(سیاه کپک ،سبز کپک

 . ها ویروس و ها باکتری ،(ورتیسلیوم)
 رب اکولوژیکی شرایط با تطبیق قدرت و غذایی مواد جذب سرعت نظر از ها کپک
 ورتص به خوراکی قارچ رشد بستر از تغذیه با ها کپک. دارند برتری خوراکی قارچ

 از ،رقابت ایجاد سبب ،سمی مواد ترشح و خوراکی قارچ خود از تغذیه و مشترك
 و دما همان در معموال ها کپک. شوند می آن رشد عدم و خوراکی قارچ بردن بین

. ددهن ادامه خود بقای و رشد به توانند می کنند می زندگی ها قارچ که رطوبتی
 یعیوس طور به که نمود اشاره سبز های کپک به توان می ها کپک این مهمترین از
 بستر در استفاده مورد مواد مهمترین عنوان به گندم کلش و پوششی خاك در

 . دارند وجود ،ای دکمه قارچ
 :پرورش و تولید مراحل در ها بیماری بروز از جلوگیری برای های توصیه

 کمپوست دهنده تشکیل اجزای مناسب ترکیب :سازی کمپوست محل در -0
 نبود خیس. نماید جلوگیری مشکالت از بسیاری بروز از زیادی حد تا تواندمی
 پاستوریزاسیون در مزاحمت ایجاد و تل در آن نشدن حل سبب مرغی کود

 بتنس خوردن بهم باعث سازی کمپوست صحیح فرآیند عدم. گردد می کمپوست
 و آمونیاك گاز تجمع و فرآیند این شدن هوازی غیر ،کمپوست نیتروژن به کربن
 کپک ،زرد کپک) ها بیماری از بعضی آوردن بوجود باعث که شودمی غیره

 . شود می (غیره و کنه ،جوهری قارچ ،سیاه به متمایل خاکستری
 هوادهی و آمونیاك و کربن اکسید دی گاز خروج باعث ،تل مناسب ارتفاع و عرض

 دمای ایجاد باعث ،تل مناسب عرض و ارتفاع. گردد می کمپوست توده مناسب
 حشرات الرو و ها کپک ،ها قارچ از بسیاری بردن بین از برای بستر در کافی

 و ربزرگت های تل ساختن به اقدام زمستان در شود می توصیه بنابراین. شودمی
 درجه تامین عدم یا حرارت زیاد تجمع از تا ساخت کوچکتر را ها تل تابستان در

 ،حشرات انواع) ها بیماری از بعضی آمدن بوجود از تا شود جلوگیری نیز حرارت
 . شود جلوگیری (غیره و سبز کپک

 اربخ با ترکیب عدم و تل در گازها و گرما تجمع عدم باعث تل موقع به برگردان
 فرآیند طی در شود می توصیه لذا. شود می کمپوست شدن اسیدی ایجاد و آب

 نمود اقدام تل توده نمودن رو و زیر به مشخصی یانهازم طی در سازی کمپوست
 یهای بیماری بروز در و آید می بوجود تخمیر فرآیند اثر در که ها گاز تجمع از تا

 . ودش جلوگیری ؛ است موثر غیره و زیتونی سبز کپک ،آبی سبز کپک همچون
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 از گازها کامل خروج نیز و خوب دهی هوا باعث ،مشخص حجم با مناسب آبیاری
. کند می جلوگیری کمپوست شدن اسیدی از که گردد می کمپوست درون

 و کمپوست هوازی بی تخمیر و شدن لزج ،شدن خیس از حالت این در همچنین
 غیره و حشرات انواع ،جنگلی سبز کپک ،آبی سبز کپک هاییهمچون بیماری

 . شود می جلوگیری
 وایه با کافی و مناسب دهی هوا ،پاستوریزه تونل در :پاستوریزاسیون تونل در - 2

 ونهمچ ها بیماری از تعدادی بروز از جلوگیری باعث ،نموده عبور فیلتر از که تمیز
 غیره و ها کنه مانند آفاتی و ها کپک انواع ،باکتریایی و ویروسی های بیماری

 . شودمی
 سبب تواند می هم زنی بذر موقع در و داری تونل دوران در کمپوست زیاد رطوبت

 تحریک احتماال و بستر شدن خفه و گاز خروج عدم و کمپوست فشردگی بهم
 های چقار ،جنگلی سبز کپک ،دارچینی کپک ،سفید کپک مانند هایی کپک رشد

 پاستوریزاسیون مناسب دمای و زمان دقیق رعایت عدم. شود غیره و کوپرینوس
 اه بیماری انواع بروز دالیل از یکی تواند می هم (بذر و پوششی خاك ،کمپوست)

 و حشرات انواع ،ها کپک انواع ،تارعنکبوتی کپک ،تر حباب و خشک حباب مثل
 . گردد ها کنه

 .گرددمی کوپرینوس هاقارچ انواع رشد از جلوگیری سبب آمونیاك گاز کامل خروج
 ها کپک رشد تحریک عامل نیز بذر و پوششی خاك ،کمپوست بودن اسیدی

 سبب ،قارچ به نسبت کپک رشد مطلوب شرایط آوردن فراهم با واقع در. باشدمی
 های قارچ ،جنگلی سبز کپک ،آبی سبز کپک همچون هایی کپک رشد برتری

 . شویم می غیره و کوپرینوس
 پیت های ریشه چوبی های تکه و قطعات آوری جمع :پوششی خاك مورد در - 3
 ها بیماری بروز از جلوگیری به زیادی کمک پوششی خاك کردن درست موقع در

 . شود می غیره و آبی سبز کپک ،جنگلی سبز کپک ،سبز کپک همچون
 زا بسیاری تحریک و ایجاد از زیادی حد تا پوششی خاك اسیدیته مناسب تنظیم

 . نماید می جلوگیری کپکی های بیماری
 به زیادی کمک مناسب دمای و زمان در پوششی خاك مناسب پاستوریزاسیون

 هایبیماری انواع ،هاکپک انواع مثل ها بیماری از بسیاری بروز از جلوگیری
 . شود می غیره و کنه ،حشرات انواع ،تر و خشک حباب ،باکتریایی و ویروسی

 دالیل از دیگر یک تواند می هم کهنه و خیس ،آلوده بذر :اسپان مورد در - 4
 . دباش غیره و ویروسی های بیماری ،ها کپک انواع مثل ها بیماری از بسیاری شیوع

 مواقع برخی در یا هفتگی شستشوی و نگهداشتن تمیز :داری سالن مورد در - 5
 سوژ انتشار از زیادی حد تا تواند می چینی قارچ و دهی خاك از بعد سالن روزانه

 و پوششی خاك سطح نگهداشتن تمیز. آورد عمل به جلوگیری سالن در میکروبی
 از بسیاری گزینی النه و تحریک از زیادی حد تا ،قارچ بقایای از کمپوست بستر

 . آورد می بعمل ممانعت ها کپک خصوصا ،ها بیماری
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 هایییبیمار گسترش از نوعی به هاکپک رشد برای مناسبی بستر وجود عدم اصوال
 گهداشتنن پایین با. کند می جلوگیری غیره و عنکبوتی تار کپک ،سبز کپک مثل

 کهل مثل ها بیماری از بسیاری انتقال و تشدید از عمال ،سالن در نسبی رطوبت
 . بود خواهیم امان در غیره و سبز کپک ،باکتریایی

 سطح خشکی باعث که حدی تا سالن در اضافی هوای جریان ،دهی قارچ دوران در
 . نماید جلوگیری ها کپک بروز از تواند می ،نگردد بستر
 دوره تکمیل از پس و داد کاهش را سالن در کمپوست نگهداری دوران است بهتر
 هاکمپوست داشتن نگه. نمود تخلیه سالن از را ها کمپوست سریعا ،چینی قارچ
 زمال. نمایدمی کمک ها بیماری انتقال و گسترش به سالن در طوالنی مدت برای
  همچنین. نمود پاستوریزه بخار با را سالن ،هاکمپوست تخلیه از قبل است
 و یعفون ضد ،شسته را سالن ،بعدی کشت های کمپوست ورود از قبل بایستمی
 . کنیم دهی هوا
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  ای:مرحله ارزشیابی
 مرحله ای ارزشیابی لیست چكه نمون
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  : شايستگیرزشیابی ا

 چعملیات نگهداری ضمن رشد قار
 

 شرح کار:
 حذف موارد آلوده  –شگیری از ورود عوامل بیماری زا و افات و حشرات یپ –بررسی موارد مشکوك  –بازدید روزانه 

 استاندارد عملکرد: 
 انجام کلیه عملیات نگهداری سالن طبق استاندارد

 

 شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
عملیات با رعایت نیازهای لحظه ای قارچها و تقسیم کار میان کارکنان بر طبق جدول بندی کارها و حفظ دما و 

 به طور لحظه ای O2CO/2رطوبت نسبی هوا و رطوبت خاك و نسبت 

 معیار شایستگی: 
 

 نمره هنرجو 3حداقل نمره قبولی از  مرحله کار ردیف
  2 بازدید روزانه 0
  0 مشکوك بررسی موارد 2
  2 گیری از ورود عوامل بیماری زا و افات و حشراتشیپ 3
  0 حذف موارد آلوده 4

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و 

  نگرش:

 نگرش : صداقت - ایمنی : فردی
جمع آوری  -آلوده نکردن محیط -دقتتوجهات زیست محیطی: 

 ضایعات
ت مدیری -مدیریت زمان  -درستکاری شایستگی های غیر فنی : 

 مالی   

2  

 * میانگین نمرات
 

 . می باشد 2* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 
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  :11 واحد يادگیری
 خوراکی قارچ بندی بسته - بندی درجه - برداشت

 

 :اهداف

 روش به را قارچ برداشت - 2.  دهد انجام مناسب زمان در را قارچ برداشت - 0
 (ای خوشه) دستی روش به را قارچ برداشت - 3.  دهد انجام (تک تک) دستی
 برداشت از پس را قارچ - 5. کند خشک برداشت از پس را قارچ - 4. دهد انجام

 . نماید منجمد
 . کند نگهداری مخصوص محلول در را قارچ - 6
 . کند کنسرو برداشت از پس را قارچ - 7
 . کند بندی بسته و بندی درجه برداشت از پس را قارچ - 8

 :جویان هنر نیاز مورد قبلی های دانسته
  غیره و رطوبت ،دما نظر از قارچ رشد محیطی مناسب شرایط - 0
 خوراکی های قارچ رویشی رشد - 3 خوراکی های قارچ رشد فیزیولوژی - 2
 خوراکی های قارچ زایشی رشد - 4
 

 :کلیدی های واژه
 یبیولوژیک بازده -تراوا نیمه هایفویل -شدهاصالح اتمسفر -وکیوم سیل -فالش

 محتوا: خالصه
 درس در خوراکی قارچ بندی بسته - بندی درجه - برداشت یادگیری واحد در

 های روش خصوص در مطالبی ،ای دکمه و صدفی خوراکی قارچ پرورش و تولید
 منجمد و کردن خشک شامل قارچ نگهداری ،برداشت به مربوط نکات ،برداشت

 یبند بسته ،بندی درجه ،کردن انبار ،مایعات در نگهداری و کردن کنسرو و کردن
 . است آمده خوراکی های قارچ فروش و نقل و حمل ،بندی بسته ظروف و

 :مصرفی مواد
 قارچ نگهداری مخصوص محلول - 4 کلر محلول - 3 درصد 01 الکل - 2 آب - 0
 سطل یا سبد - 7 سلفون - 6 مختلف های اندازه در قارچ بندی بسته ظروف - 5
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 :تجهیزات و ر ابزا

 برداشت یادگیری واحد یا کار این برای نیاز مورد های ماشین و تجهیزات و ابزار
 :باشد می ذیل جدول شرح به خوراکی قارچ بندی بسته - بندی درجه -
 

 ردیف
 و تجهیزات و ابزار نام

 هاماشین
 برای تعداد

 هنرجو 05
 ردیف

 و تجهیزات و ابزار نام
 ها ماشین

 برای تعداد
 هنرجو 05

0 
 آبیاری وسایل

0 5 
 تاز نگهداری کانتینر

 مایع
0 

2 
 سنج دما 

0 6 
 بندی بسته دستگاه
 0 کش سلفون

 0 مخصوص پل با نردبان 7 0  سنج رطوبت 3
 0 بر باال 8 05  برداشت چاقو 4

 

 :آموزشی بسته اجزای

 لمفی ،هنرجو کتاب ،هنرآموز کتاب ،درسی کتاب شامل گیری یاد واحد یا کار این
 :باشد می ذیل شرح به عکس ،آموزشی افزار نرم ،آموزشی

 :فیلم
 های قارچ بندی درجه - 2 ماشینی و دستی روش به قارچ برداشت نحوه - 0

 قارچ کردن خشک - 3 خوراکی
 قارچ کردن کنسرو - 6 مایعات در قارچ نگهداری - 5 قارچ کردن منجمد - 4
 خوراکی های قارچ بندی بسته - 7
 خوراکی های قارچ نقل و حمل - 8

 :افزار نرم
 بسته های دستگاه کاربرد - 2 ماشینی و دستی روش به قارچ برداشت نحوه - 0

 خوراکی های قارچ بندی
 نگهداری - 6 قارچ کردن منجمد - 5 قارچ کردن خشک - 4 بندی بسته نحوه - 3

 مایعات در قارچ
 قارچ کردن کنسرو - 7

  :عکس
 بندی بسته های دستگاه - 2 ماشینی و دستی روش به قارچ برداشت نحوه - 0
 قارچ کردن خشک - 4 بندی بسته نحوه - 3
 قارچ کردن کنسرو - 7 مایعات در قارچ نگهداری - 6 قارچ کردن منجمد - 5
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 :فنی غیر و فنی های شایستگی آموزش فرایند

 مهربان و بخشنده خداوند نام و یاد با را درس کالس ابتدا ارجمند هنرآموزان - 0
 . نمایند شروع

 بیشتر مشارکت همچنین و ترغیب و انگیزه ایجاد و کردن آماده برای - 2
 :شامل مختلف های روش با توانند می هنرآموزان ،آموزش امر در هنرجویان

 ...  و بندی بسته ،بندی درجه ،برداشت از فیلمی نمایش - الف
 در بخصوص قارچ تولید کارخانجات در هنرآموز اتفاق به حضورهنرجویان - ب

 . قارچ بندی بسته و بندی درجه و برداشت زمان
 بندی بسته و بندی درجه و برداشت از هایی پوستر یا ها عکس دادن نشان - ج

 قارچ
 :مانند سئواالتی طرح - د

 ؟شود می انجام منظوری چه به قارچ کردن خشک

 ؟اندازند می تاخیر اول فلش برداشت در چرا

 دارد؟ فروش و قارچ تولید افزایش در یاتتاثیر چه قارچ موقع به برداشت

 ؟چیست قارچ مناسب بندی بسته محاسن

 ؟دارد فوایدی چه خوراکی های قارچ کردن منجمد یا کردن کنسرو

 مانند: مشکالتی و مسایل طرح - ه
 آمد؟ خواهد بوجود مشکالتی و مسائل چه نشوند برداشت بموقع ها قارچ اگر

 و کردن منجمد ،کردن خشک) ها روش از یکی به برداشت از پس ها قارچ اگر
 ؟آمد خواهد بوجود مشکالتی و مسائل چه ؛ نشود نگهداری (غیره

 فروش در تاثیری چه برداشت از پس ها قارچ نکردن بندی بسته و بندی درجه
 ؟دارد

 و نماید جلب بیشتر آموزش موضوع به را هنرجویان توجه که دیگری روش هر یا
 گیری یاد نتیجه در و کند آماده بیشتر مشارکت و گفتگو و بحث برای راآنها 

 . نمائید آغاز ،گیرد صورت بیشتری
 در تا بخواهید گروه ازهر و نمایید تقسیم گروه چند به را هنرجویان سپس - 3

 نتایج کلیه سپس و نمایند گفتگو و بحث بندی بسته ،بندی درجه ،برداشت مورد
 جنتای ترین مناسب بخواهید هنرجویان از و. بنویسید درس کالس تابلوی روی را
 . نمایند انتخاب را
 خشک) قارچ نگهداری دالیل مورد در که بخواهید هنرجویان از گروه هر از - 4

 . کنند تفکر (...  و کردن منجمد ،کردن
 های قارچ نگهداری های روش و بندی درجه ،صحیح و بموقع برداشت دالیل - 5

 بخواهید دهنده پیشنهاد گروه هر واز بنویسید کالس تابلوی روی در را خوراکی
 راآنها  و داده انجام را مطالب بندی جمع پایان در و دهند توضیحآنها  مورد در

 . بنویسید درس کالس تابلوی روی
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 بسته و بندی درجه ،برداشت نحوه خصوص در بخواهید گروه هر هنرجویان از - 6
 روی رد را نتایج و کنند گفتگو و بحث خوراکی های قارچ فروش و بازاریابی ،بندی

 . بنویسید کالس تابلوی
 و بندی درجه ،برداشت به مربوط عملیات بخواهید گروه هر جویان هنر از - 7

 . دهند انجام را بندی بسته
 . دهند انجام را فروش و بازاریابی نحوه بخواهید گروه هر جویان هنر از - 8

 :ها توصیه و پیشنهادی های فعالیت

 ،برداشت نحوه ،کارخانجات از بازدید چنین هم و فیلم و عکس طریق از هنرآموز
 مورد در تا بخواهدآنها  از و دهد نشان هنرجویان به را بندی بسته ،بندی درجه

 . کنند گفتگو و بحث موضوع این

 یابیبازار و بندی بسته ،نگهداری ،بندی درجه ،قارچ بموقع برداشت دالیل هنرآموز
 . نماید تشریح را خوراکی های قارچ پرورش در

 بمطال بر عالوه نیز را زیر مطالب تواند می هنرجویان بیشتر فهم برای هنرآموز
 :دهد آموزش هنرجویان به درسی کتاب

 :قارچ دستی برداشت
 ،یستن تولید برای خوب کیفیت داشتن برای الزم عامل تنها پرورش های تکنیک

 قارچ. هدد می قرار تاثیر تحت را قارچ کیفیت نیز قارچ چیدن و برداشت نحوه بلکه
 تمقاوم ،شدن فاسد برابر در و هستند حساس بسیار اپیدرم نداشتن بدلیل ها

  دارند کمی
 :داد قرار نظر مد را زیر نکات باید باال کیفیت با برداشتی داشتن جهت

 شدستک شدن آلوده صورت در تا گیرد انجام مصرف یکبار دستکش با برداشت
 . کرد تعویض یکبار چند هر را آن بتوان

 . کرد صرف قارچ بندی بسته و برداشت برای باید را زمان کمترین

 . شود خودداری باید بستر روی ها بسته دادن قرار از

 دست با ،شود قارچ از پر دست تمام که بطوری چیدن یکبار در را زیادی قارچ
 به اقدام سپس و دهید قرار ظرف در و بچینید را عدد چند بلکه ندهید انجام

 . نمائید مجدد برداشت

 و کنید پاك چسبیده آن به چیدن هنگام در که خاکی از مرتب را دستانتان
 . کنید تمیز ،برید می بکار قارچ چیدن جهت را آن که چاقویی

 لبه و اه کناره از باید کار این بلکه ،نکنید شروع بستر مرکز از را قارچ چیدن هرگز
 خاك ،مرکز از قارچ برداشتن هنگام که زیرا شود انجام مرکز سمت به و شروع ها

 . شود می مالیده کناره به وسط های قارچ

 در و بستر های قارچ تمام چیدن جهت برداشت هنگام در مناسب گیری قرار
 . است برخوردار ای ویژه اهمیت از چیدن برای بودن سردست

 :برداشت از پس های مراقبت
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 ارفش با را کلش و کاه است بهتر ،شدند برداشت کامل طور به ها قارچ که هنگامی
 شده ایجاد بستر کلش و کاه بین که ای فاصله ،عمل این با زیرا. فشرد کامال دست
 تاس شده قطع یکدیگر با ارتباطشان که هایی میسلیوم ،یابد می کاهش است

 برداشت دوم مرحله در بیشتری محصول ،نتیجه در و پیوندند می هم به دوباره
 چقار کاشت های بستر روی بر توانید می ،کلش و کاه خشکی صورت در. شود می

 گذرانند می را استراحت دوره یک ها قارچ ،مدت این در. کنید اسپری آب مقداری
 زندگی (سیکل) چرخه و کنند می رشد به شروع ها میسلیوم آینده روز چند در و

 . گردد می تکرار شد گفته آنچه مانند قارچ
 است الزم ،نشود ظاهر ای گره هیچ کامل برداشت روز 01 از پس که صورتی در
 ،کار این انجام برای. کنیم رشد به وادار را ها قارچ حرارتی شوك یک ایجاد با که
 در) رسانیم می سانتیگراد درجه 2 تا 0 به را کشت بستر دمای دقیقه 01 مدت به

 01 الی 7 ،محصول دوم چین. (کرد استفاده یخ و آب مخلوط از توان می تابستان
 تا 3 بین توانمی هفته 8 الی 6 طی. شود می ظاهر اول چین برداشت از پس روز
 کاهش تدریج به برداشت نوبت هر در محصول میزان البته. کرد برداشت چین 4

 برداشت چین 2 حداکثر ،بستر هر از قارچ کشت بزرگ واحدهای در. یابد می
 از پس. دانند نمی صرفه به مقرون را مقدار این از بیشتر نگهداری و کنندمی

 بقایای و شده خشک های قارچ ،ساقه بقایای نمودن خرد با ،محصول برداشت
 و خوراکی سبزیجات برای شده تجزیه و مقوی آلی کود نوع یک توانمی ،بستر

 . نمود تهیه آپارتمانی گیاهان

 :ها قارچ چیدن شرایط
 زا برداشت از بعد یا قبل را خود کیفیت سرعت به و است حساسی محصول قارچ

 به و برداشت مناسب زمانی در را محصول این که شود سعی باید. دهد می دست
 . کرد عرضه بازار
 ،یابد افزایش آن نگهداری مدت طول و حفظ خوبی به قارچ مزه و طعم آنکه برای
 جامان و نکنیم آبیاری را پرورش بستر،قارچ ازبرداشت قبل روز یک که است بهتر
 الوهع بستر آبیاری. (لزوم صورت در) کنیم موکول قارچ ازبرداشت بهپس را کار این
آنها  شدن آبدار موجب ،دهد می افزایش را ها قارچ شدن خیس احتمال اینکه بر

 مصرف به ارائه تاآنها  نگهداری ،ها قارچ شدن خیس صورت در. شود می نیز
 ارچق کالهک سطح. شود می کاسته نیزآنها  بازارپسندی از ،بوده مشکل کنندگان

 در نگدربی قارچ باید نیز برداشت از پس. باشد رطوبت فاقد باید برداشت موقع در
 بندیبسته مناسب ظروف در آنگاه و شود خنک گرادسانتی درجه دو یا یک حرارت

 کالهک روی قارچ هاگ نشست امکان ،تهویه وضع بدی صورت در ،همچنین. گردد
 برداشت مناسب زمان در ها قارچ که صورتی در. دارد وجود آن کردن کثیف و

 در اما افتد نمی اتفاق ،آن از ناشی های مزاحمت ایجاد و هاگ زیاد تولید ،شوند
 از ناشی غبار را سالن فضای ،شود سپری قارچ چیدن مناسب زمان که صورتی

 . گیردمی فرا هاگ
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 های هاگ ،پاکیزه و کوچک پارچه یک با ،قارچ برداشت از قبل که است بهتر
 تمیز هنگام در ها هاگ این چون ،برداشت وجود صورت در را آن به چسبیده

 قارچ کثیفی موجب کنندو می مزاحمت ایجاد ،ها قارچ پایه برداشتن و کردن
 مشکل ،شوند برداشت " یک درجه " حالت در ها قارچ چنانچه البته. گردندمی

 . آید نمی وجود به سالن در هاگ تجمع
 . نشود وارد ضربه آن به ،قارچ برداشت موقع در که کوشید باید
 محل یک درآنها  تجمع از و داد قرار پاکیزه ظروف در باید را شده چیده های قارچ

 ایجاد با ،شده آن های پره خوابیدن موجب قارچ شدن فشرده. کرد جلوگیری
 رنگدبی را ها قارچ که است شایسته. گردد می مطبوع نا بوی تولید موجب ،حرارت

 . کرد بندی بسته مربوط ظروف در ،چیدن از پس

 :بندی بسته اصول
 باید آن جابجایی و برداشت موقع در لذا ،است حساس و ظریف محصولی قارچ
 شدن شدن شکسته و خرد موجب قارچ به ضربه نوع هر زیرا ،شود دقت کامال

 صورت به را محصول نباید همچنین. شود می آن پسندی بازار کاهش و ،کالهک
 ،هستند زیرین طبقه در که هایی قارچ که چرا ،کرد آوری جمع هم روی بر توده
 فنجیاس با را محصول ،نیاز صورت در. دهند می رنگ تغییر و گرفته قرار فشار تحت

 ،نیدک پاك آن سطح به فشار نمودن وارد بدون و (کم بسیار رطوبت) مرطوب و نرم
 و هلک ایجاد باعث زیرا ،نماند باقی قارچ کالهک روی رطوبت که نحوی به البته
 رد آنکه بر مشروط ،نمود شستشو را ها قارچ توان می حتی. شود می رنگ تغییر

. کند( می جذب آب زیادی مقدار و دارد اسفنجی حالت قارچ) نشوند ور غوطه آب
 همراه به قارچ طعم و عطر و ها ویتامین ،امالح از بخشی ،گیری آب عمل حین در
 ذبج با قارچ شستن بعداز سریعا نتیجه در ،شود می خارج آن بافت از اضافی آب

 در شده برداشت های قارچ گرفتن قرار. کنید خشک را آن اسفنجی های کننده
 دلیل همین به ،شد خواهد قارچ فساد و زدگی کپک باعث ،مرطوب محط یک

 هوای جریان از استفاده. شود خودداری ،مانده های قارچ مصرف از شود می توصیه
 مودهن بندیدرجه را ها قارچ. نیست مناسب ها قارچ پالسیدگی علت به باال فشار با
 قدورالمحتی بندی بسته موقع در. کنید بندی بسته الزم استانداردهای طبق و

 دنباش فشرده هم زیاد حال درعین و باشد نداشته وجود ها قارچ بین خالی فضای
 . نشود شکسته و ساییده ونقل حمل از ناشی حرکات اثر در تا

 :قارچ عرضه مختلف های شیوه و بندی بسته
 به ها قارچ این. است داشته رواج محلی های قارچ مصرف باز دیر از ما کشور در

 ،یلدل همین به. گیرد می و گرفت می قرار کنندگان مصرف اختیار در فله صورت
 یبند بسته های قارچ به عالقه ،کوچک های شهر کنندگان مصرف از زیادی گروه
 ضمن شود سعی باید بندی بسته غیر صورت به قارچ فروش صورت در. دارند نشده

 ات حداکثر ،بهداشتی پالستیکی های کیسه در را ها قارچ ،بهداشت کامل رعایت
 . داد رارق کنندگان مصرف و مطمئن فروشندگان اختیار در و کرد پر گرم کیلو یک
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 کنندگان مصرف به محصول بهداشتی عرضه برای راه بهترین قارچ بندی بسته
 ای ساده های دستگاه مانند لوازم برخی به ،مناسب بندی بسته انجام برای. است
 ،مناسب (غذایی مواد محافظ) سلفون مصرف بار یک ظروف ،بندی بسته مجهز

 . است نیاز غیره و تبلیغاتی های برچسب
 یدخر از را خود ،ترتیب این به و داد انجام دستی شیوه به توان می را بندی بسته

 های مدل و اندازه در مصرف بار یک های ظرف. کرد نیازبی بندی بسته دستگاه
 نندتوامی تبلیغاتی هایکاغذ. کرد تهیه بازار از راآنها  توانمی و دارند وجود مختلف
 چسب بر. باشند غذا چند تهیه طرز و مربوط تولیدی واحد به راجع اطالعاتی حاوی

 رب در را تولیدی واحد مشخصات و قیمت ،وزن ،مجوزها شماره باید نیز تبلیغاتی
 . باشد داشته
 در مطلوب نحو به را درجه هم هایچرقا باید ،مناسب بندی بسته یک انجام برای

 طوری به پیچید ظروف گرداگرد کامل بطور را سلفون ،چید بندی بسته ظروف
 6 تا 4 مناسب تهویه جهت معموال. باشد رویت قابل بسته داخل محتویات که

 ناسبم چسب بر نیز پایان در و کنندمی ایجاد پالستیکی پوشش در کوچک سوراخ
 ،دهکر جلوگیری محیط با قارچ مستقیم تماس از سلفون. چسباند ها بسته به را

 . افزاید می آن بازارپسندی بر و شود می قارچ سطح دادن نشان شفاف موجب
 رقط و کوتاه پایه دارای باید ،شوند می انتخاب بندیبسته برای که هایی قارچ

 یک از باید را بسته هر داخل های قارچ. باشند سانتیمتر 8 تا 5 حدود کالهک
 .باشد رنگ یک و اندازه یک ،یکنواخت ،محصول که شود سعی. کرد انتخاب درجه
 داشتیبه آن در رفته کار به مواد و کند حفاظت خوبی به را محصول باید بندیبسته
 ایدنب ،بندی بسته روی چاپی اثر و نقوش. نشود محصول شدن رنگی باعث و بوده

 مواد حاوی ،قارچ از غیر به نباید ها بسته ،همچنین. باشند تماس در محصول با
 ات داد قرار برعکس صورت به ها بسته داخل را ها قارچ است بهتر. باشند دیگری

 چسباندن. نگردد پایینی های قارچ شدن کثیف موجب باالیی های قارچ های هاگ
 کننده مصرف زیادی حدود تا تواند می قارچ های بسته روی شکیل های برچسب

 دهد افزایش جامعه سطح در را قارچ مصرف و فروش میزان و برانگزاند خرید به را
 .بود خواهد (کننده مصرف چه و کننده تولید چه) جامعه کل سود به نهایت در که
 در چون. شود اریدخود مردم به بد قارچ فروش از که شود سعی باید ضمن در

 تولید برای اقتصادی زیان ،مردم اعتماد سلب موجبات ،کار این به مبادرت صورت
 ،فروش آماده قارچ که شود تالش باید. شد خواهد فراهم بازار تضعیف و کننده
 همین زیرا ،شود ریخته دور آن خراب های قارچ ناچیز درصد و باشد پاکیزه کامال
 . کند می ساقط اعتبار از را فروشی محصول کل ،ارزش کم و اندك مقدار
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 ارزشیابی شايستگی : 
 بسته بندی قارچ خوراکی -درجه بندی -برداشت

 
 شرح کار:

مصرف و  درجه بندی ازنظر اندازه و رنگ و بسته بندی در ظروف یکبار -چیدن قارچها به کمک چاقوی مناسب
لیه ک -سلفون به کمک دستگاه سلفون کش و مارك زنی و ارسال هرچه سریعتر به بازار مصرفپوشاندن ظروف با 

 متر مربع سالن 51کارها در سالن با سرعت کار از برداشت تا بسته بندی 

 استاندارد عملکرد: 
 متر مربع از بستر در یک روز کاری 51بسته بندی  -درجه بندی -برداشت

 

 و تجهیزات: شرایط انجام کار و ابزار
درجه بندی  -جداسازی و دفع قارچهایی که تولید اسپور کرده اند -چیدن پایه از محل هم سطح با خاك بستر

 وزن متفاوت 2-3بسته بندی در  -های شکسته و بدرنگ و بسته بندی جداگانهجداسازی قارچ -ها در سه اندازهقارچ

ظرف یک بار مصرف در اندازه های  –سلفون  –یتال ترازو دیج –سبد جمع آوری –چاقو مخصوص چیدن قارچ 
 سرد خانه  -مختلف

 معیار شایستگی: 
 

 نمره هنرجو 3حداقل نمره قبولی از  مرحله کار ردیف
  2 برنامه ریزی جهت برداشت قارچ 0
  0 درجه بندی قارچ های چیده شده 2
  2 بسته بندی قارچ های چیده شده 3
  0 نگهداری قارچ چیده شده 4

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و 

  نگرش:

 نگرش : صداقت -ایمنی : فردی 
جمع آوری  -آلوده نکردن محیط -دقتتوجهات زیست محیطی: 

 ضایعات
  -مستند سازی -تفکر سیستمی شایستگی های غیر فنی :

 درستکاری-مدیریت مالی  -مدیریت زمان

2  

 * میانگین نمرات
 

 . می باشد 2* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 
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 ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شايستگی در 

 های فنی و حرفه ایآموزش

 اشاره -1
از  ظرن یابی در فرایند توسعه سرمایه انسانی نقش مهمی به عهده دارد، صرفشارز
های آموزشی رسمی انجام  انجام شود یا اینکه خارج از برنامه هنرستانکه در  این
د و یا در حین شغل یا برای ارزیابی تجارب حاصل در طول زندگی به کاربرده گیر
هم برای افراد که  ،العمر است یابی از جمله اجزاء مهم یادگیری مادامشارز. شود

اهینامه معتبر در مراحل مختلف زندگی یابی و اهدای گوشبه روشی برای ارز
های  موزی که در پی ارتقاء برنامهآ احتیاج دارند و هم برای مؤسسات مهارت

 ایفهفنی و حر های آموزشارزشیابی خود هستند تا بتوانند سیاستتحرك پذیری 
 . درازمدت خود را تحقق بخشند

ر به تحول ارزشیابی ددر اسناد باالدستی و توصیه های بین المللی توجه زیادی 
 نظام آموزشی شده است:

سیاست های کلی ایجاد تحول در آموزش و پرورش ابالغی از طرف رهبر 

 1682 -معظم انقالب

 آموزان برای شناسایی نقاط قوت و ضعف شیوه های ارزشیابی دانش بنیادینتحول
 . دانش آموزان پرورش استعدادها و خالقیتو 
 

 زش و پرورشسند تحول بنیادین در آمو

 ـ طراحی و اجرای نظام ارزشیابی نتیجه محور براساس استانداردهای 2/09راهکار
های تحصیلی و رویکرد ارزشیابی فرآیند محور در ارتقای ملی برای گذر از دوره

های تحصیلی دوره ابتدایی و رویکرد تلفیقی )فرآیند محور و نتیجه محور( در پایه
 . های تحصیلیسایر پایه

 
 زشیابی در برنامه درسی ملی ایرانار

اصله ف ،آموزتصویری روشن و همه جانبه از موقعیت کنونی دانش مستمرصورت به
ئه های وی ارانیاز ها واو با موقعیت بعدی و چگونگی اصالح آن متناسب با ظرفیت

 . می کند
آموز را با تأکید بر گری، خود مدیریتی و رشد مداوم دانشزمینه انتخاب

ها را زمینه ساز تحقق آن گیری از سایر روشمی کند و بهره خودارزیابی فراهم
 . داندمی
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گیری را فرصتی برای بهبود موقعیت های یادضمن حفظ کرامت انسانی، کاستی
 . داندآموز میدانش

داندگیری را فرصتی برای بهبود و اصالح نظام آموزشی میهای یادکاستی . 

 
 (2014حرفه ای )یونسکو و تربیت فنی و توصیه نامه آموزش

های یادگیرندگان، باید برای ایجاد و استفاده از اطالعات مربوط به پیشرفت
های یاددهی و ارزشیابی فرایند. های سنجش موثر و مناسب طراحی شوندسیستم

ا هیادگیری، از جمله سنجش تکوینی، باید با همکاری همه ذی نفعان، به ویژه معلم
ای مورد نظر، سرپرستان و یادگیرندگان انجام های حرفهینهان، نمایندگان زمو مربی
یل از قب)های مختلف عملکرد کلی یادگیرندگان را باید با استفاده از روش. شوند

مورد سنجش و ارزیابی  (هاخود ارزیابی و در صورت لزوم، ارزیابی توسط هم گروه
 . قرار داد

 
 ایحرفه و فنی هایآموزش المللیبین کنگره سومین نامهتوصیه

 (2012 یونسکو)

به رسمیت شناختن و آنها مسیرهای آموزش و تجمیع پذیرپشتیبانی انعطاف ،
 های صالحیتاستقرار سیستم ،انتقال از یادگیری های فردی از طریق شفاف سازی

هی دنجش و ارزیابی، شناسایی و اعتبارای پیامد محور، اقدامات معتبر برای سحرفه
ای از جمله در سطح بین المللی، تبادل اطالعات و توسعه های حرفهصالحیت

 ینتضم های مکانیسم تعمیم مربوطه، ذینفعان تمام میان همکاری و اعتماد متقابل
 . ایحرفه صالحیت سیستم های قسمت تمام به یکپارچه صورت به کیفیت
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 تعاریف -2

 شایستگی: 
 . استاندارد را گویندتوانایی انجام کار بر اساس 
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 های شایستگی دارای سطوحی است که یکی از انواع سطح بندی شایستگی

 :استشامل موارد زیر  وباشد ای میای به صورت چهار مرحلهحرفه
 

 
 

 الگوهای نگاشت سطوح شایستگی به سطوح اهداف یادگیری -6
به همراه سطوح  با توجه به سطوح بیان شده در اهداف یادگیری و عملکردی

با توجه به تجارب سایر کشورها . نگاشت متفاوتی وجود دارد الگویها شایستگی
نشان داده شده در شکل  0ای و تجارب داخلی الگوی های فنی و حرفهدر آموزش

 . گرددتوصیه می 0
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 با سطوح شایستگیآنها  ارتباط طرحواره اجزاء شایستگی و -1الگوی   -1شکل 

دریافت

واکنش

ارزش گذاری

سازمانبندی

تبلور

تقلید

اجرای مستقل

دقت

هماهنگی

 حرکات

عادی شدن

به یاد آوردن 

فهمیدن

به کار بستن

تحلیل کردن

ارزشیابی

دانش امور واقعی 

دانش مفهومی 

دانش روندی

فراشناخت

دانش امور واقعی 

دانش مفهومی 

دانش روندی

فراشناخت

جزء شایستگی- باور و ایمان )نگرش(جزء شایستگی- تفکر و عمل  ) مهارت(جزء شایستگی- علم ) دانش(

الگوی 0- طرحواره اجزاء شایستگی و ارتباط آنها با سطوح شایستگی

آفریدن
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 Task-تکلیف کاری
 . اشدبتکلیف کاری کوچکترین واحد یک کار با پیامد و خروجی مشخص و مفید می

پیامد یک تکلیف کاری می تواند به صورت محصول، خدمت یا تصمیم در نظر  -
 . گرفته شود

 . قابل واگذار کردن خواهد بودیک تکلیف کاری، قسمتی از کار است که  -
 . یک تکلیف کاری دارای نقطه شروع و انتها می باشد -
 . یک تکلیف کاری قابل اندازه گیری و مشاهده است -
 . یک تکلیف کاری می تواند مستقل از کارهای دیگر انجام شود -
 . می باشد (Step)هر تکلیف کاری دارای دو یا چند مرحله کار  -
قرار  025الی  75تکالیف کاری در هر شغل یا حرفه معموالً در محدوده تعداد  -

 . گیردمی
کسب توانایی در . نیز در برخی از موارد یاد می شود "کار"از تکلیف کاری با نام 

 . گرددانجام کار بر اساس استاندارد موجب شایستگی می
 Step-مرحله کار

 مراحل. می گویند "مرحله کار"را فعالیت های الزم برای انجام یک تکلیف کاری 
معموالً هر تکلیف کاری از سه یا چند . انجام کار یک رویه مشروح انجام کار است

 . مرحله کار تشکیل شده است
 حرفه: خانه دار

 وظیفه: نگهداری حیاط
 کار: چمن زدن

 مرحله کار: روشن نمودن چمن زن 

 (Performance Standard)استاندارد عملکرد

آن  .های حرفه ای دنیای کار براساس استاندارد عملکرد استوار استشایستگی 
سطح شناخته شده و قابل قبول برای انجام یک کار در یک حرفه یا شغل را 

معموالً در استاندارد عملکرد شرایط انجام . نامنداستاندارد عملکرد آن کار می
های نمون برگ -4شکل آورده می شود)رجوع به  کار، عملکرد و معیار ارزیابی

 هایی از استاندارد عملکرد آورده شده است:در ادامه نمونه. ارزشیابی(
در حرفه "بررسی پمپ ها و سیاالت": استاندارد عملکرد جهت انجام کار 0نمونه 

ها طبق بررسی پمپ ها و سیاالت طبق چک لیست به طوری که پمپ مکاترونیک:
 . مشخصات سازنده باشدمشخصات کارکرده و لزجت و سطح روغن طبق 

های الکتریکی با رسم مدارها و نقشه": استاندارد عملکرد جهت انجام کار 2نمونه 
 در حرفه برق کار ماهر:"رایانه

کشی به نحوی که مطابق با  افزار نقشه های مدارهای فرمان با نرم رسم نقشه
 . مطابق باشد IECم به کار رفته در آن با استاندارد ئنقشه دستی موجود بوده و عال
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در "اجرای عملیات اولیه تراشکاری": استاندارد عملکرد جهت انجام کار 3نمونه 
 حرفه ماشین کار عمومی:

تفاده تراشی( با اس پیشانی -تراشی پله -اجرای عملیات اولیه تراشکاری )روتراشی
لرانس وصورتی که قطعه کار با دقت ابعادی با ت تراش و ابزارهای تراش به از ماشین

mm± 0/1  حاصل شود 
 )شامل تفکر و عمل(: (skills)مهارت 

و یا به عبارتی هماهنگی بین اعمال آنها  توانائی عضالت و ایجاد هماهنگی بین
البته از سطوح باالئی حوزه شناختی نیز به عنوان . روان حرکتی را مهارت گویند

هایی هستند که در مهارت های روان حرکتی دارای ویژگی . مهارت یاد می شود
در هر تکلیف کاری حداقل سه و حداکثر شش مرحلة . شکل زیر مشاهده می شود

کاری وجود دارد که هر مرحله شامل دانش و مهارت است به نحوی که انجام هر 
مهارت مستلزم کاربرد دانش است و تعریف مذکور عملیاتی کردن مهارت را مد 

ل تواند از چندین مهارت تشکیکاری( می بنابراین هر شایستگی)تکلیف. نظر دارد
 . شده باشد

 

 
 ویژگی های مهارت )بخش روان حرکتی( -  2شکل 
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 )شامل علم(: (knowledge)دانش 
عقالنی از قبیل کسب دانش، رشد مهارت های ذهنی،  - به توانائی های ذهنی

 . قدرت تجزیه تحلیل را دانش گویند

 )شامل اخالق و باور( (Attitude)نگرش 
هایی گفته می شود که به جنبه احساسی و عاطفی، ارزش، عالئق نگرش به توانائی

توانائی مشارکت فعال توأم با عالقه مثالی از این نوع . شودو نگرش مربوط می
 . نگرش در واقع نوعی مهارت ذهنی و عملی است. توانائی است

 و صالحیت  با استاندارد شايستگی ارزشیابیرابطه 

 ایحرفه
 اسمرتبط باشد و براس حرفهشایستگی یابی باید مستقیماً با استانداردهای شارز

این امر برای . که از استانداردهای آموزشی اقتباس شود( تدوین شود )نه آنآنها 
 از نظر فردی، ارزشیابی . باشدیابی دقیق میزان توانایی فرد ضروری میشارز
شغل حرفه و به افراد کمک کند تا وارد  و گواهینامه شود تواند منجر به صدورمی

در آن پیشرفت نمایند و در شرایط یادگیری دائمی روشی برای ثبت  ،خاصی شوند
دست های متفاوت بهافراد در شرایط مختلف و زمان و شایستگی های هاتوانایی

ریزی برای برنامهتواند در استخدام، ارتقاء و یابی میشاز نظر کارفرمایان ارز. دهد
و  یابیشموزی ارزآ از نظر مؤسسات مهارت. های داخلی به کار برده شودآموزش

آموخته شده در برابر  های ها و دانش روشی برای تعیین کیفیت مهارت سنجش،
با اعطای گواهینامه به افراد، . های واقعی مورد نیاز در یک حرفه است شایستگی

های آموزشی خود را به افراد و  توانند برنامه میای فنی و حرفه یهاانهنرست
در مسیر حرکت از دنیای کار به دنیای آموزش می توان . کارفرمایان ارائه نمایند

 . (3سه نوع استاندارد را مورد توجه قرار داد)شکل 
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 توالی استاندارد های شایستگی حرفه، ارزشیابی و آموزش- 6شکل

 

 ای های حرفهاساس سطوح صالحیت ای ملی برهای حرفهنظام صالحیت
 .تحرك پذیری افقی و عمودی از ویژگی های این نظام است. گذاری شده استپایه

برای ورود به ارزشیابی در یک سطح از صالحیت، باید مدرك سطح صالحیت قبلی 
جهت ارزش گذاری به تجربه . به همراه زمان تجربی مورد نیاز کسب شده باشد

زین مبتنی بر استاندارد عملکرد گذشته )اما با سطح کسب شده، سنجش آغا
گیرد و برای ورود به سطح باالتر از ارزشیابی تشخیصی شایستگی باالتر( صورت می

در هنگام تحرك افقی در داخل یک حرفه و یا حرف دیگر . گیردصورت می
 . شایستگی های مشترك که احراز شده است مورد قبول واقع می شود

کل در ش. عملکرد مبنای تهیه استاندارد ارزشیابی حرفه هستند استانداردهای
 . ای از استاندارد ارزشیابی حرفه نشان داده شده استنمونه 4

 



 ارزشیابی 

 148 

 
 الف



 

 140 

 
 ب

 نمونه ای از استاندارد ارزشیابی حرفه برای یك شایستگی  – 5شکل
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حاکم بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی در  اصول

 آموزش فنی و حرفه ای 

ای فهحرعملکرد گیری باید استاندارد ی )یعنی اندازهیروایابی باید واجد حداقلشارز
 ا بهاستانداردها راین باشد )یعنی بتواند پایایی گیری کند( و انتخاب شده را اندازه

گر ا. ارزشیابی کند( و ناوابسته به یک مکان و یا دستگاه خاص صورت یکنواخت
براساس استانداردهای محلی و  –شود  یابی در سطح منطقه درست میشابزار ارز

وری ضر. و نتایج نیز دارای اعتبار وسیع باشند -یا ملی و یا بانک سواالت امتحان
های کافی در  آموزش ،منطقه کارشناسان مراکز ملی سنجش و هنرآموزاناست 

 یابی استانداردشاگر ابزارهای ارز. یابی را دیده باشندشزمینه مدیریت و طراحی ارز
شده به صورت متمرکز تدوین شوند، الزم است این کار توسط متخصصان ارزشیابی 

خطا در . اند صورت پذیردو با کمک افرادی که استانداردهای حرفه را تدوین کرده
. بود های ملی دارای اثرات منفی بسیاری خواهدموناعتبار آز ی ویروا مقدار

 ای ناظر بر تحققارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی در شاخه فنی و حرفه
به  ای ملی ایرانها و صالحیت حرفهها و دستیابی به سطوح شایستگیشایستگی

 باشد:شرح زیر می
 موقعیت ها در ها در بهره گیری از شایستگیتنوع ابزارها و روش -0

 ای و عمومیهای حرفهابزارها و روش جهت سنجش پیشرفت تحصیلی و شایستگی
 . متنوع خواهد بود

مالك کسب شایستگی های حرفه ای استاندارد ارزشیابی حرفه مبتنی بر استاندارد 
 . عملکرد حرفه تکلیف کاری

 شواهد کافی و متنوع برای قضاوت  -2
مالك گذر از . مبتنی بر عمل خواهد بود ارزشیابی به صورت مستمر و عملکردی

عمومی کسب مدرك براساس صالحیت  ای ودوره کسب استاندراد شایستگی حرفه
 . خواهد بود

 ارزشیابی متنوع و مستمر با توجه به یادگیری هر یک از هنرجویان - 3
 های دنیای کار و تجربه ارزشیابی حرفه به ارزشیابی استفاده از واقعیت

 . و ارزشیابیکاری گروه

 خود آگاهی و خود ارزیابی در دستیابی به سطوح شایستگی باالتر  -4
درصد قضاوت توسط هنرجو  21الی  01 در ارزشیابی شایستگی عمومی و حرفه

 . انجام خواهد پذیرفت
 . تکالیف کاری همراه با سطح بندی شایستگی های حرفه ای و عمومی
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 ور عدم استفاده از شرایط اضطراب آ - 5
  .شرایط ارزشیابی مبتنی بر شرایط ذکر شده در استاندارد ارزشیابی باشد

 منصفانه باشد

 (0)ارزیابی همتا آموزان و والدین در سنجشمشارکت سایر دانش - 6
فرآیندهای ساخت، طراحی،  آموزان برای سنجش قضاوتی دراستفاده ازگروه دانش

 . تعمیر، نصب، تحلیل، اپراتوری

 حفظ نقش مدرسه و معلم در ارزشیابی  -7
 . ارزشیابی نهایی گروه کاری توسط تیمی از هنرآموز انجام می شود

 نتیجه محور و فرآیند محوری  - 8
تلقی  یادگیری -استاندارد عملکرد تکالیف کاری به عنوان نتیجه فرآیند یاددهی

 . یابی شوندبرخی از نتایج باید در دنیای کار )کارآموزی( ارزش. شودمی

 به کار گیری ارزشیابی فرآیند محور در کسب شایستگی ها

 کارگروهی و حل مساله  - 9
اجرای فرآیند ارزشیابی در بستر کارگروهی و موقعیت های جدید جهت حل مساله 

 . در زندگی

 یادگیری  –ارزشیابی بعنوان بخش جدایی ناپذیر از فرآیند یاددهی  - 01
ی قبل از ارزشیابی مبتنی بر استاندارد عملکرد اتفاق ارزشیابی پیشرفت تحصیل

 . خواهد افتاد

 تکالیف عملکردی در سنجش  -00
ارزشیابی و سنجش مبتنی بر واقعیات و شرایط موجود در استاندارد ارزشیابی 

 . حرفه خواهدبود

 جهت اخذ صالحیت هاکسب کلیه شایستگی- 02
گردد که در تمامی ای میحرفه زمانی یک هنرجو شایسته دریافت مدرك صالحیت

و در پودمان زمانی گواهینامه  گواهینامه شایستگی دریافت کرده باشد هاانپودم
کند که در تمامی کارها، شایستگی انجام کار را با توجه به شایستگی دریافت می

 . استاندارد عملکرد داشته باشد

  

                                                                 
به طور . استشود از این نوع مان انجام میژوژهای همتا که بیشتر در حوزۀ آموزش هنر تحت عنوان زیابیار -1

روایی به صورت ارزیابی همتا انجام حفظ برای ،هایی که احساس معیار ارزیابی استآن دسته از ارزیابیدر کلی 
 . شودمی
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های سنجش و ارزشیابی با توجه به زمان در روش

 ای:ای فنی و حرفههآموزش

شودسنجش آغازین: برای ارزیابی ورودی تعیین صالحیت حرفه ای انجام می . 

سنجش تکوینی: برای اصالح یادگیری صورت می گیرد . 

 سنجش تشخیصی: برای شروع آموزش که معموالً در محیط آموزش انجام 

 . گیردمی

ای و سطوح صالحیت حرفه هاانکاری و پودمسنجش تراکمی: در انتهای تکالیف
 . گیردانجام می

شودکارآموزی و کارورزی و عملیات میدانی انجام می سنجش تکمیلی: برای. 

ای و های حرفه ای با توجه به نوع حرفه و سطح صالحیت حرفهدر نظام صالحیت
. شودهای مختلف زمانی استفاده می( از روش... العمر و نوع نظام یادگیری )مادام

گیری سطح شایستگی و تسلط در هر کار و حرفه ته سنجش تراکمی برای اندازهالب
 . گیردای قرار میمورد توجه ویژه

 سنجش شايستگی: ابزارهای

سازی شدهسنجش عملکردی شامل کتبی عملکردی، سنجش شناسایی، شبیه ،
 ... ای و درجه 361های طوالنی مدت، سنجش کار، پروژهنمونه

های ای: شامل سنجش بر اساس فهرست وارسی، مقیاسسنجش مشاهده 
 .... بندی، واقع نگاری و درجه

نامه، تفکیک معنایی، سنجش نگرش با مقیاس سنجش عاطفی: شامل پرسش
 لیکرت، مصاحبه

ن ای... کار، سنجش پیرو و سنجش تکمیلی: مصاحبه با کارفرما، مشاهده در حین
 کار واقعی استفاده نظر در محیطوردنوع سنجش برای اطمینان از شایستگی م

 . گیرد()در کارآموزی و کارورزی مورد استفاده قرار می شودمی

 ،این نوع ...  درجه ای و  361سنجش همه جانبه )ترکیبی(: شامل کارپوشه
 . سنجش ها برای سنجش کلی حوزه های یادگیری استفاده می شود

 

ابزارهای ارزشیابیِ اهدافِ دانشی آشنا  از آنجا که شما بر مبنای تجارب گذشته، با
های شایستگی در اهداف برخی از ابزارهای ارزشیابی مؤلفه 0هستید، در جدول 

 . )شامل تفکر و عمل( و اهداف نگرشی)شامل ایمان و اخالق( آمده است مهارتی
  



 

 145 

 های شایستگیبرخی از ابزارهای ارزشیابی مؤلفه-1جدول 

 سنجش مهارت )تفکر(ابزارهای اندازه گیری و 

 مهارت های شناختی 
بعد دانش و مهارت 

 شناختی
 تحلیل کردن به کار بستن

ارزشیابی 
 کردن

 آفریدن 

 الف:
 دانش امور واقعی

 +  ■ ×■ ■ ■  

 ب: دانش مفهومی
×   
■ 

 +   
■▲ 

    
▲ ■ 

▲ 
■ 

 ج:
 دانش روندی

 +■   
 

■  ■  ■ 

 د:
 دانش فراشناختی

    ● 

 
 ابزارهای اندازه گیری و سنجش مهارت )عمل( 

هماهنگی  دقت اجرای مستقل تقلید
 حرکت

 عادی شدن

 ●  ■ 
● ■   
 

● 
■ 

● ■  
 

● ■ 
  

 

 ابزارهای اندازه گیری و سنجش نگرش )باور و اخالق حرفه ای(

 تبلور بندیسازمان گذاریارزش واکنش دریافت

●  
■ 

●   
■ 

●  
 ■ 

●  ◊ 
  ■ 

● ◊ 
■ 
 

 
 ابزارهای آزمون و سنجش:

آزمون     آزمون تشریحی    کردنی آزمون جور ×   غلط-آزمون صحیح+ 
  کارپوشه     سنجش عملکردی    مشاهده    ایچند گزینه    پاسخ-هاکوت
 پرسش شفاهی♦   مصاحبه ◊   نقشه مفهومی ▲  فهرست وارسی  ●   روبریک■
نمونه کار   پروژه    درجه 361آزمون    گزارش    پژوهش موردی    
 محک زنی    ارائه    ایفای نقش    کارگروهی    خودسنجی.  

توان از ابزارهای دیگر برای سنجش رشته تحصیلی میو )با توجه به نوع آزمون 
 استفاده نمود(.
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 طور خالصه انواع سنجش در آموزش بر اساس شایستگی عبارتند از:هب

 

 
 انواع سنجش در آموزش مبتنی بر شایستگی -4شکل 
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 یابی شمحتوای مورد ارز
شایستگی انجام کار براساس استاندارد عملکرد را سنجش حرفه باید در ارزشیابی 

 با توجه به. باشدمیمهارت و نگرش  ،دانشاین شایستگی ترکیبی از . نماید
های مورد ارزیابی به ها، شایستگیای و شرایط ارائه آموزشاستانداردهای حرفه

 اهیابی ممکن است عالوه بر ارزشیابی مهارتشارز. های گوناگون خواهند بودصورت
ری های دیگکه مستقیماً با حرفه فرد در ارتباط هستند، مهارت هاییو شایستگی

 ها عبارتندگویند: این مهارتهای محوری میمهارتآنها  گیری کند و بهنیز اندازه را
های اجتماعی و شهروندی، های زندگی شامل مهارتاز سواد و حساب، مهارت

سازی و براساس حرفه فرد های عام کاریابی مانند ارتباطات و تصمیممهارت
گر می باشد به لذا ارزشیابی به صورت کل ن. های مدیریت و کار آفرینیمهارت

طوری که شایستگی های فنی و غیرفنی در تحلیل کارها مورد توجه قرار خواهد 
 . گرفت

های سنجش و ارزیابی محتوی یک فرآیند و سیستم آموزش و رویکردها و روش
 بندی گردد:های مختلف دستهتواند براساس شاخصای میتربیت فنی و حرفه

 

 یابیشهای مديريتی ارز وشر
های های استاندارد شده و بانک یابی وجود دارد: آزمونشمدیریتی ارز دو روش
 .اطالعاتی

 های استاندارد شده آزمون
استاندارد شده و  ایشایستگی حرفههای یابیشاین رویکرد شامل تدوین ارز

مراکز مستقیماً توسط  های متمرکز است که یاسازمان دادن آزمون در موقعیت
اعتباربخشی آن را به عهده  مراکزکه این  و یا این شودانجام می ملی سنجش

که با  شوداین روش معموالً در کشورهای در حال توسعه انجام می. گیرندمی
این مؤسسات به کشورهای . اندهمکاری کرده UK ,City Guildsمؤسساتی نظیر 

دوین ت ها راهای ارزشیابی مناسب این برنامهاند تا برنامهدر حال توسعه کمک کرده
 . کنند و یا اقتباس نمایند

نیز ابزار  Ciscoوری نظیر میکروسافت و آ های فنهای اخیر برخی شرکتدر سال
موزی به کار برده شده در سطح جهان آهای مهارتشده و برنامهیابی استانداردشارز

  .دنماین های مربوطه را صادرتوانند گواهینامه این مؤسسات می. اندرا تولید کرده
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 های اطالعاتی بانك
 یابیشاالت ارزؤدر این روش براساس استانداردهای حرفه، بانک اطالعاتی شامل س

ی این بانک اطالعات. شود تشکیل میشایستگی حرفه براساس استاندارد عملکرد 
گیرد سسات آموزش و کارفرمایان( قرار میؤنفع )مانند م دراختیار تمام افراد ذی

ام انج. های خود را تدوین کنند یابیشاین بانک اطالعات، ارز تا بتوانند براساس
است که استانداردهایی  ملی سنجشمرکز وجود کارشناسانی در این کار مستلزم 

دهند  آموزش می ارائه دهندگان آموزشی،به  کارشناساناین . را تدوین کرده است
انجام این کار در . های خود استفاده کنند که چگونه از این اطالعات در ارزشیابی

ها بخواهد دارای کشورهای در حال توسعه بسیار مشکل است مخصوصاً اگر آزمون
های استاندارد به اقدامات امنیتی  این روش نسبت به آزمون. باشند روایی و پایایی

ه توان مستقیماً باالت این بانک را میؤس. و کارکنان تخصصی کمتری احتیاج دارد
ها محتاج و تدوین و اجرای این آزمون. ر حرفه مرتبط کردها در هتمام فعالیت

ها دارای انعطاف بیشتری هستند این آزمون. کارهای اداری عریض و طویل نیست
توان اطالعات مربوط در بانک را زیرا در صورت تغییر استانداردهای یک حرفه می

بت نام شوند تغییر داد، در صورت اجرای این روش باید افراد به صورت متمرکز ث
تا بتوان تغییر محل افراد به سهولت صورت گیرد  گرددصادر آنها  هاینامهو گواهی

 . العمر نیز میسر شود و یادگیری مادام

 

 مقیاس بندی و نمره دهی شايستگی
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در نظام جدید آموزشی دوره دوم متوسطه مبتنی بر 

سب کهدف نهایی ارزشیابی مبتنی بر شایستگی، یادگیری و . شایستگی است
های گوناگونی برای ارزشیابی مقیاس. است توانایی انجام کار در شغل و حرفه

 . مشاهده می شودای وجود دارد که در جدول ذیل شایستگی حرفه
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 ارزشیابی شایستگی حرفه -ای مقیاس بندی رتبه

ندی شایستگی )گروه مقیاس ب
 کاری(

مقیاس بندی  -محدوده انتظارات مقیاس بندی شایستگی )کار(
 شایستگی جزء

مقیاس بندی 
 شایستگی جزء

 ردیف

نیازمند آموزش: نداشتن معیار های مربوط به 

 شایستگی کار

شایسته: داشتن معیار های مربوط به شایستگی 

 کار

نیازمند آموزش: نداشتن معیار های مربوط 

 شایستگی کار به

شایسته: داشتن معیار های مربوط به 

 شایستگی کار

درصد انتظارات  75عدم شایستگی: کسب نکردنحداقل 

 در سطح شایستگی مورد نیاز

درصد انتظارات در سطح  75شایسته: کسب حداقل 

 شایستگی مورد نیاز

 1 خیر -بلی 

درصد  61نیازمند آموزش: کسب نکردن حداقل 

 شایستگی مورد نیاز انتظارات در سطوح

 85درصد و حداکثر  61شایسته: کسب حداقل 

 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد  85شایستگی کامل: کسب کردن حداقل 

 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

 61نیازمند آموزش: کسب نکردن حداقل 

 درصد انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

درصد و حداکثر  61اقل شایسته: کسب حد

درصد انتظارات در سطح شایستگی مورد  85

 نیاز

 85شایستگی کامل: کسب کردن حداقل 

 درصد انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

درصد  61: کسب نکردن حداقل 0سطح مقیاس 

 انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

 85درصد و حداکثر  61: کسب حداقل 2سطح مقیاس 

 ظارات در سطح شایستگی مورد نیازدرصد انت

درصد انتظارات  85: کسب کردن حداقل 3سطح مقیاس 

 در سطح شایستگی مورد نیاز

 2 3, 2, 0مقیاس های 

 41کامال نیاز مند آموزش: کسب نکردن حداقل 

 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد و حداکثر  41نیازمند آموزش: کسب حداقل 

 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیازدرصد  61

 85درصد و حداکثر  61شایسته : کسب حداقل 

 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد  85شایستگی کامل: کسب کردن حداقل 

 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

 41کامالً نیازمند آموزش: کسب نکردن حداقل 

 ازمورد نی درصد انتظارات در سطوح شایستگی

درصد و  41نیازمند آموزش: کسب حداقل 

درصد انتظارات در سطوح  61حداکثر 

 شایستگی مورد نیاز

 85درصد و حداکثر  61شایسته : کسب حداقل 

 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد  85شایستگی کامل: کسب کردن حداقل 

 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد انتظارات  41: کسب نکردن حداقل 0 سطح مقیاس

 در سطح شایستگی مورد نیاز

 61درصد و حداکثر  41: کسب حداقل 2سطح مقیاس 

 درصد انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

 81درصد و حداکثر  61: کسب حداقل 3سطح مقیاس 

 درصد انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

 91و حداکثر  درصد 81: کسب حداقل 4سطح مقیاس 

 درصد انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

درصد انتظارات  91: کسب کردن حداقل 5سطح مقیاس 

 در سطح شایستگی مورد نیاز

و  3, 2, 0مقیاس های 

 5 و4
6 
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ندی شایستگی )گروه مقیاس ب
 کاری(

مقیاس بندی  -محدوده انتظارات مقیاس بندی شایستگی )کار(
 شایستگی جزء

مقیاس بندی 
 شایستگی جزء

 ردیف

 41کامال نیاز مند آموزش: کسب نکردن حداقل 

 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد و حداکثر  41نیازمند آموزش: کسب حداقل 

 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز 61

 85درصد و حداکثر  61شایسته : کسب حداقل 

 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد  85شایستگی کامل: کسب کردن حداقل 

 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

 41کامال نیاز مند آموزش: کسب نکردن حداقل 

 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز درصد

درصد و  41نیازمند آموزش: کسب حداقل 

درصد انتظارات در سطوح  61حداکثر 

 شایستگی مورد نیاز

 85درصد و حداکثر  61شایسته : کسب حداقل 

 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد  85شایستگی کامل: کسب کردن حداقل 

 یستگی مورد نیازانتظارات در سطوح شا

درصد انتظارات  61: کسب نکردن حداقل 0سطح مقیاس 

 در سطح شایستگی مورد نیاز

 81درصد و حداکثر  61: کسب حداقل 2سطح مقیاس 

 درصد انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

درصد و حداکثر  81: کسب کسب حداقل 3سطح مقیاس 

 در صد انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز 81

 91درصد و حداکثر 91: کسب حداقل 4سطح مقیاس 

 درصد انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

درصد انتظارات  61: کسب کردن حداقل 5سطح مقیاس 

 در سطح شایستگی باالتر از سطح مورد نیاز

 و3, 2, 0مقیاس های 

 5و4
5 

 41کامال نیازمند آموزش: کسب نکردن حداقل 

 شایستگی مورد نیازدرصد انتظارات در سطوح 

درصد و حداکثر  41نیازمند آموزش: کسب حداقل 

 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز 61

 85درصد و حداکثر  61شایسته : کسب حداقل 

 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد  85شایستگی کامل: کسب کردن حداقل 

 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

 41مال نیازمند آموزش: کسب نکردن حداقل کا

 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد و  41نیازمند آموزش: کسب حداقل 

درصد انتظارات در سطوح  61حداکثر 

 شایستگی مورد نیاز

 85درصد و حداکثر  61شایسته : کسب حداقل 

 درصد انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد  85کسب کردن حداقل شایستگی کامل: 

 انتظارات در سطوح شایستگی مورد نیاز

درصد انتظارات  61: کسب نکردن حداقل 0سطح مقیاس 

 در سطح شایستگی مورد نیاز

 81درصد و حداکثر  61: کسب حداقل 2سطح مقیاس 

 درصد انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز

درصد و حداکثر  81: کسب کسب حداقل 3سطح مقیاس 

 در صد انتظارات در سطح شایستگی مورد نیاز 91

درصد انتظارات در سطح 91: کسب حداقل 4سطح مقیاس 

 شایستگی مورد نیاز

 4 4و3, 2, 0مقیاس های 
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 و  فنی پايه فنی، هایشايستگیارزشیابی دروس نحوه 

 غیر فنی

مبتنی بر شایستگی است عبارتند از:آنها  مواد درسی که ارزشیابی 

شایستگی های غیر فنی شامل الزامات محیط کار در پایه دهم کارگاه نوآوری  -0
های نوین، مدیریت تولید در پایه یازدهم و اخالق و کار آفرینی، کاربرد فناوری

 ای و کاردانش (یه دوازدهم )شاخه فنی و حرفهای در پاحرفه
و  طراحیی، اانهکشی فنی رایرك گروه در پایه دهم شامل: نقشهتدرس مش -2

 ای()شاخه فنی و حرفه. زبان بصری، آب، خاك و گیاه، ارتباط مؤثر
 ای( پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم ساعته )شاخه فنی و حرفه 8های کارگاه -3
 یو شیم شناسیشایستگی های پایه شامل: ریاضی، فیزیک، زیستدروس  -4
 دروس دانش فنی پایه و دانش فنی تخصصی -5
باشد که هر یک از مواد درسی موضوع ماده یک شامل پنج پودمان )فصل( می

توسط هنرآموز مربوط ارزشیابی مستقل از هنرجو صورت آنها  باید برای هر یک از
 .گرددمیثبت  هاانبرای هر یک پودم نمره 21از مستقل گیرد و در نتیجه یک نمره 

 

 
 
21تا  1گردد و فقط یک نمره بر اساس نمره هر پودمان از دو بخش تشکیل می 

 . گرددثبت می
بخش اول شامل ارزشیابی پایانی هر پودمان: نمره ارزشیابی از کسب شایستگی از 

  احراز شایستگی؛= عدم 0) 3، 2، 0پودمان مورد نظر که با سه نمره 
 گردد و نتیجه=احراز شایستگی باالتر از انتظار( مشخص می3= احراز شایستگی 2

 . ( 6)شکل  گرددمنظور می 5آن با ضریب 
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های کالسی بخش دوم ارزشیابی مستمر: نمره مستمر که بر اساس انجام فعالیت
ر در ابتکا خودارزیابی، های آموزشی و تربیتینظم، مشارکت در فعالیت ،و کارگاهی

شرط . نمره اختصاص پیدا خواهد کرد 5تا  1از ...  و تکالیف عملکردی درسی
 . باشدمی 02قبولی در هر پودمان کسب نمره حداقل 

گیری از سوی هنرجویان، با توجه به اینکه خودآگاهی، خودارزیابی و تصمیم
 ت تحصیلی و تربیتیها از اصول ارزشیابی پیشرفچگونگی جبران و رفع کاستی

نمره مستمر را به خودارزیابی توسط  5نمره از  2گردد هنرآموزان است، توصیه می
ها ها، بایستی بر اساس ارزشیابیهمچنین خودارزیابی. هنرجویان اختصاص دهند

های درسی و موارد مطرح شده در کتاب راهنمای هنرآموز انجام مندرج در کتاب
 . پذیرد
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 . ساختار نمره یك پودمان که از دو واحد یادگیری تشکیل شده است - 4شکل 
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 نمرات احتمالی که برای هر پودمان ثبت می شود در شکل زیر نشان داده شده است:

 

 
 نمرات احتمالی ثبت شده برای هر پودمان -4 شکل
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 هر پودمان شامل یک تا سه واحد یادگیری )واحد شایستگی( است و ارزشیابی
های با شیوه مندرج در کتاب های شایستگی مطابقپیشرفت تحصیلی از واحد

تیجه آن در دفاتر ثبت نمره کالسی در مدرسه ثبت درسی صورت خواهد کرد و ن
 نمره پودمان های شایستگیخواهد شد و بر اساس نتیجه حاصل از ارزشیابی واحد

 . به دست خواهد آمد
 
استاندارد در کشور تحصیلیاستقرار نظام ارزشیابی پیشرفت  به منظور، 

ر یک از برای ه استانداردهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی با رویکرد شایستگی را
 . شده استای و کاردانش تهیه فنی و حرفه هایدروس در شاخه

 

 
 کتاب استاندارهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی مبتنی بر شایستگی -8شکل 

 های تحصیلیبرای کلیه رشته 

 
 

های ارزشیابی مبتنی بر دهی بر اساس استانداردهایی از نمرهنمونه 9در شکل 
ای صنعت، های گروه بزرگ حرفههای مختلف رشتهپودمانشایستگی برای 

 . خدمات، کشاورزی و هنر نشان داده شده است
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 نمونه هایی از نمره دهی ازرشیابی مبتنی بر شایستگی در رشته های مختلف -8شکل 
 5گردد که در هر قبول اعالم می مبتنی بر شایستگی،زمانی هنرجو در دروس 

نمره پودمان به  5در این صورت میانگین . کسب کند 02مان درس نمره باالی پود
در صورتی . عنوان نمره کلی درس در کارنامه تحصیلی هنرجو منظور خواهد شد

را کسب نکند در آن ماده درسی  02حداقل نمره  که فرد در یک یا چند پودمان
. در سیستم برای او منظور خواهد شد 01قبولی را بدست نمی آورد و نمره 

یی که حداقل نمره مورد نظر در آن انهاارزشیابی مجدد صرفاً در پودمان یا پودم
کسب نشده است صورت خواهد پذیرفت و در تمام طول سال تحصیلی حداقل 

 . برای یک بار امکان پذیر خواهد بود
های تحصیلی در یک کاربرگ تحت رشته هاانخالصه نمرات کسب شده در پودم

ای تنظیم و همراه با مدارك تحصیلی دیگر به های حرفهعنوان گواهی شایستگی
 . هنرجو تحویل داده خواهد شد

وهنرج همراه کتاب مدار، نتیجه و مدار فرآیند ارزشیابی در توانند می هنرجویان 
این کتاب با هدف کاهش . شندبا داشته همراه به خود با ارزشیابی اجرای زمان در را

بر شایستگی  آموزان و تحقق اهداف آموزش و ارزشیابی مبتنیاضطراب در دانش
در طول دوران تحصیل هنرجویان تنها یک کتاب همراه . طراحی گردیده است

 . (01خواهند داشت و برای کلیه دروس مبتنی بر شایستگی کاربرد دارد )شکل 
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 اهداف و ویژگی های کتاب همراه هنرجو - 10شکل 
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 منابع

 . 0389سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی،  .0
 . 0391 برنامه درسی ملی ایران، مصوب شورای عالی آموزش و پرورش، .2
های درسی فنی و ای، دفتر تالیف کتابهای فنی و حرفهسند طراحی مفهومی آموزش .3

 . 0394ای و کاردانش، حرفه

 . 2105و  2102توصیه نامه آموزش فنی و حرفه ای، یونسکو  .4

ف ریزی آموزشی، دفتر تالیاستاندارد شایستگی حرفة باغبانی، سازمان پژوهش و برنامه  .5
 . 0392ای و کاردانش، و حرفه کتاب های درسی فنی

ریزی آموزشی، دفتر تالیف استاندارد ارزشیابی حرفة باغبانی، سازمان پژوهش و برنامه .6
 . 0392ای و کاردانش، های درسی فنی و حرفهکتاب

ریزی آموزشی، دفتر تالیف برنامه درسی رشته امور باغی، سازمان پژوهش و برنامه .7
 . 0392و کاردانش، ای های درسی فنی و حرفهکتاب

های خوراکی، چاپ ، اصول پرورش قارچ، ابراهیم و پورجم، ابراهیمگل تپهمحمدی  .8
 . 0389 ،انتشارات دانشگاه تربیت مدرس ،ششم

شمسی، بهروز و شمسی، شهروز، قارچ صدفی پرورش علمی و عملی، انتشارات آییژ،  .9
0389 . 

آموزش و ترویج کشاورزی، شعاعی، عباس و رضایی حامد، پرورش قارچ صدفی، نشر  .01
0392 . 

های خوراکی، فتاحی فر، الهام و ناوی ثانی، رویا، آشنایی با اصول پرورش و فرآوری قارچ .00
 . 0392انتشارات آموزش و ترویج کشاورزی، 

 . 0392حسنی زاده، حسن، پرورش قارچ در باغ و خانه، انتشارات حامی،  .02
ای، )نظام گلخانه هاو ضوابط توسعه گلخانهدفتر فنی و اجرایی، مبانی  472نشریه شماره  .03

ریزی و نظارت پرورش قارچ خوراکی و کمپوست کشور(، انتشارات معاونت برنامه
 . 0390راهبردی ریاست جمهوری، 
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