
969696

بخش دوم

زراعت و باغباني عمومي

آماده سازي زمين
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فصل چهارم

آماده سـازى زمين
هدف هاي رفتاري: بايادگيري اين فصل، هنرجو مي تواند:

- مراحل توليد محصوالت زراعي و باغي را نام ببرد.  
- عوامل مؤثر در انتخاب محصول را توضيح دهد.  

- آيش بندي و تناوب را توضيح دهد.  
- مكانيزه كردن كشاورزي را تعريف نموده، فوايد آن را برشمارد.  

- آماده سازي زمين را شرح دهيد.  
- نحوه از بين بردن عوارض زمين را توضيح دهد.  
- خاك ورزي را تعريف نموده، انواع آن را نام ببرد.  

- روش هاي خاك ورزي مرسوم را توضيح دهد.  
- روش هاي خاك ورزي حفاظتي را توضيح دهد.  
- شخم را تعريف نموده، اهداف آن را بيان نمايد.  

- روش هاي مختلف شخم را توضيح دهد.  
- مشخصات شخم خوب را شرح دهد.  

-  روش هاي اصالح و بهسازي خاك را توضيح دهد.  
- انواع كودها را توضيح داده، آن ها را شناسايي نمايد.  

- روش هاي مختلف پخش كود را توضيح دهد.  
- نحوه تهيه انواع خاك هاي باغباني را شرح دهد.  

- خزانه و نهالستان را تعريف نموده، مزاياي آن ها را بيان كند.  
- روش هاي مختلف احداث خزانه و نهالستان را شرح دهد.  

- روش تهيه زمين سبزي كاري را توضيح دهد.  
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پيش گفتار

ــازي زمين، كاشت،  ــامل مراحل آماده س ــت محصوالت زراعى و باغى ش بطور معمولى كش
داشت، برداشت و عمليات بعد از برداشت است.

هريك از اين مراحل، ويژگي ها و شرايط و نظم خاص دارد كه ذيًال به اختصار توضيح داده 
ــاورزي و  ــده در هريك از اين مراحل رمز موفقيت در كار كش ــد. رعايت نكات ذكر ش خواهد ش

افزايش عملكرد محصول محسوب مي گردد.
نوع محصول و گياهان مناسب را قبل از آماده سازي زمين و انجام كاشت بايد انتخاب نمود. 

نمودار1-4، مراحل كامل توليد و داير نمودن زمين هاي باير را به طور خالصه نشان مي دهد.

زمين داير

از بين بردن 
عوارض 

زمين

بهسازى 
اصالح و مديريت 

خاك

انتخاب نوع 
گياه موردكاشت

آماده سازى 
زمين

كاشت

داشت

برداشت

عمليات بعد
از برداشت

مراحل توليد

خاك ورزى
اوليه

خاك ورزى
ثانيه

نمودار 4-1
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عوامل مؤثر در انتخاب محصول

ــرط اول آغاز فعاليت هاي  ــوع گياهان زراعي و باغي ش ــل مؤثر در انتخاب ن ــي از عوام آگاه
كشاورزي در هر منطقه است. هرقدر شرايط محيطي منطقه متناسب با نيازهاي گياه باشد رشد 
و نمو آن گياه بيشتر شده، در نتيجه، كيفيت و كمّيت محصول باالتر خواهد رفت. اين عوامل را 
مي توان زير عنوان هاي عوامل آب و هوايي، عوامل خاك، و باالخره عوامل اجتماعي و اقتصادي 

بررسي نمود.
ــه مانند عرض جغرافيايي، ارتفاع  عوامـل آب و هوايي: وضعيت جغرافيايي طبيعي هر منطق

ــيب و پستي و بلندي، فاصله از دريا و درياچه ها، جهت و شدت باد در  ــطح دريا، مقدار ش آن از س
ــرايط آب و هوايي آن منطقه تأثير مي گذارد. در نتيجه، هر منطقه شرايط آب و هوايي خاصي  ش

دارد.و لذا بايستي گياهان مناسب و سازگار با آن شرايط را انتخاب كرد.
ــد عبارت اند از:         ــول مؤثرن ــه در انتخاب نوع محص ــي از خاك ك عوامـل خـاك: خصوصّيات

ــيديته، بافت، ساختمان، مقدار و نوع امالح و عمق خاك. ممكن است شرايط آب و هوايي در  اس
يك منطقه، مناسب رشد گياه باشد ولي خصوصّيات خاك آن منطقه با نوع گياه انتخابي، منطبق 
ــيدي و برخي ديگر در خاك هاي بازي رشد  ــازگار نباشد. بعضي از گياهان در خاك هاي اس و س
ــوري، حساس و بعضي  ــبت به وجود امالح در خاك و ميزان ش بهتري دارند برخي از گياهان نس
ديگر، مقاوم اند. در حالي كه  بيشتر گياهان طالب اسيديته خنثي هستند. عمق خاك، به خصوص 
ــد و  ــياري دارد. اغلب گياهان در خاكهاي ميان بافت بهترين رش براي درختان ميوه اهمّيت بس
ــنگين و برخي در بافت هاي سبك بهترين رشد  نمو را دارند اما بعضي از گياهان در بافت هاي س
ــوري كم مي تواند  ــنگين و با ش ــط تا س را دارند. مثًال يونجه در زمين هاي آهكي با بافت متوس
ــبك و pH حدود  ــيب زميني در خاك هاي با بافت س محصول خوبي توليد نمايد در حالي كه س
ــبتًا سبك با pH حدود خنثي  ــد مي نمايد. به طور كلي، اكثر گياهان در خاك هاي نس خنثي رش

قابل كشت اند.
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ــت، عرضه و تقاضا (نياز بازار)،  ــد، عواملي نظير جمعّي عوامل اقتصادي: عالوه بر عوامل رش

ــاده و  ــاني س قيمت محصول حمل و نقل، صنايع تبديلي، نگهداري و فرآوري، وجود نيروي انس
ــت. اين عوامل، به طور كلّي «عوامل اقتصادي  متخصص نيز در انتخاب نوع محصول مهم اس
ــود. وجود جمعيت و تقاضاي كافي براي يك محصول،  مؤثر در انتخاب محصول» ناميده مي ش
عوامل مهمي هستند مثًال كشت وسيع سبزي ها در يك ناحيه كم جمعيت صحيح نيست. معموًال 
ــدني مانند سبزي ها و ميوه ها را در اطراف شهرها و محصوالت  محصوالت گران قيمت و فاسدش
فاسدنشدني مثل گندم و جو را در نواحي دوردست مي كارند. بنابراين بايد قبل از انتخاب محصول 
ــي و مطالعه كافي قرار گيرد. هزينه  و خصوصًا احداث باغ ميوه، بازار فروش محصول مورد بررس

حمل و نقل و وجود راه  هاي ارتباطي نيز در اين مورد، اهميت بسياري دارد.
ــت پنبه و  ــتري نياز دارد. مثًال وجين چغندر و برداش توليد بعضي محصوالت، به كارگر بيش
ــت گوجه فرنگي، اين عمليات در صورت نبود وسايل و ماشين آالت مخصوص با  ــت و داش كاش
ــت و  ــب، انجام عمليات داش ــود. در صورت نبوِد كارگر در زمان مناس نيروي كارگر انجام مي ش
ــكل مواجه و باعث كاهش محصول و بروز ضرر و زيان مي گردد. زارع يا باغدار  ــت با مش برداش
ــرايط منطقه،  ــازگاري با ش پس از تعيين نوع محصول، بايد رقمي را انتخاب نمايد كه در عين س

زودرس، خوش طعم و بازارپسند باشد.
ــليقه و ذائقه مردم در رعايت فرهنگ و در نظر گرفتن تجربه و  عوامل اجتماعي: توجه به س

ــت. معموًال، زارعين از  ــادت زارعين نيز از جمله عوامل اجتماعي مؤثر در انتخاب محصول اس ع
ــختي استقبال مي كنند. آموزش و فعاليت هاي ترويجي  تغيير نحوه كار و توليد محصوالت به س
را بايد با عوامل اجتماعي هماهنگ نمود. بعضي محصوالت نيز به علت عمليات ويژه در مراحل 
ــت، داشت و يا برداشت نياز به نيروي متخصص و وسايل و امكانات ويژه دارند. در صورتي  كاش

كه اين گونه امكانات در منطقه فراهم نباشد نبايد به كشت آن ها اقدام نمود.
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ــتان و مزارع اطراف آن را پس از بازديد از مزارع و  1- نوع محصوالت باغي و زراعي هنرس
باغات منطقه، تعيين نماييد.

2-پژوهش كنيد علت غالب بودن آن محصوالت در منطقه به كدام يك از عوامل اقتصادي، 
ــات فيزيولوژيكي گياه مربوط بوده  ــليقه مصرف كننده يا خصوصي اقليمي، ويژگي هاي خاك، س

است.
3- گزارش خود را به صورت مكتوب تهيه كنيد و به هنرآموز مربوط تحويل دهيد.

آيش بندي1 و تناوب زراعي2

ــتمر مديريت آفات، بيماريها،  ــراي مديريت بهتر خاك و حفظ توان توليدي آن به طور مس ب
علفهاي هرز و همچنين استفاده بهتر از ماشينها، نيروهاي انساني و آب موجود در منطقه، اجراي 
ــا توجه به عوامل  ــت. در حقيقت، پس از آن كه ب ــدي و تناوب، ضروري  اس ــاي آيش بن برنامه ه
ــاب گرديد، بايد برنامه هاي آيش بندي  ــت انتخ طبيعي، اقتصادي و اجتماعي نوع گياه مورد كاش
ــاير  ــرايط بهره برداري بهينه از آب و خاك و س و تناوب زراعي مدنظر قرار گيرد. بدين ترتيب، ش

نهاده ها فراهم خواهد شد.
آيش بندي

ــاوي، و  ــيم بندي زمين يك مزرعه به قطعات حتي االمكان مس ــور از آيش بندي، تقس منظ
اختصاص دادن هر قطعه به كشت يك گياه خاص است. قطعات اگر مساوي نبودند بايد ضريبي 
ــت گياهان پرهزينه يا داراي  ــند در اين صورت قطعات كوچك به كش از كوچكترين قطعه باش
ــتر اختصاص مي يابد براي مثال قطعه اي را براي كشت  ــتي بيش مصرف آب زياد يا عمليات دس

1-Fallowing 

2-Rotationof crops 
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غالت پاييزه (گندم و جو) قطعه ي ديگر را براي كشت گياهان بهاره از قبيل چغندر قند و پنبه كه 
فصل كشت آن ها در بهار است اختصاص دهيم و بقيه زمين را بدون كشت مديريت كنيم(آيش)، 
اين تقسيم بندي زمين را «آيش بندي سه قسمتي» مي نامند. حال اگر عالوه بر اين سه قسمت، 
قسمتي نيز به كشت يونجه يا شبدر اختصاص يابد آيش بندي چهار قسمتي خواهدشد. آيش بندي 

مزاياي زير را به همراه دارد:
1- به حداقل رساندن خطرپذيري در توليد

2- كسِب حداكثر سود
3- توزيع زماني استفاده از نيروي انساني و كار ماشين آالت و مصرف آب و سرمايه

4- حفظ حاصلخيزي خاك
ــرايط گياهان در يك زمين زراعي به صورت ممتد و پياپي  نظام تك كشـتي: در برخي از ش

ــت برنج بر روي يك زمين  ــوند. مثال براي مدت طوالني فقط كشت گندم يا كش ــت مي ش كش
ــتي» ناميده مي شود.  صورت مي گيرد. اين نوع زراعت اصطالحًا « تك محصولي» يا «تك كش
ــن معدودي ست اما معايبي به شرح زير دارد. بنابراين  ــتفاده از اين روش داراي محاس هرچند اس

در كشاورزي علمي و پايدار كمتر از اين روش استفاده مي شود.
1- مسمومّيت زمين

2- كاهش مواد غذايي از يك اليه يا عمق خاص
3- افزايش آفات و بيماري هاي خاص 

4- افزايش علف هاي هرز خاص
ــاني در يك زمان و استفاده بيش از حد  ــايل و امكانات و نيروي انس ــتفاده از وس 5- عدم اس

در زمان ديگر
ــت نگردد. به عبارت  آيش 1: زميني را آيش مي گويند كه براي يك يا چند فصل زراعي كش

ــت گذاشتن زمين براي يك يا چند فصل با برنامه ريزي به  ــت از نكاش دقيق تر، آيش عبارت اس

1-Fallow 
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منظور تقويت و اصالح زمين زراعي يا مديريت مسئله خاص مثاًل جمعيت يك آفت يا محدوديت 
آب.

آيش، يكي از روش هاي رايج در تمام مناطق خش��ك و نيمه خش��ك جهان است و در ايران 
نيز رواج دارد. اهداف آيش به شرطي تأمين مي شود كه در سال آيش، عملياتي متناسب با هدف 
در خاك انجام پذيرد در غير اين صورت، نكاش��ت گذاش��تن زمين نه تنها فايده زيادي نخواهد 
داشت، بلكه ممكن است مضر هم باشد. در مناطقي كه بارندگي به حد كافي ست به جاي آيش 
گذاش��تن، كاش��ت گياهان پرش��اخ و برگ سريع الرش��د و كم توقع به خصوص گياهان خانواده 
بقوالت و برگرداندن آن به زمين به صورت كود س��بز توصي��ه مي گردد. در اين صورت خواص 

فيزيكي و شيميايي خاك بهبود خواهد يافت.
تناوب زراعي: تناوب، عبارت اس��ت از تسلسل )توالي زماني( كاشت گياهان مختلف در يك 

قطعه زمين بر طبق اصول علمي و فني طي سال هاي مختلف.
در حاصلخيزي خاك، عالوه بر مصرف كود و تهيه صحيح زمين به مس��ايلي از جمله تغيير 
ساالنه نوع گياه در يك زمين )تناوب( نيز بايد توجه شود. مثاًل اگر در زميني امسال غالت پاييزه 

كشت شده است، سال ديگر بايد در آن گياهان بهاره )چغندر يا پنبه يا ...( كشت شود.
در جداول 1-4 و 2-4 چند نوع تناوب ارايه شده است.

                             

                                
 جدول 4-1

        قطعه

سال
12

آيشگندماول

گندمآيشدوم

جدول4-2
      قطعه

سال
12

گندمحبوباتاول
حبوباتگندمدوم



104

جدول 4-3
         قطعه

سال
123

گندمحبوباتسيب  زمينياول

سيب زمينيگندمحبوباتدوم

حبوباتسيب زمينيگندمسوم

جدول 4-4
         قطعه

سال
1234

آيشگندمحبوباتپنبهاول

پنبهآيشگندمحبوباتدوم

حبوباتپنبهآيشگندمسوم

گندمحبوباتپنبهآيشچهارم

در تناوب زراعي مدت زماني كه طول مي كشد تا گياه مجدداً جاي اول خود كاشته شود دوره 
تناوب گفته مي شود. بنابراين تناوب جدول 4-4 داراي دوره تناوب چهارساله است. جدول  4-5 

تناوب چهارساله ديگري را نشان ميدهد.
جدول 5-4 تناوب 4 ساله

         قطعه

سال
1234

جوآفتابگردانگندمشبدراول

شبدرجوآفتابگردانگندمدوم
گندمشبدرجوآفتابگردانسوم

آفتابگردانگندمشبدرجوچهارم

ــت تا برداشت يك گياه است نه يك  ــال، طول مدت كاش نكته: در تناوب زراعي منظور از س

سال تقويمي 
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فوايد تناوب: 

تناوب، فوايد زير را داراست:
| جذب مواد غذايي از اعماق مختلف خاك

| ممانعت از مسمومّيت خاك بر اثر ترشحات ريشه يك نوع گياه
| جلوگيري از گسترش علف هاي هرز

| جلوگيري از شدت جذب يك نوع ماده غذايي از خاك
     |جلوگيري از طغيان آفات و امراض يك گياه

تمرين:

جدول تناوبي تنظيم كنيد كه در مدت 2 سال تقويمي كشت 4 گياه را نشان دهد.

 

1- در جدول 6-4 دوره تناوب را مشخص نماييد.
2- بقيه جدول را كامل كنيد.

3- فصل رشد هر گياه را مشخص نماييد.
4- گياهان وجيني را مشخص كنيد.

5- نقش نوع ريشه ، زمان كاشت و نياز آبي گياهان در تناوب چيست؟
جدول 4-6

        قطعه

سال
قطعه سومقطعه دومقطعه اول

اول

دوم

سوم

حبوباتگندمسيب زمينی
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مكانيزاسيون كشاورزي

ــاورزي نمودند، و با  ــراش داده، اقدام به كش ــنگ هاي تيز زمين را خ ــان هاي اوليه با س انس
داس هاي سنگي محصوالت خود را برداشت مي كردند. با گذشت زمان و با كشف فلزات، وسايل 
ــش و تالش  ــد تا اين كه با كوش ــاورزي دچار تغيير ش مورد نياز تهيه زمين و انجام عمليات كش

انسان ها و با تكامل وسايل كشت و زرع، كشاورزي مكانيزه به وجود آمد.
ــي، براي مدرسه عالي فالحت خريداري  ــال 1308 شمس در ايران، اولين تراكتور نفتي در س

شد.
ــاورزي در همه مراحل كشت و كار كم و بيش متداول است،  ــين هاي كش امروزه كاربرد ماش
ساختن ماشين، تعميرات، تأمين وسايل يدكي، كاربرد صحيح ماشين آالت و تربيت كارگران ماهر 

متخصص كشاورزي را مي توان برخى از اقدامات الزم براى مكانيزه كردن دانست.
فوايد مكانيزاسيون كشاورزي

ــي جايگزيني قدرت زياد موتور  ــاورزي، به معن ــروزه كاربرد تراكتور در فعاليت هاي كش - ام
ــيون فراتر از كاربرد تراكتور بوده و داراي  ــاني و حيواني است. ولي مكانيزاس با نيروي اندك انس

محاسن زير است.
ــت آب و هواي منطقه بر روي  ــاورزي، 2- كاهش محدودي ــام به موقِع عمليات كش 1- انج
برنامه ريزي كشاورزي. 3- بازدهي و بهره وري بيشتر 4- مقرون به صرفه بودن 5- سهولت و 

سرعت انجام عمليات 6-  كاهش نياز كشاورزان به نيروي انساني. 
موفقيت در مكانيزه كردن كشاورزي با توجه به متنوع بودن ادوات كشاورزي پيشرفته، بدون 
ــوه صحيح رانندگي تراكتور و  ــرويس و نگهداري و نح ــورداري از اطالعات الزم در مورد س برخ
استفاده از ماشين هاى كشاورزى ميسر نيست و فاقد بهره دهي در امر توليدات كشاورزي خواهد 

بود.
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عمليات يا اقدامات قبل از آماده سازي

ــنگ و چوب و زباله هاي شهري، پستي  ــت داراي موانع و عوارضي نظير س زمين ممكن اس
ــخم در آن  ــد وقتي اين موانع از بين نرود ، اجراي عمليات ش و بلندي و بقاياي گياهان قبلي باش

مشكل يا غيرممكن خواهد بود. لذا بايد قبل از شخم اين موانع را رفع نمود.
جمع كردن سنگ ها و ساير ناخالصيها، و از بين بردن پستي و بلندي زمين باير: بايد سنگ هاي 

ــاير ناخالصيها مثل چوب، شيشه، قطعات فلزي و الستيكي و پالستيكي را جمع  روي زمين و س
آوري و از زمين خارج نمود. 

ــتي و بلندي هاي احتمالي نظير جوي و پشته ها، مرزكرتها و  از بين بردن عوارض زمينى: پس

انهار آبياري و زهكشي اين گونه زمين ها را با لندلور يا گاوآهن رفع نمود.
به اين منظور ابتدا با كمك گاوآهن برگردان دار خاك پشته را به داخل نهرها برمى گردانند.، 
ــطيح با كمك ماشين آالت سنگين  ــد، عمليات تس اما اگر ناهمواري ها خيلي بزرگ يا عميق باش
نظير بولدوزر و گريدر انجام مي گيرد. بدين منظور، خاك نقاط بلند برداشته شده (خاك برداري) 
ــاورزي بايد به اين  ــطيح زمين هاي كش و به نقاط گود زمين منتقل مي گردد (خاكريزي). در تس
نكته توجه نمود كه خاك افق سطحي يا خاك سطح االرض مهم ترين بخش خاك است. از اين 
رو، بايد اول خاك سطحي كنار زده شود و پس از مسطح نمودن زمين، دو مرتبه بر روي زمين 

پخش گردد.
ــطيح كن ها (لندلولرها) انجام  ــد عمليات تسطيح با ادواتي نظير تس ــيب زمين كم باش اگر ش

مي شود.
مديريت بقاياي محصول سـال قبل: امروزه با توجه به ارزش بقاياي گياهي (كاه و كلش) در 

بهبود خواص فيزيكي خاك، استفاده از آن ها با برگرداندن و دفن بقاياي گياهي توصيه مي شود. 
در حالي كه در بعضي مناطق، هنوز اين كار با عمل سوزاندن صورت مي گيرد.

ــپس با گاوآهن يا كولتيواتور  ــك آنها را خرد كرده س براي دفن كاه و كلش گندم ابتدا با ديس
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ــته مثل پنبه، ذرت و  ــوط مي كنند. در حالي كه براي دفن كلش هاي افراش ــا را با خاك مخل آنه
آفتابگردان به دليل خشبي بودن و استحكام آن ها، ابتدا بايد با كولتيواتور دوار بقاياي اين گياهان 

را خرد نمود تا بهتر با خاك مخلوط شوند. 
ــت شور يا ترش باشد و براي اصالح آنها افزودن گچ،  اقدامات ويژه: گاهي خاك ممكن اس

ــفت و سخت باشد، نفوذپذيري آن كاهش يافته  ــوئي الزم باشد. يا اينكه زمين س آهك يا آب ش
ــد و براي اصالح آنها افزودن مواد آلي (كودهاي آلي) يا اجراي زيرشكن الزم است كه تمام  باش

اين اقدامات حداقل 6-4 ماه قبل از شخم بايد صورت گيرد.

وسايل الزم: تراكتور و گاوآهن برگردان دار- كلتيواتور دوار-  ديسك (ترجيحًا كششي) 
ــت شده است  ــتان كه محصول آن برداش 1- به همراه هنرآموز خود به يكي از مزارع هنرس

مراجعه نماييد.
2- انواع عوارض مربوط به زراعت سال پيش را به دقت بررسي كنيد.

ــتي و بلندي هاي زمين  ــته نهرها را به داخل نهر برگرداند تا پس 3- با گاوآهن برگردان پش
همواره آماده شخم گردد.

ــت با  4- اگر زراعت قبلي از گياهاني مثل پنبه ، آفتابگردان ، ذرت دانه اي، كرچك و ... اس
كولتيواتور دوار بقاياي گياهي را خرد و با خاك مخلوط كنيد

ــت، با ديسك سنگيني روي  ــابهه آنهاس 5- اگر بقاياي روي زمين ، كاه و كليه غالت يا مش
آنها حركت كنيد، تا خرد و قابل اختالط با خاك شود.

6- وضعيت زمين را پس از اتمام كار، با حالت اوليه مقايسه نماييد.
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خـاك ورزي

ــازي زمين براي كاشت گياهان  ــت كه به منظور آماده س خاك  ورزي، عمليات مكانيكي اس
زراعي و باغي انجام مي گيرد. در حقيقت، در مرحله خاك ورزي با به هم زدن خاك و نرم كردن 
آن محيط مناسبي براي استقرار و سبز شدن بذر، رشد و پراكنش ريشه، فراهم مي گردد. در ضمن 
ــاختمان خاك بهبود  ــب انجام گيرد، س اگر عمليات خاك  ورزي به طور صحيح و در زمان مناس
ــده،  ــود. همچنين، تهويه ي خاك به خوبي انجام ش يافته، رطوبت خاك حفظ و نگهداري مي ش

نفوذپذيري خاك افزايش، علف هاي هرز، آفات و بيماري هاي گياهي كاهش خواهد يافت.
ــر، به روش هاي  ــته به اهداف موردنظ روش هـاي خـاك  ورزي: عمليات خاك  ورزي بس

مختلف انجام مي گيرد. مهم ترين روش هاي خاك ورزي عبارت اند از: الف- خاك  ورزي مرسوم 
ب- خاك  ورزي حفاظتي

الف- خاك  ورزي مرسـوم: به عمليات خاك ورزي كه به طور معمول در اكثر زمين ها انجام 

ــوم» گفته مي شود. اين نوع خاك ورزي به دو دسته خاك ورزي اوليه  مي گيرد «خاك ورزي مرس
و خاك ورزي ثانويه تقسيم مي شود.

خاك  ورزي اوليه: خاك  ورزي اوليه عملياتي است براي شكستن مقاومت فيزيكي خاك در 

مقابل استقرار و جوانه زني  بذراست و معموًال سطح خاك را ناهموار مي كند. با خاك ورزي اوليه 
يا اجراي شخم اهداف زير تأمين مي شود:

- بريدن و پوك كردن خاك
- دفن بقاياي گياهي و علف هاي هرز سطح خاك

- مخلوط كردن مواد افزوده با خاك زراعتي
ــوند  در زمين هاي زراعتي، ابزار و ادواتي كه عمومًا براي خاك  ورزي اوليه به كار برده مي ش
ــرايط خاص  ــب ش ــود. گاوآهن ها انواع مختلفي دارند كه هريك برحس «گاوآهن» ناميده مي ش
منطقه  و زمين به كار گرفته مي شوند كه شما با انواع، تنظيمات و كاربرد آنها در ساير دروس به 
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خوبي آشنا شده ايد. از جنبه زراعي بايستي از ماشيني در خاك  ورزي استفاده كرد كه:
1- اثر سوئي بر ساختمان خاك نداشته باشد

2- باعث تشكيل سخت اليه نگردد
3- تغيير و نگهداري آن كم هزينه و ساده باشد

4- مصرف انرژي و آلودگي زيست محيطي آن باال نباشد
ــب ماشين با نوع زمين، خاك و گياه، زمان  ــخم عالوه بر توجه به تناس در اجراي عمليات ش
ــيار مهم است. شخم حتمًا بايد در حالت گاورو صورت گيرد. برخالف تصور  و نحوه انجام نيز بس
ــد، عملكرد محصول بيشتر نخواهد شد حتي ممكن است با  ــخم بيشتر باش عوام، هرچه عمق ش
ــدت كاهش  يابد. هرچند  ــخم در اراضي كم عمق، با روري خاك به ش افزايش ناگهاني عمق ش
ــه نياز به دفعات شخم نبوده و اصوًال  ــخم الزم باشد، اما هميش ــت 2 مرتبه ش گاهي ممكن اس
ممكن است نياز به شخم نباشد. مثًالً بعد از برداشت گياه غده اي مثل چغندر و سيب زميني بدون 

اجراي شخم اقدام به خاك ورزي ثانويه و كاشت غالت پاييزه نمود.
ــبزي كاري، در صورت كوچك بودن  ــوص در گل كاري و س ــد گياهان باغي، به خص درتولي
سطح در شرايط سنتي معموًال عمليات خاك  ورزي اوليه با بيل و به كمك نيروي انساني انجام 

مي گيرد.
خاك  ورزي ثانويه: خاك  ورزي ثانويه، به معني انجام عمليات تكميلي بر روي خاك است. 

اين نوع خاك  ورزي به دنبال خاك ورزي اوليه انجام گرفته، اهداف زير را تأمين مي كند:
1- نرم كردن بيشتر خاك و اصالح بستر بذر

2- تسطيح و فشردن خاك سطحي
3- كنترل علف هاي هرز

4- مخلوط كردن كودهاي پايه با خاك
5- شكل دادن سطح زمين
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ــكل هاي مختلف عرضه شده اند و با استفاده از  ابزار و ادوات خاك  ورزي ثانويه در انواع و ش
هريك از آن ها، به تنهايي يا همراه نوع ديگر، مي توان بستر نهايي بذر را تهيه كرد. كه شما در 
دروس ديگر با چگونگي اتصال و نصب، تنظيم و كاربرد آنها آشنايي كاملي پيدا كرده ايد و آنچه 

الزم است اينجا تاكيد شود، اين است كه:
ــايش  ــدت به فرس ــردن بيش از حد خاك جداً پرهيز كنيد زيرا خاك نرم به ش ــرم ك 1- از ن

حساس شده و در روش آبياري غرقابي شديداً سله مي بندد.
2- عمليات خاك  ورزي ثانويه را بايد زماني انجام داد كه به محض اتمام آن، اقدام به كاشت 

نمود تا خطر فرسايش به حداقل برسد.
3- از عمليات خاك  ورزي در زمان وزش باد يا احتمال بارش شديد جداً بپرهيزيد. 

ــت تمام گياهان نمي باشد. لذا  4- خاك  ورزي ثانويه يك اقدام ضروري يا الزامي براي كاش
مي توان در بسياري از مواقع از بخشي از اين عمليات صرفنظر كرد مثًال وقتي آبياري باراني است، 

تسطيح دقيق زمين چندان ضرورتي ندارد. يا زراعت ذرت نيازي به خاك بسيار نرم ندارد.
ــين هاي تركيبي يا مركب استفاده نمائيد. براي  ــعي كنيد در خاك  ورزي ثانويه از ماش 5- س
مثال با اتصال يك الوار يا ناوداني بوسيله زنجير به دنباله ديسك مي توان عمليات نرم كردن را 
ــين ها جلوگيري كرد. يا اينكه كود را با ماشين  ــطيح نسبي انجام داده و از تردد بيشتر ماش با تس

بذركار بكاريد تا نيازي به كودپاشي و سپس ديسك زدن براي دفن كود نباشد.

ــتان يا نزديك ترين مركز  ــاورزى هنرس ــين هاى كش 1- همراه هنرآموز خود، به بخش ماش
كشاورزي و خدمات روستايي منطقه مراجعه نماييد و ماشين هاى كشاورزى مرتبط با آماده سازي 

زمين و طرز كار هريك را مشاهده كنيد.
2- نام ماشين هاى خاك ورزى و كار هريك را يادداشت نماييد.
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3- به نحوه اتصال اين وسايل به تراكتور و روش تنظيم آن ها دقت كنيد.
ــتان تهيه كنيد و به هنرآموز خود  ــين هاى خاك  ورزي موجود در هنرس ــي از ماش 4- گزارش

تحويل دهيد.
ــي عقيده دارند كه اجراي  ــاورزي و منابع طبيع ب- خاك  ورزي حفاظتي:  متخصصان كش

دايمي روش هاي متداول و مرسوم خاك  ورزي (به دليل آمد و  شد مكرر تراكتور و ادوات) در دراز 
مدت اثرات نامطلوبي بر روي خاك به جا مي گذارد. ايجاد فشردگي، به وجود آمدن سخت اليه 
در اليه هاي زيرين خاك باعث كم شدن نفوذپذيري آن و در نهايت، ناممكن شدِن رشد و توسعه 
ريشه ها و كاهش عملكرد از جمله ي اين اثرات نامطلوب هستند. خاك ورزي حفاظتي بر دو اصل 
افزايش زبري خاك و نگهداشت بقاياي گياهي در سطح خاك به منظور كنترل فرسايش و حفظ 

رطوبت خاك استوار است. مهم ترين انواع خاك  ورزي حفاظتي عبارت اند از:
خاك  ورزي بدون برگرداندن( نيمه شخم): در اين روش، شخم اوليه به وسيله گاوآهن هاي 

بدون برگردان (پنجه غازي و قلمي) و يا ديسك انجام مي گيرد.
ــاك ورزي اوليه و ثانويه توامًا و  ــت و خ ــتم، عمليات كاش خاك ورزي حداقل1: در اين سيس

ــين هاي مخصوصي  ــا عبور يك بار تراكتور صورت مي گيرد. براي اين نوع خاك وزري، ماش ب
(ماشين هاي مركب) ساخته شده است كه نمونه هاي آن در شكل 1-4 مشاهده مي گردد.

ــخم و نرم مي كنند و  خاك ورزي نواري2 (كم خاك ورزى): خاك را به صورت نوارهايي ش

ــت بر روى نوارهاى شخم خورده انجام  ــت نخورده باقي مي ماندو كش بين اين نوارها، خاك دس
مى شود . 

ــايل مخصوص فقط محل  بدون خاك ورزي3: در اين روش، بدون به هم زدن خاك، با وس

استقرار بذر را آماده و بذر را در عمق مناسب در خاك قرار مي دهند. محدوديت اين روش كاهش 

1-Minimum tillage  

2-Strip tillage 

3- No tillage 
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نسبي عملكرد و مشكل علف هاي هرز است كه با ساير اقدامات قابل رفع است.

شكل 1-4 انواع ماشين هاي خاك ورزي حفاظتي نمونه اي از ماشين مركب خاك ورزي(گاوآهن قلمي در تركيب با خاك همزن)

خاك ورزي كلشي يا مالچي: در اين روش، خاك ورزي به گونه اي انجام مي گيرد كه قسمتي 

از بقاياي گياهي به عنوان مالچ طبيعي در روي خاك باقي مي ماند. اين روش، متداولترين روش 
خاك ورزي حفاظتي در اكثر كشورهاي پيشرفته است (شكل2 -4).

شكل 4-2
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1- هريك از شما هنرجويان زميني به ابعاد 5×3 متر را انتخاب كنيد.
2- با راهنمايي هنرآموزان خود به وسيله بيل زمين مذكور را شخم بزنيد.

3- زمين را براي انجام و اجراي بقيه مراحل توليد حفظ نماييد.

مشخصات شخم خوب

ــود، پس از اتمام عمليات شخم، داراي مشخصات و  ــخم زده ش زميني كه به طور صحيح ش
ويژگي هاي زير خواهد بود:

1- در تمام نقاط زمين عمق شخم يكسان است.
2- عرض و ارتفاع نوارهاي شخم يكنواخت است.

ــاهده نوارها و يا لكه هاي تيره يا روشن  ــت (مش ــخم يك رنگ اس 3- خاك پس از انجام ش
ــطح زمين شخم خورده نشان دهنده غيريكنواختي عمق يا غيريكنواختي رطوبت خاك در  در س

نقاط مختلف است.
4- سطح زمين شخم خورده كامًال مسطح (بدون نهر عميق يا پشته مرتفع) است.
5- اثري از چرخ تراكتور يا بقاياي گياهي روي زمين شخم خورده ديده نمي شود.

بررسي كنيد: آيا شخم شما داراي مشخصات يك شخم خوب مي باشد؟
آماده سازي شيميايي خاك

بخشي از عمليات آماده سازي زمين كه توامان با خاك ورزي ثانويه و يا همزمان با كاشت و 
به منظور تقويت و اصالح حاصلخيزي خاك صورت مي گيرد، آماده سازي شيميائي خاك ناميده 

مي شود:
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ــتمر و دايم به آن توجه شود.  ــت كه بايد به طور مس حاصلخيزي خاك، از جمله مواردي اس
ــيار زيادي مواد مغذي از خاك خارج  ــت محصول، مقدار بس ــت گياهان و برداش ــاالنه با كش س
ــود به تدريج از  ــت رفته به خاك برگردانده نش ــردد. در اين زمين ها اگر مواد غذايي از دس مي گ
ــود در نتيجه عملكرد و ميزان محصول ساالنه كاهش مي يابد.  ــته مي ش حاصلخيزي خاك كاس
بنابراين هرسال، به موازات تهيه مكانيكي و فيزيكي از لحاظ شيميايي نيز خاك بايد آماده شود 
اين كار با دادن كود صورت مي گيرد. در واقع اثركود، افزايش مواد غذايي در خاك مزروعي است 

تا كمبود عناصر موجود در آن كه مورد احتياج گياه است جبران شود.
تعريف كود

موادي كه براي باالبردن حاصلخيزي و جبران مواد از دست رفته خاك به آن داده مي شوند 
«كود» ناميده مي شود.

انواع كود

ــي، ب- كودهاي  ــف- كودهاي آل ــوند: ال ــيم مي ش ــته تقس ــه طور كلي كودها به دو دس ب
شيميايي

ــد مي تواند به  ــيله ميكروب ها قابل تجزيه باش الف- كودهاي آلي: هر ماده آلي كه به وس

ــيده ي جانوران و گياهان و  عنوان كودآلي به كار رود. به اين ترتيب به موادي كه از بقاياي پوس
فضوالت حيوانات و انسان و زوايد زندگي آن  ها به وجود آمده باشد، كود آلي گفته مي شود.

ــت كه در خاك ايجاد مي نمايند و از  ارزش اصلي كودهاي آلي به علت تغييرات فيزيكي اس
اين طريق باعث بهبود خصوصيات فيزيكي آن (نفوذپذيري- ساختمان مناسب- قدرت نگهداري 

آب- تهويه و ...) مي گردند.
ــورد نياز گياه، درصد  ــيميايي از نظر عناصر غذايي م ــه با كودهاي ش ــن كودها، در مقايس اي
ــيميايي را  كمتري دارند. جدول 7-4 درصد عناصر غذايي موجود در برخي از كودهاي آلي و ش

نشان مي دهد. كودهاي آلي شامل: كودهاي دام و طيور، كود سبز و كمپوست هستند.
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-كودهاي با يك ماده غذايي: مثل اوره كه فقط ازت دارد.
ــولفات پتاسيم كه حاوي گوگرد و پتاسيم  -كودهاي با دو ماده غذايي: مثل س

است.               
 - كودهاي مركب كه اغلب شامل 3 عنصر پرمصرف ازت، 

  فسفر و پتاسيم با نسبتهاي مختلف مي باشد.
 -كودهاي كامل شامل: تمام عناصر پرمصرف و كم مصرف مي باشد. 

 - كودهاي ميكرو شامل عناصر كم مصرف (ريز مغذيها) ميباشند

انواع كود  











0
0
0
0
0
0











0
0
0
0
0
0











0
0
0
0
0
0

كودهاي آلي

   كودهاي شيميايي

- كود دامي (فضوالت دامي): كود گوسفندي، كود گاوي،
ــودات، ادرار و فاضالب  ــه موج ــود انساني،الش ــي، ك كودمرغ

شستشو كف اصطبل ها
 - كود سبز
 - كمپوست

نمودار 2-4 انواع كود

جدول 7-4- مقايسه درصد ميانگين 4 عنصر غذايي دركودهاي دامي و كودهاي شيميايي

درصــــد 

عناصر

كودهاي شيمياييكودهاي آلي

كود سبزكود گاويكود گوسفندي
 (يونجه جوان)

سولفات نيترات آمونيماوره
آمونيم

سولفات 
پتاسيم

-2/32/53/5453421٪ ازت

----0/40/40/3٪ فسفر

44---0/80/71/4٪ پتاسيم

20---0/30/40/3٪ گوگرد

ــع يا جامد) دام ها و بقاياي تمام و يا  ــامل فضوالت (ماي كودهاي دامي: كودهاي دامي ش

ــتفاده از كود انواع حيوانات  ــمتي از بدن حيوانات (شاخ، خون، استخوان، الشه) مي باشد. اس قس
اهلي مثل گاو و گوسفند و پرندگان (مرغ و كبوتر)، از زمان هاي قديم معمول بوده است و امروزه 



117

ــتفاده مي شود. كود دامي  ــبزي كاري و گل كاري اس نيز در زراعت هاي مختلف و جاليزكاري و س
بايد كامًالپوسيده و عمل آوري شده باشد تا مفيد واقع شود.

استفاده مستقيم از كود تازه دامي هرگز توصيه نمي شود. (چرا؟) براي عمل آوري، كود تازه را 
در يك محل مناسبي دپو كرده و در مجاورت آن چاهكي جهت جمع آوري شيرابه حفر مي كنند. 
ــش ميدهند.  ــانتيمتري خاك پوش پس از مرطوب كردن توده روي آنرا با نايلون يا اليه 3-2 س
يك ماه  بعد پوشش را كنار زده، توده را كامًال بهمزده و مجدداً مرطوب و مي پوشانند . وقتي اين 

عمل حداقل 3 مرتبه صورت گرفت ، كود عمل آمده و قابل استفاده مي باشد.
ــرايط منطقه و نوع  ــته به جنس زمين، ش ــود دامي بين50- 10 تن در هكتار ، بس ــدار ك مق
ــز 15-10 تن و در زمين هاي غيرحاصلخيز بايد  ــت. در زمين هاي حاصلخي محصول متفاوت اس
50-40 تن در هكتار، كود دامي مصرف شود. مقدار كود در خاكهاي سنگين و مناطق سرد بيشتر 

از خاكهاي سبك و مناطق گرم است.
ــيدن كود حيواني خصوصًا در   كود سـبز: با توجه به اينكه هزينه خريد، حمل و نقل و پاش
زراعت هاي بزرگ بسيار زياد است، يكي از راه هاي افزايش ماده ي آلي خاك، استفاده از بقاياي 
گياهي و كود سبز مي باشد. به اين منظور، اغلب گياهان علوفه اي به خصوص از خانواده بقوالت 
را كاشته و قبل از توليد گل و پس از اينكه رشدشان به حد كافي رسيده برگردانده، در زير خاك 
ــد هوموس (گياخاك)  ــدن گياه در خاك و تولي ــيده ش ــون مي نمايند. اين عمل، باعث پوس مدف

مي شود و خواص فيزيكي خاك را بهبود مي بخشد.
ــبدر- باقال- يونجه) به عنوان كود سبز  اولويت انتخاب گياهان از خانواده بقوالت (ماش- ش
ــي آن ها در تثبيت ازت  ــاخ و برگ بودن به دليل تواناي ــد، كم توقعي و پرش عالوه بر سريع الرش
ــود ضمن بهبود خواص فيزيكي خاك ازت خاك نيز افزايش يابد. يك  ــد كه باعث مي ش مي باش
ــاخ و برگ و نسوج گياهي تازه وارد خاك مي نمايد كه  ــبز معموًال 35 تا 50 تن ش هكتار كود س
ــت و مي تواند حدود 2-1 تن هوموس به خاك اضافه نمايد. در  معادل 20-10 تن كود دامي اس
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مناطق سرد، عمل برگرداندن كود سبز در پاييز انجام مي گيرد تا فرصت كافي براي تجزيه آن ها 
ــته باشد، در مناطق گرمسير بهتر است آن ها را در بهار زير خاك نمود. توجه كردن به  وجود داش

آبدار بودن گياه و تشكيل نشدن دانه در زمان برگرداندن گياه به خاك بسيار مهم است. چرا؟
 كمپوست: بقاياي گياهان و جانوران، زباله هاي شهري و خانگي و يا لجن فاضالب ها كه 
تحت شرايط پوسيدگي قرار گرفته، به طوري كه فرم اوليه خود را از دست داده و پودر شده باشند 
«كمپوست» ناميده مي شوند. كمپوست مي تواند از بقاياي محصول مزرعه، بقاياي چوب بري ها، 
ــهري، بقاياي كشتارگاه ها و كارخانجات كنسروماهي تهيه شود. به اين منظور، مواد  زباله هاي ش
ــانتي متر روي زمين يا درون گودالي پخش كرده، به  ــب كمپوست را به ضخامت 10-7 س مناس
ــفات دي آمونيوم و يا كود اوره بر روي آن مي پاشند  ازاي هر 100 كيلوگرم1000-700  گرم فس
ــن صورت آماده مي نمايند. ممكن  ــي نموده، اليه اي جديد را به همي ــس از اين، اقدام به آبپاش پ
است اليه اي خاك نيز به طور متناوب بين اليه هاي كمپوست قرار داده شود. اين مواد را هميشه 
ــر و رو و مخلوط مي نمايند تا به خوبي تهويه  ــته، هر 4-2 هفته يكبار آن را زي مرطوب نگهداش
ــوند. وقتي مواد پوسيده و پودر شود كمپوست آماده است. اين عمل معموًال حدود يك سال به  ش
طول مي انجامد. امروزه در حاشيه شهرهاي بزرگ، كارخانه هاي ويژه به منظور تهيه كمپوست از 
ــود. از اين طريق، روزانه با بازيافت بقاياي مواد گياهي و جانوري  زباله هاي خانگي احداث مي ش

صدها تن كود كمپوست به بازار عرضه مي گردد.
بررسي كنيد: 

آيا در منطقه يا مناطق نزديك شما مراكز بازيافت و تبديل زباله وجود دارد. در بازديد از اين 
مراكز نقش آنها را بررسي كنيد.

ب- كودهاي شيميايي: كودهاي شيميايي، به كودهايي گفته مي شود كه از مواد معدني و 

در كارخانجات كودسازي توليد مي گردد. اين كودها يك يا چند عنصر از عناصر الزم براي تغذيه 
گياهان و رشد و نمو آن ها را به مقدار قابل توجهي دارا هستند. حمل و نقل و نگهداري آسان و 
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تأثير آن ها بر رشد گياهان سريع است.
كودهاي ش��يميايي تأثير چنداني در بهبود خاصّيت فيزيكي خاك ندارند ولي از نظر افزايش 

حاصلخيزي خاك و بهبود شرايط و خواص شيميايي آن، بسيار با اهميت هستند.
معمول ترين كودهاي شيميايي عبارت اند از:

كودهاي ازته: ماده اصلي اين كودها ازت اس��ت. ازت در تشكيل ساقه و برگ و قسمت هاي 

هوايي گياه مؤثر است و باعث رشد رويشي گياهان مي شود. كمبود ازت باعث زردي و پژمردگي 
و كندي رش��د مي ش��ود، قس��متي از كود ازته موردنياز گياه را قبل از كاشت و مابقي را در ضمن 

رشد به گياه ميدهند. مهم ترين كودهاي ازته عبارت اند از:
اوره: اين كود به علت ش��باهت ظاهري آن به ش��كر در بين زارعين به كود شكري معروف 

است. در آب قابل حل است و به سرعت شسته يا جذب مي شود. مقدار ازت آن حدود 46 درصد 
است.

نيترات آمونيم: اين كود به ميزان 26 درصد، در بعضي از انواع تا 34 درصد ازت دارد. نيترات 

آمونيم، به ش��كل دانه هاي گرد و يا كريس��تال هاي ريز س��فيد رنگ اس��ت. نصف ازت اين كود 
آمونياكي و نصف ديگر آن نيتراتي ست.

سولفات آمونيم: به صورت دانه هاي سفيد رنگ، كرم يا آبي و خاكستري تهيه مي شوند. اين 

كود20-21  درصد ازت و 24 درصد گوگرد دارد. بنابراين خاصيت اسيدي داشته، براي خاك هاي 
آهكي بسيار مناسب است.

كودهاي فس�فاته: فس��فر نيز يكي از عناصر مهم در تغذيه گياه است و اثر آن در رشد و نمو 

اهميت زيادي دارد. اين ماده در جوانه زدن دانه ها، نمو ريشه ها، زودرسي ميوه ها، باالبردن نسبت 
دانه به كاه در غالت، جذب ازت در گياه و تشكيل بافت هاي گياه اهمّيت زيادي دارد كمبود آن 
باعث كاهش محصول و به خصوص دانه مي ش��ود. اين كودها كه در بين زارعين به كود س��ياه 

معروف است عمداً به صورت پايه مصرف مي شوند. مهم ترين كودهاي فسفاته عبارت اند از:
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سوپرفسـفات معمولي: بيشتر به شكل دانه هاي خاكستري رنگ و كروي ست. اين كود به 

آساني در آب حل نمي شود. مقدار فسفر قابل استفاده اين كود براي گياه، 20-16 درصد است.
سوپرفسفات تريپل: به شكل دانه هاي كروي و به رنگ خاكستري ست و در بين كشاورزان 

به كود ساچمه اي، معروف است. اين كود نيز در آب حل نمي شود. مقدار فسفر قابل استفاده آن، 
48 درصد (P2O5) است.

ــت. عالوه بر فسفر (حدود ٪48    ــياه رنگ اس ــكل دانه هاي ريز و س فسـفات آمونيوم: به ش

ــود مدت ها در خاك مي ماند و به تدريج مورد  ــد. اين ك P2O5) داراي 18 درصد ازت نيز مي باش

استفاده گياه قرار مي گيرد.
ــت. اين عنصر مقاومت گياه  ــيم يكي از عناصر مهم در تغذيه گياه اس كودهاي پتاسـه: پتاس

ــتي  ــاخ و برگ جوان و توليد ميوه هاي آبدار و گوش را در برابر امراض افزايش داده، باعث نمو ش
ــاس K2Oمحاسبه  ــود. مقدار اين كود براس و باالبردن مدت نگهداري يا قدرت انبارداري مي ش
ــفره بصورت پايه مصرف مي شوند. مهم ترين  ــود. كودهاي پتاسه هم همانند كودهاي فس مي ش

كودهاي پتاسه عبارت اند از:
ــفيد يا كرم رنگ كه مقدار پتاسيم آن به صورت   سـولفات پتاسـيم: كودي ست پودري، س

K2O حدود 50 درصد مي باشد.

كلرورپتاسيم: اين كود نيز حدود 50-48 درصد K2O دارد.

اين دو كود تفاوت چنداني از لحاظ عملكرد و كيفيت محصول ندارند ولي در بعضي گياهان 
ــيب زميني و توتون، كيفّيت محصول با كلرورپتاسيم كاهش مي يابد ضمن آنكه مصرف  مانند س
ــوري خاك مي شود. با آن كه سولفات پتاسيم كود گران تري ست باز  بلندمدت اين كود باعث ش

هم در ايران بيشتر مورد مصرف قرار مي گيرد.
كودهاي مركب: در تجارت، تركيبي از كودهاي ازت و فسفر و پتاسيم كه سه عنصر پرمصرف 

ــود كه تركيب آن ها به صورت NPK مي باشد كه با درصد  ــتند ساخته مي ش ــاورزي هس دركش
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ــد ازت، 15 درصد P2O5 و 10  ــده اند. مثًال كود 10-15-25 يعني داراي 25 درص ــخص ش مش
ــد. درصد عناصر تركيبي در انواع كودهاي مركب برحسب مورد مصرف در  درصد K2O مي باش
ــت كود مركب، فاقد يكي از عناصر باشد مثل  ــت و گاهي ممكن اس گياهان مختلف متفاوت اس

43-0-13 كه فسفر ندارد.
ــته كودي شامل تمام عناصر غذايي اعم از عناصر پرمصرف و  كودهاي كامل: وقتي يك بس

كم مصرف باشد، به آن كود كامل مي گويند. كودهاي كامل ممكن است به صورت جامد يا مايع 
بوده و به صورت پايه يا سرك مصرف شوند.

كودهاي ميكرو: عناصر كم مصرف يا ريز مغذيها (مس، روي، منگنز، آهن، بر، موليبدن و ...) 

نيز در صورت كمبود جهت تأمين احتياجات غذايي گياه به آن ها افزوده مي شوند. اين كودها در 
ــيميايي مهم و مشخصات  اصطالح به «كودهاي ميكرو» معروف اند. در جدول 8-4 كودهاي ش

خواص آن ها مشاهده مي گردد.
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جدول 8-4- درصد عناصر غذايي در بعضي از كودهاي تجارتي
درصد ازتتركيب شيميايينام كودها

N٪

درصد فسفر
P2O5 ٪

درصد پتاسيم
K2O٪

درصد گوگرد
S٪

درصد كلسيم
Ca٪

نيترات 

آمونيوم

NH4NO333----

----CO(NH2)245اوره

-2SO421--24(NH4)سولفات آمونيوم

هيدرات آمونيوم 

(محلول آمونياك)

NH4OH20----

----NH382آمونياك مايع

Ca(NO3)215---21نيترات كلسيم

---2HPO41148(NH4)فسفات منوآمونيم

فسفات دي 

آمونيم

(NH4)2HPO41846---

سوپرفسفات 

معمولي

Ca(H2PO4)2

CaSO4..2H2O

-18-20-1218-21

سوپرفسفات 

تريپل

Ca(H2PO4)2-45-46--14-12

--KNO313-44نيترات پتاسيم

-K2SO4--47-5017سولفات پتاسيم

سولفات كلسيم 

(ژيپس)

CaSO4..2H2O---1822

--KCI--62-60كلرور پتاسيم
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تمرين: 

نياز غذايي يك گياه در يك خاك و منطقه خاص به صورت 100 كيلوگرم ازت 75 كيلوگرم 
فسفر و 60 كيلوگرم پتاس به فرم قابل جذب تعيين شده است.

بر اين اساس:
1- چه ترتيبي از كود مركب را شما توصيه مي كنيد؟

2- اگر وزن كيسه كود 50 كيلوگرم باشد چندكيسه كود بايد خريداري شود؟

1- كودهاي شيميايي مصرفي رايج در مزارع هنرستان را شناسايي نماييد.
2- از هر كود نمونه اي تهيه نموده، نام شيميايي و فرمول آن را يادداشت كنيد.

3- انواع كودها را در شيشه هاي مناسب يا در پاكت هاي كوچك پالستيكي ريخته، مشخصات 
آن ها را بر روي برچسب بنويسيد و در زير نمونه ها يا شيشه ها بچسبانيد.

4- نمونه ها را در محل مناسبي نگهداري نماييد.

روش هاي پخش كود

ــد از: تزريقي، پراكندن، نواري، كناري، محلول در آب آبياري،  ــاي كود   دادن عبارت ان روش ه
محلول پاشي.

روش تزريقي: در اين روش، كود در زمين تزريق مي گردد، محلول آمونياك و آمونياك مايع 

از كودهايي هستند كه به اين طريق به خاك اضافه مي شوند. اين دو كود در آخرين مرحله تهيه 
بستر و حداقل 10 تا 15 روز قبل از كاشت در خاك تزريق مي شوند. معموًال در خاك هاي سنگين 

اين روش كوددهي مناسب تر است و به اين منظور از دستگاه هاي ويژه اي استفاده مي شود.
ــطح خاك پراكنده مي شود. عمل  روش پراكندن: در اين روش، كود به طور يكنواخت در س

ــت انجام مي گيرد. در پراكندن كود قبل  ــت يا با كودپاش، و قبل و بعد از كش پراكندن كود با دس
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ــت با ديسك يا كولتيواتور آن را با خاك مخلوط مي كنند. در صورت پراكندن كود پس از  از كش
ــدن گياه بايد عمل آبياري انجام شود تا كود در آب حل شده، وارد خاك گردد.  ــت و سبز ش كاش

كودهاي سرك در كشت هاي درهم معموًال به اين وسيله در خاك پخش مي شوند.
ــانتي متر در يك يا دو  ــن روش، كود به صورت نواري به عرض 5-2 س روش نـواري: در اي

ــانتيمتري آن قرار مي گيرد. اين روش كوددهي بيشتر در كاشت  ــمت بذر و به فاصله 7-5 س س
ــا كودكار انجام  ــي رود. عمل كوددهي نواري ب ــتهاي رديفي به كار م ــي و يا كش ــان وجين گياه

مي گيرد.
ــت مي ريزند. اين روش براي دادن  روش كناري: در اين روش كود را در كنار رديف هاي كش

كود سرك به گياهان وجيني در كشت هاي جوي- پشته اي به كار مي رود. اين نوع كودريزي با 
دست و يا با دستگاه كودريز انجام مي گيرد در اين روش زارعين خبره ابتدا شكافي سراسري در 
ــته ايجاد كرده و كود را در آن به صورت نواري ريخته و شكاف را با خاك مي پوشانند.  ــينه پش س

انجام عمليات آبياري پس از كوددهي ضروري ست.
ــاي محلول را در آب آبياري حل كرده، با آبياري باراني  روش محلـول در آب آبياري: كوده

و يا قطره اي در سطح مزرعه توزيع مي نمايند. بدين منظور، مقدار جريان آب (دبي) را به نحوي 
تنظيم مي نمايند كه در طول مدت آبياري تعيين شده هم نياز آبي گياه تامين شود و هم كود به 
مقدار توصيه شده توزيع گردد. در روش سنتي زارعين به صورت ابتكاري و بدون داشتن توصيه 
ــه كود ازته را در ميانه زمان آبياري در نهر آبياري قرار ميدهند. تا كود به تدريج حل  علمي كيس

و در سطح مزرعه توزيع شود.
ــتر در مورد كودهاي ميكرو كاربرد دارد به اين منظور  روش محلـول پاشـي: اين روش بيش

كود را در آب حل نموده، روي برگ ها با محلول پاشها مي پاشند.
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معايب روش سنتي پخش كود به روش، محلول در آب آبياري چيست؟

زمان مصرف كودهاي شيميايي

ــت (پايه) و پس از رويش  ــيميايي در دو زمان قبل يا همزمان كاش به طور كلي، كودهاي ش
ــرك) مصرف مي گردد. گفتني است كه عواملي از قبيل نوع و مرحله رشدي گياه، نوع كود و  (س

آب و هواي منطقه  و غيره زمان كود پاشي را مشخص مي كند.

                  قبل از شخم          كودهاي آلي و معدني
قبل يا همزمان با كاشت           كودهاي پايه











0
0
0
0
0
0

زمان پخش كود 
                  پس از رويش           كودهاي سرك

آماده سازي زمين در گروه هاى 4 تا 8 نفره
1- قطعه زميني به مساحت 1000 متر مربع (50×20 متر) را انتخاب نماييد.

ــينى با  ــت اين مرحله به صورت ماش 2- عمليات خاك ورزي اوليه را انجام دهيد.(ممكن اس
هماهنگى هنرآموز انجام شود)

3- با وسايل دستى موجود عمليات خاك ورزي ثانويه را انجام دهيد.
4- همراه با خاك ورزي ثانويه، آماده سازي شيميائي خاك را انجام  دهيد.     

5- با توجه به نوع گياه و روش كاشت كه هنرآموز تعيين مي كند در صورت نياز قطعه بندي 
و انهار را احداث كنيد.
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6- زمين را براي انجام عمليات كاشت در فصل مناسب حفظ نماييد.
تهيه انواع خاك هاي باغباني

ــي از مواد غذايي با  ــيار حاصلخيز و غن ــبزي كاري معموًال از خاك هاي بس در گل كاري و س
خصوصيات فيزيكي مناسب استفاده مي شود. اين خاك ها،  معموًال به صورت طبيعي وجود نداشته 
ــوان آن ها را طي مراحلي تهيه نمود. از مهم ترين انواع خاك هاي باغباني خاك برگ، خاك  مي ت

چمن،  خاك كوش، خاك باغچه و خاك زباله (كمپوست) است.
خـاك برگ: براي تهيه خاك برگ در فصل پاييز برگ ها را در داخل چاله اي به عمق حدود 

ــريعتر برگ ها، به همراه آب مقاديري آهك، كود شيميايي  يك متر مي ريزند. به منظور تجزيه س
(اوره) يا ادرار چهار پايان به توده برگ ها اضافه نموده، با غلتك آن ها را فشرده مي كنند. با تكرار 
ــا 4 ماه توده را به هم  ــانند وپس از 3 ي ــدن چاله، روي آن ها را با خاك مي پوش ــن عمل وپرش اي
ــال 3 يا چهار  ــد ومجددا به آن آب اضافه مي كنند وآن را غلتك مي زنند. در طول يك س مي زنن
بار توده هم زده مي شود. در نتيجه، برگ ها پوسيده وميزان زيادي هوموس توليد مي شود. خاك 
ــت ولي مخلوط آن با انواع خاك ها مي تواند با جذب  ــبتا ضعيف اس برگ از نظر مواد غذايي نس

رطوبت بيشتر وپوك كردن خاك شرايط مناسبي فراهم نمايد. 
ــد مي كنند. در نتيجه در ريشه خود  ــي آهكي بهتر رش خاك چمن: چمن ها در خاك هاي رس

ــا را به صورت مكعب  ــاختن خاك چمن، چمن ه ــن مواد را نگه مي دارند. براي س ــداري از اي مق
مستطيل جدا نموده، آن ها را طوري روي يكديگر قرار مي دهند كه قسمت هاي سبز چمن روي 
يكديگر وقسمت هاي ريشه نيز روي هم قرار گيرند. سپس به آن مقدار كافي آب وكود شيميايي 
( اوره) يا ادرار چهارپايان مي افزايند. پس از گذشت حدود يك سال وهم زدن متوالي توده ( 3-4 

بار) مقادير متنابهي هوموس به دست مي آيد كه در گل كاري مورد استفاده قرار مي گيرد.
ــيده وحرارت خود را از  خـاك كوش: مخلوطي از خاك برگ وكود حيواني كه به تدريج پوس

ــت داده باشد اصطالحا « خاك كوش» ناميده مي شود. از اين خاك نيز در گل كاري استفاده  دس
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مي شود.
ــل توجهي بقاياي غذايي،  ــازل به طور معمول مقادير قاب خاك زباله ( كمپوسـت): زباله من

ــاو....) اگر اين مواد جمع  ــبزيجات، باقيمانده غذاه ــت ميوه جات، س حيواني وگياهي دارند ( پوس
آوري شده، با ماسه مخلوط ودر محلي انباشته شوند وهر چند هفته يك بار زير و رو  به آن ادرار 
ــال با پوسيده شدن مواد موجود در آن، خاكي بسيار قوي  چهار پايان اضافه گردد، پس از يك س

وحاصلخيز به دست خواهد آمد از اين خاك در سبزي كاري وگل كاري استفاده مي شود.
ــاالنه گياهان در آن واضافه كردن كود حيواني  ــت س خاك باغچه: خاك باغچه، به دليل كش

از نظر هوموس بسيار غني است. اگر به خاك باغچه قدري ماسه اضافه شود خاك از نظر بافت 
نيز سبك شده درجه مرغوبيتش اضافه مي گردد. از اين خاك در گل كاري وسبزي كاري استفاده 

ميشود.
خزانه و نهالستان

ــبز، گلكاري و  ــازي، فضاي س يكي از نكات مهم در احداث باغ ميوه، جنگل كاري، پارك س
جاليزكاري در اختيار داشتن نهال قوي و سالم است. در غير اين صورت، احداث باغ با نهال هاي 
ــعه باغداري و  ــايد بتوان علت ناكامي در توس ــوب موفقيت آميز نخواهد بود. ش ــف و نامرغ ضعي
ــگل كاري، گل كاري و جاليزكاري را غير از رعايت عوامل ضروري احداث و نگهداري در بي  جن

توجهي نسبت به موارد زير ريشه يابي كرد:
- عدم آشنايي به امر خزانه كاري و نحوه پرورش نهال
- احداث باغ و مزرعه با نهال هاي غيرسازگار با منطقه

- مرغوب نبودن نهال توليد شده از سوي بعضي از مؤسسات
از اين رو، تهيه نهال ها و نشاهاي موردنياز، يكي از عوامل اصلي موفقيت در كاشت بسياري 

از گياهان (به خصوص گياهان باغي) است.
ــتر در آن مي كارند و در  ــت كه ابتدا بذر را با تراكم بيش روش احداث خزانه: خزانه، محلي س
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ــس از آن كه بوته ها (نهال هاي جوان1) به  ــد، مراقبت هاي الزم را به عمل مي آورند. پ مدت رش
اندازه كافي بزرگ شدند، آن ها را به زمين اصلي كه قبًال آماده شده است منتقل و نشا مي كنند. 
ــار، ميمون و ... به اين طريق  ــه، آه ــياري از گل ها نظير بنفش گوجه فرنگي، بادمجان، كلم و بس

كاشته شده، سپس به زمين اصلي منتقل مي گردند.
ــتن بوته هاي قوي و يكدست، امكان رسيدگي بيشتر در گياه،  پيش رس كردن محصول، داش
ــكان كنترل عوامل محيطي، از جمله داليل احداث  ــن و ام تأمين نيازهاي اوليه آن به نحو احس

خزانه مي باشد. محلي كه به عنوان خزانه انتخاب مي شود بايد داراي شرايط زير باشد:
- آفتاب گير باشد.

- خاك زراعي مناسب و عميق داشته باشد.
- نزديك به منبع آب و جاده و زمين اصلي باشد.

- بادگير نباشد و تهويه مناسب داشته باشد.
ــه، كاه و كلش در پاييز  پس از انتخاب محل زمين خزانه آن را با اضافه كردن كود آلي، ماس
ــازي تكميلي (نرم  و همواركردن و افزودن كودها توصيه  ــخم مي زنيم. عمليات آماده س خوب ش
ــپس زمين را كرت بندي نموده، يا به صورت جوي  ــت انجام مي شود. س ــده)كمي قبل از كاش ش
ــتيك به منظور  ــاندن خزانه با پالس ــته در آورده، بدر يا قلمه گياهان را در آن مي كاريم. پوش پش

جلوگيري از سرما، به خصوص در شب هاي زمستان ضروري است.
روش احداث نهالستان: بذر درختان ميوه و درختان غيرمثمر را نيز ابتدا در خرانه مي كارند و 

ــل را پس يا قبل از پيوندزدن به محل اصلي منتقل مي نمايند. به اين نوع خزانه  ــاي حاص نهال ه
در اصطالح «نهالستان» مي گويند.

ــب و قوي براي كاشت مستقيم يا  ــتان تأمين و انتخاب نهال هاي مناس هدف از ايجاد نهالس
ــتان معموًال خاك را به طور عميق در پاييز شخم  ــد. براي احداث نهالس عمل پيوند زدن مي باش

1-Seeding
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ــطح  ــطح خاك را مس مي زنند و با انجام عمليات خاك ورزي ثانويه كلوخه ها را خرد و نرم و س
ــده ، حاصلخيزي خاك را تقويت مي نمايند. در  ــپس با افزودن كودهاي توصيه ش ــازند، س مي س
پايان، با بيل و يا با شيارسازها زمين را به صورت جوي پشته هاي كوچك در مي آورند تا امكان 
ــتان ها كرت ها به صورت مسطح باقي مي ماند.)  ــت بذر درختان مهيا گردد (در بعضي نهالس كاش
معموًال خاك كف جويچه ها را با افزودن ماسه قدري سبك نموده بذرها را در آن مي كارند. انجام 

عمليات آبياري و وجين و تنك كردن و ... ساير مراقبت هاي داشت ضروري ست.
تهيه زمين سبزي كاري

ــوند و عمر زيادي ندارند الزم است  ــبزيجات به صورت متراكم كاشته مي ش چون معموًال س
ــود. بنابراين،  ــاختمان خاك توجه كافي ش ــبت به عوامل مؤثر در حاصلخيزي، بافت و س كه نس
ــه و كاه و كلش در  ــت، كود حيواني، ماس ــت انتخاب محلي براي تهيه و نگهداري كمپوس نخس
ــبزي، برنامه ريزي كاشت  ــت. سپس با توجه به نوع س ــبزي كاري ضروري اس مجاورت زمين س
ــيله تهيه زمين را انتخاب نمود. در سطوح كوچك به  ــبزي كاري مي توان نوع و وس ــعت س و وس
ــيع با تراكتور، عمليات شخم انجام مي شود. عمق شخم بسته به نوع  ــطح وس كمك بيل و در س
ــت. در مرحله آماده سازي و قبل از شخم  ــت تعيين شده متغّير اس ــبزي و همچنين تناوب كش س
ــت كودهاي دامي پوسيده در زمين توزيع و پخش شود. ميزان كود حيواني يا كمپوست  الزم اس
بسته به نوع بافت و ساختمان خاك معموًال 20 تا 40 تن در هكتار است. براي تعيين  ميزان كود 
ــود. پس از شخم، زمين را كامًال نرم و تسطيح  ــيميايي مورد نياز، آزمايش خاك توصيه مي ش ش
ــيميائي تقويت مي نماييم. سپس با انواع قارچ كش ها خاك را ضدعفوني نموده،  و با كودهاي ش
آن را به صورت كرت يا جوي پشته در آورده، بذر يا اندام گياهي را در آن مي كاريم. با توجه به 
ريزبودن بذر سبزي، توجه به عمق كاشت و پاشيدن ماسه بادي بر روي بذرها به منظور تسريع 

در جوانه زدن، ضروري ست.
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بخشي از زمين آماده سازي را با اقدامات تكميلي به خزانه تبديل كنيد. در تهيه خزانه از سازه 
ارزان قيمت موجود در منطقه استفاده كنيد و با نايلون پوشش دهيد.

1- عوامل مؤثر در انتخاب محصول را نام ببريد.
2- منظور از آيش بندي چيست؟

3- معايب نظام تك كشتي را توضيح دهيد.
4- فوايد مكانيزه كردن كشاورزي را بنويسيد.

5- مراحل مختلف آماده سازي زمين را به ترتيب نام ببريد.
6- انواع خاك ورزي را تعريف كنيد.

7- خاك ورزي اوليه چه اهدافي دارد؟
8- چهار مورد از اهداف اصلي خاك ورزي ثانويه را بنويسيد.

9- شخم متوسط چه مشخصاتي دارد؟
10- آيا در همه شرايط، اجراي شخم ضروري است؟ چرا؟ چگونه؟

11- عمق شخم به چه عواملي بستگي دارد؟
12- كود سبز چيست و چه كاربردي دارد؟

ــام ببريد و دليل آن را  ــتفاده قرار مي گيرند ن ــت مورد اس ــي را كه قبل از برداش 13- كودهاي
بنويسيد.

14- خاك چمن داراي چه مشخصاتي است؟
15- محل خزانه بايد داراي چه شرايطي باشد؟




