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فصل 3

شخم

مقدمه
انجام  زراعی  گیاهان  رشد  مناسب  شرایط  ایجاد  برای  خاک  فیزیکی  مقاومت  شکستن  منظور  به  شخم   
می شود. مخلوط شدن بقایای گیاهی و تهویه خاک در اثر شخم به رشد موجودات خاکزی کمک می کند. این 
موجودات سبب پوسیدگی و تجزیه مواد آلی و حاصل خیزی خاک می شوند. انجام عملیات شخم در صورتی 
رضایت بخش خواهد بود که کاربر ماشین های شخم، شرایط خاکی را بشناسد و به درستی آن را آماده نماید.
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واحد یادگیری 4

شایستگی شخم

آیا تا به حال به این موارد اندیشیده اید که
 چرا کشاورزان قبل از کاشت بذر، خاک را شخم می زنند؟

 چه زمانی برای انجام عملیات شخم مناسب تر است؟
 چرا ماشین های شخم مکانیزه متنوع هستند؟ 

 آیا عملیات شخم همیشه سودمند است؟

نفوذ  غذایی،  عناصر  دسترسی  قابلیت  بهبود  تهویه خاک،  که  نقش حقیقی شخم  به  بیستم  قرن  اوایل  در 
بیشتر ریشه ها، کنترل علف های هرز، شکستن الیه های فشرده خاک و غیره پی برده شد. از طرفی اثرات 
تخریبی شخم مانند فرسایش خاک، به اثبات رسیده است. برای حفظ خاک و استفاده بلند مدت از این منابع، 
خاک ورزی حفاظتی و یا کم خاک ورزی و یا حتی بدون خاک ورزی اختراع گردید. پایداری کشاورزی که الزمه 

توسعه پایدار جامعه است از مهم ترین اهداف خاک ورزی حفاظتی می باشد.

استاندارد عملکرد
انواع گاوآهن های برگردان دار و قلمی را به تراکتور متصل کرده پس از تنظیمات اولیه و هنگام شخم زمین 

را شخم بزند.  
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ضرورت اجرای شخم 

در مورد شخم تعاریف مختلفی ارائه شده است، ولی 
یکی از ساده ترین آنها تعریف زیر است. عمل زیر و رو 
کردن خاک به منظور اصالح ویژگی های فیزیکی آن 
را »شخم« می گویند. با انجام شخم، شرایط محیطی 
برای جوانه زدن بذر و رشد و نمو گیاه فراهم می شود. 
و  آمده  سطح  به  زیرین  قسمت های  خاک  همچنین 
به تدریج مواد غذایی موجود در آن مورد استفاده گیاه 
قرار می گیرد. همچنین به خاک زراعی افزوده می گردد.

اثر  از اجرای شخم، شکستن مقاومت یا سختی خاک است زیرا سطح خاک به مرور زمان در  هدف اصلی 
آبیاری، بارندگی، رفت و آمدهای افراد و دام ها، انجام عملیات کشاورزی و... سفت می شوند.

اهداف شخم:
ـ افزایش نفوذ پذیری خاک در نتیجه ورود بهتر آب 

و هوا به درون آن
ـ افزایش خلل و فرج خاک

ـ کاهش تبخیر آب در اثر قطع شدن لوله های مویین
لف های  ع ریشه  گیاهی،  بقایای  نمودن  خاک  زیر  ـ 

هرز، تخم و الرو حشرات مضر
ـ نرم کردن خاک

شخم و عملیات تکمیلی تهیه بستر بذر را خاک ورزی 
می گویند.

خاک ورزی از عملیات بسیار مهم و تأثیر گذار در موفقیت یک کشاورز است. عملیات خاک ورزی را در زراعت 
با عملیات پی ریزی در ساختمان سازی می توان مقایسه کرد.

شکل 1ـ3ـ زمین سخت یا سفت و عدم نفوذ آب و هوا در خاک

شکل 2ـ3ـ شخم زدن

شکل 3ـ3ـ تخریب اراضی در اثر خاک ورزی نامناسب
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با عملیات خاک ورزی، بستر مناسب کاشت فراهم می شود. بذر و نهال برای جوانه زنی، استقرار، رشد و نمو و 
تولید یک محصول رضایت بخش، نیاز به بستری مناسب دارد.

بستر مناسب بذر، بستری است که:
ـ سفت یا سخت نبوده بلکه پوک، قابل نفوذ و هموار باشد.

ـ حاصلخیز بوده و بتواند نیاز غذایی گیاه را تأمین کند.
ـ تعداد و تراکم علف های هرز حداقل باشد. برای رسیدن به این اهداف و شرایط، روش های مختلفی وجود دارد.
درکشاورزی پایدار، روشی از خاک ورزی مطلوب است که بقایای گیاهی، رطوبت و ساختمان خاک را حفظ نموده 

و در نتیجه باعث جلوگیری از فرسایش و تخریب خاک گردد. در عین حال هزینه تولید را به حداقل برساند.
در این کتاب روشی از خاک ورزی که رواج بیشتری در جامعه دارد و به عبارت دیگر معمول تر است آموزش 
داده می شود. در سال های آینده با برخی جنبه های خاک ورزی حفاظتی مانند روش کم خاک ورزی و روش 

بدون خاک ورزی آشنا خواهید شد.

فواید شخم 
الف( بقایای گیاهی را زیر خاک کرده، با این عمل مواد آلی زمین افزایش می یابد.

ب( خاک پوک شده، در نتیجه نفوذپذیری آب در خاک افزایش می یابد.
ج( در اثر شخم نفوذ هوا در خاک زیاد می شود بنابراین فعالیت میکروارگانیسم ها افزایش می یابد.

قابلیت جذب مواد معدنی  نتیجه  اثر شخم، حل شدن مواد معدنی در خاک تسهیل می گردد و در  د( در 
به وسیلۀ ریشۀ گیاهان افزایش می یابد.

هـ( نفوذ و انتشار ریشه در زمین شخم خورده بهتر صورت می گیرد.
ی( ساقه های زیرزمینی علف های هرز، الرو و تخم آفات گیاهی به سطح زمین منتقل شده که این عمل باعث 

از بین رفتن آنها خواهد شد.

در منطقۀ شما روش آماده سازی زمین در اراضی کوچک و بزرگ چگونه است. مراحل و روش های 
به کار رفته را بررسی و گزارش نمایید.

پژوهش کنید

انواع ماشین های شخم

برحسب شرایط، نوع ماشین شخم، فرق می کند. 
بیل به ویژه بیل نوک دار که به بیل یزدی معروف 
برای  شخم  ابزارهای  قدیمی ترین  از  یکی  است، 
برگرداندن خاک است که هنوز هم یکی از بهترین 
وسایل شخم در زمین های کوچک، ناهموار و بین 

درختان است.

شکل 4ـ3ـ شخم زدن با بیل
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از آنجایی که شخم با بیل، سخت و دشوار است، بشر در گذشتۀ دور، به فکر ساختن وسیله ای جایگزین بوده 
است. چون این وسایل ابتدا توسط گاو کشیده می شد و در نوک برخی از آنها یک تکه آهن تعبیه شده بود، 
آن را گاوآهن نامیدند. نامی که هنوز هم معتبر بوده و مورد استفاده قرار می گیرد. در حالی که امروزه هم شکل 

آن تغییر کرده و هم اینکه نیروی کششی آن بسیار متفاوت شده است.
گاوآهن ها به تدریج تغییر پیدا کرده و کامل تر و کارآمدتر شدند.

گاوآهن ها دارای انواع مختلفی می باشند و می توان آنها را به سه گروه بزرگ تقسیم کرد: 

1ـ گاوآهن های شکافنده:
گاوآهن هایی هستند که زمین را می شکافند اما خاک را برنمی گردانند. گاوآهن قلمی )چیزل(1 و زیرشکن 

)اسکنه ای(2، نمونه هایی از این نوع گاوآهن ها می باشند.

گاوآهن قلمی: عامل خاک ورز در این گاوآهن ها شاخه ها می باشند. هر گاوآهن قلمی معموالً دارای 2 تا 3 ردیف 
شاخه است. شاخه ها به صورت زیگزاگ به شاسی متصل می شوند تا بقایای گیاهی بدون مانع از بین آنها عبور 

Chisel Plow ـ1
Sub soiler ـ2

شکل 5 ـ3ـ نسل های مختلف ماشین شخم

شکل 6 ـ3ـ گاوآهن قلمی

زیرشکنزیرشکن
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کند. معموالً به ازای هر 30 سانتی متر عرض کار، یک 
شاخه در نظر گرفته می شود )شکل ٧ـ3(.

هر شاخه به نوبه خود از ساقه، تیغه و قطعات اتصال 
به شاسی تشکیل شده است. شاخه ها ممکن است از 
نوع نیمه ثابت یا فنردار باشند. نوع فنردار را می توان 
در زمین های سخت یا سفت به کار برد زیرا وجود فنر 
باعث  است،  ایمنی  سیستم  نوع  یک  اینکه  عالوه بر 
ارتعاش هایی در شاخه می شود که به شکستن خاک 

کمک می کند. 
به اشکال  تیغه  انجام می دهند.  را  تیغه متصل شده است که عمل خاک ورزی  پایینی هر ساقه،  انتهای  به 
مختلف ساخته می شود. از تیغه های نوک تیز و باریک برای نفوذ به عمق بیشتر و از تیغه های پهن برای کار 

در عمق کمتر و شرایطی که بقایای گیاهی در خاک زیاد است استفاده می شود )شکل ٨ ـ3(.

زیرشکن: زیرشکن نوعی گاوآهن قلمی است اما با ابعاد بزرگ تر و شاخه های ثابت )غیر فنری( که می توان از 
آن برای شکستن الیه های سخت خاک در عمق های 50 تا ٩0 سانتی متر استفاده کرد )شکل ٩ـ3(.

شکل 7ـ3ـ گاوآهن قلمی

شکل 8  ـ3ـ تیغه های گاوآهن

4ـ پنجه غازی 3ـ شیاربازکن  2ـ دندانه ای  1ـ قلمی  
7ـ قلمی پنجه غازی مرکب 6 ـ کفشکی  5 ـ بیلچه ای 

نیروی الزم برای کشیدن این گاوآهن در مقایسه با گاوآهن برگردان دار با عرض کار مساوی تقریباً نصف و 
سرعت پیشروی تقریباً دو برابر می باشد.

توجه

شکل 9ـ3ـ زیرشکن و انواع شاخه های آن

ج( منحنیب( زاویه دارالف( گونیایی
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2ـ گاوآهن های برگردان کننده
برمی گردانند.  را  شده  کنده  خاک  آن،  از  عمقی  در  نفوذ  و  زمین  شکافتن  که ضمن  هستند  گاوآهن هایی 
بر  برگرداندن خاک  این گاوآهن ها هستند. عمق و میزان  از  نمونه هایی  برگردان دار و بشقابی  گاوآهن های 

حسب نوع گاوآهن و سایر عوامل متفاوت است. 
گاوآهن برگردان دار: گاوآهن برگردان دار متداول ترین نوع گاوآهن در ایران می باشد و از آنجا که دارای صفحۀ 

خاک برگردان می باشد به گاوآهن برگردان دار معروف شده است )شکل 10ـ3(

عامل خاک ورز در این گاوآهن اصطالحاً خیش نامیده می شود. مجموعۀ خیش از تیغه )سوک(، خاک برگردان، 
پیشانی، کفش، پاشنه، و تنه تشکیل شده است. اصول کار این گاوآهن به این صورت است که تیغه موجب 
نفوذ خیش در داخل خاک شده و خاک شیار شخم را به صورت افقی بریده و آن را به سمت خاک برگردان 

هدایت می کند و خاک بریده شده با تیغه، به وسیله خاک برگردان، برگردانده می شود.

آیا در منطقۀ شما گاوآهن های شکافنده وجود دارد؟ در چه مواردی از آنها استفاده می شود.
پژوهش کنید

شکل 10ـ3ـ گاوآهن برگردان دار

شکل 11ـ3ـ اجزای خیش گاوآهن برگردان دار

پاشنه

پیشانی

تیغه

صفحه برگردان خاک

پاشنه

ساق

کفش

صفحه برگردان
خاک
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دارای محور  بشقابی شکل مقعر تشکیل شده است که هریک  از صفحات  این گاوآهن ها  گاوآهن بشقابی: 
مستقل می باشند )شکل 12ـ3(. گاوآهن بشقابی ضمن حرکت به جلو و گردش بشقاب ها )در اثر تماس با 
زمین( به کمک وزن خود در خاک نفوذ می کند و سطح خاک را تا عمق معینی برش داده و برگردان می کنند. 

بشقاب ها روی شاسی به گونه ای نصب شده اند که دارای دو زاویه تمایل عمودی )زاویه نفوذ( و زاویه تمایل 
جانبی )زاویه بشقاب یا زاویه افقی( می باشند. با تغییر این زوایا می توان عمق شخم، میزان نفوذ و سرعت 

گردش بشقاب را تنظیم نمود )شکل 13ـ3(.

شکل 12ـ3ـ گاوآهن بشقابی

شکل13ـ3ـ تغییر زاویه های گاوآهن بشقابی

راستای حرکت ماشین

زاویه بشقاب یا زاویه افقی 
42 تا 45

لبه جلویی

بشقاب

جهت حرکت

زاویه عمودی

خط عمودی

سطح زمین
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3ـ گاوآهن های به هم زنندۀ خاک
انواعی از ماشین های خاک ورزی هستند که سطح خاک را کاماًل به هم زده، نرم می کنند. گاوآهن دوار1 )خاک 

هم زن( یکی از رایج ترین و معمول ترین این نوع ماشین ها می باشد )شکل 1٤ـ3(.
گاوآهن دوار با انواع دیگر گاوآهن ها تفاوت زیادی دارد، زیرا با نیروی محور توان دهی تراکتور کار می کند به 
این صورت که توان از گاردان به جعبه دنده و محور گردنده گاوآهن منتقل می شود. روی محور گردنده صفحات 
مدوری جوش داده شده اند و تیغه ها به وسیلۀ پیچ و مهره به آن متصل هستند. با دوران محور، تیغه ها با خاک 
برخورد کرده و تکه های خاک را از زمین جدا می کنند. تکه های خاک در اثر برخورد با صفحه پشت دستگاه 

)حفاظ خاک( به میزان دلخواه خرد می شوند.

تیغه های این گاوآهن به گونه ای روی محور گردنده نصب می شوند که در هر لحظه فقط یک تیغه با زمین 
برخورد کند. این تیغه ها در دو نوع چپ و راست )سطح خمیده تیغه ها یک در میان چپ و راست( روی محور 

بسته می شوند. 

Rotary cultivatior ـ1

در منطقه شما کدام نوع از گاوآهن های برگردان کننده خاک رواج بیشتری دارد؟ علت را پرس وجو 
کنید.

پژوهش کنید

در مورد تأثیراتی که افزایش یا کاهش زوایای بشقاب در نفوذ و سرعت گردش آن خواهند گذاشت، در 
کالس گفت وگو کنید.

تغییر این زوایا چه تأثیری بر قدرت کششی مورد نیاز خواهد گذاشت؟

گفتگو کنید

شکل 14ـ3ـ گاوآهن دوار

محور توان دهی

صفحه پشت دستگاه 
تیغه )پره()حفاظ خاک( کفش
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شکل 15ـ3ـ محور گردنده و تیغه ها در گاوآهن دوار

آیا در منطقۀ شما از گاوآهن دوار استفاده می شود؟ در صورت مثبت بودن جواب انواع آنها را بررسی 
کنید. ضمناً بررسی کنید در چه شرایطی از آنها استفاده می کنند.

پژوهش کنید

هرکدام از گاوآهن ها چه محاسن و معایبی دارند؟
گفتگو کنید

انتخاب ماشین شخم 

برای شخم زدن زمین زراعی برحسب اندازه، ابعاد، جنس، شیب، شرایط رطوبتی خاک، نوع گیاه و روش های 
بیل  ناهموار  و  کوچک  زمین های  در  مثاًل  می گیرد.  قرار  استفاده  مورد  مختلفی  ماشین های شخم  کاشت، 
بهترین وسیلۀ شخم است. در اراضی سنگالخی و دیم زارها، گاوآهن های قلمی سودمندتر هستند. گاهی در 
اراضی وسیع گاوآهن های برگردان دار مناسب تر هستند. در برخی از شرایط اصوالً نیازی به اجرای شخم نبوده 

و با ماشین های دیگر مثاًل دیسک می توان به این هدف رسید.
به طور کلی با توجه به شرایط و امکانات کشاورزی، می توان از دستورالعمل زیر برای انتخاب گاوآهن مناسب 

استفاده نمود:

لبه برنده

لبه عقب

منحنی حـــرکت تیغه

تیغه چپ گردتیغه راست گرد

عرض
کار
تیغه
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1ـ برای مساحت های کوچک، شخم با ادوات دستی را در نظر بگیرید.
ـ در خاک های نرم، بیل پهن توصیه کنید. 

ـ درخاک های سنگین و زمین های چمن دار، بیل نوک دار را پیشنهاد کنید. 

2ـ برای اراضی متوسط به امکانات و شرایط منطقه توجه کنید:
ـ در اراضی شالیزار، تیلر و تراکتور باغی با چرخ پره ای را پیشنهاد دهید.

ـ برای تعیین تعداد خیش گاوآهن یا عرض کار، به قدرت موتور تراکتور توجه کنید.
ـ برای اراضی متوسط آبی تراکتور باغی با گاوآهن یک یا دو خیشه انتخاب کنید.

3ـ در اراضی بزرگ، به دیم یا آبی بودن زراعت توجه کنید:
ـ برای شخم پاییزه دیم، گاوآهن قلمی )چیزل( را مورد استفاده قرار دهید.

ـ برای عملیات شخم در زمان آیش، از پنجه غازی استفاده کنید.
ـ در صورت سنگالخی بودن زمین از کولتیواتور با ساق فنری استفاده کنید.

ـ برای زمین های دارای الیه سخت یا سخت الیه، تراکتورهای پرقدرت با دنباله بند زیرشکن را انتخاب کنید.
٤ـ در سایر اراضی گسترده آبی، گاوآهن های برگردان دار را انتخاب کنید.

ـ برای اراضی بزرگ اما دارای چمن یا بقایای زیاد، گاوآهن بشقابی را انتخاب کنید.
ـ برای اراضی آبی خیلی بزرگ تراکتور پرقدرت با گاوآهن کششی با تعداد خیش بیشتر ترجیحاً از نوع دو طرفه 

پیشنهاد دهید.
آنها، گیاهان غده ای )چغندر قند، سیب زمینی( بوده  یا زمین هایی که کشت قبلی  برای زمین های سبک  ـ 

شکل 16ـ3ـ شخم در سطح کوچک با استفاده از بیل

شکل 17ـ3ـ شخم در زمین متوسط
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است. استفاده از دیسک های سنگین یا گاوآهن قلمی با ساق بلند را انتخاب کنید.
5 ـ در صورتی که خاک سنگین باشد، از گاوآهن با صفحه برگردان دارای انحنای بیشتر استفاده کنید.

در صورت موجود بودن ماشین خاک ورز مرکب در اراضی متوسط و یا بزرگ استفاده از این ماشین بهترین 
انتخاب است.

شکل 18ـ3ـ ماشین خاک ورز مرکب

در منطقۀ شما چه عواملی نوع ماشین و گاوآهن را تعیین می کند. اطالعات جمع آوری شده را در کالس 
به بحث بگذارید.

پژوهش کنید

ارزشیابی مرحله ای
ف

مراحل کارردی
 شرایط عملکرد

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

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

1
انتخاب 

ماشین های 
شخم

زمین زراعی ـ انواع 
گاوآهن ـ تراکتورـ 

شرایط مناسب آب و 
هوایی

انتخاب 
ماشین شخم 

متناسب با 
شرایط زمین، 
نوع کشت و 

تراکتور

شرایط زمین و تجهیزات موجود را 
تجزیه و تحلیل کرده سپس گاوآهن 

متناسب با شرایط زمین، نوع کشت و 
تراکتور است

3

گاوآهن متناسب با شرایط زمین، نوع 
2کشت و تراکتور است

گاوآهن متناسب با تراکتور یا شرایط 
1زمین نیست
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آماده سازی گاوآهن 

گاوآهن ها، صرف نظر از نوع آن دارای سه قسمت مختلف می باشند:

1ـ شاسی یا قاب:
به شاسی گاوآهن، اسکلت گاوآهن هم می گویند. شاسی در گاوآهن مجموعه ای از چندین دیرک می باشد که 

سایر اجزای گاوآهن به شاسی آن متصل می شوند.

2ـ نقاط اتصال: 
قطعاتی هستند که روی شاسی سوار شده و اتصال گاوآهن به تراکتور از طریق این قطعات انجام می شود. 

3ـ عامل خاک ورز )عمل کننده(
انجام می دهند و شامل خیش و ساق  را  برگردان کردن و خرد کردن خاک  بریدن، کندن،  ر  این قطعات کا
است. خیش به وسیلۀ ساق به شاسی متصل می گردد. خیش که مهم ترین عامل خاک ورزی است عمل بریدن، 

شکستن و برگردانیدن خاک را انجام می دهد. 

شکل 19ـ3ـ انواع گاوآهن ها و نمایش ساختار کلی آن

تیغه

بشقاب

تیغه
ساقه گاردان تیغه )پره(

نقاط اتصال

شاسی

صفحه خاک 
برگردان

نقاط اتصال
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آماده سازی گاوآهن
فعالیت

همراه هنرآموز خود به محل نگهداری ماشین های کشاورزی بروید و گاوآهن های موجود در آن را از 
نظر نوع و ساختمان مورد مشاهده و بررسی قرار دهید.

ابزار، وسایل و مواد مورد نیاز: گاوآهن، جعبه ابزار مکانیک عمومی، روغن موتور، روغن ترمز، پارچه 
تنظیف، تشت یا ظرف مناسب، میز کار و زیرانداز

مراحل انجام فعالیت:
1ـ آماده به کار شوید.

2ـ ابزار و وسایل مورد نیاز را تحویل بگیرید.
3ـ با ایجاد نقاط اتکای مطمئن، یک واحد عامل )خیش( را از گاوآهن جدا کنید.

٤ـ به اجزای یک خیش توجه کرده، اجزا، ویژگی ها و معایب احتمالی، سرویس و تنظیمات ضروری آن 
را از هنرآموز خود بپرسید و در دفتر عملیات خود ثبت کنید.

5ـ قطعات را به ترتیبی که هنرآموز می گوید، بازکنید. قطعات باز شده را در ظرف مخصوص بریزید.

6 ـ ضمن باز کردن هر قطعه، ساختمان، عملکرد و سالمت آن را مرور کرده به تأیید هنرآموز خود برسانید.
٧ـ قطعات معیوب را تعمیر یا تعویض کنید.

٨ ـ اقدام به بستن قطعات روی ساقه و بستن ساقه روی شاسی نمائید.

٩ـ شاخص های سنجش تنظیم بودن قطعات را در ضمن بستن از هنرآموز خود بپرسید.
10ـ پس از پایان جداسازی، رفع عیب، و تنظیم یک خیش گاوآهن، سایر خیش ها را هم به همین 

ترتیب بررسی و آماده به کار نمائید.
در پایان کار 

 چگونگی کار خود را به تأیید هنرآموز برسانید. 

ضمن کار نکات ایمنی، فنی و ارگونومی را رعایت کنید. به خاطر داشته باشید کاربرد روش مناسب و 
قاعده مند نسبت به زور و سلیقه اولویت دارد. 

دقت کنید

قطعات بایستی به ترتیب و نظم تعیین شده بسته و به خوبی محکم شوند. هرگونه ساده انگاری و غفلت 
باعث بروز اشکال و اختالل در فرایند عملیات خواهد شد.

دقت کنید
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 ابزار و وسایل را تمیز کرده، تحویل دهید.
 پس از پاکسازی محیط کار، به نظافت و بهداشت فردی بپردازید.

 گزارش عملیات خود را ثبت کنید.
در گزارش خود عالوه بر شرح عملیات، اشکاالت موجود و پیشنهادات اصالحی را بیان کنید.

ارزشیابی مرحله ای

ف
مراحل کارردی

 شرایط عملکرد
)ابزار،مواد، تجهیزات، 

زمان، مکان و...(
نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(نتایج ممکن

2
آماده سازی 
ماشین های 

شخم

تراکتورـ گاوآهن ـ 
جعبه آچار مکانیکی 

عمومی ـ شرایط 
مناسب آب و هوایی

تعویض 
قطعات خراب، 

گاوآهن سالم

تعویض یا تعمیر قطعات خراب و 
آچارکشی پیچ های گاوآهن تجزیه و 

تحلیل کاربرد هر قطعه
3

تعویض یا تعمیر قطعات خراب و 
2آچارکشی پیچ های گاوآهن

بررسی پیچ ها و عدم تعمیر یا تعویض 
1قطعات گاوآهن

تعیین ویژگی های شخم

زمان مناسب شخم 
زمان انجام شخم به عوامل مختلفی مانند شرایط خاک، نوع گیاه، فصل کاشت و شرایط اقلیمی بستگی دارد. بنابراین 
کشاورز هر زمانی نمی تواند عملیات شخم را انجام دهد. اگر عملیات شخم از نظر زمان و عمق به طور دقیق انجام 

نشود نه تنها اهداف شخم تأمین نمی شود، بلکه در شرایطی ممکن است خرابی بستر کشت را در پی داشته باشد.
الف( تأثیر شرایط خاک بر زمان اجرای شخم: شرایط خاک بیش از هرچیزی در تعیین زمان شخم مؤثر 
می باشد. شخم را فقط زمانی بایستی اجرا کرد که رطوبت زمین در حد گاورو باشد. گاورو یک اصطالح قدیمی 
و ریشه دار در فرهنگ غنی ایرانیان می باشد. در زمان گاورو رطوبت خاک نه آنقدر زیاد است که به ادوات 

بچسبد و نه آنقدر کم است که در اجرای شخم مشکل ایجاد کند.
اجرای شخم در وضعیت رطوبتی بیش از حد گاورو، ضمن ایجاد مشکل، باعث می شود کلوخه های ورقه ای 
در سطح زمین ایجاد شود. این ورقه ها، مدتی بعد با از دست دادن رطوبت خود به صورت سطح براق درآمده 

و بسیار سخت می شوند. شکستن و نرم کردن این ورقه ها بسیار مشکل است.
از گاورو نشان دهنده خشک بودن خاک است. فرو رفتن ادوات در خاک های  از سوی دیگر، رطوبت کمتر 

خشک، بسیار سخت و گاهی غیر ممکن است و باعث ایجاد کلوخه های بزرگ و گردی می گردد.



98

خرد کردن این کلوخه ها هم نیاز به مصرف انرژی زیادی خواهد داشت. در هر دو صورت رطوبت کمتر یا بیشتر 
از حد گاورو، مانع از تحقق اهداف شخم خواهد شد و ساختار خاک هم صدمه می بیند.

چرا زمین های رسی در مدت زمان بیشتر و زمین های شنی در مدت زمان کوتاه تری پس از آبیاری یا 
بارندگی، به حالت گاورو می رسند.

گفتگو کنید

شکل 21ـ3ـ شخم در رطوبت بیش از حد گاورو کلوخه های ورقه ایشکل 20ـ3ـ شخم در رطوبت کمتر از حد گاورو کلوخه های گرد

آیا در زمان گاورو مقدار آب یا رطوبت تمام خاک ها یکسان است؟
برای پاسخ دادن به منابع مختلف رجوع کرده و برای این کار جدولی را تنظیم کنید.

پژوهش کنید

ظرفیت نگهداری آب درخاک های مختلف متفاوت است. از سوی دیگر چسبندگی خاک ها هم برحسب 
نوع آنها فرق می کند. هر چقدر مقدار رس خاک بیشتر باشد، چسبندگی و ظرفیت نگهداری آب آن 
بیشتر می شود. براین اساس خاک های سبک )درصد رس کم( را در محدودۀ زمانی گسترده تری می توان 

شخم زد. زیرا طول مدت نگهداری آب در آن کمتر است و دوم این که چسبندگی آن کمتر است.
درخاک های سنگین )درصد رس باالتر( زمان اجرای شخم بسیار محدود است.گاهی فقط یک تا دو روز 

زمین رسی در حالت گاورو و مناسب اجرای شخم است.
بنابراین اگر خاک شما سنگین است. بایستی برنامه ریزی و مدیریت دقیق تر برای استفاده هرچه بهتر و 

سریع تر از شرایط گاورو شدن خاک داشته باشید.

بیشتر بدانید

ب( تأثیر عوامل آب و هوایی بر زمان اجرای شخم: بدیهی است که شخم بایستی در شرایط آب و هوایی 
مناسب انجام شود. مقدار بارندگی کم تأثیری در رطوبت خاک ندارد، اما سطح زمین را خیس کرده باعث 

بکسوات چرخ های تراکتور می شود و لذا اجرای عملیات بهینه شخم را مختل می کند.
باعث  می تواند  باد  وزش  همچنین  باشد.  آزاردهنده  می تواند  باد  وزش  باشد،  نداشته  اتاق  تراکتور  چنانچه 

فرسایش خاک گردد. به ویژه زمانی که نوع خاک سبک، خشک و سرعت تراکتور باال باشد.
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در تراکتورهای بدون اتاق شدت نور و گرما یا سرمای محیط نیز بایستی در نظر گرفته شود. زیرا مهم تر از 
هرچیزی، حفظ سالمتی است.

ج( نوع گیاه و فصل کاشت: همان طور که می دانید گیاهان را درفصل های مختلفی می توان کاشت. وقتی 
برداشت محصول قبلی در تابستان و کاشت محصول بعدی در بهار سال آینده باشد. کشاورز فرصت زیادی 
برای اجرای عملیات شخم دارد. فرض کنید می خواهند پس از زراعت گندم، چغندرقند بکارند، در صورتی که 
گندم در تیرماه برداشت و چغندرقند در فروردین ماه کاشته شود. کشاورز بیش از ٨ ماه فرصت دارد تا در 
چنین شرایطی اگر در منطقه خطر فرسایش وجود نداشته باشد، یک شخم عمیق در پاییز اجرا کند و دومین 

شخم را حدود یک ماه قبل از کاشت انجام دهد.
شخم پاییزه فرصت خوبی برای نفوذ آب و هوا به داخل خاک را فراهم کرده و در اثر سرمای زمستان و بروز 
یخبندان در درون خاک بسیاری از آفات کنترل می شوند. بدیهی است که در صورت احتمال فرسایش، نه 
تنها شخم پاییزه انجام نمی شود. بلکه با باقی گذاشتن بقایای محصول یا کاشت گیاهان خاص از فرسایش 

سطح خاک پیشگیری می نمایند.
درشرایطی که فاصله برداشت محصول قبلی و کاشت گیاه جدید کم باشد، بایستی به محض برداشت محصول 

و قبل از آنکه رطوبت مزرعه در اثر تابش خورشید تبخیر گردد، اقدام به اجرای شخم نمود. 

شکل 2٣ـ٣ـ تراکتور اتاق دار و شخم در شرایط مناسبشکل 22ـ3ـ تراکتور بدون اتاق و شخم زدن در شرایط نامناسب

شکل 24ـ3ـ زمین شخم خورده در پاییز و نمایش عمق شخم
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تعیین زمان شخم 

از مهم ترین وظایف یک تولید کننده محصوالت گیاهی، انجام به موقع عملیات است. در مورد شخم این وظیفه 
از اهمیت خاصی برخوردار است؛ زیرا تحقق حداکثری اهداف شخم، در انجام به موقع آن است. از سوی دیگر 

در زمان مناسب، هزینه های انجام کار به حداقل می رسد.

تعیین زمان مناسب شخم
فعالیت

ابزار و وسایل مورد نیاز: بیلچه، نوشت افزار، آب فشان

مراحل کار:
1ـ آماده به کار شوید )لباس مناسب، هماهنگی قبلی، ...(.

2ـ همراه هنرآموز خود به مزرعه ای که می خواهید شخم بزنید وارد شوید.
3ـ زمان کاشت را از هنرآموز خود پرسش کنید. فرصت کاشت و تغییرات احتمالی را در نظر بگیرید. زمان 
کاشت پس از شخم به عمق آن بستگی دارد. اگر شخم خیلی عمیق باشد، فاصله زمان شخم تا کاشت بیشتر 

است )6 ـ٤ ماه( و اگر شخم سطحی باشد این فاصله کمتر می باشد. )حدود 15 روز(.

٤ـ گاورو بودن زمین را تعیین کنید )شخم باید در رطوبت حد گاورو انجام شود(.

اطالعات  یا  تجربه خبرگان محلی  از  استفاده  با  و هوایی  از شرایط آب  را  یا تخمین خود  برآورد  5 ـ 
کنید.  جمع بندی  هواشناسی، 

6 ـ داده های حاصل از زمان کاشت، نوع خاک و وضعیت رطوبتی خاک را با راهنمایی هنرآموز خود 
تجزیه و تحلیل کرده و زمان شخم را تعیین کنید.

زمان مناسب برای انجام عملیات شخم در خاک های سبک بیشتر و در خاک های سنگین کمتر است.
توجه کنید

شکل 25ـ3ـ آزمون رطوبت خاک
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اینکه گفته می شود: هرچه عمق شخم بیشتر باشد، بهتر است، یک تصور یا باور غلط است.
دقت کنید

تعیین عمق مناسب شخم 

فاصله بین کف شخم تا سطح زمین شخم نخورده را عمق 
شخم می گویند.

این  باید  ما  دارد.  بستگی  متعددی  عوامل  به  شخم  عمق 
عوامل را به دقت بررسی کرده و با مطالعۀ آن عمق شخم را 

تعیین کنیم. 

در سطح منطقه خود به جست وجو بپردازید، مزارعی که درآنها شخم اجرا می شود را پیدا کرده و عمق 
آن را حداقل در 3 نقطه اندازه گیری کنید. میانگین اعداد به دست آمده را به عنوان متوسط عمق شخم 
آن مزرعه در نظر بگیرید. حداقل 5 مزرعه را به این ترتیب بررسی کنید از کشاورزان این مزارع عوامل 

مؤثر در انتخاب عمق شخم را پرسش کرده و یادداشت کنید.

تحقیق کنید

شکل 26ـ3ـ نمایش عمق شخم

عوامل تعیین کننده عمق شخم:
1ـ نوع گیاه مورد کاشت: نوع ریشه و عمق نفوذ آن در گیاهان مختلف متفاوت است برخی از گیاهان دارای 
ریشه افشان و سطحی هستند. در حالی که برخی دیگر دارای ریشه راست و عمیق می باشند. محصوالتی که به 
ساختمان و نفوذپذیری خاک حساس می باشند به شخم عمیق تری نیاز دارند. به طور مثال، بعضی از گیاهان 
مانند علف های مرتعی از تیره غالت دارای ریشه سطحی بوده و ریشه ها نفوذ زیادی به اعماق خاک ندارند 
اما ریشه ذخیره ای گیاهی مانند چغندرقند، قطر زیادی داشته و رشد مطلوب آن مستلزم نرمی خاک تا عمق 

زیادی می باشد.

شکل 27ـ3ـ عمق نفوذ ریشه برخی از گیاهان

د( ریشه راست لوبیاج( ریزوم اخترب( چغندرقندالف( غده های سیب زمینی
هـ( ریشه 
افشان گندم
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پراکنش  اغلب  و  دارد  وجود  آلی  مواد  و  زنده  موجودات  آن  در  که  از خاک  عمقی  2ـ عمق خاک زراعی: 
ریشه ها در آن صورت می گیرد، را خاک زراعی می گویند. خاک به دو الیۀ رویی )سطح االرض( و الیۀ زیرین 
)تحت االرض( تقسیم می شود. هر دو این الیه ها در کشاورزی مهم هستند. در صورت لزوم بایستی به تدریج 
و هر چند سال یک بار مقداری از خاک زیرین را به خاک رویی اضافه کرد. بنابراین عمق شخم باید حداکثر 

به اندازه ضخامت الیه رویی خاک باشد. 
وجود الیه متراکم یا غیرقابل نفوذ در اعماق خاک زراعی ایجاب می کند که این الیه با شخم عمیق شکسته 

شود.

عوامل مؤثر در کاهش تراکم خاک
جهت کاهش تراکم خاک رعایت موارد زیر ضروری است:

1ـ به حداقل رساندن حرکت ماشین ها و انسان و دام در زمین
2ـ خودداری از سوزاندن بقایای گیاهی

3ـ رعایت تناوب زراعی در زمین
٤ـ انجام عملیات خاک ورزی هنگامی که رطوبت خاک مناسب و در حد گاورو باشد.

5ـ تغییر دادن عمق کار ماشین ها در سال های متوالی
گاوآهن  به جای  قلمی  گاوآهن  از  استفاده  )مثاًل  متراکم می سازد  را کمتر  وسایلی که خاک  از  استفاده  6ـ 

برگردان دار(.
٧ـ استفاده از زیرشکن برای شکستن الیه های متراکم خاک

با حفاظت از خاک، در رشد و توسعه کشاورزی منطقه خود کوشا باشید.
دقت کنید

انواع شخم از نظر عمق
الف( شخم سطحی: شخمی است که کمتر از نصف تا یک سوم عمق خاک رویی را زیر و رو می کند و برای 
تکمیل شخم عمیق یا متوسط، زیر خاک کردن کود و بذر و از بین بردن علف های هرز در سال آیش، مورد 

استفاده قرار می گیرد.
ب( شخم متوسط: به شخمی گفته می شود که حدود نصف تا دو سوم خاک رویی را در بر می گیرد. عمق 
شخم از ضخامت خاک زراعی کمتر است. این شخم به منظور تهیه زمین غالت و زیر خاک کردن کود مورد 

استفاده قرار می گیرد.
ج( شخم عمیق: شخمی است که تمام خاک رویی را زیر و رو کند شخم عمیق می گویند و عمق شخم 
با ضخامت خاک زراعتی برابر می باشد. از این شخم برای گیاهانی که ریشه های عمیق دارند )یونجه، پنبه، 

چغندرقند( استفاده می شود.
د( شخم خیلی عمیق: شخمی است که عالوه بر خاک رویی، بخشی از خاک زیرین را هم شامل می شود و 

عمق آن بیش از ضخامت خاک زراعی است. شخم خیلی عمیق در فصل پاییز انجام می گیرد.
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زمین آقای آریان دارای خاک زراعی با الیه روئین به عمق 1٨ سانتی متر است در حالی که زمین آقای 
پویان بسیار حاصل خیز بوده و عمق الیه رویی آن بیش از ٤0 سانتی متر است. هر دو شخمی به عمق 

20 سانتی متر اجرا کرده اند. 
نوع شخم کدام یک خیلی عمیق است؟ چرا؟

نوع شخم فرد دیگر چیست؟ چرا؟

گفتگو کنید

کدام درست می گویند؟ چرا؟
امیر حافظ: نوع تراکتور و قدرت آن تعیین کننده عمق شخم نیست، بلکه ماشین ها، ابزاری برای تحقق 

هدف های تعیین شده زارع می باشند.
سینا: قدرت تراکتور مهم ترین عامل تعیین کننده عمق شخم می باشد. بنابراین با توجه به قدرت تراکتور 

خود باید عمق شخم را تعیین کنیم.

گفتگو کنید

3ـ فصل شخم: عمق شخم به فصل اجرای شخم هم بستگی دارد وقتی که کشت در آخر زمستان یا ابتدای 
بهار باشد، و بخواهیم در پاییز شخم بزنیم، این شخم می تواند عمیق و حتی خیلی عمیق باشد. در حالی که 
شخم های بهاره و به طور کلی شخم هایی که فاصله بین زمان شخم و زمان کاشت به هم نزدیک باشد، اغلب 

از نوع متوسط می باشد.
4ـ اهداف جانبی: گاهی شخم با هدف خاصی انجام می شود. بنابراین با توجه به هدف مورد نظر عمق شخم 
نیز تغییر می کند. اهدافی چون زیر خاک کردن بقایا، اختالط کود با خاک و... نیاز به شخم های سطحی دارند. 

در حالی که شکستن سخت الیه، افزودن عمق خاک رویی و... با اجرای شخم عمیق انجام می شود.

در منطقه شما مهم ترین عامل تعیین کننده عمق شخم چیست؟
پاسخ دهید

تعیین عمق شخم
فعالیت

ابزار و وسایل مورد نیاز: بیل، خط کش، رایانه، اینترنت، نوشت افزار

مراحل انجام فعالیت:
1ـ آماده به کار شوید )تأمین امکانات مورد نیاز(.

2ـ پروفیل خاک مزرعه مورد نظر را مطالعه کنید )به کتاب آب و خاک و گیاه مراجعه کنید(.
3ـ عمق خاک زراعی را تعیین کنید )نظر شما باید به تأیید هنرآموز برسد(.

٤ـ نوع گیاه مورد کاشت را از هنرآموز خود بپرسید:
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5ـ ویژگی های گیاه شناسی به خصوص عمق توسعه ریشه گیاه را مطالعه کنید.
6ـ زمان کاشت را جویا شوید. اگر تا موقع کاشت زمان زیادی دارید، می توانید عمق شخم را بیشتر 

بگیرید. در این فاصله فرونشستن الزم در خاک انجام خواهد شد.
7ـ روش کاشت را پرس و جو کنید. جوی پشته ای، کرتی، فارویی، آبی، دیم، کشت داخل جوی و....

8ـ اطالعات جمع آوری شده را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید.
داده  دخالت  تصمیم گیری  در  را  هنرآموز خود  نظرات  دهید.  پیشنهاد  هنرآموز  به  را  9ـ عمق شخم 

کنید. تعیین  را  عمق شخم  درنهایت 
10ـ جمع اطالعات حاصل از مطالعه منابع، بازدیدهای صحرایی و مشاوره با سایرین را در دفتر مربوط 

ثبت کنید.

رابطه روش های کاشت با عمق شخم را از منابع مختلف گردآوری و تنظیم کنید.
تحقیق کنید

ارزشیابی مرحله ای

ف
مراحل ردی

کار

 شرایط عملکرد
)ابزار،مواد، تجهیزات، 

زمان، مکان و...(

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

3

تعیین 
زمان 

و عمق 
شخم

 زمین زراعی ـ بیلچه 
ـ اطالعات گیاه زراعی 
ـ شرایط مناسب آب و 

هوایی

تعیین 
زمان شخم، 
تعیین عمق 

شخم

3تعیین زمان و عمق شخم و تجزیه و تحلیل آنها

2تعیین زمان و عمق شخم

1تعیین نادرست زمان و یا عمق شخم

اتصال گاوآهن به تراکتور و تنظیم اولیه آن

بایستی  آنکه  از جمله  دارد.  قواعد خاصی  تراکتور،  به پشت  گاوآهن ها  از جمله  دنباله بندها  اتصال  و  نصب 
باشد.  ارگونومیکی و مقررات کارگاهی  ایمنی،  با رعایت تمامی اصول فنی، بهداشتی،  در حضور هنرآموز و 

تمامی گاوآهن ها از لحاظ نحوه اتصال دارای انواع سوار، نیمه سوار و کششی می باشند.

اتصال گاوآهن انتخابی به تراکتور
فعالیت

ابزار و وسایل مورد نیاز: جعبه آچار مکانیک عمومی، تراکتور، گاوآهن، بازوی وسط، پین های ضروری، 
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منبع سوخت، آب، روغن موتور، روغن هیدرولیک، پارچه تنظیف، لباس مناسب کار، تجهیزات ایمنی 
فرد، جعبه کمک های اولیه

مراحل انجام کار
1ـ آماده به کار شوید )پوشیدن لباس مناسب کار سازمان دهی گروه با اعالم حضور....(.

2ـ همراه با هنرآموز به محل نگه داری ماشین های کشاورزی وارد شوید.
3ـ سالمت گاوآهن را بررسی و آماده به کار نمایید.

4ـ یک دستگاه تراکتور تحویل گرفته و آماده به کار نمایید )بازدیدهای اولیه، رفع نیازها و معایب احتمالی....(.
5ـ با رعایت نکات ایمنی و فنی، تراکتور را روشن کرده به محل نگه داری گاوآهن هدایت کنید.

6 ـ ضمن حرکت به عقب، نقاط اتصال تراکتور را به نقاط اتصال سه گانه گاوآهن نزدیک کنید.
7ـ  هم زمان با نزدیک شدن نقاط اتصال به هم، به وسیله اهرم هیدرولیک، بازوها را باال و پایین آورده 

و با نقاط اتصال گاوآهن متوازن کنید.

هیچ فردی به جز نفری که رانندگی را برعهده دارد، حق سوار شدن بر تراکتور را ندارد و سایر افراد گروه، 
حداقل به فاصله 3 متر از آن قرار گیرند. قرار گرفتن در عقب یاجلو تراکتور روشن ممنوع است.

توجه کنید

از تعداد دفعات پس و پیش کردن تراکتور نگران نباشید. الزمۀ کسب مهارت، تکرار و تمرین است.
توجه کنید

شکل28-3- اتصال گاوآهن به تراکتور

1

2

3

1

2

3
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12ـ سایر افراد گروه این عملیات را تکرار و تمرین کنند.

متوقف کرده،  را  تراکتور  نقاط،  برابر شدن  با  ٨ ـ 
ترمز دستی را بکشید و از تراکتور پیاده شود.

٩ـ مختصر تغییر موقعیت بازوها را با کوتاه، بلند 
به  اقدام  هرگز  و  داده  انجام  بازوها  طول  کردن 

جابه جایی تراکتور نکنید.
بازوی  سپس  چپ،  سمت  بازوی  ابتدای  10ـ 
متصل  را  وسطی  بازوی  درآخر  و  راست  سمت 

کنید. سپس پین مربوطه را جازده و قفل کنید.
11ـ با تأیید هنرآموز، اقدام به باز کردن گاوآهن 
از تراکتور نمایید. باز کردن گاوآهن عکس ترتیب 

مراحل نصب آن خواهد بود.

برخی از انواع گاوآهن برای ایستایی خود نیاز به قیم یا نقطه اتکا دارند. لذا قبل از باز کردن، آن را تدارک 
دیده، در محل مناسب مستقر کنید.

توجه کنید

شکل29-3-اتصال بازوی وسط 

تنظیمات اولیه در ادوات شخم 

گاوآهن زمانی به درستی شخم خواهد زد که به خوبی تنظیم شده باشد. تنظیمات گاوآهن ها و اغلب دنباله بندها 
در دو مرحله صورت می گیرد.

1ـ تنظیمات اولیه: هنگام نصب دنباله بند
2ـ تنظیمات ثانویه: در ابتدای شروع کار و ضمن کار

تنظیمات اولیه درگاوآهن
پس از نصب گاوآهن به تراکتور باید آن را تنظیم اولیه نمود. تنظیمات اولیه درگاوآهن عبارت اند از:

ـ تراز طولی
ـ تراز عرضی

ـ تنظیم تعادلی
ـ تنظیم هم پوشانی

تراز طولی: تنظیم طولی آن است که محور طولی گاوآهن با خط افق موازی گردد. به عبارت دیگر وقتی شما 
گاوآهن را به وسیلۀ اهرم هیدرولیک باال برده و مجدداً روی زمین قرار می دهید. نوک خیش اول و نوک خیش 
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آخر در یک زمان به زمین برسند. یا اینکه اگر گاوآهن را بلند کرده و در یک ارتفاع نگه می دارید. فاصله نوک 
خیش اول و آخر از سطح زمین تراز و به یک اندازه باشد. هدف از تنظیم طولی آن است که عمق عمل تمام 
خیش های گاوآهن به یک اندازه باشد. اگر گاوآهن به صورت تراز طولی نباشد، روی نوک تیغه حرکت کرده و 

کف شخم به صورت پلکانی خواهد شد.

هریک  )سوک(  تیغه  توسط  زمین  خورده  برش  سطح  که  است  آن  عرضی  تنظیم  از  هدف  عرضی:  تراز 
مرزدار شخم خورده  زمین  سطح  نباشد،  تنظیم  عرضی  به صورت  گاوآهن  اگر  باشد.  تراز  کاماًل  خیش ها   از 

می شود.

راست،  و  به سمت چپ  گاوآهن  جابه جایی  تراکتور  هنگام حرکت  گاوآهن،  اتصال  از  پس  تعادل:  تنظیم 
باید در حد قابل قبولی مهار گردد. اگر خیلی آزاد باشد، در ضمن حرکت تراکتور در مسیر، بدنه گاوآهن به 
الستیک های تراکتور برخورد خواهد کرد. چنانچه خیلی هم محدود گردد، گاوآهن را نمی توان تا حد نهایی 
باال  تراکتور  دیدن سیستم هیدرولیک  آسیب  یا  مربوطه  زنجیر  پاره شدن  احتمال  این صورت  در  آورد.  باال 

می رود. 

شکل 31ـ3ـ تنظیم تراز عرضی گاوآهن

شکل 30ـ3ـ تراز طولی گاوآهن
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تنظیم هم پوشانی: این تنظیم به طور معمولی در کارخانه سازنده صورت می گیرد. اما در برخی از گاوآهن ها 
مختصری تغییر در آن می توان ایجاد کرد. هدف از این تنظیم آن است که بین ردیف های شخم یکنواختی 
حاکم باشد. یعنی اینکه نه بین آنها فاصله باشد و نه این که خاک را روی هم بریزد. هم پوشانی باید به گونه ای 
تنظیم شود که فاصله انتهای تیغه خیش آخر از دیواره داخلی چرخ سمت راست تراکتور پنج سانتی متر باشد.

شکل 32ـ3ـ زنجیر تنظیم تعادل یا نوسان گیر

شکل 33ـ3ـ تنظیم هم پوشانی )عرض کار( در گاوآهن
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تنظیم اولیه گاوآهن پس از اتصال به تراکتور
فعالیت

ابزار و وسایل مورد نیاز: گاوآهن، تراکتور، لباس مناسب کار، جعبه آچار مکانیک عمومی، تجهیزات 
ایمنی فردی

1ـ آماده به کار شوید.
2ـ همراه با هنرآموز به محل نگهداری تراکتور وارد شوید. تراکتور را تحویل گرفته و پس از بازدید اولیه 

و اقدامات ضروری، گاوآهن را به آن متصل کنید.
3ـ در حالی که تراکتور متوقف و ترمز دستی کشیده شده است، گاوآهن را با حرکت اهرم هیدرولیک، 

باال بیاورید.
٤ـ در نقطۀ اوج )باالترین حد باال آمدن گاوآهن(، گاوآهن را با دست به سمت چپ و راست حرکت 

دهید. اگر حرکت زیاد است با سفت کردن زنجیر بازوی بغل، حرکت آن را به حداقل برسانید.

5 ـ گاوآهن را به وسیلۀ اهرم هیدرولیک، کمی پایین بیاورید. به ترتیبی که نوک خیش آخر، از سطح 
زمین، حدود 20 سانتی متر باشد.

6  ـ فاصله نوک خیش اول را تا سطح زمین اندازه گیری کنید. اگر این فاصله با فاصله نوک خیش آخر 
از زمین، برابر بود، گاوآهن شما از نظر طولی تراز یا تنظیم است. اگر کمتر بود، طول بازوی وسط را 

بیشتر کنید و برعکس.
٧ـ برای تنظیم عرضی، لبه صاف تیغه )سوک( یکی از خیش ها را در نظر بگیرید. این تیغه درتمام طول 
خود با زمین تراز، باید به یک اندازه باشد. برای باال یا پایین بودن یک سمت گاوآهن، طول بازوی همان 

سمت را کوتاه یا بلند کنید. تا تیغه کاماًل تراز شود.
٨ ـ پس از پایان تنظیمات و تأیید هنرآموز، تنظیمات را به هم بزنید تا هریک از هنرجویان به صورت 

مستقل این فعالیت را تکرار و تمرین کرده، و مهارت پیدا کنند.

زنجیرهای دو طرف را به نحوی کوتاه یا بلند کنید که گاوآهن متمایل به سمت چپ یا راست نشود و تقریبًا 
در وسط باشد. به عبارت دیگر محور طولی گاوآهن در امتداد محور طولی تراکتور قرار گیرد.

دقت کنید

زنجیرها را کامالً سفت نکنید. مختصری نوسان )بازی( برای گاوآهن ضروری است. سفتی بیش از حد باعث 
می شود که پمپ هیدرولیک تحت فشار قرارگرفته، معیوب گردد.

توجه کنید

زمین باید صاف و تراز باشد. اگر چنین نیست، به محل مناسب نقل مکان کنید.
توجه کنید



110

ارزشیابی مرحله ای

ف
مراحل ردی

کار

 شرایط عملکرد
)ابزار،مواد، تجهیزات، 

زمان، مکان و...(

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

4

اتصال و 
تنظیمات 

اولیه 
گاوآهن

تراکتورـ گاوآهن ـ جعبه 
آچار مکانیکی عمومی 
ـ شرایط مناسب آب و 

هوایی

اتصال 
گاوآهن 

به تراکتور 
و انجام 

تنظیمات 
اولیه 

گاوآهن

اتصال گاوآهن به تراکتور و انجام ترازهای 
عرضی، طولی و تعادلی گاوآهن و تحلیل 

ارتباط این تنظیمات با کیفیت شخم
3

اتصال گاوآهن به تراکتور و انجام ترازهای 
2عرضی، طولی و تعادلی گاوآهن

1اتصال گاوآهن به تراکتور و عدم تنظیمات اولیه

روش های اجرای شخم

شخم با تراکتور و گاوآهن متصل به آن با روش های مختلفی صورت می گیرد. تمام روش ها بایستی بر این 
اساس باشد که:

1ـ قطعات یا لکه های شخم نخورده و یا دوبار شخم خورده وجود نداشته باشد.
2ـ فشار به خاک یا تراکم به حداقل برسد.

3ـ حداکثر صرفه جویی در زمان و هزینه اتفاق بیافتد.

روش های شخم زدن با گاوآهن برگردان دار
از  روشی  به  کناری:  روش   
شخم زدن که از کنارهای قطعه زمین 
پایان می یابد  شروع و در میانه آن 
گفته می شود. پس از پایان عملیات 

در میانه قطعه جوی ایجاد می شود. 

شکل 34ـ3ـ روش های شخم زدن با گاوآهن برگردان دار
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 روش میانه: به روشی از شخم زدن که از وسط زمین شروع و به کنار آن پایان می پذیرد گفته می شود. 
استفاده از دو روش باال به صورت متناوب در یک قطعه زمین در سال های مختلف سبب می شود که جوی 

عمیق یا پشته مرتفع در میانه زمینه ایجاد نشود و جابه جایی خاک به حداقل برسد.

 روش گردشی یا پیرامونی: این روش شخم در مزارعی که 
نسبتاً صاف و یا شکل منظمی دارند قابل اجرا می باشد. بیشتر 
برابر هستند، کاربرد  در قطعاتی کوچک که دارای ابعاد نسبتاً 
دارد و ممکن است از پیرامون به مرکز و یا از مرکز به پیرامون 
پیرامون  واقع در  نقطه ای  اول در  انجام شود. در حالت  شخم 
قطعه تراکتور برخالف جهت عقربه ساعت شروع به شخم زدن 
کرده و با رسیدن به انتهای هر ضلع، گاوآهن را از زمین خارج 
در  ن  گرفت قرار  و  کردن  عقب  جلو  مختصری  از  پس  و  کرده 
ابتدای ضلع دیگر شروع به شخم زدن می کنیم. این کار را ادامه 
داده تا به مرکز زمین برسیم. و در حالت دوم از مرکز و در جهت 
حرکت عقربه ساعت اقدام به شخم زدن می کنیم. انتخاب نوع 
روش در پیرامونی )از مرکز به محیط یا از محیط به مرکز( نسبتاً 

یکسان هستند، اما روش از مرکز به محیط بهتر است. زیرا در این روش زمین شخم خورده زیر چرخ های 
تراکتور قرار نمی گیرد.

 روش یک طرفه: امروزه برای رفع مشکالتی مانند: هدر رفت زمان، صرفه جویی در هزینه، به هم خوردن 
تسطیح زمین، کوبیده شدن ابتدا و انتهای زمین، در انجام شخم با گاوآهن های برگردان دار یک طرفه، استفاده 
پیشنهاد  به سمت راست و چپ هدایت می کنند.  را  با دو سری خیش که خاک  از گاوآهن های دو طرفه 
می گردد. برای انجام شخم با این نوع گاوآهن ها از یک طرف زمین شروع به شخم زدن کرده و در طرف دیگر 

زمین شخم پایان می یابد. 

شکل 35ـ3ـ اجرای شخم به روش پیرامونی

شکل 36ـ3ـ اجرای شخم با گاوآهن برگردان دار دو طرفه
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 روش پیوسته )مداوم(: هنگامی که با گاوآهن برگردان دار یک طرفه بخواهیم زمین بزرگی را شخم بزنیم 
برای جلوگیری از هدر رفتن زمان می بایست زمین را قطعه بندی کرد سپس هریک از قطعات را شخم زد. 

قطعه بندی زمین برای اجرای شخم

همان طور که در روش های شخم گفته شد، در مزارع که نسبتاً صاف و شکل منظمی دارند شخم به روش 
دوطرفه  برگردان دار  گاوآهن  از  که  روش یک طرفه  به  اجرای شخم  در  انجام می شود. همچنین  پیرامونی 

استفاده می شود، نیاز به قطعه بندی نیست. 
صرف نظر از شکل زمین، وقتی نوع گاوآهن برگردان دار نباشد، مثاًل گاوآهن قلمی یا پنجه غازی هم نیاز به 
برگردان دار  گاوآهن  نوع  اوالً  که  است  شرایطی  مخصوص  زمین  قطعه بندی  بنابراین  نمی باشد.  قطعه بندی 

یک طرفه باشد و دوم اینکه عرض قطعه بیش از 50 ـ٤0 متر باشد. در این شرایط به ترتیب زیر عمل کنید.

قطعه بندی زمین برای اجرای شخم با گاوآهن یک طرفه
فعالیت

ابزار و وسایل مورد نیاز: تراکتور، گاوآهن برگردان دار، متر، لباس مناسب کار، تجهیزات ایمنی فردی، 
جعبه آچار مکانیک عمومی، جعبه کمک های اولیه.

مراحل انجام کار:
1ـ آماده به کارشوید )پوشیدن لباس مناسب کار، استفاده از تجهیزات ایمنی فردی مانند: دستکش، 

کاله و عینک آفتابی، استفاده از کرم ضد آفتاب(.
2ـ همراه هنرآموز به محل نگهداری تراکتور و ادوات کشاورزی وارد شوید.

3ـ تراکتور را پس از بررسی و اقدامات ضروری روشن کرده، گاوآهن را به آن متصل و تنظیم کنید.
٤ـ تراکتور حامل گاوآهن، به سر زمین هدف گذاری برای شخم هدایت کنید. تراکتور در محل مناسبی 
متوقف شده، گاوآهن را پایین بیاورید، تراکتور را خاموش کنید. با کشیدن ترمز دستی و قرار دادن اهرم 

دسته دنده در وضعیت سنگین، از آن پیاده شوید.
5 ـ عرض کار گاوآهن را اندازه گیری کنید. عرض کار 
گاوآهن عبارت است از فاصله عمودی بین نوک تیغه 
اولین خیش )خیش نزدیک به تراکتور( تا انتهای تیغه 

آخرین خیش گاوآهن 
آن  پایین دست  و  باال دست  در  را  زمین  عرض  6ـ 
اندازه گیری کنید. اگر اندازه هر دو عرض یکسان نبود، 

دهید. قرار  مالک  را  کوچک  عرض 
٧ـ عرض گاوآهن را در عدد بین 35ـ 2٨ ضرب کنید. به این ترتیب، عرض هر یک از قطعات، به دست 

می آید.

شکل37-3-اندازهگیریعرضکارگاوآهنبرگرداندار
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به  را  )برای مثال 250 متر(  ٨ ـ عرض کوچک زمین 
عدد انتخابی )2٩/٧ متر( تقسیم کنید، تعداد قطعات 

)در فرض مسئله ٨ قطعه( به دست می آیند.
1ـ ٨  ـ روی عرض کوچک زمین ترجیحاً از سمت طولی 
که، صاف تر و یکنواخت است، شروع به مترکشی کرده 

و هر 2٩/٧ متر یک نشانه بگذارید. 

10ـ در باال دست و پایین دست زمین، فضایی را برای دور زدن تراکتور حامل گاوآهن در نظر بگیرید. 
حتی اگر فضای باز زیادی هم در خارج از قطعه وجود دارد، فرض شما باید مبتنی بر وجود مانع باشد. 
شما باید یاد بگیرید در قطعۀ خود کار کنید و به حریم همسایه تجاوز نکنید، برای محاسبه عرض این 
فضا که به آن میدان دور می گویند، عدد 2 را به طول تراکتور حامل گاوآهن )از ابتدای تراکتور تا انتهای 
گاوآهن( اضافه می کنند. طول میدان دور که همان عرض کل زمین خواهد بود، بنابراین اگر مجموع 

طول تراکتور و گاوآهن ٧ متر باشد، عرض میدان دور ٩ متر خواهد شد.

به عنوان مثال اگر عرض کار گاوآهن ٩0 سانتی متر باشد و آن را در عدد 33 ضرب کرده باشید، عرض 
هر قطعه شما می شود 2٩/٧ متر که با 33 مرتبه رفت و برگشت تراکتور )1٧ مرتبه رفت و 16 مرتبه 

برگشت( شخم قطعه تمام می شود.

٩ـ همین عملیات را در عرض دیگر زمین تکرار کنید.

چرا عرض قطعه حتمًا باید ضریبی از یک عدد طبیعی در عرض کار گاوآهن باشد؟ 
فکر  کنید

شکل 38ـ3ـ عالمت گذاری عرض در هر قطعه

قطعه آخر ممکن است کمی کوچک تر یا بزرگ تر از 29/7 متر باشد، آن را بپذیرید. مهم آن است که سایر 
قطعات مناسب با عرض کار گاوآهن است.

دقت کنید

ـ جهت شما تغییر نکند. یعنی اگر ضلع اول را از جنوب به شمال تقسیم کرده اید، ضلع مقابل آن را هم 
دقیقاًً از جنوب به شمال تقسیم بندی کرده و عالمت گذاری کنید. عالمت می تواند چیدن چند کلوخه 

روی هم، نصب پرچم یا حتی خط کشی با گچ یا پودر سنگ باشد.
ـ اگر طول زمین زیاد باشد، الزم است که در چندین نقطه در طول زمین، مثاًل هر 100 متر این عالمت گذاری 

تکرار شود.

توجه کنید
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2+ طول گاوآهن)متر( + طول تراکتور)متر( = عرض میدان دور)متر(

11ـ تراکتور را روشن کنید، گاوآهن را باال آورده و به آرامی پایین بیاورید، حال طول بازوی وسط را 
بیشتر و بیشتر کنید. به ترتیبی که فقط خیش آخر کار کند. هرگاه بازوی وسط سفت شد، عمل باال و 

پایین آوردن گاوآهن را تکرار کنید تا چرخش بازوی وسط آسان تر شود.
12ـ با گاوآهنی که تنها خیش انتهایی آن عمل می کند، مرز قطعات و مرز میدان های دور را با ایجاد 

خراش)نه شخم( مشخص کنید.
برای این کار، یکی از اعضای گروه رانندگی را به عهده گرفته و تراکتور را در نقطه ای مانند A مستقر 

کند نفر دیگری در نقطه B ایستاده و او را راهنمایی کند تا خراش ایجاد شده راست و دقیق باشد.

روش انجام شخم پیوسته )مداوم(: هنگامی که 
از  باشد،  از پنج قطعه  تعداد قطعات زمین بیش 
قطعه اول شروع به شخم زدن کرده و موقعی که 
از هدر  برای جلوگیری  جای دور زدن تنگ شد 
رفتن زمان به قطعۀ بعدی رفته و شخم را ادامه 
می دهیم سپس در برگشت به قطعه اول رفته و 
شخم می زنیم این رفت و برگشت را بین این دو 
سپس  شود  تمام  اول  قطعه  تا  داده  ادامه  قطعه 
قطعه شماره دو را نیز ادامه داده تا جای دور زدن 

تنگ شود.
در این زمان مانند قبل عمل کرده و وارد قطعه 
تا آخرین قطعه شخم  سوم شده و بدین ترتیب 

زدن را ادامه می دهیم.
شکل40ـ3ـ اجرای شخم به روش پیوسته یا مداوم
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شکل39ـ3ـ قطعه بندی زمین برای اجرای شخم به روش پیوسته
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با مشاوره با خبرگان محلی و بازدید از مزارع مختلف روش های اجرای شخم را در منطقه یادداشت 
کنید و علت انتخاب هر روش را نیز بپرسید و در کالس ارائه دهید.

پژوهش کنید

تعیین روش شخم با گاوآهن برگردان دار
فعالیت

امکانات و وسایل مورد نیاز: بازدید از مزارع مختلف، نوشت افزار، مصاحبه و مشاوره 

مراحل انجام کار
1ـ آماده به کار شوید.

2ـ به شکل زمین و امکانات موجود توجه کنید.
ـ برای زمین های کوچک با ابعاد نسبتاً برابر، روش پیرامونی را انتخاب کنید.

را در  نبود، زمین  برای زمین های بزرگ و چهارگوش چنانچه گاوآهن برگردان دار دو طرفه موجود  ـ 
عرض به چندین قطعه تقسیم کنید. عرض هر قطعه حدود 30 برابر عرض کار و گاوآهن در نظر بگیرید.

ـ اگر زمین زراعی متوسط و در حد یک قطعه باشد و گاوآهن برگردان دار یک طرفه داشته باشیم، روش 
کناری یا میانی را پیشنهاد دهید. برای تعیین یکی از این دو روش به برجستگی یا فرو رفتگی میانه 
قطعه در محور طولی نگاه کنید. وقتی وسط زمین برجسته است روش کناری و برعکس آن روش میانی 

را مشخص کنید. چنانچه قطعه زمین کاماًل هموار بود، انتخاب را در اختیار کاربر قرار دهید.
ـ در مزارع بزرگ در صورتی که تنها گاوآهن یک طرفه در اختیار داشتید زمین را قطعه بندی کنید اگر 

تعداد قطعات زیاد بود، روش پیوسته را در نظر بگیرید.
ـ چنانچه گاوآهن دو طرفه موجود بود، روش اجرای شخم یک طرفه را در نظر بگیرید.

عرض هر قطعه حتماً باید ضریبی از عرض گاوآهن باشد.
دقت کنید

اجرای روش های شخم 

چنان که گفته شد، روش مناسب شخم برحسب شرایط زمین و روش کاشت متفاوت است. رایج ترین روش 
شخم در اغلب اراضی بزرگ، به ویژه برای کاربران حرفه ای ماشین های شخم، روش پیوسته است. الزمۀ تسلط 
به این روش پیدا کردن مهارت در دو روش کناری و میانی می باشد. بنابراین در این مرحله شما را با این دو 
روش آشنا می کنیم. تکرار و تمرین این روش ها باعث رسیدن به سطح مهارت انجام شخم به روش پیوسته 

خواهد شد.
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انجام شخم به روش کناری
فعالیت

امکانات، ابزار و وسایل مورد نیاز: زمین قطعه بندی شده، تراکتور، گاوآهن برگردان دار یک طرفه، 
جعبه ابزار مکانیک عمومی، لباس مناسب کار، تجهیزات ایمنی فردی، متر

مراحل انجام کار:
1ـ آماده به کار شوید.

2ـ همراه هنرآموز به محل نگه داری تراکتور و گاوآهن وارد شوید.
3ـ تراکتور را پس از بررسی اولیه و رفع معایب و نیازها، روشن کنید. تراکتور را به محل استقرار گاوآهن 

هدایت کنید. 
٤ـ گاوآهن را پس از بررسی و رفع معایب احتمالی به تراکتور نصب کرده و تنظیمات اولیه را انجام 

دهید.
5ـ تراکتور حامل گاوآهن را به زمین آماده شخم، هدایت کنید. 

6ـ به ترتیبی تراکتور را به داخل مزرعه هدایت کنید. که چرخ جلو سمت راست تراکتور روی خط طولی 
یک قطعه و نوک خیش اول، روی خط مربوط به میدان دور قرار گیرد.

٧ـ عمق شخم را از هنرآموز خود بپرسید هیدرولیک را به قدری پایین بیاورید که به طور تقریبی آن 
عمق محقق شود. سپس به طور دقیق تنظیم خواهید کرد.

٨ـ ترمز دستی را بخوابانید، دنده مناسب انتخاب کرده و شروع به حرکت کنید.
٩ـ حدود 10 متر جلوتر بایستید و تنظیمات دقیق را انجام دهید.

1ـ ٨  ـ عمق شخم را اندازه گیری کنید. با تغییر اهرم هیدرولیک )در انواع تراکتورهای فرگوسن( آن را 
بیشتر یا کمتر کنید. در تراکتورهای رمانی برای تنظیم عمق شخم با باال و پایین کردن چرخ تنظیم 

عمق گاوآهن تحقق می یابد.
2ـ  ٨  ـ دیواره شخم را بررسی کنید. دیواره شخم باید عمود باشد. به عبارت دیگر زاویه بین دیواره شخم 
و کف شخم، قائمه باشد اگر زاویه باز بود، بازوی سمت راست را کوتاه تر کنید و اگر زاویه حاد )تنگ( 

بود آن را بلندتر کنید. عکس این عملیات را با بازوی سمت چپ می توانید انجام دهید.
3ـ  ٨  ـ کف شخم را به آرامی به عرض 0/5 متر کنار بزنید، باید کاماًل صاف باشد به عبارت دیگر پله پله 

نباشد. در صورت مشاهده پله، تنظیم طولی را بررسی کنید.
چنانچه پله مربوط به خیش انتهایی پایین بود، بازوی وسط را جمع تر کنید و اگر این پله باالتر بود، 

بازوی وسط را بازتر کنید.
10ـ مجدد حرکت کنید، حدود 20ـ10 متر بعد بایستید و شکل دیوار و عمق شخم را بررسی کرده 
و در صورت لزوم تنظیمات را تکرار کنید. این تنظیمات باید به قدری تکرار شوند تا شخم دقیقاً طبق 

الگوی خواسته شده، انجام شود. 
11ـ با رسیدن به حد تعیین شده، اهرم هیدرولیک و بازوها را قفل کنید.
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13ـ با رسیدن نوک خیش انتهایی گاوآهن را از زمین خارج کنید، در میدان دور، به نحوی دور بزنید 
که چرخ جلو سمت راست، در شیار شخم رفت قرار گیرد.

1٤ـ چندین مرتبه رفت و برگشت شخم بزنید. به تدریج سعی کنید بدون توقف گاوآهن در خط شروع 
به کار انداخته و در انتها نیز بدون توقف و درنگ، دقیقاً در خط پایان، گاوآهن را از زمین خارج و شروع 

به دور زدن کنید.

15ـ به نوبت اجرای عملیات شخم را به سایر افراد گروه بدهید. جابه جایی نوبت صرفاً در محل میدان 
دور و زمانی که تراکتور متوقف و ترمز دستی آن کشیده شده است، صورت می گیرد. پیاده و سوار شدن 

تراکتور فقط از مسیر پله های آن باید انجام شود.
16ـ به همین ترتیب کار را ادامه دهید تا تمام سطح زمین زراعی شخم زده شود.

12ـ تراکتور را در راستای تعیین شده هدایت کنید. با رسیدن نوک خیش انتهایی به خط میدان دور 
پایین زمین، گاوآهن را بلند کنید. در میدان دور، به آرامی دور زده به نحوی قرار بگیرید که چرخ جلو 
سمت راست روی خط طولی مقابل خط طولی رفت قرار گیرد. با رسیدن نوک خیش اول به خط میدان 

دور، گاوآهن را به زمین گذاشته و شروع به شخم کنید. به همین ترتیب شخم زدن را ادامه دهید.

همواره باید مواظب باشید که چرخ جلو دقیقاً روی خط طولی حرکت کند و درستی عمل گاوآهن خود را 
زیر نظر داشته باشید.

توجه کنید

ـ هرگز چرخ تراکتور نباید روی زمین شخم خورده برود یا اینکه از شیار شخم خارج شود.
ـ هرگز در زمانی که گاوآهن در داخل زمین است، دور نزنید. این کار باعث آسیب جدی به 

بازوها و محورهای نگه دارنده می شود.

توجه کنید

کاربر تراکتور بایستی عالوه بر توجه به مسیر حرکت، عمق و راستای شخم، به آمپرهای جلوی داشبورد 
به ویژه آب، روغن و دینام توجه داشته باشید.

دقت کنید

به تدریج که به مرکز قطعه نزدیک می شود. چه اتفاقی می افتد مشاهدات و تجربیات خود را 
ثبت کنید. 

در وسط قطعه چه حالتی پیش آمد؟ به عبارتی در اثر آخرین رفت و آخرین برگشت، خاک به 
دور از هم ریخته شده یا برهم ریخته شدند؟ چرا؟

بررسی کنید
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انجام شخم به روش میانی
فعالیت

امکانات، ابزار و وسایل مورد نیاز: زمین آماده شخم، تراکتور، گاوآهن برگردان دار یک طرفه، جعبه 
ابزار مکانیک عمومی، لباس مناسب کار، تجهیزات ایمنی فردی، متر

مراحل انجام کار:
1ـ آماده به کار شوید.

2ـ مراحل ٤ـ2 را همانند فعالیت قبلی انجام دهید.
3ـ به ترتیب تراکتور را به داخل مزرعه هدایت کنید که چرخ جلو سمت راست در وسط زمین و نوک 
خیش اول گاوآهن نیز مماس با خط میدان دور قرارگیرد. شروع به شخم زدن وسط قطعه کرده و تا 

انتهای آن پیش بروید. 

٤ـ با رسیدن نوک خیش آخر گاوآهن به خط میدان دور بایستی گاوآهن را بلند کرده و گردش به 
راست کنید. در اینجا مجبورید تراکتور را عقب و جلو کنید، تا چرخ جلو سمت راست تراکتور مماس با 
زمین شخم خورده در ردیف رفت قرار بگیرد. با قرار گرفتن نوک خیش اول در خط میدان دور، گاوآهن 

را پایین آورده، شروع به شخم کنید.

5ـ به همین ترتیب با رسیدن نوک خیش آخر به خط میدان دور، گاوآهن را بیرون بیاورید. گردش به 
راست کرده و با عقب و جلو کردن تراکتور، چرخ جلو سمت راست را داخل شیار شخم قرار دهید. با 

مماس شدن نوک خیش اول گاوآهن با خط میدان دور، شخم را شروع کنید.
6 ـ به نوبت شخم بزنید به ترتیبی که همه اعضای گروه مهارت الزم را کسب کنند.

فاصله شما در تمام طول مسیر از دو طرف خط طولی قطعه به یک اندازه باشد.
توجه کنید

 به صدای موتور، بدنه و سایر اجزای تراکتور حساس باشید. به محض شنیدن صدای ناهنجار یا مشاهده 
نقص، هنرآموز خود را مطلع کنید.

دقت کنید

دو روش کناری و میانی چه مزیت و معایبی دارند؟ شما کدام روش را ترجیح می دهید؟ چرا؟
مقایسه کنید
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انجام شخم به روش پیوسته
فعالیت

ابزار و وسایل مورد نیاز: زمین قطعه بندی شده، تراکتور، گاوآهن برگردان دار یک طرفه، جعبه ابزار 
مکانیک عمومی، لباس مناسب کار، تجهیزات ایمنی فردی، متر 

مراحل انجام کار
1ـ آماده به کار شوید.

2ـ همانند روش کناری شروع به شخم کنید )مراحل 2 تا 13(.
3ـ به محض نزدیک شدن ردیف های رفت با ردیف های برگشت، به عبارت دیگر به محض تنگ تر شدن 
میدان دور یا مشکل شدن دور زدن ها، در آخرین برگشت، گردش به راست کرده مماس با اولین ردیف 

برگشت قطعه اول، در قطعه دوم شروع به اجرای شخم نمایید.
٤ـ در انتهای زمین با رسیدن نوک خیش آخر به خط میدان دور، گاوآهن را خارج کرده، گردش به 
راست کنید و چرخ راست را در شیار آخرین ردیف شخم برگشتی در قطعه اول قرار داده و شروع به 

شخم زدن نمایید.
5 ـ به همین ترتیب گردش به راست و شخم زدن را ادامه دهید تا تمام سطح زمین قطعه اول شخم 

زده شود.
6 ـ با پایان شخم قطعه اول، آخرین گردش به راست را انجام داده و مماس با ردیف های رفت در قطعه 
دوم )همانند قبل( شروع به شخم کنید. در پایان این ردیف، گردش به چپ کرده، در وسط قطعه سوم 

قرار گرفته و به روش میانی شروع به شخم کنید.
 ٧ـ در پایان اولین برگشت از وسط قطعه سوم باگردش به چپ کرده در کنار ردیف های رفت در قطعه 
دوم شروع به شخم کنید. به قدری گردش به چپ و اجرای شخم را ادامه دهید تا قطعه دوم کامل شود. 

در این حالت قطعه سوم نیز تا نیمه شخم خورده است.
 ٨  ـ پایان یافتن قطعه دوم، گردش به راست کرده، از وسط قطعه چهارم شروع به شخم کنید.

 ٩ـ به همین ترتیب قطعات با فاصله و دور میدان نسبتاً مساوی با گردش به چپ و گردش به راست 
متناوب به صورت پیوسته شخم زده می شود.

این روش مزیت های مختلفی دارد. به خاطر همین مزیت ها اغلب کاربران حرفه ای تراکتور از آن استفاده 
می کنند. مزیت ها را لیست کرده و درباره آنها گفت وگو کنید. می توانید جمله خود را با حضور ٤ـ3 

کاربر حرفه ای ماشین های شخم، پر بار و واقع بینانه کنید.

گفتگو کنید

برای زمینی به طول 200 متر و عرض 1٨0 متر، مقدار قطعات، میدان دور پایینی و باالیی و مسیرهای رفت و 
برگشت در اجرای شخم مداوم را طراحی و نمایش دهید. عرض کار گاوآهن را یک متر در نظر بگیرید.

طراحی کنید



120

شخم زدن میدان دورهای باال و پایین
فعالیت

ابزار و وسایل مورد نیاز: قطعه زمین شخم خورده به جز میدان دور باال و پایین است، تراکتور، گاوآهن 
برگردان دار یک طرفه، جعبه ابزار مکانیک عمومی، لباس مناسب کار، تجهیزات ایمنی فردی، متر

مراحل انجام کار:
1ـ آماده به کار شوید.

2ـ خط های طولی میدان های دور پایین و باالیی را باز آفرینی کنید.

3ـ در باالی زمین و ابتدای حد مشخص شده، تراکتور را به ترتیبی مستقر کنید که زمین شخم خورده 
در سمت راست کاربر قرار گیرد.

٤ـ شروع به شخم زدن نمایید. بدیهی است که خاک به سمت زمین شخم خورد خواهد ریخت.
5 ـ در پایان رفت، پس از باال آوردن گاوآهن، اگر عرض زمین طوالنی نبود، دنده عقب گرفته به ابتدای 

زمین برگردید و اگر طوالنی بود، دور زده و بدون درگیر کردن گاوآهن، به نقطه شروع برگردید.

6 ـ عملیات شخم زدن یک سویه را به حدی ادامه دهید تا کل میدان دور باالیی، شخم زده شود.
٧ـ به میدان دور پائینی بروید. همانند میدان دور باال این قسمت را نیز شخم بزنید.

٨ ـ چنانچه در طول زمین لکه هایی از زمین به صورت شخم نخورده باقی مانده و امکان کاشت و آبیاری 
وجود دارد، آن را هم به صورت یک سویه شخم بزنید. اجازه ندهید ذره ای از زمین بدون کشت بماند و 

هدر رود.
٩ـ عملکرد خود را به تأیید هنرآموز برسانید. 

10ـ درپایان کار:
ـ گاوآهن را از گرد و خاک تمیز کرده و خاک آن را به همان مزرعه برگردانید.
ـ تراکتور حامل گاوآهن به محل نگه داری ماشین های کشاورزی هدایت شود.

هرچند تأکید بر آن بود که شروع و پایان خط میدان باشد، اما ممکن است برخی از فراگیران به علت 
نداشتن تجربه کافی، این مهم را رعایت نکرده باشند، لذا مشخص کنید که تا چه حدی کاماًل شخم 
خورده است از چه حدی به باال بایستی همراه با شخم میدان های دور، شخم زده شود. این حد می تواند 

یک خط فرضی یا عالمت گذاری با کلوخه ها باشد.

توجه کنید

شخم در میدان دور همواره یک سویه یا رفت است و برگشت ندارد.
توجه کنید
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ـ گاوآهن در حالی که به تراکتور متصل است، در محل مناسب شست وشو داده و کاماًل تمیز کنید.
ـ  سالمت گاوآهن را بررسی کرده و برای رفع معایب و نواقص احتمالی برنامه ریزی کنید.

ـ چنانچه تا مدت طوالنی با گاوآهن کاری ندارید، سرویس های ضروری را انجام دهید.
ـ تراکتور را تمیز کرده و تحویل دهید. چنانچه عیب و نقصی در تراکتور مشاهده کردید به وقت به 

مسئول تعمیر و نگهداری اطالع رسانی کنید.
ـ به نظافت شخصی بپردازید.

ـ گزارش فعالیت خود را در دفتر مربوطه ثبت کنید. گزارش شما عالوه بر شرح وقایع، شامل انتقاد از 
وضع موجود، پیشنهاد برای بهبود روش ها و ارائه راهکارها باشد.

اگر محل نگهداری خارج از حاشیه مزرعه است، انتقال و جابه جایی تراکتور در محدود بیرون از مزرعه 
بایستی توسط راننده تراکتور انجام شود. 

توجه کنید

ضرورت شخم با گاوآهن قلمی و پنجه غازی 

کاربرد گاوآهن قلمی با توجه به عامل خاک ورز )شاخه ها(، زمان و هدف استفاده از آنها متفاوت است. از گاوآهن 
قلمی در پائیز و برای اجرای شخم عمیق استفاده می شود. تا الیه های زیرین را هم قابل نفوذ نمود. و تکامل آن را 
سرعت بخشد. از گاوآهن پنجه غازی برای شکستن الیه های سطحی استفاده می شود. در زمان آیش پس از شخم 
عمیق پائیزه توسط گاوآهن قلمی، در فاصله زمانی بین شخم تا زمان مناسب کاشت، هرگاه که سطح زمین به 

علت قطع نزوالت جوی، خشک گردد، اقدام به شخم زدن زمین با گاوآهن های پنجه غازی می نمایند.
بخش بزرگی از مساحت اراضی کشاورزی کشور ما، به صورت دیم کاشته می شود. دیم کاری با دیمی کاری 
و  اصول موجب حفاظت  این  رعایت  است.  ستوار  ا فنی  و  علمی  اصول  بر  دیم  کاشت  دارد.  اساسی  تفاوت 

بهره برداری بهینه از آب و خاک در جهت تولید مواد غذایی است.

برخی از نکات مهم در زراعت دیم عبارت اند از:
عمق الیه رویی خاک در اغلب اراضی دیم زار کم 
شود.  انجام  کم  الیه  همین  در  باید  است. شخم 
مخلوط شدن مقدار زیادی از خاک زیرین با خاک 

رویی، باروری آن را کاهش می دهد.
1ـ در اراضی دیم، رطوبت اهمیت زیادی دارد. زیر 
و رو کردن خاک باعث قرار گرفتن الیۀ مرطوب 
نتیجه  در  و  خورشید  تابش  معرض  در  خاک 
هدر رفتن رطوبت خاک می شود. در اراضی دیم 
و  قلمی  گاوآهن  است.  ممنوع  خاک  برگرداندن 

شکل41-3- اجرای شخم با گاوآهن قلمیپنجه غازی خاک را نمی گرداند.
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2ـ سطح خاک نباید عاری از پوشش باشد. زیرا پوشش، خاک را از فرسایش حفاظت می کند.
3ـ درمناطقی که میزان بارندگی کمتر از 300 میلی متر است، هر ساله نمی توان اقدام به زراعت دیم کرد. لذا 
ـ     رویش معمول است. درسال آیش بایستی زمین رها نشود. بلکه عملیاتی که باعث حفظ و افزایش  تناوب آیش 

ذخیره رطوبت در خاک می شود، انجام گیرد.
٤ـ در اراضی دیم باید گیاهانی که برای شرایط خشک مناسب هستند، کاشته شود. روش کاشت هم در زراعت 

دیم با زراعت آبی متفاوت است.
رعایت نکات باال، استفاده از ماشین ها، تجهیزات و روش های خاصی در زراعت دیم ایجاب می کند. از گاوآهن 
قلمی برای شخم عمیق و پنجه غازی برای شخم سطحی تا متوسط استفاده شود. این ماشین ها خاک را بر 
نمی گردانند. بنابراین رطوبت خاک را به هدر نمی دهند. همچنین این ماشین ها، بقایای گیاهی را در سطح 
زمین تا حد زیادی حفظ می کنند و از فرسایش و تبخیر پیشگیری می کنند. ضمن آنکه خاک را قابل نفوذ و 

آماده برای کشت می نمایند.

هدف از اجرای شخم با گاوآهن های پنجه غازی عبارت اند از:
شکستن سله سطوح زمین و پیشگیری از هدر رفتن رطوبت از شکاف های سله

ایجاد مالچ خاکی برای حفظ و ذخیره رطوبت در خاک
افزایش نفوذپذیری سطح خاک

شخم با گاوآهن قلمی یا پنجه غازی
فعالیت

ابزار و وسایل و امکانات مورد نیاز: تراکتور، گاوآهن قلمی، پنجه غازی، جعبه آچار مکانیک عمومی، 
جعبه کمک های اولیه، لباس مناسب کار، تجهیزات ایمنی فردی، زمین مناسب شخم.

مراحل انجام کار:
 1ـ آماده به کار شوید.

2ـ همراه هنرآموز به محل نگه داری ماشین ها و ادوات کشاورزی واحد آموزشی خود مراجعه کنید.
3ـ گاوآهن قلمی یا پنجه غازی را مورد بررسی قرار دهید.

سوک )قلمی یا پنجه غازی(، ساق ها، شاسی و اتصاالت گاوآهن را بررسی و در صورت لزوم رفع عیب 
و آماده به کار نمایید.

٤ـ تراکتور را تحویل گرفته و پس از وارسی های اولیه، رفع نیازها و عیب های احتمالی، روشن کرده و 
به محل گاوآهن هدایت کنید.

5ـ گاوآهن قلمی یا پنجه غازی را به تراکتور متصل کنید و تنظیمات تراز طولی، تراز عرضی و تنظیم 
تقارن آرایش شاخه ها همانند گاوآهن برگردان دار را انجام دهید.

روش اجرای شخم با گاوآهن قلمی 
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در ضمن وارسی ها، هدایت و اتصال، نکات فنی ایمنی و بهداشتی را رعایت نماید. مثاًل پوشیدن دستکش، 
کاله آفتاب گیر، عینک آفتابی، کفش ایمنی، استفاده از کرم ضد آفتاب، فاصله گرفتن سایر افراد گروه از 
تراکتور حداقل به فاصله 3 متر، عدم تردد از عقب و جلو تراکتور، کشیدن ترمز دستی در هنگام پیاده 
شدن از تراکتور، عدم سوارشدن به تراکتور به جز کاربر آن، رعایت ترتیت اتصال نقاط گاوآهن به تراکتور، 
قفل کردن پین ها بعد از اتصال بازوها، قرار دادن تراکتور در زمین صاف و مسطح برای تراز کردن طولی 

و عرضی گاوآهن. 

دقت کنید

6 ـ تراکتور حامل گاوآهن قلمی یا پنجه غازی به زمین آماده هدایت شود.

٧ـ حدود زمین را مشخص کنید. شرایط زمین برای اجرای شخم را بررسی کنید. زمین باید گاورو و 
قابل نفوذ برای گاوآهن قلمی باشد یا اینکه وجود سله و خشکی برای گاوآهن پنجه غازی باشد. در هر 

حال تأیید نظر شما با هنرآموز است.
٨  ـ از یک سمت زمین همانند روش شخم پیوسته شروع به اجرای شخم نمایید. نیاز به قطعه بندی و 
تعیین میدان دور نمی باشد زیرا هم پوشانی در این روش از شخم، مشکلی را ایجاد نمی کند. اما جهت 

شخم مهم است. شخم باید عمود به جهت شیب زمین باشد.
٩ـ پس از طی مسافت کوتاه، هم پوشانی واحدهای عمل کننده و عمق عمل شخم را بررسی و در صورت 

لزوم تنظیم نمایید. ضرورت تنظیم را شما باید پیشنهاد دهید، تأیید آن با هنرآموز است.
10ـ به تدریج به سرعت عمل خود بیفزایید. سرعت عمل یا وسعت اجرای شخم در واحد سطح، در این 

روش بیشتر از گاوآهن های برگردان دار است. چرا؟
11ـ به نوبت در اجرای شخم مشارکت کنید به ترتیبی که تمام افراد به حد مهارت برسند.

در پایان کار 
 چگونگی کار خود را به تأیید هنرآموز برسانید. 

 ابزار و وسایل را تمیز کرده، تحویل دهید.
 پس از پاکسازی محیط کار، به نظافت و بهداشت فردی بپردازید.

 گزارش عملیات خود را ثبت کنید.
در گزارش خود عالوه بر شرح عملیات، اشکاالت موجود و پیشنهادات اصالحی را بیان کنید.

توسط  باید  فاصله  این  نمودن  دارد. طی  فاصله  اراضی  از  کشاورزی  ماشین های  نگهداری  محل  اگر 
شود. انجام  تراکتور،  رانندگی  گواهینامه  دارای  رانندۀ 

توجه کنید
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ارزشیابی مرحله ای

ف
مراحل ردی

کار

 شرایط عملکرد
)ابزار،مواد، تجهیزات، 

زمان، مکان و...(
نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(نتایج ممکن

 اجرای 5
شخم

زمین زراعی ـ تراکتورـ 
انواع گاوآهن ـ شرایط 

مناسب آب و هوایی

 شخم خوردن 
زمین

تعیین روش شخم و اجرای عملیات 
3شخم با عمق تعیین شده

2اجرای عملیات شخم با روش تعیین شده

1عدم یکنواختی در اجرای شخم



ارزشیابی شایستگی شخم زدن زمین

شرح کار:
 1ـ انتخاب گاوآهن     2ـ آماده سازی گاوآهن     3ـ تعیین زمان شخم     ٤ـ تعیین عمق شخم     5ـ اتصال گاوآهن به تراکتور

6ـ تنظیم گاوآهن    ٧ـ تعیین روش شخم  ٨  ـ قطعه بندی زمین       ٩ـ اجرای شخم

استاندارد عملکرد: 
هنرجوپس از کسب شایستگی این واحد یادگیری می تواند با استفاده از تراکتور و انتخاب گاوآهن مانند برگردان دار، قلمی و زیرشکن 

زمین را شخم بزند.

شاخص ها:
1ـ بازدید از زمین، بازدید از تجهیزات، تطابق گاوآهن با شرایط زمین و نوع کشت، تعیین تراکتور و دنباله بندها

2ـ تثبیت گاوآهن بر روی زمین، بررسی سالمت ماشین، تعیین معایب، برطرف کردن معایب مطابق شاخص ها و استانداردها
3ـ بازدید از زمین، بررسی وضعیت رطوبی خاک و گاورو بودن، بررسی وضعیت هواشناسی، مشخص کردن زمان شخم

٤ـ بازدید از زمین، حفرپرفیل، بررسی الیه های خاک، بررسی نوع گیاه، تطابق گیاه و الیه های خاک با استانداردها، مشخص کردن عمق شخم
5  ـ روشن کردن تراکتور و هدایت آن به محل گاوآهن، هدایت تراکتور و تطابق بازوها با نقاط اتصال سه گانه گاوآهن، متصل نمودن بازوها 

به نقاط گاوآهن به تراکتور مطابق استاندارد.
6 ـ توقف تراکتور، کشیدن ترمز دستی، باال بردن اهرم هیدرولیک، تنظیم )طولی، عرضی، تعادلی و همپوشانی( گاوآهن مطابق استاندارد

٧ـ بازدید از زمین، بررسی شکل و ابعاد زمین، محاسبه طول و عرض و مساحت زمین، مقایسه با استانداردها، انتخاب روش شخم 
٨  ـ اندازه گیری طول گاوآهن و تراکتور، اندازه گیری عرض کار گاوآهن و مقایسه آن با طول و عرض زمین، محاسبه، مقایسه با استانداردها، 

مشخص کردن عرض قطعات، روشن کردن تراکتور، قطعه بندی مطابق استاندارد
٩ـ هدایت تراکتور به داخل قطعه، اجرای شخم بر طبق استانداردها، پایش تنظیمات، انجام تنظیمات ضمن شخم، اتمام شخم، ساماندهی 

ماشین ها پس از خاتمه کار در جایگاه مشخص

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
ـ محل اجرا : زمین زراعی، جایگاه نگه داری ماشین های کشاورزی

ـ تجهیزات : تراکتور، انواع گاوآهن، جعبه ابزار مکانیک عمومی
ـ مواد : مواد و ملزومات مصرفی در سرویس

ـ منابع : کاتالوگ تراکتور و گاوآهن، جداول و استانداردها، منابع و اطالعات معتبر
ـ زمان : 60 دقیقه

ابزار و تجهیزات:    
تراکتور از انواع رایج در کشور )حداقل ٧5 اسب بخار( ـ گاوآهن متناسب با نوع تراکتور ـ جعبه آچار مکانیک عمومی ـ  تجهیزات اتصال 

گاوآهن به تراکتور
مواد و ملزومات مصرفی در سرویس

معیار شایستگی: 

نمرۀ هنرجوحداقل نمرۀ قبولی از 3 مرحله کارردیف

1انتخاب ماشین های شخم1

2آماده سازی ماشین های شخم2

1تعیین عمق و زمان شخم3

1اتصال و تنظیمات اولیه گاوآهن٤

2اجرای شخم5

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
شایستگي هاي غیر فني: درستکاري ـ مدیریت مواد  تجهیزات ـ مدیریت زمان/ 

ایمني و بهداشت: خود فرد )رعایت نکات بهداشتي و اصول ایمني هنگام کار با مواد 
ـ  منابع  دادن  هدر  از  پرهیز  بقایاـ  ساماندهي  محیطي:  زیست  توجهات  شیمیایي(/ 

کاهش آلودگي آب و خاک ـ پرهیز از مصرف بي رویه مواد شیمیایي/ 
نگرش: دقت در سنجش ـ تفکر خالق ـ توسعه شایستگی و دانش

2

 

*میانگین نمرات

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




