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نیتروژن در سبزی ها

گیاهان آهک گریز یا گیاهانی که به خاک های اسیدی سازش یافته اند، آمونیم را ترجیح می دهند. گیاهان آهک 
دوست یا گیاهانی که در خاک های قلیایی بهتر می رویند نیترات را بهتر مصرف می کنند. آمونیم بر خالف نیترات، 
تنفس ریشه را افزایش می دهد. در مواقع گرم معموالً زیر خاک کردن کودهای نیتروژنه ضروری است چون حرارت 

هوا ممکن است باعث تلفات و از بین رفتن و یا کاهش اثر کود شود. 
ازت: در خیار و طالبی اولین عالیم کمبود نیتروژن روشنی رنگ و توقف رشد برگ هاست. کمبود ازت باعث 
مي شود که رنگ سبز طبیعی برگ ها رفته رفته روشن یا زرد می شوند و در موارد کمبود شدید، تمام کلروفیل  
برگ ها از بین می روند. شاخه ها باریک شده و سخت و فیبری می شوند. میوه های طالبی در صورت کمبود نیتروژن 
کوچک می شوند. عموماً بیشتر مواقع در سبزیجات در اول بهار که بارندگی سنگین است کمبود نیتروژن ظاهر 
می شود. چنین کمبودی ممکن است در مرحله رسیدن محصوالت نیز دیده شود. زمانی که مواد آلی در خاک تجزیه 
می شوند اولین فرم معدنی نیتروژن که آزاد می شود، آمونیم است. مواد آلی مثل کاه و کلش باعث کاهش فرم نیتراته 

در خاک می شوند.  
فسفر: فسفر از عناصر تشکیل دهنده اسید نوکلوئیک بوده و باعث تحریک رشد و تکامل ریشه ها می گردد ، در 
گل دهی و میوه دهی مؤثر بوده و موجب افزایش مقاومت نبات در مقابل بعضی از بیماری ها می گردد. فسفر عنصری 
است که  در تولید محصول اهمیت زیادی دارد.  فسفر مهم ترین عنصر برای رشد اولیه گیاه می باشد و اگر به صورت 
نواری استفاده شود کارایی بیشتری دارد چرا که فسفر در خاک متحرک نیست. برای افزایش یک کیلوگرم فسفر 
قابل جذب در یک هکتار، می بایست پنج تا ده کیلوگرم فسفر )P2O5( به خاک شنی لومی یا لومی شنی اضافه شود. 
در حالی که در خاک های لوم و لومی رسی دوازده کیلوگرم فسفر)P2O5( در هکتار می بایست به خاک اضافه شود تا 
میزان فسفر قابل جذب خاک یک کیلوگرم در هکتار افزایش یابد. زمانی که کودهای فسفره محلول در آب به خاک 
اضافه می شوند بالفاصله با خاک واکنش می دهند و به فرم های نامحلول تبدیل می شوند. تنها جزء کوچکی از فسفر 

کودی به صورت محلول باقی می ماند.        
پتاسیم: پتاسیم بعد از ازت بیشترین عنصر غذایی مورد نیاز گیاه است. این عنصر به عنوان تنظیم کننده و کاتالیزور، 
نقش اساسی در رشد گیاهان ایفا می کند. همچنین در واکنش های آنزیمی، تنفس، متابولیسم کربوهیدرات ها )از 
طریق تأثیر آن بر فتوسنتز( ایجاد مقاومت در برابر بیماری ها، نگهداری آب و مقاومت به خشکی )از طریق تنظیم 
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كودهای گوگرد دار 

كودهای كلسیم و منیزیم

مقدار آب سیتوپالسم(،  ساخت پروتئین ها، رشد برگ ها و تأخیر در پیر شدن آنها ضروری است. گاهی مقدار بیش 
از 2/5 درصد نیز برای افزایش عملکرد توصیه می شود. مقدار این عنصر در گیاه  با افزایش سن گیاه کاهش می یابد 
و حداکثر مقدار آن در طول دوره رویشی مشاهده می شود و در مرحله گل دهی و دانه بستن از مقدار آن کاسته 
می شود. مقدار پتاسیم در قسمت های مختلف گیاه متفاوت است، به طوری که در ساقه حداکثر و در برگ بیشتر از 

ریشه می باشد. 

گوگرد موجود در خاک به صورت ترکیبات آلی و معدنی وجود دارد. همان طور که قباًل نیز ذکر شد بیشتر گوگرد 
موجود در خاک به صورت ترکیبات آلی است که نمی تواند توسط گیاه جذب شود. گوگرد تنها در صورتی می تواند 
جذب گیاه شود که این ترکیبات طی فرایند معدنی شدن به فرم سولفات تبدیل شود.سولفات در خاک متحرک 
بوده و مانند نیترات به راحتی توسط آب شسته شده و با آبیاری و یا بارش سنگین باران از منطقه فعال ریشه خارج 
می شود. با تبخیر آب، سولفات می تواند مجدداً به سطح خاک منتقل شود. تحرک پذیری سولفات در خاک تعیین 
نیاز خاک به کودهای گوگردی را مشکل می نماید. ذرات رس موجود در خاک، سولفات را بیشتر از نیترات جذب 
می نمایند. با بارش بهاره، سولفات موجود در بخش ماسه ای خاک شسته می شود ولی در بخش رسی خاک که در 
قسمت های پایین تر خاک قرار دارد نگه داشته می شود. بنابراین در این مناطق در رشد اولیه گیاه ممکن است عالئم 
کمبود گوگرد مشاهده شود که با رشد بیشتر ریشه گیاه و نفوذ آن به مناطق رسی این عالئم برطرف می شوند. در 
گوگرد  کمبود  به  نسبت  هستند، گیاهان  رسی  بخش  فاقد  یا  و  است  عمیق  خاک  ماسه ای  بخش  که  مناطقی 

عکس العمل نشان می دهند.
مقدار گوگرد در کودها را به صورت درصد عنصر گوگرد )S( ذکر می کنند. انتخاب نوع کود گوگرددار به pH خاک 
بستگی دارد. می توان از سولفات کلسیم یا گچ به عنوان منبع گوگرد استفاده نمود. این ترکیب دارای 18 درصد 
گوگرد و 22 درصد کلسیم است. گچ عالوه بر تامین گوگرد و کلسیم باعث افزایش pH خاک نیز می گردد. از پودر 
گوگرد نیز می توان به عنوان کود گوگرد استفاده کرد. عنصر گوگرد در اثر فعالیت باکتری های اکسید کننده به صورت 
اسید سولفوریک در آمده و سرانجام به صورت سولفات در می آید. هرچه ذرات عنصر گوگرد ریزتر و توزیع آن در 
خاک یکنواخت تر باشد، سرعت اکسیده شدن گوگرد بیشتر خواهد بود. اکسیداسیون عنصر گوگرد موجب اسیدی 
شدن خاک گشته و به همین دلیل از آن در اصالح خاک های قلیایی استفاده می شود. اکسیده شدن گوگرد در 

حرارت و رطوبت مناسب حدود 3 تا 4 هفته طول می کشد. 

کلسیم و منیزیم کمتر به عنوان کود مصرف می شوند، زیرا کمبود آنها در بسیاری از خاک ها )به استثنای خاک های 
منیزیم  و  از کلسیم  آنها  اصالح  برای  و  بوده  اسیدی  نواحی مرطوب  نمی شود. خاک های  نواحی مرطوب( دیده 
استفاده می شود. در خاک های اسیدی مقدار زیادی کربنات کلسیم، کربنات مضاعف کلسیم و منیزیم و یا سولفات 
کلسیم برای اصالح خاک های اسیدی مصرف می شود. درنتیجه کمبود احتمالی کلسیم و منیزیم نیز مرتفع می گردد. 
در صورتی که تغییر pH خاک های اسیدی مورد نظر نباشد و صرفاً تأمین کلیسم مورد نیاز گیاه هدف باشد، می توان 
از کودهای فسفره حاوی کلسیم استفاده نمود. برای رفع کمبود منیزیم از سولفات منیزیم و یا سولفات مضاعف 

منیزیم و پتاسیم استفاده می شود.
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روش هاي كوددهي

 در مورد تصاویر بحث کنید.

ولی باید دقت شود که: 
مصرف کود در سیستم آبیاری تحت فشار با آب هایی که بی کربنات و سختی باال دارند موجب رسوب و گرفتگی 

منفذهاي لوله هاي آبیاري می شود.
مقدار مصرف این نوع کودها محدود است و میزان مورد نیاز را مخصوصاً برای کودهای کامل و نیتروژن دار باید 

طی چند نوبت مصرف نمود. 
با توجه به بافت خاک، باید برنامۀ آبیاری و کوددهی طوری تنظیم شود که کود به ریشۀ گیاه برسد و شسته نشود. 
تعداد نوبت های کوددهی نسبت به دفعات آبیاری باید طوری باشد که مقدار کود مورد نیاز که در سیستم حل 

می شود، باعث افزایش شوری خاک نشود.

کود دادن به   روش چال کردن

الف ـ اضافه كردن كود به خاک:
كودهاي حیواني

کودهاي حیواني در مزرعه به شکل یکنواخت پخش 
از  عمل  این  براي  مي شوند.  مخلوط  با خاک  و سپس 
دستگاه کود پاش دامي استفاده مي شود. مقدار و عمق 

مقدار  خاک،  نوع  به  بستگي  کودحیواني  مصرف  مورد 
اقلیمي  شرایط  و  گیاه  نوع  کود،  نوع  خاک،  آلي  ماده 
دارد. به طور مثال در خاک شني کود در عمق بیشتر به 
خاک داده مي شود و براي خاک هایي که از لحاظ ماده 
آلي فقیر هستند باید میزان کود حیوانی زیادتر مصرف 
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شود. از طرفي خاک هایي که داراي بافت سبک هستند 
نسبت به خاک هاي سنگین، نیاز به  مصرف کود حیواني 

بیشتري دارند. 
شرایط مصرف كودهای شیمیایي

رساندن  و  است  گیاه  ریشۀ  نگهدارندۀ  خاک،  چون 
عناصر غذایي به گیاه نیز از طریق مواد موجود درخاک 
به گیاه مي رسد، بنابراین کود دادن از راه خاک کمک به 

جذب عناصر و رشد بهتر گیاه مي شود.
کود دادن از راه خاک به چند روش انجام می شود که 

عبارت اند از:
کود،  روش  این  خاک: در  سطح  روی  پاشش  1ـ 
پاشیــده  خاک  سطح  روی  کــودپاش،  یا  دست  با 
از  گیاهان  استفادۀ  راه های  متداول ترین  از  و  می شود 
نیتروژن دار  کودهای  کلیۀ  است.  شیمیایي  کودهاي 
)اوره، سولفات  آمونیم، نـیترات آمونیم( با این  روش به 
گیاه رسانده مي شود. کـودهای پـتاسیم دار نیز از این راه 

مـصرف می شوند.
2ـ روش نواري: دراین روش در نزدیکي بوته کانالي 
به صورت یک  نوار ایجاد نموده وسپس کود را درون آن 

ریخته، بعد آن   را با خاک مي پوشانند.
)کنار (   پاي  در  چاله اي  روش  این  در  چالکود:  3ـ 
به  کود  اوالً  که  است  این  هدف  مي کنند.  ایجاد  بوته 
آسانی در دسترس ریشۀ گیاه  قرارگیرد و کودهایی که 
قدرت تحرک کمتر دارند در خاک حبس نشوند؛ ثانیاً به 
دالیل اقتصادی چون اصالح تمام سطح مزرعه هزینه 
سطح  تمام  در  کود  پخش  امکان  یا  و  دارد  زیادي 
مزرعه وجود ندارد، ترجیح داده می شود که در قسمتی 
تا  شود  داده  کود  می کند  فعالیت  بیشتر  گیاه   که 
روش  این  باشد.  داشته  را  بیشترین کارایی  کوددهی 
در سیستم هایی که با کم آبی مواجه هستند هم قابل 

استفاده است، اما باید به چند نکته توجه کرد.
1ـ خطر سوختگی در این روش خیلی زیاد و جبران 

ناپذیر است.

2ـ اثر متقابل کودها روی یکدیگر خیلی زیاد است، از 
این جهت باید با متخصص مشورت شود. 

3ـ انتخاب محل چالکود، عرض و عمق آن به بافت 
خاک و پروفیل ریشۀ گیاه بستگی دارد.

این روش برای کلیه کودهای آلی، مواد اصالح کننده، 
کودهای فسفردار و انواع ریز مغذی ها قابل استفاده است.

ب ـ مصرف از طریق سیستم آبیاری
 از آنجا که مواد غذایی معموالً به صورت محلول در آب 
توسط ریشۀ گیاه جذب می شوند، عناصر و مواد غذایي 
برای رسیدن به گیاه باید به صورت محلول درآیند تا گیاه 
بتواند آنها را جذب نماید. در این روش راندمان بسیار باال 
آبیاری  سیستم  از  که  صیفي کاری  و  سبزي  در  است. 
...( استفاده  بابلر و  بارانی، نواري  تحت فشار )قطره ای، 
می شود.  داده  آبیاری  از طریق سیستم  کود  می کنند، 
محدودیت این روش این است که فقط کودهای محلول 
در آب قابل مصرف هستند )مثل کودهای نیتروژن دار، 
کلرید پتاسیم، نیترات پتاسیم، کالت های ریز مغذی ها 
و کودهای کامل محلول در آب(، همچنین با توجه به 
تعداد دفعات آبیاری، دفعات کوددهی هم محدود نیست 
که این نیز باعث افزایش راندمان می شود و مناسب با 

نیاز گیاه است. 
پ ـ محلول پاشی 

گیاهان همان طور که از راه ریشه امالح و مواد غذایی 
را جذب می کنند، از راه برگ و سایر اندام های فعال مثل 
ساقه و اندام های میوه نیز قابلیت جذب دارند. با توجه به 
سهولت و سرعت جذب مواد غذایی از این راه، کوددهی 
به روش محلول به خصوص برای تأمین ریزمغذی ها که 
بسیار مناسبی  نیاز هستند، روش  مقادیر کم مورد  به 
است؛ خصوصاً برای گیاهاني که ریشه های بسیار عمیق 
دارند و رساندن مقادیر کم مواد ریزمغذی از راه خاک 
با راندمان خیلی پایینی همراه خواهد بود، البته در این 
برگ ها   روی  شده  پاشیده  غذایی  عناصر  غلظت  روش 

نقش بسیار مهمی در نتیجۀ کار و جذب مواد دارد.
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استفاده از کودهای آلی که به صورت های مختلف بسته بندی و فله ای در کشت سبزي و صیفي استفاده می شود 
امروزه از اهمیت زیادی برخوردار شده است. از طرف دیگر منابع مختلف برای تولید این قبیل کودها یا به عبارت 
 دیگر تقویت کننده های خاک مورد استفاده قرار می گیرد که در کیفیت و در نهایت در نحوه مصرف آنها تأثیر دارد.
تصمیم گیری در مورد اینکه کدام یک از مواد اصالح کننده و تقویت کننده را برای خاک مزرعه خود، انتخاب کنیم 
اغلب به صورت یک مشکل مطرح می شود. مخصوصاً وقتی با انواع و اقسام و مارک های متنوع این مواد آلی تولیدی 
روبه رو می شویم. در اینجا الزم است که منظور خود را نیز از کود آلی یا اصالح کننده آلی یا طبیعی بیان کنیم. 
منظور ما این است که این کود، از تعامل بین موجودات زنده )میکرو ارگانیسم ها و ...( به وجود آمده باشد مثل کودی 
که از گاو یا کرم خاکی یا بقایاي گیاهان  به وجود مي آید. از پاییز تا زمستان که هنگام خواب گیاهان است، فرصت 
خوبی است که مواد را در30 سانتی متری خاک مخلوط نموده تا در این زمان به موادی مورد استفاده گیاه تبدیل 
شوند. در خاک های شنی این مواد اصالح کننده، ذرات خاک را به هم می چسبانند و ظرفیت نگهداری آب خاک را 
افزایش می دهند و از دیگر سو در خاک های رسی یا سنگین هم می توانند به افزایش نفوذپذیری خاک، منجر شوند. 

شما می توانید یک الیه 2/5 سانتی متری هم روی خاک از این کودها قرار دهید.
كودها 

کودی که تازه نباشد و به مدت کافی از زمان تولید آن توسط حیوانات گذشته باشد، کودی مناسب برای سبزیجات، 
گیاهان یکساله و چند ساله می باشد.

فسفر  درصد   4 نیتروژن،  درصد   3 تا  به طوری که  است،  عالی  و  غنی  کود  هم  مرغ  از  آمده  به دست  کود 
برخی  »سوزانیدن«  اصطالح  به  موجب  کود  این  دارد.  شدیدی  بوی  که  هرچند  دارد،  پتاسیم  درصد  و     3 
استفاده  هستند،  سطحی  ریشه  دارای  که  گیاهانی  یا  حساس  گیاهان  در  نباید  بنابراین  می شود.  گیاهان 
دارد. درپی  را  یکساله  گیاهان  و  سبزیجات  سریع  رشد  شود  استفاده  مناسب  به طور  کود  این  اگر   شود. 
البته  و  گیاهان  هرس  باقیمانده  و  درختان  برگ  شده،  چیده  چمن های  از  اغلب  که  شهری  کمپوست های 
افزایش  را  خاک  نگهداری  ظرفیت  و  شده  خاک  اصالح  و  بهبود  باعث  مي آید  به وجود  شهری  زباله های 
مواد  این  بود.  خواهد  متفاوت  مواد  این  غذایی  ارزش  می کند.  آزاد  تدریج  به  را  غذایی  مواد  و  می دهد 
مي باشند.  پتاسیم  درصد   0/60 تا   0/44 و  فسفر  درصد   0/22 تا   0/15 نیتروژن،  تا1/5درصد   1/3  داراي 
کمپوست قارچی، که در مزارع پرورش قارچ تولید می شود، از نظر میزان نیتروژن و فسفر کم، ولی از نظر میزان 

مواد آلی خاک
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پتاسیم غني است. پیت و خزه اسفاگنوم، برای نگهداری و رطوبت خاک و حل کردن مشکل خاک هایی که دانسیته 
باال دارند )خاک سنگین( مناسب هستند. پیت، اسیدیته خاک را افزایش می دهد.     

کود ورمی کمپوست را به صورت های مخلوط با خاک سطحی و با کل خاک و یا هنگام عملیات داشت  به صورت 
چاله ای در اطراف بوته )چالکود( مصرف مي کنند. کود ورمي کمپوست را برای انواع سبزی ها )کلم،کاهو،گوجه فرنگی، 
خیار، پیازچه،کرفس و ...( به مقدار حدود 10تا20 تن در هکتار برابر 1تا 2 کیلوگرم در مترمربع، هرسال در سطح 
خاک گسترده و سپس با شخم آن را زیر خاک مي کنند. به طور متوسط با مصرف 10 تن کود دامی در یک هکتار 
به ترتیب مقدار 50 و 25 و50 کیلوگرم نیتروژن، فسفر و پتاسیم به خاک اضافه می شود. از آنجا که کود دامی به 
تدریج و در طی 3 الی 4 سال در اختیار گیاه قرار می گیرد، هر چند سال یکبار مقدار 30 تا 40 تن کود دامی در 

هکتار جهت تقویت مورد استفاده قرار می گیرد.
مصرف كود ازته در خاک های شنی: هرچه بافت خاک سبک تر باشد باید به جای کودهای ازته از اوره با پوشش 
گوگردی و یا سایر کودهای کند رهاشونده استفاده و یا تعداد دفعات تقسیط آنها افزایش یابد. نیترات کلسیم و 
نیترات پتاسیم درصد ازت کمی داشته وکمتر به عنوان منبع کود ازت در خاک مصرف می شوند. این کودها غالباً در 

محلول های غذایی به عنوان منابع کلسیم یا پتاسیم مورد استفاده قرار می گیرند.

تفاوت خاک ورزي با شخم چیست؟
خاک ورزی، عملیات مکانیکی است که به منظور آماده سازی زمین برای کاشت گیاهان انجام می گیرد. زیرا  خاک 
کشاورزی در اثر گذشت زمان سفت می شود بنابراین برای کاشت  باید آن را نرم و هموار نمود، طوری که بستر 
مناسبي براي کاشت بذر گردد. به عبارت دیگر عملیات قبل از کاشت را خاک ورزی می نامند. وقتي خاک سفت 
مي شود، درخاک لوله هاي عمیق باریکي )لوله هاي موئینه(  به وجود می آید که رطوبت از این مسیر به سطح خاک 
آمده و تبخیر می شود. برای جلوگیری از این کار باید چند سانتی متر از سطح خاک بریده و خرد شود تا راه ها قطع 
شوند. حفظ رطوبت خاک از اهمیت به سزایی برخوردار است. در حقیقت، در مرحله خاک ورزی با به هم زدن خاک 
و نرم کردن آن محیط مناسبی برای استقرار و سبز شدن بذر، رشد و گسترش ریشه، فراهم می گردد. در ضمن اگر 
عملیات خاک ورزی به طور صحیح و در زمان مناسب انجام گیرد، ساختمان خاک بهبود یافته، رطوبت خاک حفظ 
و نگهداری می شود. همچنین، تهویه خاک به خوبی انجام شده، نفوذپذیری خاک افزایش، علف های هرز، آفات و 

بیماری های گیاهی کاهش خواهد یافت.
عملیات خاک ورزي با ابزارهاي متفاوت موجب کندن خاک، برگرداندن آن و یا مخلوط کردن بخشي از آن در طي 

یک یا چند مرحله مي شود.

برداشت خود را از تصاویر زیر بگویید.

خاك ورزي اولیه
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در خاک ورزی اولیه خاک را به قطعات نسبتاً درشت تقسیم کرده و سپس آن را خرد و به طور کامل یا جزئي 
زیر و روکرده که به این عملیات شخم زني مي گویند. عملیات شخم زني بایستي در شرایط مناسب از نظر رطوبت 
) ظرفیت مزرعه ( یا گاو رو بودن خاک و شرایط آب و هوایي مناسب در زمان شخم ، باتوجه به نوع گیاه و عمق کاشت 

انجام شود.

گاو رو بودن خاك 

معموالً کشاورزان زماني را که خاک مزرعه به پاي دام ها و ادوات نچسبد، بهترین زمان شخم  مي دانند و این حالت 
را در اصطالح گاورو بودن خاک مي گویند. در حالتي که خاک گاورو باشد عملیات شخم با بیل یا وسایل ماشینی به 

سهولت و با صرف کمترین انرژي ممکن مي گردد.

البته رشد و نمو گیاه تابع فراهم بودن شرایط مناسب محیطی است. ارتباط تنگاتنگی که بین رشد گیاه و محیط 
وجود دارد باعث می شود که رشد گیاهان از ناحیه ای به ناحیه ای دیگر متفاوت باشد. اهمیت این موضوع به حدی 
است که می توان گفت عوامل محیطی، تعیین کننده موفقیت یا شکست تولید یک محصول می باشند. یکي از عوامل 

محیطی مؤثر بر رشد، خاک مي باشد.

خاک
وظیفه خاک تأمین هوا )برای تنفس 
ریشه( و مواد غذایی مورد نیاز گیاه، ذخیره 
رطوبت و حمایت مکانیکی )نگهداري و 

ایستادگي( گیاه درخاک است.

O مواد ارگانیک )آلی(
A خاک سطح االرضی

B خاک تحت االرضی

C مواد مادری

48°

30°

10°

2°
0°

الیه های مختلف خاک در مقطع عمودی
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الیه فوقانی خاک  بیشتر در معرض فرسایش آبی و خاکی قرار می گیرد، ریشه گیاهان و موجودات زنده خاک در 
این قشر فعالیت می کنند و عمق کار اکثر ادوات کشاورزی به این الیه محدود می شود. این قشر از خاک را اصطالحاً 

خاک سطح االرض می گویند. 
الیه های عمیق تر خاک به علت کمی مواد آلی، رنگ روشن تری دارند و محل انباشت موادی هستند که از خاک 

زراعی شسته می شوند. این قشر از خاک، اصطالحاً خاک تحت االرض نامیده می شود.
مواد معدنی، مواد آلی، آب، موجودات زنده و هوا، مهم ترین اجزای تشکیل دهندۀ خاک هستند. این اجزا به طور 
تنگاتنگی با یکدیگر ارتباط دارند. به طور کلی 50 درصد حجم خاک را منافذ یا خلل و فرج تشکیل می دهند و 50 
درصد دیگر به وسیله مواد جامد )مخلوطی از مواد معدنی و آلی( اشغال مي شود. بدیهی است نسبت حجمی اجزای 

خاک در الیه های سطح االرض و تحت االرض متفاوت است.

مواد معدنی خاک
اجزای معدنی خاک از ذراتی با قطری کمتر از mm 2 )میلی متر( تشکیل شده اند که آنها را براساس اندازه به 3 

بخش رس )Clay(، سیلت )Silt( و شن)Sand( تقسیم بندی می نمایند.
ذراتی از خاک که ابعاد آنها کمتر از 0/002 میلی متر است، رس نامیده می شوند.

ذراتی از خاک که قطر آنها بین 0/002 تا 0/02 میلی متر باشد، سیلت نامیده می شوند. 
ذراتی از خاک را شن می گویند که ابعاد آن بین 0/02 تا 2 میلی متر باشد. 

نمایش اجزای تشکیل دهنده خاک )لوم(

25%

25%

5%

45%

74%

2%

6%

آِب خاک  

مواد آلی  

مواد معدنی  

هوای خاک  

18%
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نگهداری آب درخاك

شخم زدن

در خاک دو نوع منفذ وجود دارد. منافذ درشت که هوا در آنها جای دارد و منافذ ریز که محل نگهداری آب در 
خاک است. آب و خاک همراه با مواد محلول در آن، »محلول خاک« را تشکیل می دهد. مولکول های آب در داخل 
خاک با نیرویی نگه داشته می شوند. مقدار آبی که پس از اشباع شدن زمین از آب در اثر نیروی جاذبه از الیه خاک 
زراعی خارج می شود، آب ثقلی نام دارد، پس از آن مقداری آب در لوله های موئین خاک به صورت جذب شده توسط 

ذرات خاک باقی می ماند که در این حالت می گویند خاک در حد ظرفیت مزرعه قرار دارد.

شخم دستی یا شخم با بیل: این شخم بیشتر در قطعات کوچک مورد استفاده قرار می گیرد. کیفیت شخم با بیل 
بسیار خوب بوده و هدف از شخم را به خوبی تأمین می کند ولی کند بودن کار و گران بودن مزد کارگر مانع می شود 
که در زمین هاي بزرگ مورد استفاده قرار گیرد. اگر شخم دستی به دقت انجام گیرد یکی از مفیدترین شخم ها 

خواهد بود.

معموالً عملیات شخم به دو صورت انجام مي گیرد: 
1ـ دستي )بیل ـ  بیلچه ـ چهار شاخ و...(

ّ

2ـ  مکانیزه )تراكتور، گاو آهن و ...(
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شخم به صورت مکانیزه:
در این روش از گاو آهن و تراکتور استفاده مي شود. نوع گاو آهن باید متناسب با خاک، وسعت مزرعه و توان تراکتور 
موجود انتخاب گردد. برای سبزي و صیفي کاري در سطح کوچک از گاوآهن های برگردان دار و یا سه خیش سوار ولی 
برای سبزي و صیفي کاري درسطح متوسط یا بزرگ از گاوآهن های نیمه سوار و دنباله بند توصیه می شود. در هر 

صورت گاوآهن دو طرفه بهتر از یک طرفه است.  
مشخصات یک شخم خوب با گاوآهن برگردان دار:

1ـ الیه هاي خاک به طور یکنواخت زیر و رو شده باشد.                                                
2ـ عمق شخم در تمام نقاط زمین یکسان باشد. 

3ـ عملیات تکمیلي مانند دیسک زدن و ...  به راحتي انجام گیرد.            
4ـ زیاد کلوخه اي نشده باشد.                                                

شخم اراضی می بایست به نحوی انجام شود که هیچ قطعه شخم نخورده اي در زمین باقی نماند، تراکم و فشردگي 
خاک به حداقل برسد، تسطیح زمین به هم نخورد و در وقت صرفه جویی شود.

عمق شخم

شخم متوسطشخم خیلی عمیق شخم سطحیعمیق

ّ

نظر  از  می کند  رو  و  زیر  آهن  گاو  که  خاکی  عمق 
زراعتی بسیار مهم است و به جنس زمین، عمق خاک 

زراعی و نیاز محصول و ... بستگی دارد. 
عمق شخم را می توان به چهار گروه تقسیم کرد:

1ـ سطحی )10 تا 15 سانتی متر(. 
2ـ متوسط )15 تا 25 سانتی متر(
3ـ عمیق )25 تا 30 سانتی متر(

4ـ خیلی عمیق )بیشتر از 30 سانتی متر(
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گاو آهن یک خیش برگردان دار زیر شکن ) ساب سویلر( گاوآهن دو خیش برگردان دار 

خاك ورزی ثانویه

عملیاتی که مربوط به نرم کردن خاک یعنی خرد کردن کلوخه ها و ریزکردن ذرات درشت خاک می باشند ، تا بذر 
به خوبی به ذرات آن چسبیده و بتواند از رطوبت آن استفاده کند تا جوانه بزند و ریشه های زیادی در اعماق خاک 
بدواند و در نتیجه حداکثر استفاده را از مواد غذایی اعماق خاک بنماید را عملیات خاک ورزی ثانویه می نامند و شامل 

عملیات تسطیح، دیسک زدن، ماله کشیدن و غیره جهت آماده کردن زمین  براي کشت  می باشد.
همچنین ممکن است برخي از بذرها تماس کاملي با خاک نداشته باشند و جذب آب و مواد غذایي توسط بذر 
انجام نشود. در این صورت مي توان به کمک ماشین هایی ،کلوخ های حاصل از شخم را خرد نموده و سطح خاک را 
نیز کاماًل هموار کرد. این ماشین ها نسبت به ماشین های خاک ورزی اولیه سبک تر بوده و عمق کار کمتری نیز دارند. 
رایج ترین ماشین هاي خاک ورزي که  در کشت سبزي و صیفي براي خاک ورزي ثانویه به کار مي روند، عبارت اند از:

الف ـ دیسک  ب ـ رتیواتور  ج ـ شیارکش 
دیسک

دیسک بهترین وسیله برای تسطیح زمین شخم خورده براي خرد و نرم کردن کلوخه ها می باشد. دیسک از تعدادی 
صفحات بشقابی به قطر حدود 45 تا60 سانتی متر تشکیل شده که در فواصل معین روی محوری نصب شده و همگی 
حول محور مرکزی می چرخند. در بعضی انواع دیسک ها لبه بشقاب ها دارای کنگره می باشد. تعداد بشقاب روی هر 
محور بین 3 تا 13 عدد و برحسب انواع دیسک متغیر می باشد. عمق عمل دیسک ها بین 10 تا 15سانتی متر است. 

دیسک ها به دو نوع معمولی )یک و یا دو محوری( و دیسک قیچی )آفست( تقسیم بندی می شوند.
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رتیواتور
رتیواتور )Rotary Cultivatior( دستگاهی است شامل تعدادی تیغه که معموالً به شکل L روی یک محور 
نصب شده اند. محور رتیواتور توسط شافت نیرو دهنده عقب تراکتور )شافت P.T.O( و با سرعت دورانی زیادی 
می چرخد. تیغه ها به خاک برخورد کرده و کلوخه ها را به طور سطحی و معموالً به عمق 8 تا 15 سانتی متر خرد 
می کنند. عرض کار انواع رتیواتور معموالً بین 0/9 تا 3 متر می باشد. از این وسیله برای نرم کردن خاک در کشت 
گیاهاني که بذر بسیار ریزی دارند و تماس کامل ذرات خاک با بذر بسیار مهم است، استفاده می شود. مورد دیگر 
استفاده از رتیواتور خرد کردن بقایای گیاهی و اختالط آنها با خاک سطحی و از بین بردن علف های هرز کوچک و 
بزرگ است. الزم است توجه گردد که رتیواتور خاک را به شدت پودر می سازد و در معرض فرسایش قرار می دهد. 
به همین جهت رتیواتور را نمی بایستی جایگزین وسایل دیگر کرد و بهتر است فقط در موارد بسیار ضروری از آن 

استفاده نمود.

شیاركش 
شیارکش پس از آماده سازی زمین، به منظور بسترسازی نهایی مورد استفاده قرار می گیرد. شیارکش در حقیقت 
برای ایجاد شیارهای الزم در آبیاری نشتی مورد استفاده قرار می گیرد. در کاشت گیاهان ردیفی به لحاظ ضرورت 

ایجاد شیارهای آبیاری هم زمان با عمل کاشت، شیارکش ها به ماشین کاشت ضمیمه می شوند. 
شیارکش ها به شکل دوبشقابی نیز ساخته می شوند به طوری که در آنها از یک یا چند بشقاب مایل که نسبت به 
هم معکوس هستند استفاده می شود، در زمین هایي که دارای بقایای گیاهی، سنگ یا ریشه مي باشند بهتر است 
ازاین نوع شیارکش ها استفاده کرد. شیارهای حاصل از نوع بشقابی دارای دیواره داخلی سست بوده و رطوبت را 
سریع تر جذب و جریان آب را کندتر می کند، بنابراین در زمین های شیب دار که طول کمي دارند از شیارکش بشقابي 

استفاده مي شود. 
شیارهای حاصل از نوع برگردان دار آب را با سرعت بیشتری عبور می دهد و به همین دلیل برای زمین های کم 
شیب و دارای طول زیاد مناسب مي باشند. روش کار در مزرعه با فاروئرها با توجه به شیب زمین و نوع خاک و 
استفاده از عالمت گذار امکان پذیر است و اکثراً سوار شونده هستند در نتیجه ترازهای طولی و عرضی و عمق کار 

آنها همانند دیگر ادوات سوار شونده قابل تنظیم خواهد بود. فاصله بین شاخه فاروئرها نیز قابل تنظیم می باشد.

                                                                                                         رتیواتور خود کشش                        رتیواتور پشت تراکتوری  

 شیار كش  شیار كش تک بیلچه  نهر كن دو بیلچه ای
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نهركن ها
از این دستگاه برای ایجاد نهرهای اصلی و فرعی الزم برای آبیاری سبزي و صیفي کاری استفاده می شود. در انواعی 
از نهرکن ها فاصله عرضی بین دو صفحه برگردان دار قابل تنظیم بوده و می توان عرض نهر را برحسب مورد نیاز یا 

سبکی و سنگینی خاک تغییر داد.
نهرکن ها در انواع کوچک و بزرگ و به صورت سوار و نیمه سوار ساخته می شوند و تنظیمات و تراز عرضی و طولی 
همانند ادوات سوار و نیمه سوار انجام می شود . در نوع نیمه سوار عمق کار با تغییر وضعیت اتصال عمودی چرخ ها 

یا از طریق جک هیدرولیک قابل تنظیم است. 
کار در مزرعه با این دستگاه نیاز به الگوی خاصی ندارد و فاکتورهایي چون میزان آب، نوع خاک و نوع کشت در 

جهت انجام کار مؤثر خواهد بود.

همان طور که پیش تر صحبت کردیم خاک ورزی، عملیات مکانیکی است که به منظور آماده سازی زمین برای 
کاشت سبزي و صیفي انجام می گیرد. 

حال خاک ورزی ثانویه، به معنی انجام عملیات تکمیلی بر روی خاک است. این نوع خاک ورزی به دنبال خاک ورزی 
اولیه انجام مي گیرد.

اهداف خاک ورزي ثانویه 
1ـ نرم کردن بیشتر خاک و اصالح بستر بذر

2ـ تسطیح و فشردن خاک سطحی
3ـ کنترل علف های هرز 

4ـ مخلوط کردن کودهای پایه با خاک و شکل دادن سطح زمین
ابزار و ادوات خاک ورزی ثانویه در انواع و شکل های مختلف عرضه شده اند و با استفاده از هریک از آنها، به تنهایی 

یا همراه نوع دیگر، می توان بستر نهایی بذر را تهیه کرد. آنچه الزم است اینجا تأکید شود، این است که:
1ـ از نرم کردن بیش از حد خاک جداً پرهیز کنید زیرا خاک نرم به شدت به فرسایش حساس شده و در روش 

آبیاری غرقابی شدیداً سله می بندد.
2ـ عملیات خاک ورزی ثانویه را باید زمانی انجام داد که به محض اتمام آن، اقدام به کاشت نمود تا خطر فرسایش 

به حداقل برسد.

فّعالیت
 هنرجویان به کمک هنرآموز خود با تراکتور و نهرکن در زمین جوی سازی کنند. عملی

                   
                        نهرکن معمولی                             نهر کن بزرگ                    نهرکن خاک بردار )الیروب (
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3ـ از عملیات خاک ورزی در زمان وزش باد یا احتمال بارش شدید، جداً بپرهیزید.
4ـ خاک ورزی ثانویه یک اقدام ضروری یا الزامی برای کاشت تمام گیاهان نمی باشد. لذا می توان در بسیاری 
از مواقع از بخشی از این عملیات صرف نظر کرد. مثاًل وقتی آبیاری تحت فشار است، تسطیح دقیق زمین چندان 

ضرورتی ندارد. 
5ـ سعی کنید در خاک ورزی ثانویه از ماشین های ترکیبی یا مرکب استفاده نمایید. برای مثال با اتصال یک الوار 
یا ناودانی به وسیله زنجیر به دنباله دیسک می توان عملیات نرم کردن را با تسطیح نسبی انجام داده و از تردد بیشتر 
ماشین ها جلوگیری کرد. یا اینکه کود را با ماشین بذرکار بکارید تا نیازی به کودپاشی و سپس دیسک زدن برای 

دفن کود نباشد.

قطعه بندی مزرعه سبزی       و       صیفی

به چه شکل مي توان چند رقم سبزي و صیفي را کشت نمود؟             
طول دوره رشد یک سبزي و صیفي چه تأثیري در زمان کشت آن دارد؟   

تقسیم بندی زمین زراعی به قطعات کوچک تر، برای سهولت انجام عملیات و دسترسی به تمام سطح مزرعه را 
قطعه  بندی گویند. شکل و ابعاد قطعات زمین سبزی کاری ممکن است متفاوت باشد. در تعیین ابعاد و شکل قطعات 

کشت مزرعۀ سبزی عواملی دخالت دارند که بایستی برای رسیدن به اهداف مورد نظر آنها را مد نظر قرار داد.
سبزي و صیفي ها داراي تنوع زیادي هستند و شیوه کشت آنها نیز متنوع مي باشد. الزم است باتوجه به نوع سبزي 
و صیفي های مورد کاشت سبزي و صیفي به قسمت ها و شکل هاي مختلف  قطعه بندي شوند تا بستر مناسب فراهم 
گردد. بنابراین قطعه بندي مزرعه بستگی به شیب زمین و نوع سبزي و صیفي و سیستم آبیاري و عمق کاشت، در 
زمین اصلی دارد. بذر انواع سبزی ها برای جوانه زنی به عمق کاشت حساسیت دارند. که بسته به نوع و رقم سبزی 

متفاوت است. 
عوامل مؤثر بر عملیات قطعه بندی زمین را کاًل می توان به چهار گروه تقسیم نمود که عبارت اند از: 

1ـ زمین 2ـ روش آبیاری 3ـ درجۀ مکانیزاسیون 4ـ دسترسی ها
زمین: یکی از عوامل مؤثر بر اندازه و شکل قطعات سبزی کاری، شکل زمین و وسعت آن است. بدیهی است 
قطعات باید طوری طراحی شوند که در نهایت مجموع جوي و پشته  در زمین سبزی کاری جای گرفته و با شکل 

کل زمین متناسب باشند.
اندازه یا وسعت مزرعه در انتخاب اندازۀ قطعه نقش تعیین کننده ای دارد. در سبزی کاری و   صیفي کاري خیلی 
کوچک تمام مزرعه می تواند یک قطعه باشد و یا حتی می توان در داخل یک یا چند جعبۀ چوبی عملیات کاشت 

انجام شود. 
اما در سبزي و صیفي کاری بزرگ رسم بر این است که مزرعه را به خاطر سهولت در تقسیم بندي بذر، پخش 

آسان تر کود، استفاده از ابزار و ادوات به قطعاتی یک اندازه و یک شکل قسمت بندی  کنند. 
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با این کار انتقال یکسان آب به هر قطعه آسان تر صورت  می گیرد. شیب زمین عامل دیگری است که بر شکل و 
اندازۀ قطعات تأثیر می گذارد. وقتی زمین مسطح است تا آنجا که مقدار جریان آب و نوع خاک اجازه دهد، می توان 

قطعات را بزرگ تر ساخت. 
زمین های شیب دار، که البته شیب بسیار تندی نداشته باشند، برای سبزی کاری مناسب هستند. شیب زیاد باعث 
کوچک شدن ابعاد قطعات می شود؛ زیرا اختالف ارتفاع دو طرف کناری و یا ابتدا و انتهای قطعه نباید از حد معینی 

بیشتر باشد؛ بنابراین هرچه شیب کمتر باشد ابعاد قطعه را بزرگ تر می گیرند. 
ابتدا باید با تبعیت از خطوط تراز نسبت به ایجاد تراس یا سکوهای مسطح در دور دامنه یا تپه اقدام نمود؛ طوری 
که هر یک از سطوح یا پله های مزبور شیب کم و مناسبی را داشته و از انتقال سریع آب به انتهای شیب که باعث 

عدم نفوذ کافی آب در زمین و نیز شسته شدن خاک می شود، جلوگیری گردد.
میزان شیب را در قطعات زمین حدود 2 تا 3 درهزار و حداکثر 5 درهزار در نظر می گیرند تا آب به طور یکنواخت 

از ابتدا تا انتهای قطعات توزیع گردد.

ناهموار  زمین  از طرح ها  بعضی  در 
را صاف می کنند و به شکل یک دشت 
وسیع و مسطح در می آورند تا در آن 

قطعاتی مستطیل شکل بسازند.
به طور کلی شکل قطعه تابع شیب 
زمین است. وقتی زمین هموار است 
را  قطعات  دارد،  یکنواختی  شیب  یا 
اگر  مستطیل شکل ساخت.  می توان 
آنها مستطیل شکل باشند کار ایجاد 
مزرعه  اطراف  و جادۀ  زهکش  کانال، 
برای تردد ماشین ها در مزرعه آسان تر 

صورت می گیرد.
یعنی  هزار،  در  زمین 3  اگر شیب 
حداکثر قابل قبول برای روش آبیاری 
کرتی و برای کشت های بزرگ باشد، 
قطعات  دارد.  ترجیح  مستطیلی  فرم 
مستطیل شکل معموالً طویل و باریک 
هستند و عرض آنها در امتداد کانال 
کانال های  تعداد  این کار  با  دارد.  قرار 
نتیجه  در  و  می یابد  کاهش  مزرعه 
هزینه های دستمزد کارگر و نگهداری 
راهیابی  طرفی  از  می شود،  کم  نیز 
ساده تر  نیز  مزرعه  به  نقلیه  وسایل 
کشت ها  بعضی  در  می گیرد.  صورت 
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امکان آبیاری کرتی از دو طرف کانال نیز وجود دارد که با این کار از تعداد کانال ها کاسته می شود. 
از جمله ویژگی های دیگر زمین، نوع خاک است. در زمین های سبک یا شنی ظرفیت نگهداری آب کمتر بوده و 
حرکت آب در سطح کندتر انجام می گیرد. این بدان معنا است که بایستی قطعات کوچک باشند تا آب سریعاً توزیع 
شود، حتی زمانی که مقدار جریان  آب زیاد است، در مقابل در خاک های رسی ظرفیت نگهداری آب بیشتر بوده؛ 
ولی حرکت آب در سطح سریع تر صورت می گیرد. وقتی خاک رسی باشد آب به کندی در آن نفوذ می کند و توزیع 
آب روی سطح خاک زمان بیشتری الزم دارد؛ پس قطعات می توانند بزرگ باشند. برای ایجاد عمق نفوذ بیشتر نیز 
می توان اندازۀ  قطعه را افزایش داد. به  منظور افزایش عمق نفوذ آب الزم است زمان تماس طوالنی باشد، اگر اندازۀ 

قطعه زیاد باشد زمان بیشتری برای توزیع آب روی سطح خاک الزم است و عمق نفوذ بیشتر خواهد شد.
شوری خاک نیز در این مورد حائز اهمیت است. اصوالً در خاک های شور و با نفوذپذیری خیلی زیاد باید قطعات 

کوچک تر باشند.
2ـ آب و آبیاری: مقدار آب موجود برای آبیاری در تعیین مشخصات قطعات کشت مؤثر می باشد. هرچه مقدار 
آب ورودی به قطعه یعنی حجم جریان آبی که در واحد زمان از یک مقطع عبور می کند بیشتر باشد، ابعاد قطعه را 
می توان بزرگ تر گرفت. اگر در منطقه سیالب های زیاد و منظم وجود داشته باشد، می توان قطعات بزرگ مرزبندی 

شده ای را ایجاد نمود. 
روش آبیاری عامل دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد. به عنوان مثال در روش های آبیاری قطره ای و بارانی 
می توان ابعاد قطعات را بیشتر گرفت؛ زیرا که ناهموار و شیب دار بودن زمین تأثیر چندانی بر میزان مصرف آب ندارد 
و فقط یک تنظیم کلی شیب زمین کافی است؛ اما در آبیاری کرتی و نشتی یا جوی و پشته ای چنانچه شیب زمین 
هم زیاد باشد، این کار امکان پذیر نخواهد بود؛ زیرا نفوذ آب در تمام سطح قطعه به طور یکنواخت صورت نمی گیرد 

و موجب اتالف آب می گردد. در روش کشت دیم طبیعتاً این مشکل چندان حائز اهمیت نخواهد بود. 
به عنوان یک قاعدۀ کلی می توان گفت: مدت زمانی که الزم است آب از ابتدا تا انتهای زمین برسد، نباید بیشتر از 
یک چهارم زمان کل آبیاری باشد. بنابراین درصورت بیشتر بودن این زمان، باید طول قطعه را کمتر در نظر گرفت.

3ـ درجۀ مکانیزاسیون: در بسیاری از کشورها سبزي و   صیفي  کاری در سطح کوچک  انجام مي گیرد )اغلب 
بین یک تا دو هکتار یا کمتر(. در این سبزي و صیفي کاري غالباً در یک زمان انواع محصوالت کاشته می شود و تمام 
مراحل شخم، کاشت و برداشت محصول با دست انجام می شود. برای این نوع زراعت اغلب از قطعات کوچک استفاده 
می کنند. قطعات کوچک به سادگی با دست هموار می شوند. در این موارد کشاورز پس از قسمت بندی مزرعه کوچک، 

خود، در آن زراعت می کند و برای آبیاری آن تنها به مقدار کمی آب نیاز دارد. 
در مزراع بزرگ که درجۀ مکانیزاسیون باالست؛ یعنی در آن اکثر عملیات کشاورزی با ماشین انجام می گیرد، 
کانال ها و پشته های خاکی اطراف قطعات مانع حرکت ماشین ها هستند. در این موارد الزم است قطعات آن قدر 
بزرگ باشند که ماشین بتواند به سادگی دور بزند و طول قطعات نیز بایستی به حدی باشد که دفعات دورزدن ماشین 
زیاد نشود. عرض قطعه نیز بایستی چند برابر این مقدار باشد. عرض قطعات باید مضرب صحیحی از تیغۀ جلوی 

ماشین های برداشت باشد تا در امر برداشت محصول مشکلی ایجاد نشود.
اندازۀ ماشین نیز از عوامل تأثیرگذار در تعیین اندازۀ قطعات می باشد. در صورت استفاده از ماشین های بزرگ باید 

برای سهولت حرکت ماشین مساحت قطعات نیز زیادتر باشد. 
گاهی اندازۀ قطعه تابع نوع محصول است. برای مثال از یک قطعۀ کوچک می توان برای آبیاری تک درختان یک 

باغ یا یک قطعه زمین کوچک مخصوص سبزی کاری استفاده کرد. 
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4ـ دسترسی ها: قطعه بندی زمین باید طوری انجام گیرد که بسته به وسعت مزرعه دسترسی آسان به تأسیسات 
مزرعه  داخل  قطعات  نیز  و  مزرعه  از  بیرون  با  ارتباطی  جادۀ  نظیر  موجود  داخلی  و  بیرونی  مختلف  امکانات  و 
به یکدیگر، تأسیسات آبیاری، شاسی، انبار، استخر ذخیرۀ آب، گلخانه، هانگار ماشین های کشاورزی، موتورخانه، 
دفترکار، ساختمان های سایر بخش ها و غیره مقدور باشد. باید رفت و آمد وسائط نقلیه و ماشین های کشاورزی مورد 

نیاز در مزرعه به راحتی امکان پذیر گردد.    
محصوالت سبزی و جالیزی از قبیل تره، شبت یا شوید، شنبلیله، تربچه، ریحان، جعفری، گشنیز، لوبیا سبز، خیار، 
خربزه، کدو، هندوانه، طالبی و غیره را مستقیماً در محل اصلی می کارند. )البته بعضي از این محصوالت را مي توان 

به صورت گلداني پیش رس نمود (.
خزانه ممکن است در شاسی، گلخانه یا در سطح زمین ایجاد گردد و در صورتی که در سطح زمین باشد باید از 
کف زمین حدود 20 سانتی متر باالتر گرفته شود. عرض خزانه معموالً 1 تا 1/5 متر بوده و طول آن بسته به وسعت 

سبزی کاری یا صیفي کاري در نظر گرفته می شود.

چنانچه عالقه به نشا زود رس وجود داشته  باشد می توان نشاها را در شاسی یا گلخانه ها به عمل آورد. بعضی از 
سبزی کاران یا صیفي کاران در زیر نایلون ها خزانه ها را ایجاد مي کنند که این کار نیز مناسب و با صرفه است.

روش سوم، بیشتر در مساحت هاي زیاد و اغلب به طور مکانیزه صورت می گیرد.
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ّ

 كرت بندی مکانیزه

به وسیله تراکتور و مرزکش پي نورد که به اتصال سه نقطه تراکتور وصل گردیده بر روي نقاط تعیین شده 
مرزکشي نمایید.
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با انجام صحیح و به موقع آماده سازي زمین، سطح خاک فاقد بقایای گیاهی است. )وجود بقایای گیاهی غیر 
پوسیده هم در زمان کاشت و در کیفیت رشد و نیز در زمان  برداشت مسئله ساز است(. وجود الیه سخت در منطقه 
ای که ریشه می تواند در آن نفوذ کند وجود ندارد . آب به راحتی به داخل خاک نفوذ مي کند تا در شرایط بارندگی 

زیاد و یا آبیاری ایجاد شرایط بی هوازی نکند.
 ذخایر رطوبتی خاک تا حد امکان قسمتی از نیاز آبی را برای جوانه زنی ، سبز کردن و رشد گیاه تأمین مي کند 
به عبارت دیگر، بذر باید به طور مستقیم روی سطح زمیني که مرطوب و محکم باشد قرار گیرد و با یک الیه خاک نرم 
که آن را از تبخیر حفظ کند پوشیده شود. تا حد امکان بستر بذر باید  نرم و یکنواخت باشد و تا زمان کاشت فاقد 
سله باشد. بهبود خصوصیات فیزیکی خاک از جمله افزایش ماده آلی خاک توصیه می گردد. بذر اولین عامل مهم در 
افزایـش استقرار بوته در مزرعه است. استفاده از بذرهای اصالح شده با کیفیت مطلوب از نظر جوانه زنی و استقرار 
باعث خواهد شد که تعداد گیاه  مورد نیاز در سطح مزرعه به وجود آید. از دیگر مسائل مهم در استـقرار مناسب بوته 
در مزرعه ، استفاده از نقشه کاشت مناسب است. نقشه کاشت مناسب و ایده آل، نقشه اي است که رفت   و   آمد کشاورز 
و تردد ماشین آالت و آبیاری در مرحله داشت ، از نقطه نظر فني در نظر گرفته شود ، همچنین باید همواره فاصله 
خطوط کاشت بیشتر از فاصله بوته بر روی خط در نظر گرفته شود. در صورت استفاده از روش آبیاری سطحی برای 
سبز شدن بذر، معموالً از دو نوبت آبیاری ) خاک آبی + پی آب ( استفاده می شود. با توجه به به هم خوردگی ساختمان 
خاک در هنگام آماده سازی زمین ، مقدار مصرف آب در خاک بسیار بیشتر از آبیاری بعدی است. مشکل مکانیزه 
کردن کشت سبزي و  صیفي ها همچنان حل نشده باقی مانده است و بعضی از عملیات به صورت دستی و سنتی یا 
به صورت نیمه مکانیزه انجام می شود. لیکن یکی از مشکالت اساسی در کشت سبزي و  صیفي ها برداشت آن است. 
دستگاه های مختلفی وجود دارد  که هر کدام به دالیل مختلف به منظور عملیات برداشت سازگار نبوده اند. از جمله 
اینکه این ادوات برای اراضی وسیع طراحی شده اند. قیمت تمام شده آنها باالست و تعدادی از آنها از کیفیت پایینی 
برخوردار است. تعدادی از کشاورزان از دستگاه های نیمه اتوماتیک برای برداشت استفاده می کنند که این به نوبۀ 

خود باعث باال رفتن مصرف انرژی و هزینه ها می شود.
افزایش عملکرد در واحد سطح جز با مدیریت صحیح امکان پذیر نخواهد شد. در سیستم های زراعی که روش 
آبیاری آن منجر به انباشت رطوبت زیاد در خاک می شود )مانند روش غرقابی( بیماری های ویروسی دارای ناقل قارچ 

خاکزی گسترش می یابند که یکی از مشکالت تولید است.


