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  ميبسم اهللا الرحمن الرح
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در مركز اطالعات و  49452 با شماره 22/2/1395خ يه در تارين نشريا

  .ده استي به ثبت رسي كشاورزيمدارك علم
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  .د شديآشنا خواه
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  مقدمه

 شخم يكنواخت در عمق ثابت براي مدت طوالني موجب ايجاد فشردگي انجام

بر شدت آن هاي زيرين گرديده و بارش باران و تجمع مواد نامطلوب آن هدر الي

ه در اغلب موارد موجب ي تحقيقات نشان داده است كه از بين بردن اين ال.ديافزايم

 30ش از ي خاك در عمق بين بردن فشردگي از بيبرا. گردد افزايش محصول مي

ك ي در يان متمادي ساليكه به واسطه شخم مداوم ط( ه شخميا الي متر و يسانت

  .ه شده استيرشكن توصيگاوآهن ز) عمق ثابت استفاده شده

 يرويمتر ني سانت45 تا عمق ي رسي خاك هايرشكني زيبه عنوان نمونه برا

افزودن . از استيوتن مورد نيلو نيك 17متر، تا 2/1 هر ساقه به عرض ي برايكشش

شتر ي برابر ب4 تا 3 ،يعمول ميهارشكنيسه با زيرشكن در مقاين زيبال در طرف

 درصد 30 ي ال20زان ي به مي كششيروي كه نيدر حال. كندين را خرد ميريخاك ز

زان به هم يرشكن مي زين در جلويشي پيهادر صورت نصب ساقه. ابدييش ميافزا

 ي كششيرويزان كل ني كم عمق ميهان ساقهيا. ابدييش مي خاك افزايخوردگ

ن با يبنابرا .)5(شوند يز ميدهند و غالباً موجب كاهش آن نيش نمياز را افزايموردن

 يكي مكانيها از روشيكي منطقه مغان، يتوجه به مطالعات انجام شده در راض

ا يرشكن ي منطقه، استفاده از زياه خاكي حل مسئله فشردگيشنهاد شده برايپ

وآهن استفاده مكرر از گا ( مرسومكشت با يق در اراضي عميورزحداقل خاك

دهد يمطالعات انجام شده نشان م.  سال ضرورت دارد4-5 بعد از هر )داربرگردان

 خاك از جمله كاهش جرم مخصوص يكيزيف باعث بهبود خواص يرشكنيز

 آب در خاك و به تبع آن يريش نفوذپذي و شاخص مخروط خاك، افزايظاهر

  .گردديش عملكرد محصوالت ميافزا
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  رشكنيساختمان ز

شكنند تا  يه را مي هستند كه خاك سفت و سخت اليهائ ني ماشاه رشكنيز

ن در عمق ين ماشيدن اي كشيبرا. ردي صورت گيان آب و هوا در خاك به آسانيجر

ك دسته يرشكن از يك زي. از استي نيادي به توان زي متري سانت40-50معمول 

 معموال در ها شود كه شاخه يل ميها و قاب تشك  و از دو قسمت شاخهي قووك يبار

 مانند ساقه، يهر شاخه از قطعات). 1 شكل( شوند يشكل ساخته م L  اي  Cدو فرم 

غه قابل يت. در ته آن نصب شده است غهيل شده است كه تيغه تشكيكفشك و ت

ز يها را ن  دستهي در جلوي دسته عموديشاني از آنها پي در برخيض است وليتعو

توان بال افزود تا اثر  يها م غهين تيبه ا. توان عوض كرد ي ميدگييپس از سا

  .ر گرددتشي آنها بيخردكنندگ

غه يرشكن با تيه از زيگردد در صورت وجود سخت اليشنهاد مير پيل زيبه دال

  ).2 و 1 (بالدار استفاده گردد

  شتر باشدين خاك بيري عمق موثر خرد شده در قسمت ز-الف

   در سطح خاكيجاد ناهمواري باال آمدن خاك و ا-ب

  شتر باشدي خاك بي سطح خردشدگ-ج

   بالدار كمتر استيغه هاي در تيژه مصرفي مقاومت و-د

  .ن را شخم زديك هكتار زمي توان ي مي در زمان كمتر-ه

  
  L و  C يرشكن با شاخه هايساختمان ز: 1شكل
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  م عمق كاريتنظ

) ت عمقيتثب(م عمق ي تنظيهاها، از چرخرشكنيم عمق كار زي تنظيبرا

 باشند كه در اطراف يم معموال دو عدد مي تنظيها ن چرخيا. گردديده ماستفا

اند كه بتوان با  شدهي طراحيا ها به گونهرشكن قرار دارند معموال چرخي زيشاس

 يمثال برا. م كردي آنها عمق مورد نظر را تنظيجاد شده روي ايها توجه به سوراخ

ر سطح چرخ ي سطح خاك تا زني فاصله بيستي بايمتري سانت40م در عمق يتنظ

 يكسان و در رويمات ي هر دو چرخ تنظيمتر باشد و براي سانت40م عمق يتنظ

 وجود يم عمق كار سه سوراخ متوالين در تنظيهمچن. رديگ يسطح صاف انجام م

شتر از ي عمق بيمثال برا.  شودي استفاده ميك جهت عمق وكار خاصيدارد كه هر 

ها قرار  ن سوراخين نقاط اتصال به تراكتور را در باالتريرمتر معموال باالت ي سانت45

  ).5( دهند يم

  

  يرشكنيات زي عملينحوه اجرا

ن يي در مزارع با توجه به آزمون تراكم خاك آن منطقه تعيرشكنيانجام ز

ن كه با نظر كارشناس متخصص يمتر باشد مگر ا ي سانت50ش از يد بيگردد و نبا يم

 موارد يرشكنيات زي عملي در اجرايبه طور كل.  گردد خاك اعماليدر امر فشردگ

  .رديل مدنظر قرار گيذ

 بالدار يها غهي خاك از تيرشكنيات زيتا حد امكان بهتر است در عمل •

 .استفاده گردد

 .رشكن تك شاخه در مزارع استفاده نگرددياز ز •

 50د يرشكن شده بايف زي تراكتور و ردين چرخ هايحداقل فاصله ب •

 .متر باشد يسانت

 .م گرددي با توجه به عمق كار تنظيها غهين تيفاصله ب •
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رد ي انجام گيرشكن در فصل تابستان و در مزارعيات زيبهتر است عمل •

  از آن گذسته يك فصل بارندگيكه قبل از كاشت محصول مورد نظر 

 .باشد

 خاك در جهت عمود بر يرشكنيات زي  عمليب دار، اجرايسطوح ش در •

 .ك باشدب خايش

ل در جهت عمود بر ي خاك، با حفر پروفيرشكني خط اول زيپس از اجرا •

 . خاك كنترل گردديع شكستگير حركت، نحوه توزيمس

 خاك، رطوبت يرشكنيدر صورت كاشت محصول بالفاصله بعد از ز •

 درصد 13-10 خاك در حدود يرشكنيات زي عمليمناسب جهت اجرا

 يها  خاك، كلوخهي ، ضمن شكستگيرشكنين حالت در اثر زياست در ا

 . شوديجاد نميز اي نيبزرگ

 توان نسبت به ي خاك ميرشكنيل بالفاصله بعد  از زيدر صورت تما •

 .كاشت محصول اقدام نمود

 ماند لذا در مدت فوق ي مي سال باق5 -3 خاك درحدود يرشكنيضمنا اثر ز

  .ستي خاك نيرشكني مجدد زي به اجرايازين

  

  رشكنيبرد زاثرات مثبت كار

   خاك بر عملكرد محصوليرشكنير زي تاث-الف

ش عملكرد محصول پنبه ي خاك  باعث افزايرشكني دهد زيقات نشان ميج تحقينتا

 درصد و محصول 24زان يم به ميدرصد، گندم د 21درصد، چغندرقند  13حدود 

  ).3 و2 ،1(  گردد ي درصد م7ذرت حدود  

   خاكيكيزي ف خاك در بهبود خواصيرشكني اثرات ز-ب
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  آب درخاكيريبهبود نفوذپذ •

  خاكيكاهش جرم مخصوص طاهر •

 كاهش شاخص مخروط خاك •

  حفظ رطوبت خاك •

  شهي خاك بر رشد ريرشكنير زيتاث -ج

 شهيش طول ريافزا •

 شهيش قطر ريافزا •

  شدنيشه ايچند ر •

 ينيرزمي زيرشد بهتر غده ها •

   مصرف آبيي بر كارآيرشكنير زي تاث-د

گر ي ديش عملكرد محصول شده از سويك سو باعث افزاي خاك از يرشكنيز

گردد كه  ي خاك ميره رطوبتيش حفظ و ذخيش خلل و فرج خاك باعث افزايبا افزا

  ).2 و 1( گردد ي مصرف آب مييش كارايت باعث افزايدر نها

  

  رشكني كاربرد زياثرات منف

 . پرقدرت داردياز به تراكتورهاين •

  در مرحله خاك آبيصرفش آب ميافزا •

  . داردي و بازيدي اسيلي خيها  درخاكير منفيتاث •

  ص تراكم خاكينحوه تشخ

 وجود دارد كه ي محتلفي خاك در مزارع روش هايزان فشردگين ميي تعيبرا

گر ين تراكم خاك، نسبت به سه روش ديي تعي تجربيها ان روشين ميدر ا

) لي مقاومت خاك و حفر پروف خاك و شاخصيمخصوص ظاهر  استفاده از جرم(
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   بوده و به دستگاهيان روش به صورت مشاهدهيچرا كه ا. گردد يشتر استفاده ميب

ن تراكم خاك به يي تعي كه سه روش بعديحال در). 2شكل (از ندارد ي نيخاص

به  يري اندازه گيبرا ي باشد منتهياد ميز زي بوده و دقت آن نيصورت علم

توان به ي كه مياز جمله موارد.  باشدياز مي ني مانند نفوذسنج مخروطيياهدستگاه

 يتوان به باقي اشاره كرد ميرشكنيه و لزوم زي  به وجود سخت اليصورت تجرب

 تسطح مزرعه، زرد رنگ شدن محصول، شكل نامناسب محصوال ماندن آب در

ر در خاك داخل دا، عدم نفوذ مناسب گاوآهن برگردانينيزمبي مانند سيا غده

  .شه و كاهش عملكرد محصول اشاره كرديخاك، كاهش عمق نفوذ ر

  
   منطقه مغانيه در خاك زراعيص سخت اليل تشخي  پروف-1شكل 

  

  ي كاربرديها هي خاك و توصيكيزي بر خواص فيرشكنير زيتاث

 عمدتا يرشكنيات زيعمل.  شوديشه در خاك مي باعث بهبود نفوذ ريرشكنيز

ن سال، ي خاك شده كه پس از گذشت حنديباعث كاهش جرم مخصوص ظاهر

 يه برمي در خاك به وجود آمده و جرم مخصوص به حالت اوليمجدداً حالت فشردگ

 و در رطوبت ي رس-ي بافت لومي دارايا در خاك هيات خاك ورزيعمل). 4(گردد 

 در سست و پوك كردن ذرات خاك نداشته و فقط ير چندانين تاثيي پايلي خيها
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ط ي در شرايستيبا ي ميرشكنين زيبنابرا.  دارديط زهكشي در بهبود شراير كميتاث

استفاده (يرشكني، سه روش زيقاتيك مطالعه تحقيدر . ردي مناسب انجام گيرطوبت

كپارچه به دنبال ي يرشكن بالدار و استفاده از دندانه هاي مرسوم، زرشكنياز ز

 60 تا 55ق نشان داد در عمق ين تحقيج اينتا. سه قرار گرفتيمورد مقا) رشكنيز

 يش حجم خاك به هم خورده ميرشكن بالدار باعث افزاي متر استفاده از زيسانت

.  را ارائه داده استيج مشابه اي متر سه روش نتاي سانت30 تا 25در عمق . شود

م به مدت سه سال به يقات ديستگاه تحقي اي كه در اراضيشين در آزمايهمچن

ره رطوبت خاك و عملكرد ي حفظ و ذخير شكن بر روي اثر كاربرد زيمنظور بررس

ر يات زي عمليج نشان داد كه اجرايم انجام شد، و نتايمحصول گندم در زراعت د

ش رطوبت خاك و ين دو ساقه، موجب افزاي متر بي سانت75 با فاصله يشكن

ب به يلر به ترتيعملكرد محصول گندم نسبت به روش بدون استفاده از ساب سو

قات انجام شده در منطقه يج تحقين نتايهمچن). 1( گردد  ي درصد م21 و 15زان يم

ش ي محصول پنبه باعث افزايرشكن بر روي است در اثر كاربرد زيمغان حاك

 ي رسي خاك لوميكيزي  درصد و بهبود خواص ف10 -13 حدود  عملكرد پنبه در

  ).2(د يگرد

  
   منطقه مغاني رسي در خاك لوميرشكني  انجام ز-2 شكل
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  يريگجهينت

شه محصوالت مختلف را مورد ي گسترش ريبر رو خاك را يمحققان اثر فشردگ

 ياه را كاهش مي گي خاك رشد كلي از آن است فشردگيج حاكينتا. مطالعه قرار دادند

ك خاك ي، در ي فرعيشه هاي توسط رييزان جذب عناصر غذاين ميعالوه بر ا. دهد

 در خاك فشرده شده در Ca و N و C يايبقا. ابدي يفشرده شده به شدت كاهش م

، مقدار آب موجود در خاك و يفشردگ.  باشديشتر مي بيط بدون فشردگيسه با شرايامق

ن مسئله به واسطه اصالح يا.  دهدير قرار ميزان نفوذ آب در خاك را تحت تاثين ميهمچن

. ابدي ين حالت خلل و فرج بزرگ خاك كاهش ميدر ا. ع اندازه خلل و فرج خاك استيتوز

 اشباع يكيت الكترياً هدايصد مقدار آب در خاك شده و ثانن روند اوالً باعث كاهش دريا

. ابدي ياه به شدت كاهش مي گيزان آب سهل الوصول برايلذا م.  دهديخاك را كاهش م

  .ابدي ياه كاهش مي گيژن الزم برايمضافاً مقدار اكس

  

  شنهاداتيپ

 ي كامل خاك، فاصله مناسب شاخه هايختگيقات انجام شده جهت گسيبراساس تحق

در صورت .  باشديرشكنيات زيشتر از عمق عملي درصد ب80 تا 60 يستيرشكن بايز

خته شده در عمق خاك به يرشكن، سطوح گسي زين شاخه هايمناسب بودن فاصله ب

ر قرار گرفته و ين شاخه ها تحت تاثي ذرات خاك بيجه تماميگر برخورد نموده و در نتيكدي

 كه خاك متراكم نباشد و مشكل يره نمود در صورتد اشايان بايدر پا.  شونديكامالً خرد م

رشكن ين كه بافت خاك سبك باشد، استفاده از زيا ايم و يه شخم وجود نداشته باشيال

  .لر استفاده گردديد از ساب سويست و نبايمقرون به صرفه ن
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  منابع مورد استفاده

ت خاك و ره رطوبي بر حفظ و ذخيرشكنياثر ز. 1382 . همت.عو . ، اياسكندر -1

  ). 3(4. ي كشاورزيقات مهندسيمجله تحق. ميعملكرد محصول گندم د

.  خاك و عملكرد پنبهيكيزي بر خواص فيرشكنير زيتاث .1386. نژاد، جيتق -٢

  .قات تهراني واحد علوم تحقيدانشگاه آزاد اسالم.  ارشديانامه كارشناسيپا.  1385

ات ير عمليتاث . 1384. يرومندجهرمين. مو  هخواسپاس. عان، ي دهقان.ا.، س.ا.جو، ع صلح-3

قات يمجله تحق. عملكرد چغندرقند  خاك ويكيزي بر خواص فياريرشكن و دور آبيز

  .25، شماره ي كشاورزيمهندس

 در ي كشاورزين هايت خاك و نقش ماشيريمد. 1378. يباقر. 1و . عاكف، م -4

  .النيترجمه انتشارات دانشگاه گ.  خاكيكيزيات فيخصوص

 يناي سيدانشگاه بوعل. 1 جلد ي كشاورزين هايماش. 1376.  راد، بيمنصور -5

  .همدان
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