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 زمینیزراعت سیب در ردیفی کولتیواتورهای کاربرد -

 با گاوآهن قلمیردیفی بین ورزی کخا -

 ورزی بین ردیفی با زیرشکنکخا -

و زمینیی  سییب  عملکرد خواص فیزیکی خاک، ورزی ردیفی براثرات خاک -

 مصرف آب

 

 آشنا خواهید شد.
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 مقدمه

باشد که هر سیاله سی     زمینی یکی از محصوالت مهم استان همدان میسیب

یابید. سیتیتم   اراضی استان به کشت این محصول اختصاص میای از قابل مالحظه

خیاک اطیراف    نرم کردناگر با  .است باالآن ضعیف و نیاز آبی  زمینیسیب ایریشه

اد دبتوان مقاومت خاک را کاهش و نفوذ ریشیه بیه داخیل خیاک را افیزایش      ریشه 

. بیا توهیه   باشدیمحائز اهمیت خواهد بود و لذا محصول  افزایش عملکردآن نتیجه 

ورزی ثانوییه و کاشیت   در پیاییز و خیاک   معمیوالا ورزی اولیه به اینکه عملیات خاک

منوط بیه رفیتن مکیرر     انجام این عملیاتود و شدر فصل بهار انجام می زمینیسیب

بییر عملکییرد  ممکیین اسییتلییذا خییاک متییراکم شییده و  ،تراکتییور در مزرعییه اسییت

عملییات   ،های کاهش تیراکم خیاک  یکی از روش .زمینی اثر منفی داشته باشدسیب

وسیایل  باشد. در این نشیریه  ورزی بین ردیف در طول فصل رشد محصول میخاک

-زمینیی میی  ورزی بین ردیفی در محصول سیبمختلفی که ههت خاککشاورزی 

ایین  برخیی از  همچنیین اثیرات    .گرفتیه اسیت  مورد بحث قیرار   ،توان استفاده نمود

و در شیده  مصرف آب و خصوصییات فیزیکیی خیاک بررسیی     روی عملکرد،  وسایل

 .شده استنهایت روش مناسب توصیه 

 

 ی ردیفیکولتیواتورها

در زراعیت  وسیی    طیور بیه هتیتند کیه    وسایلیاز همله  ی ردیفیکولتیواتورها

 اسیت. های هرز برای مبارزه با علف کاربرد عمده آنها .شوندزمینی استفاده میسیب

 هیا ورزدیگیر همچیون کودریزهیا و خیاک     وسیایل ولیکن هنگامی که در ترکیب بیا  

 دفی  همچیون   تکمیلیی  عملییات  ،گیرنید قرار می و ...( های قلمیغازی، تیغه)پنجه
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-با هم انجام می زمانهم را یدهخاکو  یکود ده، های هرز، نرم نمودن خاکعلف

 (.6تا  1های شکلاست )زیاد  وسایلتنوع این نوع  .دهند

 

 

  
های هرز و )انجام عملیات دفع علف کولتیواتور ردیفی مجهز به تیغه پنجه غازی و فاروئر -7شکل 

 زمان(طور همپایه بوته به یدهخاک

 

 

 

 
 انجام ) های شمیشریمجهز به تیغه (کنوجین)ردیفی کولتیواتور  -2شکل 

 (زمانطور همهدهی پایه بوته بو خاک های هرزعملیات دفع علف
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 )انجام عملیات، های قلمی و مجهز به شیپر ردیفی با تیغه واتوریکولت -9شکل 

 (زمانهمطور ها بهدهی پشتهدهی و شکلخاک

 

 

 
 دهیدهی، خاکدکوهای هرز، دفع علف )انجام عملیات کودریز مجهز به ردیفی کولتیواتور-4شکل 

 (زمانطور همهها بدهی پشتهو شکل
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 های چرخان )انجام تیغه و کودریز ( مجهز بهکنوجین)ردیفی واتور یکولت – 8 شکل

 (زمانهم طوربهها دهی پشتهو شکل دهیخاک دهی،دکو های هرز،دفع علف عملیات

 

  
 ب الف

باهم دهی )عملیات کودهی و خاک او گردتیپی -زمین گرد، ب -الف: کودکار فاروئر -0شکل 

 شود(انجام می

 

-در زراعت سییب  هاکاربرد آن که ی ردیفیکولتیواتورها ،6 یال 1های در شکل

در زراعیت  مرغیی  کیود  اسیتفاده از  با توهیه بیه    .است آورده شده رایج استزمینی 

هیای کاشیت   زمینی، کولتیواتورهایی مجهز به پخش این نوع کودها در ردییف سیب

 (.7شکل )اند شدهطراحی و ساخته زمینی سیب
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 ریز کود مرغیکود ردیفی کولتیواتور-1شکل 

 

هیای هیرز،   عملیاتی همچون دفی  علیف   .ندکه تاکنون توضی  داده شد وسایلی

ورزهای بکیار رفتیه در ایین    عمق کار خاک .دهنددهی را انجام میکوددهی و خاک

ورزهای بین ردیفیی  خاکباشند. ولیکن در ادامه بحث، نوع کولتیواتورها س حی می

هیای  کیار در عمیق  ه که قیادر بی  شوند بررسی می اههای قلمی و زیرشکنگاوآهن با

-شدت عمل بیشتر و در نتیجه نرم کردن بهتر خاک اطیراف ریشیه سییب   با  بیشتر

 .زمینی هتتند

 

 ورزی بین ردیفی با گاوآهن قلمیخاک

ورزها در عملیات این خاکتوان از موهود، می های قلمیبا تغییراتی در گاوآهن

تیوان  های موهود میبا توهه به تراکتور .(8)شکل  زمینی استفاده نمودداشت سیب

. فاصیله بیین   از دستگاه هدا کیرد وها را را حفظ کرده و بقیه بازیا پنج بازو سه بازو 

هیای کشیت   بیا توهیه بیه فاصیله ردییف      و متیر سانتی 77 به اندازه بازوهای کناری

متیر  سیانتی  52-57 در عمق ورزیشود. عمق خاکمینی تنظیم میزمحصول سیب

بهتیرین زمیان   . باشدمناسب میورزی بین ردیف با این دستگاه عملیات خاکههت 

-ورزی با این وسیله در مناطقی با بافت خاک نیمه سنگین که سییب عملیات خاک

باشید، بعید از   شود و دارای سیتتم آبیاری بارانی میکشت می فصل بهارزمینی در 
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زمینیی از خیاک   سییب  یهیا بوته کهیهنگاماست، آبیاری اول و قبل از آبیاری دوم 

همچنیین ایین    متیر رسییده باشید.   سانتی 12-17به حدود  هابیرون زده و ارتفاع آن

دهید  رطوبت خاک و پوشش گیاهی مزرعه اهازه می کهیهنگامتوان تا وسیله را می

 یخیوب بیه ورزها با توهه به عمق کارشیان،  نوع خاک این(. 9شکل ) نیز استفاده کرد

زمینی را نرم کرده و باعث افزایش نفوذپذیری آب به داخل خاک اطراف ریشه سیب

 کنند.هلوگیری می رواناب از و خاک شده
 

 
 قلمی تغییر یافته سه ردیفه جهت  گاوآهن -5شکل 

 ورزی بین ردیفیعملیات خاک
 

   
 های متفاوتدر زمانقلمی  گاوآهنورزی بین ردیفی با یات خاکلعم -3شکل 
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 هادهی پایه بوتهخاک

زمینیی نییاز اسیت در یی  ییا رنید مرحلیه        با توهه به اینکه در زراعت سییب 

ورزی بین ردیف با توان عملیات خاکمی، ها انجام شوددهی پایه بوتهعملیات خاک

ها را با سیوار کیردن یی  فیاروئر روی گیاوآهن      پایه بوته یدهخاکهن قلمی و آگاو

 .(12زمان انجام داد )شکل هم طوربهقلمی 

 

  
 هاپایه بوته یدهخاکورزی بین ردیفی با گاوآهن قلمی و عملیات خاک زمانهمانجام  -72شکل 

 

 ورزی بین ردیفی با زیرشکنخاک

ورزی و به منظیور شکتیتن سیخت الییه     عملیات زیرشکنی قبل از خاک عموماا

ولیکن در ی  آزمایش )با خاکی دارای بافت نیمیه   .(11 )شکل شودانجام میخاک 

ورزی بین ردیفی بیا زیرشیکن در طیول فصیل     سنگین و آبیاری بارانی(، انجام خاک

زمینی بررسی شد. برای انجام زیرشکنی بین ردیفی، زمان کاربرد خیلیی  رشد سیب

بهترین موق  برای انجام عملیات زیرشکنی داخل ردیف، زمانی است کیه  مهم است. 

اتفیا    ایین زمیان قبیل از آبییاری دوم     باشید. رطوبت خاک در کمترین مقیدار میی  
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ها از خیاک بییرون زده و دارای ارتفیاعی در حیدود     زمینیسیب کهیهنگام ،افتدیم

در شیرای  اسیتان همیدان بیا      زمینیدر زراعت سیب) باشندیممتر سانتی 12- 17

اکثر مزرعیه سیبز    ،انجام و مدیریت شود یدرستبهاگر آبیاری اول  آب و هوای سرد،

ای انجیام خواهید شید کیه در ایین زمیان       هفتیه  4تا  3 ریتأخشده و آبیاری دوم با 

عمق کار زیرشکنی بیین ردییف بیه منظیور     رسد(. رطوبت خاک به حداقل خود می

متیری مناسیب تشیخی     سانتی 37-42ها در محدوده وتهعدم آسیب رساندن به ب

بعد از انجام زیرشیکنی بیین ردیفیی در ایین زمیان، عملییات       . (15 شکلشد )داده 

هداگانیه  تیوان  دهید میی  اهازه می شرای  مزرعهپایه بوته را تا زمانی که  یدهخاک

 انجام داد.

 

   
 زیرشکنی قبل از کاشت -77شکل 

 

  
 انجام عملیات زیرشکنی وردگی خاک در حینخ به هم وضعیتزیرشکنی بین ردیفی و  –72شکل 
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 زمینیبین ردیفی بر عملکرد سیب یورزخاکاثر 

ورزی بین ردیفی با زیرشکن و گیاوآهن قلمیی موهیب افیزایش عملکیرد      خاک

های تغییر شکل یافتیه در ایین   (. همچنین درصد غده13 زمینی شدند )شکلسیب

 (.14 کاهش یافت )شکلدو روش 
 

 
 ورزی بین ردیفهای مختلف خاکزمینی در روشمتوسط عملکرد سیب -79شکل 

 

 
ورزی بین های مختلف خاکهای تغییر شکل یافته در روشمتوسط درصد غده -74شکل 

 ردیف
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 بین ردیفی بر مقاومت خاک یورزخاکاثر 

ورزی بین ردیفی با زیرشکن و گاوآهن خاک های با بافت نیمه سنگین،در خاک

 شد. باعث کاهش مقاومت خاکقلمی 

 

 بین ردیفی بر سرعت نفوذ آب در خاک یورزخاکاثر 

اسیت کیه بیه     خیاک متیراکم   دارای زمینیرواناب یکی از مشکالت مزارع سیب

بنیابراین   .شیوند میی آبییاری   ، کالسی  ثابت ییا نیمیه ثابیت   (مو)ویلصورت بارانی 

ورزی بین ردیفی مشکل رواناب را حل و بیه افیزایش سیرعت نفیوذ     توان با خاکمی

ورزی بین ردیف را بر سرعت نفیوذ آب  اثر خاک 17شکل . نمودآب به خاک کم  

ورزی بیین ردیفیی بیا    شود خیاک که مشاهده می طورهماندهد. به خاک نشان می

افیزایش سیرعت نفیوذ آب در خیاک     زیرشکن و گاوآهن قلمی بیشیترین اثیر را در   

 اند.داشته

 

 
 ورزی بین ردیفیهای مختلف خاکسرعت نفوذ آب در خاک در روش -51شکل 
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 مصرف آبجویی در صرفهبین ردیف بر  یورزخاکاثر 

هویی در مصیرف  باعث صرفه با زیرشکن و گاوآهن قلمی یورزی بین ردیفخاک

-مصیرف آب در خیاک   ییکاراشود مشاهده می 16که در شکل  گونههمان .آب شد

کیلیوگرم   457/7و  687/7ورزی بین ردیفی با زیرشکن و گاوآهن قلمی به ترتییب  

ورزی( بیه ترتییب   آمد که نتبت به روش شاهد )بدون خیاک  به دست مترمکعببر 

 هویی شد.درصد در مصرف آب صرفه 6/11و  8/16در حدود 

 

 
 ورزی بین ردیفهای مختلف خاکجویی در مصرف آب در روشصرفه میانگین -70شکل 

 

 هابر شکل پشته و جابجایی غده یبین ردیف یورزخاکاثر 

قلمی و نیز وضعیت مزرعیه  گاوآهن ای در حین کار زیرشکن و مشاهدات مزرعه

بیر   یتیوهه اثر قابیل   گونهچیهمذکور  وسایلکه  رند روز بعد از عملیات نشان داد

 .(17)شکل  ها نداشتندها و هابجایی غدهشکل پشته
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 ب الف

        گاوآهن قلمی  -ورزی بین ردیفی الفها بعد از انجام عملیات خاکوضعیت پشته -71شکل 

 زیرشکن -ب
 

 گیرینتیجه

 بین ردیفی در طول فصل رویش گیاه با زیرشیکن و گیاوآهن قلمیی    ورزیخاک

 در ضیمن  شیود. میی  نفوذ عمودی آب به خاک در کف هویموهب افزایش سرعت 

این عملیات موهب ستت نمودن خاک اطراف ریشه شده و باعث کیاهش مقاومیت   

های بیشیتر  مکانیکی خاک و نفوذ بیشتر ریشه در خاک و در نتیجه باعث تولید غده

 گردد.زمینی میافزایش عملکرد سیبتر و و درشت

 

 هاشنهادیپ

با توهه به در دسترس بودن بیشتر گاوآهن قلمی و راحتی کار با ایین وسییله و   

ورزی بیین ردیفیی بیا    شود خیاک نیاز به تراکتور با توان کمتر، توصیه میهمچنین 

 انجام شود. به همراه فاروئر گاوآهن قلمی
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