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مقدمه
ــم ــیمه ــولغذای ــنمحص ــجچهارمی ــدم،ذرتوبرن ــسازگن ــیبزمینیپ س
ــاتولیــد ــرانب ــودرســال2019ای ــاررســمیفائ ــراســاسآم ــااســت.ب دردنی
بیــشاز5میلیــونو100هــزارتــنســیبزمینیدرســطحبیــشاز160
هکتــاررتبــهســیزدهمتولیدکننــدگانجهــانرابــهخــوداختصــاصداده
ــرایتولیــد ــهبســترکاشــتمناســبب اســت.سیســتمریشــهايســیبزمینيب
ــن ــهزمی ــتتهی ــرداندارجه ــایبرگ ــداومازگاوآهنه ــتفادهم ــازدارد.اس نی
ــش ــثافزای ــفباع ــاختمانضعی ــاس ــایب ــوصدرخاکه ــیبزمینیبخص س
ــل، ــابمح ــت.انتخ ــدهاس ــاکش ــزیخ ــشحاصلخی ــاکوکاه ــایشخ فرس
ــاوب ــاک،تن ــاتخ ــن،خصوصی ــیزمی ــم،توپوگراف ــیواقلی ــرایطآبوهوای ش
ــن ــتای ــیدرکش ــایگیاه ــاتوبیماریه ــودآف ــتووج ــابقهکش ــی،س زراع
ــدروی ــبمیتوان ــنمناس ــهزمی ــرد.تهی ــرارگی ــهق ــوردتوج ــدم ــاهبای گی
ــا، ــاتوبیماریه ــرزوآف ــایه ــتعلفه ــت،جمعی ــقکاش ــیعم یکنواخت
ــتو ــگامبرداش ــههن ــیبزمینیب ــایس ــهغدهه ــیواردهب ــاتمکانیک صدم
ــه ــاتوج ــیبزمینیب ــاهس ــذارد.گی ــربگ ــیبزمینیاث ــردس ــتعملک درنهای
بــهسیســتمریشــهایضعیــفآننیازمنــدخاکهــایحاصلخیــزاســت.
ــرا ــتزی ــورداراس ــادیبرخ ــتزی ــهازاهمی ــاکمزرع ــیخ ــنیکنواخت همچنی
ــوعمــزارعآســانتر اتخــاذروشهــایمدیریــتزراعــیوگیاهپزشــکیدرایــنن
ــیبزمینی ــتس ــرایزراع ــبب ــاکمناس ــردارد.خ ــزدرب ــرینی ــجبهت ونتای
بایســتیدارایدرصــدتخلــلمناســب،تهویــهوزهکشــیخــوبباشــد.
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خاکورزیقبلازکاشت
سیبزمینیگیاهیاستغدهایباسیستمریشهایضعیفوکمعمقکهنیاز
بهیکبسترمناسببرایافزایشعملکردوکیفیتغدههایخوددارد.اگردرتهیه
خاکهای در حتی شود، غفلت سیبزمینی غدههای تولید جهت مناسب بستر
و یکسان جوانهزنی شد. خواهد تولید پایین کیفیت با محصولی مرغوب، خیلی
داشتنیکگیاهقویوجوانبستگیبهپشتههایمرطوب،یکشکلودارایخلل
وفرجکافیدارد.همچنیناگربسترمناسبیتهیهنشوداحتمالغیریکنواختیدر
عمقکاشتوجودخواهدداشت.عملیاتخاکورزیسیبزمینیباتوجهبهنوع

خاک،بقایایگیاهی،زمانکاشتواقلیممیتواندمتغیرباشد.
ادوات براساس بهطورکلیروشهایتهیهزمین،جهتکاشتسیبزمینی

مورداستفادهرامیتوانبهدودستهزیرتقسیمنمود:
1-خاکورزیمرسوم
2-خاکورزریحفاظتی

نکته:درصورتیکهتقسیمبندیبراساسزمانوحجمعملیاتخاکورزی
باشداینتقسیمبندیبهصورتخاکورزیاولیهوخاکورزیثانویهاست.

خاکورزیمرسوم
درروشخــاکورزیمرســوم،جهــتانجــامخــاکورزیاولیــه)شــخم(ازگاوآهن
برگردانــدار)شــکل1(اســتفادهشــدهوبــهدنبــالآنجهــتتهیــهبســتربــذراز
ــور،کلوخهخردکــندوارو ــازی،روتیوات ــفشــاملدیســکها،پنجهغ ادواتمختل
بســترســاز)ســیکلوتیلر(و...اســتفادهمیشــود)شــکل2(.اســتفادهازایــنادوات
ــفشــود.در ــودرشــودوســاختمانآنضعی ــثمیشــودخــاکســطحیپ باع
ایــنشــرایطایــننــوعخاکهــامســتعدفرســایشآبــیوبــادیخواهنــدبــود.
دربرخــیمــوارددرخاکهــایســبکوخیلــیســبکدرزمــانگاورویــیبــرای
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ــاتوجــه ــهاســتفادهمیشــود.ب ــدارومال ــاازگاوآهــنبرگردان ــنتنه ــهزمی تهی
بــهمنطقــهوزمــانکشــت،ممکــناســتخــاکورزیاولیــهوثانویــهدرپاییــز
یــابهــارانجــامشــود.درمناطقــیکــهکشــتزودهنــگامدراواخــراســفندیــا
ــز ــذردرپایی ــهبســترب ــهشــخموتهی ــودک ــهمیش ــد،توصی ــاردارن ــلبه اوای
انجــامشــدهودراســفندماهیــااوایــلبهــار،فقــطعملیــاتکاشــتانجــامشــود
وحتیالمقــدورازتــرددتراکتــوروادواتدرمزرعــهبــهدلیــلرطوبــتخــاکو
ــد.عملیــاتخــاکورزیمیبایســتدر امــکانکوبیدگــیآنممانعــتبعمــلآی
رطوبــتمناســبخــاک)گاوروبــودن(انجــامشــودوازانجــامآندرشــرایطیکــه
خــاکخیلــیخشــکیــامرطــوباســتاجتنــابشــود.عمــقمناســبشــخمبــا
ــددرمحــدوده40-25ســانتیمترباشــد. ــهعمــقخــاکزراعــیمیتوان توجــهب

 



شکل1-گاوآهنبرگرداندار)الف-گاوآهنبرگرداندارب-شخمباگاوآهنبرگرداندارپ-وضعیتسطحخاکبعدازشخم(

پبالف
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الفب

  

ت پ

شکل2-خاکورزهایتهیهبستربذر)الف-دیسک،ب-پنجهغازی،پ-روتیواتوروت-کلوخهخردکندوار(

خاکورزیعمیق
انجامخاکورزیمیتواندباعثافزایشیاکاهشتراکمخاکشود.انجاممدوام
خاکورزیشدید)مرسوم(باعثکاهشبهمپیوستگیخاکشدهودردرازمدت
فشردگیخاکرابهدنبالخواهدداشت.استفادهمداومازگاوآهنبرگردانداربرای
شخمدریکعمقمشخصباعثتشکیلالیهمتراکمبهنامالیهشخممیشود.
همچنینترددتراکتوروادواتکشاورزیبهخصوصدرشرایطیکهخاکدارای
رطوبتزیادیباشدباعثمتراکمشدنآنودردرازمدتموجبتشکیلسخت
الیهدرخاکمیشود.فشردگیخاک،رشدگیاهونفوذریشهدرخاکراکاهش

بالف

پ
ت
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نتیجه ودر راداخلخاکمحدودساخته وهوا میدهدوهمچنینحرکتآب
نهایت در و ازخاکشده جوانه ُکند وخروج گیاه برای غذایی تنشهای باعث
باعثکاهشعملکردمحصولشود.سیبزمینیبهفشردگیخاکحساساست.
تراکمخاکباعثایجاداِشکالدرروندرشدوبدشکلی)دفرمهشدن(غدههای
سیبزمینیمیشود.جهتشکستنالیههایمتراکمعمقی)الیههایقرارگرفته
درعمقبیشاز30سانتیمترازسطحخاک(میتواناززیرشکناستفادهنمود.
از پایینتر خاک، نفوذ قابل غیر الیههای شکستن برای عمده طور به زیرشکن
عمقکارادواتمعمولخاکورزیبهکارمیروند.اینوسیلهبهمنظوربهترشدن
نفوذآبدرخاک،زهکشیونفوذریشهبهاعماقخاکبهکارمیروند.بکارگیری

زیرشکنبایدباآگاهیازوجودالیهمتراکمدرخاکمزرعهانجامشود.

تشخیصالیهمتراکمخاک
متراکم الیه میبایستی ابتدا سیبزمینی، محصول در زیرشکنی انجام برای

خاکتشخیصدادهشود.برایمشخصکردنوجودومحلالیهمتراکممراحل
زیرانجاممیشود:

درخاکاشباعشده،یکسوراخ)پروفیل(بهعمق60تا75سانتیمترحفر -1
میشود)شکل3(.

شکل3-آزمایشتشخیصالیهمتراکم

ب
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2-باناخنیایککاردبهدیوارهسوراخفشارآوردهشود.
مقاومتبهنفوذ،الیهمتراکمرامشخصمیکند. -3

اگرخاکمتراکمباشد،بایستیازدیوارهخاکسستتامحلالیهمتراکم، -4
الیهبرداریکرد.

توجه:عمقوضخامتالیهمتراکم،عمقکارزیرشکنرامشخصمیکند.
نکاتیکهبهمنظوراستفادهاززیرشکنمیبایسترعایتشودمواردیبهشرح

ذیلاستودرادامهاینمبحثاینمواردتوضیحدادهمیشوند.
1.رطوبتخاک

2.عمقکار
3.فاصلهبینتیغهها

رطوبتخاک -1

اگرخاکخیلیخیسباشد،زیرشکنقادربهبلندکردنخاکوشکستنآن
نخواهدبودوبهجایآنخاکرابیشترمتراکممیکند.اگرخاکخیلیخشکباشد
زیرشکنقطعاتبزرگیازخاکرابلندکرده،بدونآنکهآنهارابشکندکلوخههای
بزرگیراایجادمیکندوآنهاباقیمیمانند.بهترینزمانکاربردزیرشکندربهار
وپاییزاست،هنگامیکهخاکمرطوب)نمناک(وشکنندهاست.دراینحالتیک

قطعهازخاکبهراحتیبافشارانگشتاندست،شکستهومتالشیمیشود.

عمقبحرانی -2

عمق در زیرشکنی بایستی باشد موفقیتآمیز زیرشکنی عملیات اینکه برای
مناسبانجامشود.وقتیزیرشکندرعمقبحرانیکارمیکندالگوییهاللیشکل
کند کار بحرانی زیرعمق در وسیله اگر میکند. ایجاد بههمگسیختگیخاک از
مقدارسستشدنخاککمتراتفاقمیافتدوخاکاطرافعبورتیغههاوبازوها
طور به زیرشکنی عمق اینکه از اطمینان برای بنابراین میشود. متراکم بیشتر
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درستانتخابشدهباشد،بایدپسازعبوروسیله،پروفیل)حفرههای(درخاک
ایجادنمودهوآنرابررسیکرد،درصورتایجادیکبههمگسیختگیهاللیشکل
مانندشکل4-الف،میتواننتیجهگرفتکهعمقزیرشکنیمناسببودهاست
)بهنکتهزیرتوجهنمایید(*.اگرزیرشکنپایینترازعمقبحرانیکارکندموجب

فشردگیبیشترخاکدرزیرعمقبحرانیمیشود)شکل4-ب(.



شکل4-الگویبههمگسیختگیخاکبهوسیلهزیرشکن)الف(درعمقمناسب،)ب(زیرعمقمناسب

فاصلهبینتیغهها -3

الگویی باید بههمگسیختگیهاللیشکل،یکزیرشکن ایجادیک بر عالوه
یکنواختازبهمگسیختگیخاکرانیزایجادکند)شکل5(.زمانیخاکبهتنهایی
دراطرافعبورتیغههاوبازوهانرممیشود،کهفاصلهبینتیغههازیادباشد.فاصله
مناسببعدازحفر)ایجاد(پروفیلدرخاکوبررسیآنبهدستمیآید.بهعنوان
یکراهنمایتقریبی،فاصلهافقیتیغههادرزیرشکنهایمرسوم)شکل6-الف(
نبایدبیشتراز1تا1/5برابرعمقکاریآنهاباشد.فاصلهبیشتراز2برابرعمقکاری

ازسطحخاک ازتشخیصمحلالیهمتراکم،عمقآنرا * نکته:پس
ازاین اندازهگیریمیکنیم،عمقزیرشکنمعموال2/5تا5سانتیمتربیشتر
اندازهاست.بهعنوانمثالاگرالیهمتراکمدرعمق35سانتیمتریازسطحخاک
تشخیصدادهشدعمقکارزیرشکنبین37/5تا40سانتیمترتنظیممیشود.
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ممکناستبرایبعضیاززیرشکنهایبالدار)شکل6-ب(رضایتبخشباشد.
تذکر:باتوجهبهمصرفانرژیزیادزیرشکنونیزهزینهبربودناستفادهازآن،
تنهادرصورتوجودالیهمتراکمدرخاکتوصیهمیشوداززیرشکنبرایشکستن

سختالیهاستفادهشود.


شکل5-اثرفاصلهتیغهبریکنواختیسطوحنرمشدهخاک،باال:فاصلهتیغههازیاد،پایین:فاصلهمناسبتیغهها

شکل6-الف:زیرشکنمعمولیب:زیرشکنبالدار

بالف
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خاکورزیحفاظتی
خاکورزیحفاظتیعملیاتیاستبرایکمکردنگسیختگیخاکواجازهبه
حفظونگهداریبقایارویسطحخاکبهجایمخلوطشدنکاملآنباخاک.
خاکورزیحفاظتیازایننظرمهماستکهپوششبقایایگیاهیموجبکاهش
فرسایشآبیوبادیخاکشدهودرنتیجهخاکروییارزشمندحفظمیشود.
ساختمانخاکبهدلیلاستفادهنکردنازماشینهایسنگینکهسببتراکمخاک
میشوند،بهبودمییابد.اثرمهممحیطیاستفادهازخاکورزیحفاظتی،استفاده
کمترازسوختهایفسیلیدرمزرعهاست.خاکورزیحفاظتیممکناستشامل
کمکردنتعدادعملیاتخاکورزییامتوقفکردنخاکورزیکاملباشد.بنابراین
خاکورزیحفاظتیرامیتوانبهدودستهکمخاکورزیوبیخاکورزیتقسیمنمود.

کمخاکورزی

کمخاکورزیروشیمابینخاکورزیمرسوموبیخاکورزیاستکهنسبتبه
خاکورزیمرسومکههمانشخمباگاوآهنبرگردانداراست،گسیختگیکمتریدر
خاکایجادکردهوشدتعملوعمقکاریکمتریدارد.بکارگیریکمخاکورزی
بستگیبه جغرافیای محل، ادوات و نوع خاکدارد.ازجملهادواتکمخاکورزی
میتوانبهگاوآهن قلمی)شکل7(اشارهنمود.گاوآهنقلمیخاکراشکافته
از پس رطوبت انداختن تله به برای ناهموار یکسطح و راشکسته کلوخهها و
برداشتایجادمیکند.همچنینبایکبارعبورگاوآهنقلمیالیههایسختبه
وجودآمدهباگاواهنبرگرداندار،هرسهایبشقابیونیزترددتراکتوروماشینهای
سنگینازبینمیرود.خاکورزهایحفاظتیمرکبازجملهادواتکمخاکورزی
این انجاممیدهند. را بایکبارعبورعملیاتتهیهزمینوبستربذر هستندکه
شکافتن برای پنجهغازی یا قلمی تیغههای به مجهز بازوهای شامل خاکورزها
خاکوغلطکبرایشکستنکلوخههاوتسطیحخاکهستند)شکل8(.باتوجه
بهاینکهسیبزمینیعمومادرخاکهایسبککاشتهمیشوداستفادهازایننوع
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خاکورزهابرایتهیهزمینمشکلیایجادنمیکنند.همچنینمطالعاتدرایران
نشاندادهاستکهمیتوانسیستمهایکمخاکورزیراجایگزینشخمباگاوآهن
برگرداندارنمودبدوناینکههیچگونهکاهشعملکردیدرمحصولمشاهدهشود.



شکل7-گاوآهنقلمی

نکته:اگرشخماولیهباایننوعخاکورزهادرپاییزانجامشوندوکاشت
سیبزمینیدربهارسالآینده،پیشنهادمیشوددربهارازپنجهغازیبرای
عملیاتخاکورزیثانویهاستفادهشود.درصورتوجودعلفهایهرززیاد
دررطوبت )سیکلوتیلر( دوار کلوخهخردکن یا روتیواتور از پیشنهادمیشود

مناسبخاکبرایعملیاتخاکورزیثانویه)بستربذر(استفادهشود.
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شکل8-سیستمکمخاکورزی)الف-خاکورزحفاظتی،ب-وضعیتسطحخاکوبقایایگیاهی(

بیخاکورزی

ازمزایای بیخاکورزی،روشجدیدخاکورزی،بدونگسیختنخاکاست.
اینروشمیتوانبهمواردزیراشارهنمود:

کاهشفرسایشخاک l
نیازبهادواتکمتر l
عدمخاکورزی l

دونوعبیخاکورزیمرسومو ارگانیکوجوددارد.درسیستمبیخاکورزی،
چالشاصلیافزایشجمعیتعلفهایهرزاستوباتوجهبهاینکهدراینسیستم،
باسموم لذا است ممنوع هرز علف کنترل عملیاتخاکورزیجهت از استفاده
شیمیاییباعلفهایهرزمبارزهمیشودکهدرنتیجهدراینسیستمکههمان
بی  خاک  ورزی مرسوماستمقداراستفادهازسمومافزایشمییابد.برایحلاین
مشکل،سیستمبی  خاک  ورزی ارگانیکپیشنهادشدهکهازسمومشیمیاییبرای
گیاهی از هرز علفهای کنترل برای و نمیشود استفاده هرز علفهای با مبارزه

بالف
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پوششی*برایخفهکردنعلفهایهرزدرتناوبباسیبزمینیاستفادهمیشود.
بااینروشهمعلفهایهرزکنترلشدهوهمچنینخاکحاصلخیزخواهدشد
ونیازبهاستفادهازکودهایشیمیایینخواهدبود.کشتمستقیمسیبزمینیدر
مناطقمحدودیازدنیارایجاستکهدراینمناطقسیبزمینیدرخاکشخم

نخوردهباروشدستیکشتمیشود.
باتوجهبهاینکهدرمحصولسیبزمینیبیشترازروشمرسومگاوآهنبرگرداندار
استوکمخاکورزیکهاستفادهازخاکورزهایمرکبحفاظتیشاملگاوآهن
پنجهغازی تیغههای با قلمی گاوآهن یا و 9-الف( )شکل غلطک به مجهز قلمی
مجهزبهغلطک)شکل9-ب(است،استفادهمیشود.درجدول1مزایاومعایب

روشهایمذکورآوردهشدهاست.

 

شکل9-خاکورزمرکبحفاظتی)الف-گاوآهنقلمیباتیغههایقلمیمجهزبهغلطک(
و)ب-گاوآهنقلمیباتیغههایپنجهغازیمجهزبهغلطک(

*گیاهپوششی،گیاهیویژهاستکهبیشتربرایخاکمفیداست
تاعملکرد.گیاهانپوششیاکثراشاملعلفهاوبقوالتهستندیاازگیاهان
در اصلی محصول با تناوب در پوششی میشوند.گیاه تشکیل دیگر سبز
خارجازفصلزراعیکشتمیشود.بعضیازگیاهانپوششیمهمعبارتاند

از:چاودار،گندمسیاه،شبدروسورگوم.

بالف
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جدول1-مزایاومعایبروشهایخاکورزیرایجدرسیبزمینی

معایبمزایاروش خاک  ورزی

خاکورزیمرسوم
)گاوآهنبرگرداندار(

-عدماخاللدرکارکارندهسیبزمینی
بهدلیلمدفونکردنبقایایمحصول

قبلبهخاک
-سریعترخشکشدنسطحخاک*

-افزایشفرسایشخاک
-کاهشمادهآلیخاک
-افزایشتبخیرسطحی
-تشکیلالیهشخم
-افزایشرواناب

-افزایشمصرفسوخت

کمخاکورزی
)گاوآهنقلمی(

-کاهشفرسایشخاک
-افزایشمادهآلیخاک
-افزایشازتخاک

-افزایشخللوفرجخاک
-افزایشظرفیتنگهداریآب

-افزایشنفوذآببهخاک)کاهش
رواناب(

-افزایشکارآییمصرفآب
-عدمکاهشعملکردسیبزمینیدر

مقایسهباخاکورزیمرسوم

-اخاللدرکارکارندهبه
دلیلوجودبقایایگیاهیدر

سطحخاک**

خاکورزیعمیق
)زیرشکن(

-افزایشعمقنفوذریشه
-افزایشسرعتنفوذآببهخاک

-افزایشهزینهها-افزایشعملکرد

*خشــکشــدنخــاکدرمناطقــیکــهکشــاورزانمبــادرتبــهکشــتزودهنــگام
ــا ــهعنــوانمثــالدرمنطقــهبهــاراســتانهمــدانعمدت ســیبزمینیمیکننــد)ب
کشــتســیبزمینــیدراواخــرزمســتانانجــاممیشــود(کــهایــنعامــلدرایــن

ــدیــکمزیــتباشــد. شــرایطمیتوان
ــت. ــانتیمتراس ــه75س ــیبزمینیک ــتس ــفکاش ــهردی ــهفاصل ــهب ــاتوج **ب
ــاحــدیدر ــدت ــاالباشــدمیتوان وجــودبقایــایگیاهــیدرصورتیکــهحجــمآنب
ــش ــهکاهکل ــوددرصورتیک ــنهادمیش ــد.پیش ــتکن ــادمزاحم ــدهایج کارکارن
ــهزمیــنســیبزمینی ــرایتهی ــلازانجــامکمخــاکورزیب ــادباشــدقب ــدمزی گن
ــدماســتفادهشــود. ــایایســتادهگن ــرایخردکــردنبقای ازدســتگاهســاقهخردکنب
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خاکورزیبینردیفیبعدازکاشت
عملیاتخاکورزیوکاشتسیبزمینیمنوطبهترددتراکتوروادواتمختلف
درمزرعهبودهکهاینامرعاملیجهتمتراکمشدنخاکمزرعهاست.همچنین
اگرتهیهزمینبهدرستیانجامنشودممکناسترویرشدغدههایسیبزمینی
تاثیرمنفیبگذارد.یکیازروشهایکاهشتراکمخاک،عملیاتخاکورزیبین
ردیفدرطولفصلرشدمحصولاست.مطالعاتنشاندادکهاستفادهازاینروش
افزایش خاک، مقاومت کاهش رواناب(، )کاهش بهخاک آب نفوذ افزایش باعث
عملکردسیبزمینیوافزایشغدههایبازارپسندمیشودکهدرادامهبهتوضیح

اینروشپرداختهمیشود.

خاکورزیبینردیفیباگاوآهنقلمی
باتغییراتیدرگاوآهنهایقلمیموجود،میتوانازاینخاکورزهادرعملیات
داشتسیبزمینیاستفادهنمود)شکل10(.باتوجهبهتراکتورهایموجودمیتوان
فاصله کرد. جدا دستگاه از  را بازوها بقیه و کرده راحفظ بازو پنج یا بازو سه
ردیفهایکشت فاصله به توجه با و اندازه75سانتیمتر به کناری بازوهای بین
محصولسیبزمینیتنظیممیشود.خاکورزیدرعمق25-20سانتیمترجهت
عملیاتخاکورزیبینردیفباایندستگاهمناسباست.بهترینزمانعملیات
خاکورزیبااینوسیلهدرمناطقیبابافتخاکنیمهسنگینکهسیبزمینیدر
فصلبهارکشتمیشودودارایسیستمآبیاریبارانیاست،بعدازآبیاریاولو
قبلازآبیاریدوماست،هنگامیکهبوتههایسیبزمینیازخاکبیرونزدهو
ارتفاعآنهابهحدود15-10سانتیمتررسیدهباشد.همچنیناینوسیلهرامیتوان
تاهنگامیکهرطوبتخاکوپوششگیاهیمزرعهاجازهمیدهدنیزاستفادهکرد
)شکل11(.ایننوعخاکورزهاباتوجهبهعمقکارشان،بخوبیخاکاطرافریشه
سیبزمینیرانرمکردهوباعثافزایشنفوذپذیریآببهداخلخاکشدهواز

روانابجلوگیریمیکنند.
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شکل10-گاوآهنقلمیتغییریافتهسهردیفهجهتعملیاتخاکورزیبینردیفی



شکل11-عمیاتخاکورزیبینردیفیباگاوآهنقلمیبینردیفی
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انجامهمزمانخاکورزیبینردیفیباخاکدهی،کودکاری
ومبارزهمکانیکیباعلفهایهرز

ــی ــهخاکده ــازب ــیبزمینینی ــد،س ــولفصــلرش ــهدرط ــهاینک ــهب ــاتوج ب
ــف ــلردی ــرزداخ ــایه ــاعلفه ــیب ــارزهمکانیک ــنمب ــاوهمچنی ــهبوتهه پای
ــن ــایبی ــوانخاکورزه ــاداردمیت ــابوتهه ــودکاریپایهه ــاک ــزیی وکودری
ــور ــارعب ــکب ــای ــدکارراب ــهچن ــردک ــاقک ــتگاههاالح ــندس ــهای ــیب ردیف
تراکتــورانجــامداد)شــکلهای12و13(.درجــدول2مزایــایاســتفادهاز
ــت. ــدهاس ــهش ــیبزمینیارائ ــتدرس ــدازکاش ــیبع ــنردیف ــاکورزیبی خ



 

شکل12-خاکورزردیفیمجهزبهفاروئر)انجامهمزمانخاکورزیوخاکددهی(
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جدول2-مزایایاستفادهازخاکورزیبینردیفیدرطولفصلرشدسیبزمینی

معایب مزایا خاکورزی بعد از کاشت

-

-کاهشمقاومتخاک
-افزایشسرعتنفوذآببهخاک
-کاهشرواناببخصوصدر

سامانهآبیاریبارانی
-افزایشعمقنفوذریشه

-افزایشعملکردسیبزمینی
-کاهشغدههایبدشکل

خاکورزیبینردیفی

-افزایشمقاومتخاک
-کاهشسرعتنفوذآببهخاک
-افزایشرواناببهخصوص
درسامانهآبیاریبارانی

-افزایشغدههایبدشکل

- خاکورزیبینردیفی

شکل13-کولتیواتورمجهزبهخاکورز،کودریزوفاروئر
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آمادهسازیزمینجهتکاشتوخاکورزیبینردیفیدرطولفصلرشدسیبزمینی

دستورالعملکاربردی
ازخــاکورزمرکــببــرایانجــامشــخمدرپاییــزاســتفادهشــدهوبــرایتهیــه
ــرز ــودعلفه ــورتوج ــازیودرص ــه(ازپنجهغ ــاکورزیثانوی ــذر)خ ــترب بس
زیــادازکلوخهخــردکــندوار)ســیکلوتیلر(یــاروتیواتــوراســتفادهشــود.میتــوان
درمناطقــیکــهســیبزمینیدربهــارکشــتمیشــوندوشــرایطآبوهوایــی
اجــازهشــخمدرپاییــزرانمیدهــدایــنعملیــاترابــهفصــلبهــارانتقــالداد.
ــب ــیمناس ــرایطرطوبت ــتدرش ــهمیبایس ــهوثانوی ــاکورزیاولی ــاتخ عملی
ــاکورز ــاخ ــخمب ــقش ــلعم ــوند.حداق ــامش ــبانج ــقمناس ــاکودرعم خ
ــار ــلیکب ــانفصــلرشــدمحصــولحداق حفاظتــی25ســانتیمتراســت.درزم

ــهمیشــود. ــاتخــاکورزیبیــنردیفــیتوصی عملی
ــت ــددرمدیری ــوبمیتوان ــیمطل ــرایطرطوبت ــبدرش ــترمناس ــهبس تهی
بهتــرآبیــاری،عمــقکاشــتیکنواخــتومناســب،ایجــادپشــتههاییبــهانــدازه
دلخــواه،فراهــمآوردنشــرایطجهــترشــدهماهنــگبوتههــاوخــروجهمزمــان
ــری ــتشــرایطبهت ــرباشــد.درنهای ــاازخــاکبســیارموث ویکنواخــتجوانهه
راجهــتبرداشــتمحصــولبــهدلیــلتولیــدکلوخــهکمتــرایجــادمیکنــد.در
ــه ــوندک ــدبرداشــتش ــیمیتوانن ــاتمکانیک ــلصدم ــاحداق ــاب نتیجــهغدهه
ــیو ــیدگیهایقارچ ــیازپوس ــاریناش ــاتانب ــشصدم ــئلهدرکاه ــنمس ای
باکتریایــیودرعمــرانبــارداریغدههــاوشکســتنســریعخــوابآنهــابســیار

موثــرخواهــدبــود.


