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فصل چهارم فصل چهارم 

شناخت بذرشناخت بذر
هدف های رفتاری: پس از آموزش اين فصل هنرجو می تواند:

١ــ بذر را تعريف کند. 
٢ــ ويژگی های بذر مناسب را توضيح دهد. 

٣ــ درصد بذور سالم را محاسبه نمايد. 
٤ــ وزن هزار دانه بذر را تعيين کند. 

٥ــ خلوص فيزيکی بذر را مشخص کند. 
٦ــ قوه ی ناميه بذر را تعيين کند. 

٧ــ سرعت جوانه زنی بذر را محاسبه کند. 
٨ ــ رکود بذر را تعريف کند. 

٩ــ روش های مختلف شکستن رکود بذر را توضيح دهد. 
١٠ــ خراش دهی بذر را تعريف کند و انواع خراش دهی را نام ببرد. 

١١ــ چينه  سرمايی بذر را توضيح دهد. 
١٢ــ شرايط محيطی الزم برای جوانه زدن بذر (اعم از شرايط داخلی و محيطی) 

را توضيح دهد. 
١٣ــ نحوه ی محاسبه ی ارزش مصرفی بذر را توضيح دهد. 

١ــ٤ــ تعريف بذر
برحسب تعريف زراعی بذر قسمتی از گياه است که کاشته می شود تا جوانه زند و گياهی شبيه 
گياه اصلی يا پايه مادری به وجود آورد. بذر ممکن است به شکل دانه، ميوه يا غده، پياز، ساقه، برگ و 
يا قسمتی از بافت گياه باشد. از نظر فيزيولوژی تنها دانه رسيده با گياهک کامل بذر شناخته می شود. 



٣٦

جنسی  بذور  می کنند.  تقسيم  زايشی  و  رويشی  بزرگ  دسته  دو  به  را  بذور  کلی  تقسيم بندی  يک  در 
همان دانه درون ميوه که حاصل گرده افشانی و لقاح است و بذور غيرجنسی از اندام يا قسمتی از اندام 

رويشی گياه حاصل می شود. 

فعاليت کنيد: بذور گياهان مورد کاشت در منطقه خود را به صورت جنسی و 
غيرجنسی تقسيم بندی و در مورد معايب و محاسن هريک بحث کنيد. 

٢ــ٤ــ ويژگی های بذر مناسب 
١ــ٢ــ٤ــ سالمت بذر: سالمت بخش های تشکيل دهنده ی بذر، برای جوانه زدن و توليد 
درصد  از  ببيند،  آسيب  طريقی  به  بذر  از  قسمتی  اگر  مثًال  است.  ضروری  و  الزم  مطلوب،  محصول 
جوانه زدن آن کاسته می شود. بذور مريض و آلوده بعد از کشت به کانون آلودگی تبديل می شوند. بذر 
ممکن است توسط عوامل بيماری زا مانند انواع قارچ ها، ويروس ها و … آلوده شود. در سالم ماندن 

بذر، مقدار رطوبت موجود در آن بسيار مؤثر است. 
مقدار رطوبت موجود در بذر را معموًال به صورت درصد نشان می دهند. هر تغيير کوچک در 
رطوبت آن ممکن است اثر زيادی بر سالمت بذر بگذارد. بذرهايی که دارای درصد رطوبت بيشتر 
خود  سالمت  به تدريج  و  می گيرند  قرار  قارچ ها  انواع  حمله  مورد  انبار،  در  نگهداری  ضمن  باشند، 
را از دست می دهند. درصد رطوبت بذر به عواملی مانند درجه رسيدگی آن و موقعيت اقليم منطقه 
و زمان برداشت محصول و طريقه انبار کردن و به ويژه درصد رطوبت نسبی انبار بستگی دارد. در 
داده  نمايش  انبار  در  مختلف  نسبی  رطوبت های  در  گياهان  بذور  انواع  رطوبت  درصد  ١ــ٤  جدول 

شده است. 



٣٧

جدول ١ــ٤ــ درصد رطوبت نسبی انبار 

نام محصول٩٠٧٥٦٠٤٥٣٠١٥
جو١٩/٥١٤/٤١٢/١١٠/٠٨/٤٦
چغندرــ١١/٢٩/٤٧/٦٥/٨ــ
کلمــ٩/٦٧/٦٦/٤٥/٤ــ
هويجــ١١/٦٩/٢٧/٩٦/٨ــ
خيارــ١٠/١٨/٤٧/١٥/٦ــ
بادمجانــ٠٦/٣/ ١١/٩٩/٨٨ــ

کتانــ١٥/٢١٠/٥٧/٩٦/٢٤/٤
بادام زمينی٥/٦٤/٢٢/٦ــ١٢/٠٩/٨
کاهوــ١/ ٩٥/ ٩/٦٧/١٥ــ
لوبياــ ١٣/٨١١/٠٩/٢٧/٧ــ

ذرت١٨/٨١٤/٤١٢/٧١٠/٢٨/٤٦/٦
کلمــ٩/٤٧/٨٦/٣٦/٤ــ

يوالف١٨/٥١٣/٨١١/٨٩/٦٨/٠٥/٧
باميهــ١٣/١١١/٢١٠/٠٨/٣ــ
پيازــ١٣/٤١١/٢٩/٥٨/٠ــ
تربچهــ ١٠/٢٨/٣٦/٨٥/١ــ

برنج١٧/٦١٤/٠١١/٨٩/٨٧/٩٥/٦
چاودار٢٠/٦١٤/٨١٢/٢١٠/٥٨/٧٧
سورگوم١٨/٨١٥/٢١٢/٠١٠/٥٨/٦٦/٤
گوجه فرنگیــ١١/١٩/٢٧/٨٦/٣ــ
کلمــ٩/٠٧/٤٦/٣٥/١ــ
هندوانهــ ٩/٠٧/٤٦/٣٥/١ــ

گندم١٩/٨١٤/٦١٢/١١٠/٤٨/٥٦/٥
کدوــ١٠/٨٩/٠٧/٤٥/٦ــ 

بحث کنيد: با افزايش رطوبت نسبی انبار محل نگهداری گندم از ١٥ درصد به ٩٠ درصد، 
رطوبت بذر گندم چگونه تغيير می کند؟ 



٣٨

طرز محاسبه ی درصد بذور سالم 
وسايل الزم: چند نمونه بذر، لوپ دستی، ترازو، بينوکولر 

به طور تصادفی ٢٠٠ گرم بذر از بذور معمول و موجود انتخاب کرده و آن را از 
نظر شکل ظاهری به دقت مورد مطالعه قرار دهيد. 

١ــ بذور شکسته، مريض و آلوده را از نمونه جدا کنيد. برای دقت بيشتر می توانيد 
از لوپ يا بينوکولر استفاده نماييد. 

٢ــ بعد از جدا کردن بذور شکسته و آلوده، بذور سالم باقيمانده را وزن کنيد. 
٣ــ درصد بذور سالم را به طريق زير محاسبه کنيد: 

    ١٠٠*  ـــــــــــــــــــــ = درصد بذور سالم                                                      وزن بذور سالم 
                                                     وزن کل نمونه 

برای قضاوت در مورد سالمت و مرغوبيت بذور، رنگ و بوی آن نيز مورد توجه اند. رنگ بذر هر 
رقم معموًال مخصوص به خود آن رقم است و چنان چه تغييراتی در رنگ آن ايجاد شود دليل بر نارس و يا 
آلوده بودن و پوسيدگی بذر است. بوی بذر آلوده به بيماری، ناسالم و کهنه حاکی از نامرغوبی بذر است. 
افزايش رطوبت نسبی هوا در زمان برداشت در تغيير رنگ بذر مؤثر است. بعضی از گياهان مانند جو در 
زمان برداشت در برابر بارندگی و هوای مرطوب حساس اند. به طوری که لکه هايی بر روی دانه جو ايجاد 
می شود و از مرغوبيت آن می کاهد. بذور تازه عمدتًا شفاف و براق هستند (مثًال رنگ بذر يونجه، حبوبات 

و شبدر تازه) که بر اثر گذشت زمان بّراقی خود را از دست می دهند و به تدريج کدر می شوند. 
معموًال بذرهای نارس سبز رنگند و پس از مدتی به تدريج رنگ سبز به خاکستری مايل به زرد يا 
قهوه ای مايل به زرد تبديل می شود. درصد سالمتی چنين بذرهايی کم است و مناسب کشت نيستند. 

فعاليت عملی فعاليت عملی ١١ــــ٤٤

جنين يا گياهک که حاصل تخمک لقاح يافته است.                                                                              Embryo ــ١  

٢ــ٢ــ٤ــ بلوغ بذر: در برخی از نباتات، دانه قبل از رسيدن رويان١ برداشت می شود. در 
نتيجه درصد جوانه زدن آن ها کم است. اين دانه ها، به زمانی نياز دارند تا قدرت جوانه زدن پيدا کنند. 
اين مدت ممکن است چند هفته و يا چند ماه طول بکشد. بايد دقت کرد که بذر از اين جهت، زمان الزم 

را پشت سر گذاشته باشد. 



٣٩٣٩٣٩

٣ــ٢ــ٤ــ اندازه ی بذر: ريزی و درشتی بذر در يک رقم از مسائل مهم ديگری است که 
بايد به آن توجه کرد. بذور ريز رويان کوچک و مواد ذخيره ای کمتری دارند و گياهچه های کوچکی 
توليد می کنند، در صورتی که بذور درشت تر قابليت کاشت عميق تر و تحمل شرايط سخت تری را داشته 
و گياهچه های سالم و قوی تری توليد می کنند. اندازه ی دانه ی گياهان ممکن است، در نتيجه عوامل 

مختلف، متفاوت باشد. اين تفاوت به عوامل زير بستگی دارد. 
الف) محل قرارگرفتن دانه روی گياه يا روی محور گل آذين 

ب) نوع گياه 
ج) عوامل محيطی کشت به ويژه مواد غذايی. 

برای تعيين ريزی و درشتی دانه های هر گياه زراعی معموًال وزن هزار دانه ی آن را حساب می کنند. 

تعيين وزن هزار دانه 
وسايل الزم: مقداری از بذور گندم، نخود و شاهی، ترازوی حساس 

تهيه  عدد،   ٥٠٠ تعداد  به  هرکدام  بذر،  دسته  دو  ابتدا  آزمايش،  اين  انجام  برای 
کنيد و وزن آن ها را در يک ترازوی حساس تعيين کنيد، سپس ميانگين دو وزن فوق را 
به دست آوريد و اين عدد را در دو ضرب کنيد. بدين طريق وزن هزار دانه بذر به دست 
می آيد. در موقع تعيين وزن هزار دانه، در صورتی که اختالف دو نمونه ی مورد آزمايش 
از حد معينی که در جدول ٢ــ٤ مشخص شده است، تجاوز کند، شايسته است که دوباره 

نمونه برداری انجام گيرد تا اوزان مشابهی از اين تکرار به دست آيد. 
            جدول ٢ــ٤ــ متوسط وزن هزار دانه برخی از گياهان 

وزن هزار دانه برحسب گرمنوع گياهوزن هزار دانه برحسب گرمنوع گياه
ـ ٤٠گندم ٥٠٠   ــ  ١٠٠کرچک٥٥  ـ
ـ   ٣٥جو  ٧٥ــ٧٠آفتابگردان ٥٠  ـ
ـ ٤٠چاودار ٣٠ــ ٢٥چغندر قند ٥٠  ـ
ـ ٢٠٠لوبيا ـ ٧٠٠باقال ٢٥٠ ـ ٨٥٠ـ 
ـ ١٥٠نخود ـ ١/٥٠يونجه٢٠٠ـ ٢/٢٥ـ 
٢/٢٥ــ ١/٧٥شبدر

فعاليت عملی فعاليت عملی ٢٢ــــ٤٤



٤٠

٤ــ٢ــ٤ــ عمر بذر: هر اندازه محيط نگهداری از نظر رطوبت و درجه حرارت با توجه به 
نوع رقم مطلوب تر باشد، به همان ميزان طول عمر بذور بيشتر خواهد شد. جدول ٣ــ٤ طول مدت زنده 
ماندن برخی از بذور گياهان زراعی و جدول ٤ــ٤ طول مدت زنده ماندن برخی از گياهان باغی را نشان 

می دهد. بذور گياهان از نظر طول عمر به سه دسته تقسيم می شوند:
الف) بذور کوتاه عمر: بذور بعضی از گياهان (سپيدار، افرا، نارون) دارای طول عمر کوتاه 

هستند و ممکن است چند روز، چند ماه تا حداکثر يک سال زنده بمانند. 
ب) بذور متوسط عمر: بذور بيشتر بازدانگان و اغلب گياهان زراعی و باغی جزِء اين گروه اند 

و به مدت دو يا سه سال و حداکثر پانزده سال زنده می مانند. 
پوسته  دارای  نمی شوند  سبز  نيز  زياد  دماهای  در  حتی  که  بذور  اين گونه  عمر:  بلند  بذور  ج) 
و  می مانند  زنده  ـ   ١٥ سال  حداقل٢٠  ـ نشود  وارد  آن ها  سخت  پوسته  به  آسيبی  اگر  که  هستند  سختی 
ممکن است تا ١٠٠ سال يا بيشتر عمر کنند. بذور بعضی از علف های هرز اگر آب جذب نکنند ٧٠ــ٥٠ 

سال و حتی بيشتر زنده می مانند. 
در زراعت و باغبانی برای رسيدن به اندازه دقيق مصرف بذر و ايجاد تراکم مطلوب تعيين قوه 

ناميه بذور در مورد کاشت بسيار مهم است.
 جدول ٣ــ٤

طول مدت زنده ماندن بذر نوع بذر 
خاصيت جوانه زدن را به کلی از دست می دهددارای قوه ناميه معمولی 

١٧ــ١٠ سال ١٠ــ٤ سال گندم 
ـ ٥ سال ٣ سال چاودار  ٦ـ 
١١ سال ٨ ــ٧ سال جو

ـ ١١ سال ٩ــ٧ سال ذرت  ١٢ـ
ـ  ١٧ سال ١٠ سال چغندر قند  ١٨ـ

١٤ سال ٨ سال توتون 
١٤ــ١٣ سال ١٢ــ٩ سال کتان 

١٤ــ١٣ سال ١٢ــ٩ سال بذرک 
١٤ــ١٣ سال ٤ سال آفتابگردان 
١٣ــ١٢ سال ٨ سال عدس
بيش از ٢٠ سال ٨ سال يونجه 

١٠ سال ٥ ــ٤ سال اسپرس 



٤١

جدول ٤ــ٤ــ طول تقريبی مدت زنده ماندن بذر گل ها و سبزی ها در شرايط مناسب 
نوع گياه عمر تقريبی بذر انبار شده 

ذرت بالل، پياز، باميه، جعفری، زبان در قفا ١ سال 
چغندر، فلفل، تره فرنگی، مينا، گل جاويد، نخود گل٢ سال 
مارچوبه، لوبيا، هويج، کرفس، کاهو، نخودفرنگی، ٣ سال 

اسفناج ، گوجه فرنگی، مينا، فلوکس، شاه پسند 
کلم برگ، کلم گل، کلم بروکسل، کدو، تربچه، شلغم ٤ سال 

خيار، طالبی، هندوانه، گل ستاره، اطلسی، گل درخشنده، ٥ سال يا بيشتر 
 گل جعفری، بنفشه، مرواريد، ختمی، الدن، آهار 

٥ــ٢ــ٤ــ خلوص بذر: در بذر مورد کاشت دو نوع خلوص ژنتيکی و فيزيکی مورد توجه 
می باشد خلوص ژنتيکی به طور خالصه به مفهوم خالص بودن بذر از نظر صفات درونی يا ارثی مانند 

رنگ گل و غيره می باشد که در اين مورد زارع می بايست بذور خود را از منابع مطمئن تهيه نمايد. 
خلوص فيزيکی آن است که بذور ما فاقد ناخالصی قابل مشاهده مانند بذور ساير گياهان به ويژه علف های  

هرز و حتی بذور ساير ارقام، مواد جامد (اعم از کاه  و کلش، بذور شکسته، خاک و سنگ و …) باشد. 
خلوص بذر به قدری مهم است که برحسب استاندارد مؤسسه کنترل و گواهی بذر وقتی درصد 
کاشت  برای  می بايست  را  بذوری  ندارد  را  کاشت  ارزش  بذر  آن  باشد  درصد   ٩٨ از  کمتر  خلوص 

انتخاب نمود که کامًال بوجاری و گواهی شده يا مورد تأييد مؤسسات معتبر باشد. 

٤١١١٤

ب بر ت ؤ يي ورد ي ی و و ری بوج ال مود ب
فعاليت عملی فعاليت عملی ٣٣ ــ ــ٤٤

تعيين درصد خلوص فيزيکی بذر 
وسايل الزم: بذر گندم، روزنامه باطله، ترازوی حساس 

روی  در  و  کنيد  وزن  دقت  به  حساس  ترازوی  توسط  را  گندم  بذر  صدگرم 
روزنامه ی باطله پهن کنيد. تمام ناخالصی های موجود در بذر را که شامل شن، ماسه، 
خاک، کلوخ، بذر علف های هرز، بذور شکسته ی گندم، بذور گياهان ديگر و … می شود 
از نمونه جدا کنيد. بذور باقی مانده را دوباره وزن کنيد. با استفاده از يک تناسب درصد 

 
 بذر خالص (ثانويه)

خلوص فيزيکی را محاسبه کنيد.                    

= درصد خلوص ×100                                                                   
                                                         وزن کل نمونه (اوليه) 



٤٢

که  اين  يا  آن  سطح  روی  يا  بذر  درون  در  بيماری زا:  عوامل  از  بودن  عاری  ٦ــ٢ــ٤ــ 
را  بذور  اساس  همين  بر  باشد.  داشته  وجود  متعدد  بيماری زا  عوامل  است  ممکن  ميوه  بقايای  روی 
قبل از کاشت بر عليه برخی از بيماری ها و آفات گياهی ضدعفونی می کنند. برای اين منظور بيشتر از 
احتياطات الزم از  استفاده می شود. برای اين که درصد سبز شدن بذر حفظ شود و  شيميايی  سموم 
جهت مسموميت انسان و دام رعايت شود بهتر است که بذور ضدعفونی شده را هرچه زودتر کشت 
َگرد  يا  مايع  آب،  با  اختالط  قابل  پودِر  مانند  فيزيکی  مختلف  شکل های  به  بذر  ضدعفونی  سموم  کرد. 

وجود دارند. پودر قابل اختالط با آب، يا سم 
مايع را با مقدار معينی آب مخلوط می کنند و 
به وسيله  سمپاش به طور يکنواختی روی     بذر  
کامًال  را  بذر  بالفاصله  سپس  می پاشند. 
نسبت  به  را  گردی  سموم  يا  می کنند  مخلوط 
موردنظر در يک بشکه گردان به بذر اضافه و 

آن را مخلوط می کنند (شکل ١ــ٤). 

فعاليت عملی فعاليت عملی ٤٤ ــ ــ٤٤
ضدعفونی کردن بذر 

وسايل الزم: بذر ذرت، سم ويتاواکس، مقداری آب، بشکه ی ضدعفونی بذر، 
دست کش، ماسک، روپوش، ترازوی حساس، بشر 

٣ کيلوگرم بذر ذرت را وزن کنيد و در داخل بشکه ضدعفونی بذر بريزيد. مقداری 
آب با توجه به دستورالعمل کارخانه ی سازنده ی سم در داخل يک بشر بريزيد. ٣ گرم از 
سم ويتاواکس را وزن کنيد و به داخل آب بريزيد. مخلوط را خوب به هم بزنيد و به بذر 
داخل بشکه ی ضدعفونی اضافه کنيد. درب بشکه را محکم ببنديد و با استفاده از دسته 
آن را بچرخانيد. بعد از چند دقيقه که کامًال بذر و سم مخلوط شد درب بشکه را باز کنيد 

و بدون دخالت دست بذور ضدعفونی شده را در داخل يک ظرف خالی کنيد. 

شکل ١ ــ٤ــ بشکه مخصوص برای ضدعفونی



٤٣

بذور  عددی  درصد  از  است  عبارت  بذر  بودن  زنده  قدرت  بذر:  ناميه  قوه ی  ٧ــ٢ــ٤ــ 
خالصی که قادرند جوانه های سالم توليدکنند. قوه ی ناميه در تمام بذرها يکسان نيست و با گذشت زمان 

و يا علل ديگر اين قوه کاهش می يابد. 

فعاليت عملی فعاليت عملی ٥٥ ــ ــ٤٤
تعيين قوه ی ناميه بذر 

و  زراعی  گياهان  بذر  قيچی،  آبفشان،  صافی،  کاغذ  پتری ديش،  الزم:  وسايل 
باغی

٤ عدد پتری ديش زير و رو انتخاب کنيد. ٨ عدد کاغذ صافی به اندازه پتری ديش 
ببريد. يکی از آن ها را در ته پتری ديش اولی قرار دهيد و ٥٠ عدد بذر مثًال پياز را روی 
کاغذ صافی بچينيد، کاغذ صافی ديگری روی بذور قرار دهيد تا بذور در الی دو کاغذ 
صافی قرار بگيرند. با استفاده از آبفشان مقداری آب روی کاغذ صافی بپاشيد تا کامًال 
چسباندن  با  آن  روی  بر  و  بگذاريد  را  پتری ديش  درب  بچسبند.  بذور  به  و  شده  خيس 
نيز  ديگر  برای   ٣   پتری ديش  را  آزمايش  اين  کنيد.  يادداشت  را  آزمايش  زمان  برچسب 
انجام دهيد و در محلی از آزمايشگاه که دمای آن حدود ٣٠ــ٢٠ درجه سانتی گراد است 
قرار دهيد. مرتبًا از نمونه های خود بازديد کنيد و تعداد بذور جوانه زده در هر روز را 
بشماريد تا روزی که مطمئن شويد بقيه بذور جوانه نخواهد زد. حاال ميانگين تعداد بذور 
جوانه زده در چهار نمونه را به دست آوريد و با استفاده از يک تناسب درصد قوه ی ناميه 

را محاسبه کنيد.   

= درصد جوانه زنی  ×100  
                           جمع کل بذور مورد آزمايش 

اين آزمايش را با بذورگياهان ديگر نيز تکرار کنيد و نتيجه را به مربی خود گزارش دهيد. 

بين  زمانی  فاصله ی  از  است  عبارت  ناميه):  (قدرت  بذر  جوانه زدن  سرعت  ــ٢ــ٤ــ   ٨
کاشت تا جوانه زنی بذور در شرايط آزمايشگاهی.

جمع بذور جوانه زده در ٤ پتری ديش



٤٤

فعاليت عملی فعاليت عملی ٦٦ ــ ــ٤٤
درفعاليت عملی (٥ــ٤) تعداد بذرهای جوانه زده در هر روز را در تعداد روزهای 
بذر  تعداد  به  و  کنيد  جمع  را  ضرب ها  حاصل  سپس  کنيد.  ضرب  جوانه زنی  تا  کاشت 

تقسيم نماييد عدد به دست آمده سرعت جوانه زدن يا قدرت ناميه را نشان می دهد. 
مثال اگر از ٥٠ عدد بذر کاشته شده: 

 ٤ بعد از ٣ روز    ٤ عدد بذر جوانه بزند     ١٢ = ٣ *  
بعد از ٤ روز    ١١ عدد بذر جوانه بزند      ٤٤ = ٤ *  ١١
٧٥ = ٥ *  ١٥ بعد از ٥ روز    ١٥ عدد بذر جوانه بزند  
٩  * ٥٤ = ٦ بعد از ٦ روز    ٩ عدد بذر جوانه بزند  
٤٢ = ٧ *  ٦ بعد از ٧ روز    ٦ عدد بذر جوانه بزند  
بعد از ٨ روز    هيچ بذری جوانه نزند                                ــــ    
٢٧ = ٩ *  ٣ بعد از ٩ روز    ٣ عدد بذر جوانه بزند  
٢   * ٢٠ = ١٠ بعد از ١٠ روز   ٢ عدد بذر جوانه بزند  

جمع بذر ٥٠ عدد     جمع حاصل ضرب ها 
٥/٤٨ = ٥٠ ÷ ٢٧٤ قدرت ناميه   

فکر کنيد: عدد ٥/٤٨ در فعاليت ٦ــ٤ بيان کننده چيست؟ 

٩ــ٢ــ٤ــ قدرت رويش بذر: قدرت رويش بذر عبارت است از نيرويی که توسط آن بذور جوانه 
زده می توانند از زير خاک خارج شوند. بذوری که پس از جوانه زدن با توجه به عمق مناسب کشت نتوانند 
از زير خاک خارج شوند ارزش زراعتی ندارند و برای کشت مناسب نيستند. برای تعيين قدرت رويش بذر، 
می توان آن را در زير قشری از ماسه کوارتز به عمق مناسب کاشت. پس از تأمين رطوبت و دمای مناسب، 
بذور جوانه می زنند و پس از مدتی جوانه ها از خاک خارج می شوند. در اين حالت با شمارش جوانه های 



٤٥

ظاهر شده قدرت رويش بذر تعيين می شود. قدرت رويش بذر به اين عوامل بستگی دارد: 
الف) عامل ژنتيکی 

ب) عمق کاشت 
ج) بافت خاک 

د) اندازه بذر به خصوص مقدار اندوخته آن 
ضمنًا شرايط آزمايشگاه با شرايط مزرعه متفاوت است که در قدرت رويش بذر بايد درنظر گرفته 

شود. 
١٠ــ٢ــ٤ــ ارزش مصرفی بذر: برای رسيدن به مقدار مطلوب بذر در واحد سطح بايد 

قبل از کاشت ارزش مصرفی بذر را با فرمول محاسبه نمود.
                                                                                   = ارزش مصرف بذر                                  قدرت جوانه زدن بذر * درجه ی خلوص بذر 

 ١٠٠                                                               
هيچ گاه  بنابراين  نيست  درصد   ١٠٠ برابر  بذری  هيچ  خلوص  درجه  و  زدن  جوانه  قدرت  چون 

ارزش مصرفی نيز ١٠٠ درصد نخواهد بود. 
ارزش مصرفی بذر يکی از عوامل مهم در تعيين مقدار بذر مصرفی می باشد. 

مثال: اگر ارزش مصرف بذر ١٠٠ باشد مقدار ١٨٠ کيلوگرم بذر در هکتار الزم است. در 
صورتی که ارزش مصرف بذر ٩٠ باشد مطلوب است ميزان بذر الزم برای يک هکتار.

ارزش مصرف بذر                                                                  کيلوگرم در هکتار          
 ١٨٠                            ١٠٠                                                                          

٩٠               x
×

= =
180 100

200
90                                                              

بنابراين مقدار ٢٠٠ کيلوگرم بذر بايد مصرف کنيم تا به هدف خود که در اصل ١٨٠ کيلوگرم 
بذر در هکتار بود برسيم. 

در  است  الزم  هکتار  در  بذر  کيلوگرم   ٢١٠ باشد   ١٠٠ بذر  مصرف  ارزش  اگر  ١ــ  مسئله 
صورتی که ارزش مصرف بذر ٨٤ باشد ميزان بذر الزم را محاسبه کنيد. 

بايد توجه داشت که بذر با هر ارزش مصرفی قابل استفاده نمی باشد و اغلب کمتر از ٩٠ درصد 
توصيه نمی گردد، به ويژه نبايد درجه خلوص بذر کمتر از ٩٨ درصد باشد. 



٤٦

مسئله ٢ــ اگر درجه خلوص بذر ٩٨ درصد و قدرت جوانه زدن آن ٩٤ باشد ارزش مصرفی 
اين بذر چه قدر است؟ 

آن،  زدن  جوانه  از  که  زنده  بذر  در  حالتی  از  است  عبارت  رکود  بذر:  رکود  ١١ــ٢ــ٤ــ 
حتی درموقعی که بذر در شرايط مناسب قرار گيرد، جلوگيری می کند. عواملی که در بذر ايجاد رکود 
بازدارنده های رشد در قسمت های مختلف  مانند: هلو، وجود  عبارتند از پوشش سخت بذر  می کنند 
بذر گل  مانند  راکد  جنين  نخل ها و يا  بذر انواع  مانند،  نکرده  رشد  جنين  سيب،  بذر  مانند  بذر  ميوه و 

سرخ. برای شکستن رکود بذر به روش های زير عمل می کنند. 
١ــ خراش دهی مکانيکی بذر: عملی را گويند که بتواند پوسته سخت و غيرقابل نفوذ بذور را 

نسبت به آب و هوا قابل نفوذ کند، مانند شکستن و خراش دادن و يا ساييدن پوسته های سخت بذور. 
٢ــ خراش دهی با استفاده از مواد شيميايی: در اين روش بذور را در داخل اسيد می ريزند 
و خوب به هم می زنند تا کامًال خيس شوند. زمان الزم برای اين کار ممکن است از ده دقيقه تا شش 
ساعت بسته به نوع بذر و نوع درجه اسيد متفاوت باشد. پس از خاتمه ی عمليات بذور را بايد به دقت 
شستشو داد تا بقايای اسيد از بين رفته و به جنين آسيب نرساند. نوع و غلظت اسيد و زمان اختالط 

را کارشناسان تعيين می کنند. 
٣ــ چينه سرمايی بذور١: اگر بذور راکد را برای مدت معينی در سرمای مرطوب، به منظور 
را  عمل  اين  می دهند،  قرار  هوا  و  آب  به  نسبت  بذر  پوسته  شدن  نفوذ  قابل  و  رويان  رسيدگی  تکميل 

چينه   سرمايی بذر می نامند. 
طريقه عمل چنين است که اليه های متناوب از بذر و ماسه يا خاک مرطوب را در گلدان ها قرار 
می دهند و در زمستان در هوای آزاد می گذارند. دمای سرمادهی به طور معمول بين صفر تا ده درجه 
پايين تر از صفر درجه سانتی گراد نيز  زير صفر است و بذور بعضی از گياهان ممکن است در دماهای 
بهتر استراتيفيه شوند. در بيشتر بذرها مدت بين يک تا چهار ماه برای چينه سرمايی با دماهای کم الزم 
است. در طول اين زمان بذور بايد بررسی شوند تا اگر محيط خشک شده باشد، مجددًا مرطوب شود. 
پس از اتمام اين دوره مخلوط ماسه و بذور را از الک های مخصوص عبور می دهند تا ماسه از الک 
عبور کند و بذرها در داخل الک نگهداری شوند. بذرها را بدون آن که خشک شوند می کارند تا از 

آسيب  پذيری محفوظ باشند. 
٤ــ خيساندن بذر: برای شکستن رکود بعضی از بذور می توان آن ها را در آب گرم (٧٧ تا١٠٠ 

Stratification  ١ ــ چينه سرمايی = استراتيفيه کردن



٤٧

درجه  سانتی گراد) به مدت ١٢ تا ٢٤ ساعت قرار داد و سپس به تدريج به دمای معمولی رساند. اين روش 
باعث تسريع در جوانه زنی بذوری خواهد شد که به کندی جوانه می زنند. با اين روش ممکن است مواد 

مانع رشد از جنين بذر بيرون بيايند. 

٣ــ٤ــ شرايط الزم برای جوانه زدن بذر 
١ــ٣ــ٤ــ عوامل داخلی: بذر بايد زنده بوده و به حد کافی ذخيره ی موادغذايی داشته باشد، 
گردد، از محل مواد  فتوسنتز  انجام عمل  زمانی که قادر به  روييده را تا  نياز غذايی گياه تازه  بتواند  تا 

ذخيره ی بذر تأمين نمايد. 
بذور کوچک، چروکيده و نارس معموًال مواد غذايی کافی برای رشد ندارند. 

و  حرارت  رطوبت،  از  مناسبی  ترکيب  بذر  زدن  جوانه  برای  محيطی:  عوامل  ٢ــ٣ــ٤ــ 
اکسيژن در محيط کشت الزم است. در زير به طور مختصر، به هريک از آن ها اشاره می شود. 

الف) رطوبت: بستر بذر می بايد هميشه به اندازه کافی مرطوب باشد تا بذر پس از جذب آب 
جوانه توليد کند. انواع مختلف بذور در رطوبتی بين ٢٦ تا ٧٥ درصد رطوبت وزنی (نسبت به وزن 
خشک بذر) جوانه می زنند. گندم و جو در ٥٠ ــ ٤٥٪، لوبيا روغنی در ٧٥٪ و ذرت خوشه ای در 

٢٦٪ رطوبت جوانه می زنند. 
ـ   ١٥  ب) حرارت: مناسب ترين حرارت برای جوانه زدن بذور و بيشترگياهان در فاصله بين ٣٠  ـ
درجه سانتی گراد است. معموًال گياهان سرمادوست در دماهای پايين تری نسبت به گياهان گرمادوست 
جوانه می زنند.هرقدر دمای بستر بذر از دمای مطلوب جوانه زدن کمتر باشد، درصد جوانه زدن بذر و 

نيروی رشد گياهچه پايين تر خواهد بود. 
آغاز  بذر  زدن  جوانه  باشد،  مناسب  دما  و  رطوبت  ازنظر  محيط  شرايط  وقتی  اکسيژن:  ج) 
به  عمل  اين  می شود.  شروع  آن  ذخيره ای  مواد  متابوليسم  با  بذر  زدن  جوانه  حالت  اين  در  می شود. 
اکسيژن احتياج دارد. در کاشت بذر اگر آن ها را در عمق زياد و يا در محيط اشباع شده از آب بکارند 
براثر دريافت نکردن اکسيژن جوانه نخواهند زد. ولی بذوری مانند برنج و گياهان آبزی چون به اکسيژن 

کمتری احتياج دارند، اکسيژن محلول در آب برای جوانه زدن آن ها کافی است. 
د) نور: تحقيقات نشان می دهند که نور در بعضی از بذور گياهان سبب تسريع جوانه زنی می شود 
تعويق  به  را  بذور  از  ديگر  تعدادی  جوانه زدن  حالی که  در  پامچال  و  کرفس  کاهو،  تازه ی  بذر  مانند: 

می اندازد مانند: بذر پياز، سير و تاج خروس. 
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           آزمون 
١ــ بذر را تعريف کنيد. 

٢ــ اگر قسمتی از بذر به طريقی آسيب ببيند از …… آن کاسته می شود. 
٣ــ برای تعيين ريزی و درشتی دانه های هر گياه زراعی معموًال …… آن را حساب می کنند. 

٤ــ بذور سپيدار و نارون به کدام دسته ی زير تعلق دارند؟ 
ج) کوتاه عمر    ب) متوسط عمر     الف) بلندعمر    

٥ــ برای ضدعفونی حبوبات از سم …… به نسبت …… سم خالص می توان استفاده کرد. 
٦ــ سرعت جوانه زدن بذر را …… آن بذر می نامند. 

٧ــ فرمول محاسبه ارزش مصرفی بذر را بنويسيد. 
٨ ــ روش های شکستن رکود بذر را نام ببريد. 

٩ــ دمای سرمادهی برای عمل چينه سرمايی معموًال بين …… تا …… درجه سانتی گراد زير 
صفر است. 

١٠ــ نور در کدام يک از گياهان زير سبب تسريع جوانه زنی می شود؟ 
د) کاهو    الف) تاج  خروس         ب) سير       ج) پياز    
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فصل پنجم  فصل پنجم  

آماده سازی زمينآماده سازی زمين
هدف های رفتاری: پس از آموزش اين فصل هنرجو می تواند:

١ــ تهيه زمين از نظر فيزيکی و مکانيکی را توضيح دهد. 
٢ــ شخم را تعريف کند. 

٣ــ عمق شخم، اقسام، زمان و تعداد شخم را توضيح دهد. 
٤ــ مزرعه را به روش دستی شخم بزند. 

٥ــ مزرعه را با تراکتور به طرق مختلف شخم کند. 
٦ــ بستر بذر مناسب را تعريف کند. 

٧ــ انواع کودها را توضيح دهد. 
٨ ــ طريقه و زمان مصرف کودهای شيميايی را توضيح دهد. 

٩ــ عوامل مؤثر بر محاسبه ی ميزان مصرف بذر در واحد سطح را توضيح دهد. 
١٠ــ عمليات خاک ورزی ثانويه و تهيه شيميايی زمين را انجام دهد. 

کليات 
بستر بذر 

به محل قرار گرفتن يا استقرار بذر، بستر بذر اطالق می شود. بستر مناسب بذر بستری است که 
در آن شرايط الزم در حد مطلوب برای جوانه زدن و رشد بذور فراهم شود تا گياه حاصل از آن بتواند 

حداکثر عملکرد را در واحد سطح داشته باشد. 
شرايط يک بستر مطلوب: 

ــ بذر را در مقابل سرما و گرما و نيز از گزند پرندگان و ساير جانوران حفظ کند. 
ــ حاصلخيز باشد. 
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ــ بافت مناسب و قابل نفوذ به آب و هوا داشته باشد. 
ــ شرايط مناسب برای فعاليت ميکرواورگانيسم ها را داشته باشد. 

ــ از ظرفيت نگهداری رطوبت بااليی برخوردار باشد. 
ــ عاری از علف های هرز، آفات و عوامل بيماری زا باشد. 

ــ از شيب مناسب برخوردار باشد. 

آماده سازی بستر بذر
عمليات تهيه زمين که برای کاشت انجام می شود را می توان به دو بخش اساسی، تهيه فيزيکی، 

مکانيکی زمين و تهيه شيميايی آن تقسيم بندی کرد. 

١ــ٥ــ عمليات تهيه فيزيکی، مکانيکی زمين 
مهم ترين عملياتی است که به منظور آماده سازی زمين قبل از کاشت انجام می گيرد، اين عمليات 

به دو عمليات خاک ورزی اوليه و خاک ورزی ثانويه تقسيم می شوند. 
خاک ورزی اوليه شامل عملياتی مانند شخم است که نسبتًا در عمق زياد انجام می شود و معموًال 
بيشتر  شدن  نرم  ثانويه برای  ناهموار باقی می ماند. خاک ورزی  سطح خاک پس از خاک ورزی اوليه 
خاک و آماده سازی نهايی بستر بذر انجام می شود از جمله عمليات خاک ورزی ثانويه ديسک زدن و 

تسطيح نهايی زمين است. 

٢ــ٥ــ خاک ورزی اوليه 
١ــ٢ــ ٥ ــ شخم: شخم عملی است که طی آن خاک زراعی کنده، برگردانده و تا حدی نرم 
می شود. در نتيجه ی اين عمل، خاک نسبت به آب و هوا نفوذپذير شده و فعاليت ميکروارگانيسم های 
محيط  جوانه ها  خروج  مقابل  در  خاک  فيزيکی  مقاومت  شکستن  با  نهايتًا  و  می يابد  افزايش  هوازی 
مساعدی برای رشد و نمو گياه به وجود می آيد. عمليات شخم در سطح کوچک با بيل و در مزارع و 

باغات بزرگ با گاوآهن انجام می شود. 
٢ــ٢ــ٥ــ مزايای شخم: 

ــ شکسته شدن سختی يا مقاومت فيزيکی خاک 
ــ دفن بقايای محصول قبلی و کودهای آلی 
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ــ کنترل علف های هرز (شکل ١ــ٥) 

شکل ١ــ٥ــ شخم با گاوآهن برگردان دار برای برگرداندن يونجه زار

ــ افزايش نفوذ آب و ذخيره نزوالت جوی در خاک و کاهش هدررفت آب 
ــ کاهش تبخير آب زمين بر اثر به هم زدن لوله های مويين 

ــ کاهش جمعيت الرو و تخم حشرات 
ــ تهويه ی خاک 

شخم  زمين  کف  بين  عمودی  فاصله  از  است  عبارت  شخم  عمق  شخم:  عمق  ٣ــ٢ــ٥ــ 
خورده تا سطح زمين شخم نخورده. عمق شخم برای انواع مختلف گياهان يکسان نيست. هرقدر ريشه 
گياه طويل تر باشد، به همان نسبت عمق شخم زيادتر خواهد بود. از جهت ديگر، عمق شخم به ضخامت 
خاک زراعتی و جنس آن نيز بستگی دارد. يعنی اگر ضخامت خاک زراعتی بيشتر باشد، عمق شخم 
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بخواهيم  اگر  و  بود  خواهد  کمتر  شخم  عمق  باشد  کمتر  زراعتی  خاک  عمق  چنان چه  می شود.  بيشتر 
ضخامت آن را زيادتر کنيم اين کار می بايد به تدريج و درطول چندين سال متوالی صورت بگيرد و می بايد 
در هر سال بخش خيلی کمی از خاک تحت االرض را با خاک زراعتی مخلوط کرد. مخلوط کردن 
يکباره خاک بکر با خاک رويی تعادل حاصلخيزی آن را به هم خواهد زد و چندين سال طول خواهد 
تحت االرض  بخش  کردن  نفوذ  قابل  برای  بازگردد.  خود  حال  به  دوباره  خاک  طبيعی  تعادل  تا  کشيد 
را  زيرين  خاک  گاوآهن ها  اين  کرد.  استفاده  زيرشکن  مانند  مخصوص  گاوآهن های  از  می توان  خاک 
بدون اين که با خاک رويی مخلوط کنند، نرم و قابل نفوذ می کنند. ابزاری که معموًال برای انجام شخم 
به کار برده می شوند، عبارتند از: بيل (که برای قطعات کوچک و امور باغبانی به کار می رود)، گاو آهن 

(ايرانی و گاوآهن برگردان دار و بشقابی) و زيرشکن. 
٤ــ٢ــ٥ــ اقسام شخم از نظر عمق:

الف) شخم خيلی عميق: در شخم خيلی عميق خاک رويی و بخشی از خاک بکر، برگردان 
می شود، اگر ضخامت خاک زراعتی ٣٠ سانتی متر و عمق شخم بيش از ٣٠ سانتی متر باشد، اين شخم 

را خيلی عميق می نامند. زمان اجرای اين شخم بيشتر در پاييز است. 
ب) شخم عميق: اگر عمق شخم با ضخامت خاک زراعتی برابر باشد، اين حالت را شخم عميق 
می نامند، در اين شخم تمامی خاک مزروعی برگردانيده می شود. زمان اجرای اين شخم در پاييز يا بهار 

است. به طور معمول شخمی که عمق آن حدود ٣٠ سانتی متر باشد شخم عميق ناميده می شود. 
می شود.  برگردانده  زراعتی  خاک  از  قسمتی  متوسط،  شخم  اجرای  در  متوسط:  شخم  ج) 
اگر عمق خاک زراعتی ٢٥ سانتی متر و شخمی به عمق ٢٠ سانتی متر انجام گيرد، آن را شخم متوسط 
می نامند. اين شخم به منظور تهيه زمين غالت و زير خاک کردن کود و تکميل شخم عميق مورد استفاده 

قرار می گيرد. با اين ترتيب فصل اجرای شخم متوسط بهار يا پاييز است. 
د) شخم سطحی: عمق شخم سطحی از ١٥ سانتی متر تجاوز نمی کند و معموًال برای تکميل 
شخم عميق يا متوسط، زير خاک کردن کود، بذر و بقايای محصوالت سال قبل مورد استفاده قرار 

می گيرد. 
٥ــ٢ــ ٥ــ مشخصات شخم خوب: 

١ــ در نقاط مختلف زمين، عمق شخم يکنواخت باشد. 
٢ــ نوارهای شخم به طور منظم برگردان شود. 
٣ــ خاک پس از انجام شخم يک رنگ باشد. 
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٤ــ سطح زمين بدون کلوخه های بزرگ و صاف باشد. 
٦ــ٢ــ٥ــ روش های مهم شخم با گاوآهن برگردان دار

الف) شخم جوی (ازهم) يا کناری: به شخمی گفته می شود که پس از اتمام عمليات در وسط 
قطعه جويی ايجاد می شود (شکل ٢ــ٥). در اين روش زمين را به قطعات مستطيل تقسيم می کنند و 
عمل شخم زدن را از ابتدای يکی از طول ها شروع می کنند تا به اول عرض مستطيل برسند در اين نقطه 
گاوآهن را از زمين خارج می کنند و عرض مستطيل را طی کرده و وقتی به ابتدای طول بعدی رسيدند 
دوباره شروع به شخم می کنند و باز در انتهای طول مستطيل گاوآهن را از زمين خارج کرده و عرض 
زمين را بدون عمل شخم تا رسيدن به مجاور شخم رديف اول طی می کنند، چون تراکتور عرض های 
زمين را بی کار طی می کند بنابراين بهتر است عرض قطعات ضريبی از عرض گاوآهن و در حدود ٢٠ تا 

٣٠ برابر آن است منظور شود. 

شکل ٢ــ٥ــ شخم کناری يا جوی (ازهم)  

١٣٥٧٨٦٤٢

پشتهجوی پشته
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بحث کنيد 
چرا بايد عرض قطعات در روش های ازهم يا برهم ضريبی از عرض کار گاو آهن 

باشد؟ 

ب) شخم پشته ای (برهم) يا ميانی: به شخمی گفته می شود که پس از اتمام عمليات در وسط 

شکل ٣ــ٥ــ شخم پشته ای (برهم)    

بحث کنيد
چرا بايد عرض قطعات در روش های ازهم يا برهم ضريبی از عرض کار گاو آهن

باشد؟ 

١٣٥٧ ٨٤٢ ٦

قطعه پشته ايجاد می شود (شکل٣ــ٥). 
قطعات  به  را  مزرعه  نيز  روش  اين  در 
ابتدا  می کنند.  تقسيم  شکل  مستطيلی 
شياری  مستطيل  عرض  وسط  در 
اين  امتداد  در  سپس  و  می کنند  ايجاد 
و  می زنند  را  شخم  رديف  اولين  شيار 
در  را  شخم  دوم  رديف  برگشت  موقع 
انجام  آن  به  چسبيده  و  خط  ديگر  طرف 
کنار  در  سوم  رديف  بنابراين  می دهند. 
کنار  در  چهارم  رديف  و  اول  رديف 
رديف دوم ايجاد خواهد شد و به همين 
ترتيب عمليات شخم زنی ادامه می يابد تا 

مزرعه کامًال شخم بخورد. 
A

جوی    
پشته    
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معمول  بيضوی  يا  دايره  شکل  به  قطعات  در  بيشتر  روش  اين  پيرامونی:  يا  گردشی  شخم  ج) 
است و ممکن است از پيرامون به مرکز يا از مرکز به پيرامون شخم انجام گيرد. در حالت اول در نقطه ای 
واقع در پيرامون قطعه، تراکتور در جهت حرکت عقربه های ساعت حرکت کرده تا به مرکز زمين برسد. 
وقتی دايره عمل تنگ شد ادامه شخم با حرکت رفت و برگشتی انجام می گيرد. در حالت دوم برعکس 
روش اول صورت می گيرد يعنی ابتدا با چند حرکت رفت و برگشتی مرکز را شخم و سپس در خالف 
حرکت عقربه های ساعت تا رسيدن به پيرامون قطعه ادامه می يابد اما در اراضی به شکل اشکال مربع يا 
مستطيل نيز همانند روش از مرکز به پيرامون می توان اجرای شخم گردشی نمود. به اين ترتيب که قطعه ای 
از مرکز زمين به شکل قطعه اصلی با ابعاد متناظر و ضريبی از آن شخم زده و ادامه کار در حاشيه اضالع 
صورت می گيرد. به اين ترتيب که با رسيدن به انتهای هر ضلع، گاوآهن را از زمين خارج کرده و پس از 
مختصری عقب و جلو کردن و قرار گرفتن در ابتدای ضلع ديگر شروع به شخم می کنيم (شکل ٤ــ٥). 

شکل ٤ــ٥ــ روش های مختلف شخم گردشی يا پيرامونی

عمليات اجرايی شخم به طرق مختلف 
سفيد،  کاغذ  خط کش،  نوارمتر٥٠  متری،  گاوآهن،  و  تراکتور  الزم:  وسايل 

خودکار 
زمينی را طبق نظر هنرآموز انتخاب کنيد و آن را به سه قطعه تقسيم کنيد. قطعه 
اول را به روش کناری، قطعه دوم را به روش ميانی و قطعه سوم را به روش پيرامونی 
شخم بزنيد. نقشه مزرعه را بکشيد و انواع شخم های انجام شده را با رسم خطوط روی 

قطعات نشان دهيد. ضمنًا گزارشی از نحوه ی انجام اين عمليات تهيه و تحويل دهيد. 

فعاليت عملی فعاليت عملی ١١ ــ  ــ ٥٥        
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فعاليت عملی فعاليت عملی ٢٢ ــ  ــ ٥٥        
عمليات شخم با بيل 

وسايل الزم: بيل نوک تيز مخصوص شخم 
يک قطعه زمين ٥٠ متر مربعی مشخص شده را، به وسيله ی بيل نوک تيز مخصوص 
شخم اين قطعه زمين را خوب شخم بزنيد. اين قطعه زمين را با قطعاتی که توسط تراکتور  

شخم خورده است مقايسه کنيد و نتيجه را به صورت يک گزارش تحويل دهيد. 

 
فکر کنيد: چه عاملی جهت حرکت تراکتور را تعيين می کند؟فکر کنيد: چه عاملی جهت حرکت تراکتور را تعيين می کند؟ 

بحث کنيد 
١ــ چرا اندازه يا ابعاد قطعه زمين شخم خورده مرکزی به روش رفت و برگشتی 

بايستی متناسب با ابعاد اصلی يا شکل اصلی قطعه باشد؟ 
٢ــ علت های رواج روش يا روش های خاصی از شخم چيست؟ 

بحث کنيد 
١ــ چرا اندازه يا ابعاد قطعه زمين شخم خورده مرکزی به روش رفت و برگشتی

بايستی متناسب با ابعاد اصلی يا شکل اصلی قطعه باشد؟ 
٢ــ علت های رواج روش يا روش های خاصی از شخم چيست؟ 

د) شخم متناوب يا توأمان کناری و ميانی: اين روش معمول ترين و رايج ترين روش شخم 
است. به اين ترتيب که شخم کناری و ميانی به صورت متناوب انجام می گيرد. در اين روش جوی عميق 
يا پشته مرتفع ايجاد نمی شود و هيچ گاه راننده برای دورزدن مانند آن چه که در ابتدای روش ميانی يا 

انتهای روش کناری مواجه است در تنگنا قرار نخواهد گرفت. 
هـ) شخم دستی يا شخم با بيل: اين شخم بيشتر در گلکاری و سبزيکاری و عمليات باغبانی 
مورد استفاده قرار می گيرد. کيفيت شخم با بيل بسيار خوب بوده و هدف از شخم را به خوبی تأمين 
می کند ولی کند بودن کار و گران بودن مزد کارگر مانع می شود که در زراعت های بزرگ مورد استفاده 
قرار گيرد. اگر شخم دستی به دقت انجام گيرد يکی از مفيدترين شخم ها خواهد بود. سطحی را که در 
يک روز يک کارگر می تواند با بيل شخم بزند حدود ١٥٠ تا ٢٠٠ متر مربع است. برای شخم زدن از 

بيل های نوک تيز استفاده می کنند. 



٥٧

٧ــ٢ــ٥ــ زمان و فصل شخم: نکته ای که در اجرای شخم اهميت دارد، رطوبت خاک 
مزروعی است. معموًال زارعين زمان انجام شخم را، گاورو بودن خاک می دانند و آن موقعی است که 
رطوبت زمين در حدی باشد که خاک به پای دام و يا ادوات شخم نچسبد. برای آزمايش، اگر مقداری 
خاک را در حالت گاورو در مشت فشار دهيم ابتدا رطوبت خاک، دست را مرطوب می کند و به هم 
هم  از  خاک  ذرات  زمين،  با  برخورد  با  متری  يک  حدود  ارتفاع  از  آن  رهاکردن  از  پس  و  می چسبد 
می پاشند. گاورو بودن خاک حدمطلوبی است برای انجام شخم در صورتی که، رطوبت خاک از حد 
گاورو بودن کمتر و يا بيشتر باشد، شخم مناسب انجام نخواهد گرفت. گاورو بودن خاک در اوايل بهار 
و يا بعد از هر آبياری، به جنس خاک زراعی بستگی دارد. به طوری که اگر جنس خاک رسی باشد، 
ذرات آن چسبندگی زيادی خواهد داشت. در نتيجه اراضی رسی ديرتر گاورو خواهد شد. ولی اگر 

جنس خاک شنی باشد، زودتر گاورو می شود و اجرای شخم نيز زودتر صورت می گيرد.
 

بحث کنيد
 چرا معموًال اراضی شنی را در پاييز ديرتر و در بهار زودتر شخم می زنند و يا در 

اراضی رسی اجرای شخم در پاييز زودتر و در بهار ديرتر انجام می شود؟ 

معموًال  مناسب  آلی  مواد  با  خاک های  در  بذر،  بستر  تهيه  برای  شخم:  تعداد  ــ٢ــ٥ــ   ٨
يک بار شخم کافی است ولی در برخی شرايط اجرای حداقل دو شخم ضروری است. تعداد شخم به 
عوامل مختلفی مانند جنس خاک و نوع گياه و اقليم منطقه بستگی دارد. با توجه به کليه عوامل مؤثر 

می توان نتيجه گرفت که: 
١ــ تعداد شخم در زمين رسی سنگين بيشتر از شنی سبک است. 

٢ــ در صيفی کاری بعد از شخم پاييزه که بيشتر شخم عميق خواهد بود، يک شخم متوسط نيز 
در بهار برای عمليات تکميلی آن مفيد است. 

٣ــ در زراعت ديم يک بار در پاييز سال آيش برای ذخيره آب شخم عميق می زنند. پس از آن 
در فواصل قطع بارندگی با پنجه غازی شخم سطحی به منظور دفع علف های هرز و شکستن سله جهت 

حفظ رطوبت در چند نوبت انجام می گيرد. 



٥٨

نيمه خشک  و  خشک  مناطق  از  کمتر  معموًال  مرطوب  و  پرباران  مناطق  در  شخم  تعداد  ٤ــ 
است. 

٥ــ بايد با افزايش حاصلخيزی خاک جهت کاهش خسارات ناشی از فرسايش خاک و تردد 
ماشين، تعداد شخم را به حداقل رساند. 

٣ــ٥ــ خاک ورزی ثانويه 
پس از انجام شخم، عمليات تکميلی تهيه  زمين جهت ايجاِد بستر مناسب کاشت، الزم و ضروری 
سانتی متری،  ١٥ــ١٠  عمق  تا  خاک  کردن  نرم  کلوخه ها،  خردکردن  عمليات،  اين  از  هدف  است. 
جمع آوری ريشه و ساقه گياهان از زمين، از بين بردن پستی و بلندی های شخم و صاف کردن سطح 

خاک و درست نمودن جوی و پشته يا کرت بندی است تا اين که بستر بذر برای کاشت آماده شود. 
برخی از عمليات که در مرحله خاک ورزی ثانويه١ انجام می شود به شرح زير است.

در  که  می شوند  ايجاد  زمين  در  کلوخ هايی  شخم،  از  پس  کلوخ ها:  کردن  خرد  ـ ٥ ــ  ١ــ٣ـ
صورت خرد نشدن مشکالتی را ايجاد خواهند کرد.

برخی از داليل برای ضرورت خرد کردن کلوخ ها عبارتند از:
 تماس بهتر بذر با خاک

 انجام شدن بهتر عمليات کاشت بذر با ماشين
 مسطح شدن کامل سطح خاک

برای خرد کردن اين کلوخ ها از ماشين هايی مانند چنگه بشقابی (شکل ٥ ــ٥) استفاده می شود.

Secondary Tillage ــ١

ـ ٥ ــ چنگه  بشقابی (ديسک) شکل ٥ ـ



٥٩

ـ ٥) و  چنگه بشقابی عالوه بر خرد کردن کلوخ ها، برای خرد کردن بقايای محصوالت (شکل ٦ ـ
مخلوط کردن کود با خاک نيز مورد استفاده قرار می گيرد.

ـ ٥ــ خرد کردن بقايای گياهی با چنگه بشقابی شکل ٦ ـ

زمين  آماده سازی  عمليات  از  يکی  هرز:  علف های  و  سنگ  جمع آوری  ـ ٥ ــ  ٢ــ٣ـ
جمع آوری موانع، سنگ ها و علف های هرز است با توجه به سياست های کشاورزی متناسب با منطقه 
ممکن است علف های هرز از مزرعه خارج نشوند در اين صورت بهتر است علف های هرز يا باقيمانده 
محصول نوبت قبل همراه با شخم برگردانده شده و زير خاک شود تا پس از پوسيدن، خواص زراعی 
خاک را بهبود بخشد ولی اگر کشت بالفاصله پس از شخم انجام می شود در بيشتر موارد الزم است 
علف های هرز يا باقيمانده محصول نوبت قبل جمع آوری و از مزرعه خارج شوند تا عمليات کشت بدون 
مزاحمت قابل انجام باشد برای جمع آوری علف های هرز از چنگه دندانه ای١ يا ساير ماشين های مشابه 

ـ ٥). استفاده می شود (شکل ٧ـ

Tooth Harrow ــ ١

ـ ٥ ــ چنگه دندانه ای شکل ٧ـ



٦٠

ـ ٥ ــ فشرده کردن سطحی خاک و تثبيت آن: پوک شدن خاک پس از شخم بستری  ٣ــ٣ـ
را آماده می کند که خاصيت نفوذپذيری دارد ولی در صورت کاشت بذر در آن به دليل تماس کم خاک، 
بذر نخواهد توانست رطوبت کافی را برای رشد جذب نمايد برای رفع مشکل می توان از غلتک ١های 
مختلف مانند غلتک خاک نشان استفاده کرد غلتک ها ضمن تثبيت خاک نرم، موجب شکستن کلوخ ها 

ـ ٥). يا به عمق بردن آن ها می شوند (شکل ٨  ـ

Soil Packer ــ ١
Land Leveler ــ ٢

برگردان دار،  گاوآهن  با  شخم  مخصوصًا  شخم  با  همراه  زمين:  کردن  هموار  ـ ٥ ــ  ٤ــ٣ـ
خاک در سطح مزرعه جابه جا می شود که در طول چند سال عمليات زراعی، زمين از حالت هموار 
خارج شده و شيب آن تغيير می کند اين مسئله در آبياری و کاربرد برخی از ماشين های کاشت، داشت و 
برداشت مشکالتی ايجاد خواهد کرد. برای رفع اين مشکل انجام می شود، برای هموار کردن زمين در 

ـ ٥). طی عمليات خاک ورزی ثانويه با استفاده از ماله٢ ها زمين تا حدودی تسطيح می شود (شکل ٩ـ

ـ ٥ ــ تثبيت خاک با غلتک شکل ٨ ـ

ـ ٥ ــ ماله شکل ٩ـ
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ـ ٥ ــ شکل دهی زمين برای کشت و آبياری: در بيشتر موارد متناسب با نوع کشت  ٥ــ٣ـ
و روش آبياری الزم است زمين شکل خاصی را داشته باشد بدين منظور با توجه به نوع شکل مورد نظر، 

ـ ٥ نشان داده شده است. از وسايل و ماشين های مختلف استفاده می شود ايجاد شيار در شکل ١٠ـ

عمليات  چندين  است  بهتر  ممکن  حد  تا  خاک ورزی:  عمليات  توأم  انجام  ـ ٥ ــ  ٦ ــ٣ـ
خاک ورزی را با هم انجام داد تا هزينه عمليات مکانيزه و زمان عمليات نيز کم شود هم چنين فشردگی 
خاک در اثر تردد زياد ماشين ها نيز کمينه باشد. برای اين کار می توان از يک ماشين که بتواند چند کار 
را با هم انجام دهد يا از ماشين های مرکب خاک ورزی که از ترکيب چند ماشين ايجاد شده اند استفاده 

ـ ٥). کرد (شکل ١١ـ

ـ ٥ ــ ايجاد شيار شکل ١٠ـ

با  خاک ورزی  توأم  عمليات  ـ ٥ ــ  ١١ـ شکل 
چندين ماشين متصل به هم

بازديد
با هماهنگی هنرآموز درس از مزرعه هنرستان يا مزرعه ای در منطقه که عمليات 
خاک ورزی مکانيزه در آن در حال انجام است بازديد کرده و گزارشی از مشاهدات خود 

تهيه و تحويل دهيد.

٦١

بازديد
با هماهنگی هنرآموز درس از مزرعه هنرستان يا مزرعه ای در منطقه که عمليات 
خاک ورزی مکانيزه در آن در حال انجام است بازديد کرده و گزارشی از مشاهدات خود 

تهيه و تحويل دهيد.
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٤ــ٥ــ عمليات تهيه شيميايی زمين 
حاصلخيزی خاک يکی از مهم ترين علل افزايش عملکرد در واحد سطح است و هر عاملی که 
به حفظ و افزايش حاصلخيزی خاک کمک کند در ازدياد محصول تأثير فراوان خواهد داشت. اگر 
زمين مزروعی هر ساله کشت شود، بدون اين که مواد غذايی به آن اضافه گردد، حاصلخيزی طبيعی 
خود را به تدريج از دست خواهد داد. بر اين اساس به موازات تهيه مکانيکی و فيزيکی خاک، از لحاظ 
حاصلخيزی نيز بايد آن را آماده کرد که اين کار که به نام آماده سازی شيميايی معروف است، با دادن 
انواع کود صورت می گيرد. در واقع اثر کود در زمين، ازدياد مواد غذايی در خاک مزروعی است تا 

کمبود عناصر موجود در آن که مورد احتياج گياه است جبران شود. 
١ــ٤ــ٥ــ تعريف کود: موادی که باعث حاصلخيزی خاک و بهتر شدن زمين و هم چنين 

موجب افزايش محصول و مرغوبيت آن می شوند کود نام دارد. 
٢ــ٤ــ٥ــ انواع کود: کودها به دو دسته ی آلی و شيميايی تقسيم می شوند: 

الف) کودهای آلی: به فضوالت و بقايای پوسيده جانوران و گياهان گفته می شود مانند کود 
دامی، کود سبز، کمپوست، کودهای آلی مايع و … 

شيميايی  کودهای  به  می شوند  حاصل  معدنی  مواد  از  که  کودهايی  شيميايی:  کودهای  ب) 
معروفند. 

کودهای شيميايی به روش های مختلف تهيه می شوند و اغلب عناصر تشکيل دهنده ی آن ها ازت، 
فسفر، پتاس، گوگرد، آهن، منيزيم، کلسيم و ُبر است. مهم ترين کودهای شيميايی عبارت اند از: 

١ــ کودهای ازته مانند اوره، نيترات آمونيم، سولفات آمونيم. 
٢ــ کودهای فسفاته مانند سوپر فسفات معمولی و سوپر فسفات تريپل و فسفات آمونيم. 

٣ــ کودهای پتاسه مانند سولفات دوپتاس. 
٣ــ٤ــ٥ــ طريقه و زمان مصرف کودهای شيميايی: به طور کلی کودهای شيميايی در دو 
زمان قبل و بعد از کاشت در زمين پخش و با خاک مخلوط می شوند. الزم به ذکر است که عواملی از 

قبيل نوع کود و آب و هوای منطقه و غيره زماِن دادن کود را مشخص می کنند. 



٦٣

فعاليت عملی فعاليت عملی ٣٣ ــ  ــ ٥٥        

پاييز (کود فسفره، کود پتاسه، کود آلی همراه با    
شخم عميق)  الف) قبل از کاشت    

بهاره (کود ازته همراه با ديسک يا ماله) زمان پخش کود  (کود پايه)    
ب) بعد از کاشت   

(کود سرک١)  

دستی   
ماشينی      کودپاشی   

                  کودکاری 

١ــ کودهايی را که ضمن رشد و نمو گياه به خاک اضافه می شوند کود سرک می گويند. 

عمليات خاک ورزی ثانويه وتهيه ی شيميايی زمين  
کودپاش  شيميايی،  کودهای  انواع  ماله،  ديسک،  تراکتور،  الزم:  وسايل 

سانتريفوژ 
به قطعه زمينی که در فعاليت عملی (١ــ٥) شخم زده ايد مراجعه کنيد. کودهای 
مورد نياز اين مزرعه را با راهنمايی هنرآموز محاسبه و آماده کنيد. پس از انجام عمليات 
نرم و هموار کردن سطح زمين کودهای آماده را به زمين اضافه کنيد و مزرعه را جهت 

کاشت کامًال آماده نماييد. گزارشی از کليه مراحل اين عمليات تهيه و تحويل دهيد. 

ـ ٥ ــ کود دهی به زمين با مايع پاش شکل ١٢ـ

طريقه پخش کود



٦٤

           آزمون 
١ــ عمليات تهيه زمين به دو بخش اساسی تقسيم می شود، آن دو بخش را نام ببريد. 

٢ــ شخم را تعريف کنيد. 
٣ــ عمق شخم به چه عواملی بستگی دارد؟ 

 ……… نام  به  مخصوصی  گاوآهن  از  خاک  تحت االرض  بخش  کردن  نفوذ  قابل  برای  ٤ــ 
استفاده می کنند. 

٥ــ وجود نوارها يا لکه های کم رنگ در سطح زمين شخم خورده چه دليلی دارد؟ 
٦ــ چه موقعی زمين را گاورو می گويند؟ 

٧ــ ديسک بهترين وسيله برای ……… خاک است. 
٨ ــ غلتک های سبک بعد از کشت بذر چمن به منظور ……… استفاده می شود. 

آماده  نيز  لحاظ …………  از  فيزيکی  و  مکانيکی  تهيه  موازات  به  بايد  را  زمين  ساله  هر  ٩ــ 
کرد. 

١٠ــ کود را تعريف کنيد. 
١١ــ به فضوالت و بقايای پوسيده جانوران و گياهان ……… گفته می شود. 


