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در اوايل قرن بيستم به نقش حقيقي شخم كه تهويه خاك، بهبود قابليت دسترسي عناصر غذايي، نفوذ بيشتر ريشه ها، 
مانند  تخريبي شخم  اثرات  از طرفي  برده شد.  پي  است،  و...  اليه هاي فشردۀ خاك  هرز، شكستن  علف هاي  كنترل 
خاكورزي  فكر  به  آدمي  منابع،  اين  از  بلندمدت  استفاده  و  خاك  براي حفظ  است.  رسيده  اثبات  به  فرسايش خاك، 
حفاظتي و يا كم خاكورزي و يا حتي بدون خاكورزي افتاد. پايداري كشاورزي در روستاها كه بخش مولد جامعه بوده و 

باالترين ارتباط را با كشاورزي دارند، از مهم ترين اهداف خاكورزي حفاظتي مي باشد.

ْدِع  َواْلَْرِض َذاِت الَصّ
و سوگند به زمين شكاف دار )آماده  ِكشت(
طارق 12

فصل 1

خاكورزی اوليه
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در پايـان ايـن واحـد يادگيـري هنرجويـان قادر خواهنـد بود با تراكتـور و انـواع گاوآهن هاي برگـردان دار، قلمي 
و دوار زميـن را شـخم بزنند. 

واحد يادگيری 1
شخم مكانيزه

•  چرا كشاورزان قبل از كاشت بذر، خاك را شخم مي زنند؟
•  آيا امكان كاشت بذر در مزرعه اي كه شخم زده نشده، وجود دارد؟

•  چه زماني براي انجام عمليات شخم مناسب تر است؟
•  خاكورزي مناسب، مستلزم شخم تا چه عمقي است؟

•  چرا ماشين هاي شخم مكانيزه متنوع هستند و كاربرد هريك در چه شرايطي است؟
•  روش بكارگيري ماشين هاي مختلف شخم چگونه است؟

•  آيا هميشه انجام عمليات شخم موجب سود اقتصادي بيشتر كشاورزان مي شود؟

شـخم بـه منظـور ايجـاد تغييـرات فيزيكـي مطلـوب در خاك بـراي بهبود شـرايط رشـد گياهـان زراعـي انجام 
مي شـود. مخلـوط شـدن بقايـاي گياهـي و تهويـه خـاك بـه رشـد موجـودات خـاك زي كمـك كـرده و ايـن 
موجـودات به نوبـه خـود سـبب پوسـيدگي و تجزيـه مـواد آلـي و حاصلخيـزي خـاك مي شـوند. انجـام عمليات 
شـخم  در صورتـي رضايت بخـش خواهـد بـود كـه كاربـر ماشـين هاي شـخم، شـرايط خاكـي را كـه مي خواهد 
بـراي رشـد محصـول آمـاده كنـد، بشناسـد و ادوات مناسـب را انتخاب كـرده و به درسـتي از آن اسـتفاده كند.

استاندارد عملکرد

آيا تا به حال به اين موارد انديشيده ايد که:
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ريشۀ گياهان بايد در خاك رشد و نمو يابد )شكل 1-1(. 
َفَأنَْبْتنا فيها َحبًّا       عبس 27

و در آن )خاك( دانه ها رويانديم.

سطح خاك به مرور زمان در اثر آبياری، بارندگی، رفت و آمد افراد و احشام، انجام عمليات كشاورزی و... سفت می شود. 
نفوذ آب، تبادل هوا، خروج جوانه و... در چنين خاكی امكان پذير نبوده يا اينكه به مقدار مناسبی نمی باشد )شكل1-2(.

عمليات مكانيكی كه به منظور آماده كردن زمين برای كاشت روی آن انجام می شود خاكورزی ناميده می شود. 
اجرای شخم، يكی از مهم ترين و اصلی ترين مراحل آماده سازی زمين است كه به آن »خاكورزی اوليه« نيز می گويند.

 هـدف اصلـی از اجـرای شـخم، شكسـتن مقاومـت يا سـختی خاك اسـت. بـا اجرای شـخم و عمليـات تكميلی 
بعـدي، خـاك به بسـتری مناسـب برای كاشـت و پـرورش گياهـان تبديل می شـود. 

 هـر چنـد هـدف اصلـی در شـخم، شكسـتن سـختی يا مقاومـت فيزيكـی خـاك در مقابل بـذر و خـروج جوانه 
اسـت، ليكـن بـا اجـرای آن اهـداف ديگـری نيـز به شـرح زيـر تأميـن می گردد:

1. پوك كردن خاك زراعی
2. دفن كردن بقايای محصول قبلی و كودهای آلی

3. باال آوردن مواد معدنی و آلی موجود در عمق خاك
4. مهار علفهای هرز و پيشگيری از آفات و امراض گياهی

ضرورت اجراي شخم

شكل 1-1. 

شكل 2-1. سخت شدن خاك و اثر آن بر رشد ريشه

نکته 
دركشـاورزی نويـن، روشـی از خاكـورزی مطلـوب اسـت كـه ضمن حفـظ حاصلخيزی، مـواد آلـی، رطوبت و زیست محیطی

سـاختمان خـاك، مانـع از هرنـوع فرسـايش و تخريب خـاك گردد. 

جلوه های 
خداوند مهربان بيش از 3200 نوع كرم خاكي خلق كرده است. كرم هاي خاكي با حركت خود در خاك ضمن آفرینش

شكستن سختي خاك كمك شاياني به گسترش ريشه در خاك مي كنند و در واقع شخم زن هاي طبيعي هستند. 
طبق تحقيقات انجام گرفته وجود 180 كرم خاكي در هر مترمكعب از خاك مي تواند آن را بي نياز از شخم نمايد. 
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بشـر از زمانـی كـه بـه تأثيـر خاكورزی بـر عملكـرد محصول پی بـرد به فكـر سـاختن وسـايل و ابزارهايی جهت 
انجام شـخم بوده است)شـكل3-1(.چون اين وسـايل و ابزار، ابتدا توسـط گاو كشـيده می شـد و در نوك برخی 
از آن يـك تكـه آهـن تعبيـه شـده بـود، گاوآهـن ناميده شـدند. نامی كه هنـوز هم معتبر بـوده و مورد اسـتفاده 
قـرار می گيـرد. در حاليكـه امـروز هـم شـكل آن تغيير كرده و هم اينكه نيروی كشـش آن بسـيار متفاوت شـده 

است.  

كرده انـد،  پيـدا  مختلفـی  انـواع  گاوآهن هـا  امـروزه 
اصلـي  دارای سـه بخـش  نـوع آن  از  امـا صرف نظـر 

:)1 -4 می باشند)شـكل
1. شاسـی يا قـاب: شاسـی در گاوآهـن مجموعه ای 
از چنديـن ديـرك اسـت كـه سـاير اجـزای گاوآهن به 

آن متصـل می شـوند.
2. سـامانه )نقاط( اتصال: قطعاتی هسـتند كه روی 
شاسـی نصب شـده اند و اتصـال گاوآهن بـه تراكتور از 

طريـق ايـن قطعات انجام می شـود.
با  كه  هستند  گاوآهن  از  اجزايی  خاكورز:  عامل   .3
خاك درگير بوده و شخم توسط آن صورت می گيرد. 

گاوآهن هـا از نظـر نـوع عامـل خاكـورز بـه 3 گـروه 
می شـوند:  تقسـيم  بـزرگ 

1. گاوآهن های برگردان كننده
زميـن  شـكافتن  ضمـن  كـه  هسـتند  گاوآهن هايـی 
را  شـده  كنـده  خـاك  آن،  از  عمقـی  در  نفـوذ  و 
برمی گردانند)شـكل 5-1(. گاوآهن هـای برگـردان دار 
هسـتند. گاوآهن هـا  ايـن  از  نمونه هايـی  بشـقابی  و 

ماشين های شخم

شكل 5-1. برگردان شدن خاك

شكل 3-1. ابزار و ماشين های شخم

شكل 4-1. قسمت هاي اصلي يك ماشين خاكورز

شاسی

عامل خاكورز

نقاط اتصال
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گاوآهن برگردان دار
گاوآهن برگردان دار متداول ترين نوع گاوآهن در ايران مي باشد و از آنجا كه داراي خاك برگردان مي باشد به گاوآهن 
برگردان دار معروف شده است)شكل 6-1(. عامل خاكورز در اين گاوآهن اصطالحا خيش ناميده مي شود. مجموعه 
خيش از تيغه)سوك(، صفحه برگردان، پيشاني، كفش، پاشنه و تنه تشكيل شده است.  اصول كار اين گاوآهن به اين 
صورت است كه تيغه موجب مكش و نفوذ خيش در داخل خاك شده و خاك شيار شخم را به صورت افقي بريده و 
آن را به سمت صفحه برگردان هدايت مي كند و خاك بريده شده با تيغه، به وسيله صفحه برگردان، برگردانده مي شود.

شكل 6-1. اجزای خيش گاوآهن برگردان دار

 قسمت جلويي صفحه برگردان را پيشاني مي گويند. پيشاني در برش عمودي خاك تأثير دارد. در قسمت پايين 
تنه خيش يك قطعه فلزي تخت و بلندي به نام كفش متصل مي شود كه وظيفه حفظ تعادل گاوآهن در برابر 
نيروهاي جانبي كه از طرف خاك الي ۀ شخم به گاوآهن وارد مي شود را دارد. در قسمت انتهايي كفش آخرين 
خيش قطعه اي به نام پاشنه نصب شده است به طوري كه عامل خاكورز به وسيله آن روي خاك مي لغزد و نقطۀ 
اتكايي براي آن محسوب مي شود. مجموعه تيغه، صفحه خاك برگردان، كفش و پاشنه به وسيله پيچ و مهره هاي 

مخصوص به تنه متصل مي گردند. تنه به ساق و ساق به شاسي گاوآهن وصل مي شود.
به منظور جلوگيري از آسيب رسيدن به خيش و گاوآهن در اثر برخورد با موانع سخت، اتصال خيش به شاسي به وسيله 
سيستم هاي ايمني گوناگوني انجام مي گيرد. متداول ترين نوع اين سيستم ها، پين برشي مي باشد. اين پين ضمن اتصال 

خيش به شاسي در اثر برخورد با موانع بريده شده و سبب مي شود خيش به باال حركت كند )شكل 1-7(. 

شكل 7-1. پين و پيچ برشی در گاوآهن برگردان دار

پيچ برشی

پين برشی

ساق

تنه

صفحه برگردان
كفش پاشنه

پيشانی

تيغه
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نصـب  گونـه ای  بـه  شاسـی  روی  بشـقاب ها 
شده اند كه دارای دو زاويه تمايل عمودی)زاويه 
نفـوذ( و زاويـه تمايـل جانبی)زاويـه بشـقاب يا 
زاويـه افقـي( می باشـند. بـا تغييـر ايـن زوايـا 
می تـوان عمـق شـخم، ميـزان نفـوذ و سـرعت 

گـردش بشـقاب را تنظيـم كرد)شـكل 1-9(.

گاوآهن بشقابي
اين گاوآهن ها از صفحات بشـقابي شـكل مقعر 
تشـكيل شـده اسـت كه هـر يـك داراي محور 
مسـتقل هستند)شـكل8-1(. گاوآهن بشـقابي 
ضمـن حركت بـه جلو و گردش بشـقاب ها )در 
اثـر تمـاس بـا زميـن( به كمـك وزن خـود در 
خـاك نفـوذ مي كند و سـطح خـاك را تا عمق 
معينـي بـرش داده، جابجـا نمـوده و تـا حـدي 
برگـردان مي كننـد.  حداكثـر عمـق شـخم در 
گاوآهـن بشـقابی، يك سـوم قطـر بشـقاب های 

است. آن 

شكل 9-1. زوايای بشقاب در گاوآهن بشقابی

شكل 8-1. گاوآهن بشقابی

فیلم 
آموزشی

گفتگو 
کنید

توجه
کنید

مكانيزم فنري به كار رفته در گاوآهن هاي مدرن براي عبور از موانع

در مـورد تأثيراتـی كـه افزايـش يـا كاهـش زوايـای بشـقاب در نفوذ و سـرعت گـردش آن خواهند گذاشـت، 
كنيد. گفتگـو 

تغيير اين زوايا چه تأثيری بر قدرت كششی مورد نياز خواهد گذاشت؟ 

گاوآهن هـاي بشـقابي در مقايسـه بـا گاوآهن هاي برگـردان دار فاقد كفش و پاشـنه اند؛ در عـوض داراي چرخ 
عقـب مي باشـند كـه ضمـن تثبيت عمق شـخم، نيروهـاي جانبي وارد شـده به بشـقاب ها را خنثـي مي كند. 
عالوه بـر آن در شـرايطي كـه خاك سـفت و سـخت اسـت و نفوذ با اشـكال انجام مي شـود، مي تـوان با اضافه 

كـردن وزنـه به چرخ عقب مشـكل را مرتفـع نمود.

بشقاب

لبه جلویى

زاویه بشقاب یا زاویه
افقى 45 تا 42

راستاى حرکت
ماشین

جهت حرکت

زاویه عمودى

خط عمودى

خط زمین

شاسی

نقاط اتصال

ياتاقانبشقاب

چرخ عقب
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2. گاوآهن های شكافنده
گاوآهن هايـی هسـتند كـه زمين را می شـكافند، اما خـاك را بر نمی گرداننـد. گاوآهن قلمی)چيزل يا اسـكنه ای( 

و زيرشـكن، نمونه هايـی از اين نوع گاوآهن ها می باشـند.
گاوآهن قلمي

شـخم هاي  بـراي  قلمـي  گاوآهن هـاي  از 
بـه  سـانتيمتر(   45 )حـدود  عميـق  نسـبتاً 
خصـوص در ديـم زارهـا و يا بـراي خاكورزي 

مي شـود.  اسـتفاده  پوشـش دار 
عامـل خاكـورز در ايـن گاوآهن هـا شـاخه ها 
معمـوالً  چيـزل  گاوآهـن  هـر  مي باشـند. 
داراي 2 تـا 3 رديـف شـاخه اسـت. شـاخه ها 
متصـل  شاسـي  بـه  زيگـزاگ  به صـورت 
مي شـوند تـا بقايـاي گياهـي بـدون مانـع از 
بيـن آنهـا عبور كنـد. معموالً بـه ازاي هر 30 
سـانتيمتر عـرض كار، يـك شـاخه در نظـر 

)شـكل 1-10(. مي شـود  گرفتـه 
هر شاخه به نوبه خود از ساقه، تيغه و قطعات اتصال به شاسي تشكيل شده است.  شاخه ها ممكن است از نوع 
نيمه ثابت يا فنردار باشند. نوع فنردار را مي توان در زمين هاي پر مانع به كاربرد زيرا وجود فنر عالوه بر اينكه يك 

نوع سيستم ايمنی است، باعث ارتعاش هايي در شاخه مي شود كه به شكستن خاك كمك مي كند.  

شكل 10-1. گاوآهن قلمی )چيزل(

شكل 11-1. گاوآهن قلمی )چيزل(

به انتهاي پاييني هر ساقه، تيغه متصل شده است كه عمل خاكورزي را انجام مي دهند. تيغه به اشكال مختلف 
ساخته مي شود. از تيغه هاي نوك تيز و باريك براي نفوذ به عمق بيشتر و از تيغه هاي پهن براي كار در عمق 

كمتر و شرايطي كه بقاياي گياهي در خاك زياد است، استفاده مي شود)شكل 1-11(.  

توجه
نيـروي الزم بـراي كشـيدن ايـن گاوآهـن در مقايسـه بـا گاوآهـن برگـردان دار بـا عـرض كار تقريبـاً نصـف و کنید

سـرعت پيشـروي تقريبـاً دو برابـر مي باشـد. 

نقاط اتصال
شاسی

ساقه تيغه
شاخه

قلمی دندانه ای شيار بازكن پنجه غازی بيلچه ای كفشكی قلمی پنجه غازی مركب
7654  321
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زيرشكن
زيرشـكن نوعـی گاوآهـن قلمی اسـت امـا با ابعـاد بزرگتر و شـاخه هاي ثابت)غيرفنـري( كه مي تـوان از آن براي 

شـخم در عمق هاي 50 تا90 سـانتيمتر اسـتفاده كرد)شـكل 1-12(.

زيرشـكن ها عمدتـاً بـرای شكسـتن اليه هـای غيرقابـل نفـوذ خـاك )در پايين تـر از عمـق كار ادوات معمـول 
خاكـورزی(، نفـوذ ريشـه بـه اعمـاق خـاك بـه منظـور بهتر شـدن نفـوذ آب در خاك و زهكشـی هر چند سـال 
يك بـار بـه كار می رونـد. عالوه بـر شكسـتن اليه سـخت خـاك می تـوان با اضافـه كـردن منضماتی به زيرشـكن 

از آن بـراي زهكشـي و كابل گـذاري نيـز اسـتفاده كرد)شـكل 1-13(.

شكل 13-1. كاربردهاي زيرشكن

ج( اليه سخت خاكب( زيرشكن مجهز به منضم زهكشيالف( استفاده از زيرشكن براي كابل گذاري

شكل 12-1. زيرشكن و انواع شاخه هاي آن

تحقیق
آيا در منطقه شما گاوآهن های قلمی و زير شكن وجود دارد؟ در چه مواردی از آنها استفاده می شود؟کنید

3. گاوآهن های به هم زنندۀ خاك
نـرم مي كننـد. گاوآهـن  از ماشـين های خاكـورزی هسـتند كـه سـطح خـاك را كامـاًل بهـم زده و  انواعـی 
دوار)رتيواتـور يـا خـاك هـم زن( يكـي از رايج تريـن و معمول تريـن اين نـوع ماشـين ها می باشد)شـكل 1-14(. 

زير شكن با شاخۀ منحنی شاخۀ زاويه دارزير شكن با شاخۀ گونيايی

تيغه )نوك(
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گاوآهـن دوار بـا انـواع ديگـر گاوآهن هـا تفاوت زيـادي دارد، زيرا بـا توان محـور تواندهي تراكتـور كار مي كند به 
ايـن صـورت كـه تـوان از گاردان بـه جعبـه دنده و محـور گردنـده گاوآهن منتقل مي شـود. روي محـور گردنده 
صفحـات مـدوري جـوش داده شـده اند و تيغه هـا بـه وسـيلۀ پيچ و مهـره به آن متصل هسـتند. بـا دوران محور، 
تيغه هـا بـا خـاك برخـورد كـرده و تكه هـاي خـاك را از زمين جـدا مي كننـد و  تكه هاي خـاك در اثـر برخورد 

بـا صفحه پشـت دسـتگاه)حفاظ خـاك( به ميـزان دلخواه خرد مي شـوند.
محـور  روی  گونـه ای  بـه  گاوآهـن  ايـن  تيغه هـای 
فقـط  لحظـه  هـر  در  كـه  می شـوند  نصـب  گردنـده 
يـك تيغـه بـا زميـن برخـورد كنـد. ايـن تيغه هـا در 
دو نـوع چـپ و راست)سـطح خميـده تيغه هـا يـك 
در ميـان چـپ و راسـت اسـت( روی محـور  بسـته 

.)1 -15 می شوند)شـكل

شكل 15-1. آرايش مارپيچ تيغه هاي گاوآهن دوار

بیشتر 
زننـده خـاك، بدانید به هـم  ماشـين های  از  ديگـری  نمونـه 

واقـع  در  ماشـين ها  ايـن  هسـتند.  سـيكلوتيلرها 
گـروه  چنـد  دارای  كـه  هسـتند  دواري  گاوآهن هـاي 
تيغـه دوار عمودی می باشـند. اين گروه ها در سرتاسـر 
عـرض ماشـين قرار گرفته انـد و مخالف جهـت يكديگر 
در كنـار هـم می چرخنـد. اسـتفاده از ايـن گاوآهن هـا 
بـه صـورت تكی چنـدان متـداول نيسـت و عمومـاً در 
 .)1-16 می شوند)شـكل  ديـده  مركـب  شكل 16-1. سيكلوتيلرماشـين های 

محور گيربكس

صفحه پشت )حفاظ خاك(
تيغه )پره( كفش

گيربكس

محور تواندهی

شكل 14-1. گاوآهن دوار)رتيواتور(

منحنی  حركت تيغه

لبه برنده

تيغه چپتيغه راست
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بـرای شـخم زدن يـك قطعـه زمين بر حسـب انـدازه، ابعاد، جنس، شـيب، شـرايط رطوبتی، زميـن و هم چنين 
نـوع گيـاه و روش  های كاشـت، نوع ماشـين شـخم تفـاوت می كند؛ مثـاًل در زمين هـای كوچك و ناهمـوار هنوز 
هـم بيـل بهترين وسـيله شـخم اسـت. در اراضی سـنگالخی و ديـم زارها، گاوآهن های قلمی سـودمند هسـتند. 
در اراضـی وسـيع گاوآهن هـای برگـردان دار قابـل اسـتفاده هسـتند. در برخی از شـرايط اصوالً نيـازی به اجرای 
شـخم نبـوده و بـا ماشـين های ديگـر مثاًل ديسـك می تـوان به هـدف رسـيد. به طوركلي بـا توجه به كشـاورزي 

رايـج در ايـران مي تـوان از دسـتورالعمل زير بـراي انتخاب گاوآهن مناسـب اسـتفاده كرد:
1. در اراضی شاليزار، گاوآهن برگردان دار با صفحه شياردار و تيلر با چرخ پره ای را پيشنهاد دهيد)شكل 1-17(.

2. در باغـات گاوآهـن برگـردان دار يـك يـا دو خيشـه و يا رتيواتور را پيشـنهاد كنيـد. برای تعييـن تعداد خيش 
گاوآهـن يـا عـرض كار رتيواتـور، به قـدرت تراكتور باغـی توجه كنيد.

3. برای شخم پاييزه ديم، گاوآهن قلمی)چيزل( را پيشنهاد دهيد.
1-3. در زمان آيش، گاوآهن قلمي با تيغه پنجه غازی را پيشنهاد دهيد. 

2-3. در صورت وجود سنگ های بزرگ روی زمين، گاوآهن قلمي با ساق فنری را پيشنهاد دهيد.
4. در اراضی آبی به درجه توسعه يافتگی كشاورزی، نوع كشت و شرايط سطح زمين توجه كنيد.

1-4. برای كشاورزی پيشرو با خاك های مناسب ماشين های خاكورز مركب را پيشنهاد دهيد)شكل 1-18(.

انتخاب ماشين شخم

شكل 18-1. خاكورزهاي مركب

شكل 1-17. 
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فعالیت 
بازديد، رفع عيب، مونتاژ و تنظيم اجزای گاوآهن هاي برگردان دار، بشقابي، قلمي و زيرشكنکارگاهی

ابـزار و وسـايل و امكانات مـورد نياز: آچارهـای مكانيـك عمومی، اسـپری مخصوص باز كـردن پيچ های 
زنـگ زده، پارچـه تنظيف، تشـت يا ظرف مناسـب، ميزكار يـا زيرانداز

مراحل انجام فعاليت
1. ضمن ايجاد نقاط اتكای مطمئن، يك عامل خاكورز)خيش( را از گاوآهن برگردان دار جدا كنيد.

2. بـه اجـزای خيـش توجـه كـرده، نام، ويژگی هـا، معايـب احتمالی، سـرويس و تنظيمـات ضـروری آن را از 
هنرآمـوز خـود بپرسـيد و در دفتـر عمليـات خود ثبـت كنيد.

2-4. بـرای زمين هـای دارای اليـه سـخت، تراكتورهـای پرقـدرت بـا زيرشـكن را انتخـاب كنيـد. اگـر قـدرت 
كششـی بـاال می باشـد، زيرشـكن چنـد واحـدی و در غيـر اين صـورت تـك واحـدي را انتخـاب كنيـد. 

3-4. در ساير اراضی گسترده آبی، گاوآهن های برگردان دار را پيشنهاد كنيد. در اراضی زير 100 هكتار با بافت 
سبك تا متوسط تراكتورهای با قدرت زير 100 اسب بخار و گاوآهن 3  خيشه سوار با صفحه برگردان معمولي 

پيشنهاد دهيد. درصورتی كه خاك سنگين بود، قدرت تراكتور بيشتر و صفحه برگردان پيچيده را انتخاب كنيد.

4-4. برای اراضی بزرگ اما دارای چمن يا بقايای زياد، گاوآهن بشقابی را توصيه كنيد.
5-4. بـرای زمين هـای سـبك يـا زمين هايـی كه كشـت قبلـی گياهـان غده ای)چغندرقنـد، سـيب زمينی( بوده 
اسـت. بـرای افزايـش راندمـان، بـه جـای گاوآهـن، اسـتفاده از ديسـك های سـنگين يـا پنجه های سـاق بلند را 

پيشـنهاد كنيد. 
5. استفاده از رتيواتور را صرفاً زمانی پيشنهاد دهيد كه:

1-5. در 3-2 ساله اخير اين ماشين در اين زمين استفاده نشده باشد.
2-5. نوع بذر مورد كاشت، بسيار ريز باشد، مانند بذر يونجه.

3-5. ماده آلی خاك نسبتاً باال باشد.
4-5. فاصله نرم كردن و كاشت بسيار نزديك بهم باشد.

5-5. هدف، خردكردن و اختالط بقايايی درشت در مزرعه باشد.

شكل 19-1. انواع صفحه برگردان
ب- صفحه برگردان معموليالف- صفحه برگردان پيچيده

تحقیق
در منطقـه شـما چـه عواملـی نوع ماشـين و گاوآهن را تعيين كرده اسـت؟ بررسـی خود را شـامل نمونه های کنید

نماييد. مختلف 
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3. قطعـات را بـه ترتيبـی كـه هنرآمـوز می گويـد، 
بازكنيـد. 

4. ضمـن بـاز كردن هـر قطعـه، سـاختمان، عملكرد 
و سـالمت آن را مـرور كـرده بـه تأييـد هنرآموز خود 

برسانيد.
5.  پـس از بازكـردن تمـام قطعـات، سـاقه يـا ديرك 
نگهدارنـده خيـش را از جنبـه سـاختمان و سـالمت 

كنيد.  بررسـی 
6. قطعـات را بـه خوبـی تميـز و در صـورت لـزوم 
كنيـد. مالـی  روغـن  يـا  رنگ آميـزی  زنگ زدايـی، 

7. قطعـات معيـوب را تعميـر يا تعويـض كنيد. توجه 
كنيـد كـه تعميـرات جزئـي را شـما مي توانيـد انجام 
دهيـد و بـراي تعميـرات اساسـي بايد قطعـه معيوب 

را بـه تعميركار بسپاريد)شـكل 1-21(.

8. اقدام به بسـتن قطعات روی سـاقه و بسـتن سـاقه 
نماييد.  شاسی  روی 

9. قطعات را در ضمن بستن و در پايان كامل شدن به درستی تنظيم كنيد.
10. پـس از پايـان جـدا سـازی، رفـع عيـب،  مونتـاژ و تنظيـم يـك خيـش گاوآهـن، سـاير خيش هـا را هم 

به هميـن ترتيـب بررسـی و آمـاده بـه كار نماييـد.
11. گاوآهن را پس از اتصال خيش، به محل نگهداری آن برگردانيد.

12. پس از پايان يك گاوآهن، گاوآهن های ديگر را مورد تشريح، رفع عيب، مونتاژ و تنظيم قرار دهيد.  
13. در پايان كار :

• چگونگی كار خود را به تأييد هنرآموز برسانيد. 
• ابزار و وسايل را تميز كرده، تحويل دهيد.

• پس از پاكسازی محيط كار، به نظافت و بهداشت فردی بپردازيد.
• گزارش عمليات)نوشتاری، تصويری( خود را ثبت كنيد.

در گزارش خود عالوه بر شرح عمليات، اشكاالت موجود و پيشنهادات اصالحی خود را بياوريد.

شكل 20-1. چيدمان اجزاي بازشده خيش در كنار يكديگر

شكل 21-1. پين بريده شده در گاوآهن

توجه
گرفتـن عكـس يـا فيلـم به بازآموزی و تسـلط شـما كمـك می كنـد. از اين روش ها اسـتفاده کنید

. كنيد
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آماده به كار نمودن گاوآهن دوار
ابزار و وسایل و امکانات مورد نیاز:

 جعبـه آچـار مکانیک عمومی، تراکتـور، روغن موتور 
زمین هـای  انـواع  تنظیـف،  دسـتمال  روغنـدان،  و 

اسـتاندارد، روغـن جعبـه دنـده، قیف.
مراحل انجام فعالیت:

1. وضعیت سالمت درپوش ماشین را بررسی کنید.
2. درپـوش را از روی ماشـین بـاز کنیـد، تا مشـاهده 
و بررسـی سـایر اجـزای ماشـین بـه راحتـی صـورت 
گیـرد. هرگونـه عیـب بـا نقـص درپـوش را برطـرف 

کـرده یـا بـه تعمیـرگاه انتقـال دهید. 
3. تک تـک تیغه هـای روی محـور بررسـی کـرده و 
را  لقـی، شکسـتگی(  هرگونـه معایب)کـج شـدگی، 

برطـرف کـرده یـا تعویـض کنیـد.
4. تمام پیچ ها را پس از روغن کاری آچارکشی کنید. 
5. روغـن جعبـه دنـده را بازدیـد و  در صـورت لـزوم 

کنید. تعویـض 
6. محور را با دست حرکت دهید. دقت کنید به صدای 
هیچگونه  باید  یاتاقان ها  سالمت  صورت  در  حرکت، 
صدای زبر یا خشنی به گوش نرسد. قضاوت خود را با 
هنرآموز در میان بگذارید. در صورت تأیید او ماشین 

را به تعمیرگاه ارسال یا ادامه کار دهید. 
7. یاتاقان های محور  دوار را گریس کاری کنید. 

8. سـالم بـودن سـاختمان و عملکـرد کفشـک های 
تثبیـت عمق را بررسـی کـرده و در صـورت نیاز رفع 

عیـب و روغـن کاری نمایید. 
9. بازوها و نقاط اتصال را بررسی کرده در صورت لزوم 

رفع عیب، آچارکشی یا به تعمیرگاه ارسال نمایید. 
10. تمـام بخش های ماشـین را به خوبـی گردزدایی 

و تمیـز کنید.

فعالیت 
کارگاهی

ایمنی
• داشتن لباس کار مناسب در تمام مراحل کار با ماشین های کشاورزی ضروري است.

 • قطعـات بایسـتی بـه ترتیـب و نظـم تعیین شـده بسـته و بـه خوبی محکـم شـوند. هرگونه سـاده انگاری و 
غفلـت باعـث بروز اشـکال و اختـالل در فراینـد عملیـات خواهد کرد.

شکل 23-1. محور انتقال نیرو و نقاط اتصال

شکل 24-1. كفش تنظیم عمق                                                  

شکل 22-1. نقاط اتصال تیغه ها به فالنج   
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15. ابتـدا بـا چرخاندن گاردان با دسـت، درسـتی عملكرد سيسـتم را بررسـی كنيد. سـپس در حالی كه همه 
افـراد حداقـل بـه فاصلـه 5 متـری ماشـين و دو طـرف آن )نـه در قسـمت عقبـی( قرار دارنـد، سـوار تراكتور 

شـده، دنـده را خـالص كنيد و بـدون خوابانـدن ترمز دسـتی، تراكتور را روشـن كنيد.  
16. سيسـتم انتقـال نيـرو را در حالـت موتـور گرد فعال كرده و عملكرد ماشـين را بررسـی كنيـد. در صورت 

مشـاهده ناهنجـاری موضـوع را بـا هنرآموز خود در ميـان بگذاريد.
17. محـور تواندهـی را از چرخـش بـاز داريـد. بـا بلنـد كـردن رتيواتـور از زميـن، تكيـه گاه را از زير دسـتگاه 
برداشـته و آن را روی زميـن قـرار دهيـد. تراكتـور را خامـوش كنيـد. با قـرار دادن دنده در حالت سـنگين از 

تراكتـور پيـاده شـويد. ابتـدا گاردان و سـپس رتيواتـور را از تراكتور جـدا كنيد.
18. درپوشی روی دستگاه قرار داده و كاماًل محكم كنيد.

19. ابـزار و وسـايل را تميـز كـرده، تحويل دهيد و گـزارش عمليات)نوشـتاری، تصويری( خـود را ثبت كنيد. 
در گـزارش خـود عـالوه بر شـرح عمليات، اشـكاالت موجود و پيشـنهادات اصالحی خـود را بياوريد.

شكل 25-1. گاردان متصل به رتيواتور                                             

11. سـالمتی اجزای گاردان )هزارخار، قفل هزارخار، 
چهارشـاخ، كشـويی، روكش محافـظ،كالچ ايمنی( با 

راهنمايی هنرآموز بررسـی كنيد.         
12. ماشـين را بـا رعايـت تمامی نـكات ايمنی و فنی 
بـه تراكتـور متصـل كنيـد. آن را به وسـيله سيسـتم 
هيدروليـك بـاال آورده و در  زيـر كفشـك ها تكيه گاه 

قـرار دهيد. 
13. ماشـين را پاييـن آورده و روی تكيـه گاه قـرار 
ترمـز  كـرده،  خامـوش  را  تراكتـور  سـپس  دهيـد. 
در  دنـده  دادن  قـرار  از  پـس  و  بكشـيد  را  دسـتی 

شـويد. پيـاده  آن  از  سـنگين  وضعيـت 
14. گاردان را نصب كنيد. درسـتی عملكرد كشـويی 
و قفـل و چهارشـاخ را در عمل مجدداً بررسـی كنيد.

آزمون ارزيابي عملكرد:

مرا حل كاررديف
شرايط عملكرد

)ابزار،مواد، تجهيزات، 
زمان، مكان و ...(

استاندارد )شاخص ها/داوری/نتايج ممكن
نمرهنمره دهی(

آماده به كار 1
نمودن ماشين

ابزار، مواد، تجهيزات:  
ماشين هاي خاكورزي اوليه، ابزار 

مكانيك عمومي، روغن ترمز، 
روغن جعبه دنده،  قيف

زمان: 20 دقيقه
مكان: هانگار يا تعميرگاه

باالتر از حد انتظار
توانايي تفكيك و بازديد 

قسمت هاي مختلف ماشين، 
رفع عيب يا ارسال به تعميرگاه

3

توانايي تفكيك و بازديد قابل قبول
2قسمت هاي مختلف ماشين

عدم توانايي درآماده به كار غير قابل قبول
1نمودن ماشين
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در كتاب نگهداري و كاربرد ماشين هاي كشاورزي با روش هاي اتصال ماشين ها به تراكتور آشنا شده ايد. تمامي 
گاوآهن ها از لحاظ نحوه اتصال داراي انواع سوار، نيمه سوار و كششي مي باشند. 

پس از نصب گاوآهن به تراكتور بايد آن را تنظيم اوليه نمود. تنظيمات اوليه درگاوآهن عبارتند از:
1-1. تراز طولی

1-2. تراز عرضی
1-3. تنظيم تعادلی)تنظيم زنجير نوسان گير(

1-4. تنظيم هم پوشانی)تنظيم عرض كار(
• تراز طولی: تراز طولی آن است كه محور طولی گاوآهن با خط افق موازی گردد. هدف از تراز طولی آن است 
كه عمق عمل تمام خيش های گاوآهن به يک اندازه باشد. اگر گاوآهن به صورت تراز طولي نباشد، روي نوك 

تيغه حركت كرده و كف شخم به صورت پلکانی خواهد شد.
• تراز عرضی: با تراز عرضی، محور عرضی گاوآهن تراز می گردد. هدف از تراز عرضی آن است كه سطح برش 
خورده زمين توسط تيغه هريک از خيش ها كاماًل تراز باشد. اگر گاوآهن به صورت عرضی تنظيم نباشد، سطح 

زمين شخم خورده مرزدار مي شود.

اتصال گاوآهن به تراكتور

پرسش 
کالسی

توجه
کنید

شـخم اجـرا شـده توسـط يکـي از هنرجويـان بـه صـورت 
شکل زير، در آمده است. به نظر شما علت آن چيست؟ 

ترازهاي طولي و عرضي در گاوآهن ها در دو مرحله صورت می گيرد.
مرحله اول : هنگام نصب گاوآهن

مرحله دوم : در ابتدای شروع كار و ضمن كار

• تنظيم تعادل )تنظيم زنجير نوسان گير(
در حين حمل و نقل حركت گاوآهن به سمت چپ و راست ، بايد در حد قابل قبولی مهار گردد. اگر خيلی آزاد 
باشد، در ضمن حركت تراكتور در مسير، بدنه گاوآهن به الستيک های تراكتور برخورد خواهد كرد. چنانچه خيلی 
هم محدود گردد، گاوآهن را نمی توان تا حد نهايی باال آورد. در اين صورت احتمال پاره شدن زنجير مربوطه يا 

آسيب ديدن سيستم هيدروليک تراكتور باال می رود)شکل 1-27(.

شکل 1-26. 

شکل 1-27. 
زنجير تعادل )نوسان گير(

شخم

کف شخم

زمین شخم نخورده



16

• تنظيـم هم پوشـانی: ايـن تنظيـم بـه طـور معمولـی در كارخانـه سـازنده صـورت می گيـرد. امـا در برخـی از 
گاوآهن هـا بـه خصـوص گاوآهـن برگـردان دار، مختصـری تغييـر در آن می تـوان ايجـاد كـرد. هـدف از ايـن تنظيم 
آن اسـت كـه بيـن رديف هـای شـخم يكنواختـی حاكـم باشـد. يعنی اين كـه نه بيـن آنها فاصله باشـد و نـه اين كه 
روی هـم بريـزد. همپوشـاني بايـد بـه گونـه اي تنظيـم شـود كـه فاصلـه انتهاي تيغـه خيش آخـر از ديـواره داخلي 

چـرخ راسـت تراكتور پنج سـانتيمتر باشـد )شـكل 1-28(.

اتصال گاوآهن انتخابی به تراكتور و انجام تنظيمات اوليه
تراكتور،  وسط  بازوي  گاوآهن،  تراكتور،  عمومی،  مكانيك  آچار  جعبه  نياز:  مورد  امكانات  و  وسايل  و  ابزار 

پين های ضروری، پارچه تنظيف، لباس كار مناسب، تجهيزات ايمنی فرد، جعبه كمك های اوليه
مراحل انجام فعاليت:

1. گاوآهـن و تراكتـور  را پس از آمـاده به كار نمودن 
)بازديدهـای اوليـه، رفـع نيازهـا و معايـب احتمالـی 

و...( بـه يكديگـر متصل كنيد)شـكل 1-29(.
 2. پـس از نصـب هـر بازو)بـه ترتيـب بـازوی چـپ 
پيـن  وسـط(،  بـازوی  نهايـت  در  و  راسـت  سـپس 

مربوطـه را جـازده و قفـل كنيـد. 
كشيده  دستی  ترمز  متوقف،  تراكتور  حالی كه  در   .3
است، گاوآهن را با حركت اهرم هيدروليك، باال بياوريد.

4. در نقطه اوج )باالترين حد باال آمدن گاوآهن(، گاوآهن را با دست به سمت چپ و راست حركت دهيد. اگر 
حركت زياد است با سفت كردن زنجير بغل بازوهای سمت چپ و راست، حركت آن را به حداقل برسانيد.

شكل 1-29. 

شكل 28-1. تنظيم هم پوشاني)عرض كار( در گاوآهن برگردان دار
فعالیت 
کارگاهی

توجه
کنید

زنجيرهـا را كامـال سـفت نكنيد. مختصری نوسـان برای گاوآهن ضروری اسـت. سـفتی بيش 
از حـد باعـث می شـود كه پمـپ هيدروليك تحت فشـار قرارگرفته و معيـوب گردد.

دقت
زنجيرهای دو طرف را به نحوی كوتاه يا بلند كنيد كه گاوآهن متمايل به سمت چپ يا راست نشود کنید

و تقريبا در وسط باشد. به عبارت ديگر محور طولی گاوآهن در امتداد محور طولی تراكتور قرار گيرد.

سامانۀ تنظيم موقعيت محور عرضی
جهت همپوشانی خيش ها

محور عرضی دو سر لنگ

5 CM

1

ش
کش

یر 
مس

تور
راک

ت ت
راس

ت 
سم

ب 
 عق

رخ
چ

 بر
س

مما
ط 

خ
رخ

 چ
لى

داخ
ره 

یوا
د

2
3
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توجه
زمين بايد صاف و تراز باشد. اگر چنين نيست، گاوآهن را به محل مناسب منتقل كنيد.کنید

5. گاوآهـن را بوسـيله اهـرم هيدروليـك، كمـی پاييـن بياوريـد. بـه ترتيبـی كـه نـوك خيش آخر، از سـطح 
زميـن، حـدود 20 سـانتيمتر فاصله داشـته باشـد.

6. فاصله نوك خيش اول را تا سطح زمين اندازه گيری كنيد. اگر اين فاصله با فاصله نوك خيش آخر از زمين، برابر بود، 
گاوآهن شما از نظر طولی تراز يا تنظيم است. اگر كمتر بود، طول بازوی وسط را بيشتر كنيد و برعكس.

7. برای تنظيم عرضی، لبه صاف تيغه يكی از خيش ها را در نظر بگيريد. فاصله اين تيغه درتمام طول خود با زمين تراز، 
بايد به يك اندازه باشد. باال يا پايين بردن يك سمت گاوآهن، طول بازوی همان سمت )در برخي تراكتورها فقط طول 

بازوي سمت راست قابل تنظيم است( را كوتاه يا بلند كنيد. تا تيغه كاماًل تراز شود )شكل 1-30(. 

شكل 30-1. اندازه گيري فاصله تيغه جهت تراز عرضي

8. با تأييد هنرآموز، اقدام به باز كردن گاوآهن از تراكتور نماييد. در باز كردن ترتيب عكس مراحل نصب خواهد بود.

ایمنی
• هيچ فردی بجز نفری كه رانندگی را برعهده دارد، حق سوار شدن بر تراكتور را ندارد و ساير افراد گروه بايد حداقل در 

فاصله 3 متر از آن قرار گيرند. قرار گرفتن در عقب يا جلو تراكتور روشن ممنوع است. 
• در هنگام اتصال با مقابل هم قرار گرفتن نقاط اتصال، تراكتور را متوقف كرده، ترمز دستی را بكشيد و از تراكتور پياده شود.

• مختصر تغيير موقعيت بازوها را با كوتاه يا بلند كردن طول بازوها انجام داده و هرگز اقدام به جابجايی تراكتور نكنيد.

آزمون ارزيابي عملكرد:

مرا حل كاررديف
شرايط عملكرد

)ابزار،مواد، تجهيزات، زمان، 
مكان و ...(

استاندارد )شاخص ها/داوری/نتايج ممكن
نمرهنمره دهی(

اتصال گاوآهن 1
به تراكتور

ابزار، مواد، تجهيزات:  جعبه آچار 
مكانيك عمومی، تراكتور، گاوآهن، 

بازوي وسط تراكتور، پين های ضروری، 
جعبه كمك های اوليه

زمان: 20 دقيقه
مكان: هانگار يا تعميرگاه

گاوآهن را به تراكتور متصل نموده و باالتر از حد انتظار
3تنظيم هاي اوليه را انجام مي دهد.

2گاوآهن را به تراكتور متصل مي كند.قابل قبول

1عدم توانايي در اتصال ماشينغير قابل قبول
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بـراي اجـراي عمليـات شـخم بايـد شـرايط جـّوي و وضعيـت رطوبـت خـاك مناسـب باشـد و عـوارض زمين را 
نمود.  مرتفـع 

شرايط آب و هوايي منطقه در زمان شخم 
• بديهـی اسـت كـه شـخم بايسـتی در شـرايط آب و هوايـی مناسـبی انجام شـود. مختصـری بارندگـی تأثيري 
در رطوبـت خـاك نـدارد امـا اگـر بارندگي سـطح زميـن را خيس كرده باشـد باعث بكسـوات چرخ هـای تراكتور 

می شـود و لـذا اجـرای عمليـات بهينـه شـخم را مختـل می كند.
• چنانچـه تراكتـور فاقـد اتـاق باشـد، وزش بـاد می توانـد آزار دهنده باشـد. هم چنيـن وزش باد به ويـژه زمانی 

كـه نـوع خـاك سـبك و سـرعت تراكتور باالتـر اسـت، می تواند باعث فرسـايش خـاك گردد.
• در تراكتورهـای بـدون اتـاق موضـوع شـدت نـور و گرمـا يـا سـرمای محيط نيـز بايسـتی در نظر گرفته شـود. 

زيـرا مهم تـر از هرچيـزی، حفـظ سـالمتی و احتـرام بـه مقام واالي انسـانيت اسـت.

عوارض زمين و رفع آنها
در سـطح اغلـب اراضـي مزروعـي ممكـن اسـت عوارضـي چـون سـنگ، نايلـون، كنـده، تنـه يـا سرشـاخه هاي 

درختـان، اشـياي فلـزي و شيشـه اي، نخاله هـاي سـاختماني و... مشـاهده شـود.

شرايط اجراي عمليات شخم

گفتگو 
کنید

گفتگو 
کنید

بیشتر 
بدانید

براي آگاهي از شرايط جوي از چه منابعي مي توان بهره گرفت؟

چـرا بايـد ناخالصي هـاي سـطح مزرعـه را جمـع آوري كـرد؟ حداقـل 4 دليل بياوريـد و درباره هـر يك، بحث 
. كنيد

براي جمع آوري سنگ از سطح مزرعه مي توان از ماشين هاي سنگ جمع كن استفاده نمود)شكل 1-31(. 

شكل 31-1. سنگ جمع كن
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رطوبت خاك
شــخم را فقــط زمانــی بايســتی اجــرا كــرد كــه رطوبــت زميــن در حــد گاورو باشــد. گاورو يــك اصطــالح 
قديمــی و ريشــه دار در فرهنــگ غنــی ايرانيــان می باشــد. در زمــان گاورو رطوبــت خــاك نــه آنقــدر زيــاد 

اســت كــه بــه ادوات بچســبد و نــه آنقــدر كــم اســت كــه فــرو رفتــن ادوات در خــاك مشــكل گــردد.
ــود  ــث می ش ــردن كار، باع ــكل ك ــن مش ــد گاورو، ضم ــش از ح ــی بي ــت رطوبت ــخم در وضعي ــرای ش اج
ــا از دســت دادن  كلوخه هــای ورقــه ای در ســطح زميــن ايجــاد شــود. ســطح ايــن ورقه هــا، مدتــی بعــد ب
رطوبــت خــود به صــورت بــراق درآمــده و كلوخــه نيــز بســيار ســخت خواهــد شــد. شكســتن و نرم كــردن 

ــكل 32-1 ب(. ــكل است)ش ــيار مش ــا بس ــن ورقه ه اي
ــرو  ــودن خــاك اســت. ف ــده خشــك ب ــوب، نشــان دهن ــت از حــد مطل ــودن رطوب ــر ب از ســوی ديگر،كمت
رفتــن ادوات در خــاك خشــك بســيار ســخت اســت. چنانچــه بــا نيــروی زيــاد فــرد يــا ماشــين، ابــزار در 

ــف(. ــد بود)شــكل 32-1ال ــن شــخم خواه ــردی حاصــل اي ــزرگ و گ ــای ب ــرو رود، كلوخه ه خــاك ف

شكل 1-32. 
ب- كلوخه هاي ايجاد شده در اثر شخم در خاك با رطوبت بيشتر از گاوروالف- كلوخه هاي ايجاد شده در اثر شخم در خاك با رطوبت كمتر از گاورو

فعالیت 
کارگاهی

آزمون گاورو بودن خاك 
ابزار و وسايل و امكانات مورد نياز: بيلچه، انواع اراضی با وضعيت رطوبتی مختلف

مراحل انجام فعاليت:
1. به همراه هنرآموز وارد يك زمين زراعی شويد.

2. با بيلچه ، بقايای سطحی و مقداری از خاك سطح زمين را كنار بزنيد.
3. با نوك بيلچه، مقداری خاك برداشته، دركف دست قرار دهيد.

4. دست خود را مشت كنيد. به تغيير شكل توده خاك در كف دست توجه كنيد.
1-4. اگـر خـاك درون دسـت شـما بـه هـم نچسـبيده، گلولـه يـا اسـتوانه ای رطوبـت كمتـر از حـد گاورو 

است)شـكل 33-1 الـف( .
2-4. اگـر خـاك گلولـه شـد يـا اسـتوانه ای شـكل شـد امـا دسـت شـما را گل آلـود يا خيـس كـرد، رطوبت 

بيشـتر از حـد گاورو است)شـكل 33-1 ب(. 
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شكل 1-33. 

)الف(

)ب(

)د()ج(

آزمون ارزيابي عملكرد:

مرا حل كاررديف
شرايط عملكرد

)ابزار،مواد، تجهيزات، زمان، 
مكان و ...(

استاندارد )شاخص ها/داوری/نتايج ممكن
نمرهنمره دهی(

بررسي شرايط 1
اجراي شخم

ابزار، مواد، تجهيزات:  بيلچه، انواع اراضی 
با وضعيت رطوبتی مختلف

زمان: 20 دقيقه
مكان: مزرعه

رطوبت خاك را بدرستي تعيين مي باالتر از حد انتظار
3كند و عوارض زمين را مرتفع مي نمايد

رطوبت خاك را بدرستي تعيين قابل قبول
2مي كند

عدم توانايي در بررسي شرايط غير قابل قبول
1اجراي شخم

بـرای اطمينان بيشـتر، گلوله يـا اسـتوانه را از ارتفاع 
حـدود يـك متـری بـه سـوی زميـن رهـا كنيـد. در 
رطوبـت زيـاد گلولـه از هـم نمی پاشـد بلكـه پهـن 

ج(.     1-33 می شود)شـكل 

3-4. اگـر بـدون آنكـه كـف دسـت شـما را خيس و 
گل آلـود كنـد، بـه شـكل گلولـه يـا اسـتوانه درآمد، 
خـاك در حالـت گاورو اسـت.گلوله يـا اسـتوانه را از 
ارتفـاع يـك متـری بـه سـوی زميـن رهـا كنيـد. در 

شـرايط گاورو ازهـم می پاشد)شـكل 33-1 د(.   
نمونـه خـاك  را حداقـل در 3  آزمايش هـا  ايـن   .5
متفـاوت، امتحـان كنيد تا مهـارت كافی پيـدا كنيد.

6. از مراحل انجام كار گزارش تهيه كنيد.
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شخم مناسب شخمي است كه: 
• اليه هاي خاك به طور يكنواخت زير و رو شده باشد.

• بقاياي گياهي كامال با خاك پوشيده شده باشد.
• فاقد كلوخه باشد.

• عمق شخم در تمام نقاط زمين يكسان باشد.

                                                                                                             
فاصله بين كف شخم تا سطح زمين دست نخورده را عمق شخم می گويند.

رسـيدن بـه شـرايط شـخم ايـده آل عالوه بـر تنظيـم بـودن صحيـح گاوآهـن بـه انتخـاب صحيـح الگوي شـخم 
بسـتگي دارد. 

روش  اجرای شخم بايد به گونه ای باشد كه: 
1. قطعات يا لكه های شخم نخورده و يا دوبار شخم خورده وجود نداشته باشد.

2. فشار به خاك يا تراكم به حداقل برسد.
3. حداكثر صرفه جويی در زمان و هزينه اتفاق بيافتد.

4. سطح شخم هموار باشد.

روش اجراي عمليات شخم

شكل 34-1. عمق شخم

پرسش 
کالسی

پرسش 
کالسی

دقت
کنید

كدام درست می گويند؟ چرا؟
امير: نوع تراكتور و قدرت آن تعيين كننده عمق شخم نيست، بلكه ماشين ها ابزاری برای تحقق هدف گذاری های 

زارع می باشند.
سـينا: قـدرت تراكتـور مهم تريـن عامـل تعييـن كننـده عمـق شـخم می باشـد. بنابرايـن بـا توجه بـه قدرت 

تراكتـور خـود بايـد عمـق شـخم را تعييـن كنيم.

چرا به گاوآهن هاي برگردان دار معمولي »يك طرفه« مي گويند؟
آيا مي توان گاوآهن هاي قلمي يا دوار را نيز يك طرفه ناميد؟ 

عمـق شـخم بـه عواملـي ماننـد نـوع گيـاه مـورد كاشـت و عمـق خـاك زراعـی بسـتگي دارد و اينكـه گفته 
می شـود »هرچـه عمـق شـخم بيشـتر باشـد، بهتـر اسـت« يـك تصـور يـا بـاور غلط اسـت.
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روش اجراي شخم با گاوآهن هاي برگردان كننده:
گاوآهن هـاي برگردان کننـده معمـوالً خـاك را بـه یک سـمت )سـمت راسـت( برمي گرداننـد، بنابرایـن نیازمند 
ایـن اسـت کـه ردیف هـاي همجـوار در یـک جهت شـخم زده شـوند، در غیـر این صورت تعـداد  زیـادي جوي و 

پشـته ایجـاد خواهـد شـد و عملیات بیشـتري براي تسـطیح و آمـاده کردن بسـتر نیاز مي باشـد. 
شخم با تراکتور و گاوآهن برگردان کننده متصل به آن با روش های ردیفی یا پیرامونی صورت می گیرد. 

شکل 35-1. الگوهای شخم به روش ردیفی

شکل 36-1. الگوهای شخم به روش پیرامونی
ب- شخم از مركز به محیطالف- شخم از محیط به مركز

ج- شخم به روش یک طرفهب- شخم به روش از همالف- شخم به روش بر هم

بیشتر 
دستورالعمل تعیین روش شخمبدانید

به شکل زمین توجه کنید:
1. برای زمین هاي مسطح و دایره ای شکل، روش پیرامونی را انتخاب کنید.

ــر  ــه انتخــاب کارب ــز( ب ــه مرک ــط ب ــا از محی ــط ی ــه محی ــز ب ــی )از مرک ــوع شــخم در روش پیرامون 1-1. ن
بگذاریــد زیــرا هــر دو روش نســبتاً یکســان هســتند، امــا روش از مرکــز بــه محیــط بهتــر اســت . زیــرا در 

ــرد. ــرار نمی گی ــور ق ــای تراکت ــر چرخ ه ــورده زی ــخم خ ــن ش ــان کار، زمی ــن روش در پای ای
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2-1. برای زمين مسطح و مربع يا مستطيل شكل كه ابعاد آن كوچك )حدود 50 متر( است روش پيرامونی 
چهار ضلعی را پيشنهاد دهيد.

2.  برای زمين های بزرگ و چهارگوش يا قابل قطعه بندی به چندين چهار گوشه، روش های رديفی را در 
نظر بگيريد.

1-2. اگر طول و عرض زمين هر دو بزرگ و سطح زمين از همواری يكنواخت برخوردار است، روش شخم 
يك طرفه را در نظر بگيريد. وجود گاوآهن 2 طرفه و تراكتورهای پر قدرت الزمۀ اجرای اين روش است.

دقت
گاوآهن هـاي برگـردان دار دوطرفـه داراي دو سـري خيـش چپ ريز و راسـت ريز هسـتند اما کنید

در گاوآهن هـاي بشـقابي، بشـقاب ها بـه حالتـي بـه شاسـي متصـل شـده اند كـه مي تواننـد 
تغييـر موقعيـت داده و خـاك را به سـمت دلخـواه بريزند.

شكل 37-1. گاوآهن هاي دو طرفه

2-2. چنانچه گاوآهن دو طرفه برای اجرای شخم يك طرفه موجود نبود، زمين را در عرض به چندين قطعه 
تقسيم كنيد. عرض هر قطعه حدود 30 برابر عرض كار گاوآهن در نظر بگيريد. عرض كار گاوآهن عبارتست از 
فاصله عمودی بين نوك سوك اولين خيش )خيش نزديك به تراكتور( تا انتهای سوك آخرين خيش گاوآهن.
برای  دهيد.  پيشنهاد  را  برهم  يا  هم  از  روش  آمد،  در  قطعه   4-5 مثاًل  محدود،  قطعات  تعداد  اگر   .2-3
تعيين يكی از اين دو روش به برجستگی يا فرو رفتگی ميانه قطعه در محور طولی نگاه كنيد. وقتی وسط 

از  روش  است  برجسته  زمين 
برهم  روش  آن  برعكس  و  هم 
كاماًل  چنانچه  كنيد.  انتخاب  را 
هموار بود، انتخاب را در اختيار 

كاربر قرار دهيد.
4-2. اگــر تعــداد قطعــات زيــاد 
بــود، روش مــداوم )تركيبــی از 
ــه  ــای ازهــم و برهــم ك روش ه
همزمــان در چنــد قطعــه انجام 
ــد. ــنهاد دهي ــود( را پيش می ش

1 
عه

قط
2 

عه
قط

3 
عه

قط

شكل 38-1. اجراي شخم به روش مداوم
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قطعه بندی زمين برای اجرای شخم رديفی با گاوآهن يك طرفه 
ابـزار و وسـايل و امكانـات مورد نيـاز: تراكتـور، گاوآهـن، متر، لبـاس كار مناسـب، تجهيزات ايمنـی فردی، 

جعبـه آچـار مكانيـك عمومی ، جعبـه كمك هـای اوليه .
مراحل انجام فعاليت:

1. تراكتور حامل گاوآهن، به سر زمين هدف گذاری برای شخم هدايت كنيد. 
2. عرض كار گاوآهن و طول گاوآهن و تراكتور متصل شده را اندازه گيری كنيد. 

3. زمين را مطابق شكل 39-1، قطعه بندي كنيد و قطعات و ميدان دور را مشخص نمائيد.

شكل 1-39. 

شكل 1-40. 

فعالیت 
کارگاهی

روش اجراي شخم با گاوآهن هاي شكافنده يا خاك هم زن
صـرف نظـر از شـكل زميـن، وقتی نـوع گاوآهـن برگردان دار نباشـد، مثال چيـزل يـا گاوآهـن دوار، از آنجايي كه 
هم پوشـاني مشـكلي در كار ايجـاد نمي كنـد نيـاز بـه قطعـه بنـدي زميـن نمي باشـد و كافي اسـت از يك طرف 
زميـن ممـاس بـا يكـی از طول هـا، شـروع به شـخم كرده تا سـمت ديگـر زمين كه همـان طول ديگر آن باشـد، 

داد.  ادامه 

4. طول بازوي وسط را بلندتر كنيد به ترتيبي كه فقط خيش آخر كار كند.
5. بـا گاوآهنـی كـه تنهـا خيـش انتخايـی آن عمـل می كند، مـرز قطعات و مـرز ميدان هـای دور را بـا ايجاد 

خراش)نه شـخم( مشخص كنيد)شـكل 1-40(.

دو
 + 
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چنانكه گفته شد، روش مناسب شخم برحسب شرايط زمين و روش كاشت متفاوت است. رايج ترين روش شخم 
در اغلب اراضی به ويژه برای كاربران حرفه ای ماشين های شخم، روش رديفی مداوم است. الزمه تسلط به اين 
روش پيدا كردن مهارت در دو روش از هم و برهم می باشد. بنابراين در اين مرحله شما را با اين دو روش آشنا 
می كنيم. تكرار و تمرين اين روش ها باعث رسيدن به سطح مهارت انجام شخم به روش رديفی مداوم خواهد شد. 

اجراي عمليات شخم با گاوآهن برگردان دار

فعالیت 
انجام شخم به روش رديفی از همکارگاهی

ابـزار و وسـايل و امكانـات مـورد نياز: زميـن قطعـه بنـدی شـده، تراكتـور، گاوآهن، جعبـه ابـزار مكانيك 
عمومـی، لبـاس كار مناسـب، تجهيـزات ايمنـی فـردی، متر

مراحل انجام فعاليت: 
1. به ترتيبی تراكتور را به داخل مزرعه هدايت كنيد كه چرخ جلو سمت راست تراكتور روی خط طولی يك 

قطعه و نوك خيش اول، روی خط مربوط به ميدان دور قرار گيرد)شكل 1-41(.
2. عمق شخم را از هنرآموز خود بپرسيد هيدروليك را به قدری پايين بياوريد كه به طور تقريبی آن عمق 

محقق شود. سپس به طور دقيق تنظيم خواهيد كرد.
3. ترمز دستی را بخوابانيد، دنده مناسب انتخاب كرده و شروع به حركت كنيد.

4. حدود 20-10 متر جلوتر بايستيد و تنظيمات دقيق را انجام دهيد.
1-4.  عمق شخم را اندازه گيری كنيد. با تغيير اهرم هيدروليك و طول بازوی وسط آن را بيشتر يا كمتر كنيد.
2-4. ديواره شخم را بررسی كنيد. ديواره شخم بايد عمود باشد. به عبارت ديگر زاويه بين ديواره شخم و كف 
شخم، قائمه باشد اگر زاويه باز بود، بازوی سمت راست را كوتاه تر كنيد و اگر زاويه حاده)بسته( بود آن را 

بلندتركنيد. عكس اين عمليات را با بازوی سمت چپ می توانيد انجام دهيد.
3-4. كف شخم را به آرامی به عرض 0/5 متر كنار بزنيد، بايد كاماًل صاف باشد به عبارت ديگر پله پله نباشد. 

در صورت مشاهده پله، تنظيم طولی را بررسی كنيد.
چنانچه پله مربوط به خيش انتهايی پائين بود، بازوي وسط را جمع تر كنيد و اگر اين پله باالتر بود، بازوي وسط را 

بازتر كنيد.

 

شكل 41-1. شخم از هم

1

جوى
-برش

پشتهپشته

3578642

1

جوى
-برش

پشتهپشته

3578642
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شکل 1-42. 

شکل 1-43. 

پرسش 
• به تدریج که به مرکز قطعه نزدیک می شود. چه اتفاقی می افتد؟ مشاهدات و تجربیات خود را ثبت کنید. کالسی

• بـا آخریـن نوبـت رفـت و برگشـت، شـخم قطعه تمـام شـده و باقی مانده نخواهید داشـت. آیا شـما شـاهد 
چنیـن دقتـی بودید؟ علت چیسـت؟

• در وسـط قطعـه چـه حالتـی پیـش آمـد؟ بـه عبارتـی در اثـر آخریـن رفـت و آخریـن برگشـت، خـاك به 
دورازهـم ریختـه شـده یـا برهـم ریختـه شـدند؟ چرا؟

توجه
کنید

توجه
کنید

کاربـر تراکتـور بایسـتی عالوه بر توجه به مسـیر حرکت، عمق و راسـتای شـخم، به آمپرهای 
جلو داشـبورد به ویژه آب، روغن و دینام توجه داشـته باشـد.

- هرگز چرخ تراکتور نباید روی زمین شخم خورده برود یا این که از شیار شخم خارج شود.
- هرگـز در زمانـی کـه گاوآهـن در داخل زمین اسـت، دور نزنید. این کار باعث آسـیب جدی 

بـه بازوها و محورهای نگهدارنده می شـود.

بعـد  متـر   20-30 حـدود  کنیـد،  حرکـت  مجـدد   .5
بایسـتید و شـکل دیوار و عمق شـخم را بررسـی کرده و 
در صـورت لـزوم تنظیمات را تکرار کنیـد. این تنظیمات 
بایـد بـه قدری تکرار شـوند تا شـخم دقیقاً طبـق الگوی 
خواسـته شـده، انجـام شـود. بـا رسـیدن به حـد تعیین 

شـده، اهـرم هیدرولیـک و بازوها را قفـل کنید.
6. تراکتـور را در راسـتای تعییـن شـده هدایـت کنیـد. 
بـا رسـیدن نـوك خیـش انتهایـی بـه خـط دور پاییـن 
گاوآهـن را بلنـد کنید)شـکل 42-1(. در میـدان دور، به 
آرامـی دور زده بـه نحـوی قـرار بگیریـد کـه چـرخ جلو 
سـمت راسـت روی خـط طولـی مقابل خـط طولی رفت 
قـرار گیـرد. با رسـیدن نوك خیـش اول به خـط میدان 
دور، گاوآهـن را بـه زمیـن گذاشـته و شـروع بـه شـخم 

کنیـد. بـه همیـن ترتیـب شـخم زدن را ادامـه دهید.
7. بـا رسـیدن نـوك خیـش انتهایـی بـه پایـان مسـیر، 
گاوآهـن را از زمیـن خـارج کنیـد، در میـدان دور، بـه 

نحـوی دور بزنیـد کـه چـرخ جلـو سـمت راسـت، داخـل شـیار شـخم رفـت قـرار گیرد)شـکل 1-43(.

8. چندین مرتبه رفت و برگشت شخم بزنید. به تدریج سعی کنید بدون توقف گاوآهن در خط شروع به کار 
انداخته و در انتها نیز بدون توقف و درنگ، دقیقاً در خط پایان، گاوآهن را از زمین خارج و شروع به دور زدن کنید.

9. به همین ترتیب کار را ادامه دهید تا تمام سطح قطعه شخم زده شود.
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برداشت

فعالیت 
کارگاهی

دو روش ازهم و برهم چه مزايا و معايبی دارند؟ شما كدام روش را ترجيح می دهيد؟ چرا؟

انجام شخم به روش رديفی برهم 
ابـزار و وسـايل و امكانـات مـورد نياز: زميـن قطعـه بنـدی شـده، تراكتـور، گاوآهن، جعبـه ابـزار مكانيك 

عمومـی، لبـاس كار مناسـب، تجهيـزات ايمنـی فـردی، متر
مراحل انجام فعاليت: 

1. بـه ترتيبـي تراكتـور را بـه داخـل مزرعـه هدايت كنيد كه چرخ جلو سـمت راسـت در وسـط زمين و نوك 
خيـش اول گاوآهـن نيـز ممـاس بـا خـط ميـدان دور قرارگيرد. شـروع به شـخم زدن وسـط قطعه كـرده و تا 
انتهـای آن پيـش برويـد. فاصلـه شـما بايـد در تمـام طول مسـير از دو طرف خـط طولی قطعه به يـك اندازه 

.)1-44 باشد)شكل 
2. بـا رسـيدن نـوك خيـش آخـر گاوآهـن بـه خـط ميـدان دور بايسـتی گاوآهـن را بلنـد كرده و گـردش به 
راسـت كنيـد. دراين جـا مجبوريـد تراكتـور را عقـب و جلـو كنيـد، تا چرخ جلو سـمت راسـت شـما مماس با 
زميـن شـخم خـورده در رديـف رفت قرار بگيـرد. با قرار گرفتن نـوك خيش اول در خط ميـدان دور، گاوآهن 

را پاييـن آورده ، شـروع به شـخم كنيد.

 3. بـه هميـن ترتيـب بـا رسـيدن نـوك خيش آخر بـه خـط ميـدان دور، گاوآهن را بيـرون بياوريـد. گردش 
بـه راسـت كـرده و بـا عقـب و جلو كردن تراكتور، چرخ جلو سـمت راسـت را داخل شـيار شـخم قـرار دهيد. 

بـا ممـاس شـدن نـوك خيـش اول گاوآهن با خـط ميدان دور، شـخم را ادامـه دهيد.                                                                                                

1

جوى جوى
-برش

پشته

357 642

1

جوى جوى
-برش

پشته

357 642

شكل 1-44. 
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انجام شخم به روش رديفی مداوم 
ابـزار و وسـايل و امكانـات مـورد نيـاز: زميـن قطعـه بنـدی شـده، تراكتـور، گاوآهـن، جعبـه ابـزار مكانيـك 

عمومـی، لبـاس كار مناسـب، تجهيـزات ايمنـی فـردی، متـر
مراحل انجام فعاليت: 

1. همانند روش از هم شروع به شخم كنيد.
2. بـه محـض نزديـك شـدن رديف هـای رفـت بـا رديف هـای برگشـت، بـه عبـارت ديگر بـه محـض تنگ تر 
شـدن ميـدان دور يا مشـكل شـدن دور زدن ها ، در آخرين برگشـت، گردش به راسـت كرده ممـاس با اولين 

رديـف برگشـت قطعـه اول، در قطعه دوم شـروع به اجرای شـخم نماييد)شـكل 1-36(.
3. در انتهـای زميـن بـا رسـيدن نـوك خيـش آخـر بـه خـط ميـدان دور، گاوآهن را خـارج كرده، گـردش به 
راسـت كنيـد و چـرخ راسـت را در شـيار آخريـن رديـف شـخم برگشـتی در قطعه اول قـرار داده و شـروع به 

شـخم زدن نماييد.
4. بـه هميـن ترتيـب گـردش  بـه راسـت و شـخم زدن را ادامـه دهيد تـا تمام سـطح زمين قطعه اول شـخم 

شود. زده 
5. بـا پايـان شـخم قطعـه اول، آخريـن گردش به راسـت را انجـام داده و ممـاس با رديف های رفـت در قطعه 
دوم )هماننـد قبـل( شـروع بـه شـخم كنيـد. در پايان اين رديـف، گردش به چپ كرده، دروسـط قطعه سـوم 

قـرار گرفتـه و به روش برهم شـروع به شـخم كنيد.
6. در پايـان اوليـن برگشـت از وسـط قطعـه سـوم باگردش به چـپ كرده در كنـار رديف های رفـت در قطعه 
دوم شـروع بـه شـخم كنيـد. بـه قـدری گـردش به چـپ و اجرای شـخم را ادامـه دهيد تـا قطعـه دوم كامل 

شـود. در ايـن حالـت قطعه سـوم نيـز تا نيمه شـخم خورده اسـت.
7. پايان يافتن قطعه دوم، گردش به راست كرده، از وسط قطعه چهارم شروع به شخم كنيد.

8. بـه هميـن ترتيـب قطعـات بـا فاصلـه و دور ميـدان نسـبتاً مسـاوی بـا گردش به چـپ و گردش به راسـت 
متنـاوب به صـورت مداوم شـخم زده می شـود.

اجرای شخم ميدان دورهای باال و پايين 
ابـزار و وسـايل و امكانـات مـورد نيـاز: زميـن قطعه بنـدی شـده، تراكتـور، گاوآهـن، جعبـه ابـزار مكانيـك 

عمومـی، لبـاس كار مناسـب، تجهيـزات ايمنـی فـردی، متـر
مراحل انجام فعاليت: 

1. در بـاالي زميـن و ابتـدای حد مشـخص شـده، تراكتـور را به ترتيبی مسـتقر كنيد كه زمين شـخم خورده 
درسـمت راسـت كاربر قرار گيرد)شكل 1-45(.

2. شروع به شخم زدن نماييد. بديهی است كه خاك به سمت زمين شخم خورده خواهد ريخت.                                                                                                                                         

گفتگو 
کنید

فعالیت 
کارگاهی

فعالیت 
کارگاهی

ايـن روش مزايـای مختلفـی دارد. به خاطـر همين مزيت ها اغلب كاربـران حرفه ای تراكتور از آن اسـتفاده 
می كننـد. مزيت هـا را ليسـت كـرده و دربـاره آن گفتگـو كنيـد. می توانيـد جملـه خـود را با حضـور 3-4 

كاربـر حرفـه ای ماشـين های شـخم،  پر بـار و واقع بينانـه كنيد.
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شكل 1-45. 

فعالیت 
اجرای شخم پوششي با گاوآهن قلمی کارگاهی

ابـزار و وسـايل و امكانـات مورد نيـاز: تراكتور، گاوآهـن قلمی، پنجـه غازی، جعبـه آچار مكانيـك عمومی، 
جعبـه كمك هـای اوليـه، لبـاس كار مناسـب، تجهيـزات ايمنی فردی، زمين مناسـب كاشـت ديم.

مراحل انجام فعاليت: 
1. گاوآهـن قلمـی را بـه تراكتـور متصـل كنيـد و تنظيمـات طولـی، عرضـی و تعادلـی هماننـد گاوآهـن 

برگـردان دار را انجـام دهيـد. 
2. تراكتـور حامـل گاوآهـن قلمـی را بـه زميـن مناسـب 

كاشـت ديـم هدايـت كنيـد.
3. حـدود زميـن را مشـخص كنيـد. شـرايط زميـن بـرای 
اجـرای شـخم را بررسـی كنيـد. زميـن بايد نسـبتاً خشـك 

     .)1-46 باشد)شـكل 
4. از يـك سـمت زميـن هماننـد روش شـخم مداوم شـروع 
بـه اجـرای شـخم نماييـد. نيـاز بـه قطعه بنـدی و تعييـن 
از  ايـن روش  در  زيـرا هم پوشـانی  نمی باشـد  ميـدان دور 
شـخم، مشـكلی را ايجـاد نمی كنـد. امـا جهـت شـخم مهم 

اسـت. شـخم بايـد عمـود بـه جهـت شـيب زمين باشـد.
5. پـس از طی مسـافت كوتـاه، هم پوشـانی واحدهای عمل 
كننـده و عمـق شـخم را بررسـی و در صـورت لـزوم تنظيم 
نماييـد. ضـرورت تنظيم را شـما بايد پيشـنهاد دهيد، تأييد 

آن بـا هنرآموز اسـت .
6. بـه تدريـج به سـرعت عمل خـود بيفزاييد. سـرعت عمل 
يـا وسـعت اجـرای شـخم در واحـد سـطح در ايـن روش 

بيشـتر از گاوآهن هـای برگـردان دار اسـت .                                            

3. در پايـان رفـت، پـس از بـاال آوردن گاوآهـن، اگـر عـرض زميـن طوالنـی 
شـود، دنـده عقـب گرفته بـه ابتدای زميـن برگرديـد و اگر طوالنی بـود، دور 

زده و بـدون درگيـر كـردن گاوآهـن، بـه اول زميـن برگرديد.                                                                                        

4. عمليـات شـخم زدن را بـه حـدی ادامـه دهيـد تـا كل ميـدان دور بااليی، 
شـخم زده شود.

5. بـه ميـدان دور پايينـی برويـد. عمليـات 1تـا4 را درآن ميـدان هـم اجـرا 
كنيـد تـا تمـام زمين شـخم زده شـود.

شكل 47-1. زمين شخم خورده به وسيله گاوآهن قلمي

شكل 1-46. 

توجه
شـخم در ميـدان دور همـواره يـك سـويه يـا رفـت اسـت و کنید

ندارد. برگشـت 
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اجرای شخم با گاوآهن دوار 
ابـزار و وسـايل و امكانـات مـورد نياز: تراكتـور باغـي، گاوآهـن دوار، جعبـه آچـار مكانيك عمومـی، جعبه 

كمك هـای اوليـه، لبـاس كار مناسـب، تجهيـزات ايمنـی فـردی، زمين مناسـب.
مراحل انجام فعاليت: 

1. تراكتور حامل رتيواتور را از محل مناسبی وارد زمين كرده و در گوشه ای از آن، متوقف كنيد.
توجه كنيد: زمين بايستی عاری از سنگ های درشت تر از توپ پينگ پنگ باشد.

2. درپوش عقب را تنظيم كنيد.

 

  
بين كف كفش و نوك  فاصله  تنظيم كنيد.  را  3. عمق كار 
پايين ترين تيغه نشان دهنده عمق كار است )شكل 1-49(. 

 
روی  را  رتيواتـور  هيدروليـك،  اهـرم  آوردن  پاييـن  بـا   .4
زميـن قـرار  داده و بـا رعايـت اصـول فنی و ايمنـی و تأييد 
مربـی، محـور توان دهـی را فعـال كـرده و هم زمـان شـروع 

بـه حركـت نماييد. 
درسـاعت  كيلومتـر   10 حـدود  را  پيـش روی  سـرعت   .5
انتخـاب كنيـد و پس از طی حـدود 20-10 متر بايسـتيد. 
محـور تواندهـی را از حركـت بـاز داريـد و از تراكتـور پياده 

. يد شو
6. تنظيم هـای اوليـه و همچنيـن عمـق كار و فاصله درپوش 

عقب را بررسـي كنيد.

پرسش 
کالسی

فعالیت 
کارگاهی

يكـي از هنرجويـان در هنـگام شـخم بـا گاوآهـن قلمـي مشـاهده مي كنـد كـه گرفتگـي گاوآهـن بـا بقاياي 
گياهـي بسـيار زيـاد شـده اسـت و مجبور مي شـود پس از طي مسـافت هاي كوتـاه گاوآهـن را از زمين خارج 

كنـد و مجـدداً درخـاك وارد كنـد. بـراي رفـع اين مشـكل چـه پيشـنهادهايي مي توانيد بـه او بدهيد؟

دقت
تنظيـم درپـوش عقـب متناسـب بـا هـدف کنید

هرچـه  گيـرد.  انجـام  بايـد  انتظـار  مـورد 
درپـوش باالتـر قـرار بگيـرد انـدازه كلوخه ها 
درپـوش  هرچـه  برعكـس  و  درشـت تر 
ذرات خـاك  انـدازه  بگيريـد  قـرار  پايين تـر 

 .)1-48 شد)شـكل  خواهـد  ريزتـر 

شكل 48-1. تاثير درپوش بر خرد شدن خاك

شكل 49-1. كفش تنظيم عمق خاك
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پرسش 
يكي از هنرجويان در هنگام شخم با گاوآهن دوار با دو مشكل روبه رو شده است:کالسی

1.  گاوآهن به يك سمت كشيده مي شود.
2.  تيغه هاي گاوآهن مي شكنند.

علت اين دو اتفاق چيست؟ چه راهكارهايي به او پيشنهاد مي دهيد.

شكل 1-50. 

اصالحـی  نظـرات  دادن  دخالـت  بـا   .7
هنرآمـوز، پـس از اصـالح تنظيمات شـروع 

ادامـه كار نماييـد. بـه 
8. بـا رسـيدن بـه فاصلـه ايمـن از انتهـای 
زميـن، شـروع بـه دور زدن نماييـد. ميدان 
و  ماشـين  بگيريـد كـه  قـدری  بـه  را  دور 

تراكتور به راحتی چرخش نمايند.
9. هـر از چنـدگاه بـه پشـت سـر نـگاه كـرده، عملكـرد خـود را ارزيابـی و تغييـرات ضـروری را با حركـت اهرم 
هيدروليـك يـا بـا پياده شـدن از تراكتـور و تجديدنظـر در تنظيم ها، انجام دهيـد. هر بار پياده شـدن بايد همراه 

بـا كشـيدن ترمز دسـتی باشـد. در همه حـال به آمپرهـای تراكتور توجه داشـته باشـيد.                     

آزمون ارزيابي عملكرد:

مرا حل كاررديف
شرايط عملكرد

)ابزار،مواد، تجهيزات، زمان، 
مكان و ...(

استاندارد )شاخص ها/داوری/نتايج ممكن
نمرهنمره دهی(

انجام عمليات 1
شخم

ابزار، مواد، تجهيزات:  تراكتور باغي، 
تراكتور عمومی، گاوآهن هاي قلمی، 

برگردان دار و دوار، جعبه آچار مكانيك 
عمومی، جعبه كمك های اوليه، زمين 

مناسب.
زمان: 20 دقيقه

مكان: مزرعه

باالتر از حد انتظار
ماشين را به تراكتور متصل نموده، 

تنظيم كرده و با انتخاب بهترين الگو، 
خاكورزی را انجام می دهد.

3

قابل قبول
ماشين را به تراكتور متصل نموده، 
تنظيم كرده و خاكورزی را انجام 

می دهد.
2

عدم توانايي در تنظيم ، اتصال يا غير قابل قبول
1كار با ماشين
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گاوآهن هـا دارای سـرویس های عمومـی مـی باشـند 
کـه در طـی فصـل کار و در ابتدای فصل بیـکاری آنها 

بایـد انجـام گیرد. 
در فصل كار:

صفحه برگـردان،  فرسـوده)تیغه،  قطعـات  تعویـض   -
و...( شـاخه 

- تیز کردن تیغه ها و لبه بشقاب ها
- آچارکشی پیچ های گاوآهن

- تعویض پیچ های آسیب دیده
- تمیز کردن گاوآهن پس از اتمام کار روزانه

- گریس کاری یاتاقان ها

در فصل بیکاری:
- تمیز کردن گاوآهن

- تعویض قطعات فرسوده
- آچارکشی کامل تمام پیچ های گاوآهن

- رنگ کردن قسمت های رنگ رفته
- انـدود کردن قطعـات عامل خاکورز بـا مواد ضدزنگ 

)گریـس یا روغن(
- نگهداری گاوآهن در مکان سرپوشیده

- گریس کاری یاتاقان ها  

سرویس و نگهداری گاوآهن ها

شکل 51-1. آچاركشی گاوآهن

شکل 52-1. اندود كردن قطعات گاوآهن با مواد ضدزنگ

توجه
در گاوآهن های دوار باید قبل از شروع کار روزانه، سطح روغن جعبه دنده و چسبندگی آن را کنترل نمود.کنید

گریس
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فعالیت 
کارگاهی

ایمنی

سرویس و نگهداری گاوآهن
ابـزار و وسـایل و امکانـات مورد نیـاز: آچارهـای مکانیـک عمومی، روغـن جعبه دنـده، روغن ترمـز، پارچه 

تنظیـف، تشـت یـا ظرف مناسـب، میـز کار یـا زیرانـداز، گریـس و گریس پمپ
مراحل انجام فعالیت:

1. ابزار و وسایل مورد نیاز به ترتیبی که هنرآموز تعیین می کند، تحویل بگیرید.
2. سرویس هاي گاوآهن هاي موجود در هنرستان را انجام داده و آنها را در هانگار انبار کنید.

3. در پایـان کار ابـزار و وسـایل را تمیـز کـرده، تحویـل دهیـد و گـزارش عملیات)نوشـتاری، تصویـری( خود 
را ثبـت کنیـد. در گـزارش خـود عـالوه بـر شـرح عملیات، اشـکاالت موجـود و پیشـنهادات اصالحـی خود را 

بیاورید.

• در هنگام تعویض تیغه های گاوآهن دوار باید تراکتور خاموش و محور تواندهی خالص باشد. 

آزمون ارزیابي عملکرد:

مراحل كارردیف
شرایط عملکرد

)ابزار،مواد، تجهیزات، زمان، 
مکان و ...(

استاندارد )شاخص ها/داوری/نتایج ممکن
نمرهنمره دهی(

1
سرویس  و 
نگهداری 
گاوآهن

ابزار، مواد، تجهیزات:  آچارهای مکانیک 
عمومی، روغن جعبه دنده، روغن ترمز، 
پارچه تنظیف تشت یا ظرف مناسب ، 
میز کار یا زیرانداز، گریس و گریس پمپ

زمان: 20 دقیقه
مکان: هانگار یا تعمیرگاه

باالتر از حد انتظار
سرویس ها را انجام داده در صورت 
لزوم رقع عیب می کند و در نهایت 

انبار می کند.
3

سرویس ها را انجام داده و ماشین را قابل قبول
2انبار می کند.

1عدم توانایي در سرویس ماشینغیر قابل قبول
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ارزشيابی شايستگی شخم مكانيزه

شرح كار:
1( شناسايی گاوآهن ها، انتخاب گاوآهن مناسب، آماده به كار نمودن

2( شناسايی انواع گاوآهن از نظر اتصال ، اتصال و تنظيم اوليه آنها
3( بررسی شرايط رطوبتی خاك، بررسی شرايط آب و هوايی

4( قطعه بندی زمين، تنظيم گاوآهن و انجام عمليات خاكورزی
5( سرويس ماشين و انبار كردن آن

استاندارد عملكرد: 
شخم مكانيزه زمين های زراعی و باغی با استفاده از تراكتور و گاوآهن های برگردان دار، قلمی و روتيواتور.

شاخص ها:
1. شناسايی اجزاء و كاربرد ماشين، انتخاب ماشين مناسب با توجه به شرايط  و امكانات، آسيب نرسيدن به قطعات 

ماشين، دقت در تنظيم اجزای ماشين، استفاده از ابزار مناسب، آماده به كار نمودن ماشين مطابق دستورالعمل
2. انتخاب تراكتور مناسب، رعايت ترتيب مراحل اتصال، كشيده بودن ترمز دستی هنگام اتصال، استفاده از پين مناسب، 

تراز بودن عرضی، تراز بودن طولی، تنظيم بودن تعادلی، تنظيم بودن هم پوشانی
3. تشخيص گاورو بودن يا نبودن خاك، تشخيص شرايط آب و هوايی در روزهای آتی با استفاده از منابع

4. اتصال ماشين و تنظيمات اوليه آن با رعايت ترتيب مراحل و اصول ايمنی كار، تنظيم بودن عمق كار، تنظيم بودن 
تراز عرضی و طولی، انتخاب الگوی مناسب برای اجرای عمليات، انجام دادن شخم مطابق الگوی خواسته شده، سرعت 

مناسب، يكنواختی شخم
5. دقت در انجام سرويس ها، استفاده از ابزار مناسب، انجام سرويس مطابق دستورالعمل

شرايط انجام كار و ابزار و تجهيزات:
شرايط: تعميرگاه ماشين های كشاورزی مطابق استاندارد ملی ايران، مزرعه آموزشی گاورو

ابزار و تجهيزات: جعبه ابزار كارگاهی، برس سيمي، گريس پمپ، متر، ظرف روغن، روغن جعبه دنده
معيار شايستگي:

حداقل نمره قبولی مرحله كاررديف
نمره هنرجواز 3

1آماده به كار نمودن ماشين1

1اتصال گاوآهن به تراكتور2

1بررسی شرايط اجرای شخم3

2انجام عمليات شخم4

1سرويس و نگهداري گاوآهن5

شايستگی های غيرفنی، ايمنی، بهداشت، توجهات زيست محيطی و 
2نگرش

*ميانگين نمرات

* حداقل ميانگين نمرات هنرجو براي قبولي و كسب شايستگي، 2 مي باشد.


