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اگر یک ملتی نخواهد آسیب ببیند باید این ملت اّوالً با هم متحد باشد، و ثانیاً 
در هر کاری که اشتغال دارد آن را خوب انجام بدهد. امروز کشور محتاج به 
کار است. باید کار کنیم تا خودکفا باشیم. بلکه ان شاءاهلل صادرات هم داشته 
باشیم. شما برادرها اآلن عبادت تان این است که کار بکنید. این عبادت است.
َس ِسّره الّشریف( امام خمینی )قدِّ
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وضعیت دنیای کار و تغییرات در فناوری، مشاغل و حرفه ها، ما را بر آن داشت تا محتوای کتاب های درسی را همانند پایه های 
قبلی براساس نیاز کشور خود و برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران در نظام جدید آموزشی تغییر دهیم. مهم ترین تغییر 
در کتاب ها، آموزش و ارزشیابی براساس شایستگی است. شایستگی، توانایی انجام کار واقعی به طور صحیح و درست تعریف شده 

است. توانایی شامل دانش، مهارت و نگرش می شود. در این برنامه برای شما، چهار دسته شایستگی درنظر گرفته است:
1 شایستگی های فنی برای جذب در بازار کار

2 شایستگی های غیرفنی برای پیشرفت و موفقیت در آینده
3 شایستگی های فناوری اطالعات و ارتباطات

4 شایستگی های مربوط به یادگیری مادام العمر
متخصصان  مشارکت  با  و  باالدستی  اسناد  بر  مبتنی  کاردانش  و  حرفه  ای  و  فنی  درسی  کتاب های  تألیف  دفتر  اساس  این  بر 
برنامه ریزی درسی و خبرگان دنیای کار مجموعه اسناد برنامه درسی رشته های فنی و حرفه ای را تدوین نموده اند که مرجع اصلی 
و راهنمای تألیف کتاب های درسی هر رشته است. برای تألیف هر کتاب درسی بایستی مراحل زیادی قبل از آن انجام پذیرد.

این کتاب نخستین کتاب کارگاهی است که خاص رشتۀ امور باغی تألیف شده است و شما در طول سه سال تحصیلی پیش رو 
پنج کتاب مشابه دیگر ولی با شایستگی های متفاوت آموزش خواهید دید. کسب شایستگی های این کتاب برای موفقیت در شغل 
و حرفه برای آینده بسیار ضروری است و پایه ای برای دیگر دروس می باشد. هنرجویان عزیز سعی کنید تمام شایستگی های 

آموزش داده شده در کتاب را کسب نمایید و فرا گیرید.
کتاب درسی تولید و پرورش سبزی و صیفی شامل پنج فصل است و هر فصل دارای واحد یادگیری است و هر واحد یادگیری از 
چند مرحله کاری تشکیل شده است. شما هنرجویان عزیز پس از یادگیری هر فصل می توانید شایستگی های مربوط به آن فصل 

را کسب نمایید. عالوه بر این کتاب درسی شما می توانید از بستۀ آموزشی نیز استفاده نمایید.
فعالیت های یادگیری در ارتباط با شایستگی های غیرفنی از جمله مدیریت منابع، اخالق حرفه ای، حفاظت از محیط زیست و 
شایستگی های یادگیری مادام العمر و فناوری اطالعات و ارتباطات همراه با شایستگی های فنی طراحی و در کتاب درسی و بستۀ 
آموزشی ارائه شده است. شما هنرجویان عزیز کوشش نمایید این شایستگی ها را در کنار شایستگی های فنی آموزش ببینید، 

تجربه کنید و آنها را در انجام فعالیت های یادگیری به کار گیرید.
رعایت نکات ایمنی، بهداشتی و حفاظتی از اصول انجام کار است لذا توصیه ها و تأکیدات هنرآموز محترم درس را در خصوص رعایت 

این نکات که در کتاب آمده است در انجام مراحل کاری جّدی بگیرید.
برای انجام فعالیت های موجود در کتاب می توانید از کتاب همراه هنرجو استفاده نمایید. همچنین همراه با کتاب اجزای بسته 
 www.tvoccd.medu.ir نشانی  به  به وب گاه رشتۀ خود  مراجعه  با  برای شما درنظر گرفته شده است که  یادگیری دیگری 

می توانید از عناوین آن مطلع شوید.
امیدواریم با تالش و کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامی تان، گام های مؤثری در جهت سربلندی و استقالل کشور 

و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی و تربیت شایسته جوانان برومند میهن اسالمی برداشته شود.
دفتر تألیف كتاب های درسی فنی و حرفه ای وكاردانش

سخنی با هنرجویان عزیز
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فصل 1

بستر ساز سبزي وصیفي
عامل های  مهم ترین  از  یکی  حاصلخیز،  خاک 
مؤثر در باال رفتن عملکرد و پربارشدن محصوالت 
كشاورزی. وجود مواد آلی در خاک مانند وجود 
غذای بادوام برای زندگی انسان است اگر این ماده 
كیفیت  با  به محصولی  نمی توان  نباشد  در خاک 
كه  خاكی  در  یافت  دست  پربار  و  باال  كمیت  و 
حاصلخیز نباشد و مواد آلی كم باشد آب مصرفی 
جهت تولید محصول بیشتر می شود در این حالت 
جذب  آب  بیشتری  مقدار  می شود  مجبور  گیاه 
كند. چون مواد آلی خاک ها كم است توصیه های 
كودی هم نتوانسته است عملکرد را افزایش دهد 
در نتیجه كشاورزان به مصرف بی رویه كودها رو 
نه  كودها  این  از  استفاده  متأسفانه  كه  آورده اند 
بلکه  نکرده  كمکی  محصوالت  افزایش  به  تنها 
نموده  نیز لطمه وارد  به محصول  در بعضی جاها 
است. همچنین مصرف بی رویه كودهای شیمیایی 
به اقتصاد كشور هم ضرر می زند. برای جلوگیری 
مواد  بایستی  شیمیایی  كودهای  زیاد  مصرف  از 

آلی خاک را باال برد.  
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بستر کشت سبزي وصیفي باید داراي خاکي حاصلخیز، لومي، عاري از علف هاي هرز، با شیب مناسب و تهویه 
مطلوب باشد. بعد از انتخاب زمین، توجه به تاریخ مناسب کشت و انجام شخم به موقع، آزمایش خاک جهت تعیین 
مقادیر کود مورد نیاز ضروري است. از آنجا که اکثر خاک هاي ایران آهکي مي باشند لذا براي کشت سبزي وصیفي 

مناسب اند، چرا که این نوع خاک ها کلسیم و منیزیم مورد نیاز گیاه را تأمین مي نماید.
عوارض زمین برای کشاورزان مشکل آفرین هستند و به همین دلیل باید از بین بروند. بدین منظور از بین بردن  
مواد اضافي نهرها و جوهای پشته ضروری است. با توجه به ارزش بقایای گیاهی انواع محصوالت کشاورزی در بهبود 

خواص فیزیکی خاک، امروزه توصیه می شود از بین بردن آنها با برگرداندن و دفن بقایای گیاهی همراه باشد.

مقدمه

استاندارد عملکرد 

واحد یادگیری 1

شایستگی آماده سازی بستر 
كشت سبزی و صیفی

آماده سازي 50 متر مربع بستر سبزي براي یک روز کاري
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 استفاده ازتکنولوژي هاي رو به گسترش کنوني در کشاورزي مثل استفاده از سیستم هاي جدید آبیاري، کشت 
پیش رس و ... دامنه اثرات منفي بر کشاورزي و محیط زیست را افزایش مي دهد. یکی از مشکالت فعلی کشاورزی 
رایج، استفادۀ بی رویه از کود و سموم شیمیایی است که پیامدهای جدی اقتصادی، زراعی و زیست محیطی را به 
دنبال داشته است.  پاک سازي زمین از بقایاي غیر گیاهي موجب سهولت عملیات کشاورزي و تولید بهتر محصوالت 

کشاورزي مي شود.
 بقایاي غیر گیاهي از راه هاي مختلف در اثر باد، سیالب یا توسط کشاورز به خاطر کشت قبل و یا مانند آنها  وارد 

زمین مي شوند. البته ممکن است بعد از جمع آوري بقایاي غیر گیاهي، در صورت امکان مورد بازیافت قرار گیرند.

بقایای غیرگیاهی: 1ـ سنگ ها 2ـ شیشه 3ـ قطعات فلزي 4ـ الستیک و پالستیک 
اثرات بقایاي غیر گیاهي: 1ـ تخریب و فرسایش خاک 2ـ ایجاد مشکالت در عملیات مختلف کشاورزي 3ـ خطر 
آلودگي محصوالت کشت شده 4ـ کاهش کیفیت مواد غذایي 5ـ استهالک ادوات کشاورزي 6ـ باال رفتن مقدار هزینه 

اثرات بقایای گیاهی و غیر گیاهی

آیا تاکنون اصطالح »طالي کثیف« را شنیده اید؟ در این باره بحث و گفت وگو کنید.

پژوهش
1ـ زباله ها را چگونه دسته بندي مي کنند؟کنید

2ـ چگونه مي توان از پسماند یا زباله استفاده نمود؟

پرسش
بقایاي غیر گیاهي چه اثرات دیگري ممکن است داشته باشند؟

  نظر شما دربارۀ تصاویر چیست؟ 

آماده سازی زمین: الف ـ فیزیکی   ب ـ شیمیایی   ج ـ بیولوژیکی 
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بازدید و پیشنهاد

امکان  صورت  در   1ـ 
بازیافت  مرکز  یک  از 
بازدید  زباله  و  زائد  مواد 
درکالس  آن را  گزارش  و 

ارائه دهید. 
برای  2ـ روش ساده ای 
خانگی  زائد  مواد  بازیافت 

پیشنهاد کنید.

تصویر زیر را در دو سطر توضیح دهید.
   جمع آوری بقایای گیاهی و غیر گیاهی

زمان الزم برای تجزیۀ مواد مختلف در طبیعت

به نظر شما چگونه می توان از مواد استفاده مفید کرد؟
درآماده سازی بستر سبزی و صیفی باید به دلیل اثرات نامطلوب بقایای غیرگیاهی نسبت به جمع آوری و خروج 
آنها از مزرعه اقدام کرد، در مورد بقایای گیاهی نیز به دلیل اثرات مطلوب در افزایش حاصلخیزی خاک تا حد امکان 
باید نسبت به برگرداندن آنها به خاک مزرعه اقدام کرد. درصورتی که این بقایا مانع کشت بعدی باشند، بایستی آنها 

را از مزرعه خارج و فراوری کرد.

گفت وگو
بقایای گیاهی چگونه می توانند موجب افزایش هزینه ها و یا سختی عملیات کشاورزی شوند؟کنید
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مواد آلی نقش زیادی در حاصلخیزی خاک دارند و از طرفی پاک بودن آنها از عوامل مضر نیز، به ویژگی های خاک 
خوب می افزاید. 

عملکرد  بردن  باال  در  مؤثر  عامل هاي  مهم ترین  از  یکي  که  براي حاصلخیزي خاک،  مي توان  گیاهي  ازبقایاي 
محصوالت کشاورزي است استفاده نمود. مواد آلي از بقایاي گیاهان و یا جانوران به وجود مي آید که در دل خاک به 

مرور زمان پوسیده شده و تجزیه مي گردند و در نهایت مورد استفاده مجدد گیاه قرار مي گیرند. 

 انتخاب روش جمع آوری بقایای گیاهی 

روش هاي معمول براي از بین بردن بقایاي گیاهي 
1ـ  خرد کردن و زیر خاک نمودن 2ـ بریدن و جمع کردن 3ـ سوزاندن بقایاي گیاهي  

1ـ خرد كردن و زیر خاک نمودن
خرد كردن: تکه تکه کردن بقایاي گیاهان به قطعات کوچک تر با وسایل دستي و یا ماشیني براي تجزیه آسان  و 
سریع مي باشد. یک هکتار سبزي و صیفي معموالً بین 10 تا40 تن بقایاي )شاخ و برگ و ریشه( گیاهي تازه به جا 
مي گذارد که معادل 5 تا 20 تن کود حیواني است و مي تواند تقریباً یک تا دو تن هوموس )ماده آلي تیره رنگ 
که از تجزیۀ گیاهان و جانوران به وجود مي آید( به خاک اضافه کند. افزایش بقایاي گیاهي باعث تشدید فعالیت 
میکروب هاي مفید خاک مي شود هرچه مقدار این مواد بیشتر باشد فعالیت آنها نیز بیشتر خواهد بود. خرد کردن و 

زیر خاک نمودن بقایاي گیاهي را مي توان براي تمام خاک ها توصیه کرد.
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2ـ بریدن و جمع كردن
با بریدن و جمع آوري بقایاي گیاهي و انتقال آنها به خارج از مزرعه وسپس عمل آوري آنها ماده آلي کمپوست 
حاصل مي شود. تهیه کمپوست یک فرایند بیولوژیک است که در طي آن موادي که منشأ آلي دارند در طبیعت بر 
اثر فعالیت این میکروار گانیزم ها تجزیه شده و به حالت کمپوست در مي آید. با ایجاد شرایط مناسب )رطوبت، دما و 
اکسیژن( فعالیت میکروار گانیزم ها افزایش یافته و در نتیجه تجزیه مواد با سرعت بیشتري انجام مي گردد. به دلیل 
جلوگیري از تخریب خاک و کاهش حاصلخیزي آن الزم است که برگ ها پس از پوسیده شدن دوباره به خاک 
بازگردانده شوند. برگ ها سرشار از مواد آلي مي باشند که باید به روش صحیح پوسیده شده و مجدداً مورد استفاده 

قرار گیرند.

خردكن
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سامان دهی بقایای گیاهی و غیرگیاهی 

براي سامان دهي بقایاي غیرگیاهي مي توان آنها را جمع آوري، جداسازي و از زمین خارج نمود.
در رابطه با بقایاي گیاهي روش هاي مختلفي وجود دارد:

1ـ چرانیدن مزرعه با دام. 2ـ خردکردن با ادوات. 3ـ زیر خاک نمودن. 4ـ جمع آوري و خارج نمودن از مزرعه 

سوزاندن بقایاي گیاهي منجر به نابودي مواد آلي خاک مي شود، متأسفانه این رویه غلط بین کشاورزان رایج شده 
و بسیاري از کشاورزان به جاي برگرداندن بقایاي گیاهي به خاک، اقدام به سوزاندن بقایاي گیاهي در مزرعه مي کنند، 
این اقدام یکي از عوامل آسیب رسان به طبیعت و محیط زیست به شمار مي رود که موجب نابودي میلیون ها موجود 

زنده در خاک نیز مي شود.

3ـ سوزاندن بقایاي گیاهي

توجه
هرگز از این روش استفاده نکنید.

پرسش
چرا کشاورزان مبادرت به آتش زدن مزرعه خود مي کنند؟
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فّعالیت
جمع آوري بقایاي غیر گیاهي:  عملی

وسایل مورد نیاز: 
فرغون ـ بیل ـ کلنگ ـ چهار شاخ ـ تریلي ـ تراکتور 

1ـ لباس کار پوشیده و تجهیزات ایمني و بهداشتي را از انبار هنرستان تحویل بگیرید. 
2ـ همراه هنرآموز وارد زمین شوید.

3ـ بین اعضای گروه مساحت زمین را تقسیم بندي کنید. 
4ـ در صورت کوچک بودن مساحت زمین و کم بودن بقایاي غیرگیاهي از فرقون و در سطوح وسیع که داراي  

مواد زاید زیاد است، از تراکتور و یدک کش استفاده نمایید. 
5ـ از نقطه شروع تا نقطه پایان طوري حرکت کنید که جایي از دید شما پنهان نماند. 
6ـ هر نوع ماده زاید غیر گیاهي را جمع آوري  و از مزرعه خارج  و سامان دهي نمایید.

) فراوری بقایای گیاهی (                       
با راهنمایي هنرآموز بقایاي گیاهي مزرعه هنرستان را:

1ـ جمع آوري کرده 2ـ آنها را از مزرعه خارج کرده و در محلي انباشته نمایید 3ـ توده را با ایجاد شرایط مناسب 
)تأمین رطوبت ـ دما ـ تهویه(  فراوري نمایید.

 ............................................................................. 4ـ  حاصلخیز  خاک  3ـ  نور کافی   2ـ  مناسب  آب  1ـ   : گیاه  نیاز 
)هنرجویان قسمت 4 را نظر دهند (

فّعالیت
عملی

فکر
چه رابطه اي بین مقدار حاصلخیزي زمین و عملکرد محصول وجود دارد؟کنید

گیاهان قادراند عناصر غذایي مورد نیاز خود را توسط ریشه از خاک جذب کنند، اگرچه از راه برگ نیز می توانند 
تا  حدودي این کار را انجام دهند. سبزی هایی که عمر کوتاه و رشد سریع دارند مانند تربچه که زمان کاشت تا 
برداشت  آن سی روز است کود کمتري نیاز  دارند. در سبزی هایی مثل فلفل، بادمجان، گوجه فرنگی و نظایر آنها 

که در طول فصل رشد محصول می دهند، بهتر است کود در دو یا سه نوبت مصرف شود.

كاه و كلش
توده خاک
نایلون

سطح خاک
كود اوره
برگ

سطح خاک

كود اوره
)حدود 10cm( برگ

60cm ـ50

سطح خاک0
70cmـ60

آب
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عناصر غذایی مورد نیازگیاهان: الف ـ عناصر غذایی پر مصرف گیاه   ب ـ عناصر غذایی کم مصرف 
الف ـ عناصر غذایی پر مصرف گیاه عبارت اند از: 1ـ ازت 2ـ فسفر 3ـ پتاس 4ـ گوگرد 5ـ کلسیم  6ـ منیزیم 

ب ـ عناصر غذایی کم مصرف: 1ـ آهن 2ـ بر 3ـ مس 4ـ منگنز 5ـ مولیبدن 6ـ روی 7ـ کلر 
عناصر پر مصرف و عناصر کم مصرف برای گیاه به یک اندازه اهمیت دارند.

سه عنصر حیاتي کربن، اکسیژن و هیدروژن از طریق آب و هوا تأمین می شوند.

جاهاي خالي را در نمودار باال پر کنید.

یکی از اصول اساسی تغذیه و رفع نیاز غذایي گیاهان، کود دادن است. 
تعریف كود: به هر نوع ماده معدنی یا آلی یا بیولوژیک که دارای عناصر غذایی باشد  و باعث باال بردن حاصلخیزی 

خاک و همچنین با تیمار گیاهی باعث افزایش عملکرد کیفی و کمي محصول شود کود اطالق می شود. 
 به طور کلی هدف این است که کود به شکلی مصرف شود که کارایی آن حداکثر باشد و بسته به نوع کود و نوع 
کشت و سیستم آبیاری روش کوددادن تفاوت می کند.کودهای شیمیایی و دامی الزم و ملزوم یکدیگر هستند و هر 
دو در سبزي و صیفي کاري استفاده مي شوند. کود حیوانی شرایط جذب را برای عناصر شیمیایی فراهم می کند اما 
تمام نیاز گیاه را نمی تواند برآورده کند و این کمبودها باید توسط کودهای شیمیایی مرتفع گردد. استفاده صرف از 

کودهای شیمیایی نیز درست نیست چرا که سبب کاهش خصوصیات مطلوب خاک مي شود.    

كودها
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 جدول تركیبات كودهای حیوانی

كود های تازه  
حیوانی

رطوبت 
)درصد(

تركیب تقریبی ) كیلو گرم (

اسید ازت
فسفریک

پتاس

865/525کود گاو

611114/55مرغابی

67115/55غاز

7211115مرغ

875/534/5خوک

806/52/56/5اسب

70107/510/5گوسفند

8563/55/5گوساله

741375بوقلمون

که  آلی  ماده  هر  آلی:  كودهای 
به وسیله میکروارگانیسم های خاک قابل 
آلی محسوب  به عنوان کود  باشد  تجزیه 

می شود.

كود حیواني:  منظور از کود حیوانی 
فضوالت  بستری،  مواد  از  مجموعه ای 
هر  یا  مرغ  گوسفند،  گاو،  مایع  و  جامد 
حیوان دیگری است که از محل نگهداری 

آنها به دست می آید.

كمپوست
مواد حاصل از عمل پوساندن و تجزیۀ 
زباله های  یا  و  حیوانی  گیاهی،  بقایای 
که  فاضالب  لجن  همچنین  و  شهری 
تحت شرایط خاص و روش های گوناگون 
انجام می گیرد را کمپوست مي گویند. این 
عمل شاید کهن ترین روش بازیافت باشد. 
برای  مصرفی  توده  در  موجود  آلی  مواد 
مواد  کشاورزی،  ضایعات  از  کمپوست 

خوراکی و زباله هایی است که از راه تجزیه هوازی و بی هوازی به خاک سیاه غنی تبدیل می شوند که به عنوان کود 
در کشاورزی مصرف می شود. 

مخلوطی از زباله های خانگی، فاضالب های عمومی، کاه و بقایای گیاهی و حیوانی را پس از تخمیر می توان به 
عنوان کمپوست و برای تقویت و حاصلخیزی زمین مورد استفاده قرار داد. 

ورمي كمپوست 
از انواع کمپوست است که به وسیله نوعي ازکرم هاي خاکي تولید مي شود. این کود در نتیجه تغییر و تبدیل و هضم 
نسبي پسمانده هاي آلي در ضمن عبور از دستگاه گوارش این جانوران به وجود مي آید. تولید ورمي کمپوست فناوري 
استفاده از انواع خاصي از کرم هاي خاکي است. دلیل استفاده از این کرم ها  توان رشد و تکثیر بسیار سریع و توانایي 
قابل توجه  آنها براي مصرف انواع مواد آلي زائد و تبدیل آنها به یک کود آلي با کیفیت باال و همچنین آغشته شدن 
این مواد به انواع ترشحات سیستم گوارشي مانند ذرات کربنات کلسیم، آنزیم ها، مواد مخاطي، متابولیت هاي مختلف، 
میکروارگانیسم هاي دستگاه گوارش این کرم ها و باألخره ایجاد شرایط مناسب براي سنتز اسیدهاي هومیک، در 
مجموع مخلوطي را تولید مي کند که خصوصیاتي کاماًل متفاوت با مواد خورده شده به وسیله کرم ها پیدا کرده است.
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كود سبز
یکي از انواع کودهای آلی، کود سبز است. اصطالح  کود سبز به مواد گیاهي پوسیده نشده که به زیر خاک مي رود، 
اطالق می شود. برای این منظور گیاهان علفی و سریع الرشدی که دارای شاخ و برگ زیاد هستند را در مزرعه کشت 
نموده و پس از اینکه به حد قابل توجهی از رشد رسیدند، آن را به وسیله گاو آهن برگردان دار زیر خاک می کنند. 
این عمل باعث پوسیدن گیاه در خاک شده، تولید هوموس می کند و ضمن بهبود خاصیت فیزیکی خاک، موجب 

بازگشت مواد معدنی جذب شده به خاک می گردد.

عمل آوري كود حیواني 
هرچه تجزیه اولیه کود بیشتر بوده باشد ارزش کود بیشتر است. براي تجزیه کود و تبدیل آن به هوموس نیاز  به 
تهویه؛ حرارت و رطوبت کافي مي باشد. البته اگر شرایط پوسیدگي یا به اصطالح عمل آوري کود به شکل صحیح تري 

صورت گیرد، نتیجه کار رضایت بخش تر خواهد بود.

بررسی
بررسي کنید کرم خاکي چه استفاده هاي دیگري مي تواند داشته باشد؟کنید
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مزایاي روش عمل آوري كود حیواني :
الف( کود حیواني در عرض چهار الي پنج ماه کاماًل پوسیده مي شود.

ب( تمامي الرو حشرات و بذرهای علف هاي هرز و حتي اسپور قارچ ها از بین مي رود.
ج( به جهت اضافه کردن آب فضوالت دامي بر روي آن، تجزیه سریع تر انجام و حتي کیفیت مواد آلي محلول در 

کود باال مي رود.
د( نوع کود به دست آمده با  این روش با توجه به مسائل بهداشتي و کیفیت فوق العاده قوي آن و حتي ارزان بودن 

قیمت فضوالت دامي تازه نسبت به فضوالت پوسیده و عمل آوري مطمئن آن،  مقرون به صرفه مي باشد.

اضافه كردن كود به صورت الیه الیه

 شکل مراحل عمل آوری كود حیوانی به طور خالصه:

پوشاندن كود جمع شده

برگرداندن توده كود
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تصاویر زیر را تفسیر کنید.

كود تازۀ دامی

كود تازۀ دامی

تودۀ كود

الیۀ خاک

نایلونالیۀ خاک

جویچۀ كناری سطح زمینجویچۀ كناری
سطح زمین

حداكثر ارتفاع تودۀ كود دامی

پوشش دادن كود با دو الیه خاک و یک الیه نایلون

جهات شیب جایگاه

فشرده كردن كودهای دامی به وسیلۀ غلتک

كودهای فشرده شده

اولین الیۀ كود دامی

300 سانتی متر

250 سانتی متر

200 سانتی متر

150 سانتی متر

100 سانتی متر

50 سانتی متر

0 سانتی متر

300 سانتی متر

250 سانتی متر

200 سانتی متر

150 سانتی متر

100 سانتی متر

50 سانتی متر

0 سانتی متر

50 سانتی متر

0 سانتی متر

پوشش دادن تودۀ كود با یک الیه خاکاضافه كردن آب به تودۀ كود دامی

آب پاشی

تودۀ كود
تودۀ كود

الیۀ خاک
300 سانتی متر

250 سانتی متر

200 سانتی متر

150 سانتی متر

100 سانتی متر

50 سانتی متر

0 سانتی متر

300 سانتی متر

250 سانتی متر

200 سانتی متر

150 سانتی متر

100 سانتی متر

50 سانتی متر

0 سانتی متر



20

كودهای شیمیایی 

كودهای ازته
سولفات آمونیم

ازت به صورت های نیترات، یون آمونیم و اوره قابل جذب گیاه است. نیترات آمونیم 33 درصد ازت داشته و هر دو 
فرم ازت )ازت نیتراتي و ازت آمونیمي( آن قابل جذب گیاه می باشند. چون  ازت دارای بار منفی است، بنابراین جذب 
کلوئیدهای خاک نشده و در معرض شستشو قرار مي گیرد.  اوره رایج ترین کود ازت در ایران است. اوره از ترکیبات آلی 
 به شمار رفته و به همین فرم قابل جذب گیاه می باشد. از محلول اوره در محلول پاشی برگ گیاهان نیز استفاده می شود. 
نیترات کلسیم و نیترات پتاسیم درصد ازت کمی داشته وکمتر به عنوان منبع کود ازت در خاک مصرف می شوند. 
این کودها غالباً در محلول های غذایی به عنوان منابع کلسیم یا پتاسیم مورد استفاده قرار می گیرند. اوره کمتر از 
سایر کودهای ازته )نظیر نیترات آمونیم( از خاک شسته می شود، سولفات عالوه بر خاصیت اصالح کنندگی خاک 
جذب گیاه هم می شود. سولفیت آمونیم بهترین کود ازتی برای خاک های قلیایی و آهکی ایران شناخته شده است 
)چون هم اسیدزا است و هم دارای مقداری گوگرد به عنوان ماده غذایی است(. درصد تلفات نیترات آمونیم به صورت 
آمونیم کمتر از اوره است و در کشت سبزی ها و صیفي ها در مناطق سردسیر، مصرف نیترات آمونیم بر اوره )در 
صورت تقسیط( ارجح می باشد. ارجحیت کود اوره بر سایر کودهای ازته را می توان در درصد ازت بیشتر و اختالط 

فیزیکی بهتر آن با کودهای فسفاته و پتاسیمی و قابل مصرف بودن آن به کمک آب آبیاری دانست.

كودهای فسفاته 
سوپرفسفات

هزینه ساخت سوپر فسفات تریپل )غلیظ( بیشتر از نوع معمولی آن است، اما باال بودن عیار فسفر آن، کاهش میزان 
مصرف، کاهش هزینه حمل و نقل را به دنبال دارد.

سوپرفسفات تریپل )غلیظ(:
به این سوپر فسفات از آن جهت تریپل )غلیظ( می گویند که فسفر محلول آن تقریباً سه برابر سوپر فسفات ساده 
است. سوپر فسفات کود اسید زا است ولی اسیدزایی آن در مقایسه با کودهای ازته ناچیز است. در خاک آهکی 
مصرف فسفات تقریباً تأثیری در pH خاک ندارد )مقدار کلسیم آزاد و تبادلی آنها بسیار زیاد است(، ولی در خاک 
خنثی و کمی اسیدی این کود تا حدودی روی pH خاک اثر کاهنده دارد. قباًل سوپر فسفات ساده به عنوان یکی 
از پرمصرف ترین کودهای فسفری جهان بود ولی در حال حاضر بزرگ ترین رقم مصرف کود فسفری، سوپر فسفات 

تریپل است.

فسفات آمونیم:
کود فسفره ای است که به خاک داده می شود. مصرف این کود در سال اول به صورت قابل جذب گیاه باقی می ماند 
و بخش کمی نیز طی سال های آینده قابل جذب گیاه می گردد. میزان استفاده این کود به روش کوددهی، بافت و 
ترکیب خاک، سوابق مصرف کود فسفره در خاک و مقدار کود فسفری که مصرف می شود بستگی دارد. چون میزان 
محلول بودن و حرکت کود فسفره در خاک بسیار محدود است، می بایستی کودهای فسفره را قبل از کاشت به خاک 
داد و آنها را مستقیماً در ناحیه توسعه ریشه قرار داد. حداکثر میزان جذب محلول فسفر در pH 6 تا 6/5 مشاهده 
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می شود. بنابراین رساندن pH خاک به این حدود می تواند در افزایش محلول بودن و جذب فسفر مؤثر باشد. تغییر 
pH خاک در خاک های اسیدی با اضافه کردن آهک و در خاک های قلیایی با اضافه کردن گوگرد یا کودهای اسیدی 
انجام پذیر است. مصرف مقدار زیادی کود حیوانی نیز می تواند در نقصان pH خاک  و اسیدي کردن آن مفید باشد. 

میزان محلول بودن کودهای فسفره نیز متغیر است.

كودهای پتاسیم دار
کمبود پتاسیم بیشتر در خاک های اسیدی و خاک های شنی دیده می شود، اما کمبود آن در سایر خاک ها تحت 
شرایط آبیاری و برداشت مقدار زیادی محصول نیز مشاهده می گردد. اغلب کودهای پتاسیم دار در آب محلول هستند 
و نحوه اضافه کردن آنها به خاک نقش زیادی در اثر بخشی کود ندارد. کلرورپتاسیم فراوان ترین ترکیب پتاسیم در 
طبیعت است. کلرورپتاسیم دارای مقدار زیادی )60 تا 62 درصد(  پتاسیم می باشد. با این حال مصرف کلرورپتاسیم 
در مواردی که به مقدار زیادی پتاسیم نیاز است چندان مطلوب نیست، زیرا احتمال مسمومیت ناشی از فراوانی 
کلر پیش می آید. با اینکه مقدار کمی کلر برای محصوالتی مانند توتون و پنبه الزم است، اما زیادی کلر در خاک 
موجب آبدار شدن غده سیب زمینی و نقصان کیفیت توتون می گردد. نیترات پتاسیم دارای 44 درصد اکسید پتاسیم 
است، اما کودی گران قیمت می باشد. سولفات پتاسیم معمول ترین کود پتاسیم است. پتاسیم از تجزیه اولیه بقایای 
گیاهی نیز به خاک اضافه می شود، اما هوموس خاک به عنوان منبع قابل توجه پتاسیم به شمار نمی رود، زیرا پتاسیم 
به وسیله مواد آلی تثبیت نمی گردد. پتاسیم واقع در محلول خاک در حال تعادل است و به عنوان ذخیره پتاسیم 
خاک محسوب می شود، در صورتی که شدت تثبیت زیاد باشد، می بایستی پتاسیم را به صورت نواری و قبل از کاشت 

به خاک اضافه نمود.

كودهای مخلوط )كامل( 
عناصر ازت، فسفر و پتاسیم بیش از سایر عناصر به عنوان کود مصرف می شوند. گاهی کودهای تجارتی را به صورت 
مخلوطی از عناصر فوق تهیه می کنند. درصد عناصر این کودها معموالً پایین است و قسمت اعظم حجم کود را 
مواد دیگری به غیر از عناصر فوق تشکیل می دهد. ترکیب این گونه کودها را با درصد ازت )N(، اکسید فسفر و 
اکسید پتاسیم و به همین ترکیب ذکر می کنند مثاًل کود 10ـ10ـ20 دارای 20 درصد ازت، 10 درصد اکسید 
فسفر و 10 درصد اکسید پتاسیم می باشد، گاهی درصد گوگرد )S( را نیز به صورت عدد چهارم ذکر می نمایند 
مانند 5ـ10ـ10ـ15 که 5 درصد گوگرد دارد. کود مخلوط ممکن است فاقد یکی از سه عنصر اصلی باشد. مانند 
44ـ0ـ13 که فاقد فسفر است و در حقیقت همان نیترات پتاسیم است و یا فسفات دی آمونیم که می توان آن را 

به صورت 0ـ46ـ  18 بیان نمود.
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فسفات آمونیماوره

كاملسولفات پتاسیم
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فّعالیت
هنرجویان با راهنمایي هنرآموز خود باغچه مربوط به گروه خود را کوددهي نمایند )کود پوسیده گاوي ـ براي علمی

هر متر مربع سه کیلو(

فّعالیت
1ـ لباس کار همراه با دستکش و ماسک بپوشید 2ـ وسایل الزم شامل بیل ـ فرقون ـ کلنگ ـ متر    را از انبار علمی

هنرستان تحویل بگیرید. 3ـ گودالي به ابعاد 100×50 ×50  سانتي متر حفر نمایید. 4ـ کود گاوي را در آن 
عمل آوري نمایید.

فّعالیت
هنرجویان با راهنمایي هنرآموز خود انواع کودهاي شیمیایي را به صورت مجموع جمع آوري نمایند.علمی

نیتروژن در سبزی ها

گیاهان آهک گریز یا گیاهانی که به خاک های اسیدی سازش یافته اند، آمونیم را ترجیح می دهند. گیاهان آهک 
دوست یا گیاهانی که در خاک های قلیایی بهتر می رویند نیترات را بهتر مصرف می کنند. آمونیم بر خالف نیترات، 
تنفس ریشه را افزایش می دهد. در مواقع گرم معموالً زیر خاک کردن کودهای نیتروژنه ضروری است چون حرارت 

هوا ممکن است باعث تلفات و از بین رفتن و یا کاهش اثر کود شود. 
ازت: در خیار و طالبی اولین عالیم کمبود نیتروژن روشنی رنگ و توقف رشد برگ هاست. کمبود ازت باعث 
مي شود که رنگ سبز طبیعی برگ ها رفته رفته روشن یا زرد می شوند و در موارد کمبود شدید، تمام کلروفیل  
برگ ها از بین می روند. شاخه ها باریک شده و سخت و فیبری می شوند. میوه های طالبی در صورت کمبود نیتروژن 
کوچک می شوند. عموماً بیشتر مواقع در سبزیجات در اول بهار که بارندگی سنگین است کمبود نیتروژن ظاهر 
می شود. چنین کمبودی ممکن است در مرحله رسیدن محصوالت نیز دیده شود. زمانی که مواد آلی در خاک تجزیه 
می شوند اولین فرم معدنی نیتروژن که آزاد می شود، آمونیم است. مواد آلی مثل کاه و کلش باعث کاهش فرم نیتراته 

در خاک می شوند.  
فسفر: فسفر از عناصر تشکیل دهنده اسید نوکلوئیک بوده و باعث تحریک رشد و تکامل ریشه ها می گردد ، در 
گل دهی و میوه دهی مؤثر بوده و موجب افزایش مقاومت نبات در مقابل بعضی از بیماری ها می گردد. فسفر عنصری 
است که  در تولید محصول اهمیت زیادی دارد.  فسفر مهم ترین عنصر برای رشد اولیه گیاه می باشد و اگر به صورت 
نواری استفاده شود کارایی بیشتری دارد چرا که فسفر در خاک متحرک نیست. برای افزایش یک کیلوگرم فسفر 
قابل جذب در یک هکتار، می بایست پنج تا ده کیلوگرم فسفر )P2O5( به خاک شنی لومی یا لومی شنی اضافه شود. 
در حالی که در خاک های لوم و لومی رسی دوازده کیلوگرم فسفر)P2O5( در هکتار می بایست به خاک اضافه شود تا 
میزان فسفر قابل جذب خاک یک کیلوگرم در هکتار افزایش یابد. زمانی که کودهای فسفره محلول در آب به خاک 
اضافه می شوند بالفاصله با خاک واکنش می دهند و به فرم های نامحلول تبدیل می شوند. تنها جزء کوچکی از فسفر 

کودی به صورت محلول باقی می ماند.        
پتاسیم: پتاسیم بعد از ازت بیشترین عنصر غذایی مورد نیاز گیاه است. این عنصر به عنوان تنظیم کننده و کاتالیزور، 
نقش اساسی در رشد گیاهان ایفا می کند. همچنین در واکنش های آنزیمی، تنفس، متابولیسم کربوهیدرات ها )از 
طریق تأثیر آن بر فتوسنتز( ایجاد مقاومت در برابر بیماری ها، نگهداری آب و مقاومت به خشکی )از طریق تنظیم 
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كودهای گوگرد دار 

كودهای كلسیم و منیزیم

مقدار آب سیتوپالسم(،  ساخت پروتئین ها، رشد برگ ها و تأخیر در پیر شدن آنها ضروری است. گاهی مقدار بیش 
از 2/5 درصد نیز برای افزایش عملکرد توصیه می شود. مقدار این عنصر در گیاه  با افزایش سن گیاه کاهش می یابد 
و حداکثر مقدار آن در طول دوره رویشی مشاهده می شود و در مرحله گل دهی و دانه بستن از مقدار آن کاسته 
می شود. مقدار پتاسیم در قسمت های مختلف گیاه متفاوت است، به طوری که در ساقه حداکثر و در برگ بیشتر از 

ریشه می باشد. 

گوگرد موجود در خاک به صورت ترکیبات آلی و معدنی وجود دارد. همان طور که قباًل نیز ذکر شد بیشتر گوگرد 
موجود در خاک به صورت ترکیبات آلی است که نمی تواند توسط گیاه جذب شود. گوگرد تنها در صورتی می تواند 
جذب گیاه شود که این ترکیبات طی فرایند معدنی شدن به فرم سولفات تبدیل شود.سولفات در خاک متحرک 
بوده و مانند نیترات به راحتی توسط آب شسته شده و با آبیاری و یا بارش سنگین باران از منطقه فعال ریشه خارج 
می شود. با تبخیر آب، سولفات می تواند مجدداً به سطح خاک منتقل شود. تحرک پذیری سولفات در خاک تعیین 
نیاز خاک به کودهای گوگردی را مشکل می نماید. ذرات رس موجود در خاک، سولفات را بیشتر از نیترات جذب 
می نمایند. با بارش بهاره، سولفات موجود در بخش ماسه ای خاک شسته می شود ولی در بخش رسی خاک که در 
قسمت های پایین تر خاک قرار دارد نگه داشته می شود. بنابراین در این مناطق در رشد اولیه گیاه ممکن است عالئم 
کمبود گوگرد مشاهده شود که با رشد بیشتر ریشه گیاه و نفوذ آن به مناطق رسی این عالئم برطرف می شوند. در 
گوگرد  کمبود  به  نسبت  هستند، گیاهان  رسی  بخش  فاقد  یا  و  است  عمیق  خاک  ماسه ای  بخش  که  مناطقی 

عکس العمل نشان می دهند.
مقدار گوگرد در کودها را به صورت درصد عنصر گوگرد )S( ذکر می کنند. انتخاب نوع کود گوگرددار به pH خاک 
بستگی دارد. می توان از سولفات کلسیم یا گچ به عنوان منبع گوگرد استفاده نمود. این ترکیب دارای 18 درصد 
گوگرد و 22 درصد کلسیم است. گچ عالوه بر تامین گوگرد و کلسیم باعث افزایش pH خاک نیز می گردد. از پودر 
گوگرد نیز می توان به عنوان کود گوگرد استفاده کرد. عنصر گوگرد در اثر فعالیت باکتری های اکسید کننده به صورت 
اسید سولفوریک در آمده و سرانجام به صورت سولفات در می آید. هرچه ذرات عنصر گوگرد ریزتر و توزیع آن در 
خاک یکنواخت تر باشد، سرعت اکسیده شدن گوگرد بیشتر خواهد بود. اکسیداسیون عنصر گوگرد موجب اسیدی 
شدن خاک گشته و به همین دلیل از آن در اصالح خاک های قلیایی استفاده می شود. اکسیده شدن گوگرد در 

حرارت و رطوبت مناسب حدود 3 تا 4 هفته طول می کشد. 

کلسیم و منیزیم کمتر به عنوان کود مصرف می شوند، زیرا کمبود آنها در بسیاری از خاک ها )به استثنای خاک های 
منیزیم  و  از کلسیم  آنها  اصالح  برای  و  بوده  اسیدی  نواحی مرطوب  نمی شود. خاک های  نواحی مرطوب( دیده 
استفاده می شود. در خاک های اسیدی مقدار زیادی کربنات کلسیم، کربنات مضاعف کلسیم و منیزیم و یا سولفات 
کلسیم برای اصالح خاک های اسیدی مصرف می شود. درنتیجه کمبود احتمالی کلسیم و منیزیم نیز مرتفع می گردد. 
در صورتی که تغییر pH خاک های اسیدی مورد نظر نباشد و صرفاً تأمین کلیسم مورد نیاز گیاه هدف باشد، می توان 
از کودهای فسفره حاوی کلسیم استفاده نمود. برای رفع کمبود منیزیم از سولفات منیزیم و یا سولفات مضاعف 

منیزیم و پتاسیم استفاده می شود.
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روش هاي كوددهي

 در مورد تصاویر بحث کنید.

ولی باید دقت شود که: 
مصرف کود در سیستم آبیاری تحت فشار با آب هایی که بی کربنات و سختی باال دارند موجب رسوب و گرفتگی 

منفذهاي لوله هاي آبیاري می شود.
مقدار مصرف این نوع کودها محدود است و میزان مورد نیاز را مخصوصاً برای کودهای کامل و نیتروژن دار باید 

طی چند نوبت مصرف نمود. 
با توجه به بافت خاک، باید برنامۀ آبیاری و کوددهی طوری تنظیم شود که کود به ریشۀ گیاه برسد و شسته نشود. 

تعداد نوبت های کوددهی نسبت به دفعات آبیاری باید طوری باشد که مقدار کود مورد نیاز که در سیستم حل 
می شود، باعث افزایش شوری خاک نشود.

کود دادن به   روش چال کردن

الف ـ اضافه كردن كود به خاک:
كودهاي حیواني

کودهاي حیواني در مزرعه به شکل یکنواخت پخش 
از  عمل  این  براي  مي شوند.  مخلوط  با خاک  و سپس 
دستگاه کود پاش دامي استفاده مي شود. مقدار و عمق 

مقدار  خاک،  نوع  به  بستگي  کودحیواني  مصرف  مورد 
اقلیمي  شرایط  و  گیاه  نوع  کود،  نوع  خاک،  آلي  ماده 
دارد. به طور مثال در خاک شني کود در عمق بیشتر به 
خاک داده مي شود و براي خاک هایي که از لحاظ ماده 
آلي فقیر هستند باید میزان کود حیوانی زیادتر مصرف 
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شود. از طرفي خاک هایي که داراي بافت سبک هستند 
نسبت به خاک هاي سنگین، نیاز به  مصرف کود حیواني 

بیشتري دارند. 
شرایط مصرف كودهای شیمیایي

رساندن  و  است  گیاه  ریشۀ  نگهدارندۀ  خاک،  چون 
عناصر غذایي به گیاه نیز از طریق مواد موجود درخاک 
به گیاه مي رسد، بنابراین کود دادن از راه خاک کمک به 

جذب عناصر و رشد بهتر گیاه مي شود.
کود دادن از راه خاک به چند روش انجام می شود که 

عبارت اند از:
کود،  روش  این  خاک: در  سطح  روی  پاشش  1ـ 
پاشیــده  خاک  سطح  روی  کــودپاش،  یا  دست  با 
از  گیاهان  استفادۀ  راه های  متداول ترین  از  و  می شود 
نیتروژن دار  کودهای  کلیۀ  است.  شیمیایي  کودهاي 
)اوره، سولفات  آمونیم، نـیترات آمونیم( با این  روش به 
گیاه رسانده مي شود. کـودهای پـتاسیم دار نیز از این راه 

مـصرف می شوند.
2ـ روش نواري: دراین روش در نزدیکي بوته کانالي 
به صورت یک  نوار ایجاد نموده وسپس کود را درون آن 

ریخته، بعد آن   را با خاک مي پوشانند.
)کنار (   پاي  در  چاله اي  روش  این  در  چالکود:  3ـ 
به  کود  اوالً  که  است  این  هدف  مي کنند.  ایجاد  بوته 
آسانی در دسترس ریشۀ گیاه  قرارگیرد و کودهایی که 
قدرت تحرک کمتر دارند در خاک حبس نشوند؛ ثانیاً به 
دالیل اقتصادی چون اصالح تمام سطح مزرعه هزینه 
سطح  تمام  در  کود  پخش  امکان  یا  و  دارد  زیادي 
مزرعه وجود ندارد، ترجیح داده می شود که در قسمتی 
تا  شود  داده  کود  می کند  فعالیت  بیشتر  گیاه   که 
روش  این  باشد.  داشته  را  بیشترین کارایی  کوددهی 
در سیستم هایی که با کم آبی مواجه هستند هم قابل 

استفاده است، اما باید به چند نکته توجه کرد.
1ـ خطر سوختگی در این روش خیلی زیاد و جبران 

ناپذیر است.

2ـ اثر متقابل کودها روی یکدیگر خیلی زیاد است، از 
این جهت باید با متخصص مشورت شود. 

3ـ انتخاب محل چالکود، عرض و عمق آن به بافت 
خاک و پروفیل ریشۀ گیاه بستگی دارد.

این روش برای کلیه کودهای آلی، مواد اصالح کننده، 
کودهای فسفردار و انواع ریز مغذی ها قابل استفاده است.

ب ـ مصرف از طریق سیستم آبیاری
 از آنجا که مواد غذایی معموالً به صورت محلول در آب 
توسط ریشۀ گیاه جذب می شوند، عناصر و مواد غذایي 
برای رسیدن به گیاه باید به صورت محلول درآیند تا گیاه 
بتواند آنها را جذب نماید. در این روش راندمان بسیار باال 
آبیاری  سیستم  از  که  صیفي کاری  و  سبزي  در  است. 
...( استفاده  بابلر و  بارانی، نواري  تحت فشار )قطره ای، 
می شود.  داده  آبیاری  از طریق سیستم  کود  می کنند، 
محدودیت این روش این است که فقط کودهای محلول 
در آب قابل مصرف هستند )مثل کودهای نیتروژن دار، 
کلرید پتاسیم، نیترات پتاسیم، کالت های ریز مغذی ها 
و کودهای کامل محلول در آب(، همچنین با توجه به 
تعداد دفعات آبیاری، دفعات کوددهی هم محدود نیست 
که این نیز باعث افزایش راندمان می شود و مناسب با 

نیاز گیاه است. 
پ ـ محلول پاشی 

گیاهان همان طور که از راه ریشه امالح و مواد غذایی 
را جذب می کنند، از راه برگ و سایر اندام های فعال مثل 
ساقه و اندام های میوه نیز قابلیت جذب دارند. با توجه به 
سهولت و سرعت جذب مواد غذایی از این راه، کوددهی 
به روش محلول به خصوص برای تأمین ریزمغذی ها که 
بسیار مناسبی  نیاز هستند، روش  مقادیر کم مورد  به 
است؛ خصوصاً برای گیاهاني که ریشه های بسیار عمیق 
دارند و رساندن مقادیر کم مواد ریزمغذی از راه خاک 
با راندمان خیلی پایینی همراه خواهد بود، البته در این 
برگ ها   روی  شده  پاشیده  غذایی  عناصر  غلظت  روش 

نقش بسیار مهمی در نتیجۀ کار و جذب مواد دارد.
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استفاده از کودهای آلی که به صورت های مختلف بسته بندی و فله ای در کشت سبزي و صیفي استفاده می شود 
امروزه از اهمیت زیادی برخوردار شده است. از طرف دیگر منابع مختلف برای تولید این قبیل کودها یا به عبارت 
 دیگر تقویت کننده های خاک مورد استفاده قرار می گیرد که در کیفیت و در نهایت در نحوه مصرف آنها تأثیر دارد.
تصمیم گیری در مورد اینکه کدام یک از مواد اصالح کننده و تقویت کننده را برای خاک مزرعه خود، انتخاب کنیم 
اغلب به صورت یک مشکل مطرح می شود. مخصوصاً وقتی با انواع و اقسام و مارک های متنوع این مواد آلی تولیدی 
روبه رو می شویم. در اینجا الزم است که منظور خود را نیز از کود آلی یا اصالح کننده آلی یا طبیعی بیان کنیم. 
منظور ما این است که این کود، از تعامل بین موجودات زنده )میکرو ارگانیسم ها و ...( به وجود آمده باشد مثل کودی 
که از گاو یا کرم خاکی یا بقایاي گیاهان  به وجود مي آید. از پاییز تا زمستان که هنگام خواب گیاهان است، فرصت 
خوبی است که مواد را در30 سانتی متری خاک مخلوط نموده تا در این زمان به موادی مورد استفاده گیاه تبدیل 
شوند. در خاک های شنی این مواد اصالح کننده، ذرات خاک را به هم می چسبانند و ظرفیت نگهداری آب خاک را 
افزایش می دهند و از دیگر سو در خاک های رسی یا سنگین هم می توانند به افزایش نفوذپذیری خاک، منجر شوند. 

شما می توانید یک الیه 2/5 سانتی متری هم روی خاک از این کودها قرار دهید.
كودها 

کودی که تازه نباشد و به مدت کافی از زمان تولید آن توسط حیوانات گذشته باشد، کودی مناسب برای سبزیجات، 
گیاهان یکساله و چند ساله می باشد.

فسفر  درصد   4 نیتروژن،  درصد   3 تا  به طوری که  است،  عالی  و  غنی  کود  هم  مرغ  از  آمده  به دست  کود 
برخی  »سوزانیدن«  اصطالح  به  موجب  کود  این  دارد.  شدیدی  بوی  که  هرچند  دارد،  پتاسیم  درصد  و     3 
استفاده  هستند،  سطحی  ریشه  دارای  که  گیاهانی  یا  حساس  گیاهان  در  نباید  بنابراین  می شود.  گیاهان 
دارد. درپی  را  یکساله  گیاهان  و  سبزیجات  سریع  رشد  شود  استفاده  مناسب  به طور  کود  این  اگر   شود. 
البته  و  گیاهان  هرس  باقیمانده  و  درختان  برگ  شده،  چیده  چمن های  از  اغلب  که  شهری  کمپوست های 
افزایش  را  خاک  نگهداری  ظرفیت  و  شده  خاک  اصالح  و  بهبود  باعث  مي آید  به وجود  شهری  زباله های 
مواد  این  بود.  خواهد  متفاوت  مواد  این  غذایی  ارزش  می کند.  آزاد  تدریج  به  را  غذایی  مواد  و  می دهد 
مي باشند.  پتاسیم  درصد   0/60 تا   0/44 و  فسفر  درصد   0/22 تا   0/15 نیتروژن،  تا1/5درصد   1/3  داراي 
کمپوست قارچی، که در مزارع پرورش قارچ تولید می شود، از نظر میزان نیتروژن و فسفر کم، ولی از نظر میزان 

مواد آلی خاک
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پتاسیم غني است. پیت و خزه اسفاگنوم، برای نگهداری و رطوبت خاک و حل کردن مشکل خاک هایی که دانسیته 
باال دارند )خاک سنگین( مناسب هستند. پیت، اسیدیته خاک را افزایش می دهد.     

کود ورمی کمپوست را به صورت های مخلوط با خاک سطحی و با کل خاک و یا هنگام عملیات داشت  به صورت 
چاله ای در اطراف بوته )چالکود( مصرف مي کنند. کود ورمي کمپوست را برای انواع سبزی ها )کلم،کاهو،گوجه فرنگی، 
خیار، پیازچه،کرفس و ...( به مقدار حدود 10تا20 تن در هکتار برابر 1تا 2 کیلوگرم در مترمربع، هرسال در سطح 
خاک گسترده و سپس با شخم آن را زیر خاک مي کنند. به طور متوسط با مصرف 10 تن کود دامی در یک هکتار 
به ترتیب مقدار 50 و 25 و50 کیلوگرم نیتروژن، فسفر و پتاسیم به خاک اضافه می شود. از آنجا که کود دامی به 
تدریج و در طی 3 الی 4 سال در اختیار گیاه قرار می گیرد، هر چند سال یکبار مقدار 30 تا 40 تن کود دامی در 

هکتار جهت تقویت مورد استفاده قرار می گیرد.
مصرف كود ازته در خاک های شنی: هرچه بافت خاک سبک تر باشد باید به جای کودهای ازته از اوره با پوشش 
گوگردی و یا سایر کودهای کند رهاشونده استفاده و یا تعداد دفعات تقسیط آنها افزایش یابد. نیترات کلسیم و 
نیترات پتاسیم درصد ازت کمی داشته وکمتر به عنوان منبع کود ازت در خاک مصرف می شوند. این کودها غالباً در 

محلول های غذایی به عنوان منابع کلسیم یا پتاسیم مورد استفاده قرار می گیرند.

تفاوت خاک ورزي با شخم چیست؟
خاک ورزی، عملیات مکانیکی است که به منظور آماده سازی زمین برای کاشت گیاهان انجام می گیرد. زیرا  خاک 
کشاورزی در اثر گذشت زمان سفت می شود بنابراین برای کاشت  باید آن را نرم و هموار نمود، طوری که بستر 
مناسبي براي کاشت بذر گردد. به عبارت دیگر عملیات قبل از کاشت را خاک ورزی می نامند. وقتي خاک سفت 
مي شود، درخاک لوله هاي عمیق باریکي )لوله هاي موئینه(  به وجود می آید که رطوبت از این مسیر به سطح خاک 
آمده و تبخیر می شود. برای جلوگیری از این کار باید چند سانتی متر از سطح خاک بریده و خرد شود تا راه ها قطع 
شوند. حفظ رطوبت خاک از اهمیت به سزایی برخوردار است. در حقیقت، در مرحله خاک ورزی با به هم زدن خاک 
و نرم کردن آن محیط مناسبی برای استقرار و سبز شدن بذر، رشد و گسترش ریشه، فراهم می گردد. در ضمن اگر 
عملیات خاک ورزی به طور صحیح و در زمان مناسب انجام گیرد، ساختمان خاک بهبود یافته، رطوبت خاک حفظ 
و نگهداری می شود. همچنین، تهویه خاک به خوبی انجام شده، نفوذپذیری خاک افزایش، علف های هرز، آفات و 

بیماری های گیاهی کاهش خواهد یافت.
عملیات خاک ورزي با ابزارهاي متفاوت موجب کندن خاک، برگرداندن آن و یا مخلوط کردن بخشي از آن در طي 

یک یا چند مرحله مي شود.

برداشت خود را از تصاویر زیر بگویید.

خاك ورزي اولیه
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در خاک ورزی اولیه خاک را به قطعات نسبتاً درشت تقسیم کرده و سپس آن را خرد و به طور کامل یا جزئي 
زیر و روکرده که به این عملیات شخم زني مي گویند. عملیات شخم زني بایستي در شرایط مناسب از نظر رطوبت 
) ظرفیت مزرعه ( یا گاو رو بودن خاک و شرایط آب و هوایي مناسب در زمان شخم ، باتوجه به نوع گیاه و عمق کاشت 

انجام شود.

گاو رو بودن خاك 

معموالً کشاورزان زماني را که خاک مزرعه به پاي دام ها و ادوات نچسبد، بهترین زمان شخم  مي دانند و این حالت 
را در اصطالح گاورو بودن خاک مي گویند. در حالتي که خاک گاورو باشد عملیات شخم با بیل یا وسایل ماشینی به 

سهولت و با صرف کمترین انرژي ممکن مي گردد.

البته رشد و نمو گیاه تابع فراهم بودن شرایط مناسب محیطی است. ارتباط تنگاتنگی که بین رشد گیاه و محیط 
وجود دارد باعث می شود که رشد گیاهان از ناحیه ای به ناحیه ای دیگر متفاوت باشد. اهمیت این موضوع به حدی 
است که می توان گفت عوامل محیطی، تعیین کننده موفقیت یا شکست تولید یک محصول می باشند. یکي از عوامل 

محیطی مؤثر بر رشد، خاک مي باشد.

خاک
وظیفه خاک تأمین هوا )برای تنفس 
ریشه( و مواد غذایی مورد نیاز گیاه، ذخیره 
رطوبت و حمایت مکانیکی )نگهداري و 

ایستادگي( گیاه درخاک است.

O مواد ارگانیک )آلی(
A خاک سطح االرضی

B خاک تحت االرضی

C مواد مادری

48°

30°

10°

2°
0°

الیه های مختلف خاک در مقطع عمودی
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الیه فوقانی خاک  بیشتر در معرض فرسایش آبی و خاکی قرار می گیرد، ریشه گیاهان و موجودات زنده خاک در 
این قشر فعالیت می کنند و عمق کار اکثر ادوات کشاورزی به این الیه محدود می شود. این قشر از خاک را اصطالحاً 

خاک سطح االرض می گویند. 
الیه های عمیق تر خاک به علت کمی مواد آلی، رنگ روشن تری دارند و محل انباشت موادی هستند که از خاک 

زراعی شسته می شوند. این قشر از خاک، اصطالحاً خاک تحت االرض نامیده می شود.
مواد معدنی، مواد آلی، آب، موجودات زنده و هوا، مهم ترین اجزای تشکیل دهندۀ خاک هستند. این اجزا به طور 
تنگاتنگی با یکدیگر ارتباط دارند. به طور کلی 50 درصد حجم خاک را منافذ یا خلل و فرج تشکیل می دهند و 50 
درصد دیگر به وسیله مواد جامد )مخلوطی از مواد معدنی و آلی( اشغال مي شود. بدیهی است نسبت حجمی اجزای 

خاک در الیه های سطح االرض و تحت االرض متفاوت است.

مواد معدنی خاک
اجزای معدنی خاک از ذراتی با قطری کمتر از mm 2 )میلی متر( تشکیل شده اند که آنها را براساس اندازه به 3 

بخش رس )Clay(، سیلت )Silt( و شن)Sand( تقسیم بندی می نمایند.
ذراتی از خاک که ابعاد آنها کمتر از 0/002 میلی متر است، رس نامیده می شوند.

ذراتی از خاک که قطر آنها بین 0/002 تا 0/02 میلی متر باشد، سیلت نامیده می شوند. 
ذراتی از خاک را شن می گویند که ابعاد آن بین 0/02 تا 2 میلی متر باشد. 

نمایش اجزای تشکیل دهنده خاک )لوم(

25%

25%

5%

45%

74%

2%

6%

آِب خاک  

مواد آلی  

مواد معدنی  

هوای خاک  

18%
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نگهداری آب درخاك

شخم زدن

در خاک دو نوع منفذ وجود دارد. منافذ درشت که هوا در آنها جای دارد و منافذ ریز که محل نگهداری آب در 
خاک است. آب و خاک همراه با مواد محلول در آن، »محلول خاک« را تشکیل می دهد. مولکول های آب در داخل 
خاک با نیرویی نگه داشته می شوند. مقدار آبی که پس از اشباع شدن زمین از آب در اثر نیروی جاذبه از الیه خاک 
زراعی خارج می شود، آب ثقلی نام دارد، پس از آن مقداری آب در لوله های موئین خاک به صورت جذب شده توسط 

ذرات خاک باقی می ماند که در این حالت می گویند خاک در حد ظرفیت مزرعه قرار دارد.

شخم دستی یا شخم با بیل: این شخم بیشتر در قطعات کوچک مورد استفاده قرار می گیرد. کیفیت شخم با بیل 
بسیار خوب بوده و هدف از شخم را به خوبی تأمین می کند ولی کند بودن کار و گران بودن مزد کارگر مانع می شود 
که در زمین هاي بزرگ مورد استفاده قرار گیرد. اگر شخم دستی به دقت انجام گیرد یکی از مفیدترین شخم ها 

خواهد بود.

معموالً عملیات شخم به دو صورت انجام مي گیرد: 
1ـ دستي )بیل ـ  بیلچه ـ چهار شاخ و...(

فّعالیت
انجام شخم با بیل عملی

1ـ پوشیدن لباس کار
2ـ تهیه بیل )تهیه بیل نمره 2 استیل  با دسته چوبي(

3ـ  شخم یک قطعه زمین )ده متر مربع(

2ـ  مکانیزه )تراكتور، گاو آهن و ...(
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شخم به صورت مکانیزه:
در این روش از گاو آهن و تراکتور استفاده مي شود. نوع گاو آهن باید متناسب با خاک، وسعت مزرعه و توان تراکتور 
موجود انتخاب گردد. برای سبزي و صیفي کاري در سطح کوچک از گاوآهن های برگردان دار و یا سه خیش سوار ولی 
برای سبزي و صیفي کاري درسطح متوسط یا بزرگ از گاوآهن های نیمه سوار و دنباله بند توصیه می شود. در هر 

صورت گاوآهن دو طرفه بهتر از یک طرفه است.  
مشخصات یک شخم خوب با گاوآهن برگردان دار:

1ـ الیه هاي خاک به طور یکنواخت زیر و رو شده باشد.                                                
2ـ عمق شخم در تمام نقاط زمین یکسان باشد. 

3ـ عملیات تکمیلي مانند دیسک زدن و ...  به راحتي انجام گیرد.            
4ـ زیاد کلوخه اي نشده باشد.                                                

شخم اراضی می بایست به نحوی انجام شود که هیچ قطعه شخم نخورده اي در زمین باقی نماند، تراکم و فشردگي 
خاک به حداقل برسد، تسطیح زمین به هم نخورد و در وقت صرفه جویی شود.

عمق شخم

شخم متوسطشخم خیلی عمیق شخم سطحیعمیق

فّعالیت
 اجرای شخم با تراكتور عملی

1ـ پوشیدن لباس کار
2ـ استفاده از تجهیزات ایمني

3ـ انجام مراحل اتصال گاو آهن به تراکتور
4ـ تراز عرضي گاو آهن
5ـ تراز طولي گاو آهن

6ـ انجام عمل شخم

نظر  از  می کند  رو  و  زیر  آهن  گاو  که  خاکی  عمق 
زراعتی بسیار مهم است و به جنس زمین، عمق خاک 

زراعی و نیاز محصول و ... بستگی دارد. 
عمق شخم را می توان به چهار گروه تقسیم کرد:

1ـ سطحی )10 تا 15 سانتی متر(. 
2ـ متوسط )15 تا 25 سانتی متر(
3ـ عمیق )25 تا 30 سانتی متر(

4ـ خیلی عمیق )بیشتر از 30 سانتی متر(
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گاو آهن یک خیش برگردان دار زیر شکن ) ساب سویلر( گاوآهن دو خیش برگردان دار 

خاك ورزی ثانویه

عملیاتی که مربوط به نرم کردن خاک یعنی خرد کردن کلوخه ها و ریزکردن ذرات درشت خاک می باشند ، تا بذر 
به خوبی به ذرات آن چسبیده و بتواند از رطوبت آن استفاده کند تا جوانه بزند و ریشه های زیادی در اعماق خاک 
بدواند و در نتیجه حداکثر استفاده را از مواد غذایی اعماق خاک بنماید را عملیات خاک ورزی ثانویه می نامند و شامل 

عملیات تسطیح، دیسک زدن، ماله کشیدن و غیره جهت آماده کردن زمین  براي کشت  می باشد.
همچنین ممکن است برخي از بذرها تماس کاملي با خاک نداشته باشند و جذب آب و مواد غذایي توسط بذر 
انجام نشود. در این صورت مي توان به کمک ماشین هایی ،کلوخ های حاصل از شخم را خرد نموده و سطح خاک را 
نیز کاماًل هموار کرد. این ماشین ها نسبت به ماشین های خاک ورزی اولیه سبک تر بوده و عمق کار کمتری نیز دارند. 
رایج ترین ماشین هاي خاک ورزي که  در کشت سبزي و صیفي براي خاک ورزي ثانویه به کار مي روند، عبارت اند از:

الف ـ دیسک  ب ـ رتیواتور  ج ـ شیارکش 
دیسک

دیسک بهترین وسیله برای تسطیح زمین شخم خورده براي خرد و نرم کردن کلوخه ها می باشد. دیسک از تعدادی 
صفحات بشقابی به قطر حدود 45 تا60 سانتی متر تشکیل شده که در فواصل معین روی محوری نصب شده و همگی 
حول محور مرکزی می چرخند. در بعضی انواع دیسک ها لبه بشقاب ها دارای کنگره می باشد. تعداد بشقاب روی هر 
محور بین 3 تا 13 عدد و برحسب انواع دیسک متغیر می باشد. عمق عمل دیسک ها بین 10 تا 15سانتی متر است. 

دیسک ها به دو نوع معمولی )یک و یا دو محوری( و دیسک قیچی )آفست( تقسیم بندی می شوند.
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رتیواتور
رتیواتور )Rotary Cultivatior( دستگاهی است شامل تعدادی تیغه که معموالً به شکل L روی یک محور 
نصب شده اند. محور رتیواتور توسط شافت نیرو دهنده عقب تراکتور )شافت P.T.O( و با سرعت دورانی زیادی 
می چرخد. تیغه ها به خاک برخورد کرده و کلوخه ها را به طور سطحی و معموالً به عمق 8 تا 15 سانتی متر خرد 
می کنند. عرض کار انواع رتیواتور معموالً بین 0/9 تا 3 متر می باشد. از این وسیله برای نرم کردن خاک در کشت 
گیاهاني که بذر بسیار ریزی دارند و تماس کامل ذرات خاک با بذر بسیار مهم است، استفاده می شود. مورد دیگر 
استفاده از رتیواتور خرد کردن بقایای گیاهی و اختالط آنها با خاک سطحی و از بین بردن علف های هرز کوچک و 
بزرگ است. الزم است توجه گردد که رتیواتور خاک را به شدت پودر می سازد و در معرض فرسایش قرار می دهد. 
به همین جهت رتیواتور را نمی بایستی جایگزین وسایل دیگر کرد و بهتر است فقط در موارد بسیار ضروری از آن 

استفاده نمود.

شیاركش 
شیارکش پس از آماده سازی زمین، به منظور بسترسازی نهایی مورد استفاده قرار می گیرد. شیارکش در حقیقت 
برای ایجاد شیارهای الزم در آبیاری نشتی مورد استفاده قرار می گیرد. در کاشت گیاهان ردیفی به لحاظ ضرورت 

ایجاد شیارهای آبیاری هم زمان با عمل کاشت، شیارکش ها به ماشین کاشت ضمیمه می شوند. 
شیارکش ها به شکل دوبشقابی نیز ساخته می شوند به طوری که در آنها از یک یا چند بشقاب مایل که نسبت به 
هم معکوس هستند استفاده می شود، در زمین هایي که دارای بقایای گیاهی، سنگ یا ریشه مي باشند بهتر است 
ازاین نوع شیارکش ها استفاده کرد. شیارهای حاصل از نوع بشقابی دارای دیواره داخلی سست بوده و رطوبت را 
سریع تر جذب و جریان آب را کندتر می کند، بنابراین در زمین های شیب دار که طول کمي دارند از شیارکش بشقابي 

استفاده مي شود. 
شیارهای حاصل از نوع برگردان دار آب را با سرعت بیشتری عبور می دهد و به همین دلیل برای زمین های کم 
شیب و دارای طول زیاد مناسب مي باشند. روش کار در مزرعه با فاروئرها با توجه به شیب زمین و نوع خاک و 
استفاده از عالمت گذار امکان پذیر است و اکثراً سوار شونده هستند در نتیجه ترازهای طولی و عرضی و عمق کار 

آنها همانند دیگر ادوات سوار شونده قابل تنظیم خواهد بود. فاصله بین شاخه فاروئرها نیز قابل تنظیم می باشد.

                                                                                                         رتیواتور خود کشش                        رتیواتور پشت تراکتوری  

 شیار كش  شیار كش تک بیلچه  نهر كن دو بیلچه ای
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نهركن ها
از این دستگاه برای ایجاد نهرهای اصلی و فرعی الزم برای آبیاری سبزي و صیفي کاری استفاده می شود. در انواعی 
از نهرکن ها فاصله عرضی بین دو صفحه برگردان دار قابل تنظیم بوده و می توان عرض نهر را برحسب مورد نیاز یا 

سبکی و سنگینی خاک تغییر داد.
نهرکن ها در انواع کوچک و بزرگ و به صورت سوار و نیمه سوار ساخته می شوند و تنظیمات و تراز عرضی و طولی 
همانند ادوات سوار و نیمه سوار انجام می شود . در نوع نیمه سوار عمق کار با تغییر وضعیت اتصال عمودی چرخ ها 

یا از طریق جک هیدرولیک قابل تنظیم است. 
کار در مزرعه با این دستگاه نیاز به الگوی خاصی ندارد و فاکتورهایي چون میزان آب، نوع خاک و نوع کشت در 

جهت انجام کار مؤثر خواهد بود.

همان طور که پیش تر صحبت کردیم خاک ورزی، عملیات مکانیکی است که به منظور آماده سازی زمین برای 
کاشت سبزي و صیفي انجام می گیرد. 

حال خاک ورزی ثانویه، به معنی انجام عملیات تکمیلی بر روی خاک است. این نوع خاک ورزی به دنبال خاک ورزی 
اولیه انجام مي گیرد.

اهداف خاک ورزي ثانویه 
1ـ نرم کردن بیشتر خاک و اصالح بستر بذر

2ـ تسطیح و فشردن خاک سطحی
3ـ کنترل علف های هرز 

4ـ مخلوط کردن کودهای پایه با خاک و شکل دادن سطح زمین
ابزار و ادوات خاک ورزی ثانویه در انواع و شکل های مختلف عرضه شده اند و با استفاده از هریک از آنها، به تنهایی 

یا همراه نوع دیگر، می توان بستر نهایی بذر را تهیه کرد. آنچه الزم است اینجا تأکید شود، این است که:
1ـ از نرم کردن بیش از حد خاک جداً پرهیز کنید زیرا خاک نرم به شدت به فرسایش حساس شده و در روش 

آبیاری غرقابی شدیداً سله می بندد.
2ـ عملیات خاک ورزی ثانویه را باید زمانی انجام داد که به محض اتمام آن، اقدام به کاشت نمود تا خطر فرسایش 

به حداقل برسد.

فّعالیت
 هنرجویان به کمک هنرآموز خود با تراکتور و نهرکن در زمین جوی سازی کنند. عملی

                   
                        نهرکن معمولی                             نهر کن بزرگ                    نهرکن خاک بردار )الیروب (
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3ـ از عملیات خاک ورزی در زمان وزش باد یا احتمال بارش شدید، جداً بپرهیزید.
4ـ خاک ورزی ثانویه یک اقدام ضروری یا الزامی برای کاشت تمام گیاهان نمی باشد. لذا می توان در بسیاری 
از مواقع از بخشی از این عملیات صرف نظر کرد. مثاًل وقتی آبیاری تحت فشار است، تسطیح دقیق زمین چندان 

ضرورتی ندارد. 
5ـ سعی کنید در خاک ورزی ثانویه از ماشین های ترکیبی یا مرکب استفاده نمایید. برای مثال با اتصال یک الوار 
یا ناودانی به وسیله زنجیر به دنباله دیسک می توان عملیات نرم کردن را با تسطیح نسبی انجام داده و از تردد بیشتر 
ماشین ها جلوگیری کرد. یا اینکه کود را با ماشین بذرکار بکارید تا نیازی به کودپاشی و سپس دیسک زدن برای 

دفن کود نباشد.

قطعه بندی مزرعه سبزی       و       صیفی

به چه شکل مي توان چند رقم سبزي و صیفي را کشت نمود؟             
طول دوره رشد یک سبزي و صیفي چه تأثیري در زمان کشت آن دارد؟   

تقسیم بندی زمین زراعی به قطعات کوچک تر، برای سهولت انجام عملیات و دسترسی به تمام سطح مزرعه را 
قطعه  بندی گویند. شکل و ابعاد قطعات زمین سبزی کاری ممکن است متفاوت باشد. در تعیین ابعاد و شکل قطعات 

کشت مزرعۀ سبزی عواملی دخالت دارند که بایستی برای رسیدن به اهداف مورد نظر آنها را مد نظر قرار داد.
سبزي و صیفي ها داراي تنوع زیادي هستند و شیوه کشت آنها نیز متنوع مي باشد. الزم است باتوجه به نوع سبزي 
و صیفي های مورد کاشت سبزي و صیفي به قسمت ها و شکل هاي مختلف  قطعه بندي شوند تا بستر مناسب فراهم 
گردد. بنابراین قطعه بندي مزرعه بستگی به شیب زمین و نوع سبزي و صیفي و سیستم آبیاري و عمق کاشت، در 
زمین اصلی دارد. بذر انواع سبزی ها برای جوانه زنی به عمق کاشت حساسیت دارند. که بسته به نوع و رقم سبزی 

متفاوت است. 
عوامل مؤثر بر عملیات قطعه بندی زمین را کاًل می توان به چهار گروه تقسیم نمود که عبارت اند از: 

1ـ زمین 2ـ روش آبیاری 3ـ درجۀ مکانیزاسیون 4ـ دسترسی ها
زمین: یکی از عوامل مؤثر بر اندازه و شکل قطعات سبزی کاری، شکل زمین و وسعت آن است. بدیهی است 
قطعات باید طوری طراحی شوند که در نهایت مجموع جوي و پشته  در زمین سبزی کاری جای گرفته و با شکل 

کل زمین متناسب باشند.
اندازه یا وسعت مزرعه در انتخاب اندازۀ قطعه نقش تعیین کننده ای دارد. در سبزی کاری و   صیفي کاري خیلی 
کوچک تمام مزرعه می تواند یک قطعه باشد و یا حتی می توان در داخل یک یا چند جعبۀ چوبی عملیات کاشت 

انجام شود. 
اما در سبزي و صیفي کاری بزرگ رسم بر این است که مزرعه را به خاطر سهولت در تقسیم بندي بذر، پخش 

آسان تر کود، استفاده از ابزار و ادوات به قطعاتی یک اندازه و یک شکل قسمت بندی  کنند. 
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با این کار انتقال یکسان آب به هر قطعه آسان تر صورت  می گیرد. شیب زمین عامل دیگری است که بر شکل و 
اندازۀ قطعات تأثیر می گذارد. وقتی زمین مسطح است تا آنجا که مقدار جریان آب و نوع خاک اجازه دهد، می توان 

قطعات را بزرگ تر ساخت. 
زمین های شیب دار، که البته شیب بسیار تندی نداشته باشند، برای سبزی کاری مناسب هستند. شیب زیاد باعث 
کوچک شدن ابعاد قطعات می شود؛ زیرا اختالف ارتفاع دو طرف کناری و یا ابتدا و انتهای قطعه نباید از حد معینی 

بیشتر باشد؛ بنابراین هرچه شیب کمتر باشد ابعاد قطعه را بزرگ تر می گیرند. 
ابتدا باید با تبعیت از خطوط تراز نسبت به ایجاد تراس یا سکوهای مسطح در دور دامنه یا تپه اقدام نمود؛ طوری 
که هر یک از سطوح یا پله های مزبور شیب کم و مناسبی را داشته و از انتقال سریع آب به انتهای شیب که باعث 

عدم نفوذ کافی آب در زمین و نیز شسته شدن خاک می شود، جلوگیری گردد.
میزان شیب را در قطعات زمین حدود 2 تا 3 درهزار و حداکثر 5 درهزار در نظر می گیرند تا آب به طور یکنواخت 

از ابتدا تا انتهای قطعات توزیع گردد.

ناهموار  زمین  از طرح ها  بعضی  در 
را صاف می کنند و به شکل یک دشت 
وسیع و مسطح در می آورند تا در آن 

قطعاتی مستطیل شکل بسازند.
به طور کلی شکل قطعه تابع شیب 
زمین است. وقتی زمین هموار است 
را  قطعات  دارد،  یکنواختی  شیب  یا 
اگر  مستطیل شکل ساخت.  می توان 
آنها مستطیل شکل باشند کار ایجاد 
مزرعه  اطراف  و جادۀ  زهکش  کانال، 
برای تردد ماشین ها در مزرعه آسان تر 

صورت می گیرد.
یعنی  هزار،  در  زمین 3  اگر شیب 
حداکثر قابل قبول برای روش آبیاری 
کرتی و برای کشت های بزرگ باشد، 
قطعات  دارد.  ترجیح  مستطیلی  فرم 
مستطیل شکل معموالً طویل و باریک 
هستند و عرض آنها در امتداد کانال 
کانال های  تعداد  این کار  با  دارد.  قرار 
نتیجه  در  و  می یابد  کاهش  مزرعه 
هزینه های دستمزد کارگر و نگهداری 
راهیابی  طرفی  از  می شود،  کم  نیز 
ساده تر  نیز  مزرعه  به  نقلیه  وسایل 
کشت ها  بعضی  در  می گیرد.  صورت 
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امکان آبیاری کرتی از دو طرف کانال نیز وجود دارد که با این کار از تعداد کانال ها کاسته می شود. 
از جمله ویژگی های دیگر زمین، نوع خاک است. در زمین های سبک یا شنی ظرفیت نگهداری آب کمتر بوده و 
حرکت آب در سطح کندتر انجام می گیرد. این بدان معنا است که بایستی قطعات کوچک باشند تا آب سریعاً توزیع 
شود، حتی زمانی که مقدار جریان  آب زیاد است، در مقابل در خاک های رسی ظرفیت نگهداری آب بیشتر بوده؛ 
ولی حرکت آب در سطح سریع تر صورت می گیرد. وقتی خاک رسی باشد آب به کندی در آن نفوذ می کند و توزیع 
آب روی سطح خاک زمان بیشتری الزم دارد؛ پس قطعات می توانند بزرگ باشند. برای ایجاد عمق نفوذ بیشتر نیز 
می توان اندازۀ  قطعه را افزایش داد. به  منظور افزایش عمق نفوذ آب الزم است زمان تماس طوالنی باشد، اگر اندازۀ 

قطعه زیاد باشد زمان بیشتری برای توزیع آب روی سطح خاک الزم است و عمق نفوذ بیشتر خواهد شد.
شوری خاک نیز در این مورد حائز اهمیت است. اصوالً در خاک های شور و با نفوذپذیری خیلی زیاد باید قطعات 

کوچک تر باشند.
2ـ آب و آبیاری: مقدار آب موجود برای آبیاری در تعیین مشخصات قطعات کشت مؤثر می باشد. هرچه مقدار 
آب ورودی به قطعه یعنی حجم جریان آبی که در واحد زمان از یک مقطع عبور می کند بیشتر باشد، ابعاد قطعه را 
می توان بزرگ تر گرفت. اگر در منطقه سیالب های زیاد و منظم وجود داشته باشد، می توان قطعات بزرگ مرزبندی 

شده ای را ایجاد نمود. 
روش آبیاری عامل دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد. به عنوان مثال در روش های آبیاری قطره ای و بارانی 
می توان ابعاد قطعات را بیشتر گرفت؛ زیرا که ناهموار و شیب دار بودن زمین تأثیر چندانی بر میزان مصرف آب ندارد 
و فقط یک تنظیم کلی شیب زمین کافی است؛ اما در آبیاری کرتی و نشتی یا جوی و پشته ای چنانچه شیب زمین 
هم زیاد باشد، این کار امکان پذیر نخواهد بود؛ زیرا نفوذ آب در تمام سطح قطعه به طور یکنواخت صورت نمی گیرد 

و موجب اتالف آب می گردد. در روش کشت دیم طبیعتاً این مشکل چندان حائز اهمیت نخواهد بود. 
به عنوان یک قاعدۀ کلی می توان گفت: مدت زمانی که الزم است آب از ابتدا تا انتهای زمین برسد، نباید بیشتر از 
یک چهارم زمان کل آبیاری باشد. بنابراین درصورت بیشتر بودن این زمان، باید طول قطعه را کمتر در نظر گرفت.

3ـ درجۀ مکانیزاسیون: در بسیاری از کشورها سبزي و   صیفي  کاری در سطح کوچک  انجام مي گیرد )اغلب 
بین یک تا دو هکتار یا کمتر(. در این سبزي و صیفي کاري غالباً در یک زمان انواع محصوالت کاشته می شود و تمام 
مراحل شخم، کاشت و برداشت محصول با دست انجام می شود. برای این نوع زراعت اغلب از قطعات کوچک استفاده 
می کنند. قطعات کوچک به سادگی با دست هموار می شوند. در این موارد کشاورز پس از قسمت بندی مزرعه کوچک، 

خود، در آن زراعت می کند و برای آبیاری آن تنها به مقدار کمی آب نیاز دارد. 
در مزراع بزرگ که درجۀ مکانیزاسیون باالست؛ یعنی در آن اکثر عملیات کشاورزی با ماشین انجام می گیرد، 
کانال ها و پشته های خاکی اطراف قطعات مانع حرکت ماشین ها هستند. در این موارد الزم است قطعات آن قدر 
بزرگ باشند که ماشین بتواند به سادگی دور بزند و طول قطعات نیز بایستی به حدی باشد که دفعات دورزدن ماشین 
زیاد نشود. عرض قطعه نیز بایستی چند برابر این مقدار باشد. عرض قطعات باید مضرب صحیحی از تیغۀ جلوی 

ماشین های برداشت باشد تا در امر برداشت محصول مشکلی ایجاد نشود.
اندازۀ ماشین نیز از عوامل تأثیرگذار در تعیین اندازۀ قطعات می باشد. در صورت استفاده از ماشین های بزرگ باید 

برای سهولت حرکت ماشین مساحت قطعات نیز زیادتر باشد. 
گاهی اندازۀ قطعه تابع نوع محصول است. برای مثال از یک قطعۀ کوچک می توان برای آبیاری تک درختان یک 

باغ یا یک قطعه زمین کوچک مخصوص سبزی کاری استفاده کرد. 
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4ـ دسترسی ها: قطعه بندی زمین باید طوری انجام گیرد که بسته به وسعت مزرعه دسترسی آسان به تأسیسات 
مزرعه  داخل  قطعات  نیز  و  مزرعه  از  بیرون  با  ارتباطی  جادۀ  نظیر  موجود  داخلی  و  بیرونی  مختلف  امکانات  و 
به یکدیگر، تأسیسات آبیاری، شاسی، انبار، استخر ذخیرۀ آب، گلخانه، هانگار ماشین های کشاورزی، موتورخانه، 
دفترکار، ساختمان های سایر بخش ها و غیره مقدور باشد. باید رفت و آمد وسائط نقلیه و ماشین های کشاورزی مورد 

نیاز در مزرعه به راحتی امکان پذیر گردد.    
محصوالت سبزی و جالیزی از قبیل تره، شبت یا شوید، شنبلیله، تربچه، ریحان، جعفری، گشنیز، لوبیا سبز، خیار، 
خربزه، کدو، هندوانه، طالبی و غیره را مستقیماً در محل اصلی می کارند. )البته بعضي از این محصوالت را مي توان 

به صورت گلداني پیش رس نمود (.
خزانه ممکن است در شاسی، گلخانه یا در سطح زمین ایجاد گردد و در صورتی که در سطح زمین باشد باید از 
کف زمین حدود 20 سانتی متر باالتر گرفته شود. عرض خزانه معموالً 1 تا 1/5 متر بوده و طول آن بسته به وسعت 

سبزی کاری یا صیفي کاري در نظر گرفته می شود.

چنانچه عالقه به نشا زود رس وجود داشته  باشد می توان نشاها را در شاسی یا گلخانه ها به عمل آورد. بعضی از 
سبزی کاران یا صیفي کاران در زیر نایلون ها خزانه ها را ایجاد مي کنند که این کار نیز مناسب و با صرفه است.

روش سوم، بیشتر در مساحت هاي زیاد و اغلب به طور مکانیزه صورت می گیرد.
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فّعالیت
ایجاد كرت عملی

لباس کار خود را بپوشید. 
وسایل مورد نیاز: شامل بیل و ریسمان و غیره را از انبار واحد آموزشي تحویل بگیرید. 

با راهنمایي مربي خود در زمین مورد نظر اعمال زیر را انجام دهید.
1ـ ابعاد کرت را مشخص کنید.

2ـ زمین مورد نظر میخ کوبی و ریسمان کشی شود.
3ـ زمین براساس ریسمان خط کشی شود.
4ـ بر روی خط کشی مرزبندی انجام گیرد.

5ـ جوی و مجرای آبیاری تعبیه گردد.

 كرت بندی مکانیزه

به وسیله تراکتور و مرزکش پي نورد که به اتصال سه نقطه تراکتور وصل گردیده بر روي نقاط تعیین شده 
مرزکشي نمایید.
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با انجام صحیح و به موقع آماده سازي زمین، سطح خاک فاقد بقایای گیاهی است. )وجود بقایای گیاهی غیر 
پوسیده هم در زمان کاشت و در کیفیت رشد و نیز در زمان  برداشت مسئله ساز است(. وجود الیه سخت در منطقه 
ای که ریشه می تواند در آن نفوذ کند وجود ندارد . آب به راحتی به داخل خاک نفوذ مي کند تا در شرایط بارندگی 

زیاد و یا آبیاری ایجاد شرایط بی هوازی نکند.
 ذخایر رطوبتی خاک تا حد امکان قسمتی از نیاز آبی را برای جوانه زنی ، سبز کردن و رشد گیاه تأمین مي کند 
به عبارت دیگر، بذر باید به طور مستقیم روی سطح زمیني که مرطوب و محکم باشد قرار گیرد و با یک الیه خاک نرم 
که آن را از تبخیر حفظ کند پوشیده شود. تا حد امکان بستر بذر باید  نرم و یکنواخت باشد و تا زمان کاشت فاقد 
سله باشد. بهبود خصوصیات فیزیکی خاک از جمله افزایش ماده آلی خاک توصیه می گردد. بذر اولین عامل مهم در 
افزایـش استقرار بوته در مزرعه است. استفاده از بذرهای اصالح شده با کیفیت مطلوب از نظر جوانه زنی و استقرار 
باعث خواهد شد که تعداد گیاه  مورد نیاز در سطح مزرعه به وجود آید. از دیگر مسائل مهم در استـقرار مناسب بوته 
در مزرعه ، استفاده از نقشه کاشت مناسب است. نقشه کاشت مناسب و ایده آل، نقشه اي است که رفت   و   آمد کشاورز 
و تردد ماشین آالت و آبیاری در مرحله داشت ، از نقطه نظر فني در نظر گرفته شود ، همچنین باید همواره فاصله 
خطوط کاشت بیشتر از فاصله بوته بر روی خط در نظر گرفته شود. در صورت استفاده از روش آبیاری سطحی برای 
سبز شدن بذر، معموالً از دو نوبت آبیاری ) خاک آبی + پی آب ( استفاده می شود. با توجه به به هم خوردگی ساختمان 
خاک در هنگام آماده سازی زمین ، مقدار مصرف آب در خاک بسیار بیشتر از آبیاری بعدی است. مشکل مکانیزه 
کردن کشت سبزي و  صیفي ها همچنان حل نشده باقی مانده است و بعضی از عملیات به صورت دستی و سنتی یا 
به صورت نیمه مکانیزه انجام می شود. لیکن یکی از مشکالت اساسی در کشت سبزي و  صیفي ها برداشت آن است. 
دستگاه های مختلفی وجود دارد  که هر کدام به دالیل مختلف به منظور عملیات برداشت سازگار نبوده اند. از جمله 
اینکه این ادوات برای اراضی وسیع طراحی شده اند. قیمت تمام شده آنها باالست و تعدادی از آنها از کیفیت پایینی 
برخوردار است. تعدادی از کشاورزان از دستگاه های نیمه اتوماتیک برای برداشت استفاده می کنند که این به نوبۀ 

خود باعث باال رفتن مصرف انرژی و هزینه ها می شود.
افزایش عملکرد در واحد سطح جز با مدیریت صحیح امکان پذیر نخواهد شد. در سیستم های زراعی که روش 
آبیاری آن منجر به انباشت رطوبت زیاد در خاک می شود )مانند روش غرقابی( بیماری های ویروسی دارای ناقل قارچ 

خاکزی گسترش می یابند که یکی از مشکالت تولید است.
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ارزشیابی شایستگی آماده سازی بستر سبزی

1 شرح كار:
1ـ حذف بقایاي محصول قبلي و عوارض موجود در زمین 2ـ بررسي منابع آب و شیب زمین، بررسي وضعیت فیزیکي و شیمیایي خاک و اصالح 3ـ 
به کارگیري علف کش هاي قبل از کاشت )درصورت نیاز( 4ـ انجام شخم با درنظر گرفتن شیب زمین 5ـ دیسک زني و نرم کردن خاک 6ـ هموارکردن

2 استاندارد عملکرد: 
آماده سازي 50 مترمربع بستر سبزي براي یک روز کاري

شاخص ها:
1ـ عمق عملیات خاک ورزي و پخش کود و مواد حاصلخیزکننده در مزرعه یکسان اجرا شده باشد.

2ـ ابعاد کرت ها و مرزکشي ها متناسب با طول و عرض و شیب زمین و مقدار آب درآورده شده باشد.
3ـ رعایت استانداردهاي ایمني و بهداشت. 

3 شرایط انجام كار و ابزار و تجهیزات:

شرایط: وجود یک قطعه زمین هموار به مساحت 2 هکتارـ داراي خاک نرم یا متوسط ـ داشتن آب ثابت به اندازه مورد نیاز.
1ـ نمونه گیري از آب و خاک و ارسال براي آزمایش و تعیین نوع یا انواع سبزي متناسب با نیاز منطقه و بازار.

2ـ پخش مواد حاصلخیزکننده و ترکیب آن با خاک.
3ـ سرویس و تنظیم و راه اندازي ماشین هاي خاک ورزي اولیه و ثانویه و آماده سازي زمین سبزي به مقدار 1 هکتار.

4ـ  درصورت عدم امکانات مکانیزاسیون شخصي از ماشین آالت استیجاري استفاده شود.
5ـ انجام عملیات متناسب با شرایط جوي منطقه باشد.

 EC مترـ pH ابزار و تجهیزات: بیل ـ کلدرـ کج بیل )فوکا(ـ شن کش ـ تراکتورـ رتیواتورـ گاوآهن ـ دیسک ـ کودپاش ـ سم پاش ـ نهرکن ـ
سنج    ـ لباس کارـ مرزکش ـ دستکش ـ ماسک ـ کیسه ـ پالک کش ـ فرغون

4 معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله كارردیف

1پاک سازي زمین1

1کوددهي2

1 خاک ورزي3

1قطعه بندي و شکل دهي4

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
ایمني: وسایل و تجهیزات ایمني فردي/ نگرش: کمک به تغذیه بهتر

توجهات زیست محیطي: انجام عملیات در شرایط مساعدـ مصرف کودهاي 
دامي ـ جمع آوري ضایعات

شایستگي هاي غیرفني: تجزیه و تحلیل موقعیت اطالعات
ـ  متفاوت  نقطه نظرهاي  گردآوري  )استلزامات(ـ  خطرات  درنظرگیري 
مدیریت زمان: اولویت بندي کردن وظایف و کارهاي روزانه ـ آماده کردن 
مدیریت  کارـ درستکاري:  انجام  مراحل  تنظیم  کارـ  زمان بندي  جدول هاي 

زمان. مدیریت مالی 

2

*میانگین نمرات
*  حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.
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فصل 2

سبزی كار 
آیا تا به حال لذت كاشتن سبزیجات را تجربه  
تا  كه وقت صرف می كنید  زمانی  لذت  كرده اید؟ 
آنها را آبیاری كنید )حتی اگر باغچه  تان فقط به 
رشد  دیدن  با  روز  هر  و  باشد!(  گلدان  یک  قدر 
چند میلی  متری جوانه ها، آنقدر ذوق می كنید كه 
برای كاشت سبزی  انگار خودتان رشد كرده اید، 
در خانه روش های مختلفی وجود دارد. قدم اول 
انتخاب بذر مناسب و استاندارد است؛ بذر اصالح 
شده ای كه روی پایه مادری رسیده باشد. اگر در 
حیاط منزل باغچه داشته باشید كه چه بهتر ولی 
اگر نبود داخل یک گلدان پر از خاک كنید از خاک 
برگ و كمی خاک باغچه می توانید استفاده كنید.
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واحد یادگیری 2

آیا تا به حال لذت کاشتن سبزیجات را تجربه کرده اید؟ لذت زمانی که وقت صرف می کنید تا آنها را آبیاری کنید 
)حتی اگر محصولتان فقط به قدر یک گلدان باشد!( و هر روز با دیدن رشد چند میلی متری جوانه ها، آنقدر ذوق 
می کنید که انگار خودتان رشد کرده اید، برای کاشت سبزی در خانه روش های مختلفی وجود دارد. قدم اول انتخاب 
بذر مناسب و استاندارد است؛  بذر اصالح شده ای که روی پایه مادری رسیده باشد. اگر در حیاط منزل باغچه داشته 
باشید که چه بهتر ولی اگر نبود داخل یک گلدان را پر از خاک کنید از خاک برگ و کمی خاک باغچه می توانید 

استفاده کنید.

مقدمه

استاندارد  عملکرد 

ـ  شایستگی كاشت سبزی و صیفیـ 
آبیاری ثقلی

کاشت 100 مترمربع سبزي )بذر، قلمه، پیاز و...( در یک روز کاري.
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كاشت سبزی   و   صیفی
در رابطه با تصاویر زیر فکر کنید.

در اصطالح به اندامي که بتواند گیاه جدیدي را ایجاد نماید، بذر مي گویند. 
تکثیر جنسي یا زایشي درآن دخالت مستقیم سلول تخمک و دانه گرده مي باشد.

تکثیر در گیاهان گلدار به وسیله بذر و در گیاهان بی گل به وسیله هاگ انجام می گیرد که اصطالحاً به این گونه 
بذرها، بذرهای زایشی گویند.
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از نظر فیزیولوژی تنها دانه رسیده و کامل بذر شناخته می شود.
اکثر گیاهان به وسیله بذر زایشی تکثیر می شوند مانند  اغلب سبزی ها و صیفی ها و گل های یک ساله، ولی اغلب 

گیاهان باغی )میوه جات و گیاهان زینتی( به وسیله بذر رویشی و به روش غیرجنسی تکثیر و تولید می شوند.

محاسنمعایبروش تکثیر

روش ارزان تر و امکان از بین رفتن صفات مرغوب پایه مادریتکثیر جنسی
راحت تر

تکثیر 
حفظ صفات مرغوب روش تکثیر سخت و تخصصی استغیرجنسی

گیاه مادری

ولی در تکثیر غیرجنسی، ازدیاد گیاهان به وسیله سلول یا بافت یا اندام یک گیاه مادری انجام می گیرد که اصطالحاً 
این گونه بذرها را بذرهای رویشی گویند.

انجام با دخالت تخمک و دانه گرده

انجام به وسیله سلول یا بافت یا اندام یک گیاه مادری

تکثیر جنسی

تکثیر غیرجنسی

تکثیر غیر جنسی:
1ـ قلمه زدن

2ـ خوابانیدن شاخه
3ـ پاجوش

4ـ پیوند
5 ـ کشت بافت

6 ـ تقسیم )غده و پیاز(

افزایش كپک ها بر روی نانباعث نرم

هاگ

هاگدان
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فّعالیت
)جمع آوری و شناسایی بذرها(:علمی

هر هنرجو تعدادی از بذرهای سبزی ها و صیفی ها را به صورت کلکسیون جمع آوری نموده و با هم مقایسه 
کرده و تا حدودی بذرهای مختلف را شناسایی کند تا به طور عملی بتواند از روی شکل و ظاهر بذر، بذرها را از 

هم تشخیص دهد.

منشأ         بذر و قسمت های مختلف بذرها

هسته اندوسپرم

گرده افشانی

كالله
خامه

لولۀ گرده

نهنج

تخمک

دانۀ گرده

گیاهچۀ اولیه

دانه
زیگوت جنین

هسته زایشیپوشش دانه

هسته های قطبی

اندوسپرم

بعضی اوقات پوسته بذر دارای ضمائمی مانند بال یا کرک می باشد.

اندوخته غذایی )خورش(

جنین یا رویان

برگ اولیه
برگ اولیه

پوستۀ بذر 

اندام های بذر 

تولید پوستۀ بذر، دانه 
و میوه 

انتقال دانۀ گرده از بساک 
پرچم به روی كاللۀ مادگی 

)گرده افشانی( 
تشکیل لولۀ گرده

تركیب یک سلول 
لولۀ گرده با یک 

سلول تخم زا

ورود لولۀ گرده به داخل 
تخمدان

تركیب سلول دیگر 
لولۀ گرده با سلول قطبی  

تشکیل اندوختۀ بذر

رشد لولۀ گرده

تشکیل رویان یا جنین

رشد دیوارۀ تخمدان
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نخود سبزذرتلوبیاباقال

عمق كاشت

0كاهوكلم بروكلی
1
2
3
4

طوقه

بال ضمیمه بذر در افرا 

پوشش بذر
 لپه

رأس شاخه

رأس ریشه

اندوسپرم

گره

ساقۀ روندهگیاه دختری
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فّعالیت
هنرجویان بذرهای مختلف سبزی ها و صیفی ها را از لحاظ پوسته )نرمی و سفتی و سختی و رنگ آن( با هم علمی

مقایسه کرده و بذرهای نرم و سخت را جدا کنند.

فّعالیت
هنرجویان بذرهای تعدادی از سبزی ها و صیفی ها را که نرسیده است در شرایط مساعد بکارند و نحوۀ جوانه  زدن عملی

آنها راباهم مقایسه کنند و سپس آنها  را با بذرهای همان گیاهان که از نظر فیزیولوژی رسیده اند، مقایسه کرده و 
مدت زمان آنها را در جدولی یادداشت و به هنرآموز خود گزارش دهند.

2

4

1

3

خصوصیات و ویژگی های بذر خوب و مناسب كاشت:
1ـ بذرها آلوده به بیماری نباشد. 2ـ بذر در شرایط مناسب یعنی رطوبت و دمای کم نگه داری شده باشد.  3ـ   رطوبت 
داخلی بذر در حد مطلوب باشد. 4ـ  بذر باید کاماًل رسیده باشد. 5ـ درجه خلوص بذر باال باشد. 6ـ   عاری از آفت باشد. 

7ـ بذر سالم باشد و مواد غذایی کافی  ذخیره کرده باشد.

فّعالیت
هنرجویان تعدادی از بذرهای یک گیاه )سالم و شکسته( را بکارند و عملی

نتیجۀ کار )جوانه زدن یا نزدن و سبز کردن یا نکردن( را درکالس ارائه 
نمایند.   

اندازه بذر یا وزن هزار دانه
ریزی و درشتی بذر در یک رقم خاص اهمیت بسیاری دارد. 

بذر ریز ←   رویان کوچک تر ←   گیاهچۀ ضعیف ←   عدم امکان سبز شدن گیاهچه
بذر درشت ←   رویان بزرگ تر ←   گیاهچۀ سالم تر و قوی تر ←   امکان سبز شدن گیاهچه

اندازۀ دانه )بذر( به عوامل زیر بستگی دارد:
1ـ تغذیه

2ـ عوامل محیطی
3ـ نوع گیاه

4ـ محل میوه روی شاخه یا محور گل
برای تعیین اندازه مناسب بذر، وزن هزار دانه آن باید محاسبه شود.
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فّعالیت
مقایسۀ بذرهای درشت با بذرهای ریزعملی

هنرجویان تعدادی از بذرهای یک گیاه )درشت و ریز( را بکارند و نتیجه کار )جوانه زدن یا نزدن و سبز کردن 
یا نکردن( را درکالس ارائه کنند.

ـ  سرگروه هنرجویان تفکیک بذرهای درشت از ریز را کنترل کند. دقت کنید 1
ـ شرایط رشد بذرهای هر دو نوع باید کامالً یکسان باشد. 2

فّعالیت
مقایسۀ درصد سبز شدن بذرهای درشت و ریز عملی

وسایل مورد نیاز:
1ـ نمونۀ بذر درشت و ریز   2ـ پتری دیش   3ـ خاک مناسب کشت بذر    4ـ پنس

مراحل انجام كار:
1ـ سرگروه هنر جویان تعداد 20 عدد بذر مخلوط )ریز و درشت( را به اعضای گروه تحویل دهد.

2ـ اعضای گروه بذرهای ریز را از بذرهای درشت جدا کنند.
3ـ به تعداد مساوی از بذرهای ریز و بذرهای درشت را در دو سینی جداگانه و در خاک مناسب بکارند.

4ـ پتری دیش ها را در شرایط مطلوب )از نظر دما و رطوبت( نگهداری کنند. 
پس از گذشت حدود 2 هفته وضعیت سبز شدن هر دو نوع بذر را مشاهده و تعداد بذرهای سبز شده از هر دو 

نوع را شمرده و سپس مقایسه کنند.
5ـ نتیجۀ به دست آمده را به هنرآموز گزارش کنند.

فّعالیت
تعیین وزن هزار دانهعملی

وسایل مورد نیاز:
1ـ نمونۀ بذر خالص

2ـ ترازوی دیجیتال با دقت حداقل 0/1 گرم
3ـ سینی پالستیکی

4ـ لباس کار و تجهیزات ایمنی فردی )دستکش، ماسک(
5ـ پیمانه  

6ـ بذر شمار  
7ـ پنس

 مراحل انجام كار:
»لباس كار و تجهیزات ایمنی توصیه شده را فراموش نکنید.«

1ـ سرگروه یک پیمانه بذر از توده بذر خالص شده در آزمایش قبلی 
را برداشت کند. 

2ـ به هریک از اعضای گروه به صورت تصادفی حدود 100 عدد بذر 
ترازوی دیجیتال آزمایشگاهیتحویل دهد.

دستگاه بذر شمار
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در شمارش و وزن کردن بذرها بسیار دقیق باشید )درصورت امکان از بذرشمار استفاده کنید(.تذکر

فّعالیت
جدولی از وزن هزار دانه سبزی ها و صیفی های مهم کاشت شده در منطقۀ خود را طبق دستور قبلی به دست عملی

آورده و تدوین نمایید و سپس آن را با جداول ارائه شده مقایسه کنید.

ارزیابی 
آیا وزن هزار دانه به دست آمده در گروه شما با جدول استاندارد )متوسط وزن هزار دانه( مطابقت دارد؟ )کتاب کنید

همراه(

طول عمر بذر

طول عمر بذر بستگی به:   الف ـ نوع گیاه   ب ـ رقم  ج ـشرایط نگهداری بذر )رطوبت، دما و ...( دارد.
بذرهای گیاهان از نظر طول عمر به سه دسته تقسیم می شوند:

 بذرهای کوتاه عمر )از چند روز تا چند ماه و حداکثر یک سال( مانند بذرهای بعضی از درختان غیر مثمر.
 بذرهای متوسط عمر )از 2 تا 3 سال و حداکثر 15 سال( مانند اکثر گیاهان زراعی، سبزی ها وصیفي ها و گل ها.

 بذرهای با عمر طوالنی )از 15 تا 20 سال و حداکثر 100 سال( مانند بذرهای علف های هرز و گیاهانی که 
بذرشان پوست سختی دارند.

3ـ هریک از اعضای گروه دقیقاً 100 عدد از بذرها را شمرده و سپس جدا کند. 
دقت کنید: از انتخاب یا جدا کردن بذرهای ریز یا درشت جداً بپرهیزید )انتخاب بذرها تصادفی باشد(.

4ـ هریک از اعضا، بذرهای خود را با دقت وزن کند.
5ـ سرگروه اعداد مربوط به وزن هریک از اعضا را در دفتر آزمایشگاه یادداشت کند.

6ـ از وزن 100 دانه اعضای گروه میانگین گرفته شود سپس در ده ضرب شود تا وزن هزار دانه به دست آید.

جدول طول عمر بذرهای مختلف تدوین شده توسط هنرجو

طول عمر سالنوع سبزی و صیفیطول عمر سالنوع سبزی و صیفیطول عمر سالنوع سبزی و صیفی
4چغندر3هویچ1ذرت  شیرین
4کلم پیچ5کاهو1پیاز و پیازچه

5طالبی5بادمجان2جعفری
4شلغم5خیار2بامیه

5لوبیا4گل کلم4کلم تکمه ای
5کرفس4اسفناج3نخودفرنگی
4شلغم4فلفل سبز3مارچوبه
4تربچه

ادامه جدول طول عمر بذر كتاب همراه هنر جو
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فّعالیت
وسایل مورد نیاز:عملی

1ـ دو نمونه بذر با طول عمر نامساوی.  2ـ پتری دیش.  3ـ خاک مناسب برای کشت بذر.  4ـ پنس
مراحل انجام كار:

1ـ دو گروه ده تایی از بذر یک نوع سبزی را انتخاب کنید که عمر یک گروه آن بیش از مدت ذکر شده در 
جدول باال بوده و یک گروه کمتر از آن باشد.

2ـ بذرهای هر دو گروه را جداگانه در شرایط مطلوب بکارید.
3ـ پس از گذشت دو هفته تعداد بذرهای سبز شده از هر گروه را شمارش کنید.

4ـ نتیجه را به هنرآموز گزارش کنید.

خلوص بذر

بذر خالص به بذری گفته می شود که عاری از هر گونه بذرهای سایر گیاهان و سایر ارقام به ویژه بذر علف های 
هرز و مواد جامد دیگر )کاه، خاک و ...( باشد.

بذری كه ارزش كاشت دارد > 97 درصد خلوص 

فّعالیت
تعیین درصد خلوص بذرهای مختلف بعضی از سبزی ها و صیفی های خریداری شده جهت كاشت.عملی

وسایل مورد نیاز: مقداری بذر از سبزی های مختلف، ترازوی حساس.
100 گرم بذر را وزن کرده و سپس آن را بر روی کاغذ بریزید و تمام ناخالصی های آن را جدا و بار دیگر آن 

را وزن کرده و با یک تناسب ساده درصد خلوص را محاسبه کنید.

                             وزن بذر خالص
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = درصد خلوص 100 ×ـ 

          وزن کل بذر قبل از جدا کردن ناخالصی ها

قوۀ نامیۀ بذر

قوه نامیه بذر به خاصیت زنده بودن رویان بر می گردد و از درصد عددی بذرهای خالصی که قادرند جوانه سالم 
تولید کنند به دست می آید. قوه نامیه در تمام بذرهای  یکسان نبوده و با گذشت زمان و یا علل دیگر از جمله رطوبت، 

دما، میزان اکسیژن، میزان گاز کربنیک و نوع گیاه و رقم آن تغییر نموده و دچار کاهش می گردد.

بهتر است قبل از کاشت تمام بذرهای موجود در آزمایشگاه را بدین طریق محاسبه کنید و از کاشت بذرهایی تذکر
که خلوص آنها کم است خودداری کرده و یا به طور کامل آنها را بوجاری کنید.
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از  با استفاده  برای تشخیص میزان قوۀ نامیۀ بذرها می توان به روش های مختلف از جمله روش آزمایشگاهی 
تترازولیوم و اشعه استفاده کرد.

روش های انداره گیری قوه نامیه بذر:  الف :استفاده از ماده تترازولیوم  بـاستفاده از اشعه

سرعت جوانه زنی: تعداد بذرهایی را که از 100 عدد بذر در مدت معین جوانه می زند، سرعت جوانه زنی آن بذر 
می گویند. در شکل زیر سرعت جوانه زنی بذرهای گروه )الف( دو برابر بذرهای )ب( می باشد.

عوامل تغییر دهنده قوۀ نامیه
1ـ دما 2ـ  اکسیژن 3ـ نوع گیاه 4ـ نوع رقم 5ـ گاز کربنیک 6ـ رطوبت

فّعالیت
روش اندازه گیری قوۀ نامیه:عملی

وسایل مورد نیاز: 
پتری دیش 4 عدد، کاغذ صافی 8 عدد، آب فشان 1 عدد، بذر گوجه فرنگی یا خیار 100 عدد.

1ـ کف پتری دیش ها را تمیز کرده و کاغذ صافی ها را در کف آن قرار دهید؛ کاغذ صافی را مرطوب نمایید 
سپس روی کف هر پتری دیش 25 عدد بذر بریزید، کاغذ صافی دیگر را روی بذرهای  قرار داده و مرطوب کنید، 
پتری دیش ها را در محیط مناسب )دمای حدود 20 درجه سانتی گراد( قرار دهید. بعد از گذشت مدت زمان 

الزم )4 تا 10 روز( طبق تناسب زیر قوه نامیه بذرهای محاسبه شود. 

2ـ این محاسبه و عملیات را برای تعدادی از بذرهای سبزی ها و صیفي ها و صیفی جات غالب منطقه خود انجام 
داده و جدول آن را به مدرس گزارش نمایید.

                تعداد بذرهای جوانه زده
ـــــــــــــــــــــــــــــ = درصد جوانه زنی  100 ×ـ 

             تعداد بذر کاشته شده )25(

بذرهای گروه 
)الف(

تعداد بذرهایی كه پس از یک هفته سبز شده اند

بذرهای گروه 
)ب(
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فّعالیت
تعداد 100 عدد از هر دو رقم بذر یک نوع سبزی را انتخاب کرده و سپس آنها را در دو پتری دیش جداگانه عملی

در شرایط مطلوب به  طور هم زمان بکارید.
1ـ پس از گذشت یک هفته تعداد بذرهای سبز شده از هر دو رقم را به شمارید.

2ـ تعداد بذرهای سبز شده در دو هفته از دو رقم را با هم مقایسه کنید.
3ـ نتیجه را به مدرس خود گزارش کنید.

فّعالیت
تعدادی از بذرهای مختلف سبزی ها یا صیفی ها را با توجه به اندازه بذر در عمق مناسبی از خاک باغچه کاشته عملی

و قدرت رویش آن را محاسبه کنید.

فّعالیت
را در عمق های عملی یا صیفي ها  بذرهای مختلف سبزی ها  از  تعدادی  الف( 

مختلف کاشته و با هم از نظر به دست آوردن بهترین عمق کاشت مقایسه 
کنید. 

ب( تعدادی بذرهای سبزی ها و صیفي ها را در بسترهای مختلف کاشته و 
بهترین بستر را به دست آورید.

قدرت رویش بذر

 قدرت رویش بذر عبارت است از نیرویی که توسط آن بذرهای جوانه زده می توانند از زیر خاک خارج شوند. برای 
تعیین قدرت رویش بذر می توان آن را در زیر قشری از ماسه به عمق مناسب کاشت )در رطوبت و دمای مناسب( 
قرار دهید. پس از مدتی جوانه از خاک خارج می شود در این حالت با شمارش جوانه های ظاهر شده قدرت رویش 
بذر تعیین می شود. قدرت رویش بذر به نوع گیاه، عمق کاشت و بافت خاک یا بستر و نیز اندازه بذر )اندوخته آن( 

بستگی دارد.
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درون بذر یا روی سطح آن یا روی بقایای میوه ممکن است عوامل آفات و امراض وجود داشته باشد.
برای جلوگیری از آلودگی و بیماری ها بایستی نسبت به ضد عفونی بذرها اقدام شود.

 در ضدعفونی بذر از مواد شیمیایی مختلفی استفاده می شود. این مواد ممکن است به صورت گرد یا مایع باشند.

در موقع مخلوط کردن سم با بذر باید طوری عمل شود که ضمن حفظ قوه نامیه بذر، غلظت اختالط سم در نظر 
گرفته شود و سم کاماًل با بذرها به طور یکنواخت مخلوط و آغشته گردد.

گاهی اوقات بذر را به همین شکل می توان با مواد تقویتی و یا ازتوباکتر مخلوط نمود. 
امروزه اغلب بذرهای سبزی ها و صیفي ها به صورت ضدعفونی شده در بازار به فروش مي رسد. این گونه بذرهایی که 

آغشته به سم مي باشند معموالً رنگی هستند و از روی رنگ آنها می توان بذرهای ضدعفونی شده را تشخیص داد.

مخلوط كردن پودر قارچ كش با بذرقارچ ها مهم ترین عامل بیماری هستند

بذرهای  ضدعفونی نشده )راست( و بذرهای  ضدعفونی شده بشکه گردان یکی از وسایل اختالط سم با بذر است 
)چپ(

فّعالیت
 ضد عفونی كردن بذرها:عملی

وسایل مورد نیاز: مقداری بذر، سم قارچ کش، آب، بشکه ضدعفونی، ترازو، دستکش، ماسک و روپوش.
ـ دستکش و روپوش خود را بپوشید و ماسک بزنید.

ـ مقدار 2 کیلو بذر را وزن کنید.
ـ مقدار 2 گرم سم قارچ کش را وزن کنید. ) با توجه به غلظت توصیه شده این مقدار فرق می کند(.

ـ سم قارچ کش را با مقدار معین )طبق بروشور کارخانه( آب مخلوط کنید.
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فّعالیت
 تعیین ارزش مصرفی بذر:عملی

وسایل مورد نیاز: مقداری بذر سبزی ها و صیفی ها )یا بذرهای موجود در آزمایشگاه( 
طبق فرمول فوق ارزش مصرفی بذرهایی را که قباًل قوۀ نامیه و خلوص آنها را در آزمایشگاه به دست آورده اید، 

محاسبه کنید.
به عنوان مثال اگر قوۀ نامیه نخود فرنگی 95 درصد و درجۀ خلوص آن 97 درصد باشد، ارزش مصرفی آن 

این گونه محاسبه می شود:

تعیین ارزش مصرفی بذر

  قوۀ نامیه × درجۀ خلوص بذر
ــــــــــــــــــــــــــــ = ارزش مصرفی بذر ـ 

100              

 97×95                  
      92 = ـــــــــــــ = ارزش مصرفی بذر

100
                  

ـ 2 کیلو آب را داخل بشکه ضدعفونی ریخته و بذرها را به آن اضافه کنید.
ـ در بشکه را بسته و آن را با دستگیره اش چندین دور بچرخانید. 

ـ در بشکه را باز کرده و بدون دخالت دست بذرهای ضدعفونی شده را داخل کیسه بریزید.

هدف از تعیین ارزش مصرفی بذر الف : ثابت ماندن تراکم بوته در واحد سطح ب: تعیین مقدار بذر مصرفی در 
واحد سطح قبل از کاشت

مثال: در صورتی که ارزش مصرفی بذر 100 باشد مقدار 140 کیلو بذر در هکتار الزم است؛ اما به دلیل اینکه 
ارزش مصرفی بذر 92 شده است باید به جای 140 کیلو بذر از 152 کیلو بذر در هکتار استفاده کرد.

این عملیات را برای تمام بذرهای موجود در آزمایشگاه انجام دهید و ارزش مصرفی بذرهای مختلف را محاسبه 
و به هنرآموز خود گزارش کنید.

100 × 140         
X = ــــــــــــــ 152=ـ 

92               

 = ـــــ    92
100   

  ـــــ  140
X   
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جدول تعداد تقریبی بذر در هر 100 گرم و برآورد میزان بذر الزم جهت دستیابی به تراكم معمولی گیاه در هر هکتار از مزرعه

مقدار تقریبی بذر الزم برای هر هکتار )کیلوگرم(تعداد تقریبی بذر در 100 گرمسبزی

17ـ  98608اسفناج

123017اسفناج زالندنو

228805/2بادمجان
90ـ17668ـ70باقال
9ـ17607بامیه
5/4 ـ 299205/3پیاز

5/22 ـ 88005/11تربچه
387205/4تره فرنگی
5/4    ـ 651205/3جعفری

6     ـ 422405/3جعفری ریشه ای
9ـ   56327چغندر برگی
11ـ   56327چغندر لبویی

5/3 ـ 38725/2خیار
5/2 ـ 528002/1شلغم
5/4 ـ 45765/2طالبی
5/4 ـ 158405/2فلفل

5/4     ـ 950405/3کاسنی فری )آندیو(
5/3 ـ 880002/1کاهو

10562/1 ـ 352کدو تنبل
7 ـ 14085/2 ـ423کدو خورشتی

5/2 ـ 2534402/1کرفس
7/1 ـ316806/0کلم پیچ

7/1 ـ316806/0کلم تکمه ای
7/1 ـ316806/0کلم گل سبز )بروکلی(

7/1 ـ316806/0گل کلم
2/1 ـ404806/0گوجه فرنگی

45 ـ 44023 ـ352لوبیا، انواع پا بلند
101 ـ 44079 ـ352لوبیا، انواع پا کوتاه

247 ـ 617101 ـ 317نخود فرنگی
ـ  704هندوانه 5/3 ـ 10562/1 
5/4 ـ809605/2هویج
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 عوامل داخلی و خارجی جوانه زدن و سبز كردن بذرها

حداقل دمای مورد نیاز جوانه زنی 
)صفر فیزیولوژیک(

رطوبت مناسب 25 تا 75 درصد

جوانه زدن بذر به دو عامل داخلی و بیرونی 
بستگی دارد 

حرارت  2ـ  رطوبت  1ـ  بیرونی  عوامل 
3ـ        اکسیژن 4ـ  نور 5ـ بستر

سالمت   2ـ  بودن  زنده  1ـ  داخلی  عوامل 
3ـ رسیده بودن 4ـ کافی بودن اندوخته

تا 75  بین 25  بذرها در رطوبتی  معموالً 
از حد  بیش  )رطوبت  می زنند  جوانه  درصد 

ممکن است باعث خفگی شود(. 
و  اندوخته  متابولیسم  هوا جهت  اکسیژن 
عمل تنفس جنین ضروری است؛ لذا بذرها  
بسیار  خاک های  در  یا  زیاد  عمق  در  نباید 
سنگین کشت شوند. زیرا عدم وجود اکسیژن 

کافی باعث خفگی جنین می شود. 

حداکثر درجه مطلوب حداقل   نام سبزي وصیفي حداکثر درجه مطلوب حداقل   نام سبزي و صیفي 

152935فلفل22129اسفناج

22435کاهو152935بادمجان

153538کدو152929باقال

153538کدو تنبل153540بامیه

42129کرفس22435پیاز

42938کلم پیچ42935تربچه

42738کلم گل42432جعفري

102935گوجه فرنگي42935چغندر برگي

152735لوبیا42935چغندر لبویي

102435مارچوبه153540خیار سبز

42429نخود فرنگي103540ذرت

153540هندوانه42940شلغم سفید

42735هویج فرنگي153238طالبي
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بستر بذر باید نرم و قابل نفوذ )مخلوطی از مواد آلی و معدنی( باشد.

در این ارتباط عمق کاشت و نیز بافت خاک تأثیر بسیار دارد. 

اما نور، جوانه زنی بذرهایی مانند پیاز و سیر را به تعویق می اندازد. بذرهای كاهو و كرفس برای جوانه زنی نیاز به نور دارند.

فّعالیت
بذرهای عملی از  بعضی  کاشت  نیاز  مورد  دمای  1ـ 

سبزی ها و صیفی ها را مشخص کنید.
بذرهای  بعضی    از    زنی  جوانه  در  نور  تأثیر  2ـ 
تعیین  را  و کرفس  سبزی ها و صیفی ها مثل کاهو 

کنید.
بعضی     از     بذرهای  نیاز  مورد  رطوبت  درصد  3ـ 

سبزی ها و صیفی ها را تعیین کنید.
4ـ عمق کاشت مناسب بعضی از بذرهای سبزی ها 

و صیفی ها )مثل تربچه( را تعیین کنید.

ركود بذر و عوامل مؤثر بر آن

1ـ پوشش بذر  2ـ وجود مواد باز دارنده 3ـ اندوخته بذر 4ـ جنین نارس 
گاهی اوقات علی  رغم اینکه تمام شرایط درونی و بیرونی )محیطی( برای بذرها فراهم می شود، ولی بذر جوانه 
نمی زند که این حالت بذر را رکود یا خفتگی بذر نامند. عواملی نظیر پوشش بذر، اندوخته غذایی و یا جنین بذر 

باعث رکود بذر می شود. 
برای برطرف کردن رکود بذرهای داراي پوشش های سخت و امکان نفوذ پذیری آنها به آب و هوا، می توان بذرها  

را خیساند یا خراش دهی )مکانیکی یا شیمیایی( روي پوشش بذر انجام داد.
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خراش دهی بذر با ابزارهای مختلف
برای انجام خراش دهی باید بذرها در ماسه مرطوب و در دمای زمستان زیر باران و برف حداقل به مدت 3 ماه در 

الیه های مختلف ماسه و رطوبت نگهداری شده و سپس در اواخر زمستان کشت شوند.

چینه سرمایی یا استراتیفیکاسیون 
بذر، یکی از راه های برطرف کردن اثر 
بازدارنده های رشد و رکود بذر است.

فّعالیت
1ـ تعدادی از بذرها با پوشش غیرقابل نفوذ از سبزی ها و صیفی ها را انتخاب کنید و یک بار بدون خیساندن عملی

و با خراش دهی و بار دیگر با خیساندن یا خراش دهی کاشته و نتیجه را با هم مقایسه کنید و گزارش کار را به 
مدرس ارائه دهید.

2ـ روی تعدادی از بذرها عمل چینه سرمایی را انجام داده و بذرهای دیگری را بدون انجام چینه سرمایی بکارید 
و نتیجه را با هم مقایسه و گزارش آن را به مدرس مربوطه ارائه دهید.

سنگ ریزه

شن 

بذرها

و

شن 

شن درشت

سنگ ریزه

10 cm

10 cm

10 cm
15 cm

20 cm

حدود 
50 cm

كاشت بذر

بعد از آماده سازی بذرهای خوب و مناسب، ضدعفونی  کردن آنها ودر صورت لزوم، از بین بردن رکود آنها و فراهم 
کردن شرایط داخلی و خارجی بذرها نسبت به کاشت آن اقدام می نماییم.

قرار دادن بذر در بستر مناسب به منظور جوانه زدن و سبزكردن و رشد و نمو را كاشت گویند.
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پشته

داغ آب

جوی

عوامل تعیین كنندۀ روش كشت
1ـ وسایل کاشت  2ـ اقلیم منطقه  3ـ نوع گیاه  4ـ مقدار آب  5ـ جنس زمین

کاشته  خزانه  در  ابتدا  بذر  نشا:  كاشت 
شده و سپس به زمین اصلی منتقل می شود. 
كاشت مستقیم بذر : بذر مستقیما در 

زمین اصلی کاشته می شود 
روش  این  پشته:  و  جوی  كاشت  1ـ 
در مواردی معمول است که گیاه نسبت به 
فشردگی )سله بستن خاک( و عدم تهویه 
خاک حساس باشد  و کشاورز از جوانه زنی و 
استقرار تمام بذرهای  خود مطمئن نباشد. 
برای انجام این نوع روش کاشت، بایستی:

 كشت مستقیم بذر در زمین اصلی

 كشت بذر در خزانه برای تهیه نشا

ایجاد جوی و پشته با نهركن

روش های كاشت
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عرض پشته ها بستگی به نوع گیاه و نوع خاک دارد

كشت كپه ای هندوانه در برخی از نقاط كشور

كشت نشا در داغ آب

زمین را به وسیله نهرکن به صورت جوی و پشته در 
آورد. 

و  جوی  می کند  ایجاد  نهرکن  که  را  عمیقی  شیار 
فاصله بین دو جوی تشکیل شده را پشته می نامند. 

عرض پشته ها بستگی به نوع گیاه و نوع خاک دارد. 
در این روش معموالً بذرهایی به صورت کپه ای کاشت 
می شوند. این طریق بذرکاری برای صیفی جات معمول 

است. 
در این روش قبل از کاشت باید حدود دو سوم عمق 
جوی به وسیله آب آبیاری پر شده و پس از قطع آبیاری 
باالتر  نقطه ای کمی  در  زمین،  در  آب  نشستن  فرو  و 
داغ آب می گویند،  آن  به  که  از سطح مرطوب جوی 
چاله های کوچکی به فواصل معین و مساوی ایجاد کرده 
و 2 الی 3 بذر را در هر یک از آنها ریخته و روی آنها را با 
خاک بپوشانید. صیفی جاتی مانند خیار، خربزه، هندوانه 

و کدو به این روش کشت می شوند.

فّعالیت
ایجاد جوی و پشته:عملی

وسایل مورد نیاز : تراکتور، بیل، نهر کن، بذر صیفی
1ـ لباس کار را بپوشید. 

2ـ وسایل و ادوات الزم را از مسئول مربوطه تحویل بگیرید.
3ـ قطعه زمینی به مساحت 1500 متر مربع را برای کاشت آماده کنید.

4ـ نهرکن را به تراکتور متصل و جوی و پشته روی زمین ایجاد کنید.
5ـ جوی یا نهرها را گوشه بندی کنید.

6 ـ از گوشه بندی نهرها آب را وارد جوی ها کنید و صبر کنید تا جوی ها از آب پر شده و محل داغ آب مشخص 
شود. 

7ـ با توجه به مساحت زمین و نوع گیاه مقدار بذر مورد نیاز برای کاشت را به کمک هنرآموز خود محاسبه کنید.
8ـ حفره هایی را به عمق و فواصل مشخص )بسته به نوع گیاه( در محل داغ آب ایجاد کنید.
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9ـ تعداد 2 تا 3 بذر در حفره یا چاله ریخته و روی آنها خاک بریزید.
10ـ بعد از انجام دادن کار، وسایل و تجهیزات الزم را تمیز کرده و تحویل مسئول مربوطه دهید.

11ـ از تمام مراحل کار گزارش تهیه و به هنرآموز خود ارائه دهید.

بذر پاشی با دست دقت و مهارت خاص خود را دارد.
)كشت مکانیزه(

فّعالیت
كاشت بذر به روش درهم و دستی:عملی

وسایل مورد نیاز: بیل، بذرهای سبزی ها، شن کش، نهرکن. 
1ـ قطعه زمین آماده شده ای به مساحت 1500 متر مربع را با راهنمایی هنرآموز انتخاب کرده و آن را با تابلو 

مشخص کنید. 
2ـ قسمتی از زمین مذکور را مرزکشی کنید. 

3ـ مقدار بذر سبزی مورد نظر را بر اساس مقدار زمین محاسبه کنید.

2ـ كاشت در هم: مراحل کار کشت به شرح زیر است: 
الف( محاسبۀ مقدار بذر در واحد سطح )معموالً کمی بیشتر از مندرج در جدول منظور می شود(

دالیل کشت بذر بیشتر در این روش به شرح زیر است:
ب ( بذرپاشی درهم و با دست )این روش بیشتر برای کشت های متراکم و کم وسعت سبزی وصیفي متداول است(

پ( پوشاندن بذور با شن کش یا دندانه پس از بذرپاشی
ت ( سبزی های برگی مانند تره، جعفری، شنبلیله، گشنیز، اسفناج، انواع ترب و پیاز به طریق دست پاش و کرتی 

کشت می شوند.
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4ـ بذر را به روش دست پاش در سطح کرت یا کرت ها بپاشید و روی آن را به وسیلۀ شن کش با خاک بپوشانید.
5ـ سپس زمین را به روش صحیح آبیاری کنید.

6ـ مراحل انجام دادن کار را تا خاتمه کار به هنرآموز خود گزارش کنید.

3ـ روش ردیفی )بذركاری(:
ویژگی روش بذركاری ردیفی

 کشت در ردیف های موازی + با فواصل منظم + توسط ماشین های بذرکار
 احتیاج به عملیات داشت از قبیل وجین، خاک دهی پای بوته و غیره دارند )که با ماشین باید انجام شوند( 

بذر تعدادی از صیفی جات مانند لوبیا، نخود فرنگی و سیب زمینی به این طریق کشت می شوند. 
انواع بذركارها )یک ردیفه، چندردیفه(

 نیروی محرکه
 اندازه بذر
 نوع گیاه

محاسن بذركاری ردیفی
 روش سریع و راحتی است

 روش باصرفه ای است )صرفه جویی در مصرف آب، قرار گرفتن بذرها در عمق مناسب(  
فاصله ردیف های کشت بسته به نوع بذر قابل تغییر و تنظیم می باشند.                        

 

4ـ روش بذر    ریزی )كشت خطی(:
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فّعالیت
وسایل موردنیاز: تراکتور، بذر کار، بذر، کود شیمیاییعملی

مراحل انجام كار:
1ـ قسمتی از زمین قبلی را آماده سازی و جدا کنید.

2ـ سطح زیر کشت خود را مشخص و مقدار بذر مصرفی را محاسبه کنید.
3ـ ماشین ردیف کار را به پشت تراکتور بسته و آن   را از نظر فاصله ردیف ها، عمق کاشت و فاصلۀ بوته تنظیم 

کنید.
4ـ بذر و کود شیمیایی مورد نظر را داخل مقسم ها یا جعبه های مخصوص بذر کار بریزید.

5ـ تراکتور را داخل زمین مورد نظر برده و کاشت را شروع کنید.
6ـ پس از کاشت زمین را آبیاری کنید.

7ـ از کلیه مراحل عملیات تا خاتمه کار گزارش تهیه کنید و به هنرآموز خود ارائه دهید.

تفاوت بذرریزها با بذركارها: در بذرکارها فاصلۀ روی ردیف ها قابل تنظیم است؛ ولی در روش بذرریزی که با 
ماشین های خطی کار انجام می شود و بذرها پیوسته و یکنواخت روی ردیف ها ریخته می شوند.

این روش برای بعضی از سبزی های برگی ریزدانه معمول است.

نشا      كاری
گیاهان  برخالف  نشایی،  گیاهان 
غیرنشایی، به قطع کالهک انتهایی ریشه 
کالهک  قطع  با  و  ندارند  حساسیتی 
زیادی  فرعی  ریشه های  ریشه،  انتهایی 
غیرنشایی  گیاهان  ولی  می کنند.  تولید 
دیگر  انتهایی،  کالهک  قطع  محض  به 
قادر به تولید ریشه های فرعی نیستند و 
از  و  از دست داده  را  قدرت جذب خود 

بین می روند. 

دستگاه نشا كار سبزی نشا معموالً 6ـ2 برگ داردكاشت نشا در زمین اصلی

منطقۀ طویل شدن
منطقۀ مریستم

ریشۀ جانبی
ریشۀ اولیه

ریشه های موئین

نوک ریشه
كالهک ریشه

اندام های ریشه
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گیاهانی مانند گوجه فرنگی، فلفل، بادمجان، كاهو، كلم پیچ، كلم بروكلی، كرفس، آرتیشو و ... نشایی هستند.

فواید  نشا      كاری
مراقب 
 اگر هنگام انتقال نشا به کالهک انتهایی ریشه صدمه وارد نشود، همه نوع سبزی را می توان نشا کرد.باشید

عملیاتی مانند آبیاری، كوددهی، 
وجین و سم پاشی در سطح كم و 

خزانه متراكم

عرضۀ محصول 1 تا2 ماه 
زودتر به بازار

مانند: هرس، پیوند و 
سربرداری

در گوجه فرنگی به جای 1/5 كیلو، 0/5 كیلو 
بذر در خزانه كشت می شود

امکان انتخاب گیاهان قوی تر 
و سالم تر

در اثر ریشه دهی بیشتر



بسترساز سبزی و صیفی

67

خزانه محلی است كه بذر گیاه مورد نظرقبل ازكاشت در زمین اصلی ابتدا در آن به طور متراكم و نزدیک به هم 
كاشته می شود و پس از آنکه گیاه به حد معینی از رشد و نمو رسید )بسته به نوع گیاه( و سپس به زمین اصلی 

منتقل می شود.

1ـ خزانه هوای آزاد    2ـ خزانه محیط بسته یا کنترل شده

 مشخصات زمین خزانه
1ـ از هر نظر قوی و حاصل خیز 2ـ تا حد امکان نزدیک زمین اصلی  
3ـ حتی المقدور مجاور تأسیسات آبی و برقی 4ـ حتی المقدور آفتاب گیر 
5ـ بافت زمین خزانه سبک و نفوذپذیر و زهکش 6ـ عاری از هرگونه 

آفات و امراض و علف هرز

برای  باز  محیط  در  کوچکی  زمین  قطعه  آزاد:  هوای  در  خزانه 
گیاهان سازگار با محیط است .

1ـ هدف از احداث خزانه در هوای آزاد پیشرس کردن نیست.
2ـ خزانه هوای آزاد برای کشت گیاهان سازگار با محیط است.

 خزانه محیط بسته یا كنترل شده
1ـ خزانه کنترل شده دارای پوشش  و برای پیشرس کردن می باشد.
2ـ اکثراً برای تولید گیاهان حساس به سرما و خارج از فصل در نظر 

گرفته می شود.
 نشا را پس از 4ـ6 برگه ومقاوم شدن و پس از مناسب شدن هوا به 

زمین اصلی انتقال می دهند.

 انواع خزانه

شکل های انواع خزانه در محیط بسته

 تونل پالستیکی

شاسی  

گلخانه

فّعالیت
كاشت بذر در گلخانهعملی

وسایل موردنیاز: بیل، شن کش
مراحل انجام كار:

1ـ لباس کار خود را بپوشید و وسایل الزم را تحویل بگیرید.
2ـ قطعه زمینی با توجه به مساحت زمین اصلی جهت ایجاد خزانه انتخاب کنید.

3ـ قطعه زمین فوق را آماده سازی کنید.



68

4ـ مقدار بذر الزم را برای خزانه سبزی نشایی و غیر نشایی محاسبه کنید.
5ـ بذرها را به صورت یکنواخت و ردیفی بکارید و آن را آبیاری کنید.

6ـ از مراحل مختلف رشد و نمو درخزانه گزارش تهیه کنید.
7ـ سبزی ها و صیفی ها را در مرحله 4 تا 6 برگی به زمین اصلی انتقال دهید.

فّعالیت
كاشت بذرها در خزانه بستهعملی

وسایل موردنیاز:
مراحل انجام كار: 

1ـ لباس کار خود را بپوشید و وسایل الزم را تحویل بگیرید.
2ـ قطعه زمینی را باتوجه به وسعت زمین اصلی انتخاب کنید و آن را به عمق 1/5 متر کنده و سپس شاسی 

مناسبی تهیه کنید.
3ـ در کف شاسی به عمق 30 تا 50 سانتی مترکود پوسیده ریخته و سپس خاک مناسب روی آن بریزید.

4ـ مقدار بذر الزم برای 2 مترمربع شاسی را محاسبه کنید.
5 ـ بذر را در محل شاسی بکارید و آن را آبیاری کنید.

6 ـ به وسیله شیشه روی شاسی را بپوشانید.
7ـ از مراحل مختلف رشد و نمو گیاه در شاسی گزارش تهیه کنید.

8 ـ بعد از سپری شدن مدت الزم نشاها را به زمین اصلی انتقال دهید..

 ماشین های كاشت

استفاده از ابزار کاشت دستی به روش سنتی ← کشت به صورت درهم، کپه ای یا ردیفی ← در قطعات کوچک
استفاده از روش های ماشینی و کشت مکانیزه ← کشت ردیفی، در عمق مناسب و فواصل معین ← در قطعات بزرگ

معایب و مشکالت كاشت به روش دستی

1. هزینه های کشت در روش دستی باالتر از کشت ماشینی است.
2. سرعت پیشرفت کار کم و نیاز به نیروی انسانی بیشتری دارد.

3. معموالً بذر به صورت یکنواخت کاشته نشده و بذر بیشتری مصرف می شود.
4. کار سخت و مشکل است.

5. بذر در عمق نا مناسب قرار می گیرد و احتمال سبز نشدن آن می رود و نیاز به عملیات داشت مجدد دارد.
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مزایای كشت مکانیزه:
1ـ رشد خوب گیاهان

2ـ عملکرد باالتر
3ـ صرفه جویی در وقت، هزینه و کارگر
4ـ باال رفتن کمیت و کیفیت محصول

انواع ماشین های كاشت
1ـ بذرپاش

2ـ خطی کار
3ـ ردیف کار )دانه کار ـ کپه کار(

4ـ غده کار
5ـ نشاکار

اگر از ماشین های کودپاش برای بذرپاشی استفاده شود، بذرها به طور نامنظم و غیریکنواخت در زمین 
پخش می شوند.

5. تثبیت بذر یا غده و یا نشا در خاک 

اصول كار ماشین های كارنده: 

1. باز كردن شیار در خاک

2. سنجش مقدار بذر، غده یا نشا

3. انتقال بذر، غده نشا به داخل شیار داخل زمین

بی نیازی به 4. پوشانیدن بذر یا غده یا نشا یا خاک
ماشین های دیگر 
برای زیر خاک كردن بذر

هزینه اندک 
عملیات
 داشت

كاهش 
زمان 

كاشت

كاشت یکنواخت و 
در عمل
یکسان بذر

مزایای خطی كارها 
نسبت به بذرپاش ها

1

4

2

3
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كاشت بذر به صورت مکانیزه 
وسایل مورد نیاز:
مراحل انجام كار:

1ـ. لباس کار خود را بپوشید. 
2ـ تراکتور و بذرپاش را از مسئول مربوطه تحویل بگیرید.

3ـ بذر پاش را به تراکتور متصل کرده و آن را تنظیم کنید.
4ـ مقدار بذر را محاسبه و در مخزن بذر پاش بریزید.

5  ـ وضعیت پخش بذر و یکنواختی آن را روی سطح زمین بررسی کنید.
6  ـ قطعه زمینی را که پیش از این برای این کار در نظر گرفته اید بذر پاشی کنید.

در  حین کار بذر پاش را کنترل و دقت نمایید بذر یکنواخت پاشیده شود. 
از فعالیت خود گزارش تهیه  کرده و آن را به هنرآموز تحویل دهید.

فّعالیت
عملی

برخی از خطی کارها ضمن کاشت بذر کود را در کنار آن در زیر خاک قرار می دهند.
خطی کارها به دو صورت طراحی می شوند. خطی کارها با چرخ های فشار دهنده )عکس(، خطی کارها با چرخ های 

انتهایی )عکس(.
ساختمان خطی كارها:

1ـ مخزن بذر 2ـ وسایل تنظیم عمق کاشت 3ـ موزع 4ـ چرخ فشاردهنده 5ـ سوراخ های خروج بذر 6ـ لوله سقوط 
7ـ شیاربازکن 8ـ پوشاننده

تکثیر سیب زمینی و سیب زمینی شیرین )سیب زمینی ترشي( معموالً با کشت غده های آن انجام می گیرد
با غده کار، غده ها در فواصل معین روی ردیف ها در داخل خاک کشت می شوند.

اساس کار ردیف کار و غده کار یکی است

انواع غده كار :
1ـ کششی

2ـ سوارشونده

غده كار:
موزع خودکار 

موزع نیمه خودکار

غده كارها
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بعضی از سبزی ها و صیفی جات از قبیل گوجه فرنگی، بادمجان، کاهو، کلم و ... را نشا می کنند
در زمین های کوچک با دست نشا می کنند در اراضی وسیع و مکانیزه با ماشین نشا می کنند

انواع نشاكارها:
1ـ نشا   کارـ گلدان کار

2ـ خودکارـ نیمه خودکار
3ـ خودگردان ـ تراکتوری ـ موتوری

 نشا     كارها
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1 شرح كار:
1ـ آماده سازی بذر، قلمه، غده و ... 2ـ ایجاد کرت، فارو، جوی و پشته 3ـ بذرریزی 4ـ پوشاندن روی بذر 5 ـ مالچ پاشی 6 ـ آبیاری 

2 استاندارد عملکرد:
کاشت 100 مترمربع سبزی )بذر، قلمه، پیاز و ...( در یک روز کاری

شاخص ها:
ـ دقت و سرعت در کاشت بذر )تراکم بوته، عمق کاشت ضدعفونی بذرها، اصالح شده، وسیله کاشت مناسب پوشش بذر و...(

ـ بهترین آیش بندی را درنظر گرفته باشد. 
ـ کاشت گیاهان را براساس بذرپاشی، خزانه کاری، نشاکاری، غده کاری، تقسیم بوته و... انتخاب کرده باشد 

ـ رعایت استانداردهای ایمنی و بهداشت را در کلیه مراحل کاشت رعایت نماید. 

3 شرایط انجام كار و ابزار و تجهیزات:
شرایط: 

ـ میزان بذر قطعه خود را محاسبه و شرایط نگهداری بذرها را فراهم نماید. 
ـ حداقل 8 نوع سبزی مختلف را به روش های رایج منطقه کشت نماید. 

ـ خواص بذر را در آزمایشگاه باغبانی مورد بررسی قرار دهد.
ـ جدولی تنظیم و قطعات کاشت هر سبزی و تاریخ کاشت و برداشت را در جدول مشخص کرده و متناسب با دوره رشد گیاه آیش بندی 

قطعات را مشخص نماید. 
ـ وسایل و ادوات کاشت را تعیین و آنها را سرویس، تنظیم و آماده به کار نموده و اقدام به کشت نماید. 

ـ انجام عملیات متناسب با شرایط جوی منطقه باشد. 
ابزار و تجهیزات: ماشین نشا کار، غده کار، میخ نشا، بذرپاش، فرقون، تراکتور، شن کش، بیل، ریسمان کار، تخته کاشت

وسایل الزم برای چیدمان ابزار مطابق استاندارد ملی ایران

4 معیار شایستگی:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3مرحله كارردیف

1تهیه و آماده سازی بذر1

1تهیه وسایل کاشت2

1سرویس و تنظیم وسایل کاشت3

1استقرار بذر4

1پوشش بذر5

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و 
نگرش

ایمنی: فردی/ نگرش: مدیریت زمان، مدیریت منابع مالی: تنظیم و پیش بینی 
هزینه کاری ساده، درستکاری

2

*میانگین نمرات

      * حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.

ارزشیابی شایستگی كاشت سبزی




