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مقدمه
ــی  ــور اصل ــت؛ مح ــاورزی، آب اس ــش کش ــی بخ ــش و نگران ــن چال مهم تری
ــان  ــح آب در زم ــز مصــرف صحی ــه نی ــن زمین ــا در ای ــا و فعالیت ه ــه برنامه ه کلی
ــه میــزان کافــی و بهره گیــری از روش مناســب الگــوی کاشــت اســت  مناســب، ب
ــبی و  ــت نس ــن مزی ــد، بیش تری ــی و تولی ــتم زراع ــداری اکوسیس ــن پای ــا ضم ت
ــد.  ــن کن ــدت آب را تضمی ــن طوالنی م ــد و تأمی ــاد کن ــادی را ایج ــود اقتص س
ــازگار  ــداف س ــن اه ــا ای ــی ب ــد در برخــی مناطــق بخوب ــزه چغندرقن ــت پایی زراع
ــوده  ــج ب ــتان رای ــتان خوزس ــته در اس ــد از گذش ــزه چغندرقن ــت پایی ــت. کش اس
ــذر  اســت. براســاس بررســی ها و تحقیقــات مؤسســه تحقیقــات اصــالح و تهیــه ب
چغندرقنــد، در مناطقــی نظیــر جنــوب اســتان فــارس، شــرق اســتان ایــالم، جنوب 
اســتان کرمــان، شــمال شــرق اســتان اصفهــان، جنــوب اســتان خراســان رضــوی، 
جنــوب خراســان جنوبــی، غرب اســتان کرمانشــاه و شــمال شــرق اســتان گلســتان 
نیــز امــکان کشــت پاییــزه چغندرقنــد وجــود دارد. از جملــه عواملــی کــه نقــش 
ــذر  ــه مناســب بســتر ب ــد دارد، تهی بســیار مهمــی در موفقیــت زراعــت چغندرقن
اســت. کارآیــی بذرکارهــا بیش تــر اوقــات نظیــر عمــق کاشــت و فاصلــه بــذور از 
ــه و... تحــت تأثیــر تهیــه  ــی، اســتقرار مناســب بوت یکدیگــر و همچنیــن جوانه زن
ــا  ــریه ب ــن نش ــوع، ای ــن موض ــت ای ــه اهمی ــت. باتوجه  ب ــب اس ــذر مناس ــتر ب بس
ــی  ــه توصیه های ــدف ارائ ــا ه ــود و ب ــارب موج ــات و تج ــج تحقیق ــر نتای ــه ب تکی
ــزه  ــت پایی ــرای کش ــازی آن ب ــوه آماده س ــب و نح ــن مناس ــاب زمی ــرای انتخ ب

چغندرقنــد تهیــه شــده اســت.
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مشخصات خاک مناسب برای کشت چغندرقند
الف- شوری

ــه  ــا از مرحل ــت، ام ــوری اس ــه ش ــل ب ــی متحم ــان زراع ــد از گیاه چغندرقن
ــت.  ــاس اس ــاك و آب حس ــوری خ ــه ش ــی ب ــا 6 برگ ــدود 4 ت ــا ح ــی ت جوانه زن
اگــر شــوری )هدایــت الکتریکــی( خــاك و آب به ترتیــب بیــش از 7 و 4/7 
ــرای  ــد. ب ــد کاهــش می یاب ــع باشــد، عملکــرد چغندرقن ــر مترمرب دســی زیمنس ب
ــاك و  ــرای خ ــب ب ــع به ترتی ــر مترمرب ــه، شــوری 9/5 و 5/8 دســی زمینس ب نمون
آب، ضمــن خســارت بــه گیــاه، باعــث کاهــش 10 درصــدی عملکــرد چغندرقنــد 
می شــود )شــکل 1(. ازایــن رو توصیــه می شــود مقــدار شــوری خــاك و آب بــرای 
کشــت چغندرقنــد بیــش از مقادیــر گفته شــده نباشــد. اگــر مقــدار شــوری خــاك 
ــطح  ــک در س ــع نم ــری از تجم ــرای جلوگی ــد، ب ــده باش ــر ذکرش ــش از مقادی بی
خــاك بهتــر اســت جویچه هــا به صــورت یــک در میــان آبیــاری شــوند تــا محــل 
تجمــع نمــک بــه دور از محــل کشــت بــذر قــرار گیــرد. همچنیــن بهتــر اســت از 

ــه و مناســب کشــت پاییــزه اســتفاده شــود. ارقــام چندجوان

 

شکل 1- تأثیر باالبودن شوری خاك و آب بر گیاه چغندرقند
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ب- بافت خاک

ــد  ــه رش ــادر ب ــاوت ق ــای متف ــا بافت ه ــا ب ــیاری از خاك ه ــد در بس چغندرقن
اســت. خاك هــای ســبک )شــنی( معمــوالً از نظــر مــواد غذایــی مــورد نیــاز گیــاه 
ــت  ــل ظرفی ــم به دلی ــی ه ــد؛ از طرف ــی ندارن ــی کاف ــواد غذای ــتند و م ــر هس فقی
ــل و  ــوص در اوای ــد و بخص ــف رش ــل مختل ــاه در مراح ــداری آب، گی ــن نگه پایی
اواخــر فصــل رشــد کــه دمــای هــوا باالســت، بــا تنــش خشــکی مواجــه می شــود 
ــزه  ــد پایی ــت چغندرقن ــب کش ــا مناس ــوع خاك ه ــن ن ــن رو ای ــکل 2(. ازای )ش
ــا  ــوع خاك ه ــن ن ــت در ای ــنگ های درش ــن و س ــود ش ــن وج ــتند. همچنی نیس
ــا مشــکل مواجــه می ســازد. خاك هــای  عملیــات کاشــت، داشــت و برداشــت را ب
ســنگین از نظــر تغذیــه ای و ظرفیــت نگهــداری آب خصوصیــات خوبــی دارنــد، امــا 
ــرای تنفــس  ــی ب ــد هــوای کاف ــاد بیــن ذرات خــاك، فاق به دلیــل چســبندگی زی
ــا بســختی  ــن خاك ه ــذر مناســب در ای ــه بســتر ب ریشــه هســتند و معمــوالً تهی
صــورت می گیــرد. در ایــن خاك هــا بعــد از آبیــاری اول در بــاالی محــل کاشــت بــذر 
ــکل 3(  ــود )ش ــکیل می ش ــله( تش ــانتی متری )س ــا 2 س ــخت 1 ت ــه س ــک الی ی
ــت  ــب ترین باف ــود. مناس ــاك ش ــه از خ ــروج گیاهچ ــع خ ــت مان ــن اس ــه ممک ک
خــاك بــرای رشــد چغندرقنــد، بافــت متوســط )لومــی( اســت. به منظــور حفــظ و 
افزایــش حاصلخیــزی خــاك و در نتیجــه پایــداری تولیــد، مهم تریــن راه افزایــش 
مــواد آلــی خــاك اســت. بــا رعایــت مــوارد زیــر می تــوان بتدریــج موجــب افزایــش 

مــواد آلــی خــاك شــد:

 مخلوط کردن بقایای گیاهی با خاك و اجتناب از سوزاندن آن ها؛	

 کاشت گیاهان خانواده لگوم، بویژه گیاه ماش، به عنوان کود سبز؛	

 استفاده از کودهای دامی مختلف؛	

 رعایت تناوب زراعی صحیح.	
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شکل 2- تأثیر تنش خشکی بر رشد چغندرقند

شکل 3- تشکیل سله در محل کاشت بذر به دلیل باالبودن میزان رس خاك
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ج- عمق خاک

باتوجه  بـه عمیق بـودن ریشـه چغندرقند )شـکل 4(، عمـق خاك زراعـی نباید از 
60 سـانتی متر کم تـر باشـد؛ بااین حـال، نبایـد الیه محدودکننـده نفوذ آب و ریشـه 
تـا ایـن عمـق وجود داشـته باشـد. این الیـه معمـوالً در خاك هـای با بافت متوسـط 
تـا سـنگین ایجـاد می شـود. بـرای جلوگیـری از تشـکیل ایـن الیـه بایـد هـر 3 تا 4 
سـال یـک بار از زیرشـکن اسـتفاده کـرد )شـکل 5(. بهترین زمـان برای اسـتفاده از 
زیرشـکن وقتـی اسـت کـه رطوبـت خـاك در کم تریـن حـد ممکـن باشـد. مصرف 
بی رویـه کودهـای شـیمیایی از جمله کودهـای نیتروژن و مصرف نکردن مـواد آلی در 
خاك از یک طرف، و اسـتفاده از ادوات نامناسـب یا انجام عملیات در زمان نامناسـب 
بـرای آماده سـازی بسـتر کاشـت از طـرف دیگر، باعـث ازبین رفتـن خاکدانه هـا و در 
نهایـت پودری شـدن خـاك می شـود. پودری شـدن خـاك باعث سـفتی و فشـردگی 
بیش ازحـد خـاك )بویـژه در خاك هـای بـا درصـد رس باال پـس از آبیاری( می شـود 

و در نتیجـه بدسـبزی و کاهـش رشـد گیـاه را به دنبال خواهد داشـت.

شکل 4- رشد مناسب ریشه چغندرقند در خاك زراعی عمیق و بدون الیه سخت
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شکل 5- استفاده از زیرشکن برای ازبین بردن الیه های سخت و نفوذناپذیر در خاك

د- تناوب مناسب

نــوع گیاهانــی کــه در تنــاوب مــد نظــر قــرار می گیرنــد و نیــز جایــگاه چغندرقنــد 
ــا  ــت بیشــتری ب ــی مثــل غــالت قــدرت رقاب در تنــاوب بســیار مهــم اســت. گیاهان
ــای  ــش علف ه ــث کاه ــاوب، باع ــا در تن ــتفاده از آن ه ــد و اس ــرز دارن ــای ه علف ه
هــرز یک ســاله و چندســاله می شــود. وجــود یونجــه در برنامــه تناوبــی و همچنیــن 
افزایــش مــدت تنــاوب از 3 بــه 6 ســال موجــب بهبــود تولیــد چغندرقنــد می شــود. 
همچنیــن بهتــر اســت انــواع چغنــدر، انــواع کلــم، کلزا، خــردل و اســفناج در تنــاوب با 
چغندرقنــد قــرار داده نشــوند. از کاشــت چغندرقنــد بعــد از گیاهــان خانــواده بقــوالت 
نظیــر یونجــه بایــد خــودداری شــود، زیــرا ایــن گیاهــان می تواننــد نیتــروژن را تثبیت 
کننــد کــه تأثیــر ســوء بــر کیفیــت چغندرقنــد دارد. نــوع تنــاوب مناســب باتوجه بــه 
شــرایط منطقــه ای و عواملــی نظیــر خصوصیــات فیزیکی و شــیمیایی خــاك، آلودگی 
ــد  ــاوت باش ــد متف ــادی می توان ــائل اقتص ــرز و مس ــای ه ــا و علف ه ــه بیماری ه ب

)شــکل 6(. در اکثــر مناطــق، چغندرقنــد بعــد از گنــدم کشــت می شــود.
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شکل 6- کنترل علف هرز با استفاده از تناوب زراعی در مزارع چغندر قند 

ــاوب  ــد، تن ــتفاده می کنن ــر کشــاورزان از آن اس ــه اکث ــاوب ک ــن تن متداول تری
ــد  ــد و عملکــرد شــکر چغندرقن ــد اســت. درصــد قن ــا چغندرقن ــا جــو ب ــدم ی گن
ــا جــو  معمــوالً در تناوب هایــی کــه چغندرقنــد بعــد از غــالت سردســیر گنــدم ی
ــش  ــا کل ــن تناوب ه ــه در ای ــت. البت ــده اس ــزارش ش ــر گ ــرد، بیش ت ــرار می گی ق
ــاًل  ــد کام ــت چغندرقن ــان کش ــا زم ــح ت ــت صحی ــال مدیری ــا اعم ــد ب ــالت بای غ
پوســیده شــوند. در ایــن شــرایط می تــوان از آیــش کوتاه  مــدت )در طــول فصــل 
ــات،  ــی از مطالع ــرد. در برخ ــتفاده ک ــالت اس ــای غ ــه بقای ــرای تجزی ــتان( ب تابس
قرارگرفتــن چغندرقنــد بعــد از آیــش کوتاه  مــدت )نیم فصــل( نیــز عملکــرد شــکر 
ســفید را افزایــش داده اســت. ازایــن  رو ضــروری اســت کــه بعــد از برداشــت گنــدم 
و به منظــور افزایــش مــواد آلــی خــاك، بقایــای آن بــا خــاك مخلــوط شــود. البتــه 
بایــد بــه ایــن موضــوع توجــه کــرد کــه نســبت کربــن بــه نیتــروژن بقایــای گنــدم 
ــل  ــری از تبدی ــا و جلوگی ــریع تر بقای ــه س ــور تجزی ــت به منظ ــت و الزم اس باالس
نیتــروژن معدنــی خــاك بــه نیتــروژن آلــی و مواجه شــدن چغندرقنــد بــا کمبــود 
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نیتــروژن در اوایــل فصــل، اقدامــات زیــر صــورت گیــرد:

ــودن  ــورت نب ــن و در ص ــتگاه کلش خردک ــط دس ــش توس ــکان کل حتی االم
ــرد  ــر خ ــات ریزت ــه قطع ــک ب ــر دیس ــی نظی ــط ادوات ــتگاهی توس ــن دس چنی
ــر تســریع  ــالوه ب ــاری ع ــد )شــکل 7(. آبی ــاری کنی ــه آبی ــدام ب شــود، ســپس اق
ــان  ــوا در آن زم ــرارت ه ــه ح ــب بودن درج ــورت مناس ــیدگی، در ص ــد پوس رون
می توانــد باعــث جوانه زنــی دانه هــای گنــدم ریخته شــده از کمبایــن شــود. 
گنــدم سبزشــده در مراحــل بعــدی آماده ســازی بســتر کاشــت می توانــد در رونــد 
ــوان  ــن به عن ــد و همچنی ــته باش ــری داش ــش مؤث ــش نق ــر کل ــیدگی بیش ت پوس
یــک کــود ســبز، باعــث بهبــود مــاده آلــی خــاك شــود. قبــل از عملیــات شــخم و 
بــرای تســریع در رونــد پوســیدن بقایــای کلــش، کاربــرد مقــداری کــود نیتــروژن 
بــه میــزان 50 تــا 100 کیلوگــرم اوره بــه همــراه حــدود 100 تــا 150 کیلوگــرم 
ــفندان در  ــرای گوس ــا چ ــا ی ــوزاندن بقای ــود. س ــه می ش ــار توصی ــرد در هکت گوگ
ــاك  ــه خ ــده ب ــی اضافه ش ــای گیاه ــکل 8(. بقای ــود )ش ــه نمی ش ــه توصی مزرع
ــرج خــاك و افزایــش ظرفیــت نگهــداری آب  ــل و ف ــد باعــث افزایــش خل می توان
ــد خواهــد  ــر عملکــرد چغندرقن ــر مثبتــی ب ــه خــود اث در خــاك شــود کــه به نوب
داشــت. بــا اســتمرار ایــن روش و اضافه شــدن حتــی بخشــی از کلــش گنــدم بــه 
خــاك در بلندمــدت، مــواد آلــی موجــود در خــاك افزایــش می یابــد کــه می توانــد 

ــر باشــد. ــداری کشــاورزی در هــر منطقــه مؤث در پای
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شکل 7- خردکردن بقایای گندم و پس از آن آبیاری مزرعه به منظور تسهیل پوسیدگی بقایا

شکل 8- به هیچ عنوان آتش زدن بقایای گیاهی در مزرعه توصیه نمی شود.
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نکات الزم در تهیه بستر کشت
هــدف از تهیــه بســتر کاشــت یــا عملیــات خــاك ورزی، تأمیــن شــرایط مناســب 
بــرای کشــت بــذر، جوانه زنــی، سبزشــدن، اســتقرار مناســب گیــاه و رشــد مطلــوب 
ریشــه اســت. روش و نــوع ادوات مــورد اســتفاده بــرای آماده ســازی زمیــن، بســته 
ــق  ــد در مناط ــاك می توان ــت خ ــم و باف ــت و اقلی ــان کاش ــر زم ــی نظی ــه عوامل ب

مختلــف متفــاوت باشــد. بااین حــال، بــه ایــن نــکات بایــد توجــه شــود:

عملیات آماده سازی در رطوبت مناسب انجام شود.- 1

پیشــین، - 2 زراعــی محصــول  و مدیریــت  بقایــای گیاهــی  باتوجه بــه 
به گونــه ای عمــل شــود کــه ایــن بقایــا بــرای کشــت و رشــد چغندرقنــد مشــکل 

ــد. ــاد نکن ایج

الیه سخت در محدوده نفوذ ریشه وجود نداشته باشد.- 3

آب بتوانــد براحتــی بــه داخــل خــاك نفــوذ کنــد تــا در شــرایط بارندگــی - 4
زیــاد یــا آبیـــاری، شـــرایط غرقابی ایجاد نشــود.

تا حد امکان بستر بذر نرم و یکنواخت باشد.- 5

بعد از آبیاری اول در سطح خاك سله تشکیل نشود.- 6

ســطح خــاك در زمــان کاشــت - بویــژه در شــرایط آبیــاری نشــتی - تــا - 7
حــد امــکان همــوار باشــد.

بــه منظــور کاهــش تــردد ماشــین آالت توصیــه می شــود حتی االمــکان از - 8
ماشــین های مرکــب چنــدکاره بــرای عملیــات تهیــه زمیــن اســتفاده شــود.
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روش های آماده سازی بستر کشت
ــای  ــن روش ه ــه اهــداف آماده ســازی بســتر کاشــت، بی ــت و توجــه ب ــا رعای ب
ــالف  ــد اخت ــی چغندرقن ــی و کیف ــرد کم ــر عملک ــر ب ــر تأثی ــن از نظ ــه زمی تهی
چندانــی وجــود نــدارد. ازایــن رو در مناطــق مختلــف، متناســب بــا شــرایط خــاك و 
ــه یکــی از روش هــای زیــر عملیــات آماده ســازی  آب و اداوات موجــود، می تــوان ب

زمیــن را انجــام داد.

1- شخم با استفاده از گاوآهن برگردان دار

ــا  ــخم ب ــدم، ش ــای گن ــت بقای ــه مدیری ــده در زمین ــات انجام ش ــد از اقدام بع
گاوآهــن برگــردان دار وقتــی انجــام می شــود کــه رطوبــت خــاك در حــد مناســب 
ــت خــاك از ایجــاد کلــوخ جلوگیــری می کنــد  )گاورو( باشــد. مناســب بودن رطوب
ــدن  ــود و از فشرده ش ــور وارد ش ــه تراکت ــری ب ــار کم ت ــه فش ــود ک ــث می ش و باع
الیه هــای زیرســطحی خــاك جلوگیــری می شــود )شــکل 9(. بعــد از شــخم، بایــد 
بــا اســتفاده از ادواتــی نظیــر دیســک )بــه تعــداد دفعــات مــورد نیــاز( کلوخه هــای 

باقیمانــده خــرد شــود )شــکل 10(.

شکل 9- شخم با استفاده از گاوآهن برگردان دار در رطوبت مناسب خاك
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شکل 10- انجام عملیات دیسک بعد از شخم باعث خردشدن کلوخه های خاك می شود.

ــا  ــردن کلوخه ه ــخم و خردک ــن ش ــان بی ــد، زم ــنگین تر باش ــاك س ــه خ هرچ
بایســتی طوالنی تــر شــود؛ وگرنــه عــالوه بــر اینکــه اثــر شــخم به علــت فشــردگی 
ــرد  ــن اســت ُخ ــای حاصــل از شــخم ممک ــت، کلوخ ه ــد رف ــن خواه خــاك از بی
نشــوند. پــس از دیســک، از دســتگاه لولــر بــرای تســطیح تکمیلــی بســتر اســتفاده 
شــود. هرچــه عــرض کار ایــن دســتگاه بیش تــر باشــد، عملیــات تســطیح 
ــاری و  ــهیل آبی ــث تس ــب باع ــطیح مناس ــود. تس ــام می ش ــر انج ــریع تر و بهت س
ــتگاه های  ــر اســت از دس ــکان بهت ــره وری آب می شــود. در صــورت ام ــش به افزای
ــری  ــت بیش ت ــا دق ــطیح را ب ــات تس ــه عملی ــود ک ــتفاده ش ــزری اس ــطیح لی تس
انجــام می دهنــد. شــیب مناســب مزرعــه بــرای کاشــت چغندرقنــد از 0/2 تــا 0/4 
درصــد اســت. پــس از تســطیح زمیــن اقــدام بــه کودپاشــی شــود و در صــورت نیــاز 
ــا  ــه منظــور کنتــرل علف هــای هــرز اســتفاده شــود. ســپس ب از ســموم خــاك ب
یــک مرحلــه دیگــر دیســک ســبک، کــود و ســم بــا خــاك مخلــوط شــود و آنــگاه 
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بــا اســتفاده از دســتگاه فاروئــر مجهــز بــه بدشــیپر )بسترســاز( بایــد جــوی و پشــته 
و بســتر مناســب کشــت ایجــاد شــود. البتــه در برخــی مــوارد دســتگاه بدشــیپر 
ــر و  ــات فاروئ ــه بســتر کاشــت طــی دو عملی ــذا تهی ــر اســت و ل مســتقل از فاروئ
ــن  ــود )شــکل 11(. همچنی ــام می ش ــی انج ــا متوال ــه ام ــیپر به صــورت جداگان ش
ــد؛  ــده باش ــتگاه کارن ــه دس ــده( ب ــم )ضمیمه ش ــیپر منض ــه ش ــت ک ــن اس ممک
ــد و  ــت می کن ــای کش ــداث فاروه ــه اح ــدام ب ــر اق ــه اول فاروئ ــن در مرحل بنابرای
ــته ها  ــطح پش ــکل دادن س ــن ش ــیپر ضم ــه ش ــم ب ــده منض ــد کارن ــه بع در مرحل
ــا ایجــاد بســتر مناســب،  اقــدام بــه کاشــت چغنــدر می کنــد. دســتگاه بدشــیپر ب
ــرای  ــروزه ب ــود. ام ــه می ش ــذور در مزرع ــر ب ــدن بهت ــی و سبزش ــث جوانه زن باع
زراعــت چغندرقنــد آرایش هــای کاشــت نظیــر 60-60، 50-50، 60-40 و 25-50 
ــر  ــل کوتاه ت ــا فواص ــت ب ــش کاش ــود از آرای ــنهاد می ش ــود. پیش ــتفاده می ش اس
ــاه، عــالوه  ــا فواصــل کوت اســتفاده شــود. مهم تریــن مزیــت آرایش هــای کاشــت ب
بــر افزایــش تراکــم بوتــه، تســریع در آبیــاری و در نتیجــه افزایــش بهــره وری آب 
ــاری قطــره ای- ــتفاده از روش آبی ــا اس ــان ب ــک در می ــای ی ــاً در آبیاری ه خصوص

ــواری اســت )شــکل 12(. ن

 

شکل 11- ایجاد جوی و پشته به وسیله دستگاه فاروئر مجهز به شیپر
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شکل 12- آرایش کاشت 50-25 در روش آبیاری تیپ در زراعت چغندرقند

2- شخم با استفاده از گاوآهن قلمی

در ایــن روش بــا اســتفاده از گاوآهــن قلمــی تــا عمــق 25 تــا 30 ســانتی متری 
ــا  ــر دیســک، کلوخه ه ــی نظی ــا ادوات شــخم زده می شــود )شــکل 13( و ســپس ب
ــراه  ــه هم ــر ب ــوان از فاروئ ــل، می ت ــابه روش قب ــد از آن، مش ــود. بع ــرد می ش خ
بسترســاز اســتفاده کــرد. جــدول 1 تقویــم عملیــات آماده ســازی بســتر کاشــت را 

در زراعــت پاییــزه چغندرقنــد نشــان می دهــد.

شکل 13- استفاده از گاوآهن قلمی به منظور آماده سازی بستر کاشت
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ت پاییزه چغندرقند

ت در کش
جدول 1- تقویم عملیات تهیه بستر کاش

زمان*
ت

فعالی

بهره گیری از گاوآهن برگردان دار
بهره گیری از گاوآهن قلمی

ت تا اواخر تیر
اواخر اردیبهش

ش اضافی از مزرعه، 
ت گندم و خارج کردن کاه و کل

برداش
ش باقیمانده، آبیاری

خردکردن کل
ش اضافی از مزرعه، 

ت گندم و خارج کردن کاه و کل
برداش

ش باقیمانده، آبیاری
خردکردن کل

اواسط خرداد تا اواسط مرداد

ش 
اضافه کردن کود اوره و گوگرد و مخلوط کردن کاه و کل

ک
باقیمانده به وسیله دیس

ش 
اضافه کردن کود اوره و گوگرد و مخلوط کردن کاه و کل

ک
باقیمانده به وسیله دیس

شخم با استفاده از گاوآهن برگردان دار + خردکردن کلوخه ها 
ک

با استفاده از ادواتی نظیر دیس
شخم با استفاده از گاوآهن قلمی + خردکردن کلوخه ها با 

ک
استفاده از ادواتی نظیر دیس

اواخر خرداد تا اواخر مرداد
لولر

لولر

اواخر شهریور تا اواسط مهر

ك کاربرد
کودپاشی و در صورت نیاز کاربرد سموم خا

ك کاربرد
کودپاشی و در صورت نیاز کاربرد سموم خا

ک
ک سب

دیس
ک

ک سب
دیس

با استفاده از دستگاه فاروئر مجهز به بدشیپر )بسترساز(
با استفاده از دستگاه فاروئر مجهز به بدشیپر )بسترساز(

اوایل مهر تا اواسط آبان
ت با ردیفکار

کاش
ت با ردیفکار

ب در اوایل و اواخر دوره اعالم شده انجام می شود.کاش
ت های مربوط به ترتی

* در مناطق گرمسیر و در مناطق سردسیر، فعالی
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روش شــخم بــا گاوآهــن قلمــی در مقایســه بــا روش شــخم بــا گاوآهن برگــردان دار 
دارای مزایــای زیر اســت:

معــرض - 1 در  کم تــر  و  می خــورد  به هــم  کم تــر  خــاك  ســاختمان 
می گیــرد. قــرار  فرســایش 

رطوبت بیش تری در اعماق خاك ذخیره می شود.- 2

بستر کاشت مناسب تر و با کلوخ کم تری ایجاد می شود.- 3

ــف - 4 ــدوداً نص ــی ح ــن قلم ــتفاده از گاوآه ــرژی در اس ــرف ان ــدار مص مق
ــت. ــردان دار اس ــن برگ گاوآه


