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سخن مدیرمسئول

به نام یگانه هستی

خداونــد را بــه پــاس توفیقــی کــه نصیــب مــا کــرده اســت شــاکریم که توانســتیم 

ــاء ســطح  ــت ارتق ــد در جه ــد و کارآم ــب علمــی مفی ــی در راه انتشــار مطال قدم

ــارکت  ــدون مش ــریه ب ــار نش ــدام انتش ــم. ت ــم برداری ــه عل ــدان ب ــی عالقه من علم

شــما عزیــزان امکان پذیــر نخواهــد بــود؛ بــدون شــک همدلــی و همراهــی شــما 

عزیــزان موجــب دلگرمــی بیشــتر مــا در ایــن زمینــه خواهــد بــود. امیــد اســت 

کــه فصلنامــه علمــی پروخــاک بتوانــد پاســخگوی ســواالت، نیازهــا و انتظــارات 

علمــی دانشــجویان و مخاطبــان گرامــی باشــد.

ــف  ــراز لط ــریه اب ــن نش ــاپ ای ــه چ ــبت ب ــه نس ــی ک ــی عزیزان ــه از تمام در ادام

ــرم  ــران محت ــی صاحب نظ ــان از تمام ــم و در پای ــال تشــکر را داری داشــته اند کم

ــا  ــوده و ب ــکاری فرم ــریه هم ــن نش ــا ای ــه ب ــم ک ــل می آوری ــه عم ــوت ب دع

پیشــنهادهای ســازنده خــود مــا را در هرچــه بهتــر شــدن کیفیــت نشــریه پروخاک 

ــد. ــاری دهن ی

رویا کریم نیا       

مدیر مسئول نشریه پروخاک       
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خاک و انواع آن

کدام خاک برای کدام گیاه مناسب تر است؟

شناخت انواع خاک بسیار مهم است زیرا گیاه به اصطالح غذای خود را از خاک دریافت می کند.

برای رشد و مقاومت گیاهان چهار شرط الزم است:

1. مقدار مناسب نور خورشید، 

2. آب در دسترس، 

3. مواد مغذی کافی 

4. اکسیژن.

 بدون وجود این چهار مورد، گیاهان مبارزه می کنند و در بعضی موارد می میرند.

از میان این چهار فاکتور؛ خاک روی سه مورد آب، مواد مغذی و اکسیژن تأثیر می گذارد. خاک مکانی است که گیاهان 

در آن زندگی می کنند و جایی است که آنها ریشه می گیرند، فصل ها را می گذرانند و آب و مواد مغذی جذب می کنند.

خاک ها از نظر ترکیب، تراکم و ساختار متفاوت هستند. این تفاوت ها می تواند عواملی مانند زهکشی، تراکم، میزان 

مواد مغذی و موجودات زنده را در خاک تغییر دهد. بنابراین داشتن بهترین خاک برای رشد گیاهان مهم است.

در تعیین اینکه آیا خاکی مناسب برای کشاورزی است یا نه باید با خواص فیزیکی خاک آشنا باشیم.

از جمله مواردی که در تعیین خواص خاک تاثیر گذار است:

تهیه کننده: مریم رحمتی

دانشجوی کارشناسی علوم و مهندسی خاک دانشگاه محقق اردبیلی
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1. قابلیت زهکشی خاک

2. قدرت ذخیره رطوبت

3. سهولت نفوذ ریشه گیاهان در خاک

4. تهویه مناسب خاک

5. نوع بافت خاک )نشان دهنده اندازه نسبی ذرات خاک است(

6. قابلیت نگهداری عناصر غذایی مورد نیازگیاه

7. شوری و اسیدته خاک 

هرکدام از انواع خاک ها دارای ویژگی های مشخصی هستند که مزایا و معایب زیادی دارند. شناسایی انواع خاک 

مناسب کشاورزی میتواند در رشد و سالمت گیاهان و درختان تاثیر گذار باشد.

اجزای تشکیل دهنده خاک

خاک های از پنج جز عمده تشکیل شده اند که این اجزا عبارتند از:

مواد معدنی، مواد آلی، موجودات زنده، هوا و آب

مواد معدنی

با  ذرات جامد  از  این بخش  را مواد معدنی تشکیل می دهد.  در یک خاک معمولی حدود 45 درصد حجم خاک 

اندازه های مختلفی تشکیل یافته که ممکن است از قطعات سنگ درشت تا ذرات رس ریز که تنها با میکروسکوپ 

الکترونی قابل رؤیت است در تغییر باشد. ذرات درشت مواد معدنی به عنوان اسکلت خاک عمل کرده و نقشی در فعل 

و انفعاالت شیمیایی خاک ندارند. در حالیکه ذرات ریز آن نقش بسیار مهمی را در تعیین خواص فیزیکی و شیمیایی 

و تغذیه ای خاک بازی می کنند.

مواد آلی

بخش آلی خاک را به دو جزء عمده می توان تقسیم نمود:

مثال می توان  داد.  را می توان تشخیص  آنها  اولیه  و شکل  داده  کمی  تغییر شکل  که  و حیوانی  گیاهی  بافت های 

تشخیص داد که آیا از برگ، ساقه، ریشه گیاه یا بدن حیوان است.

بافت های گیاهی و حیوانی که روند تجزیه شدن را کامال طی کرده و شکل اولیه آنها قابل تشخیص نبوده، این جزء 

بطور کلی دارای رنگ سیاه یا قهوه ای تیره بوده و به اسم » هوموس « نامیده می شود.

اثرات  دارای  را تشکیل می دهد.  از خاک های معدنی  ناچیزی  نسبتا  وزنی کسر  و  نظر حجمی  از  آنکه  با  هوموس 

به طور کلی میزان هوموس در خاک خوب  فیزیکی و شیمیایی و تغذیه ای خاک می باشد.  بر خواص  چشمگیری 

کشاورزی بین 5 تا 6 درصد است. هرچه میزان هوموس خاک بیشتر باشد رنگ خاک تیره تر است خاک هایی که از 
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لحاظ میزان هوموس غنی هستند رنگی کامال سیاه دارند. برخی از اثرات هوموس بر روی خواص فیزیکی و شیمیایی 

خاک بطور خالصه عبارتند از:

افزایش قابلیت نفوذ هوا و آب در خاک های رسی

افزایش قدرت نگهداری آب در خاک های شنی

افزایش قدرت نگهداری مواد غذایی

تنها منبع طبیعی ازت گیاهان در خاک و یکی از منابع مهم فسفر و گو گرد

منبع غذا و انرژی برای موجودات زنده خاک

موجودات زنده

انجام  خاک  میکروارگانیسم های  و  زنده  موجودات  توسط  می گیرد  صورت  خاک  در  که  تغییراتی  از  زیادی  بخش 

می شود. تجزیه بافت های گیاهی و حیوانی و تبدیل آن به مواد قابل جذب توسط گیاهان، بهبود شرایط فیزیکی و 

شیمیایی خاک، افزایش قابلیت نفوذ آب در خاک های رسی و افزایش حاصلخیزی خاک های شنی بخشی از فواید 

وجود موجودات زنده در خاک هستند.
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هوا

قسمتی از حجم خاک که در بین ذرات جامد )ذرات معدنی و آلی خاک( به صورت حفراتی قرار دارد را اصطالحا » خلل 

و فرج « می نامند. این حفرات توسط هوا و آب اشغال می شود. در حالتی که خاک کامال خشک باشد این خلل و فرج 

توسط هوا پر می شود. برعکس در مواقعی که خاک کامال خیس بوده خلل و فرج تماما و یا نزدیک به تمام با آب 

اشغال می گردد. بتدریج که خاک آب خود را توسط تبخیر، جذب گیاهی و یا نفوذ به اعماق زمین از دست می دهد 

مقدار بیشتری از خلل و فرج خاک با هوا پر می شود.

اندازه خلل و فرج یک خاک یکسان نبوده، برخی بزرگتر و بعضی ریزترند. وقتی که خاک رطوبت خود را از دست 

می دهد ابتدا خلل و فرج بزرگ و سپس خلل و فرج متوسط و ریز از هوا پر می شود. در شرایط مزرعه معموال خلل 

و فرج ریز همیشه پر از آب می باشند، مگر آنکه خاک یک دوره بسیار طوالنی بدون آبیاری یا بارندگی را پشت سر 

گذاشته و کامال خشک شده باشد. در خاک های مناسب کشاورزی میزان منافذ ریز و درشت تقریبا مساوی و برابر 

هم هستند.

هوای خاک دارای تفاوت زیادی با هوای اتمسفر دارد از جمله:

عدم پیوستگی هوای خاک، زیرا هوای خاک در خلل و فرج خاک جا دارد.

رطوبت نسبی هوای خاک بیشتر از هوای اتمسفر است.

مقدار گاز کربنیک هوای خاک بیشتر است.

مقدار اکسیژن هوای خاک کمتر است.

آب

آب خاک در خلل و فرج خاک قرار دارد. آبی که در خلل و فرج درشت واقع شده با انرژی کمی به ذرات خاک چسبیده 

و بنابراین به آسانی توسط گیاه جذب می شود. در حالی که آب واقع در منافذ ریز با انرژی زیادی به ذرات خاک 

چسبیده و سخت تر و دیرتر مورد استفاده گیاه واقع می شود. هنگامی که مقدار رطوبت خاک کم باشد آب خاک به 

صورت قشرها و الیه هایی به ذرات خاک چسبیده اند، هرچه مقدار رطوبت خاک کمتر شود ضخامت قشر آب اطراف 

ذرات کمتر شده و انرژی چسبیدن آن به ذرات بیشتر می شود. مواد غذایی و سایر امالح محلول خاک در آب خاک 

حل می شود بنابراین اغلب به آب خاک اصطالحا محلول خاک گفته می شود.

خاک ها به دو دسته کلی تقسیم می شوند:

1. خاک معدنی

در یک خاک مرغوب حجم این اجزا عبارتند از: مواد معدنی ۴۵ _ ۳۸ درصد، هوا ۳۵ _ ۱۵ درصد، آب ۳۵ _ ۱۵ درصد، 

مواد آلی ۱۲ _ ۵ درصد و بخش ناچیزی موجودات زنده، چنانچه این نسبت به هم بخورد خاک حاصلخیزی خود را از 

دست میدهد. مثال در خاک های رسی به علت تراکم ذرات نسبت آب و هوا به هم می خورد و احتمال خفگی گیاهان 
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حساس به اکسیژن در آن باال می رود. در خاک های شنی هم به این خاطر داشتن منافذ درشت قدرت نگهداری آب 

کمی دارند به همین دلیل نسبت آب و هوا در این نوع خاک ها به هم می خورد و بخش بزرگی از حجم خاک را هوا 

تشکیل می دهد.

درصد حجمی مواد آلی در خاک های معدنی معموال در حدود ۵ درصد یا حتی کمتر است. این بخش شامل بقایای 

موجودات گیاهی و حیوانی و مواد تجزیه شده است.

نسبت ذکر شده مربوط به خاک های سطحی زراعی می باشد. خاک های زراعی خوب مانند خاک سیاه دارای چنین 

نسبتی هستند. در الیه های پایینی خاک این نسبت برقرار نمی باشد زیرا ذرات رس زیادتری در این الیه ها وجود 

دارند. در نتیجه آب بیشتر و هوا کمتر بوده و به طور قطع مواد آلی هم کم خواهد بود.

خاک معدنی که شامل ماسه، شن، رس و سیلت است. و به خاک های اطالق میشود که میزان ماده آلی آن کمتر از 

۲۰ درصد است.

خاک معدنی به چهار دسته خاک شنی، خاک ماسه ای، خاک رسی و خاک سیلتی تقسیم می شود.

خاک سنگین یا رسی:خاکی که بخش اعظمی از ذرات تشکیل دهنده آن ذرات ریز رس باشد را خاک سنگین یا رسی 

می گویند. در خاک سنگین مقدار رس حداقل ۴۰ درصد است. رطوبت قابل استفاده گیاه در این خاک از کلیه خاک های 

دیگر بیشتر بوده و زهکشی آن نیز دشوارتر است. خاک رسی در هنگام خیس شدن بسیار چسبنده است.
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این نوع خاک ها به مدت طوالنی مرطوب باقی مانده و بروز خشکی هوا در عملکرد گیاه چندان موثر نمی باشد. در 

خاک رسی سطح خاک در اثر خشکی و عدم وجود رطوبت درز و ترک ایجاد می شود. که این ترک ها در انتقال هوا و 

آب به درون خاک کمک می کند. حاصل خیزی این نوع خاک به خاطر تبادل کاتیونی در حد مطلوب است. خاک رسی 

متراکم ترین نوع خاک است که رشد ریشه در آن برای گیاهان بسیار سخت است. برای اینکه خاک رسی را جز خاک 

مناسب کشاورزی قرار دهیم باید با دیگر خاک ها و کود حیوانی مخلوط شده تا ریشه گیاه به راحتی در آن رشد کند.

خاک سبک

خاکی است که اکثر ذرات تشکیل دهنده آن ذرات درشتی مانند شن یا ماسه باشد. خاک های سبک خاک های هستند 

که بیش از ۸۰ درصد وزن خاک را شن یا ماسه تشکیل داده و مقدار رس و سیلت آن کمتر از ۲۰ درصد است. به 

همین دلیل به خاک های سبک خاک شنی و ماسه ای نیز می گویند. این نوع خا کها را اگر بخواهیم جز خاک مناسب 

کشاورزی و کشت گیاهان قرار دهیم باید با انواع دیگر خاک مخلوط کنیم. زهکشی این نوع خاک ها به صورت آزادانه 

صورت می گیرد و خاک رطوبت خود را زودتر از خاک های دیگر از دست می دهد. خاک سبک در معرض فرسایش 

بادی بوده و حاصلخیزی آن ها ناچیز است. رطوبت قابل استفاده گیاه در خاک شنی ناچیز بوده و آبیاری بایستی به 

تناوب بیشتری صورت گیرد. آبشویی امالح و کودهای شیمیایی نیز در خاک های شنی قابل توجه است و تلفات و 

ضایعات کود بیشتر از سایر خاک ها است. افزودن مواد آلی به خاک شنی در بهبود ظرفیت نگهداری آب و افزایش 

حاصلخیزی خاک موثر است.

خاک سبک به دو دسته خاک ماسه ای و خاک شنی تقسیم می شوند:

خاک ماسه ای: در خاک ماسه ای ۷۰ درصد از حجم خاک را ماسه تشکیل داده است. ماسه ذراتی ریزی به قطر ۰۶/۰ 

تا ۲ میلیمتر است. این نوع از خاک توانایی کمی در نگه دارای آب دارد در نتیجه برای گیاهانی که به مقدار زیاد به 

رطوبت احتیاج دارند مناسب نیست. خاک های ماسه ای یکی از فقیرترین خاک های کشاورزی است.
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خاک شنی: همانطور که از نام آن نیز مشخص است بخش اعظمی از خاک را شن )حدود ۸۰ درصد( تشکیل داده 

است. شن به ذرات بزرگتر از ۲ میلیمتر اطالق می شود. به دلیل زهکشی مناسب از این نوع خاک بیشتر در کشت 

گیاهان گوشتی نظیر کاکتوس ها استفاده می شود.

خاک سیلتی: سیلت ذرات ریزی به قطر ۰۵/۰ تا ۰۰۲/۰ میلی متر است. خاک سیلتی نوعی از خاک است که بخش 

اعظمی از آن را سیلت تشکیل بدهد. خاک سیلتی در مقایسه با خاک شنی و ماسه ای دارای ذرات کوچکتری هستند. 

دیگر خاک  نوع  با سه  مقایسه  در  می دارد. خاک سیلتی  نگه  را  آب  و شنی  ماسه ای  از خاک  بهتر  نوع خاک  این 

حاصلخیزتر است. معموالاز این نوع خاک برای بهبود شرایط فیزیکی خاك های دیگر استفاده می شود.

2. خاک آلی

به خاک های گفته می شود که حداقل دارای ۲۰ درصد ماده آلی هستند. قسمت عمده مواد تشکیل دهنده خاک ها، 

مواد معدنی هستند. در مناطق باتالقی به علت انباشته شدن مواد آلی ممکن است نسبت مواد آلی به ۸۰٪ برسد 

که به این خاک ها، خاک های آلی می گویند. از این خاک ها به عنوان منبع برای افزایش مواد آلی خاک های معدنی 

ماس،  پیت  به  می توان  آلی  خاک  انواع  از  می شود.  نامیده   )Peat )پیت  تورب  عنوان  تحت  و  می کنند  استفاده 

کوکوپیت، خاک برگ اشاره کرد. خاک های آلی به خاطر داشتن مواد آلی فراوان جز خاک های مناسب کشاورزی و 

کشت گیاهان است.

پیت ماس: پیت ماس از پوسیده شدن و تجزیه خزه اسفاگنوم در شرایط بدون اکسیژن و در طی چندین هزار سال 

به دست می آید. پیت ماس بیشتر در باتالق های جنگل های پر بارش یافت می شود. پیت ماس ماده ارگانیک برای 

جوانه زنی گیاهان است که عالوه بر داشتن ماده آلی فراوان دارای مصرفی دو گانه است. یک اینکه می توان با افزودن 
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آن به خاک های شنی با افزایش خاصیت چسبندگی و در نتیجه افزایش قدرت نگه داری آب در این نوع خاک ها 

شود، دیگر اینکه اگر پیت ماس را با خاک سنگین مخلوط کنیم باعث سست شدن و افزایش تخلخل این نوع خاک ها 

می گردد. که خود این مسئله به رشد بهتر ریشه کمک می کند. پیت ماس خاکی مناسب برای کشت گیاهان است.

کوکوپیت: کوکوپیت به پوست میوه نارگیل اطالق می شود. از کوکوپیت معمواًل برای سبک کردن خاک های سنگین 

استفاده می کنند. جذب باالی آب دارد همچنین بستر کشت بسیار مناسبی برای قلمه ها و جوانه زنی و کشت بذر 

است.

از پوسیده شدن و تجزیه بقایای گیاهان مانند برگ، ساقه، میوه، کاه و کلش بدست  خاک برگ: خاکی است که 

می آید. کیفیت و مرغوبیت خاک برگ بستگی به مواد اولیه ای دارد که خاک برگ از آن بدست می اید. از این نوع 

خاک معموال در کشت گیاهان آپارتمانی استفاده می شود.

شش گروه اصلی خاک وجود دارد:

رس، ماسه، سیلت، خاک با مواده آلی)خزه( تجزیه شده، گچی و لومی.

• خاک رسی

از خشک شدن سخت می شود. زهکشی درخاک  بعد  دارد و مرطوب چسبناک است و  گلوله ای  خاک رس حالت 

رس ضعیف است. در بهار به آرامی گرم می شود و کشت آن سنگین است. اگر زهکشی خاک افزایش یابد، گیاهان 

به خوبی رشد می کنند، زیرا خاک رس می تواند غنی از مواد مغذی باشد. درختان میوه، درختان زینتی و بوته ها در 

خاک های رسی رشد می کنند.
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• خاک شنی

ذرات شن و ماسه بزرگ هستند و فضای زیادی بین هر دانه وجود دارد. آب و مواد مغذی به راحتی جریان می یابند 

اما در آنها نگهداری نمی شود. خاک شنی به خوبی به هم متصل نمی شود. به یک ساحل یا کویر فکر کنید، تعداد کمی 

گیاه در آنجا رشد می کنند و خاک مستعد فرسایش است. به دلیل این صفات، شن برای نفوذ اکسیژن مفید است.

خاک شنی در بهار سریع گرم می شود و تمایل به نگهداری مواد مغذی کمتری دارد زیرا این مواد غالبًا شسته می شوند.

خاک شنی به مکمل های آلی و یا سایر ترکیبات کود آلی نیاز دارد. همچنین استفاده از مالچ  به حفظ رطوبت کمک 

می کند.

سبزیجات  ختمی،  گل  گیاه  رز،  گل های  درختی،  مینای  گل  الله ها،  مانند  پیازهایی  و  بوته ها  برای  شنی  خاک های 

ریشه ای مانند هویج، جعفری و سیب زمینی مناسب هستند.

• خاک سیلتی

نگه  را در خود  نرم و صابونی است، رطوبت  از ماسه هستند. خاک سیلتی  و کوچکتر  از رس  بزرگتر  ذرات سیلت 

می دارد، معمواًل از نظر مواد مغذی بسیار غنی است. مانند خاک رسی رطوبت را حفظ می کند و اکسیژن زیادی را عبور 

نمی دهد. ذخایر سیلت می تواند بسیار حاصلخیز باشد و بستر بسیاری از گیاهان مانند تاالب های اطراف رودخانه 

می سی سی پی یا کشاورزی نزدیکی رودخانه نیل است.

به راحتی قابل کشت است و در صورت مدیریت زهکشی، خاک بسیار مناسبی است. مخلوط کردن آن با مواد آلی 

کمپوست شده معمواًل برای بهبود زهکشی و ساختار آن ضمن افزودن مواد مغذی الزم است.

مناسب برای درختچه ها، گیاهان باالرونده، علف ها، گیاهان چند ساله و درختان دوستدار رطوبت مانند بید می باشد. 

بیشتر محصوالت گیاهی و میوه ای که در خاک های گل آلود با زهکشی کافی رشد می کنند.

• خاک با مواده آلی)خزه( تجزیه شده یا همان پیت ماس

این خاک را توده متراکم قهوه  ای تا سیاه  رنگ خزه  ها و گیاهانی که بطور ناقص تجزیه شده اند تشکیل می دهند. به 

عبارتی این خاک متشکل است از نوعی خزه که در مرحله ای از چرخه عمر خود به خاک تبدیل شده است.  بنابراین 

اسفنجی است. خاک در طول بهار گرم می شود و می تواند مقدار زیادی آب را که معمواًل به زهکشی نیاز دارد، در خود 

نگه دارد. حتی برای خاک هایی که محتوای خزه آنها زیاد است ممکن است الزم باشد کانال های زهکشی حفر شود.

برای درختچه هایی فندق، کاملیا،. محصوالت گیاهی مانند حبوبات مناسب است و گیاهان ریشه ای و  این خاک 

صیفی جات در این خاک ها خوب رشد می کنند.

• خاک گچی

خاک گچی در مقایسه با خاک های دیگر دانه ای بزرگتری دارد و به طور کلی سنگی است. زهکشی آن آسان است. 
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خاک ماهیت قلیایی دارد که گاهی منجر به توقف رشد و برگ های مایل به زرد در گیاهان می شود. این مسئله با 

استفاده از کودهای مناسب و متعادل سازی pH قابل حل است.

این خاک برای درختان، پیازها و بوته ها مانند یاس بنفش، نیلوفر و ... مناسب است، همچنین سبزیجاتی مانند 

اسفناج، چغندر، ذرت شیرین و کلم در خاک های گچی به خوبی عمل می کنند.

• خاک لومی

یک  این  است.  مرطوب  کمی  و  ریز  بافتی  دارای  یکدست،  نسبتا  الی  و  گل  ماسه،  و  از شن  ترکیبی  لومی،  خاک 

ویژگی های ایده آل برای باغبانی، چمنزارها و درختچه ها است.

اند و می تواند  بامبو، گیاهان چند ساله، درختچه ها و بیشتر سبزیجات مناسب  باالرونده،  برای گیاهان  این خاک 

بیشترین تولید را در بین انواع خاک داشته باشند.

"بهترین خاک برای رشد مطلوب بیشتر گیاهان، یک لوم شنی غنی است."

کدام خاک مناسب تر است؟

خاک لومی دارای ساختار عالی، زهکشی مناسب است، رطوبت را حفظ می کند، سرشار از مواد مغذی است، به راحتی 

کشت می شود و در بهار سریع گرم می شود، اما در تابستان به سرعت خشک نمی شود. خاک های لومی به طور مرتب 

نیاز به پر کردن مواد آلی دارند زیرا ذاتا اسیدی هستند.

با این حال، خاک لومی نیاز به مدیریت دقیق دارد تا از تخلیه و خشک شدن آن جلوگیری کند. استفاده از مالچ و 

افزودن کمپوست و مواد مغذی آلی برای حفظ شادابی خاک ضروری است.

• آزمایشاتی ساده برای تعیین نوع خاک

1. فشار دادن

مشتی از خاک را بگیرید و به آرامی در مشت خود فشرده کنید.

اگر خاک چسبناک و نرم باشد و هنگام رها شدن سالم باقی بماند خاک، خاک رس خواهد بود.

اگر خاک حالت اسفنجی باشد، خاک خزه ای یا همان پیت ماس است.

اگر خاک ماسه ای باشد احساس ریزش و خرد شدن می کنید.

خاک های لومی و لجنی بافت صافی دارند و برای مدت کوتاهی شکل خود را حفظ می کنند.

2. آب

آب را روی خاک بریزید. اگر سریع تخلیه شود، احتمااًل خاک شنی یا ماسه ای است، در خاک های رسی مدت زمان 

بیشتری طول می کشد تا در آن فرو رود.
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3. آزمون حاللیت

یک مشت خاک را در یک ظرف شفاف بریزید سپس آب اضافه کنید، خوب تکان دهید و سپس بگذارید چند ساعت 

بماند.

خاک های رسی آب تیره با الیه ای از ذرات در پایین باقی می گذارند.

در خاک های شنی آب کاماًل شفاف می ماند و بیشتر ذرات در ته ظرف می مانند.

در خاک های با مواد آلی )پیت ماس( ذرات زیادی روی سطح شناور می شوند. آب کمی تیره خواهد بود و یک الیه 

نازک در پایین آن قرار دارد.

خاک هایی گچی، الیه ای از ذرات سفید ماسه مانند در کف ظرف باقی می گذارند و آب رنگ خاکستری کم رنگ خواهد 

بود.

اگر آب شفاف باشد با ذرات الیه ای در ته ظرف با بهترین ذرات در قسمت باال  این خاک احتمااًل یک خاک لومی است.

• کدام خاک کدام گیاه؟

انواع مختلف گیاهان، نیازهای متفاوتی نسبت به خاک خود دارند.

درختان و درختچه ها برای تقویت رشد ریشه و جلوگیری از زردی برگ به خاک غنی شده با فسفر و آهن نیاز دارند. 

خاکی که غذای گیاهی با زهکشی راحت را فراهم کند به ایجاد ریشه های قوی کمک می کند.

چمنها به خاک هایی که مواد کمپوست شده، کود و مواد افزودنی ترکیب شده اند، نیاز دارند.

گلها به خاكهای حاوی مواد آلی مانند خزه ها نیاز دارند تا زهكشی مناسبی داشته باشند. افزودن کمپوست به خاک 

و گسترش  رشد  فضای  گل  ریشه های  به  تر،  کند. خاک های سبک  را جبران  در خاک  موجود  کمبودهای  می تواند 

می دهد.

خاک خوب

خاک خوب سرشار از سه ماده مغذی اصلی نیتروژن، فسفر و پتاسیم است. خاک پس از برداشت محصول و قبل از 

کاشت مجدد نیاز به بازیابی دارد. اضافه کردن کود، مالچ، خاکورزی، مواد آلی مانند کمپوست از روش های بازیابی 

خاک است.

 • روش های افزایش کیفیت خاک جهت کشت گیاهان

کیفیت خاک توسط چند فاکتور تعیین می شود که تمامی آن ها بر حاصل خیزی خاک اثر می گذارد. خاک خوب بدون 

نیاز به مواد مغذی و یا کودهای مصنوعی، رشد محصوالت زراعی را ارتقا می دهد. 

 نشانه های عدم سالمتی خاک و کیفیت پایین آن:

 زهکشی ضعیف خاک
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 ازدیاد و یا ناکافی بودن مواد مغذی

 عمق نامناسب خاک

 عدم وجود میکروارگانیسم های مثبت و موجودات مفید مانند باکتری های خاص کرم های خاکی و زنبورها

 جمعیت زیاد حشرات درنده

 پژمردگی گیاهان و سموم زراعی

 غلظت باالی سموم و مواد شیمیایی

 ازدیاد علوفه هرز

 ضخامت خاک

 آسیب پذیری خاک در برابر فرسایش و تخریب در شرایط نامساعد جوی

چه عواملی باعث نامرغوب بودن خاک می شود؟

دالیل زیادی برای کاهش کیفیت خاک با گذشت زمان وجود دارد اما بهتر است کیفیت خاک را با بافت آن متمایز 

کنیم. بافت خاک را می توان کنترل کرد و با توجه به وجود ماسه، خاک رس، لوم و سنگریزه داشتن آن بررسی می شود.

خاک شنی مواد مغذی را به خوبی حفظ نخواهد کرد و بنابراین باید مواد آلی به آن رساند. خاک های سیلتی و لومی 

برای رشد بسیار مناسب هستند و نیاز به رسیدگی کمتری دارند. خاک رس بسیار مشکل زاست، این خاک می تواند 

باعث کاهش هوادهی و فاقد ساختار مناسب برای گیاه شود که بهترین راه حل اضافه کردن مقدار زیادی مواد آلی 

در فصل پاییز در هر سال به آن است.خاک گچی نیز برای کشت بدترین نوع خاک است زیرا از نظر PH بسیار قلیایی 

است و باعث کمبود مواد معدنی می شود؛ بهترین راه برای اصالح آن افزودن مواد آلی حجیم شده برای بهبود مواد 

مغذی و احتباس آب می باشد.

خاک نامرغوب ممکن است ناشی از لقاح نامناسب، کاشت محصوالت کمیاب و همچنین کمبود آب و باران زیاد 

باشد. خشکسالی و تجزیه مواد مغذی ضروری از جمله نیتروژن، فسفر، بور و پتاسیم باعث می شود که ریشه در خاک 

دچار مشکل شود. سیل و بارش باران نیز مواد مغذی را از خاک خارج می کند و درنتیجه الیه باالیی خاک فاقد مواد 

مغذی خواهند شد.

اگر خاکی که برای کاشت گیاه انتخاب نموده اید نامرغوب است راه حل مناسب برای بهتر کردن شرایط و کشت در 

آن،حفر گودالی بزرگتر از ریشه و خاکی که دور آن را پوشانده است، می باشد.

چگونه کیفیت خاک را برای رشد محصول ارتقا دهیم؟

• خاک با کیفیت برای رشد محصول ضروری است و باید به تمیزی و هرس علف های هرز اطراف آن نیز دقت شود.

این عمل، خاک، مواد مغذی و آب و هوای مورد نیاز برای رشد گیاه را فراهم می کند، بنابراین زمان گذاشتن برای 

بهبود آن بی نتیجه نخواهد بود.
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• دانستن سطح  PHخاک

بیشتر گیاهان خاکی خنثی و برخی از آن ها خاک اسیدی و یا قلیایی را ترجیح می دهند .

اضافه کردن آهک باعث قلیایی شدن و آلومینیوم سولفور و سولفات باعث اسیدی شدن خاک می شود.

• خاک به عنوان یک موجود زنده به تغذیه و آب رسانی نیاز دارد

سه ماده مغذی برای رشد سالم گیاهان ازت، فسفر و پتاسیم می باشد. کود اسب سرشار از مواد ارگانیک حاصل خیز 

برای خاک است اما با این وجود باید مواد مغذی کمیاب خاک از قبیل آهن، بور، مس، منگنز، مولیبدن و روی نیز به 

آن اضافه کرد.

• موجودات زنده نیز برای داشتن یک خاک سالم ضروری هستند

میکوریز نوعی قارچ است که به جذب آب و مواد مغذی کمک می کند .کرم های خاکی نیز بهترین دوستان یک باغبان 

هستند که از مواد آلی تغذیه و سپس در خاک پراکنده می شوند و به سرعت بخشیدن فرآیند کمپوست کمک خواهند 

کرد.همچنین حفظ کردن خزنده های چندش آور نیز خالی از لطف نیست زیرا باعث در معرض خطر قرار دادن آفات 

می شوند.

با تمامی این روش ها راهکارهای دیگری نیز برای اطمینان از پیشرفت گیاه در خاک وجود دارد مانند: 

اصالح خاک با کمپوست، کاشت مناسب ریشه گیاه و انتخاب گیاه متناسب با خاک.
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آماده سازی زمین کشاورزی

برای آماده سازی زمین کشاورزی باید مراحل مختلفی را انجام داد از جمله مراحل الزم و ضروری برای کاشت محصول 

تهیه بستر کشت، سله کشی، تسطیح شیب زمین، شخم زدن، دیسک زدن و …. است

تهیه بستر کشت:

اولین مرحله آماده سازی زمین کشاورزی تهیه بستر کشت است. به کلیۀ عملیاتی که بر روی خاک انجام شده تا بستر 

خاک آماده کشت شود، عملیات تهیۀ بستر کشت می گویند. این عملیات به دو مرحلۀ تهیۀ بستر کاشت اولیه و ثانویه 

تقسیم می شود و به طور کلی هدف از انجام این عملیات موارد ذیل می باشد:

۱– فراهم سازی محیط مناسب برای رشد ریشه

۲– کنترل علف های هرز

۳– کاهش فرسایش خاک

۴– تنظیم رطوبت خاک )کاهش رطوبت در شرایط نبود زه کش مناسب و حفظ رطوبت خاک در شرایط خشکی(

تعداد عملیات انجام شده برای تهیۀ بستر کاشت، متغیر و در واقع تابع شرایط منطقه و نوع محصوالت است 

عملیات تهیۀ بستر کاشت:

۱– دیسک زدن و خردکردن بقایای گیاه قبلی در زمین

۲– شخم زدن و خرد کردن خاک

تهیهکننده:رویاکریمنیا

دانشجوی کارشناسی علوم و مهندسی خاک دانشگاه محقق اردبیلی
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۳– پشته سازی و شکل دهی خاک

۴– دیسک زدن یا کولتیواتور زنی

۵– استفاده از هرس دندانه ای

۶– استفاده از هرس های بشقابی یا دندانه ای پس از عملیات کاشت

۷– وجین و سله شکنی

عملیات تهیۀ بستر معمواًل در دو مرحلۀ اولیه و ثانویه انجام می شود.

 تهیۀ اولیۀ بستر کاشت:

در تهیۀ اولیۀ بستر کشت، خاک بریده و خرد می شود و ممکن است همراه با برگرداندن خاک، بقایای گیاهی نیز دفن 

شوند، با الیۀ خاک شخم خورده مخلوط شده و یا اصواًل دست نخورده باقی بمانند. تهیۀ اولیۀ بستر کشت عمیق تر 

است و با شدت بیشتری انجام می شود و معمواًل در سطح خاک ناصافی به جا می گذارد.

تهیه ثانویه بستر کشت:

در این مرحله که بعد از مرحلۀ اولیه صورت می گیرد خاک تا عمق کمتری تحت تأثیر قرار می گیرد و الیۀ سخت سطح 

خاک خرد و نرم و تا حدی فشرده و مسطح می شود. همچنین این مرحله، منافذ بزرگ زمین را می بندد، علف های 

هرز را از بین می برد و با تخریب لوله های موئین باعث حفظ رطوبت در خاک می گردد.

ادوات تهیۀ بستر کاشت:

تهیۀ ثانویۀ بستر کاشتتهیۀ اولیۀ بستر کاشت

هرس های بشقابی، فنری، دندانه ای و چرخانگاوآهن های برگردان دار، قلمی و بشقابی

کولتیواتورهانهرکن و پشته سازها

وجین کن هازیرشکن ها

غلتک هادیسک های سنگین

مالهخاک ورزهای دّوار )روتو تیلر و سیکلو تیلر(

سله کشی:

یکی دیگر از مراحل آماده سازی زمین کشاورزی سله کشی است. به طور معمول، پس از بارندگی یا پس از آبیاری 

از نظر مواد آلی، در سطح خاک الیه سختی ایجاد می شود که به آن » سله «  بویژه در خاک های سنگین و فقیر 

می گویند. علت تشکیل سله، متالشی شدن ساختمان خاک سطحی در اثر برخورد قطرات باران و یا بازشدن آن ها در 

آب است. در نتیجه این عمل، ذرات رس آزاده شده، در آب به حالت معلق در می آید و پس از نفوذ یا تبخیر آب الیه 

ی نفوذناپذیر سله را به وجود می آورد. این الیه، با از دست دادن رطوبت بتدریج سخت تر می شود و پس از خشک 
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شدن کامل، شکاف ها و ترک هایی در آن ایجاد می گردد. به خرد و نرم کردن الیه ی سخت سطح خاک » سله شکنی 

« گفته می شود.

عوامل مؤثر در ایجاد سله:

• مقدار و نوع رس

• کم بودن موادآلی

• باالبودن مقدار سدیم خاک

• روش آبیاری و هر عاملی که ثبات و پایداری خاکدانه ها را کاهش دهد

• در ایجاد سله ضخامت و سختی آن مؤثر است به طور کّلی هرچه خاکدانه با ثبات تر )محکم تر و مقاو متر( باشد 

دیرتر در آب متالشی شده و امکان تشکیل سله کاهش می یابد.

عوارض و معایب سله:

ممانعت از خروج جوانه ها و سبز شدن بذر

• ممانعت از ورود هوا به داخل خاک و کاهش تهویه خاک

• قطع ریشه گیاهان در اثر ترک های ایجاد شده

• افزایش تلفات آب از طریق تبخیر از شکافها و ترک ها

• کاهش نفوذپذیری خاک )افزایش تلفات آب از طریق جریان سطحی(



شماره دوم، سال اول، زمستان 1399

24

2

پیامدهایفوقدرنهایت،باعثنامطلوبشدنشرایطرشدونموگیاهشده،مقدارمحصولراشدیداکاهشمیدهد.

روش های پیشگیری از ایجاد سله و بروز اثرات آن:

1.مرطوبنگهداشتنخاک:وجودرطوبت،مقاومتفیزیکیخاکرادرمقابلخروججوانهازبینمیبرد

2.افزایشموادآلیخاک:موادآلیمقاومتوپایداریخاکدانههاراافزایشداده،خطرمتالشیشدنخاکدانههارا

درآبکاهشمیدهد.

ازتبخیرآبوایجادسلهمیشود. ازسختماندهسطحخاک:بقایایگیاهیدرسطحخاکمانع 3.جلوگیری

پاشیدنالیهنازکماسه،خاکستر،خاکارهوحتیخراشدهیسطحیخاکایجادالیهعایقوجلوگیریکنندهسله

شدیدمیباشد.

فوائد سله شکنی:

باانجامسلهشکنی،روندآمادهسازیزمینکشاورزیتسریعشدهونفوذپذیریخاکنسبتبهآبوهوابهبود

یافته،بامساعدشدنشرایطرشدونموگیاهمقدارمحصولافزایشمییابد.ازاینرو،باتوجهبهنوعگیاهوخاک،

همزمانباسبزشدنبذرودرطولدورهیرشدگیاه،انجامعملیاتسلهشکنیبهدفعاتتوصیهمیشود.

درزراعتهایکوچکبخصوصدرکشتسبزیجاتوگلهاعملیاتسلهشکنیوبااستفادهازوسایلیمانندکج

بیل،فوکا،شفره،بیلچهوچنگکانجاممیشود.درزراعتهایوسیع،بخصوصدرکشتهایردیفی)مثلچغندرو

ذرت(سلهشکنیبااستفادهازانواعکولتیوارویاباچنگکهایگردان،دربینردیفهایمحصولصورتمیپذیرد.

درکشتهایدرهممثلگندموجو،یونجه،شبدر،امکانسلهشکنیباوسایلمکانیکیوجودنداردوصرفًاباکاهش

دورآبیاریازایجادسلهجلوگیریمیشود.

شخم زدن:

شخم،زیروروکردنخاکاستکهدرنتیجۀاینعمل،خاکنسبتبهآبوهوانفوذپذیرشدهوفعالیتمیکرو

ارگانیسمهایهوازیافزایشمییابد.تهیۀزمیندربسیاریازمواردباشخمآغازمیشودکهخودمهمترینمرحله

درآمادهسازیزمینکشاورزیمحسوبمیشود.چنانچهشخمزدنباتوجهبهرطوبتوعمقخاکوبهطورکلی

بارعایتاصولآنانجامنشود،نهتنهانتایجمفیدیدربرنخواهدداشتبلکهغالبًامیتواندبهخرابیبستربذرو

گاهیخسارتهایجبرانناپذیریمنجرگردد.

شخمزمینبایدبهگونهایانجامپذیردکه:1-قطعاتشخمنخوردهباقینمانده؛2-تسطیحزمینبهمنخورده؛3-

تراکمخاکبهحداقلرسیده؛۴-حداکثرصرفهجوییدروقتبهعملآید.بهترینزمانشخمزدنبالفاصلهبعداز

برداشتمحصولاست،زیراخاکهنوزرطوبتداردوراحتترشخممیخورد.

ادواتخاکورزیاولیه)گاوآهن(ازلحاظنیرویکشنده،بهدونوعدامیوتراکتوریتقسیممیگرددوهردو

میتوانندیکطرفهویادوطرفهباشند.شخمزدن،برحسبشکلزمینوتوپوگرافیونوعگاوآهن،میتواندبه

اشکالگوناگونیانجامشود.معمولیترینالگویشخم»سرزمینی«است.دراینروش،ابتداخطیرادرابتداو
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انتهای زمین می کشند تا ناحیۀ محصور در میان این دو خط را شخم بزنند. این خط با شخم زدن با نوک خیشها انجام 

می گیرد. پهنای قطعۀ زمین در هر دو انتها باید آنقدر باشد که تراکتور روی آن به راحتی دور بزند. این الگو را خود به 

دو روش وسط به کنار یا کنار به وسط می توان اجرا نمود.

تسطیح شیب زمین:

تسطیح شیب زمین در روند آماده سازی زمین کشاورزی نقش مهمی دارد. اگر زمین، شیبی حداکثر تا ۵ درصد داشته 

باشد کشت درختان میوه بدون انجام عملیات مقدماتی، قابل انجام است ولی در شیب های باالی ۵ درصد، کشت 

درختان معمواًل روی خطوط تراز یا کنتور و بعضًا بر روی تراس انجام می شیب زمین برحسب جهت آن می تواند بر 

دما اثر مثبت و یا منفی داشته باشد. شیب های رو به جنوب حداکثر مقدار نور خورشید را دریافت می کنند.این گونه 

اراضی، در بهار زودتر گرم شده و در تابستان گرم تر و خشک تر می شوند و در پاییز دیرتر سرد می شوند. بنابراین در 

مناطق سردسیر خطر سرمازدگی زمستانۀ این اراضی کمتر ولی از نظر سرمازدگی بهاره بیشتر است و در کل فصل، رشد 

طوالنی تری در اختیار گیاه قرار می گیرد.

شیب های رو به شمال درست برعکس شیب های رو به جنوب عمل می کنند در مناطق گرم تر مانند استهبان و نیریز 

فارس برای کشت درختان خزان دار می تواند مفید تر باشد. شیب های رو به شرق و غرب حد واسط دو نوع دیگر 

هستند. پس در نقاطی که احتمال بروز سرمای دیررس بهاره وجود دارد باید کوشش نمود تا جایی که امکان دارد 

باغ های میوه در زمین های شیب دار احداث گردند که دلیل این امر سنگین تر بودن هوای سرد نسبت به هوای گرم 

است که بر روی سطوح شیب دار می لغزد و در نقاط گود و کف ها جمع می گردد و به گیاهان موجود در آنجا آسیب 

می رساند.
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در مناطقی که شرایط آب و هوایی برای یک محصول خاص وجود دارد، کمبود اراضی کشاورزی مسطح بروز می نماید 

که در این حالت استفاده از تپه ماهورها و اراضی شیبدار دامنه، تنها راه حل افزایش میزان تولید می باشد. به عنوان 

بارزترین مثال استفاده از اراضی شیبدار دامنه های کوه های اطراف سد سپیدرود شهرستان لوشان و رودبار برای کاشت 

زیتون را می توان نام برد، لذا استفاده از اراضی شیبدار تا زمانیکه زمین مسطح در یک منطقه با شرایط آب و هوایی 

مشخص وجود دارد توجیه اقتصادی ندارد، زیرا کشت و کار در سطح شیبدار هزینه های بیشتری نیاز دارد.

شود. شیب ۵ درصد یعنی در ۱۰۰ متر طول ۵ متر اختالف ارتفاع وجود دارد.

تسطیح زمین باغ:

برای آماده کردن زمین برای احداث باغ الزم است قبل از اجرای هر نوع عملیات دیگر در روی زمین، آن را تسطیح و 

ترازبندی نمود. زیرا درختان میوه به دلیل اینکه مدت زیادی در یک محل باقی می مانند، بنابراین باید کلیۀ عملیات 

مربوط به تهیه و آماده کردن زمین به خوبی انجام گیرد. در زمین هایی با شیب تند، محل مورد نظر برای احداث باغ 

باید به قطعاتی درآید که هر قطعۀ آن بایستی مسطح باشد. در زمین هایی که شیب کمی دارند نیز در ابتدا باید به 

تسطیح و از بین بردن ناهمواری های جزیی زمین اقدام کرد تا در اثر آبیاری و یا بارندگی، خاک زمین شسته نشود.

تسطیح عبارت است از صاف و هموار کردن زمین به منظور بهتر شدن وضع آبیاری و سایر عملیات کاشت و داشت 

اگر زمین مورد نظر مسطح و هموار نباشد، آب نمی تواند به طور یکنواخت و مرتب به تمام درختان برسد و خاک 

درختانی که در قسمت های بلندی زمین کاشته می شوند، شسته شده و ریشۀ این درختان در مجاورت هوا قرار گرفته 

و خشک می شوند.

برعکس درختانی که در قسمت گود زمین کاشته شده اند به علت انباشته شدن خاک های قسمت های بلند در پای 

آنها، به اصطالح خفه شده و در نتیجه از بین می روند. بنابراین تسطیح زمین یکی از کارهای ضروری برای کاشت 

درختان است. در دامنۀ تپه ها نیز برای کاشت گیاهان باغی و درختان میوه، در ابتدا تپه ها را به صورت تپه پلکانی 

تراز و هموار نموده و سپس عملیات کاشت را شروع می نماییم. عملیات تسطیح و تراز بندی زمین ها به طور کلی 

توسط بولدوزر و لودر و گریدر انجام می گیرد.

شخم عمیق:

یکی دیگر از کارهای که در آماده سازی زمین کشاورزی برای کاشت محصول الزم است که انجام شود شخم زدن 

عمیق خاک است. پس از انجام عمل کودپاشی، به وسیلۀ تجهیزات و ادوات شخم زنی، شخم عمیقی در حدود ۳۰ 

تا ۴۰ سانتی متر در خاک می زنیم که اواًل کود به طور کامل با خاک مخلوط شود و ثانیًا خاک زمین مورد کاشت نرم 

شده تا عملیات بعدی به طور آسان تری انجام گیرد. عمل شخم زدن زمین هم زمان با کود پاشی در بهار یا پاییز 

انجام می گیرد.

دیسک زدن:

بر اثر شخم زدن عمیق در زمین مقداری کلوخ بزرگ به وجود می آید که در موقع کاشت و پیاده کردن نقشه و غیره 

به عمل دیسک  احتیاج  کلوخها  این  کردن  و خرد  زمین کشاورزی  آماده سازی  برای  به وجود می آورند.  اشکاالتی 
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به وجود  گاوآهن  بین خیش های  که  تا شیارهایی  زده می شود  برجهت شخم  اصواًل دیسک عمود  زدن می باشد. 

آمده،هموارشودودرعین حال کلوخ ها نیز خرد شوند.  

ماله کشی:

 پس از دیسک زدن، زمین را ماله می کشند. ماله ممکن است چوبی یا آهنی باشد. اکثرًا ماله و هرس با هم زده 

می شوند، بدین ترتیب که اول هرس یا دندانه را به تراکتور یا هر وسیلۀ دیگری که با آن کار می کنند، می بندند و در 

پشت آن ماله را به تراکتور وصل می نمایند. کار ماله کشی جمع آوری ریشه علف های هرز و نیز قلوه سنگ های موجود 

در سطح زمین می باشد و ماله نیز شیارهای کوچک حاصله از عملیات قبل را هموار و مسطح می نماید. عدم انجام 

ماله کشی باعث مشکالتی در کاشت و پیاده کردن نقشه و غیره می شود.

گونیا کردن زمین:

برای اینکه عملیات کشاورزی در باغ به صورت مکانیزه و با استفاده از ماشین آالت انجام شود، باید درختان بر روی 

ردیف و با فواصل مناسب کشت شوند، در نتیجه این عمل، ضمن کاهش هزینه ها می توان افزایش تولید را نیز انتظار 

داشت. برای اینکه درختان روی ردیف های مشخص و به فواصل منظم از همدیگر کشت شوند، اقدام به

گونیا کردن می نماییم. 

در آماده سازی زمین کشاورزی و عملیات گونیا کردن باید به این نکات توجه داشت:

۱– فواصل کشت به گونه ای باشد که درختان در حداکثر رشد خود روی هم سایه نیندازند.
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۲– حریم باغ را رعایت نموده و اولین نقطۀ کشت طوری انتخاب شود که درختان به باغ مجاور وارد نشوند.

۳– زاویۀ تابش خورشید در فاصلۀ بین ردیف ها طوری باشد که نور به همه قسمت های درختان بتابد.

۴– جهت سهولت کار می توان از دستگاه های نقشه برداری استفاده نمود.

برای گونیا کردن خطوط کاشت مطابق با شکل از یک گوشۀ زمین شروع می کنیم به عنوان مثال از ضلع شمال غربی 

اگر ابعاد کاشت درخت ما مثاال ۳*۳ باشد حدود ۵/۱ متر از انتهای باغ فاصله گرفته و اولین نقطه، نقطه الف را با 

استفاده از یک میخ چوبی عالمت گذاری و نصب می کنیم. حال در امتداد مستقیم و به سمت شرق ۴ متر را اندازه 

گیری می کنیم و عالمت می زنیم )نقطه ج( پس از نقطۀ ج به سمت جنوب نیز ۳ متر را مشخص نموده و عالمت 

می زنیم )نقطۀ ب(. فاصلۀ بین دو نقطۀ ب و ج را اندازه گیری نموده باید ۵ متر باشد، اگر نباشد باید به قدری نقاط 

ب و ج را جاب هجا نماییم تا ۵ متر درست شود. حال در جای نقاط ب و ج درخت کشت می نماییم. بقیۀ نهالها را 

نیز در امتداد این دو نهال کشت می کنیم تا در نهایت تمام باغ تخت کشت دراید.

سیخک زدن:

گاهی در اراضی سنگینی جهت رساندن هوا یا ایجاد تهویه در ناحیه ریشه یا غده های زیرزمینی به ویژه در سیب 

زمینی، سوراخ های با میله های عمودی در اطراف بوته به عمق تقریبی ۳۰ – ۲۰ سانتیمتر ایجاد می کنند. به این عمل 

که سیخک زدن گفته میشود، تأثیر بسزایی در شادابی گیاه و توسعه بخش زیرزمینی به خصوص درشتی غده سیب 

زمینی دارد. سیخک زدن نیز یکی از مراحل آماده سازی زمین کشاورزی است.

کارهای دیگری نیز بعد از آماده سازی زمین کشاورزی باید انجام شود تا عملیات کشت به درستی انجام شود ازاین 

موارد می توان تنک کردن، واکاری، قیم زدن و خاک دادن را اشاره کرد.
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تنک کردن:

حذف بوته های اضافه و ایجاد تراکم مناسب را در مزرعه » تنک کردن « می گویند. در حقیقت، تنک کردن عکس 

واکاری ست. معمواًل پس از استقرار کامل گیاه، در اغلب موارد بوته ها و تراکم آن ها در مزرعه بیش از حد مطلوب 

است. از این رو، باید بوته های اضافی حذف شوند تا امکان رشد و نمو بهتر فراهم گردد. عمل تنک کردن با دست و 

یا به وسیله ی ماشین آالت مخصوص انجام می شود.

را نگه  با رعایت فواصل مناسب بین بوته ها، شاداب ترین و قوی ترین بوته  در تنک کردن دستی کارگران آزموده 

داشته، بوته های ضعیف را حذف می نمایند. به منظور جلوگیری از وارد آمدن صدمه به سایر گیاهان در زمان انجام 

عملیات تنک کردن باید مزرعه از نظر رطوبت گاورو باشد. این عمل معمواًل با استفاده از فوکا، داس، بیلچه یا شفره 

انجام می شود. معمواًل کیفیت کار تنک کردن با استفاده از کارگر نسبت به کاربرد ماشین آالت بهتر و دقیق تر است 

ولیکن هزینه زیاد و طوالنی شدن زمان انجام کار، از معایب آن محسوب می شود.

در کشت های وسیع تنک کردن با ماشین آالت ویژه انجام می شود. بعضی از این ماشین ها مجهز به چشم الکتریکی 

هستند در نتیجه بوته ها را تشخیص داده، به دقت عملیات تنک کردن را انجام می دهند. امروزه سعی برآن است که 

با کاربرد بذور گواهی شده، ماشین های کارنده دقیق، نیروی انسانی ماهر و سایر اقدامات به زراعی عملیات تنک و 

واکاری را حذف و هزینه تولید را کاهش دهند.

واکاری:

به کاشِت دوباره بذر یا نشا یا نهال در قسمت هایی از زمین که به تعداد کافی گیاه در آن سبز نشده است جهت ایجاد 
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تراکم » واکاری « می گویند. بارش تگرگ، سرمای بی موقع، سله بستن، نبوِد رطوبت کافی، تنظیم نبودن بذرکار، ضعِف 

قوه نامیه ی بذور، آفات و عوامل بیماری زا، از جمله عواملی هستند که باعث سبز نشدن بذرها در قسمت هایی از 

مزرعه می شوند در نتیجه، کشت کاماًل یکنواخت و یکدست نیست.

معمواًل برای رفع این مسأله در مورد گیاهانی که خاصّیت جابه جایی دارند، بوته های اضافی را از محل های پرتراکم 

مزرعه و یا از خزانه خارج نموده، در محل های خالی می کارند. در مورد گیاهانی که خاصیت جابه جایی ندارند عمل 

واکاری با کاشت بذر ترجیحًا خیس خورده و گاهی جوانه دار شده آن ها، در اولین فرصت انجام می شود. در مورد 

گیاهان نشایی نیز بعد از چند روز، در صورت خشک شدن نشاها باید نسبت به کشت مجّدد آن ها اقدام نمود. در 

مورد درختان میوه واکاری معمواًل یک سال بعد از کاشت انجام می شود.

اگر قسمت اعظم مزرعه بدون گیاه باشد الزم است که پس از علت یابی عملیات بذرکاری تکرار گردد. اگر واکاری با 

تأخیر انجام شود گیاهان اصلی و گیاهان واکاری شده از رشد یکسان برخوردار نخواهند بود. در مورد گیاهان چندساله 

نظیر یونجه و درختان میوه، واکاری را در سال دوم نیز می توان انجام داد.

وجین:

از بین بردن علف های هرز را با استفاده از وسایل مکانیکی » وجین « می نامند. وجین یکی دیگر از مراحل آماده 

سازی زمین کشاورزی است. چنانچه علف های هرز کنترل نشوند عملکرد گیاهان به شدت کاهش خواهد یافت. در 

کشت های ردیفی معمواًل عملیات وجین را با عملیات سله شکنی و خاک دهی پای بوته و گاهی کوددهی به طور 

همزمان و توأمان با وسایلی نظیر کولتیواتور و انواع دندانه و غیره انجام می دهند.



2
انجمن علمی علوم و مهندسی خاک دانشگاه محقق اردبیلی

31

خاک دادن:

در بسیاری از گیاهان نظیر ذرت، توتون، نیشکر، پنبه، بادمجان و … که شاخ و برگ زیادی دارند، به منظور افزایش 

مقاومت آن ها در مقابل باد و در گیاهانی نظیر سیب زمینی، چغندرقند، بادام زمینی … به منظور افزایش خاک اطراف 

بوته و در کرفس به منظور سفید ماندن قاعده دمبرگ و … باید پای بوته ها را خاک داد.

در  بپوشاند.  را  گیاه  اطراف  یکنواخت  به طور  نرم شده  باید دقت شود که خاک  بوته  پای  در عملیات خاک دادن 

کشت های ردیفی در ادامه عمل کولتیوار از شیارزن ها استفاده می شود. در مزارع کوچک این عمل با دست و به کمک 

بیل و کج بیل و یا بیلچه صورت می گیرد.

قیم زدن:

برای سرپا نگه داشتن گیاهان پابلند، پرشاخ و برگ و کم استقامت نظیر لوبیای پابلند و نخودفرنگی و بوته های گل 

در گلدان و همچنین در خزانه ی نهال های پیوندی برای حفاظت پیوندک سبزشده، و درختان تازه کاشته شده از 

خطرات وزش باد شدید آن ها را با ریسمان به قطعه چوب یا فلزی که در کنار گیاه در خاک فرو می کنند می بندند. به 

این عمل »قیم زدن« می گویند.

برای جلوگیری از پوسیده شدن انتهای قیم ها در خاک، قبل از فروکردن در زمین آن ها را قیراندود می کنند و یا قیم های 

چوبی را » نیم سوز « می نمایند. برای جلوگیری از ساییده شدن گیاه به قیم، بهتر است گیاه با ریسمان در دو یا سه 

نقطه به شکل ∞ بسته شود. در کشت خیار درختی و گوجه فرنگی در زیر پالستیک برای قائم نگه داشتن بوته، از نخ 

که در حکم قیم است، استفاده می شود.
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تیپ های خاک مناطق مختلف جغرافیایی جهان

خاک های حاره ای و مجاور حاره ای

تقریبا 25 درصد سطح کره زمین را مناطق حاره ای اشغال کرده است. در تشکیل خاک های حاره ای آب و هوا و رستنیها 

بیش از سایر عوامل موثر هستند. در این مناطق درجه حرارت ماهیانه در سردترین ماه باالی 18 درجه سانتیگراد 

است بعالوه خصوصیات دیگری نیز این مناطق دارند که عبارتند از: نوسان کم درجه حرارت، باران سالیانه زیاد، نبود 

فصل خزان، وجود پوشش گیاهی و جنگلی انبوه و همیشه سبز، تجزیه سنگها و شستشوی سریع بازها. خاک های 

مناطق حاره ای با خاک های مناطق قطبی بعللی که در باال توضیح داده شد متفاوت است. چون آب و هوای قطبی 

دارای زمستان های سرد و طوالنی است، از این رو ضخامت خاک مناطق مزبور فوق العاده کم است، اما آب و هوای 

حاره ای واقعی باعث تخریب بسیار زیاد سنگها شده و درنتیجه ضخامت خاک های آن خیلی زیاد است. تخریب در 

این مناطق بیشتر شیمیایی است درصورتی که در مناطق قطبی تخریب بیشتر بصورت مکانیکی صورت می گیرد. دوره 

یخبندان، در تکامل خاک های حاره ای خللی وارد نیاورده بلکه فقط تکامل آن را تغییر داده است. بنابراین خاک های 

حاره ای در حقیقت بسیار قدیمی تر از خاک های قسمت اعظم اروپا یا قسمتهای دیگر جهان است.

تیپ های مختلف خاک: 

الف( تقسیم بندی بر اساس نوع ماده: 

چنانچه سنگ مادر کربناتی نباشد خاک های زیر تشکیل می شود:

 1- لیمون های قرمز: این خاک چسبنده و دارای مقدار زیادی کائولینیت است. 

2- خاک های سرخ به معنای واقعی: دانه بندی این خاک ریز است و به آسانی خرد می شود. اسید سیلیسیلک، در 

تهیهکننده:رویاکریمنیا

دانشجوی کارشناسی علوم و مهندسی خاک دانشگاه محقق اردبیلی
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خاک های سرخ به شدت شسته شده و همچنین از بازها فقیر هستند. 

آزاد وجود دارد. این خاک ها در آب و هوای  آلومینیوم  3- خاک های سرخ التریتی: که در به مقدار زیادی اکسید 

مرطوب که دوره خشکی آنها زیاد طوالنی نباشد، تشکیل می شود. 

ب( تقسیم بندی بر اساس آب و هوا، رستنیها و شستشوی خاک: 

1- خاک های سرخ ساوانی: که در آب و هوای متغیر مرطوب تشکیل شده و به اندازه کافی حاصلخیز است. 

2- لیمونها سرخ: این خاک شستشو یافته، از لحاظ باز فقیر و در مناطق جنگل های همیشه سبز آب و هوای مرطوب 

یافت می شود. 

3- خاک های التریتی: مانند خاک های سرخ التریتی هستند. 

4- التریت های واقعی 

خاک های استپی علف بلند )چرنوزیم و خاک های مشابه آن(

 چرنوزیم و خاک های مشابه آن بیشتر تحت تاثیر آب و هوا و رستیها پیدایش می یابد. در اکراین، قسمت مرکزی 

ایالت متحده آمریکا، سیبری جنوبی و همچنین در زیر بقایای گیاهان استپی آلمان، خاک هایی وجود دارد که به آنها 

خاک های سیاه استپی یا چرنوزیم )Tschernosem )می گویند. این خاک از افق های A و C تشکیل شده است که 

افق A به رنگ خاکستری سیاه و دارای بافت بسیار خوبی است که در مقابل عوامل مکانیکی مانند باران، یخبندان 

و غیره از خود مقاومت نشان می دهد. این دارای سوراخها و منافذ ریز فراوانی است که تا 60 درصد حجم خاک را 

اشغال می کند و دارای موجودات زنده فراوانی است. ضخامت این افق تا 150 سانتیمتر نیز می رسد. افق A دارای 

مقدار هوموس کمی است و حداکثر به 10 درصد می رسد. نسبت کربن به نیتروژن 8 تا 12 بوده و PH آن تقریبا 5/6 

تا 7 است. این افق فاقد کربنات کلسیم است. افق C که سنگ مادر چرنوزیم را تشکیل می دهد، اغلب از لس است.

شرایط تشکیل چرنوزیم: 

این خاک ها در آب و هوای خشک تشکیل می شوند. زمستان های سخت و تابستان های گرم از مشخصه های این 

تیپ آب و هوا می باشد. در منطقه تشکیل چرنوزیم مقدار بارش سالیانه در حدود 350 تا 500 میلیمتر است و بیشتر 

در اوایل بهار می بارد.

خاک های مناطق خشک 

)خاک های استپی علف کوتاه، خاک های بیابانی و نیمه بیابانی( در اینجا آب و هوا و رستنیها عامل اصلی تشکیل 

دهنده خاک است.

تاثیر عمومی آب و هوای خشک:

از عربستان و آسیای مرکزی گذشته تا  از آفریقای شمالی شروع شده،  این مناطق آب و هوایی در نیمکره شمالی 

چین شمالی ادامه می یابد. در نیمکره جنوبی شامل قسمت هایی از شمال شیلی، آرژانتین، آفریقای جنوبی و استرالیا 
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می شود. این آب و هوا که تقریبا یک چهارم از کره زمین را در بر می گیرد، از لحاظ تشکیل خاک و کشاورزی دارای 

مشخصات زیر است:

1- نزوالت جوی کمتر از تبخیر است، ریزش باران در آانجا بیشتر بصورت حادثه ای بوده و تبخیر زیاد و باال آمدن آب 

باعث جمع شدن بازها در خاک می شود. 

2- خشکی هوا در آنجا شدید و جمعیت آن کم است. 

3- اختالف زیاد درجه حرارت در این مناطق، سبب تخریب فیزیکی شدید سنگها می شود. 

4- پوشش گیاهی آن در مقایسه با مناطق معتدلع گرم و مرطوب کمتر است و هر چه از مناطق استپ جنگلی بهطرف 

مناطق بیابانی پیش برویم، پوشش گیاهی به تدریج رو به کاهش می رود، به این صورت که استپ درختی رفته رفته 

به استپ بوته ای و سپس بتدریج به استپ علفی و بعد به مناطق نیمه بیابانی و آنگاه به مناطق بیابانی می رسیم. 

جنگل ها، محدود به خاک هایی می شود که دارای آب اضافی )آب زیرزمینی و آب ذخیره فصلی( باشند. 

5- خاک های مناطق خشک، همیشه از کاتیونها )کلسیم، منیزیم و سدیم( اشباع شده است و نمک موجود در آب 

زیرزمینی نیز برای تشکیل خاک اهمیت دارد

نمونه هایی از خاک های مناطق خشک:

1- خاک های بلوطی رنگ: آنها خاک های استپ های علف کوتاه است و از لحاظ ساختمان و رنگ با خاک های سیاه 

استپی متفاوت است. این خاک ها به علت خشکی زیاد آب و هوا از لحاظ تشکیل هوموس، کیفیت هوموس و دانه 

بندی به خوبی خاک های سیاه استپی )چرنوزیم( نیست. مقدار هوموس آن 2 تا 4 درصد و نسبت کربن به ازت در 

هوموس تقریبا 12 است. در آب و هوای استپی که تابستان های آن گرم و زمستان های آن سرد و تقریبا دارای 250 تا 

300 میلیمتر باران در سال است، تشکیل می شود. در این خاک ها نسبت به چرنوزیم بوته کمتری می روید. پراکندگی 

این خاک ها در مناطق وسیعی از آمریکای شمالی، اروپای جنوب شرقی و آسیای مرکزی می باشد. رنگ افق A در این 

خاک ها به رنگ بلوط است. در این خاک ها منافذ و سوراخ های ریز متعددی وجود دارد که آنها را جانوران بوجود 

آورده اند. این گذرگاه های حیوانی غالبا به شکل جیبی وارد افق B می شود. افق C اغلب از لس تشکیل شده است. در 

این خاک ها کربنات کلسیوم به علت خشکی زیاد کمتر شسته می شود و در عمق 40 تا 60 سانتیمتری از سطح خاک 

قرار دارد. کمی پایین تر از آن ممکن است سولفات کلسیوم )گچ( ظاهر گردد. 

2- خاک های خاکستری و قهوه ای نیمه بیابانی: در این مناطق 125 تا 250 میلیمتر در سال باران می بارد و گیاهان 

آن مقاوم به خشکی و شوری هستند. در چنین شرایطی پوشش گیاهی خیلی تنک بوده و بقایای گیاهی خیلی کم 

است لذا مقدار هوموس افق A در این خاک تقریبا به 1 درصد می رسد. رنگ قسمت های سطحی تر این خاک ها کمی 

روشن تر از قسمت زیرین آن است و واکنش خاک رویی آن اغلب قلیایی است. افق B بیشتر از افق A کربنات دارد، 

بعالوه افق B اغلب دارای گچ بیشتری نیز هست. در این خاک ها عالوه بر کلسیم و منیزیوم، سدیم نیز در قسمت 

قابل واکنش خاک وجود دارد که باعث نامرغوبی ویژه ای در خواص افق B می شود. خاک های قهوه ای و خاکستری 

در مناطق خشک آسیا و قسمت غربی آمریکای شمالی دیده می شود. 
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3- خاک های بیابانی: خاک های بیابانی واقعی، در مناطقی تشکیل می شود که نزوالت جوی آن کمتر از 125 میلیمتر 

در سال است، دردر این خاک ها به عالوه فقر پوشش گیاهی، هوموس به حداقل ممکن می رسد و خشکی زیاد و فقر 

پوشش گیاهی، مانع از تخریب شیمیایی و تشکیل خاک می شود. فقط پس از انکه خاک، گاهگاهی بر اثر رگبارهای 

حادثه ای مرطوب می شود، تخریب شیمیایی بطور موقت انجام و تشکیل خاک به معنی محدود کلمه صورت می گیرد.

رطوبت و تخریب اتفاقی، مانع از انتقال مواد از قسمت های سطحی خاک به قسمت های زیرین می شود. در این 

خاک ها بیشتر قشرهایی از کربنات کلسیم، سولفات کلسیم، سیلیس و اکسید آهن تشکیل می شود. سدیم بیشتر در 

قسمت هایی از خاک که کمتر تکامل یافته و قابلیت واکنش آن نیز کم است، وجود دارد.

خاک های قهوه ای جنگلی )خاک جنگل های مخلوط( 

منطقه اصلی خاک های قهوه ای اروپای مرکزی است. از این رو به خاک های قهوه ای جنگلی، خاک های قهوه ای اروپای 

مرکزی نیز می گویند. شرایط تشکیل: 

1- سنگ مادر نباید از لحاظ بازها خیلی فقیر یا دارای مقدار زیادی بی کربنات باشد، بلکه مقدار متوسطی از بازها 

بصورت سیلیکات کافی است. 

2- آب اضافی نباید در خاک موجود باشد )چه بصورت آب زیرزمینی و چه بصورت آب ذخیره فصلی( و برای اینکه آب 

ذخیره در زمین تشکیل نگردد زمین نباید زیاد هموار باشد، بنابراین ناهمواری متوسط کمال مطلوب است. 

3- آب و هوای معتدل با باران پراکنده در تمام طول سال، اختالف کم درجه حرارت بین شب و روز و زمستان و 

تابستان و بارش سالیانه حداقل 500 میلیمتر در سال.

بنابر آنچه گفته شد، برای تشکیل خاک قهوه ای تنها تاثیر آب و هوای معتدل که دارای رطوبت معینی باشد کافی 

نیست، بلکه پوشش طبیعی، ناهمواری و سنگ مادر نیز موثر است. نیمرخ خاک قهوه ای جنگلی: افق A:هوموسی، 

خاکستری قهوه ای، کمی چسبنده، پر از ریشه، بافت مرغوب، تا اندازه ای غنی از لحاظ جانوران کوچک، واکنش کمی 

اسیدی، نسبت کربن به ازت تقریبا 15 تا 18. افق B:لیمویی تر و چسبنده تر از افق A ،قهوه ای تا زرد مایل به قهوه ای، 

کمی اسیدی، بدون کربنات، پر از ریشه واغلب دارای مجراهای ریزی که توسط ریشه بوجود آمده است. افق C:ممکن 

است دارای کربنات باشد )مثال لس(، وقتی که کربنات نداشته باشد )مثال گنیس( کم کم از B به C تبدیل میگردد.

ترکیبات آهن به بصورت آهن سه ظرفیتی است

تقسیم بندی خاک های قهوه ای بر اساس زیر است:

 اول- مقدار بازها: بسته به میزان PH خاک به خاک های از لحاظ بازی غنی )PH بین 6-7( و فقیر )8/4 تا 5/5(

دوم- مقدار رس: اگر مقدار رس کم باشد، خاک های ماسه ای و اگر رس زیاد باشد، خاک های لیمونی نارس بوجود 

می آیند.
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خاک های جنگل سوزنی برگ شمالی و توندرا )نواحی مجاور قطبی( 

انواع آب و هوای مرطوب از دیدگاه خاک شناسی:

1. آب و هوایی که دارای خصوصیات شمالی است: )به عقیده کپن، آب و هوای آن در زمستان سرد و مرطوب است( 

در این نوع آب و هوا با اینکه نزوالت جوی خیلی کم است باز هم خاک دارای رطوبت زیاد است و اختالف درجه 

حرارت بین فصل سرد و گرم بسیار زیاد است. در قسمت های شمالی و مرکزی منطقه ای که دارای این تیپ آب و هوا 

است، جنگل سوزنی برگ وجود دارد.

2. آب و هوای معتدل: )به عقیده کپن، این آب و هوا، کم مرطوب است( در این آب و هوا رطوبت زیاد و اختالف 

درجه حرارت بین روز شب و زمستان و تابستان کم است. باران در تمام فصول می بارد. در قسمت های کوهستان، 

جنگل های مخلوط آلش و کاج وجود دارد.

3. آب و هوای مرطوب حاره ای: مربوط به جنگل های همیشه سبز مناطق حاره و مجاور حاره است.

پدوزول: 

1 - پدوزول های نمونه شمالی: این خاک ها در زیر جنگل وزنی برگ شمالی تشکیل شده است. رطوبت آنجا نسبت 

به منطقه چرنوزیم خیلی بیشتر است. کربنات و بازها بر اثر رطوبت زیاد شسته شده، به افق های تحتانی منتقل 

گردیده، از این رو بافت خاک بسیار نامرغوب و محیط خاک اسیدی شده است. افق B پدوزول، لیمونی سفت و به 

رنگ قهوه ای است. افق A به سه افق فرعی A0 ،A1 و A2 تقسیم می شود. رنگ افق A بعلت شسته شدن هوموس 

و افزایش درجه اسیدی خاک و تخریب رس روشن است. نسبت کربن به ازت آن زیاد و در حدود 20 تا 30 است. 

اکسیدهای آهن و آلومینیوم ضمن تشکیل پدوزول به از افقهای سطحی به افق B انتقال می یابد. این خاک ها در 

روسیه، اروپای شمالی و آمریکای شمالی گسترش دارند.

شرح افق های پدوزول:

:A0

 بقایای گیاهان جنگلی، بی شکل، قهوه ای سرخ تیره، طبقه طبقه با ضخامت 2 تا 5 سانتیمتر 

:A1

خاکستری تیره، هوموسی، بافت دانه ای مجزا، ضخامت 1 تا 5 سانتیمتر، PH در حدود 5/4 

:A2

و  آهن  اکسید  سیلیسیک،  اسید  لحاظ  از  افق  فقیرترین  کوارتز،  زیادی  مقدار  دارای  ای،  ماسه  روشن،  خاکستری 

آلومینیوم و PH در حدود 2/4 تا 7/4

:B

 رنگ مشابه زنگ آهن، دارای اکسید اهن و آلومینیوم.
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شبه پدوزول ها: 

این خاک ها در کشورهای مجاور مناطق حاره که دارای رطوبت زیاد هستند مثل اندونزی، برخی نواحی استرالیا و 

چین و جنوب غربی آمریکا تشکیل می شود. این خاک ها دارای مشخصات زیر هستند: رنگ پریده، واکنش اسیدی، 

پوشش هوموسی ضخیم، بعلت اینکه بخش های زیرین این خاک تحت تاثیر آب قرار دارد،باید آن را جزو خاک های 

اسیدی که تحت تاثیر آب ذخیرهتشکیل شده و دارای افق رنگ پریده است محسوب داشت.

پدوزول های ثانویه:

این خاک ها در اثر دخالت انسان، از تیپ های دیگر خاک منتج می شود.مثال در آلمان در اثر تخریب جنگل های پهن 

برگ طبیعی از خاک قهوه ای بوجود آمده است. فرق های اساسی این خاک با پدوزول های طبیعی عبارتند از:

A1 در نوع ثانویه، اسیدیته باالتر خاک بین 3 تا 5/3 ،نبود الیه فرعی A مشخص بودن افق

پدوزول های اصالح شده:

این عمل توسط انسان و بر روی پدوزول های طبیعی صورت گرفته است. این پدوزولها بر اثر از بین رفتنیک اجتماع 

گیاهی مصنوعی بوسیله یک اجتماع گیاه طبیعی یا بوجود آمدن علفزار، بجای جنگل بوجود می آید

خاک های نواحی مجاور قطبی:

از خصوصیات این خاک ها، آب و هوای توندایی، رطوبت زیاد هوا، باران کم و ابر زیاد است.در برخی نواحی و بطور 

محلی خاک خشک و گرم است ولی در بیشتر مواقع غالبا در تمام طول سال یخ بسته است. پوشش گیاهی در این 

محلها محدود به انواع بعضی از درختان کوتاه قد )بتوال و سالیکس(، خزه و گلسنگها است. ضخامت نیمرخ خاک 

در این مناطق از چند سانتی متر تجاوز نمی کند. بعلت تجزیه کم مواد آلی در این مناطق، هوموس آنها نسبتا زیاد 

است. بعلت پوشش گیاهی کم خاک آنجا بیشتر تحت تاثیر فرسایش قرار می گیرد. این خاک ها در سیبری، کانادای 

شمالی و آالسکا گسترش دارند

خاک های حاصل از تاثیر سنگ و آب و هوا:

الف- سیروزم: خاک نارس مناطق معتدل است و خواص آن بستگی به سنگ مادر دارد از این جهت در تقسیم بندی 

آن به انواع مختلف، اغلب نوع سنگ مادر را در نظر می گیرند. سیزوم های حاصل از سنگ های سست و آزاد جزو 

ریگوسلها و سیزوم های حاصل از سنگ های سفت و سخت جزو لیتوسلها بشمار می آیند. این خاک ها را اغلب می توان 

در مناطق کوهستانی، روی رسوبات جدید و در محل هایی که خاک فرسایش یافته پیدا نمود.

خاک های حاصل از سنگ های کربناته:

1.رندزین یا خاک کربناتی- هوموسی: از سنگ آهک در آب و هوای اروپای مرکزی، اصوال خاک های کم عمقی که تا 

اندازه ای خشک و دارای رنگ هوموسی قوی است، بوجود می آید. افق A دارای بافت بسیار مرغوب بوده و خاکدانه 

آن به آسانی خرد می شود. این افق دارای کلسیوم، منیزیوم و همچنین هوموسی که تا اندازه ای از لحاظ ازت غنی 

است، تشکیل شده و ضخامت آن 10 تا 30 سانتیمتر است. نوعی از این خاک بنام رندزین خاکستری غنی از جانوان 
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خاک زی بوده و در مناطقی که درصد آهک سنگ زیاد باشد تشکیل می شود.

2. -ترافوسکا: از سنگ آهک تشکیل می شود و دارای مشخصات زیر است: افقA ان قهوه ای تیره و افق B آن لیمونی، 

به رنگ قهوه ای سرخ درخشان است. در افق C سنگ آهک دار قرار دارد. این خاک در قمت های شمالی آلپ و در 

دیگر قسمت های جنوبی اروپای مرکزی یافت می شود.

3. تراروسا: این خاک نیز از سنگ آهک و بیشتر در آب و هوای زیتونی منطقه مدیترانه تشکیل می شود. افق A آن به 

رنگ قهوه ای قرمز است که در آن رنگ هوموسی بطور آشکار دیده نمی شود. رنگ افق B قرمز درخشان تا سرخ مایل 

به قهوه ای بوده که این رنگ ناشی حضور اکسید آهن آبدار می باشد. در این افق قطعات آهک نیز دیده می شود. در 

زیر این افق بالفاصله صخره های آهکی تخریب نشده وجود دارد.

خاک های حاصل از سنگ های غیر کربناتی با ترکیبات کانی یکنواخت:

این خاک ها اهمیت محلی دارند و دارای مشخصات زیر هستند: رنگ آنهاتیره است، غنی از بازها هستند، مقدار 

هوموس آنها بسیار زیاد )6 تا 7 درصد(، نسبت کربن به ازت خیلی کوچک )کمتر از 9( و غالبا فاقد افق B است. 

گیاهان در افق A خوب ریشه دوانیده و در این افق تعداد زیادی موجود زنده زندگی می کنند. میزان کلسیم و منیزیم 

آنها )بستگی به نوع سنگ( باال است

رانکر:

از خاک نارس بوجود می آید، یعنی اینکه در خاک نارس، در نتیجه پیشرفت تخریب فیزیکی و شیمیایی، خاکی بوجود 

می آید که قسمت رویی آن دارای هوموس است. رانکرها نیز مانند سیزومها اگر حاصل از سنگ های سست و آزاد 

باشند، جزو ریگوسلها و اگر حاصل از سنگ های سفت و سخت باشد، جزو لیتوسلها بشمار می آیند. اگر سنگ اولیه 

رانکر غنی از سیلیکات و به آسانی تخریب شود، رانکر مربوطه پس از تکامل به خاک قهوه ای تبدبل می شود. اما از 

رانکری که روی سنگ فقیر از لحاظ سیلیکات قرار دارد، پدوزول بوجود خواهد آمد.

خاک های هیدرومورفی:

در  یا  بپوشاند  را  زمین  غیره سطح  و  رودخانه،دریا  طغیان  اثر  بر  اینکه  یا  باشد  باال  زمینی  زیر  آب های  اگر سطح 

طبقات غیر قابل نفوذ بصورت مسدود شده باقی بماند، خاک هایی تشکیل می شوند که که تکاملشان به میزان قابل 

توجهیبستگی به تاثیر آب زیر زمینی و آب ذخیره فصلی دارد. عوامل اصلی موثر در تشکیل خاک های هیدرومورفی، 

آب، ناهمواری و آب و هوا هستند.

انواع خاک های هیدرومورفی:

1.گالی:

گالی نام یک تیپ خاک و کلمه ای است روسی که بیشتر معنی توده رسی چسبنده را میدهد. آب زیرزمینی در تشکیل 

آن نقش بسزایی دارد. گالی دارای افقها Ah و G0 است. افق Ah ،هوموسی است و تحت تاثیر آب قرار ندارد و در 

زیر آن افقG0 )افق اکسایشی( دیده می شود. این افق با باال رفتن سطح آب زیرزمینی گاهی خیس و گاهی خشک 
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است و بنابراین رطوبت خاک دایم در حال تغییر است. در مواقعی که این افق خشک است، پدیده اکسایش اتفاق 

افتاده و در نتیجه آن لکه های زرد مایل به قرمز، که شبیه زنگ آهن است، تشکیل می شود.در فصل مرطوب پدیده 

احیاء اتفاق می افتد که در نتیجه آن لکه های خاکستری کم رنگ تا کبود در افق G0 بوجود می آید. زیر این افق، افق 

Gr دیده می شود که همیشه تحت تاثیر آب های زیر زمینی قرار دارد و رنگ آن خاکستری کم رنگ تا کبود است. گالی 

را می توان بیشتر در مناطق علفزار، کنار رودخانه های کوچک و جوی ها یافت

2. پسیدوگالی:

پسیدوگالی تحت تاثیر آب ذخیره فصلی بوجود می آید. آب های فصلی زمانی در خاک ذخیره می شود که خاک دارای 

مقدار زیادی رس و الی بوده و یک طبقه یا یک افق غیر قابل نفوذ در خاک تشکیل شده باشد. از دیگر شراط تشکیل 

آن وجود آب و هوای سرد پرباران است. در فصول مرطوب که هوا نمی تواند وارد خاک شود، درنتیجه رنگ خاک در 

اثر پدیده احیاء آبی کمرنگ و یا سبز کمرنگ می گردد. در فصول خشک و موقع رویش گیاه، افق های سطحی خشکتر 

 g2 و g1، Ah شده و در نتیجه پدیده اکسایش رنگ خاک به رنگ خاکستری سرخ در می آید. پسیدوگالی از افق های

تشکیل شده است. افق Ah هوموسی است و زیر آن افق g1 قرار دارد که نسبت به افق زیرین خود یعنی g2 زودتر 

خشک شده و پدیده اکسایش در آن صورت می گیرد. رنگ افق g1 خاکستری روشن تا تیره همراه با لکه های زیادی 

به رنگ قرمز مایل به قهوه ای می باشد. رنگ افق g2 مایل به خاکستری سرخ تا قهوه ای مایل به زنگ آهن است که 

لکه های خاکستریروشن در آن دیده می شود و نمایی مثل سنگ مرمر را دارد که به همین خاطر به آن خاک مرمری 

هم گفته می شود. خواص پسیدوگالی: PH آن اغلب کم است ولی اگر از سنگ مادر آهکی بوجود آیند، PH آنها به 

بیشتر از 7 نیز میرسد. ماده آلی پسیدوگالهای قلیایی به رنگ خاکستری تیره و ماده آلی پسیدوگالهای اسیدی به 

رنگ قهوه ای است. از پسدوگالهای کامل می توان به عنوان مراتع خوب استفاده کرد بعالوه برای احداث جنگل نیز 

محل مناسبی هستند.

3.خاک های مرغزاری )خاک های چمنی(:

این خاک ها از رسوبات رودخانه ای تشکیل شده و آب زیرزمینی موجود در آن تابع آب موجود در رودخانه است. این 

خاک ها بیشتر در دره هایی یافت می شود که در آن آب جاری است و آب زیرزمینی دارد. این خاک غنی از پوشش 

گیاهی )بصورت چمن، درخت تبریزی و کال گیاهانی که در محیط مرطوب خوب رشد می کنند( است. خاک ها مرغزار 

دارای افق های زیر هستند:

Ah:  این افق از لحاظ هوموسی غنی و به رنگ خاکستری قهوه ای است.

G: رنگ قسمت های باالیی این افق بعلت پدیده اکسایش، شبیه رنگ زنگ آهن و رنگ قسمت های پایینی آن که 

بیشتر تابع آب زیرزمینی و پدیده احیاء در آن صورت می گیرد به رنگ خاکستری است. 

در منطقه خاک های مرغزاری، خاک های نارس به علت جدید بودن رسوبات زیاد است. خاک ها مرغزاری ممکن است 

در نتیجه تغییر عوامل تشکیل دهنده خاک و شرایط موجود، به خاک های مرغزاری اهکدار، خاک های مرغزاری رندزین 

مانند خاک های سیاه و غیره تبدیل گردد.
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4. خاک های باتالقی:

این خاک ها مشابه گالی بوده و افق های آن نیز مشابه است. این خاک در دهانه رودخانه های نزدیک دریا )باتالق های 

رودخانه ای( و در ساحل خود دریا )باتالق های دریایی( یافت می شود.این خاک ها از نوع رسی تا ماسه ای بوده و 

اغلب دارای کربنات کلسیوم است که حاصل غالف جانوران کوچک دریایی است. خاک های باتالقی قدیم نسبت به 

نوع جدید مقدار زیادی اهک و باز خود را از دست داده اند، بافت آنها تخریب شده، اسیده شده و سفت و غیر قابل 

نفوذ شده اند. این خاک ها از نظر اشباع کاتیونی بسیار متنوع است. باتالق های رودخانه ای کمتر از باتالق های دریایی 

در سدیم اشباع شده اند .

5. خاک های مردابی )خاک های توربی(:

این خاک ها از تورب )ماده ای که در شرایط مرطوب تشکیل شده و حداقل 30 درصد ماده آلی دارد( بوجود می آید. 

مردابها به دو دسته پست و مرتفع تقسیم می شوند. خاک های مرداب پست که تحت تاثیر آب زیرزمینی تشکیل 

میشوند، از لحاظ بازها، ازت و مواد غذایی غنی بوده و واکنش آنها خنثی است. برعکس خاک مرداب های مرتفع از 

لحاظ باز و مواد غذایی فقیر است چرا که پوشش گیاهی تورب های مرتفع اغلب از بوته های کوتاه قد، علف های فقیر 

از لحاظ مواد غذایی و کاج های نامرغوب تشکیل شده است

خاک های شور و سدیمی آب و هوای خشک:

1. سولونچاک:

آمریکاییها به این خاک، خاک شور می گویند.این خاک ها در چاله هایی که در آنجا سطح آب زیرزمینی باال است، ظاهر 

میشود. باال آمدن آب بر اثر خاصیت مویینگی باعث تجمع نمک های مختلف در افق های خاک مزبور می شود. بیشتر 

این نمکها را NaCl ،Na2SO4 ،Na2CO3 ،CaSO4 و CaCO3 تشکیل می دهند. این خاک ها دارای واکنش قلیایی 

بوده و پوشش گیاهی آن کم است در نتیجه ماده آلی آن بسیار کم است

2. سولونتز:

به این خاک، خاک قلیایی سفید نیز گفته می شود. مقدار نمک آن کم است و در قسمت تحتانی افق B به حداکثرخود 

می رسد. اشباع سدیمی در این افق از 15 درصد فراتر رفته و تا 90 درصد هم می رسد. بعلت واکنش های قلیای در آن 

PH سولونتز تا 11 هم افزایش پیدا می کند. پوشش گیاهی آن از سولونچاک بیشتر است. در افق خاکستری روشن تا 

خاکستری قهوه ای سولونتز ماده آلی جمع شده است

3. سولود:

با این خاک ها، خاک های رنگ پریده استپی یا خاک ها دگراده )Degrade(  سدیمی نیز می گویند. سولود از خاک های 

شور و یا خاک های قلیایی قدیمی، در نتیجه کم شدن آب زیرزمینی بوجود می آید. این خاک کمی اسیدی است و 

اشباع سدیمی افق B آن کمتر از 7 درصد است. پیدایش سولود بستگی کامل به اسیدی شدن خاک دارد.
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روش های کاشت گیاه درخاک نامرطوب

  کیفیت خاک توسط چند فاکتور تعیین می شود که تمامی آن ها بر حاصل خیزی خاک اثر می گذارد. خاک خوب بدون 

نیاز به مواد مغذی و یا کودهای مصنوعی، رشد محصوالت زراعی را ارتقا می دهد. عالئم عنوان شده در این بخش 

ازنمناک  را که به آن ها اشاره می کنیم نشانه های عدم سالمتی خاک و کیفیت پایین آن می باشند:

• زهکشی ضعیف خاک

• ازدیاد و یا ناکافی بودن مواد مغذی

• عمق نامناسب خاک

• عدم وجود میکروارگانیسم های مثبت و موجودات مفید مانند باکتری های خاص کرم های خاکی و زنبورها

• جمعیت زیاد حشرات درنده

• پژمردگی گیاهان و سموم زراعی

• غلظت باالی سموم و مواد شیمیایی

• ازدیاد علوفه هرز

• ضخامت خاک

• آسیب پذیری خاک در برابر فرسایش و تخریب در شرایط نامساعد جوی

تهیهکننده:رویاکریمنیا

دانشجوی کارشناسی علوم و مهندسی خاک دانشگاه محقق اردبیلی
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چه عواملی باعث نامرغوب بودن خاک می شود؟

خاک شنی مواد مغذی را به خوبی حفظ نخواهد کرد و بنابراین باید مواد آلی به آن رساند. خاک های سیلتی و لومی 

برای رشد بسیار مناسب هستند و نیاز به رسیدگی کمتری دارند. خاک رس بسیار مشکل زاست، این خاک می تواند 

باعث کاهش هوادهی و فاقد ساختار مناسب برای گیاه شود که بهترین راه حل اضافه کردن مقدار زیادی مواد آلی 

در فصل پاییز در هر سال به آن است.

خاک گچی نیز برای کشت بدترین نوع خاک است زیرا از نظر PH بسیار قلیایی است و باعث کمبود مواد معدنی 

می شود؛ بهترین راه برای اصالح آن افزودن مواد آلی حجیم شده برای بهبود مواد مغذی و احتباس آب می باشد.

خاک نامرغوب ممکن است ناشی از لقاح نامناسب، کاشت محصوالت کمیاب و همچنین کمبود آب و باران زیاد 

باشد. خشکسالی و تجزیه مواد مغذی ضروری از جمله نیتروژن، فسفر، بور و پتاسیم باعث می شود که ریشه در خاک 

دچار مشکل شود. سیل و بارش باران نیز مواد مغذی را از خاک خارج می کند و درنتیجه الیه باالیی خاک فاقد مواد 

مغذی خواهند شد.

اگر خاکی که برای کاشت گیاه انتخاب نموده اید نامرغوب است راه حل مناسب برای بهتر کردن شرایط و کشت در 

آن، راه حل مناسب، حفر گودالی بزرگتر از ریشه و خاکی که دور آن را پوشانده است، می باشد.
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به طور یقین خاکی که قرار است گیاه در آن کاشته شود تمام فاکتورهای الزم را ندارد مثال ممکن است کمی سفت و 

یا شور و یا دارای علف های هرز بسیار در آن باشد.

خاک با کیفیت برای رشد محصول ضروری است و باید به تمیزی و هرس علف های هرز اطراف آن نیز دقت کنید:

خاک، مواد مغذی و آب و هوای مورد نیاز برای رشد گیاه را فراهم می کند، بنابراین زمان گذاشتن برای بهبود آن بی 

نتیجه نخواهد بود.

بیشتر گیاهان خاکی خنثی و برخی از آن ها خاک اسیدی و یا قلیایی )بین 5/5 تا 7 ( را ترجیح می دهند . بهتر است 

قبل از کاشت محصول PH خاک را توسط کیت های تست موجود در بازار پیدا کنید و همچنین می توانید با نوع میوه 

و سبزیجات مورد نظر تنظیم کنید.

اضافه کردن آهک باعث قلیایی شدن و آلومینیوم سولفور و سولفات باعث اسیدی شدن خاک می شود . الزم به ذکر 

است که سطح PH را دائما تغییر ندهید زیرا اثری موقت دارند و بهترین راه کشاورزی کردن با خاک تا حد امکان 

است.

سه ماده مغذی برای رشد سالم گیاهان ازت، فسفر و پتاسیم می باشد. کود اسب سرشار از مواد ارگانیک حاصل خیز 
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برای خاک است اما با این وجود باید مواد مغذی کمیاب خاک از قبیل آهن، بور، مس، منگنز، مولیبدن و روی نیز به 

آن اضافه کرد.

میکوریز نوعی قارچ است که به جذب آب و مواد مغذی کمک می کند و می توان آن را از فروشگاه های باغبانی تهیه 

و در سوراخی از خاک گنجاند . کرم های خاکی نیز بهترین دوستان یک باغبان هستند که از مواد آلی تغذیه و سپس 

در خاک پراکنده می شوند و به سرعت بخشیدن فرآیند کمپوست کمک خواهند کرد.

از لطف نیست زیرا باعث در معرض خطر قرار دادن آفات  همچنین حفظ کردن خزنده های چندش آور نیز خالی 

می شوند. اگر برای کنترل آفات از اسپری شیمیایی استفاده می کنید دقت کنید ،زیرا باعث از بین رفتن موجودات 

خوب در خاک هم می شوند.

با تمامی این روش ها راهکارهای دیگری نیز برای اطمینان از پیشرفت گیاه در خاک وجود دارد مانند:

اصالح خاک با کمپوست، کاشت مناسب ریشه گیاه و انتخاب گیاه متناسب با خاک.

اصالح خاک به 3 روش صورت می گیرد:

روش اول:

1. خرید و تهیه کمپوست: بهترین راه برای بهبود خاک، مخلوط کردن آن با کمپوست می باشد زیرا باعث شستشوی 

بیشتر شن و ماسه می شود . کمپوست از برگ های مرده و کودهای دامی به دست میاید.
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درصورتی که خاک شما دارای مشکالتی از قبیل PH باال و پایین باشد مقداری کمپوست به آن اضافه کنید، اگر خاک 

شما خیلی مرطوب است شن و ماسه نخودفرنگی اگر اسیدی است آهک دولومیتی و اگر قلیایی است گوگرد به آن 

اضافه کنید.

2. ریختن و پخش کردن )10 تا 13 سانتی متر( از مواد مغذی در سطوح باالیی خاک:

ساده ترین راه برای انجام این کار ریختن کمپوست در یک سطل پالستیکی بزرگ و یا کیسه ای بادوام است، سپس 

آن را بر کل سطح خاک موردنظر پخش کنید

3. برای پخش کردن خاک در عمق بیش از )25 سانتی متر( از بیل استفاده کنید:

از ناحیه تحت پوشش کمپوست شروع کنید. بیل را در خاک فرو برده و کمپوست را در خاک بریزید و سپس خاک را 

جابجا کرده تا کمپوست در زیر آن قرار بگیرد. این کار همچنین با روتوتیلر نیز قابل انجام است.

4. سطح خاک را صاف کنید:

با استفاده از شن کش سطح خاک را هموار کنید، این کار باعث مخلوط خاک با کمپوست و نرمی و صاف شدن سطح 

کاشت می شود.

روش دوم: کاشت گیاه مناسب با اندازه ریشه

1.گودالی به اندازه ریشه گیاه بکنید:

این امر برای سازگاری گیاه در خاک و بهبود رشد آن ضروری است.درصورت لزوم میتوان ریشه گیاه را اندازه گیری کرد.
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2. گیاه را از محل نگهداری سابق خود خارج کنید:

هنگام خارج کردن گیاه با یک دست ظرف و با دست دیگر گیاه را به آرامی از محل جدا کنید ،هنگام خارج کردن 

گیاه برای حفظ ریشه ها آن ها را جمع کنید. اگر گیاه بزرگتری مانند درخت میخواهید بکارید شاید بهتر باشد از یک 

دوست کمک بگیرید.

با قرار دادن گیاه در سطح خاک ،تمام ریشه را با خاک بپوشانید. برای انجام این مرحله دقت و سرعت کافی داشته 

باشید زیرا، ریشه گیاه سریع خشک شده و کیاه از بین می رود.قلب گیاه، ریشه و پوست آن خاک است.

3.گیاه را در گودال کنده شده قرار دهید:

به این صورت که ریشه گیاه در مرکز و بصورت صاف قرار بگیرد و سپس به جای شلنگ از ظرفی پر از آب، گیاه را 

آبیاری کنید . زیرا ریشه ها نیز احتیاج به تنفس دارند و در صورت آبیاری زیاد از بین می روند.

4.خاک اضافی را به گودال برگردانید:

این خاک را بطور مساوی داخل خاک و سطح خاک پخش و هموار کنید.

5. توجه داشته باشید که گیاه مناسب با شرایط و سازگار با محیط انتخاب کنید:

انتخاب گیاهان با ماندگاری چند ساله ،به پروسه اصالح محیط خاک نیز کمک می کنند. مثال چمن های بومی بهترین 
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گزینه برای اصالح خاک نامرغوب هستند.همچنین گیاهان بومی قابلیت سازگاری با شرایط سخت آب و هوایی و 

ایجاد محیطی مناسب برای خاک را دارند.

6. هوای اضافی در خاک منجر به خشک شدن ریشه ها می شود:

بنابراین با ضربه زدن تنوسط پا بر روی خاک، هوای اضافی خاک را خارج کرده و آن را سفت کنید .چند بار دور تا دور 

گیاه، اضربه بزنید اما مراقب باشید که به گیاه صدمه وارد نکنید.

7. هر چند روز یکبار مراحل رشد گیاه را بررسی نمائید:

تا زمانی که سطح خاک خیس است، گیاه را مجددا آبیاری نکنید . برای تشخیص نیاز خاک به آب، انگشت خود را 

در خاک فرو کنید. برای آبیاری از یک بطری استفاده کنید.

روش سوم: انتخاب گیاه متناسب با خاک

1. اگر حیاط شما دارای خاک رس می باشد سوسن چشم سیاه و یا گل مینا بکارید . اگر هارمونی زرد برای حیاط خود 

می پسندید به سراغ سوسن چشم سیاه بروید.

2. اگر درخت بلندی می خواهید که حیات وحش را جذب کند به سراغ گیاه گزنه و افرای پرچین بروید زیرا رشد خوبی 

دارند و در خاک رس به خوبی رشد خواهند کرد.

3. گر خاک شما شنی است به سراغ خشخا ش کالیفرنیایی یا بومادران بروید:

  اگر گسترش آفتاب را می پسندید بومادران و اگر وسعت رنگ را ترجیح می دهید خشخاش کالیفرنیایی بهترین گزینه 

می باشند.

4. کاج سفید و سرو قرمز را در خاک خشک و ماسه ای بکارید:

اگر حیاط کوچکی دارید، سرو قرمز و اگر فضای بزرگ تری دارید کاج سفید را انتخاب کنید. کاج سفید معموال بلندای 

)17 متر( را داراست.

5. اگر خاک سنگی)صخره ای( دارید الله کوهی و یا اسطوخودوس را به شما پیشنهاد می کنیم:

اسطوخدوس  ترحیح می دهید،  نورخورشیدرا  اگر گسترش  و  کوهی  الله  رها شوید  اصالح خاک  از  اگر می خواهید 

بکارید.
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