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مقدمه
گنــدم  کشــاورزی انجــام می شــود و محصــول   در ایــران بیــش از 85 درصــد مصــرف آب در بخــش 
کشــت  و جــو بــه علــت خاصیــت نانوایــی و نیــاز آبــی منطبــق بــر فصــل بارندگــی، ازنظــر ســطح زیــر 
کــم و مقاومــت ایــن محصــول در برابــر ســرما و  کشــور در رتبــه اول و دوم قــرار دارنــد. نیــاز آبــی  در 
شــوری بــه اهمیــت آن افــزوده اســت. به طوری کــه ســطح محصــول جــو به عنــوان مقاوم تریــن 
گنــدم  ک دام هــا بعــد از محصــول  محصــول بــه شــوری و تأمین کننــده پروتئیــن حیوانــی و خــورا
گنــدم و جــو مشــهود بــوده و  کثــر محصــوالت مخصوصــًا در  قــرار دارد. ضعــف مدیریــت آبیــاری در ا
گردیــده اســت. به طوری کــه میــزان آب موردنیــاز  کاهــش عملکــرد آبیــاری  منجــر بــه اتــالف آب و 
ــرای محصــول  گیاهــی ب ــا از 4000 مترمکعــب در طــول دوره رشــد  ــار در اســتان م ــرای هــر هکت ب
گنــدم بــه 7000 مترمکعــب رســیده اســت. در حــال حاضــر به طــور میانگیــن میــزان آب مصرفــی 
کــه تقریبــًا دو برابــر  کشــور بیــش از 10000 مترمکعــب می باشــد؛  محصــوالت زراعــی در اراضــی آبــی 
ــًا در  ــی مخصوص ــوالت آب ــان در محص ــش راندم ــا افزای ــد ب ــم بای ــن رق ــت. ای ــی اس ــرف جهان مص
گنــدم  کشــت محصــول  کــه بــا افزایــش جمعیــت، بایــد ســطح زیــر  کاهــش یابــد. چرا گنــدم و جــو 
ــر و  ــادل  860میلی مت ــی مع ــط جهان ــی متوس ــزان بارندگ ــد. می ــش یاب ــی افزای ــی آب ــو در اراض و ج
میــزان تبخیــر معــادل 800 میلی متــر و میــزان بارندگــی در ایــران 50( میلی متــر و میــزان تبخیــر 
ــی روی  ــد اراض ــی در 5( درص ــد بارندگ ــز 70 درص ــزان نی ــن می ــت و از ای ــر اس ــزار 100 میلی مت ( ه

ــر می کنــد. ع را حادت ــی    و خشک ســالی ها، موضــو کاهــش بارندگ می دهــد از طــرف دیگــر 
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در یــک بررســی توســط شــرکت های بیمــه آمریکایــی از بابــت پرداخــت خســارت محصــوالت 
کــه 41  کم آبــی اســت  کشــاورزی توســط بیمه هــا، بیشــترین رقــم خســارت مربــوط بــه خشــکی و 
درصــد بــوده اســت. میــزان بارندگــی کشــور ایــران، یک ســوم جهانــی و تبخیــر، ســه برابــر میانگین 
کاربــرد روش هــای مدیریتــی در  جهانــی و ســطح اراضــی آبــی دو برابــر میانگیــن جهانــی اســت. 
کاهــش می دهــد و از جــاری  کارایــی مصــرف آب را افزایــش می دهــد. مقــدار تبخیــر را  ع،  مــزار
گیاهــان از تلفــات  شــدن آب در ســطح زمیــن جلوگیــری می کنــد و بــا تعییــن دقیــق نیــاز آبــی 
گیــاه داده می شــود  کــه بــه  بیشــتر آب جلوگیــری می شــود؛ بنابرایــن قســمت اعظــم مقــدار آبــی 
ــا  گیــاه می رســد. یکــی از روش هــای آبیــاری غــالت آبیــاری نــواری اســت. هرچنــد ب بــه مصــرف 
کاســته شــده اســت، ولــی  کشــور از وســعت اراضــی بــا آبیــاری ســطحی  توســعه آبیــاری بارانــی در 
کــه در نشــریه  کرتــی و نــواری آبیــاری می شــود  بــاز بیــش از 70 درصــد آبیــاری غــالت به صــورت 

حاضــر بــه نحــوه مدیریــت هــر یــک از ایــن روش هــا پرداختــه می شــود.



3

آبیاری نواری
ــا 30  ــر و عــرض 3 ت ــا 400 مت ــه طــول 100 ت ــه شــکل مســتطیل ب ــواری، نوارهایــی ب  در آبیــاری ن
کــه وجــه مشــخص ایــن نوارهــا، طوالنــی و باریــک بــودن آن هاســت و بــرای  متــر ایجــاد می شــود 
آبیــاری گیاهانــی چــون غــالت بــکار مــی رود. در ایــن روش، آب در ابتــدای نــوار جریــان یافتــه و در 
ک نفــوذ می کنــد. مقــدار جریــان بایــد طــوری باشــد تــا زمــان  حیــن پیشــروی در طــول نــوار بــه خــا
کنــد و ســپس آب ورودی نــوار قطــع  گیــاه در انتهــای نــوار را تأمیــن  الزم بــرای جــذب آب موردنیــاز 
شــود. بــرای جلوگیــری از جــاری شــدن آب و افزایــش راندمــان، می تــوان انتهــای نــوار را بســت و 

کــرد. یــا روانــاب را بــه ابتــدای مزرعــه پمپــاژ 

گندم عکس 1 و ( : آبیاری نواری در مزرعه 
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کاهش راندمان آبیاری نواری بشمار می روند: به طورکلی موارد زیر از عوامل اصلی 
گیاهی و زمان آبیاری( 1 عدم رعایت نیاز 
به کارگیری مقدار جریان نامناسب( (
آماده سازی ناقص زمین( 3
ک نوار( 4 ع خـا  یکدست نبودن نو
عدم رعایت شیب( 5

عوامل مؤثر در افزایش راندمان آبیاری نواری
ک هــای شــنی، آب به ســرعت در زمیــن نفــوذ می کنــد. پــس نوارهــا بایســتی  ک: در خا  نــوع خــا
گــر طــول نــوار را زیــاد بگیریــم،  کمتــر( تــا آب بــه انتهــای هــر نــوار برســد. ا کوتــاه باشــند )100 متــر یــا 
ــه انتهــای مزرعــه نمی رســد.  ــز ب ــه هــدر مــی رود و آب نی ــادی از آب در ابتــدای مزرعــه ب مقــدار زی
کــردن زمیــن زمــان  ــرای آبیــاری  ک رســی باشــد آب به کنــدی در زمیــن نفــوذ می کنــد و ب ــر خــا گ ا
کوتــاه باشــد، آب به ســرعت بــه انتهــای نــوار می رســد و  گــر طــول نوارهــا  زیــادی الزم اســت. لــذا ا
زمــان کافــی بــرای نفــوذ آب در زمیــن نخواهــد بــود. لــذا بایــد بــا توجــه به جریــان آب و شــیب زمین 
کــرد. اصــواًل غــالت را در بافــت شــنی یــک مــاه زودتــر از  نســبت بــه تعییــن دقیــق طــول نــوار اقــدام 

ک رســی می کارنــد. خــا

گر شیب زیاد باشد آب   شیب زمین: یکی از عوامل مهم در آبیاری نواری، شیب زمین است. ا
توزیع  ک می شود. درنتیجه،  زراعی و فرسایش خا ک  کندن خا باعث  کرده،  به سرعت حرکت 
کرده و  کم باشد، آب به آهستگی حرکت  گر شیب زمین  آب نیز در مزرعه نامناسب خواهد بود. ا
به صورت یکنواخت به طرف انتهای نوار حرکت نکرده و به قسمتی از زمین نیز نمی رسد و احتمال 
رسوب گذاری در بعضی نقاط نیز دیده خواهد شد. حتی ممکن است در قسمتی از زمین شیب 
تند و در قسمتی دیگر شیب کند باشد. در این صورت نیز باعث هدر رفت آب خواهد شد. لذا باید 
گودی ها جمع شده و  شیب نوار یکنواخت شده و زمین تسطیع شود. درغیر این صورت آب در 

باعث نفوذ در عمق زمین و هدر رفتن آن شده و به قسمت های برآمده نیز نمی رسد.

بـه  زمـان مناسـب قطـع شـود، ممکـن اسـت آب  از  گـر جریـان آب زودتـر  ا آبیـاری:   مدت زمـان 
کـه منجـر  گـر دیـر قطـع شـود، در انتهـای نـوار روانـاب ایجـاد خواهـد شـد  انتهـای مزرعـه نرسـد و ا

کاهـش راندمـان آبیـاری خواهـد شـد. بـه 
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برای مدیریت زمان آبیاری روش های زیر پیشنهاد می شود:
کــرد، جریــان را قطــع می کننــد.  ک هــای رســی، پس ازاینکــه آب 0/6 طــول نــوار را طــی  1( در خا
ک رســی 00( متــر باشــد، وقتــی جریــان آب بــه 0(1 متــری  گــر طــول نــوار در خــا به عنوان مثــال ا

رســید جریــان را قطــع می کننــد.
کــرد، جریــان را قطــع  ک هــای لــوم، پس ازاینکــه آب 0/7 تــا 0/8 طــول نــوار را طــی  (( در خا
ک لــوم 00( متــر باشــد، وقتــی جریــان آب بــه 140  گــر طــول نــوار در خــا می کننــد. به عنوان مثــال ا

متــر تــا 160 متــر رســید جریــان را قطــع می کننــد.
ک های شنی، قبل از قطع جریان، بایستی آب تقریبًا به انتهای نوار رسیده باشد. 3( در خا

ــوار  ــا آب به طــور یکنواخــت روی عــرض ن ــوار را همــوار می کننــد ت ــر اول ن کشــاورزان 0( مت بعضــی از 
کــرده و زمیــن را بــه شــکل اســتخر درمی آورنــد تــا بــا ایــن  جریــان یابــد و 0( متــر آخــر نــوار را نیــز همــوار 
کار از ایجــاد روانــاب و تلفــات آبیــاری جلوگیــری کننــد. شــاید این یکــی از بهتریــن روش هــای افزایــش 

راندمــان آبیــاری در آبیــاری نــواری باشــد.

کــه تیــر  گرم تریــن ماه هــای ســال   تعــداد آبیــاری: در منـــاطق واقـــع در حاشــیه دریـــاچه ارومـــیه در 
ــرق  ــب تع ــادل 65 مترمکع ــر و مع ــر در روز تبخی ــط 6/5 میلی مت ــور متوس ــد، به ط ــرداد می باش و م
کــه در تمــام روش هــای  در هــرروز در هکتــار اتفــاق می افتــد. جهــت جبــران تلفــات آب در مزرعــه 
آبیــاری زراعــی اجتناب ناپذیــر اســت، الزم اســت 0( الــی 30 درصــد بــه تبخیــر و تعــرق لحــاظ نمــود. 
کشــاورزی نبایــد از محاســبات تبخیــر و تعــرق پتانســیل  لــذا در ســطح تولیدکننــدگان محصــوالت 
گیــاه در رابطــه بــا دوره هــای مختلــف رشــد آن  کــرد. الزم اســت تأمیــن آب  بطورکورکورانــه اســتفاده 

گیــرد. صــورت 

کمتــر از  گنــدم، در بــدو رشــد و در مرحلــه قبــل از رســیدن و برداشــت،  گیــاه   مثــاًل احتیاجــات آبــی 
تبخیــر و تعــرق پتانســیل اســت. درحالی کــه در مرحلــه ســاقه و ســنبله رفتــن خیلــی بیشــتر از تبخیــر 
و تعــرق پتانســیل می باشــد. پــس یکــی از مــوارد مهــم در آبیــاری گیاهــان، تعــداد دفعــات آبیــاری و 
نیــاز آبیــاری هــر دفعــه در فصــل رشــد می باشــد. بــرای اســتفاده بهینــه از آب آبیــاری در گنــدم و جــو 
3 تــا 5 بــار آبیــاری در طــول فصــل رشــد پیشــنهاد می شــود. تعــداد و مقــدار آبیــاری در غــالت در هــر 
گنــدم و  دوره رشــد بســتگی بــه آب وهــوای منطقــه، نــوع و جنــس زمیــن دارد. ولــی به طورکلــی در 

جــو 5 مرحلــه در یــک دوره رشــد خــود بــه آب نیــاز دارد.



6

گندم شامل مراحل زیر می باشد: دوره رشد 
- جوانه زنی
- پنجه زنی

گیـــاه در فاصلــه ی دو مرحـــله پنجه زنــی و سـاقـــه رفتــن رشــد نمــوده و بلنــد  - تشــکیل روزت، )برگ هــای 
می شــوند و مجموعــه ای بــرگ را در ابتــداي ســاقه ایجــاد می کننــد .ایــن مرحلــه را تشــکیل روزت می نامنــد(.

- ساقه رفتن

گل و تشکیل دانه - تشکیل 

معمــواًل به جــز در شــرایط اســتثنایی تــا زمــان ســاقه رفتــن، آبیــاري اضافــي الزم نیســت و تبخیــر و تعــرق 
کـثر نـزوالت حـادث  نسبتًا پایین است و در این دوره از رشد گندم که مصادف با ایـام زمستـان است، حدا

ــود. می ش

گندم مراحل نیاز آبیاری 
کرد: گندم را می توان به 5 مرحله تقسیم  به طورکلی نیاز آبی 

کاشــته شــدند بایــد رطوبــت  گنــدم بعدازاینکــه  کاشــت و جوانه زنــی(: دانه هــای  ک آب )قبــل از  خــا
ک آب می گوینــد.  کافــی در اختیــار داشــته باشــند تــا جوانــه بزننــد. بــه ایــن مرحلــه از آبیــاری خــا
ــایی بــذور  کمبــود آب باعــث تأخیــر جوانه زنــی بــذر و آبیــاری زیــاد باعـــث جـابجـ در ایــن مرحلــه 
ک در  گیاهــی، خـــا کــه بــه علــت نبــودن پوشــش  ک می شــود. چرا ــایش و شستشــوی خـــا و فرسـ
معــرض فرســایش اســت. پــس آبیــاری بایــد بــا ســرعت مالیــم و به صــورت یکنواخــت در سرتاســر 

گیــرد. گیــاه قــرار  کــه بــرای جوانه زنــی الزم اســت، در اختیــار  مزرعــه و به انــدازه ای 

گندم نمودار (: مراحل رشد 
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پنجــاب )از زمــان ســبز شــدن تــا تكمیــل پنجه زنــی(: از جوانــه زدن تــا اتمـــام پنجــه زدن نیـــاز بــه 
گیاهچــه اســت. هرچنــد  دومیــن آبیـــاری خواهــد بــود. دومیــن مرحلــه در رشــد بــذر، ســبز شــدن 
مرحـــله اول جوانــه زدن بــه شــرایط آب خــاك حســاس نیســت، ســبز شــدن نســبت بــه وضعیــت 
گنـــدم نســبت بــه مرحلــه  گیاهــان جـــوان  آب در خــاك بســیار حســاس اســت. در ایــن دوران، 
ــا بارندگــي ســنگین در طــول ایــن دوره تأثیــر ســوء  ــاري ب جوانه زنــی، آب زیــادي الزم دارنــد. آبیـ

خواهــد داشــت. چــون منجــر بــه از بیــن بــردن شــرایط تهویــه می شــود.

کاهــش پنجه زنــی می شــود، ولــی در صــورت  در مرحلــه قبــل از پنجه زنــی، تنــش رطوبــت بـــاعث 
تـــأمین مجــدد رطـــوبت، ممکــن اســت دوبــاره شــروع بــه پنجه زنــی نماید. البته درکشــت پـــاییزه در 
کــه نیــاز آبیــاری زیــاد نخواهــد  آذربـایجـــان مصــادف بازمــان بارندگــی پـــاییزه و زمســتانه می باشــد. 
ــرای  ــا یــک مــاه و ب ک هــای شــنی 0( روز ت ــرای خا ــه پنجــه زدن( ب ــود. دومیــن آبیــاری )مرحل ب
کــه خطــر ســله بســتن وجــود دارد 15 روز بعــد از آبیــاری اول صــورت می گیــرد.  ک هــای رســی  خا
کشــت شــود، قــادر اســت قبــل از برخــورد بــا ســرما  گنــدم در زمــان مناســب در پاییــز  درصورتی کــه 
یک چهــارم پنجه زنــی داشــته و بــا شــروع فصــل بهــار و رشــد بیشــتر پتانســیل تولیــد باالتــری بــه 

دســت آورد.
گنـدم بـوده و جـزء  مرحلـه سـاقاب )سـاقه رفتـن(: ایـن مرحلـه یکـی از مراحـل مهـم آبیـاری در 
گنـدم بـه آبیـاری بـه شـمار مـی رود. حتـی در صـورت اسـتفاده از روش  حسـاس ترین مرحلـه رشـد 
کـه مصـادف بـا موقـع سـاقه رفتـن  کـرد. ایـن مرحلـه  کـم  آبیـاری ایـن مرحلـه را نمی تـوان حـذف 
کمبـود آب در ایـن مرحلـه باعـث  گیـاه بـه آب روزبـه روز بیشـتر می شـود و  گنـدم اسـت، احتیـاج 
گیاهـی در طـول  گنـدم می شـود و بـه عملکـرد دانـه صدمـه می رسـاند. هـر  کاهـش شـاخ و بـرگ 
رشـد خـود مراحـل حساسـی بـه آبیـاری دارد که در گندم مرحله سـاقه دهی و خوشـه دهی اسـت. 

ــا طویــل شــدن ســریع  ــر رشــد رویشــی آنکــه هم زمــان ب کث ــه آب در طــول دوره حدا گنــدم ب ــاز  نی
ســاقه ها اســت )مرحلــه ســاقه رفتــن(، به ســرعت افزایــش می یابــد. رشــد هم زمــان قســمت های 
ــا  گیــاه باعــث نیــاز فــراوان بــه آب و مــواد غذایــي می گــردد و ب مختلــف ســاقه و پنجه هــای هــر 

کثــر خودمــی رســد. ظهــور ســنبله ها مقــدار آن بــه حدا

مرحلــه ســنبله رفتــن )خوشــاب(: نیــاز بحرانــی گنــدم بــه آب در مرحلــه خوشــه اســت و انجــام عمل 
کــرد.  کــم  آبیــاری هــم نمی شــود ایــن مرحلــه را حــذف  آبیــاری در مرحلــه خوشــه الزامــی اســت. در 
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گــر شــرایط ازنظــر درجــه حــرارت،  مــواد غذایــی یــا رطوبــت، نامســاعد باشــد، تشــکیل ســنبله روی  ا
تعــدادی از ســاقه ها متوقــف می شــود. در زمـــان تشــکیل ســنبلچه ها، تنــش رطوبــت باعث کاهش 
ــرون آمــد،  ــد شــد. پس ازآنکــه ســنبله از درون غــالف برگ هــا بی تعــداد آن هــا در هــر ســنبله خواهـ
کــه حــدود یــک هفتــه طــول می کشــد. پــس از گرده افشــانی،  عمــل گرده افشــانی صــورت می پذیــرد 
ــاقه ها  ــد. س ــدا می کن ــری پی ــت خمی ــدازآن حال ــود و بع ــیری می ش ــج ش ــده به تدری ــه تشکیل ش دان
ــان حالــت  ــه زرد شــدن می نماینــد. در پای و برگ هــا تغییــر رنــگ داده و برگ هــای پاییــن شــروع ب

کاهش یافتــه و دانــه به ســختی می گرایــد. خمیــری میــزان آب دانــه به تدریــج 

گلدهــی(: در مــاه اردیبهشــت بــه علــت  گلدهــی و خوشــه دهی یــا آبیــاری قبــل از  گل آب )مرحلــه 
کمبــود آب اســت و ریــزش 5  گیــاه بــه  کــه از مراحــل حســاس  گرده افشــانی  گلدهــی و  هم زمانــی بــا 
گنــدم می باشــد. در طــول  تــا 10 میلی متــر بــاران در دوران رشــد فعــال به عنــوان بــاران مؤثــر بــرای 
گیــاه بــه رطوبــت می باشــد، تبخیــر و تعــرق افزایــش  کثــر نیــاز  کــه هم زمــان بــا حدا ایــن دوره 
می یابــد. در طــول ایــن دوره تنــش رطوبــت بیشــترین اثــر ســوء را بــر عملکــرد دانــه خواهــد 
گل دهــی، حســاس ترین دوره بــه خشــکي  داشــت. فاصلــه بیــن تمایــز ســلولي ســنبلچه ها و 

می باشــد. خوشــبختانه ایــن مرحلــه تــوأم بازمــان بارندگی هــای بهــاره آذربایجــان می باشــد.

خ می دهــد. بیــن تمایــز  گلدهــي و تشــکیل دانــه ر  بیشــترین دوره خشــکي، اغلــب در زمــان 
یــك  در  تلقیــح  می باشــد.  خشــکي  بــه  دوره  حســاس ترین  گل دهــی،  و  ســنبلچه ها  ســلولي 
ســنبله معمــواًل بــراي تمــام ســنبله ها پــس از 10 روز بــه اتمــام می رســد. در طــول ایــن مــدت، 
کــم، حــرارت زیــاد یــا تنــش رطوبــت بســیار حســاس  ســنبله ها بــه خســارت ناشــي از درجــه حــرارت 
می باشــند.مرحله دانــه بســتن )دانــاب(: در مرحلــه دانــه بســتن چنانچــه آبیــاری انجــام نگیــرد، 
کاهــش می یابــد و نظــر  کاهش یافتــه و درنتیجــه عملکــرد  کوچک تــر شــده وزن دانه هــا  دانه هــا 
گرم تــر شــده و  گیــاه افزایش یافتــه و دمــای هــوا نیــز  بــه اینکــه در ایــن زمــان تبخیــر و تعــرق 

کاهــش بارندگــی نیــز صــورت می گیــرد، آبیــاری ضــرورت پیــدا می کنــد.

گیاه نیاز آبی مراحل مختلف رشد 
گیاهــان دو مرحلــه رشــد دارنــد: رویشــی  گنــدم و دیگــر انــواع غــالت، ماننــد بســیاری از  گیــاه   
و زایشــی، جوانه زنــی، ســبز شــدن و پنجــه زدن جــزء مرحلــه رویشــی و ســاقه رفتــن و تشــکیل 
گــر بــرای جوانه زنــی یــا رشــد اولیــه جوانــه،  گیــاه می  باشــد. ا گل آذیــن و دانــه جــزء مراحــل زایشــی 
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کافــی نداشــته باشــد، بذرهــا ممکــن اســت بپوســند یــا در معــرض صدمــات ناشــی از  ک رطوبــت  خــا
گنــدم به نــدرت تحــت تنــش مــداوم رطوبــت در طــول فصــل  گیرنــد. در شــرایط مزرعــه،  ســرما قــرار 
رشــد خــود واقــع می شــود و دوره هــای تنــش معمــواًل بــا دوره هــای مناســب ازنظــر رطوبــت، به طــور 

متنــاوب حاصــل می شــوند.

گنــدم، بایــد برخي از عکس العمل های اساســي   بــراي تعییــن مقــدار آب موردنیــاز و زمــان آبیــاري 
ــی  ــت. به طورکل گرف ــر  ــد در نظ ــان می ده ــود نش ــاك از خ ــت خ ــه رطوب ــبت ب ــاه نس گی ــن  ــه ای ک را 
گنــدم، شــامل مراحــل مختلــف رشــد رویشــي و زایشــي ازجملــه جـــوانه  مراحــل رشــد فیزیولوژیکــي 
گلدهـــي، دانــه بســتن و پــر شــدن  زدن، ســبز شــدن، پنجــه زدن، سـاقـــه رفتــن، تولیـــد خوشــه، 
دانه هــا می باشــد. هرکــدام از ایــن مراحــل تحــت شــرایط مختلــف آب و هوایــي، حساســیت های 
کــه  کمبــود رطوبــت خــاك و زمــان و میــزان آبیــاري از خــود نشــان می دهنــد  متفاوتــي نســبت بــه 

اثــرات آن در عملکــرد محصــول منعکــس می گــردد. 

کنیــم،  گنــدم را در ســه مرحلــه رویــش و زایــش و مرحلــه برداشــت محصــول تقســیم  گــر نیــاز آبــی  ا
دوره نیــاز آبــی زایــش یــا دوره میانــی رشــد 4 برابــر مرحلــه اول رشــد و 4 برابــر دوره برداشــت 
کــه  گنــدم، هــر اندامــي  گیــاه  بــه آبیــاری نیــاز داریــم. درنتیجــه در ایــن 6 مرحلــه نیــاز آبــی 
دارای بیشــترین ســرعت رشــد در هنــگام تنــش باشــد بیشــترین تأثیــر ســوء بــر آن ایجــاد خواهــد 
ــاري اضافــي  ــا زمــان ســاقه رفتــن، آبی شــد.معمواًل به جــز در شــرایط اســتثنایي و خشک ســالی ت
کــه مصــادف بــا  گنــدم  الزم نیســت و تبخیــر و تعــرق نســبتًا پاییــن اســت و در ایــن دوره از رشــد 
کـــثر نـــزوالت حـــادث می شــود. آبیاری هــای بعــدي در مراحــل خوشــه  ایـــام زمستـــان اســت، حدا
گیــرد. مراحــل زایشــی شــامل رشــد و نمــو تــا ظهــور  گلدهــي و دانــه رفتــن بایــد صــورت  رفتــن، 

گلدهــی و تشــکیل دانــه و رســیدن آن می باشــد. ســنبله از غــالف و 

کــه مقــدار  گرفتــه، ثابــت نمــوده اســت  کــه در آمریــکا توســط دانشــمندان آب صــورت  مطالعاتــی 
گنــدم  کــه قبــل از بــذرکاری  گنــدم انــدازه زیــادی بســتگی بــه میــزان رطوبتــی دارد  محصــول 
ک ذخیره شــده اســت. لــذا در زراعت هــای آبــی توصیــه می شــود در صــورت وجــود  پاییــزه در خــا
ک در سرتاســر عمــق  آب اضافــی در رودخانه هــا، قبــل از بــذرکاری، بــا یــک آبیــاری ســنگین خــا
گنــدم و محصــول جــو تــا عمــق 80 ســانتی متری خیــس شــود. به این ترتیــب  توســعه ریشــه، در 

ــد.  گیــاه در طــی دوره رشــد از آن اســتفاده می نمای کــه  ذخیــره رطوبتــی ایجــاد می گــردد 
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یــا  و  بارندگــی  دو  بیــن  طوالنــی  فاصلــه  در  مرطــوب  مناطــق  در  کــه  اســت  علــت  همیــن  بــه 
ــه رشــد  گنــدم و جــو ب گیاهــان  ــاز  ــی، ب کمبــود آب در مناطــق آب ــم و  خشک ســالی در مناطــق دی

ک اســت. کــه علتــش وجــود آب ذخیره شــده در خــا ادامــه می دهنــد  خــود 

نیمه خشــک:  و  خشــک  مناطــق  در  آب  مصــرف  در  صرفه جویــی  بــرای  کم آبیــاری  از   اســتفاده 
کــه بــارش پائیــز خــوب باشــد آبیــاری در ســه مرحله ســاقه دهی و گلدهی و خوشــه دهی  در صورتــی 
کاهــش مقــدار  ــرای  ــه رشــد رویشــی بهتریــن زمــان ب کم آبیــاری توصیــه می شــود. مرحل در روش 
گنــدم، آب وهــوای خنــک در دوره رشــد رویشــی،  آبیــاری اســت. شــرایط ایــده آل بــرای رشــد 
برداشــت  زمــان  گــرم و خشــک در  دانــه و آب وهــوای  آب وهــوای معتــدل در دوران تشــکیل 
کــه در بهــار  گلدهــي و تشــکیل دانــه  محصــول می باشــد. بیشــترین دوره خشــکي، اغلــب در زمــان 
کم آبیــاری می تــوان بــا مدیریــت آبیــاری، 5  خ می دهــد؛ بنابرایــن بــا اســتفاده از روش  می باشــد ر
یــا 6 مرحلــه آبیــاری را بــه 4 مرحلــه کاهــش داد. البتــه بــه شــرطی کــه وضعیــت بارندگــی نیــز خــوب 
باشــد. ایــن 4 مرحلــه عبــارت اســت از: 1( طویــل شــدن ســاقه ((گل دهــی 3( شــیری شــدن دانــه 

4( خمیــری شــدن دانــه. 

و  ســاخته  مشــکل  دچــار  را  لقــاح  و  گرده افشــانی  انجــام  گل دهــی  مرحلــه  در  رطوبــت  کمبــود 
گلدهــی بیشــتر  عملکــرد را بشــدت پاییــن مــی آورد لــذا در ایــن 4 مرحلــه اثــر ســو تنــش در مرحلــه 
کاهــش می یابــد.  گرده افشــانی بــه بعــد مقــدار آب مصرفــی  اســت. بــا آبیــاری جزئــی از مرحلــه 
کارایــی مصــرف آب بــاال مــی رود. چــون صفاتــی ازجملــه ارتفــاع بوتــه معمــواًل تــا مرحلــه  درنتیجــه 
کامــل می شــود. طبــق بررســی در آذربایجــان، آب مصرفــی در ســه  گرده افشــانی شــکل گرفته و 

گل دهــی و رســیدن دانــه، برابــر 3600 مترمکعــب می باشــد. مرحلــه ظهــور ســنبله، 

کم آبیاری مراحل آبیاری در 
کم آبیاری به دلیل اهمیت آن الزم است. که در  ک آب، اولین آبیاری است  1( مرحله خا

گــر شــرایط بارندگــی خــوب باشــد، از مرحلــه جوانــه زدن تــا مرحلــه و زمــان شــروع ســنبله رفتــن  (( ا
ــه اولیــن ســنبله شــروع به ظاهــر شــدن  ــود؛ یعنــی وقتی ک ــاری نخواهــد ب ــه آبی دیگــر احتیاجــی ب

کــرد، دومیــن آبیــاری صــورت می گیــرد.

کم آبیاری در مرحله تشکیل دانه خواهد بود. 3( آبیاری سوم در روش 



11

گیاه تأثیر میزان بارندگی در طول رشد 
کشــت را هم زمــان بــا اولیــن آبیــاری در نظــر می گیرنــد و هــر   معمــواًل در زراعت هــای آبــی، زمــان 
کشــت و اولیــن آبیــاری بیشــتر باشــد، نیــاز بــه آبیــاری بیشــتر خواهــد بــود. بــه عبارتــی  چــه زمــان 
ک قبــل از  گیــاه بتوانــد از رطوبــت موجــود در خـــا کــه  کاشــت بایــد به گونــه ای انتخــاب شــود  زمــان 
ک را مرطــوب نمایــد، آب  گــر بارندگی هــا ســبک باشــد و فقــط ســطح خــا آبیــاری استفـــاده نمایــد. ا
ک نفــوذ  کــه بتوانــد در خــا کمتریــن مقــدار بارشــی  تبخیــر شــده و اثــر چندانــی در زراعــت نــدارد و 
کنــد، 0( میلی متــر  کنــد و بتوانــد از تبخیــر در امــان باشــد و در عمــق 10 تــا (1 ســانتی متر نفــوذ 
ــر از  ــارد، مؤثرت ــه در فصــل ســرما می ب ک ــاه بارش هایــی  گی در هــر بارندگــی اســت. در طــول رشــد 
کــه یــخ  کمتــر اســت. البتــه بــه شــرطی  گرماســت. چــون تبخیــر و تعــرق  بارندگی هــای فصــل 
ک هایــی  ک تقریبــًا صفــر اســت و خا نبنــدد، چــون در صــورت یــخ بســتن، نفــوذ آب بــه داخــل خــا

کــه ظرفیــت باالیــی دارنــد، شــرایط بهتــری بــرای خشک ســالی دارنــد.

ع مدیریت زراعی در آبیاری مزار
کــه رطوبــت  زمــان عملیــات شــخم در مدیریــت آبیــاری: بهتریــن زمــان شــخم زدن وقتــی اســت 
گاو رو باشــد؛ یعنــی نــه زیــاد خشــک باشــد و نــه زیــاد مرطــوب و بــرای  ک مزرعــه بــه حالــت  خــا
ک بچســبد  گــر خــا ک را برداشــته و فشــار می دهیــم، ا پــی بــردن بــه آن در مزرعــه، مقــداری خــا
ــوم  ــی لکــه ی آن در دســت معل ــد ول ک در دســت نمان ــی رطوبــت خــا کنــد، ول ــه ای درســت  و لول
کلــوخ و ســطوح ناهمــوار و هــدر رفــت  گاو رو شــده اســت. در ایــن حالــت از ایجــاد  ک  باشــد، خــا
گرفتــه شــود  گنــدم 30 ســانتی متر در نظــر  رطوبــت جلوگیــری می شــود. بهتــر اســت عمــق شــخم 

ک از بیــن نــرود. ک زراعــی برگردانــده شــود تــا رطوبــت خــا و تنهــا قســمتی از خــا

کلوخ شکل 3: شخم صحیح بدون 
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آیش: آیش به دو صورت اجرا می شود:    1( آیش فصلی      ((آیش ساالنه
کـه در شـرایط اسـتان ازنقطه نظـر ذخیره آب، آیش سـاالنه  مقایسـه ایـن دو آیـش نشـان می دهـد 
هیچ گونه مزیتی ندارد، بلکه باعث تلفات آب از طریق رواناب و نفوذ عمقی به اعماق می شود 
ک و آبشـویی عناصـر غذایـی را شـدت می بخشـد. آیـش فصلـی از اوایل  و درنتیجـه فرسـایش خـا
شـهریور تـا فروردیـن و آیـش سـاالنه از اول شـهریور تـا اول مهـر می انجامـد. آب ذخیره شـده آیش 

فصلـی 50 درصـد و آیـش سـاالنه 5( درصـد از کل آب بارندگی را تشـکیل می دهد.

ک و رشــد فعال گیاهــان 0( الــی 5( درجه  درجــه حــرارت: بهتریــن دمــا بــرای جــذب رطوبــت در خــا
کثــر آبیاری هــا در شــب های تابســتان صــورت می گیــرد. در  ــه همیــن خاطــر ا ســانتی گراد اســت. ب
کارشناســان بــا روش آبیــاری بارانــی، راندمــان آبیــاری در آبیاری هــای روزانــه  یــک تحقیــق توســط 
و شــبانه 10 درصــد اختــالف نشــان داده اســت، به طوری کــه راندمــان آبیــاری در روز 60 درصــد و در 
شــب 70 درصــد بــوده اســت. لــذا جهــت جلوگیــری از تبخیــر، بهتــر اســت آبیــاری در هــوای خنــک 
گیاهــان در دوران جوانــه زدن بــذر ممکــن اســت بــرای  گیــرد. آب ســرد نیــز بــرای بعضــی از  صــورت 
گیاهــان آســیب بزنــد، لــذا توصیــه می شــود از برخــورد آب ســرد بــا برگ هــا کــه گــرم هســتند جلوگیری 
ــا  ــد ت کنی ــت  ــق هدای کم عم ــزرگ  ــای ب ــرد را در حوضچه ه ــدا آب س ــکان، ابت ــورت ام ــرده و در ص ک

گیرنــد. گــرم شــوند و ســپس مورداســتفاده قــرار  کافــی  به انــدازه 

تسـطیح نسـبی یا ماله: معمواًل برای افزایش راندمان آبیاری، یکنواختی توزیع آب و اسـتفاده بهتر 
گیاه از رطوبت، اقدام به ماله کشی می کنند. ماله کشی برحسب نیاز از یک الی چند بار مورداستفاده 

قـرار می گیـرد کـه آخریـن مالـه را در جهت آبیاری باید کشـید تا جریـان آب در نوار بهتر انجام گیرد.

کاهــش راندمــان  کــه منجــر بــه  ک  کاهــش رطوبــت خــا بادشــكن: یکــی از علــل افزایــش تبخیــر و 
کاهــش دمــای  آبیــاری می شــود، نبــودن بادشــکن می باشــد. بادشــکن ها همچنیــن موجــب 
کاهــش تبخیــر نقــش مهمــی دارد. در ایــن روش ابتــدا مســیر بــاد  کــه خــود در  محیــط می شــوند 
کنــار مزرعــه عمــود  کــرده، درختــان را معمــواًل در ســه ردیــف  غالــب در فصــل رشــد را شناســایی 
بــر مســیر حرکــت بــاد و به صــورت ردیفــی می کارنــد. معمــواًل فاصلــه درختــان را ( متــر و بــرای 
می کننــد.  انتخــاب  متــر   3 تــا   ) را  درختــکاری  ردیف هــای  فاصلــه  و  متــر  یــک  درختچه هــا 
کافــی، فاصلــه بــرای جریــان  کــه در بیــن درختــان به انــدازه  بادشــکن بایــد طــوری ایجــاد شــود 

یافتــن آزادانــه هــوا وجــود داشــته باشــد. 
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ع ســیب زمینی، از نوارهــای باریکــی از ذرت اســتفاده می کننــد  در آمریــکا بــرای محافظــت از مــزار
ــی اســتفاده  ــد از درختان و حتــی در بیــن ردیف هــای مــو از چــاودار اســتفاده می کننــد. اصــواًل بای
گنــدم، چــاودار  گیاهــان پیشــنهادی بــرای زراعــت  کمــی داشــته باشــند. یکــی از  کــه نیــاز آبــی  کــرد 
کافــی شــاخ و بــرگ دارد و  گیــاه رشــد ســریعی داشــته و در بهــار به انــدازه  می باشــد. چــون ایــن 
گــر حصــاری از بادشــکن در اطــراف  کند.طبــق نظــر دانشــمندان ا می توانــد در مقابــل بــاد مقاومــت 

کرده ایــم. کنیــم تــا 30 درصــد از تبخیــر آب جلوگیــری  زمین هــای زراعــی ایجــاد 

کلــش باعــث  ک می شــود، چــون  کلــش باعــث افزایــش رطوبــت خــا کلــش: اســتفاده از  اســتفاده از 
افزایــش مــواد آلــی شــده و نفوذپذیــری و تــوان ذخیــره رطوبــت را بــاال می بــرد. در ایــن روش پــس 
کلــش بیشــتری در ســطح زمیــن  کــه  گنــدم و جــو، برداشــت طــوری صــورت می گیــرد  از رســیدن 
کار را  باقــی بمانــد؛ یعنــی ســاقه از بــاال چیــده شــود. آنــگاه زمیــن را شــخم و دیســک بزننــد. ایــن 
ک افــزوده می شــود. روش دیگــر در ایــن  کــه درنتیجــه آن، بــه مــواد آلــی خــا 3 ســال انجــام دهنــد 
کار  کــه ایــن  گنــدم و جــو روی زمیــن اســت  کلــش یــا ســاقه های  زمینــه ریختــن یــک قشــر نازکــی از 
کاهــش تبخیــر و جلوگیــری از خشــک شــدن  مانــع از تابــش مســتقیم آفتــاب بــه ســطح زمیــن و 

کــه در حفــظ رطوبــت تأثیــر مســتقیمی دارد.  ک می گــردد  خــا

شکل 4: تسطیح با ماله یا لولر
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کاهـش  بـر  از جمـع آوری محصـول، عـالوه  پـس  ع،  مـزار گیاهـی در بعضـی  بقایـای  آتـش زدن 
می گـردد.  ک  خـا حاصل خیـزی  کاهـش  درنتیجـه  و  آلـی  مـاده  کاهـش  باعـث  ک،  خـا رطوبـت 
ک مزرعه می گردد  کاربـرد بقایـا، موجـب افزایش نگهداشـت رطوبت و کاهش تبخیر از سـطح خا
کـردن بقایـای  کـه در ایـن میـان مخلـوط  و همچنیـن میـزان نفوذپذیـری را افزایـش می دهـد 
ک یکـی از روش هـای خـوب مدیریتـی اسـت و نگهداری بقایا در سـطح، از تشـکیل  گیاهـی بـا خـا
کـرد. از  گیاهـی می تـوان بـه یونجـه و جـو و گندم اشـاره  سـله جلوگیـری می کنـد. ازجملـه بقایـای 

ک ویژگی هـای یادشـده بیشـتر خواهـد بـود. طرفـی در صـورت برگردانـدن بقایـا بـه خـا

وزنشــان  برابــر  بیســت  تــا  آلــی  مــاده  کــود حیوانــی:  از  اســتفاده  از طریــق  لــی  آ مــاده  افزایــش 
ک  ک هــا و یــا ســفت شــدن خــا کننــد و از خشــک شــدن و انقبــاض خا می تواننــد آب جــذب 
ک هــا و حفــظ و  جلوگیــری می کننــد و ســبب بهبــود قابل توجهــی از خــواص نگهــداری آب در خا

ک هــا و افزایــش آب هــای زیرزمینــی می گــردد. ذخیــره رطوبــت و افزایــش نفوذپذیــری خا

تنــاوب زراعــی: درکشــت مــداوم یــک محصــول، ریشــه ها همــواره از یــک افــق مشــخص تغذیــه 
کاهــش مــواد  کــه به تدریــج منجــر بــه  می کننــد و از چنــد مــواد غذایــی خــاص مصــرف می کننــد 
ک می شــود و همچنیــن در یــک کشــت مــداوم، زمیــن تــا کشــت بعــدی بــدون پوشــش  غذائــی خــا
ــاختمان  ــی، س گیاه ــاوب  ــرای تن ــا اج ــردد. ب ــایش می گ ــه فرس ــر ب ــل منج ــن عام ــه ای ک ــد  می مان
گیــاه نقــش دارنــد،  کاهــش رطوبــت  کــه در  ک بهبــود می یابــد و از رشــد علف هــای هــرز  خــا

ک می شــود. ــی خــا ــه بازدهــی بیشــتر آب مصرفــی و افزایــش مــواد آل می کاهــد و منجــر ب

مدیریت های زراعی جهت افزایش راندمان آبیاری

ک، می تــوان بجــای اســتفاده از ابزار شــخم بــرای مبارزه بــا علف های  1( بــرای حفــظ رطوبــت خــا
ک را حفــظ  ــا رطوبــت خــا کــرد ت هــرز، از علف کش هــای مناســب در طــول فصــل آیــش اســتفاده 
کــرد. شــخم زیــاد و بی موقــع و واردکــردن ماشــین آالت و ادوات باعــث بســته شــدن روزنه هــای 

ک را از بیــن می بــرد. ک شــده و تــوان ذخیــره رطوبــت در خــا خــا
کودهــای از تــه  ک، راندمــان آبیــاری را زیــاد می کنــد. اســتفاده بیش ازحــد از  (( حاصلخیــزی خــا
کــه ایــن امــر به نوبــه خودمصــرف آب را افزایــش می دهــد. باعــث افزایــش رشــد رویشــی می شــود 
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گل آب ودان آب، مزرعــه را بایــد به خوبــی آبیــاری  گنــدم مثــاًل  3( در مراحــل حســاس و بحرانــی 
کاهــش می یابــد. ع تنــش آب در ایــن مراحــل محصــول بشــدت  کنیــم. در صــورت وقــو

کثــر بارندگی هــا در آذربایجــان شــرقی در اردیبهشــت ماه روی می دهــد،  4( بــا توجــه بــه اینکــه ا
کــرد.  گنــدم، می شــود از واریتــه هــای زودرس اســتفاده  ع  کاهــش مقــدار آبیــاری مــزار جهــت 
ــه علــت محــدود  ــا ب ــد، ام ــه واریتــه هــای دیــررس، محصــول بیشــتری تولیــد می کنن ک ــد  هرچن

کــرد. بــودن منابــع آبــی می شــود از واریتــه ای زودرس اســتفاده 

کاشــت بــذر را بایــد بــر اســاس زمــان پیش بینــی تأمیــن رطوبــت در طــی مراحــل بحرانــی  5( زمــان 
کــرد. گیــاه تنظیــم  و حســاس رشــد 

6( بــرای اســتفاده بهینــه از آب آبیــاری بهتــر اســت از ارقــام مناســب بــا نیــاز آبــی کمتــر و مقــاوم بــه 
کشــور ازجملــه آذربایجــان شــرقی  خشــکی اســتفاده شــود. پیشــنهاد می شــود در مناطــق سردســیر 
ــه محدودیــت آبیــاری خصوصــًا در اواخــر  ــا توجــه ب از رقــم پیشــگام اســتفاده شــود. ایــن رقــم ب

فصــل توصیــه می شــود.

کم آبیــاری در مرحلــه خوشــاب ایــن رقــم نســبت بــه ســایر ارقــام   بخصــوص در صــورت اســتفاده از 
کم آبیــاری آخــر فصــل نســبت بــه ســایر ارقــام بهتــر  کــه تحمــل نســبی آن بــه  ارجحیــت دارد. چرا
اســت. متوســط عملکــرد آن 8 تــن در هکتــار و مقــاوم بــه بیمــاری زنگ زرد و تحمــل آن به انجماد 
نســبت بــه ســایر ارقــام مناطــق سردســیر ازجملــه ارقــام الونــد و Mv17 بیشــتر می باشــد. همچنیــن 

کم توقــع بــودن نســبت بــه آب بهتــر جــواب می دهــد. بــه علــت مقاومــت بــه خوابیدگــی و 

کرتی آبیاری 
کرتــی  کوچــک بــودن قطعــات، آبیــاری  یکــی از روش هــای آبیــاری غــالت در ایــران بــا توجــه بــه 
اســت. در ایــن روش مزرعــه را بــا اســتفاده از مرزهــای موقتــی بــه عرض 90 ســانتی متر و ارتفاع 30 
کوچــک تقســیم می کننــد. ســطح اراضــی بــه تســطیح زمیــن بســتگی  کرت هــای  ســانتی متر بــه 
داشــته و معمــواًل تــا یــک هکتــار در نظــر می گیرنــد. ولــی بــرای ســطح بزرگ تــر، بایــد تســطیح 
ــا  ــا متوســط و ب کــم ت ــا شــدت نفوذپذیــری  ک هــای ب ــرای خا ــاری ب دقیــق باشــد. ایــن روش آبی

کــم مناســب اســت. شــیب یکنواخــت و 
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ک لومــی  باشــد، راندمــان آبیــاری   هــر چــه ســطح زمیــن هموارتــر ، مســطح، تســطیح شــده و خــا
ک رســی مناســب می باشــد. شــن های دانه درشــت بــرای  کشــت برنــج خــا افزایــش می یابــد. بــرای 
کرتــی مناســب نمی باشــد؛ زیــرا ســرعت نفــوذ آن هــا بســیار زیــاد اســت. در ضمــن از آبیــاری  آبیــاری 
گیــاه، بایــد  کــم بــه علــت تنــش خشــکی و آبیــاری زیــاد بــه علــت اتــالف آب و نفــوذ عمقــی و خفگــی 
خــودداری نمــود. لــذا برنامه ریــزی صحیــح مبنــی بــر اینکــه چــه مقــدار آب آبیــاری بایــد انجــام داد 

ضــروری اســت.

کرتی  مزیت های آبیاری 
نیازی برای آبشویی در آب های شور نیست.  
کثر استفاده از آب باران به عمل می آید.   در این روش حدا
عدم وجود رواناب در سطح مزرعه.  

کرتی عکس 5: آبیاری 
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گندم آبیاری قطره ای )تیپ( در 
کــز تحقیقاتــی هــم  کــه در مرا گنــدم  ــرای افزایــش راندمــان در  کــه ب ح هایــی  یکــی از بهتریــن طر
کمــی باالتــر اســت  تاییــد شــده، آبیــاری قطــره ای تیــپ اســت. در ایــن روش هرچنــد ازنظــر هزینــه 
ــا انتخــاب 70 ســانتی متر فاصلــه نوارهــا و 90 متــر طــول لترال هــا در عمــق 15 ســانتی متری  امــا ب
گــرم و خشک(مناســب ترین فاصلــه ســوراخ های  در افزایــش راندمــان )حتــی در مناطــق بادخیــز و 
کــه آبدهــی آن هــا در طــول یــک متــر در حــدود 4 لیتــر در ســاعت خواهــد  آبــده 0( ســانتی متر اســت 
بــود. معمــواًل اســتفاده از نوارهایــی باضخامــت 175 میکــرون مناســب اســت.در آبیــاری تیــپ 
ــد و باالتریــن یکنواختــی پخــش آب در  ــاره شــدن می نمای ــه پ نوارهــا در فشــار ( اتمســفر شــروع ب

گردیــد. فشــار 7/. اتمســفر در ابتــدای لترال هــا حاصــل 
گــرم  دور آبیــاری بــر اســاس 40 میلی متــر تشــت تبخیــر اقتصادی تــر اســت. درحالی کــه در مناطــق 
و خشــک بــا تبخیــر و تعــرق بــاال و بادخیــز بــا ســرعت بیــش از 4 متــر در ثانیــه، بــه دلیــل تلفــات 
گر تبخیر و تعرق متوســط  تبخیــر و بــاد بردگــی زیــاد، روش هــای آبیــاری بارانــی کاربــرد نــدارد. ولی ا
کــم باشــد، بهتریــن روش آبیــاری بارانــی اســت و آبیــاری ســطحی هــم ســفارش  و پاییــن و بــاد هــم 
کــم، بهتریــن روش، آبیــاری  کــم باشــد، بــه علــت روانــاب و نفــوذ  گــر نفوذپذیــری  نمی شــود. ا

گــر هــدف ،افزایــش راندمــان باشــد بهتریــن حالــت آبیــاری،  تیــپ می باشــد. ســطحی اســت. ا

عکس 6: آبیاری قطره ای تیپ
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تــا 3000  از 1000  کالف آن  از جنــس پلی اتیلــن می باشــد و معمــواًل هــر  تیــپ  نــوار  نــوار تیــپ: 
ــود  ــر می ش ــه آن پ ــگام ورود آب ب ــه هن ک ــوده  ــر ب ــرم و انعطاف پذی ــیار ن ــپ بس ــوار تی ــت. ن متراس
و پــس از پایــان آبیــاری، مجــددًا نــوار تیــپ به صــورت مســطح درمی آیــد. ضخامــت دیــواره 
نــوار تیــپ بســیار نــازک اســت و معمــواًل بیــن 1 / 0 تــا 6 / 0 میلی متــر می باشــد. از تیپ هــای 

گیاهــان مختلــف اســتفاده می شــود. ضخیم تــر معمــواًل بــرای آبیــاری زیرســطحی 
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خودآزمایی

1-آبیاری نواری چیست؟
ح دهید. ( - عواملی مؤثر در افزایش راندمان آبیاری نواری را شر

گندم را توضیح دهید. 3- حساس ترین مراحل نیاز آبی 
ح دهید. گندم را شر 4-کم آبیاری در محصول 

5- مدیریت های زراعی جهت افزایش راندمان آبیاری را به طور خالصه توضیح دهید.
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کشاورزی: توصیه ها و پیام های مهم 

کنیم. - منابع آبی ما بسیار محدود است، بیایید از آب درست استفاده 

آبیاری تحت فشار یعنی صرفه جویی آب و افزایش تولید. -

کیفیت بیندیشیم. - با مدیریت صحیح به محصول با

حمل ونقل نادرست باعث افزایش ضایعات محصول می شود. -

کیفیت محصول است. - بسته بندی مناسب، ضامن حفظ 

ک می گردد. - کودهای حیوانی سبب تقویت و بهبود خا به کارگیری 

گاهی، یکی از عوامل افزایش تولید است. - دانش و آ

کنیم. - ک جلوگیری  کاشتن درخت در زمین های بادخیز، از فرسایش خا با 

کودها. - افزایش بهره وری، یعنی مصرف بهینه ی 

ک می شود. - کودهای شیمیایی، باعث تخریب خا مصرف بیش ازاندازه 

کشاورزی خریداری نمایید. - نهال موردنیاز خود را از نهالستان های مورد تائید سازمان جهاد 

بدون آموزش و به کارگیری شیوه های نوین، افزایش تولید میسر نیست. -

کاربرد سموم، آخرین وسیله، جهت حفظ محصول است. -

گیاه، در مدیریت آفات، بسیار مؤثر است. - آبیاری و تغذیه درست 

کیفیت محصول است. - کاهش هزینه ها و بهبود  هدف از آموزش و ترویج، 

کریم( - آب مایه حیات است و زمین بی آب مرده افسرده است. )قرآن 

استفاده از سیستم آبیاری تحت فشار، راه مطمئن در صرفه جویی آب و افزایش تولید. -

برخالف سایر روش های آبیاری، سیستم قطره ای در زمین های شیب دار نیز مؤثر است. -

تولید محصوالت دامی، امروزه به دانش فنی نیازمند است. -

کثر تولید است. - اصالح نژاد، راهی برای رساندن دام به حدا

استفاده از بذور اصالح شده = تولید بیشتر = صرفه اقتصادی است. -

محصول خوب، حاصل بذر خوب است. -

کودها، یکی از راه های افزایش بهره وری است. -  مصرف به اندازه و به موقع 

با هرس سبز در باغات، میزان تولید محصول سال بعد، افزایش می یابد. -




