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 دفه

  .      اسـت        ایران                                                      آب مهمترین عامل محدودکننده در افزایش تولیدات کشاورزي       
                        افزایش عملکرد در واحـد     ،                                     آبیاري سبب استفاده بهینه از منابع آبی       بهینه     ریزي       برنامه

                                   میزان آب مصرفی هر گیـاه از جملـه     .   شد                                   سطح و باالبردن کارایی مصرف آب خواهد
   ،              میزان سرعت باد   ،            تشعشع خورشید   ،                     حرارت، رطوبت نسبی هوا             بسته به درجه    ،    گندم

  .   است                                  بارندگی و نوع رقم مورد کشت متفاوت 

                                                                 گندم یکی از محصوالت اساسی کشور و غذاي اصلی مـردم بـوده و مصـرف    
              اسـاس آمـار                                  استان آذربایجـان غربـی بـر       در  .     باشد          کیلوگرم می     150                سرانه آن بالغ بر

        ترتیـب                                        و عملکـرد گنـدم آبـی و دیـم بـه                                           وزارت جهاد کشـاورزي، سـطح زیرکشـت   
ــار و         290318   و        100408 ــت         965,49  و          3350,83           هکتـ ــار اسـ ــوگرم درهکتـ                                کیلـ

                                                     استان آذربایجان غربی به دلیل وجود ارتفاعـات متعـدد      ).     1391                  آمارنامه کشاورزي،  (
                                                   منطقه مـورد مطالعـه داراي اقلـیم سـرد و نیمـه         .                            داراي آب و هواي کوهستانی است

                                  بوده و در موقعیت طول جغرافیایی                 متر از سطح دریا      1325   تا      312 1       ارتفاع        خشک و
           حـداکثر و    .          قرار دارد       37ْ   3 5   َ تا َ      37˚-  01                 َ و عرض جغرافیایی  َ    46˚-  08َ َ       تا    5 4˚- 1 0َ َ

     300                                     درجـه و متوسـط بارنـدگی در حـدود         23  و     38                            حداقل درجـه حـرارت مطلـق    
ـ              گرمترین ماه   .    باشد        متر می      میلی   .                        ی تیـر و مـرداد اسـت                                 هاي سـال در آذربایجـان غرب

        گنـدم،   (     کشت      الگوي    ،                  اي از نظر بافت خاك                  داراي طیف گسترده            مورد مطالعه       مناطق 
                  ، شـیب مـزارع و    )                چـاه، رودخانـه   (             ، منبـع آب  )     فرنگی                               چغندرقند، یونجه، لوبیا و گوجه

                                                        لیکن آبگیري به روش سنتی صورت گرفته و روش آبیـاري نیـز     .    است             شرایط اقلیمی 
   .   است           نتهاي بسته  ا    با      نواري   -    کرتی    غلب  ا

 تعیین و شناخت آب، وريه بهر و ییآکار کردن بهتر براي فاکتور مهمترین
هدف   .است آبیاري مناسب روش اعمال و آبیاري ریزي برنامه متعاقبا و گیاه آبی نیاز

  .می باشد گندم از تهیه این نشریه اعالم نیاز آبی و چگونگی برنامه ریزي آبیاري گیاه
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  دامنه کاربرد
 و شهرستان استان آذربایجان غربیمله جاز مختلف مناطق ین نشریه براي ا
دارند در بازه زمانی ده ساله اقلیمی مشابه آن شرایط زیست بوم شناختی و هایی که 

   .کاربرد دارد
  

  مخاطبین
  و کارشناسان کشاورزي، دانشجویان، پژوهشگران مروجانکشاورزان، 

  
 متن اصلی 

                                                 از مهم ترین راهکارهاي مـدیریتی مـی باشـد کـه                             برنامه ریزي آبیاري یکی
                                                                                    براي تعیین زمان آبیاري و مقدار آبی که در هر آبیاري باید بکار بـرده شـود اسـتفاده    

                                                                   به عبارت دیگر هدف برنامه ریزي آبیاري مشخص کـردن مقـدار دقیـق آب      .       می شود
      بـر         یـاري   آب          برنامـه    .                                                            مورد استفاده در مزرعه و زمان بندي دقیق کاربرد آن مـی باشـد  

          برنامـه   .      شـود       مـی          تنظـیم      خاك       رطوبت         نگهداري        قابلیت   و      گیاه      تعرق   و       تبخیر      اساس
    اي         حقابـه    و      بندي      نوبت       سیستم   و    آب       منابع         محدودیت       تأثیر     تحت     است      ممکن        آبیاري

          آبیـاري       ریزي        برنامه   ،     باشیم        نداشته    آب       منابع    در          محدودیتی    که     صورتی    در   .   کند      غییر ت
        قابـل     آب (       شـده          ذخیـره          رطوبـت        میزان   و      گندم     یاز ن      مورد      خالص    آب       مقدار      اساس    بر

  .    گیرد  می      صورت      ریشه       منطقه   و     خاك    در  )        استفاده
    هاي                                                            قسمت زیادي از آب  جذب شده توسط ریشه گیاه پس از عبور از بافت

                                                                             گیاهی از طریق روزنه هاي برگ به صورت بخار وارد هوا  می شود کـه همـان تعـرق    
   .             مجموع آن هاست       گیاه،                   یر شده و نیاز آبی                            و  قسمتی نیز از سطح گیاه تبخ         می باشد

                                                   اي از رشد کـه بـه تـنش آب بیشـترین حساسـیت را                                  محققین از طریق تعیین مرحله
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                                                           گیري مصرف آب در یک مرحله معین رشد، مراحل بحرانی نیاز آبـی                     دارد و نیز اندازه
   .   اند                   گندم را مشخص کرده

             الزم است کـه     ،    باشد                                          که یک زارع برنامه ریزي آبیاري موفقی داشته         براي این
           روابـط آب                                     آب دسترسـی داشـته و اطالعـاتی از                                  آب آبیاري و روش هـاي تـامین       به  

               مهم زمانی میسر     این    .                                             براي تامین نیاز آبی گندم در اختیار داشته باشد      گیاه       خاك و و
                                            گندم در هر آبیاري چه مقدار آب مـورد نیـاز                براي آبیاري              کشاورز بداند    که        می گردد 

                       با چه فاصـله زمـانی       ،                                      و آب مورد نیاز در هر مرحله از رشد گندم  )           عمق آبیاري (    است 
    ).                          دور آبیاري در هر مرحله رشد  (                  به کار برده شود

                            هاي تحقیقات کشاورزي کهریز و                                       بر اساس مطالعات انجام گرفته در ایستگاه
                                                                                     میاندوآب، براي تعیین نیاز آبی گندم، عمق آبیاري بـر مبنـاي ضـرایبی از تبخیـر بـا      

                             داده شـده بـه  گنـدم بـه                 مقـدار آب    .         محاسبه شد  A                   ه از تشت تبخیر کالس       استفاد
        مقـدار                       در ایـن مطالعـه     .                         از تبخیر روزانـه بـود    )      درصد      100  و     70  و     40 (    هاي     نسبت

                     گیـري میـزان آب از                  بـراي انـدازه     .           گیـري شـد                  تشت تبخیر اندازه    از                  تبخیر با استفاده
                              ري با روش مسـتقیم الیسـیمتري      دیگ                  همچنین در مطالعه  .                       پارشال فلوم استفاده شد

                                این مطالعه در هر نوبت آبیـاري،      در   .        تعیین شد    1374   تا       1372                     نیاز آبی گندم از سال 
        ، عمـق   )                در صـورت وجـود   (                                                    زمان آبیاري، میزان آب ورودي به مزرعه، رواناب خروجـی 

                           ساعت بعد از آبیاري در هریک     48   تا     24                                      توسعۀ ریشه، رطوبت خاك قبل از آبیاري و 
   .          گیري گردید                  تحت بررسی اندازه         از مزارع 

درصد هاي فیزیکی خاك از جمله ویژگی ،بیاريآبراي تعیین دور  ینهمچن
، قدرت جرم ویژة ظاهري، مردگیژنقطه پ وظرفیت زراعی  خاك دروزنی آب 

و بافت  گندم استفاده قابل آب ،متر در یک متر خاكنگهداري آب در خاك به میلی
هریک از مزارع تحت بررسی در ) ریشه توسعه عمق(سانتی متري  60خاك تا عمق 

  .ارائه شده است 1نتایج در جدول . گیري گردید اندازه
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  مشخصات فیزیکی خاك محل آزمایش:  1جدول 

 ظرفیت  منطقه
  )درصد(زراعی

 نقطه
  )درصد(مردگیژپ

جرم ویژه 
گرم بر (ظاهري 

سانتیمتر 
  )مکعب

قدرت نگهداري 
میلی (آب در خاك 

متر در یک متر 
  )اكخ

 استفاده قابل آب
میلی متر  گندم

 سانتی 60 عمق در
  متري

بافت 
  خاك

 لوم  93  123  6/1  2/6  9/13  ارومیه
  شنی

 لوم  84  234  3/1  8/11  8/29  میاندوآب
  سیلتی

  
                    متر در یک متر خـاك      میلی     123                       قدرت نگهداري آب در خاك      ،     بررسی       در این 

         متـري و     1             متر در عمـق     یلی م    93             درصد آن یعنی     75        که حدود    .        بوده است          در ارومیه 
     مـی                    قابل استفاده گندم   )               عمق توسعه ریشه (           سانتی متري     60                میلی متر در عمق     56

                          متـر در یـک متـر خـاك         میلی     234                                   در میاندوآب قدرت نگهداري آب در خاك   .     باشد
    84         متـري و     1               متـر در عمـق         میلـی      140                 درصـد آن یعنـی       60          که حـدود           بوده است 

   .         می باشـد                   قابل استفاده گندم   )               عمق توسعه ریشه (  ي    متر     سانتی    60           متر در عمق     میلی
                                                                              در هر مرحله از رشد گندم دور آبیاري از حاصل تقسیم آب قابـل اسـتفاده در عمـق    

    .                            تعرق روزانه گندم به دست آمد    -             ریشه بر تبخیر
 تعرق -تبخیر و گندم پتانسیل تعرق -تبخیر از یاهی گندم،گتعیین ضریب  براي   

 پتانسیل تعرق -تبخیر که شد استفاده صورت بدین) چمن( مرجع گیاه پتانسیل
 سپس .شد تعیین الیسیمترها درجداگانه پتانسیل گندم  تعرق -و تبخیر مرجع گیاه

گندم بر چمن  پتانسیل تعرق -از تقسیم تبخیر در منطقه  (Kc)گیاهی ضریب
 گندم برمقادیر پتانسیل تعرق -از تقسیم تبخیر ضریب تشتهمچنین  .آمد بدست

  .حاصل شد تشت تبخیر از
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و مقدار تبخیر تعرق الیسیمترهاي گندم و چمن  -تبخیر میاتگین ارقام :  2جدول 
  مربوطه یباضرمتر و به میلی مراحل رشد گندم در   Aتشت کالس از

  مراحل رشد گندم
تبخیر از 

تشتک کالس 
A 

(mm) 

 - تبخیر
تعرق گندم 

  ( mm) 

بارندگی 
موثر 
(mm) 

 خالص آب
 آبیاري
(mm) 

  - تبخیر
تعرق 

پتانسیل 
چمن 
(mm) 

ضریب 
 گیاهی
گندم 
(KC) 

ضریب 
 تشت
(KP) 

 -آذر10) (روز 25(مرحله رشد اولیه 
5/33  )آبان 15  5/30  21 5/9  5/44  68/0  91/0  

درطول ) (روز 30(مرحله توسعه رشد 
5/48  )فروردین ماه  1/54  43 1/11  5/67  80/0  11/1  

اول (روز  40مرحله میان فصل 
6/220  )خرداد 10بهشت تا اردی  5/230  79 5/151  4/196  17/1  04/1  

  روز 20مرحله پایان فصل رشد
2/167  )تا آخر خرداد  10از (  1/91  22 1/69  4/119  76/0  54/0  

8/469  کل دوره  2/406  165 2/241  8/427  - 91/0  

  
     406 / 2              تعـرق گنـدم     -            کـل تبخیـر             آزمـایش،          نتـایج          دو سـال                راساس میانگین  ب

                    متـر و نسـبت کـل        میلی     469 / 8                                 جمع کل تبخیر در طول فصل رشد گندم            میلیمتر و
              عملکرد گنـدم   (    است    شده   0 /  91     برابر   A                              تعرق گندم به تبخیر از تشتک کالس  -     تبخیر

       هـایی           ي توصـیه          الیسـیمتر                                 با توجه بـه نتـایج آزمایشـات      . )        بوده است             تن در هکتار   7
   :   شود                  بصورت زیر ارائه می

  و        بـوده                                        دم در اواخر اردیبهشت و اوایل خـرداد               تعرق روزانه گن  -             بیشترین تبخیر
                   روز بـراي بافـت     9                            در این مرحلـه دور آبیـاري      .    باشد  می           متر در روز     میلی   6 / 3      متوسط 

          ایسـتگاه           متوسـط        خـاك                    روز بـراي بافـت      13                                 سبک ایسـتگاه کهریـز ارومیـه و         خاك
  و               تعـرق گنـدم     -       تبخیـر                           چهارگانـه رشـد مقـدار      حل  ا  مر   در    .   شود                 میاندوآب توصیه می

   :                   به صورت زیر می باشد           ب گیاهی آن    ضری
          روز طـول      30       حـدود          در پاییز                                              در مرحله اولیه رشد که بعد از سبز شـدن گنـدم   

                                             سال اجراي آزمـایش منجـر بـه رشـد مناسـب         و د   ر ه                وقوع بارندگی در    ،         کشیده است
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          میـانگین    .                                                                  گندم شد و در داخل و خارج الیسیمتر رشد اولیه بسیار خوب بـوده اسـت  
   .  شد   0 / 6                      و ضریب گیاهی آن برابر     30 / 5                       تعرق گندم در این مرحله   -        کل تبخیر

         باشـد و                                                             در مرحله توسعه رشد که مصادف با پنجه زدن و شروع ساقه رفتن می  
      هـاي                                          به دلیل سرد بودن نسبی هوا و وقوع بارندگی   ،                 روز طول کشیده است    30     حدود 
                در صـورت عـدم     .     سـت  ا                                          آبی گیاه از طریق بارنـدگی تـامین شـده                 ، بیشتر نیاز      متوالی

                    و بـرگ گیـاه و در         ساقه                                          ی در این مرحله تعداد پنجه و همچنین تعداد ف           تامین آب کا
                                               بعد از پنجه زدن مقاومت گنـدم بـه خشـکی بـه       .                               نتیجه عملکرد دانه کاهش می یابد

                       تعـرق گنـدم در ایـن      -                      میـانگین کـل تبخیـر      2             مطابق جـدول    .    رود               تدریج از بین می
                             در مرحلـه میـان فصـل کـه       .     شـد    0 /  80              گیاهی برابـر              متر و ضریب    میلی    54 / 1      مرحله 

           آب مصـرفی     ،          روز بـوده     40     حدود        است و         دهی گندم                                مصادف با مراحل خوشه رفتن و گل
         چنانچـه    .                میلیمتر شده است     230 / 5                                               نسبت به سایر مراحل بسیار باال بوده و بطور متوسط 

             یش یافتـه و                    هـاي پـوك افـزا                                       با کمبود آب مواجه شود تعـداد خوشـه               در این مرحله      گندم 
   .  شد   1 /  17                                   شود و ضریب گیاهی گندم در این مرحله           اش عقیم می     سنبله

      شـود                 گندم را شامل می            دوره رویشی        روز آخر     20                          در مرحله پایان فصل رشد که 
                                                                                  آب زیادي مصرف نشده زیرا به هنگام رسـیدن دانـه طـول سـاقه، تعـداد سـنبلچه و      

-                    تعرق نیز کـاهش مـی    -    بخیر             و برگ مقدار ت      ساقه                             تعداد دانه مشخص و با زرد شدن 
                           متر و ضریب گیـاهی برابـر       میلی    91 / 1                  تعرق در این مرحله    و                 میانگین کل تبخیر    .    یابد
    .        شده است   0 /  76

 نتـایج  و شـده  انجـام  مطالعات نتایج اساس آب نیز بر و خاك تحقیقات موسسه
 زنیا مانتیث، پنمن معتبر تجربی روش از استفاده با و کشور هاياستان در هواشناسی

 جلـد  دو در را حاصـل  و بررسی را کشور باغی و زراعی گیاهان سایر و گندم گیاه آبی
 در. اسـت  نمـوده  ارائـه  "کشـور  بـاغی  و زراعـی  گیاهان نیاز مورد آب برآورد " کتاب

                  مقـدار آب مـورد      )    1376 (               فرشی و همکاران          زراعی،                             کتاب برآورد نیاز آبی محصوالت 
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   )  78  13  (     آب       ملـی        سـند      ورد آ    بـر           همجنـین   .    اند   رده ک       برآورد             براي ارومیه          گندم را     نیاز 
   .   است     شده       آورده   3        جدول    در             براي ارومیه

  
هاي برآوردو  الیسیمتر گندماندازه گیري تعرق  -تبخیرمیاتگین ارقام :  3جدول 

بدون احتساب (زراعی و سند ملی آب براي ارومیه کتاب نیاز آبی محصوالت 
 )راندمان آبیاري

  ) mm( آب خالص الزم  ) mm( باران موثر  )mm( تعرق –تبخیر  منبع
  241  165  406  منطقه
  300  232  532  ارومیه

  260  116  376  میاندوآب
  

                                                 دهد که مقادیر مربوط به سند ملـی آب بـه انـداز                            بررسی ارقام جدول نشان می
                                                                                  گیري الیسیمتري نزدیکتر است و می تواند براي سایر نقـاط بـا اقلـیم مشـابه مـورد      

                               می توان مقادیر آب آبیاري را در    ،                              بنابر این براي زارعین گندم کار  .    یرد              استفاده قرار گ
    .           توصیه نمود   4                                                   مراحل رشد بدون در نظر گرفتن راندمان آبیاري در جدول 

  
برنامه ریزي آبیاري در مراحل رشد براي ارومیه و اقلیم هاي مشابه :   4جدول 

 )بدون احتساب راندمان آبیاري(

سبز   مرحله رشد
  شدن

جه پن
وساقه 
  رفتن

خوشه 
  دادن

گل دهی و 
شروع دانه 

  بستن

دانه 
  بستن

جع کل 
 –تبخیر 

  )mm( تعرق

 باران موثر
)mm (  

آب خالص 
 mm( الزم

(  
مقادیر آب 

 آبیاري
)mm(  

60  70  90  110  70  400  150  250  
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             مترمکعـب در        4000                                             براي کل فصل رشد مقدار آب خالص مورد نیازحدود  
                                             متر بارندگی مـوثر  مربـوط بـه سـال هـاي          میلی     150   اب                         هکتار می باشد که با احتس

             بـا درنظـر     .                                                   مترمکعب در هکتار آب خالص بـراي آبیـاري الزم اسـت        250         اخیرحدود 
      متـر        میلـی      150           بـا کسـر    (                      مترمکعـب در هکتـار          3585   ،      درصـد     70              گرفتن راندمان 

    .                  آب آبیاري الزم است  )             بارندگی موثر

              حـذف مرحلـه      ،                در ایـن اسـتان                        از تحقیقات انجام شده       حاصله            مطابق نتایج 
                                                        دادن اثر بسیار زیادي در کـاهش عملکـرد دانـه و درصـد                     رفتن و مخصوصا گل    خوشه

       و یـا                      آب آبیاري کم شـود      مقدار                 اگر در این مرحله    .                             پروتئین و کارآیی مصرف آب دارد
                              تا جایی که آب فراوان داده شده                 بسیار زیاد بوده        عملکرد       کاهش                    آبیاري انجام نگیرد، 

                       حـداقل عملکـرد نیـز       ،                                              دانه بستن  این کاهش را جبران نکـرده و بـرعکس            در مرحله
                  مراحل ظهور خوشه و                      در اثر حذف آبیاري در         عملکرد     کاهش           بنابراین    شود        حاصل می

                            در مراحل بعدي این کـاهش را                                       تا حدي است که حتی آب فراوان داده شده      دهی    گل
           مراحل ظهور          بیاري در              در صورت عدم آ   . ) 9 7  19                 دورنبوس و کاسام،   (              جبران نمی کند

                                                              با توجه نتایج حاصله از تحقیقات انجام شده در این استان مقـدار    ،    دهی           خوشه و گل
          کـاهش در     %    25                         کاهش در کارآیی مصرف آب و   %   31                      کاهش در عملکرد دانه و   %   45

               شـود، مقـدار          انجام                                  اگر بر مبناي تبخیر روزانه آبیاري  .    آید                        وزن هزار دانه به وجود می
  و    1             نمودارهـاي     در   .     شـود                                    از تشت براي عمق آب  آبیاري توصیه می            درصد تبخیر    70
                                                   گندم و تبخیر تعرق چمـن و مقـدار تبخیـر از تشـت          آبی      نیاز      روزه    ده       توزیع      نحوه   2

        نیـاز     که     است      مشخص        نمودار    از  .    است     شده      داده      نشان     رشد      دوره     طول    در  A      کالس 
        تنهـا       نـه          مرحلـه       یـن  ا    در          بایسـتی    و     است        حداکثر       خرداد  10    تا           اردیبهشت     10  در     آبی

   و     شده    پر      گندم      دانه    تا      گردد       تامین    آن      نیاز       حداکثر         بایستی      بلکه   ،    نکرد     قطع    را        آبیاري
   .          حداکثرگردد       محصول
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نمودار 1 مقایسھ ارقام تبخیروتعرق گندم درمقایسھ با گیاه مرجع چمن
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      گیري    تیجه ن

                  ارقـام حـاکی از     .    است   ي              تولیدات کشاورز   ي                           یک منبع با ارزش و کمیاب برا    آب
                  اك منـاطق مـورد      خـ               به اقلـیم و                وابستگی آن را              به آب بوده و                      متغیر بودن نیاز گندم

-                                      کار با انجام آبیاري زیاد در مرحله ساقه    گندم               بعضی از زارعین   .    دهد              مطالعه نشان می
       بـروز                            مرحلـه سـاقه رفـتن و                                                        رفتن و در زمان رسیدن محصـول، بـا رشـد بیشـتر در     

                                                                  دگی مواجه شده و در زمان رسیدن محصول موجب رشد سبزینه گیاه شده کـه       خوابی
      ایـن    .      شـود   می         پروتئین                    و منجر به کاهش درصد        داشته                         مشکالت مربوط به برداشت را 
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                                                                              دستورالعمل به دلیل کاهش مقدار آب مصرفی، از تعداد دفعـات آبیـاري کاسـته ودر    
                                                        هاي آبیـاري، سـبب افـزایش کیفیـت محصـول و افـزایش                           نتیجه ضمن کاهش هزینه

     .   شود                        درآمد زارعین گندم کار می
  

             پیشنهادها
                                              اهمیت خاصـی در افـزایش بـازدهی کـاربرد آب             انسانی       نیروي              آموزش و تربیت      
-                                                هاي انجام یافته مشخص گردید که زارعین بـا ایـن              براساس بررسی  .                 تواند داشته باشد    می
                     تغییـرات و مـدیریت                      اند، لیکن از مباحث                             آبیاري را به خوبی درك کرده              برخی از اصول   که 

      هـاي                      از طریـق برنامـه          گـردد                 لذا پیشنهاد می  .                            آبیاري اطالعات چندانی ندارند      و دور       عمق 
                                                   هاي محلی استانی نسبت به آموزش زارعین در خصوص ایـن                            تلویزیونی سراسري یا شبکه

                            توانـد از طریـق برگـزاري           اي می           هاي رسانه         این آموزش  .                               موارد اقدامات مقتضی به عمل آید
   .                                                      مدت در مراکز آموزش کشاورزي یا در خود روستاها تکمیل شود           هاي کوتاه      دوره

                                 فاقـد دانـش آبیـاري کـاربردي        ،                  مروجـان کشـاورزي            ظر می رسد     به ن       همچنین 
    ً                                 کـامالً کـاربردي، بـه منظـور کسـب         و       مـدت              هاي کوتاه               لذا الزم است کالس  .      هستند

   .                ریزي و تشکیل شود                                                          مهارت در زمینۀ تعیین و استفاده از عمق خالص آبیاري برنامه
                    ي راهبـردي تـدوین     ها                                                        به منظور حصول بازدهی باالي کاربرد آب، الزم است تا برنامه

   .                                     گردیده و راهکارهاي مناسب آن اتخاذ شود
                                           قطعات زراعـی نصـب شـده و بـر کـاربرد             ابتداي                 گیري جریان آب در               وسایل اندازه  -

   .            ها تأکید شود  آن      صحیح
                      هـا، زمـان آبیـاري                     و یـا سـایر روش           تبخیـر      تشت    هاي                             توسط تانسیومترها و یا داده  -

   .   شود                                  تعیین و دور آبیاري به زارعین اعالم 
                           یا بافت خـاك عمـق خـالص       P.W.P و   F.C                         گیري حدود رطوبتی خاك نظیر           با اندازه  - 

                          لذا تعیین حـدود رطـوبتی     .                                                       آبیاري مزارع تعیین شده و به زارعین جهت اعمال، ابالغ شود
   .                                                                     خاك و درج آنها در شناسنامۀ اراضی زارعین بایستی در دستور کار قرار گیرد
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           شـود کـه      ی         خـاك مـ     ي                     ا نیمه خشک باعث شـور                      زیاد در مناطق خشک و ی   ي     آبیار  -
   .   است   ي      کشاورز   ي                                               بدترین حالت آن تبدیل شدن خاك به خاك نامناسب برا

       هـا و                       هـا را بـه بیمـاري                                              نامناسب باعث ایجاد تنش در محصوالت شـده و آن    ي     آبیار  -
   .   کند   ی           آفات حساس م
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