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مقدمه 
خاک يکى از مهمترين منابع طبيعى و عوامل توليد است . روز به روز که بر تعداد جمعيت 
کره  زمين افزوده مى شود و بشر مترّقى مى شود ، توقعات انسان از اين منبع بزرگ طبيعى و عامل 
مهم توليد بيشتر مى شود . انسان براى تأمين نيازمندى هاى گوناگون و فراوان خود ، مجبور است 
از يک طرف با استفاده از کودشيميايى کافى ، آبيارى فراوان ، مصرف سموم دفع آفات ، استفاده 
از ماشين آالت کشاورزى و ديگر امکانات و وسايل ، در آمد را در واحد سطح زمين هايى که 
تا کنون به     زيرکشت رفته است ، افزايش دهد . از طرف ديگر باسکوبندى دامنه کوه ها و تبديل 
مراتع و زمين هاى جنگلى به زمين هاى زراعتى و همچنين تأمين آب بيشتر و استفاده از مواد 
برسطح  طريق  اين  به  و  ببرد  کشت  زير  را  کويرى  و  باير  اراضى  و  ارتفاعات  غيره ،  و  شيميايى 

اراضى زراعتى خود بيفزايد .
شواهد نشان مى دهد که حاصلخيزى زمين ، از موقعى که مورد بهره بردارى انسان قرار 

گرفته ، بر اثر عدم توجه و اقدامات نامناسب کاهش يافته است . 
ــ انسان بر اثرکشت يک نوع محصول در سال هاى متمادى يا عدم رعايت تناوب صحيح 
و همچنين جمع آورى بقاياى محصول ( ماده آلى ) و سوزاندن آن و تعليف احشام در مزارع پس از 
جمع آورى محصول وخالصه استفاده بيش از حد از زمين ، بدون دادن کود و تقويت آن و ديگر 
اقدامات نامناسب و نابه جا ، باعث فقير شدن خاک از لحاظ مواد غذايى ( معدنى ) و مواد آلى و 

نامرغوب شدن ساختمان آن ، و در نتيجه کاهش شديد حاصلخيزى خاک شده است .
باعث  شور  و  نامناسب  آب  با  زياد  آبيارى  اثر  بر  جهان  مناطق  از  بسيارى  در  انسان  ــ 
شور شدن سطح وسيعى از اراضى غيرشور شده است . منابع زيادى در دست است که در بسيارى 

         



از کشورها ، از جمله هندوستان ، پاکستان ، مصر و ايران ، به ويژه از نيمه دوم قرن نوزدهم که آبيارى 
شيارى معمول شد ، سطح هاى وسيعى از اراضى که روزى از حاصلخيزترين خاک ها بوده ، بر   اثر 
آبيارى بى رويه با آب هاى نامناسب حاصلخيزى خود را از دست داده و به کلى غيرقابل استفاده 
شده است . همچنين اراضى باير و شورى که پيشينيان با هزاران زحمت و صرف هزينه زياد ، 
آباد و قابل استفاده کرده بودند ، براثر عدم اطالع عاملين بعدى از اصول صحيح کشاورزى ، 

مجددًا شور و غير قابل استفاده شده است .
ــ انسان بر اثر قطع بى رويه اشجار ، چراى بيش از حد و بى موقع دام در مراتع، کندن 
چغندر ،  مانند  وجينى  گياهان  کاشتن  نيز  و  وغيره  سوختنى  ماده  عنوان  به  درخت ها  و  بوته ها 
پنبه و غيره در سال هاى متمادى ، موجب کاهش يا نابودى پوشش زنده خاک و هوموس يعنى 
مهمترين عامل حفظ کننده خاک شده است  که نتيجه نهايى آن فرسايش شديد خاک مى باشد. 
اثرهاى مخرّب فرسايش در کاهش حاصلخيزى خاک ها ، پرشدن سريع سدها ، کم شدن ذخيره 
آبى کشور ، متغير بودن ميزان آب هاى سطحى ، بروز فصول کم آبى و همچنين پيشروى کويرها ، 
مدفون گشتن مزارع و منازل زير شن هاى روان و خالصه در تخريب وضعيت طبيعى ، اقتصادى 

و اجتماعى ظاهر مى شود .
در اين کتاب سعى شده عوامل محدود کننده رشد گياه ( عوامل خاکى ) مورد بررسى قرار 

گيرد و روش هاى نوين آبيارى به همراه بهره بردارى بهينه از خاک ترويج شود .

         



هدف کلى کتاب  

شناخت خصوصيات آب و خاک و روش هاى تعيين خصوصيات فيزيکى و شيميايى 
خاک ها و روش هاى آبيارى.

به منظور  کتاب  متن  در  صحرايى  و  آزمايشگاهى  دستورالعمل هاى  کليه  تذکر : 
اجراى عمليات مربوطه  می باشد . 


