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پىشنهادات و  نظرات خود را دربارۀ محتواى اىن کتاب به نشانى
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 3ــ تشخىص حاصلخىزى خاک                                13ـ 21210110
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چاپخانه :خجستگان

سال انتشار و نوبت چاپ :چاپ سیزدهم 1392

حق چاپ محفوظ است.

شابک       964 05 0594 3
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شما عزىزان كوشش كنىد كه از اىن وابستگى بىرون آىىد و احتىاجات
كشور خودتان را برآورده سازىد ،از نىروى انسانى اىمانى خودتان غافل نباشىد
و از اتكاى به اجانب بپرهىزىد.
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پىمانه مهارتى ( )1ــ تشخىص برخى از خصوصىات فىزىكى خاک
خاک چىست
1ــ  1عوامل فىزىكى و مكانىكى
2ــ  1عوامل شىمىاىى
3ــ  1عوامل بىولوژىكى (موجودات زنده)
4ــ  1انواع افق هاى خاک
5ــ  1خاک سطح االرض و خاک تحت االرض
6ــ  1پروفىل خاک
7ــ  1نمونه بردارى از خاک
دهنده خاک
 8ــ  1ذرات تشكىل
ٔ
9ــ  1بافت خاک
10ــ  1ساختمان خاک
11ــ  1اجزاى تشكىل دهنده خاک
12ــ  1نفوذ پذىرى 	
13ــ  1وزن مخصوص
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پىمانه مهارتى ( )2ــ تشخىص برخى از خصوصىات شىمىاىى خاک
1ــ 2خواص شىمىاىى خاک
2ــ 2روش هاى مختلف عصاره گىرى
3ــ 2مفهوم  	   pH
4ــ 2خاک هاى شور
 5ــ 2خاک هاى قلىا (سدىمى)

41
44
44
45
53
57

عنوان
پىمانه مهارتى ( )3ــ شناخت خاک حاصلخىز 	
1ــ 3وابستگى گىاه به خاک
اهمىت آن
2ــ 3حاصلخىزى و ّ
3ــ 3عناصر غذاىى ضرورى براى گىاه
4ــ 3قوانىن رشد گىاه
 5ــ 3فرساىش خاک

صفحه
60
62
62
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78
81

پىمانه مهارتى ( )4ــ اصالح خاک
كودها
1ــ 4كودهاى آلى
2ــ 4مواد آلى
3ــ 4اصالح خاک هاى شور
4ــ 4اصالح خاک هاى سدىمى (قلىا)
5ــ 4اصالح خاک هاى رسى
6ــ 4اصالح خاک هاى شنى
7ــ 4اصالح خاک هاى اسىدى
8ــ 4زهكشى
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منابع مورد استفاده
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مقدمه

الماء كل ِ
در قرآن كرىم آمده است «و من ِ
شىء حى» همه چىز از آب زنده است
اهمىت آب و خاک در زندگى بشر از زمانى آغاز شد كه انسان محىط طبىعى خود را شناخت اثر آب و خاک بر ىكدىگر و تأثىر آنها
در رشد و نمو گىاه اساسى است بسىارى از اراضى كشاورزى در گذشته حاصلخىزى خود را از دست داده اند كه برخى از علل آن عبارتند
درباره آب و خاک ،شناخت بسىار كم در مورد روابط آب و خاک و گىاه و …
از :عدم شناخت كىفىت آب ،كمبود اطالعات كشاورزان
ٔ
خوشبختانه در سالهاى اخىر اطالعات كشاورزان و ساىر مسؤوالن امور كشاورزى در كشور ما در زمىنه هاى فوق بسرعت
پىشرفت كرده و به بهره ورى بهىنه از منابع آب و خاک منجر گردىده است
در اىن كتاب سعى شده كلىه عوامل محدود كننده مهم رشد گىاه (عوامل خاكى) مورد بررسى قرار گىرد
مؤلفان

