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مقدمه

آب از جمله عوامل حىاتى رشد گىاه است .آب مورد نىاز گىاه در طبىعت ،از طرىق بارندگى و اىجاد روان ِآب سطحى
و ذخاىر آب سفره هاى زىرزمىنى تأمىن مى شود .چنانچه مىزان آب و رطوبت محىط براى تأمىن نىاز گىاه کافى نباشد باىد اقدام
به آبىارى کرد.
آبىارى ،به منظور تولىد ِ
بىشتر محصول در واحد سطح از زمانهاى قدىم در مزارع راىج بوده است .بتدرىج با افزاىش
اهمىت آبىارى افزوده شده است .با استفاده از آبىارى مى توان سطح زىر کشت و
جمعىت و لزوم تأمىن غذا براى افراد بىشتر بر ّ
عملکرد محصول را افزاىش داد.
اهمىت آنها در تأمىن آب مورد نىاز ،با روشهاى
در اىن کتاب مهارتى ،فراگىر ،ضمن کسب اطالع
درباره انواع بارندگى و ّ
ٔ
درباره روشهاى مختلف آبىارى مانند روش کرتى ،جوى و پشته
انتقال و توزىع آب در مزرعه آشنا مى شود .همچنىن به مطالعه
ٔ
و آبىارى تحت فشار و … مى پردازد .مطالب ارائه شده ،به صورت خودآموز بوده و براى رشته هاى مختلف زراعت و باغبانى
شاخه کاردانش تدوىن گردىده است.
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