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 آبیاری سبزیجات :عنوان مماله 

 

 

 آبیاری سبزیجات

  

  

سبزیجات باید به شرایط آب وهوایی ، میزان محصول و میزان رطوبتی که خاک در  ابیاری صحیح برای

شما با آبیاری صحیح و اصولی می توانید باعث افزایش کمیت و . خود نگه می دارد توجه داشته باشید

ت شما اگر آبیاری سبزیجات شما نامطلوب و نادرست باشد در نهای. کیفیت سبزیجات دلخواه تان شوید

در این مماله شما را با نحوه صحیح آبیاری سبزیجات و روش های . محصوالتی ضعیف خواهید داشت

 . آشنا می کنیم آن 

 میزان آبیاری

 .سانی متر در هفته است۲/۵به اندازه کلی آبیاری سبزیجات  به صورت 
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 .آب نیاز دارد سانتی متر  ۲/۵باشد به  شنی اگر نوع خاک به صورت

 .سانتی متر آب نیاز دارد ۱/۲۵باشد به  رسی اک به صورتاگر نوع خ

 .است بستر های کشت آماده سبزیجات یا خاک برگ بهترین نوع خاک برای کاشت سبزیجات

به گونه ای باشد که آب از ته گلدان خارج شده و در خاک ذخیره در هر نوبت آبیاری ممدار آبیاری باید 

 .نشود

 .خاک اهمیت دهید زهکشی پس شما باید به

 زمان آبیاری 

 .می باشد صبح زود بهترین زمان برای ابیاری سبزیجات

 .کمترین میزان تبخیر آب در صبح زود اتفاق می افتد

 .آب بیشتری به ریشه می رسددر این زمان 

 .ابیاری نمایید عصر هنگام در صورت عدم امکان ابیاری سبزیجات در صبح زود می توانید

 .می شود هدر رفتن آب و تبخیر موجب ظهر آبیاری سبزیجات در هنگام

 .همچنین آبیاری سبزیجات در زمانی که گرما و نور شدید است موجب گیاه سوزی می شود

 .در آبیاری شبانه احتمال مبتال شدن گیاه شما به آفات افزایش می یابد

 .دلت کنید سبزیجات به رطوبت زیادی نیاز دارند

 .سعی کنید آبیاری را یک روز درمیان یا نهایتا هفته ای سه بار انجام دهید

 .خاک شما بین دو آبیاری نباید خشک شود

 .ما نه خیلی خشک نه خیلی مرطوب باشدبهترین زمان آبیاری ، زمانی است که خاک ش

 شناسایی خاک هابرای آبیاری سبزیجات
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 آبیاری سبزیجات

 خاک شنی

 .از دست می دهد سرعت اب را به

 .دفعات آبیاری و میزان آبیاری افزایش می یابد

 .در صورت باال بودن بیش از حد میزان شن ، خاک شما به مرور زمان ضعیف می شود

 .ا هستندخاک های شنی نیازمند تغذیه لوی تری نسب به سایر خاک ه

 .برای متعادل نمودن خاک شنی یا ماسه ای بهتر است از کمپوست ها استفاده نمایید

 خاک رسی

 .دارد نگه داری آب باالیی خاک رسی ظرفیت

 .در خود نگه می دارد مدت طوالنی آب را به

 .باشد شن و رس اگر خاک شما ترکیبی از

 .در خاک رسی احتمال پوسیدگی ریشه به دلیل آب ماندگی زیاد است

 .میزان آبیاری در خاک رسی نسبت به شنی کمتر می باشد
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 .بهتر است برای اصالح خاک رسی ماسه بادی شسته شده استفاده نمایید

 خاک برگ

 خاک برگ دارای بافت متوسطی است

 .آب را به خوبی در خود نگه می دارد

 .س با نگه داری طوالنی اب به گیاه صدمه نمی زندبرخالف خاک ر

 :ارتباط آبیاری سبزیجات با ریشه سبزیجات

 

 آبیاری سبزیجات

 .باشد نیاز به دوره آبیاری بیشتری دارد ریشه گیاه عمیك تر هر چه

 .انجام بشود ابیاری سریع تر باشد بایستی عمك ریشه گیاه کوتاه هر چه

 :روشهای آبیاری سبزیجات در زمین
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 آبیاری سبزیجات

 :آبیاری نشتی

 .به این روش روش جوی و پشته نیز گفته میشود

در این روش لسمتی از سطح زمین خیس و لسمت های دیگر تماما یا به اندازه ای که زمین از طریك 

 .نشت خیس می شود

 .در این روش لسمت روی ریشه در پشته ها سله نمی بندد

 .ه میشود به صورتی که آب درون تمام جویها حرکت میکندجویهای موازی به صورت مارپیچی ساخت

 .آورند در می  های متوالی  تپه مزرعه را به شکل

فاصله نشتی ها متناسب با جنس خاک، نفوذ پذیری آن ، نوع گیاه و فرم و ابعاد جویچه ها تغییر می 

 .نماید

 .اند وارد میشوددر این روش آب را در شیارهایی که در بین دو ردیف کشت ایجاد کرده 

ولتی آب وارد شیاری می شود باید مواظب بود که آن شیار از آب لبریز نشود؛ چون باعث خرابی شیار 

 .می شود
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این روش آبیاری برای خاک های ماسه ای یا خاک های سبک و نیز خاک هایی که پس از خشک شدن 

 .ترک های بزرگ بر می دارند مناسب نیست

 .با این روش می توان بیشتر محصوالت زراعی که به صورت ردیفی کاشته می شوند آبیاری کرد

 .های بعدی در گردش است و تا آنکه به انتهای جوی برسد آب پس از عبور از جوی اول به جوی 

 .گویند می  داغاب ها لرارگرفته که اصطالحا به آن متر در داخل جوی  سطح مرزعه تا چند سانتی 

 .آبیاری جوی و پشته برای سبزیجات عرض و عمك جوی و پشته ها را کمتر در نظر میگیرند در

 :روش کرتی

 .گفته می شود کرت تمسیم نمایید که در اصطالح به آن لطعات کوچک سطح مزرعه را به

آب را توسط نهرهای کوچک از نهر اصلی جدا کرده و به کرت اصلی منتمل می  مولع آبیاری سبزیجات 

 .ندکن

 :به سه حالت زیر انجام می پذیرد آبیاری تحت فشار روش

 :آبیاری بارانی

 .رایج است سطوح بسیار بزرگ در سبزی کاری های با

از وسایلی مثل پمپ آب،لوله های اصلی و فرعی گالوانیزه همراه با آبفشان های مجهز به شیبوره 

 .استفاده می شود

 .د داردنیز کاربر سرمای بهاره برای جلوگیری از

 .از مزایای این روش است عدم نیاز به تسطیح زمین و میزان آب صرفه جویی در

برروی مزرعه  آب به طور یکنواخت میورزد باد شدید این است در مناطمی که این روش  معایب از

 .پاشیده نمی شود

در مزارعی که سابمه بیماری لارچی در آن وجود دارد استفاده از این روش باعث افزایش بیماری در 

 .گیاهان خواهد شد

 آبیاری لطره ای

 .رایج است های متمرکز سبزیکاری  این روش آبیاری سبزیجات در بسیاری از

 .گیرد  انجام می های پالستیکی لوله آبیاری سبزیجات به کمک



 شود های ریزی تعبیه شده است که در داخل آن لطره چکان نصب می ها سوراخ  روی لوله 

 .دهد  صورت لطراتی در محوطه دسترس ریشه گیاهان لرار می آب را به 

 .این سبزیجات را می توان با نواری های آبیاری موسوم به نوار تیپ آبیاری نمود

تواند به  های گیاه در مزرعه آب کافی برسانیم گیاه می   درصد از ریشه ۲۵اگر با این روش بتوانیم به 

 .رشد عادی خود ادامه دهد

ها  است و هم بدلیل سیاه بودن آنها، جلبک تر رزان شوند که هم ا ها از پالستیک سیاه انتخاب می  لوله

 .توانند روی آن رشد کنند  نمی

 .است ها  لوله و ها  چکان  گرفتگی لطره این روش معایب از

می  مصرف آب صرفه جویی ابیاری لطره ای این است آب کمتری مورد نیاز است و در مزیت عمده

 .شود

 :آبیاری زیر زمینی

متری خاک در دسترس ریشه   سانتی ۶۰تا  ۳۰هایی در زیرزمین تعبیه شده که رطوبت به عمك   لوله

 .لرار گیرد

 .کنند ی عمل م زهکش صورت این لوله ها به  بارندگی شدید در مولع

 .این روش خیلی در مورد سبزیجات استفاده نمی شود

 :آب شهری

 .در حالت کلی استفاده از آب شهری برای آبیاری سبزیجات پرهزینه است

 .وجود دارد ممدار آبو زمان مصرف محدودیت در

 :آبیاری الزامات 



 

 آبیاری سبزیجات

 .منبع آب برای آبیاری سبزیجات به اندازه کافی بزرگ باشد تا اب کافی در صورت نیاز فراهم گردد

 شرایط اب وهوایی

 .تعداد دفعات آبیاری با توجه به شرایط آب وهوایی تعیین می شود

 .هرچه هوا گرم تر باشد تعداد دفعات آبیاری بیشتر می شود و بالعکس

 .هر چه منطمه ای که در آن زندگی میکنید رطوبت بیشتری داشته باشد آبیاری کمتر انجام می شود

 میزان محصول

 .با باردهی سبزیجات تعداد دفعات آبیاری بیشتر خواهد شد

 میزان رطوبت در خاک

 .هر چه رطوبت خاک بیشتر باشد برای ابیاری به آب کمتری نیاز است

 .آب بستگی دارد سیستم تامین آب برای آبیاری سبزیجات به تماضای آب فصلی و نیازهای روزانه به 
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