
  

 بسمه تعالی

 ساشهاى جْاد کشاٍزشی هاشًدزاى

محترم قابل توجه کشاورزان و برنجکاران  
 

  آب یبهره ور شیافزا استفاده بهینه و نکاتی جهت
 

 ساتییاست. تغ ساىیهسدم ا ییغلِ هْن دز سبد غرا يیبَدُ ٍ بعد اش گٌدم، دٍه یادیش یٍ اجتواع یاقتصاد تیاّو یدازا ساىیکشت بسًج دز ا

 سییزًٍد زٍ بِ زشد تغ يیٍ ّوچٌ ٌدُیزًٍد دز آ يیشدت ا شیافصا یٌیب شیاش آى ٍ پ یًاش یّا یٍ خشکسال یٍ ٍقَع کن آب سیچٌد سال اخ یویاقل

 . است هٌاطق شدُ يیبسًج دز ا دیتَل یدازیدز هَزد پا ییّا یًگساً جادیآب، باعث ا تیفیک

 آب ٍ ّوچٌیي استفادُ اش بْیٌِ اش آب با کیفیت پاییي ًدازین.  یٍز بْسُ افصایش جص ای خسٍج اش بحساى کًٌَی چازُ یبسا لرا

    زعایت هَازد ذیل تَصیِ هی گسدد.عصیص کشاٍزشاى  بِدز هصازع  یکاّش تلفات آب گسیبِ عبازت د ایآب ٍ  یٍز بْسُ شیافصا یبسا يیبٌابسا

 

  

 

 نكات: 

 تَاًذ دسکاّش هصشف آب هْن تاشذ.ّای ّشص کِ کاّش سشذ آًْا هیکش جْت کٌتشل علفهصشف تِ هَقع علف*

ی الصم دس ششایط کن آتی،  ًشاء کاسی تشًج تا فاصلِ ای کوتش توٌظَس تکویل سشیع پَشش گیاّی جْت جلَگیشی اص تثخیش آب اص ّایکی اص هذیشیت*

 هی تاشذ.ّای ّشص علفٍ ّوچٌیي کاّش سشذ سطح خاک 

 تَاًذ هقاٍهت گیاُ سا ًسثت تِ خشکی افضایش دّذ. دس ششایط کن آتی هصشف صیاد کَد پتاسِ هی*

 ن آتی تْتش است کَد اصتِ تا خاک تخَتی هخلَط گشدد تا اص تثخیش آى جلَگیشی شَد. دس ششایط ک*

ي یکی اص عالئن ٍاسد شذى استشس تِ خشکی تِ گیاُ تشًج صاٍیِ داس شذى اص ٍسط ٍ لَلِ ای شذى تشگْا ٍ سپس خشك شذى ًَک تشگی است کِ دس ای*

 صَست گیاُ قثل اص لَلِ ای شذى تایستی آب دسیافت کٌذ. 

 ّای آتیاسی تاعث تسْیل دس اًتقال آب ٍ کاّش تلفات ًاشی اص اًتقال هی شَد.  الیشٍتی تِ هَقع کاًال*

 چاُ تشای آتیاسی تایستی تِ کیفیت آب ٍ دسجِ حشاست آى تَجِ شَد. دس استفادُ اص آب *

 تذسیجی صَست پزیشد. تایستی آتیاسی تصَست  آب چاُ، ( دسجِ ساًتیگشاد 21صیش  دس صَست پاییي تَدى دسجِ حشاست )*

 اص آب تا کیفیت تْتش استفادُ شَد.  ،دس صَست آتیاسی تا آب شَس دقت شَد دس صهاى گلذّی*

 کشتْا طَسی ساختِ شًَذ کِ دس صهاى تاسًذگی تَاًایی رخیشُ آب سا دس کشت داشتِ تاشٌذ. *

 ك است. ْای سثًاشی اص آب شَس تیشتش اص خاکخساست  ،عذم صّکشی هٌاسةدس خاکْای سٌگیي تذلیل *

 ی تایست کَد تصَست تقسیط هصشف شَد. ، هدس ششایط کن آتی جْت جلَگیشی اص خساست ًاشی اص کَد*

 دّذ. استفادُ اص کَدّای داهی قثل اص آهادُ ساصی صهیي تا تَجِ تِ حفظ سطَتت، خساست ًاشی اص خشکسالی سا کاّش هی*

 

  مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی

 


