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 چکیده

 همواره های اخیر،طی سال آب کنندهمصرفبا توجه به کاهش بارندگی، افزایش جمعیت و توسعه صنایع 

 از منابع آب یراصولیغاز سهم آب کشاورزی کاسته و کیفیت منابع آب موجود نیز کاهش یافته است. استفاده 

بنابراین چالش جدید ؛ خواهد شد یستیتنوع زشور برای کشاورزی موجب تخریب خاک و  یرمتعارف از جمله آبغ

زیست استفاده پایدار از منابع آب و خاک شور برای کشاورزی شورزیست است. مدیریت خاک با استفاده از محیط

های ی خاک و روشهاکنندهاصالحورزی، کاربرد بقایای گیاهی، سبک کردن خاک، استفاده از های خاکروش

ر استفاده از آب شور دتواند در کاهش اثرات منفی ست میاگروتکنیکی مناسب کاشت گیاهان در کشاورزی شورزی

 تواندب همراه با آب آبیاریواردشده  باشد. مدیریت آبیاری در شرایط شور بایستی به نحوی باشد که نمک مؤثرخاک 

انجام  ابلقوارد نکند. آبیاری با آب شور در مناطقی  برگشتی یرقابلغ صدمات زیستیطمح و به مدیریت یدرستبه

پذیر دفع ایمن زهاب امکان که خاک دارای شرایط فیزیکی و شیمیایی مناسب، امکان کاربرد مقدار مناسب آب و است

ها برای به دلیل اثرات شوری بر قابلیت جذب عناصر غذایی و یا رقابت بین یونباشد. در شرایط کشاورزی شورزیست 

گردد. واکنش مثبت گیاه به مصرف کود در اراضی شور میجذب، انتقال و توزیع در فیزیولوژی گیاه اختالل ایجاد 

های باالتر به علت افزایش تجمعی زیمنس بر متر است در سطوح شوریدسی 10تا حدود  منحصر به سطوح شوری

های م. استفاده از میکروارگانیسو احتیاج به مدیریت ویژه دارد پتانسیل اسمزی، واکنش گیاه به کوددهی منفی است

 .استکارهای نوین در مدیریت کشاورزی شورزیست کننده رشد نیز از راهتحریکو شورزی 

 آبیاری، تغذیه، زهاب، کشاورزی شورزیست های کلیدی:واژه

 مقدمه

محصوالت  تولید در مهمی نقش آبیاری برای زیرزمینی و سطحی هایآب منابعبرداری از بهره توسعه

 هایخشبولی این توسعه باعث عدم تعادل بین برداشت و تجدیدپذیری منابع آب شده است. . است داشته کشاورزی

mailto:jafarnabati@ferdowsi.um.ac.ir
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 در وضعیت این و (1998)سکلر و همکاران  هستند مواجه آب کمبود با خاورمیانه کشورهایازجمله  دنیا از بزرگی

 فیتکیافت  با معموالً هستند مواجه آب کمبود با که مناطقی. شد خواهد تشدید انسانی فشارهای دلیل به آینده

 طورشور بههای زیرزمینی لببه دلیل فشار برای تولید بیشتر، آب .(2003هستند )شارما،  گریبانبهدست نیز آب

 شور به علت اخیر هایسال گیرند. به همین دلیل درمنظور آبیاری در کشاورزی مورداستفاده قرار میای بهفزاینده

شدت های انسان در طبیعت، حاصلخیزی اراضی زراعی بهورزیدست سایر و نامناسب در اثر آبیاری خاک شدن

درصد در اثر  20(. از مجموع اراضی فاریاب دنیا حدود 2005؛ مانس، 2015کاهش یافته است )اسالما و همکاران 

ه مؤثر بوده و های رشد و نمو گیا(. شوری خاک بر تمامی جنبه2015شوری آسیب دیده است )اسالما و همکاران 

قیدوشرط از منابع (. استفاده بی2008یکی از عوامل مهم محدودکننده تولید محصوالت زراعی است )مانس و تستر، 

های مناسب مدیریت آب و خاک، خطرات جدی برای سالمت خاک و آبی با کیفیت پایین در غیاب استراتژی

 تنهانه خاک، مسمومیت و سدیمی شدن شوری، توسعه(. 2000؛ بوور، 2001زیست دارد )مینهاس و باجوا، یطمح

 در تناوب زراعی در شرایط محصوالت تنوع انتخاب بلکه گردد،محصوالت زراعی منجر می کمیت و کیفیت به کاهش

 ،آب از حفاظت هایتکنیک و هاسیستم ها،شور به روش آبتولید گیاهان زراعی با  مدیریت. کندمی شور را محدود

 برای مناسب محیطی و اجتماعی مطلوب سطح یک که دارد نیازنمک  حذف و استفاده کاربرد، توسعه، اصالح،

(. در ادامه عوامل مؤثر در مدیریت 2000فراهم کند )هیل،  اقتصادی هزینه حداقل با کشاورزی تولید سیستم

وان عنبهو انتخاب گیاه  های آبیاری و مدیریت تغذیهکشاورزی شورزیست شامل مدیریت خاک، مدیریت سیستم

 اجزای اصلی کشاورزی شورزیست موردبررسی قرار گیرد.

 مدیریت خاک در شرایط شور -1

شود، ذرات رسی خاک )مانند مونت موریلونیت( که قادر به جذب مقادیر باالیی که آبیاری انجام میهنگامی

فرایند تورم خاک در دهد. تورم سطح مقطع عرضی منافذ خاک را کاهش میاین  .شونداز آب هستند متورم می

طور ها بهخاکدانه پاشیدگیازهم .های مختلف سدیم )کم یا زیاد( نسبت به آب خالص بیشتر استحضور غلظت

گیرد. غلظت خصوص مواد معدنی رس قرار میها و بههای جذب شده روی سطوح خاکدانهمستقیم تحت تأثیر یون

و حرکت ذرات ریز خاک در داخل منافذ شده و این ذرات ممکن است منافذ  پاشیدگیازهمباالی سدیم، موجب 

ها هر دو تحت خاکدانه پاشیدگیازهمتورم و  .تر را مسدود و حرکت آب و هوا به داخل خاک را محدود کنندکوچک

 پاشیدگیازهمطورکلی، به .خاک هستندتأثیر کانی رس، مقدار سدیم جذب شده در خاک و غلظت نمک در عصاره 
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خاکدانه در رس مونت موریلونیت بیشتر از رس کائولینیت و کائولینیت بیشتر از میکا است. اگر غلظت نمک در 

دهد اما در میتوجهی رخ و تورم قابل پاشیدگیازهمعصاره خاک بسیار پایین باشد با جذب مقدار کم سدیم، 

ها هخاکدان پاشیدگیازهمکمتر رخ خواهد داد.  پاشیدگیازهمهایی با غلظت نمک بیشتر در عصاره خاک، تورم و خاک

کاهش نفوذپذیری الیه سطحی خاک موجب  .های عمده از بین رفتن پیوستگی خاک هستندو تورم از مکانیسم

کند )گراتان و ها از خاک صدمه وارد میزها به داخل خاک شده و به ظهور گیاهچهکاهش نفوذ آب و انتشار گا

 (.1992همکاران، 

شوند، کلیه عملیات مدیریتی که موجب بهبود سرعت نفوذ آب و حفظ یک ساختمان مناسب در خاک می

اکیفیت، معمواًل های شور به علت ناکافی بودن آب ببهسازی کامل خاکاثر خواهند گذاشت.  ،در کنترل شوری

صی کارگیری و توسعه عملیات مدیریتی تخصپذیر نیست. تحت این شرایط تنها راه برای تداوم تولید محصول بهامکان

دارند )کافی و همکاران، آور نمک را پایین آورده و سطح باروری خاک را تا حد امکان باال نگهکه اثرات زیان است

های کند، منجر به ایجاد شکلطرف مناطق تبخیری حرکت میت همراه با آب بهسرعآگاهی از اینکه نمک به (.1389

شود آب و نمک به دور از مناطق بذرکاری شده و ریشه دوانی حرکت خاصی از بستر گیاهان شده که موجب می

های یکی از راهکارهای کاهش تبخیر از سطح خاک و کاهش تجمع نمک در سطح خاک استفاده از روشکنند. 

روش مؤثری در بهبود حاصلخیزی و ساختمان خاک است که منجر به باشد. این راهکار ورزی حفاظتی میکخا

ورزی حفاظتی موجب افزایش مواد آلی و نفوذپذیری (. خاک2012گردد )لی و همکاران، کاهش تبخیر و شوری می

ور و سدیمی خواهد شد )گنجی و های شهای پایینی و درنهایت اصالح خاکخاک و آبشویی نمک از سطح به الیه

های های شور باید از شخم عمیق اجتناب باید کرد، زیرا نمکدر خاکعقیده بر این است که (. 2014همکاران، 

 شود.های زیرین خاک به سطح منتقل میتجمع یافته در الیه

ده قرار گیرد. برای ای مورداستفاشده طور سنجیدههای بسیار شور باید بههای بدون شخم در خاکسیستم

های سخت و بهبود تخلخل مفید باشد )زاو و منظور شکستن الیههای سدیمی، شخم عمیق ممکن است بهخاک

عنوان یک مانع انتقال آب در خاک به ی گیاهیای از بقایاالیهعمیق دفن کردن گاهی مواقع نیز  (.2014همکاران، 

به سطح خاک در طی  یرزمینیزعمق های کمو آب های زیرین خاکالیهها از و نمک عمل کرده و از حرکت نمک

(. بر اساس نتایج مطالعات 1994؛ چای و همکاران، 2006کند )توماربی و همکاران، فرایند تبخیر ممانعت می

ای از بقایای گیاهی در خاک، آبشویی نمک را افزایش داده و تجمع نمک در محیط ریشه ای دفن کردن الیهمزرعه

ای از بقایای گیاهی (. از دیگر مزایای دفن الیه2012؛ لی و همکاران، 2009کند )زانگ و همکاران، کنترل میرا 
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عالوه، دفن (. به2012؛ فان و همکاران، 2003کاهش وزن مخصوص است )زاو و همکاران،  و کاهش اسیدیته خاک

؛ لی و همکاران، 2012خشد )وانگ و همکاران، بمی ارتقاءای از بقایا خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک را الیه

 (.2000؛ یانگ و جن، 2009

سبک کردن خاک با استفاده از شن یا مواد آلی برای بهبود راهکار دیگر در مدیریت خاک در شرایط شور، 

 خاک به داخل شن افزایش از استفاده با سطحی خاک نفوذپذیری افزایش یعنی کردن . سبکباشدمیتخلخل خاک 

 شدن هترب ریشه، نفوذ بهبود به منجر خاک کردن سبک. کندمی ایجاد سطحی خاک بافت دردائمی  نسبتاً  تغییر که

 و شور سدیمی مورداستفاده آب کهدرصورتی گیرد،می انجام به سهولت نیز آبشویی. شودمی و هوا آب نفوذپذیری

 ودب خواهد مؤثر بسیار ابتدایی عمیق شخم با همراه کردن سبک شود، محدود شور آب اثر در سطحی نفوذپذیری

 (. 1379 جعفری،)

که تجمع طوریدهد، بهواسطه کاهش تبخیر از سطح خاک، شوری خاک را کاهش میاستفاده از مالچ به

واسطه بهبود نفوذپذیری آب در خاک، آبشویی امالح از خاک با سهولت بیشتری صورت همک کمتر شده و نیز بن

؛ پابین و 2013عنوان مالچ برای کاهش تبخیر از سطح خاک )لی و همکاران، استفاده از مواد مختلف به گیرد.می

دسترس برای استفاده گیاه )وانگ و همکاران، (، بهبود کارایی آیش و افزایش مقدار ذخیره آب قابل2003همکاران، 

 که داد نشان اثبات رسیده است. مطالعات( به 2010( و کاهش انتقال نمک به سطح خاک )پانگ و همکاران، 2001

 هایخاک دهد و متعاقب آن کاهش توجهیبه طور قابل را نمک و آب باالی روبه حرکت تواندمی سطحی هایمالچ

است  ؤثرترم پاشی شده مالچ خاک در نیز باران توسط آبشویی شوند،می بهسازی زمستانی بارندگی با سهولت به شور

 (.2014)زاو و همکاران، 

در کشاورزی شورزیست از اهمیت باالیی  برای کاهش تجمع موضعی نمک کاشت شکل مناسب بستر

ای در شرایطی که گیاهان روی پشته کشت و روش آبیاری جوی و پشته (.1389برخوردار است )کافی و همکاران، 

کند، امالح شیار حرکت میکند؛ چون آب از دو طرف به سمت مرکز ها حرکت میاست آب از شیار به سمت پشته

یابند. قرار دادن بذرها در یک ردیف در مرکز پشته، در همان جهت حرکت کرده و در مرکز باالیی پشته تجمع می

 تواند فراتر ازدرمیان آبیاری گردند، نمک میهای کشت یککه ردیفدهد؛ درصورتیبذر را در ناحیه نمکی قرار می

در این شرایط نیز ممکن است نمک تجمع یابد ولی غلظت آن کمتر است )هانسون محل قرارگیری بذر، خارج شود. 

(. روش کاشت دو ردیفی، بذر را در ناحیه بدون نمک یا با نمک کمتر 1389؛ کافی و همکاران، 2006و همکاران، 

 طرف پشتهر یکیابد. کاشت بذر ددهد و امالح در مرکز پشته و دورتر از مکان قرار گرفتن بذر تجمع میقرار می
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ک زنی بهتر کمریز که با جویچه آبیاری شده کمترین فاصله را دارد نیز به جوانهصورت ردیفی و در شانه خاکبه

شود؛ زیرا امالح در سمت دیگر پشته و دورتر از درمیان ردیفی توصیه نمیکند. کاشت دو ردیفه با آبیاری یکمی

 (.1955اران؛ یابد )برنستین و همکشیار مرطوب تجمع می

 کنندهاصالحاستفاده از ترکیبات  -1-1

واالن در لیتر اکیمیلیبیش از پنج  ( در خاکRSC)استفاده از گچ در مواقعی که کربنات سدیم باقیمانده 

شود. استفاده از است توصیه می متریلیم 500باشد و خاک دارای بافت متوسط و میزان بارندگی منطقه کمتر از 

دهد. کلسیم با عبور از بستر گچی به افزایش می را آب به مزرعه کارایی مصرف و کاربرد آن یدوور بستر گچی در

 3-5 خاکشود که میزان آن بسته به سطح و زمان تماس دارد اگر میزان کربنات سدیم باقیمانده آب اضافه می

مناسب برای بستر گچی  عمقکند  قبول حفظرا در محدوده قابل RSCواالن در لیتر است. برای اینکه اکیمیلی

کند. البته تمهیدات مدیریتی و یاین روش هزینه کمتر و میزان محصول بیشتری تولید م .متر استسانتی 60-30

 (.2005 ینهانس،)شارما و م تجزیه شیمیایی مکرر خاک ضروری است

اسیدی کربوکسیل  یهاعاملمربوط به  H+های هیومیک اسید، یک پلیمر طبیعی است که دارای موضع

 تشکیلتواند از یم(. هیومیک اسید 1386کاتیونی( است )سردشتی و محمدیان،  تبادلی هامکانبنزوئیک و فنولی )

 یباترکتیجه در دسترس بودن کلسیم و فسفر را افزایش دهد. درنتنمک غیر محلول فسفات کلسیم جلوگیری کرده و 

 یشآب خاک، افزا ینگهدار یتظرف یشافزا یرخاک نظ یزیکیف هاییژگیباعث بهبود و اصالح و یکسواز  یومیکه

یر بر با تأث یگرد ی. از سوشوندیبهبود بستر بذر م ی،خاک، بهبود مقاومت به خشک یبندخاک، بهبود دانه یهتهو

 یو رهاساز یشهمنطقه ر یرامونمحلول در محلول پ یآل یرغ یکودها اریخاک باعث نگهد یمیاییش هاییژگیو

 یونی تبادل یتدارا بودن ظرف یاه،گ یدسترس براقابل یهاعناصر به شکل یلتبد یشافزا یاه،گ یازها در زمان نآن

 یابر وریضر یو آل یخاک، تأمین مواد معدن یخواص بافر یشها، افزاو سنگ هایکان یهباال، شرکت در تجز یلیخ

( ابراز داشتند 2005. ترکمن و همکاران )(1384انمرد، شوند )فرقانی و جویخاک م یتروژندرصد ن یشو افزا یاهگ

 رد.شور داآبیاری با آب  یطفلفل در شرا یاهبر رشد گ یاثرات مثبت یداس یومیککاربرد ه

 ینشور در کشاورزی با ا هایاستفاده از آبدر مغناطیسی ب یآوراستفاده از فنهایی مبنی بر اینکه گزارش

شود که نموده وجود دارد. این پدیده باعث می یلتر تبدشکسته و به اجزای کوچکرا نمک  ساختارهایادعا که 

به نسبت بیشتری صورت گرفته و  شورهای از خاک ییزداو عمل نمک در خاک نفوذ کرده یآسانذرات ریز شده به



 

 اولین همایش ملی شورورزی
  1396آذرماه –مرکز ملی تحقیقات شوری، یزد 

 

6 

 

میت امالح در آب های مغناطیسی از کروش با استفاده از سامانه یندر ادر شرایط شور بهبود یابد. گیاهان رشد 

مغناطیسی موجب  یآور. فنیابدیها کاهش مکند( ولی ضرر و زیان آنآب تغییری نمی pHو  ECشود )کاسته نمی

ی جهت مواد ضرور یراحتگیاه به یامدها،پ ینا یجهنت در گردد،می آبیاریهای فیزیکی و شیمیایی آب تغییر ویژگی

و منافذ موجود  شدهیتزهکشی هدا یهابه سامانه یرمفیدقی امالح و مواد غو با نمایدیرشد خود را جذب و استفاده م

توان از . در این روش میدهندهای طبقات پایینی خاک میاجازه عبور این امالح خردشده را به زهکش یسادگبه

 (، استفاده نمودگرم در لیتر 10-4طورمعمول برای آبیاری مناسب نیستند )مقدار نمک با شوری باال که به یهاآب

دهد استفاده از روش مغناطیس های بسیاری وجود دارد که نشان میحال گزارشبا این .(2011 )گریوال و ماهشواری،

( روی 1391توان به رنجبر و همکاران )کردن آب شور تاثیری بر بهبود تحمل به شوری گیاه ندارد. برای مثال می

روی ( 2004، روی گندم، تریتیکاله، سویا و ذرت؛ فیشر و همکاران )(2005ریکا )-روچالسکا و اورزسکوگندم؛ 

الزم به ذکر است که در مورد میزان تأثیر این روش روی ذرت اشاره نمود.  (2007و همکاران، ) 1و ترکر آفتابگردان 

 تر خواهد ساخت.ها را روشنیی وجود دارد که تحقیقات آینده آننظرهااختالف

 شرایط شوردر اهمیت آبشویی  -2

باید  ساختارهای زیربنایی و آبیاری هایدر کشاورزی شورزیست روش محصوالت زراعی زراعت پایداردر 

 دماتص زیستیطمح و به شود مدیریت یدرستبه بتواند با آب آبیاریواردشده  نمک که شوند طراحی یاگونهبه

های شور محصوالت زراعی و پایدار در خاک بهینه(. برای تولید مطلوب 2013وارد نکند )کرون،  برگشتی یرقابلغ

ی مدیریت شوند که )الف( در طی فصل رشد سطح شوری خاک حدود یا زیر سطح آستانه تحمل به اگونهبهباید 

در نتیجه یک تعادل شوری  .(2003تجمع ساالنه نمک انجام نگیرد )کرون،  افزایش گونهیچهشوری باشد و )ب( 

به این معنا که ساالنه میزان ورود نمک به کمتر یا برابر با خروج ساالنه آن برسد )کرون و  ساالنه باید حفظ شود،

های زیرزمینی و ایجاد ها به آبای که ممکن است رخ دهد نفوذ زه آب(. از طرف دیگر یک اثر ثانویه2007ریسیو، 

 شوری در این منابع است.

ر مناسبی از آب شویی حفظ شود، به این معنی که نمک تواند با مقداتعادل نمک در منطقه رشد ریشه می

اضافه شده به محیط ریشه با آبیاری بیشتر و یا بارندگی آبشویی گردد. مقدار آبشویی موردنیاز تابعی از شوری و 

                                                           
1 Turker 
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مقدار آب آبیاری و همچنین سطح آستانه تحمل به شوری است. نمک آبشویی شده باید از منطقه به نحوه ایمن 

با  گیاهدر مناطقی )کشاورزی شورزیست( که  .(2013محیطی اجتناب گردد )کرون، و از آسیب زیستخارج شود 

ت، توجهی بیشتر اسطور قابلگردد بهشوند مقدار نمکی که با آب آبیاری وارد خاک میآب شور یا آب دریا آبیاری می

 (.2013آبشویی بیشتری الزم است )کرون، رغم باالتر بودن تحمل شوری محصوالت زراعی شورزی نیاز در نتیجه علی

به بخش ریشه )آب آبیاری( برای محصوالت رایج )گندم(  نیاز آبشوییصورت گرافیکی به 1در شکل شماره 

(( نشان داده شده است. آستانه تحمل به شوری به ترتیب هفت Phragmites australisو گیاهان شورزی )نی )

 (.1954؛ یو اس اس ال، 2004ن و همکاران، دسی زیمنس بر متر است )گراتا 20و 

 

 عنوان یک تابع در سطوح مختلف شوری برای گندم و گیاه نی. نیاز آبشویی به1شکل 

 

در  نشان داده شده، برای محصوالت رایج )گندم( آبیاری با آب شیرین 1طور که در شکل شماره همان

ندرت به که کارایی مصرف آب با آبیاری سطحی بهازآنجایی درصد آبشویی مناسب است. 20تا  10 بیشتر موارد

رسد، بایستی مراقب از آبشویی بود و آب آبیاری اضافی ضروری نیست. این مطلب در مورد درصد می 80بیشتر از 

اگر محصوالت زراعی  کند.که با شوری هفت دسی زیمنس بر متر آبیاری گردد نیز صدق میگیاه نی درصورتی

درصد آب آبیاری و در  50دسی زیمنس بر متر( آبیاری گردند نیاز آبشویی  25تا  20ب شور )هدایت شورزی با آ

دسی زیمنس بر متر( انجام گیرد نیاز آبشویی  40 فارس حدودیجخل مواردی که آبیاری با آب دریا )هدایت الکتریکی

(. آبشویی بیشتر نیازمند 1954س ال؛ ؛ یو اس ا2004درصد آب آبیاری خواهد بود )گراتان و همکاران،  200-125

های آبیاری رایج است. در محصوالت زراعی ضروری است توجه باالتر به آبیاری و جریان زهکشی در مقایسه با برنامه
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کند به بیرون مزرعه زهکشی گردد. این بدان معنی است رود و درون خاک نفوذ میآبی که برای آبشویی به کار می

معمول از ظرفیت نفوذپذیری و زهکشی داشته باشد )هدایت هیدرولیکی(. اگر  تیشتر از حالکه نیاز است خاک ب

ای از نمک در جود دارد این امر تشکیل الیهمانند ماندابی شدن سطح خاک واین مورد وجود نداشته باشد خطراتی 

شدن ثانویه در اثر فرونشستن که باید این آب اضافی )شور( از مزرعه خارج گردد. شور  کندمی ایجادسطح خاک را 

و  زیرزمینیهای های زیرزمینی باال آمده و شور شدن آبرخ خواهد داد. سطح آب زیرزمینیهای آب آبیاری به آب

 (.2013گیرد )کرون، ها انجام میآبخوان

 آب در شرایط شورزهمدیریت اهمیت  -2-1

یک های زراعی اکوسیستمهای آبیاری و در هر شکل موجب تغییر در تعادل طبیعی اجرای هر نوع برنامه

عالوه بر تغییرات کوچک در میکروکلیمای منطقه و تأثیر روی زیستگاه گیاهان و جانوران، افزایش  .شودمنطقه می

ی است. اثرات ناشی از نفوذ عمیق آب به در اطراف منطقه آبیارها نهای زیرزمینی و همچنین شور شدن آسطح آب

 تواندناپذیر است. اغلب یک مشکل عمده دفع آب شور زهکشی شده است که میها اجتنابها و زهکشمزارع، کانال

 (.2003؛ بیکنل، 2013زیست داشته باشد )کرون، تأثیر زیادی بر محیط

آبی که به  .زیست باال استمنفی بر محیطتوجهی ریسک اثرات طور قابلاگر از آب شور استفاده شود، به

مراتب شورتر از آب آبیاری است و شوری گردد بههای زهکشی خارج میکند و از طریق کانالداخل خاک نفوذ می

 هایگرم در لیتر برسد. تنها راه اجتناب از نفوذ آب شور به مزارع استفاده از سیستم 100تواند به بیشتر از آن می

بر ای انجام داد. هر دو روش بسیار گران و هزینهی با کارکرد خوب و یا ایجاد سیستم زهکشی لولهزهکشی زیرسطح

تر از آبیاری با آب شیرین است زیرا شوری ها از مناطق آبیاری شده با آب شور پیچیدههستند. خارج کردن زه آب

شده حداقل دو تا سه برابر آب دریا، شوری زه آب مثال در مورد آبیاری باعنوانتوجهی باالتر است. بهطور قابلآن به

توان با خیال راحت به دریا و یا در مخازن تبخیر تخلیه کرد، ها را میدر عمل زه آب .شوری آب آبیاری خواهد بود

های طور رایج در برنامهها، بهها و دریاچهها به رودخانهساز خواهد بود. تخلیه زه آبالبته مورد دوم مقدار مشکل

های بسیار این امر برای زه آب رود نیل و حوضه رودخانه زرد( که سفید رود، گیرد )مثال: حوضهآبیاری انجام می

 (.2003؛ بیکنل، 2013کرون، ؛ 1393و همکاران،  اسکندری) قبول استشور غیرقابل

 مناسب برای آبیاری با آب شور مناطق -2-2
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ه ها شرح دادی از آنتعدادید معیارهایی داشته باشند که در ادامه مناطق مناسب برای آبیاری با آب شور، با

 شود.می

 ظرفیت نفوذ -فیزیکی خاک معیارهای -2-2-1
شخم  .توجهی آن را بهبود دادطور قابلتوان بهینمخاک مشخص است و پذیری در عمل ظرفیت نفوذ

های خاک تر و مخلوط کردن با الیههای سبکهای خاک و یا اضافه کردن خاکعمیق، شکستن و مخلوط کردن افق

ها فقط برای مناطق کوچکی که محصوالت باارزش گونه فعالیتاین .العاده گران استموجود در اغلب موارد فوق

 ویژه شخم عمیقاغلب این اقدامات موقتی است و بهتواند موردتوجه قرار گیرد. شود )محصوالت باغی( میکشت می

توان، ظرفیت به میزان محدود می .توان آن را در محصوالت چندساله به کار بردطور منظم تکرار شود نمیکه باید به

طور متناوب آب آبیاری را کم کرد که میزان یا به داد ونفوذ آب را توسط کاهش میزان مصرف آب آبیاری افزایش 

 (.2013ان به حداقل میزان خود برسد، آبیاری پیوسته نیاز به ظرفیت نفوذ باال دارد )کرون، جری

تواند به لحاظ تئوری موجب جریان مداوم و حداقلی آبیاری با آب شور ایجاد کند. ای میآبیاری قطره

پذیر انای تنها زمانی امکقطرهیابد، آبیاری ای به صفر کاهش میکه شستشو )یا نفوذ عمیق( با آبیاری قطرهازآنجایی

 (.1389ای با آب اضافی، آبیاری و یا بارندگی روبرو شود )کافی و همکاران، طور دورهاست که خاک به

 یاریهای آبسیستماین گونه  اما محدود کند را تواند مصرف آب آبیاریمی کصورت تئوریآبیاری بارانی به

در آبیاری ها غیرممکن است. یستمسن استفاده از حجم زیاد آب در این و عالوه بر آن امکا بودهپیچیده و گران 

ذ ظرفیت نفودر این نوع سیستم آبیاری د. کنمی وارد ها، به گیاه خسارت، آب شور پاشیده شده روی برگبارانی

کند میهای شنی و لومی شنی را محدود باالی خاک در عمل استفاده از آب شور برای آبیاری در مناطقی با خاک

 (.1389)کافی و همکاران، 

 هاشیمیایی برای خاک هایشاخص -2-2-2

شود، خود با قلیایت محدود نمیخودیاگرچه الزامًا رشد محصوالت شور زیست به های قلیایی:خاک

 ها را برای آبیاری با آب شورکشی ضعیف هستند که آنبسیار کم و زهپذیری های قلیایی دارای ظرفیت نفوذخاک

که آبشویی گردند قلیایی خواهند شد. مدیریت ی که پتانسیل قلیایی شدن دارند درصورتییهاخاک .سازدمناسب نمی

ظ شود؛ بنابراین حفشوری با آبشویی زیاد مسئول کاهش موقت سطح شوری خاک و در مقابل باعث قلیایت آن می

ه کی یهاواهد بود. در نتیجه بهتر است در خاکپایداری شوری در خاک و ممانعت از قلیایی شدن عمالً غیرممکن خ
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و یمشکلی وجود ندارد ) مانند برنج محصوالت غرقاباما در ؛ پتانسیل قلیایی شدن دارد از آب شویی اجتناب گردد

 (.1954اس اس ال، 

ها باید اجتناب نمود زیرا اسیدیته پایین خاک برای گیاه سمیت ایجاد : از این خاکیهای اسیدخاک

هایی که پتانسیل اسید سولفات که زمان خشک بودن خاک طوالنی نباشد خاکد. در شرایط اشباع درصورتیکنمی

یو اس ) ای ندارند. در صورتی در زمان کاشت خاک اسیدی باشد از کاشت آن باید اجتناب نمودشدن دارند مسئله

 (.1954اس ال، 

 آبیاری پایدار برای آبیاری با آب شور هایسیستم -2-3

به دالیل عملی و اقتصادی، کشاورزی شور زیست و آبیاری با آب شور تنها در مناطقی انجام شود که )الف( 

 )ج( خاک دارای شرایط فیزیکی و شیمیایی مناسب باشد، )ب( کاربرد مقدار مناسب آب آبیاری )شور( مهیا باشد و

ر محصوالت کشاورزی آبیاری سطحی است. پذیر باشد. روش آبیاری برای بیشتدفع ایمن زهاب بسیار شور امکان

ای ههای شنی در مناطقی با بارندگیتواند برای محصوالت باارزش در خاکای تحت شرایط خاصی میآبیاری قطره

روش آبیاری بارانی و آبیاری  .آب وجود دارد استفاده شود و پخش شدن شدن سریع جاریمنظم یا جایی که امکان 

ور شوند و آب شخورده میهای آبراحتی توسط یونشود، زیرا تجهیزات بهشور توصیه نمی میکرو برای آبیاری با آب

های الزم برای ایجاد شرایط پایدار برای آبیاری )سطحی( با آب شور کند. زیرساختروی برگ باعث خسارت وارد می

محصوالت غرقاب و غیر غرقاب  طور جداگانه برایبرداری و نگهداری از آن بهدر کشاورزی شورزیست ازجمله بهره

 .(2013)کرون،  گیرددر ادامه زیر موردبحث قرار می

 آبیاری و زهکشی در شرایط غیر غرقاب زیرساخت -2-3-1

 است: نیازمند رعایت مالحظات زیراستفاده از آب شور برای آبیاری 

و در نتیجه زه آب  درصد( 100تا  50منظور آب شویی مناسب باید آب بیشتری استفاده شود )به -الف

ه منجر به ک های آبیاری و زهکشی با ظرفیت باالتری موردنیاز استبنابراین سیستم؛ بیشتری نیز باید خارج گردد

ها و قطعات الکترومکانیکی( و در بسیاری از موارد سطح زمین بیشتری اشغال ویژه برای سازههای باال )بههزینه

ها به دست یا ترکیبی از آن تر و توان بیشتر تخلیهتر، متراکمتواند عمیقسیستم زهکشی با ظرفیت باال می .گرددمی

 آید.
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تواند بسیار باال باشد( در نتیجه از مصالح ساختمانی ها باید ضد نمک باشد. )شوری زهاب میزیرساخت -ب

طور کنند که ساخت سیستم ضد نمک را بهستفاده میالکترومکانیکی ا هایفنارویها و ویژه مخصوصًا برای سازه

 کند.توجهی گران میقابل

و نشست  شدن های اصلی یا فرعی انتقال باید عمالً نفوذناپذیر باشند تا از شورهای آبیاری و تخلیهکانال -ج

ای آبیاری باید هاین بدان معنی است که در اکثر موارد کانال .شوری در مناطق اطراف و زیرزمین جلوگیری شود

های اصلی یا فرعی که از طریق مناطق با زهکش .دهدها را افزایش میکه هزینه کشی شوندصورت خطی یا لولهبه

 ه شوند.های خطی ساختها یا کانالصورت لولهشود نیز باید غیرقابل نفوذ بوده و بهپایین اجرا می زیرزمینیسطح آب 

های های آبیاری و زیرساختمتفاوت و مسائل بیشتر آب شور، هزینه در شرایط مشابه، با توجه به کیفیت

های نهطور تقریبی هزیهای آبیاری آب شیرین است. بهتوجهی باالتر از سیستمطور قابلهای شور بهزهکشی برای آب

آب ب و تخلیه زهآ تأمین طوالنی هایکانال مورد در تواندمی رقم این. بود خواهد باالتر ٪50گذاری حداقل سرمایه

 .یابد افزایش ٪100حتی تا 

 تسطیح مزرعه )محصوالت غیر غرقاب( -2-4

ح طور منظم مسطشود و در اغلب موارد بهتسطیح اراضی یک عملیات گران است که غالباً نادیده گرفته می

ور ور و غیر شتسطیح برای آبیاری اراضی ش ،داشتن زمین برای اصالح تخریب اراضی ضروری است. در تئورینگه

منظور جلوگیری از ماندابی و ایجاد نشست پس از آبیاری یکسان است. تسطیح مزرعه در شرایط آبیاری با آب شور به

های نمک در مزرعه )که موجب ناهمگونی و برای اطمینان از توزیع یکنواخت آب در سراسر مزرعه که از ایجاد لکه

 .(2013کرون، کند ضروری است )گردد( ممانعت میدر رشد محصوالت زراعی می

 مدیریت تغذیه در شرایط شور -3

روابط بین شوری و عناصر غذایی معدنی در خاک و گیاهان متعدد و پیچیده است. شوری موجب اختالالت 

رات شود. این اثای در فیزیولوژی گیاه شده و در نتیجه شرایط مساعد رشدی برای گیاه ایجاد نمیگوناگون تغذیه

مکن است به دلیل اثرات شوری بر قابلیت جذب عناصر غذایی و یا به دلیل اثر شوری در ایجاد رقابت بین منفی م

های شور مقدار یون سدیم در خاکهای مختلف گیاه مرتبط باشد. ها برای جذب، انتقال و توزیع در بخشیون

که غلظت یون  شدهمشاهدهیط اغلب (. در این شرا1992یابد )گراتان و همکاران، بیشتری در گیاهان تجمع می

پتاسیم کم است زیرا جریان پتاسیم به داخل ریشه گیاه در رقابت با سدیم بسیار حساس است. همچنین جذب 

های حساس به افزایش شوری خاک ها در گونهگردد. غلظت کلسیم در برگهای شور غالباً مختل میکلسیم در خاک
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که در شرایط درصورتی .کندیافته یا تغییر نمیسیم افزایشهای متحمل مقدار کلکه در گونهیابد. درحالیکاهش می

گردد بلکه باعث انتقال و تحرک کلسیم به نقاط تنها باعث کاهش جذب کلسیم میشوری یون سدیم غالب باشد نه

 (.1992گذارد )گراتان و همکاران، های رویشی و زرایشی تأثیر میدر حال رشد گیاه کاسته و روی کیفیت اندام

مطالعات متعدد در ارتباط با شوری و تغذیه گیاهی، اثبات شده است که شوری باعث کاهش جذب و در 

ا ام؛ شود. همچنین شوری بر توزیع عناصر غذایی در داخل گیاه تأثیرگذار استتجمع عناصر غذایی در گیاه می

 )کافی والزم است غیر شور شرایط  از یشواهد زیادی وجود ندارد که اثبات کند در شرایط شور کود دهی بیشتر

(. در واقع هنوز ثابت نشده است که افزایش کود دهی در شرایط شور، باعث افزایش عملکرد محصول 1389همکاران، 

دیگر افزایش کود دهی و باال بردن میزان عناصر غذایی خاک در شرایط شور، بیشتر در بهبود عبارتشود. بهمی

مثال در مواردی که به علت وجود سدیم زیاد، کمبود کلسیم در گیاه ایجاد عنوانکیفیت محصول مؤثر است. به

رف شود. در ضمن افزایش مصشود، تأمین کلسیم موردنیاز از طریق منابع کودی، باعث ارتقاء کیفیت محصول میمی

های گیاهی شود. کودهای حاوی عناصر غذایی در شرایط شور ممکن است باعث کاهش بروز صدمات و آسیب

ه یابد. پرواضح است کگونه که با مصرف نیترات، عالئم ناشی از سمیت یون کلر در برخی از درختان کاهش میهمان

پیوندند، اما این موضوع که آیا اثر نهایی زمان به وقوع میهای بین شوری و عناصر غذایی همبسیاری از برهمکنش

ول، بستگی به میزان شوری، نوع امالح، نوع گیاه، نوع عنصر این عوامل روی عملکرد گیاه مؤثر بوده و یا کیفیت محص

 (.1381غذایی و برخی عوامل محیطی دارد )خوشگفتارمنش و سیادت، 

نظر حداکثر تولید اهمیت زیادی دارد. های شور، برهمکنش شوری و حاصلخیزی خاک ازنقطهدر خاک

باید بررسی شود که ازنظر حاصلخیزی مشکلی هایی مطالعه اثر شوری خاک بر عملکرد محصوالت زراعی در خاک

صورت نداشته و به مقدار کافی رطوبت داشته باشند. سپس اثر سطوح مختلف شوری بر عملکرد محصوالت زراعی به

گونه که قباًل های شور است، اما همانمهم در استفاده از خاکشود. هرچند که این موضوع اقدامی بیان میکمی 

تایج فقط در شرایطی خاص ازنظر حاصلخیزی صادق بوده و اثر کمبود عناصر مهمی چون نیتروژن، این ناشاره شد، 

 (.1389کنند )کافی و همکاران، فسفر و پتاسیم را بیان نمی

 عملکرد مقدار شوری، افزایش سطح با خاک، حاصلخیزی از معینی سطح در که دهدمی نشان مطالعات

 ولا حالت. شودمی تولید افزایش به منجر کود مصرف مشخص شوری یک در بنابراین یابد،می محصوالت کاهش

 هک هرچند دوم حالت در اما؛ است گیاه وسیلهبه آب جذب قابلیت کاهش و اسمزی پتانسیل رفتن باال به مربوط

 ورش اراضی در شیمیایی کودهای مصرف که است اینبر  هازنیگمانه ولی مشخص نیست، چندان واکنش فرایند
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جود وبااین. شودمی عملکرد افزایش به درنهایت که شودمی خاک محلول در شیمیایی تغییرات نوعی ایجاد موجب

؛ 2011دارند )فاگریا و همکاران،  بستگی زراعی شرایط و کود گیاه، نوع به شده ذکر اثرات که داشت دور ازنظر نباید

 (.1992گراتان و همکاران، 

 10های کم تا متوسط )تا حدود د در اراضی شور منحصر به سطوح شوریواکنش مثبت گیاه به مصرف کو

های باالتر به علت افزایش تجمعی پتانسیل اسمزی، واکنش گیاه شود. در سطوح شوریدسی زیمنس بر متر( می

ه برای ایجاد شوری شد NaClها از یابد این نتایج در مطالعاتی که در آنمنفی بوده و عملکرد محصول کاهش می

 ویژه در گیاهان شورزی مصرفکه نتایج بیانگر آن است که در سطوح باالتری از شوری، بهآمده است. درحالیدستبه

شور که  برای هر نوع خاک کهتوان نتیجه گرفت تواند به افزایش عملکرد منتهی گردد. درنهایت میکود می بهینه

 .(2011فاگریا و همکاران، ) باهم تفاوت دارند، بایستی از تعمیم نتایج دیگران اجتناب ورزید ازنظر اقلیمی

قدر کافی در خاک وجود داشته باشند، شوری خاک عاملی چنانچه کلیه عناصر غذایی موردنیاز گیاه به

مثال در یک خاک شور که عنوانزند. بهزوکار جذب را بر هم میمحدودکننده برای جذب عناصر غذایی بوده و سا

-2و  Na ،+2Ca ،+2Mg ،-Cl+های غالب را به ترتیب ها و آنیونکاتیون
4SO 2+داد، مقدار تشکیل میMn ،+2Mg 

کاهش یافت )حسن و همکاران،  2Fe+و  P ،+K ،+2Caشده توسط گیاه جو افزایش و جذب برداشت 2Zn+و 

تر شدن اثرات ناشی از این باورند که مصرف کودهای شیمیایی ممکن است باعث وخیمی از محققان بر (. برخ1970

( نشان دادند که با مصرف کودهای شیمیایی در گیاه لوبیا، 1965مثال لونین و گاالتین )عنوانشوری خاک گردد. به

 یابد.شوری خاک افزایش می

های مدیریت مزرعه و استفاده از گیاهان نطقه ریشه، تغییر شیوهتوان با آبشویی نمک از مشور شدن را می

های آبیاری بهتر از قبیل اتخاذ روش اصولی تواند توسط روشکشاورزی فاریاب می .متحمل به شوری محدود نمود

نچاندا اسازی استفاده از آب پایدار نمود )مای یا میکرو جت برای بهینهکردن جزئی ناحیه ریشه و آبیاری قطرهخشک

ساله و های کشاورزی و محصوالت چندساله در تناوب با محصوالت یکبا استفاده از سیستم .(2008و گارگ، 

(. اگرچه استفاده از این راهکارها برای 2002توان اثرات شوری را کمتر نمود )مانس و همکاران، کشاورزی دقیق می

ها و محدود بودن منابع بهبود دهد اما اغلب، به دلیل هزینه تواند کاهش عملکرد را در تنش شوریمدیریت پایدار می

هزینه، سازگار برای مدیریت تنش غیر زیستی یک های کارآمد، کمشود. روشها محدود میآب باکیفیت، کاربرد آن

هایی برای مقابله با منظور ایجاد استراتژیای، بهگردد. در سراسر جهان، تحقیقات گستردهچالش محسوب می
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یت های مدیرمحیطی، از طریق بهبود انواع ارقام مقاوم به شوری و خشکی، تغییر تقویم زراعی، روشهای زیستتنش

 (.2009منابع و غیره در حال انجام است )ونکاتیسوارلو و شانکر، 
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 ابزاری برای تعدیل اثر تنش شوری در محصوالت زراعی هامیکروب -3-1

یافته است که شامل مهندسی سمیت شوری باال برای رشد گیاهان توسعهمنظور کاهش به چندین استراتژی

کننده رشد گیاهان )دیمکپا و های تحریک( ، اخیراً استفاده از باکتری2003ژنتیک گیاهان )وانگ و همکاران، 

بات بی اثخوها بهها در بهبود رشد گیاهان، مدیریت تغذیه و کنترل بیماری(. نقش میکروارگانیسم2009همکاران، 

های مفید در محیط ریشه یا درون ریشه رشد گیاهان را از طریق های میکروارگانیسمشده است. این کلونی

(. مطالعات 2012؛ نیا و همکاران، 2013دهند )رامادوس و همکاران، های مستقیم و غیرمستقیم بهبود میمکانیسم

اند کننده رشد جهت تعدیل اثرات شوری در گیاهان داشتهکهای تحریقبلی اشاراتی بر مفید بودن استفاده از باکتری

های زیستی و غیر زیستی از اهمیت باال برخوردار است. ها در مدیریت تنش( و نقش میکروب2010)یاو و همکاران، 

-کننده رشد موردبررسی قرارگرفته است ) دود و پیرزهای تحریکت تنش با کاربرد باکتریااثبات موضوع بهبود اثر

کننده رشدی های تحریکبرای باکتری 2(. اصطالح القای تحمل سیستمیک2009؛ یانگ و همکاران، 2012آلفوکا، 

ت. کنند پیشنهاد شده اسهای غیر زیستی ایجاد میکه تغییرات فیزیکی و شیمیایی در افزایش تحمل به تنش

طور مستقیم کمک به جذب عناصر یا به های گیاهیکننده رشد گیاهان را توسط کاهش پاتوژنهای تحریکباکتری

ها(، کاهش سطح آنزیم اتیلن و یا تولید ها )مانند اکسین، سیتوکنین و جیبرلینغذایی از طریق تولید فیتوهورمون

 (AM(. اثبات شده که تلقیح با قارچ مایکوریزا آربوسکوالر )2006کنند )کوهلر و همکاران، ها تسهیل میسیدوفروس

های جدا شده از مناطق مختلف (. باکتری2006یابد )خو و همکاران، ت شرایط تنش شوری بهبود میرشد گیاهان تح

های متنوعی دارند بنابراین توانایی کاندید شدن برای تلقیح با بذر را دارند. زمانی تحت تنش ظرفیت تحمل تنش

یافته و در سطح بیوشیمیایی مانند افزایش گردد طول ریشه و ساقههای جدا شده تلقیح میکه بذر با این سویه

(. تحقیقات در 2011گردد )تیواری و همکاران، کلروفیل، کاروتنوئیدها و پروتئین تغییرات مثبت افزایشی ایجاد می

ژی در های فیزیولوها بر واکنشها و تأثیر آنکننده رشد با دیگر میکروبهای تحریکباکتریارتباط با برهمکنش 

 کننده رشد وهای تحریکسطوح مختلف شوری در مراحل ابتدایی قرار دارد. تلقیح با باکتری محصوالت زراعی در

عنوان ابزاری بالقوه برای تخفیف تنش شوری در محصوالت حساس به شوری در خدمت تواند بهها میدیگر میکروب

ل فاده در شرایط شور باید از تحمهای مورد است. در این رابطه ذکر این نکته الزامی است میکروارگانیسمگرفته شود

ای در این زمینه موردنیاز است و استفاده از بنابراین، تحقیقات گسترده؛ باالیی به شرایط شور برخوردار باشند 

                                                           
2-Induced Systemic Tolerance (IST) 
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توانند در توسعه استراتژی برای کشاورزی در ها همزیست میکننده رشد و دیگر میکروارگانیسمهای تحریکباکتری

 شد.های شور مفید باخاک

 انتخاب گیاهان مناسب برای کشاورزی شورزیست -4

 های زیادیبا محدودیت، در انتخاب گیاه برای کشاورزی شورزیست شدبا توجه به مواردی که در باال ذکر 

شویم و تعداد محدودی از گیاهان قابلیت استفاده در این نوع کشاورزی را دارند، اما باید با استفاده از مواجه می

گیاهان مناسب فشار وارده بر منابع آب شیرین و باکیفیت را کم کرده و از منابع آب شور استفاده بهینه  ها وروش

به عنوان یک گزینه اقتصادی مناسب برای  شوری باالبه با تحمل  گردد. تحقیقات حاکی از وجود گیاهان امیدبخش

گلن و ؛ 1390نباتی و همکاران، ؛ 1392ان، عشقی زاده و همکاراست )های شور و حفظ آب شیرین استفاده از خاک

گیاهانی با تحمل ( 1بندی نمود یمتقستوان های با پتانسیل زراعی را به سه گروه کلی می(. شورزی1998همکاران، 

( 2باالی شوری: این گیاهان با آبی که محتوای شوری آن برابر یا حتی باالتر از آب دریا باشد قابلیت رشد دارد، 

محصوالت زراعی با ( 3های لب شور را دارند و ا تحمل به شوری متوسط: این گیاهان قابلیت رشد در آبگیاهانی ب

. کنندمناسب نیستند رشد میرایج زراعی محصوالت نسبتًا لب شور که برای های ها با آب: آنکم شوریتحمل به 

گیاهان  ی ازفهرست(. 1999و لیت، ؛ منزل 1985)آرونسون، گیاه شورزی در دنیا گزارش شده است  2500حدود 

 151 به متعلق گونه 365 شامل است شده تهیه( 2006) آخانی توسط که ایران های شوررشد یافته در اکوسیستم

 در هاگونه این تر دارد.بوده نیاز به بررسی دقیق شورزی اینکه همه این گیاهان اگرچه .باشدمی خانواده 44 و جنس

 شورزی عنوان به که هستند هاییگونه یا و کنندمی رشد چهار دسی زیمنس بر متر از بیش شوری با هاییخاک

 گونه 35 با هاگرامینه و دارد را اول مقاوم جنس 35 و( %38) گونه 139 با کنوپودیاسه خانواده .اندشده شناخته

 جنس، 14 و( %4/6) گونه 23 با آستراسه جنس، دو و( %9/7) گونه 29 با تاماریکس خانواده جنس، 17 و( 6/9%)

. دارند را هفتم تا دوم مقام( %7/2) گونه 10 با( سمانیان) سازو تیره و کاسنی و جنس شش و( %3/3) گونه 12 با قیچ

کاالرگراس، ها شامل ها به منظور زراعت در مناطق شور انجام شده که تعدادی از آنمطالعات متعددی روی شورزی

و  Echinochola crusgalli ،Portuloca oleraceaسسبانبا، یونجه آتریپلکس، کوشیا، سالیکورنیا، 

ای که در ارتباط با زراعت در مناطق شور باید همواره مد نظر نکته .(1389باشند )کافی و همکاران میبرموداگراس 

است؛ بنابراین با وجود متحمل بودن برخی گیاهان به  قرار داد حفظ خاک و جلوگیری از شور شدن بیش از حد آن
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ها را نیز باید مورد سطوح شوری باال، ظرفیت خاک به میزان نمک تجمع یافته و عدم برهم خوردن ساختار خاک

 نظر داشت.

 گیرینتیجه

. تمدیریت کشاورزی شورزیست بسیار متفاوت با کشاورزی رایج بوده و هزینه مدیریت آن بسیار بیشتر اس

فروپاشی و  ازجملهزیست در کشاورزی شورزیست مورد تهدیدات بسیاری یطمحین سرمایه ترمهم عنوانبهخاک 

واند تهای تخلیه و تبخیر میهای مناسب مانند زهکشی و حوضچهاست. ایجاد زیرساخت گردها یزرشور شدن و منبع 

مقدار نمک ورودی به مزارع تحت آبیاری با آب شور را مدیریت کند. استفاده بجا و مناسب از کودهای شیمیایی و 

های آزد کننده ها و باکتریچی عناصر غذایی در شرایط شور با استفاده از قارآزادسازهای نوین در استفاده از روش

مدیریت کشاورزی  درمجموعباشد.  مؤثرتواند در تغذیه بهینه محصوالت کشاورزی شور زیست عناصر غذایی می

برداری گردد و حداقل صدمه به پایدار از منابع آب و خاک بهره صورتبهشورزیست باید به نحوی باشد که 

 زیست وارد شود.یطمح

 منابع
کاری جدید برای مدیریت کیفی رودخانه سفیدرود بر ارایه راه .1393. م، ، وصالی ناصح، ع.رسولی .،ر ،، نوری.ع ،اسکندری .1

 .86–79، 9 .زیستهای محیطپژوهش .روش تحلیل همبستگی کانونیک مبنای

 . انتشارات دانشگاه تهران."شناخت و اصالح آنها"های شور در منابع طبیعی .خاک1379جعفری، م.  .2

. تغذیه معدنی سبزیجات و محصوالت باغی در شرایط شور. چاپ اول، نشر آموزش 1381خوشگفتارمنش، ا.ح. و ح. سیادت.  .3

 کشاورزی.

. بررسی اثر آب مغناطیسی بر شاخص های رشد گندم در شرایط شور. 1391رنجبر، غ.ح.، م. ج. روستا و س.ع. م. چراغی.  .4

 .274-263(. 3)26های آب در کشاورزی. جلد مجله پژوهش

. تعیین ظرفیت تبادلی هیومیک اسید استخراج شده از خاک جنگلی نهار خوران 1386و س. محمدیان مقدم.  سردشتی، ع؛ .5

(، 3)26به روش ناپیوسته ظرفی در محیط آبی. شیمی و مهندسی شیمی ایران.  Ni+2و  Pb ،2+Cd+2گرگان، نسبت به یونهای 

9-17. 

تاثیر شوری آب آبیاری بر برخی ویژگی های زراعی، . 1392ظامی، ا. و خوشگفتار منش، ا.ح. عشقی زاده، ح.م.، کافی، م.، ن .6

: 101(. پژوهش سازندگی. نشریه زراعت. Panicum antidotale Retz L)کارایی مصرف آب گیاه ارزن پادزهری عملکرد و

191-180 

کنگره  یننهمهای مختلف. . اثر مواد افزودنی مختلف بر مقدار اسید هیومیک و فولویک در خاک1384و ا. جوانمرد.  فرقانی، ا؛ .7

 ایران. کشور تهران، یزداریحفاظت خاک و آبخ یقاتمرکز تحق یران،علوم خاک ا
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Abstract  

Agriculture water share as well as water resources quality has been decreased due to 

rainfall reduction, population growth and development of water consuming industries. 

Excessive, improper  of saline water resources in agriculture will result in soil and 

biodiversity destruction. Therefore, sustainable use of saline soils and water resources in 

biosaline agriculture is a new environmental challenge. Soil management through tillage 

systems, residue management, soil conditioners, soil lightening and suitable agrothechnical 

methods for planting in biosaline agriculture could diminish negative effects on soil. 

Irrigation in saline conditions should be managed in a way that salt introduced by irrigation 

water could be properly managed to prevent irreversible damages to environment. Saline 

water should be used for irrigation in soils with proper chemical and physical conditions and 

when suitable (sufficient) amount of water can be used and safe disposal of drainage water 

is possible. Plant physiological processes might be disrupted in biosaline agricultural 

conditions due to salinity effects on nutrient absorption or ion competition in absorption, 

transfer or distribution. Positive reactions of plant to fertilizer application is limited to salinity 

levels below 10 dS.m-1 and reverse will occurred in higher salinity levels due to cumulative 

increase of osmotic potential. Utilization of growth stimulating microorganisms is a modern 

solution in biosaline agricultural management. 

Keywords: Irrigation, Nutrition, Drainage water, Biosaline agriculture 
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