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 چکیده

 ذخایر سدها ، کاهشزیرزمینی آب هایکاهش سفرهها، ها و رودخانهاخیر دریاچه های چند سالخشکسالی

و مسئله گرمایش جهانی و البته الگوهای نادرست مصرف آب همگی منجر به محدودیت شدید آب در بسیاری از 

 ژهیوهببع و جمعیت جهان و تقاضای بیشتر برای منا روزافزوننقاط کره زمین شده است. از طرفی با توجه به رشد 

شود.  مندبهرهی شور در سطح کره زمین به بهترین شکل ممکن هاآبآب، انسان درصدد است که از حجم وسیع 

ی شیرین به هاآببخش اعظم  کهینحوبه. استمنابع آب در جهان، کشاورزی  کنندگانمصرف نیتریاصلیکی از 

آب شیرین، درک مفهوم شورورزی  نیتأمی هاتیمحدودجه به با تو رسدیم. بنابراین به نظر شوندیماین سمت روانه 

در این زمینه باشد. شناخت، بررسی  انکاررقابلیغی شور در بخش کشاورزی راهکاری هاآبی مناسب از مندبهرهو 

ی صحیح و مدون تنظیم و اجرا شود. به ابرنامه عنوانبه تواندیمباال به شوری آب  تحملی از گیاهانی با ریگبهرهو 

عملکرد مناسب خود را در این شرایط حفظ کنند راهکار مناسب  توانندیمکه هالوفیت )شورزی( گیاهان  رسدیمنظر 

تشریح مفهوم شورورزی و دالیل ضرورت پژوهش  باهدفی شور باشند. این مطالعه هاآبو معقولی برای استفاده از 

 .استی شور در بخش کشاورزی هاآبرهیافتی مناسب برای جایگزینی  عنوانبه یشورزگیاهان  نهیدرزم

 خشکسالی، شورورزی، گیاهان شورپسندکلمات کلیدی: 

 مقدمه

  میلیارد 8/9کنونی به  میلیارد نفر 6/7، جمعیت جهان از 2017در ژوئن  1بر اساس گزارش سازمان ملل

میلیارد  3/1میلیارد نفر( و هند )با  4/1چین )با  .خواهد رسید 2100میلیارد نفر در سال  2/11و  2050نفر در سال 

                                                           
1. United Nations (UN) 
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گیرند. بر همین اساس درصد از جمعیت جهان را دربر می 18و  19نفر( دو کشور پرجمعیت هستند که به ترتیب 

شود که روند افزایش جمعیت پرجمعیت جهان محسوب می میلیون نفر از کشورهای 80ایران نیز با جمعیتی بالغ بر 

تواند سبب نگرانی جهت تأمین میلیون نفر به جمعیت جهان می 83تأملی دارد. طبق این گزارش افزایش ساالنه قابل

 منابع موردنیاز بشر باشد.

حیات عنوان عامل اصلی حفظ محدودیت منابع آب شیرین بههای قرن حاضر چالشترین مهم یکی از

( 2017های سازمان ملل )بینیاست. بر اساس پیش ویژه منطقه خاورمیانهموجودات در بسیاری از مناطق دنیا به

یابد. طبق این گزارش، عالوه بر بخش کشاورزی توجهی افزایش میطور قابلهای آینده بهتقاضای آب در طول دهه

شود در بخش صنعت و تولید انرژی نیز با نی میبیدرصد آب در سراسر جهان است، پیش 70کننده که مصرف

، کودکان در کشورهای آفریقایی 2017در مارس  2مللسازمان صندوق کودکان افزایش تقاضا مواجه شویم. طبق گزارش 

شدت در معرض خطرات ناشی از قحطی آب و مصرف آب ناسالم هستند. همچنین بر اساس آمار این سازمان و خاورمیانه به

شدید آب مواجه هستند )سازمان  قحطیمیلیون نفر در شمال شرق نیجریه، سومالی، سودان جنوبی و یمن با خطر  27حدود 

خشک در منطقه خاورمیانه با بحران کمبود آب مواجه است. عنوان کشوری خشک و نیمهایران نیز به(. 2017ملل، 

شدید  افتطی سالیان گذشته همچون دریاچه ارومیه، هامون و  هااچهیدرکاهش شدید سطح آب اکثر  کهیطوربه

تنها بخشی از  هاقناتو  هاچشمه ،هارودخانهاردکان، خشک شدن -ی در دشت مشهد، دشت یزدنیرزمیزسطح آب 

 از ( ایران2016یادآور وضعیت بحرانی آب در ایران باشد. به گزارش مدنی و همکاران ) تواندیممواردی است که 

 بآ سبب محدودیت هر چه بیشتر منابع انسانی و اقلیمی به بیانی اثرات. بردیم رنج "آبی ورشکستگی" سندروم

یی با ، کشورهاکهنیا توجهقابلنکته  .نیست آب افزایش منابع به رو تقاضای پاسخگوی کهیطوربهایران شده است. 

در  رسدیم. پس به نظر اندشدهشناختهنیز  جمعیت باال همچون چین، هند و ایران کشورهای مستعد خشکسالی

کشورها با توجه به جمعیت زیاد و رشد سریع آن و همچنین کمبود آب و روند شدید نزولی آن، مسئله  گونهنیا

 آب بسیار مهم بوده و جنبه حیاتی خواهد داشت. نیتأم

درصد آن را  5/97ی کره زمین هاآباز مجموع اما  درصد سطح زمین را آب پوشانده است، 75اگرچه 

 Freshآب شیرین ) عنوانبه هاآبدرصد  5/2دهند و فقط تشکیل می هاانوسیاقو دریاها ( Salt water)ی شورهاآب

water باشدیممستقیم برای انسان  دسترسقابلی شیرین جهان هاآبکه کمتر از یک درصد  شودیم( محسوب 

                                                           
2. United Nations Children's Fund (UNICEF) 
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افزایش تقاضا برای آب و  رسدیم(. بنابراین چنین به نظر 1: شکل 2002 ،3سازمان ملل متحد زیستمحیطبرنامه )

ی مناسب از منابع مندبهره سازنهیزمی شیرین، هاآبمصرف باالی آن در بخش کشاورزی و همچنین محدودیت 

ی شور هاآبکه توانایی رشد در  شوندیمجزو معدود گیاهانی محسوب  4هاشورزیی شور در جهان باشد. هاآبغنی 

 زراعی گیاهان برای دریا آب و شور بسیار هایآب بنابراین با توجه به اینکه (.2015دریاها را دارند )فالورز و کولمر، 

(. 1394)رنجبر و پیرسته انوشه،  کرد استفادهها شورزی کشت برای توانمی آبی منابع این از نیستند، استفادهقابل

 22درصد ) 60شوری آن حدود خزر است که  دریای کشور آب شورآب( یکی از منابع مهم 1388به گزارش کافی )

شورزیبرای کاشت بسیاری از  تواندیمزیمنس بر متر( آب دریاهای آزاد است که در صورت انتقال آن به کویر دسی

(. 2017این گیاهان قادرند چرخه زندگی خود را در شرایط شور کامل کنند )میشرا و تانا،  قرار گیرد. مورداستفادهها 

ها برای رشد در این مناطق و همچنین شورزیی شور، پتانسیل باالی هاآببنابراین با توجه به وجود منابع عظیم 

یشتر برای پژوهش در این حوزه ، ضرورت توجه ب5این گیاهان در قالب مفهوم شورورزیفراوان  اقتصادی کاربردهای

 . شودیماحساس  شیازپشیب

 

 (ونسکوتوزیع آب در جهان )منبع: ی -1شکل 

                                                           
3. United Nations Environment Programme (UNEP) 

4. halophytes 
5. Haloculture 
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در  شورزی )شورزی(ی مرتبط با گیاهان هاپژوهشخالصه با مفهوم شورورزی و  صورتبهدر این مطالعه 

 ی قرار گرفت.موردبررساین سیستم 

 شورورزی

ی برداربهره منظوربهی و طیمحستیزبا رویکرد  شور یهاطیمح در پایدار ی شورورزی، کشاورزیطورکلبه

. به بیانی دیگر شورورزی به تولید اقتصادی محصوالت کشاورزی استشور(  وخاکآباقتصادی و پایدار از منابع شور )

 (. 1389)خورسندی و همکاران،  شودیمی شور اطالق هاطیمحدر  شورزیگیاهان  ازجمله

 شورزیگیاهان 

، ندیرویمی طبیعی شور و خشک هاشگاهیروها( که در شورزیپذیر شوری )ی گیاهان تحملساز یاهل

توسط شوری و  جادشدهیای محیطی هاتنشگیاهان زراعی جدیدی معرفی خواهد کرد که تحت  عنوانبهرا  هاآن

 شرایطها گیاهانی هستند که به (. شورزی1389)کافی و همکاران،  کنندیمی تولید تربخشتیرضاخشکی محصول 

 غلظت کاهش یاو   گیاه به نمک ورود کاهش سازوکارهای از یکی طریق از و یافته سازگار شور طبیعی هایزیستگاه

(. این گیاهان در شرایط 1395باشد )رنجبر و همکاران،  داشته پایداری و اقتصادی عملکرد سیتوپالسم، در نمک

(. 2017)میشرا و تانا،  کنندیمی رشد خوببه 7و اجتناب از شوری 6شوری از طریق دو مکانیسم تحمل به شوری

یورطبهی دارند. امالحظهقابلها نسبت به گیاهان زراعی حساس به شوری و حتی متحمل به شوری، عملکرد شورزی

ها در میزان متوسطی از شوری این عملکرد روند افزایشی نیز داشته باشد. این شورزیممکن است در برخی از  که

ن ایرا ازجملهو  توسعهدرحالجایگزین منطقی برای گیاهان زراعی معمول در بسیاری از کشورهای  توانندیمگیاهان 

ید شور شدن است، به شمار آیند )کافی و در معرض تهد خشکمهینکه دارای سطح وسیعی از اراضی خشک و 

 (.1389همکاران، 

های مقاوم به شوری تشکیل درصد از فلور گیاهی جهان را شورزیست 1/11( حدود 2008به گزارش یِنسن )

گونه شورزیست  354. بر این اساس کشور ایران نیز با استگونه  3640ی این گیاهان حدود هاگونهکه تعداد  دهندیم

 رود.ی گیاهی موجود در ایران( جزو کشورهای غنی از این نظر به شمار میهاگونهدرصد شورزیست از  7/5 )میانگین

                                                           
6. salt tolerance 

7. salt avoidance 
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 ماالا احتی شیرین، تولید این گیاهان هاآبی آتی و محدودیت هاسالبا توجه به افزایش تقاضا برای غذا در 

 رهیافتی مناسب در بخش کشاورزی محسوب شود. عنوانبه

 و کاربردها هاتیمزها؛ شورزیمعرفی برخی از 

را در زمره گیاهان مهم  هاآنهای مختلف دارند که همین مسئله نهیزم درها کاربردهای بسیاری شورزی

ه برای استفاد هاآنبه پتانسیل مناسب این گیاهان برای رشد در شرایط شور و تنوع مناسب  . با توجهدهدیمقرار 

کاشت  تیدرنهاپژوهش در سطوح مختلف آزمایشگاه، گلخانه و مزرعه و  رسدیممحصوالت زراعی به نظر  عنوانبه

های ایران در مناطق کویر شورزی نهیدرزم(. بیشتر مطالعات و مقاالت 2در سطوح تجاری امری ضروری باشد )شکل 

تان، حوض مغان، اراک، دریاچه ارومیه، آذربایجان، گرمسار، منطقه حفاظتی توران، منطقه حفاظتی کویر، خوزس

)آخانی،  باشدیمو پارک ملی گلستان  فارسجیخل، مانگروها در حاشیه مهارلوسلطان بین تهران و قم، دریاچه 

2006 .) 

ی این گیاهان در سطح کشور درک اهمیت ویژه این گیاهان را استفادهی مختلفی از هاگزارشهرچند 

اسب در این زمینه در کشور ایران کافی نبوده است و ی کاربردی و منهاپژوهش رسدیماما به نظر  دهدیمنشان 

( گیاهان جوان 2006. به گزارش آخانی )ردیگیماستفاده از این گیاهان بیشتر در سطوح اندک و سنتی صورت 

Suaeda aegyptiaca رسد به فروش می )با نام محلی کاکل( در بازار برازجان در استان بوشهر، سبزی عنوانبه

 Salicornia persica، الف(. همچنین به گزارش ایشان در اطراف دریاچه تشک استان فارس گیاه شورزی 3)شکل 

 ، ب(.3)شکل  شودتوسط بز چرا می
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 در سطوح مختلف آزمایشگاه، گلخانه و مزرعه شورزیی کاربردی در جهت بررسی دقیق گیاهان هاپژوهش -2شکل 

 

 (2006)آخانی،  توسط بز )ب(. Salicornia persicaسبزی )الف(، چرای  عنوانبه Suaeda aegyptiacaگیاهان جوان  -3شکل

 

های مختلفی هها در زمینشورزیعلوفه و تغذیه دام، امروزه تولید گیاهان  عنوانبهها شورزیعالوه بر مصرف 

همچون زیست پاالیی، مصارف خوراکی و دارویی، استخراج روغن، تولیدکنندگان چوب، گیاهان پوششی و زینتی، 

ه است. در ادامه ب قرارگرفته موردتوجهسوخت زیستی بسیار  عنوانبهشیمیایی و بهداشتی، کاربرد  ترکیبات تولید

 یهانیزم در رایج کشاورزی همانند شورورزی است. شدهپرداخته شورزیبررسی برخی از این کاربردها در گیاهان 

 شرایط با طبیعی طوربه که است، جدید گیاهی موردنظرزراعی  گیاه که است آن تمایز در وجه است و تنها شور
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 در که را مدیریتی همان کشاورز مواقع از بسیاری در ،رونیازا. باشدیم سازگار محل در موجود آب و خاک شوری

 در ،مدتیطوالن و پیچیده یهاآموزش به نیاز بدون و زیادی، حد تا تواندیم را کندیم رایج اعمال باغات و مزارع

 (.1389نماید )خورسندی و همکاران،  اعمال نیز شورورزی باغات و مزارع

 Sporobolusو  Distichlis spicataدسی زیمنس بر متر برای آبیاری  30 شورآب 8در طرح ایکبا

virginicus  (. 1389تن در هکتار ماده خشک در سال محصول تولید کرد )کافی و همکاران،  45استفاده شد و

از  هایسبز عنوانبهتعلیف دام و  ازجملهنیز برای چند برنامه کاربردی  Sarcocorniaو   Salicorniaیهاگونه

(. در مرکز ملی تحقیقات 2014همکاران، ی جوان و رویشی آن برای مصرف انسان مطرح است )ونتورا و هاشاخه

 14شور شوری یزد آزمایشی بر روی چهار گونه آتریپلکس انجام شد. در این بررسی تحت شرایط آبیاری فارو با آب

 (. 1389تن بر هکتار گزارش شد )خورسندی و همکاران،  1/7تا  1/2زیمنس بر متر، عملکرد گیاهان دسی

( در شرایط تنش شوری نشان داد که  Kochia scopariaیست کوشیا )بررسی ارزش غذایی علوفه شورز

و  10، قابلیت هضم ماده آلی9کیفیت علوفه این گیاه در مراحل ابتدایی گلدهی به لحاظ قابلیت هضم ماده خشک

با افزایش تنش شوری  کهیطوربهیونجه است.  ازجملهی رایج اعلوفهبا سایر گیاهان  سهیمقاقابلمیزان پروتئین خام 

ی در این آزمایش مشاهده شد کیفیت علوفه طورکلبه. ابدییمهضم ماده خشک و آلی این گیاه افزایش  قابلیت

دسی زیمنس بر متر اختالفی با یکدیگر نداشتند )نباتی و همکاران،  1/23ی تا سطح تنش موردبررسی هاتوده

1392 .) 

ی شور هاشگاهیرو. در شودیمها در جهت زیست پاالیی استفاده شورزیاصالح اراضی شور از  منظوربه

، Salsola dendroides ،Sa.nitrariaگونه  4 نمک جذب قابلیتاطراف دریاچه ارومیه آزمایشی برای 

Sa.iberica ،Halocnemum strobilaceum انجام شد. نتایج  این آزمایش نشان داد گونه Ha. strobilaceum 

 دارد را یموردبررس یهاگونه سایر با مقایسه در خاک از نمک پاالیش و ریشه طریق نمک از جذب قابلیت بیشترین

(. در همین 1393)علیزاده و همکاران،  شودیم توصیه شور اراضی علوفه در تولید و خاک اصالح برای آن کشت و

                                                           
8. International Center for Biosaline Agriculture (ICBA) 
9. Dry Matter Digestibility (DMD) 

10. Organic Matter Digestibility (OMD) 
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سبب  lentiformis  Atriplexهمچون شورزیراستا نتایج آزمایشی در منطقه چاه افضل یزد نشان داد که کاشت 

 (. 1388)جوادی و همکاران،   ی شدمتریسانت 40تا عمق  مخصوصااکاهش شوری خاک 

 زیادیخش ب بنابراینایران در مقایسه با نیاز کشور بسیار اندک است  در میزان تولید روغنبا توجه به اینکه 

بر همین اساس خروج ارز از کشور در این رابطه . شودیم نیمحل واردات تأم کشور از ازیموردنخوراکی از روغن 

. با توجه سازدیمآشکار  شیازپشیبها را شورزی ازجملهروغن  دکنندهیتولبسیار باال بوده و نیاز به بررسی گیاهان 

برای تولید روغن در این شرایط، به  هاشورزیشور و پتانسیل باالی  وخاکآبمنابع  ازنظربه شرایط داخلی کشور 

 رغمیلعتحقیقات در این زمینه بسیار اندک است. کشور پاکستان نیز وضعیتی مشابه با ایران دارد و  رسدیمنظر 

( 2007نیازهای روغن خوراکی نیست. در همین راستا وبر و همکاران ) نیتأماقتصاد مبتنی بر کشاورزی قادر به 

 Arthrocnemum indicum ،Alhaji maurorum ،Cressa cretica ،Halopyrum ازجمله شورزیگیاهان 

mucronatum ،Haloxylon stocksii  و Suaeda fruticosa  برای تولید روغن  هاآنرا برای تعیین پتانسیل

صد در ازنظر. در این آزمایش کمیت و کیفیت مناسب روغن موجود در بذر این گیاهان قراردادندی موردبررسخوراکی 

یاه گ مخصوصاا ، مناسب ارزیابی شد و تیفیباکو سایر خصوصیات مرتبط  هنشداشباعروغن، مقادیر اسیدهای چرب 

S. fruticosa  از بذر گیاه  شدهاستخراجروغن انسان معرفی شد. روغن  نیتأممنبع مناسب برای  عنوانبه

Salicornia bigelovii ( در همین خصوص در بررسی ÷1991گلن و همکاران، دارای کیفیت باالیی است .)

 .Salicornia persica Akhani sub sp) ی دیگر از گیاه نمک دوست سالیکورنیااگونهخصوصیات روغن 

rudshurensis Akhani ) وجود دارد.  راشباعیغدرصد اسیدهای چرب  70حدود  گونهنیامشاهده شد، در روغن

( و پایداری اکسیداتیو لینولنیک آلفا چرب اسیدهای) 3به لحاظ وجود امگا  گونهنیادر این آزمایش مشخص شد روغن 

(. در آزمایش نباتی و همکاران 1395وضعیت مناسبی دارد )احمدی و همکاران، ی خوراکی رایج هاروغندر مقایسه با 

دسی زیمنس بر  5/10( روی تولید روغن از بذر گیاه کوشیا مشخص شد بیشترین عملکرد روغن در شوری 1390)

رین رای بیشتی )بیرجند، بروجرد و سبزوار(، توده بیرجند داموردبررسی هاتوده. همچنین در بین دیآیم به دستمتر 

 213درصد( و متوسط تولید  10عملکرد روغن بود. بنابراین با توجه به درصد مناسب روغن در بذر این گیاه )حدود 

ی درخت اهیتغذروغن در هکتار، کوشیا پتانسیل مناسبی برای تبدیل به گیاه دانه روغنی را دارد. به لحاظ  لوگرمیک

، در تابستان کنندیمکشور )قشم( به فراوانی رشد ه در سواحل جنوبی ک (Avicennia germinans) مانگرو یا حرا

 (.1389)خورسندی و همکاران،  رسدیمتوسط زنبور به مصرف تولید عسل  که شهد آن کندیمی زیادی تولید هاگل
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، شواهد بسیاری مبنی بر پتانسیل باالی هاشورزیخواص دارویی  نهیدرزمعدم تحقیقات گسترده  باوجود

شورزی( برخی از 2011وجود دارد. قاسیم و همکاران ) هایماریبدر درمان برخی از  هاآنی برداربهرهاین گیاهان در 

 امیاالمیقدها از شورزیی مختلف هاگونهایشان بیان داشتند که  .گیاهان دارویی معرفی کرده است عنوانبهها را 

ی در مقیاس صنعتی برداربهرهکه قابلیت  رندیگیمقرار  مورداستفاده هایماریبسنتی در درمان برخی از  صورتبه

 مثالعنوانبه. ردیگیمقرار  استفاده موردگیاهان دارویی  عنوانبهرا نیز دارند. در ایران نیز برخی از این گیاهان 

 منطقهو در  بادنجان بریبلوچستان با نام  خصوصبهدر نواحی جنوبی کشور  Solanum incanum شورزی

در درمان برخی از ( 1384ی محلی گل گالنجک و لیمو تورگی )سلطانی پور، هانامبا  بندرعباس گنو شدهحفاظت

گیاه  عنوانبه .Cressa cretica L شورزیضمن معرفی ( 2010پریاشری و همکاران ) .شودیماستفاده  هایماریب

 .رودیمیی نظیر دیابت، زخم معده و آسم بکار هایماریبدارویی بیان داشتند که این گیاه در طب سنتی برای درمان 

  عنوانبهو  مؤثرندی مختلفی همچون ریوی، قلبی، پوستی هایماریبدر درمان  شورزیی گیاهان طورکلبه

 (.1389)کافی و همکاران،  رندیگیمقرار  مورداستفادهدرد و درمان جراحت و نیش حشرات و مار نیز  دهندهکاهش

. گیاه ردیگیمقرار  مورداستفادهزینتی برای زیباسازی فضای سبز  هایگونه عنوانبه هاشورزیاز برخی 

ی اترانهیمدی کشورهای کوچک و جذاب در یونان و سایر ابوته دارای .Limoniastrum monopetalum L شورزی

(. در منطقه توریستی پارک ساحلی 2015)آکومیاناکی و همکاران ،  کندیمتولید  رنگیصورتی هاگلدر تابستان 

ا برای این ی راژهیوو زیبایی بصری  شدهاستفادهگیاهی زینتی  عنوانبهطور وسیعی کوشیا به شورزیهیتاچی ژاپن، 

ی مقاوم به شوری که مناسب فضای هاگونهی طورکلبه(. japanesesearch, 2013منطقه به ارمغان آورده است )

 ی قرار گیرند. برداربهرهمورد پرورش و  شورآبدر مناطق با خاک یا  توانندیمسبز هستند 

 پاالییگیاه(، 1389شیمیایی و بهداشتی )کافی و همکاران،  ترکیبات ها در تولیدعالوه بر کاربردهای مذکور شورزیست

( 2008(، تولید سوخت زیستی )روئآن و همکاران، 2012، صنایع رنگرزی )پاتیل و همکاران، (1395ملک پور و اسکوئیان، )

 گیرند.یمقرار  مورداستفادهنیز 

 هاشورزیموانع پیش روی توسعه 

ی طوالنی هازمانمدتگیاهان جدید مستلزم  عنوانبه هاآنوحشی هستند و اهلی کردن  غالباا ها شورزی

 شدتبهکه به جهت ویژگی تهاجمی خود  شوندیمی هرز تلقی هاعلف عنوانبهاست. همچنین بسیاری از این گیاهان 



 

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

 

10 

 

 سبتاانتولید اقتصادی و ورود این گیاهان به چرخه صنعت نیز با توجه به تحقیقات  .ی زراعی را تهدید کنندهاستمیس

 . رسدیماندک به سبب اعتبارات کم، دشوار به نظر 

که این امر نیز در ناشناخته ماندن گیاهان  استمختص گیاهان زراعی رایج  عمدتاای پژوهشی کشور هاطرح

 شدهکنترلمربوط به مطالعات در شرایط  غالبااها است. همچنین اطالعات مربوط به شورزیست مؤثرشورزیست 

ی برای تعیین رشد امزرعهی چندساله هاشیآزماانجام  رسدیمبه نظر  . بنابراینباشدیم( یاگلخانه)آزمایشگاهی و 

 الزم باشد. هاآن ازیموردنو میزان دقیق آب و مواد غذایی 

ا زدایی است امبیابان هایو پایدارترین روش مؤثرترینبه روش بیولوژیک یکی از  هابیاباناحیاء هرچند 

عنوان یکی از مانند یزد به یط مناطق شور و خشکهای درازمدت ملی در جهت بهبود شرایفقدان یا کمبود برنامه

رایط با توجه به ش کامل استان یزد زداییبیابانشود بینی میرود. پیشترین موانع در این زمینه به شمار میجدی

 و شور هایخاک کنونی به لحاظ وسعت زیاد عرصه بیابانی و بودجه محدود حدود یک سده به طول انجامد. اصالح

به خاک را دارند، از نمک پاالیش و ریشه نمک از طریق جذب توسط کاشت گیاهان شورزیست که قابلیت سدیمی

های کاربردی و مناسب برای بهبود تواند از برنامهی شور دریاچه ارومیه میهاشگاهیروخصوص در مناطقی مانند 

 آید.ها در این مناطق به شمار و تثبیت آن ریزگرد تولید هاینسبی کانون

 یریگجهینت

دغدغه جامعه جهانی است. با توجه به منابع  نیترمهمجمعیت و نیاز مبرم به منابع بیشتر  روزافزونرشد 

ضرورت اهتمام به برنامه شور،  وخاکآبوسیع شور در کره زمین و عدم توانایی رشد اغلب گیاهان زراعی در شرایط 

ی اهپروژه. اختصاص بودجه و حمایت از استرهیافتی مناسب در این زمینه  شورزیکاشت گیاهان  ماندهیزریزی و سا

ویق لزوم تشدر مناطقی با منابع شور و  خصوصبه، ترویج و توسعه این گیاهان شورزیگیاهان  نهیدرزمتحقیقانی 

کشاورزی تنها بخشی از وظایف  ترویج و آموزش تحقیقات، برای کشت این گیاهان توسط سازمان کشاورزان

ی از مندبهرهوزارت جهاد کشاورزی حمایت جهت  شودیم. در این زمینه پیشنهاد باشدیم ربطیذ یهاسازمان

ی تحقیقاتی و اجرایی خود قرار دهد و با اختصاص ردیف بودجه هاپروژهپتانسیل ویژه این گیاهان را در اولویت 

ی مختلف وزارت هابخش تریجدشود. همچنین لزوم همکاری  مندبهرهی مختلف هابخشمستقل از این گیاهان در 

کشاورزی، سازمان امور  وخاکآب، مراتع و آبخیزداری، تولیدات دامی، امور هاجنگلسازمان  ازجملهجهاد کشاورزی 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNmZmD8ejVAhVEb1AKHTbyB0IQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.pogc.ir%2FDefault.aspx%3Ftabid%3D581%26articleType%3DArticleView%26articleId%3D6302&usg=AFQjCNFXjY6IdY8MQjyZxSxjnLc9ocbn0g
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNmZmD8ejVAhVEb1AKHTbyB0IQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.pogc.ir%2FDefault.aspx%3Ftabid%3D581%26articleType%3DArticleView%26articleId%3D6302&usg=AFQjCNFXjY6IdY8MQjyZxSxjnLc9ocbn0g
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNmZmD8ejVAhVEb1AKHTbyB0IQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.pogc.ir%2FDefault.aspx%3Ftabid%3D581%26articleType%3DArticleView%26articleId%3D6302&usg=AFQjCNFXjY6IdY8MQjyZxSxjnLc9ocbn0g
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLxM-d8ujVAhXGLlAKHaWgDDUQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.isna.ir%2Fnews%2F96030703877%2F%25D9%2584%25D8%25B2%25D9%2588%25D9%2585-%25D8%25AA%25D8%25B4%25D9%2588%25DB%258C%25D9%2582-%25DA%25A9%25D8%25B4%25D8%25A7%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25B2%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25A8%25D9%2587-%25D8%25A8%25DB%258C%25D9%2585%25D9%2587-%25D9%2585%25D8%25AD%25D8%25B5%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AA&usg=AFQjCNEYy2UPjWHMX5PYcKuLXrotGIm7vA
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLxM-d8ujVAhXGLlAKHaWgDDUQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.isna.ir%2Fnews%2F96030703877%2F%25D9%2584%25D8%25B2%25D9%2588%25D9%2585-%25D8%25AA%25D8%25B4%25D9%2588%25DB%258C%25D9%2582-%25DA%25A9%25D8%25B4%25D8%25A7%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25B2%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25A8%25D9%2587-%25D8%25A8%25DB%258C%25D9%2585%25D9%2587-%25D9%2585%25D8%25AD%25D8%25B5%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AA&usg=AFQjCNEYy2UPjWHMX5PYcKuLXrotGIm7vA
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ه ضروری ب شیازپشیبدر این زمینه،  بلندمدتی هاطرحاراضی کشور و امور زراعت با بخش دانشگاهی و حمایت از 

 .  رسدیمنظر 
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Abstract 

Recent droughts of lakes and rivers, reduce groundwater, reduce dams reserves and 

global warming and of course incorrect patterns of water use, all leading to severe water 

limitations in many parts of the globe. Also due to the growing world population and more 

demand for resources, especially water, humans are seeking to benefiting from the vast 

amount of saline water on earth's surface. One of the main consumers of water resources in 

the world is agriculture. So that most of the freshwater is going to this side. So it seems the 

limitations of fresh water supply, understanding the concept of haloculture in the agricultural 

is an uncontrollable strategy in this regard. Identify, evaluate and use of plants with high 

resistance to water salinity can be used as a correct program. It seems that halophytes can 

maintain their suitable yield in these conditions are a good solution to use saline water. This 

study aims to explain the concept of haloculture and the reasons for the necessity of research 

in the case of halophytes as an appropriate method for replacing saline water in agriculture. 
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