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  شيهاي آموز هدف
  

در اراضي  شور و غيرشور هاي از آب) تناوبي(نشريه، ضمن تشريح روش استفاده چرخشي  اين در

هاي تازه احداث براي استفاده  نخلستان آبياري كشاورزي، شيوه كاربرد اين روش مديريتي در

 و ناظر مهندسان مشاور، مهندسي هاي شركت كارشناسان كشاورزي، جهاد سازمان ترويج كارشناسان

  .شود مي ارائه خلدارانن

  

  

  مقدمه
  

بندي خاك محسوب  شوري مهمترين و متداولترين معيار تعيين كننده كيفيت آب آبياري و طبقه

 گياهان بر شوري تنش اثر ترين عمده .هاي محلول در آب و خاك است شود و معرف غلظت يون مي

 و شدن بزرگ از وگيريجل نتيجه آن عمده بخش كه رشد كاهش. باشد مي رشد توقف يا و كاهش

 گياه، آب وضعيت در تغيير يوني، تعادل عدم مانند متعددي فرايندهاي از متاثر است، سلولي تقسيم

 و نيتروژن متابوليسم و احيا جذب، در اختالل و فتوسنتز كارايي كاهش عناصر، جذب در اختالل

 .باشد مي پروتئين

تحت تأثير مجموع آب در آن سرعت نفوذ  مانند خصوصيات خاك ،مطالعات انجام شدهبر اساس 

منظور . گيرند قرار مي آب آبياري (SAR) و نسبت جذب سديم (EC) يا هدايت الكتريكي غلظت امالح

طور  به. استآب هاي كلسيم و منيزيم  از نسبت جذب سديم، نسبت غلظت يون سديم به غلظت يون

. يابد ي، سرعت نفوذ خاك كاهش ميكلي با كاهش شوري و افزايش نسبت جذب سديم در آب آبيار

  .باشند هاي شور در صورت عدم تخريب شرايط فيزيكي خاك قابل استفاده مي بنابراين آب

 سموم و ها نمك توسط آب منابع هاي شور خطرات زيست محيطي نظير آلودگي عالوه بر اين، آب

 تخريب شدن، بيماندا و شوري دليل افت حاصلخيزي خاك به، هاي كشاورزي آب موجود در زه

 بخش. آب را نيز دارند ي منابعآلودگ دليل به جوامع انساني سالمت و تهديد مربوط هاي اكوسيستم
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 و جابجايي نتيجه در) كشت آبي( كشاورزي فارياب خاك در تخريب به مربوط از مشكالت اي عمده

آبشويي  كاهش بنابراين .باشد مي غيرشور منابع آب به شور هاي آب زه بازگشت و نمك و زياد آب تجمع

 در مفيد بسيار امري ،معدني مواد انحالل و هواديدگي از ناشيهاي  نمك كمتر تخليه به دليل خاك

  .است محيط سازي سالم

 با هايي آب از متمادي هاي سال كشاورزان غيرشور، آب كمبود دليل به كشور مناطق برخي در

 رعايت بدون شور آب از استفادهدر صورتي كه  .كنند مي استفاده شده ارائه معيارهاي از باالتر شوري

نحوه  بررسي بنابراين. شود مي صدمه به گياه و خاك شوري افزايش موجب مديريتي، و علمي اصول

كه در اين نشريه به آن پرداخته  استاز مسائل مهمي  گياه بر آن اثرات و شور آب منابع از برداري بهره

  .ه استشد 

  

   

  شور هاي آب رد آبياري مديريت 
     

هاي انجام شده  بررسي. اي دارد ويژه اهميت خاك، و آب منابع شوري شرايط در آبياري مديريت

 خاك يا آبياري آب در امالح موجود نوع جمله از متعددي شور به داليل هاي دهد كه آب نشان مي

تحمل  ت بودن ميزانمتفاو خاك، نوع آبياري، روش ،)آبياري در آب كلسيم زياد بودن غلظتمانند (

 نتوانستند تمام اراضي كشاورزي بارندگي و حرارت درجه به خصوص شرايط اقليمي به شوري و گياهان

  . كنند خارج انتفاع از حيض را

 آبياري آب در غالب هاي كاتيون. شود مي قلمداد آب كيفي مهم هاي شاخص از يكي نوع امالح

گياه  مصرف به دنتوان مي پتاسيم و سديم لسيم،ك شامل، خشك و نيمه خشك مناطق در خصوص به

 نيترات و سولفات نيز ها آنيون از .داردنيز  را گياه و خاك به زدن صدمه قابليت سديم يون ولي ،دنبرس

 مديريت و آبياري روش. كند سميت ايجاد گياه براي ممكن است كلر ولي ،رسند مي گياه مصرف به

 نواري يا كرتي روش در مثالًند، دار آب وع اثرات شوريندر  ؤثريم نقش نيز زهكشي و آبياري
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 روشگياهان در  د و ياشو انجام مي شياري روش از بهتر ريشه محيط از خارج امالح به يشستشو

 در آبياري سطحي روش به نسبت بيشتري حساسيت برگ، طريق از جذب امالح دليل به باراني آبياري

   .دنده مي نشان خود از شور آب كاربرد هنگام

 دليل به سبك هاي خاك به نسبت سنگين هاي خاك در شور آب از استفاده ،خاك نوعدر رابطه با 

 آب مدت طوالني مصرف و اندازد مخاطره مي به را كشاورزي پايداري ،مناسب تهويه و زهكشي عدم

 نقش نيز اقليم. سازد مي خاك وارد ساختمان و گياه به ناپذيري جبران ضررهاي ها خاك اين در شور

 به نسبت مناسب بارندگيبا  اي منطقه در ان معموالًگياه. ددار آب كيفي بندي طبقه تعيين در مؤثري

 عبارت به. دندار شوري تحمليشتري نسبت به ب توانايي ،است كم آن بارندگي مقدار كه اي منطقه

 در و رشورغي ،مناسب بارندگي با منطقه يك در ،مشخص شوريبا  آب نوع يك است ممكن ديگر

 .شود بندي طبقه شور ،نامناسب بارندگي با ديگر منطقه

 توان مي آيا كه شود مي مطرح سوال اين ،گياه روي شور آب مصرف منفي تبعات و آثار وجود با اما

 شيوه بهترين است مثبت جواب اگر د؟كر استفاده كشاورزيمحصوالت  توليد در شور هاي آب از

  چيست؟ آن منفي تبعات نرساند حداقل به رايب ها بآ اين از استفاده

راهكار اول، تغيير . هاي شور وجود دارد براي توليد پايدار محصوالت كشاورزي در محيط اهكاردو ر

محيط رشد در جهت تناسب براي رشد گياه است و راهكار دوم اصالح گياه براي سازگاري با 

زمان با هم استفاده نمود، ولي راهكار اول به  متوان ه را مي موردالبته هر دو . باشد هاي شور مي محيط

آب يا تناوبي استفاده چرخشي  هاي مختلفي از قبيل و به شيوه دليل سهولت، كاربرد بيشتري دارد

هاي خاك و مديريت  شور و شور، استفاده از اصالح كنندهغيراستفاده تلفيقي از آب غيرشور و شور، 

 از كشاورزي در شور آب كاربرد براي مديريتي مختلف هاي شرو بررسي .گيرد انجام ميسطح ايستابي 

 كيفيت با هاي آب مصرف براي اميدبخشي روند از حاكي شور، و شورغير آب چرخشي كاربرد جمله

  .است آسيب زياد به خاك و گياه بدون پايين
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  ورششور و غيرآب از  چرخشياستفاده اثرات  
     

 اثرات كاهش منظور به آمريكا مانند كشورهايي در ،ورش و غيرشور آب از چرخشي استفاده روش

 در. شود مي انجام اكاليپتوس مانند گياهاني كشت از استفاده با كشاورزي، هاي آب زه دفع آاليندگي

 اراضي در) زيرزميني آب( شورو ) سطحي آب( غيرشور هاي آب از چرخشي استفاده پاكستان، كشور

 استفاده. شد برنج و گندم محصول عملكرد و ها بوته تراكم فزايشا باعث اراضي اصالح بر عالوه شور،

 گيرد، قرار استفاده مورد گياه استقرار مرحله در غيرشور آب كه زماني ويژه به شور آب از چرخشي

  .داردنسبت به آبياري با آب شور  گياه عملكرد بر مثبت تاثير

 گندم رشد فصل سراسر در كه صورتي در دهد مي نشان انجام شده در كشور هند تحقيقات نتيجه

 صورتي در و درصد 40 حدودميزان محصول  شود، استفاده) متر بر زيمنس دسي 12( شور آب از فقط

 درصد 22 حدودميزان محصول  شود، انجام) متر بر زيمنس دسي 4/0( غيرشور آب با آبياري اولين كه

 آب با درميان يك صورت به آبياريمليات ع كههنگامي  اما. يابد مي كاهش پتانسيل عملكرد به نسبت

 استفاده ديگري، مطالعه در. يافت كاهش درصد 3 حدودگياه فقط  عملكرد ،شد انجام شور و غيرشور

 عملكرد گندم، رويش فصل سراسر در) متر بر زيمنس دسي 5/15 تا 5/12( زهكش شور آب از

 كردن جايگزين كه صورتي در. ادد كاهش پتانسيل عملكرد به نسبت درصد 26 حدود را آنمحصول 

 درصد 16 حدود به محصول عملكرد كاهش موجب غيرشور، آب با رشد ابتداي دوره در اول آبياري

 دسي 5/0( غيرشور آب از استفاده با سال چهار مدت به چرخشي آبياري از استفادههمچنين  .شد

.  بود آميز موفقيت كشوراين  در) متر بر زيمنس دسي 5/10- 15( زهكش آب و) متر بر زيمنس

 و غيرشور آب با سوم و اول آبياريدو صورت، يكي انجام  به فصل طول در گندم آبياري عمليات

 و دوم آبياري و زهكش آب با سوم و اول آبياري و ديگري انجام زهكش آب با چهارم و دوم آبياري

 4/94 معادل ترتيب به مذكور يها روش در گندم چهارساله عملكرد ميانگين. دبو غيرشور آب با چهارم
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 هنگام گندم عملكرد ميانگين كه حالي در بود،) غيرشور آب( گندم پتانسيل عملكرد درصد 3/91 و

  . شد پتانسيل عملكرد درصد 7/73 برابر زهكش، آب با فقط آبياري

 نگياها روي را غيرشور و شور آب از استفاده مختلف هاي روش اثرات محققاندر كشور اسپانيا، 

 دسي 7/22( شور خيلي آب با آبياري مرتبه يك انجام پنبه، گياه در. نمودند بررسي چغندرقند و پنبه

 غيرشور آب با آبياري به نسبت گياه عملكرد بر اثر منفي چنداني ،گلدهي مرحله در) متر بر زيمنس

 به شوري داراي بآ با آبياري مرتبه دو انجام چغندرقند، گياه در. نداشت) متر بر زيمنس دسي 9/0(

 آبياري به نسبت گياه عملكرد قابل توجه افزايش به منجر، حتي متر بر زيمنس دسي 7 و 9/5 ترتيب

  . شد) متر بر زيمنس دسي 7/1( غيرشور آب با

 آب و) متر بر زيمنس دسي 8/0( غيرشور آب از استفاده اثراتكشور چين،  از ناحيه پنجدر 

 زيرزميني آب از استفاده سهم. شد بررسي سال 10 مدت به) متر بر زيمنس دسي 1/3( شور زيرزميني

 ذرت گندم، گياهان رشد مراحل برخي در كه بود متغير درصد 81 تا 5/10 بين مختلف نواحي در شور

 غيرشور، آب با آبياري با مقايسه در شور زيرزميني آب مصرف. گرفت قرار استفاده مورد آفتابگردان و

و  ذرت محصول ميزان افزايش و )درصد 2/0تا ( گندم محصول ميزان گينميانناچيز  كاهش موجب

   .شد درصد 2/8 و 3/5 تا ترتيب به آفتابگردان

در كشور ايران نيز تحقيقات مختلفي در مورد راهكارهاي مديريتي استفاده از آب شور در آبياري 

 زيمنس دسي 8( شور آب از استفاده مختلف هاي روش بررسي. انجام شده است محصوالت كشاورزي

 درميان يك آبياري كه داد نشان اي دانه ذرت براي) متر بر زيمنس دسي 5/1( شور غير و) متر بر

 به. است شور آب منابع از گيري بهره در مديريتي راهكارهاي جمله از غيرشور و شور آب با شيارها

 شيارها درميان يك آبياري( دون مصرف آب شورب آبياري انجام به نسبت ذرت دانه عملكرد كه طوري

 يك آبياري در دانه عملكرد كه است ذكر به الزم. داشت افزايش درصد 32 حد در) غيرشور آب بافقط 

چنداني  اختالف غيرشور آب با تمام شيارها آبياري با حتيغيرشور  و شور آب با شيارها درميان

  . نداشت
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 موجب ،اي دانه ذرت آبياري در) متر بر زيمنس دسي 5( شور آب از استفادهدر مطالعه ديگري، 

 كه طوري به، شد دانه عملكرد و دانه هزار وزن بالل، در دانه تعداد گياه، ارتفاع بر منفي زيادي اثرات

در . داد كاهش درصد 5/41) متر بر زيمنس دسي 7/0( غيرشور آب با آبياري به نسبترا  دانه عملكرد

 و شور آب با جويچه يك آبياري( شور و غيرشور آب با چرخشي آبياري در دانه عملكردحالي كه 

  . يافت كاهش درصد 3/16فقط ) غيرشور آب با كناري جويچه

   

  شور و شور در نخلستانغيرازآب  شيوه استفاده چرخشي 
       

) بارور غير و بارور( خرما كشت زير سطح كشاورزي، جهاد وزارت توسط شده منتشر آمار اساس بر

 سازمان نظر طبق كه است تن ميليون يك حدود آن توليد ميزان و هكتارهزار  232 حدود كشور در

 را دوم رتبه خرما توليد بارور و كشت زير سطح نظر از ايران ،)FAO, 2016( كشاورزي و خواربار جهاني

 كشور خرماخيز عمده مناطق از يكي هكتار 32689 كشت زير سطح با خوزستان استان. دارد دنيا در

 از مختلفي ارقام. است گرفته قرار كشور سوم جايگاه در خرما، توليد از درصد 2/14 سهم با هك است

 در و است تجاري ارقام مهمترين از يكي برحي رقم كه شوند مي داده كشت خوزستان استان در خرما

  .شود مي توصيه خرما كشت زير سطح توسعه و ها نخلستان احياي و اصالح هاي برنامه

 دسي 4 شوري معادل( آبياري آب براي متر بر زيمنس دسي 7/2 شوري آستانه حد با خرما نخل

 بيشتر را قليايي و شوري شرايط تواند مي ميوه درختان ساير به نسبت ،)خاك براي متر بر زيمنس

 بر زيمنس دسي 7/2شوري تا ( غيرشور آباز  چرخشياستفاده ثرات به منظور بررسي ا .كند تحمل

هاي تازه احداث، ابتدا  در آبياري نخلستان )دسي زيمنس بر متر 8و  5( شور هاي آبو ) متر

 توجه با. فني در اليسيمترهاي تهيه شده كاشته شدند اصول رعايت هاي خرماي رقم برحي با پاجوش

 برگ با اليسيمترها تمام خاك سطح خاك، رطوبت حفظ در) پوش خاك(مالچ  از استفاده بودن مفيد

 دسي 8 و 5 شوري با هاي آب. )1شكل( شد پوشانده مترمربع بر كيلوگرمدو  تراكم اب خرما شده خرد
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 تهيه كارون رودخانه آب با منطقه كشاورزي اراضي به مربوط شور هاي آب زه اختالط از متر، بر زيمنس

 زيمنس دسي 6/1و  9/2برابر  ترتيب به كارون رودخانه   آب شوري ميزان كمترين و بيشترين .شدند

   .بود متر بر زيمنس دسي 3/2 معادل مدت اجراي تحقيق در آن شوري ميانگين و متر بر

و يك ) آب رودخانه كارون(ه صورت دو مرتبه آبياري با آب غيرشور ب يات آبياري چرخشي،عمل

و يا يك مرتبه آبياري با آب غيرشور و دو مرتبه با آب  متر بر زيمنس دسي 8يا  5مرتبه با آب شور 

  . )2شكل( انجام شد متر بر زيمنس دسي 8 يا 5شور 

 از استفاده با ها پاجوش تمام آبياري بود، ماه شش مدت به كه خرما هاي پاجوش استقرار مرحله در

 مرحله شدن سپري از پس. گرفت انجام آنها آبي نياز كامل تامين اساس بر و كارون رودخانه آب

 طول برگچه، تعداد برگ، عرض برگ، طول برگ، ادتعد شامل رويشي رشد صفات اوليه مقدار استقرار،

  .شد  گيري اندازه ها پاجوش از يك هر تنه محيط و برگچه عرض برگچه،

  

  

  

  .هاي كاشته شده در اليسيمتر پاجوش -1شكل



8 

 

  .هاي خرما با استفاده از آبپاش مدرج آبياري پاجوش -2شكل

  

 كالس تبخير تشت از تجمعي تبخير متر يميل 75 از پس تحقيقاتي، هاي يافته اساس بر آبياري دور

A بود نوسان در زمستان فصل در ماه يك حدود تا تابستان فصل در روز سه از كه شد گرفته نظر در. 

 هاي پاجوش تمام براينيز  هرز هاي علف و آفات با مبارزه نظير باغي هاي مراقبت و داشت عمليات

  .گرفت  انجام يكسان طور به خرما

 اين مقادير تفاوت و شد گيري اندازه دوباره  هر پاجوش رويشي رشد صفات ،تحقيق پايان مدت در

خرما  پاجوش رشد ميزان عنوان به ،)پس از مرحله استقرار پاجوش(اول  گيري اندازه به نسبت صفات

 در آب نسبي مقدار و) شاخساره( هوايي اندام خشك و تر وزن يا ماده همچنين. شد گرفته نظر در

  . شد گيري اندازه خرما پاجوش هر اييهو اندام

 هوايي اندام خشك و تر وزنو  رويشي صفاتتمام  بر آبياري نتايج اين تحقيق نشان داد كه نوع آب

 رودخانه آب با آبياري در هوايي اندام خشك و تر وزنو  رويشي صفات بيشترين. داشتزيادي  اثر
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مرتبه  يك و كارون رودخانه آبآبياري با  رتبهم دوانجام چرخشي به صورت  آبياري با كه بود كارون

  .نداشتچنداني  اختالف متر بر زيمنس دسي 5 شور بآآبياري با 

  

  گيري نتيجه 
       

 متر بر زيمنس دسي 5 شور و آب غيرشور آب از چرخشي استفادهاين تحقيق، بر اساس نتايج 

 هاي پاجوش رشد روي متر رب زيمنس دسي 5 شور آب آبياري با منفي جلوگيري از اثرات موجب

 5 شور آب آبياري با مرتبه يك و غيرشور آبآبياري با  مرتبه دوانجام  بنابراين .شد ي رقم برحيخرما

 هاي نخلستان آبياري در شور آب منابع مصرفاي به عنوان يك راهكار بر تواند مي متر بر زيمنس دسي

مل مختلفي مانند رقم خرما، برنامه آبياري، ميزان عوا تاثيربا توجه به  البته .رود كار به احداث تازه

 آباز  چرخشي هشود قبل از استفاد توصيه مي ،)آب زيرزميني(شوري خاك و عمق سطح ايستابي 

  .هاي گرمسيري مشاوره فني صورت گيرد با متخصصان پژوهشكده خرما و ميوه ،شور غيرشور و آب

  

  

  

  

  

  

  



 

١٠ 

 

 

  

  ارزشيابي و خودآزمايي
  

  

  ؟ )مورد 2(هاي شور چيست  اهكارهاي توليد پايدار محصوالت كشاورزي در محيطر: سئوال اول

  

  

  چقدر است؟ خرما آبياري براي نخل آب شوري آستانه حد: سئوال دوم

  

  

  هاي تازه احداث استفاده نمود؟ نخلستانهاي شور در آبياري  توان از آب مي چگونه: سئوال سوم

  

  

  

  منابعفهرست 
  

. خرما هاي نهال بر شور و غيرشور آب از چرخشي استفاده اثراتبررسي . 1397. مجيد حوري، علي - 

  .گرمسيري هاي ميوه و خرماپژوهشكده : اهواز. گزارش نهايي پروژه تحقيقاتي


