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  آموزشي هاي هدف
  

تشريح شده و نحوه كاربرد اين  شور و غيرشور هاي آباستفاده تلفيقي از  روشنشريه،  اين در

 كارشناسانبراي استفاده  هاي تازه احداث نخلستان آبياري در شور آب منابع از استفاده روش مديريتي

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

  .شود مي ارائه

  

  

  مقدمه
  

 كشورهاي ويژه به جهان، از مختلفي هاي بخش امروزه كه است مسايلي مهمترين از يكي آب شوري

 استفاده به زيادي تمايل كشاورزان كه چند هر. باشند مي مواجه آن با ايران مانند خشك نيمه و خشك

 يك عنوان به را شور هاي آب كاربرد توان مي اورزيكش بخش در اما دارند، )شيرين(غيرشور  هاي آب از

 كه مواردي در. نمود منظور مهم راهبردهاي انتخاب زمره در را آن و گرفته نظر در آب تامين منبع

 محصول، توليد راستاي در و كشاورزي بخش در شور  آب منابع كاربرد با است الزم باشد، ممكن

 آب، بهينه و مناسب مديريت نيازمند امر اين ترديد بي. آيد ملع به ها آب اين از برداري بهره حداكثر

 در و شده ارائه خاك و آب كيفيت خصوص در متعددي هاي بندي طبقه دنيا در. است گياه و خاك

 كيفي بندي طبقه براي موجود هاي شاخص در اساسي بازنگري اما يافته، وسيعي كاربرد مختلف مناطق

 نگرش تغيير و زهكشي و آبياري مديريت شيوه و خاك اقليم، گياه، ظيرن عواملي مبناي بر  آب منابع

  .است ضروريات از كشور سطح در آبياري ريزي برنامه منظور به ها آب نوع اين كاربرد براي

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

 اراضي سطح درصد 34 حدود كه اين به توجه با. كنند مي استفاده شده ارائه معيارهاي از باالتر شوري

 مناطق اين بيشتر در آب منابع ديگر، طرف از و اند مواجه شوري مشكل با مختلف درجات به كشور

 افزايش موجب يمديريت و علمي اصول رعايت بدون شور آب از استفاده ،باشند مي شوري مشكل داراي
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 تأثير و شور آب منابع از استفاده مديريت نحوه بررسي بنابراين. شود مي ياهصدمه به گ و خاك شوري

  .است برخوردار اي ويژه اهميت از گياه و خاك بر آن

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

 سازمان نظر طبق كه است تن ميليون 2/1 حدود آن توليد ميزان و هكتارهزار  250حدود  كشور در

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

 كشور خرماخيز عمده مناطق از يكي هكتار 34795 كشت زير سطح با خوزستان استان. دارد دنيا در

  .است به خود اختصاص دادها خرما در كشور ر توليدكل  از درصد 7/12 كه است

  

   

  شوري شرايط در آبياري مديريت 
     

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

شوري آب و خاك معموالً با هدايت  .هاي محلول در آب و خاك است معرف غلظت يونو  شود مي

 (mmhos/cm)متر  و يا ميلي موس بر سانتي (dS/m)ر متر و حسب دسي زيمنس ب (EC)الكتريكي 

. است برخوردار بسزايي اهميت از خاك و آب منابع شوري شرايط در آبياري مديريت. شود بيان مي

 آبي نياز مورد در كمتري اطالعات زيرا شود، مي تر پيچيده شوري، هنگام در آبياري برنامه تنظيم

 يك كوتاه فاصله و كم عمق با آبياري انجام كه چند هر. است دسترس در شرايط اين براي گياهان

 و است ضروري آبياري دور و عمق مناسب تلفيق اما رسد، مي نظر به شوري كنترل براي موثر راهكار

 منطقه محدوده در خاك آب پتانسيل ويژه هب و شوري تغييرات روند بررسي پايه بر بايد مناسب انتخاب

  . پذيرد صورت گياه ريشه توسعه

 صورتي به رايج آبياري هاي روش تغيير مستلزم شوري شرايط در كشاورزي بودن آميز موفقيت

 آب شوري. گردد فراهم گياهان ريشه توسعه محدوده در خاك شوري كنترل امكان بيشترين كه است

 و آبياري نراندما بر مستقيم، طور هب آبياري روش. باشد مي آبياري روش انتخاب بر موثري عامل آبياري



3 

 

 را آب) حبابي( بابلر و اي قطره نظير موضعي آبياري هاي روش .دارد اثر خاك در نمك تجمع چگونگي

 همواره خاك نتيجه در و كنند مي اضافه خاك در تدريج به و آن به نزديك يا روزانه نياز مبناي بر

 مناسب شوري مدت تاهكو كنترل و آبياري براي ها روش اين بنابراين. شود مي داشته نگه مرطوب

 ،)باغي(در پايان هر سال زراعي  شود مي توصيه موضعي آبياري هاي روش از استفاده هنگام. باشند مي

  .گردد آبشويي غرقابي روش به خاك

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

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

زمان با هم استفاده نمود، ولي راهكار اول  توان هم البته هر دو راهكار را مي. باشد هاي شور مي محيط

ي از قبيل استفاده تلفيقي از آب شور و ختلفم هاي دليل سهولت، كاربرد بيشتري دارد و به شيوه به

هاي خاك و مديريت سطح  اصالح كنندهرخشي آب غيرشور و شور، استفاده از غيرشور، استفاده چ

  .گيرد مي انجامايستابي 

  

   

  آب شور و غيرشوراز استفاده تلفيقي  
     

هاي شور و غيرشور راهكاري براي افزايش ميزان آب قابل دسترس براي  تلفيق يا اختالط آب

دو منبع آب شور و غيرشور موجب افزايش ميزان  تلفيقالبته گرچه . آبياري محصوالت كشاورزي است

 مختلف هاي روش بررسي. گذارد شود، اما بر عملكرد گياهان حساس اثر منفي مي آب آبياري مي

 از حاكي متفاوت، كيفيت با آب نوع دو تلفيق جمله از كشاورزي در شور آب كاربرد براي مديريتي

 آب منبع دو تلفيق .است خاك كيفي تنزل بدون ينپاي كيفيت با هاي آب مصرف براي اميدبخشي روند

 ازاي به محصول عملكرد كاهش درصد يا شوري به گياه مقاومت ميزان و كدام هر كيفيت و كميت به

  .دارد بستگي شوري واحد يك
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 اثرات كاهش منظور به الجزاير و پاكستان هند، مانند مختلفي كشورهاي در مديريتي روش اين

 با مصر كشور در .رود مي كار به كشاورزي هاي آب زه دفع از ناشي آاليندگي و شورغير آب منابع كمبود

 بر زيمنس دسي 5/4 از بيشتر شوري( كشي زه هاي آب از استفاده در دولت سياست خشك، اقليم

 كشور در. است متر بر زيمنس دسي يك شوري حصول تا نيل رودخانه آب با اختالط از پس) متر

 استفاده است، متر بر زيمنس دسي 8 تا 2 محدوده در زيرزميني هاي آب اغلب يشور كه نيز فلسطين

 در شور آب از استفاده در نيز ديگري متعدد تجربيات. دارد رواج گياهان آبياري در شور  آب از

  .دارد وجود سومالي و عربي متحده امارات بحرين، عراق، پاكستان، جمله از مختلفي كشورهاي

 مانند شود، انجام باغ يا مزرعه در يا و آب انتقال هاي كانال در است ممكن آب عمنب دو تلفيق عمل

 تالقي يكديگر با زهكشي و آبياري هاي كانال نقاط برخي در كه مصر كشور در نيل رودخانه دلتاي

  آب كه صورت بدين شوند، تلفيق هم با طبيعي طور به توانند مي آب منبع دو همچنين. كردند

. دهند كاهش را سطحي هاي آب كيفيت و گردند وارد ها رودخانه داخل به شور آب زه يا و زيرزميني

 غلظت و الكتريكي هدايت تدريجي افزايش از حاكي اصفهان رود زاينده رودخانه روي شده انجام بررسي

  . بود  كشاورزي اراضي آب زه ورود اثر در كلر و پتاسيم منيزيم، كلسيم، سديم، عناصر

 فقط گندم رشد فصل سراسر در كه صورتي در داد نشان انجام شده در كشور هند قاتتحقي نتيجه

 اگر ولي. يابد مي كاهش درصد 40 حدود عملكرد شود، استفاده) متر بر زيمنس دسي 12( شور آب از

 كاهش شود، انجام) متر بر زيمنس دسي 4/0( غيرشور آب و شور آب با تلفيقي آبياري عمليات

 زهكش شور آب از استفاده ،در همين كشور ديگري پژوهش در. رسد مي درصد 14 حدود به عملكرد

 درصد 26 حدود را آن عملكرد گندم، رويش فصل سراسر در) متر بر زيمنس دسي 5/15 تا 5/12(

 رشد ابتداي دوره در اول آبياري كردن جايگزين كه صورتي در. داد كاهش پتانسيل عملكرد به نسبت

  . شد درصد 16 حد در گياه عملكرد كاهش موجب غيرشور، آب با

 شور، اراضي در سطحي غيرشور و زيرزميني شور هاي آب از تلفيقي استفاده پاكستان، كشور در

 برخي در. ه استشد برنج و گندم محصول عملكرد و ها بوته تراكم افزايش باعث اراضي اصالح بر عالوه
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 35/1 شوري با كانال آب تلفيق از ،آبياري هاي ستمسي دست پايين مناطق در پاكستان، كشور نواحي

 براي درصد 40 به 60 نسبت با متر بر زيمنس دسي 5/2 شوري با زهكش آب و متر بر زيمنس دسي

   .كنند مي استفاده گندم كشت

 كشاورزي آب زه ،)متر بر زيمنس دسي 1/3 شوري ميانگين( آبياري كانال آب از استفاده اثرات

 دسي 9/7 شوري ميانگين( مساوي نسبت با دو اين تلفيق و) متر بر زيمنس دسي 14 شوري ميانگين(

 كشاورزي آب زه از استفاده. گرديد مقايسهدر كشور عربستان سعودي  جو كشت روي) متر بر زيمنس

 هنگام دانه عملكرد كه حالي در شد، هكتار در تن 5/7 به 5/9 از دانه عملكرد دار معني كاهش موجب

  .نداشت كانال آبآبياري به  با چنداني اختالف آب، زه و كانال آب دننمو مخلوط

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

 دسي 7/0 غيرشورآب  متر و بر زيمنس دسي 5 شور آب تلفيق. محصوالت كشاورزي انجام شده است

 كاهش به منجر اي دانه ذرت آبياري در) متر بر زيمنس دسي 8/2شوري ميانگين ( متر بر زيمنس

 آبياري كه بود حالي در اين. شد غيرشور آب با آبياري به نسبت درصد 6/20 ميزان به محصول عملكرد

  . داد كاهش درصد 5/41 را گياه عملكرد متر، بر زيمنس دسي 5 شور آب با

 دسي 7/1 شوري آستانه با( ذرت گياه روي رغيرشو و شور هاي آب تلفيق مختلف هاي وشر

 يك با آبياريدر شيوه اول تلفيق، . مورد بررسي قرار گرفت) خاك اشباع عصاره براي متر بر زيمنس

. انجام شد متر بر زيمنس دسي 7/0 غيرشور آب دوم يك و متر بر زيمنس دسي 3/7 شور آب دوم

 آبي نياز درصد 50 ميزان هب شور آب با ريت آبيايالدر هر مرتبه آبياري گياه، ابتدا عمبدين صورت كه 

 اما در شيوه دوم تلفيق،. گرديد أمينت غيرشور آببا باقيمانده نياز آبي گياه گياه شروع شده و سپس 

 بر زيمنس دسي 4 معادل شوري ميانگين( مساوي نسبت به متر بر زيمنس دسي 3/7 و 7/0 هاي آب

 در شيوه اول دانه هزار وزن و هوايي اندام خشك وزن مقادير نتايج نشان داد كه. مخلوط شد) متر

  .بودبا اختالف زيادي از شيوه دوم تلفيق آبها بيشتر  غيرشور و شورتلفيق آبهاي 



6 

 

 غيرشور آب با آبياري شاملهاي مختلف آبياري  ، شيوهآفتابگردان گياه رويانجام شده  تحقيق در

 يك و) متر بر زيمنس دسي 15 شوري ميانگين( شور آب سوم دو با آبياري متر، بر زيمنس دسي 2/1

 دو و شور آب سوم يك با آبياري غيرشور، آب دوم يك و شور آب دوم يك با آبياري غيرشور، آب سوم

 شور آب با كامل آبياري و غيرشور آب درصد 10 و شور آب درصد 90 با آبياري غيرشور، آب سوم

 و شد انجام شور آب با آبياري ابتدا مذكور، تلفيقي مارهايتي از يك هر در. مورد بررسي قرار گرفت

 ،غيرشور آب با آبياري از پس داد نشان نتايج. گرديد استفاده آبياري تكميل براي غيرشور آب از سپس

  . را موجب شد گياه عملكرد بهترينغيرشور  آب سوم دو و شور آب سوم يكآبياري 

 دسي 15 شور آب با آبياري متر، بر زيمنس دسي 2/1 غيرشور آب با آبياري ،ديگري مطالعه در

 شور آب نمودن مخلوطبا  آبياريو  غيرشور آب دوم يك و شور آب دوم يك با آبياري ،متر بر زيمنس

 و شور آب دوم يك با آبيارينتايج نشان داد كه . شدند مقايسه اي علوفه سورگوم گياه روي غيرشور و

 شور آب با آبياري بازيادي  اختالف هوايي، اندام و برگ خشك وزن نظر از غيرشور آب دوم يك

 3/55 و برگ خشك وزن در درصد 8/75 افزايش با ،غيرشور آب با آبياري از پسطوري كه  ، بهداشت

  .بود عملكرد بهترين داراي ،شور آب با آبياري به نسبت هوايي اندام خشك وزن در درصد

   

  شور در نخلستانآب شور و غير شيوه استفاده تلفيقي از 
       

 درختان ساير به نسبت آبياري، آب براي متر بر زيمنس دسي 7/2 شوري آستانه حد با خرما نخل

 از به منظور بررسي امكان استفاده تلفيقي. كند تحمل بيشتر را قليايي و شوري شرايط تواند مي ميوه

در آبياري ) متر بر زيمنس دسي 7/2تا شوري ( غيرشور ودسي زيمنس بر متر  8و  5 شور هاي آب

هاي اليسيمترفني در  اصول رعايت باهاي خرماي رقم برحي  ابتدا پاجوشهاي تازه احداث،  نخلستان

 مفيد توجه با. )1شكل( شدندكاشته ) دسي زيمنس بر متر 4شوري كمتر از (با خاك غيرشور شده  پر

 خرد برگ با اليسيمترها تمام خاك سطح خاك، رطوبت حفظ در) پوش خاك(مالچ  از استفاده بودن
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 دسي 8 و 5 شوري با هاي آب. )2شكل( شد پوشانده مترمربع بر كيلوگرمدو  تراكم با خرما شده

 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

با ) آب رودخانه كارون( غيرشور دسي زيمنس بر متر با آب 8و  5 شور هاي آبعمل تلفيق 

 ابتدا ،خرما هاي اجوشپهاي يك سوم و دو سوم انجام گرفت، بدين صورت كه هنگام آبياري  نسبت

 از بعد بالفاصله و شد شروعبه ميزان يك سوم و يا دو سوم آب مورد نياز  شور آب با آبياري عمليات

  .ديگرد  تكميل غيرشور آب با آن، اتمام

  

  .نمايي از عمليات كاشت پاجوش خرما در اليسيمتر -1شكل
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  .اپوش برگ خرم با خاك مترهايسيالپوشش دادن سطح خاك  -2شكل

  

 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 گچه،بر تعداد برگ، عرض برگ، طول برگ، تعداد شامل رويشي رشد صفات اوليه مقدار استقرار،

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

 كالس تبخير تشت از تجمعي تبخير متر ميلي 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 اشتد عمليات

  .گرفت  انجام يكسان طور به خرما

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

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

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

 رودخانه آب با آبياري در هوايي اندام خشك و تر وزنو  رويشي صفات بيشترين. داشتزيادي  اثر

 دسي 5 شور آب سوم يك و كارون رودخانه آب سوم دو تلفيقي به ميزان آبياري با كه بود كارون

  .نداشتچنداني  اختالف متر بر زيمنس

  

  گيري نتيجه 
       

 هاي پاجوش اثرات منفي زيادي بر رشد متر بر زيمنس دسي 5در اين تحقيق، آبياري با آب شور 

 آب با) سوم يك نسبت به( متر بر زيمنس دسي 5 شور آب تلفيقاما . ي رقم برحي داشتخرما

ي خرما هاي پاجوش شدربر  متر بر زيمنس دسي 5جلوگيري از اثرات منفي آب شور  باعث غيرشور

 آبياري براي شور غير و شور آب يقتلف راهكار كارايي بر داللت وضعيت اين كه شد رقم برحي

بايد  ابتدا ،ي برحيخرما هاي پاجوشهنگام آبياري  كه است ذكر به زمال. دارد مذكور هاي پاجوش

 و دگرد شروع) آب موردنياز سوم يك ميزان به(دسي زيمنس بر متر  5 شور آب با آبياري عمليات

   .شود  تكميل) آب موردنياز سوم دو ميزان به( غيرشور آب با آن، اتمام از بعد بالفاصله

و عمق  شوري خاكميزان برنامه آبياري، رقم خرما، مانند  مختلفيعوامل  هميتبا توجه به االبته 

با  ،شور غير و شور آب تلفيق راهكاراستفاده از شود قبل از  توصيه مي ،)آب زيرزميني(سطح ايستابي 

  .ه فني صورت گيردهاي گرمسيري مشاور متخصصان پژوهشكده خرما و ميوه
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