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  هدف    -1

 Ziziphus هاي گونه تازه احداثهاي  كُنارستان آبيارياستفاده از منابع آب شور در  شيوه ،دستورالعمل اين در

mauritiana، Ziziphus nummularia و Ziziphus spina-christi  هنگام عدم دسترسي به منابع آب غيرشور

  .دشو مي ارائه اين منابع آب و يا اندك بودن) متر بر زيمنس دسي 3هدايت الكتريكي تا شوري يا (

  

  دامنه كاربرد    -2

در مناطق مختلف استان خوزستان مورد استفاده  دو سالبه مدت  1/1/1395تواند از تاريخ  اين دستورالعمل مي

  .پس از تاريخ مذكور، بازنگري محتواي دستورالعمل ضروري است. قرار گيرد

  

  مخاطبين   -3

اي و  مشاورههاي مهندسي  كارشناسان ترويج سازمان جهاد كشاورزي استان خوزستان، كارشناسان شركت

  . كشاورزان

  

  متن اصلي   -4

 و صنعت كشاورزي، مختلف هاي بخش در روزافزون نياز و مناسب كيفيت با آب ذخاير كاهش دليل به امروزه

 ترديد بي ).1شكل ( است ناپذير اجتناب امري باغي و زراعي گياهان آبياري براي شور آب منابع از استفاده شرب،

 و گرم مناطق كشورهاي اغلب اخير هاي سال در. است گياه و خاك آب، بهينه و مناسب مديريت نيازمند امر اين

 اين در آن كشت زير سطح و اند داده نشان كُنار درخت پرورش و كشت به توجهي قابل رويكرد جهان، خشك

 بر. است گشته مشهور آينده ميوه درخت عنوان با مزبور كشورهاي در كه اي بگونه است، افزايش حال در كشورها

 و 1449 حدود ترتيب به ايران در كنار درخت بارور غير و بارور كشت زير سطح شده منتشر آمار آخرين اساس

 هاي گونه. كنند مي حفظ محيطي سخت شرايط در را خود اقتصادي توليد قدرت نارُك درختان. باشد مي هكتار 914

Ziziphus mauritiana، Ziziphus nummularia و Ziziphus spina-christi شناسايي شده  هاي گونهجمله  از

 مهم نكات برخي دستورالعمل اين در. ندا داده نشاندر اين منطقه  خوبي سازگاريباشند كه  استان خوزستان مي در

   .گردد مي ارائه ها نارستانُك آبيارياستفاده از منابع آب شور در  مورد در
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   دستورالعمل هاي گام -4-1

  .كنيد ارسال آزمايشگاه به تجزيه براي و نموده تهيه آبياري آب از اي نمونه ابتدا -1 

 زمين از نقطه چند در) متر سانتي 90 تا 60 و 60 تا 30 ،30 تا صفر( خاك مختلف اعماق از جداگانه هايي نمونه  -2

 به تجزيه براي عمق هر ازخاك  نمونه يك عمق، هر به مربوط هاي نمونه نمودن مخلوط از پس و كنيد تهيه

  .نماييد ارسال آزمايشگاه

به منظور جلوگيري از شور  است الزم باشد، متر بر زيمنس دسي 6تا  3بين  آبياري آب شوري كه صورتي در -3

  .بگيريد را با كمك كارشناسان در نظر آبشويي شدن خاك، نياز

 مخلوط با آب شوري استضروري ابتدا  ،باشد متر بر زيمنس دسي 6 از بيشتر آبياري آب شوري كه صورتي در -4

 آبشويي يابد و سپس نياز كاهشدسي زيمنس بر متر يا كمتر  6به  مناسب، كيفيت داراي آب منابع با آن نمودن

  .يدريگب در نظررا 

 زهكشي سيستم احداث نظير الزم تمهيدات باشد، متر بر زيمنس دسي 4 از بيشتر خاك شوري كه صورتي در  -5

  . شود انديشيده كاشت از قبل خاك سنگين وآبياري

  .دهند هاي شور را تشكيل مي از آب زياديآب اراضي كشاورزي بخش  زه -1شكل 
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٣ 

مديريت هاي گرمسيري و يا  براي مشاوره به پژوهشكده خرما و ميوه شود توصيه مي 5و  3، 2رابطه با بند در  -6

  .كنيد مراجعهشهرستان خود جهاد كشاورزي 

 استفاده تشتكي آبياري روش از صورت اين غير در و) بابلر مانند( فشار تحت آبياري روش از امكان صورت در -7

  .)2شكل ( نماييد

قطر  به شتكيت زمين، در نهالو پس از كاشت  گيرد انجام اسفند ماه در است بهتر نارُك هاي نهال كاشت عمليات  -8

  . كنيد ايجادنهال  اطراف در متر سانتي 30 عمق و يك متر

 مناسب كيفيت داراي آب از ،)ماه 6 حدود( زمين در شده كاشته هاي نهال كامل استقرار زمان تا كه كنيد دقت -9

  . شود استفاده آبياري براي) متر بر زيمنس دسي 3 تا شوري(

 در روز 5 تا 3 حدود دور تابستان، فصل در روز 3 تا 2 دور بهار، فصل در روز 4 تا 3 دور بارا  ها نهال آبياري -10

  .دهيد انجام زمستان فصل در هفته دو تا يك دور و پاييز فصل

  .)3شكل (است  ضروري آن در موجود هاي نمك شستشوي منظور به خاك سنگين آبياري انجام سال، پايان در -11

  .گيرد انجام آفتاب غروب هنگام يا و صبح اوايل در آبياري عمليات كه شود سعي -12

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .هاي مناسب در آبياري درختان كنار است روش آبياري بابلر يكي از -2شكل 
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۴ 

  .شود هاي موجود در خاك مي آبياري سنگين اراضي كشاورزي در پايان سال، موجب شسته شدن نمك -3شكل 

  

  ات مهمنك -4-2

 يا فقدانفقط در صورت  نارُك هاي نهالدسي زيمنس بر متر در آبياري  6الزم به ذكر است استفاده از آب شور تا 

همچنين اين دستورالعمل . باشد پذير ميامكان ) دسي زيمنس بر متر 3شوري تا (مناسب  آب منابع بودن اندك

و براي سال دوم به بعد، امكان استفاده از  كُنار در زمين است هاي مربوط به اولين سال پس از مرحله استقرار نهال

  .ها نياز به بررسي و انجام تحقيقات الزم دارد رستانهاي شور در كُنا آب

  

    مستندات مرجع -5

 مهدي، محمد رضايي فرشاد، حاتمي ربابه، پور حسين حميدرضا، عبادزاده اهللا، حشمت زاده قلي كريم، احمدي -

. سوم جلد. 1392 سال كشاورزي آمارنامه. 1394. سفيدي هايده و هلدا عبدشاه رضا، فرد كاظمي حسن، عرب

  .ارتباطات و اطالعات فناوري مركز اقتصادي، و ريزي برنامه معاونت كشاورزي، جهاد وزارت: تهران

 گزارش .ُكنار درخت گونه سه بذري هاي نهال در آبياري آب شوري به مقاومت بررسي. 1395. حوري مجيد علي -

  .هاي گرمسيري خرما و ميوه پژوهشكده: اهواز .تحقيقاتي پروژه نهايي

  

 


