
١ 
 

  



٢ 
 

  :مقدمه1
افزایش روز افزون جمعیت و نیاز به مواد غذایی بیشتر، لزوم استفاده از منابع طبیعی غیر متعارف را براي بشر 

هاي شور از جمله این منابع هستند که با مدیریت صحیح و با داشـتن   ها و آب خاك. اجتناب ناپذیر کرده است

کشـور در  خـاك  بر اساس آخرین اطالعات شـوري  . بعمل آوردها  از آنتوان استفادة الزم را  شناخت کامل می

اراضـی داراي  استخراج شده است، هاي ایران  نقشه یک میلیونیم منابع و استعداد خاك که از مقیاس سرزمین

میلیـون   6/55داراي مسـاحتی بـالغ بـر    ) زیمنس بر متر دسی 4بیشتر از (هاي با درجات مختلف شوري  خاك

هـاي سـاحلی    شوند که بیشتر در فالت مرکـزي، دشـت   ساحت کل ایران را شامل میدرصد م 34هکتار یعنی 

میلیون هکتـار از اراضـی کشـاورزي کشـور      8/6بطورکلی ). 1380بنایی، ( جنوب و دشت خوزستان قرار دارند

که براي استفاده در کشاورزي نیازمنـد تـدابیر خـاص    ) 1389مومنی، ( باشد داراي درجات مختلف شوري می

توانند به کنترل شوري منطقـه   ها که می این مدیریت. باشد می "هاي زراعی در مناطق شور مدیریت"همان یا  

توسعه ریشه گیاه کمک نماینـد، شـامل توجـه بـه روش و زمـان آبیـاري، تسـطیح اراضـی، الگـوي کاشـت و           

کوددهی، بهبود زهکش هاي زیرسطحی، استفاده از زیرشکن براي حذف الیه هاي غیر قابـل نفـوذ و آبشـویی    

کـه   به ویژه زمانی شرایط،اگرچه در برخی . باشند قبل از کاشت براي تسهیل جوانه زدن و سبز شدن گیاه می

توان در مراحل حساس رشد گیاه، از آب غیرشور استفاده نمـود   باشد، می آب با کیفیت مناسب در دسترس می

  . داد کاهشو یا اینکه میزان شوري آب آبیاري را با مخلوط کردن با آب غیرشور 

  
  :ك شور باید مورد توجه قرار گیرندمهمترین نکاتی که براي کشت گندم در شرایط خا2

  انتخاب ارقام مناسب که در شرایط خاك شور پتانسیل عملکرد مناسب و اقتصادي داشته باشند  -الف

  آماده کردن مناسب زمین -ب

   دامی کودهايکاربرد ماننداستفاده از اصالح کننده هاي مناسب خاك،  -ج

شود یا آن را بـه حـداقل   ع نمک در محل کاشت بذر تجم مانعهاي مختلف کاشت که استفاده از روش -د

  .برساند

 آبیاري بیشتر دور اعمالآبشویی مناسب و نگهداري رطوبت خاك در منطقه توسعه ریشه با  -ه
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  تغذیه مناسب گیاه با توجه به زمان و مقدار مورد نیاز -و

  
  هاي فنی کاشت، داشت و برداشت گندم در شرایط خاك شور دستورالعمل

اگرچه عملیات خاکورزي در کشت گندم در شرایط شور تا حدودي مطـابق شـرایط    :آماده سازي زمین  -1

با این حال، در زمان آماده سازي زمین در شرایط شور رعایت مـوارد زیـر از اهمیـت بـاالیی     . باشد متعارف می

  :برخوردار است

  
تهیه زمین، تسطیح مناسـب در شـرایط   بطورکلی، بدون توجه به روش : انجام تسطیح مناسب اراضی: 1-1

تسـطیح و ایجـاد شـرایط مناسـب جهـت پیشـروي یکنواخـت آب در        . شور از اهمیت باالي برخـوردار اسـت  

تواند در جهـت توزیـع یکنواخـت آب در سـطح مزرعـه و در نهایـت ایجـاد شـرایط سـبز          هاي بزرگ می کرت

خاك شور که تجمع امالح در نقاط مرتفع، مـانع  تاثیر این امر به خصوص در شرایط . یکنواخت موثر واقع شود

  . گردد، اهمیت داردسبز شدن یکنواخت گیاه می

  
گـردد   انجام یکبار آبشویی قبل از کاشت و در صورت امکان با آب با کیفیت مناسب سبب مـی : آبشویی: 2-1

ز شـده در واحـد   هاي تجمع یافته در محل بستر بذر آبشویی گردد و در نتیجه درصـد بوتـه هـاي سـب     تا نمک

  . سطح افزایش یابد

  
رنجبـر و همکـاران،   (گـردد   با توجه به اینکه شوري باعث تاخیر در زمان سبز شدن بذر می :تاریخ کاشت -2

زنی  تاخیر در کاشت و همزمانی مرحله جوانه. ، کاشت در زمان مناسب از اهمیت باالیی برخوردار است)2008

ه مدت زمان خروج جوانه از خاك افزایش یافته و در نتیجه بذور جوانـه  شود ک با درجه حرارت پایین باعث می

مـاس و  (یابـد  زده بیشتر در معرض بیمار هاي قارچی قرار گیرند، بنابراین تراکم بوته بـه شـدت کـاهش مـی    

گیـرد  نظر به اینکه تاریخ کاشت در گندم تحت شرایط خاك از نظر میزان شـوري قـرار نمـی   ). 1999گراتان، 
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، کاشت گندم در این مناطق، مطابق شرایط متعارف و با توجه به تاریخ کاشـت عـرف   )1392و بناکار،  رنجبر(

  . باشدمنطقه می

  

مهمترین عامل در داشتن زراعت موفق در شرایط شور، داشتن : میزان بذر، نوع بذر و تراکم بوته -7

یه صحیح، روش آبیاري مناسب و بطورکلی، مدیریت هاي دیگر نظیر تغذ. باشد درصد سبز قابل قبول می

حتی استفاده از ارقام با پتانسیل باال زمانی موثر خواهند بود که در ابتدا درصد سبز قابل قبولی در مزرعه 

عالوه بر مواردي مانند تسطیح مناسب زمین، تاریخ کاشت و ). 1992رودز و همکاران، (بوجود آمده باشد 

د استفاده از رقم مناسب بذر گواهی شده، و میزان بذر مصرفی می آبشویی قبل از کاشت عوامل دیگري مانن

هر چند هم اکنون براي شرایط . هاي سبز شده در شرایط شور تاثیر داشته باشد تواند به شدت بر تعداد بوته

شور در برخی مناطق ارقامی تحت عنوان رقم متحمل به شوري معرفی شده است، ولی با توجه به اینکه 

، استفاده از یک رقم )1391رنجبر، (به شدت تحت تاثیر عوامل محیطی قرار می گیرد  عملکرد گندم

-مخصوص به یک منطقه جهت کاشت در مناطق دیگر بدون انجام مطالعات سازگاري و پایداري توصیه نمی

تا، رنجبر و روس(با توجه به همبستگی مثبت بین عملکرد دانه گندم در شرایط غیر شور و شرایط شور . گردد

شود در شرایط شور هر منطقه از رقمی استفاده گردد که در شرایط متعارف آن منطقه،  ، پیشنهاد می)1389

در حال حاضر استفاده از ارقام تجاري ارگ، افق و چمران در . بیشترین میزان عملکرد دانه را تولید نماید

ند گزینه مناسبی براي کشت در توارقم چمران همچنین می. گرددمناطق معتدل مرکزي کشور توصیه می

  .باشداراضی شور دشت آزادگان استان خوزستان 

میزان بذر مصرفی بسته به میزان شوري، تاریخ کاشت، نحوه تهیه بستر، تاریخ کاشت، نوع اقلیم و خصوصیات 

رصـد  د 20گیاه از نظر میزان پنجه دهی، تحمل به خوابیدگی و کودپذیري نیز می توانـد حـداکثر بـه میـزان     

بنابراین، بسته به موارد فوق و قوه نامیه بذر، درجه خلوص و وزن . بیشتر از شرایط متعارف در نظر گرفته شود

  . دانه در متر مربع متفاوت باشد 500تا  450هزار دانه میزان بذر می تواند از 
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بـا توجـه بـه    ). 1386امـام،  (باشـد   سانتی متر می 5-3بهترین عمق کاشت گندم  :عمق و روش کاشت -8

. شـود  اي در این شرایط توصـیه نمـی   ها، کاشت گندم به صورت جوي و پشته تجمع شوري بر روي راس پشته

همچنـین، در کشـت گنـدم در    . باشـد  بهترین روش کاشت گندم در شرایط شور کشت نواري و یا کرتـی مـی  

ـ . گـردد  شرایط شور استفاده از روش هیرم کاري به جاي خشکه کـاري توصـیه مـی    ن روش داراي محاسـن  ای

ورزي، شستشوي موثرتر نمک از سطح خاك، افزایش درصد بوته  عمده اي از جمله نیاز به عملیات کمتر خاك

  . باشد هاي سبز شده بوسیله رطوبت موجود در خاك و عدم وجود سله می

آب آبیـاري   عملیات مرزبندي و طول و عرض نوارها پس از کاشت و با توجه به بافت خاك، شیب زمین و دبی

تر شدن بافت خاك، شیب در امتـداد طـول نوارهـا و میـزان      با سنگین). 1 شکل(شود  مشخص می) 1جدول (

  .شودتر می یابد و ابعاد نوارها بزرگ دبی مورد نیاز در واحد عرض کاهش می

  

  )1390علیزاده، ( توصیه ابعاد مناسب نوارهاي آبیاري بر اساس بافت خاك، شیب زمین و دبی آب -1جدول 
 100متر در هر (شیب   بافت خاك

  )متر
دبی در هر متر عرض نوار 

  )لیتر در ثانیه(
متوسط عمق آبیاري 

  )مترمیلی(
  )متر(ابعاد نوار 

  طول  عرض
  60-90  12-30  100  10-15  2/0-4/0  شن

  6/0-4/0  10-8  100  12-9  90-60  
  0/1-6/0  8-5  100  9-6  75  

  75-150  12-30  125  7-10  2/0-4/0  شن لومی
  6/0-4/0  8-5  125  12-9  150-75  
  0/1-6/0  6 -3  125  9-6  75  

  90-250  12-30  150  5-7  2/0-4/0  لوم شنی
  6/0-4/0  6 -4  150  12-6  180-90  
  0/1-6/0  4-2  150  6  90  

  180-300  12-30  175  3-4  2/0-4/0  لوم رسی
  6/0-4/0  3-2  175  12-6  180-90  
  0/1-6/0  2-1  175  6  90  

  350  12-30  200  2-4  2/0-3/0  رس
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  :آبیاري -9

در صورت دسترسی به منابع آب غیرشور با توجه به حساسیت به شوري گندم در مراحل اولیه رشد  - 1-5

آب  توان خاك ، به منظور افزایش درصد بوته هاي سبز شده می)2010رنجبر،  ;1999ماس و گراتان، (

این شیوه به ویژه در اراضی پایین . تري انجام داد را با آب باکیفیت مناسب) آبیاري دوم(آب  و پی) آبیاري اول(

  .باشددست سدها به دلیل وجود همزمان آب شور و غیر شور کاربردي می

  

  
  وش پیشنهادي آبیاري گندم در شرایط شورتصویري از ر -1 شکل

  

روز پس از آبیاري اول به ویژه در مناطقی که امکان استفاده از آب با  7-5انجام آبیاري دوم به فاصله  -5 -2

در این صورت، ضرورت دارد مقدار کود نیتروژنی . گردد کیفیت براي آبیاري اول و دوم وجود ندارد، توصیه می

گردد، همراه با آبیاري دوم به مزرعه اضافه گردد تا از آبشویی آن اشت مصرف میکه معموال در زمان ک

  .جلوگیري بعمل آید
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با توجه به راندمان پائین آبیاري در مزارع کشور و تامین شدن نیاز آبشویی از این طریق، افزایش میزان  - 3-5

 .گردد یعمق آب آبیاري در شرایط شور به منظور تامین نیاز آبشویی توصیه نم

آبیاري بر مبناي نیاز آبی گیاه به خصوص در شرایط شور براي جلوگیري از واردآمدن تنش شوري به  - 4-5

موقع در مراحل حساس رشد گندم به تنش، نظیر  توان با آبیاري به بنابراین می. اي دارد العاده ق گیاه اهمیت فو

  . ه گیاه جلوگیري کردها از بروز تنش مضاعف ب مرحله ظهور سنبله و پرشدن دانه

  
  :نیاز کودي -6

تغذیه گیاه گندم مشابه سایر گیاهان به شدت به پتانسیل تولید گیاه، توانایی خاك در فـراهم نمـودن عناصـر    

و سایر مـدیریت هـاي مزرعـه ماننـد مـدیریت آبیـاري       ) سطح اولیه حاصلخیزي خاك(غذایی مورد نیاز گیاه 

ریت بهینه کودي کامالً ضـروري  لذا آگاهی از پتانسیل تولید گیاه و انجام آزمون خاك جهت مدی. بستگی دارد

  . باشد می

هاي ایران از نظر مواد آلی فقیر بوده و میزان مواد آلـی آنهـا عمومـاً کمتـر از نـیم       با توجه به اینکه اکثر خاك

شود و مصرف کودهاي نیتروژنی در اکثر اراضـی   لذا کمبود نیتروژن در اکثر مزارع مشاهده می. باشد درصد می

شود کودهاي نیتروژنی با توجـه   توصیه می. میزان ماده آلی آنها پایین است ضرورت داردشور و غیر شوري که 

کودهـاي نیتروژنـی بایـد بـه نحـوي      . به زمان و تعداد آبیاري ها بصورت تقسیط و در چند مرحله مصرف شود

ی و شـروع  زندر اواخر مرحله پنجه( مصرف شوند که در مراحلی از رشد که شدت رشد رویشی گیاه زیاد است 

تـر و   هاي مسـن  زردي عمومی بویژه زردي برگ. به میزان مناسب در اختیار گیاه قرار گیرد) طویل شدن ساقه

تواند عالمتی براي نیاز به کود نیتـروژن   باشد که می رشد رویشی کم گیاه از عالئم ظاهري کمبود نیتروژن می

در ) 2 شـکل (تفاده از روش کارت رنگ بـرگ  براي تشخیص زمان و میزان مصرف کودهاي نیتروژنی اس. باشد

  . غالت پذیرفته شده و نتایج رضایت بخشی به همراه داشته است

بر اساس تحقیقات مرکز ملی تحقیقات شوري در کشـت گنـدم اسـتفاده از کـود نیتروژنـی در موقـع کاشـت        

روز پـس از   15   هاي پیشنهادي در مناطق معتدل مرکزي کشور، این اسـت کـه  یکی از روش. ضرورتی ندارد

روزه، به مزرعه مراجعه و میـزان سـبزي رنـگ بـرگ را بـا       15درصد گلدهی و در فواصل  50کاشت تا مرحله 
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شـد   4قرائـت در هـر کـرت کمتـر از      10که متوسط عـدد حاصـل از    درصورتی. کارت رنگ برگ مقایسه کرد

ه از این روش بـراي مصـرف کودهـاي    استفاد. شود کیلوگرم در هکتار توصیه می 75مصرف کود اوره به میزان 

  . شود درصد مصرف کمتر کود اوره و حفظ عملکرد بهینه در شرایط شور می 30نیتروژنه در گندم موجب 

  

  
  کارت رنگ برگ براي تعیین میزان کود نیتروژن مورد نیاز -2 شکل

  

در تنـاوب بـا گیاهـان     الزم به ذکر است، در شرایط خاك شور نیز، مصرف کودهاي نیتروژنی در مزارع گنـدم 

. یابـد  کننـد، کـاهش مـی    خانواده بقوالت نظیر یونجه که مقدار زیادي مواد آلی و نیتروژن به خاك اضافه مـی 

جـات کـه    همچنین میزان مصرف کودهاي شیمیایی براي تولید گندم پس از کشت محصوالتی نظیـر صـیفی  

 یابد و در برخـی از مـوارد ضـرورتی نـدارد     می اند، کاهش مقدار زیادي کودهاي دامی و شیمیایی دریافت کرده

بـر اسـاس گزارشـات    . باشـد میتري در هر صورت، انجام آزمایش خاك و گیاه روش مطمئن. )1390کریمی، (

آورده شـده   2موسسه خاك و آب غلظت مناسب عناصر غذایی در برگ گندم تا ظهور برگ پـرچم در جـدول   

رایط اقلیمی، نحوه مدیریت زراعی، عملیات به زراعی و نحـوه تغذیـه   اگرچه این اعداد با توجه به رقم، ش. است
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با توجه به . متغیر می باشد، با اینحال شرایط خاك از نظر شوري نیز می تواند بر میزان این اعداد تاثیر بگذارد

گردد، لذا در اراضی تحت کشـت گنـدم معمـوال    اینکه تنش شوري بر اساس غلظت امالح در خاك تعریف می

-لذا به نظر مـی . اي از میزان شوري به صورت پیوسته در یک قطعه زمین و یا در یک منطقه وجود داردمنهدا

مـدل جـامع کـامپیوتري    "رسد در کوتاه مدت استفاده از این جدول در شرایط شـور و همچنـین اسـتفاده از    

بتوانـد در  ) 1379مکـاران،  باللی و ه( ")گندم(توصیه کودهاي شیمیایی در راستاي تولیدات کشاورزي پایدار 

  .این شرایط راهگشا باشد

  
غیبی و ملکوتی، (غلظت مناسب عناصر غذایی برگ در مراحل سبز شدن تا پنجه زدن و ساقه رفتن تا ظهور برگ پرچم  -2جدول 
1383(  

  عناصر پرنیاز
  )درصد(

  گوگرد  منیزیم  کلسیم  پتاسیم  فسفر  نیتروژن
0/5-0/4  5/0-4/0  0/5-5/2  0/1-2/0  0/1-14/0  5/0-2/0  

  عناصر کم نیاز
  )میلی گرم در کیلوگرم(

  سیلیسیم  بور  مس  روي  منگنز  آهن
150-100  100-30  50-20  10-5  20-10  2/1  

    
رسـاند، الزم   با توجه به اینکه در شرایط شور گندم زودتر دوره رشد خود را به اتمـام مـی   :زمان برداشت -7

اگـر چـه    .است براي جلوگیري از ریزش آن و خسارت هاي ناشی از حمله پرندگان، برداشت زودتر انجام گردد

ـ     بهترین زمان برداشت گندم درصـد   14ه مطابق شرایط متعارف زمانی خواهد بود که رطوبـت دانـه نزدیـک ب

  .باشد
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