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مقدمه

کیفیت مناســب، نیاز به اســتفاده از منابع آب شــور و بسیار  محدودیت منابع آب با 
کرده اســت.  شــور جهــت تأمیــن تقاضــای جمعیت روبــه رشــد دنیــا را اجتناب ناپذیر 
آنچه مســلم اســت تنها 1% از منابع آب دنیا شــیرین و بقیه یا شــور و لب شور )1%( و یا 
که به دلیل شــوری بسیار باال غیرقابل  منابع آب اقیانوس ها و دریا ها )98%( هســتند 
کشــاورزی رایــج هســتند )روزما و فــالورز، 2008(. شــوری آب دریا به طور  اســتفاده در 
گرچــه در برخی مناطــق همانند دریای ســیاه،  کیلوگرم اســت، ا گــرم بــر  متوســط 35 
کیلوگرم اســت. ترکیب  گرم بــر  کالیفرنیــا و خلیج فــارس نزدیــک به  40  خلیــج شــمالی 
کلرید ســدیم اســت )گلــن و همــکاران، 1998(. بنابراین  غالــب آب دریاهــا هم معمواًل
یکی از راهکارهای عملی در اســتفاده از این منابع به منظور تأمین بخشــی از علوفه و 

گیاهان شورزی است.  کاشت  کشاورزی،  پروتئین مورد نیاز در بخش 
گی هــای مورفولوژیــک، فیزیولوژیک و  گیاهــان شــورزی بــه دلیل داشــتن برخــی ویژ
که برخی  بیوشــیمیایی دارای درجات مختلفی از تحمل به شــوری هستند به نحوی 
کولمر،  کاربرد مستقیم آب دریا رشد می کنند )فالورز و  گونه ها )در حدود 1%( با  از این 
گونه ها در شکل 1 نشان داده شده است. بدون شک  2008(. برخی از مهم ترین این 
گی های خــاص از جمله  گیاهان، ســالیکورنیا به خاطر داشــتن برخی ویژ از بیــن ایــن 

تولید روغن و علوفه سهم قابل توجهی  را به خود اختصاص داده است.

کشت با آب دریا گونه های مهم شورزی قابل  شکل 1- برخی 
(a, Salicornia sinus persica; b, Puccinella distans; c, Suaeda sp.; d, Atriplex 
lentiformis; e, Batis maritima; f, Halostachys caspica; g, Halocnemum 

strobilaceum; h, Avicennia marina)
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