
  
 

١ 
 

 

  
 

 سازمان جهاد كشاورزي استان فارس

  معاونت بهبود توليدات گياهي

  نشريه ترويجي
  زراعي گندم در اراضي شور به

  
 :گاننگارند

  حسين پژمان
  محمد اسمعيل صداقت

  سيد علي خادم
  مريم لطفعليان
  مرضيه دهقان



  
 

٢ 
 

  شماره ثبت:
  

 

  وزارت جهاد كشاورزي   

  جهاد كشاورزي استان فارسسازمان 
  معاونت بهبود توليدات گياهي

  
  زراعي گندم در اراضي شور به

  
To cultivate wheat in saline lands 

  
  :گاننگارند

  حسين پژمان
  محمد اسمعيل صداقت

  سيد علي خادم
  مريم لطفعليان

1399  

 
 



  
 

٣ 
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  :مخاطبين

 بردارانمروجان مسئول پهنه، كارشناسان و  بهره  

  

  اهداف:
 جمع با گرديده سعي نشريه اين در-

 حال عين در و ضروري نكات آوري
كاربردي با بياني شيوا و ساده، 

 يا و كاهش جهت راهكارهاي جامعي
 به گندم كشت در شوري معضل حل

با سپاس از همكاري  گردد. ارائه خواننده
خديجه روستايي و مرضيه دهقان ها خانم

  كه ما را در تهيه اين نشريه ياري نمودند.

                                                                                             6  
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  :مقدمه

قسمت عمده مناطق كشور ما به دليل باال بودن مقدار تبخير و تعرق و پايين 
شود. بندي ميخشك طبقهمناطق خشك و نيمه ءجزبودن ميزان نزوالت جوي 

باشد. بر طبق آمار موجود سطح ها مييكي از مشكالت اين مناطق شوري خاك
شود كه ميميليون هكتار تخمين زده  44هاي شور در ايران حدود كل خاك

درصد اراضي تحت كشت آبي  50ها و متجاوز از درصد مساحت دشت 30حدود 
هاي گيالن و توان گفت به استثناي اراضي استانبه طور كلي مي كشور است.

هاي دشت و اراضي پست ايران كم و بيش شور بوده و مازندران تقريباً تمام خاك
در اين  .شوندميشود كه آبياري قرار هايي مشاهده ميبيشترين شوري در زمين

شود مين ميكشاورزي عمدتاً از طريق آبياري تأمناطق آب مورد نياز محصوالت 
گردد تا زارعين كيفيت مطلوب، براي كشاورزان باعث مي با و كمبود منابع آب

هاي شور استفاده نمايند. هاي با كيفيت نامطلوب از جمله آببه ناچار از آب
ي توليد ها و منابع آبي، يكي از عوامل محدود كنندهشوري خاكبدين صورت 

ترين خشك كشور است. گندم مهممحصوالت زراعي در مناطق خشك و نيمه
 كرد آن در بسياري از مناطق تحتمحصول زراعي ايران است كه رشد و عمل

   يابد.ثير شوري آب و خاك كاهش ميتأ

 :خاك شور

در نظر گرفتن نوع گياهي كه قرار است در آن تعريف يك خاك شور را بايد با 
شود كه غلظت كشت گردد بيان كرد، ولي بطور كلي به خاكي شور گفته مي

ي ريشه به ميزان باالتر از حد متعارف رشد گياه برسد. به عبارت نمك در ناحيه
 ثير قرارتأنمك است كه رشد گياهان را تحت  اي حاويديگر خاك شور به اندازه

 يبر اساس يك تعريف كلي ديگر اگر مقدار هدايت الكتريكي عصاره دهد.مي
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-دسي زيمنس بر متر باشد آن خاك را خاك شور مي 4اشباع خاك بيشتر از 

نامند. با اين حال تعريف فوق كلي بوده و عوامل ديگري از جمله بافت خاك، 
اثير تواند بر آن تشرايط آب و هوايي، نوع گياه مورد كشت و كيفيت آب مي

گيري و بيان مقدار هاي مختلفي براي اندازهبگذارد. الزم به توضيح است روش
گيري شوري از براي اندازه شوري آب آبياري و خاك وجود دارد اما معموالً

  شود.هدايت الكتريكي استفاده مي

  

 نمايي از تجمع نمك در سطح خاك -1شكل

  

   :اثرات شوري بر گياهان

ي آن و خاص بر گياهان دارد كه در نتيجه ثير عموميتأسه به طور كلي شوري 
مستقيماً بر رشد گياه و عملكرد آن اثر مي گذارند. اين اثرات عبارتند از: اثر 

  اي. ها و اثر عدم تعادل تغذيهاسمزي، اثر اختصاصي يون

 اثر اسمزي:  

 دسترس در كمتر خاك، در موجود آب كه شودمي باعث خاك در نمك وجود
 براي گياه صورت اين در. شود مشكل دچار آب جذب براي گياه و گيرد قرار گياه
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 صرف بيشتري انرژي بايد كند جذب را خود نياز مورد آب حداقل بتواند اينكه
ها باعث باال رفتن فشار اسمزي محلول خاك شده كه افزايش غلظت يون .نمايد

هاي گياه به سختي قادرند آب مورد نياز خود را از محلول خاك در نتيجه، ريشه
يابد بدون اينكه جذب نمايند. در شرايطي كه پتانسيل اسمزي خاك كاهش 

به كاهش جذب آب توسط  پتانسيل اسمزي آب داخل ريشه كم شود، منجر
  شود. گردد كه در نهايت باعث كاهش رشد گياه ميها ميريشه

 هااثر اختصاصي يون:  

معموالً در شرايط شوري، غلضت برخي عناصر مانند كلر، بر و سديم باال است و 
ممكن است باعث ايجاد مسموميت براي برخي از گياهان شوند. مثالً جمع شدن 

  گردد.ها ميشدن روزنهنظمي در باز و بستهكلريد سديم در برگ باعث بي

 اي:اثر عدم تعادل تغذيه  

) فسفر مانند( غذايي عناصر برخي جذب در اختالل باعث است ممكن شوري
اي به نوع گياه و شدت و ضعف اثر شوري بر عدم تعادل تغذيه .شود گياه توسط

محلول  هر عنصر غذايي در يي بهينهدامنههاي گياهي بستگي دارد. حتي گونه
خاك به عوامل مختلفي از جمله غلظت و تركيب شيميايي امالح وابسته است. 

ثير خود اصر غذايي در محلول خاك را تحت تأزيرا شوري خاك فعاليت يوني عن
شود. به طور كلي ها ميقرار داده و در نتيجه باعث عدم توازن نسبت ميان آن

   زند:زير به هم ميهاي اي گياه را از راهشوري خاك تعادل تغذيه

 .اختالل در قابليت دسترسي ريشه به عناصر غذايي موجود در خاك  
  .مختل كردن جذب و يا توزيع عناصر غذايي در درون خاك  
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  افزايش نياز گياه به يك يا چند عنصر غذايي، بر اثر غير فعال شدن
  برخي فرآيندهاي فيزيولوژيك.

  :عكس العمل گياهان به شوري

 استقرار و زنيجوانه كه است محيطي هايتنش ترينمهم از يكي شوري
كند، اولين پاسخ گياهان به مي تهديد زراعي گياهان از بسياري در را هاگياهچه

تنش شوري، كاهش پتانسيل آب در گياه است كه منجر به كاهش كارآمدي 
-هاي شديد به اندامشود، كه آن هم به نوبه خود موجب آسيباستفاده از آب مي

گردد. حد آستانه يا تحمل گياهان هاي فتوسنتزي و كاهش عملكرد گياه مي
 4توان گياهان را به مختلف نسبت به شوري متفاوت است. بر اين اساس مي

بندي نمود. اين گروه متحمل، نيمه متحمل، نيمه حساس و حساس تقسيم
 ت.گياهان زراعي مهم در جدول يك ارايه شده اس برخيبندي براي تقسيم

  طبقه بندي برخي از گياهان زراعي مهم از نظر تحمل به شوري - 1جدول 

  حساس نيمه حساس نيمه متحمل متحمل
  كلزا آفتابگردان گندم جو

  لوبيا ذرت سويا چغندرقند
  برنج يونجه نخود پنبه

  پياز سورگوم  
 شود.بندي ميبا توجه به جدول فوق گندم جزو گياهان نيمه متحمل به شوري تقسيم*

 :حد تحمل شوري در گندم

طوري كه توانند شوري خاك را تا حد معيني تحمل كنند، بهمعموالً گياهان مي
شود. ها كاهش نيابد كه به آن آستانه يا حد تحمل شوري گفته ميعملكرد آن

هر واحد افزايش شوري آب يا خاك  ءبعد از حد آستانه يا تحمل به شوري، به ازا
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عملكرد گياه كاهش خواهد يافت. گندم در مراحل مختلف مقداري از رشد و 
دهد به اين صورت كه در هاي متفاوتي نشان ميرشد نسبت به شوري واكنش

ي رشد نسبت به شوري تر و با افزايش دورهابتداي رشد نسبت به شوري حساس
در نتيجه براي حصول به توليد پايدار بهتر است در اوايل رشد  ،شودتر ميمقاوم

آبياري با ي رشد گندم دورهافزايش از آب غيرشور استفاده گردد و به تدريج با 
  ). 1(شكل  آب تا حدي شور نيز بالمانع است

  
  حساس ترين مرحله رشد گندم در شرايط شور و غير شور (متعارف) - 2شكل 

در كشور ايران، باران (آب غير شور) بخشي از آب مورد نياز مناطقي كه در آنها 
به اين صورت كه  ،كندمين ميشود را تأبه صورت تكميلي آبياري مي گندم

و معموالً است پاييزه و زمستانه  هايبا بارندگي همزمانرشد ي مراحل اوليه
، عمليات آبياري انجام گيرد و از اواخر اسفند ماه تا ارديبهشتآبياري انجام نمي

شود و امكان كاربرد آب شور تر ميگردد. در اين شرايط گياه به شوري مقاوممي
براي حصول به توليد مناسب وجود دارد. حد تحمل به شوري در گندم و نيز 

 2مقدار كاهش عملكرد آن بر اساس افزايش شوري در خاك و آب در جدول 
حمل به شوري خاك براي گندم ارائه شده است. با توجه به جدول مذكور حد ت
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كه هدايت خاك) است و در صورتي  زيمنس بر متر (در عصاره اشباعدسي 6
به كاهش عملكرد گندم  موجبزيمنس بر متر برسد دسي 13الكتريكي خاك به 

گياهان نسبتاً متحمل به شوري  ء. گندم دوروم نيز جزگرددميدرصد  50ميزان
زيمنس بر متر گزارش شده دسي 7/5تحمل شوري آن بندي شده و حد طبقه

شوري به عوامل مختلف ديگري نيز بستگي  است. نكته مهم اينكه حد تحمل
عنوان مثال اقليم منطقه و بافت خاك از آن جمله هستند. تحمل شوري ، بهدارد

گان، نارين عنوان مثال ارقام مهرم مختلف گندم نيز متفاوت است. بهدر بين ارقا
  اند.عنوان ارقام متحمل به شوري معرفي شدهو شوش در حال حاضر به

 25، 10حمل گندم به شوري خاك و آب و مقاديري كه باعث كاهش حد ت - 2جدول 
  .گردددرصدي عملكرد مي 50و

بدون كاهش حد تحمل گندم به شوري
  عملكرد

درصد10
كاهش 
  عملكرد

درصد  25
كاهش 
  عملكرد

درصد  50
كاهش 
  عملكرد

  13  9,5 7,4 6 خاك (عصاره اشباع)
  8,7  6,4 4,9 4 آب

 زيمنس بر متر است.جدول بر اساس دسياعداد *

  :كيفيت آب آبياري

گيرند سه ويژگي عمده كه براي ارزيابي آب آبياري مورد استفاده قرار مي
 عبارتند از:

هاي موجود در شوري: اين خصوصيت در ارتباط با غلظت كل نمك -1
آب آبياري است. اگرچه عموماً ممكن است نمك طعام (كلريد سديم) 

ها رفته شود اما انواع مختلفي از نمكشوري در نظر گ أبه عنوان منش
 ممكن است در آب وجود داشته باشد.
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آور آن بر سديمي بودن: خطر سديمي بودن در ارتباط با اثرات زيان -2
 ثيرات سمي آن بر گياهان حساس به سديم است.ساختمان خاك و تأ

سديم، كلر، بر، نيتروژن،  مانندها سميت: مربوط به اثر بعضي از يون -3
    باشد كه باعث ايجاد مسموميت در گياه كربنات ميو بي نيترات

 شوند.مي

  :زراعي در شرايط شوري هايبرخي عمليات

عمليات مديريتي توليد محصول در شرايط شوري قدري با عمليات زراعي در 
ي توليد در توان بازدهشرايط غير شور متفاوت است و با رعايت برخي نكات مي

  اين شرايط را تا حدي افزايش داد. در اين بخش برخي از اين عمليات زراعي 
  گردد:طور مختصر بررسي ميهب

   :مصرفي ميزان بذر -1
  گردد. شوري بسته به شدت آن زني ميخير در جوانهشوري عموماً موجب تأ

شوند و يا تواند باعث شود كه درصدي از بذرها سبز نشوند يا ديرتر سبز مي
  ي گياهان ضعيفي توليد كنند. برخي گياهان مانند گندم و جو در  مرحله

تحمل كمي نسبت به شوري دارند اما تحمل آنها در مراحل بعدي  ،زني بذرجوانه
هاي مختلف نشان داده است كه مقدار بذر مورد يابد. آزمايشرشد افزايش مي

بايد بيشتر از مقدار بذر مورد  استفاده براي كشت گندم در شرايط تنش شوري
زني بذر در شرايط شوري كاهش استفاده در شرايط غيرشور باشد. زيرا اوالً جوانه

زني گندم در يابد و براي جبران آن بايد بذر بيشتري مصرف كرد. ثانياً پنجهمي
  شوند. تر ميها ضعيفشرايط شور كاهش يافته و بوته
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باشد، بيش از زني بذر ميي جوانهكه منطقه ،معموالً اگر شوري در خاك سطحي
يابد. در خير افتاده و كاهش ميزني به تأزيمنس بر متر باشد جوانهدسي 4

زيمنس بر دسي 14-16عصاره اشباع خاك حدود  صورتي كه هدايت الكتريكي
ها نخواهند توانست از خاك خارج شوند. به عبارت درصد جوانه 50متر باشد 

- دهد و به زبان سادههاي گندم رخ ميكاهش در خروج گياهچهدرصد  50ديگر 

رود. نتايج مطالعات انجام شده بذر از بين مي 50بذر كاشته شده،  100تر از هر 
درصد بر ميزان مصرف بذر  25نشان داده است كه در شرايط شوري بايد حداقل 

شوري، گردد كه ميزان مصرف بذر بر اساس شدت افزود. در نهايت توصيه مي
  رقم مورد استفاده، روش كاشت، خلوص بذر و وزن هزار دانه تعيين گردد.

  آبياري: مديريت  -2
تواند باعث كاهش مشكل شوري و يا افزايش آب آبياري بسته به كيفيت آن مي

ها به خاك باعث تجمع نمك در خاك آن در خاك گردد. آب شور با حمل نمك
تواند باعث شستشوي آب شيرين مي شود. از طرف ديگرو افزايش شوري مي

ها را از محيط ريشه خارج سازد. براي كاهش شوري ها از خاك شده و آننمك
اي از خاك كه بذر در آن قرار گرفته است) توصيه زني بذر (اليهجوانهي منطقه

هاي اول و دوم با آب داراي شوري كمتر صورت گردد در صورت امكان آبياريمي
توان كه شوري خاك باال باشد ميزني بهتر انجام شود. در صورتيگيرد تا جوانه

بين  يهاي معمول منطقهتر نسبت به آبياريبا انجام يك يا دو آبياري اضافه
متر ارتفاع آب باشد به كاهش سانتي 30آب كه ميزان آن حدود آب و پيخاك

  ل هاي مناسب در طوبندي صحيح و آبياريشوري خاك كمك نمود. زمان
  تواند در كنترل شوري و كاهش اثرات آن مفيد باشد.ي رشد ميدوره
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  :گياهي يتغذيه -3

مديريت تغذيه در شرايط شور براي گندم تابع شدت شوري و سطح حاصلخيزي 
خاك است. شوري و سطح حاصلخيزي خاك هر دو بر عملكرد گياه اثر دارند و 

يكديگر است. به دليل اينكه شوري اثر متقابل آنها بر  نتايج مطالعات حاكي از
شود، بنابراين كود باعث كاهش پتانسيل عملكرد و طبيعتاً نياز غذايي گياه مي

-از آنجا كه كودها خود نمك .كمتري نسبت به شرايط غيرشور مورد نياز است
كنند به همين علت را شورتر مي هاي محلول هستند و با ورود به خاك آن

       ر بايد در حد نياز باشد. از طرف ديگر ضرورتمصرف آنها در شرايط شو
شدن كودهاي محلول و شويي در هر نوبت آبياري با آب شور، موجب شستهآب

خيزي و مواد آلي نقش بي بديلي در بهبود حاصل .شودها ميهدر رفتن آن
      كنترل اثرات سوء شوري دارد پس افزايش ميزان مواد آلي خاك توصيه 

  .گرددمي

هاي شور نيز مانند ساير اراضي مناطق خشك اولويت اول نياز گياه ازت در خاك
شود كودهاي است. با توجه به عمليات آبشويي در اراضي شور، توصيه مي

نيتروژني به صورت تقسيط و در چند مرحله مصرف شود. با توجه به نقش رشد 
حد موارد تا  اغلبريشه در جذب فسفر خاك و محدوديت آن در شرايط شور در 

شوري متوسط خاك، مقادير باالتر كود فسفره بر عملكرد، اثرات مثبتي نشان 
داده است. همچنين پتاسيم كافي باعث جذب بهتر آب و كاهش اثرات سميت 

شود. بنابراين مقادير كافي از اين كود در طول رشد ويژه سديم و كلر در گياه مي
  بايد در دسترس گندم قرار گيرد.

  
   ي مختلف در تناوب با يكديگر:مقاومتسطوح گياهان با  كشت-4

در اين روش گياهان بر اساس مقاومت آنها به شوري در تناوب با يكديگر كاشته 
زيمنس دسي 4شور (سويا) با آب لب- شوند. گياهان حساس به شوري (ذرتمي
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اي از آب بر متر) و گندم كه نسبتاً به شوري مقاوم است در مرحله گياهچه
دسي  12تا 10هاي شور (غيرشور و در مراحل بعدي رشد با استفاده از آب

زيمنس بر متر در دسي 14اسفند و اوايل فروردين و  زيمنس بر متر در اواخر
اواخر فروردين و اوايل ارديبهشت) آبياري شوند. در اين روش ضمن استفاده از 

رخ جمعي شوري در نيمهاي شور در برنامه آبياري و افزايش توليد، اثرات تآب
شويي قابل كنترل شود. در جايي كه شوري به وسيله آبخاك نيز تعديل مي

بايد گياهاني انتخاب شوند كه قادر باشند تحت شرايط شوري توليد نيست، مي
بايد به هاي شور ميبخشي داشته باشند. در انتخاب اين گياهان در خاكرضايت

ر ابتداي رشد توجه خاصي شود. زيرا غالباً ميزان تحمل اين گياهان به نمك د
بخش گياه كاهش محصوالت در اثر شوري خاك در نتيجه عدم مقاومت رضايت

  باشد. مي

   آبياري نشتي:- 5

هاي آبياري سطحي است. روشديگر آبياري نشتي بهتر از براي گياهان رديفي، 
و عدم تماس دليل توزيع جريان آب در دو جهت عمودي و افقي هدر اين روش ب

كند و بسته به ها حركت ميس پشتهها نمك به سمت رأمستقيم آب با پشته
كنند. براي تعديل اين ها حركت ميشكل شيار مقادير متفاوت نمك روي پشته

هاي پشته بذر در كناره ،هاي يك رديفه و دو رديفهشرايط الزم است در پشته
). 3مك دورتر گردند (شكل (خطوط داغ آب) كاشته شوند تا از محل تجمع ن

ياري شده نيز در آبياري يك در ميان شيارها و كاشت بذر در مجاورت شيار آب
. افزايش عمق اثر خواهد داشتبار ناشي از شوري خواهد تعديل اثر خسارت

بذر خواهد كرد. تغيير  زنيجوانه بهاي آبياري در داخل شيار كمك قابل توجه
ر چهار سال يك بار خصوصاً در نواري به ازاي ه روش آبياري شياري به كرتي و
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اي در جهت كنترل شوري هاي با نفوذپذيري مناسب كمك قابل توجهخاك
   خاك خواهد بود.

  
  هاي يك رديفه و دو رديفهل مناسب كاشت براي پشتهمح - 3شكل 

  

باشد، زيرا ترين مكان براي آبياري با آب شور ميدار خاك مناسبهاي شيببستر
منطقه  پايين دست ،توان در پايين دست شيب و باالتر از سطح آبگياه را مي

ي گياه از نمك به جاي تمركز در محدودهدر اين حالت تمركز نمك كشت نمود. 
  ). 4مي شود (شكل     آن دور 

  

  
  محل مناسب كاشت و الگوي تجمع نمك در بسترهاي تك رديفه و دو رديفه - 4شكل 
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 :كشت در كف جوي-6

شـود.  هايي در زمين ايجـاد مـي  ، جوي و پشتهدر اين روش همزمان با كشت بذر
. ايـن  گيـرد كشتي صورت نميها در پشتهكاشت بذر در كف جوي انجام  شده و 

بعد  ،باشد. در اين آرايش كاشتتجمع امالح باال مياراضي شور و با  يروش ويژه
در كف جوي را شسته و بـه  هاي حاصل از تبخير آبياري قبلي از هر آبياري نمك

. بنابراين در كف جوي جايي كـه گيـاه قـرار دارد    دهدحركت ميسمت پشته ها 
. با كشت در كف جوي  و حركت يابدافزايش نميغلظت نمك زمين ثابت بوده و 

ـ گياه از ازدياد غلظـت نمـك محفـوظ مـي     ،هاشوري خاك به سمت پشته د و مان
  شود.آسيب كمتري به محصول وارد مي

 مزايا:
  يو حذف نمك در منطقـه توسـعه   خاك سطحيكاهش غلظت نمك 

 كه ناشي از آبياري بوده است. ريشه 
 اقتصادي شدن توليـد در اراضـي   و  امكان كشت در اراضي با آب شور 

 شور.
  ها در اراضي شور.كشت مكانيزه و استفاده از كارندهتوسعه 
 .كاهش ميزان آب مصرفي 
 .كاهش ميزان بذر مصرفي 
  عمليات زراعي و هزينه توليد.كاهش 
 يكنواخت و تراكم مناسب بوته در واحد سطح. شدن سبز 
 هاي مرسوم.بذر در قياس با روش زنيقدرت پنجه 
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  نمايي از كارنده كشت در كف جوي -5شكل

 

 )1397سال -كوه شهرستان فساكاري (بخش شيبكشت گندم به روش كف- 6شكل
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  :اتها و پيشنهادتوصيه

 يكشاورزي بايستي فاصلههاي شور براي آبياري اراضي هنگام استفاده از آب -1
ها را كم كرد تا غلظت امالح موجود در محلول خاك به حد بحراني از بين آبياري

  نظر كاهش محصول نرسد.

هاي شور ضمن استفاده از ارقام مقاوم به شوري از هنگام استفاده از آب -2
  شوي خاك نيز نبايد غافل شد. شست

برد با بهتر است در زمان آيش و يا زماني كه گياه در حالت خواب به سر مي -3
ها دور هاي موجود در خاك سطحي را از دسترس ريشهآبياري سنگين نمك

رغم اينكه حالليت امالح در فصول گرم سال بيشتر است ولي توصيه ساخت. علي
پذيرد (به خاطر محدود بودن آب  ل زمستان انجامشويي در فصشود عمل آبمي

در فصل تابستان و همچنين تبخير كم و نبودن اراضي زير كشت گياهان در 
  فصل زمستان).

   اراضي شور يكي از مشكالت اساسي با توجه به اينكه سبزشدن بذور در  -4
سازي زمين براي كاشت مجدد ه همين خاطر قبل از عمليات آمادهباشد بمي

  بايستي پيش آبياري (آبياري قبل كشت) انجام گيرد. 

زني بذور، انتخاب هنگام آبياري با آب شور، موثرترين شيوه در كمك به جوانه -5
است. بدين معني كه در آبياري كرتي زمين بايستي به  كشت بذرمحل صحيح 

ها جلوگيري حل برآمدگيهاي نمك در مدقت تسطيح گردد تا از تشكيل پشته
اي محل بذركاري نه بخش مركزي پشته بلكه در . در آبياري جوي و پشتهشود

هايي كه دو رديف محلي نزديك خطوط داغ آب بايستي انتخاب گردد. در پشته
شود محل بذركاري حتي االمكان بايستي از مركز پشته گياه روي آنها كاشته مي
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آبياري يك در ميان باشد. در دور باشد زيرا تجمع نمك در مركز پشته بيشتر مي
زدن بذور خواهد مانع از جوانه ،ها تجمع نمك در قسمت خشك پشتهجويچه

  شود.هاي دو رديفه توصيه نميچنين روش آبياري براي كشت بنابراين شد،

اي اين است كه با تغيير شكل جويچه نكته آخر در مورد روش آبياري جويچه
ها به صورت معني كه اگر جويچهتوان شوري را كنترل كرد. بدين بهتر مي

دار ساخته شوند و بذور نيز در محل باالي خطوط داغ آب كاشته شوند شيب
  نتيجه بهتري از نظر كنترل شوري و رشد گياه حاصل خواهد شد. 

اي از نظر كنترل هاي باراني و قطرهروش ،هاي مختلف آبياريدر بين روش -6
تغيير روش آبياري از حالت كرتي و نشتي به  شوري قابليت بااليي دارند، بنابراين

  ثير مهمي در كنترل شوري خواهد داشت. اي يا باراني تأصورت قطره

هاي مختلف در اختيار باشد بهتر است كه در مواردي كه منابع آبي با كيفيت -7
آبياري به صورت متناوب با آنها صورت گيرد يا آنكه آب منابع مختلف ابتدا با 

  شته و سپس مورد استفاده قرار گيرد. هم مخلوط گ

  هاي شور براي آبياري اراضي كشاورزي مخصوصاً هنگام استفاده از آب -8
هايي كه به نحوي با مسائل شوري و سديمي بودن سروكار دارند بايستي زمين

هاي سطحي و زيرزميني مناسب (طبيعي يا مصنوعي) استفاده حتما از زهكشي
مرخ خاك به شويي امالح از نيهاي زهكشي، آبار سيستمگردد. با نصب و استقر

خوبي صورت گرفته و از خيز سطح ايستايي و شورشدن مجدد اراضي جلوگيري 
  خواهد شد.  

خاك وجود داشته باشد  رخنيمهاي سخت و متراكم در در شرايطي كه اليه -9
شوي امالح محلول و گسترش ريشه بهتر است با استفاده از براي سهولت شست



  
 

٢١ 
 

هاي فيزيكي كه شخم عميق، وضعيت فيزيكي خاك را بهبود بخشيد. ساير روش
گردند. عبارتند از: استفاده از مواد باعث بهترشدن وضعيت نفوذ آب در خاك مي

بقاياي  ها، استفاده ازآلي و مخلوط كردن آن با خاك، كوتاه كردن فاصله آبياري
گياهي و مخلوط كردن آن با خاك، تغيير شيب زمين در آبياري سطحي و 

  طوالني كردن مدت زمان هر آبياري.
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