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مقاله علمی

مدیریتواصالحخاکهایشورباعملیاتزراعی
 مرجان حجت پور ،کارشناس انجمن صنفی کشاورزان شهرستان شوش دانیال (ع)

چکیده
امروزه ازدیاد جمعیت جهان سبب افزایش روز افزون تقاضا برای محصوالت کشاورزی شده است .در بسیاری از نقاط جهان تولید
محصوالت کشاورزی به دلیل شوری خاک و منابع آب به شدت کاهش یافته است .شوری خاک به دلیل عدم شست و شوی امالح
محلول از ناحیه ریشه ،یکی از عمده ترین دالیل محدودکننده تولید محصوالت غذائی به شمار می رود .فشار روز افزون تقاضا بر منابع و
اراضی محدود در جهان که از دهه ی  1960آغاز شده است ،این ضرورت را ایجاب می کند تا خاک-های زراعی را از شوری و
تخریب حفاظت کرده و قدرت تولید از دست رفته این خاک ها را نیز بازسازی کنیم .بر این اساس و با توجه به وسعت اراضی مبتال به
شوری در خوزستان ،راه کارهایی در خصوص اعمال روش های مدیریت صحیح زراعی ارائه شده است که از جمله آن ها می توان به
تسطیح اراضی ،روش آبیاری ،کود دهی ،تغییر روش های آبیاری ،انتخاب گیاه مناسب و  ...که می توانند سبب کاهش شوری در منطقه
توسعه ریشه و تسهیل جوانه زدن و سبز شدن گیاه شوند اشاره نمود.
واژه های کلیدی :شوری ،روش های زراعی ،اصالح خاک

مقدمه
همه انواع خاک ها دارای امالح هستند .اما شوری صرفاً هنگامی مشکل
ساز می شود که امالحی مانند ،Na2CO3 ،Na2SO4 ،NaCL
MgSO4 ،MgCl2 ،NaHCO3و CaCL2در منطقه ریشه دهی گیاه
تجمع کند .نمک قادر به تخریب ساختمان خاک بوده و موجب متورم
شدن ذرات رس و پراکندگی ذرات ریز خاک شده و از این طریق باعث
پرشدن حفرات موجود در خاک می شود .وجود نمک در خاک هم چنین
تشکیل کلوخ را تشدید می کند .نکته مهم برای کنترل نمک در خاک
های شور نگهداشتن نمک و یا شست و شوی آن به زیر منطقه ریشه دهی
گیاه است .این امر از طریق جریان رو به پایین آب در خاک امکان پذیر
است.
اگر سطح ایستابی آب باال و آب شور باشد نمک قادر به حرکت به سمت
باال در خاک و رسیدن به سطح خاک با استفاده از خاصیت موئینگی است.
در چنین خاک هایی به هنگام خشک شدن بلورهای سفید نمک در سطح

خاک مشاهده می گردد .هر اندازه میزان شوری خاک بیش تر باشد اثرات
ناشی از شوری سریع تر آشکار شده عملکرد کم تر می شود .هنگامی که
گیاهان در خاک های شور رشد می-کنند ،رشد آنها کاهش یافته و برگ
ها و پنجه ها توسعه نمی یابند .تجمع تدریجی نمک در بافت ها موجب از
بین رفتن برگ ها شده و سرانجام کل گیاه را از بین خواهد برد.
اگر در مزرعه بخش هایی با رشد ضعیف وجود دارد ،مقداری خاک را در
محفظه ای قرار داده و مقداری آب زالل به آن اضافه شود تا حدی که
سطح خاک را پوشش دهد سپس این محفظه را تکان دهید .هنگامی که
آب موجود در باالی خاک خارج می شود آن را بچشید .در صورتی که
طعم آن شور و یا اندکی شور باشد مطمئناً مشکل شوری وجود دارد.
در ادامه این مقاله به معرفی برخی از مهم ترین عملیات زراعی و ارائه روش
های کاربردی و مؤثر در کاهش شوری در منطقه توسعه ریشه و تسهیل
جوانه زدن و سبز شدن گیاه می پردازد.
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عملیات زراعی که به مدیریت و اصالح خاکهای شور کمک میکنند:

جدول مقاومت گیاهان مختلف به شوری خاک ()6

تسطیح و زهکشی زمین
دربارهی اهمیت زهکشی در زمین زراعی میتوان گفت اگر تمام اقدامات
الزم را برای کنترل و جلوگیری از شور و قلیایی شدن خاک انجام دهیم اما
شبکه زهکشی مناسبی در زمین ایجاد نکنیم هیچ نتیجهای از اقدامات و
تکنیکهای به کار برده شده نخواهیم دید .در صورت نبود شبکهی زه-
کشی مناسب در زمین ،سطح آبهای زیرزمینی باال خواهد آمد و در
نتیجهی تبخیر زیاد آب ،تجمع امالح در قسمتهای سطحی زمین زیادتر
خواهد شد .هم چنین وجود آب زیاد در زمین ،مانع از شستشوی امالح
توسط آب آبیاری میشود.
بنابراین احداث شبکه زهکشی صحیح و مناسب به خصوص در مناطق گرم
وخشک ،و یا زمینهایی که با آب شور و قلیایی آبیاری میشوند ،برای
کنترل شوری و حتی کم کردن میزان شوری امری بدیهی میباشد.
تسطیح و از بین بردن پستی و بلندی قبل از ایجاد زهکشها برای خارج
کردن آبهای اضافی سطح مزرعه بسیار مهم میباشد)4( .

انتخاب روش کشت و آبیاری مناسب
آبیاری قطره ای از نظر صرفه جویی در مصرف آب بهترین روش ،به
خصوص برای مناطق خشک و کم آب می باشد .در این روش به دلیل این
که آب به صورت قطره قطره وارد خاک می شود رطوبت تا اعماق خاک
نفوذ می کند .در نتیجه شستشوی امالح توسط آبیاری قطره ای صورت
نمی گیرد .اما از آن جهت که خاک تقریباً همیشه مرطوب می ماند شوری
اثر زیادی بر گیاه نخواهد داشت.
آبیاری قطره ای به دلیل ثابت ماندن غلظت امالح محلول در خاک و هم
چنین تأمین رطوبت دایمی خاک نسبت به روش آبیاری کرتی به دلیل
افزایش دو برابری غلظت امالح در فاصله ی دو آبیاری و خشک شدن
زمین ،برتری دارد.
با مدیریت صحیح ،به خصوص در مناطق حساس و مستعد به شوری از دو
روش کشت و آبیاری کرتی و نشتی به صورت دوره ای استفاده نمود .بهتر
است اول به صورت کرتی زراعت کنند و بعد به صورت شیاری .به این
ترتیب نمک در سطح خاک تجمع پیدا نمی کند و در خاک پخش نمی
شود .الزم به ذکر است که برای جلوگیری از تأثیر امالح بر گیاه به جای
پشته های صاف باید پشته های شیب داراحداث نمود تا گیاه از محل تجمع
نمک دور بماند 4( .و )5

شخم عمیق زدن
به طور کلی شخم زدن عمیق قابلیت نفوذ آب و هوا را در زمین زیاد می-
کند و شستشوی امالح به وسیلهی آب آبیاری بهتر و کاملتر صورت می-
گیرد .معموالً بعد از هموار کردن سطح زمین به خصوص در مناطقی که
خاک الیههای سخت و متراکمی دارد ،زمین را شخم عمیق میزنند تا آب
و ریشهی گیاه در خاک بهتر نفوذ کند .این امر برای شستشوی امالح از
خاک بسیار مؤثر میباشد)4( .
آبیاری قبل از کاشت
برای شستشوی امالح تجمع یافته در خاک ،در صورتی که آب شیرین
کافی در دسترس باشد ،بهتر است زمین قبل از کشت برای مدت طوالنی
آبیاری شود .در مواردی که نمک در طی دورهی آیش در سطح خاک
تجمع یافته است بهتر است قبل از کشت و یا انجام هر گونه عملیات آماده
سازی زمین ،آبیاری صورت گیرد) 4(.
انتخاب گیاه مناسب
برای اصالح خاکهای شور و قلیائی عالوه بر روشهای مذکور ،باید به
کشت گیاهان مقاوم به شوری اقدام نمود .با این عمل پوشش سبزی در
زمین ایجاد می شود که روی زمین سایه میاندازد و از شدت تبخیر آب
جلوگیری می کند در نتیجه مانع از تجمع مجدد امالح در سطح خاک می-
شود .مواد آلی و ازت خاک را نیز افزایش میدهد و موجب بهبود
ساختمان خاک میگردد.
این گیاهان با مقاومت بیشتری که به شرایط نامساعد خاک دارند زمینه را
جهت کشتهای بعدی محصوالت زراعی که مقاومت کمتری نسبت به
شوری خاک دارند آماده میسازند.
به عنوان مثال یونجه ،بهترین گیاه برای خاک و آب شور میباشد .زیرا
عالوه برداشتن خصوصیات مذکور ،به دلیل این که چندین مرتبه برداشت
میشود ،به این طریق مقدار قابل توجهی امالح موجود در خاک و یا وارد
شده توسط آب آبیاری شور ،را از زمین خارج مینماید 6( .و )4
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انتخاب صحیح محل قرار گرفتن بذر در خاک
یکی از مسائل و مشکالت کشاورزی به خصوص در مواردی که آب یا
خاک شور است ،سبز نشدن بذر می باشد .با انتخاب صحیح نوع پشته و
محل قرار گرفتن بذر در روش کشت شیاری می توان با مصرف حداقل
بذر یک زراعت به اصطالح یک دست در هنگام استفاده از آب یا خاک
شور داشت.
به دلیل اینکه در خاک های شور ،حتی در دو طرف پشته های دو ردیفه ی
صاف نیز مقداری نمک تجمع می یابد ،توصیه می شود در صورت امکان
پشته ها را شیب دار احداث کنند تا اثر امالح بر گیاه کمتر شود .به این
ترتیب امالح در نزدیک رأس پشته ها تجمع می یابند و به راحتی می توان
دور از محل تجمع امالح ،بذرها را کاشت.
محل تجمع امالح بر پشته ها ،بسته به این که پشته ها از یک طرف یا دو
طرف آبیاری شوند متفاوت است .اگر پشته ها از دو طرف آبیاری شوند،
نمک ها در مرکز یا وسط پشته تجمع می یابد و می توان در دو طرف پشته
بذر کاشت (شکل . )1
اما اگر پشته از یک طرف آبیاری شود نمک ها در قسمتی از پشته که به
سمت شیار خشک است تمرکز می یابند بنابراین بذرها را می توان در
قسمتی از پشته که به سمت شیار آبدار است کاشت(شکل .)2

افزودن مواد آلی به ویژه کود حیوانی به خاک
تأثیر مثبت افزودن مواد آلی و کود حیوانی برای اصالح و کنترل
خاکهای شور ،امری بدیهی میباشد.
از مهم ترین تأثیرات مواد آلی در زمان استفاده از خاک و آب شور به
شرح زیر میباشد :
مواد آلی پوسیده ،مانند کود حیوانی اگر با خاک مخلوط گردد،موجب باال رفتن ظرفیت نگهداری آب در خاک میگردد.
 پخش مواد آلی در سطح خاک ،مانع از تابش مستقیم آفتاب بهسطح زمین و تبخیر زیاد آب از زمین میگردد.
کود حیوانی
 کود حیوانی ،برای بهبود بخشیدن خواص فیزیکی خاکهای شور که براثر شستشو ،بافت و ساختمان آنها خراب شده است ،مفید میباشد.
 قابلیت نفوذ آب در زمین را نیز زیاد میکند. کود حیوانی با دادن مواد غذایی به زمین در بهبود خواص شیمیاییخاکهای شور نیز سودمند می باشد.
هنگام تهیه و استفاده از کود حیوانی باید توجه داشت که شور نباشد؛
یعنی کود حیواناتی که از گیاهان روئیده درخاکهای شور و قلیایی
مانند خارشتر ،اشلن و انواع گیاهان شورپسند دیگرتغذیه کردهاند،
نباشد .زیرا کود حاصل از این گیاهان ،خیلی شور خواهد بود و در
نتیجه باعث افزایش شوری خاک میگردد.
بنابراین در صورت امکان باید از کودهای غیر شور که از چرای احشام
در مناطق غیر خشک و شور و یا تغذیه دستی با مواد غیر شور حاصل
میشود ،استفاده نمود)4(.

به طور کلی با زراعت در شیب پشته های دو ردیفه (شکل  )3و یا
کاشت بذر در کف جوی (شکل  )4می توان بذر را دور از محل
تجمع امالح کاشت 5، 4(.و ) 6
میزان بذر مصرفی
برای کاشت بذر در خاک شور بسته به درجهی شوری خاک ،تاریخ
کاشت ،نوع اقلیم و خصوصیات گیاه میتوان میزان بذر را حداکثر
 20درصد بیشتر از شرایط متعارف درنظر گرفت )3(.

کودهای شیمیایی مناسب
برای کنترل شوری و جلوگیری از شور شدن خاک باید در انتخاب
صحیح کودهای شیمیایی دقت الزم را نمود .کودهایی که به خاکهای
شور داده میشود باید از ویژگیهای زیر برخوردار باشند:
در صورت امکان تمام آن جذب شود و چیزی از آن در زمین باقی
نماند .زیرا به مرور موجب تجمع نمک در سطح خاک میگردد .مانند:
نیترات آمونیوم که نیترات و آمونیم آن توسط گیاه جذب میشود ولی

تاریخ کاشت
با توجه به این که شوری باعث تأخیر در زمان سبز شدن بذر میگردد،
زمان کاشت مناسب بذر از اهمیت باالیی برخوردار است.
مثالً برای کشت گندم در خاک شور ،تأخیر در کاشت باعث افزایش
مدت زمان خروج جوانه از خاک میشود در نتیجه بذور جوانه زده
شده بیشتر در معرض بیماریهای قارچی قرار میگیرند .بنابراین
تراکم بوته به شدت کاهش مییابد)3( .
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در مورد نیترات سدیم ،سدیم آن غالباً در زمین باقی میماند و بر میزان
شوری و قلیائیت خاک میافزاید.
کود بهتر است از لحاظ فیزیولوژیکی دارای خاصیت اسیدی (ضعیفی)باشد ،زیرا در غیر این صورت عالوه بر شوری ،مشکل قلیایی بودن را نیز به
خاک اضافه میکند و اصالح و کنترل خاک را مشکلتر میسازد .به
عنوان مثال کودهای سولفات آمونیوم و سوپرفسفات از لحاظ فیزیولوژیکی
دارای خاصیت اسیدی و مناسب برای مناطق گرم و خشک میباشند)4( .
بهبود وضعیت نفوذ آب درخاک
باال بردن قابیلت نفوذ آب در خاک ،در کنترل شوری خاک بسیار موثر
میباشد .از جمله اقداماتی که سبب افزایش نفوذ آب در خاک میشود
شامل شخم عمیق زدن ،تغییر شیب زمین ،کوتاه کردن فاصله بین دو
آبیاری ،دادن گچ و مواد آلی به زمین ،کاشتن گیاهانی نظیر یونجه که
ریشههای آن تا اعماق زمین پیش میرود)4( .
کوتاه کردن فاصله دو آبیاری
بالفاصله بعد از آبیاری ،غلظت امالح در خاک به حداقل میرسد ولی
هر چه از آن میگذرد بر اثر تبخیر و تعرق غلظت نمک در محلول
خاک افزایش مییابد به طوری که قبل از آبیاری بعدی به حداکثر می-
رسد و سبب خسارت به گیاه میگردد .در صورت دسترسی به آب
آبیاری به میزان کافی ،میتوان با کوتاه کردن فاصله آبیاری مانع خشک
شدن خاک و افزایش رطوبت آن شد .لذا میزان امالح به حدی که به
گیاه صدمه وارد نماید نمیرسد .بعد از اصالح خاک همواره باید مراقب
بود که نمک مجدداً در خاک متمرکز نشود .بهترین کار این است که
همیشه مجموعه تبخیری که از سطح خاک صورت میگیرد کمتر از
آبی باشدکه از طریق بارندگی یا آبیاری وارد خاک میشود)4( .
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اصالح بافت خاک
در مناطق خشک و کویری گیاهان کاشته شده در خاکهائی با بافت
سبک ،شوری را بهتر تحمل کرده و در صورت رعایت دور آبیاری
عملکرد محصوالت کاشته شده در این خاکها از خاکهای مشابه ولی
با بافت سنگین بیشتر است .لذا در صورت وجود نیروی انسانی و
سرمایهی کافی با اضافه نمودن ماسه به خاک میتوان خاک زمین
زراعی اصالح کرد(1( .
در این جا الزم است توضیح مختصری نیز در مورد خاکهای سدیمی
داده شود .خاکهای سدیمی دارای مقادیر نسبتاً زیادی سدیم هستند.
این امر موجب میشود که این خاکها هنگامی که خشک هسند از نظر
فیزیکی ناپایدار ،پوسته پوسته و ترک خورده به نظر رسیده و در صورت
مرطوب شدن متالشی شوند .چنین خاکهایی سخت و تقریباً غیر قابل
نفوذ در برابر آب هستند.
در صورتی که دارای نفوذ پذیری مناسب باشند نباید از آب حاوی سدیم
برای آبیاری این گونه خاکها استفاده کرد و هم چنین نباید بیش از حد به
این نوع خاکها آب داده شود در غیر این صورت وضعیت خاک به سرعت
بدتر خواهد شد ( .)7یک راه جهت اصالح خاکهای قلیایی افزودن گچ و
استفاده از گیاهان دارای ریشه عمیق نظیر کلزا و لگوم در تناوب جهت انتقال
گچ به پایین پروفیل خاک و بهبود سیستم زهکشی است .گوگرد نیز میتواند
برای اسیدی کردن خاک مورد استفاده قرار گیرد)2( .
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