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  55تا  1ص ، 1399پاییز و زمستان، 14م، شماره ششهاي بومی ایران، سال  دانشعلمی دو فصلنامه 

  doi.org/10.22054/qjik.2020.54619.1225               پژوهشی   : نوع مقاله
  

  جامعه شورورز و مهندسی شورورزي

  گیاهی بر -و خاکی فنی - درآمدي اجتماعی

  »شناسی ایران بوم مطالعات زیست«

  **،  مهناز قبادي  *محمود مهام

  2/10/1399:تاریخ پذیرش     28/5/1399:تاریخ دریافت
  

  چکیده

و » دانشی«از دو منظر » طبیعی و انسانی«هاي  ایدة اصلی این مقاله بر اهمیت روابط حوزه

به عنوان » شورورزي«و » طبیعی«یک ویژگیِ به مثابۀ » شوري«. است» شناسی بوم زیست«

باشد، هر چند شرایط  ، مورد پرسش می)ایران(بوم معین -در یک زیست» فناوري«یک 

هاي محیطی، شرایط متفاوتی را به وجود  جدید حاصل از مداخالت بدون توجه به توان

، داراي چه »نیطبیعی و انسا«آورده، اما همچنان این پرسش قابل طرح است که این ارتباط 

گیاهی در - فنی و خاکی- اي خواهد بود؟ با رجوع به سوابِق اجتماعی پیشینه، حال و آینده

توان  بوم ایران نشان داده شده است که این ارتباط در گذشته به نحوي بوده که می زیست

. از جامعۀ شورورز و لذا تواناییِ کار با شوري در قالب فناوري شورورزي سخن گفت

یدي براي درك، طراحی و اجراِي شورورزي نوین، توجه مجدد به روابط نکتۀ کل

باشد که  می» بومی مشخص زیست«در » دانشی«از منظر » طبیعی و انسانی«هاي  حوزه

به بیان دیگر، روابط دانشی میان کالن . نامیده شده است» شناسی ایران بوم مطالعات زیست«

پزشکی مد نظر است که در  پزشکی و دامهاي علوم اجتماعی و مهندسی و علوم  حوزه

هاي  در نقشه» شورورزي«گردد و بسترساز جایگاه  اي معنادار می هاي فرارشته قالب فعالیت

مهمی چون نقشه غذایی، نقشه ایمنی و امنیت غذایی و لذا نقشه جامع علمی کشور 

  .خواهد بود

دیریت اراضی، مدیریت شناسی، سرزمین، م مردم تمدن، گیاه: اجتماعی کلیدي هاي واژه

  شورورزي

                                               
  maham812002@yahoo.com  .)نویسنده مسئول(، تهران، ایرانهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمیاستادیار پژو *

  mahnazghobadi@gmail.com    .، تهران، ایرانشناسی دانشگاه الزهرا کارشناسی ارشد جامعه **
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شورورزي، فناوري بومی، میراث مهندسی، نقشه  :مهندسی-فنی کلیديهاي  واژه

  مهندسی کشور، سملوك

رژیم غذایی، انرژي غذایی، نقشه : پزشکی علوم پزشکی و دام کلیديهاي  واژه

  پزشکی غذایی، میراث علوم پزشکی و دام

هان شورزي، خاك ال، میراث اقلیمی و گیا: شناسی بوم زیست کلیديهاي  واژه

  شناختی، توان محیطی، دق زمین

اجتماعی و مهندسی و (شناسی ایران  بوم مطالعات زیست کلیديهاي  واژه

جامعه، انرژي، غذا، ایمنی غذایی، امنیت غذایی، حفاظت، ):بوم پزشکی در یک زیست

  بومی ایران هاي شناختی، دانش و فناوري اهلی سازي، مقیاس، سواد زمین

  

  مقدمه

مثابۀ  به» واقعیت«اي بس طوالنی دارد و الزم است این  زیست جمعی در ایران سابقه

ارتباط دوسویه . اي مهم، در تحلیلِ مسائل اجتماعی و مهندسی در نظر گرفته شود نشانه

تواند از  دیگري است که توجه به آن، می» واقعیت«، »مهندسی«و » جامعه«و اندرکنشِ 

هاي ذهنی و عینی براي ساختن یک جامعه در طولِ زمان،  یِ تعامِل حوزهچگونگ

پردازند،  هایی که تنها به یک طرف تعامل می بنابراین، تحلیل. برداري نماید پرده

به دست » پایداري«فنی و مهندسی، موفقیت -اجتماعی» حِل مسئلۀ«توانند از منظر  نمی

» ایمنی غذایی«اکی و طرح مجدد مسئلۀ خطیر خ-با توجه به مشکالت متنوع آبی. آورند

هاي ملّی و جهانی، ضرورت دارد در پیگیريِ راهبرد  در مقیاس» امنیت غذایی«و 

هاي جدید، بعد اجتماعی  گیري از فناوري هاي پیشین و بهره انتخاب و پیشبرد مهندسی

. ه قرار گیردو پیوستگی آن با حوزة مهندسی فراموش نشود و به نحو مناسبی موردتوج

گیرد چگونگِی ارتباط جامعه و  آنچه در این مقاله مورد پرسش و واکاوي قرار می

خاك«مهندسی در ایران با محوریت 
1

شورورزي«و » 
1

  .است» 

                                               
1-  صر مهم در است و یکی از عنا) شامل بقایاي جانوران و گیاهان(خاك، مخلوطی از مواد معدنی و مواد آلی

ها، یک منبع طبیعیِ ضروري و تجدید ناپذیر  خاك). 138: 1394توکلی صبور، (آید  حساب می اکوسیستم زمین به



  

  

  

  

3   |، مهام و قبادي  ... جامعه شورورز و مهندسی شورورزي

  »اسکان«و » 2استقرار«، منبع و پهنۀ زیست جمعی براي »زمین«

ردي دارد اما در براي بقاء و توسعه پایدار جنبۀ حیاتی و راهب» زمین«هرچند محوریت 

که در این مقاله جاي شرح آن -بنا به دالیلی » زمین«دورة مشهور به دورة جدید، 

نیست
3

بازگشت . گرفته استازنظرها دورمانده و خیلی دیر و تدریجاً موردتوجه قرار -

                                                                                                             
ها بستر اصلی تولید محصـوالت،   خاك. بوم و زندگی انسان هستند دهنده کاال و خدمات حیاتی براي زیست ارائه

شوند  ها هزار کیلومتر مکعب آب در هرسال می دهخوراك دام، پوشاك، و سوخت بوده و همچنین موجب تصفیه 

نهـاد  (شـود   درصد از غـذاي جهـانی در آن تولیـد مـی     95ترین منبعِ زمینیِ کربن جهان هستند و تقریباً  و بزرگ

ازآنجاکـه  . شـود  البته اهمیت خاك صرفاً بـه حـوزة کشـاورزي مربـوط نمـی     ). 7: 1397مشارکت جهانی خاك، 

طور دائم از زمین و محیط اطراف  که در سطح یا درون زمین احداث شوند، به از این نظر هاي مهندسی صرف سازه«

گاه، بسـیار مهـم و حیـاتی     بندي خاك و لذا استانداردهاي مربوطه براي شناخت ساخت پذیرند، طبقه آن تأثیر می

یـف خـاك نیـز تـا     تعر«دستیابی به این نیاز حیاتی آسان نیست زیرا ). 1178و  1177: 1390هوشمند، (»شود می

شناسی آمریکا و شوراي اروپا هر یک تعریفی از این عنصر محیط زیستی ارائه  اداره خاك. حدودي دشوار است

طهوري، (همچنین، تنوع زیستی منابع خاکی و تفاوت رویکردهاي اجتماعی، حقوقی و فرهنگی کشورها . اند داده

رو، چگـونگی طراحـی و دسـتیابی بـه      ازایـن . سـت اغمـاض ا  ، یک واقعیت غیرقابل)161و  148و  147: 1395

اقتصـادي  -هاي مهندسی، و متعاقب آن، نتایج اجتماعی ها و اجراي طرح استانداردها در شناخت صحیح موقعیت

دیگـر،   بیـان  بـه . بایستی عوامل غیر فنی را نیز مـدنظر قـرار داد   اي مهم است که صرفاً فنی نیست و می ها، نکته آن

ي سازندگی و توسعه و پیشرفت، میان مهندسی و علوم اجتماعی برقرار است که چگونگی ایـن  تعاملی ناپیدا برا

پزشکی،  پزشکی، گیاه از ارتباط با حوزه علوم پزشکی، دام. رابطه، کیفیت پیشرفت و پایداري آن را رقم خواهد زد

  .شناسی پزشکی نیز نباید غافل شد حشره

1- نمایـد   زیست منابع خـاك و آب شـور را تضـمین مـی     ري محیطشورورزي فناوري جدیدي است که پایدا

بدین معنی که شورورزي . هاي شور است طورکلی، کشاورزي پایدار در محیط شورورزي به). 1: 1396تومانیان، (

. باشد وخاك شور می برداري اقتصادي و پایدار از منابع آب منظور بهره محیطی، و به یک فناوري با رویکرد زیست

هـاي شـور    تولید اقتصادي محصوالت کشـاورزي در محـیط  : توان چنین تعریف کرد و، شورورزي را میر ازاین

  ).37و  36: 1389خورسندي، (

2- مثابه نوعی شیوة زیست جمعی در ایران  به» تحرك«عنوان و هدف اصلی این مقاله، از پرداختن به  با توجه به

کنیم، لیکن نباید این شیوه و تعاملِ هوشمندانه را که یکـی از  که جامعۀ عشایري، نمایندة آن است، خودداري می

بـوده اسـت، در تحلیـل الگـوي زیسـت جمعـی و بررسـی پیشـینۀ سـواد          » زمـین «هاي ارتباطی با  ها و زبان راه

  .برداري از آن در مقیاس ملّی نادیده گرفت شناختی و بهره زمین

٣- شناسی نفتی ایران در قرن  شناسی و زمین هاي زمین رسیقدر گفتنی است که تمامی بر در این فرصت، همین

در نیمۀ نخست سدة بیسـتم نیـز در ایـران بـه     . شده است وسیلۀ بیگانگان انجام و نیمۀ نخست سدة بیستم به 19
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پایدار، » اسکانِ«و » استقرار«ناپذیِر زیست جمعی یعنی  براي اهداف اجتناب» زمین«به 

و ضرورت و کاربرد » شناسی زمین«در دستورِ کار جهانی قرارگرفته است که  در حالی

تأمل در  اي قابل ازآنجاکه ایران کشوري است که پیشینه. اي بسیار قدیمی دارد آن، پیشینه

قوي و متنوعی برخوردار بوده » شناسیِ زمین«دارد، بنابراین از » اسکان«و » استقرار«

زده  گ براي تولید فناوري و مهندسی در کشور را رقمنعمتی که کاربست فرهن. است

» فرهنگ و فناوري«هاي  هاي آن، طراحی و اجراِي سامانه از بارزترین نمونه. بوده است

دانیم که شرایط طبیعی مناسب براي  می. است» وخاك آب«پیوستۀ  هم هاي به در حوزه

، توپوگرافیکی )شناسی آب زمین(اقلیمی، هیدروژئولوژیکی : اند از ایجاد قنات عبارت

  ). 27: 1389گوبلو، ()شکل ظاهري زمین(

هاي بومی ترین فناوري ترین و پیچیده قنات یکی از مهم
1

شود  ایران محسوب می 

بندي  کرجی مهارت و تخصص باالیی را در مواردي مانند طبقه). 124: 1389رحیمی، (

هاي  هاي هیدرولیکی الیهوجو براي آب تازه، انواع مختلف و مشخصه ها، جست خاك

مثابه نشانگر  وي در استفاده از رشد گیاهان به. دهد آب زیرزمینی از خود نشان می

در کنار این سابقۀ ). 20: 1389رحیمی، (وجود آب زیرزمینی پیشتاز است 

شناسی زمین
2

مهندسی، نباید از شرایط انسانی و فرهنگیِ -شناسیِ فنی یابی و خاك ، آب

                                                                                                             
وسـیلۀ   هرچند گسترة جنوبی کشور به. شناسیِ غیرنفتی به سبب اهمیت استراتژیک نفت توجه چندانی نشد زمین

شناسی  هاي زمین وسیله شرکت ملّی نفت ایران مورد بررسی هاي شمالی ایران به ی خارجی و بخشهاي نفت شرکت

گـذاري سـازمان    بـا پایـه  . اي از کشور در پردة ابهام بـاقی مانـد   هاي گسترده شناسی بخش قرار گرفت، ولی زمین

  ).321و  318و 293: 1376بربریان، (روند جدیدي آغاز شد  1341/1962شناسی کشور در سال  زمین

1-»شده در بیانیه گام دوم انقالب است و باوجود پیشینۀ قوي، چنـد هزارسـاله،    از موارد مطرح» فناوري بومی

مثابـۀ   اش، اسـتخراج و بـه   هاي گذشته و حال و آینده بوم ایران، ضروري است نقشه متنوع و البته مبتنی بر زیست

پایدارِ کشور را رقم بزند قدرتی مؤثر در تعامالت علمی و جهانی، پیشرفت.  

2-  هـا دریافـت   گیـري در گذشـته   هـاي انـدازه   هـا و شـیوه   توان با دقت در سنجه را می» زمین«عمق آشنایی با .

گیري زمین، سم گاو اسـت، یعنـی یـک گـاو داراي      ترین واحد اندازه واسطۀ کمی زمین، کوچک به«مثال،  عنوان به

شـود و هـر یـک از ایـن      تر تقسیم مـی  واسطۀ شکافی به دو سم کوچک هچهارپا و هر پا داراي سمی است که ب



  

  

  

  

5   |، مهام و قبادي  ... جامعه شورورز و مهندسی شورورزي

و شناخت و اجرا، غفلت نمود که اثر مستقیمی بر طراحی و کاربرد محیط بر ذهنیت 

شورورزي «این چارچوب مفهومی و کاربردي، در مورد . فناوري و مهندسی داشته است

  .نیز مطرح است) 1: 1396تومانیان، (»مثابۀ فناوري جدید به

قطعه  دانستن اراضی که حضرت اهللا تعالی هر«در کتاب ارزشمند ارشاد الزراعه از 

شده و  ، سخن گفته)193و  54: 1390ابونصر هروي، (زمینی را خاصیتی داده است 

فرهادي، (»گردد بندي زمین بازمی بخش جالبی از کشاورزي سنتی ما به شناسایی و طبقه«

عنوان یکی از انواع زمین در  هاي شور به ها، تعامل با زمین در گذشته). 201: 1382

شیرین کردن زمین و کاستن نمک «به تناسِب نیازِ موجود، ایران، وجود داشته است و 

: 1382فرهادي، . (شده است اجرا می] از سوي دیگر[و افزودن نمک ] سو از یک[خاك 

رسانی در شرایط خاص و نامساعد جغرافیایی همواره وجود  آب). 284و  280و  279

ست و در آن باران اي ا مثالً در طبس که به معناي واقعی یک شهر واحه. داشته است

هاي آرتزین  شود؛ فقط چاه اي یافت نمی گونه نهر و یا رودخانه بارد و هیچ ندرت می به

باغی ... سازند بخشند و آن را قابل زیست می یزرع روح می هستند که به این سرزمین لم

  ).243و  1390:242ویلبر، (جوشد  که در آن، آب از قلب صحراي نمک می

مفهوم تنوع زمینی در تعامل با تنوع زیستی جاي «ه امروزه این در حالی است ک

تنوع زمینی، پراکنش . زیست باز کرده است خود را در مطالعات ژئومرفولوژي و محیط

شناسی هاي زمین طبیعی از پدیده
1

، ژئومرفولوژي
2

شناسی است و اولین بار در  ، و خاك

گویی در آغاز راه ). 11: 1391سپهر،(»کار برده شد میالدي به 1990استرالیا در دهه 

جامعه و «و » فناوري«و » فرهنگ«هستیم و الزم است مجددًا ارتباط گسسته شده میان 

. با محوریت پایداري، مورد بازبینی و ترمیم، و بلکه بازطراحی قرار گیرد» مهندسی

                                                                                                             
بنابراین، هر گاو داراي هشت سملوك و به مفهوم محلی سهمی است . نامند می» سملوك«هاي کوچک را یک  سم

  ).376: 1373صفی نژاد، (»هشتم سهم یک گاو برابر با یک

1- ها ها و فسیل سازندها، کانی.  

2- دهاي فیزیکی، هوازدگیها، فراین لندفرم.  
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تواند یکی از محورهاي مهمی باشد که به این نیاز جدي، پاسخی  می» شورورزي«

البته این ضرورت . اسالمی بدهد-ی و مبتنی بر زمینه و زمینِ ایران و فرهنگ ایرانیواقع

اقتصادي در ایران و جهان، -آسانی محقق نخواهد شد زیرا تغییرات عمیق اجتماعی به

سختِی دستیابی به پیشرفت و پایداري . مسیریابی و پیمودن آن را دشوار ساخته است

  .هم، به همین دلیل است

مثابۀ  به» زمین«همچون میراث اجتماعی، به » زمین«آن است که گذار از  واقعیت

: ابزار و سپس همچون موضوع سوداگري مالی، تأثیري دوجانبه برجاي نهاده است

که پوالنی در مورد  چنان). 66: 1383هرویو، (زیست و نقل مکاِن عمرانی  ویرانی محیط

در » جا«و » کاشانه«عبارت بود از  زمین: در دوره پیشامدرن گفته است» زمین«درك 

یکی از . آید حساب می تقابل با فضایی که تنها جنبۀ فیزیکی دارد و یا جزء منابع به

صورت منبعی اقتصادي، عبارت بود از انحالل و  هاي کلیدي در درآوردن زمین به شیوه

بري، (دند هاي فرهنگی و اجتماعی که زمین را در بستر آن قرار داده بو برچیدن زمینه

  ).178و  177: 1380

و قانون اصالحی  1339در ایران نیز، با دقت در قانون اصالحات ارضی در سال 

: شده است بندي ، چگونه فهمیده و طبقه»زمین«شود که  اصالحات ارضی مشخص می

زمین بایر، اراضی موات، مرتع، زمین آبی، زمین دیم، بیشه یا قلمستان، باغ «

رفت اصالحات ارضی در  که انتظار می درحالی). 3: 1389اراضی،  سازمان امور(»میوه

هاي ایران و البته معادن  سرزمیِن قنات و کشاورزي و دیاِر صنایع متکی بر خاك

، معنادار شود اما اساسًا بدون توجه به »خاك«گوناگون آن، ناظر بر تنوِع زمین و البته 

» زمین«ن روند، نتیجۀ عدم توجه به ای. شناسی، تعریف و اجراشده است و خاك» خاك«

طلبد؛ مشکلِ  جانبه و پایدار، بوده که شرح آن فرصت دیگري می براي زیست همه

که طبیعتاً دانش و ) 10: 1385فرهادي، (»جانبه دربارة جامعه بومی کمبود مطالعات همه«

را در توان گام اول  بنا بر آنچه گفته شد، می. شود هاي بومی را هم شامل می فناوري
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مهندسی -چه ازنظر بینشی و چه از منظر فنی» زمین«توجه به چگونگِی اصالحِ جایگاه 

  .براي شورورزيِ پایدار دانست

  

  وخاك، بسترساز زیست جمعیِ پایدار کار با آب

اعم از شور و (وخاك کشور  برداري از منابعِ آب کارورزي و کاردانیِ دراز مدت در بهره

مثالً از نوِع کشاورزي در ایران، علیرغم  »مسئله«صورت دهد که  نشان می) شیرین

-محدود شدن به یک حوزة فنی و مهندسی براي تدارك زیست جمعی، صرفًا فنی

هاي کشاورزي نظام بوم«. گرا و لذا انحصاردوست، نبوده است مهندسیِ خُردنگر، تقلیل
1
 

ها یا اگرواکوسیستم
2

غذا، پوشاك، منافع، جوامعی از گیاهان هستند که براي تولید  

شوند،  اي از این اهداف مورد استفاده قرارگرفته و مدیریت می ها و یا مجموعه خواست

سال پیش در برخی از مناطق جهان، روش تأمین غذاي انسان از شکار  10000از حدود 

هاي زراعی ظهور  نظام ترتیب، بوم این آوري غذا به کشاورزي تغییر یافت، به و جمع

آوري غذا به تولید آن، نقش انسان از مشارکت به  انتقال از مرحلۀ جمع با. کردند

هاي کشاورزي نوعی همزیستی  نظام شناسی، بوم از دیدگاه بوم. گري تغییر یافت مداخله

  ). 236و  235: 1390حمیدي، (است ) ها دام(بین انسان، گیاه و جانوران 

شت، کشت و تیمار رمه همراه تولید غذا در بعضی موارد و برخی مناطق چون با دا

در این زمینه، ). 78: 1397شهمیرزادي،  ملک(بود، اسکان و استقرار را در پی داشت 

داري ایرانیان در انقالب کشاورزي پیشتازي و سهم
3

وخاك  ، ثمرة توانایِی کار با آب

                                               
1. Agricultural Ecosystem
2. Agro-ecosystem

3- گیري دامداري در  حیوانات و شکل» سازيِ اهلی«گیاهان بلکه با » سازيِ اهلی«فقط در زمینۀ  باید افزود که نه

عنوان کشاورزي  و امروزه به -کنار کشاورزي، عمالً الگوي پایداري در کشاورزي که توأم با دامداري بوده است

شناسایی و تحلیل . در تجربۀ انقالب کشاورزي و تعمیق و تداوم آن، بسیار مؤثر بوده است -شود پایدار مطرح می

مهندسی و ژنتیک جانوري و گیاهیِ باستان و البتـه اجتمـاعی   -، نیازمند مباحث فنی»سازي اهلی«این توانایی در 

  .باشد است که درخور تأمل می
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باشد عنوان بسترساز زیست جمعیِ پایدار می به
1

اوري انقالبی که ناشی از دستیابی به فن. 

تلقی ) 18: 1394ستندیج، (»منزلۀ تکنولوژي خوراك به«دلیل نیست که  است و بی

روندهاي گزینشگري . هاي آسیاي جنوب غربی است گندم، خوراك پایۀ تمدن. شود می

تر و  هاي فراوان هاي مطلوب براي پدید آوردن خوردنی انسان و تکثیر موتاسیون

کاران، فرایند  که نخستین کشت پس از آن حتی امروزه، هزاران سال... ترند مناسب

اي است کشاورز و  سازي گیاهان و جانوران را آغازیدند، بشریت همچنان گونه اهلی

هایی  شده فناوري تمام گیاهان و جانوران اهلی... تولید خوراك پیشۀ اصلی بشریت است

اختراع کاریز  مکمل این فناوري در ایران،). 41و  23: 1394ستندیج، (اند  انسان ساخته

با محاسبات دقیق و روش ریاضی و هندسی، شناختن اختالف «است که ) قنات(

با ). 87: 1376بربریان، (»پذیر است شناسی امکان ها، و مسائل پیچیدة دیگر زمین سطح

» مسئلۀ خاك«و محدودیت حجم، بیشتر به » خاك«توجه به نیاز این مقاله براي توجه به 

.ته خواهد شدبراي زیست جمعی پرداخ

  

)ورزي ورزي و نمک خاك(پیشینه 

  ورزي خاك -الف

خاك، مهد . و شناخت آن اهمیت زیادي در زندگی انسان کهن داشته است» خاك«

آسایش انسان بوده و آنچه براي زندگی الزم است، چون پرورش گله و رمه، آبادانی و 

                                               
1- یابیِ بسیاري از شهرهاي باستانی نظیر مشهد، سبزوار، نیشـابور،   است که از نظر جغرافیایی، مکان توجه قابل

دامغان، سمنان، ري، تهران، قزوین، زنجان، همدان، کرمانشاه، بروجرد، اصفهان، شیراز، و کرمان، در حاشیه بخش 

ایـن  . انـد  وران چهـارم قـرار گرفتـه   کوهیِ متعلق بـه د  هاي پاي مرکزي ایران و بر روي رسوبات فرسایشی دشت

شدت بـه مـازاد    اي که حیات شهر به خوبی رابطۀ میان پیدایش و تکوین شهرنشینی ایران را در دوره یابی به مکان

هاي  حتی توزیع جغرافیایی روستاهاي ایران نیز با این کمربندي. دهد تولیدات زراعی وابسته شده است، نشان می

تـوان پرسـید فنـاوريِ     با عنایت به این پیشینه، می). 186و  99: 1393رهنمایی، (ارد کوهی مطابقت وسیعی د پاي

هاي شورورزي  شورورزي قرار است طبق کدام نقشۀ مکانی و براي تحققِ چه میزان انرژي غذایی و سایر فراورده

  ریزي، مدیریت و اجرا شود؟ گذاري، برنامه در مقیاس ملّی سیاست
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اي کهن  از گل، اندیشهشدن انسان  اندیشه ساخته. آید کشت و زر از خاك به دست می

عنوان ترکیبی از  بررسی خاك به«). 116و  115: 1376بربریان، (در خاورزمین است 

محیطی قرار دارد، مطالعۀ  آمیزش آب، هوا و عناصر زنده که تحت تأثیر عوامل زیست

خاك از دیدگاه زارع «). 166: 1372اهلرز، (»نماید محیط طبیعی و توانِ آن را تکمیل می

شر سطحی زمین با عمق حدود یک متر است که در آن نبات رشد کرده و همان ق

این قشر سطحی و نرم به سهولت تحت تأثیر عوامل چندي، . آید محصول به دست می

در حقیقت مسئله حفاظت و باروري و . برداري قرار دارد هاي بهره جمله روش من

یتی است که از خاك حاصلخیزي خاك بیشتر متوجه احساس مسئولیت و کاردانی مدیر

  ).53: 1390رامشت، (کند  برداري می بهره

وخاك تا حد زیادي تعهد مردم بومی را نسبت به حفاظت  دانش بومیِ حفاظت آب

تعهد مردم بومی و درك صحیح آنان از حفاظت خاك یک اصل . دهد منابع نشان می

بعضی از این  ).70: 1378امیري اردکانی، (مهم در هر نوع برنامه حفاظت خاك است 

گیرند  روز بیشتر مورد تأیید علمی قرار می ها پس از گذشت هزاران سال روزبه تکنیک

نشین زاگرس مرکزي و جنوبی اقدام به پخش بذور  عشایر کوچ). 9: 1396فتحی، (

همچنین در باورهاي مردم زاگرس از شمال غرب تا جنوب، . کنند اي می گیاهان علوفه

وب و مایه خرابی بخت استدرختان، نامطل کندن تک
1

دیگر، توجه به حفظ و  بیان به. 

اي طوالنی دارد که یک نمونه آن، مدیریت چرا و مرتع  مدیریت منابع طبیعی سابقه

باشد توسط عشایر می
2
.  

                                               
1- ر پرنیان، استادیار مرکـز تحقیقـات ملّـی شـوري، سـازمان تحقیقـات، آمـوزش و تـرویج         به نقل از دکتر امی

  .1399مهرماه ). وزارت جهاد کشاورزي(کشاورزي 

2- هاي متنوعی را برحسب سیسـتم   بندي رو ایل کلهر، معیارها و تقسیم مثال، دانش بومی دامداران کوچ عنوان به

بندي برحسب واحد دامی، شیب  قۀ استفاده یا عدم استفاده از مرتع، طبقهبرداري، ساب ، فصل بهره)باز و بسته(چرا 

هاي مخصوص بـه خـود را دارد و ادبیـات     اند که واژه داشته) 86-78: 1388زن،  پاپ... (زمین، قطعات مراتع و 

  .ستبرداري بهینه از خاك و منابع طبیعی ا دهندة پیشرفت و توانایی بهره شود که نشان وسیعی را شامل می
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به خواص فیزیکی خاك» در معرفت بعضی امور فالحت«در کتاب 
1

ساختمان (

شناخت قدرت غذایی آن منظور  و استفاده از سنجش ساختمان خاك به) خاك

هاي مختلف را به علل تأثیر ساختمان خاك  هاي خاك شده است، یعنی ساختمان پرداخته

شناسند  عنوان نمودار وضع غذایی خاك می جذب بودن مواد غذایی، به بر کمیت و قابل

همچنین توجه به . کند و بر اهمیت ساختمان خاك در مرغوبیت زمین زراعی تأکید می

هاي  باشد و آزمایش واص شیمیایی آن مانند مقدار نمک موجود در خاك میبعضی از خ

بسیار ساده و عملی براي دهقانان تجویزشده است که توسط آن دهقانان به چگونگی 

در مناطق خشک و : طور که استفن گفته است همان).49: 1359یاوري، (»خاك پی ببرند

صورت نامحلول  و چه بهصورت محلول  ها چه به خشک جهان، تجمع نمک نیمه

لذا در کشورمان، تجمع نمک در خاك امري ) 72: 1390بیات، (عمومیت دارد 

  ). 80: 1395زاده رضاییان،  بهبهانی(ناپذیر است  اجتناب

هاي زیستی خاك و یا شرایط هیدرولوژیکی  در ایران بیشتر به علت ویژگی

که در یک مجموعۀ گیاهی  موجود، تعداد زیادي از گیاهان فاقد مرزبندي وجود دارد

هاي زیرزمینی نیز در فالت ایران  واحدهاي متکی به آب. گیرند پیرامون خود جاي می

گیاهان هالوفیتی . اند هاي گیاهی سازگار با شوري تشکیل یافته وبیش از مجموعه کم

دوست نمک(
2

دهند، بر روي سطح  که اغلب تنها پوشش گیاهی کویر را تشکیل می) 

و بدین ترتیب، مواد ریِز زیرِپوشش خود را از وزش باد محفوظ نگه زمین خزیده 

با این عمل گیاهان هالوفیتی در سطح کویر موجب پیدایش اشکال . دارند می

                                               
1- خاك ال «نظیر » ها خاك«هاي محلی براي  وجود نام) (به معناي خاك رس«) ،و )74: 1380سریزدي ،

دهندة توجه به خاك و زمین نفوذ آن در شاکلۀ زیسـت   نشان) 794: 1377لمبتون، (به معنی زمین نرم » شوالت«

  .شده است سطح جهانی، مجدداً برانگیخته توجهی حیاتی که امروزه در کشور و در. جمعی در ایران بوده است

2- میزان مقاومت موجـودات  . شود دوست گفته می اي که قادر به رشد در شرایط نمکی باشد، نمک به سازواره

هـاي مختلفـی ماننـد     هاي نمکی در برابر نمک با هم متفاوت هسـتند و بـر همـین اسـاس گـروه      ساکن زیستگاه

  ).106: 1387صنعتی، (اند  شده اطی تعریفهاي مالیم، متوسط و افر دوست نمک
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فارس نوعی  در جنوب ایران و در سواحل خلیج. گردند میکرومورفولوژیکی فراوانی می

شوند که بارزترین  می از گیاهان شورپسند که با حرارت زیاد سازگار هستند، یافت

فرا آنابازیس ستی: اند از ها عبارت نمونۀ آن
1

، سالسوال
2

و  3)سوئیدا(، و سیاه شور 

یک نقشۀ کلی تهیه شده بر اساس تفسیر . ها همچنین بسیاري از انواع مشابه آن

حاصل بیابانی  هاي بی برتري خاك... هاي ایران ترین تیپ خاك هاي هوایی از مهم عکس

دهد  طور چشمگیري نشان می هاي شور را در فالت ایران به ها و یا خاك هماس و تپه

  ).189و  180-178: 1372اهلرز، (

ایران 
4

ها شامل معدن  این محیط. هاي بسیار شور است داراي تنوعی از محیط 

با ... هاي نمک است ویژه دریاچه هاي شور، و به هاي بسیار شور، رودخانه نمکی، بیابان

یت و پراکندگی باالي مناطق شور در ایران، توجه به نقش مطالعات تنوع توجه به اهم

). 51و  50: 1391مهرشاد، (زیستی در توسعه زیربنایی دانش کشور ضروري است 

جامعه گیاهان شورزیست: نویسد می) 2006(آخانی 
5

ترین  کشور ازجمله غنی 

قدري  در خوزستان به مثالً،. باشد هاي گیاهی شوري در سطح منطقه و جهان می جمعیت

توانند براي دامنۀ وسیعی از اهداف مختلف شامل تولید علوفه، سبزي،  اند که می متنوع

). 3و  2: 1396هویزه، (تر حفاظت خاك مدنظر قرار گیرند  فضاي سبز، و از همه مهم

                                               
1. Anabasis setifera
2. Salsola
3. Suaeda

4- توجه است که کشورهاي اسالمی نظیر مصر، مراکش، پاکستان، تونس، سودان، عربستان سعودي، عراق،  قابل

هـاي شـور در    خـاك هاي شور زیادي برخوردارند که بخـش مهمـی از    لیبی، ایران، افغانستان و الجزایر از خاك

هاي آب زیرزمینی شور و  ها غالباً داراي سفره شده است و این خاك الذکر در حاشیۀ کویرها واقع کشورهاي فوق

هایی فراتر از  بنابراین، اگر خوب به مسئله پرداخته شود، موضوع در مقیاس). 16: 1369پناه،  علوي(عمق است  کم

سازي بسیار مؤثر  هاي یکپارچه تواند در طراحی سامانه این واقعیت می توجه به. مقیاس ملّی، کاربرد خواهد داشت

  .واقع شود

5- گیرنـد،   دوست، شورپسند، شورزي، و هالوفیت که در این مقاله مورد استفاده قرار مـی  هایی مانند نمک واژه

  .مترادف هستند و کاربردشان در جامعه کشاورزي و منابع طبیعی ایران مرسوم است
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در ایران، شوري یک مسئله فراگیر و محدودکننده تولید پایدار کشاورزي است 

ویژه فالت مرکزي و  خشک کشور، به ش وسیعی از مناطق خشک و نیمهکه بخ طوري به

هاي جنوبی و غربی دشت خوزستان هاي ساحلی جنوب و بخش دشت
1

با درجات  

رو، برخی در راستاي نیل به  ازاین). 205: 1389مؤمنی، (اند  مختلف مبتال به شوري

ك و تحمل گیاهان باید بر اساس وضعیت شوري خا: اند کشاورزي پایدار توصیه کرده

  ).5: 1396جعفرنژادي، (نوعی آمایش سرزمین صورت گیرد  به شوري به

در » شرایط تخت«نکتۀ دیگر، واقعیت عدمِ وجود موقعیت هموار و به تعبیري، 

هاي  نقشه«. مسئله را بسیار پیچیده کرده است نقشۀ شوري خاك کشور است که صورت

هاي بارور و  دهد که توزیع خاك ائو نشان میجهانی خاك تهیه شده توسط یونسکو و ف

نبوده و داراي نوسانات ) صورت مساوي به(حاصلخیز در کشورهاي جهان سوم بِاالسویه

اي از این کشورها از طیف اراضی مرغوب، شور و  که پاره طوري شدیدي است، به

ب براي وري از خاك نیاز به آب مطلو هرحال براي بهره به. مند هستند دار بهره شیب

آبیاري وجود دارد
2

ها  واسطۀ یکسان نبودن ماهیت خاك به). 52و  51: 1390رامشت، (»

در مناطق مختلف، زارعین محلی جهت کشت به تقویت سنتی قشر نازکی از سطح 

کود دادن، آتش : اند از هاي این تقویت عبارت مشهورترین راه. پردازند روئین خاك می

                                               
1- 1962بـه قیمـت ارز سـال    (میلیون دالر  50در خالل قرن نوزدهم خوزستان که زمانی «تأمل است که  قابل (

بریتانیا که در -بسیاري از مقامات بریتانیا و هند. رفته است مالیات آن بوده، سرزمین بسیار حاصلخیزي بشمار می

، با قابلیت تولید حجم عظیمی از غالت و عنوان سرزمین بسیار حاصلخیز اند خوزستان را به ایران مأموریت داشته

شود که توانِ پیشین  اما تدریجاً به وضعیتی دچار می) 45: 1382طوسی،  رئیس(»اند محصوالت دیگر توصیف کرده

هاي بومی شورورزي که راه موفقیت براي استقرار و اسکان در  دیگر، دانش و فناوري بیان به. دهد را از دست می

هـاي   ، یعنی بیانِ زبان و فرمول»خلق«، و سپس »کشف«کشور بوده است نیازمند بازشناسی و مناطق متعددي در 

  .باشد ها براي زیست جمعی پایدار می اجتماعی آن-فنی

2- مثـال، در مـورد تـأثیر آب     عنوان به. توجه است برداري بهینه، قابل دقت در کیفیت شیمیایی آب هم براي بهره

هایشان قدري شیرین و قدري  آب. چهل رشته قنوات قم، سه فرسخ در سه فرسخ است صفحۀ این: اند شور نوشته

  ).394: 1389کرین،  قریشی(شود  ها بهتر می کاري آن تر، پنبه ها شیرین ها که آب شور دارند، خربزة آن شور؛ آن
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گذاردن، کشت گیاهان مخصوص در تناوب با گیاهان  زدن گیاه، چاق کردن زمین، آیش

  ).339: 1373صفی نژاد، (دیگر و شیرین کردن خاك 

پیامد آگاهی از این تفاوت، تنوعِ مهندسی و عدمِ یکسانی در ابزارسازي براي 

در ایران، یک نوع خیش نداریم، همگام با تنوع «. برداريِ صحیح از خاك بوده است بهره

غرافیایی، تنوع در ابزارهاي کشاورزي و از آن جمله خیش دیده ها و شرایط ج خاك

: 1382فرهادي، (ها براي آیندة کشاورزي ایران از واجبات است  شود که شناخت آن می

متحده آمریکا در  این شرایط غیرخطی و متغیر، توجه بنجامین، اولین سفیر ایاالت). 37

واقعًا جاي تعجب : خراسان، نوشتکه در مورد  نحوي ایران را به خود جلب کرد به

کند و  قدر وضع خاك و اراضی تغییر پیدا می است که چگونه در یک مسافت کوتاه این

  ).146: 1394بنجامین، (رسیم  از بیابان خشک به اراضی آباد و زراعی می

  

  ورزي نمک -ب

که گویند  می Niterیا  Salt peterشوره یکی از امالحی است که در انگلیسی به آن 

از آن باروت سازند و به : در برهان قاطع درباره شوره گوید. به معنی سنگ نمک است

نیرنوري، (اند  عربی ملح الدباغین گویند و معرب آن شورج است و نمک چینی نیز گفته

نشناس، نمک خوردن و  پــرورده، نمک هایی چون نمک المثل وجود ضرب). 211: 1385

دســتی کــه نمــک نــداره، فــراخ نــان و نمک نمکــدان شکســتن، بشــکنه 

. بیانگر عمقِ اهمیت نمک در زیست جمعی در ایران است) 108: 1396گیالنی، ...(و

ویژه در جوامع روستایی و ایلی براي برخی  اصوًال در فرهنگ سنتی ایران و به

ي، فرهاد(اند  تقدسی خاص قائل بوده... هاي سفیدرنگ همچون نمک و  خوراکی

در قرون باستان نیز به تأثیر مثبت و شگرف معادن نمک و غارهاي نمکی ). 24: 1377

احمدي، (هاي روانی پی برده بودند  هاي تنفسی و نیز بهبود بیماري بر روي بیماري

1396 :175.(  



  1399پاییز و زمستان ، 14شماره هاي بومی ایران، سال ششم،  شدو فصلنامه علمی دان  |   14

  

هاي پوستی استفاده  در قدیم، از نمک براي درمان بیماري) ایالم(اهالی پشتکوه 

هاي والیان پشتکوه با حکومت عثمانی بر سر سه معدن  این، کشمکش عالوه بر. کردند می

نورایی، (نشان از اهمیت دستیابی به نمک دارد ) دشتلگ، تاریکه، داودر(نمک مرزي 

عنوان گیاهان دارویی مورد استفاده  در ایران برخی از گیاهان شورزي به). 25و  24: 1391

در نواحی جنوبی کشور  Solanum incanumي مثال، گیاه شورز عنوان به. گیرند قرار می

هاي محلی گل گالنجک و لیمو تورگی در درمان برخی  خصوص بلوچستان با نام به

عنوان  همچنین استفاده از نمک به). 9: 1396فرد،  حسن(شود  ها استفاده می بیماري

د کپک، جلوگیري از رش«. توجه است هاي ایرانی قابل افزودنی براي افزایش کیفیت مرکّب

ثبات بیشتر مرکب و دوام بیشتر رنگ آن، جلوگیري از فرسایش و تخریب کاغذ، 

عنوان یک مادة فعال در سطح  که نمک به بهبوددهندة خاصیت مرطوب شدن به دلیِل این

هاي ساخت  افزودن نمک در دستورالعمل. کند عمل می) کنندة فشار سطحی ماده کمک(

ساز ایرانی از هر  گذارد و مرکب ي بر روي مرکب میا مرکب در رساالت کهن تأثیر ویژه

  ).146: 1394سلطانی، (»کرده است ماده شناخت کافی داشته و آگاهانه از آن استفاده می

از : نویسد می 1885-1882هاي  بنجامین اولین سفیر آمریکا در ایران در سال

نقاط مختلف  کاالهاي مهم بازرگانی ایران نمک است که معادن زیاد و سرشاري در

توان استخراج کرد ولی فقط در  آسانی می معادن آن غالبًا سطحی است و به. کشور دارد

شود و بازار خارجی ندارد داخل مصرف می
1

همچنین نمک ). 393: 1394بنجامین، (

در این روش . شده است هاي شور کوهستانی و غیره استخراج می کانی گاه از چشمه

این . هاي شور است میزان بازدهی از طریق کندن دهانۀ چشمه برداران افزایش کار بهره

شیوه در خلخال و بسیاري از مناطق مختلف ایران ازجمله در اراك براي افزایش میزان 

بنابراین، ). 134: 1377ودیعی، (اي بسیار قدیمی دارد  هاي شیرین سابقه آب چشمه

ه نمک و شوري به دست فرهنگی، منظري متفاوت نسبت ب-توان با نگاهی طبیعی می

                                               
1-  را از ما گرفتند، نمک و آن «از عناصر مهم مورد استفاده در تهیه غذاي سالم که در گذشته وجود داشته است

  ).334: 1396دریایی، (»دریا بوده که بهترین نمک دنیا است و عناصر ید و برم و پتاسیم دارد
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آورد که براي درك پیشینۀ شورورزي و همچنین، پیشبرد مهندسی شورورزي بسیار 

سازي و پرهیز از محصور  سازِ یکپارچه مفید خواهد بود زیرا با طرح سؤاالتی، زمینه

  .گردد می -بوم بدون لحاظ زیست-ماندنِ در فناوري

  

در جایگاه زمین و زیستدگرگونی (مروري بر برخی مستندات تاریخی 

  )شناسی در ایران بوم 

شناسی در ایران  بوم دهد با دگرگونی در جایگاه زمین و زیست پیشینه تاریخی نشان می

داده است که اوج این هاي بومی رخ یک روند نزولی در جایگاه و تأثیر دانش و فناوري

چنین آغازي با  بدیهی است. شناسی است روند مصادف با آغاز مطالعات نوین خاك

هاي پشتیبان این مطالعات جدید رغبتی  دانش و فناوري. هاي جدي مواجه شود چالش

شناسی در  هاي زمین و زیست بوم هاي بومی نداشتند و لذا خصیصه به دانش و فناوري

قرار  ایران و الگوهاي انسانی و فرهنگی آن نیز مورد شناسایی و حمایت بایسته 

  :نماییم هایی براي مشخص ساختن این روند اشاره می ه نمونهدر اینجا ب. نگرفتند

اولین نمونه مربوط به اوایل سلطنت پادشاهان صفوي است و یکی از رسائل 

» ارشاد الزراعه«هجري قمري کتاب  921در سال . باشد فارسی در علم زراعت می

رع توسط قاسم بن یوسف ابونصري هروي نگاشته شد که در اصول و روش کشت و ز

یکی از » ها شناختن خاك«. و شناخت زندگی گیاهان و درختان از متون قدیمه است

در علم دهقانان آبیاري را از لوازم باید دانست خصوصاً : محورهاي این کتاب مهم است

خاك، سرخه خاك و  هاي متفاوتی چون زرد خاك، سیاه وي از خاك. در خاك آب دادن

هاي کاشت نیز  در خصوص شیوه). 86، 57یک، : 1390ابونصري هروي، (برد  نام می... 

خرما، گرم بود، خون را زیاده : نویسد دهد، مثالً در مورد خرما می توضیحات مفصلی می

:] دهد براي نحوة کاشت نیز توضیح می...[کند و شهوت را فزاید، لیکن دندان را تباه کند

د و در زمستان بر باالي آنچه بذر است در حمل بیست روز در آب نموده در حوت کارن
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... شود آن خانه ساخته نمدپوش نمایند که از سرما ضرر نیابد و پر کاوش دهند که بلند می

اما زمین وي شور باشد مقدار دو گز از زمین را حفر کنند و پر از خاك و ارواث
1

دوآب  

کنند،  روز در آب آغشته کنند و قدري نمک در آن حفره ریزند، پس دانه خرما دو شبانه

بعدازآن هر دانه را به طوالنی بدو نصف کنند پس هر دو نصف را در زیرخاك و روث 

هرسال یک نوبت پایان آن را از . درخت خرما را به نمک الفت تمام است... پنهان کنند

زمینی که شور بود در آن هیچ درخت نیاید . خاك خالی کنند و جزوي نمک در آن ریزند

  ).193و  54: 1390ابونصري هروي، (غبیرا مگر درخت خرما و نی و 

جنبشی در اواخر زمان محمدشاه و دوران سلطنت ناصرالدین براي گردآوري 

ها کتاب جغرافیاي اصفهان  مطالب جغرافیایی سرزمین ایران به وجود آمد که یکی از آن

صفات خاك این «وي در بیان . دار اصفهانی است نوشته حسین بن محمدابراهیم تحویل

خاکش در کمال نیکویی است و محسنات ذاتی زیاد در آن : نویسد می] اصفهان[مین ز

خاصه جنس رس و هر چه . که همه قسم خاك این بلد بالذاته معطر است جمع، اول آن

دوم، قاطبۀ . اند روید معطرتر، این معنی را هم در کتب تواریخ متوجه شده از خاکش می

عدیل و  دار و چسبنده براي عمارات بی هرطوبت و شیر خاك اصفهان، خشک و بی

خشت . دهد رشوه و شیار حاصل بسیار نمی بدیل است، اما بی جهت غرس اشجار بی

آجرش مانند فلزات معدنی . کند این والیت چندین برابر آجرهاي والیات دیگر کار می

و  هاي مساجد عمارات خشتی و گلی از عهد کیان تاکنون برپاست، آجرفرش. دوام دارد

ها مانند سنگ خارا  مدارس از زمان خلفا کماکان باقی و برجاست و زیر صدمۀ قدم

سیم از زیادي جمعیت و قوت و صلبی که دارد ریشۀ همۀ اشجار را . صاف و براق شده

خاصه . ها است نماید که مایۀ ترقی و دوام و باعث استحکام آن در بطون خود محکم می

. نماید هاي کثیر عمر می انند کاج و چنار و غیره که سالهیکل را م هاي بلند قوي درخت

چهارم، این خاك . اآلن چنار دویست و سیصدسالۀ سالم قوي در این شهر بسیار است

                                               
1- 314: 1390ابونصر هروي، ((عربی جمع روث به معنی فضله حیوانات : ارواث.(  
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پنجم، . کند کند و قبولِ پرورش می سپارند، حاشا نمی هر ریشه و بذري که به آن می

خیلی داشته باشد و  خور لزوجت نیست که آب هاي بالد دیگر سست و بی مانند زمین

هایش شیرین،  هاي اشجارش صلب و سخت، میوه غالب چوب. زود زود تشنه شود

  ).19و  18و  5: 1388دار،  تحویل(حبوبات و بقوالتش بامزه و معطر و بادوام است 

وزیري است که در  نمونۀ دیگر، کتاب جغرافیاي بلوچستان تألیف احمدعلی خان

. شده است عی و اقتصادي در کنار یکدیگر دیدهآن، مسائل جغرافیایی و اجتما

اگر توجهی شود : نویسد باشد و می هاي بلوچستان موردتوجه وي می استعدادهاي زمین

توان چندین مزرعه را  برداري و با اندك مخارج جزئی می به دلیل مستعد بودن قابل بهره

او این . احیه تأمین کردآباد کرد و به هراندازه که ضروري باشد معاش اهالی را از این ن

ها را مستعد براي کاشت گندم، جو، پنبه، حنا، ماش، لوبیا، کنجد و سایر  سرزمین

وزیري،  خان(که توجه کافی و وافی به این منطقه بشود  داند مشروط به این حبوبات می

  ).نُه: 1386

ربار باشیِ د الملک منجم نمونه آخر، گزارشِ مهندس، حاج میرزا عبدالغفّار نجم

در سفرنامه خوزستان  -شاه هاي پادشاهیِ ناصرالدین میانه -قمري 1299ناصري در سال 

نویسد است که می
1

اراضی حویزه ... مسلماً استعداد خاك حویزه بیش از اهواز است : 

استعداد خاك حویزه را هیچ نسبت، به اهواز نیست، از . مستعد همه نوع زراعتی است

امسال بنشانند سال دیگر ثمر دارد و نخیل امسال بنشانند، دو سال  قرار تجربه تاك را

آیا خاك محمره ... کشد که در بصره پنج الی هفت سال طول می بعد ثمر دارد و حال آن

زار است که حال، دولت  تر از بصرة شوره براي نخلستان مناسب نیست؟ آیا آنجا پست

گیرد از نخیل تنها؟ آیا آب و زمین فَالحیه هزار تومان می عثمانی سالی سیصد و پنجاه

                                               
1- امل محیطی بوده است گفتنی است وي عالوه بر حوزه مهندسی، متوجه ارتباط سالمت و بیماري انسان با عو

دهنـدة   این ویژگی نشان). 41و  34: 1394ثقفی، (صورت شاخه جغرافیاي پزشکی نمود یافت  که درگذر زمان به

تواند در زمینۀ مسائل شورورزي،  باشد که می اهمیت پیوستگی علوم در تحلیل مسائل خاص یک حوزة علمی می

  .بخش باشد الهام
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کاري و از عهدة جزوي مالیات  کمتر از مازندران است که هم نخیل دارند و هم شلتوك

ها داشت انبوه و معتبر با بعضی  آنچه خاك عثمانی بود نخلستان... آیند؟  دست بر نمی

هاي نخل  ما درخت ولی در خاك. زردآلو و انار و توت و مرکبات و غیره: اشجار میوه

عمده نکتۀ خرابی و عدم آبادي محمره باوجود کمال . را همه تنک و پراکنده دیدم

که سابق نیز عرض شده که خاك  استعداد و رجحانش بر خاك بصره این است چنان

محمره خالصه است و فالحت نخل، مخارج تعمیر و رشوه دارد، اطمینان براي رعیت 

که مبادا وقتی دولت تصرف کند و زحمات و  به واهمۀ آننیست در آبادي آنجا 

آبادي محمره منحصر است به فروختن اراضی . خسارات آبادي از کیسۀ او برود

خالصه
1

یقین صرفۀ دولت در همین است  به رعایاي ایرانی از قرار قبالۀ معتبر و به 

  ).59و  58و  43و  27: 1385الملک،  نجم(

هاي نوین آموزشی و پژوهشی، دوره جدیدي  قیقات در شیوهبا آغاز مطالعات و تح

هرچند در گزارشی از .شود شناسی در ایران آغاز می بوم از شناسایی زمین و زیست

از اواخر دهۀ «شده است که این تحقیقات  بررسیِ پیشینۀ تحقیقات خاك در ایران، نوشته

زمان خواروبار جهانی شناسی ایران با همکاري سا خورشیدي توسط موسسه خاك 1330

اما اسناد نشان ) 203: 1389مؤمنی، (»در قالب یک پروژة حاصلخیزي خاك انجام شد

عنوان نمونه، در  به. در دستور کار بوده است 1330ها از ابتداي دهۀ  دهد این فعالیت می

اسپارد اسر که کارشناسان سازمان .آ.دوان، و د.ل.دي، م.ح. توماس 1332اردیبهشت 

نفر از مهندسان ایرانی در زمستان و  11ار کشاورزي ملل متحد بودند با کمک خواروب

کرخه خوزستان را  21بندي خاك منطقه  گزارش مطالعات نیمه تفصیلی طبقه 1953بهار 

براي  1954بندي اراضی که در آگوست  شناسی طبقه ازآن، با راهنماي خاك تنظیم و پس

                                               
1- گونـه   گیري و اجاره دادن ایـن  کلیه امور تصمیم. شد ولت بود خالصه نامیده میمالکیت دهاتی که متعلق به د

قبل از سال . شد گردید و درآمد حاصل از آن جزء بودجه مملکتی محاسبه می دهات زیر نظر اداره خالصه اداره می

کروگـر،  (شدند  روستا در سراسر کشور جزء دهات خالصه محسوب می 1466درصد، برابر با  7/3حدود  1335

1375 :13.(  
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شده بود ایران تعیین
1

در این گزارش، مطالعات صحرایی به دو قسمت . ، تطبیق دادند

  :تقسیم گردیده است

شناسی و تعیین شوري خاك مطالعات خاك)1

االرضی و کیفیت آن تعیین سطح آب تحت)2

اصوًال مطالعات در این منطقه به دو منظور : اند در خصوص اهداف هم نوشته

منظور  کرخه بههایی از اراضی منطقه  هدف اول، براي پیدا کردن قسمت. صورت گرفت

منظور . باشند مناسب می) که فعًال در حال ساختمان است(استفاده از آب سد کرخه 

تر باشد عبارت است از تعلیم دادن یک کادر کوچک  دوم، که شاید از قسمت اول مهم

دي، دوان، اسر، (شناسی  بندي اراضی و مطالعات خاك مهندسین کشاورزي در فن طبقه

  ).2و  1: 1332

دوان، کارشناس خاك .ل.رش دیگري که دو مهندس ایرانی زیر نظر دکتر مدر گزا

در : منتشرشده آمده است 1335سازمان خواروبار کشاورزي ملل متحد در آبان ماه سال 

مشاهده گردیده استSalicorniaنهایت شور نوع گیاه  بعضی از نواحی بی
2

یوسفی، (

                                               
1-  1395طهوري، (»شناسی آمریکا تعریفی از خاك ارائه کرد اداره خاك 1960در سال «این در حالی است که :

بوم در نظر گرفته نشده اسـت،   توان دریافت که تا چه اندازه فرایند تعریف و طراحی مبتنی بر زیست و می) 147

  .باشد سیار دشوار میامري که براي توسعه پایدار ضروري و البته ب

دهنـد کـه تعـداد     درصد فلور گیاهی جهان را گیاهـان شورپسـند تشـکیل مـی     1/11شود حدود  یادآوري می -2

مـیالدي یـک    90و اوایـل دهـه    80اواخر دهـه  «و از ) 1: 1396فرزي،(گونه است  3640هاي این گیاهان  گونه

) S.bigelovii(تالش کرد گونه آمریکایی این جنس  شرکت آمریکایی به رهبري ادوارد گلن از دانشگاه آریزونا

بنا بر . ها است البته سابقۀ توجه به این موضوع، بیش از این). 1: 1395آخانی، (»عنوان گونه زراعی معرفی کند را به

، مطالعات علمی در مورد استفاده از گیاهان شورزیست در رژیم )2013(و همکارانش ) Rozema(گزارش رزما 

فرد،  عالوه بر این، حسن). 3: 1396فتحی، (یافته است  ناطق مختلف دنیا در نیمه دوم قرن بیستم گسترشغذایی م

هاي  گزارش: اند نظامی، کافی و نباتی در مقالۀ خود با بررسی پیشینۀ تحقیقات، تنوعی از کاربردها را گزارش کرده

در مورد کاربرد دارویی ) 2010(ي و همکاران ، پریاشر)2011(هاي توسط قاسیم و همکاران  مختلفی نظیر گزارش

، کاربرد در تولید ترکیبـات  )2015آکومیاناکی و همکاران، (ها  ها و استفادة زینتی از آن هاي مختلف شورزي گونه

پاتیل و (، صنایع رنگرزي )1395پور و اسکوییان،  ملک(پاالیی  ، گیاه)1389کافی و همکاران، (شیمیایی و بهداشتی 

کـافی و  (هـا هسـتند    از جملـۀ ایـن نمونـه   ) 2008روئان و همکـاران،  (، تولید سوخت زیستی )2012همکاران،

  ).9: 1396همکاران، 
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جا خواهد بود که یک اشاره به  امًال بهدر اینجا ک: در این گزارش آمده است). 2: 1335

اراضی قابل آبیاري(تعریف 
1

متحده آمریکا  وسیله ادارة اصالح اراضی ایاالت که به) 

باشد که یک تفسیر وسیعی از این  نظر می این اشاره از این نقطه. تثبیت گردیده، بشود

دي که اغلب شده است، به ح خصوص موردقبول واقع وسیله عده به تعریف در ایران به

وبلندي مطلوبی را  اند که هر نوع زمین با پستی جایی توسعه داده این تعریف را تا آن

بدون در نظر گرفتن نادر بودن آن براي تولید محصوالت کشاورزي دائمی مفید قابل 

آبیاري دانسته تا حدي که با تصور و یا با مشاهده رویش مقداري غالت ضعیف آن را 

بندي اراضی  شناسی و طبقه در مطالعات خاك). 7: 1335یوسفی، (مند نا قابل آبیاري می

شده در  بندي شوري خاك با اصالحات جزئی بر اساس استانداردهاي ارائه ایران، درجه

شده است  انجام) 1954ریچاردز، (هاي شور و قلیا  سازي خاك راهنماي تشخیص و به

  ). 205: 1389مؤمنی، (

با هدف  1346ي دانشگاه صنعتی شریف در سال همچنین، انستیتو آب و انرژ

شروع ) 4: 1397الهدي،  علم(زدایی  تولید، توسعه و بهبود تکنولوژي مستقل ملّی نمک

اي  عنوان نمونه، دو متنِ ترجمه به. تدریج توجه به این مسئله بیشتر شد به. به فعالیت کرد

»آبیاري با آب شور«و ) 130-127: 1350کودا، (»شوري خاك در ایران«با عناوین 

در نشریه کمیته ملّی آبیاري و زهکشی در مردادماه ) 158-152: 1350هوگوبویکو، (

مطالبی مربوط به شیرین «نیز  1351همچنین در مردادماه . منتشر گردید 1350سال 

  ).217: 1351پروینی، (منتشر شد » هاي شور کردن آب

                                               
1- اراضی که در واحدهاي مکفی و در زمین براي : شده است طور تعریف اراضی قابل آبیاري از لحاظ فنی این

ت آبیاري و امثال آن آماده گردیده، داراي زهکشی و ساختمان و تسهیال خصوص با توسعه و تسطیح و موارد به

یک ظرفیت تولیدکننده باشد که بتواند تمام مخارج تولید که شامل برگشت دادن کـافی بهـاي ثـروت و سـرمایه     

هـا و تسـهیالت آبیـاري و سـازنده یـک سـطح زنـدگی         هاي ساختمان کاررفته و نیز برگشت دادن کافی هزینه به

توجـه   قابل). 7: 1335یوسفی، (کند، تأمین نماید  که روي آن زمین زراعت می بخش براي خانوار رعیتی رضایت

دهندة پیوسـتگی   مورد تأکید قرارگرفته است که نشان» بخش سطح زندگی رضایت«است که در این تعریف فنی، 

  .است شده در سطح خانوار، محدود مانده هرچند مقیاس در نظر گرفته. باشد مهندسی می-ابعاد اجتماعی و فنی
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نقّادانه با فهمِ شوري و بیانِ نکتۀ حائز اهمیت براي بحث مقالۀ حاضر، مواجۀ 

و  1349)1971(هاي  نقد فرمول شوري در سال. عنوان فرمولِ شوري است ریاضی آن به

دهد که تعیین میزان شوري  مطالعات مختلف نشان می: بدین صورت مطرح شد 1354

ك هاي آبیاري در ایران با معیار آمریکاییان با استفاده از دیاگرام آزمایشگاه شوري خا آب

بندي آب آبیاري ازنظر  مسائل طبقه. دهد بخش نمی در کالیفرنیا، نتایج چندان رضایت

مطالعات دیوراند. شوري تنها مربوط به ایران نیست
1

دهد  در الجزایر نشان می) 1958(

در . بخش نداده است بندي آمریکایی در این کشور نیز نتایج رضایت که کاربرد طبقه

بنابراین، . ، هندوستان و مجارستان نیز به همین منوال است]رژیم صهیونیستی[اسرائیل 

بندي کرد و باید این کار را  طور مطلق طبقه توان آب آبیاري را از نظر شوري به نمی

نویسنده متذکر [وخاك انجام داد،  برحسب شرایط آبیاري و چگونگی استفاده از آب

وش استداللی است که بیشتر روشی که در اینجا بیان گردید در واقع، یک ر:] شود می

امید است محققان این رشته آن را با تجربه . سازي است متکی به محاسبات و مدل

این ). 169و  166و  165: 1354معصومی، (درآمیزند و نتایج دلخواه از آن کسب کنند 

بندي خاك و دستیابی به  ضرورت طراحیِ سیستمِ طبقه سازد که توجه به نقدها روشن می

تواند از هدر رفت بسیاري از منابع بوم، تا چه اندازه می شوري مبتنی بر زیستفرمول 
2
 

جلوگیري نماید
3
.  

                                               
1. Durand

2- تعاملی با خاك برداري  مثال بررسی بهره عنوان به. هاي شور مطرح بوده است پس از انقالب اسالمی نیز نگاه

هاي حاشیه کویر به دلیل وضعیت خـاص اقلیمـی،    خاك: شود هاي شور حاشیه کویر مطرح می اقتصادي از خاك

توان به اهداف حفاظت خاك،  ت، اما با کاشت آتریپلکس میکشی اقتصادي نیس شناسی قابل زه توپوگرافی و خاك

آتریپلکس از نظر سازگاري با محیط، تولید . سازي آن دست یافت تولید علوفه، تثبیت شن، اصالح خاك و شیرین

عمق بسـیار   هاي شور داراي سفرة آب کم علوفه، ارزش غذایی، مقاومت به شوري و خشکی، سازگاري با خاك

حال نسـبت بـه تحمـل شـرایط مانـدابی از مقاومـت        ولی بااین). 20و  19: 1369پناه،  علوي(ت حائز اهمیت اس

  ).65: 1394قربانعلی و همکاران، (برخوردار نیست 

3- شده در مزرعه،  هاي انجام بسیار مهم است که بتوان تشخیص داد در آزمایش: امروزه نیز این تأکید وجود دارد

لـذا بـه ترکیبـی از    ). 174: 1394رنجبر و پیراسـته،  (هومی از شوري مدنظر است گلدان و یا ظروف پتري چه مف
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، موردتوجه »زمین ایران«، مشابه توجه به »هاي ایران خاك«درمجموع، مطالعۀ 

در کتاب ) Becket, 1958(عنوان نمونه، بکت  به. محققان خارجی بوده است

کنندة خشکی هوا و اثر انسان  ا در کرمان منعکسه خاك«: نوشت» شناسی کرمان خاك«

هوازدگی مکانیکی در اینجا غالب است و هوازدگی شیمیایی و بیولوژیکی به . هستند

هاي اسکلتال  خاك. ها نرم، فقیر و ساختار نیافته هستند بیشتر خاك. روند کُندي پیش می

ها  کافی هستند که قرنهاي زراعی داراي عمق و غناي  فقط خاك... منشأ متفاوتی دارند

هاي زراعی کرمان اغلب شور هستند و در  خاك... دهد برداري انسان را انعکاس می بهره

گیري یا فرایندهاي  وسیلۀ رسوب که این وضعیت به تر نمک دارند، اما این سطوح پایین

اندازة  هاي آبرفتی به شیب در روستاهایی با خاك. شود نامعلوم است خاك ایجاد می

هاي بیشتر  قشر نمکی معموالً در زمین. ی تند هستند که باعث زهکشی طبیعی شوندکاف

هاي کوهستانی تجمع زیاد نمک در  در دره. شوند شسته شده بیرون روستا دیده می

روستاهایی که در قطعات کوچک و پست . شود ها باعث متروك شدن روستا می زمین

شوند و به طرز  اك دچار مشکل میهاي رسوبی قرار دارند، اغلب با شوري خ زمین

ها کلمۀ شور توجهی نام بسیاري از آبادي جالب
1

شورآباد، قلعه شور، : را در خود دارد 

ایرانیان طی قرون تکنولوژیشان را ... ها هستند شوردر و مزرعۀ شور مواردي از این مثال

دیدي براي هاي ج حل اند و در بسیاري موارد راه با محیط فیزیکی کرمان تطبیق داده

  ).244و  42: 1390انگلیش، (»اند مشکالت سکونت دائمی در کرمان یافته

تر، تولید فناورِي بومی و  بوم و به تعبیر دقیق تطبیق تکنولوژي با بوم و زیست

که طی هیجده ماه کار میدانی در  -شورورزي مردمان کرمان از دید پل وارد انگلیش

                                                                                                             
ها و الگوها براي طراحی و کاربرد مهندسی شورورزي در ایران نیاز داریم که عمالً آن را  بندي ها، طبقه سازي مفهوم

يِ شورورزي به لحاظ  نقشه اي از قطعات توان آن را همچون قطعه سازد و لذا می مطرح می» فناوري بومی«عنوان  به

در ادبیات و الگوهاي شورورزي در جهان محسوب کرد که عمالً تعامل علمیِ واقعی را » کاربردي«و » مفهومی«

  .سازد در مواجهه با مسئلۀ شوري در سطح جهان میسر می

1- متولـد روسـتاي    یک نمونه آن مرحوم یعقـوبعلی شـورورزي  . شود گذاري افراد هم دیده می این تأثیر در نام

  .است) 1378-1302(گیر شهیر ایرانی  شورورز نیشابور، کشتی
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تداوم زندگی. دور نمانده است -داشتهمیالدي فعالیت  1962-1961هاي  سال
1

در  

با شوري بلکه » مقابله«فقط  هایی مؤثر براي نه مناطق مشابه نیز بیانگر دستیابی به راه

بایستی  باشد، واقعیتی که در مباحث شورورزي می از آن می» برداري بهره«براي 

ی این مسئله در گیاه-فنی و خاکی -موردتوجه قرار بگیرد که پیوستگی ابعاد اجتماعی

اندیشی در  واسطۀ ژرف سازد، به که یادآوري می ایران را در طولِ زمان، عالوه بر این

هاي جدید اقلیمی و فرهنگی،  تواند متناسب با دگرگونی بینش و رویکرد حل مسئله، می

رغم قدمت در شورورزي اما در سطح  علی«متأسفانه . نماید نگري را ایجاد می توان آینده

). 10: 1396رضایی، (»المللی وجود ندارد ترده و جدید آن، بیش از چند تجربه بینگس

تواند به ایفاي نقش علمی کشور در  بازخوانیِ علمی پیشینۀ کشور در این زمینه می

سطح جهان، کمک مؤثري نماید و زمینۀ تقویت همکاري علمِی دوسویه و مشارکت 

سیر تاریخی دگردیسی .المللی مهیا سازد ینترازانه را در طراحی و اجراي تجارب ب هم

واره زیر  توان در دو طرح صورت خالصه می شناسی ایران را به بوم جایگاه زمین و زیست

  :مشاهده کرد

  

                                               
1-  در این مقاله به معناي عدم تأثیرات مخرب گسـترش شـوري و نفـیِ اضـمحاللِ     »تداوم«البته تأکید بر این ،

از . ید استگیري از مهندسی براي این تعامل، موردتوجه و تأک باشد، بلکه آگاهی، تعامل و بهره زیست جمعی نمی

در مسافرت خود از طریـق  » وون«: توان به این نمونه اشاره کرد زارها، می جمله تجاربِ گسترش شوري و شوره

براي اولین بار چشمش به آن ) چشمه گوگرد(» گوخیر، «پشت سر . انارك به کویر بزرگ نزدیک شد

اي را تشکیل داده بود و  کننده طح عظیم خیرهمعلوم شد نمک است که به هم چسبیده و س... حوضچه بزرگ افتاد

فرما  تبخیر مخصوصی در تمام آن سرزمین حکم.. شد هایی به رنگ آبی روشن دیده می گاه در سطح آن باتالق گاه

مقدار نمک نسبت به آب دائماً رو ... باشد بینم باتالق بزرگ نمک می آنچه را من اکنون در مقابل خود می... است

گویند در چندین سال قبل در اینجا  ها می ایرانی. گیرد که باالخره تمام زمین را نمک فرامی رود تا این به افزایش می

گابریل، (کردند  کشیدند از این دریا عبور می هایی که از سمنان به کاشان بادبان می دریایی به تالطم بوده و کشتی

  ).262و  261: 1393
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  )روند نزولی(شناسی  بوم دگردیسی جایگاه زمین و زیست -1واره  طرح

  

  
  )صعوديروند (شناسی  بوم دگردیسی جایگاه زمین و زیست -2واره  طرح



  

  

  

  

25   |، مهام و قبادي  ... جامعه شورورز و مهندسی شورورزي

تبعات دگردیسی یادشده بسیار بیش از آن چیزي است که ذکر شد اما با تمرکز بر 

قدر توجه نماییم که  همین. نماییم مسئله اصلی در این مقاله به همین اندازه بسنده می

تا برگزاري اولین ) 1369(هاي شور  برداري از خاك ساله میان توجه به بهره فاصله سی

شاید . دهندة دگردیسی یادشده است خوبی نشان به) 1396(ي همایش ملّی شورورز

. هاي بومی توضیح داد هایی را با دشواريِ فهم دانش و فناوري بتوان چنین فاصله

شناسی ایران مانعی جدي براي  بوم دگردیسی صورت گرفته در جایگاه زمین و زیست

هدف تولید، توسعه و  باشد و در مقابل، انتخاب درك ایجابی براي فهم و حل مسائل می

تر و  زدایی که جنبۀ سلبی در فهم و حل مسئله دارد، طبیعتاً راحت بهبود تکنولوژي نمک

الجرم » انسانی«و » طبیعی«هاي  براي ترمیم شکاف حوزه. تر هم باشد بسا جذاب چه

شناسی در ایران هم در سطح زیستی و هم در سطح انسانی  بوم بایستی زمین و زیست می

  .بازیابی و بازشناسی گردد) اسالمی-ایرانی(گی و فرهن

  

  مهندسی شورورزي در گرو جامعۀ شورورز

صورت توأمان، تنها مسیِر تحقق توسعه  ضرورت توجه به نیازهاي طبیعی و انسانی به

و ) طبیعی(شناسی  بدیهی است که این مسئله همانند سایر مسائِل بوم. پایدار است

. است... و» مقیاس«متأثر از متغیرهاي گوناگونی نظیرِ  ،)انسانی(هاي زیستی  مجتمع

و میراث فرهنگی ) معنوي(دار میان میراث فرهنگی ناملموس  تأثیر متقابل ریشه«امروزه 

لذا تفکیک . شده و مورد تأکید است شناخته) 7: 1385یونسکو، (»و طبیعی ملموس

تنها معنایی ندارد بلکه  نه هاي فنی و مهندسی از ساحت روابط و تعامالت انسانی حوزه

هاي جوامع  عدم توجه به نیازها و توانمندي«. مخاطرات بسیاري را در پی خواهد داشت

هاي شورورزي  ها در سطح ملِّی و بومی براي توسعه و ترویج فناوري انسانی و شوربوم

در ها نتوانند در ایجاد امنیت غذایی و توسعه پایدار  موجب شده است تا این فناوري

لذا الزم است در راستاي اهداف فلسفه موسوم به . جهان سوم نقش پررنگی ایفا کنند
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آب، انرژي، غذا«
1

هاي شورورزي فناوري. موردتوجه قرار بگیرند» 
2

تحت عنوان سه  

از اواسط قرن » شورورزي«و » کشاورزي شورزیست«، »کشاورزي آب دریا«سیستم 

هاي شور  برداري پایدار از محیط ورزي، بهرهشور. یافته است بیستم توسعه و گسترش

  . است) بیولوژیک و صنعتی(براي تولید محصوالت اقتصادي ) ها خاك، آب و شوربوم(

بارزترین وجه تمایز شورورزي با دیگر نظریات مشابه، تأکید بر عامل انسانی 

یوند آب، یعنی عالوه بر تأکید بر کشاورزي پایدار، شورورزي با اهداف نظریه پ. است

را در دستیابی به ) آب و انرژي(انرژي، غذا منطبق بوده و نقش کلیدي نیازهاي انسان 

عامل تکمیلی و ضروري در اجراي مؤثر شورورزي، . اهداف شورورزي در نظر دارد

. مهندسی در شورورزي، تحت عنوان مهندسی شورورزي است -استفاده از علوم فنی

هاي مختلف مهندسی براي توسعه  اي هماهنگ رشتهه مهندسی شورورزي، فعالیت

پایدار و بهبود استانداردهاي زندگی جوامع انسانی مناطق شور و خشک، با استفاده از 

خورسندي و (»باشد منابع پایه موجود براي تولید و مدیریت مصرف انرژي و آب، می

ممکن » رزيشورو«براي » مهندسی«هرچند در اطالِق واژة ). 3و  1: 1396سیادتی، 

هایی وجود داشته باشد است مخالفت
3

که محل بحث این مقاله نیست لیکن با فرضِ  

شورورزي«پذیرشِ 
4

  .، ضروري است نکاتی موردتوجه قرار گیرد»مهندسی«مثابۀ  به» 

                                               
1. Water-Energy-Food Nexus
2. Haloculture Technologioes

3-  هایی بـراي تفکیـک    ها و شاخص بندي آن موجب گردیده است، ویژگی هاي طبقه و شیوه» مهندسی«اهمیت

وگـو   جانب به چنین تفکیکی، حاصل گفت توجه این. موردتوجه محافل علمی باشد» غیر مهندسی«از » مهندسی«

باشـد   ، مهندسـی پزشـکی و مهندسـی شـیمی مـی     هـاي مختلـف سـازه    ها و گـرایش  با برخی مهندسان در رشته

دکتر احمدرضا وگوي نویسندگان با  ، گفت1397و  1396کرمی،  وگوي مهام با دکتر سید عبدالعظیم امیرشاه گفت(

اسـت امـا توجـه بـه آن     که خارج از بحث حاضـر  ) 1398وگوي مهام با عبداهللا مصطفایی،  ، گفت1389عرشی، 

بـوم و زیسـت جمعـی     استفاده از این مفهومِ عمیق و پیوسته بـا زیسـت  یی را در ها تواند مالحظات و احتیاط می

  .ها در پی داشته باشد انسان

4- در شورورزي است، مانند استحصال ) غیر کشاورزي(هاي مهندسی و فنی  مهندسی شورورزي، ابعاد و فعالیت

  .1399مهرماه ).خورسندي به نقل از دکتر فرهاد(نمک و مینرال ها، تولید آب شرب، تولید انرژي 



  

  

  

  

27   |، مهام و قبادي  ... جامعه شورورز و مهندسی شورورزي

در فارسی و عربی، کلمه «. گردد شناسی مطرح می ، بر اساس مفهومنکتۀ اول

گیري، مشتق شده است و این کلمه، هم براي علم مهندس از هندسه، به معناي اندازه

، برگردان واژه یونانی گئومتریا، »هندسه«واژه . رود هندسه و هم براي معماري به کار می

بنابراین، ). 15: 1387حجازي، (، است »گیري زمین اندازه«یک واژة مرکب به معناي 

رزي داراي جایگاه و گیري در شورو و شیوة اندازه» شناسی زمین«و » زمین«جایگاه 

  .اهمیت خواهد بود که در صفحات قبل نیز از منظر دیگري بر این مهم تأکید شد

، مستخرج از پیشینۀ مهندسی در کشورنکتۀ دوم
1

هاي واژه  هرچند داللت«. است 

هاي متفاوتی مطرح بوده است اما یکی از مصادیق آن اشارة القاشانی  با دقت» مهندس«

دست بوده  ماهر و مهندسان د و استادان معمار حاذق تیزنظر چابک به رسامان) ق 738(

گیرند و  مهندسان فعلی، تحت تأثیر توسعه تکنیک قرار می). 51: 1390طاهري، (است 

هاي مهندسان قدیمی که همان روش  گروند و به روش ازپیش به تخصص می بیش

ها، محاسبات ریاضی، تهیه کار در آزمایشگاه. مانند توجه می ها باشد، بی ناتورالیست

در نتیجه، ارتباط ... دهد شده و غیره اشتغال اساسی آنان را تشکیل می هاي کوچک نمونه

کنند  هایی که مهندسان، بنا به مقتضیات شغلی کسب می هاي طبیعی و آگاهی بین پدیده

شود  ها ناشی می ها و بالها، در اثر همین قطع رابطه اغلب خسارت. گردد قطع می

نگري و  بدیهی است که برخورداري از تیزبینی و ژرف). 1063: 1371جائی، ر(

ها مبتنی بر کمیت و کیفیت شوري  ها و طراحیِ نقشه خالقیت، مستلزم کشف شاخص

  .بوم ایران و شاکلۀ آن خواهد بود سازي و فرمول نویسی بر پایۀ زیست در ایران و مفهوم

. در شورورزي است» جامعه«توجه به ، لحاظ نمودنِ حوزة اجتماعی و نکتۀ سوم

سو بر ریاضیات محض و علوم پایه متکی است و از دیگر سو،  آموزش مهندسی از یک«

اي در جامعه قرار  هاي اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و حرفه باید در مواجهه با واقعیت

                                               
1- نقشۀ مهندسی کشـور «صورت  بایستی به استخراجِ دانش مهندسی در گذشته نیاز امروز و آینده است که می «

  .، نیازمند فرصت دیگري است»مسئله«تبیین این . هاي گذشته و حال و آینده تعریف و اجرا شود در بازه
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هاي این ماهیت دوگانه که مهندسی را هم متکی بر علم و هم بر مهارت. داشته باشند

هایی که  کند، آموزش مهندسی را همچون آموزش سایر رشته کاربرد علم معرفی می

با ). 3: 1391ندیمی، (کند  هاي جدي مواجه می اي دارند، با چالش نوعی جنبۀ حرفه به

چه  که در ماهیت آن توان مخاطرات را کاهش داد مشروط بر این هاي مهندسی می طرح

کرد شود، تجدیدنظر مهندسی تعریف می
1

و از مهندسیِ مجرد و انتزاعی که صرفاً روابط  

دهد به مهندسیِ ترکیبی که روابط کیف و  کارانه را مدنظر قرار می فیزیکی و محافظه

). 4: 1388مقیمی، (رو کرد ) شناسانه مهندسی معرفت(دهد  ذاتی را اساس قرار می

المللی  انجمن بین) ICG(المللی ژئومرفولوژي  توجه است که نهمین کنفرانس بین قابل

در کشور هند برگزار  1396در » ژئومرفولوژي و جامعه«ژئومرفولوژي با موضوع اصلی 

زمین «در یونسکو نیز بحث از ). ، سایت دانشگاه فردوسی مشهد1396آذرماه  12(شد 

در این راستا، عالوه بر مباحث ملموس . شود مطرح و پیگیري می» براي جامعه

نباید مورد غفلت قرار گیرند، مسئلۀ دیگري مطرح است که  ریخت و خاك که زمین

-ویژه انسان در چرخه موفوژنز درستی موجودات زنده و به اگر به: ملموس نیست

پدوژنز تأثیرگذار هستند، با توجه به ابعاد روحانی و معنوي شخصیت انسان و 

دهندة فضاي توان خرد، حکمت، عرفان و ابعاد شکل تغییرپذیري گسترده آن، آیا می

پاسخ هر چه باشد ). 18: 1388محمدي،  قیومی(جغرافیایی و موفوژنیک لحاظ نمود؟

روشن است که، مهندسیِ شورورزي بدون تدقیقِ اندرکنشِ آن با جامعه، پایدار نخواهد 

  .بود

                                               
1- ا گفتنی است از نمونه یدنظر مطرحهرچند در این مقاله فرصت پرداختن به تجدهاي جدي  شده وجود ندارد ام

بـا  «: باشد که متکی بر این نظر است می» مهندسی«کرمی از  بندي دکتر سید عبدالعظیم امیرشاه در این زمینه، طبقه

-مـاعی مهندسی و نهایتاً تـاریخ اجت -توان تاریخ علمی ها، می شناخت آثار تاریخی و بازخوانی پیوستگی میان آن

مهندسی تجربـی  ) 1: بندي وي سه نوع مهندسی داریم در طبقه). 2: 1386کرمی،  امیرشاه(فرهنگی را تفسیر نمود 

  ).1: 1388کرمی،  امیرشاه(مهندسی تحلیلی یا مهندسی قدري ) 3اي یا قیاسی  نامه مهندسی آیین) 2
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شناسی وضع موجودي است که مهندسی شورورزي در آن  ، آسیبنکتۀ چهارم

توان کارکردهاي مهندسی را در قالب سه  طورکلی می به«. کند گرفته و رشد می شکل

رویکرد عملیاتی به علوم مهندسی: بندي کرد رویکرد زیر دسته
1
(
2
OE( رویکرد طراحی ،

به علوم مهندسی
3

)
4
DE (نظیر، رویکرد پژوهش به علوم مهندسی

5
)

6
IE .( مرزبندي

فعالیتی که در ممکن است . توان میان این سه رویکرد قائل شد چندان مشخصی را نمی

شود در کشور دیگر به دلیل  محور محسوب می عنوان فعالیت طراحی یک کشور به

محور محسوب  صورت فعالیت پژوهش ساختار آموزشی، تکنیکی و تکنولوژیکی به

گیري هویت مهندسی در  خأل رویکرد پژوهشی در علوم مهندسی در شکل... گردد

آیا این ). 39و  38و  36-34: 1386اش، ت حسن(پارادایم موجود مهندسی وجود دارد 

  وضعیت در مورد مطالعات مهندسی ِ شورورزي نیز مصداق دارد؟

وخاك بیش از هر چیز موجب تأمل در چگونگی  مطالعه دانش بومی در زمینه آب

یابی  تشخیص و مهندسی گذشتگان در دقت محاسبه، طراحی، اجرا و باألخص مکان

تأملی که ). 45: 1398پور،  حسین(شود  ورت گرفته میهاي ص ها و فعالیت صحیح سازه

عالوه بر . سازد بوم آشکار می توانایی جامعۀ شورورز را در مهندسیِ مبتنی بر زیست

شناسی گیاه گونه به بکت در مورد دانش قوم این، همان
7

این دانش چند : گفته است 

ربرد دارد، چرا که در توسعه و با مردمی بومی کا اي عمدتًا در کشورهاي درحال رشته

                                               
1- هاي اداري، حسابداري و مونتاژ است شامل کلیه فعالیت.  

2. Operational Engineering
3- باشد شود که بسته به شرایط خاص هر کشور می ها و ساختارها می هاي طراحی سیستم مربوط به فعالیت.  

4. Design Engineering
5- گیرد هاي جدید و اقتصادي شکل می ها و طراحی به دنبال ارائۀ روش.  

6. Investigative Engineering
7- پیوندي است . پردازد اي است که به مطالعه روابط میان گیاه و انسان می رشته دانشی میانشناسی،  گیاه دانش قوم

دامنـه ایـن علـم    . شناسـی و داروشناسـی   شناسی، زبـان  شناسی، شیمی، بوم گیاه شناسی، انسان-میان چندین رشته

ی و فرهنگی ناشـی از  محیط گیرد که از گیاهان مورد مصرف محلی گرفته تا اثرات زیست اي را در برمی محدوده

  ).42: 1376بکت، (شود  انقراض یک گیاه بر محیط اطراف آن را شامل می
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تر است تا در کشورهاي صنعتی  این کشورها رابطه میان تولید و مصرف بسیار مستقیم

  ). 42: 1376بکت، (جهان 

هایی اهمیت اجتماعیِ مسئله را براي موفقیت در  بنابراین، توجه به چنین مزیت

یکی از  مدیریت بر اراضی کشاورزي«که  ویژه آن به. سازد شورورزي، دوچندان می

اضالع اصلی امنیت غذایی و پایه و قاعده مهم توسعه کشاورزي در کشور 

مهندسی با -در واقع، پیوند امري طبیعی و فنی). 34: 1393سازمان امور اراضی، (»است

رو،  ازاین. باشد تشخیص می قابل» مدیریت مهندسی«صورت  واقعیتی انسانی است که به

توجه و تأمل در طراحی  انسانی با حوزة مهندسی، قابلچگونگیِ پیوند علوم اجتماعی و 

شناسی ایران را  بوم اندرکنشی که بخشی از مطالعات زیست. هاي شورورزي است برنامه

  .دهد شکل می

  

تدارك اجتماعیِ (در توسعه پایدار » انرژي«و » خاك«بازخوانی و بازدیدارِ 

  )»انرژي«و » خاك«

روابط میاِن انسان، سرزمین و تولیدي است که کشاورزي، کانون پروژة پیونددهیِ 

از وظائف اصلی بخش ). 74و  73: 1383هرویو، (کند  سیاست عمرانی را تعیین می

استقالل غذایی هر . کشاورزي در هر کشوري تأمین نیازهاي غذایی آن جامعه است

 کشوري از چنان اهمیتی برخوردار است که استقالل اقتصادي و سیاسی و فرهنگی آن

کشورهاي صادرکننده مواد غذایی که غالباً . گیرد الشعاع آن قرار می تواند تحت می

توسعۀ  اند کشورهاي درحال کشورهاي صنعتی هستند با قدرت انحصاري خود توانسته

نیازمند را در کنترل خود درآورد
1

گونه که تنسی  عالوه بر این، همان). 10: 1387اکبري، (

                                               
1- المللی یوپو  مصداق پایه و مهم در این زمینه، تشکیل اتحادیه بین) ( شمسـی،   1339/م 1961در سال

، کشور دیگري به عضویت انگلستان تشکیل شد و تا هفت سال بعد در ابتدا با سه کشور آلمان، هلند و«است که 

المللی در طول تاریخ  این کنوانسیون تا امروز کُندترین روند عضویت را در بین معاهدات بین. کنوانسیون درنیامد

بیشتر اعضاي یوپـو،  . اند کشور به عضویت اتحادیه یوپو درآمده 75سال تنها  58که بعد از  طوري داشته است، به
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تنسی و ورسلی
1

نظام غذایی جهانی بر پایۀ استفاده شدید از «اند  نشان داده) 1995(

. رود انرژي مبتنی است، اما تنها در حدود ده درصد از این انرژي در تولید به کار می

طرز تفکر امروزه ). 125: 1392کهیل، (»شود مابقی براي توزیع و بازاریابی صرف می

خلیلی، (در همین است جانبه است و مشکل هم  غرب درباره انرژي و سوخت غالباً یک

شده است و  نیز بسیار مضیق در نظر گرفته» انرژي«باید افزود که تعریف ). 46: 1397

در » انرژي غذایی«مثال،  عنوان به. تواند مسائل اساسی جامعۀ انسانی را پوشش دهد نمی

هاي جدید،  گذاري انرژي مطرح نیست و لذا در ارزیابی و سیاست» انرژي«مباحث رایج 

شوند که از قوت کافی برخوردار  ارائه می» آب مجازي یا آب پنهان«حثی نظیر مبا

براي محاسبۀ دقیق حتی اگر صرفًا اقتصادي باشد، الزم است مجموعۀ . نیستند

نقشۀ «. هم در نظر گرفته شوند» انرژي غذایی«هاي مقوم حیات بشر از جمله  انرژي

شناسیِ  زمین«استوار باشد و باید » نفتی شناسیِ زمین«تواند صرفًا بر پایۀ  نمی» انرژي

ها  و قابلیت» خاك«بایستی توجه به  هم محوریت الزم را داشته باشد و لذا می» غیرنفتی

با توجه به مجموعۀ . بوم، جایگاه مناسب خود را بیابد هاي آن در هر زیست و ویژگی

طرات جهانی است ترین خ از مهم] و انرژي[امنیت آب و غذا : توان گفت ها می کاستی

هاي  حل بر همین اساس، تقویت کشاورزي از راه. که آینده کره زمین با آن مواجه است

                                                                                                             
سال پیش از تشکیل  توجه است که یک قابل). 1: 1397یاضی،  قره(»اند بذر بوده کشورهاي پیشرفته در حوزه تولید

). 147: 1395طهـوري،  (»شناسی آمریکا تعریفی از خاك ارائه کـرد  ، اداره خاك1960در سال «این اتحادیه یعنی 

و دیگر موارد کـه   هاي مرتبطی چون خاك و بذر ها در حوزه بندي بنابراین، با توجه به روند ارائۀ تعاریف و طبقه

گیري کرد که ایجاد قواعد و منابع براي تأثیرگذاري  توان چنین نتیجه ها نیست، می در اینجا فرصت پرداختن به آن

ها و مسائلی کلیدي دارد کـه در نگـاه اول، غیـر مـرتبط و      الملل، ریشه در زمینه بر معادالت قدرت در سطح بین

مواجهۀ دانشی بـا ایـن مسـائل در    . شناسی بوم تند؛ یعنی مسائلِ زیستربط با تولید، حفظ و تثبیت قدرت هس بی

مطالعات «: بومِ ایران خواهد شد گیريِ سلسله مطالعات و تحقیقات مبتنی بر زیست مقیاسِ ملّی، عمالً موجب شکل

مسـائل آبـی،   مثـال، در زمینـۀ    عنـوان  به. ازاین به وجود آمده است نیاز به این مهم، پیش. »شناسی ایران بوم زیست

اي هستند و به مشارکت متخصصان  هاي آب، ماهیتاً فرا رشته هاي سامانه هاي پژوهش چالش«شده است که  پذیرفته

  ).69: 1396باندیوپادهیاي، (هاي مختلفی از قبیل علوم مهندسی، اجتماعی، سیاسی و پزشکی نیازمندند  رشته

1. Tansey and Worsley
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شده و با هدف افزایش تولید مواد غذایی و موفقیت در  بینی پیشنهادي مقابله با نیاز پیش

باشد  می 2050درصد، تا سال  100تا  60زمینه بحران آب و مواد غذایی به میزان 

  ).4: 1397دم، مق شریفی(

گیاهان که منبع غذا و انرژي دیگر موجودات زنده «، اولبایستی  با این اوصاف می

صورت مناسبی مورد مطالعه قرار گیرند  به) 2: 1381قربانلی، (»ها هستند از جمله انسان

خصوص در  علم جغرافیاي گیاهی باوجود سابقه تاریخی، در دنیا و به«اما متأسفانه، 

تنها پیشرفت زیادي نداشته است، بلکه در بسیاري  ل پیشرفت مثل ایران، نهجوامع در حا

که جغرافیاي گیاهی اساس شناخت  از محافل علمی هنوز کامًال شناخته نیست و با آن

شناختی  هاي اکولوژي است، بسیاري از متخصصان مسائل بوم منابع طبیعی در مجموعه

هاي توسعۀ اقتصادي و در  ریزي را در برنامهنیز نقش انکارناپذیر علم جغرافیاي گیاهی 

). 3و  2: 1381قربانلی، (»اند هاي زیستی از نظر دور داشته ها و محیط شناخت اکوسیستم

بوم  ازپیش این حوزة علمی معطوف به زیست لذا مسئلۀ شورورزي نیازمند تقویت بیش

  .ایران است

، »اي ملّی و منطقههاي زراعی  حق اتخاذ سیاست«با تأمل در اهمیت ، دوم 

در صورت «. هاي محلی و ملّی با جدیت در نظر گرفته شود پذیري در مقیاس مسئولیت

ها به موضوع دستیابی به تغذیه، چارچوبی فراخورِ  آمیختن موضوع اداره سرزمین

هرویو، (»هاي بومی در بسیاري از مناطق به وجود خواهد آورد پرداختن به حقوقِ اقلیت

هاي داوطلبانه مدیریت مسئوالنه  این نکتۀ مهم در دستورالعمل). 127و  126: 1383

ها در قلمرو امنیت غذایی که توسط فائو منتشرشده،  مالکیت اراضی، شیالت و جنگل

در واقع، جایگاه تولید غذا توسط مردم بومی و اهمیت . مورد تأکید قرارگرفته است

زد که به معنايِ عدم پذیرش سا هاي خُرد محلی را در تولید غذا مشخص می مقیاس

. بومِ ایران است يِ تولید غذا و تأمین امنیت غذایی در خارج از زیست گزاره

هرچند . ترتیب، دانش بومیِ خاك و غذا و انرژي جایگاه خود را خواهد یافت این به

روزه به وجود نیامده است و مدیریت آن زمان  چالش امنیت غذایی یک«
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ها  و در این فضاي طرح و حل مسئله است که ظرفیت). 20: 1396کامبوزیا، (»طلبد می

  .شود وتفریط پیشگیري می و حدود شورورزي مشخص خواهد شد و از افراط

هاي محیطی و تدقیقِ  بوم و توان ، با عنایت به کشاورزي مبتنی بر زیستسوم

یق هایی گیاهی در مقیاس ملّی، ضروري است تأخیر طوالنی نسبت به توجه عم ظرفیت

، مجدداً احیاء شود و نقشِ جهانی ایران»خاك«به 
1

. در حفاظت از خاك بازسازي گردد 

این مشکل بزرگ صنعت امروزه است که ما نسبت به هر جسمی فقط از طریق «

اي باروح تصور  توانیم خاك را پدیده ما نمی. شود هاي آزمایشگاهی جهت داده می لوله

بینی  پیش زانیم، درباره کم مقاومت بودن و غیرقابلمثالً، اگر آن را در آتش بسو. کنیم

ها از آن چیزي  ها و کوه کنیم ولی درباره چگونگی ایجاد صخره بودن آن صحبت می

آب، خاك، باد و «اگر بتوانیم معجزة یگانگی چهار عنصر ساده طبیعت یعنی . گوییم نمی

و روح را درك را بفهمیم، آنگاه خواهیم توانست رابطۀ ابدي میان ماده » آتش

» بحران جهانی کشاورزي«چارلز دیل و اوژن والتر در کتاب ). 19: 1397خلیلی، (»کنیم

خاصیت نیست که صرفاً  اي، خاك یک مادة مرده بی برخالف تصور عده: نویسند می

فرهادي، (کنندة عناصر معدنی الزم جهت آنان باشد  لنگرگاه ریشۀ نباتات و تأمین

گیري است جه فراگیر به خاك در حال شکلامروزه تو). 131: 1382
2

هاي  و از نشانه 

ویکمین کنگره جهانی علوم خاك در ریودوژانیروي برزیل در سال  شعار بیست«آن، 

هاي مرتبط با  کننده و پژوهشگر رشته شرکت 7500میالدي است که با شرکت  2018

برگزار شد » وختعلم خاك، فراتر از غذا و س«کشور جهان با شعار  140علوم خاك از 

                                               
1- هـاي دکتـر سـید کـاظم علـوي پنـاه بـراي تـدوین          ایرانی در این زمینه، نظیر تالش هاي اساتید نظیر فعالیت

  .»الگوهاي فرهنگی براي درك جهانی خاك«

2- هاي جدید در  حل راه. شود دیده می» خاك«ها بر  این فراگیري در توجیه راهکارهاي جدید و اثرات مثبت آن

ثـروت  «شـود   توده جلبکی است که چنین معرفی می تمحیطی براي بهبود کشاورزي نظیر زیس هاي زیست زمینه

  ).6: 1395و دیگران،  تبانی(»کننده خاك عنوان کود طبیعی، کود معدنی و تثبیت باارزشی در کشاورزي به
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علوي پناه، (»سخن گفته شد» الگوهاي فرهنگی براي درك جهانی خاك«که در آن از 

  ).16و  10: 1397

هاي فراوانی را در تدارك زیست جمعی بشر  اي که بیماري ، مسئلۀ اساسیچهارم

مورد غفلت » خاك و انرژي«امروز موجب گردیده است، نباید در بازاندیشی نسبت به 

کشی و تخریب  زدگی که به اندازة رشد جمعیت، عامل بهره مصرف«د یعنی قرار گیر

، شرایطی »شورورزي«عدم توجه به این مسئله براي ). 29: تا یاراحمدي، بی(»خاك است

هاي زیست  ها و افق کند که بجاي بازبینی نسبت به برنامه سازي می آلود را زمینه وهم

فرصت و پیشینۀ زندگی مطابق با  مثابۀ یک روش، جمعی و درك شورورزي به

توجهی به تخریب خاك و منابع  عنوان راه فرار و تداوِم بی هاي طبیعی، آن را به ویژگی

. هاي غلط کنونی، منجر خواهد شد طبیعی و لذا استمرار غفلت و پرهیز از اصالح راه

اوهاي برداري از گ در بهره: اندیشید هايِ غلبۀ دیدگاهی که چنین می دور نیست سال

توان با استفاده از علوفه حجیم به  شیرده به علت محدود بودن ظرفیت معده گاوها نمی

هاوسر استین(ماکزیمم شیردهی دست یافت 
1

مشابه این نگاه به گاو، ). 5: 1359، 

» شورورزي«تواند نسبت به خاك و گیاه هم وجود داشته باشد و کارکرد خاصی از  می

  .ارائه دهد

: نویسد می) 2011(معظمی . جه به روندهاي جدید است، ضرورت توپنجم

هاي وابسته  المللی تولید انرژي در قرن بیست و یکم، توسعه فناوري ترین برنامه بین مهم

شدنی است هاي بازیافت هاي محلی و انرژي به توانمندي
2

براي کشت میکروالگ به . 

هاي شور و عاري  ا زمینتوان آن ر هاي کشاورزي با خاك مطلوب نیاز نیست و می زمین

                                               
1. Steinhauser and Rades

2- ودیزل، شدنی را تولید کننـد کـه عبـارت اسـت از بیـ      توانند انواع متعددي از انرژي بازیافت ها می میکروالگ

گذاري زیادي را در زمینۀ میکروالگ  هاي هواپیمایی سرمایه شرکت اکنون هم. بیواتانول، گاز متان، و بیو هیدروژن

 132: 1391مقیمی، (گراد دیزل میکروالگ است  درجه سانتی -40اند که دلیل اصلی آن، دماي انجماد  صورت داده

  ).133و 



  

  

  

  

35   |، مهام و قبادي  ... جامعه شورورز و مهندسی شورورزي

ها به دلیل  کشت میکروالگ. از سکنه و در مجاورت ساحل دریا کشت و پرورش داد

گسترة کشت به زمین نیاز دارد، به دلیل فتوسنتتیک بودن، نیازمند تابش خورشید است 

جنوب کشور و . اکسید کربن نیاز دارد و به دلیل آبزي بودن، به آب و منابع کافی دي

فارس و دریاي عمان تقریبًا در طول سال از تابش خورشید برخوردار  جسواحل خلی

ها، ضمن تولید انرژي آینده، سبب کاهش گازهاي  تولید صنعتی میکروالگ. است

اي که مشکل فعلی جهان و عامل اساسی تغییرات آب و هوایی است، خواهد  گلخانه

پتانسیل زیاد از نظر محیط  ، ایران یکی از پنج کشور با2010بر اساس گزارش سال . بود

این پنج کشور به ترتیب، عربستان صعودي، . ها است طبیعی براي تولید میکروالگ

فارس زمین کافی  سایر کشورهاي حوزة خلیج. آمریکا، ایران، برزیل، و استرالیا هستند

  ).134-130: 1391مقیمی، (ندارند 

ها، حفظ بقاء از طریق ترین ارتباط اساسی بین موجودات زنده و محیط آن مهم

IBP(المللی بیولوژي  یکی از اهداف عمدة برنامه بین. تبادل انواع مختلف انرژي است
1

 (

. شناختی در مناطق مختلف آب و هوایی بزرگ دنیا است برآورد تولیدات زیست

عنوان اولین گام در راه تحقق این هدف، تعدادي از محققان به مطالعۀ الگوهاي  به

این مطالعات پایه و اساس شناخت توانایی تولید انرژي در . اند زا پرداخته گیاهان انرژي

جردن. مناطق مختلف آب و هوایی است
2

هاي  ، بر اساس تولید اکوسیستم)1971(

طور  زایی که به الگوي تولید گیاهی و تراکم کالري: کند گیري می طبیعی، چنین نتیجه

اي از انرژي تابشی در  به شیب گسترده گیرد، زي را در برمی طبیعی اجتماعات خاك

منظور شناخت ساختار غذایی هر  به. دسترس و نزوالت جوي، وابسته و مرتبط است

واحد اصلی ساختار . اجتماع الزم است مسیر انتقال انرژي در چرخه غذایی دنبال شود

بدیهی است که جریان انرژي در یک . اي از چرخۀ غذایی است غذایی، حلقه پیوسته

کننده،  دیگر عامل تعیین. امعه به تولید کارآمد گیاهان و جانوران آن وابسته استج

                                               
1. International Biological Program
2. Jordon
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منظور شناخت این پدیده  کارآیی تبدیل مواد غذایی هر سطح به سطح دیگر است، اما به

  ).109-106: 1381قربانلی، (شود  که اصطالحاً کارآیی اکولوژیک چرخه غذایی نامیده می

زایی و عوامل محیطی بسیار  گوي توان تولیدي، تراکم کالريبنابراین، ارتباط بین ال

. مهم خواهد بود و شناختن شورورزي براي آینده نیازمند توجه به چنین مواردي است

ها ریشه در  توان دریافت که برخی نارسایی گفته می همچنین بر اساس موارد پیش

و الزم است با رفع  هایی خارج از اصل موضوع شوري و مسئلۀ شورورزي دارد حوزه

هاي  برداري بهینه از ظرفیت نواقص بینشی، مفهومی و کارکردي، بستر مناسب براي بهره

اي و تعریف  هاي فرا رشته به همین دلیل گریزي از فعالیت. شورورزي فراهم گردد

  .هایش وجود ندارد رغم همۀ دشواري سازمانِ کارِ علمی متناسب با آن، علی

  

  هاي پیشِ رو الشسوي آینده و چ به

» طبیعی و انسانی«هاي  تردید توجه به الگوها و چگونگی پیوندهايِ دانشی میانِ حوزه بی

مطالعات «تأکید بر . نگري ضروري است بوم معین، براي آینده در یک زیست

در این مقاله نیز ناشی از همین ضرورت از منظر دانشی » شناسی ایران بوم زیست

بوم  اي مبتنی بر زیست ی که ارتباط معنادار و ارگانیک فرا رشتهباشد، زیرا تا زمان می

توان راهی براي  هاي ترکیبی و کاربردي درنیاید، نمی صورت فعالیت شکل نگیرد و به

هاي شورورزي همین ضرورت وجود  در مسئلۀ شوري و چگونگی. سازي یافت آینده

اثر دو دسته عوامل طبیعی ها به سمت شور و سدیمی شدن بر  علت گرایش خاك«. دارد

کُروین. و غیرطبیعی است
1

شوري و توزیع آن در خاك در اراضی : نویسد می) 2007(

هاي مختلف متفاوت بوده و تابعی از عوامل مختلف و اثر متقابل بین  زراعی در زمان

 80:زاده رضاییان بهبهانی(اند  درستی درك کمی سازي نشده این عوامل است و هنوز به

  . )81و 

                                               
1. Corwin
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رابرت رانگلی، . زار شدن است داند چه مقدار زمین در معرض شوره کسی نمی

هاي  میلیون هکتار از زمین 15کند که محصول  المللی آبیاري، برآورد می مشاور بین

توسعه، بیشتر در چین، هند، ایران، عراق و پاکستان، به دلیل افزایش  کشورهاي درحال

دهد شور شدن خاك،  بانک جهانی نشان میمطالعات . یافته است نمک خاك کاهش

در مکزیک نیز شور . درصد کاهش داده است 30محصول غالت مصر و پاکستان را تا 

اي که  میلیون تُن تولید محصوالت اساسی 1شدن خاك باعث شده است ساالنه حدود 

جیمز رودس، متخصص شوري . کند، کاهش یابد میلیون نفر کفایت می 5براي تغذیه 

درصد  30تا  25زند در آمریکا افزایش نمک خاك، تولید محصول  خمین میخاك، ت

میلیون هکتار از  5/2حدود . میلیون هکتار، را کاهش بدهد 5هاي آبی، بیش از  زمین

هاي آبی آسیاي مرکزي  ها زمین زار شده است که بیشتر آن اراضی شوروي سابق شوره

د زمین آبی جهان، به دلیل افزایش درص 10میلیون هکتار، بیش از  25حدود . هستند

شور شدن خاك . شود روز حادتر می این مشکل روزبه. دهند نمک، محصول کمتري می

میلیون هکتار در سال، نصف مقداري که کشت آبی افزایش  5/1تا  1با نرخی حدود 

  ).55: 1382پوستل، (یابد  یابد، گسترش می می

آب در کشور، یک توازن بین  مدیریت منابع خاك و] 1389[در شرایط فعلی 

با توجه به عواملی چون . زدایی در اراضی کشاورزي وجود دارد زایی و شوري شوري

رسد اگر تمهیدات الزم  آبی و سوء مدیریت منابع پایه، به نظر می تداوم خشکسالی، کم

براي جلوگیري از شور شدن اراضی کشاورزي به عمل نیاید، این توازن به نفع 

روند تغییرات منفی ). 208: 1389مؤمنی، (در حال به هم خوردن است زایی  شوري

هاي غیرمتعارف مهیا در اراضی شور  اي زیاد است که آب اندازه منابع آبی کشور به

واقعیت آن ). 4: 1396تومانیان، (شوند  اطمینانی محسوب نمی مرکزي، دیگر منبع قابل

هاي فیزیکی و شیمیایی  بر ویژگیچنان اثري  ها آن تراکم و انباشت نمک«است که 

گذارد که در  ها از جمله فشار اسمزي، نفوذپذیري و هدایت هیدرولیکی باقی می خاك
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نتیجه آن ممکن است رشد و نمو بیشتر گیاهان زراعی و باغی دچار اختالل جدي شده 

  . شود طور کامل متوقف می و به

در تحلیِل تانچی و والندر
1

در خاورمیانه و جنوب هاي زیادي  ، تمدن)2011(

آمریکا به دلیل شور شدن
2

النهرین یا عراق  اند، نابودي تمدن بین خاك از بین رفته 

حدود ) 24: 1394شریفی پور و دیگران، (»آید امروزي مشهورترین این موارد بشمار می

نیم قرِن قبل نیز جاکوبسن و آدامز
3

نظر مشابهی ارائه کرده بودند که نابودي ) 1958(

سال قبل از میالد مسیح به دلیل وقوع شوري  1700النهرین در  سومریان در بینتمدن 

 4.تر دارد اي طوالنی توجه به این رابطه سابقه). 166: 1394رنجبر و پیراسته، (بوده است 

وخاك شور، مستلزم نگاهی دقیق، عمیق و  ها و تهدیدهاي استفاده از منابع آب فرصت

ها یکی از علل مهم فروپاشی تمدنجانبه است، چرا که شوري  همه
5

بوده است لذا در  

بایستی در کانون توجه باشد  محیطی می توسعه شورورزي، توجه به پیامدهاي زیست

زیرا در شورورزي، پدیدة جریان معکوس عناصر غذایی و آب از دریا به خشکی با 

هاي  مهمحیطی هم در برنا هاي زیست ارزیابی. هاي خاص خود حاکم است پیچیدگی

                                               
1. Tanji and Wallenender

2- نهـاد  (هاي محلول در آب مانند سدیم، منیـزیم و کلسـیم در خـاك     شور شدن عبارت است از تجمع نمک

  ).20: 1397مشارکت جهانی خاك، 

3. Jacobsen and Adams
4-  ،1389عموزاده، : بنگرید به(»یستمدوران باستان تا قرن ب«، در ادوار تاریخی مختلف از »نمک«عالوه بر این :

که خارج از بحـث اصـلی مقالـه اسـت لـیکن بـا توجـه بـه وجـود           ، منشأ تحوالت جدي بوده است)22و  21

  .عنوان مکمل مسئلۀ شورورزي مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد بایستی به هاي متنوع نمکی در کشور می ظرفیت

5- شده است، که ضریب تأثیر آن و تحلیل  ط افراد دیگري نیز مطرحها و شوري توس رابطه میان فروپاشی تمدن

اي دارد اما ضرورت توجه به این رابطه نباید  مسئله، نیاز به بررسی جداگانه جانبه براي درك درست نسبت به همه

 تر رابطه توسعه در مقیاس کالن با تغییرات محیط زیستی موردتوجـه  در یک سطح وسیع. مورد غفلت قرار گیرد

» )هاي باستانی محیطی فروپاشی تمدن هاي زیست پژوهشی در زمینه(تله پیشرفت «آثاري چون . قرار گرفته است

نوشته جرد دایموند از ایـن دسـته   » گزینند فروپاشی؛ چگونه جوامع راه فنا یا بقاء را برمی«نوشته رونالد رایت و 

  .تأمالت هستند
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سازد  شورورزي نوین در دنیا، چندان سابقه و گسترشی ندارد و این کار را دشوارتر می

تاریخچه تحقیقات در زمینه مطالعه و بررسی «که  جالب آن). 2: 1396رضایی، (

هاي شور و پالیاها دریاچه
1

تنها در ایران بلکه در دیگر نقاط جهان سابقه چندانی  نه 

  ). 239: 1394، درویشی خاتونی(»ندارد

اي که در استفاده از منابع شور در کشور  بنابراین، در کنار همه امکانات بالقوه

وجود دارد، این سؤال همیشه وجود دارد که آیا استفاده از هر فرایند شورورزي در هر 

شود و تأثیرات  نقطه و شرایطی از اراضی منتهی به پایداري منابع و تولید می

ی خواهد داشت یا خیر؟ معیار و مالك سنجش این فرایند کدام محیطی مناسب زیست

است؟
2

اند،  محیطی نیز نتوانسته در واقع، هنوز مطالعات زیست). 5: 1396تومانیان، (

اند، نگرشی تاریخی اتخاذ  دهی کرده هایی که سازمان رغم همۀ اخطارها و تالش علی

هاي دور و حتی  هاي اجتماعی در گذشته ریزي اي که بتواند از منظرِ برنامه گونه نمایند به

واسطۀ آشنایی با شوري خاك، زیست جمعی تدارك کرده بودند،  نزدیک جوامعی که به

عالوه بر این، همچنان این نگرانی و هشدار واقعی وجود دارد . به تحلیل مسئله بپردازد

ساسیِ تغییر شیوة هاي رو به رشد، مسئلۀ ا و با استفاده از فناوري» شورورزي«که به نام 

، »ها چاره«عنوان یکی از  زیست جمعی، باز هم به تأخیر بیفتد و مهندسِی شورورزي به

و البته ) 44: 1382پوستل، (»وعده مهندسی«و به تعبیر پوستل، » چاه«تبدیل به 

گسست دانشی در : هاي اصلی مشکالت کنونی گردد دستاویزي براي فراموشی ریشه

  .هاي طبیعی و انسانی از یکدیگر ند و رابطۀ حوزهتحلیلِ چگونگیِ پیو

                                               
1- بریز هاي آ ترین مناطق بعضی از حوزه در پست) (گـردد کـه    هـاي مسـطحی تشـکیل مـی     دشت

  ).341و  340: 1394توکلی صبور، (شود  گفته می)(»پالیا«یا » دق«اصطالحاً به این مناطق کویر، 

2- اکبر عزیزي زهان  فرهاد خورسندي، ژاله وزیري و علی: براي مالحظه تحلیلی مبسوط در این زمینه بنگرید به

کمیته ملّی آبیاري و زهکشی : ، تهران)وخاك شور در کشاورزي منابع آب استفاده پایدار از(ورزي ، شور)1389(

  .ایران
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بایست در زمینه خود،  زیست همیشه می تحلیل سیستم تعاملی بین انسان و محیط«

مبارزه جانانه میان نظرات انسان محورانه و محیط محورانه درباره آینده . انجام شود

این جهت، زمینه و به . خواهد بود 21اي عمده در قرن  سیستم کره زمین، میدان مبارزه

به تعبیِر ویلیلم گري). 280: 1392آسپینال، (»باشد متن از اهمیت برخوردار می
1

. محور بود اي غیِر انسان ، محور اصلی فلسفه محیطی اعتباربخشی به فلسفه)1993(

حدود دو دهه پیش از وي، آرنه نائس
2

نیز در اصول کلی اکولوژي عمیق) 1973(
3

 

هاي انسان در زمینۀ اقتصاد، تکنولوژي و ایدئولوژي باید  ستکند که سیا تصریح می

ها که مسبِب مباحث جديِ  با لحاظ این ضرورت). 9: 1393علیجانی، (عوض شود 

توان پرسید که مهندسی شورورزي، نشانۀ چه نوع تغییرِ  اند، می توسعه پایدار شده

انگاري  د؟ آیا تداوم نادیدهدار فرهنگی است و در راستاي کدام تغییِر فرهنگی گام برمی

اعتنایی به  هاي محیطی و عدم توجه به تعامل دوسویه با طبیعت ایران است و با بی توان

هاي ناشی از مداخالت انسانی و نه رخدادهاي طبیعی،  هاي شور شدن علل و ریشه

شود طراحی و پیگیري می
4

باشد؟ و یا راهبرد بهینگی  مسئله می که عمًال حذف صورت 

هاي طبیعی است و لذا راهبردي براي  برداري از منابع موجود با لحاظ دگرگونی ر بهرهد

  شود؟ هاي محیطی کشور محسوب می نگريِ توان تکمیلِ نقشۀ آینده

                                               
1. Grey
2. Naess
3. Deep Ecology

4- سازي  را زمینه» پایداري«هاي مهندسی، کارساز نباشند و اضمحالل  حل ها موجب شده تا راه سونگري این یک

کتچنیـگ  . »دروغ زیبـا «بنامنـد و برخـی   ) 44: 1382پوستل، (»مهندسی هاي وعده«برخی آن را . و راهبري نمایند

)Katschnig,2012 (وخاك نامتعارف در مقیاس بزرگ،  کشاورزي پایدار بر پایه استفاده از منابع آب«: نویسد می

این است کـه   واقعیت). 4و  3: 1396معصومی، (دیگر، یک دروغ زیبا است  عبارت مانند یک مدینه فاضله و به به

). 143: 1392کهیل، (»طبیعت امکانات را فراهم ساخته، اما رابطۀ نوع بشر با زمین در وضعیتی بحرانی قرار دارد«

هـا از طریـقِ    کـارگیري آن  آمیز، متأثر از تغییرات فرهنگی، در حوزة طراحیِ ابزارها و نحوة بـه  این رابطۀ مخاطره

گرفتـه و رشـد    شـوند، شـکل   ر رابطۀ دوسویه با آن طراحی و اجرا نمـی بوم و د هایی که مبتنی بر زیست مهندسی

  .سرطانی داشته است
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هاي صورت گرفته شناسی آسیب
1

ها  تر و ضریب آن ها را بیش ، اهمیت این پرسش

رسی مشکالت موجود در شورورزي مثال، در تحقیقی که به بر عنوان به. برد را باالتر می

عدم انسجام کافی و فقدان برنامه ) 1«: اند شده، موارد زیر ذکرشده در ایران پرداخته

هاي  کمبود بودجه) 3هاي تحقیقاتی غیرمنسجم،  فعالیت) 2راهبردي مشخص، 

عدم اطالع کافی از مفاهیم ) 5هاي گروهی،  عدم تمایل به انجام فعالیت) 4تحقیقاتی، 

عدم اطالع از مراحل ) 7تعمیم نادرست نتایج آزمایشگاهی به مزرعه، ) 6، شوري

عدم اتخاذ ) 9عدم انتخاب گیاه مناسب، ) 8حساس و متحمل شوري گیاهان زراعی، 

  ).174و  173: 1394رنجبر و پیراسته، (راهکارهاي کاربردي در تحقیقات شوري 

نشی و فنیِ شورورزي در همچنین باید توجه داشت که ضرورت توجه به پیشینۀ دا

گردانی و غفلت از تغییرات طبیعی و انسانیِ جدید در  ایران نباید به معناي روي

هایی  گرچه بین دانش بومی و رسمی تفاوت«. هاي ملّی و جهانی تلقی گردد مقیاس

ها مکمل یکدیگرند و از  ها را در مقابل هم قرار داد، زیرا آن وجود دارد اما نباید آن

پذیر  تنهایی امکان کدام به هایی رسید که براي هیچ توان به موفقیت ها می آن تلفیق

ریزي سرزمین بدون تعیین و ارزیابی توان  اصوًال طرح). 3: 1393بوذرجمهري، (»نیست

که بیش از نیم قرن گذشته، روند  طوري محیطی ممکن نیست به اکولوژیک و زیست

ریزي  و سپس به طرح» زمین«به ارزشیابی » خاك«هاي  هاي فائو از بررسی اصلی پروژه

» خاك«البته هنوز برجسته بودن جایگاه ). 108: 1393سرور، (بوده است » سرزمین«

درستی شناخته و شناسانده نشده است به
2

هاي داوطلبانه  مثال، در دستورالعمل عنوان به. 

                                               
1-  است که در  2008نقشه جهانی امنیت غذایی منتشرشده در سال «یک نمونۀ خارجی، تعیین جایگاه کشور در

  ).224: 1396سیدحمزه، (»آن، کشور ایران جزء مناطق پرخطر قرار گرفته است

2- هاي آبیـاري ماننـد آبیـار و آبسـار بـه شـرطی کـه عـاري از اثـرات سـوء            استفاده از مکمل: گریک مثال دی

اگرچـه تحقیقـاتی در زمینـه اثـر     . هاي مناسب به کار گرفته شـوند  عنوان گزینه توانند به محیطی باشند، می زیست

گردیده اسـت امـا در    هاي یادشده بر روي دور آبیاري و خصوصیات رشد طولی گیاهان انجام استفاده از مکمل

نـژاد و همکـاران،    مقیمـی (اي صورت نگرفته است  ها بر خصوصیات خاك مطالعه زمینه اثر استفاده از این مکمل

1398 :378.(  
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ایی که ها در قلمرو امنیت غذ مدیریت مسئوالنه مالکیت اراضی، شیالت و جنگل

منتشرشده است، مشابه قوانین اصالحات » داري فائو مطالعات زمین«عنوان مجموعه  به

توجه، این  رغم برخورداري از نکات مهم و قابل تر به آن اشاره شد، علی ارضی که پیش

: 1393سازمان خواروبار و کشاورزي ملل متحد، : بنگرید به(شود  نقیصه مشاهده می

وخاك و انرژي در خطر بوده و نیازمند  هايِ بومی آب و فناوري بنابراین دانش). 19-22

بازیابی و بازخوانیِ علمی و هدفمند است
1

 .  

هاي تعیین توان اکولوژي هر واحد استفاده از مدلِ  یکی از مدل«که  با توجه به این

باشد،  می) 67: 1390رامشت، (»توسعه شهري، صنعتی، روستایی، نظامی و مهندسی«

سنجی با مدل توسعۀ کشور  ر ارزیابی وضعیت کنونی و آتی شورورزي، نسبتتوان د می

براي «. ترتیب، هدف از شورورزي مشخص خواهد شد این به. را در نظر گرفت

در اهداف توسعه علمی و فناوري دیده » علم براي سیاست«کشورهاي پیشرفته رویکرد 

تر کردن  د نقش علم براي قوياین استفاده از علم براي مقاصد سیاسی ازدیا. شود می

هاي  مرور فعالیت). 28: 1385یعقوبی، (»شود نیروي سیاسی و ایدئولوژي منعکس می

هاي گذشته نشان  هاي تجاري شورورزي در طی دهه المللی شورورزي و پروژه بارز بین

ها و بازارهاي هدف شرکت و کشور مبدأ  دهد که صرفًا بر اساس نیازها، اولویت می

اند  شده ی، و نه بر اساس نیازهاي کشور میزبان یا جوامع محلی، طراحی و مدیریتکمپان

توان پرسید شورورزي باید با چه هدفی و  بر این اساس می). 111: 1399خورسندي، (

  هاي تحقیقاتی پی گرفته شود؟ چگونه در برنامه

                                               
1- در  1383از سـال  » هاي بـومی ایـران   انجمن فناوري«شده است، نظیر ایجاد  هایی در این زمینه انجام فعالیت

هاي  روز کردن فناوري به) 2هاي بومی ایران  شناخت دانشگاهی فناوري) 1: هدف دانشگاه صنعتی شریف، با چهار

هـاي نـوین    سـازي فنـاوري   بومی )4هاي بومی ایران  هاي جدید بر مبناي فناوري ایجاد تکنولوژي) 3بومی ایران 

عالوه ). 1398هرماه گذار انجمن، م وگوي نگارندگان با دکتر ایرج گودرز نیا، بنیان گفت(مطابق فرهنگ بومی ایران 

به همت دکتـر مرتضـی فرهـادي در دانشـگاه عالمـه      » هاي بومی ایران دانش«بر این، تولید و انتشار دو فصلنامۀ 

  .باشد بسیار ارزشمند می 1393طباطبایی از سال 
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شناسی بوم مطالعات زیست«؛ ضرورت طرح مسئلۀ شورورزي از منظر گیري نتیجه

»ایران

براي دستیابِی به توسعه پایدار، » انسانی«و » طبیعی«هاي  واقعیت پیوستگیِ حوزه

. هاي یادشده است ساز بازخوانی انتقاديِ مسئله شناسی و حل مسئله در حوزه زمینه

زیست منابع  شورورزي فناوري جدیدي است که پایداري محیط«تر گفته شد که  پیش

البته باید افزود عالوه بر این ). 1: 1396تومانیان، (»نماید ن میخاك و آب شور را تضمی

هم دارد و » انرژي«و » غذا«هاي  ویژه در حوزه اقتصادي به-جنبۀ زیستی، ابعاد اجتماعی

مندي از منابع  شود اما با توجه به سوابق بهره هاي نو محسوب می هرچند، جزء فناوري

آن، قدیمی و البته بومی بوده است که نیازمند  اجتماعیِ-توان گفت دانِش فنی شور، می

این وضعیت براي . روزرسانی آن از سوي دیگر است سو و به بازخوانیِ علمی از یک

ترتیب، نتایج زیر به  این به. باشد هاي قدیمی، امري مفروض و ضروري می کلیۀ فناوري

مسئله هم آشکار دوم، ابعاد دیگر . شود اول، پیشینۀ مسئله، تباه نمی: آید دست می

هاي این  ها و محدودیت گرایی و محدودنگري در تحلیل قابلیت گردد و از تقلیل می

شود تا نه یک فناوري بلکه  اي فراهم می سوم، زمینه. شود وتفریط نمی فناوري، افراط

ها ناظر بر نیازها و مسائل واقعی شکل بگیرد که  ها و فناوري ترکیبی از مهندسی

چهارم، با . و کاربست صحیح فناوري شورورزي خواهد بود» یداريپا«کنندة  تضمین

هاي فروملّی در کشور،  توجه به تنوع در شوري، انجامِ مطالعات و تحقیقات در مقیاس

پنجم، با برقراري ارتباطات . تواند ادبیات علمی موجود در جهان را تقویت نماید می

ها و تهدیدات بالقوه و بالفعل به  ز ظرفیتتري ا اي، تصویر واقعی اي و فرا رشته بینارشته

بینانه، حیاتی است و از تجربه  ریزِي واقع گذاري و برنامه آید که براي سیاست دست می

ها و افزایش  پیشگیري، ممانعت خواهد کرد که مترادف با کاهش هزینه و خطاهايِ قابل

ی و همچنین اهمیت الملل در اسناد بین» خاك«و » زمین«توجه به . باشد وري می بهره
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منجر به طرِح مسائلی با ابعاد متفاوت گردیده است که » انرژي«و » غذا«روزافزونِ 

تواند از یک منظر و در یک رشته یا حتی منحصر در یک قلمروِ  ها نمی پرداختن به آن

  .بیابد» پایداري«پاسخی شایسته براي نیاز به  -هرچند کالن هم باشد-دانشی 

ها براي تحقق ارتباطات فرا  ن به چگونگی رابطۀ میان کالن بخشبنابراین، پرداخت

اگر به اندرکنِش علوم اجتماعی و . اي از منظر دانشی، ضرورتی انکارناپذیر است رشته

پزشکی در قالب یک نقشۀ علمی که در  دام» و«علوم پزشکی » و«مهندسی » و«انسانی 

اي  مل صورت نگیرد، گسستگی رشتهیابد، تأ بومِ معین، کاربرد و کاربست می یک زیست

عرصه سوم الگوي -در بعد دانشی، موجب گسیختگی در عرصۀ عمل و زندگیِ واقعی

اي هم  رشته شود که راهبرد میان یادآوري می. خواهد شد -ایرانی پیشرفت-اسالمی

ها است که هرچند  اي در هر یک از کالن بخش عمدتًا ناظر بر ارتباطات درون رشته

اشد اما براي توانایی برقرارِي ارتباط دانشیِ پایدار با محیط و رخدادهاي ب مفید می

» مسئله«اي، با هدف کشف ابعاد مختلف یک  بایستی رویکرد فرا رشته زیست جمعی می

هاي  اي، ارتباط گسستۀ میان حوزه صورت گیرد تا با به خدمت گرفتن تنوِع رشته

» تقسیم کارِ علمی«بدین ترتیب، نیاز به . دبازیابی و ترمیم گرد» انسانی«و » طبیعی«

بوم  براي پاسخِ به نیازها، مناسب و متناسب با زیست» هاي روابط علمی شبکه«صورت  به

در . فردي و جمعی و نهادي ایجاد خواهد شد» ترازِ ناهم«و » تراز هم«ایران در سطوحِ 

» شناسی ایران بوم ستمطالعات زی«این مقاله، تالش براي تحقق این فرایند در کشور، 

  .نامیده شده است
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یکی . هايِ دانشی در ابعاد کالن خواهد شد غفلت از این مهم، موجب ناهنجاري 

در اولویت سوم » امنیت غذایی«و » ایمنی غذایی«هاي آن، قرار گرفتن  از بارزترین نمونه

عتًا مانع که طبی) 12: 1389نقشه جامع علمی کشور، (در نقشه جامع علمی کشور است 

هاي مرتبط با کشاورزي  در طراحیِ برنامه» مهندسیِ شورورزي«از جایابِی صحیحِ 

-هاي اجتماعی وخاك و همچنین شناسایِی ریشه پایدار، مدیریت یکپارچۀ منابعِ آب

اسالمی و کاربست آن براي آیندة زیست جمعی در -اقتصادي آن در فرهنگ ایرانی

اي بدون  بدون توجه به ابعاد انسانیِ مسئله، پروژه» زيشورور«تحققِ . ایران خواهد شد

  . خواهد بود» ناپایدار«مدت و لذا  تر، داراي نتایجی کوتاه فرجام و به تعبیر دقیق

مانند شیوع (و انسانی ) نظیر تغییر اقلیم(طبیعی «توجهی به تغییرات بسیار مهمِ  بی

سی و نخبگان ابزاري و اداري در مقیاس جهانی از سوي کارگزاران سیا» )گرایی مصرف

، »طبیعی و انسانی«رو شدن با روندهاي ویرانگرِ  به معناي آن است که روبه
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که در سازمانِ کار و الگوي زیست جمعی، تغییرات  ناپذیر خواهد بود، مگر آن اجتناب

بنابراین، از منظر دانشی، بازیابی تواِن ارتباطی و پیوسته میان . بنیادین صورت گیرد

براي ترمیم شکاف موجود، یک ضرورت حیاتی » انسانی«و » طبیعی«هاي  هحوز

هاي  فرهنگ و فناوري«در این راستا، بازخوانی چگونگی ارتباط میان . شود محسوب می

ايِ مسائل  اي و فرا رشته رشته شود که راهبردي مناسب براي درك بین پیشنهاد می» بومی

هاي نو و تصحیح  صوِص فرهنگ و فناوريایران است و به طراحی الگویی مفید در خ

یکی از » شورورزي«الگوي زیست جمعی در کشور کمک شایانی خواهد کرد که 

  .باشد کشور می» فرهنگ و فناوري«نقشۀ «هاي این بافت مرکب در  مصادیق و سلول
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  منابع

  ها کتاب

سیاست و مدیریت،  علم،: ، تغییر کاربري زمین)1392. (هیل.جی و مایکل، جی. آسپینال، ریچارد

  .آذرخش: مجتبی رفیعیان، مهران محمودي، سمیه خالقی، تهران: ترجمه

 ارشاد الزراعه، به اهتمام محمد مشیري، چاپ دوم، )1390.(ابونصري هروي، قاسم بن یوسف ،

  .انتشارات دانشگاه تهران: تهران

مرفولوژي پزشکی، قائن، مبانی و ژئو)1396. (احمدي اورامان، عبدالحمید و کاکاوند، اسماعیل :

  .دانشگاه بزرگمهر قائنات

دانشگاه عالمه : ، اقتصاد کشاورزي، چاپ سوم، تهران)1387. (اهللا و شریف، مصطفی اکبري، نعمت

  .طباطبائی

 ترجمه )جغرافیاي طبیعی: جلد اول(مبانی کشورشناسی جغرافیایی : ، ایران)1372.(اهلرز، اکارت ،

  .تشارات موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی سحابان: محمدتقی رهنمایی، تهران

 اقتصاد و سکونت در حوزه کرمان، ترجمه : ، شهر و روستا در ایران)1390.(انگلیش، پل وارد

  .نشر تاریخ ایران: رؤیا اخالص پور، تهران

مبانی، مفاهیم و مطالعات دانش بومی )1378.(امیري اردکانی، محمد و شاه ولی، منصور ،

  .وزارت جهاد سازندگی، مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی: انکشاورزي، تهر

 ویدا نوشین :ها، ترجمه  تالقی رشته: ها و جامعه سازگان ، آب، بوم)1396.(باندیوپادهیاي، جایانتا

  .شوراي اجتماعی کشور -پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات: فر، تهران

 نشر بلخ: وِیج، تهران دانش کیهان و زمین در ایران ، جستاري در پیشینۀ)1376.(بربریان، مانوئل.  

 حسن پویان و نیره توکلی، تهران: زیست و نظریه اجتماعی، ترجمه ، محیط)1380.(بري، جان :

  .زیست انتشارات سازمان حفاظت محیط

سمحمدحسین : شاه، ترجمه ، ایران و ایرانیان در عصر ناصرالدین)1394.(دبلیو . جی. بنجامین، ا

  .انتشارات اطالعات: ردبچه، چاپ سوم، تهرانکُ

رو ایل  ، آشنایی با دانش بومی دامداران کوچ)1388.(زن، عبدالحمید و افشارزاده، نشمیل  پاپ

  .دانشگاه رازي: کلهر، کرمانشاه

 امیرعباس صدیقی و مسعود : آبی، ترجمه رویارویی با کم: ، آخرین آبادي)1382.(پوستل، سندرا

  .نشر نی :سلطانی، تهران
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تثبیت زیستی کربن )1395.(تبانی، سیهم، فیلیپا لویز، راین فیاللی، دیدیر دومور، دومینیکو پارائو ،

: پور، تهران عبدالمجید لباب:سازي، تخمین و کنترل، ترجمه مدل: ها اکسید با ریزجلبک دي

  .دانشگاه تهران

جغرافیاي طبیعی و انسانی و آمار ، جغرافیاي اصفهان؛ )1388.(دار، حسین بن محمدابراهیم  تحویل

  .اختران: اصناف شهر، به کوشش الهه تیرا، تهران

شناسی انتشارات ایران: شناختی ایران، تهران ، تنوع زمین)1394.(توکلی صبور، سید امیر.  

 سفیر : عوارض تغذیه ناسالم و داروهاي شیمیایی، تهران: ، طب استعماري)1392.(دریایی، محمد

  .اردهال

ریزي ملّی،  ، کاربرد ژئومرفولوژي در برنامه)1390.(، محمدحسین و شاه زیدي، سمیه  رامشت

  .دانشگاه اصفهان: اي، اقتصادي، توریسم، اصفهان منطقه

هاي زیرسطحی اي در فن استخراج آب رساله(، ترازهاي کرجی )1389. (رحیمی، غالمحسین( ،

  .ی ایرانسازمان اسناد و کتابخانه ملّی جمهوري اسالم: تهران

مهکامه: هاي محیطی و طبیعی آن، تهران ، ایران؛ توان)1393. (رهنمایی، محمدتقی.  

مجموعه قوانین و مقررات اصالحات ارضی، خالصه و تعیین )1389. (سازمان امور اراضی ،

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، نشر : تکلیف متصرفین اراضی دولتی، کرج

  .آموزش کشاورزي

هاي داوطلبانه مدیریت مسئوالنه  ، دستورالعمل)1393. (ان خواروبار و کشاورزي ملل متحدسازم

، )داري فائو مطالعات زمین(ها در قلمرو امنیت غذایی  مالکیت اراضی، شیالت و جنگل

  .سازمان امور اراضی کشور، وزارت جهاد کشاورزي: حمیدرضا زرنگار، تهران:ترجمه

 نشر چشمه: محسن مینوخرد، تهران: ك و تاریخ، ترجمه، خورا)1394.(ستندیج، تام.  

 تهران)ها و اصطالحات لهجه سیرجانی واژه(، نامه سیرجان )1380.(سریزدي، محمود ، :

  .فرهنگستان زبان و ادب فارسی، نشر آثار

 سمت: ، جغرافیاي کاربردي و آمایش سرزمین، چاپ ششم، تهران)1393.(سرور، رحیم.  

 مجله »مدل مفهومی امنیت غذا و تغذیه در ایران«، )1396.(دماري، بهزاد سید حمزه، شیرین و ،

-223: 3، شماره 4سالمت اجتماعی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت، دوره 

232.  

دانشگاه شیراز: شناسی، شیراز ، شالوده بوم)1390. (حمیدي، رضا و مظاهري، داریوش.  
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جغرافیاي بلوچستان، تصحیح، تعلیق، توضیح و اضافات، )1386.(وزیري، احمدعلی  خان :

  .انجمن آثار و مفاخر فرهنگی: محمدرضا نصیري، تهران

نشر چشمه: ، تنها دویدن، چاپ ششم، تهران)1397. (خلیلی، نادر.  

1389. (اکبر  خورسندي، فرهاد؛وزیري، ژاله و  عزیزي زهان، علی( رزيشورو ،) استفاده پایدار از

  .کمیته ملّی آبیاري و زهکشی ایران: ، تهران)خاك شور در کشاورزيو منابع آب

 انتشارت دانشگاه تهران: ، مبانی جغرافیاي انسانی، تهران)1373.(صفی نژاد، جواد.  

 هاي  وچراهایی بر کشاورزي صنعتی و شیوه چون: ، کشتکاري و فرهنگ)1382.(فرهادي، مرتضی

شناسی اقتصادي و  اي در باب مردم رساله(ین در ایران بخشی زم داري و توان ورزي و به سنتی به

هاي  وزارت جهاد کشاورزي، موسسه پژوهش: ، تهران)هاي سنتی آوري ها فن کاربردي و دانش

  .ریزي و اقتصاد کشاورزي برنامه

 شناسی  شناسی و جامعه درآمدي به مردم(، فرهنگ یاریگري در ایران )1385.(فرهادي، مرتضی

مرکز نشر : یاریگري سنتی در آبیاري و کشتکاري، چاپ چهارم، تهران: ل، جلد او)تعاون

  .دانشگاهی

سمت: ، جغرافیاي گیاهی، تهران)1381.(لقا  قربانلی، مه.  

زائر: ، قم از ابتداي دوره قاجار تا مشروطه، قم)1389.(کرین، سید حسن  قریشی.  

ن بر اساس اسناد جنوب تهران ، کشاورزي سنتی ایرا)1375.(کروگر، ابرهاردوصفی نژاد، جواد

  .انتشارات موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب: ، تهران)دوران قاجاریه(

 حسین حاتمی نژاد و سهراب : زیست و سیاست اجتماعی، ترجمه ، محیط)1392.(کهیل، مایکل

  .انتشارت دانشگاه تهران: امیریان، تهران

 نوري،  فتحعلی خواجه: اجع به ایران، ترجمه، تحقیقات جغرافیایی ر)1393.(گابریل، آلفونس

  .اساطیر: نوري، تهران تکمیل و تصحیح هومان خواجه

 ابوالحسن سرو قد مقدم، : فنی براي دستیابی به آب، ترجمه: ها ، قنات)1389.(گوبلو، هانري

  .انتشارت پاپلی: محمدحسین پاپلی یزدي، مشهد

منوچهر امیري، چاپ چهارم، تهران: ، ترجمه، مالک و زارع در ایران)1377.(س .ك.لمبتون، ا :

  .انتشارات علمی و فرهنگی

 چاپ دوم، )شناسی معنوي بر مبناي معرفت(، فلسفه تغییرات محیط )1391.(مقیمی، ابراهیم ،

  .انتشارات دانشگاه تهران: تهران



  1399پاییز و زمستان ، 14شماره هاي بومی ایران، سال ششم،  شدو فصلنامه علمی دان  |   50

  

جانشینی و  از آغاز تا پایان دوره یک(شناسی ایران  ، اطلس باستان)1397. (شهمیرزادي، صادق ملک

  .سمت: ، تهران)استقرار در روستاها

انجمن : ، سفرنامه خوزستان، به کوشش محمد دبیر سیاقی، تهران)1385. (الملک، عبدالغفار نجم

  .آثار و مفاخر فرهنگی

 دبیرخانه شوراي عالی انقالب فرهنگی: ، تهران)1389.(نقشه جامع علمی کشور.  

 رنوري، عبدالحمیدچاپ دوم، )مجلد اول(زشمند ایران در فرهنگ جهان ، سهم ار)1385.(نی ،

  .انجمن آثار و مفاخر فرهنگی: تهران

 دستورالعمل داوطلبانه براي مدیریت پایدار خاك، ترجمه)1397.(نهاد مشارکت جهانی خاك ، :

وخاك وزارت جهاد  انجمن علوم خاك ایران و معاونت آب: علیرضا زاده مبارك، تهران

  .کشاورزي

شرکت انتشارات : هاي آن، چاپ هفتم، تهران هاي ایران و کوشک ، باغ)1390.(ونالد نیوتن ویلبر، د

  .علمی و فرهنگی

 آگه: ، حق مردم در خودبسندگی غذایی، ترجمه بهروز صفدري، تهران)1383.(هرویو، برتران.  

 مه و نشر انتشارات بنگاه ترج: ، شناختی از کشاورزي سنتی ایران، تهران)1359(یاوري، احمدرضا

  .کتاب

سوسن :، ترجمه)ناملموس(المللی حفظ میراث فرهنگی معنوي  ، کنوانسیون بین)1385.(یونسکو

.شناسی پژوهشکده مردم: چراغچی، تهران

  

  مقاالت

پایگاه (، بوي باران »!این سالیکورنیا چیست که ایران همه دیوانه اوست؟«، )1395. (آخانی، حسین

  .2-1):آزادي ایران اسالمیخبري تحلیلی سازمان عدالت و 

سیاوش : ، ترجمه»اصول تعیین حد مطلوب کشاورزي«، )1359. (رادس. اچ و اچ. هاوسر استین

  .28-1: 10شناسی، شماره  دهقانیان، محیط

مان را  ها را شناخته و خود تاریخ باید شیخ بهایی«، )1386. (امیرشاه کرمی، سید عبدالعظیم

  .4-2): کیده مقاالت کنگره بزرگداشت شیخ بهاییچ(، نامۀ شیخ بهایی »بنویسیم

سخنرانی در »مهندسی تحلیلی روي سدهاي خاکی«، )1388. (امیرشاه کرمی، سید عبدالعظیم ،

  .10-1:اي اردبیل جلسه فنی اداره منابع آب گرمی، مردادماه، شرکت سهامی منطقه
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 ربرد دانش بومی و فناوري بررسی تطبیقی کا«، )1393.(بوذرجمهري، خدیجه و کاویانی، سمیرا

باغات سرمازده شهرستان : نمونه موردي(مدرن در مدیریت بحران تغییر اقلیم و امنیت غذایی 

  .10- 1: ، دومین همایش ملّی تغییر اقلیم و امنیت غذایی »)تنکابن

 320عبدالمحمد طباطبایی، پیام یونسکو، شماره :، ترجمه»مردم و گیاهان«، )1376.(بکت، فرانس :

42 -45.  

زیست و مدیریت منابع  حفاظت محیط«، )1390. (بیات، ناصر؛رستگار، ابراهیم و عزیزي، فاطمه

  .78-63: 2اي، سال اول، شماره  ریزي منطقه ، فصلنامه برنامه»خاك روستایی در ایران

یسه مقا«، )1395. (زاده رضاییان؛ ابراهیم پذیرا، زهرا؛پناه پور، ابراهیم وظهرابی، نرگس بهبهانی

، دو فصلنامه »هاي شور و سدیمی هاي محلول از نیمرخ خاك شویی نمک هاي مختلف آب روش

  .90-79: 15علوم و مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز، سال هفتم، شماره 

نشریه ساالنه »هاي شور مطالبی مربوط به شیرین کردن آب«، )1351. (پروینی، محمد اسماعیل ،

  .221-217: ، مردادماه، انتشارات وزارت آب و برق 6شی، شماره آبیاري و زهک

 رزي در ارتباط با پایداري محیطی ارزیابی سامانه«، )1396(تومانیان، نورایراولین : ، یزد»هاي شورو

  .همایش ملّی شورورزي، مرکز ملّی تحقیقات شوري

1396. (تافته، آرشرضا؛دوات گر، ناصر ؛ مسکینی ویشکایی، فاطمه و  جعفرنژادي، علی( ،

، »، اراضی کشاورزي استان خوزستان)آمار زمین(بندي شوري  بررسی تغییرات مکانی و پهنه«

  .اولین همایش ملّی شورورزي، مرکز ملّی تحقیقات شوري:یزد

پارادایم نوین علوم مهندسی «، )1386.(تاش، سید غالمحسین و نادریان، محمدامین حسن

، فصلنامه مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، »)مهندسی نفت با تأکید بر(محور  پژوهش

  .55-31: 1سال اول، شماره 

گیاهان هالوفیت؛ «، )1396.(فرد، علیرضا؛نظامی، احمد ؛کافی، محمد و نباتی، جعفر  حسن

، اولین همایش ملّی شورورزي، مرکز »راهکاري مناسب براي استفاده پایدار از منابع آب شور

  .14-1:قات شوري، یزدملّی تحقی

معرفی دانش بومی آبخیزداري و «، )1398. (پور، ابوالقاسم؛شفقتی، مهدي و نصراللهی، سمیه حسین

هاي سطوح آبگیر ایران،  ، مجله سامانه»)مطالعه موردي استان هرمزگان(داري در کشور  آبخوان

.52- 45: 20دوره هفتم، جلد 

 مجله تاریخ علم، شماره »طبیعت و معماري ایرانی هندسه مقدس در«، )1387.(حجازي، مهرداد ،

2 :15 -36.  
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 رزي و نقش کلیدي آن «، )1396.(خورسندي، فرهاد و سیادتی، سیدمحمدحسینمهندسی شورو

  .اولین همایش ملّی شورورزي، مرکز ملّی تحقیقات شوري:، یزد»ها در توسعه پایدار شوربوم

محور  هاي کشاورزي شوري المللی سیستم ملّی و بینبررسی تجارب «، )1399. (خورسندي، فرهاد

المللی  ، مجموعه مقاالت دومین همایش بین»در راستاي ارتقاي امنیت غذایی در ایران

  .115-108:شورورزي، مرکز ملّی تحقیقات شوري

نشریه »بندي اراضی خاکشناسی طبقه«، )1332. (اسپارد اسر.آ.ح، و د. دوان، توماس.ل.دي، م ،

  .10- 1: بنگاه مستقل آبیاري  -شناسی ول، انتشارات موسسه خاكشماره ا

بررسی هیدروژئوشیمیایی آب «، )1394. (درویشی خاتونی، جواد؛لک، راضیه و محمدي، علی

  .252- 239: 95، مجله علوم زمین، شماره »2012تا  2077دریاچه ارومیه در بازه زمانی 

 مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی، »ولوژيسیر تحول ژئومرف«، )1371.(رجائی، عبدالحمید ،

  .1064-1031: 4دانشگاه فردوسی مشهد، سال بیست و پنجم، شماره 

رزي از فروپاشی تمدن«، )1396.(رضایی، حامد و سعادت، سعیدزیست عامل  محیط: ها تا شورو

  .اولین همایش ملّی شورورزي، مرکز ملّی تحقیقات شوري: ، یزد»کلیدي

مجله علوم »1870- 1910طرح آبیاري خوزستان و سیاست بریتانیا «، )1382.(ی، رضا رئیس طوس ،

  .60-45: 1، شماره 11انسانی، دوره 

مجله »نگاهی به تحقیقات شوري در ایران«، )1394. (رنجبر، غالمحسن و  پیراسته انوشه، هادي ،

  .178-165: 2علوم زراعی، جلد هفدهم، شماره 

اولین همایش »مخاطرات محیطی و تنوع زمینی: وراثت ژئومرفولوژیک«، )1391.(سپهر، عادل ،

، )ها ها و محدودیت فرصت(ژئومرفولوژي و زیستگاه انسان : ملّی انجمن ایرانی ژئومرفولوژي

  .13-10:اسفندماه، خانه اندیشمندان علوم انسانی 

نقش «، )1394. (ینسلطانی، زهرا؛ فرهمند بروجنی، حمید؛ عابد اصفهانی، عباس و احمدي، حس

، فصلنامه گنجینه اسناد، شماره »حنا و نمک: مطالعه موردي: ها بر کیفیت مرکّب ایرانی افزودنی

99 :128-148.  

غذا در -انرژي-بست آب کاربرد هم«، )1397. (مقدم، احسان وصادقی، سید حمیدرضا  شریفی

محیطی، دانشگاه  هاي زیست، اولین همایش ملّی مدیریت منابع آب و چالش»مدیریت منابع آب

  .6-1: 11و  10علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري، 

مجله »هاي شور حاشیه کویر برداري اقتصادي از خاك بهره«، )1369. (علوي پناه، سید کاظم ،

  .21- 16: 138جهاد، وزارت جهاد سازندگی، سال یازدهم، شماره 



  

  

  

  

53   |، مهام و قبادي  ... جامعه شورورز و مهندسی شورورزي

فصلنامه تحلیل فضایی مخاطرات »محیطیمبانی فلسفی مخاطرات «، )1393.(علیجانی، بهلول ،

  .15-1: 1محیطی، سال اول، شماره 

ادبی سفر به آلمان و برزیل-گزارش علمی«، )1397. (علوي پناه، سید کاظم« ،Alavipanah.ir :

1-33.  

عموزاده، علی؛ بهزاد، مهدي ؛عربی، عباسعلی ؛گلیان، ساناز ؛زیاري، عاطفه  و سهمی، هانیه .

هاي موجود در  هاي ناشی از ناخالصی سازي نمک طعام و بیماري اي خالصه روش«، )1389(

  .28-18:21شیمی کاربردي، دانشگاه سمنان، سال ششم، شماره -، مجله اندیشه علوم»آن

مروري بر کاربرد زراعی «، )1396.(الدین و مشکل گشا، نرگس   فتحی، مجتبی؛رضایی، مصلح

اولین همایش ملّی شورورزي، مرکز ملّی : ، یزد»گیاهان شورزیست در مناطق مختلف جهان

  .تحقیقات شوري

 بررسی کارایی گیاه سالیکورنیا «، )1396. (فرزي، ابوالفضل؛برقعی، سید مهدي و وثوقی، منوچهر

  .9-1: 6، مجله آب و فاضالب، شماره »ها پاالیی نمک از محلول اروپایی در گیاه

14: 8و  7، نمایه پژوهش، سال دوم، شماره »دسمختصات شیء مق«، )1377. (فرهادي، مرتضی-

28.  

بررسی مدل سینتیکی کاهش «، )1394. (قربانعلی، دزواره؛ گنجی دوست ، حسین و آیتی، بیتا

، مجله عمران مدرس، دوره »وسیله سه گونه گیاه شورزي پاالیی به شوري آب به روش گیاه

  .79-63: 3پانزدهم، شماره 

فضا و نگرش فضایی در مطالعات خاك و ژئومرفولوژي«، )1388.(محمدي، حمید  قیومی« ،

  .20-1: ریزي محیطی، سال بیستم، شماره  جغرافیا و برنامه

 مجله »دانان در معماري به روایت متون دوره اسالمی نقش ریاضی«، )1390.(طاهري، جعفر ،

  .65-39: 1تاریخ علم، شماره 

برداري پایدار از خاك و جایگاه آن  اظت و بهرهحف«، )1395.(طهوري، پریسا و پروین، محمدرضا

: 2زیست، دوره هجدهم، شماره  ، علوم و تکنولوژي محیط»زیست الملل محیط در حقوق بین

145-161.

1396. (کامبوزیا، جعفر؛ مهدوي دامغانی ، عبدالمجید ؛ محمودي، حسین و آقامیر، فاطمه( ،

، نهمین کنفرانس »1404غذایی پایدار در ایران هاي دستیابی به امنیت  مدیریت بحران و چالش«

المللی مدیریت جامع بحران، هفتم اسفندماه، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم محیطی،  بین

  .20-1: شناختی ایران  انجمن علمی کشاورزي بوم
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 2نشریه کمیته ملّی آبیاري و زهکشی، شماره : ، ترجمه»شوري خاك در ایران«، )1350(کودا ،

  .130-127: ردادماه، انتشارات وزارت آب و برق م

تقدس آب و (بازتاب رسوم ایران باستان در فرهنگ مردم ایالم «، )1396.(الدین  گیالنی، نجم

 54، فصلنامه فرهنگ ایالم، دوره هیجدهم، شماره »)چشمه، احترام به نان و نمک، کارد و کفن

  .111-100: 55و 

مجله »وش استداللی براي تعیین شوري آب آبیاري در ایرانر«، )1354. (محمد معصومی، علی ،

  .170-3:165زیست، خردادماه، شماره  شناسی، مرکز هماهنگی مطالعات محیط محیط

 ها؛  هالوفیت«، )1396.(معصومی، حسن؛ آذري، اردوان ؛ صفایی، حسین و امامی، محمدجواد

ی شورورزي، مرکز ملّی تحقیقات ، اولین همایش مّل»جبران کمبود منابع غذایی آیندگان؟

  .19-1: شوري، یزد

 مجموعه مقاالت »21آموزش مهندسی در بستر مخاطره شناسی در قرن «، )1388.(مقیمی، ابراهیم ،

  .6- 1: ، فرهنگستان علوم جمهوري اسالمی ایران1404کنگره آموزش مهندسی در 

یان، یاسر  و دهقان ، راضیه نژاد، فیروزه؛ جعفري، محمد ؛زارع، سلمان ؛ قاسمی آر مقیمی .

هاي آبیار و آبسار بر خصوصیات خاك تحت کشت گونه  بررسی تأثیر مکمل«، )1398(

Atriplex canescens«386-376:، نشریه مرتع، سال سیزدهم، شماره سوم.  

هاي  ، مجله پژوهش»پراکنش جغرافیایی و سطوح شوري منابع خاك ایران«، )1389. (مؤمنی، عزیز

  .210-203: 3، شماره 24، الف، جلد )وم خاك و آبعل(خاك 

تنوع «، )1391.(مهرشاد، ملیحه؛ آموزگار، محمدعلی ؛ یخچالی، باقر و شاه زاده فاضلی، ابوالحسن

، فصلنامه »کننده نمک سواحل غربی دریاچه ارومیه دوست و تحمل هاي نمک زیستی باکتري

  .70- 49: دومها، سال اول، شماره  شناسی میکروارگانیسم زیست

تأملی در آموزش مهندسی در : آموزش علوم مهندسی یا طراحی مهندسی«، )1391. (ندیمی، حمید

  .16-1: 56، فصلنامه آموزش مهندسی ایران، سال چهاردهم، شماره »ایران

هاي والیان پشتکوه  بررسی اسنادي کشمکش«، )1391. (نواز، محمود نورایی، مرتضی و مهمان

، فصلنامه »)1938-1838/ 1255-ق 1347(مت عثمانی بر سر معادن نمک ، با حکو)ایالم(

  .40-20: 85گنجینه اسناد، شماره 

148- 118: 50و  49، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره »نمک«، )1377. (ودیعی، کاظم.  



  

  

  

  

55   |، مهام و قبادي  ... جامعه شورورز و مهندسی شورورزي

نامه  بندي خاك بر اساس آیین طبقه«، )1390. (هوشمند، سیما و فاطمی عقدا، سید محمود

خیابان : مطالعه موردي(UBC1997 ،IBC2006 ،Eurocode 82004، 2800ندارد استا

.1192-1177: 1شناسی مهندسی، جلد پنجم، شماره  ، نشریه زمین»))تهران 13منطقه (پیروزي 

 قهرمان قدرتمند، نشریه کمیته ملّی آبیاري و :، ترجمه»آبیاري با آب شور«، )1350.(هوگوبویکو

  .158- 2:152زهکشی، شماره 

بندي اراضی  شناسی و طبقه گزارش تفصیلی خاك«، )1335. (یوسفی، عباس و صمدي، مجید

  .21-1: شناسی  ، آبان ماه، انتشارات موسسه خاك»)3قسمت (راست کرخه خوزستان 

گذاري علم و فناوري  ساختار مفهومی سیاست«، )1385. (یعقوبی، محمود و غفاري، محمدمهدي

  .49-21:32فصلنامه آموزش مهندسی ایران، سال هشتم، شماره ، »در حوزه مهندسی

وگو گفت  

در مورد معناي مهندسی در )مهندسی پزشکی(وگوي نویسندگان با دکتر احمدرضا عرشی  گفت ،

  .1398تیرماه  22مهندسی پزشکی، 

هاي  ، در مورد انجمن فناوري)مهندسی شیمی(وگوي نویسندگان با دکتر ایرج گودرز نیا  گفت

  .1398مردادماه  30می ایران، بو

در زمینۀ )مهندسی عمران(کرمی  وگوهاي متعدد محمود مهام با دکتر سید عبدالعظیم امیرشاه گفت ،

  .1396و  1395بندي ایشان از مهندسی،  مهندسی و طبقه

در مورد جایگاه مهندسی شیمی در )مهندسی شیمی(وگوي محمود مهام با عبداهللا مصطفایی  گفت ،

  .1398تیرماه  2ها،  گر مهندسیمیان دی

  


