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چكيده

و آب مناسب رشد روزافزون جمعيت و به دنبال آن نياز به توليد مواد غذايي بيشتر از يك طرف و محدوديت منابع خاك 
 -

پساب(ها ها، پساببيابانمنابع نامتعارف مهم خاك و آب شامل اراضي شور،. نمايداجتماعي مطرح مي
با توجه به مجموعه مطالعات و بررسي.باشندآبه، ز)صنعتي

شامل هزار هکتار 280سو واقع در استان گلستان به وسعت انجام شده، اجزاء مختلف طرح زهكشي اراضي شمال گرگانرود و قره
طرح هكتار، 1557سطح آب در حوضچهطرحر، هكتا239819با وسعت طرح زهكش

احياء مراتع در سـطح  جهت توسعه جنگل زراعي وطرحهكتار، 14000كشت و ص
طـرح ، اواتمگـ 14د برق به ميـزان حـداكثر   هكتار با تولي202در سطح امكان احداث حوضچههكتار، 50000
رودخانهطرح كنترل و  استفاده بهينه از سيالبهكتار، 2694وانامي و جلبك در سطح حوضچه

طرح اصالح زهكشسو و تثبيت سواحل، گرگانرود و قره
به ترتيب معادل IIIالي Iدر ناحيه (شده ريال برآورد اردميلي18836بالغ بر هزينه كل احداث.و سازه
.است)ميليارد ريال5/11972و 6/4578، 9/2284

.توسعه پايدار، : هاكليد واژه

مقدمه- 1

مطابق . باشد
96حـدود  1393، مجموع برداشت آب از منـابع سـطحي و زيرزمينـي كشـور طـي سـال       1392-93آمارنامه سال زراعي 

رسد، كه نشان از مـديريت  درصد 92بيش از . ميليارد مترمكعب بوده است
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با توجه به ضرورت پيش.]1[نامطلوب عمليات آ

از ايـن رو، درصـد   . شهرنشيني و توسعه بخش صنعت، در آينده 
وه بـر كمبـود آب و توزيـع    اين در شرايطي است كه عـال .  

ميليون نفر 100
بخش عمده. خواهد رسيد

اما ميزان كمبود آب در دهه. مصرف آب و ارتقاء ت
. تواند، نيازها را تامين نموده و امنيت غذايي را برقرار سازد

IPCC2029-2010طبق گـزارش  . سوم آسيا و پنجم جهان قرار دارد

بيشـترين  . يابـد درصـد كـاهش مـي   9تر خواهد شد و در كل سطح كشور ميزان بارش ساالنه به ميزان درجه گرم5/1-5/0
بارش ساالنه در استانكاهش مقدار

بـارش (سـاله  15و ) بـارش (ساله 5اين در حالي است كه آستانه بارش. باشدميخزر 
زايـي و  در دهه،نايبنابر.يابددرصد افزايش مي39و 13، به ترتيب، با )سنگين

زايي، فرسـايش  . ]2[وقوع سيل خواهيم بود
آينـده بـا   خاك و سيالب

به منظور حفظ و ارتقاء امنيت غذايي كشـور توليـد محصـوالت بـا كشـت      سازد، چاره چيست؟چالش
.

نياز آبي کم-
قابل مالحظه) زيست توده(توليد ماده آلي -
-
انند خشكي و ماندابي متحمل به ساير تنش-

) آبي و ديـم (شركت آب منطقه
زارها ،كنترل بـيالن نمـك، اصـالح سيسـتم    

بهبود شرايط با هدف يش سطح زير كشت بر پايه استفاده از منابع آب شور راو افزازهكشي نوين توسعه روشموجود،
جزء برنامهمحيطي،و زيست،اجتماعي

ب طـرح با توجه بـه وسـعت محـدوده مطالعـاتي، ايـن طـرح در قالـ       .مهندسي مشاور مهاب قدس واگذار نمود

آن اسـتفاده را از سـرزمين بـه عمـل آورد کـه      طرحتر بايدبه عبارت ساده.دهدمي
کند و سپس اين ويژگيسرزمين ديکته مي)(ويژگي

شـود كـه بـين شـرايط طبيعـي موجـود و فعاليـت       توسعه پايدار و بهبود شرايط موجود زماني محقـق مـي  .دهد
.مديريت منابع آب تعادل منطقي برقرار گردد
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طرحمحدودهموقعيت و - 2

از شـمال بـه رودخانـه اتـرك و مـرز      ومنطق
تركمنستان، از جنوب به رودخانه

بوده كه موقعيـت  هكتار280000سو و گرگانرود مطالعات مرحله اول زهكشي اراضي شمال قرهوسعت محدوده . شودمي
.ارائه شده است) 1(شماره شکلآن در 

.هكتار280000سو و گرگانرود به وسعت محدوده مطالعات مرحله اول زهكشي اراضي شمال قره):1(شماره شکل

جـدول  در. ا گرديـد 
.مساحت و موقعيت اين نواحي ارائه شده است) 2(شكل شماره و ) 1(شماره 

.محدوده طرحگانهمساحت و موقعيت نواحي سه):1(شماره جدول
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.محدوده طرحگانهمساحت و موقعيت نواحي سه):2(شكل شماره 

الشعاع عوامل جغرافيايي هماقليم در محدوده مطالعات تحت

) (به گونه. و مجاورت با مناطق پست تركمنستان در شمال، قرار دارد
قـال و گنبـد   آق(وب و جنوب غربي عمدتاً نيمه مرطوب معتدل بوده و با گذر از نواحي غربي به سـمت مركـز و شـرق    و جن

) كاووس
متـر متغيـر بـوده و    ميلـي 339-466متوسـط ميـزان ريزشـه   . يابـد به نوع خشك معتدل تغيير مي) بروناينچه(

.گراد گزارش شده استدرجه سانتي0/18-3/17
هـا منـابع آب   ايـن رودخانـه  .را در بـر مـي گيـرد   سـو  واقع شده و بخشي از زير حوضه رودخانه

ميانگين آورد دراز مدت ساليانه رودخانه گرگانرود در ايستگاه بصـيرآباد قبـل   . نمايندحدوده مطالعاتي را تامين ميسطحي م
و رودخانه اترك در ايسـتگاه  97/1آب سو در ايستگاه سياهمترمكعب در ثانيه، رودخانه قره14/14

دهد كـه آب  . ده استمترمكعب در ثانيه گزارش ش02/13چات مشترك 
ها مناسب بـوده و بـا گـذر از دشـت و در منـاطق خروجـي كـه عمـدتاً         رودخانه

رزمينـي، تنـزل   باشند و در فصل تابستان با توجه به كاهش ميزان جريان و ادغام بـا جريـان  
.يابدكيفي مي

رح بـاال بـوده و   عمـق سـطح آب زيرزمينـي در محـدوده طـ     . و حد دشت گرگان و ارتفاعات جنوبي مشرف بر آن قرار دارد
بـا توجـه بـه بـاال بـودن سـطح آب       . يابـد آن از جنوب به سمت شمال كاهش ميغربي است كه عمق-روند كلي آن شرقي

كيفيت آب زيرزميني در محدوده . باشندزيرزميني در محدوده مطالعاتي، گستره
كـالس كيفـي آن   )(
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چاههـا در محـدوده مطالعـاتي حـدود     ، مجموع تخليه1386بر اساس مشخصات منابع موجود تا سال . يابد

.]3[مترمكعب در سال برآورد گرديده استميليون47

Vدرصد اراضي در كالس16/77دهد كه بررسي نتايج مطالعات طبقه

. هستندIIIالي Iدرصد اراضي در كالس38/14قرار داشته و فقط VIو 
و ) سـفره سـطحي  (تـرين محـدوديت  دهد كه عمـده نشان مي

. باشدمي) 3شماره شکل(سيل

كيفيـت  . آيـد زهكشي ضعيف اراضي زه
ني باال، فقدان خروجي مناسب به همراه عدم تهويـه كـافي ناحيـه رشـد ريشـه گياهـان، موجـب        نامناسب و سطح آب زيرزمي

]3[.

.محدوديتاز):3(شمارهشكل
280000بر اساس نتايج حاصل از مطالعات كاربر

اراضي زراعـي  . را به خود اختصاص داده است) درصد07/47(هكتار 131819
و اراضـي ديـم سـطحي    ) درصد12/0(هكتار 338، باغات حدود )درصد51/16(هكتار 46238فارياب سطحي بالغ بر 

بقيه اراضي شامل اراضي غير زراعـي اسـت كـه تحـت عنـاوين      . دهندرا تشكيل مي) درصد44/30(هكتار 85243معادل 
دار و سـاير  بندانزار، اراضي مسكوني، باير، تأسيسات، آبمرتع و شوره

براسـاس آمـار و   . انـد خـود اختصـاص داده  بـه ) درصـد 92/52(هكتار 148181اراضي مشخص شده و سطحي را بالغ بر 
معادل (و جو باالترين سطح زير كشت ديم منطقه ) درصد66حدود (اطالعات حاصله گندم، بيشترين وسعت اراضـي آبـي 

محدوديت. اندرا به خود اختصاص داده) درصد4/62
دهـد كـه   مطالعات ميداني و اطالعات جمـع . زراعي از تنوع الزم، برخوردار نباشدگرديده كه تناوب 

. روند كاهشي است

حالت ثقلـي  ل سنتي انحراف آب و انهار خاكي وجود نداشته و ها در محدوده طرح، شكبا توجه به عمق رودخانه
با توجه به بررسي. گرددميمشاهدهوشمگير سد صرفاً دربهره

از چاههـا،  درصـد  13ميليون مترمكعب در سال بوده كه از ايـن ميـزان،   62/299آب مصرفي در محدوده مطالعاتي بالغ بر 
درصـد از آب 4/5هـا و  بنـدان درصـد از آب 3/27درصد از منابع سـطحي،  7/54
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از اراضـي محـدوده طـرح    ) درصـد 78(هكتـار  218480بر اساس نتايج حاصل از مطالعات زهكشي، ،همچنين. گرددمي

.]3[قرار دارند ل زهكشي

مواد و روشها-3

:

ارتقاء امنيت غذايي با در نظر گرفتن نياز نسل-
بهبود و حفاظت از منابع پايه اكوسيستم-
حفاظت از تنوع زيستي گياهي -
-
-
بهبود معيشت و سطح زندگي اجتماعي-
قابليت اجرايي طرح و هزينه-

به طور كلي آلودگي حاصل از انتقال امالح و زه
هـا و رودخانـه  آب به دريا، تاالبها، درياچهبلكه فرآيند انتقال امالح از طريق انتقال زه. گرددچكي محدود نميكو

آبهـا  آالينده،همچنين. ادامنه
آبهـا و  دفـع زه ،بنابراين.گرددطيف وسيعي از آاليندهنيز محدود به امالح نبوده بلكه 

امالح اضافه در محيط طبيعي به ويژه با توجه به مجاورت تاالب بين
ير توسعه روشآب محدود و بسيار ارزشمند منطقه، مستلزم اعمال تمهيدات خاص نظ

، )Ponds(مانند زهكشي زيستي، زهكشي كنترل شـده، زهكشـي خشـك، هـدايت و تجمـع امـالح در حوضـچه       
روش

احياء زهكشي داخلي خاك با اعمال روشزيرزميني، روش
. باشدزيرزميني موجود مي

:باشدروش

روش)Conventional Drainage Techniques (شامل :

زهکشي سطحي -
زهکشي زيرزميني افقي -
موشي زهکش-

)New Drainage Approaches (شامل:

)Controlled Drainage(شده زهکشي كنترل-
)Biodrainage(زهکشي زيستي -
-)Haloculture(
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)Dry Drainage(زهكشي خشك -
)Evaporation Accelerators(دهندهشتاب-
)Phytoremediation(پااليي گياه-
)SequestrationCarbon(ترسيب كربن -

و استفاده از رواناب سطحي شاملسيالب:

Water(سيالب پخش- Spreading(
-)Channel Improvement(
By(انحراف سيالب - – Pass Floodways(
)Flood Storage Areas(الب اراضي ويژه ذخيره سي-
) Water Harvesting(روش-

شامل:

اصالح فيزيكي-
اصالح شيميايي-
اصالح بيولوژيكي-
روش-

درازمدتفارياب در،)مصنوعيياطبيعي(زهكشيبدون
بهبتوانكهاين استمسئله. پذير نبوده و به واسطه تجمع امالح، مراتع تخريب خواهند شدور كم عمق، امكانايستابي ش

.برقرار كردتعادلزيست سالممحيطازفوايد حاصلوغذاييتوليد موادازناشياجتماعيبين منافعپذيرش،قابل
ايستگاه) سفره سطحي(رزميني بررسي نتايج تجزيه شيميايي نمونه

91دهد كه در ماه حداقل خيزش سطح ايستابي، پايش يكساله نشان مي

dS/m20حي . زيمنس بر متر هستنددسي
جمع.باشد10بوده كه dS/m185خاك حدود 

) هكتار215808معادل (درصد 07/77دهد كه نشان مي
86/2اين در حالي است كه فقط . باشندمي) هكتار32489(درصد اراضي 60/11بوده و 

.اند) هكتار8007(درصد اراضي 
درصد 3/65حدود ،كه در ماه حداكثر خيزش سطح ايستابيدهدنتايج مطالعات پايه زهكشي نشان ميديگر بررسي

) آذر(متر قرار دارند كه اين مقدار در ماه حداقل 5/1كمتر از عمق آب زيرزمينيدر محدوده)هكتار182821(اراضي
اين تفاوت چشمگير نوسانات سطح آب زيرزميني مبين اثر گسترده بارش. يابددرصد تنزل مي12/0به 

ليائيت ، تبخسطح ايستابي بوده كه به واسطه پتانسيل ضعيف زهكشي داخلي خاكصعود
فعاليت. ترين اولويت استبعد از دسترسي به آب آشاميدني، تامين غذا اصلي. نمايداراضي را تشديد مي

. باشدعامل و هم قرباني آلودگي آب مي
انتقال آن به منابع آب سطحي و يا زيرزميني و قرباني آلودگي به دليل انتقال آب
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ها به حوضچهآبچنانچه زه. باشدپساب

هايي از قبيل حوضچهليتها منتقل گردند، قابليت استفاده سودآور در فعادر كف و ديواره
با توجه به مجموعه .

شرح به) 4شكل شماره (سو مطالعات و بررسي
:باشدزير مي

زهكشي كنترل شـده، زهكشـي   زهكشي زيستي،طرح زهكش-
. هكتار239819زير ناحيه با وسعت 101خشك و زهكشي النه موشي، در 

1557آب در سطح حوضچهطرح-

.عت از نشر آلودگيممان
با هدف توليد علوفــه،  ) توليد گياهان شوردوست(هكتار 14000-

.دانــه روغني و توسعــه
50000ت توسعه جنگل زراعي و احياء مراتع در سـطح  جه) Water Harvesting(طرح-

، توليـد چـوب،  هكتار 
. ،احياء مراتع 

هكتـار بـا توليـد بـرق بـه ميـزان       202در سـطح  ) Solar Pounds(امكـان احـداث حوضـچه   -
حوضچهسيكل رانكينطرحمگاوات بر اساس حوضچه14حداكثر 

7008نمك و پرورش آرتميا در سطح 

.واحد پتروشيمي گلستان در فرآيند تهيه كود شيمياييپرورش آبزيان و نمك صنعتي مورد نياز 
2694حوضچهطرح-

.مفيد از زه
.سو و تثبيت سواحلرهگرگانرود و قرودخانهطرح كنترل و  استفاده بهينه از سيالب-
تپـه،  طرح اصالح زهكش-

گيله، زهكش اوركت حـاجي و زهكـش  ، زهكش قره)ناردالي(زهكش بصيرآباد، زهكش قارقي 
ي زيســــتي خــــاكراســـت وشــــمگير و مزرعــــه نمونــــه ارتــــش بــــا اســــتفاده از تلفيــــق روش 

)Soil Bioengineering (و سازه.
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.گانه محدوده طرح: )4(شكل شماره 

) 5(در شكل شماره 
آب ارائه شـده  در يك واحد جمع) استخر گراديان نمك(ماهي تيالپيا

ها و نقاط ضعف روشمحدوديت. است
پـذير، از نظـر اجتمـاعي مقبـول و از نظـر      ، انجـام . 

. زيست محيطي سازگار باشـند و نيـز منجـر بـه تخريـب منـابع طبيعـي خـاک و آب نگردنـد         
هـا  رويـه از مراتـع موجـب توسـعه بيابـان     گلخانه

اگـر  . گـردد هر س. گرددمي
رود و سـرزمين دچـار   باشد، قـدرت خـودترميمي اراضـي از بـين مـي     عرصهتغييرات بيش از ظرفيت پذيرش اين 

پـس از تهـران، منـاطق اصـفهان، فـارس، کرمـان،       . شـود زايي منجر مي
ايـران بـه   . زايـي هسـتند  

ارترين قرار دارد و اين بدان معناست که اين کشـور يکـي از ناپايـد   135کشور دنيا در مکان 148
.باشدها ميسرزمين

. داشت
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:)5(شكل شماره 
.بآجمعدر يك واحد) استخر گراديان نمك(تيالپيا، ميگو وانامي، جلبك، حوضچه خور

بـا بـاز و بسـته كـردن خروجـي زهكـش،       . اسـت زهکشـي و يـ آبق يتلف) 6شكل شماره (شدهزهکشي كنترل
از هنـ ييـ ناه بتوانـد بـه كمـك    ي.خاكتوان سطح آب را در داخل مي

تواند نقش شده ميزهكشي كنترل. دوارد نگرداراضي،بي از نظر ماندابي شدنياه آسين حال، به گيآب استفاده كند و در ع
ت يـ فيت، حفـظ ك يـ ي خـاك و در نها يحفظ مواد غـذا كاهش مصرف آب، ، يدمان آبراندر حفظ آب، باالبردن مهمي 
.ن دست داشته باشدييآب پا

عملكرد زهكشي كنترل شده در كاهش نياز آبي گياه:)6(شكل شماره 

اراضيآبجرونگرش نوين نوعي) 7شكل شماره (زهکشي زيستي
زهكشي بايد از گياهاني كه در شـرايط مانـدابي بـه خـوبي رشـد      روشدر اين. شودتعرق گياهان استفاده مي-بخيراز توان ت

شـده  بنابراين توصـيه  .نكته.استفاده كرد،كنندمي
شود و حتي المقدور در شرايطي از آن استفاده شود كه آب و هوا اجرا سنتيبا تركيبي از انواع زهكشي زيستيزهكشيكه

.تعرق روزانه زياد باشد-خشك و نيمه خشك و تبخير
منجر بـه تجمـع نمـك    جائي كه زهكشي زيستي . پايدار نخواهد ماند، مستثني نيستندگياه، بدون تعادل نمك در منطقه ريشه

.) سيستم(مي
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.:)7(شكل شماره 

هزهكشي خشك
)Sacrificed Land (به پـايين  روجرياناين کهبهتوجهبايا دورهفواصلآبي، طياراضيدر. باشدمي

صـعود ارتفـاع .شـود مـي بـاال کشـيده  موئينـه ازخاکآب موجود درندارد،وجود
در شـدت جريـان  عوامـل مـوثر  . داردخاک بستگيو نوعايستابيسطحعمقاين ارتفاع بهوليزياد باشد،تواند بسيارمي

.استخاکنوعوگياهي، ميزان تغذيه سفرهپوششسطح خاک،ازتبخيرميزانشاملموئينه

اوليـه بـوده و مبتنـي بـر     يك شيوه جديـد زهكشـي در سـطح تحقيقـات     ) 8شكل شماره (دهندهشتاب
و ) Excess Water(. افزايش ميزان تبخير است كه محدوديت

.گردددهندهنمك

.دهندهستقرار شتابنمايش شماتيك نحوه ا:)8(شكل شماره 

د يا تصـع يـ ر شـکل، تجمـع و   ييشامل جذب، تغشي است کهيک پااليتکنيك )Phytoremediation(پاالييگياه
يـ ا. باشـد اهانيها با کمک گندهيآال

خاكي در چهارچوب زهكشي زيستي،-آبياز محيطآلودگيگياهان جهت حذفازاستفاده. برندکار ميه بز ينفتي ن
.شودجديد و منطبق با اهداف توسعه پايدار و مالحظات زيست محيطي محسوب ميرويكرديك
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و يــا شــامل ذخيــره)SequestrationCarbon(ترســيب كــربن 

.  كـاهش دهـد يـا بـه تـاخير انـدازد      اكسيدكربن در اتمسـفر  اكوسيستم
ايـن  . توان به كاهش تغييرات اقليمي كمك نموداكسيدكربن در اتمسفر، ميبدين ترتيب، با كاهش ميزان گازگلخانه

.باشدروش در چهارچوب طرح

)Haloculture(  حصـوالت در محـيط .
آب. باشدفن

dS/m12 باشـد .dS/m46     بـه عنـوان آب نمـك يـا
در يـك طبقـه  . شـود ها در نظر گرفته ميباشدشورآب مي

بـيش از  ) SAR(، خاك شور محسوب شده و خاك با نسبت جذب سـديم  dS/m4بيش از) ECe(الكتريكي عصاره اشباع 
محدوده آب و خاك. ،13

dS/m10dS/m15از حدود نيم قرن پيش، .گرددآغاز مي
 .

بـا تاسـيس   .]5[بـه دنيـا معرفـي گرديـد    BoykoوHugoوان يك نظام زراعي، اولين بار توسط
" مركـز بـين  "1999

)ICBA(هـا و  توجـه را در نـزد دولـت   يافتتغيير نام
. )9شـماره  شـکل (مجامع علمي بين

باشد، زيرا از منابعي استفاده مي
. امپايدار را در نظ

.ت

International Center for Biosaline(بخشي از فعاليت:)9(شماره شکل

Agriculture -ICBA(.



دومین کنگره ملی آبیاري و زهکشی ایران
1395شهریور 2-4

دانشگاه صنعتی اصفهان
) 10(در شكل شماره 

هكتـار  14000. گرديده است
با هدف توليد گياهان شوردوست خوراكي، علوفه) ناخالص(

. است

1420، كل نياز شرب استان در افـق  استان گلستانشربآبتامينجامعنتايج مطالعات طرحبراساس 

212دل معا

بايست از منابع آب خارج از استان ميليون مترمكعب كمبود وجود دارد كه مي66شهرها و جوامع روستايي، حجمي معادل 
ميليون مترمكعـب  88در اين مطالعات، حجمي معادل ،نينهمچ. ]6[تامين گردد) سيستم(يا ساير منابع 

. كمبود جهت تامين نياز صنعت استان ارائه شده است
ان گلستان-سامانه انتقال مازندران از مجموعه مطالعات مرحله اول ) 1390(گرگان -بهشهر

حجـم  . 
ميليون مترمكعـب بـوده كـه از ايـن     80گرگان از سد مخزني گلورد حدود -

. باشدميليون مترمكعب آن مربوط به گرگان مي50مقدار، حدود 
.]7[گزارش گرديده است

نمايند، كه برخي از آنها بومي و مخـتص  ها رشد و نمو ميبوم
دست تهيـه و تـدوين   412تاكنون . کشور ايران هستند

. است
. . سازد

. باشندآبزه

)Salicornia (ترين گونهاز معروف
ه بـه روغـن   ايـن گيـاه روغنـي اسـت و بسـيار شـبي      % 33. باشد كه قابل مقايسه با برخي از روغنمي

تواند به عنوان روغن خوراكي در پخت غذا استفاده شده و يا با روغن استحصال شده از اين نبات مي. باشدگردان ميآفتاب
تواند به عنوان ساالد، علوفـه دام و يـا سـوخت زيسـتي     هم چنين مي. روغن

ارائـه  Bigloviiو Herbacea ،Europaeaسه گونه مهم گياه قليا به نام) 11(شماره شکلدر. مورد استفاده قرار گيرد
.شده است

.spp(معروف

Atriplex (آتريپلكس. باشدمي)داشتن پروتئين به واسطهو محسوب شدهذيكي از گياهان مغ) 12شماره شکل
اهميت خاصـي را در منـاطق   ،رشد سريع و سازش با محيط،كافي، خوش خوراكي

گونه آن در ايران شناسـايي شـده   20كه گونه است 417ور كليبه ط. 
.است
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.:)10(شماره شكل 

.Bigloviiو Herbacea ،Europaeaبه نام) Salicornia(سه گونه مهم گياه قليا: )11(شماره شکل
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Atriplexانواع . كشوربا شرايطسازگار آتريپلكس مناسب علوفهگونهچند نما از ): 12(شكل شماره 

halimus،Atriplex canensens وAtriplex lentiformis.
) UAE(در كشور امارات ) ICBA(مركز بين

Sporobolous virginicus   و علـف شـور)Distichlis spicata (    بـا سـه سـطح آبيـا
)dS/m10 ،20 نتايج نشان داده كه عملكرد ماده خشك گونه . مورد بررسي قرار داده است) 30وDistichlis spicata در

dS/m30-25  حـدودton/ha34  و گونـهSporobolous virginicus

Sporobolous) گوسفند و بز(تاثير تعليف دام ،همچنين.بوده استton/ha5/29حدودdS/m20شور 

virginicus بـا تعليـف   ) بـه تفكيـك گوشـت، چربـي و اسـتخوان     (بر ميـزان وزن كلـي   % 100و 70، 30، 0در چهار سطح
.]8[هفته مقايسه گرديده است10به مدت Chloris gayana(Rhodes grass)علوفه سنتي 

، 1384-1388بيني گرديده بود كه طي سالاجتماعي كشور، پيش-بق چهارمين ط
اين مهم محقـق نگرديـده و متوسـط سـرانه مصـرف      . كيلوگرم برسد10به 03/7متوسط سرانه مصرف ماهي كشور از رقم 

طـي سـال  ) FAO(جهـاني  مطـابق آمـار سـازمان خواروبـار    . كيلوگرم رسـيده اسـت  81/7ماهي در كل كشور  به رقم 
مقايسه سرانه مصرف ماهي در ايـران  . كيلوگرم بوده است9/16كل جهان ، متوسط سرانه مصرف ماهي در2007-2005

) كيلـوگرم 2/10، عربسـتان  2/44، اسـپانيا  6/58ژاپـن  (
(گذدهد كه عليرغم سرمايهنشان مي

در مشـهورترين مـاهي پرورشـي   .]9[، هنوز با متوسط سرانه مصرف مـاهي در دنيـا فاصـله بسـيار اسـت     )ناشي از خشكسالي
ش آن با توجه بـه ويژگـي  ماهي اين بوده وتيالپيا 

يكصـد كشـور   2002تا آنجا كه فقط در سال .بيولوژيك منحصر به فرد، طي سال
ل يع و پتانسـ ين، رشـد سـر  يار پائيد بسينه توليهز. انداقدام به پرورش آن نموده) (جهان 

پـرورش مـاهي   .يـ يپرورش در آبها
گونه. انجام شد) 13شماره شکل(

كه امكـان رشـد آنهـا وجـود دارد، اعطـا      مقدار انبوه توسط موسسه تحقيقات شيالت كشور آماده شده و در مزارع پرورشي 
. شودمي
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.پرورشي در آب)Oreochromis niloticus(): 13(شماره شکل

منطقه طرح با هـدف بهـره  تيکي از فعاليبه عنوان گويپرورش م
توسعه اجتماعي و، فراهم نمودن زمينه توسعه صادرات غيرنفتي و، ايجاد اشتغال مولدور لم يزرع، آب و اراضي ش

در ، كارخانهمانند جنبي در صنايعايجاد فرصتو طق محروم گميشانا
جتمـع پـرورش ميگـو  وانـامي گميشـان     موقعيـت م ) 14(شـماره  شـکل در .باشدحال توسعه و گسترش مي

پـرورش  ،طـي يسـت مح يت مسـائل ز يدر صورت رعا. ماهواره
د قلمـداد  يش توليؤتواند کمک ممي)حوضچه(منطقه طرح در ايالپيماهي ت
بـه  ايـ الپيمـاهي ت نكته اساسي در اين فرآيند سودآور توجه به اين مهم مي.گردد

. هيچ عنوان نبايد به دريا و تاالب گميشان تخليه گردد
. گرددميايالپياهي تمها در نواحي ساحلي همجوار پرورش ميگو و

ها، طيف وسيعي از فرآوردهكشت گونه.سازدفراهم مي
ايـن مـواد در صـنايع بهداشـتي، دارويـي،      . دهـد هـا را در اختيـار قـرار مـي    معـدني و ويتـامين  ، انواع عناصـر  )چربي و روغن(

ف يـ ط. مكمل
ي يع غـذا يصـنا وه داميـ در تغذشـور جلبـک . ار متنوع و گسترده استيع بسيها در صنا

يـ م.بـر دارد يگـرم ف 155ن خـالص و  يگرم پـروتئ 613لوگرم ماده خشک جلبک يهر ک. اندافتهيژهيگاه ويجا
هـا  جلبـک . يک66/2الي 62/2ي در نشخوارکنندگان يايقابل هضم جلبک در

ل بـاال  يـ کلروف. کنندت مييرا تقوبدنمنييستم اياب هستند که در مجموع سيها و عناصر کمنيتاميونه،يآمدي
يبياز آســدانياکســي موجــود در آنهــا بــه واســطهيايميو مــواد فتوشــ

ه ين راه موجـب تصـف  يـ از اوط افزودهيمحژنياکسها با عمل فتوسنتز بر جلبک. کنندي بدن کمک مييزداسميمکان
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ازت جذب شده در آنها چه در . ت کننديرا در خود تثبازت هوابرخي از جلبکها، قادرند . شوند

.ديافزامياراضييات و چه پس از مرگ بر حاصلخيزمان ح

موقعيت مجتمع پرورش ميگو  وانامي گميشان بر): 14(شماره شکل
.فعاليت

Gracilariopsis persica) در استان هرمزگان با موفقيت انجام پـذيرفت ) 15شكل شماره .
پرسيکايزکشور گراسيالريوپسدرشدهبومي شناساييارزشمندترين گونهشده،انجامبه مطالعاتتوجهباحاضر،حالدر

:باشدميزيرشرحبهها،نسبت به ساير گونهکهاست

باال و سريعرشدضريب-
کشتدورهيکدربرابر30ازبيشوزنافزايش-
بوميگونهسايربهنسبتباالژلقدرت-
گونهاينجهانيباال بودن-
ميگوپرورشزمراكاستخرها و كانالدركشتامکان-
سالطولدردورهدو تا سهحداقلکشتامکان-

. گـردد درصد آگار استخراج مي55/30تا 44/21خشک اين گونه، جلبککيلوهرازمحيطيشرايطبهبسته
ژلقـدرت وکيفيـت بـه بستهآگارکيلوهر0/1-5/1بين جلبکكيلوهر

اهي يـ د سـوخت گ يـ در تولعالي مـورد اسـتفاده   اهان ير گياز سار تعيسربسيار ها رشد جلبک.رسدمينيزدالر1000آن تا
ر يساتحت اشغالدرصد مساحت 10فقط بهاين در حالي است كه .نمايندمييدکربن بياکسداشته و

70حدودساالنهتوان در هر هکتار از حوضچه.ارندداز ياهي نيد سوخت گيمورد استفاده در تولعالياهانيگ

بـه  .کنـد دکربن را جـذب مـي  ياکسـ 1000ساالنه،هر هکتار از حوضچه. د کرديتن جلبک تول
ه مواجـ ) 16شـماره  شـکل (در پروژهستيط زين علت طرح پرورش جلبک با استقبال مدافعان محيهم

.شده است
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.در استان هرمزگانGracilariopsis persicaآميز ماكروجلبك گونهكشت موفقيت): 15(شكل شماره 

ليپيد يا روغـن موجـود   . اندبه دليل گراني قيمت نفت، بسيار مورد توجه قرار گرفته) Biofuel(سوخت
در گياهان پس از استخراج توسط يك حالل، با استفاده از

. نمايدسوخت مي

.: )16(شماره شکل



دومین کنگره ملی آبیاري و زهکشی ایران
1395شهریور 2-4

دانشگاه صنعتی اصفهان

تر از پوستان است كه ميآرتميا از انواع مهم سخت
ن يمهمتـر . باشـند 220تا 45آب. 

4درصـد  پـروتئين،   55حـدود  (با توجه به ارزش غذايي بـاال  ا يامروزه آرتم. باشددرا يکاربرد آرتم

و گويين ماده غذايبه عنوان بهتر، )20الي 
تـن  2000ا حـدود  يـ ست آرتميمصرف ساالنة س، 1992در سال ) FAO(سازمان خواروبار جهاني آمار مطابق. استي ماه

ن ين بزرگتـر يل و چـ يـ برزكـا، يامـروزه آمر . شوداز جهاني آن افزوده مييدرصد بر ن20تا 15برآورد شد كه ساالنه حدود 
از دالر14000ش از يدرآمـد سـاالنه بـ   . ]9[باشندمي)17شماره شکل(ا در جهانيوماس آرتميست و بيدكنندگان سيتول
مـت عمـده   يقبـر اسـاس   هر ماه هكتار در لوگرم يک375تا 260د ميانگين ساليانه يايس آرتماوميد بيتول

دالر4دود فروشي هر كيلوگرم ح
بلكه مورد توجه است،نه و نمكايد همزمان آرتميتول.باشدمي

و منابع آب شـور در محـدوده طـرح كـه زيسـتگاه مناسـبي       با توجه به وجود اراضي باير و لم يزرع. در پي داردرا نيزمحلي
عملـي  ار سودييتيفعالگردد، امكان ايجاد 

.باشدمي

.آرتميا در واحدپرورش: )17(شماره شکل
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نمـك از نظـر   . استحصال انواع نمك
وزنياز نظر محسوب شده و يك ماده معدني مهم 

تـن بـوده و   210¸000¸000هان بالغ بر ، توليد سرانه نمك كل جشناسي انگليسگزارش سازمان زمينبر اساس. داردقرار 
كشـور توليـد كننـده نمـك دارا بـوده      62رتبـه پـانزدهم را در بـين    %) 1/25(تن  2¸618¸000كشور ايران با توليد سرانه 

را بـه خـود   %) 97/0(جهـان  19از نظر ميزان توليد نمک مقـام  2003تا 2000توضيح اين كه كشور ايران در سال . است
د كـه بـا سـرمايه   اختصاص داده بـو 

در استان گلستان معادن سنگ نمك بسيارمحدود بوده و صرفاً استخراج نمك آبـي بـه   . ]10[تن افزايش يافت600¸000
. پـذيرد انجـام مـي  ) معدن نمك آبي قـارني يـارق  (

.محدوده طرح، به مالحظات زيست

آببر اين مبنا تخليه زه
به عبارت ديگر طرح حوضچه.مد نظر قرار گرفته است) 18شماره شکل(آرتميا 

.و جلبك) سيست و بيوماس(پرورش آرتميا 

HDPE(چند نما از استخر): 18(شماره شکل

Geomembrance ( و اثر باد در انتقال نمك به اراضي مجاورسطح حوضچه جهت ممانعت از نشت.

Solar(يكي از روش

ponds (پذير مورد توجـه  حوضچه. است
. استقرار گرفته

بـه ويـژه كـه فـن    . دهـد 
اسـتخر  . تجهيزات و نصـب آن سـاده بـوده و كـاركرد قابـل اطمينـاني را ميـا       

. شـود 
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. ترين و ارزان

طبيعي در 
در اين مطالعات با توجه به . گرديده كه بخش

آب
در تگـزاس آمريكـا، يـك پـروژه تحقيقـاتي و      El Paso.گراديان نمك معطوف گرديـده اسـت  

شروع به كار نموده 1985اين پروژه از سال . پايه1984نمايشي است كه به وسيله دانشگاه تگزاس در سال
، )زدايينمك(ليتر 16000و نتايج

همچنـين  . 
هكتـار  7/0برق kW150فلسطين اشغالي، Ein Boquekدر پروژه 
Seawater(توان در احـداث گلخانـه  . گرددتوليد مي

greenhouse (لولـه ها در كنار دريا احداث شده و با مكش رطوبـت هـوا و عبـور آن از كنـار    اين گلخانه. استفاده نمود
ها بديهي است كه احداث اين گلخانه. كند)Condenser(تقطير كننده 

.منطقه ايفا خواهد نمودمي

. عصر برنز شروع شده استازبي چهارهزار سال قدمت دارد وياستفاده از آن به طور تقر
وجـود دارد کـه نشـان    دوران كهـن ازفراوانـي ابنيـه و ات مناطق شرقي وژه دريز به وينمناطق خشک کشوردر

در منطقه طرح و به ويـژه در نـواحي شـمالي آن    .استبوده هت مصارف شرب ودهنده

اء مراتـع، توسـعه جنگـل   . گيرداستفاده قرار مي
معدني و پوشاندن سطح زمـين   -تغيير شكل و يا اصالح زمين، روش: 

. گردندطبقه) 19شماره شکل(
Negarim(، ريزحوضـه )Contour bunds(زمـين از شـيوه  در روش تغييـر شـكل   . اسـت 

microcatchments()Trapezoidal bund ()Semi-Circular bund (
ها و بوده كه به گودال) كلينوپتيلوليت(مواد اصالحي منتخب در محدوده مطالعاتي شامل گچ و  زئوليت . استفاده شده است

)Infiltration pit or bund (اهداف مورد نظر در روش. اضافه خواهد شد
به عبارت ديگر، جمع. باشدشامل كنترل فرسايش، افزايش نفوذ و ذخيره آب مي

وسيع و نفوذ و ذخيره آن در يك محل با وسعت كمتر جهت استفاده گياه، هدف اصـلي روش يك سطح
.سطح زمين است
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معدني و - ) : 19(شماره شکل
.پوشاندن سطح زمين

جمع-4

شي اراضي شمال گرگانرود و با توجه به مجموعه مطالعات و بررسي
:باشدبه شرح زير ميهزار هکتار280سو واقع در استان گلستان به وسعت قره

زهكشي كنترل شـده، زهكشـي   زهكشي زيستي،طرح زهكش-
. هكتار239819زير ناحيه با وسعت 101زهكشي النه موشي، در خشك و

1557آب در سطح حوضچهطرح-

.ممانعت از نشر آلودگي
د علوفــه،  با هدف تولي) توليد گياهان شوردوست(هكتار 14000-

.دانــه روغني و توسعــه
50000جهت توسعه جنگل زراعي و احياء مراتع در سـطح  ) Water Harvesting(طرح-

، توليـد چـوب،  هكتار 
. ،احياء مراتع 

هكتـار بـا توليـد بـرق بـه ميـزان       202در سـطح  ) Solar Pounds(امكـان احـداث حوضـچه   -
هحوضچسيكل رانكينطرحمگاوات بر اساس حوضچه14حداكثر 

7008نمك و پرورش آرتميا در سطح 

.پرورش آبزيان و نمك صنعتي مورد نياز واحد پتروشيمي گلستان در فرآيند تهيه كود شيميايي
2694حوضچهطرح-

.مفيد از زه
.سو و تثبيت سواحلگرگانرود و قرهرودخانهطرح كنترل و  استفاده بهينه از سيالب-
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تپـه،  طرح اصالح زهكش-

گيله، زهكش اوركت حـاجي و زهكـش  ، زهكش قره)ناردالي(يرآباد، زهكش قارقي زهكش بص
راســـت وشــــمگير و مزرعــــه نمونــــه ارتــــش بــــا اســــتفاده از تلفيــــق روش 

)Soil Bioengineering (و سازه.
زير بخشنهجهت برآورد هزيطرح، محدوده در

، ابنيه، تاسيسات مكانيكي، تاسيسات برقي و خطوط انتقال آباز 
عمال ضريب و ا)نظام فني اجراييدفتر (معاونت برنامه1388سالمربوط به
بالغ بر هزينه كل احداث. استعمل آمدههاستفاده ب1390ها به سال ينههزبه منظور تبديل 44/1

)ميليارد ريال5/11972و 6/4578، 9/2284به ترتيب معادل IIIالي Iدر ناحيه (شده ريال برآورد اردميلي18836
مقايسه نرخ بازدهي داخلي طرح با نرخ تنزيل پايه مورد استفاده در .است

.) درصد7(خاك 
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