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  با رویکرد شورورزي گلستان نامتعارف استان و خاك آبمنابع  برداري بهینه ازبهره
 

   4و سیاوش تاتالري 3، محمد رضا حسینی2، افراسیاب میرزایی1ایرج حیدریان 

 )golestanwater@gmail.comگلستان (اي ایرج حیدریان، مدیر عامل آب منطقه -1

   )afmirzaie@gmail.comهاي آبیاري و زهکشی(مدیرشبکه -اي گلستانافراسیاب میرزایی، آب منطقه -2
  )newway1386@gmail.comدار زهکشی (مدیر طرح اراضی اولویت -اي گلستانآب منطقه محمدرضا حسینی، -3
 )siavash.tat@gmail.comهکتاري ( 280000یاوش تاتالري، شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس، مدیر طرح زهکشی س -4

دهیچک  
رشد روزافزون جمعیت و به دنبال آن نیاز به تولید مواد غذایی بیشتر از یک طرف و محدودیت منابع خاك و آب مناسب کشاورزي 

هاي شور آب، زههاها، پساببیابان اراضی شور، خاك و آب شامل( پایه نامتعارفبرداري از منابع از سویی دیگر، لزوم بهره
 - را به عنوان گامی مهم در افزایش تولید و بهبود وضعیت اقتصادي  )هاي شور سطحی و زیرزمینی و آب دریاکشاورزي، منابع آب
هاي مکرر و آبگرفتگی د که مشکالتی مانند : سیالبدهنشان می گلستان استانبندي شرایط موجود نماید. جمعاجتماعی مطرح می

شدید اراضی، رشد جمعیت، محدودیت شدید منابع آب شیرین، عدم امکان تخصیص منابع آب جدید جهت افزایش سطح زیر 
زهکشی، هاي موجود هاي شمالی استان، فقدان عملکرد سیستمزایی در بخشزارها، از بین رفتن مراتع و بیابانکشت، توسعه شوره

اي منبعث از کاربرد سموم و کودهاي هاي غیرنقطهاي حاصل از توسعه مراکز جمعیتی و صنعتی، آالیندههاي نقطهافزایش آلودگی
ها و توزیع نامناسب آن، موجب تخریب محیط زیست انسانی و طبیعی، آلودگی تغییر اقلیم و کاهش بارش شیمیایی، فرسایش خاك،

در این راستا توسعه واحدهاي کشت و صنعت شورورزي با هدف استفاده بهینه از زیرزمینی شده است. شدید منابع آب سطحی و 
ها به منابع پذیرنده آبی و خاکی، توسعه تواند ضمن مرتفع نمودن مشکالت انتقال آالیندههاي سطحی میها و روانابآب زهکش

  زایی پویا را در بر داشته باشد.سطح زیر کشت و اشتغال

 ، شورورزي، گیاهان شورزيهاي شورخاكآبهاي نامتعارف، کلمات کلیدي: 

 مقدمه 
بر  درصد از کشور پهناور ایران را به خود اختصاص داده است. 25/1کیلومتر مربع،  20438استان گلستان با مساحت 

 روستا 1009دهستان و  59، بخش 27شهر،  25شهرستان،  14) این استان داراي 1390اساس جدیدترین تقسیمات کشوري (
  باشد. می )1(شکل شماره 

. است شده واقع مازندران دریاي و شمالی خراسان هايکوه ترکمنستان، هايبیابان البرز، هايکوه رشته بین گلستان استان
 با گلستان، استان .نمود تقسیم )2اي (شکل شماره اي و جلگهکوهپایه کوهستانی، ناحیه سه به توان می را استان هايناهمواري

 هايبیابان دریا، به نزدیکی و البرز، دوري هايرشته کوه جغرافیایی، ارتفاع و عرض تأثیر تحت جغرافیایی، موقعیت به توجه

شمال و  دارد. گوناگونی هواي و آب و دارد قرار متراکم جنگلی پوشش و ايو ناحیه محلی بادهاي وزش ترکمنستان، جنوبی
دریاي  اثرات از دوري علت به ترکمنستان، مرز تا گرگانرود فاصل و حد مازندران دریاي شرق در به ویژه استان، شرقی شمال

 هايجمهوري قوم (در قزل و قوم قره هايبیابان به نزدیکی و ساحلی جلگه شرقی، وسعت البرز ارتفاعات کاهش ،مازندران
میانگین نزوالت  .شودمی تبدیل خشک (نیمه بیابانی) نیمه به دورترها و بوده مواجه هوا گرماي میانه) با خشکی و آسیاي
 نیستند، برخوردار یکسان بارش از استان گوناگون مناطق بارش، مکانی پراکندگی نظر از و بوده mm 450حدود استان  جوي

 .شودمی کاسته بارش از مقدار شمال، سمت به جنوب از و شرق سمت به با گذر از غرب طورکلی به
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 1390) : نقشه تقسیمات استان گلستان به تفکیک شهرستان در سال 1شماره ( شکل

  

1390  

  استان گلستان هايهایی از اشکال ناهمواريبندي ارتفاعی و نمونه) : طبقه2شکل شماره (

 غرب ازبا گذر  یکسان نیست. استان مختلف نقاط حرارت گراد بوده و درجهدرجه سانتی 9/17متوسط دماي ساالنه استان 
مرداد ماه با میانگین درجه حرارت حداکثر  ،گرمترین ماه سالشود. می محیط افزوده دماي بر شمال، به جنوب از و شرق به
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 متوسط میزان تبخیر ساالنهبوده و  گراددرجه سانتی 4/2دما  بهمن ماه با میانگین حداقل آنسردترین و  گراددرجه سانتی 6/32
  .باشدمی مترمیلی 1321معادل 

هاي درصد حجم ریزش 27باشد که حدود میلیون مترمکعب می 2485مجموع پتانسیل آبهاي سطحی و زیرزمینی استان 
هاي درصد ریزش 6/13منابع آب استان و  %3/50(میلیون مترمکعب 1250جوي استان است. پتانسیل آبهاي زیرزمینی استان 

استان  باشد.هاي جوي) میدرصد ریزش 4/13منابع آب استان و  %7/49(میلیون مترمکعب  1235و آبهاي سطحی  )جوي
را تشکیل  مازندراندرصد از مساحت حوضه آبریز دریاي  7/11و  بوده مازندرانگلستان بخشی از حوضه آبریز دریاي 

. در جدول شماره باشدمی شرق خلیج گرگان و نکارود علیا سو,قره گرگانرود, آبریز اترك سفلی, هايو شامل حوضه دهدمی
) ترکیب 2هاي آبریز در استان گلستان ارائه شده است. همچنین در جدول شماره () توزیع پتانسیل آب سطحی حوضه1(

در افق سال  مقایسه پتانسیل منابع آب استان و نیازهاي آبی استانآورده شده است. 1390مصارف آب استان گلستان در سال 
راهکارهاي ایجاد تعادل بین پتانسیل و نیاز و رفع و یا  باشد.) می3یون مترمکعب (جدول شماره میل 3938مبین کمبود  1420

  : باشدبه شرح زیر میون مترمکعب آب در استان یلیم 3938تعدیل کمبود 

هــاي آبیــاري تحــت فشــار، افــزایش (کم آبیــاري، توســعه  روش ژه بخش کشاورزيیهاي مختلف به وی در بخشیجوصرفه - 
   هاي انتقال و توزیع و ....)راندمان

  هاي ژنتیکی گیاهان کشاورزيتغییر الگوي کشت و ارتقاء توانمندي - 
   برداري همزمان و توامان از آب در مصارف مختلفبهره - 
   میت کشت دیریو مد )Water harvestingهاي استحصال آب (با کاربرد روشنه از باران یاستفاده به - 
   هاي مجاورانتقال آب از حوضه - 
 بازچرخانی آب و مصرف دوباره و چندباره از آب - 

 شیرین سازي آب دریا جهت مصارف شرب وصنعت از فناوري هاي معمول در نواحی ساحلی. - 

مــورد نیــاز بــراي مصــارف هاي شــهري و صــنعتی و حصــول بــه  اســتانداردهاي تصفیه فیزیکی، شیمیایی و میکروبی پساب - 
 کشاورزي، محیط زیست ، صنعت و حتی شرب.  

 هاي شورورزيو توسعه فعالیتشور و لب شور  (نامتعارف) هايو خاك هااستفاده از آب - 
 

  هاي آبریز در استان گلستان) توزیع پتانسیل آب سطحی حوضه1جدول شماره (

متر مکعب )پتانسیل آب سطحی ( میلیون   نام حوضه آبریز  ردیف   

  828  گرگانرود  1

  257  اترك ( سهم ایران ـ گلستان )  2

  100  قره سو  3

  40  شرق خلیج گرگان  4

  10  نکارود علیا  5

  1235  استان گلستان
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  1390) : ترکیب مصارف آب استان گلستان در سال 2جدول شماره (

برداريبهره منبع آبی  
mcm 

 ضریب
برداريبهره   

(درصد)   

يو گردشگر زیستمحیط صنعت و خدمات شرب کشاورزي  

 % مصرف % مصرف % مصرف % مصرف

سطحی آبهاي  804 65 714 89 30 7/3  31 4 29 6/3  

5/13 159 84 986 94 1179 آبهاي زیرزمینی  34 3 0 0 

5/9 189 86 1699 80 1983 جمع  65 3/3  29 5/1  

 است. یافتهون مترمکعب در سال توسط وزارت نیرو به خارج از استان تخصیص یلیم 3/26، استان آبهاي سطحی از 

  1420در افق سال  ) : مقایسه پتانسیل منابع آب و نیازهاي آبی استان3جدول شماره (
 حجم (میلیون مترمکعب) نوع نیاز / پتانسیل ردیف

)1420نیازها (افق سال   

 212 شرب 1
 120 صنعت 2
ستیط زیمح 3  100 
التیکشاورزي و ش 4  5950 
 41 گردشگري 5

 6423 جمع نیازها
 پتانسیل آب استان

 1235 آبهاي سطحی 1
 1250 آبهاي زیرزمینی 2

 2485 جمع پتانسیل
 3938 کمبود منابع آب استان

  
گردد که می) کاربري اراضی در کل استان گلستان ارائه شده است. با توجه به شکل مذکور مالحظه 3در شکل شماره (

  باشد.زار میهاي شمالی استان تحت پوشش اراضی دیم و بایر و شورهبخش

  
  )  : کاربري اراضی در کل استان گلستان3شکل شماره (
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ترین مشکالت استان گلستان را شامل : کمبود منابع آب شیرین، گسترش توان عمدهبا توجه به توضیحات فوق می
اي، تداخل آبهاي شور و شیرین در نواحی زایی، فرسایش خاك، نشر گازهاي گلخانههاي شور، تغییر اقلیم، بیابانخاك

مکرر و درصد بیکاري دانست که در تقابل با رشد جمعیت،  هايساحلی، مشکالت آلودگی منابع آب، هوا و خاك، سیالب
هاي جدي مواجه خواهد ساخت. رشد شرایط امنیت غذایی و محیط زیست طبیعی و اجتماعی را در چند دهه آینده با چالش

 روزافزون جمعیت و به دنبال آن نیاز به تولید مواد غذایی بیشتر از یک طرف و محدودیت منابع خاك و آب مناسب
برداري از منابع پایه نامتعارف را به عنوان گامی مهم در افزایش تولید و بهبود وضعیت کشاورزي از سویی دیگر، لزوم بهره

ها ها، پساببیابان نماید. در این راستا منابع نامتعارف مهم خاك و آب شامل اراضی شور،اجتماعی مطرح می -اقتصادي 
هاي شور سطحی و زیرزمینی و آب دریا هاي شور کشاورزي، منابع آبآب، زههاي کشاورزي، شهري و صنعتی)(پساب

  هاي اشاره شده فوق را مرتفع سازد. تواند بخش اعظمی از محدودیتمی

برداري بهینه از منابع آب و خاك نامتعارف استان با رویکرد شورورزيبهره  
 تر خواهد شد و دردرجه گرم 5/0 -5/1 میالدي بین 2010-2029، دماي هواي کشور در دوره زمانی IPCCطبق گزارش 

 هاي واقعیابد. بیشترین کاهش مقدار بارش ساالنه در استانکاهش می درصد 9کل سطح کشور میزان بارش ساالنه به میزان 
 تانهاین در حالی است که آسباشد. می مازندرانشرقی دریاي در امتداد رشته کوه زاگرس، غرب کشور و سواحل جنوبی و 

 درصد افزایش 39و  13هاي خیلی سنگین)، به ترتیب، با ساله (بارش 15هاي سنگین) و ساله (بارش 5 هاي با دورهبارش
خواهیم بود. در تصویر  در استان گلستانزایی و وقوع سیل هاي آینده شاهد افزایش رخدادهاي بیابانبنابر این در دهه یابد.می

  ارائه شده است. زایی استانو بیابان مشکالت عدیده فوق در تشدید آثار تخریبی سیالبنماهایی از  )4شماره (

  

  
هاي هاي شدید منطقه و سیالباز مشکالت عدیده روستائیان در مواجهه با بارندگی ) : چند نما از4تصویر شماره (

  استاننواحی شمال اراضی شور و سدیمی در  و گسترش سورودخانه گرگانرود  و قره
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هاي هاي شدید منطقه و سیالباز مشکالت عدیده روستائیان در مواجهه با بارندگی ) : چند نما از4تصویر شماره (ادامه 

  نواحی شمال استاناراضی شور و سدیمی در  و گسترش سورودخانه گرگانرود  و قره

سیالب و ممانعــت از آبگرفتگــی اراضــی، افــزایش هاي توسعه پایدار، کنترل اي گلستان در راستاي سیاستشرکت آب منطقه
هاي زارها،کنترل بــیالن نمــک، اصــالح سیســتمعملکرد اراضی زراعی (آبی و دیم) و تولیدات دامی، جلــوگیري از توســعه شــوره

و و افزایش سطح زیر کشت بر پایــه اســتفاده از منــابع آب زهکشی نوین هاي توسعه روش زهکشی سطحی و زیرزمینی موجود،
هاي مطالعــاتی و اجرایــی خــود قــرار داده جــزء برنامــه محیطی،و زیســتاقتصادي  ،بهبود شرایط اجتماعیبا هدف  شور راك خا

  است. 
، ســوهکتــاري شــمال گرگــانرود و قره 280000زهکشــی اراضــی در این راستا بر اساس نتایج مطالعات مرحله اول  مصوب 

بنــدي جمعتان قابلیت توســعه کشــت و صــنعت شــورورزي را دارا مــی باشــند. هکتار از اراضی بایر و لم یزرع شمال اس 70000
هکتار) اراضی، با مشــکالت عدیــده شــوري و  215808درصد (معادل  07/77دهد که نشان می فوق کلی مطالعات محدوده طرح

ایــن در حــالی باشــند. هکتــار) داراي محــدودیت متوســط می 32489درصــد اراضــی ( 60/11سدیمی بودن خاك مواجه بوده و 
هکتــار) داراي محــدویت کــم و یــا بــدون مشــکالت شــوري و قلیائیــت گــزارش  8007درصــد اراضــی ( 86/2است کــه فقــط 

حــدود  ،کــه در مــاه حــداکثر خیــزش ســطح ایســتابی دهدنتایج مطالعات پایه زهکشی نشان می از سوي دیگر بررسی اند.گردیده
متر قرار دارند کــه ایــن مقــدار در مــاه حــداقل  5/1کمتر از  عمق آب زیرزمینی در محدوده هکتار) 182821( درصد اراضی 3/65

هــاي زمســتانه در یابد. این تفاوت چشمگیر نوسانات سطح آب زیرزمینی مبــین اثــر گســترده بارشدرصد تنزل می 12/0(آذر) به 
مشــکالت شــوري و قلیائیــت ، تبخیــر شــده و سطح ایستابی بوده که به واسطه پتانســیل ضــعیف زهکشــی داخلــی خــاك صعود

هاي هدایت الکتریکی در ماههاي حــداقل و حــداکثر خیــزش ســطح مقایسه مساحت و درصد کالس نماید. اراضی را تشدید می
بــه لحــاظ کیفــی بــوده و اگــر چــه  dS/m 10داراي شوري آب زیرزمینی بــیش از  اراضی درصد 76/93 که دهدایستابی نشان می
   شود.تغییرات فاحش مشاهده نمی اما اند،بهبود نسبی یافته

 موضــوع امــا دو اســت. ثابــت همــواره طبیعــت در آب مقدار است که این شود،می دریافت طبیعت در آب چرخه از که آنچه

 ثابــت حجــم ایــن از آلوده کــردن مقــداري و دومی است آب کنندگانمصرف افزایش اولی شود.نمی بحث چرخه در این همیشه

 کــه اســت شــده باعــث این عوامــل دوي هر دیگر آب نیست. آن نام اما داراست، را آب فیزیکی اگرچه شکل که شکلی به است.
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 افــزایش بــا تولید انرژي و غذا تولید بهداشت، و شرب براي آب روز کاهش یابد. مصرف به روز نفر، هر ازاي به ثابت آب حجم

   .است کاهش به رو سال، در نفر هر براي آب مقدار یا جهان در سرانه آب دیگر و به عبارت رودمی فزونی به رو جمعیت
هاي طبیعی (اقلیم خشک، خاك شور قلیایی و کمبــود فزاینــده منــابع آب) بــه در سنـد ملی توسعه استان  گلستان، محدودیت

معرفــی شــده و بــه حســاس بــودن شــرایط  هــاي توســعهمحــدودیت و ترین تنگناهاعمدهویژه در بخش شمالی استان در ردیف 
زیست محیطی استان و خطر گسترش نواحی نیمه بیابانی و بیابانی تاکیــد شــده اســت. بــا توجــه بــه مباحــث قبلــی اشــاره شــده، 

بــرداري هاي شــورورزي بــا هــدف بهرههاي بسیار مناسبی براي توسعه کشت وصــنعتگردد که استان گلستان پتانسیلمالحظه می
هاي ارتباطی و بنادر موجــود ماننــد بنــدر تــرکمن و نابع آب نامتعارف وجود دارد. به ویژه که وجود خطوط ریلی، جادهبهینه از م

...، امکانات بسیار مناسبی را براي توزیع و انتقــال فرآوردهــاي تولیــدي بــه منــاطق مختلــف ایــران و کشــورهاي همســایه فــراهم 
  ورد. آمی

کشــاورزي پایــدار و تولیــد محصــوالت در هکارهــاي حرکــت بــه ســمت توســعه ) یکــی از راHaloculture( شــورورزي
بــرداري اقتصــادي و آوري با رویکرد زیست محیطی و بــه منظــور بهرهاست. شورورزي یک فن )5(شکل شماره  هاي شورمحیط

باشــد. شــوري نمی براي کشــاورزي رایــج مناســب dS/m 12هاي با شوري بیش از آبباشد. پایدار از منابع خاك و آب شور می
(شــوري آب دریــاي مازنــدران هــا باشد، که به عنــوان شــوري آب اقیانوسبه عنوان آب نمک یا شورآب می dS/m 46در حدود 

dS/m 22-18 بندي کلی، خاك با هدایت الکتریکــی عصــاره اشــباع (شود. در یک طبقهدر نظر گرفته میباشد) میECeبــیش از ( 
dS/m 4 و خاك با نسبت جذب سدیم (، خاك شور محسوب شدهSAR خــاك ســدیمی بــوده کــه خــود نــوعی از  ،13) بیش از

  خاك مبتال به شوري است. 
و شــوري  dS/m 10 محدوده آب و خاك مورد نظر شورورزي به منظور تولیــدات گیــاهی، بــه طــور تقریبــی از شــوري آب

هاي کشاورزي و شورورزي بــر یکــدیگر منطبــق نبــوده و رقیــب گردد. به عبارت دیگر مجموعه فعالیتآغاز می dS/m 15خاك 
  شوند.یکدیگر محسوب نمی

  
  برداري در شورورزيکلی انواع بهره شماي) : 5شکل شماره (
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نامتعــارف آب و خــاك شــور و هاي شورورزي، با توجه به استفاده از منــابع در مدل رویکرهاي نوین توسعه کشت و صنعت
هــاي موجــود توان بخــش اعظمــی از چالشدرآمدهاي باالي حاصل از عملکرد محصوالت متنوع زراعی، باغی، دامی و غیره، می

ایی، دارویــی، استان گلستان را در زمینه تامین شرایط امنیت غذایی، توسعه سطوح تحت کشت محصوالت زراعــی، بــاغی، علوفــه
هــا، توســعه صــنایع ت دامی، پرورش آبزیان (ماهی، میگو و آرتمیا)، تولید نمک، ماکرو و میکــرو جلبکسوخت زیستی، محصوال

هاي تــامین جانبی، کاهش مشکالت بیکاري استان و بهبود محیط زیست طبیعی و اجتماعی برطرف نمود و بــا اســتفاده از سیســتم
  هاي اولیه را جایگزین کرد.گذاري) بخش قابل توجهی از سرمایهCDMاعتبار مکانیسم توسعه پاك (

باشــد، شــورورزي آغــاز شــود و یــا عملــی نمیدر این راستا ذکر دو نکته ضروري است که در جایی که کشاورزي تمــام می
هــاي طبیعــی بــوده و آخــرین فرآینــد در شــورورزي آب بــه محیطهاي شورورزي فاقد هرگونه دفع زهگردد. همچنین فعالیتمی

باشد. با عنایت به موارد فوق در توسعه واحدهاي کشت و صنعت شورورزي هیچ گونه آلــودگی بــه منــاطق آوري نمک میجمع
استان (مانند تاالب گمیشان، خلیج گرگان و ...) منتقل نخواهد شد. بدیهی اســت کــه انجــام مطالعــات آبی و خاکی حفاظت شده 

توانــد نقــش بــه ســزایی در شــکوفایی ل اســتان میو احداث واحدهاي کشت و صنعت شورورزي در این منــاطق محــروم شــما
محیطی آن داشته باشد. در این راستا با توجه بــه شــوري منــابع خــاك و آب در ایــن منطقــه، شرایط اقتصادي، اجتماعی و زیست

پــذیرد کــه بــا توســعه واحــدهاي کشــت و هاي کشاورزي در سطوح بسیار محدودي مبتنی بر کشت دیم غالت، انجام میفعالیت
هــاي ترســیب ســوخت زیســتی و پروژه توان شاهد توســعه چشــمگیري را در تولیــدات گیــاهی و دامــی،عت شورورزي، میصن

مطــابق بــا ســیماي طــرح توســعه احــداث واحــدهاي کشــت و صــنعت شــورورزي بــا هــدف تولیــد گیاهــان  کربن، شاهد بود.
پــرورش آبزیــان (میگــو، مــاهی، صــدف و آرتمیــا)، هاي درختــی، دارویــی، اي، روغنی، تزئینی، گونهشوردوست خوراکی، علوفه

  آوري نمک مد نظر قرار گرفته است.هاي جمعها و حوضچهمیکرو و ماکروجلبک
باشــد کــه هاي شورزي براي تولید روغــن خــوراکی و علوفــه دام میترین گونه) از معروفSalicorniaگیاه شورزي سالیکورنیا (

باشــد. گردان میاین گیاه روغنی است و بسیار شبیه بــه روغــن آفتــاب %33ان رایج است. هاي گیاهقابل مقایسه با برخی از روغن
هــاي مــورد اســتفاده تواند به عنوان روغن خوراکی در پخت غذا استفاده شده و یا بــا روغنروغن استحصال شده از این نبات می

دام و یا سوخت زیســتی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. در  تواند به عنوان ساالد، علوفهبراي تغذیه مرغ جایگزین شود. هم چنین می
  ارائه شده است.  Bigloviiو   Herbacea ،Europaeaهاي ) سه گونه مهم گیاه قلیا به نام6تصویر شماره (

  
  Bigloviiو   Herbacea ،Europaea، شامل : )Salicornia( ) : سه گونه مهم گیاه قلیا6تصویر شماره (
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) spp. Atriplexهاي مختلــف آتــریپلکس (شورزي که توانمندي بسیار خوبی به عنوان علوفــه دارد، گونــهترین گونه معروف
 داشــتن پــروتئین کــافی،  بــه واســطهو  محســوب شــدهي بــراي دام ذیکــی از گیاهــان مغــ) 7(تصویر شماره ، باشد. آتریپلکسمی

 اهمیــت خاصــی را در منــاطق خشــک و ،قابل مالحظههاي مختلف و تولید علوفه رشد سریع و سازش با محیط ،خوش خوراکی
  گونه آن در ایران شناسایی شده است. 20که گونه است  417 آتریپلکس داراي ور کلیبه طکویري پیدا کرده است. 

  

  
  Atriplex lentiformisو   Atriplex halimus،Atriplex canensens : اي انواعآتریپلکس علوفه هايگونه) : چند نما از 7شکل شماره (

، متوســط 1384 -1388هاي بینــی گردیــده بــود کــه طــی ســالاجتماعی کشور، پیش  -طبق چهارمین برنامه توسعه اقتصادي
کیلوگرم برسد. این مهم محقق نگردیــده و متوســط ســرانه مصــرف مــاهی در کــل  10به  03/7سرانه مصرف ماهی کشور از رقم 

، متوســط 2005-2007هاي طــی ســال) FAOابق آمار ســازمان خواروبــار جهــانی (کیلوگرم رسیده است. مط 81/7کشور  به رقم 
. مقایســه ســرانه مصــرف مــاهی در ایــران بــا کشــورهاي خاورمیانــه، کیلوگرم بوده اســت 9/16کل جهان  سرانه مصرف ماهی در

دهــد کــه علیــرغم کیلــوگرم) نشــان می 2/10، عربســتان 2/44، اســپانیا 6/58متوسط جهــانی و برخــی کشــورهاي جهــان (ژاپــن 
گذاري انجام شده در بخش تولید آبزیان و رشد صعودي آن (با وجود محــدودیت هــاي ناشــی از خشکســالی)، هنــوز بــا سرمایه

  متوسط سرانه مصرف ماهی در دنیا فاصله بسیار است.
نمــک از نظــر ت. هــاي شــور اســهاي صنعتی و خوراکی از جمله فواید اقتصادي اســتفاده از منــابع آباستحصال انواع نمک

ســوختی و فلــزي قــرار  در رتبه هشتم تولید جهانی کاالهاي معــدنی، وزنیاز نظر محسوب شده و یک ماده معدنی مهم  اقتصادي
محیطی منــابع پذیرنــده آب و خــاك دارد. در سیماي طرح توسعه واحدهاي کشت و صنعت شــورورزي، بــه مالحظــات زیســت

داثی استحصــال نمــک هاي احــهــاي زیرزمینــی بــه حوضــچههاي خروجی زهکشآبیه زهشود. بر این مبنا تخلاي میتوجه ویژه
  گیرد. ) مد نظر قرار می8شماره  (تصویر
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  سنتی و پیشرفته هاي در واحدآوري نمک هاي جمع) : چند نما از استخر8( شماره تصویر

  
  

 گیرينتیجه
در قالب مزرعــه آزمایشــی بــر اســاس نتــایج  شورورزي بدیهی است که انجام مطالعات و احداث واحدهاي کشت و صنعت

هکتــاري) در دســتور کــار شــرکت آب  280000ســو (زهکشــی اراضــی شــمال گرگــانرود و قره مصــوب مطالعــات مرحلــه اول
هــاي در دســت انجــام مبنــی بــر باشد. همچنین با توجه بــه پیگیرياي گلستان بوده و مراحل مقدماتی آن در دست اقدام میمنطقه

را  محیطیشــکوفایی شــرایط اقتصــادي، اجتمــاعی و زیســت توانمی ،هاي توسعهتامین منابع مالی اجراي طرح با استفاده از بانک
انداز بلنــد مــدت طــرح بــا توســعه واحــدهاي شــورورزي در به عبارت دیگر در چشــمشاهد بود.  در مناطق محروم شمال استان

، روغــن خــوراکی و )Biofuelن منطقه در آینــده قطــب تولیــد ســوخت زیســتی (هکتار از اراضی شمالی استان، ای 70000سطح 
  کشور خواهد شد. علوفه
  
 
  منابع 
زهکشــی اراضــی شــمال گرگــانرود و  نتایج مطالعــاتهایی از ، بخش1390شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس، بهمن  -

 و منابع مورد استفاده در گزارشات فوق هکتاري) 280000سو (قره

 


