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گرد و غبار آشنا خواهند شد. کانون های تولید  استفاده از فناوری شورورزی برای تثبیت 





پیش گفتار

که بخش هــای وســیعی از غرب و مرکــز ایران را  گردوغبــار چند ســالی اســت  بحــران 
کشــور و استان خوزستان  گرفته اســت. تقریبًا تمامی این ریزگردها از جنوب غربی  فرا
ج  کانون های خار کــه بیش تر بــه  گردوغبارها  وارد می شــوند. صرف نظــر از منشــأ ایــن 
کنون بــه توفیق  کنتــرل آن تا کشــور مرتبــط می شــوند، اقدامــات انجام شــده برای  از 
کــه بایــد در نظــر داشــت، اّتــکای قابل توجه  چندانــی منتهــی نشده اســت. واقعیتــی 
که اجرای  گردوغبار به منابع مالی دولتی است. این در حالی است  کنترل  روش های 
پروژه های بزرگ مقیاس بدون مشــارکت ذی نفعــان از پایداری الزم برخوردار نخواهد 
بود. از دیگر ســو، مشــارکت ذی نفعان در صورت وجود انگیزه های اقتصادی تحریک 
و تهییج می شــود. به عبارت دیگر این گونه پروژه ها باید از لحاظ اقتصادی خودگردان 

و حتی سودده باشند.
کشــاورزی همواره نقش مهمــی در اقتصاد و اشــتغال مناطق  گرچــه فعالیت هــای  ا
کم تر توسعه یافته داشته است لیکن توسعه فعالیت های جدید در این حوزه به دلیل 
کشــور امکان پذیر نیســت. در استان خوزستان درعین حال  محدودیت منابع آبی در 
کشاورزی در پایاب حوزه های آبریز ایجاد می شود اما  که منابع عظیمی از زه آب اراضی 
کم اراضی در این قسمت، دفع این زه آب ها هزینه های سنگینی  به دلیل شیب بسیار 
را بــه شــبکه های آبیاری و زهکشــی تحمیل می کند. همچنین به دلیل شــوری باالی 
کشــاورزی مرســوم امکان پذیر نیست. اتخاذ شیوه هایی  این آب ها اســتفاده از آن در 

کند. کمک  نظیر شورورزی می تواند به رفع این معضل 
گردوغبار،  کانون های  شــورورزی، ضمن ارائه خدمات زیست محیطی مانند تثبیت 
امکان اســتفاده اقتصادی از این منابع را فراهم می آورد و هم زمان با مصرف بخشــی 
کاهش  کشــاورزی، هزینه های نگهداری و پمپاژ شــبکه زهکشــی را نیز  از زه آب اراضی 

می دهد.
این نشــریه به معرفی اجمالی روش شــورورزی و مؤلفه های آن و نیز پایلوت تثبیت 

گردوغبار از طریق شورورزی می پردازد. کانون های 
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مقدمه

کشــاورزی  یکــی از راهکارهــای تولیــد بــا منابع آب شــور زهکشــی شــده، اســتفاده از 
کشاورزی شورزیست به معنی بهره برداری از منابع آب  شورزیست )شورورزی( است. 
ک شــور برای تولید محصوالت زراعی و باغی اعم از شورزیســت و غیرشورزیســت  و خا
کــه در حــال حاضــر  گیاهــان متحمــل بــه شــوری )هالوفیت هــا(  اســت. اهلی ســازی 
گیاهــان زراعی  در رویشــگاه های طبیعــی شــور و خشــک می رویند، آن هــا را به عنوان 
که تحت تنش های محیطی ایجاد شده توسط شوری و  کرد  جدیدی معرفی خواهد 
گیاهان ممکن اســت جایگزین  کنند. این  خشــکی محصول رضایت بخش تری تولید 
کشورهای درحال توسعه و از جمله  گیاهان زراعی معمول در بسیاری از  منطقی برای 
که دارای ســطح وســیعی از اراضی خشــک و نیمه خشک در معرض تهدید شور  ایران 
کــه دارای اراضی  شــدن اســت، به شــمار آینــد. در ایران نواحی وســیعی وجــود دارند 
مستعد برای تولید شورزیست ها به عنوان غذای دام هستند. حتی این امکان وجود 
کشورهای درحال توسعه با استفاده  کیلومتر از بیابان های ساحلی در  که هزاران  دارد 
کشــاورزی  گیاهان متحمل به شــوری به عنوان اراضی جدید  از آب دریــا بــرای آبیاری 
کشــاورزی شورزیست یک ضرورت اجتناب ناپذیر،  گیرند. ازاین رو  مورد اســتفاده قرار 
کنون  که تا به ویژه در نواحی خشک و نیمه خشک به شمار می آید. در حقیقت مانعی 
گیاهان وجود داشته است، فقدان یک بینش صحیح  در سر راه استفاده بهتر از این 

گیاهان، است. کاربرد این  درباره موارد 
کشــاورزی اســت.  اســتفاده از زه آب یــک اســتراتژی بــرای تأمین آب موردنیاز بخش 
کاهــش ورود زه آب  اســتفاده از زه آب از دو جنبــه دارای اهمیــت اســت. اواًل موجــب 
بــه منابع آب ســطحی و خطرات زیســت محیطی می شــود و در ثانــی از این منابع آب 
کیفیــت زه آب مصرفی تأثیر زیادی  بهره بــرداری اقتصادی می شــود. در طوالنی مدت 
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ک و میزان  ک و منابــع آب زیرزمینــی خواهد داشــت.  بویژه بــر نفوذپذیری خــا بــر خــا
گرچه در حال حاضــر از حجم زه آب  ک تأثیر می گــذارد. ا تجمــع عناصــر موجود در خــا
کشــاورزی و هدررفت این منابع آمار دقیقی در دســت نیســت،  تولیدشــده در بخش 
ک زراعی و نیاز به آب شــویی در بســیاری  اما افزایش تدریجی شــوری آب آبیاری و خا
کاهــش حجم نــزوالت جوی و تبدیــل اراضی دیم به آبــی در برخی  کشــور،  از مناطــق 
کشــت در برخــی از مناطــق پرآب و مســتعد بویژه در غــرب از جمله  مناطــق و توســعه 
کشاورزی در آینده نزدیک است.  که دال بر روند افزایشی حجم زه آب  شواهدی است 
این مســائل، ضرورت چاره اندیشــی و برنامه ریزی برای اســتفاده بهینه از زه آب های 
کشور را به منظور  ع و همچنین منابع آب پایین دستی در حوزه های آبریز  برگشتی مزار
کشور را دوچندان  کسری منابع آب، افزایش بهره وری و ضریب امنیت غذایی  جبران 

می کند.
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پتانسیل ها و محدودیت های استان خوزستان

اســتان خوزســتان در جنــوب غــرب ایــران، مســاحتی بالــغ بــر 6/4 میلیــون هکتــار 
کوهســتانی شمالی و شرقی  دارد. این اســتان از نظر آب و هوایی جز در برخی مناطق 
خود، دارای اقلیم خشــک و نیمه خشــک اســت و متوســط بارندگی ساالنه آن حدود 
گــزارش شــده اســت. دوره بارندگی در این اســتان معمــواًل بین مهر تا  226 میلی متــر 
کوه هــا و تپه ها،  اردیبهشــت ماه اســت. از مجموع مســاحت خوزســتان، حدود %39 
8% تراس هــای فوقانــی و 33% دشــت های دامنه ای و رســوبی و مابقی اراضی پســت 
کمی واریزه و آبرفت های بادبزنی است. حدود  دشت های سیالبی و همچنین درصد 
نیمی از اراضی خوزستان قابل آبیاری و نیم دیگر به دلیل محدودیت های توپوگرافی 
کارون،  ک غیر قابل آبیاری هستند. در این استان رودخانه های مهمی همچون  و خا
کارون پرآب ترین  که در این میــان رودخانه  کرخــه، دز، مارون و خیرآباد جاری اســت 
کشور  گروه رودخانه های بزرگ و پرآب  کشــور اســت و سایر رودخانه ها نیز در  رودخانه 
کرخه،  قــرار می گیرند. مهم ترین حوزه های آبریز واقع در این اســتان، حوزه های آبریز 

کارون و جراحی زهره هستند.
ک های حاصل خیز، منابع آب فراوان و ذخایر  این اســتان به دلیل برخورداری از خا
کشــاورزی اســت ولی  زیرزمینــی انرژی یکی از مناطق مســتعد برای تولید محصوالت 
کارآمــد از این  ک تهدیــدی جــدی در راه اســتفاده مؤثــر و  شورشــدن منابــع آب و خــا
که 1/2 تــا 1/5 میلیــون هکتار و به  منابــع تبدیــل شــده اســت. تخمین زده می شــود 
ک های اســتان خوزســتان درگیر مشــکل  کل مســاحت خا عبارتــی 18 تــا 22 درصد از 

شورشدن و ماندابی است )چراغی و همکاران، 2008(.
کشــت آبی در این اراضی الزامًا باید  صرف نظر از علت شورشــدن اراضی خوزســتان، 
کردن آب و امالح اضافی از انتهای  ج  همراه با زهکشــی باشــد. زهکشــی به معنی خار
منطقه ریشه است. این آب اضافی یا باید از طریق زهکشی طبیعی به الیه های زیرین 
ک های  ج از مزرعــه منتقل شــود. خا ک و یــا به وســیله زهکشــی مصنوعی به خــار خــا
خوزســتان به علت بافت ســنگین و باال بودن سطح آب زیرزمینی از زهکشی طبیعی 
مناســبی برخوردار نیســتند و به ناچار باید زهکشــی مصنوعی شوند. در شرایط شیب 
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که خوزســتان با آن درگیر اســت، دفع این زه آب جمع آوری شــده به شــیوه  کم اراضی 
کانال هــای زهکش اصلی بســیار  کــه جریــان زه آب در  ثقلــی بســیار مشــکل اســت چرا 
کانال هــا به عنوان مخزنی بــرای جمع آوری  کنــد اســت و در نتیجــه خود این  بطئــی و 
کــه مصرف آب  کشــت  زه آب عمــل می کننــد. در مواقعــی از ســال مانند ابتدای فصل 
گنجایش جمع آوری زه آب را ندارنــد و آب مجدداً  کانال ها و مخــازن  زیــاد اســت، این 
ک  کشــاورزی برمی گــردد. وقتی ســطح آب زیرزمینــی نزدیک به ســطح خا ع  بــه مــزار
ک به ســطح حرکت می کنــد؛ در آن جا بخار  باشــد، آب از لوله هــای موییــن منافــذ خا
ک مجدداً شــور می شــود و  می شــود و نمک خود را برجای می گذارد. به این ترتیب خا

نیاز آب شویی افزایش می یابد.
کــه بــر ابعــاد مشــکل افــزوده اســت، مشــکالت زیســت محیطی و  موضــوع دیگــری 
که حجم ورودی به تاالب های  ژئوپلتیکی در حوضچه های دفع زه آب است. هر چند 
کاســته شده است ولی از طرف دیگر  طبیعی منطقه مانند هورالعظیم و هور شــادگان 
هورهای بزرگی در مخزن زه آب دشــت آزادگان )شــکل 1( و مجتمع های نیشکر )شکل 

2( ایجاد شده است.

شکل 1- توسعه هورهای محلی در مخزن جمع آوری زه آب دشت آزادگان )1381-1395(

2002 2013 2016
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هرچند این زه آب ها در ابتدای ایجاد شبکه آبیاری و زهکشی شوری باالیی داشته اند 
کارون  کرخه و  کیفیت  ولی بتدریج و با شست وشوی اراضی شور به وسیله آب های با
کاسته شده است )داده های آزمایشگاه مرکز ملی تحقیقات  از شــوری آن ها به شــدت 
کشاورزی مرسوم مناسب  کشــت محصوالت  کیفیت آب برای  شــوری( و درعین حال 
نیســت. در حــال حاضر تنها بهره برداری اقتصادی از ایــن آب ها ماهیگیری با قایق و 

تور در محل تاالب نیشکراست )شکل 3(.

کشت و صنعت نیشکر )1367-1394( شکل 2- توسعه هورهای محلی در مجتمع 

شکل 3- ماهی گیری با قایق در محل تاالب نیشکر
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بخشی از این زه آب ها نیز مجددًا به تاالب های هورالعظیم و هورشادگان برمی گردد 
کــه بــه همین دلیل ســالمت پرندگان و ســایر جانداران این تاالب هــا را با تهدید روبرو 
کــرده اســت. از بیــن ســایر معضالت مترتــب بر این زه آب هــا می توان به قطــع راه های 
ارتباطی، زیر آب رفتن پاســگاه مرزی و مســتغرق شدن راه آهن خرمشهر- اهواز اشاره 

کرد.

گردوغبار بحران 

کشــور  که ســال های اخیر بخش وســیعی از غرب و جنوب غرب   یکی از بحران هایی 
و بخصــوص اســتان خوزســتان را در ماه هــای خشــک ســال به تناوب تحــت تأثیر قرار 
می دهد، هجوم ذرات معلق در هوا موســوم به ریزگرد اســت. صرف نظر از منشــأیابی 
کارهای پژوهشــی ارزشمندی صورت  که البته در مورد آن  گردوغبار  کانون های تولید 
که از آبرفت رودخانه های مهم  گرفته اســت- آن چه مشخص است جلگه خوزســتان 
ک های  ایران تشــکیل شده است، در مناطق جنوبی شامل دشت های مسطح و خا
گردوغبار باشــند.  که در صورت خشــک ماندن می تواند منشــأ تولید  ریزبافتی اســت 
گردوغبار در  کانون اصلی تولید  در پژوهش های انجام شــده به وســیله محققان چند 

استان خوزستان شناسایی شده اند )شکل 4(.

گردوغبار در خوزستان کانون های شناسایی شده  شکل 4- 
 )تغییر یافته از نوروزی و همکاران- مکاتبات شخصی(
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که  کانون ها منابــع عظیمی از زه آب نیز وجــود دارند  خوشــبختانه در مجــاورت ایــن 
بالاستفاده به خلیج فارس و یا هورهای محلی دفع می شوند. حتی در مواردی حجم 
زیــاد زه آب در زهکش های اصلی مشکل ســاز شــده اســت و منجر بــه پس زدن مجدد 
که هزینه پمپاژ را به شبکه تحمیل می کند. زه آب به شبکه آبیاری و زهکشی می شود 

تعریف شورورزی

کشاورزی با استفاده  شــورورزی عبارت اســت از تولید پایدار و اقتصادی محصوالت 
کشــاورزی مرســوم در آن هــا یا اقتصــادی و یــا پایدار  کــه  ک شــوری  از منابــع آب و خــا
که در حــال حاضر  گیاهــان متحمــل به شــوری )شورزیســت ها(  نیســت. اهلی ســازی 
گیاهــان زراعی  در رویشــگاه های طبیعــی شــور و خشــک می رویند، آن هــا را به عنوان 
که تحت تنش های محیطی ایجاد شده توسط شوری و  کرده اســت  جدیدی معرفی 

کنند. خشکی محصول رضایت بخش تری تولید 

مبانی شورورزی

ک کمک برای تولید- عدم رقابت برای آب و خا   
ک نامتعارفی  یکــی از مهم تریــن مبانــی شــورورزی تولید با اســتفاده از منابع آب و خــا
کشاورزی مرســوم جایگاهی در تولید محصول نداشته اند. به این ترتیب  که در  اســت 
کشــاورزی مرســوم نیســت ولی از  ک رقیبــی برای  شــورورزی از لحــاظ منابــع آب و خــا

کشاورزی باشد. کمکی جدی برای  لحاظ تولید محصول می تواند 
  اقتصادی بودن

کشــور  گیاهان شورزیســت )عمدتــًا بــرای بیابان زدایی( در  کشــت  بــا توجــه بــه این که 
گیاهان شورزیست  کشت  دارای ســابقه ای نســبتًا طوالنی است، عمومًا شــورورزی با 
گیاهــان شورزیســت بیش تــر جنبــه  کشــت  گرفتــه می شــود. درحالی کــه در  اشــتباه 
زیســت محیطی آن مــورد توجــه بــوده اســت درحالی که در شــورورزی عالوه بــر رعایت 
ع  کشت و زر که عملیات مشابه یک عملیات  مســائل زیست محیطی، ضروری اســت 
مرســوم از لحــاظ اقتصــادی مقرون به صرفه باشــد. به همیــن دلیــل در بیش تر موارد 

بسته شورورزی عمومًا شامل انواع فعالیت های اقتصادی مکمل است.
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  پایداری زیست محیطی
کــه  گونه هــا و سیســتم شــورورزی بــه نحــوی انتخــاب می شــوند  در شــورورزی نــوع 
ک داشته باشــند و در نتیجه اعمال  بیش ترین ســازگاری را با شــرایط شــوری آب و خا
که  کنترل شــوری منطقه ریشــه  مدیریت هایــی ماننــد آب شــویی های ســنگین برای 
دارای عواقــب زیســت محیطی اســت در ایــن روش تا حــد زیادی تعدیل می شــود. از 
دیگر سو به دلیل استفاده چندین باره از منابع آب شور، از نگرانی ها در مورد عواقبی 
کــه بخش زیــادی از مــواد شــیمیایی و  کاســته می شــود چــرا  ماننــد یوتریفیکاســیون 

ک در این سیستم در اجزای مختلف آن جذب و استفاده می شوند. خطرنا
  دانش بنیان بودن

کشاورزی مرسوم  کشاورزی در شرایط شور نیازمند اعمال مدیریتی دقیق تر نسبت به 
ک بسیار شور قطعًا نیازمند  است. به این ترتیب شورورزی با استفاده از منابع آب و خا
به کارگیری جدیدترین دســتاوردهای پژوهشــی اســت. به این ترتیب اقتصاد مبتنی بر 
کارشناسان  شــورورزی اقتصادی دانش بنیان اســت. در الگوی پیشــنهادی، آموزش 
بومــی همــراه بــا ایجــاد پایلــوت صــورت می گیــرد تــا توســعه روش توســط نیروهــای 

متخصص بومی انجام پذیرد.
  عدالت محور بودن

امــکان  ایــران،  بــزرگ  پایین دســت حــوزه رودخانه هــای  شــور شــدن منابــع آب در 
گرفته اســت. شــورورزی  کنان ایــن مناطق  بهره بــرداری از ایــن مواهــب الهــی را از ســا
ک شــور امکان  که با بهره برداری اقتصادی از منابع آب و خا بســتری را فراهم می آورد 

توزیع عادالنه تر ثروت بین اقشار مختلف جامعه فراهم آید.
  استفاده تلفیقی

کشاورزی نیست بلکه تولید چوب، انواع سیستم های  روش شورورزی تنها مبتنی بر 
آبزی پروری )ماهی، میگو، جلبک، آرتمیا، سخت پوستان و دوکفه ای ها(، دام سبک 
و ســنگین و تولید انواع محصوالت جانبی و صنعتی )خورســندی و همکاران، 1389( 

گنجانده شود. در این روش می تواند 
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ارتباط شورورزی و زیست فناوری

کشــاورزی، آبزی پــروری،  شــورورزی بــه دلیــل اســتفاده از فناوری هــای مرتبــط بــا 
دام پــروری، تولیــد انواع جانــداران میکروســکوپی، جلبک ها، اســتخراج متابولیت ها 
و ترکیبات ارزشــمند در شــرایط بســیار شــور، نوعی زیست فناوری پیشــرفته محسوب 

می شود.

تجارب شورورزی

کنون در کشور اجرا  هر چند شورورزی به عنوان یک سیستم تلفیقی اقتصادی و پایدار تا
کشــور تجارب و اطالعات  کنار  گوشــه و  نشــده اســت، ولی در مورد اجزای مختلف آن در 
مفیدی در دسترس است. برخی از اجزای شورورزی در برخی نقاط دنیا مانند مکزیک و 

اریتره در مقیاس نسبتًا وسیع اجرا شده است.
کشــور دارای ســابقه ای طوالنــی اســت  گیاهــان شورزیســت در  موضــوع اســتفاده از 
گیاهان تمامًا در حوزه پروژه های بیابان زدایی بوده  )نعمتی، 1976(. ولی استفاده از این 
گیاهان به عنوان منبــع تولید علوفه  که ایــن  اســت )کوچکــی، 1996(. حتی در شــرایطی 
نیز مطرح بوده اند عمومًا به صورت مراتع طبیعی و یا در حاشــیه پروژه های تثبیت شــن 
گیاهــان شورزیســت در دنیا و  گرفتــه شــده اند. موضــوع کشــاورزی با اســتفاده از  در نظــر 
ایران ســابقه چندانی ندارد و به اواخر قرن بیســتم و اوایل قرن 21 برمی گردد )شــکراهلل و 
گیاهان شورزیست تقریبًا  کشاورزی با استفاده از  همکاران، 1996(. در ایران نیز موضوع 
همگام با دنیا شــروع شــده اســت )کریمی و همکاران، 2008؛ صالحی و همکاران، 1390؛ 
صالحی و کافی، 2011(. در حال حاضر برخی نیازهای زراعی تعدادی از گیاهان شورزیست 
کار و همکاران، 1391( و حتی قابلیت هضم  معرفی شده است )کافی و همکاران، 1390؛ بنا
کی تعدادی از این گیاهان نیز مشــخص شــده اســت )باشــتنی و همکاران،  و خوش خورا
1392؛ ریاسی، 1384(. درعین حال شورورزی فقط معطوف به کشاورزی و تولید علوفه با 
استفاده از آب شور نیست. جنبه های بسیار متنوعی از کاربردهای شورورزی قابل معرفی 
کی )صالحی، 2016(؛ پرورش ماهی و  است برخی از مهم ترین آن ها عبارتند از: مصارف خورا
آبزیان )علیزاده و بمانی، 1391؛ هدایتی و همکاران، 1390(؛ پرورش میگو )پریماورا، 1997(؛ 
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کرو )دمیرباس و دمیرباس،  پــرورش جلبک میکرو )میشــرا و ژا، 2009(؛ پرورش جلبــک ما
2011(؛ دام پروری )احمد و همکاران، 2015( و زراعت چوب )راد و همکاران، 1390؛ قریشی و 
کی، علوفه، فضای سبز، تولید بیودیزل  لنارد، 1998( که کاربردهای بسیار متنوعی از خورا
و بیواتانول، ترسیب کربن، تثبیت گردوغبار )ابراهیمی و همکاران، 1395( و ... پیدا کرده 

است.

خدمات شورورزی

گیــاه علوفه ای،  گســترده به عنوان  شورزیســت های ایران از تنوع خوبی برای اســتفاده 
سبزیجات و گیاهان زینتی در اراضی شور مناطق خشک و نیمه خشک برخوردار هستند 
گیاهان شورزیســت اســتفاده از آن ها  کاربردهــای  )آخانــی، 2006(. یکــی از گســترده ترین 
گیاهــان مانند    گونه های مرتعــی از این  بــرای تعلیــف دام اســت به نحوی کــه بســیاری از 
 Atriplex ، Salsola ، Suaeda ، Sporoblous ،Distichlis و Halosarcia توسط دام ها 

کشــاورزی شورزیســت باید خصوصیات زراعــی آن ها مانند  چرا می شــوند. درحالی که در 
مقاومت به شوری، نیاز آبی، خصوصیات رشدی، کیفیت علوفه و پتانسیل تولید بررسی 
شود. همچنین علوفه برخی از شورزیست ها مانند سالیکورنیا به دلیل باال بودن غلظت 
نمک در اندام های هوایی مناسب تغذیه دام به تنهایی نیست ولی می توان از دانه آن ها 

برای تولید روغن استفاده کرد )کافی و مهدوی، 1379(.
کــه شــورورزی ارائــه می دهــد می تــوان بــه آبزی پــروری، تثبیت  از بیــن ســایر خدماتــی 
گیاهان دارویی، زراعت چوب، تولید ســوخت زیســتی،  کربن، تولیــد  گردوغبــار، ترســیب 

اصالح آلودگی ها و فضای سبز اشاره کرد.

چالش های شورورزی

مهم ترین چالش هایی که توســعه شــورورزی با آن روبه رو خواهد بود و باید با دقت نظر 
بیش تری در مورد آن بررسی انجام شود عبارتند از:

ک و آب زیرزمینی   نگرانی در مورد شورشدن منابع خا
  بازاریابی محصوالت و فراورده های شورورزی

  توجیه تصمیم سازان و سیاست گذاران در مورد توسعه این سیستم
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ECمحل نمونه برداریردیف
)dS/m(pH

10/247/26دشت آزادگان1

8/817/44نخیالت آبادان2

9/556/85زه آب نیشکر3

8/047/47زه آب نیشکر4

10/997/86دشت آزادگان5

30/38/45دشت آزادگان6

11/577/6دشت آزادگان7

12/147/98دشت آزادگان8

جدول 1- برخی خصوصیات شیمیایی برخی منابع زه آب در استان خوزستان

  در دسترس نبودن بسته مدیریتی برای استفاده در سیستم های شورورزی
  توسعه ماشین آالت و صنایع جنبی

پتانسیل منابع زه آب خوزستان برای شورورزی

تجزیه شیمیایی برخی منابع زه آب در استان خوزستان در جدول 1 نشان داده شده 
است.

که زه آب های تولید شــده در این اســتان  نگاهــی بــه نتایج جدول 1 نشــان می دهــد 
هرچند برای آبیاری محصوالت حســاس و نیمه حســاس مناســب نیستند ولی به غیر 
از ردیــف 6، بــرای آبیــاری محصــوالت نیمه متحمــل و متحمل و در تمام مــوارد برای 
گیاهان شورزیست قابل استفاده است. بدیهی است هرگونه عملیات آبیاری  آبیاری 
در جنوب اســتان خوزســتان باید همراه با تمهیدات زهکشی باشد. در نتیجه اراضی 
کرد. به این ترتیب در انتخاب  تحت کشت با این زه آب ها نیز خود تولید زه آب خواهند 
گیاهانی انتخاب شوند  کشــت با استفاده از این منابع آب باید  گیاهان مناســب برای 
کــه ضمن تولید اقتصادی، حداقل نیاز آب شــویی را داشــته باشــند. جــدول 2 برخی 
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گیاهان زراعی، شورزیست و شورزیست اجباری را ازاین جهت مقایسه می کند.
که در این جدول مشــخص اســت، مزیت نسبی هرکدام از محصوالت در  همان گونه 
کســر آب شویی  ک متفاوت خواهد بود. با اعمال  دامنه های مختلف شــوری آب و خا
گیاهان زراعی موجود عملکرد اقتصادی مطلوبی نشان نمی دهند و برای  20 درصد، 
ک  کم تــر نیازمند اعمال آب شــویی بیش تــر در خا ک بــه مقادیری  کاهــش شــوری خا
هســتیم. بــا توجــه به شــرایط زهکشــی خوزســتان ایــن مقادیر آب شــویی و زهکشــی 
گیاهان شورزیست نیز تفاوت های قابل مالحظه ای  منطقی به نظر نمی رسد. در بین 
گیاه  ک 16-10 دســی زیمنس بــر متــر،  وجــود دارد. به نحوی کــه در دامنــه شــوری خــا
کینــوا، باالترین عملکرد اقتصادی را نشــان می دهــد. لیکن در  شورزیســت اختیــاری 
گیاه شورزیســت اجبــاری ســالیکورنیا  ک حــدود 40 دســی زیمنس بــر متــر  شــوری خــا
گیاهان دیگر  باالترین عملکرد اقتصادی را نشان خواهد داد. به این لیست می توان 
ک را افزود و آن را مورد تجزیه وتحلیل قرار  و نیــز دامنه های دیگری از شــوری آب و خــا

داد.

گردوغبار خوزستان از طریق شورورزی کانون های  تثبیت 

که با هماهنگی ستاد زیست فناوری معاونت علمی و فناوری، مؤسسه  ح الگویی  طر
جهاد نصر و مرکز ملی تحقیقات شــوری یزد و مشــارکت بهره برداران محلی تهیه و به 
اجــرا در خواهد آمد، ابتدا شــامل انتقال آب به یک اســتخر روبــاز جهت پرورش میگو 
که سرشار از آمونیم است برای آبیاری در قسمت  اســت. زه آب ناشــی از این استخرها 
کاشــت بادشــکن در  زهکــش دار اســتفاده می شــود. قســمت زهکــش دار مشــتمل بــر 
گونه هایی مانند  کشــت  ک و  ع برای ســال اول و در ضمن آب شــویی خا اطــراف مــزار
ک اســت. از ســال دوم با اصالح شــرایط شــوری و قلیاییت  کاالرگراس برای اصالح خا
گونه های شورزیست علوفه ای نیز انجام  کشت سایر  ک و نیز زهکش شدن اراضی  خا
که خود شوری بسیار باالتری دارد وارد  خواهد شد. زه آب تولید شده در این قسمت 
حوضچه پرورش آرتمیا خواهد شــد. برای اســتفاده از علوفه تولید شــده در قســمت 
زهکــش دار یــک واحــد پرواربنــدی به منظــور پــرورش بــز رایینی و ســپس اســتحصال 
کشــمیر و ســایر فراورده هــای جنبــی پیش بینــی شــده اســت. در بخــش تدابیــر ســند 
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الگــو )نفوذ یا بســط( علم در زندگــی به موضوع حمایت فزاینده و مطالبه متناســب از 
کشــور در راســتای رفع نیازها و حل مســائل اساســی  برجســته ترین مؤسســات علمی 

کشور می پردازد.
انجــام ایــن پروژه به عنوان تدبیری مناســب در راســتای اقتصــاد مقاومتی و اقتصاد 
دانش بنیان برای توسعه در مناطقی با اراضی بایر و مراتع فقیر که معمواًل کانون تولید 
کــه همزمان امکان اشــتغال زایی  گردوغبــار و در مناطــق محروم واقع شــده اند اســت 
کشــت و صنعت شــورورزی فراهم مــی آورد و از  مســتقیم بــرای 5 نفــر را در یــک واحــد 
کشاورزی در مناطق خشک برای تولید  طرفی استفاده بهینه از زه آب تولیدی اراضی 

ثروت دانش بنیان و ایجاد اشتغال را به دنبال خواهد داشت.

منابع
ابراهیمــی نادرقلــی، فرهــاد دهقانــی و یوســف هاشــمی نژاد. 1395. الگــوی ایرانی شــورورزی یک 
کنفرانس الگوی ایرانی- اســالمی پیشــرفت.  راهــکار تطبیــق محیطــی. مجموعه مقاالت ششــمین 

تعمیق و تکمیل الگوی پایه پیشرفت.
باشــتینی جعفر، حسن فضائلی، ســید احمد میرهادی، محمد ملک خواهی و علی رزاقی. 1392. 
اثــر تغذیــه علوفه خارشــتر به میش های شــیری بر تولید شــیر و عملکرد بره ها. نشــریه پژوهش های 

علوم دامی. 39-49: )3( 32.
کنــش فیزیولوژیکی تعدادی از  کار محمد حســین، غالمحســن رنجبر و ولی ســلطانی، 1391. وا بنــا
گیاهان شورزیست علوفه ای در شرایط شور. مجله تنش های محیطی در علوم زراعی. 55-65: )1( 5.
کشــاورزی  کافــی، حمیدرضا عشــقی زاده، 1390،  خزاعــی حمیدرضــا، معصومــه صالحــی، محمد 

ک، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. گیاه، آب و خا شورزیست: راهبردهای مدیریت 
کبر عزیزی زهان. 1389. شورورزی، استفاده پایدار از منابع  خورسندی فرهاد، ژاله وزیری و علی ا

کمیته ملی آبیاری و زهکشی. کشاورزی.  ک شور در  آب و خا
 .1390 ســلطانی.  مهــدی  مشــکوه،  علــی  محمــد  عصــاره،  حســن  محمــد  محمدهــادی،  راد 
در  آب  مصــرف  کارایــی  و  رشــد  شــاخص های  برخــی  زیســت توده،  بــر  خشــکی  تنــش  اثــرات 
گیاهان  کالیپتوس )Dehnh Eucalyptus camaldulensis(. تحقیقات ژنتیک و اصالح  ا

جنگلی و مرتعی ایران. 13-27: )1( 19.
ریاسی احمد، دانش مسگران محسن، نصیری مقدم حسن، ضمیری محمدجواد، 1384. تعیین 
ترکیب شیمیایی، ضرایب تجزیه پذیری، نسبت ناپدید شدن شکمبه ای - روده ای و مدل های هضمی 
گیاهان شورزیست )کوشیا، اتریپلکس، سیاه شور و دانارک(.  گونه  ماده خشک و پروتئین خام چهار 

کشاورزی. 99-110: )1( 19. علوم و صنایع 



2323 گردوغبار کانون های تولید  استفاده از فناوری شورورزی برای تثبیت 

صالحی معصومه، محمد کافی، علیرضا کیانی. 1390. اثر تنش شوری و کم آبی بر تولید زیست توده 
ک. به زراعی نهال و بذر. 417-433: )2( 27. کوشیا ) Kochia scoparia( و روند شوری خا

ماهــی  پــرورش  ح  طــر زیســت محیطی  اثــرات  ارزیابــی   .1391 بمانــی.  کــرم  ا مرتضــی،  علیــزاده 
تیالپیا )nilotica Tilapia ( در آب لب شور منطقه بافق، استان یزد. خشک بوم. 40-52: )2( 2.
گیاهان بــه تنش های محیطی.  کافــی، م.وع. مهــدوی دامغانی.1379. مکانیســم های مقاومت 

انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
گیاه  کارایی  نجمــه مظلــوم، رضــا خراســانی، امیر فتوت و یوســف هاشــمی نــژاد، 1392، مقایســه 
غ  پاالیی با استفاده از سسبانیا )Sesbania acuelata(، روناس )Rubia tinctorum( و َمر
کشــاورزی و  )Cynodon dactylon( در اصــالح یــك خاك شــور- ســدیمی. مجلــه علوم و فنون 

ک. 97-107: 66. منابع طبیعی، علوم آب و خا
ک. رســاله  هاشــمی نژاد، یوســف، 1394، بررســی اثرات تغییر اقلیم بر شورشــدن اولیه و ثانویه خا

ک. دانشگاه تربیت مدرس. ک شناسی، فیزیک و حفاظت خا دکتری خا
کبر، مرتضــی علیــزاده و طاهــره باقــری.1390. اســتفاده از منابع آب های شــور  هدایتــی ســیدعلی ا

کویری در پرورش ماهیان خاویاری. اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب.

Ahmed M.H., A.Z.M. Salem, H.S. Zeweil, X.Z. Sun, A.E. Kholif, M.M.Y. El-
ghandour, M.S.I. Bahar,2015. Growth performance and carcass characteris-
tics of lambs fed halophytes as a partial or whole replacement of berseem 
hay, Small Ruminant Research, Volume 128, July 2015, Pages 1-9.

Ayers, R. S., D. W. Westcot, 1985, Water quality for agriculture. FAO Irriga-
tion and Drainage Paper No. 29.

Cheraghi SAM., Y. Hasheminejhad and MH. Rahimian.2011. An overview 
of the salinity problem in Iran: Assessment and monitoring technologies. 
In: Advances in the assessment and monitoring of salinization and status of 
biosaline agriculture. Reports of expert consultation held in Dubai, United 
Arab Emirates, 26–29 November 2007. World Soil Resources Reports No. 
104. FAO, Rome.

Cheraghi SAM., Y. Hasheminejhad and N. Heydari, 2008, Causes and man-
agement of salt prone land degradation in lower KRB. A compendium of 
review papers: Improving on farm agricultural water productivity in the 
Karkheh River Basin (KRB), Published by ICARDA and AREO.

Cheraghi SAM., Y. Hasheminejhad and N. Heydari, 2010, Present status of 
salt affected and waterlogged soils in Dasht-e- Azadegan and management 
strategies for their sustainable utilization. In: SAM Cheraghi, N. Heydari, M. 
Qadir and T. Oweis. 2010. Improving Crop growth and water productivity on 
salt affected soils in the Lower Karkheh River Basin. ICARDA, Aleppo, Syria.

Choukr- Allah R., Malcom C.V. Hamdy A. 1996. Halophytes and Biosaline 



24 گردوغبار24 کانون های تولید  استفاده از فناوری شورورزی برای تثبیت 

Agriculture. Marcel Dekker Inc.
Demirbas Ayhan, M. Fatih Demirbas.2010. Importance of algae oil as a 

source of biodiesel, Energy Conversion and Management, Volume 52, Is-
sue 1, Pages 163-170, ISSN 0196-8904, http://dx.doi.org/10.1016/j.encon-
man.2010.06.055.

FAO. 2012. Status and New Developments on the Use of Brackish Water for 
Agricultural Production in the Near East. United Nations Food and Agricul-
ture Organization. Regional Office for the Near East (RNE). 88 pp.

Ghassemi, E., A. J. Jakeman, and H. A., Nix. 1995. Salinization of land and 
water resources, CABI. Wallingford Oxon.

Ghobadian, A., 1969. Causes leading to soil salinity in Khuzestan & their 
control, College of Agriculture, Jundi Shapur University, Publication num-
ber 1, Ahvaz, Iran.

Karimi, M., S.A.M. Cheraghi, M. H. Banakar and S. H. Ismail (2008). Effect 
of nitrogen and phosphorous fertilizers on the growth of some halophytic 
forage, In M. Kafi and M.A. Khan edited: Crop and forage production using 
saline waters,NAM S&T Center, Daya Publishing House.

Koocheki, A., Choukr-Allah, R., Malcolm, C. V., & Hamdy, A. (1996). The 
use of halophytes for forage production and combating desertification in 
Iran. Halophytes and biosaline agriculture, 263-274.

Mishra Avinash, Bhavanath Jha, 2009. Isolation and characterization 
of extracellular polymeric substances from micro-algae Dunaliella sa-
lina under salt stress, Bioresource Technology, Volume 100, Issue 13, July 
2009, Pages 3382-3386, ISSN 0960-8524, http://dx.doi.org/10.1016/j.
biortech.2009.02.006.

Nemati, N. 1976. Range rehabilitation problems in the steppe zone of Iran. 
Journal of Range Management 30: 339- 342.

Primavera J H. 1997. Socio-economic impacts of shrimp culture. Aquacul-
ture Research. 28 (10): 815- 827.

Qadir M., E. Quillérou, V. Nangia, G. Murtaza, M. Singh, R. J. Thomas, P. 
Drechsel and A.D. Noble. 2014. Economics of Salt-induced Land Degrada-
tion and Restoration. Natural Reources Forum. 38: 282-295.

Salehi M., 2016. Effect of sowing date on phonological stage and seed yield 
of quinoa irrigated with saline water. International conference Quinoa for 
future food and nutritional security in marginal environment. Dubai, UAE.

Salehi M., M. Kafi. 2011. Suitable growth stage to start irrigation with saline 
water to increase salt tolerance and decrease ion accumulation of Kochia 
scoparia. Spanish Journal of Agricultural Science. 9(2): 650-653.


