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 چکیده
 

بحران منابع آب اين بخشش را بشا    اما محدوديت و. باشدمیكشاورزي بخش  گذارانسياستافزايش توليد محصوالت كشاورزي و درآمد زارعين از اهداف مهم 
بشراي تشداو    ششور    هشاي آب يشهه وبشه جويی و استفاده از منشابع آب جشايیزين   ديريت منابع آب بخش كشاورزي را به چارهم تبعبههاي جدي مواجه نموده و چالش
اما با تغيير نیرش مديريتی در ؛ ممكن استآبی تقريباً غيرواداشته است  چرا كه با علم موجود  تغيير شرايط اقليمی با هدف بهبود شرايط كمهاي كشاورزي فعاليت

 يرغتوان از رقابت موجود براي آب يک منبع آب آبياري  ضمن افزايش توليدات كشاورزي می عنوانبه شورآبه استفاده از منابع آبی موجود و با كاربرد منطقی نحو
و  موردبحش  هشاي كششاورزي   در فعاليت شورآبپذيري كاربرد منابع هاي علمی داخلی و خارجی  امكانكاست. در اين مقاله با استناد به شواهد تجربی و يافته شور

ششوند   یمدر كشاورزي محسوب  مصرفيرقابلغهاي معيارهاي كيفی جزء آب ازنظرها كه زهكش هاي شورمصرف آباست. نتايج حاكی است  قرارگرفتهبررسی 
اي و ... داششته باششند  ضشمن اينكشه     د   پنبه  گياهشان علوفشه  توليد و درآمد برخی محصوالت كشاورزي مانند گن اي در افزايشكنندهمثبت و تعيين تأثيرتوانند می
زيمنس بشر  دسی 21) زهكش شورآبآبياري گند  با  مثال جويی در مصرف منابع آب شيرين و توسعه سطح كشت را فراهم نمايند. برايهاي صرفهتوانند زمينهمی
 2) ششور  يشر غ آب با زيمنس بر متردسی 11 شوري با زهكش شورآبهمچنين تركيب . ددهمی كاهش درصد 21 عملكرد محصول را حدود  گلستان استان در (متر

 درصدي 01 جويیصرفه دهد اما باكاهش می هكتار در كيلوگر  0011 به حدود كيلوگر  0111را از  گند  عملكرد اگرچه درصد  01 نسبت به( زيمنس بر متردسی
هاي اصلی كاربرد منابع در پايان مقاله چالش. شودمی ايجاد توليد توسعه سطح كشت و افزايش يا و آبی منابع پايداري حفظ براي جديدي فرصت شيرين آب منابع
 است. شدهارائهاين منابع در بخش كشاورزي پايدار و كاربرد  گذاريسياستبراي  هايیپيشنهادبيان و  شورآب
 

 آبياري  گند   شورآب های کلیدی:واژه

 

 12مقدمه
وليد محصوالت كشاورزي و درآمد زارعين از اهداف افزايش ت

مواد  تأمينامروزه ضرورت . باشدمیكشاورزي  گذارانسياستمهم 
ديیر بخش كشاورزي را سوي و كمبود منابع آبی از  سويکغذايی از 
جهانی  داراولويتسه چالش . نموده استمواجه هاي جدي با چالش

زايی آبستن حوادث بيابانشامل تغيير اقليم  كاهش منابع آبی و 
هاي اجتماعی   فقر  گرسنیی  ناهنجاريسالیخشک ازجملهمتعددي 

                                                             
استاد بخش تحقيقات فنی و مهندسی  مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و  2

منابع طبيعی استان گلستان  سازمان تحقيقات  آموزش و ترويج كشاورزي  گرگان  
 (akiani71@yahoo.com ه مسئول:)*نويسند ايران

استاديار مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعی استان گلستان   1
  ايرانسازمان تحقيقات  آموزش و ترويج كشاورزي  گرگان  

 10/10/89تاريخ دريافت: 
 21/21/89 تاريخ پذيرش:

 عنوانبه. بخش كشاورزي شده استهاي سياسی و وابستیی
هاي غذاي جوامع بشري نقش كليدي در كاهش چالش كنندهتأمين
شده دارد. اين بخش در كشورهاي فقير براي كاهش فقر و اشاره

كافی غذا توليد كند و در كشورهاي پيشرفته  اندازههبگرسنیی بايد 
و در همه  بينديشدنيز  يفيتباكتوليد غذا بايد به غذاي افزون بر 
محيطی براي حفظ پايداري توليد توجه ويهه زيست مسائلموارد به 

 نمايد.
توليد در بخش كشاورزي عوامل  ترينمهممناسب   وخاکآب

هاي زراعی زمين اندازهبهآب در كشور ما كه شوند. محسوب می
 هايآبوري آب  استفاده از وجود ندارد  براي افزايش توليد و بهره

شرايط تغيير با علم موجود  در كشاورزي يک نياز ضروري است.  شور
اما با تغيير ؛ است يرممكنغآبی تقريباً بهبود شرايط كم باهدفاقليمی 

توان تمهيداتی می نیرش در نحوه استفاده از منابع آبی موجود
 گردد. منجر از اين منبع مهم حياتی كاراتراستفاده به انديشيد تا 
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زراعی  استفاده از منابع آب جايیزين آب  وخاکآبكاهش كيفيت  به دنبال آن و شور يرغبه لحاظ محدوديت شديد منابع آب 
 درخواهد بود.  گريزناپذيرهاي كشاورزي شور براي تداو  فعاليت

 0 حدود. دارد وجود يشور مختلف سطوح با شورآب اديز نابعم رانيا
 ديتول چرخه در هاآب نيهم و هستند نيريش ايدن آب منابع از درصد

 منابع هيبق يبرا و شوندیم یبازچرخان و دارند قرار شرب و يكشاورز
 و شرب و يكشاورز بخش در ديتول يبرا یكم یليخ يهابرنامه یآب
 مقاصد براي منابع اين پايدار مصرف. دارد وجود صنعت یحت

 بر مبتنی مديريتی هايروش و راهكارها نيازمند كشاورزي 
 کي عنوانبه شورآب یمنطق كاربرد با. است يكاربرد يهاپهوهش

 رقابت از توانیم يكشاورز داتيتول شيافزا ضمن  ياريآب آب منبع
 (.2080  یانيك) كاست شور يرغ آب يبرا موجود

 ناشی درآمد و يكشاورز توليدات مقدار است داده شانن هایبررس
 آب كيفی و كمی تغييرات تأثير تحت ايتوجهقابل طوربه آن از

 معيارهاي ازنظر كه هازهكش شور هايآب مصرف. دارند قرار آبياري
 شوند ¬می محسوب كشاورزي در مصرفيرقابلغ هايآب جزء كيفی
 كاربرد با بنابراين. دارد ديتول ايشافز در ايكنندهتعيين و مثبت تأثير
 با و كاست يفيتباك آب منابع به فشار از توانمی هاآب نوع اين
 يديجد فرصت  شورآب با گياه يازموردن آب از یبخش ینيیزيجا
 آبیكم بحران حل براي. نمود جاديا درآمد و ديتول شيافزا يبرا

 مختلف هاينیرش به بسته یگوناگون كارهايراه است ممكن
 شورآب) شور هايآب از استفاده راستا نيا در. گردد پيشنهاد
( دريا آب و خانیی و صنعتی شدههيتصف هايفاضالب ها زهكش

 اثر كاهش در تواندمی  مؤثر راهبردي هايگزينه از يكی عنوانبه
 .كند فايا كليدي نقش یآبكم بارخسارت

 

 مورداستفادهتعریف معیار کیفی آب 
هاي كيفی آب  شاخصی كه بر مبناي بنديانواع گروهدر بين 

تركيبات مختلفی از هدايت الكتريكی آب و نسبت جذبی سديم 
اما ؛ شود  در موضوعات كشاورزي بيشترين پذيرش را داردتعريف می

بندي خيلی كلی بوده و اغلب در پی يافتن اين پاسخ اين نوع طبقه
باشد؟ ممكن است میكيفيت مطلوب  ازنظرهست كه چه نوع آبی 

يک مسئله جدي  صورتبهآبی كم هاآنبراي مناطقی از دنيا كه در 
. در كشور ما نبود و كمبود آب يک داشته باشدمطرح نيست  كاربرد 

مسئله جدي در بخش كشاورزي است  بنابراين در تعريف 
ها براي مصارف به خوب يا بد بودن آب تنهانههاي كيفی آب شاخص

از آن بايد به نحوه و چیونیی استفاده از  ترمهمكه كشاورزي بل
 داشت. يدتأكهاي نامتعارف آب

هاي با شوري دهد آبداليل متعددي وجود دارد كه نشان می
ها را از كاربري زراعی خارج كنند. از آن جمله اند زمينزياد نتوانسته

ت و توان به مقدار زيادي كلسيم در آب آبياري  اقليم )درجه حرارمی
بارندگی و توزيع آن(  واكنش متفاوت گياهان به شوري  روش 
آبياري  نوع خاک و نوع امالح موجود در آب آبياري يا خاک اشاره 

بندي كيفی آب (. اقليم نقش مؤثري در نوع طبقه2080نمود )كيانی  
اي كه داراي رژيم بارندگی مناسبی است  دارد. ممكن است در منطقه

كه مقدار بارندگی آن كم است  گياه توانايی  اينسبت به منطقه
ممكن است يک  يیردعبارتبه. داشته باشدتحمل شوري باالتري را 

نوع آب با درجه مشخص از شوري و ساير شرايط يكسان در يک 
و در منطقه ديیر با بارندگی  شور يرغمنطقه با بارندگی مناسب  

يريت آبياري و شود. روش آبياري و مدبندي نامناسب شور طبقه
بندي كيفی آب دارد. براي مثال در زهكشی نيز نقش مؤثري در طبقه

روش كرتی يا نواري شستشوي امالح به خارج از محيط ريشه بهتر 
شود  عمل ها میاي كه موجب تجمع نمک در پشتهاز روش جويچه

ها  كند. يا روش آبياري بارانی به دليل جذب امالح از راه برگمی
بيشتري نسبت به روش آبياري سطحی هنیا  كاربرد حساسيت 

 (.2090دهد )كيانی  از خود نشان می شورآب
ها محسوب بندي كيفی آبنوع خاک نيز يک شاخص مهم طبقه

 هايهاي سنیين نسبت به خاکدر خاک شورآبشود. استفاده از می
سبک به دليل نبود زهكشی و تهويه مناسب  توليد محصول را به 

ها كه در اين خاک شورآب بلندمدتاندازد. با مصرف ه میمخاطر
به گياه و  يريناپذجبرانباشند  لطمات زياد می SARداراي 

هاي سنیين بايد معيار در خاک يجهدرنتشود. ساختمان خاک وارد می
هاي سبک انتخاب شود. بندي كيفی آب با دقت بيشتر از خاکطبقه

باشد. هم كيفی آب میهاي منوع يون نيز يكی از شاخص
 -ويهه در مناطق خشک و نيمههاي غالب در آب آبياري بهكاتيون

تواند به مصرف گياه برسد. و پتاسيم می خشک شامل  كلسيم  سديم
ها ولی يون سديم قابليت صدمه زدن به خاک و گياه را دارد. از آنيون

است رسند. ولی كلر ممكن نيز سولفات و نيترات به مصرف گياه می
گردد كه بنابراين مالحظه می؛ براي گياه ايجاد مسموميت نمايد

بندي كيفی آب  براي طبقه ECو  SARاستفاده از معيارهايی چون 
ممكن است معيارهاي مناسبی نباشد و در كشور نياز است تا 

و  یموردبررسشده هاي اشارهبندي كيفی آب بر اساس شاخصطبقه
 بازنیري قرار گيرد.

 

 شورآبکاربرد  ایپیامده
هاي شور براي توليدات كشاورزي طور طبيعی استفاده از آببه
دارد. اولين گا  در حفظ پايداري كشاورزي شناخت  پيامدهايیآثار و 
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آن بر پايه در چرخه توليد است.  هاآبكاربرد اين نوع  آثارچیونیی 
مديريتی موجب  راهكارهايتوان با اعمال شناخت است كه می

هاي هاي شور در همه پديدهناشی از كاربرد آب بارزيانآثار  تعديل
-توانند پيامدهاي گستردهمی اثرات زيرا اين؛ مرتبط با توليد پايدار شد

پايداري  يجهدرنتو هاي كنونی و آينده داشته اي براي نسل
 .قرار دهند الشعاعتحتها در همه زمينه كشاورزي فارياب را

روي سه عامل خاک  گياه و اثرات شوري  طوركلیبه
هايی نظير هدايت است. شاخص بررسیقابل زيستمحيط

ها تحت و پراكندگی رس در خاک تور پذيري و هيدروليكی  نفوذ
دو عامل افزايش غلظت گيرند. قرار می وخاکآبشوري  مسائل تأثير

شود تا باع  می كاهش نسبت جذبی سديم و كل امالح در خاک
افزايش  خاکآب در خاک و هدايت هيدروليكی  سرعت نفوذپذيري

اثر مثبت در  شور يرغهاي سديمی  آبشويی حتی با آب در خاکيابد. 
ولی اضافه كردن  .سديمی بودن خاک ندارد بارزيانجهت تعديل اثر 

باع  افزايش نفوذ  هاآنها همراه با شستشوي گچ به اين نوع خاک
خشيده شدن ذرات خاک گردد. سديم زياد باع  پآب در خاک می

دهد. سديم زياد در خاک شده و نفوذ آب به داخل خاک را كاهش می
پذيري  با اشباع موقت سطح خاک  مكان كاهش نفوذ افزون بر

هاي هرز  فرسايش ها و علفآفات  بيماري گسترشمناسب براي 
 شود.می دسترسقابلخاک  كاهش اكسيهن و كاهش مواد غذايی 

اي سه عامل تعادل تغذيه نبوديت يون و اثرات اسمزي  سم
. اثرات اسمزي  (2092)همايی   اثرگذار شوري روي گياه است

خوردن تعادل  به همكلر  سديم و بُر و  مانندهايی سميت يون
اي در درون خاک در جذب آب و مواد غذايی توسط گياه تغذيه

شود. منجر به كاهش رشد گياه می يتدرنهااختالل ايجاد نموده كه 
اثرات شوري بر روي رشد و نمو گياه در شرايط مختلف يكسان 

عواملی مانند  نوع خاک  زهكشی  تعداد و  تأثيرنبوده  بلكه تحت 
گياه و  گونه و نوعزمان آبياري  روش آبياري  نوع  مرحله رشد و 

 شورآباز  مدتیطوالناقليم متفاوت خواهد بود. استفاده 
 در نظر گرفته نشود  منجر به كاهش مديريتی مسائل كهیدرصورت

و به مخاطره افتادن سالمت  اهتخريب اكوسيستم  حاصلخيزي خاک
 .گرددمی شدن يیمانداآلودگی آب و  يلبه دل یعموم
 

 شورآبتجربیات کاربرد 
آبياري تكميلی در مناطقی  عنوانبه شورآبهاي اخير  از در سال

شود سترده استفاده میگ طوربهكه با كمبود آب مواجه هستند  
(Feng et al., 2019). ان و چه در زكشاور مجامعاكنون چه در هم

در  شورآبكاربرد  از منابع علمی و تحقيقاتی تجارب بسيار زيادي

تجربيات بشري در مواجه با مسائل شوري كشاورزي وجود دارد. 
 . اقداماتیكرده استدستاوردهايی ارزشمند را ايجاد  وخاکآبمنابع 

مانند زهكشی سطحی و زيرزمينی اراضی  اختالط منابع آب شيرين 
هاي آبياري و شيرين  روش -شورآبو شور  كاربرد متناوب 

بسترسازي كاشت براي كاهش تجمعی نمک در نيمرخ خاک  
مختلف در تناوب هم  آگاهی بخشی به  باتحملاستفاده از گياهان 

محيطی شوري  ترويج ستزارعين در رابطه با پيامدهاي اقتصادي  زي
ويهه ارقا  متحمل و سازگار با شوري  هاي نوين علمی بهيافته

هاي در طرح هاآنپرداخت يارانه به زارعين براي جلب مشاركت 
روند. هايی عملی از اين راهكارها بشمار میعمرانی زيربنايی نمونه

مقاو   را براي توليد گياهان نيمه شورآبمحققان مختلفی استفاده از 
 Kang et al., 2010; Xue andكردند )و مقاو  به شوري توصيه 

Ren, 2017). ی حزهكش زيرسط كهیدرصورتاست كه  شدهگزارش
زيمنس دسی 9) شورآبوجود نداشته باشد عملكرد ذرت با استفاده از 

عمق  زمانی كهدرصد پتانسيل به دست آمد.  01معادل  (بر متر
 شورآببا همان   متر نصب شودنتیسا 211زهكش زيرزمينی در 

 ,.Feng et al) يافتدرصد پتانسيل افزايش  91عملكرد ذرت به 

در مناطق مختلف آمريكا شامل جنوب غربی  شورآب. (2019
آركانزاس در كلرادو  رودخانه نمک در آريزونا  رودخانه ريوگراند و 

 سال( 211غربی به مدت طوالنی )پكوس در نيومكزيكو و تیزاس
طور براي آبياري گياهانی نظير پنبه  سورگو   فلفل و يونجه به

 Rhoades et al., 1992; Erickson etشد )استفاده آميزي موفقيت

al., 1980).  درختان خرما  سورگو   آبياري براي  شورآبدر تونس از
در  شورآبكاربرد پيشينه كنند. يونجه و علف چاودار استفاده می

  گند   طوالنی بوده و براي توليد گياهانی چون پنبه هندوستان بسيار
مصر  كشوري  . رشد سريع جمعيت دراست شدهاستفادهخردل و ارزن 

آن  گذارانسياستريزان و تا برنامه شده استبا اقليم خشک  باع  
آب ها  همه منابع آبی )زهكش  كشور براي توليد غذاي بيشتر

( را براي توسعه اراضی فارياب شدهشور و فاضالب تصفيه زيرزمينی
يافته از استقاللاز كشورهاي ي نيز ها. گزارشقرار دهند مورداستفاده

شوروي سابق  فلسطين اشغالی  اتيوپی  پاكستان  سومالی و برخی 
 Rhoades et) است شدهارائه فارسخليجشورهاي حاشيه جنوبی ك

al., 1992; Erickson et al., 1980).  در مناطق  شورآباستفاده از
فرنیی متداول است. كم آب شمال غربی چين براي آبياري گوجه

-فرنیی در اين منطقه از مرحله جوانهبراي توليد پايدار گوجهمحققان 

و از مرحله گلدهی تا رسيدن از آب  شور يرغزنی تا گلدهی را از آب 
 ,.Li, et. al) را پيشنهاد كردند زيمنس بر متردسی 0/0 با شوري

2019.) 
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در  در نقاط مختلف كشور شورآباز كاربرد  موارد گوناگونی
  گلستان  فارس  اصفهان و يزد وجود دارد ازجمله كشاورزان مجامع

 براي توليدات هاآبآميز اين نوع كه حكايت از كاربرد نسبتاً موفقيت
هاي گوناگونی در خصوص كشاورزي دارد. ضمن اينكه پهوهش

 شدهانجا شور روي گياهان مختلف  هايآب آميزاستفاده موفقيت
(. تجربيات زيادي از نقاط مختلف 2080)كيانی و مساوات   است

 شور هايآبكشور وجود دارد كه كشاورزان در اراضی خويش از 
 در هاآباين نوع  كهيیازآنجاكنند. براي توليد محصوالت استفاده می

 زيستمحيطعملكرد محصوالت زراعی و   شرايط فيزيكی خاک
 يلبه دل یو به مخاطره افتادن سالمت عموم اهتخريب اكوسيستم)

  گذارندمی يجابهاثرات نامطلوبی  (شدنآلودگی آب و ماندابی
 است.ناپذير اجتنابآن  بارزيانآثار كاهش  برايالز  هاي جويیچاره

در بلندمدت  شورآب  استفاده از داده شدطور كه توضيح همان
انباشت تدريجی نمک در نيمرخ خاک دارد. با توجه  ازجمله پيامدهايی

 مدنظربايد موارد ذيل را  شورآبشده  در استفاده از به مطالب عنوان
اگر  يیردعبارتبهناپذير است اجتناب هاآباستفاده از اين  -2داشت: 

مناسب به ميزان كافی وجود داشت نيازي به كاربرد اين  يفيتباكآب 
كشاورزان در نقاط مختلف كشور به دليل كمبود  -1يست ن هاآبنوع 

هاي شيوه -0هستند  هاآبمنابع آبی  در حال استفاده از اين نوع 
اي براي تعديل شرايط تجمع امالح در نيمرخ خاک وجود شدهشناخته
آبشويی نيمرخ  مثالًكه پايداري خاک حفظ گردد  طوريدارد  به

 Bradford and)  غير شور-شورآبز خاک  استفاده از روش تناوبی ا

Letey, 1993)  تغيير و اصالح بستر كشت براي جلوگيري از انباشت
پايش نيمرخ خاک در ابتداي هر فصل كشت در هنیا   -0نمک و ...
براي  یتوجهقابل  كمک شورآباز منابع  بلندمدتاستفاده 
 هاي مديريتی بعدي است.تصميم

هاي مختلف در مناطق يتغييرات عملكرد گياه تحت شور
مختلف تابع عواملی مثل اقليم خصوصاً تغييرات زمانی و مكانی 
بارندگی  نوع و شيوه آبياري و زهكشی  نوع بافت خاک  گياه و نوع 

اي معين توان براي گياهی خاص آستانهامالح است. بنابراين نمی
كاربرد براي همه نقاط تعيين نمود. با توجه به آثار و پيامدهاي منفی 

دهد هاي موجود جهان را تشكيل میكه حجم عظيمی از آب شورآب
هاي شور كه براي توان از آبشود كه آيا میمطرح می سؤالاين 

در كشاورزي استفاده مفيد برد؟  اندشدهدادهآبياري نامناسب تشخيص 
هاي فوق براي اهداف كشاورزي اثرات منفی بر كاربرد آب ازآنجاكه

جويی مديريتی براي حفظ پايداري كشاورزي دارند  چارهخاک و گياه 
ضروري است. بديهی است در عالم واقعيت هيچ نوع آبی بدون امالح 

نيست و هيچ گياهی هم بدون جذب امالح قادر به ادامه زندگی 
 وخاکآباي از تغييرات امالح در گياهان در دامنه يجهدرنتنيست. 

شور در  هايآببردي كردن بنابراين مراحل كار؛ كنندرشد می
شور   وخاکآبكشاورزي عبارت است از: شناخت واكنش گياهان به 

هر منطقه  بررسی تجربيات  تناسببههاي شوري شاخص يفبازتعر
ارائه  يتدرنهاو  شورآباز  مدتیطوالنگذشته در استفاده 

كه ضمن توليد طوريبه شورآبراهكارهاي عملی و مديريتی كاربرد 
 دي  پايداري نيز حفظ گردد.اقتصا
 

 شورآبشواهد تجربی سودمندی استفاده از 
هاي مختلفی براي استفاده از به استناد نتايج كاربردي  گزينه

كه با افزايش مساحت طوريدر كشاورزي وجود دارد  به شورآبمنابع 
  توليد و درآمد افزايش يابد. براي مثال نتايج بررسی كشتقابل

داده زهكش در زراعت گند  در استان گلستان نشان  رشوآبكاربرد 
داري معنی تأثيرروي عملكرد  زيمنس بر متردسی 0/9شوري تا  است

 21( تنها در حدود زيمنس بر متردسی21) شورآبنداشت و آبياري با 
. با استفاده از اين (2090)كيانی  درصد عملكرد گند  را كاهش داد 

و  غير شور( و زيمنس بر متردسی 11) شورآباطالعات و تركيب 
هاي مختلف  سودمندي كاربرد هاي دلخواه با درصدايجاد شوري

است. براي مثال اگر  شدهارائه 2نمونه در جدول  عنوانبه شورآب
 غير شوربا آب  زيمنس بر متردسی 11 زهكش با شوري شورآب
 درصد از هركدا  تركيب 01( به نسبت زيمنس بر متردسیيک )

شود. در زيمنس بر متر میدسی 0/21شود  شوري نهايی آب برابر 
كيلوگر  در حدود  0111 يجابهعملكرد گند   اگرچهاين شرايط 

 01جويی آيد ولی با صرفهكيلوگر  در هكتار به دست می 0011
درصدي منابع آب شيرين فرصت جديدي براي حفظ پايداري منابع 

با حجم آب  يیردعبارتبهشود. آبی و يا افزايش توليد ايجاد می
يک هكتار  دو هكتار را زير كشت  يجابهتوان جويی شده میصرفه

به  كهیدرصورتكيلوگر  گند  برداشت نمود.  0111برد و در مجموع 
در  يیجوصرفهنباشد  آب  مدنظرآبی  توسعه كشت داليل كم
در كه در شرايط كنونی  يفيتباكبه پايداري منابع آب  بلندمدت

كند. ولی هرگاه به داليلی كشاورزان تمايل اولويت است  كمک می
 گونهاينكه در واقعيت  داشته باشندمدت به افزايش درآمد در كوتاه

است  امكان افزايش توليد و درآمد بدون برداشت بيشتر از منابع آب 
 نيز وجود دارد. يفيتباك
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 (زيمنس بر متردسی 22زهکش ) آب و( زیمنس بر متردسی یک) نالکا آب بیترک مختلف یهانسبت تیمز -1جدول 

 (1931)کیانی و صالحی، 

 (kg)عملكرد 
ريب افزايش ض

 عملكرد

 درصد افزايش
زمين تحت 

 آبياري

درصد 
 شدهيرهذخ

 آب كانال

شوري آب 
 مخلوط

 درصد استفاده از آب

 يک هكتار
مساحت 
 جديد

 زهكش كانال

0111 0111 1 1 1 2 211 1 

0111 0111 10/2 0 11 9/0 91 11 

0111 0011 20/2 20 01 0/0 01 0 

0911 0000 00/2 00 01 0/9 01 01 

0011 0111 11/1 211 01 0/21 01 01 

0011 9011 01/1 201 01 0/21 01 01 

 
 شورآباقتصادی استفاده از شواهد تجربی منافع 

براي توليد  شورآباست امكان كاربرد  نشان داده پيشينمثال 
-بهره و رشد آب  توليد بيشترجويی وجود دارد و فرصتی براي صرفه

 21 )حدود شورآباستفاده از  يک مصداق عنوانبهكند. وري ايجاد می
طق شمالی استان گلستان ابر روي گند  در من( زيمنس بر متردسی

چندان و كاهش نه غير شور هايآبجويی در منابع ضمن صرفه
 هايآببراي ( جايیزين مناسبی درصد 21چشمیير عملكرد )حدود 

در اين بخش به استناد پهوهش كاربردي  خواهد بود. غير شور
براي توليد گند   شورآببه بررسی اقتصادي استفاده از  شدهاشاره

درآمد ناخالص بر اساس  هاياز داده شود. در اين بررسیپرداخته می
شامل  ي توليدهاو هزينه 2080و  2080هاي قيمت گند  در سال

سازي زمين  كاشت  داشت  برداشت و زمين بر اساس اطالعات آماده
. براي استفاده شدآمارنامه سازمان جهاد كشاورزي استان گلستان 

 اكنونهم شورآب كهيیازآنجا شورآبهزينه كل زمين مربوط به 
برداري و بهره تأمين كه هزينه شده استارزش ريالی ندارد ولی فرض 

درصد آب شيرين باشد. نتايج مربوط به درآمد خالص هر تيمار  10 آن
-نشان می 1در جدول  شدهارائهنتايج . است شدهخالصه 1در جدول 

  حدود شورآبدهد درآمد خالص در هكتار گند  هنیا  استفاده از 
درصد نسبت به درآمد خالص  0تومان در هكتار معادل  هزار 111

. مقايسه اين دو تيمار هم به داشته استكاهش  غير شورتيمار آب 
لحاظ توليد و هم به لحاظ درآمد حاصل از آن به نفع استفاده از 

حدود است. به دليل اينكه در مقابل اين كاهش اندک درآمد   شورآب
مترمكعب آب شيرين در هكتار ذخيره و فرصت جديدي براي  2901

تر در آيد. به عبارت سادهبع آبی به وجود میتوليد بيشتر يا حفظ منا
-متر در فصل رشد(  صرفهميلی 111اين شرايط )وجود بارش بيش از 

جويی آب شيرين در اثر آبياري نكردن مزارع گند   هم موجب تقويت 
هاي هاي آب زيرزمينی شده و هم فرصت جديدي براي كشتسفره

كند. شوند  ايجاد میه میگياهان تابستانه كه اغلب با كمبود آب مواج
تر كه سهم باران از مجموع آب كاربردي كاهش هاي خشکدر سال

مطابق اين تحقيق  كاهش درآمد خالص  شورآبيابد  استفاده از می
كند. مقايسه ناشی از آبياري نكردن را تا حد قابل قبولی جبران می

از اين و شور حكايت  غير شوروري اقتصادي آب بين دو تيمار بهره
تفاوت  شورآب مترمكعبمطلب دارد كه درآمد حاصل از هر 

ندارد. نتايج كمّی نشان داده است به  غير شوربا تيمار  یتوجهقابل
آب  مترمكعبتومان و هر  901در حدود  شورآبازاي هر مترمكعب 

اين  ازنظربنابراين ؛ تومان درآمد دريافت شد 801در حدود  غير شور
)كيانی   تيمار منتخب قابل توصيه است عنوانبه رشوآبشاخص تيمار 

2080). 
 هايآببيانیر آن است كه مصرف  يادشدهديیر نتايج پهوهش 

 بر یتوجهقابلي اقتصاد آثارتواند شور زهكش اراضی اين منطقه  می
آبياري  آبي وربهرهي هاشاخص و كاران گند  درآمد ند  عملكرد گ

 را غير شور آب منابع دريی جوصرفه نهيزم  ضمن اينكه داشته باشد
. نتايج اين بررسی تجربی نشان داد با ثابت بودن خواهد كرد فراهم زين

ديیر شرايط  كاهش يک واحدي شوري آب آبياري موجب افزايش 
بنابراين با ؛ كيلوگر  در هكتار خواهد شد 0/00عملكرد گند  به مقدار 

تعديل  تبعبهرين و شي هايآبشور زهكش اراضی و  هايآبتركيب 
كاران و  عملكرد گند   درآمد گند  توجهقابلشوري  افزايش 

  یموردبررسجويی منابع آب شيرين ميسر خواهد شد. در منطقه صرفه
 بوده است زيمنس بر متردسی 0/20 بيشينه شوري آب زهكش اراضی

 توان درجه شوري آبشيرين  می هايآبكه ضمن تركيب آن با 
را دوباره وارد فرايند آبياري زراعت گند   هاآنا تعديل و ها رزهكش

 نمود. بر پايه نتايج اين بررسی  چنانچه بتوان شوري آب آبياري را از
كاهش داد   زيمنس بر متردسی 0/21 تا زيمنس بر متردسی 0/20

كيلوگر  در هكتار افزايش خواهد يافت كه موجب  110عملكرد گند  
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)آبيار و  خواهد شد هاآبی و ارزشی اين نوع وري فيزيكرشد بهره
 .(2090كيانی  

و برابر  یمنف يزنب صادي يا ارزش توليد نهايی شوري آاثرات اقت 
 با افزايش يا كاهش ديیریعبارتبهت. ريال در هكتار اس -00181

  تحت شرايط زيمنس بر متردسیشوري آب آبياري به ميزان يک 
  درآمد گند  در هر هكتار به ميزان 2090هاي سال ثابت و به قيمت

توان اين میريال كاهش و يا افزايش خواهد يافت. بنابر 00181
هاي شيرين و ها با آبهاي شور زهكشاستنباط نمود كه تركيب آب
 درآمد  زيمنس بر متردسی 0/21 تا 0/20 تعديل شوري آب آبياري از

 090001 زانيم به 2090 سال ثابتي هامتيقمبناي  بر را كارانگند 
. بديهی است اين افزايش درآمد بر داد خواهد شيافزا هكتار در الير

-)اسمی( بسيار زياد و چشمیير خواهد بود. بنابر هاي جاريپايه قيمت

توجه آب هاي تجربی و نيز انباشت منابع قابلاين با توجه به يافته
احی شمالی نو يههوبهزهكش اراضی در مناطق مختلف استان گلستان 

هاي نامتعارف در مندي مطلوب و بهينه از اين نوع آبآن  امكان بهره
 هاآنزراعت محصوالت مختلف مانند گند  و افزايش توليد و درآمد 

 .(2090)آبيار و كيانی   وجود دارد

 
 39و  39برآورد درآمد خالص گندم در تیمارهای مختلف متوسط دو سال  -2جدول 

 تيمار
 عملكرد

(kg/ha) 

 يمت دانهق
(Rial/kg) 

درصد كاهش نسبت  درآمد خالص هزينه كل رآمد ناخالصد
 (Rial/kg) غير شور

  2080-80سال  

 - 00192890 10020120 08080111 21011 0091 غير شور
 0 01890011 12011111 01090011 21011 0819 شور

  2080-80سال  

 - 00021090 18200020 01009111 20111 0910 غير شور
 0 02011111 10001111 00091111 20111 0101 شور

  متوسط دو سال 

 - 09100900 10908020 00190001 21901 0200 غير شور
 0 00001811 11091111 08101811 21901 0080 شور

 
 شورآبهای پیش رو در استفاده از ها و فرصتتهدید

يک  عنوانبه شورآب كارگيريبهموفق در  تجربياتبا توجه به 
هايی ست كه آيا در كشور فرصتا   پرسش بعدي اينمنبع آب آبياري

 براي استفاده از اين نوع منابع وجود دارد؟
محصوالت تابستانی را تحت  اغلبطور طبيعی شوري آب به
ندگی گياهان زمستانی بسته به ميزان بار كهدرحالیدهد قرار می تأثير

تري نسبت و سطح شوري اوليه خاک در فصل پاييز واكنش مناسب
به شوري آب آبياري دارند. شرايط فوق در بسياري از مناطق ايران 
حاكم است. مراحل اوليه رشد )حساس به شوري( گياهانی نظير 

هاي جوي بوده و گند   جو  كلزا و سبزيجات عموماً مطابق با ريزش
گردد. آبياري تكميلی در مراحلی از ان مرتفع میبا بار هاآننياز آبی 

؛ شوندتر میگيرد كه گياهان فوق به شوري مقاو رشد صورت می
يک  عنوانبه شورآبمنابع  كاربردهاي مهم فرصتبرخی از بنابراين 

 :توان به شرح زير بيان نموددر كشور را می منبع آب آبياري
كشاورزي و صنعتی   هايمانند پساب شور هايآبمنابع وجود 

ريزي براي . در تما  دنيا برنامهزيرزمينی عميق شور  درياها هايآب

درصد از  سهدر مورد بازچرخانی حدود  اغلبآب در مصارف مختلف 
شور  هايآبدرصد از منابع آبی ) 80كل منابع آبی است و 

 ها كمرنگ هستند.ريزيدر برنامه (ها و درياهااقيانوس

از نياز آبی گياهان  یتوجهقابلزه و زمستانه بخش هاي پاييبارش
گياهان در اوايل رشد به شوري  طوركلیبهكنند. می تأمينرا زمستانه 

يت بيشتري دارند  بنابراين نياز آبی گياهان زمستانه كه در سحسا
 به وجودشود  فرصتی می تأمين)حساس به شور( با باران  اوايل رشد

اند  از تر شدهتحملرشد كه به شوري مبعدي مراحل آيد تا در می
 شور استفاده نمود. هايآبمنابع 

 غيرمتعارفبرداري از درختان با استفاده از منابع آب بهره

 امكان توليد و افزايش علوفه در اراضی شور

 )ساليكورنيا  كوشيا...( كشورگياهان شور دوست در  امكان توسعه

هاي اد  امواج دريا  انرژيهاي پاک و ارزان )تابش  بوجود انرژي
قرارگيري اراضی شور در نواحی ( و هاو پااليشیاه هانيروگاه آزادشده
احداث  دري ارزان هااستفاده از انرژي و هاي آفتابی فراوانبا ساعت
 .و ...( زينتی  )دارويیاي توليد محصوالت گلخانه دريايی و هايگلخانه
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 عملیاتی هایگام و ی اصلیهاچالش
 ينزارعهاي كاربردي و محافل بندي و به استناد پهوهشدر يک جمع

شور  هايآبدر سطح جهانی و ملی( هم ضرورت استفاده از )
 هاآنكاربرد است و هم نتايج اميدبخشی از  تأكيدمورد  )نامتعارف(

  داده شدتوضيح  پيشينطور كه در بخش همان. است شدهتجربه
وجود  هاآبكاربرد پايدار اين نوع هايی نيز در كشور براي فرصت

 شور هايآبو چالش اصلی در كاربرد فراگير منابع  سؤالاما ؛ دارد
اين مهم چه بايد كرد؟ چرا اين ايده  اجرايی كردنكه براي  اين است

پهوهشی در عرصه كشاورزي هاي يافتهنيز همانند بسياري از 
ص كاربرد در خصو روازاينشود؟ صورت هدفمند اجرايی نمیهب

چهار مسئله صورت فراگير و هدفمند  هب شور هايآبشده مديريت
اقدامات بعدي  مندكه نيازقرار گيرد  موردتوجهبايد  به شرح زير اصلی

 :باشدمیاي هم اجرايی( متوليان امور )بخشی پهوهشی و بخش عمده

در كل كشور  شور هايآباست؟ بازتعريف  شورچه نوع آبی  (2
كارانه فعلی ر از تعاريف محافظهاه در هر منطقه و گذصورت جداگانهب

اگرچه اين است.  شور هايآبو از ضروريات استفاده از  تأكيدمورد 
 شور هايآب كارگيريبهمانع جدي در   ولی نياز ضروري استمورد

تدبير با تلفيق اطالعات موجود و زيرا ؛ در عرصه كشاورزي نيست
براي گند  در  شواهد تجربی نمود. گيريتوان تصميممی كارشناسی

 .است شدهارائه 0در جدول  مناطق مشابه استان گلستان

 كشدا   در و یواقعش  صشورت به كشور كل در شورآب از یحجم چه (1
 دارد؟ وجود مناطق

 است؟ استحصال قابل شور هايآب مناطق كدا  در و چیونه  (0

 صشورت به هاآب  يشور دامنه به بسته یاهانيگ چه يبرا و چیونه (0
 از اسشتفاده  مخصشوص  كششت  يالیشو  نيتشدو ) شوند؟ مصرف داريپا

 (.شور هايآب
 شور هايآب يبرا ايدن در یگوناگون فيتعار دهدیم نشان هایبررس
 به ازين و يركاربرديغ كشور يبرا هايبندطبقه نيا. دارد وجود
 نيا كشور در شورآب كاربرد هايچالش از یكي. دارند یبوم فيبازتعر

 در و یاهيگ نوع چه يبرا  یآب نوع چه ستين مشخص واقعاً كه تسا
 یاهيگ يشور به تحمل آستانه كهنيا. است استفادهقابل مناطق كدا 

 پيچینسخه ینيع و یتجرب شواهد بدون و كرده استخراج منابع از را
 .است كشور در شورآب تيريمد یريد چالش زين شودیم
 

 

 مختلف هایاقلیم( برای آبیاری گندم در مراحل مختلف رشد و یمنس بر مترزدسیآب )حد شوری  -9جدول 

 (mm) ساالنه یبارندگ زانيم مرحله رشد بافت خاک

011-211 011-011 011< 

 سبک
 0 0 0 زنیجوانه
 21 21 9 دهیخوشه

 20 20 22 گلدهی

 متوسط
 0 0 0 زنیجوانه
 22 8 0 دهیخوشه

 20 21 21 گلدهی

 سنیين
 0 0 0 زنیجوانه
 21 9 0 دهیخوشه

 22 21 9 گلدهی

 

 ترویجی رهیافت
 هايآبهاي متعددي براي استفاده از منابع در كشور فرصت -

كاربرد نشان داده است كه نيز تجربيات شور وجود دارد. 
 ازنظرفنی و هم  ازنظرهم  هاآباين نوع مدت طوالنی

براي  مؤثركی از راهبردهاي يو  پذير استاقتصادي امكان
 شود.در كشور محسوب می توليد پايدار

  شور هايآبمنابع و مقادير كمی و كيفی  ضرورت دارد تا -
 هاآبنوع  نياچیونیی استفاده از سازي و ذخيره يسازوكارها

 شناسايی شوند.

معيارهاي كيفی براي تحمل گياهان به شوري در شرايط كشور  -
 خاک  گياه و اقليم به بازنیري نياز دارد.به استناد شرايط آب  
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و فراگير كردن دانش فنی آن در  شورآببراي استفاده از منابع  -
معرض اي كه در هاي توسعههاي كشاورزي  اجراي طرحعرصه

 و كارا خواهد بود. مؤثربرداران قرار گيرد  گامی ديد بهره
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Use of Saline Water for Sustainable Production of Wheat 

 
A.R. Kiani2 and N. Abyar1 

 
Abstract 

 
Increasing the production of agricultural products and income of farmers is one of the important goals of agricultural 

sector policy makers. But the limitations of water resources in this sector are facing serious challenges and, as a result 

of water resource management, has led the agricultural sector to cope with the use of alternative sources of water, 

especially saline waters, for the continuation of agricultural activities, because with existing knowledge, climatic 

conditions change are almost impossible to improve hydrological conditions. But by changing the managerial attitude 

on how to use the available water resources and using the rational use of salt water as an irrigation water source, while 

increasing agricultural production, the competitiveness of non-water can be reduced. In this paper, based on empirical 

evidence and internal and external scientific findings, the feasibility of using saline water resources in agricultural 

activities is discussed. The results indicate that water consumption of drainage water, considered qualitatively as non-

consumable water in agriculture, can have a positive and determining effect on increasing the production and income of 

some agricultural products such as wheat, cotton, and forage plants, while they can provide conservation areas for fresh 
water resources and cultivation area development. For example, irrigation of wheat with drainage water (12 dS/m) in 

Golestan province (Iran) reduced wheat yield by only about 10%. Also, the composition of drainage water with a 

salinity of 20 dS/m with non-saline water (1 dS/m) is 50%, although the yield is reduced from 4000 kg to about 3600 kg 

ha-1, but by saving 50 percent of freshwater resources, a new opportunity will be created for sustainability of water 

resources, or to expand cultivation and increase production. Main challenges are also expressed in applying saline water 

resources, and suggestions for policy and proper application of these resources in the agricultural sector are presented. 
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