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  مقدمه - 1- 1

 مرز در شودمی محسوب جهان خشک مناطق جزء که را ما کشور آبی، نیاز افزایش و جمعیت رشد

 میلیارد 413 ایران در بارندگی).  1378(صالحی و همکاران،  است قرار داده آب بحران شرایط

 ،جذب هازمین و مزارع در آن مترمکعب میلیارد 293 که است شده برآورد 1390 سال در مترمکعب

 آب قابل منابع کل از. است استحصال قابل آن مترمکعب میلیارد 130 حدود و تبخیر آن از بخشی

 5/7 ،کشاورزي بخش در آن میلیارد مترمکعب 88 است، مترمکعب میلیارد 98 حدود که الاستحص

 مصرف صنعت بخش آن در مترمکعبمیلیارد  1/2 و بهداشت و شرب بخش در میلیارد مترمکعب

 بآ درصد 92 حدود که است کشاورزي بخش درمربوط به  آب مصرف بیشترین درنتیجه، د.شویم

 موجود آب منابع به اياندازه از بیش فشار شرایط این باوجود است بدیهی. دهدیم تشکیل را استحصالی

 جلب پایین تیفیباک نامتعارف، آب منابع به دسترسی به محققان توجه شرایط، این در .شودیم وارد

هاي غیر ده از آباستفامحدودیت منابع آبی توجه محققان و مسئوالن را به  ).1393(ارست،  شودیم

 ،رمتعارفیغ آبی منابع از گیريبهره لزوم هاي کشاورزي معطوف ساخته است.آبمتعارف مانند زه

 نمایان ما کشور براي ژهیوبه ریناپذاجتناب ضرورت یک عنوانبه را خود امروزه که است موضوعی

   .است ساخته

 خود سطحی آب موجود منابع از يبرداربهره اوج به شدن نزدیک در حال جهان کشورهاي اکثر

 به رو خشک مناطق در کشاورزي براي مناسب تیفیک با و مرغوب آب منابع به دسترسی بالطبع و هستند

 زه و زیرزمینیشور  يهاآب ،هاپساب مانند پایین کیفیت با ییهاآب است مانده باقی آنچه و است کاهش
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غلط بر بسیاري از باورهاي  ،اخیر در اغلب کشورهاهاي نتایج تحقیقات دهه). 1393(ارست،  هاستآب

ایدار در کشاورزي فراهم کرده استپ صورتبه شورآبو راه را براي کاربرد وسیع  هکشید خط قبلی
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ه هستند، از مواج ياریآب ياز مناطق که با کمبود آب برا ياریدر بس ).1385، همکاران و پور يزدی( 

  .گرددیصوالت استفاده ممح یآب ازین نیتأم يها براآبزه

گردد. هاي محیطی است که موجب خسارت شدید به گیاهان میشوري یکی از مهمترین تنش

باشد که عالوه بر اختالل و کاهش قابلیت جذب زاي محیطی میشوري خاك یا آب از جمله عوامل تنش

از سخ به تنش شوري هاي مختلفی در پاالعملها، بلوغ و رسیدگی بذر و پیري، عکسآب توسط ریشه

دهد. هر گیاه بسته به میزان تحمل آن نسبت به کل امالح موجود در آب آبیاري یا خاك خود نشان می

 Solanum(فرنگیگیاه گوجه ).1395دهد (سالمی و اکبرلو، هاي متفاوتی نشان میواکنش

Lycopersicum (و مرکزي است.  اي سرخ رنگ و آبدار است. این گیاه بومی آمریکاي جنوبیمیوه

زمینیان تعلق دارد و از گیاهان چند ساله است. رقم سوپر بتا در این گیاه، داراي فرنگی به تیره سیبگوجه

گرم متفاوت و داراي شکلی گرد  85-120بافت سفت و از لحاظ انبارداري مناسب است. وزن میوه از 

فرنگی براي حصول حمل شوري گیاه گوجهآستانه تباشد. است. این رقم به بیماري هاي قارچی مقاوم می

صد درصد پتانسیل عملکرد، براي هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاك و هدایت الکتریکی آب آبیاري به 

با توجه به اینکه بخشی از  ).1943، 1باشد (هاوارد و النگدسی زیمنس بر متر می 7/1و  5/2ترتیب 

هاي ایجاد گیرد شناسایی واکنش گیاهان نسبت به شوريها در بر میآبهاي موجود در کشور را زهآب

  کند. شده در خاك کمک شایانی به استفاده از این منابع می

 ریمقاد .رودیبه شمار م لیهاي استان اردبزهکش نیتربزرگیکی از  غانزهکش دشت مشبکه 

امالح  ها ونمک يشستشو لیدلکه به شودیخارج م یزهکش يهاکانال یآب خروجآب، از زه يادیز

به حداقل رساندن اثرات  ي. براندهستبرخوردار  يارینسبت به آب آب ینییپا تیفیموجود در خاك، از ک

 ،آب تیفیخاك و ک يزیحاصلخ ،یاهیگ داتیتول ،ستیزطیمحها بر آبزه بلندمدت و مدتکوتاهمخرب 

است. استفاده مجدد تنها در  تیاهم حائز زیآبر يهاها و حوضهدر پروژه یتیریتوجه به مسائل مد

                                                
1. Hayward and Long 
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 مرورزمانبهها، آبزه يبرخوردار باشد. شور یو قابل قبول مناسب تیفیآب از کاست که زه دیمف یصورت

  .ددهیقرار م تأثیررا تحت  اهیخاك و گ اتیخصوص نی. بنابراگرددیباعث شور شدن خاك م

 یابیو ارز یبررسمورد  درازمدتو  تاهکو یطیمحستیزاثرات  ازلحاظ دیآب بازه ازاستفاده مجدد 

مکمل استفاده نمود.  یمنبع آب کی عنوانبه توانیمآب محدود، از زه ياریبا منابع آب ی. در مناطقردیقرار گ

 ی. عامل اصلردیگیانجام م نیریآب معموًال در سطح مزرعه و بدون اختالط با آب شاز زه میاستفاده مستق

 کی عنوانبهدارند،  یاندک یونیکه غلظت  ییها. آبباشدمیدر آن  هاونی دایآب، غلظت ززه یبیتخر

 يشور کهیهنگام نی. همچندهندیقرار م اهانیگ اریرشد را در اخت ازیموردن ییمنبع مناسب مواد غذا

وط کرد منابع آب مخل ریآن را با سا توانیباشد، م شتریب صولمح نهیبه دیتول يآب از مقدار آستانه برازه

-آبیکی از منابع مهم آب شور زهبرخوردار شود.  موردنظر اهانیکشت گ يبرا یقابل قبول تیفیتا از ک

پنداشتند، می هرز آبآب) که روزگاري آن را هاي حاصل از مزارع فاریاب است. آب زهکشی شده (زه

ها سطوح شوري این آب گیرد. هرچندقرار می مورداستفادهامروزه در بسیاري از کشورها براي آبیاري 

 یدرزماناست.  آب آبیاري متداول بیشتراز سطح نمک منابع  هاآننمک  مقدار غالباً ولی باشد متفاوت می

برخوردار  زیاديها از اهمیت آبمحدود است استفاده مجدد از زه خوبآب آبیاري با کیفیت منبع  که

-اغلب زه) ECهدایت الکتریکی (رود. ر میبه شماکمبود آب  جبران و کارآمدي در مؤثربوده و روش 

ها به مقدار فراوان در اکثر اراضی توسعه این آب دارد.قرار  بر متر منسیز یدس 2-10 ها در محدودهآب

بالقوه خوبی براي تولید محصوالت منتخب دارد. هرچند که این  و استعدادشوند یافته فاریاب یافت می

آبیاري که داراي  يهاآببه نسبت مناسبی با  معموالً رار نگرفته و ها بدین منظور مورد استفاده قآب

عنوان مثال در کشور مصر استفاده از گیرند. بهشده و مورد استفاده قرار میباشند ترکیب کیفیت باال می

با آب شیرین رودخانه نیل ن آن کرد) بعد از مخلوط بر متر منسیز یدس 5/4 با شوري بالغ بر(ها آبزه

شود انجام گرفته است که بر متر  منسیز یدس یک به دست آوردن آبی که شوري آن معادل ایتاً و نه

میلیارد  هفتتا  و در سال بوده مترمکعبمیلیارد  7/4هاي مورد استفاده آبیاري بالغ بر آبمیزان زه
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ذشته در سال گ 100ی ال 75. طی )1389تبار، نیشابوري و ریحانی( یافته استنیز افزایش  مترمکعب

در مناطق متعددي در بخش جنوب غربی این کشور  يزیآمتیموفقشور به نحو  يهاآب ایاالت متحده،

اند. این مناطق عبارتند از: دشت رودخانه آرکانزاس در کلرادو، براي آبیاري مورد استفاده قرار گرفته

زیکو و غرب تگزاس دشت رودخانه شور در آریزونا، دشت رودخانه ریو گراند و پیکاس در نیومک

طور به ،زیمنس بر متردسی 11 تا سه هدایت الکتریکیمحدوده  باهاي شور ). آب1980، 2(اریکسون

اند. این برداري قرار گرفتهطق گرم و خشک آریزونا براي آبیاري مورد بهرهاآمیزي در بعضی منموفقیت

زنی با استفاده از آب چاه با شوري حله جوانهمر هاآنروند که در براي کاشت پنبه به کار می اصوالًمزارع 

زنی آبیاري با آب شور انجام انه. براي مرحله بعد از جوشددر میان انجام یک کم و نحوه آبیاري شیاري 

هدایت . شده است انجام هاي شور در آبیاري. در فلسطین اشغالی استفاده چشمگیري از آبشد

گیرد. مقدار قابل قرار می زیمنس بر متردسی 8تا  2وده هاي شور در محداغلب این آبالکتریکی 

شود. آب شور رودخانه مجرا رقیق می ،اي آب شور قبل از استفاده با مخلوط شدن با آب شیرینمالحظه

آمیزي براي طور موفقیت) بهزیمنس بر متردسی 3آن  هدایت الکتریکیمیانگین سالیانه با در تونس (

 تبار،نیشابوري و ریحانی( ردیگمیچاودار مورد استفاده قرار و جو، یونجهآبیاري خرما، سورگوم، 

1389(.  

  

  اهداف - 1-2

از  آب روي خصوصیات خاك و عملکرد محصولبراي بررسی تاثیر استفاده زهدر این پژوهش 

و  خاك اتیصخصو ياثر آن رو یو بررس (سه تیمار و چهار تکرار) آبزهو  یآب معمول قیروش تلف

طوریکه در تیمار اول هتصادفی مورد استفاده قرار گرفت، ب کامالً در قالب طرح  این استفاده شد. گیاه

                                                
1. Erickson 
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و  آبیاري شده با آب کانال% رقیق50آب ، تیمار دوم آبیاري با زهآبیاري فقط با آب کانال ياری) آب(شاهد

  :از ندعبارت آب انجام گرفت. اهداف علمی تحقیق حاضرزهفقط تیمار سوم آبیاري با 

هدایت ( خاكو بیولوژیکی  ییایمیش اتیخصوص يها بر رواستفاده مجدد آب زهکش تأثیربررسی  -1

  و...) هايباکترمیکروبی، جمعیت  زیتوده، ماده آلی، تنفس پایه، تنفس برانگیخته، کربن pH،  الکتریکی

جرم  ،يظاهر (تخلخل، جرم مخصوص یکیزیف اتیخصوص يبر رو ياریآب آب يشور تأثیر یبررس -2

 یمنحن( یکیدرولیه اتی) و خصوص، زاویه تماس و...pH،  هدایت الکتریکیمخصوص حقیقی، 

  خاك. )یکیدرولیه تیخاك، هدا یمشخصه رطوبت

 یابی(ارز يکشاورز یاراض يارآبی منظور به هااستفاده مجدد از آب شور زهکش سنجی	امکان یبررس -3

  ، ...)pH،  هدایت الکتریکی ،هااز زهکش یآب خروج تیفیک يپارامترها

  فرنگیعملکرد گوجه  يبر رو هازهکشاستفاده مجدد آب شور  تأثیربررسی  -4

 برداريمنظور بهرهبه يو کاربرده رهیافت علمی یبا توجه به مطالب باال، هدف اصلی این تحقیق ارا

تاي کشاورزي پایدار صول در راسها براي تولید محهاي خروجی از زهکشآباز زه و مطمئنخطر بی

  باشد.می
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  ) پژوهشهايهی(فرض هیفرض - 3- 1

  باشد:هاي استفاده شده در تحقیق حاضر به شرح زیر میفرضیه

  .گذاردیم تأثیرخاك و بیولوژیکی  ییایمیش اتیخصوص يبر رو آبکیفیت زه-1

  .گذاردیم تأثیرخاك  یکیزیف اتیخصوص يبر رو آبکیفیت زه -2

  .گذاردیم تأثیرخاك  یکیدرولیه هايیژگیر وب آبکیفیت زه -3

  .گذاردیم تأثیرفرنگی گوجه  اهیگ عملکرد يرو بر آبکیفیت زه -4

  وجود دارد. ياریآب يآن برا يکردن شور قیبا رق مزارع، خروجی آبامکان استفاده از زه -5

  

  پژوهش تیاهمضرورت و  -1-4

با  یخشکسال دهیو بروز پد یمیاقل راتییتغ واسطهبهاست که  ییاز کشورها یکی رانیکشور ا

 گشا باشدراه یآبکممشکالت  لیدر تعد تواندیکه م ییاز راهکارها یکیمواجه است و  یآبکممشکالت 

زه تیریدر مد یعیروش مهم و طب کی آباز زه مجدد استفاده است. يآب کشاورزاستفاده مجدد از زه

و کمک به دفع  کم کیفیت منبع آب کیاز  به بیشترین نفع رسیدنمنظور توسعه و که به باشدیآب م

 یبستگ ياریآب يشور برا هايآبمناسب بودن زه .شودانجام می ها،آب زهکش کاهش میزانمناسب و 

و همکاران،  انییآن دارد (هاشم یتیریو اصول مد يارینوع خاك، روش آب ،یمیاقل طیبه شرا يادیز

و دراز مدت  کوتاه يبرا یطیمح ریو غ یطیاز لحاظ اثرات مح دیبا مجدد از زه آب استفاده). 1376

 کیعنوان به توانیماز زه آب  داراي محدودیت منابع آبی،. در مناطق ردیقرار گ یابیو ارز یمورد بررس

خشکسالی در دشت  يهاسالدر  از زه آب معموالً  میمستق استفاده مکمل استفاده نمود. دیجد یمنبع آب

 ادیغلظت ز زه آب مصرف دوباره، یبیتخر ی. عامل اصلردیگیانجام م نیریاختالط با آب شبدون مغان 

گیاهان رشد  براي ییمنبع مناسب غذا کی دارند، یاندک یونیکه غلظت  ییهابآ .باشدیها در آن مونی
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 ترشیمحصول ب نهیبه دیتول يآستانه برا قدارزه آب از م يکه شور یهنگام نیهمچن شود.محسوب می

مورد نظر  اهانیکشت گ يبرا مناسبی تیفیمنابع آب مخلوط کرد تا از ک ریآن را با سا توانیمباشد، 

  برخوردار شود.

شور  هاياستفاده مجدد از آب افته،ی يادیشدت ز آبیمشکالت کم ریاخ يهاسالدر  که ییآنجا از

 اتیخصوص يشور بر رو یزهکشاستفاده مجدد آب  تأثیر قیتحق نیاست. در ا مورد توجه قرار گرفته

شور  باز آ متأثرخاك  و هیدرولیکی یکیزیف ،بیولوژیکی اتیخصوص راتییشد تغ یبررس اهیخاك و گ

 یاستفاده آب خروج تیقابل نهیدر زم یاطالعات کمّ  تاکنونباشد. یم يرگیقابل اندازه شگاهیآزما در

قرار  یمورد بررس ، در شرایط مزرعهاهیخاك و گ اتیخصوص يآن رو راتیتأث دشت مغان و هايزهکش

 ،اهیخاك و گ اتخصوصی بر هابا در نظر گرفتن اثر استفاده از آب زهکش قیتحق نینگرفته است. ا

  خواهد گذاشت. اراختی در هاعدم استفاده از آب زهکش ایاستفاده  نهیدر زم يو کاربرد دیمف اطالعات

 باشد،یآن اندك م یبارندگ زانیکه م رانیند امان خشکمهیو نمنابع آب در مناطق خشک  تیمحدود

) یمی(شوروسد نییپا تیفیباک يهاآباز  ياریآب، منابع بس تیفیاست. عالوه بر منابع باک يجد اریبس

 يدر کشاورز ازیاز آب مورد ن یبخش اعظم نییپا تیفیبا ک هاياز مناطق، آب ياریوجود دارد که در بس

 هاياستفاده از آب ایاست که آ نیبه آن پاسخ داد ا دیبا نهیزم نیکه در ا یاصل سؤالاما ؛ کندیم نیتأمرا 

؟ استفاده از باشدمیمخرب  یطیمح ستیلحاظ ز زو ا صرفهبهمقرون  ياز لحاظ اقتصاد یمیسد ایشور 

 تأثیريدارد؟ استفاده از آب شور چه  دیبر خاك به عنوان بستر تول تأثیريچه  یمیسد ایشور  يهاآب

در  يشور در کشاورز هاياستفاده از آب نهیدر زم ايگسترده قاتیدارد؟ تحق اهیگ اتیوصخص يرو

و همکاران،  این یهاشماست (هندوستان انجام گرفته  مصر و کا،یاز جمله آمر ایمناطق مختلف دن

. زهکش دشت مغان یکی از باشدیمشور اندك  يهاآبدر مورد استفاده از  قاتیتحق رانی). در ا1376

 يهاکانال خروجی آبآب از زه یفراوان ریمقاد رود،یبشمار م لیهاي استان اردبزهکش نیترزرگب

 ینییپا تیفیموجود در خاك احتماًال از ک و امالحها نمک يتشوشس لیکه به دل شودیخارج م یزهکش
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به حل مشکل نسبت  یانیکمک شا تواندیم يآب در کشاورز میمنبع عظ نیبرخوردار است. استفاده از ا

  .دیدر واحد سطح نما دیتول شیو افزا آبیکم

  



 

  

  :دومفصل 

پژوهش پیشینه    
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  پیشینه پژوهش - 1- 2

را تحت  اهیخاك و گ اتیخصوص شده وبه مرور زمان باعث شور شدن خاك  ياریآب آب يشور

  انجام گرفته است. يدر رابطه با شور يادیز قاتیتحق منظور نی. به همدهدیقرار م تأثیر

بررسی کردند.  ) تأثیر تلفیق آب شور و شیرین را در منطقه سیستان1394ائدي و همکاران (ق

همه تیمارهایی که با آب شور تلفیق  ،بررسی نتایج شوري نیمرخ خاك در قبل و بعد از آزمایش نشان داد

  شوند.سانتی متر) خاك می 100هاي نیمرخ (صفر تا در همه الیه شده بود باعث افزایش شوري

در سه سطح دور آبیاري و و چهار هاي آبی و شوري کنش تنش) اثر برهم1394عاطفی و قائمی (

اي بررسی کردند. نتایج نشان داد بدون تحت کشت گلخانهرا روي عملکرد گوجه گیالسی سطح شوري 

  دار داشت.در نظر گرفتن اثر دور آبیاري، تمامی سطوح شوري بر عملکرد تأثیر معنی

خاك با  يهایژگیو يشور را بر رو یاستفاده مجدد آب زهکش تأثیر) 1392( نصیريو زاده رسول

نشان داد استفاده از آب  جیکردند. نتا یدر دشت مغان بررس یشگاهیصورت آزماروش معکوس به

مشخصه آب  یسال بر منحن کیپس از  ياریدرصد با آب کانال آب 70و  50با نسبت اختالط  یزهکش

 ،ینشان داد استفاده از آب زهکش جینتا نی. همچنشتندا داريمعنی تأثیر ،مطالعهخاك منطقه مورد 

درصد  50آب مربوط به زه ياریآب ماریدر ت خاك اشباع یکیدرولیه تیهدادار معنیموجب کاهش 

درصد  70 ماریت مقادیر هدایت هیدرولیکی اشباع خاك در یولشده است، نسبت به شاهد  شدهقیرق

  .نداشت يدارینشاهد تفاوت معتیمار به  نسبت شدهقیرق
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، 3، 5/2، 2، 5/1، 1، 5/0) تاثیر تیمارهاي مختلف شوري آب آبیاري (1391دبیري و همکاران (

فرنگی بررسی کردند. نتایج نشان داد شیب دسی زیمنس بر متر) را بر عملکرد محصول گوجه 5و  4

منحنی
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یک  افزایش شوري و شورس آستانه تحمل گیاه درصد به ازاي هر واحد 17/0کاهش محصول برابر 

  دسی زیمنس بر متر است.

خاك  ییایمیش اتیرا بر خصوص یاستفاده مجدد از آب زهکش تأثیر) 1390( زادهرسولو  يرینص

 زانیم ناست. همچنی داریمعناختالف  يدارا ماریدر هر سه ت مینشان داد غلظت سد جیکردند. نتا یبررس

SAR  وESP صد آب کانال در 70دوم ( يمارهایت ا)، بياریفقط با آب کانال آب ياریاول (آب ماریت نیب

 داریمعناختالف  داراي )آبدرصد آب زه 50درصد آب کانال و  50( سومآب) و درصد با آب زه 30و 

   باشند.می

 ردند.مغان بررسی ک دشت را در خروجی آب زه مجدد استفاده امکان) 1390رئوف و همکاران (

 ويربر  یمنف تأثیر گونهچیهشده در این مطالعات  يبردارنمونه يهاآباست که کلیه  یج نشان دادنتا

   مانع است.نداشته و استفاده از آن بال تراوش پذیري خاك سطحی

کشت  ریز یخاك رس کیاثر آب شور بر پراکنش امالح در  )1378( همکاران و پرورپاك

با  سهیدر مقا SARنشان داد که روند کاهش  جی. نتاقرار دادند یررسبمورد را  يمقاوم به شور هايگونه

 میدس يبرا هاخاك یاست که فاز تبادل یحیآن ترج یاحتمال لیدل وکندتر بوده  هدایت الکتریکیکاهش 

 و نموده عمل ترناموفق میزیو من میکلس هايونینسبت به کات ونیکات نیدر مورد ا ییآبشو وبوده،  لیقا

  .است داشته هدایت الکتریکیاز  يکمتر یکاهش مرخین SAR نیانگمی

  ییایمیش ،یکیزیف اتیرا با استفاده از خصوص یرسطحیز هايآب تیفی) ک1994و همکاران ( 3عمر

  رد، یرسطحیز آبامکان استفاده مجدد از زه یبررس این محققین کردند. هدف یبررسآن  یکیولوژیو ب

از شهر جده در  هیدر چهار ناح ینیرزمیز هايسفره آب یستابیادر عربستان بود. سطح  ،منطقه جده 

امکان  یآمد. با استناد به مطالعات زهکش نییپا یرسطحیزهکش ز ستمیعربستان، بعد از استقرار س

 یآلودگ داراي آبشد. چنانچه زه یابیداخل شهر ارز یحیمناطق تفر ياریآب يآب آن برا يریکارگبه

                                                
1. Omar 
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مناسب  مجدد استفاده يبرا نیبراکرده بنا داپی راه هابه داخل آب یکه آلودگ شودیباعث م باشد بالقوه

 ییایمیش اتی، خصوصیکیزیف اتیمناطق از نظر خصوص نیدر ا یرسطحزی آبزه تیفی. کخواهد بودن

 ژن،یاکس ییایمیش يتقاضا ،یاکیآمون تروژنین ،یکیالکتر تیهدا ،يمجموع ذرات جامد، شور ته،یدیاس(

و تحلیل قرار  هی) مورد تجزfecal coliforms( هاي مدفوعیکلیفرم) و یاصل يهاونیو آن هاونیکات

 تیفیک يدارا ياریآب يبوده و برا يشور يباال مقادیر داراي آبمطالعه نشان داد که زه نیا نتایج .گرفت

  .باشدیمناسب نم

-را به یمیسد و ورآب شبا زه ياریعلوفه تحت آب تیفی) عملکرد ک2006( 4وهمکاران امایسو

 وماس،یعملکرد ب سهیمقا يعلوفه برا عنو پنجاز  قیتحق نیا قرار دادند. شیمورد آزما ايصورت گلخانه

 مناسب يبا شور هايياریآب ينشخوارکنندگان برا هیعلوفه از نقطه نظر تغذ تیفیک و یمعدن باتیترک

آب  يکه شور نشان داد جنتای. ندکرد استفاده dS/m 18و  11باال حدود  يشور و dS/m 85/0 حدود

  .گذاردیمختلف م يهاگونه يبر رو یمتفاوت راتیتأثمختلف  هايدر زمان ياریآب

 اتیخصوص يرا بر رو یمیرسدیوغ یمیبا آب سد ياریآب تأثیر) 2006( 5و همکاران چودهاري

 ينسبت به شور تحمل متوسط يگردان داراآفتاب چون .کردند بررسی گردانآفتاب اهیگ عملکرد وخاك 

-ه ب هايهبا استفاده از داد قیتحق نای در. است نشدههنوز مشخص  یمیپاسخ آن به آب سد یول باشدیم

 PH یمیداوم از آب سدم يکه استفاده دیسال مشخص گرد شش طول در شاتیدست آمده از آزما

 نیبنابرا. دهدمی هشکا را آفتابگردان مغز عملکرد و ینسب يرینفوذپذ وداده  شیخاك را افزا ESPو

  يبرا تواندیمخلوط گردد، م نینسبت معکانال به یمیرسدیفقط چنانچه با آب غ  یمیاستفاده از آب سد

  .ردیمورد استفاده قرار گ ياریآب

                                                
1. Suyama 
2. Choudhary 
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هاي شور وقلیا براي تولید مناسب در تدابیر الزم براي مدیریت آب) 2005( 6نهاسیو م شارما

که مشکل شور وسدیمی بودن نه تنها  ورد بررسی قرار دادند. از آنجابخش کشاورزي در جنوب آسیا را م

در این  ،کندبلکه انتخاب محصول را هم محدود می شودکیفیت آن می کاهش تولید محصول وسبب 

که عبارت از تولید مناسب در یک محیط شور ارایه شده است  تحقیق دو روش عمده براي بهبود و

  باشد.می استفاده از گیاه مناسبیا  تعدیل محیط براي گیاه و

با  قرار دادند و قیمورد تحق ياریمنظور آبرا به آبزه مکان استفاده از) ا1989( 7همکاران و روآدس

با  ابیفار يهانیزم شیافزا يالزم برا لیانجام گرفته اظهار داشتند که پتانس ايمزرعه شاتیآزما جینتا

  .دیه گردیموضوع دو نوع مدرك ارا نیا يد. براآب شور وجود دارآبیاري با استفاده از 

-هامکان ب و نشان دادند که یابیموجود را ارز هايآبزه) استفاده مجدد از 1988( 8وستکات

  وجود دارد. ياریمناسب کشت و آب تیریو مد يساز قیامالح با رق کاهش از پس هاآب نیا يریکارگ

 يدارا ياریخاك در مزارع پنبه با آب آب يشور یو زمان یمکان راتیی) تغ2003( 9ردایو ک نیست

با ارتفاع  هیترک ترانهیشرق سواحل مد يمطالعه در مزارع پنبه نیقرار دادند. ا یابیرا مورد ارز نییپا تیفیک

تابستان خشک و  ،ايترانهیمد يبارز آب و هوا اتیاز خصوص یکیانجام گرفت.  ا،یمتر از سطح در 1/2

با آب  ياریاثر آب یبررس ،محققین این که کمبود آب را به دنبال دارد. هدف شدبایگرم و زمستان سرد م

 نیآمار بود. در ا نیمرسوم و زم يآمار هايخاك با استفاده از روش يشور يبر رو نییپا تیفیک يدارا

در  یبعد از فصول باران ش،یاز مزرعه مورد آزما متريیسانت 0-30 هاينمونه خاك از عمق 81 قیتحق

خاك از  يکه شور دیعصاره خاك مشخص گرد یکیالکتر تیهدا سهیبرداشته شد. از مقا یسال متوال دو

  شینشان داد خطر افزا جیاست. نتا افتهی شیافزا شیبر متر در مزارع تحت آزما منسزییدس 8/4به  سه

  است. زیسال ناچ دو يخاك فقط برا يشور

                                                
3. Sharma and Minhas 
1. Rhoades 
2. Westcot 
3. Cetin and kirda 
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Abstract: 

This study aimed to evaluate the use of drainage water in agriculture by the mixing canal 
water and drainage water to examine the effects on chemical, biological and physical 
properties of soil and yield of the crops in Moghan Plain, Iran. The experimental design 
was completely random, conducted with three different irrigation treatments and four 
replications, including the control treatment (canal water only), the second treatment (50% 
drainage water diluted with canal water) and the third treatment (drainage water only). 
Comparison of tretments related to different soil and plant characteristics between two 
years (1394-1395) performed as split plots in time. According to the results, various 
treatments had significant differences (p≤0.05) in terms of the effects on the microbial 
population, basal respiration and substrate-induced respiration. Using drainage for two 
years increased the electrical conductivity of soil solution significantly at 1% probability 
level. So that in drainage treatment (1/54 dS / m), more water irrigation treatments were 
50% diluted with irrigation channel water (1/24 dS / m) and 50% water drainage treated 
with irrigation channel water It was more than control (0.62 dS / m). While, mean 
comparison of soil organic matter, yield and the chlorophyll content of tomato showed no 
significant differences between the treatments. The treatments did not differ significantly 
in terms of the bulk density in both years, whereas the Ks for the drainage water treatment 
differed significantly (p≤0.05) in 2016. No significant differences observed in the soil 
water retention function parameters of van Genuchten (θs, θr and α) among the treatments. 
Whereas the slope of the soil water retention curve differs significantly (p≤0.01) in the 
treatments of irrigation with 50% drainage water diluted with canal water as well as 
irrigation with drainage water. It could be concluded that although the use of drainage 
water negatively affected soil pH, salinity and biological properties, it did not decrease the 
Tomato plant yield. 
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