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مطالعات ارزیابي تغییر سیستم آبیاري سطحي به آبیاري تحت فشار در لیل نتایج حت

استان  مؤسسه جهاد نصر در هکتاري 005555هاي فرعي آبیاري اراضي  شبکه

 خوزستان 

 

 علیرضا مرید نژاد

 آبراهمدیر عامل مهندسین مشاور سامان

 عبدالمجید لیاقت 

 استاد گروه مهندسي آبیاري و آباداني دانشگاه تهران

 بیژن نظري

 استادیار گروه مهندسي آب دانشگاه بین المللي امام خمیني )ره(

 

 

 چکیده

هاي آبياري، ضروري است تا نسبت به وضع موجود آنها مطالعاتي  آب و لزوم بررسي و ارتقاي سيستمنظر به کمبود منابع 

وري آبياري اقدام نمود.انتخاب سيستم صورت گيرد تا بتوان با اتخاذ راهکارهاي مناسب، نسبت به باال بردن راندمان و بهره

بندي  هاي آبياري است. در این مقاله نتایج الویتموفقيت طرحترین و مهمترین مراحل آبياري مناسب در هر منطقه از کليدي

جهاد نصر در استان خوزستان، ارائه شده است. در  هکتاري مؤسسه 005555 هايهاي آبياري در هشت پروژه از طرحسيستم
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مطالعه و بر اساس هاي مورد  هاي نوین آبياري در محدوده طرحبا تهيه مدل ارزیابي چند معياره کاربرد روشاین مطالعه 

هاي آبياري به هاي ميداني، جلسات فني و نظر سنجي از کارشناسان دانشگاهي و اجرایي، اولویت سيستممطالعات و بازدید

هاي آبياري در وري سيستم هاي مورد مطالعه تعيين و راهکارها و رویکردهاي پيشنهادي ارتقاي راندمان و بهرهتفکيک طرح

 یط آتي ارائه گردید.وضعيت موجود و در شرا

 اولویت بندي، ارزیابي چند معياره، تحت فشارآبياري آبياري سطحي،  کلمات کلیدي:

 :مقدمه -1
که درصد باالیي از صادرات غير نفتيي را بيه خيود اختصياد داده اسيت.       طوري هب دارد کشور اقتصاد در مهمي نقش کشاورزي

خيواني   نموده است تا بخش کشاورزي بتواند در مقایسه با بخش صينعت، هيم  وجود منابع آب و خاک مستعد شرایطي را فراهم 

 ميواد  تولييد  در خودکفيایي  بيه  نيل جهت در بر حرکت عالوه بخش این بيشتري با شرایط کشور داشته باشد. بنابراین توسعه

 ارزي درآميدهاي  بيه  کشور وابستگي کاهش و صادرات توسعه روزافزون ارز، خروج از جلوگيري و واردات باعث کاهش غذایي،

 .شد خواهد نفت فروش از حاصل

هياي آبيياري،    باشد. بنابراین، نظر به کمبود منابع آب و لزوم بررسي و ارتقاي سيسيتم در بخش کشاورزي، آب محور توسعه مي

ه بياال بيردن   ضروري است تا نسبت به وضع موجود آنها مطالعاتي صورت گيرد تا بتوان با اتخاذ راهکارهياي مناسيب، نسيبت بي    

وري آبييياري اقييدام نمييود. از طرفييي کمبييود منييابع آب ناشييي از تبييييرات شييرایط آب و هييوایي و اقليمييي و  رانييدمان و بهييره

هاي کشيور،  ها در اکثر استانهاي اخير موجب شده است وزارت نيرو در تخصيص منابع آب اعالم شده قبلي به طرح  خشکسالي

-پيذیر نبيوده و صيرفه    با آب مورد نياز قبلي در شرایط جدید امکان یا کاهش دهد. لذا طراحيرا حذف و  تجدیدنظر نموده و آن

فشار بعنوان یک راه حل در دستور کار هاي آبياري تحت جویي در آب مصرفي و امکان تبيير روش آبياري از سطحي به سيستم

 کارفرمایان و متوليان آب کشور قرار گرفته است.

منظيور   هاي آبياري سيطحي، مؤسسيه جهياد نصير بيه      وجه به مسئله کمبود آب و لزوم بازنگري در سيستمدر همين راستا، با ت

هاي خوزستان و ایالم با هدف امکيان کياربرد آبيياري تحيت فشيار و      هکتاري در استان 005555 بررسي و ارزیابي اراضي طرح

عنوان مبناي کيار ميورد توجيه قيرار      برداري بهتصادي و  بهرهریزي نموده و مباحث فني، اجتماعي، اق ها، برنامهبندي طرح الویت

هياي   انجام مطالعات ارزیابي تبيير سيستم آبياري سطحي به آبياري تحت فشيار در بخشيي از شيبکه    راستا ایندر  گرفته است.

در اسيتان  ( 1)جيدول  ي فرعيي آبيياري   شيبکه  8هکتاري استان خوزستان و ایالم در محيدوده   005555فرعي آبياري اراضي 

 .ه استصورت گرفتمهندسين مشاور سامان آبراه  توسط هکتار 00455خوزستان به وسعت 
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 هاي مطالعاتي مشخصات محدوده  -1جدول

 ردیف
محاااادوده نااااام 

 مطالعاتي
 شهرستان

حوضااااه 

 آبریز

مسااااااحت 

 )هکتار(

در شارای   آبیااري  سیستم 

 موجود

1 
قدس)حميدیييه واحييد  

 قدس(
 سطحي  0055 کرخه حميدیه

 سطحي 1055 دز شوش فتح المبين شوش 0

0 
 0و  4تکميييييل فيييياز 

 شوش
 سطحي 0155 دز شوش

 خرمشهر -آبادان 4
آبييييييييادان و 

 خرمشهر
 سطحي 4055 کارون

0 
 R1باقيمانييييييييييده 

 هندیجان
 سطحي 4555 زهره هندیجان

 سطحي 1455 زهره بهبهان درونک 0

 سطحي 4055 زهره هندیجان R3هندیجان  0

 سطحي 0055 کارون اهواز جفير 8

  00455 جمع کل) هکتار(

 

هياي ميورد مطالعيه و بير اسياس مطالعيات و        هاي نوین آبياري در محدوده طيرح با تهيه مدل ارزیابي چند معياره کاربرد روش

-تفکيک طيرح هاي آبياري به هاي ميداني، جلسات فني و نظر سنجي از کارشناسان دانشگاهي و اجرایي، اولویت سيستمبازدید

هاي آبياري در وضعيت موجود وري سيستم هاي مورد مطالعه تعيين و راهکارها و رویکردهاي پيشنهادي ارتقاي راندمان و بهره

( در محدوده شبکه فرعي آبياري دز شهرسيتان شيوش کيه    0( و )0هاي )ردیف محدوده مطالعاتيو در شرایط آتي ارائه گردید. 

 محدوده مطالعاتيها هر دو سان است و در هم ادغام گردیده. لذا در ارزیابي کليه مشخصات آنها همدر مجاورت هم قرار دارند و 

شيبکه   R3و  R1 هياي مطالعياتي   محدودهاند. )شبکه فرعي آبياري دز محدوده شوش( بررسي شده محدوده مطالعاتيعنوان  به

هنيدیجان(   R3و  R1)شبکه آبياري  عنوان پروژه ده و بههاي مشترک درهم ادغام شدليل ویژگي فرعي آبياري هندیجان نيز به

 اند.بررسي و ارزیابي گردیده

 

 المللي مروري بر تجارب ملي و بین -2

( اراضي فاریاب ایران بعد از کشورهاي هند، چين، آمریکا و پاکستان در رده پينجم جهيان قيرار    0510بر اساس گزارشات فائو )

گونه که شایسته است توسيعه پييدا نکيرده اسيت و      هاي آبياري مدرن آن آب در ایران سامانهرغم کمبود شدید منابع  دارد. علي
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در این بخش تجارب  جهان قرار گرفته است. 10فشار در رتبه  هاي آبياري تحت پوشش سامانه ایران از حيث وسعت اراضي تحت

 ح شبکه آبياري و حوضه آبریز ارائه شده است.فشار در سط فشار و کم هاي آبياري تحت المللي توسعه سامانه داخلي و بين

 

 المللي تجارب بین 

Maraseni  وMushtaq (0511با همکاراي کميسيون ملي حفاظت آب استراليا اثر تبيير سامانه )    هاي آبيياري را در جهيت

گييري و ميورد    هاي آبياري مختلف اندازه در پروژه مذکور ابتدا راندمان سامانه حفاظت بيشتر منابع آب مورد بررسي قرار دادند.

هياي آبيياري بياراني بيه جيز       هاي آبياري باراني کالسيک )کل سامانه مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد راندمان کاربرد سامانه

درصد متبيير بيود. نکتيه جاليب توجيه       80تا  05 هاي سطحي بين درصد و راندمان آبياري سامانه 85تا  05سنتر و لينير( بين 

هاي آبياري باراني بيشتر گيزارش شيده اسيت. در     هاي آبياري سطحي از سامانه اینکه در بسياري از موارد راندمان کاربرد سامانه

درصد  80دود هاي آبياري سنترپيوت و غرقابي استراليا را ح ( راندمان کاربرد سامانه0550و همکاران ) Woodگزاراشي مشابه 

( به نتایجي مشيابه دسيت یافتيه    1990) Bakkerو  Raine( و 0554) Robinsonتر هم  گيري و گزارش کردند. پيش اندازه

 بودند.

Neibling (1990سامانه )   هاي آبياري مختلف ایالت آیداهو در غرب آمریکا را مورد مطالعه و ارزیابي قرار داد. کل اراضي آبيي

هياي آبيياري    درصيد بيا روش   45هاي آبياري باراني،  درصد اراضي با روش 09باشد از این مقدار  هکتار ميميليون  00/1آیداهو 

هياي سيطحي، آبيياري شيياري داراي کمتيرین رانيدمان        شوند. در بين سامانه هاي ميکرو آبياري مي درصد با روش 1سطحي و 

هياي بياراني، آبيياري تفنگيي داراي      باشد. در بيين سيامانه   رد ميکاربرد و آبياري با نوارهاي مسطح داراي بيشترین راندمان کارب

تا  0/40هاي آبياري سطحي بين  باشد. متوسط راندمان کاربرد روش کمترین راندمان و لينير داراي بيشترین راندمان کاربرد مي

است. به استثناي سنترپيوت و  گيري شده درصد اندازه 0/80تا  00هاي آبياري باراني بين  و متوسط راندمان کاربرد روش 0/00

 Bomanدر تحقيقي دیگير   باشد. هاي آبياري باراني داراي راندمان کاربردي مشابه با آبياري نواري مسطح مي لينير سایر روش

ل هاي آبياري موجود در ایالت فلوریدا را مورد ارزیابي قرار دادند و به این نتيجه رسيدند کيه پتانسيي   ( سامانه1991و همکاران )

درصيد   05درصيد )سيطحي بيه کالسييک( تيا       15جویي در مصرف آب به علت تبيير سامانه آبياري از سطحي به باراني  صرفه

 باشد. )سطحي به سنتر( مي

درصيدي رانيدمان آبيياري شيده اسيت. لييکن        05فشار در جنوب اسپانيا باعث افيزایش حيدود    هاي آبياري تحت توسعه سامانه

جویي در مصيرف آب و افيزایش سرسيام آور مصيرف انيرژي       هاي آبياري روباز باعث صرفه ار با کانالفش هاي تحت جایگزیني لوله

درصيدي رانيدمان آبيياري و     01باعث افزایش  0550تا  1905فشار از سال  هاي آبياري تحت در اسپانيا توسعه شبکه گردد. مي

کيليووات بير سياعت در هکتيار( شيده اسيت        1005کيليووات بير سياعت در هکتيار بيه       050برابر مصرف انرژي ) 0/0افزایش 

(Corominas, 2010)  . 

Abu Hammour  وAllaham (0510راهکارهاي افزایش بهره )  هيا   وري آب در دره اردن را مورد بررسي قرار دادند. بررسيي

رانيدمان آبيياري   باشيد.   درصيد ميي   00نشان داد که راندمان کل آبياري در دره اردن شامل رانيدمان انتقيال و کياربرد حيدود     

  84تيا   0/00درصد )وابسته به فشار سامانه( و یکنواختي توزیيع آب در آنهيا بيين     84تا  00هاي آبياري سنترپيوت بين  سامانه

هياي آبيياري    سيازي مصيرف آب در دره اردن رانيدمان کياربرد سيامانه      قبل از اجراي پروژه بهينه گيري شده است. درصد اندازه

ترین دليل راندمان پایين آبياري  گيري شده بود. مهم درصد اندازه 00اي  راندمان کاربرد آبياري قطره درصد و 05سطحي حدود 
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هاي آبياري  درصد سامانه 40که  طوري ها ذکر شده است. به چکان اي طراحي نامناسب، تکنولوزي نامناسب و گرفتگي قطره قطره

 اند. چکان شده اي دچار گرفتگي قطره قطره

Kibaroglu (0550راهکارهاي افزایش بهره ) را بيا اسيتفاده از   ترکييه  جویي آب در پروژه آناتولي جنوب شيرقي   وري و صرفه

سيامانه آبيياري    4هاي آبياري مختلف،  منظور بررسي کارایي روش احداث مزارع آزمایشي مورد بررسي قرار داد. در این پروژه به

انليورفا اجرا و مورد مقایسه قرار گرفت. نتيایج نشيان داد کيه اسيتفاده از     هکتار در دشت س 0555در مزارع آزمایشي به وسعت 

درصدي در مصرف آب شيده اسيت. نتيایج بدسيت آميده از       00تا  05جویي  دار در بخشي از شبکه باعث صرفه هاي دریچه لوله

 تولي شرقي را فراهم آورد.  هکتار از اراضي پروژه آنا 100555مزارع آزمایش شبکه باعث شده است تا دولت امکانات تجهيز 

هياي دریچيه دار در اراضيي نيشيکر در مصير نشيان داد کيه اسيتفاده از          فشار و لوله هاي کم نتایج اجراي پایلوت استفاده از لوله

مترمکعيب در   01055مترمکعب در هکتيار بيه حيدود     00055دار و تسطيح اراضي باعث کاهش مصرف آب از  هاي دریچه لوله

شود. در این پروژه استفاده متعادل از کود، تسطيح اراضيي، تعيریف فاصيله     درصدي مصرف آب( مي 40از  هکتار )کاهش بيش

فشيار   هياي کيم   درصدي عملکرد محصول شده است. اسيتفاده از لوليه   00ها به همراه اصالح روش آبياري باعث افزایش  جویچه

درصد شده است. این افزایش رانيدمان   98درصد به حدود  05از  Mesqaهاي توزیع  باعث افزایش راندمان انتقال آب در کانال

درصدي زمان آبياري شده اسيت. ایين مسيئله باعيث افيزایش تعيادل        05باعث افزایش دبي تحویلي سر مزرعه و کاهش حدود 

وژه مندي کشاورزان منطقيه شيده اسيت. تيا قبيل از اجيراي پير       ها و افزایش رضایت توزیع آب در باالدست و پایين دست کانال

 کشاورزان پایين دست از کمبود آب شکایت داشتند. 

 

 تجارب ملي 

 شود. هاي آبياري در کشور ارائه مي در این قسمت تجربيات توسعه سيستم

هياي داراب، کيوار،    هاي دریچيه دار در اراضيي تسيطيح شيده دشيت      ( راندمان آبياري سطحي با لوله1080بابازاده و همکاران )

 سيطحي  آبيياري  روش در آب تلفات که دهد مي نشان گيري نمود. این نتایج درصد اندازه 90تا  00بين سروستان و قادرآباد را 

 شود. مي موجب را آب تلفات بيشترین صحيح روش به آن عدم اجراي بلکه نبوده، سامانه نوع به مربوط

 چيين،  اسيتراليا،  از جمله جهان گوناگون دار درکشورهاي هاي دریچه ( با ارزیابي آبياري سطحي با لوله1084بهرامي ) و کرمي

تيا   00سطحي، باعيث افيزایش    سنتي آبياري هاي روش با مقایسه در دار دریچه هاي لوله که کاربرد نمودند گزارش ایران و مصر

 شود.   درصدي راندمان آبياري مي 05

رانيدمان کياربرد و یکنيواختي توزیيع آب     عمقيي،   نفيوذ  بادبردگي، و تبخير تلفات ( ميانگين1089سي و سه مرده و بایزیدي )

گييري نمودنيد.    درصيد انيدازه   0/00و  4/04، 4/10، 0/10آذربایجان غربي را به ترتييب   استان در ثابت کالسيک باراني آبياري

 گزارش شده است. طراحي ضعف و باد سرعت ،آبياري بازده و توزیع یکنواختي مهمترین دليل پایين بودن

هاي آبياري ویل موو و آبياري باراني کالسيک بيا آبپياش متحيرک دشيت      ( در سامانهEaمان کاربرد آب )( راند1080ميرزائي )

 گيري نمود.  درصد اندازه 4/00و  01/08قزوین را به ترتيب 

اسيتان آذربایجيان   اي  هاي ویل موو، کالسيک و قرقيره   متوسط راندمان واقعي کاربرد در سيستم (1080و تقوي ) مصطفي زاده

 گيري نمودند. اندازهدرصد 9/40و  0/00، 8/00 به ترتيبقي را شر
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کردسيتان، رانيدمان    دهگيالن  دشيت  ثابيت  کالسيک باراني آبياري هاي سيستم ارزیابي و ( با بررسي1089فاریابي و همکاران )

 ها سيستم نامناسب اجراي و طراحي درصد برآورد نمود. 40هاي آبياري باراني کالسيک را به طور متوسط حدود  کاربرد سامانه

 زميان  هم استفاده بود. ها سيستم نامناسب فشار عوامل، این ترین مهم شد. از داده تشخيص راندمان بودن ترین دليل پایين مهم

 هاي آبياري منطقه گزارش شد. هاي زیاد هم یکي از دالیل پایين راندمان کاربرد سامانه تعداد آبپاش از

 داد نشيان  داد. نتایج قرار ارزیابي مورد را کرمانشاه استان در اجرا شده فشار تحت آبياري مختلف هاي سيستم (0550) قمرنيا

 غيراسيتاندارد،  اسيتفاده شيده   تجهييزات  مانند آنها عواملي اند. بوده ضعيفي داراي عملکرد بررسي مورد هاي سيستم بيشتر که

 الگيوي  بيه  کشياورزان  عدم توجيه  دولتي(، هاي ارگان در )مخصوصاً نگهداري و مشکالت مدیریتي اجرایي، و طراحي مشکالت

 و گياهيان  آبيي  بيه نيياز   نسيبت  کشياورزان  ناکافي دانش ها، سيستم بعضي در آب کيفيت پایين سيستم، اي بر طراحي کشت

 این موضوع گزارش نمودند.  دالیل ترین مهم عنوان به آب منابع کمبود

آبياري سطحي در مراحل مختلف رشد گياهان زراعيي در منياطم مختليف اسيتان خراسيان       ( با ارزیابي راندمان1080باغاني )

گيري و گيزارش رانيدمان    رضوي نشان داد که راندمان آبياري سطحي در طي فصل رشد بسيار متبير بوده؛ بنابراین زمان اندازه

پيایين و در مراحيل انتهيایي رشيد افيزایش      در آبياري سطحي بسيار مهم است. راندمان آبياري در مراحل ابتدایي رشد بسييار  

درصد هم گزارش نموده است.  95درصد و در مراحل انتهایي رشد تا  0/4یابد. وي راندمان آبياري در اولين آبياري را حدود  مي

نيين نشيان   چ باشد. نتيایج هيم   معني مي گيري راندمان تقریباً بي راندمان آبياري سطحي بدون ذکر مرحله اندازه  بنابراین گزارش

داد ميانگين بازده کاربرد آبياري عالوه بر مرحله رشد به نوع زراعت نيز بستگي دارد. ميانگين راندمان کاربرد آبياري سطحي در 

 گيري شده است. درصد اندازه 00و در مزارع پنبه حدود  08مزارع گندم استان خراسان رضوي 

 در را زارعيين  تحت ميدیریت  سطحي آبياري هاي روش در آب کاربرد دهباز ساله، یک اي مطالعه در (1000همکاران ) و اسدي

 اکثر در آبياري آب کاربرد بازدهي که داد نشان نتایج حاصل. دادند قرار ارزیابي مورد گرگان و اروميه اصفهان، کرمان، مناطم

 حداکثر و حداقل چنين هم آنها است. بوده متبير فصل زراعي طول در آن مقادیر و قبولي نبوده قابل حد در مطالعه مورد مزارع

 گزارش نمودند. درصد 9/04و  0/10ترتيب  به اروميه و اصفهان مطالعه تحت منطقه مزارع در را آب بازدهي کاربرد

مزرعيه از   10  اي مجموعياً  سطحي به قطرهآبياري از روش تبيير اثرات بررسي ( براي1080همکاران)تحقيم دیگري، باغاني ودر

 آبياري اي قطره آبياري سيستم از استفاده با آنها از قسمتي یا و تمام اکنون و شده آبياري مي سطحي روش به قبالً که مزارعي

 آبياري سيستم باتبيير مزارع درتمام که داد نشان نتایج تحليل و تجزیه .داد قرار مقایسه را در استان خراسان مورد گردید، مي

 است. یافته افزایش محصوالت اي، عملکرد قطره به ازسطحي

خراسان راندمان کاربرد پتانسيل ربيع پيایين و یکنيواختي     باراني استان آبياري هاي سامانه ارزیابي عملکرد ( با1080ابراهيمي )

چنيين مييانگين رانيدمان کياربرد      آنهيا هيم   گيزارش نميود.   00تيا   00و  00تا  40هاي مذکور را به ترتيب  توزیع آب در سامانه

درصيد گيزارش نمودنيد کيه نشيان دهنيده تفياوت رانيدمان طراحيي و رانيدمان واقعيي             00آبياري مورد مطالعه را هاي  سامانه

 باشد. هاي آبياري باراني در منطقه مي سامانه

هاي آبياري ميورد بررسيي    وري آب آبياري محصوالت مختلف استان بوشهر را به تفکيک سامانه ( بهره1090لياقت و همکاران )

وري  اي در اغلب موارد )به اسيتثناي خرميا( باعيث افيزایش بهيره      استفاده از سيستم آبياري قطرهنتایج نشان داد که  قرار دادند.

 اقتصادي آب شده است.
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رغيم   هزار هکتار از اراضي جنوبي خوزسيتان نشيان دادنيد کيه عليي      95( با مطالعه بيش از 1080ميرابوالقاسمي و محمدخان )

هاي خاد فنيي و اقتصيادي را در پيي خواهيد داشيت و       فشار در سطوح گسترده، محدودیت ي تحتها کمبود آب، توصيه روش

 باشد.   ترین گزینه توسعه در سطوح محدود مي منطقي

فشار در منطقه شاوور خوزستان بيان کردنيد کيه بيه دالیيل      ( با بررسي امکان توسعه آبياري تحت1080ایگدرنژاد و همکاران )

بيرداري، و   گيذاري اولييه و بهيره    هاي سرمایه لکي بودن اراضي کشاورزي، نوع کشت غالب منطقه، هزینهاقتصادي نظير خرده ما

 آميز نخواهد بود.  موفقيت فشار احتماالً مسائل اجتماعي نظير نبود امنيت، آبياري تحت

هياي آبيياري    انجام داد. روش هاي مختلف آبياري در آبياري پرتبال در دزفول ( تحقيقي را با هدف ارزیابي روش1000بشليده )

اي و نشتي بود. نتایج حاکي از برتري قابل مالحظيه   مورد ارزیابي شامل سه روش آبياري باراني )زیردرختي و باالدرختي(، قطره

 آبياري باراني در عملکرد و کيفيت محصول بود. 

خوزسيتان را ميورد ارزیيابي قيرار داد.      در اسيتان  1000هياي آبيياري بياراني اجيرا شيده تيا سيال         ( سامانه1000پورمحسني )

هيا وي حکایيت از سيابقه نياموفم      باشيد. نتيایج ارزیيابي    اي مي مو، کالسيک و آبياري قرقره هاي مورد ارزیابي شامل ویل سيستم

 هياي آبيياري بياراني در    ترین دالیل عيدم موفقييت سيامانه    هاي آبياري باراني در استان خوزستان دارد. وي مهم توسعه سيستم

برداري و نگهداري، عدم تضمين خدمات  خوزستان را عدم تطابم روش آبياري باراني با شرایط اقليمي، پایين بودن فرهنگ بهره

هاي آبياري مورد ارزیابي، سامانه آبياري باراني کالسيک با آبپياش متحيرک داراي    پس از اجرا دانست. با این حال از بين سامانه

 باشد.   قه ميبيشترین تطابم با شرایط منط

 از فشيار در اسيتان خوزسيتان بييان داشيت کيه گيذار        هاي آبيياري تحيت   ( با بررسي سير تکاملي توسعه سيستم1089بناوند)

 عوامل برخي از و هاي اخير ریزي بوده است، ليکن برنامه دشواري موضوع زارعين پذیرش و قدمت به سنتي باتوجه هاي سيستم

وي  .اسيت  کرده شده و به گذار از این مرحله کمک سنتي هاي سيستم از باور استفاده تخریب باعث ها خشکسالي نظير طبيعي

فشار در استان خوزسيتان پيذیرش اجتمياعي     هاي آبياري تحت ترین چالش توسعه سيستم معتقد است که در حال حاضر بزرگ

ميي، توپيوگرافي، مشخصيات کيفيي آب     هياي اقلي  هاي ناشي از ویژگيي  سيستم نبوده بلکه مشکالت مالي و همچنين محدودیت

 باشد.   مهمترین عوامل محدود کننده کشاورزي در استان خوزستان مي

 

 فشار فشار و تحت هاي آبیاري کم بندي تجربیات استفاده از سامانه جمع -3

داد کيه انتخياب   هاي آبياري مختلف مورد بررسيي قيرار گرفيت. نتيایج نشيان       تجارب جهاني و ملي در زمينه استفاده از سامانه

هاي آبياري و عملکرد آنها به عوامل زیادي ازجمله عوامل اقليمي، فيزیکي، فني، ميدیریتي، اجتمياعي و ... بسيتگي دارد.     سامانه

جویي بيشيتر در مصيرف آب، نييروي کيارگري کمتير و سيهولت        هاي آبياري نوین به دليل صرفه در کشورهاي پيشرفته سامانه

علت در اختيار داشيتن قطعيات    ظر قرار گرفته است. در کشورهایي مانند آمریکا و استراليا، کشاورزان بهبرداري بيشتر مد ن بهره

کننيد. اسيتفاده از سينترپيوت بيا      هاي آبياري مکيانيزه ماننيد سينترپيوت و لينيير اسيتفاده ميي       زراعي بزرگتر بيشتر از ماشين

شيود. در برخيي از تحقيقيات     برداري مي مان آبياري و سهولت بهرهفشار باعث کاهش مصرف انرژي، افزایش راند هاي کم آببپاش

هياي   درصد و حتي در برخي موارد بيشتر از سيامانه  05المللي و ملي راندمان آبياري سطحي بيشتر از  انجام شده در سطح بين
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سطحي بسيار پيچيده بوده و  هاي آبياري گيري راندمان سامانه فشار گزارش شده است. این در حالي است که اندازه آبياري تحت

هياي اول تلفيات نفيوذ عمقيي بسييار بياال و        باشد. در ابتداي فصل رشد و در آبيياري  هاي مختلف متفاوت مي مقدار آن در زمان

باشد. در اواسط فصل رشد به علت سله بستن خاک و کاهش نفوذپذیري آن راندمان آبياري افيزایش و   راندمان آبياري پایين مي

بنابراین گزارش راندمان آبياري سيطحي براسياس    .شود ري ميبتوسعه گياه باعث افزایش ضریب ز ،انتهاي فصل رشد مجدداً در

تواند مالک درستي براي گزارش راندمان آبياري سطحي باشد. در کشورهایي مانند مصير   گيري در فصل کشت نمي بار اندازه یک

کار گرفته شيده بياال    ها به چنين تجهيزات و امکاناتي که طي سال ان و همعلت دانش و تجربه کشاورز راندمان آبياري سطحي به

به سيستم آبياري سنتي باعث افزایش تصاعدي راندمان آبياري در کشيورهاي   جدیدتجهيزات و امکانات اضافه نمودن باشد.  مي

نقيش اساسيي در افيزایش    هياي آبگييري    هاي انتقيال، هوشمندسيازي دریچيه    مختلف شده است. تسطيح اراضي، پوشش کانال

 راندمان آبياري سطحي در مصر، اردن و ليبي داشته است. 

گذاري روي یکي از اجيزاي ميذکور و رهاسيازي     راندمان آبياري از سه جزء انتقال، توزیع و کاربرد تشکل شده است و با سرمایه

اي مانند خوزسيتان اگير رانيدمان انتقيال آب      عنوان مثال در منطقه باشد. به سایر اجزا دستيابي به نتيجه مطلوب غيرممکن مي

درصد خواهيد بيود. حيال     00درصد باشد، راندمان کل آبياري  45و راندمان کاربرد  85درصد، راندمان توزیع حدود  85حدود 

ل آبيياري  درصد افزایش داد راندمان ک 05درصد به  45هاي آبياري نوین و کارا راندمان کاربرد را بتوان از  اگر با توسعه سيستم

فشار بدون در نظير گيرفتن سيایر اجيزاء رانيدمان       هاي آبياري تحت درصد خواهد رسيد. بنابراین توسعه سيستم 40به کمتر از 

 1001هياي   ( در ارزیابي بازده آبياري کشور طي سال1088نتيجه مطلوب را در بر نخواهد داشت. براي مثال سهراب و عباسي )

هياي بياراني و    درصد بيراي روش  00تا  05فشار عموماً با بازده  هاي آبياري تحت که سامانه م آنرغ نشان دادند که علي 1080تا 

ریزي و مدیریت آبياري در عمل این بازده  علت ضعف در برنامه شوند، به اي طراحي مي اي قطره درصد براي روش 95تا  80بازده 

 باشد.   درصد کمتر مي 05تا  05
ي ناصحيح و یا عدم تناسب سامانه آبياري با شرایط اقليمي، فرهنگي و اقتصادي منطقيه باعيث   در برخي مناطم طراحي و اجرا

 45عنوان مثال برخي گزارشات حاکي از تلفات  هاي سنتي کمتر باشد. به فشار حتي از سامانه هاي تحت شده که راندمان سامانه

دهد،  چنين بررسي تجربيات جهاني نشان مي باشد. هم ميتبخير و بادبردگي در آبياري باراني کالسيک در مناطم گرم و خشک 

هياي آبيياري    در یک شبکه آبياري بسته به شرایط توپوگرافي، مساحت قطعات زراعي و نيوع محصيوالت کشيت شيده سيسيتم     

 و باد سرعت فشار، تحت آبياري توسعه براي اقليمي محدودیت ترین مهمگرفته شود. کار  تواند به متفاوتي به صورت ترکيبي مي

 يیها سيستم رو همين شود. از مي آب توزیع یکنواختي عدم نتيجه در و آب ذرات جابجائي باد موجب باشد. وزش مي هوا دماي

 و بهبيود  باشند. نتایج بررسي دفتير  مي حساس باد وزش به گيرد مي صورت هوا در آب ذرات پخش طریم از آنها در که آبياري

باشيد. لييکن دمياي هيوا و      دهد که سرعت باد در استان خوزستان عامل محدود کننيده نميي   نشان مي آبياري هاي روش توسعه

هياي آبيياري    باشد. بررسي سيامانه  ميزان تبخير و تعرق عامل محدود کننده عمده توسعه آبياري باراني در استان خوزستان مي

باشد. ليذا پيشينهاد    هاي آبياري باراني در استان خوزستان مي روشگر سابقه ناموفم کاربرد  اجرا شده استان خوزستان هم بيان

طيور کليي انتخياب     هاي آبياري باراني در استان خوزستان با وسواس و دقت بيشتري مد نظر قرار گيرد. به شود توسعه روش مي

و اجيرا شيود. بررسيي    روش آبياري براي یک منطقه، خاد همان منطقه بوده و باید براساس مطالعات دقيم مييداني طراحيي   

تيا   11هياي   دهد که بيشترین دماي روزانه بين ساعت تحقيقات و گزارشات مربوط به شرایط اقليمي استان خوزستان نشان مي

گيير تلفيات    ترین راهکارهيا بيراي کياهش چشيم     افتد یکي از مهم اتفاق مي 10تا  10هاي  و بيشترین سرعت باد بين ساعت 10
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کيارگيري موفيم آبيياري بياراني حيذف       هطور کلي امکيان بي   یا تسکين اثرات سوء آبياري باراني و به تبخير و بادبردگي، حذف و

افتيد   باشد. از طرف دیگر کمترین تبخير و بيادبردگي در اسيتان خوزسيتان در شيب اتفياق ميي       مي 10تا  11آبياري در ساعت 

عنوان یک  هاي آبياري باراني خواهد نمود. بنابراین به مانهبنابراین آبياري شبانه کمک شایاني به کاهش تلفات و بادبردگي در سا

اهش رسد تبيير زمان آبياري یکي از راهکارهاي راهگشا درکي  گيري کلي و استفاده از تجارب موجود در استان به نظر مي نتيجه

اي نسيبت بيه بياراني در    تلفات تبخير و بادبردگي باشد در نتيجه با توجه به مشکالتي که گفته شد، آبيياري موضيعي و قطيره    

 استان خوزستان هميشه داراي اولویت است.

 

 شناسي روش -4

هياي متعيددي از جمليه روش ارزیيابي سيریع، روش تحلييل سلسيله         هياي آبيياري روش   براي ارزیابي و انتخاب بهينه سيستم

هاي خياد  یک داراي ویژگي(، مهندسي ارزش و موارد مشابه وجود دارد که هرANPاي)(، فرایند تحليل شبکهAHPمراتبي)

( بيا مقایسيه زوجيي تميام     AHPباشد. در بين موارد اشاره شده، روش تحليل سلسيله مراتبيي )  خود براي رسيدن به هدف مي

کند کيه بتيوان از   ها، این امکان را فراهم ميعوامل مؤثر بر انتخاب و امکان اعمال نظرات تيم کارشناسي در روند مقایسه گزینه

گيري در مورد انتخاب بهترین سيستم آبياري با لحاظ نمودن اطالعات ميداني و بر مبناي یک تحليل ریاضي با مآن براي تصمي

 استفاده نمود. Expert Choice          افزارياستفاده از ابزار نرم

برداري و اقتصادي، بهرهاجرایي، اجتماعي،  -هاي نوین آبياري از منظر معيارهاي مختلف شامل فنيدر این قسمت، کاربرد روش

-ها مورد ارزیيابي قيرار ميي   محيطي با در نظر گرفتن زیر معيارهاي مربوطه، به تفکيک براي هر یک از  طرح نگهداري و زیست

هياي تبيدیل    عنوان معيارهاي سطح اول، دوم و ... براي ارزیابي گزینيه  اي از معيارها بهکه در این فرآیند مجموعه نحوي گيرند. به

گييري  هاي نوین آبياري )تحت فشار و کم فشار( انتخاب شده و جهت استفاده در سيستم تصميم آبياري سطحي به روشروش 

-ها بر اساس ارزش هر شاخص در هر گزینيه تشيکيل ميي   ها/شاخصهاي مقایسه زوجي گزینهدهي و ماتریسچند معياره، وزن

گيرد. در ها صورت گرفته و نتایج مورد تحليل قرار ميي، ارزیابي گزینهشود. در نهایت با استفاده از تکنيک تحليل سلسله مراتب

 هاي زیر خواهد بود.سازي شامل گاماین روش، مدل

 تعيين ساختار سلسله مراتبي براي مسأله. -1

 ها.  هاي مقایسه زوجي و محاسبه وزن معيارها و گزینهتعيين ماتریس -0

 هاي مورد مطالعه بر اساس ساختار فوق دودههاي نوین آبياري در هر یک از محارزیابي روش -0

 ها.هاي آنهاي مورد مطالعه بر اساس نوع روش آبياري انتخابي و اولویتبندي طرحدسته -4

 کيه  نحيوي  به. باشد مي گيري تصميم فرایند بر مؤثر معيارهاي شناخت مرحله معياره، چند ارزیابي این انجام مهم مراحل از یکي

 بيه  سيطحي  آبياري روش تبدیل به مربوط هاي گزینه ارزیابي جهت مؤثر فاکتورهاي عنوان به که عواملي کليه ها، بررسي این در

 کلييه . گيرنيد  قيرار  بررسيي  ميورد  باشيند،  ميي  مطيرح  مطالعيه  مورد محدوده در( فشار کم و فشار تحت)آبياري نوین هاي روش

 آنهيا  صيحيح  گييري  تصيميم  و تحليل امکان تا پذیرد صورت کامل مشخصات با و مکاني صورت به باید قسمت این هاي بررسي

 .باشد داشته وجود

هيا  باشد که در آن هدف، معيارهيا و گزینيه  اولين قدم در فرآیند تحليل سلسله مراتبي، ایجاد یک نمایش گرافيکي از مسئله مي

دهد. عوامل ميؤثر  را نشان ميگيري ي تصميم( هدف کلي مسئلهIدر یک سلسله مراتب، سطح باال )سطح  .شوندنشان داده مي
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گيرنيده  شود، تصيميم بار که سلسله مراتب ساخته مي شوند. یک و...( نشان داده مي III وII بر تصميم در سطوح مياني )سطوح 

کنيد. عناصير در هير دو    بندي را جهت تعيين اهميت نسبي عناصر در هریک از سطوح سلسله مراتب آغاز ميي یک فرآیند رتبه

 AHPهياي  تيرین صيفت   شوند. یکيي از مهيم  زوجي با توجه به اهميتشان در تصميم مورد بررسي، مقایسه مي سطح به صورت

( سياختار اولييه تحلييل سلسيله مراتبيي در      1گييرد. در شيکل )  گيرندگان قرار مي پذیري آن است که در اختيار تصميمانعطاف

  انتخاب سيستم آبياري مناسب ارائه شده است.

چنيين نظيرات    المللي و ملي، تجربيات اجرایيي و هيم  ها براساس سوابم تحقيقات درسطح بينارها وشاخصجهت استخراج معي

بندي تيم فني، نهيایي شيد.   نامه، معيارها تعيين و با  جمع هایي طراحي شد. طبم نتایج پرسش نامه فني، پرسش کارشناسي تيم

آبيياري وزهکشيي در منطقيه وجيود داشيته اسيت خيود درتعييين         هاي مشابه طرح اي ومشکالتي که دربررسي شرایط منطقه

برداري و نگهيداري و زیسيت محيطيي    اجرایي، اقتصادي، اجتماعي، بهره -ها مؤثر خواهد بود. معيارها درمحورهاي فنيشاخص

ر انتخياب نهيایي   هر یک از معيارهاي اصلي شامل زیرمعيارهایي هستند که دهاي اصلي مورد بررسي قرار گرفت.   عنوان معيار به

 سيستم مؤثر هستند. معيارهاي اصلي شامل:

 هاي مرتبط با وضعيت منيابع خياک اراضيي، کمييت آب، کيفييت آب      اجرایي )معيارها و شاخص -هاي فنيمعيارها و شاخص

هاي مورد مطالعه، وضعيت توپوگرافي و شيب اراضي و شيکل و ابعياد مزرعيه، تيأمين و     آبياري، وضعيت اقليمي محدوده طرح

 آبياري به تبيير شبکه اصلي( تأثير تبيير روشالگوي کشت و نوع محصوالت کشت شده و مصرف انرژي، 
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 هاي آبیاري ساختار کلي سلسله مراتبي در انتخاب سیستم  -2 شکل

 

  برداري و نگهداري، تأمين و مصرف انرژي، کارگري و ...( اي، بهره   )سرمایهمعيارهاي اقتصادي 

 و  اشيتبال ، برداران، آشنایي با سيستم آبياري و وجود نيروهاي ماهرمعيارهاي اجتماعي )پذیرش سيستم آبياري از طرف بهره

 و...( امنيت

 برد سيستم و برنامه تحویل )دور، مقدار، مدت( و...(پذیري تحویل، سهولت کار)اطمينان برداري و نگهداريمعيارهاي بهره 

 اثر بر منابع خاک و آب( معيارهاي زیست محيطي( 

  هایي تهيه شد که درآن به بررسي ومقایسه زوجي تمام معيارهاي پرداخته شد. نامهبراساس معيارهاي فوق، پرسش

تياز دهي گردید. سپس ميانگين امتياز معيارها براي ارزیابي هاي تهيه شده، ام نامههاي آبياري پرسش براي ارزیابي اوليه سيستم

آوري اطالعات از منياطم ميورد   وارد شد. ارزیابي نهایي پس از جمع Expert Choice، در نرم افزار  AHPبا استفاده از روش

کليي سيسيتم آبيياري    بنيدي  هاي آبيياري بير مبنياي دسيته     مطالعه، با وارد نمودن اطالعات زیرمعيارها صورت گرفت. سيستم

 ( مورد ارزیابي و مقایسه قرار گرفتند.  Tapeاي ) فشار، سيستم باراني و سيستم قطره سطحي، سيستم کم

 

 نتایج و بحث -0

هياي   بنيدي سيسيتم   هاي آبياري، در این مطالعه، اولویت با توجه به اهميت غير قابل انکار تناسب محصول کشت شده و سيستم

تيدوین   AHPعبارتي جهت شرایط فصل زمستان و فصل تابستان ميدل   آبياري در دو حالت محصوالت زمستانه و تابستانه و به

هاي متراکم از  ميت است که در استان خوزستان محصوالت زمستانه عمدتاً کشتو اجرا گردید. این مسئله از آن جهت حائز اه

باشيند کيه اقتضياي      جيات، ذرت و حبوبيات ميي   هاي ردیفي از قبيل صيفي قبيل گندم و جو و محصوالت تابستانه عمدتاً کشت

جود در فصول مختليف نييز تيأثير    عالوه شرایط اقليمي و کميت و کيفيت آب مو طلبند. به  متفاوتي جهت سيستم آبياري را مي

ها در فصول تابستان و زمستان، با توجيه تميامي ابعياد    هاي آبياري دارد. پس از ارزیابي سيستمدهي به سيستم زیادي در امتياز

 ها نيز در هر منطقه انجام شده است.بندي نهایي سيستم هاي آبياري، جمع بندي و اولویتتأثيرگذار بر کارآیي سيستم

 دهد.را نشان مي سيستم هاي آبياري پيشنهادي براي کشت هاي زمستانه و تابستانه( نتایج نهایي 0جدول )
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 خالصه نتایج نهایي طرح -1 جدول

ردی

 ف

نام 

 هاپروژه

حوض

ه 

 آبریز

هاي در کشت  اولویت

 زمستاني

  هايدرکشت  اولویت

 تابستاني

 جمع بندي نهایي

 پیشنهادات اجرایيمالحظات و 

 دوم اولویت اول اولویت دوم اولویت اول اولویت

1 

حميدیه 

واحد 

 قدس

کم آبياري   کرخه

  فشار

آبياري  آبياري باراني

 اي قطره
Tape 

کم آبياري  

 فشار

اي  اجراي آبياري ترکيبي کم فشار و قطره -

Tapeدر یک سيستم واحد 

0 

فتح 

المبين و 

 0و  4فاز 

 شوش

کم آبياري   دز

 فشار

آبياري 

اي  قطره
Tape 

آبياري 

 اي قطره
Tape 

کم آبياري  

 فشار

اجراي آبياري کم فشار با پيش بيني  -

اي  زیرساختهایي جهت اجراي قطره

Tape  در کشت محصوالت تابستانه 

0 

-جفير

جنوب 

 اهواز

آبياري  کارون

باراني 

سنترپيوت 

 لپا و لسا

کم آبياري  

 فشار

آبياري 

 اي قطره
Tape 

آبياري باراني 

سنترپيوت 

 لپا

اجراي آبياري ترکيبي سنترپيوت )لپا و  -

بين دستگاه هاي  Tapeاي  لسا( و قطره

 ختگيبراي جلوگيري از سوضمناً  سنتر

در تابستان سنتر به خروجي لپا  برگ

  شود.مجهز مي

4 

 -آبادان

 خرمشهر

کم آبياري   کارون

  فشار

آبياري 

اي  قطره

 )اسپریر(

کم آبياري  

  فشار

آبياري 

 اي قطره

 )اسپریر(

موجود در  کم فشارسيستم آبياري  -

نخيالت آبادان بهسازي و مورد استفاده 

 قرار گيرد.

0 

 هندیجان
 R3 

  R1و

کم آبياري   زهره

 فشار

آبياري 

 سطحي

 محدودیت کشت

بواسطه کمبود شدید آب به 
همراه شوري آب ، بصورت 

با آبياري  دود کشتحم
Tape  در خاک هاي سبک

 گرددتوصيه مي

با توجه به شوري آب و اقليم خشک،  -

گردد و توصيه ميسيستم آبياري کم فشار 

-سازي آب توسعه کشتشيریندر صورت 

 مدت  اي در بلندهاي گلخانه

0 

-درونک

 بهبهان

کم آبياري   زهره

 فشار

آبياري 

 سطحي

 محدودیت کشت

د آب به بواسطه کمبود شدی
، بصورت همراه شوري آب 

دود کشت با آبياري مح
Tape  در خاک هاي سبک

 گرددتوصيه مي

با توجه به شوري آب و اقليم خشک،  -

در منطقه توصيه  کم فشارسيستم آبياري 

سازي آب شيرینگردد و در صورت مي

 اي در بلندمدت هاي گلخانهتوسعه کشت
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 و پیشنهادات رویکردها -6

ربييات قبليي طيرح هياي     و تج مطالعات مييداني  ،الملليحاصل از مرور تجارب ملي و بين هايدر این مطالعات براساس رهيافت

هایي اتخاذ گردیيد کيه بيه چنيد ميورد آن      هاي آبياري رویکرددر زمينه انتخاب سيستم آبياري تحت فشار در استان خوزستان

 گردد:اشاره مي

 ها جهت فصول کشت تابستان و زمستان  بندي سیستماولویت 

بندي فصلي صورت پذیرفت. اهميت این مسيئله از آن جهيت اسيت کيه نيوع       بندي نهایي براساس نتایج حاصله، از اولویتجمع

محصوالت، شرایط اقليمي، و کميت و کيفيت منابع آب در فصول مختليف متفياوت اسيت و تفياوت در ایين شيرایط، اقتضياي        

 مي طلبد. هاي آبياري در هر منطقهبندي سيستممتفاوتي را در اولویت

 

  و تعیین دقیق نوع سیستم تحت فشار  ها بندي کلي سیستماز دستهخودداري 

شوند که این نيوع  که سيستم ها بصورت کلي آبياري تحت فشار و سطحي دسته بندي مي در برخي مطالعات دیده شده است

ليل ایين مسيئله ایين اسيت کيه سيسيتم       آورد. د ها به وجود ميو بررسي ابهامات و خطاهاي زیادي را در تحليل دسته بندي

هياي  هيا ویژگيي  اي است که هر یک از این سيستمهاي باراني و قطرهآبياري تحت فشار، خود متشکل از انواع مختلف سيستم

 مختص به خود از نظر راندمان، نوع تلفات، مصرف انرژي و ... دارند.  

 سیستم هاي آبیاري   در تحلیل عالوه بر شرای  کنوني، لحاظ شرای  محتمل آینده 

بسياري از مشکالت کنوني کشور در زمينه مدیریت و مصرف بهينه آب ناشي از تصميماتي است که در گذشته گرفتيه شيده    

وجود خواهد آمد. با نگياه   نگري کافي در مطالعات حاضر وجود نداشته باشد، در آینده مشکالتي دیگر بهچه آینده است و چنان

آبي را تشدید خواهيد کيرد و   خص است که خشکسالي و برداشت بيشتر آب در باالدست، مشکالت کمبه آینده به روشني مش

گيذاري آب نخواهيد   ترین آنها تحویل حجمي و قيميت  هاي مدیریت تقاضا و از جمله مهمآوري به سياستاي به جز رويچاره

واهد بيود کيه بتوانيد تطيابم بيشيتري بيا ایين        هایي در آینده پاسخگوي مسایل و مشکالت بخش آب خرو سيستم بود. از این

اي آب و توزیع لوليه هاي انتقال ها از سيستمها داشته باشد. از این منظر، پيشنهاد مشخص این است که در کليه طرحسياست

 استفاده گردد که امکان تبدیل آنها به سيستم هاي آبياري تحت فشار با هزینه و تبييرات حداقل ميسر شود.

 ي آبیاري ترکیبي  هاسیستم 

عنوان نمونه در طرح جفير سيستم آبياري ترکيبيي سينترپيوت لپيا و     عنوان رهيافتي جدید و مهم، پيشنهاد شده است. به  به

 .بصورت ترکيبي اجرا گردد Tapeاي و در طرح حميدیه )قدس( سيستم آبياري ترکيبي کم فشار و قطره Tapeاي قطره

 موارد زیر اشاره کرد:توان به  از پيشنهادات مهم مي

 انجيام گييرد. اسيتفاده از    صورت مرحله به مرحله و در چند فااز    بههاي پيشينهادي  هاي آبياري در طرحتوسعه سيستم

 برداري در هر فاز کارآمدي در فازهاي بعدي را افزایش خواهد داد.تجارب اجرایي و بهره

  ،باشد.  مي ايل و توزیع لولهاولویت در اجراي سیستم انتقادر صورت کمبود اعتبارات 
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       در زدسيا ميي در مناطم جنوبي استان که کيفيت آب پایين بوده  و شرایط تبخييري بياال امکيان آبيياري بياراني را ميسير ن ،

 مدنظر قرار گيرد. ايهاي گلخانهها و توسعه کشت استفاده از آب شیرین کنهاي درازمدت  ریزي برنامه

 که غالباً  هاي آبیاري موجودبرداري صحیح از سیستمآموزش بهره هاي نوین آبياري،ها به سيستمتا زمان تجهيز طرح

سيازي زمينيه   بيا فرهنيگ  برداران در دستور کار قيرار گييرد و   و بهرهو توانمندسازي کشاورزان  آبیاري سطحي هستند

 راهم گردد.ها، فبرداري صحيح از این سيستمچنين بهره هاي نوین آبياري و هماستقبال از سيستم

 د.دگر همراف و بتدریج در استان مورد بررسي آبیاري شبانههاي الزم در زمينه ها و آموزشزیرساخت 

 سيستم کيم  هایي که اولویت اول را  نگر طراحي و اجرا گردند. بدین صورت که در طرح هاي مورد نظر با رویکردي آینده طرح

لوله هاي شبکه انتقال و توزیع با یک رده فشاري باالتر تهيه و کارگيذاري شيود تيا آميادگي الزم در      فشار کسب نموده است

   به آبياري تحت فشار فراهم گردد. ها آینده براي تبدیل این شبکه
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