تعيين راندمان سامانههای آبياري موجود و ارزيابي نحوه کار آنها از مهمترین و ضروریترین اقدامات الزم برای تصمیمگیری
و تصمیمسازیهای مرتبط با مصرف بهینه آب ،الگوی کشت و کاهش تلفات آب آبیاری است .در این راستا ،موسسه تحقیقات
فنی و مهندسی کشاورزی به منظور تهیه بانک اطالعات راندمانهای آبیاری و تهیه نقشه جامع راندمان آبیاری در کشور ،اقدام به
جمعبندی نتایج مطالعات انجام شده درخصوص راندمانهای آبیاری در سطح کشور نموده است .در این بررسی ،نتايج حاصل از
بررسیهای مزرعهای در سامانهها و شبکههای مختلف آبیاری (سنتی و پاییندست سدها) در سطح کشور جمعآوری و مورد تحلیل
قرار گرفت .نتایج نشان داد که راندمان کاربرد آب آبیاری در کشور از  22/5تا  85/5درصد متغير و ميانگين آن  56/0درصد است.
به طوریکه متوسط این راندمان در سامانههاي کرتی ،نواری و جویچهای به ترتيب  52/9 ،55/3و  52/5درصد است .همچنین از

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

چکیده

بین روشهاي بارانی ،روش رولالین (آبفشان غلطان) و کالسيک ثابت به ترتیب بیشترین ( 66/9درصد) و کمترین ( 52/1درصد)
راندمان كاربرد را داشته و در آبياري قطرهاي این کمیت در حدود  71/1درصد بوده است .متوسط راندمان کاربرد آب آبياري در
سامانههای آبياري تحت فشار و سطحي بهترتيب حدود  66/6و  53/6درصد است .همچنین با مقایسه روشهای مختلف آبیاری
تحت فشار نیز مالحظه میشود که ميانگين راندمان کاربرد آب آبياري در روشهاي آبياري باراني حدود  62/1و در روش های
آبیاری قطرهای  71/1درصد است .بررسی روند تغییرات راندمان طی سالهای مختلف نشان داد که راندمان کاربرد آبياري در دو
دهه  71-80و  81-90و نيم دهه  91-94به ترتيب  58/4 ،52و  58/8درصد بوده است .همچنین بررسیها نشان داد راندمان انتقال
و توزیع (به معنی تلفات آب در کانالهای انتقال و توزیع) نیز در دهههای مذکور به ترتیب  68/5 ،67/0و  74/2درصد بوده است.
بدین ترتیب راندمان کل در دهههای یاد شده به ترتیب  36/1 ،29/7و  43/8درصد برآورد میشود .به عبارتی از سال ( 1375وسط
دهه  )71-80تا سال ( 1392وسط نیم دهه  )91-94راندمان کل آبیاری ،ساالنه حدود یک درصد رشد داشته است .به عبارتی از
سال  1375به بعد روند افزایشی راندمان آبیاری مطابق مقادیر پیشبینی شده در برنامههای توسعهای کشور (حدود  1درصد) بوده
است .از علل مهم افزايش راندمان در اين دههها ميتوان به تجهيز و نوسازي اراضي ،افزايش ميزان آگاهي و دانش بهرهبرداران به
مسائل آب و خاک ،گسترش شبکههاي آبياري ،توسعه سامانههاي نوین آبیاری ،ترویج و انتقال یافتههای تحقیقاتی به بهرهبرداران
اشاره نمود.
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کش��اورزان  ،روش آبیاری ،مراحل مختلف رش��د گیاه و نوع محصول ،متوس��ط راندمان کاربرد آب آبياري از حداقل  24/7درصد تا

راندمان های آبیاری و تغییرات زمانی و مکانی آن در ایران

خشکس��الی و کم آبی در ایران یک واقعیت اقلیمی اس��ت و با توجه به روند روزافزون نیاز بخشهای مختلف به آب ،مشکل

حداکث��ر  55/7درص��د با میانگین  50/9درصد بود .با احتس��اب 60درصد برای راندمان انتقال و توزی��ع ،راندمان کل آبیاری در این

خشکس��الی در س��الهای آینده حادتر نیز خواهد شد .به طوریکه بر اساس گزارش موسسه بين المللي مديريت آب (،)IWMI

شبکهها بین  15 - 36درصد در نوسان بوده است (دهقانی و همکاران ،)1999 ،که مقدار آن بسیار کمتر از متوسط کشورهاي در حال

کش��ور ايران براي حفظ وضع فعلی خود تا س��ال  2025بايد بتواند 112درصد به منابع آب قابل اس��تحصال خود بيفزايد .اين امر

توسعه ( 60درصد) بوده است .برخی از صاحبنظران نخستین گام در راه جلوگیری از بحران آب را افزایش راندمان آب ذکر کردهاند

با توجه به پتانس��یلها و نیازهای روزافزون بخشهای كش��اورزي ،شرب ،صنعت و حفاظت از سایر منابع زیستی بسیار مشکل و

که با افزایش راندمان میتوان مصرف آب در بخشهای کش��اورزی ،صنعت و مصارف ش��هری را بهترتیب  10تا  50درصد 40 ،تا

حتی ناممکن اس��ت .لذا ،در چنین ش��رایطی یکی از راهکارهای مؤثر و عملی اس��تفاده بهینه و صرفهجویی در مصرف آب است.

 90درصد و  30تا  32درصد کاهش داد بدون اینکه راندمان اقتصادی یا کیفیت زندگی کاهش یابد .بنابراين ،اصالح س��امانههای

در این میان ،مدیریت مصرف آب در بخش کش��اورزی که بخش عمدهای از مصارف آب در ایران و جهان را نیز ش��امل میشود،

آبیاری ،اعمال مديريت صحيح در زمان و مقدار آب آبياري ،تسطيح ،تجهيز ،نوسازي و يکپارچهسازي اراضی از جمله موارد ضروری

میتواند بس��یار مؤثر و راهگش��ا باش��د .بسیار روشن است که برای دس��تیابی به این مهم ،شناسایی شاخصهای اصلی مدیریت

برای بهبود راندمان آب آبياري محسوب میشوند.

مصرف آب و تعیین این شاخص ها به روشهای مناسب از ضروریات اجتنابناپذیر است .در این میان راندمانهای آبیاری ،یکی

بهطور كلي راندمان اس��تفاده از آب عبارتس��ت از رابطۀ بين حجم واقعي آب مورد استفاده براي يك مصرف خاص و حجم آب

از مهمتری��ن ش��اخصهای کلی��دی در برنامهریزیهای کالن مربوط به تأمین ،تخصی��ص و مصرف اصولی از آب در بخشهای

انتقال داده شده و يا برداشت شده از منبع آب .انتقال آب و يا برداشت آن از منابع مستقل از مديريت آبياري بوده و مقدار آن بستگي

مختلف از جمله کش��اورزی به ش��مار میرود.

به مقدار نياز آبي و يا آبياري در مزارع تحت آبياري دارد و در مسير انتقال ،تلفات آب ناشي از نفوذ عمقي و يا تبخير از سطح آزاد آب

امروزه با وجود پیشرفتهای به عمل آمده در علم و تکنولوژی و استفاده از شیوههای نوین آبیاری ،هنوز در ایران و بسیاری

ميباشد و مقدار تلفات آب در مسير انتقال ميتواند با پوشش مناسب كانالها كاهش يافته و در صورت استفاده از لوله برای انتقال

از کش��ورهای جهان ،حتی کش��ورهای پیشرفته ،بخش عمدهای از اراضی کش��اورزی با روشهای ثقلی و سنتی آبیاری میشوند.

آب ،مقدار آن به کمترین مقدار ممکن و در حد چند درصد میرسد .موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی برنامهریزی جامعی

به طوری که در ایران بیش از  85درصد اراضی آبی با روشهای س��طحی آبیاری میش��وند که از راندمان آبیاری کمتری نس��بت

برای ارزیابی ،تحلیل و تدوین شاخص راندمانهای آبیاری در کشور نموده است .در این راستا ،به عنوان اولین گام نتایج اقدامات و

به روشهای تحت فش��ار برخوردار هس��تند .تصور بر این است كه با افزایش راندمان آبياري میتوان حجم قابل توجهی از منابع

تحقیقات انجام شده در سطح مزارع استانهای مختلف کشور در خصوص تعیین راندمان آبیاری که بسیار متنوع و پراکنده بودهاند،

آب را ب��ه چرخه تولید بازگرداند و بخش بزرگی از نیازهای آب کش��اورزی و س��ایر بخشه��ا را از این طریق برآورده کرد .برای

جمعآوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.

دستیابی به این مهم اولین و مهمترین گام ،تعيين راندمان سامانههای آبياري موجود و ارزيابي نحوه کار آنها برای تصمیمگیری
و تصمیمس��ازیهای مرتبط با مصرف بهینه آب ،الگوی کش��ت و کاهش تلفات آب آبیاری اس��ت.
در کش��ورهای در حال توسعه و به ویژه ایران توجه بیش��تریبه توسعه فیزیکی شبکههای آبیاری بوده و مسأله بهرهبرداری
از ش��بکهها و مش��ارکت کشاورزان در امر مدیریت ،نگهداری و بهرهبرداری از شبکهها کمتر مد نظر قرار گرفته است .حاصل این
نگرش کاهش راندمان کل آب آبیاری تا حدود  30درصد و تخریب و فرس��ودگی س��اختار فیزیکی ش��بکهها بوده که نمونه بارز
این تجربه ،ش��بکه آبیاری دز اس��ت .فاطمی و ش��کرالهی ( )1373راندمان آبیاری این شبکه را در یک دوره  9ساله ()1361 -69
ارزیابی نموده و نش��ان دادند که در دوره مذکور حداکثر راندمان کل آبیاری در اراضی مورد نظر  26درصد ،حداقل آن  18درصد
و متوس��ط آن  21درصد بوده اس��ت .این ارقام در مقایسه با مقدار دیده شده در طراحی توسط مشاور ( 54درصد) به مراتب کمتر
اس��ت .علت پایین بودن راندمان کل عواملی چون عدم آبیاری ش��بانه ،عدم تس��طیح اراضی ،نبود ش��بکه فرعی ،یکپارچه نبودن
اراضی و پایین بودن س��واد و آگاهی کش��اورزان گزارش ش��ده اس��ت.
2

تعاریف و مبانی راندمان آبیاری
اصو ًال تلفات آب از محل تأمین تا مصرف به شکلهای مختلف صورت میگیرد .به عبارتی دیگر در چرخۀ مصرف آب ،تلفات
آب در مراحل مختلف انتقال ،توزیع و پخش آن در سطح مزرعه صورت میگیرد که ماهیت وقوع و نحوۀ مدیریت آن کام ً
ال متفاوت
است .لذا ارزیابی راندمان کل آبیاری در سه بخش مختلف شامل راندمان انتقال ،راندمان توزیع و راندمان مصرف (کاربرد) آب انجام
میگیرد .در این بخش تعاریف و چگونگی محاسبه راندمانهای مختلف آب آبیاری به اختصار تشریح شده است.
راندمان انتقال )(Ec1

انتق��ال آب آبی��اری ،فراین��د حرکت آب از محل منابع آب (مخزن ،رودخانه یا چاه) به وس��یله کانالهای اصلی ،درجه یک و دو
1- Conveyance Efficiency

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

مقدم�ه

دامنه تغییرات راندمان کاربرد آب آبیاری در برخی از اس��تانهای کش��ور در س��ال  1378نش��ان داد که با توجه به مدیریت
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حداکث��ر  55/7درص��د با میانگین  50/9درصد بود .با احتس��اب 60درصد برای راندمان انتقال و توزی��ع ،راندمان کل آبیاری در این
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مصرف آب و تعیین این شاخص ها به روشهای مناسب از ضروریات اجتنابناپذیر است .در این میان راندمانهای آبیاری ،یکی

بهطور كلي راندمان اس��تفاده از آب عبارتس��ت از رابطۀ بين حجم واقعي آب مورد استفاده براي يك مصرف خاص و حجم آب

از مهمتری��ن ش��اخصهای کلی��دی در برنامهریزیهای کالن مربوط به تأمین ،تخصی��ص و مصرف اصولی از آب در بخشهای

انتقال داده شده و يا برداشت شده از منبع آب .انتقال آب و يا برداشت آن از منابع مستقل از مديريت آبياري بوده و مقدار آن بستگي
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به مقدار نياز آبي و يا آبياري در مزارع تحت آبياري دارد و در مسير انتقال ،تلفات آب ناشي از نفوذ عمقي و يا تبخير از سطح آزاد آب
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تعاریف و مبانی راندمان آبیاری
اصو ًال تلفات آب از محل تأمین تا مصرف به شکلهای مختلف صورت میگیرد .به عبارتی دیگر در چرخۀ مصرف آب ،تلفات
آب در مراحل مختلف انتقال ،توزیع و پخش آن در سطح مزرعه صورت میگیرد که ماهیت وقوع و نحوۀ مدیریت آن کام ً
ال متفاوت
است .لذا ارزیابی راندمان کل آبیاری در سه بخش مختلف شامل راندمان انتقال ،راندمان توزیع و راندمان مصرف (کاربرد) آب انجام
میگیرد .در این بخش تعاریف و چگونگی محاسبه راندمانهای مختلف آب آبیاری به اختصار تشریح شده است.
راندمان انتقال )(Ec1

انتق��ال آب آبی��اری ،فراین��د حرکت آب از محل منابع آب (مخزن ،رودخانه یا چاه) به وس��یله کانالهای اصلی ،درجه یک و دو
1- Conveyance Efficiency

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

مقدم�ه

دامنه تغییرات راندمان کاربرد آب آبیاری در برخی از اس��تانهای کش��ور در س��ال  1378نش��ان داد که با توجه به مدیریت
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راندمان های آبیاری و تغییرات زمانی و مکانی آن در ایران

به واحدهای زراعی در یک دوره مش��خص به آب منحرف ش��ده از رودخانه یا سایر منابع طبیعی آب برای همان واحدهای زراعی در

شده است .دورنباس و پروت حاصلضرب راندمان انتقال و راندمان هدایت آب (کانال قطعه زراعی) را راندمان توزیع نامیدهاند .باس و

همان دوره تعریف کرد .راندمان انتقال توسط دورنباس و پروت ( ،)1977به صورت نسبت آب دریافتی در آبگیر یک واحد زراعی به

همکاران ( )1994راندمان توزیع را به صورت نسبت جریان تحویل شده در قطعه زراعی به کل جریان ورودی به سامانه کانال توزیع

آب تأمین ش��ده در ابتدای طرح تعریف ش��ده است .باس و همکاران ( ،)1994راندمان انتقال را به صورت نسبت کل جریان خروجی

تعریف کردهاند .انجمن آبیاری استرالیا ( ،)1998( )IAAراندمان توزیع را به صورت نسبت آب تحویلی برای آبیاری قطعه زراعی به

از سامانه کانال (تحویلی به سامانه توزیع) به کل جریان ورودی به آن تعریف نمودند .انجمن مهندسان عمران ایاالت متحده آمریکا

کل جریان ورودی به س��امانه تأمین برای توزیع آب بیان کرده اس��ت .همچنین در استرالیا گروه کار  ،)1999( BPAپیشنهاد کردند

( ،)1987با تلفیق فرایند انتقال و توزیع ،راندمان انتقال را به صورت نسبت آب تحویلی در نقطه مصرف به آب تأمین شده در سامانه

که راندمان توزیع به صورت نسبت آب دریافت شده در آبگیرهای قطعه زراعی به کل جریان خروجی از سامانه انتقال ،بیان و تعیین

انتقال تعریف کرده اس��ت .جنس��ن ( )1967نیز با ترکیب فرایندهای انتقال و توزیع ،راندمان انتقال را به صورت نس��بت حجم آب

شود .بهطورکلی ،بر اساس بیالن جریان ورودی و خروجی ،راندمان توزیع به صورت رابطۀ  2محاسبه میشود.

تحویل شده به قطعه زراعی 1در محل مصرف آب به حجم آب وارد شده به سامانه انتقال (روباز یا بسته) از منبع یا منابع تأمین آب
()2

تعریف نمودند.
بهطورکلی ،راندمان انتقال بر اساس بیالن جریان ورودی و خروجی از سامانه انتقال به صورت رابطۀ  1محاسبه میشود.
(													)1

													

				
که در آن،
 = Edراندمان توزیع (درصد)؛
 = vfحجم آب تحویلی به قطعه زراعی یا مزارع (مترمکعب)؛

که در آن،
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 = vdحجم آب ورودی به شبکه توزیع از سامانه انتقال (مترمکعب)؛

 = Ecراندمان انتقال (درصد)،

 = v3حجم آب تحویلی برای مصارف غیر آبیاری از طریق شبکه توزیع (مترمکعب)؛

 = vcحجم آب منحرف و یا پمپ شده از رودخانه و یا مخازن (متر مکعب)،

 = v4حجم جریان ورودی از منابع دیگر به شبکه توزیع (مترمکعب).

 = vdحجم آب تحویل داده شده به شبکه توزیع (متر مکعب)،
 = v1حجم آب ورودی از منابع دیگر به شبکه انتقال (متر مکعب)،

-راندمان کاربرد آبیاری (Ea)2

 = v2حجم آب تحویل داده شده از سیستم انتقال به منظور استفاده غیر آبیاری (مترمکعب)

مفهوم راندمان کاربرد آبیاری یا راندمان کاربرد مزرعه ،3بخش��ی از آب آبیاری تحویل ش��ده به قطعه زراعی میباشد که توسط
گیاه مصرف شود .راندمان کاربرد آب توسط دورنباس و پروت ( )1977در نشریۀ فنی شماره  24آبیاری و زهکشی  FAOبه صورت

-راندمان توزیع (Ed)2

توزیع آب به فرایند حرکت آب در مجاری بسته یا کانالهای درجه سه و چهار و هدایت آن به قطعات زراعی و مزارع جداگانه
است .راندمان توزیع توسط دورنباس و پروت ( )1977در نشریه فنی شماره  24آبیاری و زهکشی  FAOتحت عنوان راندمان کانال
قطعه زراعی 3یا راندمان مجرای آب 4به صورت نسبت آب آبیاری دریافتی در آبگیر قطعه زراعی به آب دریافتی در آبگیر واحدهای

نس��بت آبی که بهطور مس��تقیم قابل استفاده گیاه میباشد ،به آب دریافتی در آبگیر قطعه زراعی تعریف شده است .باس و همکاران
( ،)1994راندمان کاربرد آب را به صورت نسبت نیاز آبی گیاه 4به آب تحویلی قطعه زراعی تعریف کردهاند .آنان حاصلضرب راندمان
کانال مزرعه (توزیع) و راندمان کاربرد آبیاری را راندمان مزرعه نامیدهاند.
انجمن مهندسان عمران ایاالت متحده آمریکا ( ،)1978راندمان کاربرد آبیاری در مزرعه را به صورت نسبت آب آبیاری مورد نیاز
گیاه به آب تحویلی به قطعه زراعی تعریف کردهاند .در ادامه ،این انجمن راندمان آبیاری در مزرعه را با مقدار آب آبیاری که بهطور

1- Field
2- Distribution Efficiency
3- Field Canal Efficiency
4- Conduct Efficiency
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موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

(مجاری بسته) تا آبگیر کانالهای درجه سه تعریف میشود .ایزرایلسن ( ،)1932راندمان انتقال را به صورت نسبت آب تحویل شده

زراعی 1بیان شده است .واژه مجرا برای تبیین مفهوم فرآیند توزیع آب به روش استفاده از خطوط لوله ،به مفاهیم اولیه  FAOاضافه

1- Block of Fields
2- Irrigation Application Efficiency
3- Field Application Efficiency
4- Crop Water Requirement
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آب آبیاری تحویل شده به قطعه زراعی تعریف مینماید .در این تعریف عالوه بر آب مورد نیاز تبخیر و تعرق گیاهان برای پرهیز از

راندمان های آبیاری و تغییرات زمانی و مکانی آن در ایران

تنش آبی ،نیاز آبشویی ،آب مورد نیاز کنترل اقلیم (کنترل سرما یا گرما) ،تهیه بستر کشت ،و مبارزه با آفات در نظر گرفته میشود .در

که در آنها:

ارائه مفاهیم و تعاریف راندمان آبیاری ،برت و همکاران ( )1997برای توصیف راندمان و یکنواختی آبیاری ،راندمان کاربرد آبیاری را

 = Eaراندمان کاربرد (درصد)،

به صورت نسبت حجم آب آبیاری بهطور مفید استفاده شده به تفاضل حجم آب آبیاری کاربردی و تغییر ذخیره آب در خاک تعریف

 = Rzعمق توسعه ريشه (سانتیمتر)،

مینمایند .آنان برای در نظر گرفتن ذخیره آب خاک ،پیشنهاد مینمایند کاهش ذخیره آب خاک به حجم آب آبیاری کاربردی اضافه

 θfcو =θiبه ترتيب رطوبتهاي وزني در ظرفيت زراعي خاک و قبل از آبياري (درصد)،

شده و افزایش ذخیره آب ،که در خاک باقیمانده و قابل استفاده است از آن کم شود.

 = ρbجرم مخصوص ظاهری (گرم بر سانتیمتر مکعب)،

انجمن آبیاری استرالیا ( ،)1998راندمان کاربرد مزرعه را به صورت نسبت آب مصرفی گیاه به آب دریافتی در آبگیر قطعه زراعی
بیان کرده است .بر اساس نظرات گروه کار  )1999( BPAپیشنهاد شده است که در محاسبه راندمان کاربرد مزرعه ،از عبارت مقدار

 = Qمتوسط دبي ورودي در حين آبياري (متر مکعب در ثانیه)،

آب آبیاری قابل استفاده گیاه بهجای نیاز آبی استفاده شود.

 = tمدت زمان آبياري (ثانیه)،

راندمان کاربرد آب در مزرعه مطابق مفاهیم ارائه ش��ده توس��ط جنسن و همکاران ( )1983به صورت نسبت میانگین عمق آب

 =Aسطح آبياري شده (متر مربع).

آبیاری نفوذ یافته و ذخیره شده در محدوده توسعه ریشه گیاه به میانگین عمق آب آبیاری کاربردی در مزرعه تعریف شده است .در
این تحقیق راندمان کاربرد با رابطۀ  3تعریف میشود (جنسن و همکاران:)1983 ،
										
()3

-راندمان کاربرد چارک پایین (AELQ)1

			

				
که در آن،
 = Eaراندمان کاربرد (درصد)؛
 = vmحجم آب مورد نیاز برای تأمین رطوبت خاک در محدوده توسعه ریشه گیاه (متر مکعب)
 = vfحجم آب ورودی به واحدهای زراعی یا مزارع (متر مکعب)؛
صورت کسر رابطۀ  3مقدار آب قابل استفاده برای گیاه را نشان میدهد .هرچند باال بودن راندمان کاربرد در این رابطۀ به معنای
تأمین آب مورد نیاز گیاه در مزرعه نمیباشد ،اما اندازهگیری مقدار آب ذخیره شده در محدوده ریشه گیاهان روش عملی برای ارزیابی
راندمان کاربرد آب با روشهای مختلف آبیاری در شرایط واقعی است .ایزرایلسن و همکاران ( )1980راندمان کاربرد آب را به صورت
رابطۀ  ،4نسبت آب ذخيره شده در منطقه توسعه ريشه به آب اضافه شده به مزرعه تعريف نمودند.
()4

													

				
6

∀ = كل عمق آب تحويلي به قطعه تحت آبياري در مزرعه (سانتیمتر) ،

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

مفید برای تولید محصول استفاده میشود مرتبط نموده و آن را به صورت نسبت حجم آب آبیاری بهطور مفید استفاده شده به حجم

		

اين شاخص که مبين يکنواختي آبياري ميباشد ،نشاندهنده این است که سامانه آبیاری در مزرعه تا چه اندازه خوب کار کرده
است .سازمان حفاظت خاک وزارت کشاورزی ایاالت متحده امریکا ( ،)1979برای ارزیابی یکنواختی کاربرد آب با روشهای آبیاری
سطحی از شاخص راندمان کاربرد چارک پایین به صورت رابطۀ  6استفاده مینماید:
()6

													

					
		
که در آن،
 = AELQراندمان کاربرد کمترین ربع (درصد)،
 = Z LQمیانگین چارک پایین عمق آب ذخیره شده در ناحیه ریشه نمونهها با کمترین عمق آب (میلیمتر)،
 = Zمیانگین عمق آب آبیاری کاربردی (میلیمتر)،
در روشه��ای آبیاری س��طحی ،برابر میانگین عمق نفوذ اندازهگیری ش��ده در چارک پایین اراض��ی تحت آبیاری که کمترین
مقدار آب را دریافت کردهاند ،میباش��د .البته ش��بکه نمونهگیری باید به سطوح مساوی تقسیم شوند .رابطۀ  6برای ارزیابی یکنواختی
پخش آب در روشهای آبیاری بارانی نیز اس��تفاده میش��ود که در آن میانگین چارک پایین عمق آب جمعآوری شده در قوطیهای
اندازهگیری ،در صورت رابطۀ فوق استفاده میشود.
)1- Application Efficiency Low Quarter (AELQ

7
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راندمان پتانسیل چارک پایین (PELQ)1چنانچه میانگین چارک پایین عمق آب ذخیره ش��ده در ناحیه ریش��ه نمونهها درس��ت به اندازه کمبود رطوبت خاک 2در منطقه
ریشهها 3باشد ،راندمان به دست آمده را راندمان پتانسیل چارک پایین ( )PELQمینامند که از رابطۀ  7محاسبه میشود:

که در آن،
 = Epراندمان کل آبیاری (درصد) میباشد .در رابطۀ  8فرض میشود که بارندگی و جریان ورودی پیشبینی نشده به سامانه آبیاری
وجود ندارد.

()7

													

مراحل مختلف چرخه انتقال و مصرف آب از محل تأمین تا مصرف آن در سطح مزرعه و راندمانهای متناسب با آنها به صورت
شماتیک در شکل  1نشان داده شده است.

						
راندمان های آبیاری و تغییرات زمانی و مکانی آن در ایران

که در آن،
 = Z reqdمیانگین چارک پایین عمق آب ذخیره شده در ناحیه ریشه نمونهها بر حسب میلیمتر است.
-راندمان کل آبیاری (EP)4

راندمان کل آبیاری که راندمان کل سامانهآبیاری 5و راندمان کلی طرح 6نیز نامیده میشود ،راندمان عملیات کامل بهرهبرداری
آب آبیاری از محل انحراف (رودخانه یا منابع دیگر) تا محل مصرف را نش��ان میدهد .راندمان کل طرح توس��ط دورنابس و پروت
( )1977در نش��ریه فائو  24آبیاری و زهکش��ی  FAOبه صورت نس��بت آب قابل اس��تفاده برای گیاه به آب تأمین شده در ابتدای

9

طرح آبیاری تعریف ش��ده اس��ت .باس و همکاران ( )1994راندمان کل طرح را به صورت نس��بت نیاز آبی (آب مصرفی) گیاه به کل
جریان ورودی به س��امانه کانال تعریف کردهاند .انجمن آبیاری اس��ترالیا ( ،)1998راندمان کلی طرح را به صورت نسبت آب مصرفی
گیاه به کل جریان ورودی به سامانه تأمین آب بیان کرده است .کمیته نیاز آبی انجمن مهندسان کشاورزی ایاالت متحده آمریکا با
درنظر گرفتن راندمان ذخیره مخزن( 7نس��بت آب تحویل ش��ده از مخزن به آب منحرف شده به آن) راندمان کل سامانه آبیاری را به
صورت حاصلضرب راندمانهای ذخیره مخزن ،انتقال (تلفیق ش��ده با توزیع) و کاربرد مزرعه تعریف نمودند .بر اس��اس تعریف فوق
در ش��رایطی که از منابع آب زیرزمینی استفاده ش��ود ،راندمان ذخیره مخزن  100درصد میباشد (جنسن .)1980 ،بر اساس تفکیک
عملیات آبیاری به سه فرایند انتقال ،توزیع و کاربرد در مزرعه ،راندمان کلی طرح با استفاده از راندمانهای انتقال ( ،)Ecتوزیع ()Ed
و کاربرد آب در مزرعه ( )Eaبه صورت رابطۀ  8محاسبه میشود.

()8

8
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)1- Potential Efficiency Low Quarter (PELQ
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3- Zreqd
4- Overall Irrigation Efficiency
5- Overall Irrigation System Efficiency
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7- Reservoir Storage Efficiency
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شکل  -1مراحل مختلف چرخه انتقال و مصرف آب از محل تأمین تا مصرف آن در سطح مزرعه و راندمانهای متناسب با آنها

-یکنواختی توزیع آب (DU)1

یکنواختی کاربرد ،معیار مناس��بی برای ارزیابی روشهای مختلف آبیاری در مزرعه اس��ت .زیرا عمق آب ذخیره ش��ده در خاک
همان آب قابل اس��تفاده گیاه اس��ت .همچنین ،مفهوم کاملتر آبیاری مؤثر باید ش��امل کفایت و یکنواختی کاربرد آب باشد .بهطور
عمده ،برای ارزیابی یکنواختی توزیع آب در روشهای مختلف آبیاری ،از تعاریف و روابط زیر استفاده میشود.
یکنواختی توزیع آب ،شاخصی است که مشکالت توزیع آب در مزرعه را نشان میدهد .در صورتی که آبیاری کافی انجام شده
باش��د ،مقدار کم  DUنش��انه تلفات آب ب ه صورت فرونش��ت عمقی است .اگر چه مقدار کم  DUنسبی است اما مقدار کمتر از 67
راندمان های آبیاری و تغییرات زمانی و مکانی آن در ایران

درصد عموم ًا “قابل قبول” نمیباشد .مریام و کلر ( ،)1978رابطۀ  9را برای محاسبه یکنواختی توزیع آب در مزرعه ارائه دادهاند.
()9

													

							

از آنجاییک��ه ش��ناخت وض��ع موجود از اساس��یترین گامه��ای برنامهریزی برای ارتقاء هر سیس��تمی محس��وب میش��ود،
ای��ن پژوه��ش با ه��دف بررس��ی و ب��رآورد وضعیت موج��ود مدیری��ت و راندم��ان آب آبی��اری ،اقدام ب��ه تهیه بان��ک اطالعات
راندمانه��ای آبی��اری و تهی��ه نقش��ه جام��ع راندمان آبیاری در کش��ور ص��ورت گرفته اس��ت .بدین منظ��ور با بررس��ی جامع در
خص��وص نتای��ج مطالع��ات و تحقیق��ات گذش��ته در س��طح مل��ی و بی��ن الملل��ی ،بی��ش از  200مورد مطالعه منتش��ر ش��ده در
خص��وص راندمانه��ای آبی��اری در س��طح کش��ور (ح��دود  1900نوب��ت آبی��اری اندازهگی��ری ش��ده در مزرعه) طی س��الهای
( )1370-94جمعآوری و مورد بررسی قرار گرفت .دادههاي جمعآوري شده در این پژوهش نتایج حاصل از پژوهشهاي انجام شده
در سطح کشور در موسسات تحقيقاتي ،دانشگاهها ،وزارت نيرو ،شرکتهاي مشاور و  ...که در مزارع زارعان و با مديريت کشاورزان
اندازهگيري ش��دهاند ،بوده اس��ت و نتایج حاصل از پژوهشهاي انجام شده در مقياس کرتهای آزمایشی در ايستگاههاي تحقيقاتي
لحاظ نش��ده اس��ت .به عبارتی دیگر نتايج حاصل از مطالعات مزرعهای در خصوص ارزیابی راندمان آبیاری در سامانهها و شبکههای

که در آن؛

مختلف آبیاری (سنتی و پائین دست سدها) که توسط دستگاههاي مختلف پژوهشي و اجرايي اندازهگيري و به صورت رسمی گزارش

 =Dqمیانگین عمق نفوذ کرده در چارک پایین مزرعه (میلیمتر)

شده بود ،در سطح کشور مورد توجه قرار گرفت.

= Dمیانگین عمق آب نفوذ کرده (میلیمتر)

در اولین گام ارزیابی دادههای موجود در بانک اطالعاتی تدوین شده ،این دادهها بر اساس معیارهای مختلف شامل؛ نوع راندمان
(انتقال و توزیع یا کاربرد) ،نوع محصول (زراعی یا باغی) ،منبع تأمین آب (آبهای سطحی یا زیرزمینی) ،نوع سامانه آبیاری (ثقلی یا

-ضریب یکنواختی کریستینسن (CU)2

کریستینس��ن ( )1942ضریب یکنواختی را برای ارزیابی یکنواختی پخش آب آبیاری به روش بارانی پیش��نهاد و استفاده نمود.
کمیته بینالمللی آبیاری و زهکش��ی ( ،)1978اس��تفاده از ضریب فوق را با اندازهگیری عمق نفوذ آب به روشهای آبیاری س��طحی

تحت فش��ار) توزیع مکانی (استان انجام پژوهش) و توزیع زمانی (سالهای انجام پژوهش) طبقهبندی شدند .چگونگی توزیع دادهها
بر اساس شاخصهای یاد شده در شکلهای  2الی  7ارائه شدهاند.

بسط داد .ضریب یکنواختی کریستینسن که مبنای آماری دارد ،به صورت رابطۀ  10برای ارزیابی یکنواختی کاربرد آب با روشهای
مختلف آبیاری استفاده میشود:
												
()10
که در آن،
 =CUضریب یکنواختی کریستینسن (درصد)،
 =Xiعمق آب کاربردی در نقطه ( iمیلیمتر)،

شكل  -2درصد فراواني دادهها به تفکیک راندمانهای انتقال و توزیع و راندمان کاربرد

 =t Xمیانگین عمق آب کاربردی در سطح آبیاری شده (میلیمتر)،
 =nتعداد نمونهها.
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راندمان های آبیاری و تغییرات زمانی و مکانی آن در ایران

13

شكل  -4درصد فراواني دادهها به تفکیک منبع تأمین آب

شكل  -7درصد فراواني دادهها در سالهای مختلف

مطابق شکل  10/6 ،2درصد دادهها مربوط به راندمانهای انتقال و توزیع و  89/4درصد دادهها مربوط به راندمان کاربرد آب
آبیاری بوده اس��ت .یعنی حدود  90درصد اندازهگیری های انجام ش��ده در گذشته در سطح مزرعه بوده و راندمانهای انتقال و توزیع
کمتر مورد توجه بودهاند .از نقطه نظر نوع محصول و منبع تأمین آب نیز مطابق شکلهای  3و  4حدود  80درصد دادها در محصوالت
زراعی و در اراضی پایین دست منابع آبهای زیرزمینی شامل چاهها و قنوات بوده است .همچنین با توجه به شکل  ،5اغلب دادههای
موجود در خصوص روشهای ابیاری س��طحی و جویچهای بوده اس��ت .از نظر توزیع مکانی دادهها در اس��تانهای مختلف ،فراوانی
دادهها نش��ان دهنده آن اس��ت که در اغلب مناطقی که شبکههای بزرگ آبیاری (شبکههای واقع در استانهای خوزستان ،اصفهان،
فارس ،گلستان ،آذربایجان غربی ،قزوین ،اردبیل ،گیالن ،کرمان ،و غیره) وجود دارد ،دادههای اندازهگیری شده راندمان در این مکان
شكل  -5درصد فراواني دادهها در سامانههاي مختلف آبياري در سالهاي  94-1370در کشور

بیشتر است (شکل  .)6در برخی از مناطق علیالخصوص مناطق مرزی کشور داده راندمان کم یا موجود نیست.
گرچ��ه دادهه��ای مربوط به راندمانهای آبی��اری به طور پراکنده از اوایل دهه  50موجود اس��ت ،لیکن از آنجايي که دادههاي
گزارش ش��ده در خصوص راندمانهاي آبياري در بازه زمانی  1351تا  1371خيلي اندک بوده و امکان تحليل آنها وجود نداش��ت ،لذا
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شكل  -3درصد فراواني دادهها به تفکیک نوع محصول

شكل  -6درصد فراواني دادهها در استانهای مختلف
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شكل  -3درصد فراواني دادهها به تفکیک نوع محصول

شكل  -6درصد فراواني دادهها در استانهای مختلف

بیشترین مقدار آن در سال  1388بوده است (شکل .)7

 .)3متوسط راندمان کاربرد آب آبياري در سامانههاي کرتی ،نواری و جویچهای به ترتيب  52/9 ،55/3و  52/5درصد است (شکل  -8الف).

با توجه به موارد عنوان شده میتوان دریافت که تاکنون اقدامات در خور و قابل توجهی در خصوص تعیین مقادیر راندمانهای

در ميان روشهاي آبياري تحت فشار ،آبياري باراني رول الین (آبفشان غلطان) و کالسيک ثابت به ترتیب بیشترین ( 66/9درصد) و

آبیاری در سطح کشور انجام گرفته است .هرچند که این دادهها دارای پراکندگی موضوعی ،مکانی و زمانی زیادی بوده و برای ارزیابی

کمتری��ن ( 52/1درص��د) متوس��ط راندم��ان كارب��رد را داش��تند .متوس��ط راندم��ان کارب��رد آبي��اري قط��رهاي  71/1درص��د بود

دقیق و جامع وضعیت راندمانهای آبیاری و مصرف نیاز به اطالعات جامع و کافی در این خصوص است ،ولی تحلیل مناسب همین

(شکل -8ب).

اطالعات موجود نیز میتواند تصویر اولیه و روشنی در اختیار متولیان صنعت آب قرار دهد.
راندمان های آبیاری و تغییرات زمانی و مکانی آن در ایران

از یک طرف ،بررس��ی وضعیت اجرای س��امانههای آبیاری نشان دهندۀ آن اس��ت که بیش از  85درصد اراضی کشور به روش
آبیاری س��طحی و  15درصد آن به روش آبیاری تحت فش��ار (ش��امل آبیاری بارانی و قطرهای) آبیاری میش��ود .تصور بر این است

بر اس��اس نتايج حاصل از اين مطالعه ميانگين راندمان کاربرد آب آبياري روشهاي آبياري باراني و موضعي به ترتيب  62/1و
 71/1درصد (شکل  )9و متوسط راندمان کاربرد آب آبياري سامانههای آبياري تحت فشار و سطحي به ترتيب حدود  66/6و 53/6
درصد است (شکل .)10

راندمان آبیاری در روشهای س��طحی و س��نتی به مراتب کمتر از روشهای آبیاری تحت فشار است و با این فرضیه ،برنامهریزیها

به طور کلی ،آبیاری تحت فشار از روشهای مؤثر در کاربرد آب است .هر چند که میانگین راندمان کاربرد آن کمتر از حد انتظار

و سیاستهای کالن کشور به تجهیز اراضی سنتی به سامانه های مدرن و نیز بهبود وضعیت استفاده و مصرف آب در اراضی سنتی

است .تاکنون حدود 1/45میلیون هکتار از اراضی آبی مجهز به سامانههای آبیاری تحت فشار شدهاند ،اگرچه اغلب سیستمهای اجرا

معطوف است .ولی در این میان چند سئوال اساسی مطرح است ،اول اینکه مقدار فعلی راندمان مصرف آب در کشور چه قدر است؟

ش��ده با درجات مختلفی با مش��کالت مواجه بودهاند .عدم توجه کافی به مس��ائل فنی در طراحی ،اجرا و بهرهبرداری از سیستمها از

توزیع زمانی و مکانی مقادیر راندمان آبیاری در س��طح کش��ور چگونه است؟ اثربخشی اقدامات انجام شده در میزان و الگوی مصرف

دالیل عمده مشکالت موجود است (ناصری .)1394 ،این نشان میدهد که آن همه هزینه و انرژی برای توسعة روشهای آبیاری

آب چه بوده است؟ پتانسیل افزایش راندمان آبیاری در روشهای مختلف آبیاری چه میزان است؟

تحت فش��ار موجب افزایش حدود  12درصدی در راندمان کاربرد آب آبیاری ش��ده اس��ت که میتوان آنرا با سرمایهگذاری کمتر و

در مجامع علمی و نظریههای کارشناسی موجود در کشور ،در روش آبیاری سطحی راندمان قابل حصول یا پتانسیل حدود 65
درصد و در س��امانههای آبیاری تحت فش��ار برای آبیاری بارانی حدود  85درصد و برای آبیاری قطرهای حدود  90درصد است (علی،

توجه بیشتر به سامانههای آبیاری سطحی جبران کرد.
الف

 2011و سالمون .)1988 ،سوالی که مطرح است آن است که وضعیت راندمان طراحی و پتانسیل با وضعیت فعلی راندمان آبیاری در
کشور چگونه است؟ پاسخ به این سوال با جمعبندی دادههای اندازهگیری شده راندمان در بانک اطالعات  40ساله موسسه تحقیقات
فنی و مهندسی میسر شده است.
در این گزارش با استناد به بانک داده و اطالعات مربوط به مقادیر راندمانهای آبیاری که شرح آن در این بخش گذشت ،سعی
ش��ده اس��ت پاسخ مناسبی برای س��ئواالت مذکور ارائه و خالءهای موجود در این بانک داده مشخص گردد و در نهایت استراتژی و
نقشه راه مشخص و پایداری برای تعیین و پایش آمار و اطالعات مربوط به راندمانهای آبیاری در کشور ارائه شود.

ب

نتایج و بحث
-ارزیابی راندمان کاربرد در سامانههای آبیاری

جمعبندي مطالعات انجام شده روي سامانههاي مختلف آبياري نشان ميدهد که روش آبياري مزرعه تأثير مهمي روي راندمان
کاربرد آب آبياري (که بیانگر مدیریت آب در داخل مزرعه است) دارد .از آنجا كه بيش از  85درصد از اراضي آبي به روشهاي سطحي
آبياري ميشوند ،بيشترين ارزيابيها در سامانههاي آبياري سطحي جويچهاي و کرتي با فراواني به ترتيب  41و  15درصد انجام شده
14

شكل  -8مقایسه متوسط راندمان کاربرد آب آبياري در سامانههاي مختلف آبياري در کشور :الف) آبیاری سطحی
و ب) آبیاری تحت فشار

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

اين بازه زماني در تحلیلهای صورت گرفته مورد توجه قرار نگرفت .در س��الهای بعد از آن نیز توزیع زمانی دادهها متفاوت بوده و

بود (شكل  .)5با توجه به نتایج این مطالعه 84 ،درصد دادهها در اراضی زراعی و  16درصد دادهها در اراضی باغی اندازهگیری شدهاند (شکل

15

بیشترین مقدار آن در سال  1388بوده است (شکل .)7

 .)3متوسط راندمان کاربرد آب آبياري در سامانههاي کرتی ،نواری و جویچهای به ترتيب  52/9 ،55/3و  52/5درصد است (شکل  -8الف).
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در ميان روشهاي آبياري تحت فشار ،آبياري باراني رول الین (آبفشان غلطان) و کالسيک ثابت به ترتیب بیشترین ( 66/9درصد) و

آبیاری در سطح کشور انجام گرفته است .هرچند که این دادهها دارای پراکندگی موضوعی ،مکانی و زمانی زیادی بوده و برای ارزیابی

کمتری��ن ( 52/1درص��د) متوس��ط راندم��ان كارب��رد را داش��تند .متوس��ط راندم��ان کارب��رد آبي��اري قط��رهاي  71/1درص��د بود

دقیق و جامع وضعیت راندمانهای آبیاری و مصرف نیاز به اطالعات جامع و کافی در این خصوص است ،ولی تحلیل مناسب همین

(شکل -8ب).

اطالعات موجود نیز میتواند تصویر اولیه و روشنی در اختیار متولیان صنعت آب قرار دهد.
راندمان های آبیاری و تغییرات زمانی و مکانی آن در ایران

از یک طرف ،بررس��ی وضعیت اجرای س��امانههای آبیاری نشان دهندۀ آن اس��ت که بیش از  85درصد اراضی کشور به روش
آبیاری س��طحی و  15درصد آن به روش آبیاری تحت فش��ار (ش��امل آبیاری بارانی و قطرهای) آبیاری میش��ود .تصور بر این است

بر اس��اس نتايج حاصل از اين مطالعه ميانگين راندمان کاربرد آب آبياري روشهاي آبياري باراني و موضعي به ترتيب  62/1و
 71/1درصد (شکل  )9و متوسط راندمان کاربرد آب آبياري سامانههای آبياري تحت فشار و سطحي به ترتيب حدود  66/6و 53/6
درصد است (شکل .)10

راندمان آبیاری در روشهای س��طحی و س��نتی به مراتب کمتر از روشهای آبیاری تحت فشار است و با این فرضیه ،برنامهریزیها

به طور کلی ،آبیاری تحت فشار از روشهای مؤثر در کاربرد آب است .هر چند که میانگین راندمان کاربرد آن کمتر از حد انتظار

و سیاستهای کالن کشور به تجهیز اراضی سنتی به سامانه های مدرن و نیز بهبود وضعیت استفاده و مصرف آب در اراضی سنتی

است .تاکنون حدود 1/45میلیون هکتار از اراضی آبی مجهز به سامانههای آبیاری تحت فشار شدهاند ،اگرچه اغلب سیستمهای اجرا

معطوف است .ولی در این میان چند سئوال اساسی مطرح است ،اول اینکه مقدار فعلی راندمان مصرف آب در کشور چه قدر است؟

ش��ده با درجات مختلفی با مش��کالت مواجه بودهاند .عدم توجه کافی به مس��ائل فنی در طراحی ،اجرا و بهرهبرداری از سیستمها از

توزیع زمانی و مکانی مقادیر راندمان آبیاری در س��طح کش��ور چگونه است؟ اثربخشی اقدامات انجام شده در میزان و الگوی مصرف

دالیل عمده مشکالت موجود است (ناصری .)1394 ،این نشان میدهد که آن همه هزینه و انرژی برای توسعة روشهای آبیاری

آب چه بوده است؟ پتانسیل افزایش راندمان آبیاری در روشهای مختلف آبیاری چه میزان است؟

تحت فش��ار موجب افزایش حدود  12درصدی در راندمان کاربرد آب آبیاری ش��ده اس��ت که میتوان آنرا با سرمایهگذاری کمتر و

در مجامع علمی و نظریههای کارشناسی موجود در کشور ،در روش آبیاری سطحی راندمان قابل حصول یا پتانسیل حدود 65
درصد و در س��امانههای آبیاری تحت فش��ار برای آبیاری بارانی حدود  85درصد و برای آبیاری قطرهای حدود  90درصد است (علی،

توجه بیشتر به سامانههای آبیاری سطحی جبران کرد.
الف

 2011و سالمون .)1988 ،سوالی که مطرح است آن است که وضعیت راندمان طراحی و پتانسیل با وضعیت فعلی راندمان آبیاری در
کشور چگونه است؟ پاسخ به این سوال با جمعبندی دادههای اندازهگیری شده راندمان در بانک اطالعات  40ساله موسسه تحقیقات
فنی و مهندسی میسر شده است.
در این گزارش با استناد به بانک داده و اطالعات مربوط به مقادیر راندمانهای آبیاری که شرح آن در این بخش گذشت ،سعی
ش��ده اس��ت پاسخ مناسبی برای س��ئواالت مذکور ارائه و خالءهای موجود در این بانک داده مشخص گردد و در نهایت استراتژی و
نقشه راه مشخص و پایداری برای تعیین و پایش آمار و اطالعات مربوط به راندمانهای آبیاری در کشور ارائه شود.

ب

نتایج و بحث
-ارزیابی راندمان کاربرد در سامانههای آبیاری

جمعبندي مطالعات انجام شده روي سامانههاي مختلف آبياري نشان ميدهد که روش آبياري مزرعه تأثير مهمي روي راندمان
کاربرد آب آبياري (که بیانگر مدیریت آب در داخل مزرعه است) دارد .از آنجا كه بيش از  85درصد از اراضي آبي به روشهاي سطحي
آبياري ميشوند ،بيشترين ارزيابيها در سامانههاي آبياري سطحي جويچهاي و کرتي با فراواني به ترتيب  41و  15درصد انجام شده
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شكل  -8مقایسه متوسط راندمان کاربرد آب آبياري در سامانههاي مختلف آبياري در کشور :الف) آبیاری سطحی
و ب) آبیاری تحت فشار

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

اين بازه زماني در تحلیلهای صورت گرفته مورد توجه قرار نگرفت .در س��الهای بعد از آن نیز توزیع زمانی دادهها متفاوت بوده و

بود (شكل  .)5با توجه به نتایج این مطالعه 84 ،درصد دادهها در اراضی زراعی و  16درصد دادهها در اراضی باغی اندازهگیری شدهاند (شکل

15

راندمان های آبیاری و تغییرات زمانی و مکانی آن در ایران

شكل  -11مقایسۀ متوسط يكنواختي توزيع آب در سامانههاي مختلف آبياري در کشور

-ارزیابی یکنواختی توزیع آب در سامانههای آبیاری

مقادير يکنواختي توزيع آب در س��امانههای مختلف در ش��کل  11نشان داده شده اس��ت .يکنواختي توزيع آب ،شاخصي است

-ارزیابی راندمان کاربرد بر اساس منابع تأمین آب

که وضعيت توزيع آب در مزرعه را نش��ان ميدهد .در صورتيکه آبياري کافي انجام ش��ده باشد ،مقدار کم  DUنشانه تلفات آب به

نتایج راندمان کاربرد آب آبیاری به صورت تابعی از منبع تأمین آب آبیاری در ش��کل  12ارائه ش��ده اس��ت .جمعبندی مطالعات

صورت فرونش��ت عمقي اس��ت .اگرچه مقدار کم  DUنسبي است ولي مقادير کمتر از  67درصد عموم ًا “قابل قبول” نيست (هارت

نش��ان میدهد که منبع تأمین آب آبیاری تأثیر مهمی بر راندمان کاربرد آب آبیاری دارد .فراوانی دادهها در منابع س��طحی (ش��بکه

و هرمن .)1976 ،جمعبندي مطالعات انجام ش��ده در س��امانههاي مختلف آبياري نشان ميدهد که روش آبياري مزرعه تأثير مهمي

مدرن ،س��نتی و رودخانه) و منابع زیرزمینی (قنات و چاه) به ترتیب  21/2و  78/8درصد بوده اس��ت .منابع تأمین آب آبیاری ش��امل

روي يکنواختي توزيع آب دارد .در حدود  34درصد اندازهگيريها ،يکنواختي توزيع آب کمتر از  67درصد اس��ت .از ميان س��امانههاي

چاه ،شبکه مدرن ،قنات ،رودخانه و شبکه سنتی به ترتیب دارای فراوانی  2/1 ،4 ،17/4 ،74/8و 1/7درصد هستند (شکل  -12الف).

آبياري سطحي ،روش جويچهاي بيشترين يکنواختي توزيع آب را دارد .متوسط يکنواختي توزيع آب در روشهاي جويچهاي و نواري

متوسط راندمان کاربرد آب آبیاری بر اساس منابع زیرزمینی و سطحی آبیاری به ترتیب  56/1و  56درصد است .این امر نشان دهنده

به ترتيب  74و  66/1درصد است .در ميان روشهاي آبياري تحت فشار ،آبياري باراني (عقربهاي و خطي) با يکنواختي توزيع 77/7

آن اس��ت که از منابع آب زیرزمینی استفاده بهتری میش��ود .بیشترین راندمان کاربرد آبیاری مربوط به منبع سطحی رودخانه 62/8

درصد بيشترين و روش کالسيک نيمه ثابت با متوسط  59/2درصد کمترين مقدار يکنواختي را دارد (شکل .)11

درصد و کمترین آن مربوط به ش��بکه س��نتی  51/4درصد است .متوسط راندمان کاربرد در اراضی زیر شبکههای مدرن ،قنات و چاه

همچنين ،بر اساس نتايج حاصل از اين مطالعه ميانگين يکنواختي توزيع آب سامانههای آبياري تحت فشار و سطحي به ترتيب

به ترتیب  54/5 ،53/7و  57/7درصد است (شکل  -12ب).

حدود  72/9و  70/1درصد اس��ت .مقايس��ه دو روش آبياري سطحي و تحت فشار نشان ميدهد که اختالف يکنواختي توزيع آب دو
س��امانه ناچيز اس��ت .به نظر ميرس��د با توجه به انتظاراتي که از سامانههاي آبياري تحت فش��ار وجود دارد ،اين اختالف بايد بيشتر
باش��د .در روشهاي آبياري باراني و قطرهاي کم بودن يکنواختي توزيع آب به دليل طراحي ،مديريت و بهرهبرداری نامناس��ب از این

الف

ب

سامانهها گزارش شده است.

شکل  -12الف) فراوانی منبع تأمین آب آبیاری و ب) مقایسة راندمان کاربرد آب آبیاری در منابع مختلف تأمین آب

16

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

شکل  -9مقایسه متوسط راندمان کاربرد در روشهای
آبیاری بارانی و موضعی

شکل  -10مقایسه متوسط راندمان کاربرد در سامانههای
آبیاری تحت فشار و سطحی
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راندمان های آبیاری و تغییرات زمانی و مکانی آن در ایران

شكل  -11مقایسۀ متوسط يكنواختي توزيع آب در سامانههاي مختلف آبياري در کشور

-ارزیابی یکنواختی توزیع آب در سامانههای آبیاری

مقادير يکنواختي توزيع آب در س��امانههای مختلف در ش��کل  11نشان داده شده اس��ت .يکنواختي توزيع آب ،شاخصي است

-ارزیابی راندمان کاربرد بر اساس منابع تأمین آب

که وضعيت توزيع آب در مزرعه را نش��ان ميدهد .در صورتيکه آبياري کافي انجام ش��ده باشد ،مقدار کم  DUنشانه تلفات آب به

نتایج راندمان کاربرد آب آبیاری به صورت تابعی از منبع تأمین آب آبیاری در ش��کل  12ارائه ش��ده اس��ت .جمعبندی مطالعات

صورت فرونش��ت عمقي اس��ت .اگرچه مقدار کم  DUنسبي است ولي مقادير کمتر از  67درصد عموم ًا “قابل قبول” نيست (هارت

نش��ان میدهد که منبع تأمین آب آبیاری تأثیر مهمی بر راندمان کاربرد آب آبیاری دارد .فراوانی دادهها در منابع س��طحی (ش��بکه

و هرمن .)1976 ،جمعبندي مطالعات انجام ش��ده در س��امانههاي مختلف آبياري نشان ميدهد که روش آبياري مزرعه تأثير مهمي

مدرن ،س��نتی و رودخانه) و منابع زیرزمینی (قنات و چاه) به ترتیب  21/2و  78/8درصد بوده اس��ت .منابع تأمین آب آبیاری ش��امل

روي يکنواختي توزيع آب دارد .در حدود  34درصد اندازهگيريها ،يکنواختي توزيع آب کمتر از  67درصد اس��ت .از ميان س��امانههاي

چاه ،شبکه مدرن ،قنات ،رودخانه و شبکه سنتی به ترتیب دارای فراوانی  2/1 ،4 ،17/4 ،74/8و 1/7درصد هستند (شکل  -12الف).

آبياري سطحي ،روش جويچهاي بيشترين يکنواختي توزيع آب را دارد .متوسط يکنواختي توزيع آب در روشهاي جويچهاي و نواري

متوسط راندمان کاربرد آب آبیاری بر اساس منابع زیرزمینی و سطحی آبیاری به ترتیب  56/1و  56درصد است .این امر نشان دهنده

به ترتيب  74و  66/1درصد است .در ميان روشهاي آبياري تحت فشار ،آبياري باراني (عقربهاي و خطي) با يکنواختي توزيع 77/7

آن اس��ت که از منابع آب زیرزمینی استفاده بهتری میش��ود .بیشترین راندمان کاربرد آبیاری مربوط به منبع سطحی رودخانه 62/8

درصد بيشترين و روش کالسيک نيمه ثابت با متوسط  59/2درصد کمترين مقدار يکنواختي را دارد (شکل .)11

درصد و کمترین آن مربوط به ش��بکه س��نتی  51/4درصد است .متوسط راندمان کاربرد در اراضی زیر شبکههای مدرن ،قنات و چاه

همچنين ،بر اساس نتايج حاصل از اين مطالعه ميانگين يکنواختي توزيع آب سامانههای آبياري تحت فشار و سطحي به ترتيب

به ترتیب  54/5 ،53/7و  57/7درصد است (شکل  -12ب).

حدود  72/9و  70/1درصد اس��ت .مقايس��ه دو روش آبياري سطحي و تحت فشار نشان ميدهد که اختالف يکنواختي توزيع آب دو
س��امانه ناچيز اس��ت .به نظر ميرس��د با توجه به انتظاراتي که از سامانههاي آبياري تحت فش��ار وجود دارد ،اين اختالف بايد بيشتر
باش��د .در روشهاي آبياري باراني و قطرهاي کم بودن يکنواختي توزيع آب به دليل طراحي ،مديريت و بهرهبرداری نامناس��ب از این

الف

ب

سامانهها گزارش شده است.

شکل  -12الف) فراوانی منبع تأمین آب آبیاری و ب) مقایسة راندمان کاربرد آب آبیاری در منابع مختلف تأمین آب
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موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

شکل  -9مقایسه متوسط راندمان کاربرد در روشهای
آبیاری بارانی و موضعی

شکل  -10مقایسه متوسط راندمان کاربرد در سامانههای
آبیاری تحت فشار و سطحی

17

راندم��ان کارب��رد آبی��اری ب��رای محص��والت باغ��ی و زراع��ی در ش��کل  13نش��ان داده ش��ده اس��ت .ب��ا توجه ب��ه نتایج
ای��ن مطالع��ه  84درص��د دادهه��ا در اراض��ی زراع��ی و  16درص��د دادهه��ا در اراض��ی باغ��ی اندازهگیری ش��دهاند (ش��کل .)3
راندم��ان کارب��رد محص��والت زراع��ی و باغی ب��ا در نظر گرفت��ن کل روشهای آبی��اری به ترتی��ب  56/2و  66/3درصد اس��ت
(ش��کل  .)13از طرف��ی از آنج��ا ک��ه بیش��تر اراض��ی باغ��ی تح��ت پوش��ش س��امانههای آبی��اری قط��رهای آبیاری میش��وند،
راندم��ان کارب��رد آبی��اری در ای��ن اراضی تحت پوش��ش این س��امانه  72/3درصد و س��ایر روشه��ا  54/1درصد بود .بر اس��اس
راندمان های آبیاری و تغییرات زمانی و مکانی آن در ایران

نتای��ج ای��ن تحقی��ق ،متوس��ط راندم��ان کارب��رد آبی��اری محص��والت گن��دم ،یونج��ه ،ذرت دان��های ،چغندرقن��د ،جو ،نیش��کر،
برن��ج ،ذرت علوف��های ،پنب��ه ،گوجهفرنگ��ی ،س��ویا ،س��یبزمینی ،کنج��د ،پس��ته ،مرکبات ،باغ��ات و حبوب��ات به ترتی��ب برابر
 63/9 ،65/4 ،69/5 ،50/6 ،52/7 ،54/4 ،72 ،45/3 ،59/1 ،56/5 ،51/9 ،37/2 ،58/8 ،53/6 ،58/8 ،51/8و  33/9درصد میباشد
(شکل .)14

-ارزیابی راندمان کاربرد در استانهای مختلف کشور به تفکیک سامانههای آبیاری

ارزياب��ي راندم��ان كارب��رد ب��ه تفکی��ک س��امانههای آبی��اری س��طحی ،باران��ی و موضع��ی در اس��تانهاي مختلف كش��ور
در ش��كل  15ارائ��ه ش��ده اس��ت .نتای��ج ای��ن مطالعه نش��ان میدهد ک��ه با توجه ب��ه متوس��ط راندم��ان کاربرد آب آبي��اري در
س��امانههای آبياري س��طحی ،باراني و موضعي به ترتيب  62/1 ،53/6و  71/1درصد و همچنین با در نظر گرفتن پتانس��یل راندمان
کاربرد در هر کدام از این سامانهها در سطح کشور (آبیاری سطحی ،بارانی و موضعی به ترتیب برابر با  85 ،65و  90درصد) ،متوسط
راندمان کاربرد آب آبياري سامانههای فوق از راندمان پتانسیل کمتر است .فاصله وضعیت موجود تا پتانسیل در سامانههای سطحی
حدود  10درصد و در سامانههای بارانی و موضعی حدود  20درصد است.
نتایج ارزیابی راندمان كاربرد آبیاری در استانهاي مختلف كشور در جدول  1نیز ارائه شده است .راندمان كاربرد آب آبياري در
اس��تانهاي آذربايجانغربي ،اردبيل ،ایالم ،فارس ،قزوين ،مازندران ،مرکزی ،همدان ،کهگيلويه و بويراحمد و گيالن بيش��تر از 55
درصد است و در مقايسه با استانهاي ديگر از مقادير بيشتري برخوردار ميباشند .کمبود دادههاي گزارش شده در برخي از استانهاي
کشور از جمله استان آذربایجان شرقی ،ایالم ،مازندران ،مرکزي ،کردستان ،کرمانشاه و کهگيلويه و بويراحمد موجب شده که راندمان
کاربرد آب در این اس��تانها دارای دقت مناس��ب نباش��د (جدول  .)1جمعآوري اطالعات بيشتر در آينده تصوير واقعيتری از راندمان
کاربرد آب آبياري را در آن استانها ارائه خواهد نمود .همچنین در برخی از استانها از جمله استان تهران ،خراسان جنوبی ،سیستان
و بلوچستان ،قم ،لرستان و یزد دادههای گزارش شده بسیار اندک بوده و در تعدادي از استانهاي کشور نظير بوشهر ،خراسان شمالي
و هرمزگان نیز اص ً
ال داده پژوهش��ی ثبت شدهای وجود نداش��ت .لذا در این مناطق امکان ارزيابي وضعيت راندمان آب آبياري ميسر
نشد .در اين استانها بايد برنامهريزي الزم براي ارزيابي وضعیت موجود راندمان آب آبياري صورت گيرد.

شکل  -13مقایسة راندمان کاربرد آب آبیاری در محصوالت باغی و زراعی

ب��ه ط��ور كل��ي راندمان کارب��رد آب آبي��اري از  22/7ت��ا  85/5درص��د متغي��ر و ميانگين آن  56درصد اس��ت (ج��دول .)1
دامنه ضریب تغییرات راندمان کاربرد آب آبياري از حداقل  19/4درصد در اس��تان آذربایجان غربی تا حداکثر  53/6درصد در اس��تان
خوزستان متغیر بوده است .مقادیر زیاد ضریب تغییرات در برخی استانها از جمله استان خوزستان به دلیل اختالف زیاد بین مقادیر
اندازهگیری شده در راندمان کاربرد است.

شکل  -14مقایسۀ راندمان کاربرد آب آبیاری برای محصوالت مختلف
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-وضعیت راندمان کاربرد آبیاری برای محصوالت مختلف

ارزیابی تغییرات مکانی راندمان آبیاری
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راندم��ان کارب��رد آبی��اری ب��رای محص��والت باغ��ی و زراع��ی در ش��کل  13نش��ان داده ش��ده اس��ت .ب��ا توجه ب��ه نتایج
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راندم��ان کارب��رد آبی��اری در ای��ن اراضی تحت پوش��ش این س��امانه  72/3درصد و س��ایر روشه��ا  54/1درصد بود .بر اس��اس
راندمان های آبیاری و تغییرات زمانی و مکانی آن در ایران

نتای��ج ای��ن تحقی��ق ،متوس��ط راندم��ان کارب��رد آبی��اری محص��والت گن��دم ،یونج��ه ،ذرت دان��های ،چغندرقن��د ،جو ،نیش��کر،
برن��ج ،ذرت علوف��های ،پنب��ه ،گوجهفرنگ��ی ،س��ویا ،س��یبزمینی ،کنج��د ،پس��ته ،مرکبات ،باغ��ات و حبوب��ات به ترتی��ب برابر
 63/9 ،65/4 ،69/5 ،50/6 ،52/7 ،54/4 ،72 ،45/3 ،59/1 ،56/5 ،51/9 ،37/2 ،58/8 ،53/6 ،58/8 ،51/8و  33/9درصد میباشد
(شکل .)14

-ارزیابی راندمان کاربرد در استانهای مختلف کشور به تفکیک سامانههای آبیاری

ارزياب��ي راندم��ان كارب��رد ب��ه تفکی��ک س��امانههای آبی��اری س��طحی ،باران��ی و موضع��ی در اس��تانهاي مختلف كش��ور
در ش��كل  15ارائ��ه ش��ده اس��ت .نتای��ج ای��ن مطالعه نش��ان میدهد ک��ه با توجه ب��ه متوس��ط راندم��ان کاربرد آب آبي��اري در
س��امانههای آبياري س��طحی ،باراني و موضعي به ترتيب  62/1 ،53/6و  71/1درصد و همچنین با در نظر گرفتن پتانس��یل راندمان
کاربرد در هر کدام از این سامانهها در سطح کشور (آبیاری سطحی ،بارانی و موضعی به ترتیب برابر با  85 ،65و  90درصد) ،متوسط
راندمان کاربرد آب آبياري سامانههای فوق از راندمان پتانسیل کمتر است .فاصله وضعیت موجود تا پتانسیل در سامانههای سطحی
حدود  10درصد و در سامانههای بارانی و موضعی حدود  20درصد است.
نتایج ارزیابی راندمان كاربرد آبیاری در استانهاي مختلف كشور در جدول  1نیز ارائه شده است .راندمان كاربرد آب آبياري در
اس��تانهاي آذربايجانغربي ،اردبيل ،ایالم ،فارس ،قزوين ،مازندران ،مرکزی ،همدان ،کهگيلويه و بويراحمد و گيالن بيش��تر از 55
درصد است و در مقايسه با استانهاي ديگر از مقادير بيشتري برخوردار ميباشند .کمبود دادههاي گزارش شده در برخي از استانهاي
کشور از جمله استان آذربایجان شرقی ،ایالم ،مازندران ،مرکزي ،کردستان ،کرمانشاه و کهگيلويه و بويراحمد موجب شده که راندمان
کاربرد آب در این اس��تانها دارای دقت مناس��ب نباش��د (جدول  .)1جمعآوري اطالعات بيشتر در آينده تصوير واقعيتری از راندمان
کاربرد آب آبياري را در آن استانها ارائه خواهد نمود .همچنین در برخی از استانها از جمله استان تهران ،خراسان جنوبی ،سیستان
و بلوچستان ،قم ،لرستان و یزد دادههای گزارش شده بسیار اندک بوده و در تعدادي از استانهاي کشور نظير بوشهر ،خراسان شمالي
و هرمزگان نیز اص ً
ال داده پژوهش��ی ثبت شدهای وجود نداش��ت .لذا در این مناطق امکان ارزيابي وضعيت راندمان آب آبياري ميسر
نشد .در اين استانها بايد برنامهريزي الزم براي ارزيابي وضعیت موجود راندمان آب آبياري صورت گيرد.

شکل  -13مقایسة راندمان کاربرد آب آبیاری در محصوالت باغی و زراعی

ب��ه ط��ور كل��ي راندمان کارب��رد آب آبي��اري از  22/7ت��ا  85/5درص��د متغي��ر و ميانگين آن  56درصد اس��ت (ج��دول .)1
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اندازهگیری شده در راندمان کاربرد است.

شکل  -14مقایسۀ راندمان کاربرد آب آبیاری برای محصوالت مختلف
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الف

راندمان های آبیاری و تغییرات زمانی و مکانی آن در ایران

ب

استان

حداقل راندمان
کاربرد (درصد)

حداکثر راندمان
کاربرد (درصد)

تعداد
اندازهگیری

متوسط راندمان
کاربرد (درصد)

ضریب تغییرات
(درصد)

آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایالم
خراسان رضوی
خوزستان
زنجان
سمنان
فارس
قزوین
مازندران
مرکزی
همدان
چهارمحال بختیاری
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهگلیویه و بویراحمد
گلستان
گیالن

21
29/1
15/3
3/7
27/3
39/8
14
3/3
10/8
7/8
23/5
8/8
9/4
33
11/3
7/9
22/3
23
36/4
40/8
17/8
23/8

87
96/7
95
99
88/2
96/5
88/3
100
92/2
82/5
95
100
89
76/6
98
98/9
56/4
93/8
85/4
100
81
83/9

12
281
62
94
43
17
64
153
30
116
73
148
11
18
147
29
17
83
17
18
74
121

51/2
64/1
68
49/6
53
75/4
51/4
46/9
52/5
39/6
63
59/3
57/5
61
63/8
46/1
42/6
54/4
52/1
87
53/5
59/1

45/5
19/4
29/1
49/1
28/8
26/4
33
53/6
43/1
45/2
27/4
41/3
39/1
20/1
25/2
43
22/2
37/6
21/8
20/2
29/9
25/2
33

میانگین

22/7

85/5

-

56

-ارزیابی راندمان انتقال و توزیع در کشور

نتایج این بانک اطالعاتی نش��ان دهنده آن اس��ت که در اغلب مناطقی که شبکههای آبیاری (شبکه مدرن و سنتی) وجود دارد،

ج

دادههای اندازهگیری ش��ده راندمان انتقال و توزیع نیز موجود اس��ت .بر اساس نتایج بانک اطالعاتی ،متوسط راندمان انتقال و توزيع
شکل  -15راندمان كاربرد به تفکیک سامانههای الف) آبیاری سطحی ،ب) آبیاری بارانی و ج) آبیاری موضعی در
استانهاي مختلف كشور

آب در شبكههاي مدرن  82/5درصد و در شبكههاي سنتي  65درصد بود .همچنین ،متوسط راندمان انتقال و توزیع در کشور برای
بازه زمانی  1391-94حدود  74درصد برآورد میشود (شکل .)16
-ارزیابی راندمان کل آبیاری در کشور

به طور کلی بر اساس نتایج این مطالعه ،راندمان کل آب آبياري نيز بين  36تا  46درصد به ترتیب با در نظر گرفتن  65درصد
برای راندمان انتقال و توزیع در ش��بکه س��نتی و  82/5درصد برای راندمان ش��بکه مدرن متغير بود (جدول  .)2البته این راندمان در
مقیاس مزرعه اس��ت .اگر به مقیاس بزرگ (دش��ت و حوزه) تعمیم داده شود به حدود  70درصد خواهد رسید .به عبارت دیگر ،حدود
20

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

جدول  – 1مقایسه راندمان کاربرد آب آبياري در استانهای مختلف کشور

21

الف

راندمان های آبیاری و تغییرات زمانی و مکانی آن در ایران

ب

استان

حداقل راندمان
کاربرد (درصد)

حداکثر راندمان
کاربرد (درصد)

تعداد
اندازهگیری

متوسط راندمان
کاربرد (درصد)

ضریب تغییرات
(درصد)

آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایالم
خراسان رضوی
خوزستان
زنجان
سمنان
فارس
قزوین
مازندران
مرکزی
همدان
چهارمحال بختیاری
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهگلیویه و بویراحمد
گلستان
گیالن

21
29/1
15/3
3/7
27/3
39/8
14
3/3
10/8
7/8
23/5
8/8
9/4
33
11/3
7/9
22/3
23
36/4
40/8
17/8
23/8

87
96/7
95
99
88/2
96/5
88/3
100
92/2
82/5
95
100
89
76/6
98
98/9
56/4
93/8
85/4
100
81
83/9

12
281
62
94
43
17
64
153
30
116
73
148
11
18
147
29
17
83
17
18
74
121

51/2
64/1
68
49/6
53
75/4
51/4
46/9
52/5
39/6
63
59/3
57/5
61
63/8
46/1
42/6
54/4
52/1
87
53/5
59/1

45/5
19/4
29/1
49/1
28/8
26/4
33
53/6
43/1
45/2
27/4
41/3
39/1
20/1
25/2
43
22/2
37/6
21/8
20/2
29/9
25/2
33

میانگین

22/7

85/5

-

56

-ارزیابی راندمان انتقال و توزیع در کشور

نتایج این بانک اطالعاتی نش��ان دهنده آن اس��ت که در اغلب مناطقی که شبکههای آبیاری (شبکه مدرن و سنتی) وجود دارد،

ج

دادههای اندازهگیری ش��ده راندمان انتقال و توزیع نیز موجود اس��ت .بر اساس نتایج بانک اطالعاتی ،متوسط راندمان انتقال و توزيع
شکل  -15راندمان كاربرد به تفکیک سامانههای الف) آبیاری سطحی ،ب) آبیاری بارانی و ج) آبیاری موضعی در
استانهاي مختلف كشور

آب در شبكههاي مدرن  82/5درصد و در شبكههاي سنتي  65درصد بود .همچنین ،متوسط راندمان انتقال و توزیع در کشور برای
بازه زمانی  1391-94حدود  74درصد برآورد میشود (شکل .)16
-ارزیابی راندمان کل آبیاری در کشور

به طور کلی بر اساس نتایج این مطالعه ،راندمان کل آب آبياري نيز بين  36تا  46درصد به ترتیب با در نظر گرفتن  65درصد
برای راندمان انتقال و توزیع در ش��بکه س��نتی و  82/5درصد برای راندمان ش��بکه مدرن متغير بود (جدول  .)2البته این راندمان در
مقیاس مزرعه اس��ت .اگر به مقیاس بزرگ (دش��ت و حوزه) تعمیم داده شود به حدود  70درصد خواهد رسید .به عبارت دیگر ،حدود
20

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

جدول  – 1مقایسه راندمان کاربرد آب آبياري در استانهای مختلف کشور

21

درص��د خواه��د بود .با اضافه ک��ردن این مقدار تلفات ،راندمان کل به حدود  70درصد در مقیاس بزرگ خواهد رس��ید .نتایج ارزیابی
راندمان کل نش��ان میدهد که این مقدار راندمان در مقایس��ه با کش��ورهای در حال توسعه ( 45درصد) ،فاصله کمتری دارد .اگر هم
فاصلهای اس��ت با توجه به روند رو به رش��د ،در آینده نزدیک به آن کش��ورها خواهیم رسید .اما در مقایسه با کشورهای توسعه یافته

نيم دهۀ  91-94به ترتيب  58/4 ،52و  58/8درصد بوده است (شکل  .)16همچنین بررسیها نشان داد راندمان انتقال و توزیع (به
معنی تلفات آب در کانالهای انتقال و توزیع) نیز در دهههای مذکور به ترتیب  68/5 ،67/0و  74/2درصد بوده اس��ت (ش��کل .)16

(حدود  60درصد) مقدار راندمان کل فاصله بیش��تری دارد .راندمان انتقال و توزیع ش��بکه مدرن توس��ط ش��رکت مدیریت منابع آب

بدین ترتیب راندمان کل در دهههای یاد ش��ده به ترتیب  36/1 ،29/7و  43/8درصد برآورد میش��ود (شکل  .)16به عبارتی از سال

ایران برای س��ال آبی  1393-94مقدار  85درصد گزارش ش��ده است (بینام .)1394 ،متوس��ط راندمان کاربرد با در نظر گرفتن این

( 1375وس��ط دهۀ  )71-80تا س��ال ( 1385وس��ط دهۀ  )81-90راندمان کل آبیاری ،ساالنه حدود  0/8درصد رشد داشته است .در

راندمان های آبیاری و تغییرات زمانی و مکانی آن در ایران

مقدار برای راندمان ش��بکه برابر با  48درصد میباش��د .مقادیر راندمان کاربرد در برخی اس��تانها از جمله تهران ،قم ،یزد ،لرس��تان،
خراس��ان جنوبی و سیس��تان و بلوچس��تان به دلیل کمبود داده نسبت به سایر اس��تانها دارای ضریب تغییرات بیشتری است .تاکید
میش��ود که مقادیر ارائه ش��ده در جدول  ،2میانگین راندمان کل آبیاری برای کل دادههای موجود در بانک دادهها است .مقادیر این
راندمانها به تفکیک دهههای مختلف در ادامه ارائه شده است.

استان

راندمان کل*(درصد)

راندمان کل**(درصد)

آذربایجان شرقی

33/3
41/6
44/2
32/2
34/4
49
33/4
30/5
34/1
25/7
40/9
38/6
37/4
39/7
41/4
30
27/7
35/3
33/9
56/6
34/8
38/4
36

42/2
52/9
56/1
40/9
43/7
62/2
42/4
38/7
43/3
32/7
51/9
48/9
47/4
50/3
52/6
38
35/2
44/9
43
71/8
44/1
48/8
46

43/5
54/5
57/8
42/1
45
64
43/7
39/9
44/6
33/7
53/5
50/4
48/9
51/9
54/2
39/2
36/2
46/2
44/3
74
45/5
50/3
48

اردبیل

اصفهان
البرز

ایالم

خراسان رضوی
خوزستان
سمنان
فارس

قزوین

مازندران
مرکزی
همدان

چهارمحال بختیاری
کردستان
کرمان

کرمانشاه

کهگلیویه و بویراحمد
گلستان
گیالن

میانگین

افزایش��ی راندمان آبیاری مطابق مقادیر پیشبینی ش��ده در برنامههای توسعهای کشور حدود  1درصد محقق شده است .از علل مهم
افزايش راندمان در اين دههها ميتوان به تجهيز و نوسازي اراضي ،افزايش ميزان آگاهي و دانش بهرهبرداران به مسائل آب و خاک،
گس��ترش شبکههاي آبياري ،توسعه س��امانههاي نوین آبیاری ،انتقال یافتههای تحقیقاتی به بهرهبرداران ،خشکسالیهای سالهای
قابل مقایس��ه ولی کمتر از راندمان آبیاری در کش��ورهای پیش��رفته (حدود  60درصد) است .هرچند ش��رایط اقلیمی کشور ما از نظر

راندمان کل***(درصد)

آذربایجان غربی

حالی که میزان افزایش راندمان کل از س��ال  1385تا  1394س��االنه حدود یک درصد اس��ت .به عبارتی در سال  1375به بعد روند

اخیر و کاهش آبدهی چاهها اشاره نمود .متوسط راندمان آبیاری در کشور ،با راندمان آبیاری در کشورهای در حال توسعه ( 45درصد)

جدول  – 2مقایسه راندمان کل آب آبياري در استانهای مختلف

زنجان

*بازده کل آب آبیاری با در نظر گرفتن  65درصد برای بازده انتقال و توزیع (شبکه سنتی) بر اساس جمعبندی دادههای موجود.
** بازده کل آب آبیاری با در نظر گرفتن  82/5درصد برای بازده انتقال و توزیع (شبکه مدرن) بر اساس جمعبندی دادههای موجود.
*** بازده کل آب آبیاری با فرض  85درصد بازده انتقال و توزیع (بازده شبکه مدرن ،مدیریت منابع آب ایران).

22

بررس��ی روند تغییرات راندمان طی س��الهای مختلف نشان میدهد که راندمان کاربرد آبياري در دو دهۀ  71-80و  81-90و

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

 10ت��ا  15درص��د تلفات رواناب س��طحی و به همین مقدار تلفات نف��وذ عمقی وجود دارد که مجموعه ای��ن تلفات حدود  25تا 30

ارزیابی تغییرات زمانی راندمان آبیاری

بارندگی و پتانسیل تبخیر ،با خیلی از کشورهای دیگر متفاوت است.
23

شکل  -16مقایسۀ راندمان کاربرد ،راندمان انتقال و توزیع و راندمان کل به تفکیک سه دهۀ اخیر

درص��د خواه��د بود .با اضافه ک��ردن این مقدار تلفات ،راندمان کل به حدود  70درصد در مقیاس بزرگ خواهد رس��ید .نتایج ارزیابی
راندمان کل نش��ان میدهد که این مقدار راندمان در مقایس��ه با کش��ورهای در حال توسعه ( 45درصد) ،فاصله کمتری دارد .اگر هم
فاصلهای اس��ت با توجه به روند رو به رش��د ،در آینده نزدیک به آن کش��ورها خواهیم رسید .اما در مقایسه با کشورهای توسعه یافته

نيم دهۀ  91-94به ترتيب  58/4 ،52و  58/8درصد بوده است (شکل  .)16همچنین بررسیها نشان داد راندمان انتقال و توزیع (به
معنی تلفات آب در کانالهای انتقال و توزیع) نیز در دهههای مذکور به ترتیب  68/5 ،67/0و  74/2درصد بوده اس��ت (ش��کل .)16

(حدود  60درصد) مقدار راندمان کل فاصله بیش��تری دارد .راندمان انتقال و توزیع ش��بکه مدرن توس��ط ش��رکت مدیریت منابع آب

بدین ترتیب راندمان کل در دهههای یاد ش��ده به ترتیب  36/1 ،29/7و  43/8درصد برآورد میش��ود (شکل  .)16به عبارتی از سال

ایران برای س��ال آبی  1393-94مقدار  85درصد گزارش ش��ده است (بینام .)1394 ،متوس��ط راندمان کاربرد با در نظر گرفتن این

( 1375وس��ط دهۀ  )71-80تا س��ال ( 1385وس��ط دهۀ  )81-90راندمان کل آبیاری ،ساالنه حدود  0/8درصد رشد داشته است .در

راندمان های آبیاری و تغییرات زمانی و مکانی آن در ایران

مقدار برای راندمان ش��بکه برابر با  48درصد میباش��د .مقادیر راندمان کاربرد در برخی اس��تانها از جمله تهران ،قم ،یزد ،لرس��تان،
خراس��ان جنوبی و سیس��تان و بلوچس��تان به دلیل کمبود داده نسبت به سایر اس��تانها دارای ضریب تغییرات بیشتری است .تاکید
میش��ود که مقادیر ارائه ش��ده در جدول  ،2میانگین راندمان کل آبیاری برای کل دادههای موجود در بانک دادهها است .مقادیر این
راندمانها به تفکیک دهههای مختلف در ادامه ارائه شده است.

استان

راندمان کل*(درصد)

راندمان کل**(درصد)

آذربایجان شرقی

33/3
41/6
44/2
32/2
34/4
49
33/4
30/5
34/1
25/7
40/9
38/6
37/4
39/7
41/4
30
27/7
35/3
33/9
56/6
34/8
38/4
36

42/2
52/9
56/1
40/9
43/7
62/2
42/4
38/7
43/3
32/7
51/9
48/9
47/4
50/3
52/6
38
35/2
44/9
43
71/8
44/1
48/8
46

43/5
54/5
57/8
42/1
45
64
43/7
39/9
44/6
33/7
53/5
50/4
48/9
51/9
54/2
39/2
36/2
46/2
44/3
74
45/5
50/3
48

اردبیل

اصفهان
البرز

ایالم

خراسان رضوی
خوزستان
سمنان
فارس

قزوین

مازندران
مرکزی
همدان

چهارمحال بختیاری
کردستان
کرمان

کرمانشاه

کهگلیویه و بویراحمد
گلستان
گیالن

میانگین

افزایش��ی راندمان آبیاری مطابق مقادیر پیشبینی ش��ده در برنامههای توسعهای کشور حدود  1درصد محقق شده است .از علل مهم
افزايش راندمان در اين دههها ميتوان به تجهيز و نوسازي اراضي ،افزايش ميزان آگاهي و دانش بهرهبرداران به مسائل آب و خاک،
گس��ترش شبکههاي آبياري ،توسعه س��امانههاي نوین آبیاری ،انتقال یافتههای تحقیقاتی به بهرهبرداران ،خشکسالیهای سالهای
قابل مقایس��ه ولی کمتر از راندمان آبیاری در کش��ورهای پیش��رفته (حدود  60درصد) است .هرچند ش��رایط اقلیمی کشور ما از نظر

راندمان کل***(درصد)

آذربایجان غربی

حالی که میزان افزایش راندمان کل از س��ال  1385تا  1394س��االنه حدود یک درصد اس��ت .به عبارتی در سال  1375به بعد روند

اخیر و کاهش آبدهی چاهها اشاره نمود .متوسط راندمان آبیاری در کشور ،با راندمان آبیاری در کشورهای در حال توسعه ( 45درصد)

جدول  – 2مقایسه راندمان کل آب آبياري در استانهای مختلف

زنجان

*بازده کل آب آبیاری با در نظر گرفتن  65درصد برای بازده انتقال و توزیع (شبکه سنتی) بر اساس جمعبندی دادههای موجود.
** بازده کل آب آبیاری با در نظر گرفتن  82/5درصد برای بازده انتقال و توزیع (شبکه مدرن) بر اساس جمعبندی دادههای موجود.
*** بازده کل آب آبیاری با فرض  85درصد بازده انتقال و توزیع (بازده شبکه مدرن ،مدیریت منابع آب ایران).

22

بررس��ی روند تغییرات راندمان طی س��الهای مختلف نشان میدهد که راندمان کاربرد آبياري در دو دهۀ  71-80و  81-90و

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

 10ت��ا  15درص��د تلفات رواناب س��طحی و به همین مقدار تلفات نف��وذ عمقی وجود دارد که مجموعه ای��ن تلفات حدود  25تا 30

ارزیابی تغییرات زمانی راندمان آبیاری

بارندگی و پتانسیل تبخیر ،با خیلی از کشورهای دیگر متفاوت است.
23

شکل  -16مقایسۀ راندمان کاربرد ،راندمان انتقال و توزیع و راندمان کل به تفکیک سه دهۀ اخیر

راندمان آبیاری و بهرهوری مصرف آب در کش��ورهای مختلف جهان نیز بس��ته به زیرساختهای فنی و شرایط اقلیمی و مسائل

نوع شبکه

راندمان انتقال
و توزیع

راندمان
کاربرد

راندمان
کل

سیستمهای آبیاری سنتی (ترکیه)

60

50

30

دارای شبکه انتقال و توزیع مدرن روباز و روش آبیاری سطحی (مراکش)

70

60

40

دارای شبکه انتقال و توزیع مدرن روباز با سیستمهای کنترل دستی و
روش آبیاری تحت فشار (اردن)
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جدول - 3میزان راندمان آبیاری برخی از کشورهای در حال توسعه در سال 2008
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با توجه به جدول  3و مقايسه راندمان آبياري در ايران با کشورهاي هم اقليم ايران ،نشان ميدهد که راندمان آبياري در ایران
نس��بت به کش��ورهای منطقه در س��ال  2008با آنها تفاوت عمده (بين صفر تا بيست درصد) داشته است .در حالی که در سالهای
اخیر این تفاوت با توجه به ارقام ارائه شده در شکل  ،16بسیار تقلیل یافته است.
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95
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65

نتیجهگیری
ب��ه طوركل��ي ،بررس��یهای انجام ش��ده نش��ان دادند ک��ه روند کل��ی تغییرات راندم��ان آبياري در کش��ور مثبت و افزايش��ی
اس��ت .در عینح��ال ،ب��ا توج��ه ب��ه مقادی��ر راندم��ان روشه��ای مختل��ف آبیاری تحتفش��ار ،پیش��نهاد میش��ود که توس��عه

همچنین مطالعات و بررسیهای حمدی ) (Hamdy, 2007در خصوص وضعیت راندمانهای انتقال و توزیع ،راندمان کاربرد

س��امانههای آبی��اری باران��ی ب��ه ویژه کالس��یک ثابت به دلی��ل یکنواخت��ی توزیع آب کمت��ر و مصرف ان��رژی بیش��تر در آینده

و راندمان کل در برخی از ش��بکههای بزرگ آبیاری و پروژههای زیر دس��ت منابع آبهای زیرزمینی در برخی از کش��ورهای منطقه

با بررس��ی و دقت بیش��تری انجام ش��ود .همچنین ،با عنایت به س��طح وس��یع اراضی تحت آبیاری س��نتی ،ضروری اس��ت که در

و کش��ورهای آفریقایی مطابق جدول  4ارائه ش��ده اس��ت .همانطوری که از جدول مذکور قابل مالحظه است ،مقادیر راندمانهای

برنامهریزیه��ای کالن کش��ور اص�لاح و بهب��ود س��امانههای آبی��اری س��طحی نی��ز مورد توج��ه و حمای��ت کافی ق��رار گیرد.

مختلف آبیاری و به ویژه راندمان کل در شبکههای مختلف بسته به مدرن یا سنتی بودن و در شبکههای مدرن نیز بسته به وجود و

علیرغم موارد عنوان ش��ده ،برای تدقیق و تکمیل اطالعات مربوط به راندمان آبیاری نیاز به انجام بررس��یهای بیشتر است .کمبود

یا عدم وجود تاسیسات هیدرولیکی و سازههای کنترلی ،متفاوت بوده و از  30تا  65درصد متغیر است .همچنین مالحظه میگردد که

دادههاي گزارش ش��ده در برخي از استانهاي کشور از جمله استان آذربایجان شرقی ،ایالم ،مازندران ،مرکزي ،کردستان ،کرمانشاه

در شبکههایی که از لوله و مجاری بسته برای انتقال آب استفاده شده و در داخل مزرعه نیز از سامانههای آبیاری تحت فشار استفاده

و کهگيلويه و بويراحمد موجب شده که راندمان کاربرد آب در این استانها دارای دقت مناسب نباشد .از طرفی ،در برخی از استانها

ش��ده اس��ت ،راندمانهای انتقال و توزیع ،کاربرد و کل به ترتیب  70 ،95و  65درصد بوده اس��ت .این بدان معنی اس��ت که راندمان

از جمله استان تهران ،خراسان جنوبی ،سیستان و بلوچستان ،قم ،لرستان و یزد دادههای گزارش شده آنقدر اندک است که نمیتوان

کل حتی در شبکههای مدرن و تجهیز و نوسازی شده نیز به  65درصد محدود میشود .لذا میتوان گفت پتانسیل افزایش راندمان

ارزیابی دقیقی از مقادیر راندمان ارائه کرد .همچنین ،در تعدادي از استانهاي کشور نظير بوشهر ،خراسان شمالي و هرمزگان به دليل

در ش��بکههای آبیاری تا رس��یدن به این مقدار یعنی  65درصد است .البته افزایش از این حد و تا چند واحد نیز اگر فراهم باشد ،قطع ًا

عدم وجود داده ،امکان ارزيابي وضعيت راندمان آب آبياري ميس��ر نش��د .در اين استانها بايد برنامهريزي الزم براي ارزيابي وضعیت

اقتصادی و توجیهپذیر نخواهد بود.

موجود راندمان آب آبياري صورت گيرد.

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

وضعیت راندمان آبیاری برخی از کشورهای منطقه

جدول  -4نمونههایی از راندمان آبیاری در برخی از پروژه های جهان ()Hamdy, 2007
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اس��ت ،الزم اس��ت در مطالعات آتي به ارزيابي راندمان آب آبياري در باغات کشور توجه بیشتری شود .ارزیابی راندمانهای انتقال و
توزیع در شبکههای سنتی و مدرن نیز بیشتر شود.

1111انویه تکیه ،ل .و طایفه رضایی ،ح .1392 .بررسي اقتصادي-فني آبياري باراني در مقايسه با آبياري رايج در آذربايجان غربي.
گزارش پژوهش نهايي مؤسسة تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي ،شماره ثبت .43605 :کرج 94 .صفحه.
1212باباپور گل افش��انی ،م ،.ش��اهنظری،ع ،.ضیاء تباراحمدی ،م .خ .و آقاجانی ،ق .1389 .مقایس��ه راندمانهای آبیاری در اراضی
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راندمان های آبیاری و تغییرات زمانی و مکانی آن در ایران

و بهرهوری بیولوژیک .مجموعه مقاالت هش��تمین همايش کميته ملی آبياري و زهکش��ي اي��ران 1-2 ،آبان  .1375تهران.
صفحات .193-219
2 -2ابراهیمی ،ح .1385 .ارزیابی عملکرد روشهای آبیاری تحت فشار در استان خراسان .مجله علمی و پژوهشی علوم کشاورزی.
سال دوازدهم ،شماره  .3صفحات .577-589
3 -3ابراهیمی ،ح .1385 .ارزیابی عملکرد روشهای آبیاری تحت فشار در استان خراسان .مجله علمی و پژوهشی علوم کشاورزی،
دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،سال دوم ،شماره  .3صفحات .577-589
4 -4احتشامی ،م ،.کناری ،ش .ع .و عباسی .ن .1379 .ارزیابی بازده انتقال و توزیع آب و همچنین علل افزایش زبری در کانالهای
ش��بکه آبی��اری قزوین .مجموعه مقاالت دهمين همايش کميته ملی آبياري و زهکش��ي اي��ران 25-26 ،آبان  .1379تهران،
صفحات .83-93
5 -5احساني ،م .و خالدي ،ه .1382 .بهرهوري آب کشاورزي .کميته ملي آبياري و زهکشي ايران .شمارة  115 .82صفحه.
6 -6احمدزاده ،ک ،.میرلطیفی ،س .م .و دهقانی سانیج ،ح .1386 .ارزیابی فنی و هیدرولیکی عملکرد یک سیستم آبیاری قطرهای
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1313باغانی ،ج .1382 .بازده کاربرد آب آبیاری س��طحی در اس��تان خراس��ان .مجموعه مقاالت يازدهمين همايش کميته ملی
آبياري و زهکشي ايران ،زمستان  .1382تهران .صفحات .553 -562
1414بامداد ماچیانی ،س ،.خالدیان ،م .ر ،.بیگلویی ،م .ح .و اشرفزاده ،ا .۱۳۹۱ .بررسی شاخصهای یکنواختی در سیستمهای

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

بر اس��اس نتایج این مطالعه ،عمده دادههای موجود در زمینه راندمان آب آبیاری در کش��ور در مزارع و روي محصوالت زراعي

تحت فشار .گزارش پژوهش نهايي مؤسسة تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي ،شمارة ثبت .41681 :کرج.

آبیاری قطرهای واقع در ش��رق اس��تان گیالن .چهارمین سمینار ملی توس��عه پایدار روشهای آبیاری تحت فشار 17 .مهر
 .1391مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی .کرج.
1515بایزدی ،م ،.فرداد ،ح .و لیاقت ،ع .ل .1383 .ارزیابی سیستمهای آبیاری بارانی در شهرستان قروه .مجموعه مقاالت كارگاه
فني آبياري باراني «توانمنديها و چالشها» 25 .بهمن  .1385مؤسسه تحقیقات فنی و مهندس کشاورزی ،کرج.
1616بحرانی ،ب .و مؤیدی ،ج .1351 .اثر رژیمهای مختلف آبیاری و تراکم بوته روی میزان آب مصرفی و عملکرد نخود و لوبیا.
دومین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی ،دانشکده کشاورزی شیراز .صفحات .182-188
1717برادران هزاوه ،ف ،.برومند نس��ب ،س .و محس��نی موحد ،ا .1385 .ارزیابی فنی سیس��تمهای آبیاری بارانی اجراء شده در
شهرس��تان اراک .مجموعه مقاالت همایش ملی مدیریت شبکههای آبیاری و زهکشی 12-14 ،اردیبهشت  .1385اهواز.
صفحات .911-928
1818برنوس ،س .و برومندنسب ،س .1389 .بررسی راندمان سیستمهای آبیاری بارانی کالسیک ثابت با آبپاش متحرک مطالعه
موردی شهرس��تان ش��وش .سومین سمینار ملی توس��عه پایدار روشهای آبیاری تحت فش��ار 27 .بهمن  .1389مؤسسه
تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی .کرج.
1919بش��لیده ،ح .1375 .تأثیر روشهای متفاوت آبیاری بر عملکرد کیفیت پرتقال محلی دزفول .پایاننامه کارشناس��ی ارش��د
دانشگاه شهید چمران اهواز 140 .صفحه.
2020بهراملو ،ر .1385 .ارزیابی مسائل و مشکالت فنی ،راندمان انتقال و مدیریت بهرهبرداری در پوششهای مختلف اجرا شده
در کانالهای آبیاری (مطالعه موردی دشت همدان -بهار) .مجموعه مقاالت اولین همایش ملی مدیریت شبکههای آبیاری
و زهکشی 12-14 .اردیبهشت  .1385دانشگاه شهید چمران اهواز.
2121بهرهبردار ،د .1383 .بررس��ی روند بهرهبرداری از ش��بکه آبیاری مغان .چهارمین گارگاه فنی ارزیابی علمکرد سیس��تمهای
آبیاری و زهکشی 28 .آبان  .1383صفحات .123-144
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اس��ت ،الزم اس��ت در مطالعات آتي به ارزيابي راندمان آب آبياري در باغات کشور توجه بیشتری شود .ارزیابی راندمانهای انتقال و
توزیع در شبکههای سنتی و مدرن نیز بیشتر شود.

1111انویه تکیه ،ل .و طایفه رضایی ،ح .1392 .بررسي اقتصادي-فني آبياري باراني در مقايسه با آبياري رايج در آذربايجان غربي.
گزارش پژوهش نهايي مؤسسة تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي ،شماره ثبت .43605 :کرج 94 .صفحه.
1212باباپور گل افش��انی ،م ،.ش��اهنظری،ع ،.ضیاء تباراحمدی ،م .خ .و آقاجانی ،ق .1389 .مقایس��ه راندمانهای آبیاری در اراضی

منابع
1 -1ابراهیمی ،ا ،.کامکار .ع .ا .و موسوی ،س .ع .ا .1375 .بررسی بازده آبیاری مزرعه ذرت با در نظرگرفتن تغییرات مکانی خاک
راندمان های آبیاری و تغییرات زمانی و مکانی آن در ایران

و بهرهوری بیولوژیک .مجموعه مقاالت هش��تمین همايش کميته ملی آبياري و زهکش��ي اي��ران 1-2 ،آبان  .1375تهران.
صفحات .193-219
2 -2ابراهیمی ،ح .1385 .ارزیابی عملکرد روشهای آبیاری تحت فشار در استان خراسان .مجله علمی و پژوهشی علوم کشاورزی.
سال دوازدهم ،شماره  .3صفحات .577-589
3 -3ابراهیمی ،ح .1385 .ارزیابی عملکرد روشهای آبیاری تحت فشار در استان خراسان .مجله علمی و پژوهشی علوم کشاورزی،
دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،سال دوم ،شماره  .3صفحات .577-589
4 -4احتشامی ،م ،.کناری ،ش .ع .و عباسی .ن .1379 .ارزیابی بازده انتقال و توزیع آب و همچنین علل افزایش زبری در کانالهای
ش��بکه آبی��اری قزوین .مجموعه مقاالت دهمين همايش کميته ملی آبياري و زهکش��ي اي��ران 25-26 ،آبان  .1379تهران،
صفحات .83-93
5 -5احساني ،م .و خالدي ،ه .1382 .بهرهوري آب کشاورزي .کميته ملي آبياري و زهکشي ايران .شمارة  115 .82صفحه.
6 -6احمدزاده ،ک ،.میرلطیفی ،س .م .و دهقانی سانیج ،ح .1386 .ارزیابی فنی و هیدرولیکی عملکرد یک سیستم آبیاری قطرهای
(مطالعه موردی :منطقه حس��ن آباد ش��هر ری) .مجموعه مقاالت سمینار علمی طرح ملی آبیاری تحت فشار و توسعه پایدار2 .
اسفندماه  .1386مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی .کرج.
7 -7احمديراد ،م .ع ،.عرب س��لغار ،ع .ا ،.حس��ن زاده خانکهدانی ،ح ،.مقیمی ،ا .و حس��ینی ،ی .1393 .بررسی و ارزیابی سیستم
آبیاري قطرهاي بر گیاه پسته در شهرستان رفسنجان راهکاري برای مدیریت بهینه مصرف آب در مزرعه .دومین همایش ملی
مدیریت آب در مزرعه .مهر  .1393مؤسسه تحقیقات خاك و آب .کرج.
8 -8اخوانگیگلو ،ک .و کانونی ،ا .1386 .ارزیابی بهرهبرداری سیس��تمهای آبیاری تحتفش��ار در اراضی خصوصی و دولتی استان
اردبیل .مجموعه مقاالت سمینار علمی طرح ملی آبیاری تحتفشار و توسعه پایدار 2 .اسفند  .1386صفحات .65-76
9 -9اصیلمنش ،ر ،.س��هرابی ،ت .و فرداد ،ح .1374 ،.مقایس��ه فنی و اقتصادی سیستم آبیاری سنترپیوت با سیستم آبیاری نشتی.
گزارش پژوهش نهايي مؤسسة تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي ،شمارة ثبت . 75/14 :کرج 299 ،صفحه.
1010اکبری ،م ،.دهقانیسانیج ،ح ،.صدرقاین ،س .ح ،.باغانی ،ج ،.شاهرخ نیا ،م .ع .و ابوالپور ،ب .1391 .ارزیابی سیستمهای آبیاری
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س��نتی و تس��طیح شده ش��الیزاری (مطالعه موردی :شهرستان قائم ش��هر -استان مازندران) .س��ومین همایش ملی مدیریت
شبکههای آبیاری و زهکشی 10-12 .اسفند  .1389دانشگاه شهید چمران اهواز .دانشکده مهندسی آب.
1313باغانی ،ج .1382 .بازده کاربرد آب آبیاری س��طحی در اس��تان خراس��ان .مجموعه مقاالت يازدهمين همايش کميته ملی
آبياري و زهکشي ايران ،زمستان  .1382تهران .صفحات .553 -562
1414بامداد ماچیانی ،س ،.خالدیان ،م .ر ،.بیگلویی ،م .ح .و اشرفزاده ،ا .۱۳۹۱ .بررسی شاخصهای یکنواختی در سیستمهای

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

بر اس��اس نتایج این مطالعه ،عمده دادههای موجود در زمینه راندمان آب آبیاری در کش��ور در مزارع و روي محصوالت زراعي

تحت فشار .گزارش پژوهش نهايي مؤسسة تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي ،شمارة ثبت .41681 :کرج.

آبیاری قطرهای واقع در ش��رق اس��تان گیالن .چهارمین سمینار ملی توس��عه پایدار روشهای آبیاری تحت فشار 17 .مهر
 .1391مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی .کرج.
1515بایزدی ،م ،.فرداد ،ح .و لیاقت ،ع .ل .1383 .ارزیابی سیستمهای آبیاری بارانی در شهرستان قروه .مجموعه مقاالت كارگاه
فني آبياري باراني «توانمنديها و چالشها» 25 .بهمن  .1385مؤسسه تحقیقات فنی و مهندس کشاورزی ،کرج.
1616بحرانی ،ب .و مؤیدی ،ج .1351 .اثر رژیمهای مختلف آبیاری و تراکم بوته روی میزان آب مصرفی و عملکرد نخود و لوبیا.
دومین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی ،دانشکده کشاورزی شیراز .صفحات .182-188
1717برادران هزاوه ،ف ،.برومند نس��ب ،س .و محس��نی موحد ،ا .1385 .ارزیابی فنی سیس��تمهای آبیاری بارانی اجراء شده در
شهرس��تان اراک .مجموعه مقاالت همایش ملی مدیریت شبکههای آبیاری و زهکشی 12-14 ،اردیبهشت  .1385اهواز.
صفحات .911-928
1818برنوس ،س .و برومندنسب ،س .1389 .بررسی راندمان سیستمهای آبیاری بارانی کالسیک ثابت با آبپاش متحرک مطالعه
موردی شهرس��تان ش��وش .سومین سمینار ملی توس��عه پایدار روشهای آبیاری تحت فش��ار 27 .بهمن  .1389مؤسسه
تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی .کرج.
1919بش��لیده ،ح .1375 .تأثیر روشهای متفاوت آبیاری بر عملکرد کیفیت پرتقال محلی دزفول .پایاننامه کارشناس��ی ارش��د
دانشگاه شهید چمران اهواز 140 .صفحه.
2020بهراملو ،ر .1385 .ارزیابی مسائل و مشکالت فنی ،راندمان انتقال و مدیریت بهرهبرداری در پوششهای مختلف اجرا شده
در کانالهای آبیاری (مطالعه موردی دشت همدان -بهار) .مجموعه مقاالت اولین همایش ملی مدیریت شبکههای آبیاری
و زهکشی 12-14 .اردیبهشت  .1385دانشگاه شهید چمران اهواز.
2121بهرهبردار ،د .1383 .بررس��ی روند بهرهبرداری از ش��بکه آبیاری مغان .چهارمین گارگاه فنی ارزیابی علمکرد سیس��تمهای
آبیاری و زهکشی 28 .آبان  .1383صفحات .123-144
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کاربرد در مزرعه و راندمان توزیع) واحد  B.C.شرکت کشت و صنعت شهید بهشتی .مجموعه مقاالت اولین همایش ملی

3434پورمحسنی ،ع .ع .1378 .بررسی وضعیت و عملکرد آبیاری بارانی در استان خوزستان .پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه

ت  .1385دانشگاه شهید چمران اهواز .صفحات .767 – 774
مدیریت شبکههای آبیاری و زهکشی 12-14 .اردیبهش 
2323بهزادی نس��ب ،م ،.ناظمی ،ا .ح .و صدرالدینی ،س .ع .ا .1387 .ارزیابی سیس��تم آبیاری س��طحی -جوی و پشته (مطالعه

3535پیرمرادیان ،ن ،.کامگار حقیقی ،ع .ا .و سپاس��خواه ،ع .ر .1379 .تعیین بازدههای کاربرد آبیاری و اس��تفاده از آب برای برنج

موردی :مزارع کش��ت و صنعت نیش��کر هفتتپه) .مجموعه مقاالت دومین همایش ملی مدیریت ش��بکههای آبیاری و

در منطقه کوش��کک اس��تان فارس .مجموعه مقاالت دهمين همايش کميته ملی آبياري و زهکش��ي ايران 25-26 .آبان

زهکشی 1 .بهمن  .1387دانشگاه شهید چمران اهواز.

 .1379تهران .صفحات .27 -33

راندمان های آبیاری و تغییرات زمانی و مکانی آن در ایران

2424بهمنشف��ر ،ن .1383 .تحویل حجمی آب و مش��کالت فراوری ش��رکتهای بهرهبرداری .گوه��ران کویر .اولین همایش
بررسی مشکالت شبکههای آبیاری ،زهکشی و مصرف بهینه آب کشاورزی 9-10 .خرداد  .1383تهران.
2525بیات ،ا ،.براتی ،ح ،.مؤمنرومیانی ،ح ،.گنجی آزادپور ،ع .فیضزاده خراس��انی ،ش .1393 .بررس��ی یکنواختی توزیع آب و
پارامترهاي راندمان آبیاري بارانی در س��امانههاي آبیاري س��نترپیوت و کالسیک ثابت با آبپاش متحرك .نخستین کنگره
مهندسی آب و خاک ایران 30-31 .اردیبهشت  .1393پردیس کشاورزی دانشگاه تهران.
2626بینام .1386 ،گزارشهای فنی و آمارنامه کش��اورزی ،دفتر تجهیز و نوس��ازی ش��بکههای آبیاری و زهکشی وزارت جهاد
کشاورزی.
2727بینعباسی ،ن .ا .1373 .وضعیت موجود شبکههای آبیاری و زهکشی اراضی زیر سد درودزن و امکان بهرهبرداری مطلوب
از آن .مجموعه مقاالت هفتمین همايش کميته ملی آبياري و زهکش��ي ايران 31 .مرداد لغایت  2ش��هریور  .1373تهران.
صفحات .1-10

3636پیری ،ح .1391 .ارزیابی راندمانهای پتانسیل ) (PELQو واقعی ) (AELQسیستمهای آبیاری قطرهای (مطالعه موردی
شهرس��تان س��رباز) .مجموعه مقاالت اولین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه 9-10 .خرداد  .1391مؤسس��ه تحقیقات
خاک و آب .کرج.
3737ترکاش��وند ،ک ،.پیرمرادیان ،ن .و اسمعیلی ورکی ،م .1393 .اثر تجهیز و نوسازي اراضی شالیزاري بر بازده کاربرد آبیاري.
دومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه .مهر  .1393مؤسسه تحقیقات خاك و آب .کرج.
3838تقییان اقدم ،ا ،.خاشعی سیوکی ،ع .و رسول مظلوم شهرکی .1392 .ارزیابی سیستمهاي آبیاري بارانی و ارائه راهکارهاي
بهب��ود راندمان .اولین همایش ملی آبیاری و بهرهوری آب ،انجمن آبیاری و زهکش��ی ایران 10 .بهمن  .1392دانش��گاه
فردوسی مشهد.
3939تیموری ،ج .1384 .بررس��ی تجربیات جلب مش��ارکت کش��اورزان در اجرای طرحهای تأمین آب در تعدادی از شبکههای
آبیاری استان گلستان .دانشگاه شهید عباسپور ،صنعت آب و برق.

2828پارسینژاد ،م .یزدانی ،م .ر .و رضویپور ،ت .1382 .نگرشی واقعی به بازده کاربرد آب در اراضی شالیزاری (مطالعه موردی:

4040ثنایی ،ا ،.برومند نسب ،س .و ایزدپناه ،ز .1392 .ارزیابی فنی سیستمهاي آبیاري بارانی اجرا شده در شهرستانهاي بردسیر،

ش��بکه آبیاری سپیدرود گیالن) .مجموعه مقاالت يازدهمين همايش کميته ملی آبياري و زهکشي ايران .زمستان .1382

راین و جوپار استان کرمان .اولین همایش ملی آبیاری و بهرهوری آب ،انجمن آبیاری و زهکشی ایران 10 .بهمن .1392

تهران .صفحات .111-119

دانشگاه فردوسی مشهد.

2929پایدار ،ز .و سهرابی ،ر .1372 .بررسی امکان افزایش راندمان آبیاری جویچهای با روش موجی .مجموعه مقاالت ششمین
همايش کميته ملی آبياري و زهکشي ايران 4-6 .اردیبهشت  .1372تهران .صفحات .342 -355
3030پرویزي ،ی .و صدر ،م .1391 .تعیین ش��اخصهاي مزرعهاي بازده و یکنواختی آبیاري در مدیریت س��نتی مزارع گندم در
استان لرستان .اولین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه .خرداد  .1391مؤسسه تحقیقات خاک و آب .کرج.
3131پندام ،مهندس��ین مشاور .1379 .مطالعات مدیریت بهرهبرداری و نگهداری شبکههای آبیاری و زهکشی بهبهان .گزارش
اندازهگیری تلفات در کانالهای درجه  1و  2شبکههای آبیاری بهبهان.
3232پورزند ،ا .1385 .تحويل حجمي آب در شبكههاي آبياري .چهارمين همايش تبادل تجربههاي پژوهشي ،فني و مهندسي،
كرمانشاه ،شركت مهندسي مشاور مهاب قدس ،شركت مديريت منابع آب ايران.
3333پورعباس خیرالدین ،ف .1382 ،.برآورد بازدههای آبیاری در اس��تان آذربایجان ش��رقی در سالهای زراعی  76 -77و -76
28

شهید چمران اهواز 158 .صفحه.

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

2222بهزادی نس��ب ،م ،.معروفپور ،ع ،.هنرجو ،ع .و کش��کولی ،ح .ع .1385 .ارزیابی راندمان واحد درجه ( 3ترکیبی از راندمان

 .75مجموعه مقاالت يازدهمين همايش کميته ملی آبياري و زهکشي ايران .زمستان  .1382تهران .صفحات .563 -579

4141جعفری ،س ،.شئنیدش��تگل ،ع ،.ناصری ،ع .ع .و بنیعباس ،ن .ا .1385 .بررس��ی می��زان آب مصرفی و ارائه روشهای
جدید در استفاده بهینه از آب آبیاری به روش هیدروفلوم در مزارع كشت و صنعت نیشكر امیركبیر .مجموعه مقاالت اولین
همایش ملی مدیریت ش��بکههای آبیاری و زهکش��ی 12-14 .اردیبهشت  .1385دانش��گاه شهید چمران اهواز .صفحات
.767 -774
4242جالل��ی کوتنایی ،ن ،.ناصری ،ع .ع .و سلحش��ور ،ج .۱۳۸۷ .برآورد نی��از آبی و ضریب گیاهی برنج (مطالعه موردی :واریته
طارم ) توسط الیسیمتر نوع ) (N-Type Nدر شهرستان محمود آباد استان مازندران .مجموعه مقاالت دومین همایش
ملی مدیریت شبکههای آبیاری و زهکشی 1.بهمن  .1387دانشگاه شهید چمران اهواز.
4343جوادپور بروجني ،ا .1379 .بررس��ي و ارزيابي راندمانهاي انتقال و توزيع در ش��بكه آبياري قزوين .پايان نامه كارشناس��ي
ارشد .دانشگاه تهران.
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کاربرد در مزرعه و راندمان توزیع) واحد  B.C.شرکت کشت و صنعت شهید بهشتی .مجموعه مقاالت اولین همایش ملی

3434پورمحسنی ،ع .ع .1378 .بررسی وضعیت و عملکرد آبیاری بارانی در استان خوزستان .پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه

ت  .1385دانشگاه شهید چمران اهواز .صفحات .767 – 774
مدیریت شبکههای آبیاری و زهکشی 12-14 .اردیبهش 
2323بهزادی نس��ب ،م ،.ناظمی ،ا .ح .و صدرالدینی ،س .ع .ا .1387 .ارزیابی سیس��تم آبیاری س��طحی -جوی و پشته (مطالعه

3535پیرمرادیان ،ن ،.کامگار حقیقی ،ع .ا .و سپاس��خواه ،ع .ر .1379 .تعیین بازدههای کاربرد آبیاری و اس��تفاده از آب برای برنج

موردی :مزارع کش��ت و صنعت نیش��کر هفتتپه) .مجموعه مقاالت دومین همایش ملی مدیریت ش��بکههای آبیاری و

در منطقه کوش��کک اس��تان فارس .مجموعه مقاالت دهمين همايش کميته ملی آبياري و زهکش��ي ايران 25-26 .آبان

زهکشی 1 .بهمن  .1387دانشگاه شهید چمران اهواز.

 .1379تهران .صفحات .27 -33

راندمان های آبیاری و تغییرات زمانی و مکانی آن در ایران

2424بهمنشف��ر ،ن .1383 .تحویل حجمی آب و مش��کالت فراوری ش��رکتهای بهرهبرداری .گوه��ران کویر .اولین همایش
بررسی مشکالت شبکههای آبیاری ،زهکشی و مصرف بهینه آب کشاورزی 9-10 .خرداد  .1383تهران.
2525بیات ،ا ،.براتی ،ح ،.مؤمنرومیانی ،ح ،.گنجی آزادپور ،ع .فیضزاده خراس��انی ،ش .1393 .بررس��ی یکنواختی توزیع آب و
پارامترهاي راندمان آبیاري بارانی در س��امانههاي آبیاري س��نترپیوت و کالسیک ثابت با آبپاش متحرك .نخستین کنگره
مهندسی آب و خاک ایران 30-31 .اردیبهشت  .1393پردیس کشاورزی دانشگاه تهران.
2626بینام .1386 ،گزارشهای فنی و آمارنامه کش��اورزی ،دفتر تجهیز و نوس��ازی ش��بکههای آبیاری و زهکشی وزارت جهاد
کشاورزی.
2727بینعباسی ،ن .ا .1373 .وضعیت موجود شبکههای آبیاری و زهکشی اراضی زیر سد درودزن و امکان بهرهبرداری مطلوب
از آن .مجموعه مقاالت هفتمین همايش کميته ملی آبياري و زهکش��ي ايران 31 .مرداد لغایت  2ش��هریور  .1373تهران.
صفحات .1-10

3636پیری ،ح .1391 .ارزیابی راندمانهای پتانسیل ) (PELQو واقعی ) (AELQسیستمهای آبیاری قطرهای (مطالعه موردی
شهرس��تان س��رباز) .مجموعه مقاالت اولین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه 9-10 .خرداد  .1391مؤسس��ه تحقیقات
خاک و آب .کرج.
3737ترکاش��وند ،ک ،.پیرمرادیان ،ن .و اسمعیلی ورکی ،م .1393 .اثر تجهیز و نوسازي اراضی شالیزاري بر بازده کاربرد آبیاري.
دومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه .مهر  .1393مؤسسه تحقیقات خاك و آب .کرج.
3838تقییان اقدم ،ا ،.خاشعی سیوکی ،ع .و رسول مظلوم شهرکی .1392 .ارزیابی سیستمهاي آبیاري بارانی و ارائه راهکارهاي
بهب��ود راندمان .اولین همایش ملی آبیاری و بهرهوری آب ،انجمن آبیاری و زهکش��ی ایران 10 .بهمن  .1392دانش��گاه
فردوسی مشهد.
3939تیموری ،ج .1384 .بررس��ی تجربیات جلب مش��ارکت کش��اورزان در اجرای طرحهای تأمین آب در تعدادی از شبکههای
آبیاری استان گلستان .دانشگاه شهید عباسپور ،صنعت آب و برق.

2828پارسینژاد ،م .یزدانی ،م .ر .و رضویپور ،ت .1382 .نگرشی واقعی به بازده کاربرد آب در اراضی شالیزاری (مطالعه موردی:

4040ثنایی ،ا ،.برومند نسب ،س .و ایزدپناه ،ز .1392 .ارزیابی فنی سیستمهاي آبیاري بارانی اجرا شده در شهرستانهاي بردسیر،

ش��بکه آبیاری سپیدرود گیالن) .مجموعه مقاالت يازدهمين همايش کميته ملی آبياري و زهکشي ايران .زمستان .1382

راین و جوپار استان کرمان .اولین همایش ملی آبیاری و بهرهوری آب ،انجمن آبیاری و زهکشی ایران 10 .بهمن .1392

تهران .صفحات .111-119

دانشگاه فردوسی مشهد.

2929پایدار ،ز .و سهرابی ،ر .1372 .بررسی امکان افزایش راندمان آبیاری جویچهای با روش موجی .مجموعه مقاالت ششمین
همايش کميته ملی آبياري و زهکشي ايران 4-6 .اردیبهشت  .1372تهران .صفحات .342 -355
3030پرویزي ،ی .و صدر ،م .1391 .تعیین ش��اخصهاي مزرعهاي بازده و یکنواختی آبیاري در مدیریت س��نتی مزارع گندم در
استان لرستان .اولین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه .خرداد  .1391مؤسسه تحقیقات خاک و آب .کرج.
3131پندام ،مهندس��ین مشاور .1379 .مطالعات مدیریت بهرهبرداری و نگهداری شبکههای آبیاری و زهکشی بهبهان .گزارش
اندازهگیری تلفات در کانالهای درجه  1و  2شبکههای آبیاری بهبهان.
3232پورزند ،ا .1385 .تحويل حجمي آب در شبكههاي آبياري .چهارمين همايش تبادل تجربههاي پژوهشي ،فني و مهندسي،
كرمانشاه ،شركت مهندسي مشاور مهاب قدس ،شركت مديريت منابع آب ايران.
3333پورعباس خیرالدین ،ف .1382 ،.برآورد بازدههای آبیاری در اس��تان آذربایجان ش��رقی در سالهای زراعی  76 -77و -76
28

شهید چمران اهواز 158 .صفحه.

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

2222بهزادی نس��ب ،م ،.معروفپور ،ع ،.هنرجو ،ع .و کش��کولی ،ح .ع .1385 .ارزیابی راندمان واحد درجه ( 3ترکیبی از راندمان

 .75مجموعه مقاالت يازدهمين همايش کميته ملی آبياري و زهکشي ايران .زمستان  .1382تهران .صفحات .563 -579

4141جعفری ،س ،.شئنیدش��تگل ،ع ،.ناصری ،ع .ع .و بنیعباس ،ن .ا .1385 .بررس��ی می��زان آب مصرفی و ارائه روشهای
جدید در استفاده بهینه از آب آبیاری به روش هیدروفلوم در مزارع كشت و صنعت نیشكر امیركبیر .مجموعه مقاالت اولین
همایش ملی مدیریت ش��بکههای آبیاری و زهکش��ی 12-14 .اردیبهشت  .1385دانش��گاه شهید چمران اهواز .صفحات
.767 -774
4242جالل��ی کوتنایی ،ن ،.ناصری ،ع .ع .و سلحش��ور ،ج .۱۳۸۷ .برآورد نی��از آبی و ضریب گیاهی برنج (مطالعه موردی :واریته
طارم ) توسط الیسیمتر نوع ) (N-Type Nدر شهرستان محمود آباد استان مازندران .مجموعه مقاالت دومین همایش
ملی مدیریت شبکههای آبیاری و زهکشی 1.بهمن  .1387دانشگاه شهید چمران اهواز.
4343جوادپور بروجني ،ا .1379 .بررس��ي و ارزيابي راندمانهاي انتقال و توزيع در ش��بكه آبياري قزوين .پايان نامه كارشناس��ي
ارشد .دانشگاه تهران.
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مختلف آبیاری تحت فشار در استان مرکزی .سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تاالب های کویری

آب محصوالت زراعي مناطق مختلف كشور (مناطق كرمان ،همدان ،مغان ،گلستان ،و خوزستان) .مجموعه مقاالت اولین

ایران 25-26 .شهریور  .1391دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک.

همایش ملی مدیریت شبکههای آبیاری و زهکشی 12-14 .اردیبهشت  .1385دانشگاه شهید چمران اهواز.

4545حس��ام ،م .و کیانی ،ع .1393 .بررس��ي راندمان آبياري در مزراع استان گلستان .نشریه آبیاری و زهکشی ایران ،شماره ،2
جلد  ،8خرداد -تیر  .1393صفحات .336-343
4646حس��نلی ،ع .م .و سپاسخواه ،ع .ر .1379 .ارزیابی سیس��تمهای آبیاری قطرهای (مطالعه موردی باغهای مرکبات داراب).
راندمان های آبیاری و تغییرات زمانی و مکانی آن در ایران

مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی ،جلد چهارم ،شماره دوم ،تابستان  .1379صفحات .13-27
4747حس��نی ،ش ،.رفیعی ،ز .و نیک نفس .و م .1386 .ارزیابی سیس��تمهای آبیاری تحت فش��ار در پایاب سد ستارخان و تأثیر
مسائل خاص منطقهای در راندمان سیستم .مجموعه مقاالت دومین کنفرانس ملّی تجربههای ساخت شبکههای آبیاری
و زهکشی 1-3 .آبان  ،1386دانشگاه تهران .صفحات .367-376
4848حسنی ،ش ،.رفیعی ،ز .و نیکنفس ،م .1386 .ارزیابی سیستمهای آبیاری تحتفشار در پایاب سد ستارخان و تأثیر مسائل
خاص منطقهای در راندمان سیستم .مجموعه مقاالت دومین کنفرانس ملی تجربههای ساخت تأسیسات آبی و شبکههای
آبیاری و زهکشی 1-3 .آبان  .1386موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج .صفحات .367 – 376
4949حس��نیزاده ،ا ،.رضایی ،ع .و اصطهباناتی ،س .1386 .ارزیابی سیس��ت م آبیاری قطرهای (مطالعه موردی باغ پسته در زرند).
مجموعه مقاالت نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر 16-18 .بهمن .1386دانشگاه شهید باهنر کرمان.
5050حلمیفخرداود ،ر .1375 .راندمان سیستمهای آبیاری باغ ملک مشهد .پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد.
5151حیدرپور ،غ .ح .و آقانوری ،ع .1381 .مدیریت بهرهبرداری از ش��بکه آبیاری س��ازگار با امکانات منابع آب در دس��ترس در
حوزه آبریز زایندهرود .کارگاه تخصصی مدیریت بهرهبرداری و نگهداری از ش��بکههای آبیاری و زهکش��ی 8 .آبان .1381
صفحات .1-13
5252حیدری ،ن ،.عباسی ،ف ،.اشرفی ،ش .و سهراب ،ف .1388 .تدوین برنامه راهبردی بهبود بهرهوری آب کشاورزی .گزارش
پژوهش نهايي مؤسسة تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي ،شمارۀ ثبت ،88/65 :کرج 295 ،صفحه.

بارانی اجرا ش��ده شهرستان سرپل ذهاب .مجموعه مقاالت س��ومین همایش ملی مدیریت شبکههای آبیاری و زهکشی.
 10-12اسفند  .1389دانشگاه شهید چمران اهواز .دانشکده مهندسی آب.
5858خورشیدیفر ،ج .1384 .تشکلهای آببران -گذشته -حال -آینده .چهارمین کارگاه فنی مشارکت کشاورزان در مدیریت
شبکههای آبیاری و زهکشی (اصول و روشهای کاربردی) 8 .دی  .1384صفحات .74-67
5959خوشخواه��ش ،ی .1376 .ارزياب��ی ب��ازده کاربرد آبياری مزرعه در برنجزارهای تحت ش��بکة آبي��اری گيالن و فومنات.
پاياننامه کارشناسی ارشد رشتة آبياری و زهکشی دانشکدة کشاورزی دانشگاه تهران 147 ،صفحه.
6060دادگر ،م .ع ،.قريش��يزاده ،م .و فرجودي ،ک .1353 ،.گزارش بررس��ي احتياج آبي چغندرقند در کرج به دو طريق آبياري
نشتي و باران مصنوعي .مجموعه مقاالت سومين سمينار کميته ملي آبياري و زهکشي ايران .صفحات .366 -382
6161دانش��ور ،ش .1385 .ارتقاء راندمانهای آبیاری از طریق مدیریت مش��ارکتی آب در مزرعه( .مطالعه موردی :دشت مغان).
مجموعه مقاالت چهارمین همایش تبادل تجربههای پژوهشی فنی و مهندسی ،کرمانشاه ،شرکت مهندسی مشاور مهاب
قدس ،شرکت مدیریت منابع آب ایران.
6262داودی ،حنیفهلو ،ا .و شیردلی ،ع .1386 .ارزیابی سیستمهای آبیاری بارانی در شرایط جوی متفاوت در منطقه ابهر .مجموعه
مقاالت نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر 16 – 18 .بهمن  .1386دانشگاه شهید باهنر کرمان.
6363دوستینژاد ،م .و فتحیان ،ح .1390 .ارزیابی عملکرد سیستمهای آبیاری بارانی کالسیک ثابت با آبپاش متحرک در حوزه
شهرس��تان شیروان چرداوال اس��تان ایالم .مجموعه مقاالت اولین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه .مؤسسه تحقیقات
خاك و آب .کرج.
6464دهقانیان ،س .ا .و دهقانی سانچ .1394 .ارزيابي فني سيستم آبياري باراني كالسيك ثابت در مزارع استان فارس .همایش

5353حیدری ،ن ،.مأمنپوش ،ع .ر ،.ش��اهرخنیا ،م .ع ،.خرمیان ،م .و کریمی ،م .1386 .بررس��ی و ارزیابی پتانس��یلها ،تمایالت

آب ،آبیاری و بهرهوری ،نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران 23-24 .اردیبهشت  .1394دانشگاه فردوسی مشهد.

و موانع موجود در انتقال مدیریت و مش��ارکت آببران در ش��بکههای آبیاری و زهکشی .دومین کنفرانس ملی تجربههای

6565رحمان��ی ،م .ر .و بهدارون��دی ،ح .1389 .ارزیابی راندمانهای آبیاری در مزارع نیش��کر ش��رکت کش��ت و صنعت کارون.

ساخت تأسیسات آبی و شبکههای آبیاری و زهکشی 1-3 .آبان  .1386دانشگاه تهران .دانشکده مهندسی آب و خاک.
5454حیدریان ،س .ا .1384 .انتقال مدیریت آبیاری؛ چرا و چگونه؟ .مجموعه مقاالت چهارمین کارگاه فنی مشارکت کشاورزان
ی  .1384تهران .صفحات .9-24
در مدیریت شبکههای آبیاری و زهکشی (اصول و روشهای کاربردی) 8 .د 
5555حیدری��ان ،س .ا .1385 .تجرب��ه انتقال مدیریت در ش��بکه آبیاری وارمین .میرآب ،نش��ریه داخلی ش��رکت بهرهبرداری از
شبکههای آبیاری و زهکشی استان تهران ،سال سوم ،شماره  ،12فروردین و اردیبهشت  .1385صفحات .4-8
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مجموعه مقاالت سومین همایش ملی مدیریت شبکههای آبیاری و زهکشی 10-12 .اسفند  .1389دانشگاه شهید چمران
اهواز .دانشکده مهندسی آب.
6666رس��ولیان ،ر .1391 .پهنهبندی راندمان کاربرد آب با اس��تفاده از دادههای زمینی و تکنیکهای درونیابی در محیط سامانه
اطالعات جغرافیایی ) .(GISپایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد فردوس 105 .صفحه.
6767رش��مانلو حمیدآبادی ،م ،.س��هرابی ،ت .1389 .ارزیابی عملکرد انواع سیس��تمهای آبیاری بارانی (مطالعه موردی :اراضی

31

مختلف آبیاری تحت فشار در استان مرکزی .سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تاالب های کویری

آب محصوالت زراعي مناطق مختلف كشور (مناطق كرمان ،همدان ،مغان ،گلستان ،و خوزستان) .مجموعه مقاالت اولین

ایران 25-26 .شهریور  .1391دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک.

همایش ملی مدیریت شبکههای آبیاری و زهکشی 12-14 .اردیبهشت  .1385دانشگاه شهید چمران اهواز.

4545حس��ام ،م .و کیانی ،ع .1393 .بررس��ي راندمان آبياري در مزراع استان گلستان .نشریه آبیاری و زهکشی ایران ،شماره ،2
جلد  ،8خرداد -تیر  .1393صفحات .336-343
4646حس��نلی ،ع .م .و سپاسخواه ،ع .ر .1379 .ارزیابی سیس��تمهای آبیاری قطرهای (مطالعه موردی باغهای مرکبات داراب).
راندمان های آبیاری و تغییرات زمانی و مکانی آن در ایران

مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی ،جلد چهارم ،شماره دوم ،تابستان  .1379صفحات .13-27
4747حس��نی ،ش ،.رفیعی ،ز .و نیک نفس .و م .1386 .ارزیابی سیس��تمهای آبیاری تحت فش��ار در پایاب سد ستارخان و تأثیر
مسائل خاص منطقهای در راندمان سیستم .مجموعه مقاالت دومین کنفرانس ملّی تجربههای ساخت شبکههای آبیاری
و زهکشی 1-3 .آبان  ،1386دانشگاه تهران .صفحات .367-376
4848حسنی ،ش ،.رفیعی ،ز .و نیکنفس ،م .1386 .ارزیابی سیستمهای آبیاری تحتفشار در پایاب سد ستارخان و تأثیر مسائل
خاص منطقهای در راندمان سیستم .مجموعه مقاالت دومین کنفرانس ملی تجربههای ساخت تأسیسات آبی و شبکههای
آبیاری و زهکشی 1-3 .آبان  .1386موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج .صفحات .367 – 376
4949حس��نیزاده ،ا ،.رضایی ،ع .و اصطهباناتی ،س .1386 .ارزیابی سیس��ت م آبیاری قطرهای (مطالعه موردی باغ پسته در زرند).
مجموعه مقاالت نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر 16-18 .بهمن .1386دانشگاه شهید باهنر کرمان.
5050حلمیفخرداود ،ر .1375 .راندمان سیستمهای آبیاری باغ ملک مشهد .پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد.
5151حیدرپور ،غ .ح .و آقانوری ،ع .1381 .مدیریت بهرهبرداری از ش��بکه آبیاری س��ازگار با امکانات منابع آب در دس��ترس در
حوزه آبریز زایندهرود .کارگاه تخصصی مدیریت بهرهبرداری و نگهداری از ش��بکههای آبیاری و زهکش��ی 8 .آبان .1381
صفحات .1-13
5252حیدری ،ن ،.عباسی ،ف ،.اشرفی ،ش .و سهراب ،ف .1388 .تدوین برنامه راهبردی بهبود بهرهوری آب کشاورزی .گزارش
پژوهش نهايي مؤسسة تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي ،شمارۀ ثبت ،88/65 :کرج 295 ،صفحه.

بارانی اجرا ش��ده شهرستان سرپل ذهاب .مجموعه مقاالت س��ومین همایش ملی مدیریت شبکههای آبیاری و زهکشی.
 10-12اسفند  .1389دانشگاه شهید چمران اهواز .دانشکده مهندسی آب.
5858خورشیدیفر ،ج .1384 .تشکلهای آببران -گذشته -حال -آینده .چهارمین کارگاه فنی مشارکت کشاورزان در مدیریت
شبکههای آبیاری و زهکشی (اصول و روشهای کاربردی) 8 .دی  .1384صفحات .74-67
5959خوشخواه��ش ،ی .1376 .ارزياب��ی ب��ازده کاربرد آبياری مزرعه در برنجزارهای تحت ش��بکة آبي��اری گيالن و فومنات.
پاياننامه کارشناسی ارشد رشتة آبياری و زهکشی دانشکدة کشاورزی دانشگاه تهران 147 ،صفحه.
6060دادگر ،م .ع ،.قريش��يزاده ،م .و فرجودي ،ک .1353 ،.گزارش بررس��ي احتياج آبي چغندرقند در کرج به دو طريق آبياري
نشتي و باران مصنوعي .مجموعه مقاالت سومين سمينار کميته ملي آبياري و زهکشي ايران .صفحات .366 -382
6161دانش��ور ،ش .1385 .ارتقاء راندمانهای آبیاری از طریق مدیریت مش��ارکتی آب در مزرعه( .مطالعه موردی :دشت مغان).
مجموعه مقاالت چهارمین همایش تبادل تجربههای پژوهشی فنی و مهندسی ،کرمانشاه ،شرکت مهندسی مشاور مهاب
قدس ،شرکت مدیریت منابع آب ایران.
6262داودی ،حنیفهلو ،ا .و شیردلی ،ع .1386 .ارزیابی سیستمهای آبیاری بارانی در شرایط جوی متفاوت در منطقه ابهر .مجموعه
مقاالت نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر 16 – 18 .بهمن  .1386دانشگاه شهید باهنر کرمان.
6363دوستینژاد ،م .و فتحیان ،ح .1390 .ارزیابی عملکرد سیستمهای آبیاری بارانی کالسیک ثابت با آبپاش متحرک در حوزه
شهرس��تان شیروان چرداوال اس��تان ایالم .مجموعه مقاالت اولین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه .مؤسسه تحقیقات
خاك و آب .کرج.
6464دهقانیان ،س .ا .و دهقانی سانچ .1394 .ارزيابي فني سيستم آبياري باراني كالسيك ثابت در مزارع استان فارس .همایش

5353حیدری ،ن ،.مأمنپوش ،ع .ر ،.ش��اهرخنیا ،م .ع ،.خرمیان ،م .و کریمی ،م .1386 .بررس��ی و ارزیابی پتانس��یلها ،تمایالت

آب ،آبیاری و بهرهوری ،نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران 23-24 .اردیبهشت  .1394دانشگاه فردوسی مشهد.

و موانع موجود در انتقال مدیریت و مش��ارکت آببران در ش��بکههای آبیاری و زهکشی .دومین کنفرانس ملی تجربههای

6565رحمان��ی ،م .ر .و بهدارون��دی ،ح .1389 .ارزیابی راندمانهای آبیاری در مزارع نیش��کر ش��رکت کش��ت و صنعت کارون.

ساخت تأسیسات آبی و شبکههای آبیاری و زهکشی 1-3 .آبان  .1386دانشگاه تهران .دانشکده مهندسی آب و خاک.
5454حیدریان ،س .ا .1384 .انتقال مدیریت آبیاری؛ چرا و چگونه؟ .مجموعه مقاالت چهارمین کارگاه فنی مشارکت کشاورزان
ی  .1384تهران .صفحات .9-24
در مدیریت شبکههای آبیاری و زهکشی (اصول و روشهای کاربردی) 8 .د 
5555حیدری��ان ،س .ا .1385 .تجرب��ه انتقال مدیریت در ش��بکه آبیاری وارمین .میرآب ،نش��ریه داخلی ش��رکت بهرهبرداری از
شبکههای آبیاری و زهکشی استان تهران ،سال سوم ،شماره  ،12فروردین و اردیبهشت  .1385صفحات .4-8
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مجموعه مقاالت سومین همایش ملی مدیریت شبکههای آبیاری و زهکشی 10-12 .اسفند  .1389دانشگاه شهید چمران
اهواز .دانشکده مهندسی آب.
6666رس��ولیان ،ر .1391 .پهنهبندی راندمان کاربرد آب با اس��تفاده از دادههای زمینی و تکنیکهای درونیابی در محیط سامانه
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 .1389دانشگاه شهید چمران اهواز.
6868رش��مانلو حمیدآبادی ،م ،.س��هرابی ،ت ،.میرزایی ،م ،.قبادینیا ،م .و .و وردینژاد ،و .ر .1385 .بررسی عملکرد سیستمهای

8080سلطانی محمدی ،ا ،.برومند نسب ،س .و دوست محمدی ،م .م .۱۳۹۲ .ارزیابی سیستم آبیاری بارانی ارآبهای (قرقرهای

آبیاری بارانی س��نترپیوت با آبپاش مختلف در شبکه آبیاری و زهکشی دشت قزوین .مجموعه مقاالت اولین همایش ملی

ی��ا گان)( ،مطالعه موردی :مزرعه عصمتی��ه قم) .مجموعه مقاالت چهارمین همایش ملی مدیریت ش��بکههای آبیاری و

ت  .1385دانشگاه شهید چمران اهواز .صفحات .683-692
مدیریت شبکههای آبیاری و زهکشی 12 -14 .اردیبهش 

زهکشی 6-8 .اسفند  .1392دانشگاه شهید چمران اهواز.

راندمان های آبیاری و تغییرات زمانی و مکانی آن در ایران

6969رضایی صدر ،ح .و صابوری ،س .1387 .تأثیر مدیریت آبیاری بر راندمان سیستم آبیاری نیشکر در اقلیم خشک خوزستان.

8181سلطانی ،ح .و معروفی ،ص .1385 .بررسی تلفات آب و تعیین راندمانهای انتقال و توزیع در شبکه آبیاری شاوور .مجموعه

مجموعه مقاالت دومین همایش ملی مدیریت شبکههای آبیاری و زهکشی 1 ،بهمن  .1387دانشگاه شهید چمران اهواز.

مقاالت اولین همایش ملی مدیریت شبکههای آبیاری و زهکشی 12-14 .اردیبهشت  .1385دانشگاه شهید چمران اهواز.

7070رنجبران معز ،م ،معروفی ،ص ،.س��بزیپرور ،ع .ا .و زمانی کردخوردی ،ک .1390 .ارزیابی فنی سیس��تمهای آبیاری بارانی
کالس��یک (زیرزمینی و آنتی) اجرا شده در اس��تان همدان .مجموعه مقاالت یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش
تبخیر 18-20 .بهمن  .1390دانشگاه شهید باهنر کرمان.
7171روزبه ،پ .1375 .نتیجه ارزیابی ش��بکه موجود آبیاری پاش��اکال .مجموعه مقاالت هشتمين س��مينار کميته ملی آبياري و
زهکشي ايران 1-2 .آبان .1375تهران .صفحات .161-193
7272ریاحی ،ح ،.مرادی ،ح .و امیری ،ف .1378 .بررسی راندمان مصرف آب بهازای دو روش آبیاری بارانی و سطحی روی گندم.
گزارش پژوهش نهايي مؤسسة تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي ،شمارة ثبت ،144 :کرج 29 ،صفحه.
7373رئوف ،م .1389 .عملکرد سیس��تمهای آبیاری بارانی کالسیک ثابت ،قرقرهای با تفنگ انتهایی و ویلمو در سرعتهای باد
مختلف در دش��ت کرفس .مجموعه مقاالت س��ومین سمینار ملی توس��عه پایدار روشهای آبیاری تحت فشار 27 .بهمن
 .1389مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی .کرج.
7474زمانی ،ک ،.مهدوي ،ع .و ابراهیمیان ،ح .1393 .ارزیابی سیستمهاي آبیاري بارانی ویلموو با آبپاشهاي مختلف در استان
همدان .نخستین کنگره مهندسی و آب و خاک ایران 30-31 .اردیبهشت  .1393پردیس کشاورزی دانشگاه تهران.
7575زمانیان ،م ،.فتاحی ،ر ،.برومندنس��ب ،س ،.ش��امحمدی ،ش .و پروانک ،ک .1391 .ارزيابي عملکرد سامانههاي خردآبياري
در شرايط مختلف آب و هوايي ايران .مجموعه مقاالت چهارمین سمینار ملی توسعه پایدار روشهای آبیاری تحت فشار.
 17مهر  .1391مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی .کرج.
7676س��المی ،ح .ر .و جوان ،م .1383 .سیس��تم مدیریت ،بهرهبرداری ،تعمیر و نگهداری شبکههای آبیاری زایندهرود اصفهان و
درودزن فارس .مجله آب و فاضالب ،زمستان .1383
7777س��بوکی ،ع .1373 .ارزیابی راندمانهای آبیاری در مزارع گندم .پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه کشاورزی شیراز150 .
صفحه.
7878سپاس��خواه ،ع .ر .1383 ،.نگرش��ی دوباره ب��ر پژوهشهای بازده آبیاری در جمهوری اس�لامی ای��ران .مجموعه مقاالت
روشهای پیشگری از اتالف منابع ملی 19-21 .خرداد  .1383تهران .صفحات .53 -62
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خاک .پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه کشاورزی شیراز.

صفحات .669-977
8282سلطانی ،ح ،.معروفی ،ص .و برومندنسب ،س .1385 .ارائه یک رابطۀ ریاضی برای برآورد راندمان کانالها (مطالعه موردی:

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

کش��اورزی دش��ت قزوین) .مجموعه مقاالت سومین همایش ملی مدیریت ش��بکههای آبیاری و زهکشی 10-12 .اسفند

7979سعیدی ،م .1379 .بررسی یکنواختی و بازدههای آبیاری مزرعه گندم زمستانه در منطقه باجگاه با توجه به تغییرات مکانی

شبکههای آبیاری و زهکشی شاوور) .مجموعه مقاالت اولین همایش منطقهای بهرهبرداری بهینه از منابع آب حوضههای
کارون ،زایندرود 14-15 .شهریور  .1385دانشگاه شهرکرد .صفحات .1442-1451
8383س��لطانی ،ح ،.معروفی ،ص .و برومندنس��ب ،س .1387 .بررسی و تعیین راندمان آبیاری در شبکه آبیاری جایزان .مجموعه
مقاالت دومین همایش ملی مدیریت شبکههای آبیاری و زهکشی 1.بهمن  .1387دانشگاه شهید چمران اهواز.
8484س��هراب ،ف .و عباس��ی ،ف .۱۳۹۱ .مدیریت آب در مزرعه :ارزیابی راندمانهای آبی��اری :چالشها و فرصتها .مجموعه
مقاالت س��ومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب  20-21ش��هریور  .1391دانش��گاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
ساری.
8585سهراب ،ف .و عباسی ،ف .۱۳۸۸ .ارزیابی بازده در آبیاری کشور و ارائه نقشه هم بازده آبیاری .مجموعه مقاالت دوازدهمین
همایش کمیته ملی آبیاری و زهکشی .کمیته ملی آبیاری و زهکشی تهران.
8686سهراب ،ف ،.عباسی ،ف ،.زارعی ،ق .و آراستی ،ع .1388 .تحلیلی بر راندمانهای آبیاری در ایران .گزارش پژوهش نهایی
مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،شمارۀ ثبت 106 ،88/943 :صفحه.
8787س��هرابی ،ت .و خوشخواهش ،ی .1378 .ارزيابی بازده کاربرد آبياری مزرعه در برنجزارهای تحت شبکة آبياری گيالن و
فومنات .مجموعه مقاالت علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی ،جلد سوم ،شماره چهارم ،صفحات .1 -13
8888سهرابی ،ت .و اصیلمنش ،ر .1377 .ارزیابی عملکرد سیستم آبیاری بارانی عقربهای در کرج .مجله علوم کشاورزی و منابع
طبیعی ،جلد  ،2شماره  ،2تابستان  ،1377صفحات .1-14
8989س��هرابی ،ت .و اصیلمنش ،ر .1375 .ارزیابی عملکرد سیس��تم آبی��اری بارانی عقربهای (س��نترپیوت) .مجموعه مقاالت
ن  .1375تهران .صفحات .129 -147
هشتمین همايش کميته ملی آبياري و زهکشي ايران 1 -2 .آبا 
9090س��هرابی ،ت ،.رحیمی ،ح .و س�لامت ،ع .ر .1384 .بررس��ی بازده کانالهای انتقال و توزیع آب در شبکه آبیاری گیالن و
فومنات .مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی ،سال دوازدهم ،شماره اول ،فرودین و اردیبهشت  .1384صفحات .71- 81
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 .1389دانشگاه شهید چمران اهواز.
6868رش��مانلو حمیدآبادی ،م ،.س��هرابی ،ت ،.میرزایی ،م ،.قبادینیا ،م .و .و وردینژاد ،و .ر .1385 .بررسی عملکرد سیستمهای

8080سلطانی محمدی ،ا ،.برومند نسب ،س .و دوست محمدی ،م .م .۱۳۹۲ .ارزیابی سیستم آبیاری بارانی ارآبهای (قرقرهای

آبیاری بارانی س��نترپیوت با آبپاش مختلف در شبکه آبیاری و زهکشی دشت قزوین .مجموعه مقاالت اولین همایش ملی

ی��ا گان)( ،مطالعه موردی :مزرعه عصمتی��ه قم) .مجموعه مقاالت چهارمین همایش ملی مدیریت ش��بکههای آبیاری و

ت  .1385دانشگاه شهید چمران اهواز .صفحات .683-692
مدیریت شبکههای آبیاری و زهکشی 12 -14 .اردیبهش 

زهکشی 6-8 .اسفند  .1392دانشگاه شهید چمران اهواز.

راندمان های آبیاری و تغییرات زمانی و مکانی آن در ایران

6969رضایی صدر ،ح .و صابوری ،س .1387 .تأثیر مدیریت آبیاری بر راندمان سیستم آبیاری نیشکر در اقلیم خشک خوزستان.

8181سلطانی ،ح .و معروفی ،ص .1385 .بررسی تلفات آب و تعیین راندمانهای انتقال و توزیع در شبکه آبیاری شاوور .مجموعه

مجموعه مقاالت دومین همایش ملی مدیریت شبکههای آبیاری و زهکشی 1 ،بهمن  .1387دانشگاه شهید چمران اهواز.

مقاالت اولین همایش ملی مدیریت شبکههای آبیاری و زهکشی 12-14 .اردیبهشت  .1385دانشگاه شهید چمران اهواز.

7070رنجبران معز ،م ،معروفی ،ص ،.س��بزیپرور ،ع .ا .و زمانی کردخوردی ،ک .1390 .ارزیابی فنی سیس��تمهای آبیاری بارانی
کالس��یک (زیرزمینی و آنتی) اجرا شده در اس��تان همدان .مجموعه مقاالت یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش
تبخیر 18-20 .بهمن  .1390دانشگاه شهید باهنر کرمان.
7171روزبه ،پ .1375 .نتیجه ارزیابی ش��بکه موجود آبیاری پاش��اکال .مجموعه مقاالت هشتمين س��مينار کميته ملی آبياري و
زهکشي ايران 1-2 .آبان .1375تهران .صفحات .161-193
7272ریاحی ،ح ،.مرادی ،ح .و امیری ،ف .1378 .بررسی راندمان مصرف آب بهازای دو روش آبیاری بارانی و سطحی روی گندم.
گزارش پژوهش نهايي مؤسسة تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي ،شمارة ثبت ،144 :کرج 29 ،صفحه.
7373رئوف ،م .1389 .عملکرد سیس��تمهای آبیاری بارانی کالسیک ثابت ،قرقرهای با تفنگ انتهایی و ویلمو در سرعتهای باد
مختلف در دش��ت کرفس .مجموعه مقاالت س��ومین سمینار ملی توس��عه پایدار روشهای آبیاری تحت فشار 27 .بهمن
 .1389مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی .کرج.
7474زمانی ،ک ،.مهدوي ،ع .و ابراهیمیان ،ح .1393 .ارزیابی سیستمهاي آبیاري بارانی ویلموو با آبپاشهاي مختلف در استان
همدان .نخستین کنگره مهندسی و آب و خاک ایران 30-31 .اردیبهشت  .1393پردیس کشاورزی دانشگاه تهران.
7575زمانیان ،م ،.فتاحی ،ر ،.برومندنس��ب ،س ،.ش��امحمدی ،ش .و پروانک ،ک .1391 .ارزيابي عملکرد سامانههاي خردآبياري
در شرايط مختلف آب و هوايي ايران .مجموعه مقاالت چهارمین سمینار ملی توسعه پایدار روشهای آبیاری تحت فشار.
 17مهر  .1391مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی .کرج.
7676س��المی ،ح .ر .و جوان ،م .1383 .سیس��تم مدیریت ،بهرهبرداری ،تعمیر و نگهداری شبکههای آبیاری زایندهرود اصفهان و
درودزن فارس .مجله آب و فاضالب ،زمستان .1383
7777س��بوکی ،ع .1373 .ارزیابی راندمانهای آبیاری در مزارع گندم .پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه کشاورزی شیراز150 .
صفحه.
7878سپاس��خواه ،ع .ر .1383 ،.نگرش��ی دوباره ب��ر پژوهشهای بازده آبیاری در جمهوری اس�لامی ای��ران .مجموعه مقاالت
روشهای پیشگری از اتالف منابع ملی 19-21 .خرداد  .1383تهران .صفحات .53 -62
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خاک .پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه کشاورزی شیراز.

صفحات .669-977
8282سلطانی ،ح ،.معروفی ،ص .و برومندنسب ،س .1385 .ارائه یک رابطۀ ریاضی برای برآورد راندمان کانالها (مطالعه موردی:

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

کش��اورزی دش��ت قزوین) .مجموعه مقاالت سومین همایش ملی مدیریت ش��بکههای آبیاری و زهکشی 10-12 .اسفند

7979سعیدی ،م .1379 .بررسی یکنواختی و بازدههای آبیاری مزرعه گندم زمستانه در منطقه باجگاه با توجه به تغییرات مکانی

شبکههای آبیاری و زهکشی شاوور) .مجموعه مقاالت اولین همایش منطقهای بهرهبرداری بهینه از منابع آب حوضههای
کارون ،زایندرود 14-15 .شهریور  .1385دانشگاه شهرکرد .صفحات .1442-1451
8383س��لطانی ،ح ،.معروفی ،ص .و برومندنس��ب ،س .1387 .بررسی و تعیین راندمان آبیاری در شبکه آبیاری جایزان .مجموعه
مقاالت دومین همایش ملی مدیریت شبکههای آبیاری و زهکشی 1.بهمن  .1387دانشگاه شهید چمران اهواز.
8484س��هراب ،ف .و عباس��ی ،ف .۱۳۹۱ .مدیریت آب در مزرعه :ارزیابی راندمانهای آبی��اری :چالشها و فرصتها .مجموعه
مقاالت س��ومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب  20-21ش��هریور  .1391دانش��گاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
ساری.
8585سهراب ،ف .و عباسی ،ف .۱۳۸۸ .ارزیابی بازده در آبیاری کشور و ارائه نقشه هم بازده آبیاری .مجموعه مقاالت دوازدهمین
همایش کمیته ملی آبیاری و زهکشی .کمیته ملی آبیاری و زهکشی تهران.
8686سهراب ،ف ،.عباسی ،ف ،.زارعی ،ق .و آراستی ،ع .1388 .تحلیلی بر راندمانهای آبیاری در ایران .گزارش پژوهش نهایی
مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،شمارۀ ثبت 106 ،88/943 :صفحه.
8787س��هرابی ،ت .و خوشخواهش ،ی .1378 .ارزيابی بازده کاربرد آبياری مزرعه در برنجزارهای تحت شبکة آبياری گيالن و
فومنات .مجموعه مقاالت علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی ،جلد سوم ،شماره چهارم ،صفحات .1 -13
8888سهرابی ،ت .و اصیلمنش ،ر .1377 .ارزیابی عملکرد سیستم آبیاری بارانی عقربهای در کرج .مجله علوم کشاورزی و منابع
طبیعی ،جلد  ،2شماره  ،2تابستان  ،1377صفحات .1-14
8989س��هرابی ،ت .و اصیلمنش ،ر .1375 .ارزیابی عملکرد سیس��تم آبی��اری بارانی عقربهای (س��نترپیوت) .مجموعه مقاالت
ن  .1375تهران .صفحات .129 -147
هشتمین همايش کميته ملی آبياري و زهکشي ايران 1 -2 .آبا 
9090س��هرابی ،ت ،.رحیمی ،ح .و س�لامت ،ع .ر .1384 .بررس��ی بازده کانالهای انتقال و توزیع آب در شبکه آبیاری گیالن و
فومنات .مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی ،سال دوازدهم ،شماره اول ،فرودین و اردیبهشت  .1384صفحات .71- 81
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توزیع آب در کانالهای با پوشش بتنی (مطالعه موردی :شبکه آبیاری و زهکشی قزوین) .مجموعه مقاالت دومین همایش
ملی مدیریت شبکههای آبیاری و زهکشی 1 ،بهمن  .1387دانشگاه شهید چمران اهواز.

سراسری آبیاری و کاهش تبخیر 16 – 18 .بهمن  .1386دانشگاه شهید باهنر کرمان.

9292س��هرابی ،ت ،.علیزاده ،م ،.وردینژاد ،و .ر ،.آبابایی ،ب ،.اجاقلو ،ح .و نوری ،م .1389 .ارزیابی عملکرد سیس��تمهای آبیاری

10103شئنی دشتگل ،ع ،.کشکولی ،ح .ع ،.ناصری ،ع .ع ،.برومندنسب ،س .و ملکی ،ع .1387 .اثر آبیاری یک درمیان جویچهای

تحت فش��ار شبکه آبیاری قزوین .مجموعه مقاالت س��ومین همایش ملی مدیریت شبکههای آبیاری و زهکشی10-12 .

روی حجم آب مصرفی و راندمان کاربرد آب در اراضی نیشکر جنوب اهواز .مجموعه مقاالت دومین همایش ملی مدیریت

اسفند  .1389دانشگاه شهید چمران اهواز .دانشکده مهندسی آب.

ن  .1387دانشگاه شهید چمران اهواز.
شبکههای آبیاری و زهکشی 1 .بهم 

راندمان های آبیاری و تغییرات زمانی و مکانی آن در ایران

9393س��یاهی ،م .ک .1378 ،.تجارب جهانی مشارکت کشاورزان در مدیریت ش��بکههای آبیاری .مجموعه مقاالت کارگاه فنی
مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکههای آبیاری 27 .آبان  .1378تهران .صفحات .9 – 16
9494س��ي وسه مرده ،م .و بايزيدي ،م .1390 .ارزيابي فني س��امانههاي آبياري باراني كالسيك ثابت در مطالعه موردي استان
آذربايجان غربي مهاباد .فصلنامه مهندسي منابع آب  ،سال چهارم ،شماره .8

10104صادقزاده ،ک .و کش��اورز ،ع .1379 .توصيههایي بر بهينهس��ازي کارآيي مصرف آب آبياري در اراضي زارعي کشور .دفتر
توليد برنامههاي ترويجي و انتشارات فني ،شمارة  ،78/556مرکز اطالعات و مدارک علمي کشاورزي.
10105صادقیعطار ،م ،.بهنیا ،ع .ا .و کاوه ،ف .1379 .بازده کل آبیاری ش��بکه دز در س��ال زراعی  .1372 – 73مجموعه مقاالت
دهمين همايش کميته ملی آبياري و زهکشي ايران 25-26 .آبان  .1379تهران .صفحات .36 -50

9595ش��اکر ،م ،.حس��ام ،م ،.کیانی ،ع .و ذاکرینیا ،م .۱۳۹۲ .بررسی مس��ائل و مشکالت موجود در سامانههای آبیاری قطرهای

10106صدرقائن ،س .ح ،.دهقانی س��انیج ،ح .و نخجوانی مقدم ،م .م .۱۳۸۹ .بررس��ی مس��ا ئل بهرهبرداری و پایش سیستمهای

اجرا شده در اراضی باغی استان گلستان .مجموعه مقاالت چهارمین همایش ملی مدیریت شبکههای آبیاری و زهکشی.

آبیاری تحت فش��ار و ارائه راهکارهای الزم .مجموعه مقاالت س��ومین سمینار ملی توسعه پایدار روشهای آبیاری تحت

 6-8اسفند  .1392دانشگاه شهید چمران اهواز.

فشار 27 .بهمن  .1389مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی .کرج.

9696ش��اکر ،م ،.حس��ام ،م ،.کیانی ،ع .و ذاکرینیا ،م .۱۳۹۱ .ارزیابی هیدرولیکی س��امانۀ آبیاری قطرهای زیر سطحی و بررسی

10107طاهری ،م ،.طاهری ،م ،.عباس��ی ،م .و واحدی ،س .1393 .ارزیابی عملکرد سیس��تمهای آبیاری قطرهای و تأثیر کیفیت

الگوی توزیع رطوبتی مناسب گامی در راستای توسعه پایدار کشاورزی .اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه

آب بر باغات زیتون شهرس��تان طارم .مجموعه مقاالت دومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه .مهر  .1393مؤسس��ه

پایدار 20 .اسفند  .1391اداره کل پدافند غیر عامل (وزارت کشور) .تهران.

تحقیقات خاك و آب .کرج.

9797ش��اهرخ نیا ،م .ع .و صدرقائن ،ح .1392 .ارزیابی فنی سیس��تمهاي آبیاري قطرهاي باغات در استان فارس .اولین همایش
ملی آبیاری و بهرهوری آب ،انجمن آبیاری و زهکشی ایران 10 .بهمن  .1392دانشگاه فردوسی مشهد.
9898ش��رابی .1383 .ارزیابی بازدههای آبیاری در مزارع قزوین .گزارش ش��رکت بهرهبرداری از ش��بکههای آبیاری و زهکش��ی
قزوین ،شرکت مهندسین مشاور پندام.

10108طايفه رضايي ،ح ،.معيري ،م .و رياحي ،ح .1382 ،.ارزيابي بازدهي روشهاي آبياري س��طحي و نحوه کار آنها در س��طح
کشور .گزارش پژوهش نهايي مؤسسة تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي ،شمارة ثبت ،82/1002 :کرج 70 ،صفحه.
10109عباس��ی ،ف ،.بهراملو ،ر ،.فرزامنیا ،م ،.نادری ،ن .و ذوالفقاران ،ا .1388 .بررس��ي مسائل فني و بهرهبرداري برخی از قنوات
كشور .گزارش پژوهش نهايي مؤسسة تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي ،کرج 95 ،صفحه.

9999شکری ،ح .ر ،.سلطانی محمدی ،ا .و برومندنسب ،س .۱۳۸۹ .ارزیابی سیستمهای آبیاری بارانی کالسیک ثابت با آبپاش

11110عباسی ،ف ،.شئینی دشتگل ،ع .1394 .بررسی گزینههای مدیریتی برای بهبود عملکرد آبیاری جویچهای نیشکر( .مطالعه

متحرک در شهرستان مهران .مجموعه مقاالت سومین همایش ملی مدیریت شبکههای آبیاری و زهکشی 10-12 .اسفند

موردی :در کش��ت و صنعتهای دهخدا ،امیرکبیر ،حکیم فارابی و کارون) .گزارش پژوهش نهايي مؤسسة تحقيقات فني

 .1389دانشگاه شهید چمران اهواز .دانشکده مهندسی آب.

و مهندسي کشاورزي ،شماره ثبت ،48143 :کرج.

10100ش��ماعي ،غ ،.موس��وي ،س.ف .و مصطفيزاده ،ب .1375 .ارزيابي بازدههاي سيس��تم آبياري شياري در اراضي يکپارچه و
پراکنده اس��تان چهار محال بختياري .مجموعه مقاالت هش��تمين سمينار کميته ملی آبياري و زهکشي ايران 1 -2 .آبان
 .1375تهران .صفحات .149 -159
10101ش��یخ حسینی ،م ،.کاکاحاجی ،ع .و سینایی ،ا .1385 .زمینهها و چالشهای قانونی در انتقال مدیریت شبکههای آبیاری به
تشکلهای آببران (مطالعه موردی :شبکه آبیاری دشت قزوین) .کارگاه فنی مدیریت ،بهرهبرداری و نگهداری شبکههای
34

10102ش��یردلی ،ع .و حنیفهلو ،ا .1386 .ارزیابی سیس��تمهای آبیاری بارانی در منطقه زنجان .مجموعه مقاالت نهمین س��مینار

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

9191س��هرابی ،ت ،.اوجاقلو ،ح ،.موس��ی یاسوری ،ا .و وردینژاد ،و .ح .1387 .مطالعه و بررسی عوامل پایین بودن بازده انتقال و

ی  .1385تهران.
آبیاری و زهکشی 14 .د 

11111عباس��ی ،م ،.طاهری ،م .و طاهری ،م .1393 .بررس��ی کارایی سیستمهای آبیاری در باغات سیب استان زنجان .مجموعه
مقاالت دومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه .مهر  .1393مؤسسه تحقیقات خاك و آب .کرج.
11112عباس��ی ،ن .1378 .ارزیابی مس��ائل فنی و بهرهبرداری از سیس��تم انتقال ،توزیع و کنترل جریان در شبکه آبیاری قزوین.
گزارش پژوهش نهايي مؤسسة تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي ،شمارة ثبت  ،169کرج.
11113عباسی ،ن ،بهراملو ،ر .و مأمن پوش ،ع .1387 .مسائل و مشکالت برخی از شبکههای آبیاری و زهکشی ایران .مجموعه

35

توزیع آب در کانالهای با پوشش بتنی (مطالعه موردی :شبکه آبیاری و زهکشی قزوین) .مجموعه مقاالت دومین همایش
ملی مدیریت شبکههای آبیاری و زهکشی 1 ،بهمن  .1387دانشگاه شهید چمران اهواز.

سراسری آبیاری و کاهش تبخیر 16 – 18 .بهمن  .1386دانشگاه شهید باهنر کرمان.

9292س��هرابی ،ت ،.علیزاده ،م ،.وردینژاد ،و .ر ،.آبابایی ،ب ،.اجاقلو ،ح .و نوری ،م .1389 .ارزیابی عملکرد سیس��تمهای آبیاری

10103شئنی دشتگل ،ع ،.کشکولی ،ح .ع ،.ناصری ،ع .ع ،.برومندنسب ،س .و ملکی ،ع .1387 .اثر آبیاری یک درمیان جویچهای

تحت فش��ار شبکه آبیاری قزوین .مجموعه مقاالت س��ومین همایش ملی مدیریت شبکههای آبیاری و زهکشی10-12 .

روی حجم آب مصرفی و راندمان کاربرد آب در اراضی نیشکر جنوب اهواز .مجموعه مقاالت دومین همایش ملی مدیریت

اسفند  .1389دانشگاه شهید چمران اهواز .دانشکده مهندسی آب.

ن  .1387دانشگاه شهید چمران اهواز.
شبکههای آبیاری و زهکشی 1 .بهم 

راندمان های آبیاری و تغییرات زمانی و مکانی آن در ایران

9393س��یاهی ،م .ک .1378 ،.تجارب جهانی مشارکت کشاورزان در مدیریت ش��بکههای آبیاری .مجموعه مقاالت کارگاه فنی
مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکههای آبیاری 27 .آبان  .1378تهران .صفحات .9 – 16
9494س��ي وسه مرده ،م .و بايزيدي ،م .1390 .ارزيابي فني س��امانههاي آبياري باراني كالسيك ثابت در مطالعه موردي استان
آذربايجان غربي مهاباد .فصلنامه مهندسي منابع آب  ،سال چهارم ،شماره .8

10104صادقزاده ،ک .و کش��اورز ،ع .1379 .توصيههایي بر بهينهس��ازي کارآيي مصرف آب آبياري در اراضي زارعي کشور .دفتر
توليد برنامههاي ترويجي و انتشارات فني ،شمارة  ،78/556مرکز اطالعات و مدارک علمي کشاورزي.
10105صادقیعطار ،م ،.بهنیا ،ع .ا .و کاوه ،ف .1379 .بازده کل آبیاری ش��بکه دز در س��ال زراعی  .1372 – 73مجموعه مقاالت
دهمين همايش کميته ملی آبياري و زهکشي ايران 25-26 .آبان  .1379تهران .صفحات .36 -50

9595ش��اکر ،م ،.حس��ام ،م ،.کیانی ،ع .و ذاکرینیا ،م .۱۳۹۲ .بررسی مس��ائل و مشکالت موجود در سامانههای آبیاری قطرهای

10106صدرقائن ،س .ح ،.دهقانی س��انیج ،ح .و نخجوانی مقدم ،م .م .۱۳۸۹ .بررس��ی مس��ا ئل بهرهبرداری و پایش سیستمهای

اجرا شده در اراضی باغی استان گلستان .مجموعه مقاالت چهارمین همایش ملی مدیریت شبکههای آبیاری و زهکشی.

آبیاری تحت فش��ار و ارائه راهکارهای الزم .مجموعه مقاالت س��ومین سمینار ملی توسعه پایدار روشهای آبیاری تحت

 6-8اسفند  .1392دانشگاه شهید چمران اهواز.

فشار 27 .بهمن  .1389مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی .کرج.

9696ش��اکر ،م ،.حس��ام ،م ،.کیانی ،ع .و ذاکرینیا ،م .۱۳۹۱ .ارزیابی هیدرولیکی س��امانۀ آبیاری قطرهای زیر سطحی و بررسی

10107طاهری ،م ،.طاهری ،م ،.عباس��ی ،م .و واحدی ،س .1393 .ارزیابی عملکرد سیس��تمهای آبیاری قطرهای و تأثیر کیفیت

الگوی توزیع رطوبتی مناسب گامی در راستای توسعه پایدار کشاورزی .اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه

آب بر باغات زیتون شهرس��تان طارم .مجموعه مقاالت دومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه .مهر  .1393مؤسس��ه

پایدار 20 .اسفند  .1391اداره کل پدافند غیر عامل (وزارت کشور) .تهران.

تحقیقات خاك و آب .کرج.

9797ش��اهرخ نیا ،م .ع .و صدرقائن ،ح .1392 .ارزیابی فنی سیس��تمهاي آبیاري قطرهاي باغات در استان فارس .اولین همایش
ملی آبیاری و بهرهوری آب ،انجمن آبیاری و زهکشی ایران 10 .بهمن  .1392دانشگاه فردوسی مشهد.
9898ش��رابی .1383 .ارزیابی بازدههای آبیاری در مزارع قزوین .گزارش ش��رکت بهرهبرداری از ش��بکههای آبیاری و زهکش��ی
قزوین ،شرکت مهندسین مشاور پندام.

10108طايفه رضايي ،ح ،.معيري ،م .و رياحي ،ح .1382 ،.ارزيابي بازدهي روشهاي آبياري س��طحي و نحوه کار آنها در س��طح
کشور .گزارش پژوهش نهايي مؤسسة تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي ،شمارة ثبت ،82/1002 :کرج 70 ،صفحه.
10109عباس��ی ،ف ،.بهراملو ،ر ،.فرزامنیا ،م ،.نادری ،ن .و ذوالفقاران ،ا .1388 .بررس��ي مسائل فني و بهرهبرداري برخی از قنوات
كشور .گزارش پژوهش نهايي مؤسسة تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي ،کرج 95 ،صفحه.

9999شکری ،ح .ر ،.سلطانی محمدی ،ا .و برومندنسب ،س .۱۳۸۹ .ارزیابی سیستمهای آبیاری بارانی کالسیک ثابت با آبپاش

11110عباسی ،ف ،.شئینی دشتگل ،ع .1394 .بررسی گزینههای مدیریتی برای بهبود عملکرد آبیاری جویچهای نیشکر( .مطالعه

متحرک در شهرستان مهران .مجموعه مقاالت سومین همایش ملی مدیریت شبکههای آبیاری و زهکشی 10-12 .اسفند

موردی :در کش��ت و صنعتهای دهخدا ،امیرکبیر ،حکیم فارابی و کارون) .گزارش پژوهش نهايي مؤسسة تحقيقات فني

 .1389دانشگاه شهید چمران اهواز .دانشکده مهندسی آب.

و مهندسي کشاورزي ،شماره ثبت ،48143 :کرج.

10100ش��ماعي ،غ ،.موس��وي ،س.ف .و مصطفيزاده ،ب .1375 .ارزيابي بازدههاي سيس��تم آبياري شياري در اراضي يکپارچه و
پراکنده اس��تان چهار محال بختياري .مجموعه مقاالت هش��تمين سمينار کميته ملی آبياري و زهکشي ايران 1 -2 .آبان
 .1375تهران .صفحات .149 -159
10101ش��یخ حسینی ،م ،.کاکاحاجی ،ع .و سینایی ،ا .1385 .زمینهها و چالشهای قانونی در انتقال مدیریت شبکههای آبیاری به
تشکلهای آببران (مطالعه موردی :شبکه آبیاری دشت قزوین) .کارگاه فنی مدیریت ،بهرهبرداری و نگهداری شبکههای
34

10102ش��یردلی ،ع .و حنیفهلو ،ا .1386 .ارزیابی سیس��تمهای آبیاری بارانی در منطقه زنجان .مجموعه مقاالت نهمین س��مینار

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

9191س��هرابی ،ت ،.اوجاقلو ،ح ،.موس��ی یاسوری ،ا .و وردینژاد ،و .ح .1387 .مطالعه و بررسی عوامل پایین بودن بازده انتقال و

ی  .1385تهران.
آبیاری و زهکشی 14 .د 

11111عباس��ی ،م ،.طاهری ،م .و طاهری ،م .1393 .بررس��ی کارایی سیستمهای آبیاری در باغات سیب استان زنجان .مجموعه
مقاالت دومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه .مهر  .1393مؤسسه تحقیقات خاك و آب .کرج.
11112عباس��ی ،ن .1378 .ارزیابی مس��ائل فنی و بهرهبرداری از سیس��تم انتقال ،توزیع و کنترل جریان در شبکه آبیاری قزوین.
گزارش پژوهش نهايي مؤسسة تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي ،شمارة ثبت  ،169کرج.
11113عباسی ،ن ،بهراملو ،ر .و مأمن پوش ،ع .1387 .مسائل و مشکالت برخی از شبکههای آبیاری و زهکشی ایران .مجموعه

35

11114عباس��ی ،ن ،.بهراملو ،ر ،.موحدان ،م ،.کرامتی ،م .و یارقلی ،ب .1387 .مس��ائل ش��بکههای آبیاری و زهکشی؛ راهبردهای
اجرائی و تحقیقاتی .مجموعه مقاالت دومین همایش ملی مدیریت شبکههای آبیاری و زهکشی 1 .بهمن  .1387دانشگاه
شهید چمران اهواز.
11115عباسی ،ف ،.سهراب ،ف .و عباسی ،ن .1393 ،مدیریت و راندمان آبیاری در روشهای آبیاری سطحی .نشست تخصصی
نقد و بررسی سیاستهای توسعه روشهای آبیاری و تحویل آب در ایران 12-13 .آذر  .1393تهران .ایران.
راندمان های آبیاری و تغییرات زمانی و مکانی آن در ایران

11116عباسي ،ف ،.کیانی ،ع .ر .و اسدی ،م .ا .1378 .ارزیابی بازدهی کاربرد آب در سامانههای آبیاری سطحی در منطقه گرگان.
مجموعه مقاالت علمی ،تخصصی فنی و مهندسی کشاورزی .زمستان  ،1377شماره  ،12صفحات .24 -15

مقاالت يازدهمين همايش کميته ملی آبياري و زهکشي ايران .زمستان  .1382تهران .صفحات .185 -202
12128قدمی فیروزآبادی ،ع .1385 .مقایس��ه بازده کاربرد آب در سیس��تمهای مختلف آبیاری تحت فشار (مطالعه موردی :استان
همدان) .مجموعه مقاالت اولین همایش ملی مدیریت شبکههای آبیاری و زهکشی 12 – 14 .اردیبهشت  .1385دانشگاه
شهید چمران اهواز .صفحات .1031 – 1037
12129قدمی فیروزآبادی ،ع ،.رمضانی ،م .و شاهنظری ،ع .1391 .تعیین راندمان و هیدرومدول آبیاری در دشت اسد آباد .مجموعه
مقاالت اولین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه .خرداد  .1391مؤسسه تحقیقات خاک و آب .کرج.

11117عباسي ،ف ،.مأمن پوش ،ع ،.باغاني ،ج .و کياني ،ع .1378 .ارزيابي بازدهي روشهاي آبياري سطحي و نحوه کار آنها در

13130قدمی فیروزآبادی ،ع ،.سیدان ،س .م .و بهراملو ،ر .1384 .نگاهی بر عملکرد سیستمهای مختلف آبیاری (مطالعه موردی:

سطح کشور .گزارش پژوهش نهايي مؤسسة تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي ،شمارة ثبت ،78/49 :کرج 44 ،صفحه.

دشت نهاوند) .مجموعه مقاالت دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک 3 – 4 .اسفند .1384

11118عشیری ،م ،.هوشمند ،ع .ر .و برومندنسب ،س .۱۳۹۲ .ارزیابی فنی سیستمهای آبیاری قطرهای شهرستان دزفول (مطالعه
موردی :کش��ت و صنعت ش��هید رجایی) مجموعه مقاالت چهارمین همایش ملی مدیریت شبکههای آبیاری و زهکشی.
 6-8اسفند  .1392دانشگاه شهید چمران اهواز.
11119عصاره ،ع ،.معتمدی ،ب .و ایلخاصزاده ،ح .1385 .مقایسه راندمان آبیاری اراضی یکپارچه و غیریکپارچه شبکه آبیاری دز.
مجموعه مقاالت اولین همایش ملی مدیریت ش��بکههای آبیاری و زهکش��ی 12 – 14 .اردیبهشت  .1385دانشگاه شهید
چمران اهواز  ،صفحات .595 – 602
12120عطایی ،م .1376 .ارزیابی طرحهای آبیاری تحتفشار اجراء شده در منطقه اصفهان و بررسی امکان اصالح آنها .پایاننامه
کارشناسی ارشد ،دانشگاه صنعتی اصفهان 150 ،صفحه.
12121علیمحمدی ،ر .1393 .بررس��ی عوامل مؤثر بر مدیریت آبیاری سیس��تمهای آبیاری میکرو اجراء ش��ده در باغات (استان
چهارمحال بختیاری) .گزارش پژوهش نهايي مؤسسة تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي ،شمارة ثبت ، 46028 :کرج.
12122عليزاده ،ا .1372 .اصول طراحي سيستمهاي آبياري (ترجمه) .آستان قدس رضوي.
12123فاریابی ،ا ،.معروفپور ،ع ،.قمرنیا ،ه .و یمین مشرفی ،گ .1388 .بررسی عملکرد سیستمهای آبیاری بارانی کالسیک ثابت
دش��ت دهگالن .مجموعه مقاالت دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر 19-21 .بهمن  .1388دانشگاه شهید
باهنر کرمان.
12124فاطمی ،م .ر  .و ش��کرالهی ،ا .1373 .تأثیر یکپارچه بودن اراضی بر بازدهی ش��بکه آبیاری دز .مجموعه مقاالت هفتمین
همايش کميته ملی آبياري و زهکشي ايران 31 .مردادماه لغایت  2شهریور  .1373تهران .صفحات .1 – 24
12125فرزام نیا ،م .و دهقانی ،ح .1393 .ارزيابي س��امانة آبياري قطرهاي زيرس��طحي در يك باغ زيتون .همایش آب ،آبیاری و
بهرهوری ،نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران 23-24 .اردیبهشت  .1394دانشگاه فردوسی مشهد.
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12127قاسمی ،ع .1382 .نظام نوین بهرهبرداری شبکه آبیاری دشت قزوین و نقش و جایگاه تشکلهای آببران در آن .مجموعه

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

ت  .1387تهران.
مقاالت چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران .اردیبهش 

12126قاسمزاده مجاوری ،ف .1369 .ارزیابی سیستمهای آبیاری مزراع .آستان قدس رضوی 317 ،صفحه.

دانشگاه شهید باهنر کرمان .صفحات .958 – 965
13131قدم��ی فیروزآبادی ،ع ،.س��یدان ،س .م .و عباس��ی ،ف .1387 .مقایس��ه فن��ی و اقتصادی اس��تفاده از لولههای دریچهدار
(هیدروفلوم) با آبیاری جویچهای .مجموعه مقاالت دومین همایش ملی مدیریت ش��بکههای آبیاری و زهکش��ی 1 ،بهمن
 .1387دانشگاه شهید چمران اهواز.
13132کانون��ي ،ا .1384 .ارزياب��ي بازده آبياري جويچ��هاي تحت مديريتهاي مختلف در منطقه مغ��ان .گزارش پژوهش نهايي
مؤسسة تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي ،شمارة ثبت ،84/547 :کرج 53 ،صفحه.
13133کاوه ،ف .1378 .نقدی بر ميزان بازدهی آبياری در ايران .آب و توسعه .سال هفتم ،شمارههای  2و  ،3صفحات .12 -32
13134کاوه ،ف ،.کیانی ،ع .و عابدینپور ،م .1382 .بررس��ی و مقایسه فنی و اقتصادی تأثیر روشهای آبیاری بارانی و جویچهای
بر عملکرد سویا .مجموعه مقاالت يازدهمين همايش کميته ملی آبياري و زهکشي ايران .زمستان  .1382تهران .صفحات
.563-579
13135کرام��ت ،م ،.ل��ردان ،م .و آرزومند ،ا .1385 .بررس��ی مصرف آب در ش��بکههای آبیاری اس��تان خوزس��تان و راهکارهای
بهینهس��ازی مصرف آب .مجموعه مق��االت اولین همایش منطقهای بهرهبرداری بهین��ه از منابع آب حوضههای کارون،
زایندرود 14 – 15 .شهریور  .1385دانشگاه شهرکرد .صفحات .1429 – 1435
13136کرامتی طرقی ،م .1385 .بررس��ی س��یر بهبود راندمانها و علل آن در ش��بکه آبیاری و زهکش��ی مغان .گزارش ش��رکت
بهرهبرداری از شبکههای آبیاری و زهکشی مغان.
13137کریمی ،م .1389 .بررس��ي بازده انتقال آب و مديريت بهينه بهرهبرداري در ش��بكه آبياري س��د بيدواز .مجموعه مقاالت
س��ومین همایش ملی مدیریت شبکههای آبیاری و زهکشی 10-12 .اسفند  .1389دانشگاه شهید چمران اهواز .دانشکده
مهندسی آب.
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11114عباس��ی ،ن ،.بهراملو ،ر ،.موحدان ،م ،.کرامتی ،م .و یارقلی ،ب .1387 .مس��ائل ش��بکههای آبیاری و زهکشی؛ راهبردهای
اجرائی و تحقیقاتی .مجموعه مقاالت دومین همایش ملی مدیریت شبکههای آبیاری و زهکشی 1 .بهمن  .1387دانشگاه
شهید چمران اهواز.
11115عباسی ،ف ،.سهراب ،ف .و عباسی ،ن .1393 ،مدیریت و راندمان آبیاری در روشهای آبیاری سطحی .نشست تخصصی
نقد و بررسی سیاستهای توسعه روشهای آبیاری و تحویل آب در ایران 12-13 .آذر  .1393تهران .ایران.
راندمان های آبیاری و تغییرات زمانی و مکانی آن در ایران

11116عباسي ،ف ،.کیانی ،ع .ر .و اسدی ،م .ا .1378 .ارزیابی بازدهی کاربرد آب در سامانههای آبیاری سطحی در منطقه گرگان.
مجموعه مقاالت علمی ،تخصصی فنی و مهندسی کشاورزی .زمستان  ،1377شماره  ،12صفحات .24 -15

مقاالت يازدهمين همايش کميته ملی آبياري و زهکشي ايران .زمستان  .1382تهران .صفحات .185 -202
12128قدمی فیروزآبادی ،ع .1385 .مقایس��ه بازده کاربرد آب در سیس��تمهای مختلف آبیاری تحت فشار (مطالعه موردی :استان
همدان) .مجموعه مقاالت اولین همایش ملی مدیریت شبکههای آبیاری و زهکشی 12 – 14 .اردیبهشت  .1385دانشگاه
شهید چمران اهواز .صفحات .1031 – 1037
12129قدمی فیروزآبادی ،ع ،.رمضانی ،م .و شاهنظری ،ع .1391 .تعیین راندمان و هیدرومدول آبیاری در دشت اسد آباد .مجموعه
مقاالت اولین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه .خرداد  .1391مؤسسه تحقیقات خاک و آب .کرج.

11117عباسي ،ف ،.مأمن پوش ،ع ،.باغاني ،ج .و کياني ،ع .1378 .ارزيابي بازدهي روشهاي آبياري سطحي و نحوه کار آنها در

13130قدمی فیروزآبادی ،ع ،.سیدان ،س .م .و بهراملو ،ر .1384 .نگاهی بر عملکرد سیستمهای مختلف آبیاری (مطالعه موردی:

سطح کشور .گزارش پژوهش نهايي مؤسسة تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي ،شمارة ثبت ،78/49 :کرج 44 ،صفحه.

دشت نهاوند) .مجموعه مقاالت دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک 3 – 4 .اسفند .1384

11118عشیری ،م ،.هوشمند ،ع .ر .و برومندنسب ،س .۱۳۹۲ .ارزیابی فنی سیستمهای آبیاری قطرهای شهرستان دزفول (مطالعه
موردی :کش��ت و صنعت ش��هید رجایی) مجموعه مقاالت چهارمین همایش ملی مدیریت شبکههای آبیاری و زهکشی.
 6-8اسفند  .1392دانشگاه شهید چمران اهواز.
11119عصاره ،ع ،.معتمدی ،ب .و ایلخاصزاده ،ح .1385 .مقایسه راندمان آبیاری اراضی یکپارچه و غیریکپارچه شبکه آبیاری دز.
مجموعه مقاالت اولین همایش ملی مدیریت ش��بکههای آبیاری و زهکش��ی 12 – 14 .اردیبهشت  .1385دانشگاه شهید
چمران اهواز  ،صفحات .595 – 602
12120عطایی ،م .1376 .ارزیابی طرحهای آبیاری تحتفشار اجراء شده در منطقه اصفهان و بررسی امکان اصالح آنها .پایاننامه
کارشناسی ارشد ،دانشگاه صنعتی اصفهان 150 ،صفحه.
12121علیمحمدی ،ر .1393 .بررس��ی عوامل مؤثر بر مدیریت آبیاری سیس��تمهای آبیاری میکرو اجراء ش��ده در باغات (استان
چهارمحال بختیاری) .گزارش پژوهش نهايي مؤسسة تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي ،شمارة ثبت ، 46028 :کرج.
12122عليزاده ،ا .1372 .اصول طراحي سيستمهاي آبياري (ترجمه) .آستان قدس رضوي.
12123فاریابی ،ا ،.معروفپور ،ع ،.قمرنیا ،ه .و یمین مشرفی ،گ .1388 .بررسی عملکرد سیستمهای آبیاری بارانی کالسیک ثابت
دش��ت دهگالن .مجموعه مقاالت دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر 19-21 .بهمن  .1388دانشگاه شهید
باهنر کرمان.
12124فاطمی ،م .ر  .و ش��کرالهی ،ا .1373 .تأثیر یکپارچه بودن اراضی بر بازدهی ش��بکه آبیاری دز .مجموعه مقاالت هفتمین
همايش کميته ملی آبياري و زهکشي ايران 31 .مردادماه لغایت  2شهریور  .1373تهران .صفحات .1 – 24
12125فرزام نیا ،م .و دهقانی ،ح .1393 .ارزيابي س��امانة آبياري قطرهاي زيرس��طحي در يك باغ زيتون .همایش آب ،آبیاری و
بهرهوری ،نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران 23-24 .اردیبهشت  .1394دانشگاه فردوسی مشهد.
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12127قاسمی ،ع .1382 .نظام نوین بهرهبرداری شبکه آبیاری دشت قزوین و نقش و جایگاه تشکلهای آببران در آن .مجموعه

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

ت  .1387تهران.
مقاالت چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران .اردیبهش 

12126قاسمزاده مجاوری ،ف .1369 .ارزیابی سیستمهای آبیاری مزراع .آستان قدس رضوی 317 ،صفحه.

دانشگاه شهید باهنر کرمان .صفحات .958 – 965
13131قدم��ی فیروزآبادی ،ع ،.س��یدان ،س .م .و عباس��ی ،ف .1387 .مقایس��ه فن��ی و اقتصادی اس��تفاده از لولههای دریچهدار
(هیدروفلوم) با آبیاری جویچهای .مجموعه مقاالت دومین همایش ملی مدیریت ش��بکههای آبیاری و زهکش��ی 1 ،بهمن
 .1387دانشگاه شهید چمران اهواز.
13132کانون��ي ،ا .1384 .ارزياب��ي بازده آبياري جويچ��هاي تحت مديريتهاي مختلف در منطقه مغ��ان .گزارش پژوهش نهايي
مؤسسة تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي ،شمارة ثبت ،84/547 :کرج 53 ،صفحه.
13133کاوه ،ف .1378 .نقدی بر ميزان بازدهی آبياری در ايران .آب و توسعه .سال هفتم ،شمارههای  2و  ،3صفحات .12 -32
13134کاوه ،ف ،.کیانی ،ع .و عابدینپور ،م .1382 .بررس��ی و مقایسه فنی و اقتصادی تأثیر روشهای آبیاری بارانی و جویچهای
بر عملکرد سویا .مجموعه مقاالت يازدهمين همايش کميته ملی آبياري و زهکشي ايران .زمستان  .1382تهران .صفحات
.563-579
13135کرام��ت ،م ،.ل��ردان ،م .و آرزومند ،ا .1385 .بررس��ی مصرف آب در ش��بکههای آبیاری اس��تان خوزس��تان و راهکارهای
بهینهس��ازی مصرف آب .مجموعه مق��االت اولین همایش منطقهای بهرهبرداری بهین��ه از منابع آب حوضههای کارون،
زایندرود 14 – 15 .شهریور  .1385دانشگاه شهرکرد .صفحات .1429 – 1435
13136کرامتی طرقی ،م .1385 .بررس��ی س��یر بهبود راندمانها و علل آن در ش��بکه آبیاری و زهکش��ی مغان .گزارش ش��رکت
بهرهبرداری از شبکههای آبیاری و زهکشی مغان.
13137کریمی ،م .1389 .بررس��ي بازده انتقال آب و مديريت بهينه بهرهبرداري در ش��بكه آبياري س��د بيدواز .مجموعه مقاالت
س��ومین همایش ملی مدیریت شبکههای آبیاری و زهکشی 10-12 .اسفند  .1389دانشگاه شهید چمران اهواز .دانشکده
مهندسی آب.
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و مهندسي کشاورزي ،شمارة ثبت ،82/515 :کرج 14 ،صفحه.
13139کریمی ،م .مهدیزاده ،م ،.باغانی ،ج ،.شیرغالمی ،ه ،.جلینی ،م .ابراهیمی ،ر .و نبئی ،ع .1390 .ارزیابی بازده انتقال و توزيع

15150محققپ��ور ،س .م .1385 .قرارداده��ای ف��روش آب گام اول در س��ازماندهی و مش��ارکت کش��اورزان در مدیری��ت

آب در ش��بكه آبياري س��د بيدواز و ارائه دس��تورالعمل الزم برای مديريت بهينه بهرهبرداري از آن .گزارش پژوهش نهايي

ش��بکههای آبی��اری و زهکش��ی .مجموع��ه مق��االت اولی��ن همای��ش ملی مدیری��ت ش��بکههای آبیاری و زهکش��ی.

مؤسسة تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي ،شماره ثبت ،90/343 :کرج 40 ،صفحه.

 12 – 14اردیبهشت  ،1385دانشگاه شهید چمران اهواز.

14140کریمی ،م ،.منصوریان ،ن .د ،.حقايقي مقدم ،ا ،.باغانی ،ج ،.خداش��ناس ،ر ،.نبئي ،ع .و ابراهيمي ،ر .1390 .بررس��ي تأثير
راندمان های آبیاری و تغییرات زمانی و مکانی آن در ایران

پوش��ش انهار و توسعه ش��بكههاي آبياري بر بهرهوري مصرف آب و وضعيت اقتصادي كشاورزان استان خراسان رضوي.
گزارش پژوهش نهايي مؤسسة تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي ،شماره ثبت ،40126 :کرج 40 ،صفحه.
14141کریمی ،م ،.حیدری ،ن .و گمرکچی ،ا .1387 .بررسی مشکالت و موانع طرح انتقال مدیریت بهرهبرداری و نگهداری شبکه
آبیاری قزوین به آببران .مجموعه مقاالت دومین همایش ملی مدیریت ش��بکههای آبیاری و زهکش��ی 1 .بهمن .1387
دانشگاه شهید چمران اهواز.
14142کیانی ،ع .ر .1376 .مقایس��ه فنی و ارزیابی سیس��تمهای آبیاری عقربهای با آبیاری جویچهای (پنبه) .مجله علوم و فنون
کشاورزی ،سال چهارم ،شماره .1
14143کيانی ،ع .ر .1375 .مقایسه فنی سیستم آبیاری سنترپیوت با آبیاری نشتی در منطقه گرگان (ذرت) .گزارش پژوهش نهايي
مؤسسة تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي ،شمارة ثبت ،75/223 :کرج 84 ،صفحه.
14144کيان��ی ،ع .ر .و آبی��ار .1379 ،ارزيابی روشهای آبياری بارانی معمولی در منطقه گ��رگان و گنبد .گزارش پژوهش نهايي
مؤسسة تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي ،شمارة ثبت ،78/174 :کرج 26 ،صفحه.
14145لردان ،م ،.کرامت ،م .و منصوری ،م .1385 .بررس��ی مس��ائل و مش��کالت موجود ش��بکههای آبیاری و زهکش��ی استان
خوزس��تان .مجموعه مقاالت اولین همایش ملی مدیریت ش��بکههای آبیاری و زهکش��ی 12 – 14 .اردیبهش��ت .1385
دانشگاه شهید چمران اهواز.
14146مأمن پوش ،ع .1378 .بررسی مشکالت بهرهبرداری و مدیریت نگهداری از شبکه آبیاری سمت راست نکوآبارد زاینده رود
اصفهان .گزارش پژوهش نهايي مؤسسة تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي ،شمارة ثبت ،78/193 :کرج 59 ،صفحه.
14147مأمن پوش ،ع .و کاکایی ،م .1389 .ارزیابی طرحهای تجهیز و نوس��ازی ش��ده شهرستان لنجان بر کاهش مصرف آب در
اس��تان اصفهان .گزارش پژوهش نهايي مؤسس��ة تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي ،شماره ثبت ،89/1127 :کرج44 ،
صفحه.
14148مأمن پوش ،ع ،.عباس��ي ،ف .و موس��وي ،س .ف .1380 .ارزيابي بازده کاربرد آب در روشهاي آبياري س��طحي در برخي
مزارع استان اصفهان .مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي .جلد ،2شماره  ،9صفحات .43 – 58
14149مجد سلیمی ،ک ،.امیری ،ا .و عصاره ،ع .۱۳۹۲ .بررسی و ارزیابی سیستمهای آبیاری بارانی کالسیک اجرا شده در اراضی
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 .1392دانشگاه شهید چمران اهواز.

15151محمدی .،م .۱۳۹۰ .ارزیابی فنی سیستمهای آبیاری بارانی در دشت قیدار زنجان .مجموعه مقاالت دومین کنفرانس ملی
پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران 28-29 .اردیبهشت  .1390شرکت آب منطقه ای زنجان .زنجان.
15152محمدی ،م .و شیردلی ،ع .1391 .ارزیابی راندمانهای پتانسیل ) (PELQو واقعی ) (AELQسیستمهای آبیاری بارانی
(مطالعه موردی :شهرس��تان خدابنده) .مجموعه مقاالت اولین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه 20 .اردیبهشت .1391

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

13138کریمی ،م .1382 .بررسی عملکرد سیستم آبیاری بارانی سنترپیوت در مغان .گزارش پژوهش نهايي مؤسسة تحقيقات فني

چای کاری اس��تان گیالن .مجموعه مقاالت چهارمین همایش ملی مدیریت ش��بکه های آبیاری و زهکشی 6-8 .اسفند

مؤسسه تحقیقات خاک و آب .کرج.
15153مدرس��ی ،ا .1381 .امکانات و محدودیتهای مدیریت تحویل حجمی آب در شبکههای کشور «شبکه آبیاری دز» .کارگاه
تخصصی مدیریت بهرهبرداری و نگهداری از شبکههای آبیاری و زهکشی 8 .آبان  .1381صفحات .1-13
15154مظفری ،ر ،.فدایی ،ع .و نقیزاده ،م .1388 .ارزیابی سیس��تمهای آبیاری قطرهای اجرا ش��ده در اس��تان کرمان .مجموعه
مقاالت دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر 19-21 .بهمن  .1388دانشگاه شهید باهنر کرمان.
15155معروفپور ،ع .1376 .ارزیابی بازدههای آبياری در مزارع کشت و صنعت نيشکر هفتتپه .پاياننامه کارشناسی ارشد رشتة
آبياری و زهکشی دانشگاه شهيد چمران اهواز 315 ،صفحه.
15156معیری ،م .و کاوه ،ف .1387 .تحلیل بازده آبياري سطحي در مزارع غير يكپارچة شبكة آبياري دز .مجله تحقیقات مهندسی
کشاورزی .جلد  ،9شماره  ،3صفحات .135 – 152
15157ملوح��ی ،ح ،.به��زاد ،م .و ناص��ری ،ع .ع .1385 .راندمانهای کاربرد آب در مزارع نیش��کر (واح��د امیرکبیر) در دو حالت
جویچههای بازس��ازی شده ( )Helling upو بدون بازسازی .مجموعه مقاالت اولین همایش ملی مدیریت شبکههای
آبیاری و زهکشی 12 -14 .اردیبهشت  .1385دانشگاه شهيد چمران اهواز .صفحات .819 – 824
15158منجزي ،م .ص ،.مس��عودي ،س .ع .ر ،.س��هرابی ،ت ،.اوجاقلو ،ح .آبابایی ،ب ،.وردينژاد ،و .ر .و نوري ،م .1391 .ارزیابی
عملکرد و راهکارهاي بهبود س��امانههاي آبیاري سطحی (مطالعه موردي :دشت قزوین) .مجموعه مقاالت اولین همایش
ملی مدیریت آب در مزرعه .خرداد  .1391مؤسسه تحقیقات خاک و آب .کرج.
15159منصوري ،م ،.ابراهیمی پاك ،ن .ع .خسروي ،ک .1393 .ارزیابی عملکرد آبیاري جویچهاي معمولی و یک در میان متغیر
از نظر ش��اخصهاي آبیاري .مجموعه مقاالت دومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه .مهر  .1393مؤسس��ه تحقیقات
خاك و آب .کرج.
16160موسوی ،س .ا ،.پذیرا ،ا .و بابازاده ،ح .1391 .بازده کاربرد آب آبیاری در مزرعه شالیزاری .مجموعه مقاالت اولین همایش
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و مهندسي کشاورزي ،شمارة ثبت ،82/515 :کرج 14 ،صفحه.
13139کریمی ،م .مهدیزاده ،م ،.باغانی ،ج ،.شیرغالمی ،ه ،.جلینی ،م .ابراهیمی ،ر .و نبئی ،ع .1390 .ارزیابی بازده انتقال و توزيع

15150محققپ��ور ،س .م .1385 .قرارداده��ای ف��روش آب گام اول در س��ازماندهی و مش��ارکت کش��اورزان در مدیری��ت

آب در ش��بكه آبياري س��د بيدواز و ارائه دس��تورالعمل الزم برای مديريت بهينه بهرهبرداري از آن .گزارش پژوهش نهايي

ش��بکههای آبی��اری و زهکش��ی .مجموع��ه مق��االت اولی��ن همای��ش ملی مدیری��ت ش��بکههای آبیاری و زهکش��ی.

مؤسسة تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي ،شماره ثبت ،90/343 :کرج 40 ،صفحه.

 12 – 14اردیبهشت  ،1385دانشگاه شهید چمران اهواز.

14140کریمی ،م ،.منصوریان ،ن .د ،.حقايقي مقدم ،ا ،.باغانی ،ج ،.خداش��ناس ،ر ،.نبئي ،ع .و ابراهيمي ،ر .1390 .بررس��ي تأثير
راندمان های آبیاری و تغییرات زمانی و مکانی آن در ایران

پوش��ش انهار و توسعه ش��بكههاي آبياري بر بهرهوري مصرف آب و وضعيت اقتصادي كشاورزان استان خراسان رضوي.
گزارش پژوهش نهايي مؤسسة تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي ،شماره ثبت ،40126 :کرج 40 ،صفحه.
14141کریمی ،م ،.حیدری ،ن .و گمرکچی ،ا .1387 .بررسی مشکالت و موانع طرح انتقال مدیریت بهرهبرداری و نگهداری شبکه
آبیاری قزوین به آببران .مجموعه مقاالت دومین همایش ملی مدیریت ش��بکههای آبیاری و زهکش��ی 1 .بهمن .1387
دانشگاه شهید چمران اهواز.
14142کیانی ،ع .ر .1376 .مقایس��ه فنی و ارزیابی سیس��تمهای آبیاری عقربهای با آبیاری جویچهای (پنبه) .مجله علوم و فنون
کشاورزی ،سال چهارم ،شماره .1
14143کيانی ،ع .ر .1375 .مقایسه فنی سیستم آبیاری سنترپیوت با آبیاری نشتی در منطقه گرگان (ذرت) .گزارش پژوهش نهايي
مؤسسة تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي ،شمارة ثبت ،75/223 :کرج 84 ،صفحه.
14144کيان��ی ،ع .ر .و آبی��ار .1379 ،ارزيابی روشهای آبياری بارانی معمولی در منطقه گ��رگان و گنبد .گزارش پژوهش نهايي
مؤسسة تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي ،شمارة ثبت ،78/174 :کرج 26 ،صفحه.
14145لردان ،م ،.کرامت ،م .و منصوری ،م .1385 .بررس��ی مس��ائل و مش��کالت موجود ش��بکههای آبیاری و زهکش��ی استان
خوزس��تان .مجموعه مقاالت اولین همایش ملی مدیریت ش��بکههای آبیاری و زهکش��ی 12 – 14 .اردیبهش��ت .1385
دانشگاه شهید چمران اهواز.
14146مأمن پوش ،ع .1378 .بررسی مشکالت بهرهبرداری و مدیریت نگهداری از شبکه آبیاری سمت راست نکوآبارد زاینده رود
اصفهان .گزارش پژوهش نهايي مؤسسة تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي ،شمارة ثبت ،78/193 :کرج 59 ،صفحه.
14147مأمن پوش ،ع .و کاکایی ،م .1389 .ارزیابی طرحهای تجهیز و نوس��ازی ش��ده شهرستان لنجان بر کاهش مصرف آب در
اس��تان اصفهان .گزارش پژوهش نهايي مؤسس��ة تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي ،شماره ثبت ،89/1127 :کرج44 ،
صفحه.
14148مأمن پوش ،ع ،.عباس��ي ،ف .و موس��وي ،س .ف .1380 .ارزيابي بازده کاربرد آب در روشهاي آبياري س��طحي در برخي
مزارع استان اصفهان .مجله تحقيقات مهندسي کشاورزي .جلد ،2شماره  ،9صفحات .43 – 58
14149مجد سلیمی ،ک ،.امیری ،ا .و عصاره ،ع .۱۳۹۲ .بررسی و ارزیابی سیستمهای آبیاری بارانی کالسیک اجرا شده در اراضی
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 .1392دانشگاه شهید چمران اهواز.

15151محمدی .،م .۱۳۹۰ .ارزیابی فنی سیستمهای آبیاری بارانی در دشت قیدار زنجان .مجموعه مقاالت دومین کنفرانس ملی
پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران 28-29 .اردیبهشت  .1390شرکت آب منطقه ای زنجان .زنجان.
15152محمدی ،م .و شیردلی ،ع .1391 .ارزیابی راندمانهای پتانسیل ) (PELQو واقعی ) (AELQسیستمهای آبیاری بارانی
(مطالعه موردی :شهرس��تان خدابنده) .مجموعه مقاالت اولین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه 20 .اردیبهشت .1391

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

13138کریمی ،م .1382 .بررسی عملکرد سیستم آبیاری بارانی سنترپیوت در مغان .گزارش پژوهش نهايي مؤسسة تحقيقات فني

چای کاری اس��تان گیالن .مجموعه مقاالت چهارمین همایش ملی مدیریت ش��بکه های آبیاری و زهکشی 6-8 .اسفند

مؤسسه تحقیقات خاک و آب .کرج.
15153مدرس��ی ،ا .1381 .امکانات و محدودیتهای مدیریت تحویل حجمی آب در شبکههای کشور «شبکه آبیاری دز» .کارگاه
تخصصی مدیریت بهرهبرداری و نگهداری از شبکههای آبیاری و زهکشی 8 .آبان  .1381صفحات .1-13
15154مظفری ،ر ،.فدایی ،ع .و نقیزاده ،م .1388 .ارزیابی سیس��تمهای آبیاری قطرهای اجرا ش��ده در اس��تان کرمان .مجموعه
مقاالت دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر 19-21 .بهمن  .1388دانشگاه شهید باهنر کرمان.
15155معروفپور ،ع .1376 .ارزیابی بازدههای آبياری در مزارع کشت و صنعت نيشکر هفتتپه .پاياننامه کارشناسی ارشد رشتة
آبياری و زهکشی دانشگاه شهيد چمران اهواز 315 ،صفحه.
15156معیری ،م .و کاوه ،ف .1387 .تحلیل بازده آبياري سطحي در مزارع غير يكپارچة شبكة آبياري دز .مجله تحقیقات مهندسی
کشاورزی .جلد  ،9شماره  ،3صفحات .135 – 152
15157ملوح��ی ،ح ،.به��زاد ،م .و ناص��ری ،ع .ع .1385 .راندمانهای کاربرد آب در مزارع نیش��کر (واح��د امیرکبیر) در دو حالت
جویچههای بازس��ازی شده ( )Helling upو بدون بازسازی .مجموعه مقاالت اولین همایش ملی مدیریت شبکههای
آبیاری و زهکشی 12 -14 .اردیبهشت  .1385دانشگاه شهيد چمران اهواز .صفحات .819 – 824
15158منجزي ،م .ص ،.مس��عودي ،س .ع .ر ،.س��هرابی ،ت ،.اوجاقلو ،ح .آبابایی ،ب ،.وردينژاد ،و .ر .و نوري ،م .1391 .ارزیابی
عملکرد و راهکارهاي بهبود س��امانههاي آبیاري سطحی (مطالعه موردي :دشت قزوین) .مجموعه مقاالت اولین همایش
ملی مدیریت آب در مزرعه .خرداد  .1391مؤسسه تحقیقات خاک و آب .کرج.
15159منصوري ،م ،.ابراهیمی پاك ،ن .ع .خسروي ،ک .1393 .ارزیابی عملکرد آبیاري جویچهاي معمولی و یک در میان متغیر
از نظر ش��اخصهاي آبیاري .مجموعه مقاالت دومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه .مهر  .1393مؤسس��ه تحقیقات
خاك و آب .کرج.
16160موسوی ،س .ا ،.پذیرا ،ا .و بابازاده ،ح .1391 .بازده کاربرد آب آبیاری در مزرعه شالیزاری .مجموعه مقاالت اولین همایش
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16161موس��وی ،س .ف ،.مصطفیزاده ،ب و آبس��االن ،ش .1377 .ارزیابی بازده سیس��تم آبیاری نواری در برخی مزارع اس��تان
کهگیلویه و بویراحمد .مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی ،جلد  ،2شماره  ،4صفحات .1 – 14
16162موالیی ،خ .و مصطفیزاده ،ب .1386 .راندمان آبیاری درختان گردو به روش حوضچهای .مجموعه مقاالت نهمین سمینار
سراسری آبیاری و کاهش تبخیر 16 – 18 .بهمن  .1386دانشگاه شهید باهنر کرمان.
16163مهام ،ا .1385 .محدودیتها و مشکالت فناوریهای آبیاری تحت فشار در کشاورزی ایران .نشریه کشاورزی و دامپروری
راندمان های آبیاری و تغییرات زمانی و مکانی آن در ایران

برزگر ،آب و آبیاری ،بهار  .1385شماره  2و  ،3صفحات .25 – 26
16164مؤمن رومیانی ،ح ،.براتی ،ح ،.بیات ،ا ،.گنجی آزادپور ،ع .فیضزاده خراسانی ،ش .1393 .بررسی و ارزیابی یکنواختی توزیع
آب و پارامترهاي راندمان آبیاري در س��امانههاي آبیاري تحت فشار موضعی (قطرهاي) .نخستین کنگره مهندسی و آب و
خاک ایران 30-31 .اردیبهشت  .1393پردیس کشاورزی دانشگاه تهران.
16165مؤمنی ،ب ،.گلمایی ،س .ح .و ضیاتبار احمدی ،م .خ .1382 .ارزيابي فني وضعيت توزيع آب در ش��بكه آبياري و زهكش��ي
تجن در س��ال زراعي  .1382مجموعه مقاالت چهارمین گارگاه فنی ارزیابی علمکرد سیس��تمهای آبیاری و زهکشی28 .
آبانماه  .1383صفحات .157 – 168
16166میرابوالقاس��می ،ه .1373 .ارزیابی بازده آبیاری در تعدادی از ش��بکههای س��نتی ایران .مجموعه مقاالت هفتمین همايش
کميته ملی آبياري و زهکشي ايران 31 .مرداد لغایت  2شهریور  .1373تهران .صفحات .1 -16
16167میرانزاده ،م ،.اس��دی ،ا ،.تاکی ،ا .و زیدی ،م .1392 .بررس��ي اثر برخي از روشهاي خاكورزي و تهيه بس��تر كاش��ت بر
خصوصيات هيدروليكي و راندمان و كارايي مصرف آب در زراعت گندم .گزارش پژوهش نهايي مؤسسة تحقيقات فني و
مهندسي کشاورزي ،شمارۀ ثبت ،42870 :کرج 58 ،صفحه.
16168میربهرس��ی ،س .ح .ر .1385 .بررس��ی کارکرد طرحهای الگویی آبیاری تحتفش��ار در سطح اس��تان خوزستان .مجموعه
مقاالت اولین همایش ملی مدیریت شبکههای آبیاری و زهکشی 12-14 .اردیبهشت  .1385دانشگاه شهید چمران اهواز.
16169میرزایی ،م ،.س��هرابی ،ت ،.رش��مانلو حمید آبادی ،م ،.وردینژاد ،و .ر .و قبادینیا ،م .1385 .بررس��ی عملکرد سیستمهای
آبیاری بارانی در مزارع تحت مدیریت زارعین در ش��بکه آبیاری و زهکش��ی قزوین .مجموعه مقاالت اولین همایش ملی
مدیریت شبکههای آبیاری و زهکشی 12 – 14 .اردیبهشت  .1385دانشگاه شهید چمران اهواز .صفحات .2017 – 2025
17170نادری ،ن .1389 .بررسی فنی عملکرد سیستم آبیاری عقربهای (سنترپیوت) .مجموعه مقاالت سومین سمینار ملی توسعه
پایدار روشهای آبیاری تحت فشار 27 .بهمن  .1389مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی .کرج.
17171نادری ،ن .و حس��ینی ،ح .1392 .ارزيابي كارايي مصرف آب و راندمان آبياري در اراضي كش��اورزي استان سمنان .گزارش
پژوهش نهايي مؤسسة تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي ،شمارۀ ثبت ،43215 :کرج.
17172ن��ادری ،ن .و ش��اهنظری ،ع .1391 .ارزیاب��ی راندم��ان آبی��اری و کارای��ی مص��رف آب در م��زارع چغندرقن��د و
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و آب .کرج.
17173نادری ،ن .و شاهنظری ،ع .1391 .ارزیابی راندمان آبیاری و کارآیی مصرف آب در مزارع چغندرقند و سیبزمینی .مجموعه
مقاالت اولین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه 9-10 .خرداد  .1391مؤسسه تحقیقات خاک و آب .کرج.
17174ناصری ،ا .1394 .برآورد آب مصرفی در بخش کش��اورزی .گزارش فنی ،مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی( ،در
دست چاپ).
17175نجفی ،غ .ع .و نجفی ،پ .1386 .مصرف آب در کش��اورزی .نخس��تین کتاب تخصصی آب و خاک کش��ور و بهینهسازی
مصرف ،انتشارات کشاورزی و غذا ،ضمیمه  ،52تهران 208 ،صفحه.
17176نورجو ،ا ،.قهرمانيان ،غ .ر .و فتوحی ،ک .1390 .بررسی تأثیر تحکیم بستر شیار و آرایش کاشت در بهرهوری مصرف آب،

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

ملی مدیریت آب در مزرعه 9-10 .خرداد  .1391مؤسسه تحقیقات خاک و آب .کرج.

س��یبزمینی .مجموعه مقاالت اولین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه 20 .اردیبهش��ت  .1391مؤسسه تحقیقات خاک

کیفیت و کمیت چغندرقند .گزارش پژوهش نهايي مؤسس��ة تحقيقات فني و مهندس��ي کش��اورزي ،شمارۀ ثبت،40234 :
کرج 63 ،صفحه.
17177نوری ماللر ،ک ،.ش��اهرخنیا ،م .ع ،.رئوف ،م .و س��اجدی ،م .1389 .ارزیابی عملکرد سیستم و اثرات باد بر سیستم آبیاری
بارانی کالس��یک ثابت ،با آبپاش متحرک در دشت بیله س��لوار .سومین سمینار ملی توسعه پایدار روشهای آبیاری تحت
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carried out in some provinces including 1900 measured irrigation events across Iran from 1991
to 2015. The finding showed that the application irrigation efficiency (Ea) ranged between
22.5 and 85.5% and the mean of Ea was 56%. The average of Ea in basin, border and furrow
irrigation system was 55.3, 52.9 and 52.5%, respectively. Eventhogh, Ea in sprinkler irrigation
systems for example wheelmove and solid set systems are 66.9 and 52.1%, respectively.

		

راندمان های آبیاری و تغییرات زمانی و مکانی آن در ایران

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

Irrigation Efficiencies: Temporal and Spatial Variations in
Iran

Average of Ea in pressurized and surface irrigation system were 66.6 and 53.6%, respectively.
As well as, Eat in sprinkler and drip irrigation systems were 62.1 and 71.1%, in order. Results
also indicated that Ea over three decades (1992-2001, 2002-2011, and 2012-2015) were 52,
58.4, and 58.8%, respectively. However, network irrigation efficiency was 67, 68.5 and 74.2%
in these 3 decades in order. As a result, total irrigation efficincey (Ep) was 34.8, 40 and 43.6%
in these decaceds, respectively. This means that, Ep has annully increased about 1% from 1996
to 2013. An important reasons of increasing in irrigation efficiency over these decades are
improving of knowledge of users and beneficiars on water and soil issues, improving of new
irrigation systems and extnestion of research findings to operators and beneficiars.
		
Keywords: Irrigation Efficiency, Irrigation Systems, Water Management, Iran

44

management. XII CIGR World Congress & Agricultural Engineering Conference, Milan,
Italy.
207- Solomon, K. H. 1988. Irrigation Systems and Water Application Efficiencies. Center for

F. Abbasi, F. Sohrab and N. Abbasi

IrrigationTechnology Irrigation Notes, CAIT Pud # 880104. California State University,
Fresno, California.
208- USDA Furrow irrigation. Soil Conservation Service National. 1979. Engineering

Handbook. Chapter 5. Section 15 (Irrigation).

Abstract
Due to specific climate conditions in Iran and the impossibility of increasing new resources of

209- Willardson, L. S., Allen, R. G. and Frederiksen, H. D. 1994. Universal fractions and

water for using in agricultural sector, agricultural water management is essential for improving

elimination of irrigation efficiencies. The 13th Technical Conference on Irrigation Planning

water productivity. Assessment of low irrigation efficiency in the country and providing
appropriate solutions to improve irrigation efficiency and water productivity at the national
level can be a great help for modifying irrigation efficiency. For this purpose, available data on

and Management Measures in Harmony with the Environment. Oct. 19-22. USCID.
Denver. Colorado.

irrigation efficiencies in different irrigation systems and differnet irrigation network (traditional
and modern) were analyzed. Analysis was based on results obtained from 165 field scale studies

45

carried out in some provinces including 1900 measured irrigation events across Iran from 1991
to 2015. The finding showed that the application irrigation efficiency (Ea) ranged between
22.5 and 85.5% and the mean of Ea was 56%. The average of Ea in basin, border and furrow
irrigation system was 55.3, 52.9 and 52.5%, respectively. Eventhogh, Ea in sprinkler irrigation
systems for example wheelmove and solid set systems are 66.9 and 52.1%, respectively.

		

راندمان های آبیاری و تغییرات زمانی و مکانی آن در ایران

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

Irrigation Efficiencies: Temporal and Spatial Variations in
Iran

Average of Ea in pressurized and surface irrigation system were 66.6 and 53.6%, respectively.
As well as, Eat in sprinkler and drip irrigation systems were 62.1 and 71.1%, in order. Results
also indicated that Ea over three decades (1992-2001, 2002-2011, and 2012-2015) were 52,
58.4, and 58.8%, respectively. However, network irrigation efficiency was 67, 68.5 and 74.2%
in these 3 decades in order. As a result, total irrigation efficincey (Ep) was 34.8, 40 and 43.6%
in these decaceds, respectively. This means that, Ep has annully increased about 1% from 1996
to 2013. An important reasons of increasing in irrigation efficiency over these decades are
improving of knowledge of users and beneficiars on water and soil issues, improving of new
irrigation systems and extnestion of research findings to operators and beneficiars.
		
Keywords: Irrigation Efficiency, Irrigation Systems, Water Management, Iran

44

فرم ثبت انتشارات وزارت كشاورزي در

عنوان طرح  /پروژه :راندمان های آبیاری و تغییرات زمانی و مکانی آن در ایران

مركز اطالعات و مدارك علمي كشاورزي

واحد اجرا :موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
محل اجرا :موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

نام هماهنگ کننده/مجری مسئول/مجری :فریبرز عباسی

عنوان  :راندمانهای آبیاری و تغییرات زمانی و مکانی آن در ایران

		
سال شروع1388 :

نويسنده  :فریبرز عباسی ،فرحناز سهراب و نادر عباسی

سال خاتمه1394 :

مترجم :
راندمان های آبیاری و تغییرات زمانی و مکانی آن در ایران

اهميت ،ضرورت ،اهداف و روش تحقيق:

در صورتي كه اثر ترجمه باشد لطفاً عنوان و مشخصات كامل ماخذ اصلي را مرقوم فرمائيد.

گرد آورنده :

تعيي��ن راندمان س��امانههای آبياري موجود و ارزيابي نحوه کار آنه��ا از مهمترین و ضروریترین اقدامات الزم برای تصمیمگیری و

ناظر :

تصمیمس��ازیهای مرتبط با مصرف بهینه آب ،الگوی کش��ت و کاهش تلفات آب آبیاری است .از آنجاییکه شناخت وضع موجود از

ويراستار :

اساس��یترین گامهای برنامهریزی برای ارتقاء هر سیس��تمی محسوب میشود ،مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی با هدف

چاپ :

بررسی و برآورد وضعیت موجود مدیریت و راندمان آب آبیاری ،اقدام به تهیه بانک اطالعات راندمانهای آبیاری و تهیه نقشه جامع

در صورت تجديد چاپ لطفاً تاريخ انتشار چاپهاي قبلي را مرقوم فرمائيد.

راندمان آبیاری در کشور ،بر اساس جمعبندی نتایج بیش از  200مورد مطالعه منتشر شده در خصوص راندمانهای آبیاری در سطح

ويرايش :

کش��ور (حدود  1900نوبت آبیاری اندازهگیری ش��ده در مزرعه) طی سالهای ( )94-1370کرده است .در این پژوهش نتايج حاصل

محل ناشر  :كرج
نام ناشر  :مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي

از مطالعات مزرعهای در خصوص ارزیابی راندمان آبیاری در س��امانهها و ش��بکههای مختلف آبیاری (سنتی و پائین دست سدها) که

تاريخ انتشار 1394 :

توس��ط دستگاههاي مختلف پژوهش��ي و اجرايي اندازهگيري و گزارش شده بود ،در سطح کشور جمعآوری و تجزیه و تحلیل شدند.

تعداد صفحات  45 :صفحه

کليه دادههاي ارائه شده آنهايي هستند که در مزارع زارعان و با مديريت کشاورزان اندازهگيري شدهاند .دادههاي جمعآوري شده در

تيراژ  :نسخه

این پژوهش حاصل از پژوهشهاي انجام شده در سطح کشور در موسسات تحقيقاتي ،دانشگاهها ،وزارت نيرو ،شرکتهاي مشاور و

زبان متن  :فارسي (دارای چکيده انگليسی)

 ...بوده که در مزارع زارعان و با مديريت کشاورزان اندازهگيري شدهاند و نتایج حاصل از پژوهشهاي انجام شده در مقياس پالت در

لطفاً موضوع كتاب يا نشريه خود را حدود  05كلمه مرقوم فرمائيد.

ايستگاههاي تحقيقاتي لحاظ نشده است .از آنجايي که دادههاي گزارش شده در خصوص راندمانهاي آبياري در سالهاي  1351تا

موضوع :

تعيي��ن راندم��ان س��امانههای آبي��اري موج��ود و ارزياب��ي نح��وه کار آنه��ا از مهمتری��ن و ضروریتری��ن اقدام��ات الزم ب��رای تصمیمگی��ری و

تصمیمس��ازیهای مرتبط با مصرف بهینه آب ،الگوی کش��ت و کاهش تلفات آب آبیاری است .در این راس��تا ،موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

به منظور تهیه بانک اطالعات راندمانهای آبیاری و تهیه نقش��ه جامع راندمان آبیاری درکش��ور ،اقدام به جمعبندی نتایج مطالعات انجام ش��ده درخصوص

راندمانهای آبیاری در س��طح کش��ور نموده اس��ت .در این بررس��ی ،نتايج حاصل از مطالعات مزرعهای در سامانهها و ش��بکههای مختلف آبیاری (سنتی

و پاییندس��ت س��دها) در س��طح کش��ور جمعآوری و مورد تحلیل ق��رار گرفت .بر این اس��اس ،روند تغيي��رات راندمانهای آب آبي��اري در طول دهههای

 1369خيلي اندک است ،امکان تحليل آنها وجود نداشت و لذا اين بازه زماني در دوره مطالعه حذف شد .همچنین در این بررسی ،طی
ارزیابی نتايج حاصل از مطالعات مزرعهای در سامانهها و شبکههای مختلف آبیاری در سطح کشور ،روند تغييرات راندمان آب آبياري
در طول دهههای مختلف و به تفکیک استانها نیز تعیین شد .بر این اساس ،روند تغييرات راندمانهای آب آبياري در طول دهههای
مختلف تعیین ،وضعیت راندمان آب آبیاری در استانهای مختلف ارزیابی و خالءها درخصوص راندمان آب آبیاری شناسایی شدند.

مختل��ف تعیین ش��د .براس��اس نتایج ای��ن مطالعه از علل مهم افزاي��ش راندمان در دههه��ای اخیر ميتوان به تجهيز و نوس��ازي اراض��ي ،افزايش ميزان

آگاهي و دانش بهرهبرداران به مس��ائل آب و خاک ،گس��ترش ش��بکههاي آبياري ،توسعه س��امانههاي نوین آبیاری ،ترویج و انتقال یافتههای تحقیقاتی به
بهرهبرداران اشاره کرد.
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انتقال و توزیع) نیز در دهههای مذکور به ترتیب  68/5 ،67/0و  74/2درصد اس��ت .بدین ترتیب راندمان کل در دهههای یاد ش��ده
به ترتیب  36/1 ،29/7و  43/8درصد برآورد میش��ود .به عبارتی از س��ال ( 1375وس��ط دهه  )71-80تا سال ( 1392وسط نیم دهه
 )91-94راندمان کل آبیاری ،ساالنه حدود یک درصد رشد داشته است .به عبارتی در سال  1375به بعد روند افزایشی راندمان آبیاری
مطابق مقادیر پیشبینی شده در برنامههای توسعهای کشور (حدود  1درصد) بوده است .از علل مهم افزايش راندمان در اين دههها
ميتوان به تجهيز و نوس��ازي اراضي ،افزايش ميزان آگاهي و دانش بهرهبرداران به مس��ائل آب و خاک ،گسترش شبکههاي آبياري،
راندمان های آبیاری و تغییرات زمانی و مکانی آن در ایران

توسعه سامانههاي نوین آبیاری ،ترویج و انتقال یافتههای تحقیقاتی به بهرهبرداران اشاره نمود.

فرم خالصه اطالعات یافتههای تحقیقاتی
1-1عنوان طرح /پروژه تحقیقاتی:
راندمانهای آبیاری و تغییرات زمانی و مکانی آن در ایران
 -2چکیده طرح (بیان مسأله ،اهمیت و ضرورت ،اهداف):
تعيين راندمان سامانههای آبياري موجود و ارزيابي نحوه کار آنها از مهمترین و ضروریترین اقدامات الزم برای تصمیمگیری و

دستورالعمل فني و توصيه ترويجي:

تصمیمس��ازیهای مرتبط با مصرف بهینه آب ،الگوی کش��ت و کاهش تلفات آب آبیاری است .از آنجاییکه شناخت وضع موجود از

درخصوص ایجاد بانک اطالعاتی پروژههای آبیاری الزم اس��ت که بانک اطالعاتی و نرمافزاری در هر اس��تان ایجاد و گزارشهای

اساس��یترین گامهای برنامهریزی برای ارتقاء هر سیس��تمی محسوب میشود ،مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی با هدف

ادواری از پروژهها و عملکرد ش��بکههای آبیاری تهیه و پروژههای تحقیقاتی میدانی برای مقایس��ه عملکرد انواع سامانههای آبیاری

بررسی و برآورد وضعیت موجود مدیریت و راندمان آب آبیاری ،اقدام به تهیه بانک اطالعات راندمانهای آبیاری و تهیه نقشه جامع

تعریف و اجراء شود.

راندمان آبیاری در کشور ،بر اساس جمعبندی نتایج بیش از  200مورد مطالعه منتشر شده در خصوص راندمانهای آبیاری در سطح

در واگذاری مدیریت شبکهها و تشکل بهرهبرداران باید به کلیه جوانب امور شامل شرایط اجتماعی -اقتصادی -سطح سواد زارعان و

کش��ور (حدود  1900نوبت آبیاری اندازهگیری ش��ده در مزرعه) طی سالهای ( )1370-94کرده است .در این پژوهش نتايج حاصل

ظرفیتهای محلی و منطقهای که مهمتر از همه فرهنگ روستایی میباشد ،توجه کرد .عالوه بر این قبل از هر کاری باید در مرحله

از مطالعات مزرعهای در خصوص ارزیابی راندمان آبیاری در س��امانهها و ش��بکههای مختلف آبیاری (سنتی و پائین دست سدها) که

اول فرهنگ مش��ارکت را در جامعه روس��تایی اشاعه و سپس اقدام به ایجاد تش��کل کرد .تجربه انتقال مدیریت و مشارکت مردم در

توس��ط دستگاههاي مختلف پژوهش��ي و اجرايي اندازهگيري و گزارش شده بود ،در سطح کشور جمعآوری و تجزیه و تحلیل شدند.

شبکه آبیاری ورامین یکی از مصادیق توسعه مدیریت مشارکت مردمی در بهرهبرداری از منابع آب بوده است.

کليه دادههاي ارائه شده آنهايي هستند که در مزارع زارعان و با مديريت کشاورزان اندازهگيري شدهاند .دادههاي جمعآوري شده در
این پژوهش حاصل از پژوهشهاي انجام شده در سطح کشور در موسسات تحقيقاتي ،دانشگاهها ،وزارت نيرو ،شرکتهاي مشاور و

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:

 ...بوده که در مزارع زارعان و با مديريت کشاورزان اندازهگيري شدهاند و نتایج حاصل از پژوهشهاي انجام شده در مقياس پالت در

کليه مناطقي که در آنها شبکههاي آبياري مدرن يا سنتي موجود بوده و يا در حال مطالعه و اجرا ميباشد.

ايستگاههاي تحقيقاتي لحاظ نشده است .از آنجايي که دادههاي گزارش شده در خصوص راندمانهاي آبياري در سالهاي  1351تا
 1369خيلي اندک است ،امکان تحليل آنها وجود نداشت و لذا اين بازه زماني در دوره مطالعه حذف شد .همچنین در این بررسی ،طی
ارزیابی نتايج حاصل از مطالعات مزرعهای در سامانهها و شبکههای مختلف آبیاری در سطح کشور ،روند تغييرات راندمان آب آبياري
در طول دهههای مختلف و به تفکیک استانها نیز تعیین شد .بر این اساس ،روند تغييرات راندمانهای آب آبياري در طول دهههای
مختلف تعیین ،وضعیت راندمان آب آبیاری در اس��تانهای مختلف ارزیابی و خالءها درخصوص راندمان آب آبیاری شناس��ایی شدند.
-3توجیه اقتصادی و اجتماعی طرح /پروژه:
به طوركلي ،بررسیهای انجام شده نشان دادند که روند کلی تغییرات راندمان آبياري در کشور مثبت و افزايشی است .درعین حال ،با
توجه به مقادیر راندمان روشهای مختلف آبیاری تحتفشار ،پیشنهاد میشود که توسعه سامانههای آبیاری بارانی به ویژه کالسیک
ثابت در آینده با بررسی و دقت بیشتری انجام شود .همچنین ،با عنایت به سطح وسیع اراضی تحت آبیاری سنتی ،ضروری است که
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انتقال و توزیع) نیز در دهههای مذکور به ترتیب  68/5 ،67/0و  74/2درصد اس��ت .بدین ترتیب راندمان کل در دهههای یاد ش��ده
به ترتیب  36/1 ،29/7و  43/8درصد برآورد میش��ود .به عبارتی از س��ال ( 1375وس��ط دهه  )71-80تا سال ( 1392وسط نیم دهه
 )91-94راندمان کل آبیاری ،ساالنه حدود یک درصد رشد داشته است .به عبارتی در سال  1375به بعد روند افزایشی راندمان آبیاری
مطابق مقادیر پیشبینی شده در برنامههای توسعهای کشور (حدود  1درصد) بوده است .از علل مهم افزايش راندمان در اين دههها
ميتوان به تجهيز و نوس��ازي اراضي ،افزايش ميزان آگاهي و دانش بهرهبرداران به مس��ائل آب و خاک ،گسترش شبکههاي آبياري،
راندمان های آبیاری و تغییرات زمانی و مکانی آن در ایران

توسعه سامانههاي نوین آبیاری ،ترویج و انتقال یافتههای تحقیقاتی به بهرهبرداران اشاره نمود.

فرم خالصه اطالعات یافتههای تحقیقاتی
1-1عنوان طرح /پروژه تحقیقاتی:
راندمانهای آبیاری و تغییرات زمانی و مکانی آن در ایران
 -2چکیده طرح (بیان مسأله ،اهمیت و ضرورت ،اهداف):
تعيين راندمان سامانههای آبياري موجود و ارزيابي نحوه کار آنها از مهمترین و ضروریترین اقدامات الزم برای تصمیمگیری و

دستورالعمل فني و توصيه ترويجي:

تصمیمس��ازیهای مرتبط با مصرف بهینه آب ،الگوی کش��ت و کاهش تلفات آب آبیاری است .از آنجاییکه شناخت وضع موجود از

درخصوص ایجاد بانک اطالعاتی پروژههای آبیاری الزم اس��ت که بانک اطالعاتی و نرمافزاری در هر اس��تان ایجاد و گزارشهای

اساس��یترین گامهای برنامهریزی برای ارتقاء هر سیس��تمی محسوب میشود ،مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی با هدف

ادواری از پروژهها و عملکرد ش��بکههای آبیاری تهیه و پروژههای تحقیقاتی میدانی برای مقایس��ه عملکرد انواع سامانههای آبیاری

بررسی و برآورد وضعیت موجود مدیریت و راندمان آب آبیاری ،اقدام به تهیه بانک اطالعات راندمانهای آبیاری و تهیه نقشه جامع

تعریف و اجراء شود.

راندمان آبیاری در کشور ،بر اساس جمعبندی نتایج بیش از  200مورد مطالعه منتشر شده در خصوص راندمانهای آبیاری در سطح

در واگذاری مدیریت شبکهها و تشکل بهرهبرداران باید به کلیه جوانب امور شامل شرایط اجتماعی -اقتصادی -سطح سواد زارعان و

کش��ور (حدود  1900نوبت آبیاری اندازهگیری ش��ده در مزرعه) طی سالهای ( )1370-94کرده است .در این پژوهش نتايج حاصل

ظرفیتهای محلی و منطقهای که مهمتر از همه فرهنگ روستایی میباشد ،توجه کرد .عالوه بر این قبل از هر کاری باید در مرحله

از مطالعات مزرعهای در خصوص ارزیابی راندمان آبیاری در س��امانهها و ش��بکههای مختلف آبیاری (سنتی و پائین دست سدها) که

اول فرهنگ مش��ارکت را در جامعه روس��تایی اشاعه و سپس اقدام به ایجاد تش��کل کرد .تجربه انتقال مدیریت و مشارکت مردم در

توس��ط دستگاههاي مختلف پژوهش��ي و اجرايي اندازهگيري و گزارش شده بود ،در سطح کشور جمعآوری و تجزیه و تحلیل شدند.

شبکه آبیاری ورامین یکی از مصادیق توسعه مدیریت مشارکت مردمی در بهرهبرداری از منابع آب بوده است.

کليه دادههاي ارائه شده آنهايي هستند که در مزارع زارعان و با مديريت کشاورزان اندازهگيري شدهاند .دادههاي جمعآوري شده در
این پژوهش حاصل از پژوهشهاي انجام شده در سطح کشور در موسسات تحقيقاتي ،دانشگاهها ،وزارت نيرو ،شرکتهاي مشاور و

ویژگی مناطق کاربرد توصیه ترویجی:

 ...بوده که در مزارع زارعان و با مديريت کشاورزان اندازهگيري شدهاند و نتایج حاصل از پژوهشهاي انجام شده در مقياس پالت در

کليه مناطقي که در آنها شبکههاي آبياري مدرن يا سنتي موجود بوده و يا در حال مطالعه و اجرا ميباشد.

ايستگاههاي تحقيقاتي لحاظ نشده است .از آنجايي که دادههاي گزارش شده در خصوص راندمانهاي آبياري در سالهاي  1351تا
 1369خيلي اندک است ،امکان تحليل آنها وجود نداشت و لذا اين بازه زماني در دوره مطالعه حذف شد .همچنین در این بررسی ،طی
ارزیابی نتايج حاصل از مطالعات مزرعهای در سامانهها و شبکههای مختلف آبیاری در سطح کشور ،روند تغييرات راندمان آب آبياري
در طول دهههای مختلف و به تفکیک استانها نیز تعیین شد .بر این اساس ،روند تغييرات راندمانهای آب آبياري در طول دهههای
مختلف تعیین ،وضعیت راندمان آب آبیاری در اس��تانهای مختلف ارزیابی و خالءها درخصوص راندمان آب آبیاری شناس��ایی شدند.
-3توجیه اقتصادی و اجتماعی طرح /پروژه:
به طوركلي ،بررسیهای انجام شده نشان دادند که روند کلی تغییرات راندمان آبياري در کشور مثبت و افزايشی است .درعین حال ،با
توجه به مقادیر راندمان روشهای مختلف آبیاری تحتفشار ،پیشنهاد میشود که توسعه سامانههای آبیاری بارانی به ویژه کالسیک
ثابت در آینده با بررسی و دقت بیشتری انجام شود .همچنین ،با عنایت به سطح وسیع اراضی تحت آبیاری سنتی ،ضروری است که
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عنوان ش��ده ،برای تدقیق و تکمیل اطالعات مربوط به راندمان آبیاری نیاز به انجام بررس��یهای بیش��تر است .در برخي استانهاي
کش��ور از جمله تهران ،بوش��هر ،خراسان شمالي و جنوبی ،لرس��تان ،هرمزگان ،قم ،یزد و سیستان و بلوچستان اطالعات کافی برای
ارزيابي وضعيت موجود راندمان آب آبياري موجود نیس��ت .در این اس��تانها ،الزم اس��ت برای ارزیابی وضعیت موجود راندمان آب
آبی��اری ،برنامهری��زی الزم صورت گیرد .همچنین عمده دادهه��ای موجود در زمینه راندمان آب آبیاری در کش��ور در مزارع و روي
محصوالت زراعي اس��ت ،الزم اس��ت در مطالعات آتي به ارزيابي راندمان آب آبياري در باغات کش��ور توجه بیش��تری شود .ارزیابی
راندمان های آبیاری و تغییرات زمانی و مکانی آن در ایران

راندمانهای انتقال و توزیع در شبکههای سنتی و مدرن نیز بیشتر شود.
 -4عنوان یافته تحقیقاتی حاصله:

-9نام همکاران طرح/پروژه :فرحناز سهراب و نادر عباسی
-10زمان اجرای طرح/پروژه1388-94 :
-11محل اجرای طرح/پروژه :موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
-12هزینههای تمام شده (مستقیم و غیرمستقیم) طرح/پروژه:

افزایش سالیانه یک واحد راندمان آبیاری در کشور
 -5نتایج ،مزایا و اثر بخشی یافته:
نتایج نشان داد که راندمان کاربرد آب آبیاری در کشور از  22/5تا  85/5درصد متغير و ميانگين آن  56/0درصد است .بررسی روند
تغییرات راندمان طی س��الهای مختلف نش��ان داد که راندمان کاربرد آبياري در دو دهه  71-80و  81-90و نيم دهه  91-94به
ترتيب  58/4 ،52و  58/8درصد میباش��د .همچنین بررس��یها نش��ان داد راندمان انتقال و توزیع (به معنی تلفات آب در کانالهای
انتقال و توزیع) نیز در دهههای مذکور به ترتیب  68/5 ،67/0و  74/2درصد اس��ت .بدین ترتیب راندمان کل در دهههای یاد ش��ده
به ترتیب  36/1 ،29/7و  43/8درصد برآورد میش��ود .به عبارتی از س��ال ( 1375وس��ط دهه  )71-80تا سال ( 1392وسط نیم دهه
 )91-94راندمان کل آبیاری ،ساالنه حدود یک درصد رشد داشته است .به عبارتی در سال  1375به بعد روند افزایشی راندمان آبیاری
مطابق مقادیر پیشبینی شده در برنامههای توسعهای کشور (حدود  1درصد) بوده است .از علل مهم افزايش راندمان در اين دههها
ميتوان به تجهيز و نوس��ازي اراضي ،افزايش ميزان آگاهي و دانش بهرهبرداران به مس��ائل آب و خاک ،گسترش شبکههاي آبياري،
توسعه سامانههاي نوین آبیاری ،ترویج و انتقال یافتههای تحقیقاتی به بهرهبرداران اشاره نمود.
 -6شیوه /شیوه های پیشنهادی برای انتقال یافته تحقیقاتی حاصله:
برگزاری نشستهای تخصصی با حضور کلیه زینفعان آبترویج روشهای صحیح بهرهبرداری از سامانههای آبیاری در رسانههای همگانی ،به ویژه صدا و سیمای جمهوریاسالمی ایران میتواند مفید و مؤثر واقع شود.
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-8نام مجری طرح/پروژه :فریبرز عباسی

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

در برنامهریزیهای کالن کشور اصالح و بهبود سامانههای آبیاری سطحی نیز مورد توجه و حمایت کافی قرار گیرد .علیرغم موارد

 -7عنوان مؤسسه همکارطرح /پروژه :معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی
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عنوان ش��ده ،برای تدقیق و تکمیل اطالعات مربوط به راندمان آبیاری نیاز به انجام بررس��یهای بیش��تر است .در برخي استانهاي
کش��ور از جمله تهران ،بوش��هر ،خراسان شمالي و جنوبی ،لرس��تان ،هرمزگان ،قم ،یزد و سیستان و بلوچستان اطالعات کافی برای
ارزيابي وضعيت موجود راندمان آب آبياري موجود نیس��ت .در این اس��تانها ،الزم اس��ت برای ارزیابی وضعیت موجود راندمان آب
آبی��اری ،برنامهری��زی الزم صورت گیرد .همچنین عمده دادهه��ای موجود در زمینه راندمان آب آبیاری در کش��ور در مزارع و روي
محصوالت زراعي اس��ت ،الزم اس��ت در مطالعات آتي به ارزيابي راندمان آب آبياري در باغات کش��ور توجه بیش��تری شود .ارزیابی
راندمان های آبیاری و تغییرات زمانی و مکانی آن در ایران

راندمانهای انتقال و توزیع در شبکههای سنتی و مدرن نیز بیشتر شود.
 -4عنوان یافته تحقیقاتی حاصله:

-9نام همکاران طرح/پروژه :فرحناز سهراب و نادر عباسی
-10زمان اجرای طرح/پروژه1388-94 :
-11محل اجرای طرح/پروژه :موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
-12هزینههای تمام شده (مستقیم و غیرمستقیم) طرح/پروژه:

افزایش سالیانه یک واحد راندمان آبیاری در کشور
 -5نتایج ،مزایا و اثر بخشی یافته:
نتایج نشان داد که راندمان کاربرد آب آبیاری در کشور از  22/5تا  85/5درصد متغير و ميانگين آن  56/0درصد است .بررسی روند
تغییرات راندمان طی س��الهای مختلف نش��ان داد که راندمان کاربرد آبياري در دو دهه  71-80و  81-90و نيم دهه  91-94به
ترتيب  58/4 ،52و  58/8درصد میباش��د .همچنین بررس��یها نش��ان داد راندمان انتقال و توزیع (به معنی تلفات آب در کانالهای
انتقال و توزیع) نیز در دهههای مذکور به ترتیب  68/5 ،67/0و  74/2درصد اس��ت .بدین ترتیب راندمان کل در دهههای یاد ش��ده
به ترتیب  36/1 ،29/7و  43/8درصد برآورد میش��ود .به عبارتی از س��ال ( 1375وس��ط دهه  )71-80تا سال ( 1392وسط نیم دهه
 )91-94راندمان کل آبیاری ،ساالنه حدود یک درصد رشد داشته است .به عبارتی در سال  1375به بعد روند افزایشی راندمان آبیاری
مطابق مقادیر پیشبینی شده در برنامههای توسعهای کشور (حدود  1درصد) بوده است .از علل مهم افزايش راندمان در اين دههها
ميتوان به تجهيز و نوس��ازي اراضي ،افزايش ميزان آگاهي و دانش بهرهبرداران به مس��ائل آب و خاک ،گسترش شبکههاي آبياري،
توسعه سامانههاي نوین آبیاری ،ترویج و انتقال یافتههای تحقیقاتی به بهرهبرداران اشاره نمود.
 -6شیوه /شیوه های پیشنهادی برای انتقال یافته تحقیقاتی حاصله:
برگزاری نشستهای تخصصی با حضور کلیه زینفعان آبترویج روشهای صحیح بهرهبرداری از سامانههای آبیاری در رسانههای همگانی ،به ویژه صدا و سیمای جمهوریاسالمی ایران میتواند مفید و مؤثر واقع شود.
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-8نام مجری طرح/پروژه :فریبرز عباسی

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

در برنامهریزیهای کالن کشور اصالح و بهبود سامانههای آبیاری سطحی نیز مورد توجه و حمایت کافی قرار گیرد .علیرغم موارد

 -7عنوان مؤسسه همکارطرح /پروژه :معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی
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