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  چکیده

براي استفاده مناسب از منابع آب تحت اختیار در بخش کشاورزي الزم است تا مناسبترین سیستم آبیاري براي 
هاي  سیستمدر تحقیق حاضر با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی انواع . تامین نیاز آبی اراضی استفاده گردد

هکتار مورد ارزیابی  1150آبیاري در اراضی  کشاورزي سازمان اتکا واقع در منطقه دورود به مساحت 
روش تحلیل سلسله مراتبی از روشهاي . بندي شده استقرارگرفته و انواع سیستمهاي آبیاري اولویت

ی فیک وی کم عوامل تواند می روش نیا. گیري چند معیاره است که در علوم مختلف قابل استفاده است تصمیم
 مسئله ساختار نخست، بیترت نیا به. دینما واردي ریگ  میتصم مدل در کیستماتیس طور به را تأثیرگذار

 سهیمقا هم با گیري تصمیم در مطرحي ارهایمع براساس مختلفي ها نهیگز سپس و شدی طراحي ریگ میتصم
نتایج تحقیق نشان داد که در حالت کشت زراعی از بین  .گردید مشخص کیهر انتخاب تیاولو تینها در شدو

همچنین در . اي استفاده از سیستم بارانی در اولویت قرار دارد  ، بارانی ،و قطره)شیاري(سیستمهاي آبیاري فارو
ا در انته. بین روشهاي آبیاري بارانی مرسوم استفاده از سیستم لینیر و سنتر پیوت به ترتیب در اولویت قرار دارند

هایی نشان داده  هاي بارانی نیز در منطقه مورد طراحی قرار گرفته ودر قالب نقشه این تحقیق جانمایی سیستم
  .شده است

  
  .یابی ،آبیاري بارانی بهینه: واژگان کلیدي

  

                                                   
  مرکز تحقیقات و توسعه، سازمان اتکا:  آدرس نویسنده مسئول - ١
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  مقدمه
سازي  با توجه به محدودیت منابع موجود، بهینه

تولید یکی از اصول مهم در  یابی کلیه عوامل و بهینه
بخش کشاورزي . فعالیتهاي اقتصادي دنیاي امروزه است

نیز همانند سایر بخشها از این قاعده کلی مستثنی نبوده و 
هاي منابع آبی از  با توجه به نوع اقلیم کشور و محدودیت

هاي کشت، استفاده  و محدودیت و زمانی نظر مکانی
هایی است که در  لفهصحیح و اصولی از منابع آب از مؤ

 وي اریآب راندمان بهبودي برابنابراین . اولویت قرار دارد
 دیبا موجود آب منابع وی اراض از مناسب استفاده نیهمچن
 نیا.شود استفادهی آب ازین نیمأتي براي اریآب ستمیس نیبهتر

 کشت، نوع مانندی مختلفي فاکتورها ریثأت تحت انتخاب
 طیشرا خاك، اتیخصوص آب، تیفیک موجود، آب مقدار

ي روین مهارت ،یانتخاب کشتي الگو ،ییهوا و آب
 به بسته ذکر شده ثرؤمي پارامترها .است... وي کارگر

  . دنباش متفاوت است ممکن منطقه طیشرا
 رگذاریثأتي پارامترها نهیزم در مختلف مطالعات

 است گرفته صورتي اریآب مناسب ستمیس انتخابي بررو
 و رمنیه ،)1976(همکاران و کلر اتطالعم به توان یم که
 اکرو و ، )1987(اسکگرب و واکر ،)1983(کخ

 و کلر. کرد اشاره) 1992(الردسونیو و)1990(بوسمن
ي ها جنبه) 1992(همکاران و کومر نیهمچن و همکاران

 اثر زانیم و رگذاریثأت یستیز طیمح وی اجتماع -ياقتصاد
 لیتحل موردي اریآب ستمیس انتخابي بررو را آنهای بخش
  . دادند قرار

 انتخاب در ثرؤم و ریدرگي پارامترها نانیا
ی معرفی اراض توسعه در راي اریآب مدرني ها سیستم
 کی انتخابي برا مرحله پنج شانیا نظر طبق. کردند

 شناخت شامل مرحله پنج نیا دارد وجود مناسب ستمیس
 طیشرای بررس ،ياریآب ستمیس توسعهي ها لفهؤم راتیثأت

 وی ئجز و قیدقی طراح ،هیاولي دهایبازد ،یمحل
  یی توانای ابیارز و ها سیستم سهیمقا ،ياقتصادي ها تحلیل

  
  

  
 آنها.باشد می پروژه توسعه هاي مؤلفه آوردن بدست در آنها

  ياریآب ستمیس نیبهتر توان یمی صورت در تنها داشتند انیب
ي دهایبازد همراه به قیعمي ها تحلیل که کرد انتخاب را

 وي زیرین. ردیگ انجام کامل طور بهي ا منطقه
 ستمیس انتخابي ارهایمع از رای فهرست) 1378(سالمت

) 1997(چیآبرادو و چیاستردو. دادند ارائه مناسبي اریآب
 مناسبي اریآب ستمیس انتخاب در راي ادیزي پارامترها

 ها، يگذار هیسرما ،دو نیا نظر طبق اما ؛تندنسدا مؤثر
 هیسرما بازگشت و ستمیس راندمان ،ينگهداري ها نهیهز

  .برخوردارندي شتریب تیاهم از نیریسا به نسبت
 تواند می طیشرا به بسته عموماً ارهایمع نیبهتر

 تنوع انیبی چگونگ ،مسئله نیمهمتر. باشد متفاوت
 در آنها تیاهم تأثیرات شناختي برا مؤثري فاکتورها

ي اریآب توسعه منظور به. استی اراض در وی واقع طیشرا
 افزار نرم کی کومر ،کایآمر در اینیرجیوی اراض دری باران

 مانندي ا منطقه اطالعات از استفاده با که دادارائه  توسعه
 نیبهتر کشت تحت محصول نوع و خاك اتیخصوص

 در کهیی ها سیستم. دینما یم انتخاب رای باران ستمیس
 سنتر :از بودند عبارت گرفتند قراری بررس مورد او قیتحق

  .متحرك کامال و متحرك مهین کیکالس ،يا قرقره وت،یپ
 را مختلف يپارامترها تأثیر وزن) 1376(ينوروز

 نشانی باران ستمیس انواع انیم از ستمیس نیبهتر انتخاب در
 انتخابي برا هوشمند ستمیس کی زین) 1379(يعباد .داد

 به توجه با که کردی طراحي  اریآب ستمیس نوع نیبهتر
 قابل شانیا قیتحق در شده گرفته نظر دري پارامترها
در تحقیق حاضر در نظر است در اراضی  .بود استفاده

سازمان اتکا واقع در منطقه دورود با مساحتی در حدود 
هکتار با استفاده از روش تحلیل سلسله  1200
هاي آبیاري ارزیابی و تعیین  ،انواع سیستم )AHP(مراتبی

  .جانمایی شود
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  مواد و روشها
واحد کشاورزي دورود  تحقیق حاضر در اراضی

در . متعلق به شرکت سهامی مزرعه نمونه انجام شده است
  ر کشت دیم هکتا 1150اراضی در حال حاضر حدود این 

  
صورت می گیرد که در نظر است تبدیل به کشت فاریاب 

محدوده اراضی در عکس هوایی نشان ) 1(شود در شکل
  .داده شده است

  
  اي گوگل ارث محدوده اراضی در تصویر ماهواره -  1شکل

محدوده ) 1(نشان داده شده در شکل ضخیمخط 
اراضی تحت کشت دیم در  نازكکلی اراضی و خطوط 
 B1هاي  دهد که تحت عنوان بلوك  حال حاضر را نشان می

مشخص شده است که به ترتیب داراي مساحت   B6تا
  .باشند هکتار می 7/28و153،136،285،268،278

 يروشها ازی کی یمراتب سلسله لیتحل روش
 گسسته حالت در ارهیمع چندي ها تحلیلي برا مناسب

 علوم در نآ واز افتهی توسعه )1980(یسات توسط که است
 شده استفاده...  وی مهندس ،ياقتصاد علوم مانند مختلف

 را تأثیرگذاری فیک وی کم عوامل تواند می روش نیا.است
  . دینما واردي ریگ  میتصم مدل در کیستماتیس طور به

 مسئله ساختار نخست که بیترت نیا به
 مختلفي ها نهیگز سپس و شدهی طراحي ریگ میتصم

 سهیمقا هم با گیري تصمیم در مطرحي ارهایمع براساس
 مشخص کیهر انتخاب تیاولو تینها در و شد خواهد
 و آب موضوعات به مربوط مطالعات در روش نیا خواهد

 از که است گرفته قرار استفاده موردي تاحد زیني اریآب
 در) 1390(همکاران وي غفار قیتحق به توان یم جمله

 روش از استفاده با مناسب کشتي الگو انتخاب نهیزم

 توان یم گرید مطالعات از. کرد اشارهی مراتب سلسله لیتحل
 بهبود اثرات مطالعه در) 2008(همکاران و اوکادا مطالعه به
ي ها  پروژه بهتر عملکرد منظور به افزار سخت و تیریمد
ی ابیارز در) 1389(زادباقر وي منتظر نیهمچن وي اریآب

 نیا کار جینتا. نمود اشارهي اریآبي ها شبکه آبي ور بهره
 برنامه در وهیش نیا از استفاده مثبت تأثیر ازی حاک نیمحقق

ي اریآبي ها  شبکه به مربوطي ها  يسازنهیبه و ها يزیر
ی طراح بای مراتب سلسله روش در گیري تصمیم هر. است

 نیتر  ساده. شود یم آغازی بتمرا سلسله قالب در مدل کی
 هدف :است سطح سه بای مراتب سلسله کی حالت

 به تواند می ارهایمع از کی هر البته ،ها  نهیگزو ارهایمع،
 هدف ساخت با مدل ساخت. شوند میتقس ارهایرمعیز

   .ابدی یم توسعه تر نییپا سطوح سمت به و شده شروع
ي بعد قدم ،یمراتب سلسله ساختار جادیا از پس

 ،یزوج سهیمقا. استی زوج سهیمقا با عناصری ابیارز
 ای و تیارجح ت،یاهم سهیمقاي برا است يندیفرآ

در این .باالتر سطح عنصر به نسبت عنصر دویی درستنما
تحقیق مقایسه زوجی با توجه به معیارهایی که توسط 

 سهیمقا از بعد. ساتی ارائه شده است صورت گرفت
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 و ارهایمع و ها  نهیگزی نسبي ها وزن ي  محاسبه وی زوج
 مشاهده را جینتا توان یم نهیگز هریی نها وزن محاسبه

 ساختار دردو نوع ساختار سلسله مراتبی تعریف شد .کرد
 با. استي اریآب ستمیسی کل نوع نیبهتر انتخاب هدف اول

 در ستمیس نوع سه هیاولی مهندسي ها یبررس به توجه
: از عبارتند ها سیستم نیا که شد گرفته نظر در ها  نهیگز

ي اریآب) ب ،)يا پشتهي جو روش(یسطحي اریآب) الف
 زین ارهایمع ای و پارامترها. يا  قطرهي اریآب) ج ،یباران

 در. شدند انتخاب اند  آمده) 1( جدول در کهیبصورت
 مناسبي اریآب ستمیسهر  کهیدرصورت دوم ساختار

 از ستمیس نوع نیبهتر انتخاب هدف ،شود داده صیتشخ
با توجه به  .استموجود درآن زمینه ي ها سیستم انواع انیم

برتر شدن سیستم بارانی در ساختار اول که در نتایج به 
ي ساختار ها  نهیدرگز طور ریز به آن پرداخته شده است

 آبپاش با ثابت کیکالس ستمیس انواع دوم سلسله مراتبی
 گرفته نظر در موو لیو و رینیل وت،یسنترپ متحرك،

 1،2،7،15،9،10،11،12،8هاي  در این حالت ردیف.شدند
با توجه به بررسیهاي کارشناسی به  )1(در جدول 16و

  عنوان معیارها انتخاب شدند

  اول ساختار در نظر موردي ارهایمع -  1جدول
 نشانه اریمع  ردیف نشانه اریمع  ردیف

 Psc ستمیس هیاول نهیهز  PLS 10 يکارگر مهارت  1

 Pcsr ستمیسي نگهدار نهیهز  Pab 11 کارفرما رشیپذ  2

 Ptsr يبردار بهرهي فناور  Pcd 12 کشت تراکم  3

 Pwqa آب تیفیک  Pcc 13 محصوالت ارزش  5

 Pwqu آب تیکم  Pgc 14 خاك طیشرا  6

 Pws باد سرعت  Pri 15 نفوذ سرعت  7

 PslایPso نیزم بیش  Pla 16 کشت تحت مساحت  8

    Ppt اهیگ نوع  9

  .شود یم دهید) 2(شکل در نظر موردی مراتب سلسله ساختار شده گفته مطالب به توجه با

  
  یک مدلی مراتب سلسله ساختار -  2شکل

  .داشت خواهد وجود مدلي برا است  آمده) 3(شکل در کهي ساختار شده گفته مطالب به توجه با
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  دو مدل دری مراتب سلسله ساختار -  3شکل

 ،مطالعه تحتی نواح به نسبت بهتر دیدي برا  
) 5(جدول در خالصه طور به آنها اتیخصوص نیمهمتر
 که قبالً یمراتب سلسلهي ها مدلی بررسي برا .است آمده
 به توجه با گانه شش مناطق از کیهر در شده فیتعر

ي الگو نیهمچن و منطقه در موجود کشتي الگو
ي برا. ه استگرفت صورت یمطالعات شده نهیبهي ها کشت
 کهي ریمقاد به توجه بای تیارجح روش از ها  سهیمقاانجام 
  .است هشد استفاده شده ارائه) 3(جدول دری سات توسط

  
  مطالعه تحتی نواح اتیخصوص نیمهمتر -  2جدول

 يکارگر مهارت )mm(متوسط بارش )درجه(دما متوسط )km/h(باد متوسط سرعت )mm/h(نفوذ سرعت خاك بافت (%)متوسط بیش

7تا  1  خوب 870 16 4/9 5/6 یرس لوم 

  
  ارهایمع و ها  نهیگزی زوج سهیمقا نحوه -  3جدول

 یکالم ترم يعدد ارزش
 اندازه هم تیاهم 1
 مهمتر نسبتا 3
 مهمتر ایقو 5
 مهمتری لیخ 7
 مهمتر اندازهی ب 9

 یانیم ریمقاد 8و6و4و2

  
-ها به صحیح با توجه به اهمیت انجام مقایسه

 منابعی مامت ها  نهیگز سهیمقا و سنجشي براترین شکل، 
 بر عالوه اند و قرار گرفته استفادهمورد  استفاده، قابل

با توزیع پرسشنامه  گذشته، قاتیتحقو  منابع هیکل مطالعه
در میان کارشناسان کشاورزي و آبیاري واحدهاي مختلف 

 گرفته نظر در زین شرکت خبره کارشناسان نظرات
 الزم وزن ارهایمع و نهیگز تیاهم به توجه با. است هشد

 صورتی زوج صورت به ها سهیمقا سپس و نسبت
 به سطح نیتر نییپا از سهیمقا است ذکر به الزم.گرفت
 هر مورد در ابتدا در .است انجام شده سطح نیباالتر سمت

 گرفتند قرار سهیمقا موردی زوج طور به ها سهیمقا اریمع
ی زوج سهیمقا ازي ا نمونه) 4(جدول در نمونهي برا که

 درباره دو شمارهی مراتب سلسله ساختار مورد در ها  نهیگز
 در پنج عدد .است شده داده نشان ستمیس هیاول نهیهز اریمع
 نیا شتریب هیاول نهیهزی معن به وتیسنترپ ستون ریز
 زانیم پنج مقدار که است کیکالس به نسبت ستمیس

 نشان را سیستم کالسیک نسبت به سنتر پیوت تیارجح
 داده نشان قرمز رنگ با عدد نیا کهی صورت در. دهد یم

 مورد در. است معکوس تیارجح مفهوم به باشد شده
 از بعد. دیگرد میتنظی جداول نیچن زین ها نهیگز ریسا
  ي برا که شد پرداخته ارهایمع سهیمقا به ها  نهیگز سهیمقا

ی مراتب سلسله ساختاري برا) 5(جدول در نمونه
 .است شده داده نشان دوم
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  هیاول نهیهز اریمع مورد در دومی مراتب سلسلله ساختار در ها  نهیگزی زوج سهیمقا نمونه - 4 جدول

  کیکالس موو لیو وتیسنترپ رینیل
 متحرك آبپاش با ثابت کیکالس  2 5 5
 موو لیو   4 4
 وتیپ سنتر    1

 رینیل    

  
  دومی مراتب سلسله ساختار در ارهایمع سهیمقا - 5 جدول

Pri Ppt Pla Ptsr Pcsr Psc Pws Pls Pab PLS   
2 2 1 4 4 4 2 4 7   PLS 
5 5 7 3 3 3 5 3    Pab 
2 2 3 1 1 1 2     Pls 
1 1 2 2 2 2      Pws 
2 2 3 1 1       Psc 
2 2 4 1        Pcsr 
2 2 2         Ptsr 
2 2          Pla 
1           Ppt 

           Pri 

  
  یک ساختار از حاصل جینتا -  4شکل

 داده نسبتي وزنها که تمامی است ذکر به الزم
 کارشناسان نظرات به توجه با ارهایمع و ها  نهیگزي برا شده

 نانیاطم قابل و است گرفته صورت منابع قیدق مطالعه و
 .هستند

  نتایج و بحث
 مطابق ساختار جادیا و ها مدل يزیر  برنامه از بعد  

 جینتا ها مدل کردناجرا  و شد گفته قبل بخش در آنچه با
   در. است هشد دادهنشان  هایی گراف و جداول قالب در

 حینتا شده جادیا مدل يانداز راه از بعد اول ساختار
 .شد استخراج است آمده يبعد )4( شکل در کهیبصورت

 وزن که شود یم دهید هحاصل جینتا به توجه با  
 يبرا ، 375/0 برابر یباران ياریآب ستمیس يبرا یینها

 است، 302/0 برابر فارو يبرا و 323/0 برابر یموضع
 مورد منطقه در یباران ياریآب ستمیس از استفاده نیبنابرا
 آن،از بعد و است تیاولو در طیشرا هیکل به توجه با بحث

 يبعد يها تیاولو در فارو و یموضع ي آبیاريها سیستم
  .دارند قرار
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 يبرا که دوم ساختار از حاصل جینتا ادامه در  
 ،بود شده رفتهگ نظر در یباران ستمیس نوع نیبهتر انتخاب

 قطعات در بیش نکهیا به توجه با. است شده آورده
 مدل% 5 بیش حد گرفتن نظر در با است متفاوت مختلف

 گرید بار و% 5 از کمتر بیش با یاراض يبرا بار کی بار دو
 )5(  شکل در .شد تست%. 5 از شیب بیش با یاراض در

  . آمده است% 5نتیجه براي اراضی با شیب کمتر از 

  
  دو ساختار از حاصل جینتا -  5شکل

 وزن که شود یم دهید باال، يها شکل به توجه با  
 ،296/0 برابر رینیل ستمیس يبرا آمده بدست یینها

 متحرك آبپاش با ثابت کیکالس ،291/0 برابر وتیسنترپ
 بدست 192/0 برابر موو لیو ستمیس يبرا و 22/0برابر
 ستمیس از استفاده ،شده انجام يزهایآنال به توجه با که آمد

 البته که است یاراض دربراي استفاده  تیاولو در رینیل
 با یکم اریبس تفاوت یوزن نظر از زین وتیپ سنتر ستمیس
 آبپاش با ثابت کیکالس زین يبعد يها تیاولو. دارد رینیل

 از حاصل جینتا) 6(  شکل در. هستند موو لیو و متحرك
  .است آمده% 5 يباال بیش با یاراض يبرا مدل تست

  
   %)5 از شیب بیش با یاراض(دوساختار از حاصل جینتا - 6 شکل

 که شود یم دهید آمده، بدست جینتا به توجه با  
 نسبت وزن اما نکرده يرییتغ حاصله يها يبند تیاولو
 کیکالس سیستم آبیاري انتخاب و کرده رییتغ شده داده

 ستمیس کی عنوان به موو لیو و متحرك آبپاش با ثابت
 نکهیا به توجه با. است شده فیتضع شتریب ي،اریآب مناسب
 ،است یزراع وجود در منطقه از نوعم کشت يالگو بیشتر

 نوع مربوط به پارامتر در نظر گرفتن با آمده بدست جینتا
  . است بدست آمده اهیگ

 نوع نیبهتر یباران ستمیس که اول ساختار در
 بیضرا اختالف زانیم شد انتخاب یاراض يبرا ستمیس

 فارو و یباران ستمیس دو نیب شده داده نسبت یینها یوزن
 لیدل نکهیا آن و است یمهم مطلب دؤیم نیا که بود کم

 توان یم نجایا در را یباران ياریآب ستمیس گسترش عدم



  ...مراتبیارزیابی و جانمایی انواع روشهاي آبیاري با الگوي تحلیل سلسله /  756 

 شده داده نسبت یوزن بیضرا که داشت توجه دیبا و دید
 شده نییتع یاراض از یدولت بردار بهره به توجه با نجایا در

 برداران بهره به توجه با بیضرا نیا که یصورت در و است
 در.شد خواهد زین کمتر اختالف زانیم شود نییتع یشخص

 ادیز گسترش رغم یعل که شود یم دهید دوم ساختار
 نیا اما متحرك آبپاش با ثابت کیکالس يها سیستم
حداقل  شود زیآنال یعلم طور به که یصورت در ها سیستم

 مناسب تیمقبول بردار دولتی باشد در مواردي که بهره
 يسو به رفتن شیپ ینوع به قیتحق نیا و داشت نخواهد

 شده اثبات و یعلم یروش با را زهیمکان يها سیستم جادیا

 همانند طیشرا در نکهیا رغمیعل نیبنابرا. دهد یم نشان
 کارشناسان است ممکن یاراض يبرا شده ذکر طیشرا

 شنهادیپ بیشتر را متحرك آبپاش با ثابت کیکالس ستمیس
 يبرتر شده ادیجا یمراتب سلسله ساختار اما کنند

 لیدل.دهد یم نشان را وتیسنترپ و رینیل زهیمکان يها سیستم
 در توان را می دارد سنتر به نسبت رینیل که یکم يبرتر

در . کرد جستجو توان یم ی در تحقیق حاضراراض شکل
هاي آبیاري در  شکل کلی جانمایی انواع سیستم) 7(شکل

  .اراضی نشان داده شده است

  
  )هاي آبیاري شماتیک انواع سیستمنقشه (هاي آبیاري نقشه جانمایی انواع سیستم - 7شکل 

شود انواع  نیز دیده می) 7(همانطور که در شکل
سلسله  بندي با روشهاي آبیاري با توجه به اولویت تمسیس

جانمایی شده است در بلوك  مراتبی و توپوگرافی منطقه
B2  با توجه به شرایط خاص توپئگرافی طراحی به این

هکتار از  715در کل حدود . انجام شده استصورت 
اراضی تحت پوشش سیستمهاي مکانیزه لینیر و سنتر 
پیوت و مابقی تحت پوشش سیستمهاي کالسیک و یا 

با مقایسه نتایج  .سایر سیستمهاي اولویت دار قرار گرفت
بندي  این تحقیق با سایر منابع مرتبط در زمینه اولویت

ود که در این زمینه نیاز به ش هاي آبیاري دیده می سیستم

با بررسی سایر منابع  .باشد اي می تحلیل عمیق منطقه
هاي سنتر و لینیر در  مشاهده گردید که اولویت سیستم

تحقیقات گذشته کمتر بوده است اما با توجه به تغییر 
برداري و نگهداري و همچنین نیروي  هزینه بهره(شرایط
ه است و یک نتیجه این اولویت بندي تغییر کرد) انسانی

بندي  بسیار مهم در این زمینه این است که باید اولویت
ها با گذشت زمان و به دلیل دینامیک بودن شرایط  سیستم

مهمترین تحقیق انجام شده . تاثیرگذار به روز رسانی گردد
هاي آبیاري در یک منطقه با  بندي سیستم در زمینه اولویت

است که توسط  سیستم تحلیل سلسله مراتبی تحقیقی
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در تحقیق . انجام شده است) 1386(منتظر و بهبهانی
 15نوع زیر سیستم آبیاري با درنظر گرفتن  هشتمذکور 

در . متغیر موثر در سه ناحیه مورد بررسی قرارگرفته است
 سه ویک ، دو این سه ناحیه که تحت عنوان نواحی 

محصول گندم،چغندرقند و انگور کشت  سهشناخته شدند 
براساس نتایج حاصله در تحقیق مذکور و سه . ده بودگردی

نوع سیستم میکرو،نواري و فارو به عنوان سیستمهاي 
ار در نواحی موصوفه انتخاب د آبیاري اولویت

همانطور که مشاهده میشود بین نتایج حاصه از .شدند
تحقیق حاضر و تحقیق منتظر و بهبهانی اختالف وجود 

تحقیق . ه مهم به دنبال دارددارد که این اختالف چند نتیج
بردار  حاضر در اراضی سازمان اتکا به عنوان یک بهره

بر انتخاب نوع  در میان پارامترهاي موثر. جام شددولتی ان
شود که مستقیما با  سیستم آبیاري پارامترهایی مشاهده می

نوع مدیریت در منطقه رابطه دارد و در واقع شرایط مالی 
نتایج . برروي آن تاثیرگذار استبردار  و مدیریتی بهره

ها و نظرات کارشناسان  تحقیق حاضر از مجموع پرسشنامه
خبره سازمان اتکا در بخش آب و آبیاري حاصل گردیده 

دهد که در شرایطی  است در واقع تحقیق حاضر نشان می
شرایطی مانند بودجه، (بردار از نظر شرایط مدیریتی که بهره

طح مطلوبی باشد سیستمهاي در س...) یکپارچگی اراضی و
. مکانیزه بهترین عملکرد را در مجموع ایجاد خواهند کرد

برداران مهم دولتی در  نتایج تحقیق حاضر براي سایر بهره

بخش کشاورزي مانند بنیاد مستضعفان و یا سایر کشت و 
تواند بسیار مفید براي انتخاب سیستم  صنعتهاي مهم می

  .ي مربوطه باشدآبیاري بهینه در اراضی کشاورز
  

  گیري نتیجه
در این تحقیق با استفاده از روش سلسله مراتبی 
انتخاب سیستم آبیاري مناسب مورد ارزیابی قرار گرفت 

هاي مکانیزه  که نتایج حاصل حکایت از برتري سیستم
نتایج این . راعی داردلینیر و سنتر پیوت براي کشتهاي ز

بهینه یابی و انتخاب مناسب سیستم آبیاري  تحقیق لزوم
را با روشهاي علمی نشان  مورد استفاده در اراضی

انتخاب سیستم آبیاري مسائل  یابی دربعد از بهینه.دهد می
مانند توپوگرافی خاص قسمت اراضی در طراحی  بعدي

جانمایی در نظرگرفته شد و در نهایت نقشه کلی جانمایی 
  ارائه شد سیستم آبیاري در منطقه

  
  سپاسگزاري

هاي جناب آقاي  در اینجا الزم است از همکاري
مهندس شاهوردي که به عنوان مدیر واحد کشاورزي 
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