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 1311اسفند  و پذیرش: 1311آبان  دریافت:

 

 چکیده

 
 انتخاب، که شرطی به باشد، آب منابع از بهينه براي استفاده مناسب حل راه يک تواندمیتحت فشار  آبياري هايروش

 هايسامانه و اجراي گيريتصميم درگيرد.  انجام اصولی طوربه و کافی دقت با هاي آبياريسامانه برداريبهره و اجرا طراحی،

اير عوامل و اقليم در کنار س آب، خاك همچون شرايط متعددي عوامل اي،منطقه اي وناحيهمقياس  در فشارتحت آبياري

( یليسب و یشرق دز ،یدزغرب مچه،يد لور، يها دشت شاملدشت دز)برخوردار است .  ايويژه اهميت از اجتماعی -اقتصادي

 ليتحل نديفرا از استفاده با پژوهش نيا درباشد. می استان خوزستان کشاورزي هايقطب مهمترين ازپهناورترين دشت و 

موضعی، کالسيک ثابت، آبفشان ) ياريآب مختلف يها سامانه ياجرا امکان GISر در محيط نرم افزا AHPی مراتب سلسله

 منظور نيبد  گرفت. قرار یبررس دز مورد دشت در (فشار و سطحیغلطان، مکانيزه دوار، مکانيزه خطی، ارابه اي ، کم

در  ياريآب يهاروش از کي ره ياجرا درمزرعهشرايط فيزيکیواجتماعی اقتصاديمعيارشامل دو رگذاريتأث يارهايمع

وفرهنگو،کارگرانمهارتهزينه،،برداري بهره -نگهداريزيرمعيارچهاربهاجتماعی -اقتصاديمعيار نظر گرفته شد.

 نهايی در نهايت نقشه شد وبنديتقسيمو توپوگرافیخاک، منطقه،اقليمآب،زيرمعيارچهاربهمعيار شرايط فيزيکی مزرعه

-مجموع سامانه از مساحت کل دشت براي % 77/26نتايج نشان داد که تهيه گرديد.  GISر محيط نرم افزار د يابیمکان

از مساحت کل دشت براي  % 3/8براي آبياري کم فشار و  % 3/41براي آبياري موضعی ،  % 2/41هاي آبياري بارانی ، 

 بارانی آبياري هاي آبياري، سامانهبين تمام روشباشد همچنين در آبياري سطحی از امتياز خيلی مستعد برخوردار می

از کل دشت  % 41/45و در مجموع است  کرده کسب را امتياز باالترين مطالعه مورد محدوده نقاط تمامی در کالسيک

 کامال مستعد براي اجراي آبياري کالسيک ثابت می باشد.
 

 فشارري كم، آبياري موضعي، آبيا كالسيكباراني آبياري :های کلیدیواژه
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 مقدمه

جزوجغرافياييموقعيتنظرازايرانكشور

دربنابراين،واستجهانخشكنيمهخشك ومناطق

ميرزايي)بردميسربهتريبحرانيدر شرايطآببارابطه

وضعيتباكشورهايدر (.٥٨٣١وهمکاران،تختگاهي

غيريکنواختتوزيعباخشكنيمهخشك واقليمي

موردآببابارندگيمدتوتناسب ميزاندمعوبارندگي

مهمابزاريكعنوانبهمناسبزراعي، آبياريگياهاننياز

پروژهيكدر .رودميشماركشاورزي بهتوسعهدر

اهميتيبابسيارنقشآبياري مناسبروشانتخابآبياري

 (.٥٨٣١زرشناس،وبينا)كندايفا ميپروژهآنموفقيتدر

 در فشارتحت آبياري هايسامانه واجراي يگيرتصميم در

آب،  همچون متعددي عوامل اي،منطقه و ايناحيه مقياس

 از اجتماعي-و اقليم در كنار ساير عوامل اقتصادي خاك

-تحليل سلسلهروش است. برخوردار ايويژه اهميت

 شدهطراحي هايسيستم تريناز جامع يکي (AHP)مراتبي

 است چندگانه رهايبا معيا گيريتصميم براي

 كمي گرفتن معيارهاي نظر در امکان زيرا. (٥711ساعتي،)

 يك ايجاد با (AHP)در مدل  كند.مي فراهم را كيفي و

-مي پرداخته هامعيار دوي به دو مقايسه به نسبت ماتريس

 مهم خصوصيت دو داراي محققين ادعاي به و بنا شود

 متعدد يكيف و كمي فاكتورهاي گرفتن نظر يکي در. است

 مسائل تحليل و تجزيه قابليت ديگري و حل مسئله در

 است معيارها مراتبيسلسله از طريق پيچيده

 .(٥7٣1ساعتي،)

بسياري از مسائل در حوزه محيط زيست و 

كشاورزي شامل مکان يابي مناطق و بررسي كيفيت آب 

؛ نير نيتيا و 0101ماليك و همکاران، ) زيرزمينيهاي 

و نيز ( 01٥٣؛ كاركوس،01٥7ز و پال، ؛ دا01٥7همکاران،

فشار يابي امکان اجراي آبياري تحتدر زمينه پتانسيل

 ؛٥٨71طالتپه و همکاران، آزاد ؛٥٨7٨)رمزي و همکاران،

؛ نيسي 01٥0انانه و همکاران، ا؛ ٥٨71احمدي و همکاران،

گيري چندبا استفاده از روش تصميم( 0101و همکاران،

 هايروش مناسب مناطق انتخابدر  .حل شده است همعيار

 در مؤثر مختلف است زيرمعيارهاي الزم آبياري متنوع

 روش .شوند گرفته نظر در سيستم آبياري بهترين انتخاب

 بين ارتباط برقراري مراتبي قابليتسلسله تحليل

 بين ارتباط ايجاد و با دارد را مختلف زيرمعيارهاي

 و دهد انجام بندي رااولويت عمل تواندمي زيرمعيارها

 برايامانه آبياري س بهترين منظور انتخاببه گيريتصميم

 منطقة در .كند ترو دقيق ترسريع را نظر مورد يهمنطق

 منابع وجود و كشاورزي و رونق توسعه دليلبه دشت دز

 بهترين انتخاب به منوط اين منابع از درست استفادة آب،

-رايج سطحي، اريسامانه آبي .منطقه است در آبياري سيستم

با  است منطقه اين در استفاده آبياري مورد سامانه ترين

هاي آبياري تحت فشار در سيستمموفق اجراي توجه به 

آبياري  هايسامانه هاي اخير در منطقه لزوم مکان يابيسال

 عملکرد بر تأثيرگذار مختلف گرفتن زيرمعيارهاي نظر در با

ن پژوهش به اين مهم كه در اي باشدمينها امري ضروري آ

 پرداخته شده است.

 

 هامواد و روش

 معرفی دشت

 عنوان به كيلومترمربع 011٨با وسعت  دز دشت

 پنج داراي خوزستان، هاي استاندشت ترينوسيع از يکي

 شرقي شمال در واقع سبيلي دشت هاينام به دشت زير

 شهرستان غربي شمال در واقع لور دشت دزفول، شهرستان

 شرق در ترتيب به غربي دز و شرقي دز هايشتد دزفول،

 غرب در واقع ديمچه دشت و دز رودخانه غرب و

 از اعظمي قسمت (. در٥ شکلباشد )مي كهنك رودخانه

 شبکه توسط سطحي آب از برداريبهره مطالعاتي، محدوده

 دشت در .شودمي انجام دز سد زهکشي و آبياري گسترده

 هاي كانال توسط توندگ تنظيمي سد از برداشت ديمچه،

 رودخانه از مستقيم برداشت مناطق برخي در و آب انتقال

 منطقه سطحي آب تأمين اصلي گيرد. منابعمي صورت دز

 و سد دست پايين آبياري شبکه و رودخانه دز، مخزني سد

 منبع سطحي آب بر عالوه .باشدمي گتوند تنظيمي سد

 هايچاه از ادهاستف با زيرزميني آب منطقه، آب تامين ديگر
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 هاچاه تراكم كه است دشت سطح در عميق نيمه و عميق

 و مناسب آبدهي علت به دشت شمالي نيمه در بخصوص

 سازند وجود به دليل .است بيشتر آبياري، شبکه وجود عدم

 هايآبخوان تغذيه امکان و بختياري كنگلومراي پذير نفوذ

 حفر اهچ حلقه ٨111 از بيش دشت، مناطق اكثر در موجود

نيازهاي آبي ( ٥٨71خواجه پور و همکاران،) است شده

 آب منبع دو از سبيلي و شرقيدز غربي،دز هايدشت در

 تمام لور دشت در. شودميتأمين  زيرزميني و سطحي

ديمچه  دشت در و شود ميتأمين  زيرزميني آب از نيازها

 آب منبع از شرب آب و سطحي آب منبع از كشاورزي آب

بندي كيفي گردد. جهت بررسي پهنهمي تأمين زيرزميني

حلقه  7٨هاي زيرزميني اين دشت، از اطالعات كيفي آب

چاه برداشت شده توسط سازمان آب و برق خوزستان طي 

 استفاده شده است. ٥٨7٣ تا ٥٨٣٣هاي سال

 
 موقعیت مکانی منطقه مورد مطالعه -1 شکل

 

 افزارنرممراحل انجام تحلیل سلسله مراتبی در محیط 

GIS 
 و معيارها دهيوزن آنکه براي حاضر تحقيق در

 از باشد، همراه و مطابق بشري و طبيعت با ذهن هاقضاوت

 ليتحل نديفرآ در قدم نياول شد. استفاده AHP روش

-يم مسئله از يکيگراف شينما كيجاد يا ،يمراتب سلسله

 بعدي سطوح در و مسئله يكل آن هدف رأس در كه باشد

 كي كه چند هر. شونديم داده ها نشاننهيگز و اارهيمع

 ندارد وجود يمراتب سلسله رسم براي يقطع و ثابت قاعده

 كي ساختن روش كه گفت توانيم ينگاه كل كي در يول

 يبستگ شود اتخاذ ديبا كه يميتصم به نوع يمراتب سلسله

 مراتبيسلسله نمودار 0در شکل  .(٥7٣1ساعتي،) دارد

 امانهس بهترين انتخاب با در رابطه عيارهازيرم و معيارها

 شکل اين از كه همانطور .شده است داده نشان آبياري

 در هاقضاوت ناهمگني گريز از براي است، مشخص

 انتخاب ايگونهبه و زيرمعيارها معيارها دودويي، يهمقايس

-به مقايسه و باشد مقايسه كوچك ماتريس ابعاد كه اندشده

 انتخابكه هدف  سطح شکل،اين در .گيرد صورت سهولت

 نمودار قسمت در باالترين باشدمي مناسب آبياري سامانه

 -اقتصادي معيار شامل دو كه معيارها .است گرفته قرار

 و اندگرفته قرار سطح اول در هستند، فيزيکي و اجتماعي

 سطح عنوانبه كه اندقرار گرفته زيرمعيارها معيارها، از بعد
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 نيز زيرمعيارها اين و شوندمحسوب مي ودارنم اين در دوم

 اين كه شوندمي تقسيم زيرمعيار ديگر چندين به خود

 اينکه به توجه با .گيرندقرار مي سوم سطح در معيارها

 انجام زمينه اين مشورت متخصصان با معيارها امتيازدهي

داران درباره پذيرش انواع سامانهبرو حتي نظر بهره شد

قالب زير معيار زمينه هاي فرهنگي معيار هاي آبياري در 

 اجتماعي اعمال گرديد، الزم به ذكر است كه -اقتصادي

 داراي مطالعه مورد يمنطقه در اجتماعي -اقتصادي معيار

 در زيرمعيارهايي وجود و است زيرمعيارهاي واضحي

 مزيت ميزان اما شود،نمي توصيه اين معيار در سوم سطح

 سامانه هر در اجتماعي_ صاديمعيار اقت زيرمعيارهاي

 سطح در مزرعه فيزيك زيرمعيارهاي .است متفاوت آبياري

 و كندنمي بيان را نظر مد مشخصي جزئيات طوربه دوم

 شوند گرفته نظر در سوم سطح زيرمعيارهايي در است الزم

 افزايش مطالعه دقت و باشند جزئيات بيشتري بيانگر كه

 .يابد

 
 آبیاري سامانه بهترين انتخاب با در رابطه زيرمعیارها و معیارها مراتبیسلسلهنمودار  -2 شکل

 
 متفاوتي تأثير متغيرها از يك هر اينکه دليلبه

بيش از  مؤثر متغيرهاي و دارند روي انتخاب نوع آبياري

 سنجيد هم به نسبت فاكتورها ارجحيت و فاكتور بوده يك

 روش رشد. د استفاد زوجي روش مقايسه از شوند،مي

 و شد مقايسه يکديگر با به دو دو معيارها زوجي، مقايسه

 كارشناسي نظر بر اساس يکديگر به نسبت آنها اهميت

 زوجي مقايسه ( براي٥٨70پور،قدسي) گرديد تعيين

 جدول از 7تا  ٥بين  كمي به صورت طبقه بندي متغيرها

است  شده بيان (٥711ساعتي،ساتي )توسط  كه قياسي

 معيارها امتيازدهي اينکه به توجه با .(٥ جدول) شد استفاده

و  اساتيد دانشکده علوم آب شهيد چمران اهواز مشورت با

 انجامآب و خاك جهاد كشاورزي منطقه  كارشناساننيز 

-ضرب با سپسآمد.  بدست از معيارها كدام هر وزنشد، 

 زيرمعيار هر وزن كسب شده امتيازهاي در هااين وزن كردن

 .شودمي محاسبه زيرمعيار هر نهايي امتيازو  دآيدست ميبه

 براي كل امتياز زيرمعيارها، نهايي امتيازهاي جمع جبري با

 هر با رابطه در طرح مطالعه مورد محدودة مناطق يك از هر

 آيد.مي دستبه آبياري هايسامانه هاياز گزينه يك
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 (1711ساعتی،) ارهاکمیتی ساعتی براي مقايسه زوجی معینه مقیاس  -1 جدول
 رديف ترجیحات امتیاز

 1 اهمیت مساوی 1

 2 اهمیت اندکی بیشتر 3

 3 اهمیت بیشتر 5

 4 اهمیت خیلی بیشتر 7

 5 اهمیت مطلق 9

 4 ترجیحات بین فواصل فوق 2،4،4،2

 
 امکان بررسيAHP روش مزيت هاي از يکي

ضريب  تعيين براي شده انجام هايقضاوت در سازگاري

 سازگاري، اين بررسي سازوكار است. معيارها اهميت

 است (CR) ناسازگاري ضريب نام به محاسبه ضريبي

 باشد در ٥/1اين معيار بايستي كمتر از  (٥711ساعتي،)

 اهميت در بايستمي بيشتر باشد، ضريب مقدار كهصورتي

 ،پورقدسي) گيردصورت  نظر تجديد پارامترها نسبي

و  شده انجام GIS سامانه در فرايندها اين تمامي. (٥٨70

 آمدند. دستبه مطالعه مورد هايسامانه براي خروجي

-مکانبه روند مربوط  ٨سرانجام مطابق با مراحل شکل 

هاي آبياري براي منطقه مورد مطالعه يابي انواع سامانه

 حاصل گرديد.

 
 آبیاري هاي مختلفها در امکان يابی سامانهروش شناسی گام -3 شکل

 
 و بحث ایجنت

هاي براي انواع سامانه دز يابي مناطق دشتمکان

هاي هاي مکاني و تلفيق آنها در وزنآبياري با تشکيل اليه

ها براساس روش تحليل براي هركدام از سامانه مربوطه

سلسله مراتبي انجام گرديد. باتوجه به اهميت معيار آب 

ندي اين بهاي پهنهدر آبياري تحت فشار، براي نمونه نقشه

 ارائه شده است. 4زيرمعيار در شکل 

مطابق  عنوان نمونه براي آبياري موضعي،به

هاي اين سامانه با توجه به ، ماتريس مقايسه0جدول 

شرايط منطقه و نيز نظر كارشناسان در سطح اول، معيار 

-فيزيك مزرعه وزن بيشتري نسبت به معيار اقتصادي

 اجتماعي دارد.
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(3          )                                        (2                     )                               (1)  

 
(6          )                                        (5                     )                               (4)  

 مربوط به خصوصیات آب زيرزمینی دشت دز و شیمیايی کیهاي گرافیکی زيرمعیار فیزينقشه اليه-4 شکل

  EC (3) Na (4) PH  (5)   SAR (6) TDS (2) هاآب و پراکندگی چاه موجوديت( 1)
 

 اجتماعی در سطح اول – اقتصادي و مزرعه فیزيک معیارهاي مقايسة ماتريس -2 جدول

 وزن فیزيک مزرعه اجتماعی -اقتصادي مؤثرعوامل 

333/0 1 جتماعیا -اقتصادی  25/0  

75/0 1 3 فیزیک مزرعه  

   

CR :  0/0  

 

هاي زيرمعيارهاي ماتريس مقايسه 4 و ٨جداول 

اجتماعي و فيزيك مزرعه را در سطح دوم  -اقتصادي

 اجتماعي -هاي اقتصاديدهد. ماتريس مقايسهنشان مي

دهد كه زيرمعيار هزينه در اين نشان مي (٨ جدول)

وزن نهايي باالتر و داراي اهميت بيشتر ها داراي مقايسه

نسبت به ساير زيرمعيارها دارد كه دليل اين امر باالتر بودن 

ها با توجه به ي اين سامانه نسبت به ساير سامانههزينه

هاي فيزيك شرايط اقتصادي است. در ماتريس مقايسه

-زيرمعيار آب داراي اهميت بيشتري مي (4 جدول) مزرعه

با توجه به ) آبسيستم نسبت به كيفيت  باشد، زيرا اين

 .باشدي مورد مطالعه( حساس ميشرايط منطقه
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از مهمترين عوامل  (CR) مقدار ضريب سازگاري

باشد كه ها ميكننده در صحت وزن دهي به ماتريسكنترل

گردد اين كمتر باشد مالحظه مي ٥/1اين مقدار بايد از 

ين دو مقدار هاي آبياري موضعي بمقدار براي ماتريس

-مي باشد. بعد از تأييد سازگاري ماتريس 111٥/1 و صفر

 اطالعات به سيستم شدهمحاسبه نهايي هايوزن ها مقدار

 شدند. نتايج محاسبات وزن نهايي براي هر وارد جغرافيايي

ارائه  ١جدول  هاي آبياري مورد مطالعه دركدام از سامانه

 مطالعه مورد آبياري سامانه هر گرديد. در نهايت براي

 استفاده با كه آمد دستنهايي به خروجي عنوانبه اينقشه

 يمنطقه براي آبياري بودن سامانهمناسب براي ها،نقشه از

 امتياز خروجي نقشة ١ شکل. گيري شدتصميم مطالعه مورد

 .دهدمي نشان موضعي نهايي منطقه را براي سامانه آبياري

 اجتماعی در سطح دوم – اقتصادي يرمعیارهايز ماتريس مقايسة-3 جدول

 وزن فرهنگی هزينه نیروي کارگري بهره برداري -نگهداري  اجتماعی -اقتصادي 

147/0 1 1 بهره برداری -نگهداری  1 111/0  

147/0 1 1 نیروی کار  1 111/0  

447/0 4 1 4 4 هزینه  

147/0 1 1 فرهنگی  1 111/0  

022/0 وزن نهایی  022/0  147/0  220/0  CR:  0001/0  

 
 فیزيک مزرعه در سطح دوم زيرمعیارهاي ماتريس مقايسة-4 جدول

 وزن خاک آب اقلیم توپوگرافی فیزيک مزرعه

143/0 1 1 توپوگرافی  1 1/0  

143/0 1 1 اقلیم  1 1/0  

7/0 7 1 7 7 آب  

143/0 1 1 خاک  1 1/0  

075/0 وزن نهایی  075/0  525/0  075/0  CR: 0001/0  

 
هاي مناطق دشت را درصد مساحت ،6 جدول

 نشان آبياري موضعي سامانه بر حسب درجه مستعد بودن

 و خروجي ينقشه به توجه با و جدول مطابق .دهدمي

اجراي  براي هامکان ترينآبياري مناسب امتيازبندي سامانه

و  تعيين گرديد مطالعه مورد آبياري موضعي در منطقة

ضعي براي دشت دز محاسبه امتياز نهايي سامانه آبياري مو

 شد.

سازي آبياري در اين تحقيق مطابق با روند مدل

ها، براي آبياري موضعي و تشکيل ماتريس مقايسه

اي، مکانيزه دوار، كالسيك ثابت، آبفشان غلطان، ارابه

فشار و سطحي نيز باتوجه به شرايط مکانيزه خطي، كم

اسان، تحليل منطقه و نوع آبياري و با استناد به نظر كارشن

 گرافيکي آبياري خروجي سامانه هر ها انجام گرديد و براي

به  امتياز باالترين بر اساس نهايي گيرينتيجه و آمد دستبه

-نقشه. شد تعيين هاي گرافيکيخروجي توسط دست آمده

 امتياز و بنديطبقه سطح امتيازي چندين به نهايي هاي

 به نسبت وزني يگيربا ميانگين آبياري سامانه هر نهايي

و اين امتياز  (٥٨٣1زبردست،) شد حاصل مساحت درصد

ارائه گرديده  6نهايي مربوط به هر نوع آبياري در جدول 

همه  امتيازگذاري نهايي نقشه ،GISسامانه  كمك بهاست. 

هاي شد و مکان گذاشته هم روي بر آبياري هايسامانه

ارائه  6مناسب براي هر سامانه آبياري معين و در شکل 

گرديد. درصد مساحت مربوط به مستعدترين مناطق در 

به اجراي هر سامانه آبياري براي كل دشت و نيز  جهت

 محاسبه گرديد. 1ها در جدول تفکيك زيردشت
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 مورد مطالعه نتايج محاسبات و وزن نهايی سامانه هاي آبیاري-5 جدول
زيرمعیار در سطح  زيرمعیار در سطح اول معیار اصلی

 دوم

 وزن نهايی انواع سامانه آبیاري    

ي
ه ا
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 -اقتصادی
 اجتماعی

 025/0 025/0 022/0 043/0 043/0 012/0 042/0 033/0  برداری بهره -نگهداری
 042/0 042/0 022/0 021/0 021/0 014/0 042/0 033/0  کار نیروی

 04/0 04/0 147/0 043/0 043/0 094/0 042/0 033/0  هزینه
 023/0 023/0 022/0 021/0 021/0 032/0 042/0 044/0  فرهنگی

 
 
 
 

 فیزیک
 مزرعه

 114/0 17/0 032/0 042/0 042/0 042/0 042/0 097/0 ارتفاع اختالف توپوگرافی
 227/0 17/0 032/0 127/0 127/0 127/0 127/0 144/0 شیب

 119/0 022/0 054/0 049/0 049/0 042/0 042/0 0725/0 منطقه اقلیم اقلیم
 039/0 039/0 019/0 145/0 145/0 125/0 125/0 0725/0 باد

 024/0 024/0 019/0 125/0 125/0 125/0 125/0 103/0 نفوذپذیری خاک
 112/0 112/0 054/0 125/0 125/0 125/0 125/0 103/0 آب قابل دسترس

 
 
 آب

 012/0 012/0 034/0 032/0 032/0 042/0 032/0 0175/0 سدیم غلظت
 055/0 055/0 017/0 004/0 004/0 004/0 004/0 0175/0 آب موجودیت

TDS 004/0 004/0 004/0 004/0 004/0 142/0 022/0 012/0 
SAR 012/0 012/0 022/0 012/0 012/0 045/0 055/0 055/0 

EC 004/0 012/0 012/0 012/0 012/0 142/0 012/0 012/0 
PH 0175/0 012/0 012/0 012/0 012/0 142/0 012/0 012/0 

 

 
 موضعی براي سامانه آبیاري دشت دز نهايی امتیاز خروجی نقشة -5 شکل
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 GIS هاي نقشه از استفاده با موضعی آبیاري سامانه در آمده بدست نتايج خالصه -6 جدول
 )درجه مستعد بودن( طبقات امتیازي کل مساحت منطقه مورد مطالعهدرصد از 

 )خیلی خوب( 4  24/21

 )خوب( 5 2/32

 )متوسط( 4 49/27

 )ضعیف( 3 22/12

 مجموع 00/100

 امتیاز نهایی 54/4

 
 هاآبیاري براي کل دشت و زيردشت اجراي هر سامانه درصد مساحت مستعدترين مناطق درجهت -1جدول 

به تفکیک دشت ها درصد مساحت امتیاز  رديف نوع آبیاري درصد مساحت کل دشت 

 دز شرقی غربی دز سبیلی لور ديمچه

 1 ثابت کالسیک 04/15 24/31 55/0 23/2 44/27 0/0 74/4

 2 آبفشان غلطان 44/13 32/25 77/2 39/15 04/19 0/0 47/4

 3 ارابه ای 54/9 04/13 37/4 2/12 09/14 0/0 45/4

 4 مکانیزه دوار 4/9 54/9 04/11 23/14 79/4 11/0 43/4
 5 مکانیزه خطی 9/14 4/11 51/23 5/13 95/2 35/2 43/4
 4 موضعی 4/14 32/5 35/29 22/15 25/5 17/4 54/4
 7 قشار کم 3/14 29/2 44/20 43/11 47/3 44/54 44/4
 2 سطحی 3/2 27/0 92/7 91/5 31/12 91/32 43/4
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 يآبیار هايسامان کلیه پوشانی هم از حاصل نهايی وجیخر نقشه -6 شکل

  
 زمينة هاي انجام شده دريکي از پژوهش

 سيستم با منطقه يك در آبياري هايبندي سامانهاولويت

 و همکاران ناصريتحقيقي است كه  مراتبيتحليل سلسله

-ويژگي بعضي از و منطقه شيب گرفتن درنظر با (0117)

 اللي الکتريکي در دشت هدايت وبافت  مانند خاك هاي

 نتيجه اين به دادند و قرار بررسي مورد خوزستان استان در

 به اي نسبتقطره و باراني آبياريهاي سيستم كه نداهرسيد

همچنين در تحقيقي كه  .باشندمي ترمؤثر سطحي آبياري
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 است شده ( انجام٥٨70) داغي و همکارانتوسط قره

باباخان  سد راي اراضي پايابب آبياري نوع سامانه هشت

، قرارگرفت بررسي مورد شهرستان بيجار استان كردستان

اراضي با  كلمجموع  از كه داد نشان تحقيق اين نتايج

 اجتماعي و فيزيك منطقه،–توجه به معيارهاي اقتصادي 

 اراضي وكليه مناسب باراني آبياري براي آن درصد ٨1

باشند در اسب مياي منقطره آبياري براي مطالعه مورد

دشتي بودن منطقه و وجود  بهتحقيق حاضر نيز باتوجه 

هاي بزرگ و شبکه بزرگ آبياري دز در كنار ديگر رودخانه

اجتماعي دشت، سبب شده  -عوامل فيزيکي و اقتصادي

آبياري باراني در مقايسه با ديگر هاي سيستماست كه 

 .هاي آبياري از امتياز باالتري برخوردار باشدروش

 

 گیرینتیجه

 دربخش آب از نهيبه استفاده هايراه از يکي

تحت  ارييآب هايامانهس نينو فناوري رشيپذ كشاورزي،

 بر مؤثر عوامل يبررس با هدف حاضر قيتحق است. فشار

 انجام دشت دز در ارييآب نينو هايفناوري يابيمکان

 آمده دست به جينتا و هانقشه يبررس مجموع در .گرفت

 ارييآب هايسامانه اجراي نظر از دز دشت كه ادد نشان

و كميت پارامترهاي فيزيك  تيفيك به توجه با فشارتحت

 اجتماعي منطقه، –مزرعه و نيز پارامترهاي اقتصادي 

با بکارگيري روش  .باشنديم را دارا طيشرا نيترمناسب

هاي مکان ،GIS افزارتحليل سلسله مراتبي در محيط نرم

هاي آبياري مورد مطالعه در اين نواع سامانهمناسب براي ا

هاي كه انواع سامانه تحقيق شناسايي شد و معين گرديد

ها از امتياز باالتري نسبت به ديگر روش آبياري باراني

هاي با توجه به نقشه كه برخوردار هستند، به نحوي

هاي آبياري مورد پوشاني تمام روشخروجي حاصل از هم

د درص ٣4/٨٥نتيجه گرفته شد كه  مطالعه در دشت دز

درصد  ٨١/07شرقي براي آبياري كالسيك ثابت، دشت دز

دشت  درصد ٣/٥٣غربي براي آبياري موضعي،  دشت دز

لور براي  دشت 46/01سبيلي براي آبياري ارابه اي، 

دشت  درصد مساحت 44/١4 وآبياري كالسيك ثابت 

جراي كامال مستعد جهت اديمچه براي آبياري كم فشار 

درصد از مساحت كل  11/60از طرفي  .باشندآبياري مي

درصد  6/٥4هاي آبياري باراني، مجموع سامانه دشت براي

فشار و درصد براي آبياري كم ٨/٥4براي آبياري موضعي، 

براي آبياري سطحي از امتياز خيلي مستعد  درصد ٨/٣

هاي همچنين در بين تمام روش. باشدبرخوردار مي

 نقاط تمامي در كالسيك باراني آبياري امانهآبياري، س

و است  كرده كسب را امتياز باالترين مطالعه مورد محدوده

درصد از كل دشت با بيشترين درصد،  14/٥١در مجموع 

 لذا باشد.راي اجراي آبياري كالسيك ثابت ميمستعد ب

 فشار مناسبترين برداري شاملمسائل بهره شودمي پيشنهاد

 هانوع و تعداد آب پاش اقتصادي، و فني لحاظ به طراحي

در صورت طراحي و زيرا  شود تعيينمنطقه  اين براي

هـاي آبياري باراني با افزايش استفاده مناسـب از سـامانه

برداران و همچنـين ميزان توليد و درآمـد بهره راندمان،

-بهبا وري منـابع آب افـزايش خواهد يافت و بهـره

هـا، تخـصيص بهينه منابع آب بهتر نهكارگيري اين سـاما

الزم به ذكر است در كنار نتايج  .صورت خواهد گرفت

حاصل از اين پژوهش و انتخاب روش آبياري كالسيك 

ثابت به عنوان بهترين روش آبياري در دشت دز ضروري 

هاي اوليه و به معايب اين روش از جمله هزينه است

 شود.توجه زات تجهي تعميرگذاري، نگهداري و سرمايه

 

 منابعفهرست 

هاي يابي مناطق مستعد اجراي سيستممکان. ٥٨71و ج.، بهمنش. .، الف.، رضايي آباجلو آزاد طالتپه.، ن  .٥

. نشريه ي آبياري سطحي و تحت فشار با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي فازي در دشت مياندوآب

 .٥٥7-٥٨0( :4)4٥علوم و مهندسي آبياري. 
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 هاي سامانه اجراي مستعد نواحي يابي مکان. ٥٨71.حسام ،.م و قرباني ،.خ ،. هزارجريبي ،.الف ،.مدي،الفاح .0

 شهرستان موردي مطالعه)  GISدر (AHP) مراتبي سلسله تحليل با( فشار كم-باراني-موضعي) آبياري نوين

 .67-٣1(:١)0١. خاك و آب حفاظت هاي پژوهش نشريه (.شمالي خراسان -اسفراين

 فرعي طرح شبکه براي فشار كم هايلوله طراحي ومعيارهاي ضوابط معرفي .٥٨٣١ .زرشناسم.،  و .م ، بينا .٨

 .ارديبهشت ٥0-٥4. زهکشي و آبياري هايشبکه مديريت ملي همايش.شوشتر مياناب زهکشي و آبياري

 .٥٥- ٥ .صفحاتاهواز

 در كشاورزي اراضي آبياري در آب بهينه رداريب بهره ديريتم .٥٨71غياثي،  .م و خيامي م.، ،.م پور، خواجه .4

 مديريت و داري آبخيز سراسري كنفرانس پنجمين (دز شبکه آبياري اراضي :موردي مطالعه) تر و خشك دوران

 .كرمان ايران، آب و آبياري مهندسي انجمن خاك، و آب منابع
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Abstract 
 

Pressurized irrigation methods can be a suitable solution for optimal use of water 

resources, provided that the selection, design, implementation and operation of 

irrigation systems are done with sufficient care and according to the principles. In 

decision-making and implementation of pressurized irrigation systems at the sub-

regional and regional scale, several factors such as water, soil and climate along 

with socio-economic factors are of particular importance. Dez Plain (including Lor, 

Dimcheh, West Dez, East Dez and Sabili plains) is the largest plain and one of the 

most important agricultural hubs in Khuzestan Province. In this study, using AHP 

in GIS software, the suitability of various areas for implementing different 

irrigation systems (localized, solid set, wheel move, centre pivot, linear, Gun, low-

pressure, and surface) was investigated in Dez Plain. For this purpose, effective 

criteria including socio-economic and field physical conditions were considered for 

implementation of each irrigation method. Socio-economic criteria included four 

sub-criteria, namely, operation and maintenance, costs, laborers skills, and local 

culture, and physical conditions included water, climate, soil, and topography. The 

final location map was prepared in GIS software. According to the results, Dez 

Plain areas with high suitability for each methods were as follows: 62.77% for all 

sprinkler systems, 14.6% for localized irrigation, 14.3% for low-pressure irrigation, 

and 8.3% for surface irrigation. Among all irrigation methods, the solid-set 

sprinkler obtained the highest score in all parts of the study area and, in total, 

15.04% of the whole plain is highly suitable for this system.  
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