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ﭼﮑﯿﺪه

3

٣٢١

در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری ﮐﻢ ﻓﺸﺎر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺐ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی
آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﺷﺒﮑﻪ آﺑﯿﺎری واﺣﺪ ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺷﻤﺎره  5دﺷﺖ دوﺳﺎﻟﻖ و اراﺿﯽ
ﺷﺒﮑﻪ آﺑﯿﺎری ﻏﺮب ﺷﻌﯿﺒﯿﻪ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﯾﻦ دو ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در ﺷﺒﮑﻪ آﺑﯿﺎری ﻏﺮب ﺷﻌﯿﺒﯿﻪ و واﺣﺪ ﻋﻤﺮاﻧﯽ  5دوﺳﺎﻟﻖ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری ﮐﻢ ﻓﺸﺎر
ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ از دﯾﮕﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﻓﺰاﯾﺶ راﻧﺪﻣﺎن
آﺑﯿﺎری ،ﮐﺎﻫﺶ زﻣﺎن اﺟﺮاء ،ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ آب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز از ﻣﺰاﯾﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری ﮐﻢ ﻓﺸﺎر اﺳﺖ .ﻣﯽ ﺗﻮان
اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﺑﺎ اﺟﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻢ ﻓﺸﺎر اﻣﮑﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﻣﺪرن ﺳﻄﺤﯽ ﻣﺜﻞ آﺑﯿﺎری
ﺟﻮﯾﭽﻪای ﯾﮏ در ﻣﯿﺎن ،آﺑﯿﺎری ﺟﻮﯾﭽﻪ ای ﺑﺎ دﺑﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و دﯾﮕﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺪرن ﺗﻮزﯾﻊ آب در
ﺷﺒﮑﻪ و ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزان ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ راﻧﺪﻣﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر )ﺑﺎراﻧﯽ(
رﻗﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮده و در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﺟﺮای ﮐﺎﻧﺎل و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﮔﺰﯾﻨﻪ ای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ .ﺿﻤﻦ اﯾﻦ
ﮐﻪ اﯾﻦ روش ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ و اﻣﮑﺎن آﺑﺸﻮﯾﯽ اوﻟﯿﻪ اراﺿﯽ ﺷﻮر ﺑﺎ ﺣﺠﻢ زﯾﺎد ﻧﯿﺰ
ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ .در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺑﺮای ارﺗﻘﺎء ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 -1ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ آب در ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻄﻮری ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﯿﺶ از  90درﺻﺪ از ﮐﻞ ﻣﺼﺮف آب در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻮده و در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر اﯾﻦ رﻗﻢ  87درﺻﺪ ﭘﯿﺶ
 -1ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ آب و ﺑﺮق ﺧﻮزﺳﺘﺎن
 -2ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ آب و ﺑﺮق ﺧﻮزﺳﺘﺎن
 -3داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮای آﺑﯿﺎری وزﻫﮑﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز
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ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺴﺘﺮش ﻏﯿﺮﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ و زﻣﺎﻧﯽ آن در
ﮐﺸﻮر ،اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی دﻗﯿﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﺣﺪاث
ﺳﺪﻫﺎی ﻣﺨﺰﻧﯽ و اﻧﺤﺮاﻓﯽ ،اﺣﺪاث ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی آﺑﮕﯿﺮی و اﻧﺘﻘﺎل آب و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ
ﺑﺎ ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺗﺄﻣﯿﻦ و اﻧﺘﻘﺎل آب ﺑﻪ اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی ،راﻧﺪﻣﺎن
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب را اﻓﺰاﯾﺶ داد.
ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ راﻧﺪﻣﺎن آب در ﺑﺨﺶﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل ،ﺗﻮزﯾﻊ و ﻣﺼﺮف آب در ﮐﺸﺎورزی و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن اﻓﺰاﯾﺶ
ﺑﻬﺮه وری آب راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی در اﺣﺪاث و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﭘﯿﺶ رو ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺮوزه
ﺗﻮﺟﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ
)ﺑﺨﺼﻮص در داﺧﻞ ﻣﺰرﻋﻪ( ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻌﻄﻮف داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ
دﻻﯾﻞ ﺧﺎص از ﺟﻤﻠﻪ :ﺗﺒﺨﯿﺮ و ﺑﺎدﺑﺮدﮔﯽ زﯾﺎد )در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ و ﺑﺎدﺧﯿﺰ( ،وﺟﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﻮری و
ﻗﻠﯿﺎﺋﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺻﻼح اوﻟﯿﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ورود ﺣﺠﻢ زﯾﺎدی آب ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه
)دﺑﯽ ﺑﺎﻻ( ﺑﺮای آﺑﺸﻮﯾﯽ اﺳﺖ ،ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﮔﺰاف ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻧﺮژی ﺑﺮای ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر در
ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎدی از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق دارد ،ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻟﮕﻮﻫﺎی ﮐﺸﺖ و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ
اراﺿﯽ در ﻗﻄﻌﺎت ﮐﻮﭼﮏ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر در داﺧﻞ ﻣﺰارع را در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ
ﻣﺸﮑﻞ روﺑﺮو ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی آﺑﯿﺎری از ﺟﻤﻠﻪ
ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺮﺿﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ )از ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ( ،ﮐﻤﺒﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎد ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺜﻞ
ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ،وﺟﻮد ﺧﺎکﻫﺎی ﻣﺴﺌﻠﻪ دار )ﺗﻮرم زا و ﮔﭽﯽ( ،اﺣﺪاث ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی آﺑﯿﺎری را در ﺑﺨﺶ
اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﯾﻊ را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد .ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻫﻢ
ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری ﺑﺎراﻧﯽ و ﻫﻢ اﺣﺪاث ﮐﺎﻧﺎل ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮد .در
اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﮐﻢ ﻓﺸﺎر ﯾﮑﯽ از ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﻮد ،ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺗﻮزﯾﻊ آب در ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﮐﻢ ﻓﺸﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و آﺑﯿﺎری
داﺧﻞ ﻣﺰارع ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮم ﺑﻪ روش آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮ
اﯾﻦ روش و ذﮐﺮ ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺐ آن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ روش ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ و ﺗﺤﺖ
ﻓﺸﺎر ﺑﺮای دو ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد.

 -2ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﮐﻢ ﻓﺸﺎر
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﻢ ﻓﺸﺎر ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻓﺸﺎر ﮐﺎرﮐﺮد آﻧﻬﺎ ﮐﻤﺘﺮ از  10ﻣﺘﺮ
ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺎﻣﻞ اﻏﻠﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاری ﺑﺮای ﺗﻮزﯾﻊ آب و ﮐﺎرﺑﺮد آن در روشﻫﺎی آﺑﯿﺎری
ﺳﻄﺤﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﮐﻢ ﻓﺸﺎر را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی روش ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی
ﺑﺴﺘﻪ ،ﻧﯿﻢ ﺑﺴﺘﻪ و ﺑﺎز ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﻮع ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻓﺸﺎر ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺛﻘﻠﯽ ،ﭘﻤﭙﺎژ و ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از
اﯾﻦ دو ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻧﻤﻮد ]ﻣﺮﺟﻊ . [4اﻣﺮوزه اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ
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ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠﯽ آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ اﯾﺮان

ﮔﺴﺘﺮش ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (1ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی آﺑﯿﺎری در ﺟﻬﺎن و
ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (2ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری ﮐﻢ ﻓﺸﺎر در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺟﺪول ) – (1ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﯿﺎری در ﺟﻬﺎن ﺣﺴﺐ ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر
)ﻣﺎﺧﺬ :ﻣﺮﺟﻊ ]([4
ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ

ﻧﻮع ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری

ﻣﺴﺎﺣﺖ

ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ

درﺻﺪ

درﺻﺪ

ﻣﺴﺎﺣﺖ

ﻣﺠﻤﻮع
ﻣﺴﺎﺣﺖ

درﺻﺪ

-1آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ
)ﺑﺪون ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﮐﻢ

97

180255

68/6

46628

226883

89/5

ﻓﺸﺎر(
-2ﺑﺎراﻧﯽ

1500

0/85

12592

18/5

14092

5/5

-3ﻗﻄﺮهای

200

0/15

1000

1/5

1200

0/5

3685

2

7740

11/4

11425

4/5

-4ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﮐﻢ
ﻓﺸﺎر)ﺑﺮآورد ﺷﺪه(

ﺟﺪول)-(2ﺑﺮآورد ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻢ ﻓﺸﺎر در ﺟﻬﺎن )ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر( )ﻣﺎﺧﺬ ﻣﺮﺟﻊ ]([4
ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل

ﭼﯿﻦ

ﻫﻨﺪ

ﺑﻨﮕﻼدش

اﻓﺮﯾﻘﺎ

ﻧﭙﺎل

ﺟﻨﻮب

آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ

ﺟﻤﻊ

ﺗﻮﺳﻌﻪ

2500

1000

10

100

5

20

50

3685

ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ

آﻣﺮﯾﮑﺎ

ﻓﺮاﻧﺴﻪ

ژاﭘﻦ)ﺑﺮآورده ﺷﺪه(

اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ

اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و ﭘﺮﺗﻘﺎل

ﯾﺎﻓﺘﻪ

7310

200

60

40

130

7740

ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ آﻣﺎر در ﮐﺸﻮر اﻣﺮﯾﮑﺎ  7/31ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر از اراﺿﯿﺘﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ اراﺿﯽ
ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺖ .در ﺣﺪود  43درﺻﺪ ﺳﻄﻮح آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﯾﻦ ﻧﻮع
ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﻬﺎﻧﯽ آن ﻓﻘﻂ  5درﺻﺪ اﺳﺖ) ﻣﺮﺟﻊ  .(9در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در
ﺣﺪود  70000ﻫﮑﺘﺎر از اراﺿﯽ ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﻧﯿﺸﮑﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری ﮐﻢ ﻓﺸﺎر در ﺣﺎل
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری اﺳﺖ و ﺑﯿﺶ از  32000ﻫﮑﺘﺎر از اراﺿﯽ ﺷﺒﮑﻪ آﺑﯿﺎری آﺑﺎدان و ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  6000ﻫﮑﺘﺎر از آن اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺧﺮده ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺎﺳﯽ و ﺧﺎم را ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮای ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری و اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﯿﮑﺮو و
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ﺑﺎراﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺗﻮﺟﯿﻪ ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﯿﺎز آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدی ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی
ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻧﯿﺎز آﺑﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﯾﮏ راه ﺣﻞ
ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﻬﺮﻫﺎی ﺧﺎﮐﯽ ارزان ﻗﯿﻤﺖ و ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎراﻧﯽ و ﻣﯿﮑﺮو اﺳﺖ ]ﻣﺮﺟﻊ. [4

 -1-2ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻓﻨﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﮐﻢ ﻓﺸﺎر و ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی آﺑﯿﺎری
 -1ﺑﺮای اﺣﺪاث ﮐﺎﻧﺎل ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﺎک ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺮﺿﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺪﻧﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ
ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﮐﻢ ﻓﺸﺎر ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻗﺮﺿﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻣﻨﺘﻔﯽ اﺳﺖ .ﻟﺬا در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺮﺿﻪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﺘﻨﯽ از ﻣﻨﻄﻘﻪ دور ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﺣﺪاث ﮐﺎﻧﺎل ﺑﻪ ﻃﻮر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
 -2ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻣﯿﻦ ﺗﺼﺮف ﺷﺪه ﺑﺮای اﺣﺪاث ﮐﺎﻧﺎل ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻣﯿﻦ ﺗﻤﻠﯿﮏ ﺷﺪه ﺑﺮای
اﺣﺪاث ﻟﻮﻟﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﻠﯿﮏ اراﺿﯽ ﺑﺮای اﺣﺪاث ﮐﺎﻧﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻌﻼوه زﻣﯿﻦ
ﺗﺼﺮف ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﻧﺎل از ﺣﯿﻆ اﻧﺘﻔﺎع ﺑﺮای ﮐﺸﺖ ﺧﺎرج ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﯾﻦ زﻣﯿﻦ در ﺷﺒﮑﻪ آﺑﯿﺎری
دو ﺳﺎﻟﻖ در ﺣﺪود  15درﺻﺪ از ﮐﻞ اراﺿﯽ ﯾﺎ  340ﻫﮑﺘﺎر اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻢ ﻓﺸﺎر اﯾﻦ
ﻣﻘﺪار 90درﺻﺪ و ﯾﺎ 140ﻫﮑﺘﺎر اﺳﺖ.
 -3ﻣﺪت زﻣﺎن اﺟﺮای ﺷﺒﮑﻪ آﺑﯿﺎری ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری ﮐﻢ ﻓﺸﺎر ﮐﻤﺘﺮ از ﺷﺒﮑﻪ آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻧﺎل
اﺳﺖ.
 -4ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای اﺣﺪاث ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری ﮐﻢ ﻓﺸﺎر ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ﺑﺮای اﺣﺪاث ﮐﺎﻧﺎل اﺳﺖ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮕﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﺜﻞ ﻟﻮدر ،اﺳﮑﺮﯾﭙﺮ ،ﻏﻠﻄﺘﮏﻫﺎ و ﮐﺎﻣﯿﻮنﻫﺎی ﺣﻤﻞ
و آب ﺑﺮای اﺣﺪاث ﮐﺎﻧﺎل ﻻزم اﺳﺖ و در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻢ ﻓﺸﺎر ﺑﻨﺪرت اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد.
 -5ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﺮای اﺣﺪاث ﮐﺎﻧﺎل در زﻣﺎن ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺧﺎکﻫﺎی ﭼﺴﺒﻨﺪه و
ﻣﺴﺌﻠﻪ دار ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻢ ﻓﺸﺎر اﺳﺖ.
 -6در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎوی ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ واﺣﺪ اﻓﺰاﯾﺶ دﺑﯽ ﻣﻘﺪار ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺣﺪاث ﻟﻮﻟﻪ از ﮐﺎﻧﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ﻟﺬا در دﺑﯽﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﻣﻌﻤﻮﻻً اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎز اﺳﺖ.
 -7در اﻧﺘﻘﺎل آب ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ،در ﺻﻮرت وﺟﻮد اﻧﺮژی اﺿﺎﻓﻪ در اﺑﺘﺪای ﻣﺴﯿﺮ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ
ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد .اﻣﺎ در اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ دراپ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ اﻧﺮژی ﺑﺪون
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻔﯿﺪ اﺗﻼف ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری داﺧﻞ ﻣﺰرﻋﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
اﻧﺮژی دارد  ،ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دو ﮔﺰﯾﻨﻪ اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﯾﻊ آب ﺑﺮای ﺷﺒﮑﻪ آﺑﯿﺎری
زاوﯾﻪﻫﺎی دزﻓﻮل ،ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻢ ﻓﺸﺎر ﺣﺪود  15ﺗﺎ  20ﻣﺘﺮ اﻧﺮژی ﺛﻘﻠﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﺮژی
در ﮔﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﺑﺎ اﺣﺪاث دراپ اﺗﻼف ﻣﯽ ﮔﺮدد .از اﯾﻦ اﻧﺮژی ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری ﻗﻄﺮه ای ﺑﺮای
ﺑﺎﻏﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﯾﺎ اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﺪ ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮم اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.

ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠﯽ آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ اﯾﺮان

163

 -8ﻣﻘﺪار ﻧﺸﺖ آب از ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨﯽ ،ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺸﺖ و ﺗﺒﺨﯿﺮ از ﮐﺎﻧﺎل اﺳﺖ.
درﻧﺘﯿﺠﻪ راﻧﺪﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 -9در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﺧﺎک دارای درﺻﺪ ﮔﭻ ﺑﺎﻻ ،ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺗﻮرم زاﯾﯽ و واﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺿﺮﯾﺐ ﭘﻼﺳﺘﯿﺴﯿﺘﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺮای اﺣﺪاث ﮐﺎﻧﺎل ﺑﻪ ﺗﻤﻬﯿﺪاﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺧﺎک و ﯾﺎ اﺻﻼح ﺧﺎک ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺧﺎک
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺮﺿﻪ دور دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺟﺮای ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﮐﻢ ﻓﺸﺎر ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻤﺘﺮی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ.
 -10در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺣﺪاث ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ و ﮐﺎﻧﺎل ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺗﻤﻬﯿﺪات ﺧﺎص ﺑﺮای ﻫﺮ دو روش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺼﺐ ﻓﯿﻠﺘﺮ و زﻫﮑﺶ ﺑﺮای ﺗﺨﻠﯿﻪ آب
در زﻣﺎن اﺣﺪاث ﮐﺎﻧﺎل و ﯾﺎ ﺗﺨﻠﯿﻪ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ در ﺗﺮاﻧﺸﻪ ﺑﺮای ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪ.
 -11ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری و ﻧﮕﻬﺪاری از ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ،ﻣﻌﻤﻮﻻً ﮐﻤﺘﺮ از ﮐﺎﻧﺎل اﺳﺖ .زﯾﺮا در ﮐﺎﻧﺎل
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻻﯾﺮوﺑﯽ ،ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻠﻒﻫﺎی ﻫﺮز و ﺗﺨﺮﯾﺐ آﺑﮕﯿﺮﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
 -12در ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری ﮐﻢ ﻓﺸﺎر ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل از ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺖ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﺷﺒﮑﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل از ﺑﺎﻻ دﺳﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ  ،زﯾﺮا در ﺳﯿﺴﺘﻤﮑﻨﺘﺮل ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺖ ،آب اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ در
ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺤﻞ ﻣﺼﺮف وارد ﺷﺒﮑﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ در ﺳﯿﺘﺴﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ
اﯾﺠﺎد ﺗﻤﻬﯿﺪاﺗﯽ ورودی آب ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ را از ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﺼﺮف
ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ .ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ راﻧﺪﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
 -13ﻣﻘﺪار ﻧﺸﺖ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻊ در ﺷﺒﮑﻪ آﺑﯿﺎری ﮐﻢ ﻓﺸﺎر ﮐﻤﺘﺮ از ﮔﺎﻧﺎل ﺑﻮده در ﻧﺘﯿﺠﻪ آب ﮐﻤﺘﺮی از
ﺑﺪﻧﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﺑﻪ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
 -14ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﮐﻢ ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺶ از ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری ﺑﺎ ﮐﺎﻧﺎل اﺳﺖ.
 -15در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﮐﻢ ﻓﺸﺎر در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز از ﻧﯿﺮوی ﺛﻘﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﺸﻮد،
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی دوره ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻧﺮژی ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در
ﮐﺎﻧﺎل اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
 -16ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻘﺪار دﺑﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮﻟﻪ ،ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ واﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎ
ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ و دﻗﯿﻖ ﺑﻬﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
 -17اﻣﮑﺎن ﺧﻮدﮐﺎر ﻧﻤﻮدن )اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن( ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری ﮐﻢ ﻓﺸﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﺳﺖ.
 -18اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده و ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﮑﻨﯿﮏ آﺑﯿﺎری ﺟﻮﯾﭽﻪ ای ﯾﮏ در ﻣﯿﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻢ ﻓﺸﺎر ﺑﮑﻤﮏ ﻧﺼﺐ
ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮم در ﻣﺰارع ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 -19اﻣﮑﺎن اﻧﺠﺎم آﺑﯿﺎری ﺑﺎ دﺑﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﮑﺎر ﺑﺮدن ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮم ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻘﺪار ﺑﺎز ﺷﺪﮔﯽ
درﯾﭽﻪﻫﺎی ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮم ﯾﺎ دﺑﯽ ورودی ﺑﻪ ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮم ﺳﺎده ﺗﺮ اﺳﺖ.
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 -20ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ درﯾﭽﻪﻫﺎی ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮم ﻣﯽ ﺗﻮان ﺿﺮﯾﺐ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﺗﻮزﯾﻊ آب و در ﻧﺘﯿﺠﻪ راﻧﺪﻣﺎن ﮐﺎرﺑﺮد در
ﻣﺰرﻋﻪ را اﻓﺰاﯾﺶ داد.
 -21ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮم ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ آﺑﯿﺎری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ.
 -22دﻗﺖ وﺳﺎﯾﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی و ﺗﺤﻮﯾﻞ آب در ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ و ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮم ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ.
 -23ﻣﺪت اﻧﺘﻈﺎر درﯾﺎﻓﺖ آب در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻢ ﻓﺸﺎر ﺑﺮای زارﻋﯿﻦ ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﻧﺎل اﺳﺖ.
 -24ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮم ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮده ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﻮد.

 -3ﻣﺮوری ﺑﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
واﮐﺮ و اﺳﮑﻮﮔﺮﺑﻮ ) ،(1997اﻇﻬﺎر ﻣﯽ دارﻧﺪ ﮔﺮﭼﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﺎزده آﺑﯿﺎری ﺑﺎﻻ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ اﻓﺰاﯾﺶ روزاﻓﺰون ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﻧﺮژی ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬﯽ را در زﻣﯿﻨﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزده آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و اﯾﻦ روش را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ
ﺑﺮای روشﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ]ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ رﺣﯿﻤﯽ و ﺳﭙﺎﺳﺨﻮاه. [1383 ،
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه
ﺑﺮداری ﻗﺮار ﮔﯿﺮد دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ راﻧﺪﻣﺎنﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﺑﺎﻻ دور از دﺳﺘﺮس ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﻄﻮری ﮐﻪ درﺑﺮﺧﯽ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ راﻧﺪﻣﺎن ﺳﺎﯾﺮ روشﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﺑﺮاﺑﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﮐﻪ اﻏﻠﺐ
اراﺿﯽ دارای ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺳﻨﮕﯿﻦ ،ﺷﯿﺐ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ،ﺷﻮری و ﻗﻠﯿﺎﺋﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﺑﺎ روشﻫﺎﯾﯽ
ﻫﻤﭽﻮن اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺎرو اﻧﺘﻬﺎ ﺑﺴﺘﻪ ،آﺑﯿﺎری ﺟﻮﯾﭽﻪ ای ﯾﮏ در ﻣﯿﺎن ،ﻃﺮاﺣﯽ و اﻧﺘﺨﺎب ﻃﻮل ﺻﺤﯿﺢ و دﺑﯽ
ﺟﻮﯾﭽﻪﻫﺎ و ﮐﺮﺗﻬﺎ ،ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮی ﮐﻢ آﺑﯿﺎری ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از رواﻧﺎب ﺧﺮوﺟﯽ از اﻧﺘﻬﺎی
ﻣﺰارع و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺴﻄﯿﺢ اﺻﻮﻟﯽ اراﺿﯽ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ راﻧﺪﻣﺎنﻫﺎی ﺑﺎﻻ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺧﺎک آﻣﺮﯾﮑﺎ ) (SCSدر ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ راﻧﺪﻣﺎن ﮐﺎرﺑﺮد آب در ﻣﺰرﻋﻪ در
روشﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ ﺑﯿﻦ  50ﺗﺎ  80درﺻﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ راﻧﺪﻣﺎن آﺑﯿﺎری ﺑﺎراﻧﯽ و ﻗﻄﺮهای
ﺑﯿﻦ  60ﺗﺎ  80درﺻﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .راﻧﺪﻣﺎن ﮐﺎرﺑﺮد آب در ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﺑﯿﺎری
ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ آﺑﯿﺎری راﻧﺪﻣﺎن آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻗﻮی ﺗﺎ  85درﺻﺪ
ﻗﺎﺑﻞ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ ،اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ راﻧﺪﻣﺎن آﺑﯿﺎری در ﺷﻮر در ﺣﺪود  30درﺻﺪ ﮔﺰارش ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻌﺮوف ﭘﻮر ) (1376ﻣﺘﻮﺳﻂ راﻧﺪﻣﺎن ﮐﺎرﺑﺮد آب در دو ﻣﺰرﻋﻪ ﻧﯿﺸﮑﺮ ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن را ﮐﻪ
ﺑﻪ روش آﺑﯿﺎری ﺟﻮﯾﭽﻪ ای اﻧﺘﻬﺎ ﺑﺴﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ 69 ،ﺗﺎ  52درﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آورد  .ﻣﻠﻮﺣﯽ ) (1382در
ﻣﺰارع ﻧﯿﺸﮑﺮ ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ،راﻧﺪﻣﺎن ﮐﺎرﺑﺮد را ﺑﯿﻦ  42درﺻﺪ در آﺑﯿﺎری اول ﺗﺎ  78درﺻﺪ در
آﺑﯿﺎری ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺪﺳﺖ آورد .روش آﺑﯿﺎری ﺟﻮﯾﭽﻪ اﻧﺘﻬﺎ ﺑﺴﺘﻪ و ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮم آب وارد ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﯽ ش[.
ﻣﯿﺮ اﺑﻮﻟﻘﺎﺳﻤﯽ) (1373راﻧﺪﻣﺎن ﮐﺎرﺑﺮد آب در ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺮای ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ اﻫﻮاز را  45ﺗﺎ  60درﺻﺪ ذﮐﺮ
ﻧﻤﻮد .ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ ﻣﻘﺪم و ﻫﻤﮑﺎران ) ،(1382ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﺼﺮف آب و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﺼﻮل ﭼﻐﻨﺪر ﻗﻨﺪ را در
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روشﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ و ﺑﺎراﻧﯽ ازرﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮده و آﻧﻬﺎ ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﺼﺮف آب در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی آﺑﯿﺎری
ﺑﺎراﻧﯽ ،ﺷﯿﺎری ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﺷﯿﺎری ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ دﺑﯽ ﺟﺮﯾﺎن را ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮار داده و ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎراﯾﯽ
ﻣﺼﺮف آب در آﺑﯿﺎری ﺑﺎراﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮ از روشﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد
ﮐﻪ در روش آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺎ روش دﺑﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ  16درﺻﺪ آب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ
ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ آب وﺟﻮد دارد.
در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺻﻔﻬﺎن روش آﺑﯿﺎری ﺑﺎراﻧﯽ و ﺳﻄﺤﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﻤﻠﮑﺮد  90و  66ﺗﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﯿﺎز را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮده
ﮐﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری ﺑﺎراﻧﯽ ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻄﺤﯽ ﻗﺎﺑﻞ رﻗﺎﺑﺖ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ )ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ ﻣﻘﺪم و ﻫﻤﮑﺎران .(1383
ﮐﺎوه ) (1378ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻮﺳﻂ راﻧﺪﻣﺎنﻫﺎی آﺑﯿﺎری در ﮐﺸﻮر را ﺑﯿﻦ  50ﺗﺎ  55درﺻﺪ ﺑﺮآورد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ
اﺳﺖ ﮐﻪ راﻧﺪﻣﺎنﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﮔﺰارش ﺷﺪه ،ﮐﻪ ﻣﻘﺪار راﻧﺪﻣﺎن را ﺣﺪود  30ﺗﺎ  35درﺻﺪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ،
ﺻﺤﯿﺢ ﻧﺒﻮده و ﺑﺮآورد و ﺑﺎزﻧﮕﺮی راﻧﺪﻣﺎن آﺑﯿﺎری ﺑﺎ روشﻫﺎی ﺻﺤﯿﺢ در ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪرﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم
ﺷﻮد .آل ﮐﺜﯿﺮ و ﻫﻤﮑﺎران راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮزﯾﻊ آب در ﺟﻮﯾﭽﻪﻫﺎی ﻣﺰارع ﻧﯿﺸﮑﺮ در ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﻧﯿﺸﮑﺮ اﻣﺎم
ﺧﻤﯿﻨﯽ )ﺷﻌﯿﺒﯿﻪ( را  81ﺗﺎ  95درﺻﺪ ﮔﺰارش ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺧﺎک آﻣﺮﯾﮑﺎ ) (SCSراﻧﺪﻣﺎن ﮐﺎرﺑﺮد
آب را در آﺑﯿﺎری ﺟﻮﯾﭽﻪ ای در ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه و ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ در ﺣﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺑﺎﺷﻨﺪ
از  55ﺗﺎ  70درﺻﺪ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﺳﺖ )ﮔﺰارش ﻧﻘﻞ ﺷﺪه از ﻣﻠﻮﺣﯽ . (1382
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ در اﮐﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﻮﺟﺒﺎت ارﺗﻘﺎ راﻧﺪﻣﺎنﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ در
ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﺮﺗﺮی دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﺑﻌﻀﯽ ﺷﺮاﯾﻂ
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻻﺟﺮم ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﻣﺰرﻋﻪ از ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.

 -4ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ واﺣﺪ ﻋﻤﺮاﻧﯽ  5دو ﺳﺎﻟﻖ ،ﻏﺮب ﺷﻌﯿﺒﯿﻪ و
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی آﻧﻬﺎ
 -1-4واﺣﺪ ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺷﻤﺎره  5دو ﺳﺎﻟﻖ
اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﯾﮑﯽ از واﺣﺪﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ دﺷﺖ دو ﺳﺎﻟﻖ اﺳﺖ .دﺷﺖ دو ﺳﺎﻟﻖ در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ و ﻏﺮب اﺳﺘﺎن
ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﺮﺧﻪ ﺗﺎ ﺗﭙﻪﻫﺎی ﻣﺮزی اﯾﺮان و ﻋﺮاق ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ اراﺿﯽ از
ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺟﺎده آﺳﻔﺎﻟﺘﻪ ﺷﻮش – ﻓﮑﻪ و اراﺿﯽ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺑﯿﻦ دو ﺳﺎﻟﻖ و دﺷﺖ ﻋﺒﺎس ،از
ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺣﺪود ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ  51ﺗﺎ  58ﮐﺎﻧﺎل اﺻﻠﯽ ﭘﺎی ﭘﻞ ،از ﻏﺮب ﺑﻪ اراﺿﯽ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ دو ﺳﺎﻟﻖ
ودﺷﺖ اوان ﻣﺤﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﻤﺎی ﮐﻠﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اراﺿﯽ در ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎره ) (1اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺣﻠﻪ اول و دوم ﺷﺒﮑﻪ آﺑﯿﺎری دﺷﺖﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﯽ ﮐﺮﺧﻪ،آب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﻠﯿﻪ
اراﺿﯽ دﺷﺖ دوﺳﺎﻟﻖ از ﮐﺎﻧﺎل ﭘﺎی ﭘﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ  ،واﺣﺪ ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺷﻤﺎره  5اﯾﻦ دﺷﺖ دارای ارﺿﯽ
ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺑﻮده و ﺑﺮای آﺑﮕﯿﺮی از ﮐﺎﻧﺎل ﭘﺎی ﭘﻞ ﻣﺴﺘﻠﺰم دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻤﭙﺎژ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع  40اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﭘﺲ از
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ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﻣﺠﺪد ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮔﺮدﯾﺪ اﻣﮑﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ آب اﯾﻦ اراﺿﯽ از ﮐﺎﻧﺎل اﻧﺘﻘﺎل آب دﺷﺖ ﻋﺒﺎس وﺟﻮد دارد.
اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎل در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ای ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  5ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ی ﺷﻤﺎل اراﺿﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و دارای رﻗﻮﻣﯽﺑﯿﺸﺘﺮ
از اراﺿﯽ واﺣﺪ ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺷﻤﺎره  5دوﺳﺎﻟﻖ اﺳﺖ ،ﻟﺬا اﻧﺘﻘﺎل ﺛﻘﻠﯽ آب ﺑﻪ اراﺿﯽ را ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺑﺎزﻧﮕﺮی اﻣﮑﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ آب از اراﺿﯽ ﮐﺎﻧﺎل دﺷﺖ ﻋﺒﺎس ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺎور ﻣﻬﺎب ﻗﺪس اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن
در اﯾﻦ ﮔﺰارش اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮی اراﺿﯽ دﺷﺖ دوﺳﺎﻟﻖ  5ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﻨﺞ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :
 آﺑﮕﯿﺮی از ﮐﺎﻧﺎل ﭘﺎی ﭘﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻤﭙﺎژ و ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ در ﺷﺒﮑﻪ آﺑﮕﯿﺮی از ﮐﺎﻧﺎل ﭘﺎی ﭘﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻤﭙﺎژ و آﺑﯿﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر آﺑﮕﯿﺮی از ﮐﺎﻧﺎل دﺷﺖ ﻋﺒﺎس و آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ آﺑﮕﯿﺮی از ﮐﺎﻧﺎل دﺷﺖ ﻋﺒﺎس و آﺑﯿﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر آﺑﮕﯿﺮی از ﮐﺎﻧﺎل دﺷﺖ ﻋﺒﺎس و آﺑﯿﺎری ﮐﻢ ﻓﺸﺎردر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻃﺮح در ﺳﺎل  1372ﻃﺮح ﻓﻘﻂ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺷﻤﺎره ) (1ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .اﻣﺎ
ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت و ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن آﺑﮕﯿﺮی از ﮐﺎﻧﺎل دﺷﺖ ﻋﺒﺎس و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﻣﺪرن در ﺳﺎﻻﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر و ﺳﻄﺤﯽ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﮐﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) (3اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮآوردﻫﺎ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎی  1383اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری ﮐﻢ ﻓﺸﺎر از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی در اراﺿﯽ واﺣﺪ ﻋﻤﺮاﻧﯽ  5دو ﺳﺎﻟﻖ از
ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ارﺗﻔﺎع ﺑﯿﻦ ﻣﺤﻞ آﺑﮕﯿﺮی از ﮐﺎﻧﺎل
اﻧﺘﻘﺎل آب دﺷﺖ ﻋﺒﺎس و اراﺿﯽ ﺷﺒﮑﻪ ،اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻤﭙﺎژ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ راﻧﺪﻣﺎن آﺑﯿﺎری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺳﻄﺤﯽ در ﺣﺪود  5درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻣﺎ
ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت راﻧﺪﻣﺎن ﺑﯿﻦ دو ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎﺷﺪ .زﯾﺮا در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﯿﺪروﻓﻠﻮم در ﻣﺰارع اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ،ﺑﺪﻟﯿﻞ اﻣﮑﺎن ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻬﺘﺮ آب ورودی ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ،ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ
ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه و راﻧﺪﻣﺎن ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽ رود .ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن روشﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری
ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺎ روش ﮐﺎﻫﺶ دﺑﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری ﺟﻮﯾﭽﻪ ای ﯾﮏ در ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎره ) -(1ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اراﺿﯽ واﺣﺪ ﻋﻤﺮاﻧﯽ دﺷﺖ دوﺳﺎﻟﻖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﺮح

اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺣﺎﺿﺮ ،ﻣﻮاردی از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﺮﻋﺖ اﺟﺮای ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری ﮐﻢ ﻓﺸﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺮای
ﮐﺎﻧﺎل آﺑﯿﺎری ،ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻤﻠﯿﮏ ﺑﺮای ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ ﺑﻮدن اﺣﺪاث ﮐﺎﻧﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ و ﺗﻔﺎوت درآﻣﺪ ﻧﺎﺷﯽ از زودﺗﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری رﺳﯿﺪن ﺷﺒﮑﻪ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻌﺎدل ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در اﺛﺮ ﮐﺎﻫﺶ راﻧﺪﻣﺎن آﺑﯿﺎری ﻟﺤﺎظ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻮارد
ﻧﯿﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری ﮐﻢ ﻓﺸﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دارای ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎﺷﺪ.

 -2-4ﺷﺒﮑﻪ آﺑﯿﺎری ﻏﺮب ﺷﻌﯿﺒﯿﻪ
ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح ﺑﺨﺸﯽ از اراﺿﯽ دﺷﺖ ﺧﻮزﺳﺘﺎن واﻗﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻌﯿﺒﯿﻪ در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﻋﺮضﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ
 31درﺟﻪ و  35دﻗﯿﻘﻪ ﺗﺎ  31درﺟﻪ و  53دﻗﯿﻘﻪ ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﻃﻮلﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ  48درﺟﻪ و  36دﻗﯿﻘﻪ ﺗﺎ 48
درﺟﻪ و  50دﻗﯿﻘﻪ ﺷﺮﻗﯽ و ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  40ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی در ﻏﺮب ﺷﻮﺷﺘﺮ و  43ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی از ﺷﻤﺎل اﻫﻮاز در
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ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮﻗﯽ رودﺧﺎﻧﻪ دز واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .وﺳﻌﺖ ﺧﺎﻟﺺ اﯾﻦ اراﺿﯽ  11000ﻫﮑﺘﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎره
) (2ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اراﺿﯽ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب اﯾﻦ اراﺿﯽ رودﺧﺎﻧﻪ دز
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در اراﺿﯽ ﺷﺒﮑﻪ آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ ﻏﺮب ﺷﻌﯿﺒﻪ دو ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﺷﺒﮑﻪ آﺑﯿﺎری و
زﻫﮑﺸﯽ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﮔﺰﯾﻨﻪ اول اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﯾﻊ آب ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﻧﺎل ﺑﻪ اراﺿﯽ و ﺗﺤﻮﯾﻞ آب ﺑﻪ
ﻣﺰارع  60ﺗﺎ  172ﻫﮑﺘﺎری اﺳﺖ  .در اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺮﻋﯽ )ﮐﻨﺎﻟﻬﺎی درﺟﻪ (3
ﺑﺮای ﺗﺤﻮﯾﻞ آب ﺑﻪ ﻣﺰارع اﺣﺪاث ﺷﻮد .ﮔﺰﯾﻨﻪ دوم اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻧﺎل اﻧﺘﻘﺎل آب در ﻣﻘﻄﻊ ﺧﺎﮐﺒﺮداری و ﺳﭙﺲ
ﺗﻮزﯾﻊ آب در داﺧﻞ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﯿﺴﺘﻢ ﮐﻢ ﻓﺸﺎر اﺳﺖ.ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻓﺸﺎر ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻊ آب ﺗﻮﺳﻂ
 13اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ ﮐﻪ آب را ﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﭘﻤﭙﻤﺎژ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع  7ﻣﺘﺮ ﭘﻤﭙﺎژ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯿﺸﻮد .در ﺟﺪول
ﺷﻤﺎره ) (4ﻣﺸﺨﺼﺎت دو ﺳﯿﺴﺘﻢ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) – (3ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺒﮑﻪ آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ واﺣﺪ
ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺷﻤﺎره ﭘﻨﺞ دوﺳﺎﻟﻖ

ﺷﺮح

ﮔﺰﯾﻨﻪ 1

ﮔﺰﯾﻨﻪ) 2آﺑﮕﯿﺮی از

ﮔﺰﯾﻨﻪ3

)آﺑﮕﯿﺮی از ﮐﺎﻧﺎل ﭘﺎی

ﮐﺎﻧﺎل ﭘﺎی ﭘﻞ ﺗﻮﺳﻂ

)آﺑﮕﯿﺮی از ﮐﺎﻧﺎل

ﭘﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻤﭙﺎژ و

ﮔﺰﯾﻨﻪ 4

ﮔﺰﯾﻨﻪ5

)آﺑﮕﯿﺮی از ﮐﺎﻧﺎل دﺷﺖ )آﺑﮕﯿﺮی از ﮐﺎﻧﺎل

ﭘﻤﭙﺎژ و آﺑﯿﺎری ﺗﺤﺖ دﺷﺖ ﻋﺒﺎس و آﺑﯿﺎری ﻋﺒﺎس و آﺑﯿﺎری ﺗﺤﺖ

دﺷﺖ ﻋﺒﺎس و

آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ(

ﻓﺸﺎر(

ﺳﻄﺤﯽ(

ﻓﺸﺎر(

آﺑﯿﺎری ﮐﻢ ﻓﺸﺎر(

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ

2400

2400

2400

2400

2400

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺧﺎﻟﺺ

2040

2280

2040

2280

2160

راﻧﺪﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل

90

95

90

95

95

راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮزﯾﻊ

85

97

85

97

97

راﻧﺪﻣﺎن ﮐﺎرﺑﺮد

65

70

65

70

65

راﻧﺪﻣﺎن ﮐﻞ

50

65

50

65

60

ﻫﯿﺪروﻣﺪول

0/66

0/ 4

./66

0/ 4

0/55

دﺑﯽ)ﻟﯿﺘﺮ در ﺛﺎﻧﯿﻪ(

1/342

0/912

1/346

0/912

1/19

ﺣﺠﻢ آب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ﺳﺎﻻﻧﻪ )ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در

11518

8860

11518

8860

9598

ﻫﮑﺘﺎر(
ﮐﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ
اﺟﺮاﺋﯽ)ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل(
ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺮاﺋﯽ در واﺣﺪ
ﺳﻄﺢ

67448

61829

51397

58533

50843

33/1

27/1

25/2

25/7

23/5

1794

1601

1002

779

826

ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری
و ﻧﮕﻬﺪاری و اﻧﺮژی
ﺳﺎﻻﻧﻪ
) B/Cدر ﻧﺮخ ﺗﻨﺰﯾﻞ
ﭘﺎﯾﻪ  7درﺻﺪ(
B-C
ﻧﺮخ ﺑﺎزدﻫﯽ اﻗﺘﺼﺎدی

2/28

2/87

3/27

3/39

3/67

97424

133354

120487

144219

143306

16/43

21/46

21/3

22/84

23/23
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ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) – (4ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺒﮑﻪ
آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ ﻏﺮب ﺷﻌﯿﺒﯿﻪ
ﺷﺮح

ﮔﺰﯾﻨﻪ 1
)آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ(

ﮔﺰﯾﻨﻪ) 2آﺑﯿﺎری ﮐﻢ ﻓﺸﺎر(

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ

12300

11200

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺧﺎﻟﺺ

11249

11130

راﻧﺪﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل

90

98

راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮزﯾﻊ

90

95

راﻧﺪﻣﺎن ﮐﺎرﺑﺮد

62

62

راﻧﺪﻣﺎن ﮐﻞ

50

57,7

ﻫﯿﺪروﻣﺪول ﺑﺪون اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی

0/9

./8

ﺣﺠﻢ آب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺳﺎﻻﻧﻪ )ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در ﻫﮑﺘﺎر(

15059

13095

213625

185057

23/46

17/69

0/75

6/3

ﮐﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺮاﺋﯽ ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﻫﮑﺸﯽ
)ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل(
ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺮاﺋﯽ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ )ﺷﺒﮑﻪ اﺻﻠﯽ و ﻓﺮﻋﯽ ﺑﺪون
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﻫﮑﺸﯽ(
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری و ﻧﮕﻬﺪاری و اﻧﺮژی ﺳﺎﻻﻧﻪ

در ﺷﺒﮑﻪ آﺑﯿﺎری ﻏﺮب ﺷﻌﺒﯿﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺷﺒﮑﻪ آﺑﯿﺎری )اﺻﻠﯽ و ﻓﺮﻋﯽ( ﺑﻪ
روش ﺛﻘﻠﯽ ﺑﯿﺶ از ﺷﺒﮑﻪ آﺑﯿﺎری ﺑﻪ روش ﮐﻢ ﻓﺸﺎر ﺑﺮآورد ﮔﺮدﯾﺪ .ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در اﻓﺰاﯾﺶ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ آﺑﯿﺎری ﺑﻪ روش ﺛﻘﻠﯽ دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺴﻄﯿﺢ اراﺿﯽ،
ﻫﺰﯾﻨﻪ آب ﺑﻬﺎء اﺧﺘﻼف ﺗﻠﻔﺎت آﺑﯿﺎری و ﻧﯿﺰ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺮﺿﻪ ﺑﺮای ﺧﺎﮐﺮﯾﺰی ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع
ﺑﺮآوردﻫﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻣﻬﻢ ﺗﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ دوره اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺒﮑﻪ آﺑﯿﺎری ﮐﻢ ﻓﺸﺎر ﺑﺼﻮرت ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻄﻊ ﺑﻮده
و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺸﺎورزان ﺑﻪ آب ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه در ﺷﺒﮑﻪ در ﺳﻄﺢ ﻗﻄﻌﺎت زراﻋﯽ در ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮﯾﻦ دوره زﻣﺎﻧﯽ
ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد آب )در ﺣﺪود  40ﺗﺎ  50درﺻﺪ( ،ﻋﺪم ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻣﻨﺎﺳﺐ و
ﺗﻄﻮﯾﻞ زﻣﺎن اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن اﺗﻤﺎم ﺷﺒﮑﻪ اﺻﻠﯽ آﺑﯿﺎاری ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺮﻋﯽ در ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺛﻘﻠﯽ ﺑﺮی اﺟﺮای ﮔﺰﯾﻨﻪ ﮐﻢ
ﻓﺸﺎر اﺗﻔﺎق ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ.

 -5ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی:
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﭼﻪ در ﺑﺨﺶ ﻣﺮور ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ ﺑﺮای ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﻏﺮب ﺷﻌﯿﺒﯿﻪ و واﺣﺪ ﻋﻤﺮاﻧﯽ  5دو ﺳﺎﻟﻖ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﮐﻢ ﻓﺸﺎر راﻧﺪﻣﺎنﻫﺎی آﺑﯿﺎری و ﺑﻬﺮه وری از را اﻓﺰاﯾﺶ داد .اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ
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ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺷﺮاﯾﻂ اﺣﺪاث ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﻣﺸﮑﻼت از ﻗﺒﯿﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﻗﺮﺿﻪ،
ﻋﺪم ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺎک ﺑﺮای اﺣﺪاث ﮐﺎﻧﺎل و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺮای آﺑﯿﺎری ﺑﺎراﻧﯽ و ﻗﻄﺮه ای
ﻧﻈﯿﺮ  ،ﺑﺎد ﺷﺪﯾﺪ و ﺗﺒﺨﯿﺮزﯾﺎد و ﺧﺎﮐﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻮر راﻫﮕﺸﺎ اﺳﺖ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دو ﺷﺒﮑﻪ آﺑﯿﺎری ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺗﻮان
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری ﮐﻢ ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺰﯾﻨﻪ ای ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻗﺎﺑﻞ رﻗﺎﺑﺖ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی
آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ و ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﺬا اﮔﺮﭼﻪ در آﯾﻨﺪه ﺑﺤﺮان ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ آب در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد ،
اﻣﺎ ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ای ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﺑﺤﺮان اﻧﺮژی ﻧﯿﺰ در ﭘﯿﺶ اﺳﺖ .اراﺋﻪ روﺷﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺿﻤﻦ ارﺗﻘﺎء راﻧﺪﻣﺎن آﺑﯿﺎری ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﻧﺮژی ﮐﻤﺘﺮی ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن از آن دارد ﮐﻪ اﺣﺪاث ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎی آﺑﯿﺎری در ﺧﺎﮐﻬﺎی ﻣﺴﺌﻠﻪ دار ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت و
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﯾﺪ از اﺣﺪاث ﮐﺎﻧﺎل در اﯾﻦ اراﺿﯽ اﺣﺘﺮاز ﻧﻤﻮد.
ﭘﺲ ﺿﺮورﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺎورﯾﻦ ،ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آب و آﺑﯿﺎری ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری ﮐﻢ ﻓﺸﺎر را
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﺗﺎ اﻧﺘﺨﺎب درﺳﺘﯽ در ﻧﻮع ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎری اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار داده و از ﻃﺮف ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن اﻣﻮر
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ،ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮا ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻮازم و
ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮرد ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد .در آﺧﺮ اﯾﻨﮑﻪ آﻣﻮزش اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ
ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎ ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ
اﯾﻦ روش آﺷﻨﺎ ﮔﺮدﻧﺪ.

 -6ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪر داﻧﯽ:
از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی آب ﺳﺎزﻣﺎن آب و ﺑﺮق ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪر داﻧﯽ
ﻣﯿﺸﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻣﺸﺎورﯾﻦ ﻣﻬﻬﺎب ﻗﺪس و اﻧﻬﺎر ﺟﻨﻮب و ﮐﻠﯿﻪ ﻋﺰﯾﺰاﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ از راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارﯾﻢ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ :
 -1ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ ﻣﻘﺪم ،اﻟﻒ و ﻫﻤﮑﺎران 1382 ،ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﺼﺮف آب و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﺼﻮل ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ در
روشﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ و ﺑﺎراﻧﯽ – ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﯾﺎزدﻫﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠﯽ آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ
اﯾﺮان ،ﺗﻬﺮان .ﺻﻔﺤﺎت 260-247
 -2رﺣﯿﻤﯽ ،م و ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺳﭙﺎﺳﺨﻮاه .1383،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻌﺎدﻻت ﻧﻔﻮذ و ﭘﯿﺸﺮوی آب در آﺑﯿﺎری ﺟﻮﯾﭽﻪ ای در
ﻣﺰارع ﻧﯿﺸﮑﺮ ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت دوﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﺧﺎک ،داﻧﺸﮑﺪه
ﮐﺸﺎورزی – داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز .ﺻﻔﺤﺎت .55-49
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 -3ﮐﺎوه .ﻓﺮﯾﺪون .1378،ﻧﻘﺪی ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺑﺎزدﻫﯽ آﺑﯿﺎری در اﯾﺮان ،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ آب و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ،دوره
ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻤﺎره دوم و ﺳﻮم ،ﺟﻠﺪ  . 21-20ﺻﻔﺤﺎت .32-12
 - -4ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠﯽ آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ اﯾﺮان  .1382 ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﮐﻢ ﻓﺸﺎر در آﺑﯿﺎری ﺳﻄﺤﯽ .ﺗﺮﺟﻤﻪ
و ﺗﺪوﯾﻦ  :ﮔﺮوه ﮐﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی آﺑﯿﺎری  .اﻧﺘﺸﺎرات ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠﯽ آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ
اﯾﺮان 261 .ﺻﻔﺤﻪ.
 -5ﻣﻌﺮوف ﭘﻮر،ع .1376 ،ارزﯾﺎﺑﯽ راﻧﺪﻣﺎﻧﻬﺎی آﺑﯿﺎری در ﻣﺰار ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﻧﯿﺸﮑﺮ ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ
،ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزی داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز 315 .ﺻﻔﺤﻪ
 -6ﻣﻠﻮﺣﯽ،ح .1382 ،ارزﯾﺎﺑﯽ راﻧﺪﻣﺎنﻫﺎی آﺑﯿﺎری در ﻣﺰارع ﻧﯿﺸﮑﺮ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن )واﺣﺪ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ(،
ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزی داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز.
 -7ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور اﻧﻬﺎر ﺟﻨﻮب .1383 ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺷﺒﮑﻪ اﺻﻠﯽ آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ اراﺿﯽ ﻏﺮب
ﺷﻌﯿﺒﯿﻪ )ﺣﺎﺷﯿﻪ رودﺧﺎﻧﻪ دز( .ﺟﻠﺪ ﺳﻮم  :ﮔﺰارش ﻃﺮح ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺷﺒﮑﻪ اﺻﻠﯽ آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ212 -
ﺻﻔﺤﻪ.
 -8ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور اﻧﻬﺎر ﺟﻨﻮب .1383 ،ﺧﻼﺻﻪ ﮔﺰارش اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺒﮑﻪ آﺑﯿﺎری اراﺿﯽ ﻏﺮب
ﺷﻌﯿﺒﯿﻪ)ﺣﺎﺷﯿﻪ رودﺧﺎﻧﻪ دز( 8 .ﺻﻔﺤﻪ
 -9ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور ﻣﻬﺎب ﻗﺪس .1383،ﻃﺮح ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل و ﺷﺒﮑﻪ اﺻﻠﯽ و ﻓﺮﻋﯽ آﺑﯿﺎری و
زﻫﮑﺸﯽ واﺣﺪ ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺷﻤﺎره ﭘﻨﭻ دﺷﺖ دو ﺳﺎﻟﻖ -ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﮔﺰارش ﻓﻨﯽ ﺷﺒﮑﻪ آﺑﯿﺎری و
زﻫﮑﺸﯽ.
 -10ﻣﻌﺮوف ﭘﻮر،ع .1376 ،ارزﯾﺎﺑﯽ راﻧﺪﻣﺎﻧﻬﺎی آﺑﯿﺎری در ﻣﺰار ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﻧﯿﺸﮑﺮ ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ
،ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزی داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز 315 .ﺻﻔﺤﻪ
 -11ﻣﯿﺮاﺑﻮاﻗﺎﺳﻤﯽ ،ه .1373 ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎزده آﺑﯿﺎری در ﺗﻌﺪادی از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ اﯾﺮان .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت
ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﺳﻤﯿﻨﺎر ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠﯽ آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ اﯾﺮان .ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺷﻤﺎره.22
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