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فشار اجرا شده های آبیاری تحتبرداری سامانهبررسی مسائل و مشکالت بهره

 در شهرستان شاهرود 



@yahoo.comEbrahimi_masoud67

های در طی دو  دهه اخیر اعتبارات بسیار زیادی از سوی سازمان جهاد کشاورزی جهت گسترش سامانه 

هکتار  2189821،  2931دهد تا پایان سال ا نشان میهفشار در کشور پرداخت گردیده است. بررسیآبیاری تحت

فشار قرارگرفته است، لذا های آبیاری تحتدرصد از کل اراضی آبی( تحت پوشش سامانه 21از اراضی کشور )

ها نقش بسزایی در تعیین راهبردهای آتی کشور در جهت برداری و نگهداری از این سامانهتوجه به بحث بهره

شهرستان شاهرود واقع در استان سمنان به عنوان نمونه  تحقیقها به همراه دارد. در این توسعه و گسترش آن

های آبیاری انتخاب و مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دادند  عمده مشکالت موجود در سامانه

کشاورزان پیرامون ها اختصاص دارد به نحوی که اکثریت برداری و نگهداری از آنفشار به بخش بهرهتحت

، فشار ارائه شده توسط طراح و تعداد آبپاش در حال کار یاریساعات آب ،برنامهبرداری از قبیل مسائل بهره

نحوه صحیح کارگذای  از پمپ، حیاستفاده صح ستم،یکود به درون س قیو زمان تزر قینحوه تزرکارکرد سامانه، 

 ستمیس یو شست و شو یدگیرس وانات،یح یاز سو ستمیه سسارت وارده بخ ها،چکانقطره یگرفتگ ها،آبپاش

تواند نقش بسزایی و غیره آگاهی چندانی ندارند. همچنین نظارت، بررسی و آموزش کشاورزان می ونیلتراسیف

 برداران داشته باشد.     در افزایش سطح دانش بهره
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با وجود بحران شدید آبی در کشور، استفاده از روش های آبیاری تحت فشار به سرعت عمل بیشتری در در حال حاضر 

اجرا نیاز دارد تا با مدیریت مصرف بهینه آب در مزارع، ذخیره سازی سفره های زیرزمینی به شکل مطلوبی صورت گیرد

بهره  همچنینسال قدمت دارد،  011ای آبیاری تحت فشار در جهان بیش از بکارگیری روش ه دهدها نشان میبررسی

سال است  01گیری از شبکه های آبیاری تحت فشار، ترویج، توسعه و تامین منابع مورد نیاز برای این بخش در ایران حدود 

بخش صورت گرفته درصد کمک های بالعوض به این  58که مورد توجه دولت ها بوده به طوری که طی سالهای اخیر 

 ندهیروند رو به رشد فزا یدارا تحت فشار یاریآب یسامانه ها یگسترش کم ریچند سال اخ یدر طلذا بر این اساس  است

توسعه  یمسائل و مشکالت در راستا یها باعث بروز برخ انهسام نیا یفیک تیبوده است، حال آنکه عدم توجه به وضع یا

 اریبس یاز راهکارها یکیبهره برداران شده است.  یآنها از سو یوارد باعث کنارگذارم یها و بعضاً در برخسامانه نیا

از  یریمعتقدند بهره گ نیندس. مهباشدیمبرداری بهرهمسائل و مشکالت  ییمسائل شناسا نیاز بروز ا یریموثر جهت جلوگ

 ستمیس یهمواره بازده دیخوب با ریمد کی کنیل ست،ین یالزاماً اقتصاد یاریآب ستمیس کیو راندمان باال در  یبازده

تحقیقات . [0] دیاتخاذ نما یاریآب ستمیاصالح س ایو  رییدر مورد تغ یتر حیصح میتا بتواند تصم دینما یابیرا ارز یاریآب

فشار با هدف بهبود و اصالح های آبیاری تحتپایش و بررسی مسائل و مشکالت موجود در سامانه نشان داده است ارزیابی،

 هایسال یدر ط فشارتحت یاریآب یهامسائل و مشکالت سامانه یو بررس یابیارز[. 9گیرد ]های موجود صورت میمانهسا

 هایسامانه یابیارزالزم به ذکر است  .[3] گزارش شده است از جمله آکارا و همکاران یاریتوسط پژوهشگران بس ریاخ

محققان در تحقیقی . [0]ادامه دارد  زیرز شروع شد و تا هم اکنون نتوسط کشاو 0385از سال  رانیدر ا ایموضعه یاریآب

فشار در شهرستان سپیدان، استان فارس های آبیاری تحتبرداری و نگهداری از سیستمموانع و مشکالت بهره ،تحت عنوان

بیان تار پرداختند، آنان هک 0301فشار به وسعت های آبیاری تحتمزرعه مجهز به سامانه 050برداری به بررسی وضعیت بهره

ای در برداران نقش عمدهفشار و آموزش به بهرههای آبیاری تحتداری از سامانهو نگهبرداری داشتند نظارت بر بهره

 01برداران تا حدود فنی کشاورزان داشته است. به طوری که در بعضی موارد بازدهی آموزش بهرهدانش افزایش سطح 

مسائل و  یبررس .[0] درصدی آن مشکل در سطح مزارع شده است 01ست و باعث حذف درصد افزایش داده شده ا

که مشکالت موجود در  نشان داد استان گلستان یباغ یاجرا شده در اراض ایقطره یاریآب هایمشکالت موجود در سامانه

( مشکالت بخش 0 ،یش طراح( مشکالت بخ0که عبارتند از  باشندیم اصلی بخش 4 به مربوط عمده بطور هاسامانه نیا

مسائل ومشکالت مرتبط با  توانیبطور کل م. یو اجتماع یعی( مشکالت، طب4و  یو بهره بردار یتیری( مشکالت مد3اجرا، 

سطح نظارت  شیبا افزا باشد،یم یتیفعال هاییینارسا   یاز برخ یرا که ناش برداریو بهره تیریاجرا و مد ،یبخش طراح 3

 هایسامانه نهیبهره برداران و کشاورزان در زم یدانش وآگاه شیافزا نیو همچن یمجر هایشرکت بر کار طراحان و

توان به سهولت با  یاقدامات م یبا  انجام برخ زین یو اجتماع یعیطب مسائل ومشکالت نهیمرتفع نمود. در زم ،ایقطره یاریآب

در  ایقطره یاریآب هایستمیاز س یو نگهدار یو بهره بردار یرائاج ،یفن یابیبه ارز یقیدر تحق. [7] مقابله نمود زنی هاآن

به کشاورزان،  برداریبهره نهینشان دادند عدم آموزش در زم یبررس نیحاصله از ا جیپرداخته شد. نتا نیز زدیمنطقه بهادران 

 باشد،یم یچه طراحدفتر مهیکه ضم ییاجرا یهانکردن دستورالعمل تیرعا ،یمتخصص و بوم ریغ یرویاستفاده از ن
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نشت  لیاز قب یباعث بروز مشکالت یغرقاب یاریآب چهینامناسب در یو طراح هیتعب ان،ینکردن زمان قطع و وصل جر تیرعا

مدت باعث کاهش عمر  یدر طوالن تیو در نها ستمیعملکرد نامناسب س م،یکاهش فشار مستق ستم،یآب، ورود هوا به س

 نیا یرو شیمسائل و مشکالت پ ییشناسا شودیفوق مشاهده م قاتیطور که در تحقهمان . [8]شده است  ساتیستا دیمف

 فشارتحت یاریآب هایسامانه یبا بررس تحقیق نی. لذا در اباشدیبررخوردار م ییباال تیاز اهم کشاورزی بخش در هاسامانه

-سامانه تیریو مد یبهره بردار خشمسائل و مشکالت موجود در ب ،یو معرف ییبه شناسا شهرستان شاهروداجرا شده در 

 پرداخته شده است.   فشاری آبیاری تحتاه

 گرفته صورت سمنان شهرستان شاهرود واقع در استان در شده اجرا فشارتحت آبیاری هایبر روی سامانه تحقیقاین 

با ارتفاعی معادل  شمالی عرض دقیقه 08 و درجه 30 و شرقی طول دقیقه 85 و درجه 84 در مدار شهرستان شاهرود. است

  .(0)شکل  دارد قرارمتر از سطح دریا در شمال شرق کشور  0351

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موقعیت جغرافیایی شهرستان شاهرود واقع در استان سمنان (:2شکل )

 

شهرستان ری تحت فشار در های اجرا شده آبیاهای موجود در زمینه سطوح مختلف سامانهجهت انجام این تحقیق ابتدا آمار

مراجعه های طراحی و دفترچهاز  عدد 31شاهرود از مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان دریافت و سپس با بررسی 

-برداران به بررسی مسائل و مشکالت موجود در زمینه بهرهبهره مصاحبه حضوری باحضوری بر سر زمین زراعی و همچنین 

از شهرستان شاهرود  0391شهرستان میامی در استان سمنان در سال  است الزم به ذکر شد. ها پرداختهبرداری این سامانه

بر اساس دو شهرستان های صورت گرفته در این تحقیق جدا شده است اما تمامی آمارهای ذکر شده و همچنین بررسی

    شاهرود و میامی صورت گرفته است.
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شهرستان شاهرود آمار فشار در های آبیاری تحتهت بررسی هر چه بهتر روند توسعه و تغییرات سامانهدر این تحقیق ج

از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود دریافت و بصورت نمودار  0390تا پایان سال  0370سطح اجرایات از سال 

مختلف  هایسال یدر ط اتیت سطح اجرائنانوسانمودار مشهود است  نیآنچه در ا .صویر شماره دو نمایش داده شدهدر ت

در سطوح  راتییروند تغ یکننده جادیعامل ا نیگذارتر ریتاث نیو همچن نیمهمترکه در واقع  دباشیمدر این شهرستان 

 به ،است هاسامانه نیا یدولت جهت اجرا یاز سو التیو در واقع پرداخت تسه یبحث اقتصاد ،یاریآب هایسامانه ییاجرا

 دراین شهرستان  در فشارتحت یاریآب هایسامانه رگیتوسعه چشم یعلت اصل شودمی مشاهده که طور همان مثال وانعن

سطح 0390در سال  ،تدانس کشاورزان به بهرهکم التیپرداخت تسه  لیبه دلها نسبت به سایر زمان 0378 سال

آن  رویارز و پ متیق شیآن وجود تورم و افزا یاصل لیکه دلاست  افتهیکاهش قبل از آن  لنسبت به چند سا اتیاجرائ

 ونیلیم 8/5 یتومان به هکتار ونیلیم 8/3به طور متوسط  هکتاری از فشارتحت یاریآب هایسامانه یاجرا متیق شیافزا

.[5] تومان بوده است

 بر حسب هکتار0390سال پایان تا  0370های آبیاری تحت فشار از سال نمودار سطح اجرایات سامانه(: 1شکل )

-
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 های آبیاری تحت فشار به تفکیک موضعی و بارانی بر حسب هکتارنمودار سطح اجرایات سامانه(: 9شکل )
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 تصاویر نشتی در داخل ایستگاه فیلتراسیون و اتصاالت داخل واحدهای آبیاری(: 4شکل )

 

 

 

  

-
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 صدمات وارده به شیرآالت داخل مزرعه به دلیل نداشتن پوشش و حفاظ مناسب(: 1شکل )
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های اجرایی. انتشارات سخن گستر و معاونت پژوهشی ای، اصول تهیه طرح(. آبیاری بارانی و قطره0391[ ابراهیمی، ح. )4]

 د.دانشگاه آزاد اسالمی مشه

در  ایقطره یاریآب هایستمیپس از اجرا س تیری. مد(0390). ن ،یمیو کر .ح ،ی.، قوچان.، دهقان، عض.س ا،ین یمتق[ 8]

کرج،  ،یکشاورز یو مهندس یفن قاتتحقی موسسه فشار،تحت یاریآب هایروش داریتوسعه پا یمل ناریسم نی. چهارمزدی

 مهر. 07
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برداری و موانع و مشکالت بهره(. 0390) .پارسایی، ع وحقی آبی، ا.ح.  .، جباری، ا.،، مرادی نژاد، ا.اسالمپور، س.ر[ 0] 

چهارمین همایش ملی مدیریت . فشار، مطالعه موردی شهرستان سپیدان استان فارسهای آبیاری تحتنگهداری از سیستم

 .0390اسفند ماه  5و  0 دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز..های آبیاری و زهکشیشبکه

 هایمسائل و مشکالت موجود در سامانه یبررس(. 0390) . و رحمتی، ح.ذاکری نیا، م ،حسام، م. .کیانی، ع شاکر، م.،[7]

های آبیاری و چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه. استان گلستان یباغ یاجرا شده در اراض ایقطره یاریآب

 .0390اسفند ماه  5و  0 شگاه شهید چمران اهواز.دانشکده مهندسی علوم آب دان.زهکشی

. فشار درکشور های آبیاری تحتی طرحروند توسعه عملکرد کمی و یبررس(. 0390) و رحمتی، ح.کیانی،  شاکر، م.،[5]

و  0 دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز. .های آبیاری و زهکشیچهارمین همایش ملی مدیریت شبکه

 .0390سفند ماه ا 5

های ای اجرا شده در باغهای آبیاری قطره(. ارزیابی فنی سامانه0393[ شاکر، م.، حسام، م.، کیانی، ع. و ذاکری نیا، م. )9]

 .000-074، ص 4، شماره 00های حفاظت آب و خاک، جلد استان گلستان. نشریه پژوهش
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