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3، بیژن نظري2اقتعبدالمجید لی،1*مهکامه سادات نائینی

mahkameh.naeini@ut.ac.irدانشگاه تهران، یو زهکشياریآبیارشد مهندسیکارشناسيدانشجو-1
دانشگاه تهران.ياریآبیاستاد گروه مهندس-2
(ره)ینیامام خمیللالمنیآب دانشگاه بیگروه علوم و مهندساریاستاد-3

چکیده
سامانهازاستفادهیراخيهاسالدر. داردکشورجنوبیهاياستاندرباالییاهمیتاجتماعیواقتصادينظرنخل از
یافتهافزایشها، سامانهینکمبود منابع آب و باال بودن بازده مصرف آب در ایلدلبه،هادر نخلستانفشارتحتآبیاري

بهبستهونمودارائهواحدنسخهتواننمیمناطقتمامبراينخیالت،برايمناسبآبیاريسامانهابانتخدر. است
اینازهدف. بودخواهدمتفاوتمناسبآبیاريسیستماجتماعی،شرایطوخاكبافتآب،کیفیتمختلفشرایط

مطالعهشناسیروشراستاایندر. استهخیز کشور بودهاي نخلاستاندرآبیاريسامانهترینمناسبتعیینمطالعه،
وسیستانوکرمانبوشهر،خوزستان،هاياستانگیري براي انتخاب سامانه مناسب درتصمیممدلتهیهقالبدر

درصد، 1/39اجرایی مؤثر در انتخاب سیستم آبیاري -در این مطالعه معیارهاي فنی. گردیدبلوچستان تعریف
و معیارهاي 9/19برداري و نگهداري درصد، معیارهاي بهره0/21د، معیارهاي اجتماعی درص9/8معیارهاي اقتصادي 

سامانهخرمشهر،وآباداننخیالتدرصد در تعیین بهترین سامانه نقش داشتند. نتایج نشان داد در11محیطی زیست
و دربابلرايقطرهآبیاريسیستمفشار، در استان بوشهر، کمايلولهآبتوزیعشبکهبا) نشتیانهار(سطحیآبیاري

بهغرقابیسنتیآبیاريسیستماصالحندارد،وجودبابلرايقطرهآبیارياجراياز استان بوشهر که امکانمناطقی
میان، در استان کرمان سیستم آبیاري بابلر و در استان سیستان و بلوچستان دریکايپشتهوجويآبیاريسیستم

شوند. نوان سامانه برتر انتخاب میعآبیاري اسپریر به

گیري، نخلستان، تحلیل سلسله مراتبیسامانه آبیاري، مدل تصمیمهاي کلیدي:واژه



مقدمه-1

آنها آبیاريوريبهرهوآبیاريروشامااند،یافتهگسترشکهاستسال30ازبیشکشوردرهانخلستانچهاگر

طوربهآنهاهمهامااست،افزایشحالدرهانخلستانبرايآبیارينوینهايهبکارگیري سامان. استنیافتهبهبود

. گیردنمیقراراستفادهموردگسترده

ییهاسامانهکهباورنداینبرکشاورزان. استکشاورزانبهمربوطمدرنهايسیستممورددراصلیهاينگرانیازیکی

نتیجهدرايگستردهطورکه ریشه آنها بهقدیمیهاينخلبرايکافیاندازهبهآبتأمینبهقادربابلروايقطرهمانند

. نیستنداند،شدهپخشمدتدرازدرسیالبیآبیاري

وکنندجایگزینعقیمیاومردهنخلباراجدیدهاينخلبخواهندکهکارندمیجدیدنخلزمانیکشاورزانطرفیاز

درموجودسیالبیآبیاريسیستمهمانبنابراین. کنندمیجایگزینجدیدشتکباراموجودکشتتمامندرتبه

. ماندمیباقیمحل

بنابرایندارند،پایینکیفیتباخرماتولیدیاوهستندعقیمایران،ها درنخلستانازبرخیحاضر،حالدرچنینهم

نظرمدپایدار،گزینهیکعنوانبهکشاورزانازبسیاريبرايواستهزینهپرمدرنهايسیستمدرگذاريسرمایه

. باشدنمی

ازبرخیدرویژهبهآبیاريمدرنهايسیستمازکشاورزانکهدهدنمیاجازهآبکیفیتوخاكموارد،ازبسیاريدر

طالعاتاودانشباهمراهداراننخلمالیوضعیت. کننداستفادهبوشهروبلوچستانوسیستانهرمزگان،استاننقاط

.استمدرنهايروشازکماستفادهبرايدیگريدلیلآبیاري،مورددرکم

شرایطبهبستهونمودارائهواحدنسخهتواننمیمناطقتمامبراينخیالت،برايمناسبآبیاريسامانهانتخابدر

یکبهنیازروایناز. بودخواهدمتفاوتمناسبآبیاريسیستماجتماعی،شرایطوخاكبافتآب،کیفیتمختلف

اجتماعی،اجرایی،فنیمهمعواملتمامیبهتوجهبامناسب راسامانهبتوانتااستمعیارهچندگیريتصمیممدل

.]11نمود [انتخابکارآمدي،درمؤثرمحیطیزیستواقتصادي

هامواد و روش-2

سلسلهتحلیلروشسریع،ارزیابیروشجملهازمتعدديهايروشآبیاريهايسیستمبهینهانتخابوارزیابیبراي

دارايهر یککهداردوجودمشابهمواردوارزشمهندسی،)ANP(اي شبکهتحلیلفرآیند،)AHP(مراتبی 

مراتبیسلسلهتحلیلروششده،اشارهمواردبیندر. باشندمیهدفبهرسیدنبرايخودخاصهايویژگی

)AHP (ها،گزینهمقایسهرونددرکارشناسیتیمنظراتاعمالامکانوانتخاببرمؤثراملعوتمامزوجیمقایسهبا

نمودنلحاظباآبیاريسیستمبهترینانتخابمورددرگیريتصمیمبرايآنازبتوانکهکندمیفراهمراامکاناین

.نموداستفادهExpert Choiceزاري افنرمابزارازاستفادهباریاضیتحلیلیکمبنايبروپروژهمیدانیاطالعات



اقتصادي،اجتماعی،اجرایی،-فنیشاملمختلفمعیارهايمنظرازآبیارينوینهايروشقسمت، کاربردایندر

هااستانازیکهربرايتفکیکبهمربوطه،معیارهايزیرگرفتننظردربامحیطیزیستونگهداريوبرداريبهره

... ودوماول،سطحمعیارهايعنوانبهمعیارهاازايمجموعهفرآیندایندرکهنحوي به. گیرندمیقرارارزیابیمورد

وشدهانتخاب) فشارکموفشارتحت(آبیارينوینهايروشبهسطحیآبیاريروشتبدیلهايگزینهارزیابیبراي

بر هاشاخص/هاگزینهزوجیمقایسههايماتریسودهیوزنمعیاره،چندگیريتصمیمسیستمدراستفادهجهت

ارزیابیمراتبی،سلسلهتحلیلتکنیکازاستفادهبانهایتدر. شودمیتشکیلگزینههردرشاخصهرارزشاساس

.بودخواهدزیرهايگامشاملسازيمدلروش،ایندرگیرند.میقرارتحلیلموردنتایج،وگرفتهصورتهاگزینه

مسألهبرايمراتبیلسلهسساختارتعیین.1

هاگزینهومعیارهاوزنمحاسبهوزوجیمقایسههايماتریستعیین.2

ساختار فوقبر اساسمطالعهموردهايمحدودهازیکهردرآبیارينوینهايروشارزیابی.3

آنهاهاياولویتوانتخابیآبیاريروشنوعبر اساسمطالعهموردمناطقبنديدسته.4

. باشدمیگیريتصمیمفرآیندبرمؤثرمعیارهايشناختمرحلهمعیاره،چندارزیابیاینانجاممهممراحلازیکی

تبدیلبهمربوطهايگزینهارزیابیجهتفاکتورهاي مؤثرعنوانبهکهعواملیکلیهها،بررسیایندرکهنحوي به

- میمطرحمطالعهموردمناطقمحدودهدر)فشارکموفشارتحت(آبیاري نوینهايروشبهسطحیآبیاريروش

تاپذیردصورتکاملمشخصاتباومکانیصورتبهبایدقسمتاینهايبررسیکلیه. گیرندقراربررسیموردباشند،

. باشدداشتهوجودآنهاصحیحگیريتصمیموتحلیلامکان

ومعیارهاهدف،آندرکهباشدمیمسألهازگرافیکینمایشیکایجادمراتبی،سلسلهتحلیلفرآینددرقدماولین

مینشانراگیريتصمیميمسألهکلیهدف) Iسطح(باالسطحمراتب،سلسلهیکدرشوند.میدادهنشانهاگزینه

مراتبسلسلهکهباریک. شوندمیدادهنشان...) وIIIوIIسطوح(میانیسطوحدرتصمیمبرمؤثرعوامل. دهد

سلسلهسطوحازهریکدرعناصرنسبیاهمیتتعیینجهترابنديرتبهفرآیندیکگیرندهتصمیمود،شمیساخته

مقایسهبررسی،موردتصمیمدراهمیتشانبهتوجهبازوجیصورتبهسطحدوهردرعناصر. کندمیآغازمراتب

.شوندمی

هاي ترین صفتان داده شده است. یکی از مهمترین سطح سلسله مراتب نشي مهم کار در پایین) مرحله1در شکل (

AHPنیز ساختار اولیه تحلیل 2گیرد در شکل (گیرندگان قرار میپذیري آن است که در اختیار تصمیمانعطاف (

سلسله مراتبی در انتخاب سیستم آبیاري مناسب ارائه شده است.



مراتبیساختار کلی در تحلیل سلسله : 1شکل

هاي آبیاري: ساختار کلی سلسله مراتبی در انتخاب سیستم2شکل



ترینمهمازآبیارينوینهايروشکاربردبامرتبطمعیارهايتعیین،AHPروشازآبیاريسیستمانتخابدر

- بینسطحدرموضوعتحقیقاتسوابقبر اساسهاشاخصومعیارهااستخراججهت. استسیستمانتخابمراحل

طراحیهاییپرسشنامهفنی،تیمکارشناسینظراتچنینهموالمللیبینوملیاجراییتجربیاتملی،والمللی

وايمنطقهشرایطبررسی. شوندمینهاییفنی،تیمبنديجمعباوتعیینمعیارهاپرسشنامه،نتایجطبق. شودمی

. بودخواهدسازکمکهاشاخصتعییندرخوداستداشتهوجودزهکشیوآبیاريمشابهمناطقدرکهمشکالتی

هايمعیارعنوانبهمحیطیزیستونگهداريوبرداريبهرهاجتماعی،اقتصادي،اجرایی،-فنیمحورهايدرمعیارها

.گرفته استقراربررسیمورداصلی

:هستندمؤثرسیستمنهاییانتخابدرکههستندهاییزیرمعیارشاملذیلشرحبهاصلیمعیارهايازیکهر

üهاي مرتبط با وضعیت منابع خاك اراضی، کمیت آب، اجرایی (معیارها و شاخص-هاي فنیمعیارها و شاخص

کیفیت آب آبیاري، وضعیت اقلیمی محدوده مناطق مورد مطالعه، وضعیت توپوگرافی و شیب اراضی و شکل و 

آبیاري به تغییر تأثیر تغییر روشالگوي کشت و نوع محصوالت کشت شده و ف انرژي، ابعاد مزرعه، تأمین و مصر

شبکه اصلی)

üبرداري و نگهداري، تأمین و مصرف انرژي، کارگري و ...)اي، بهرهمعیارهاي اقتصادي (سرمایه

üو وجود نیروهاي برداران، آشنایی با سیستم آبیاري معیارهاي اجتماعی (پذیرش سیستم آبیاري از طرف بهره

ماهر، اشتغال و امنیت و...)

üپذیري تحویل، سهولت کاربرد سیستم و برنامه تحویل (دور، برداري و نگهداري (اطمینانمعیارهاي بهره

مقدار، مدت) و...)

ü(اثر بر منابع خاك و آب) معیارهاي زیست محیطی

پردازد.شود که در آن به بررسی و مقایسه زوجی تمام معیارها میهایی تهیه میامهبراساس معیارهاي فوق، پرسشن

وبحثازپسنظرانصاحبوکارشناسانتوسطشدهتهیههايپرسشنامهآبیاري،هايسیستماولیهارزیابیبراي

برايمعیارهاامتیازمیانگینسپس. شوندمیدهیبا حضور کارشناسان امتیازمعیار،هرمورددرالزمتوضیحات

آوريجمعازپسنهاییارزیابی. شودمیواردExpert Choiceافزارنرمدر،AHPروش ازاستفادهباارزیابی

. گیردمیصورتزیرمعیارهااطالعاتنمودنواردبامطالعه،موردمناطقازاطالعات

نتایج -3

مدلنتایجاولبخشدر. استشدهارائهنخیالت،بیاريآسامانهانتخابدرگیريتصمیممدلنتایجبخشایندر

AHPمدلنهایینتایجارائهبهکرمانوسیستانخوزستان،هاياستانموردو درشدهتشریحبوشهرنخیالتدر

.استشدهبسندهگیري،تصمیم



.استشدهآوردهآبعمنبنوعتفکیکبهبوشهراستاندرنخیالتآبیاريسیستممورددرگیريتصمیممدلنتایج

4/43بافشارکمآبیاريسیستماست،شدهدادهنشان) 3(شکلدرکهطورچه منبع آب سطحی باشد، همانچنان

آبیاريسیستمنهایتدرودرصد3/29بااسپریر)/(بابلرايقطرهآبیاريسیستمآنازپسوامتیازبیشتریندرصد

بیشترینتأثیر،درصد1/39بانیزفنیمعیارهايکهگفتباید. دارندیتارجحامتیازدرصد3/27باسنتیسطحی

.استداشتهمناسبآبیاريسیستمانتخابدررانقش

سطحیآبمنبعبابوشهرنخیالتدرآبیاريسیستمبندياولویت: نتایج3شکل

وامتیازبیشتریندرصد3/44بااسپریر)/(بابلرايقطرهآبیاريمسیستنتایج،باشد، طبقزیرزمینیآبمنبعچهچنان

ارجحیتامتیازدرصد7/22باسطحیآبیاريسیستمنهایتدرودرصد33بافشارکمآبیاريسیستمآنازپس

ناسبمآبیاريسیستمانتخابدررانقشبیشترینتأثیر،درصد1/39بافنیمعیارهايچنینهم)). 4(شکل(دارند

.استداشته

زیرزمینیآبمنبعبابوشهرنخیالتدرآبیاريسیستمبندياولویت: نتایج4شکل

.استشدهارائهاستان،تفکیکبهپیشنهاداتونهاییبنديجمع) 1(جدولدر



نتایجنهاییبندي: جمع1جدول

استاننامردیف
منبعنوع

آب
مناسبآبیاريسیستم

پیشنهاداتومالحظات
اولویت دوماولویت اول

خوزستان1
سطحی،
رودخانه

باسطحیآبیاري
بهآبیاري،انهار

شبکههمراه
آبتوزیع

فشارکم

آبیاري بابلر
ها و (در مورد نهال

مناطقی که مشکل 
زهکشی و کیفیت آب 
ندارند، قابل توصیه 

است.)

فشارکمآبیعتوزشبکه-
وآبادان، بهسازينخیالتدرموجود

.گیردقراراستفادهمورد

بوشهر2

منبع آب 
سطحی،

هاي شبکه
آبیاري

سطحیآبیاري
ايپشتهوجوي
میاندریک

سیستم بابلر

واجتماعیپذیرشصورتدر-
آبیاريفنی،يهازیرساختتأمین

موردتواند میاسپریر)/(بابلرايقطره
.گیردقراربررسی

آبتوزیعشبکهاجرايامکان-
.گرددبررسیفشار،کم

غرقابیسنتیآبیاريسیستم-
اصالحمیاندریکايپشتهوجويبه

.شود

بوشهر3
چاهزیرزمینی،

قناتو
ايقطرهسیستم

بابلر
آبیاري تشتکی

اجرايجهتهاییزیرساخت-
آیندهدراسپریر)/(بابلرايقطره

.گرددبینیپیش
وپذیرشسازيفرهنگ-

قرارکاردستوردربرداريبهرهآموزش
.گیرد

4
وسیستان

بلوچستان
چاهزیرزمینی،

سیستم بابلر و
اسپریر (مورد آخر 

هاي در خاك
سبک)

آبیاري تشتکی
درايقطرهآبیاريطراحی-

ریشهتوزیعبهتوجهبااستاننخیالت
.گیردقراربازنگريموردنخیالت

چاهیرزمینی،زکرمان5

سیستم بابلر و
اسپریر (مورد آخر 

هاي در خاك
سبک)

آبیاري تشتکی
درايقطرهآبیاريطراحی-

ریشهتوزیعبهتوجهبااستاننخیالت
.گیردقراربازنگريموردنخیالت

گیرينتیجهبحث و -4

:داشتعنوانچنینتوانمیخالصهطوربهرانتایج



با) نشتی(انهار سطحیآبیاريسامانهخرمشهر،وآباداننخیالتدراري،یمختلف آبيهاسامانهینبدر-

بهروشوريوسنگینخاكبافتعلتبه. گردیدمناسب تعیینعنوان سامانهبهفشار،کمايلولهآبتوزیعشبکه

توانستنخواهدطقهمنایندرايقطرهآبیاريازاستفادهچنین نیاز به تأمین و انتقال انرژي،کارون و همافزایش

فشار داراي مزایایی نظیر اي کمسیستم توزیع لوله.سازدتأمینراباغاتوخاكپایداريآنتبعبهوآبشویینیاز

(که از مشکالت منطقه است)، کاهش تلفات آب و جلوگیري از ماندابی شدن کاهش رشد علف هاي هرز 

باشد. از مسائل مهم نخیالت آبادان، ها میآب بین نخلستاني نشت آب از کانال و امکان توزیع بهتر واسطهبه

تواند براي آبیاري باشد. سیستم آبیاري سطحی میگیرد، میکشت میانکاري که در بین نخیالت صورت می

محصوالت میانکاري نیز مورد استفاده قرار گیرد. در مورد استفاده از سیستم آبیاري اسپریر در کشت میانکاري 

علت شوري باالي آب آبیاري، این سیستم با مشکل مواجه خواهد شد. ها نشان داد که بهبررسیدر منطقه،

].3و 2و 1شود [شوري و کلر باالي آب موجب سوختگی برگ محصوالت و کاهش عملکرد می

درمصرفیآبازدرصد70بهقریبنخل،بااليآبینیازوسنتیآبیاريسیستمعلتبهبوشهر،استاندر-

یندر ایالتنخیاريآبهايروشاصالحبهتوجه. رسدمینخیالتمصرفبههااستانایندرکشاورزيبخش

مطالعه و بر اساس مدل ینبه عمل آمده در ايهایريگها و اندازهیاست. با بررسيضروریاراستان بس

البته.یدبرتر انتخاب گردیاريمانه آببابلر در استان بوشهر، ساايقطرهآبیاريسیستمیاره،چند معیريگیمتصم

اي با مشکل هاي آبیاري قطرهاستان، که منبع آب شور بوده است، تعدادي از سیستمینمناطق ایدر برخ

است. يبرداربهرهینهاصالح و آموزش کشاورزان در زمیازمنداند که نگرفتگی مواجه شده و از انتفاع خارج شده

مناسب ياقطرهیاريآبیستمسیدر طراحیپوشقابل چشمیراز الزامات غیالتدر نخافشانیشهریعتوجه به توز

ازشرایطیومناطقیدرسامانه را فراهم خواهد ساخت. ياست و عدم توجه به آن موجبات ناکارآمدیالتدر نخ

بابلرايقطرهاريآبیاجرايامکاناجتماعیواجرایینظرازودارندوجودآبیاريهايشبکهکهبوشهراستان

30تاتواندمیمیان،دریکايپشتهوجويآبیاريسیستمبهغرقابیسنتیآبیاريسیستماصالحندارد،وجود

.]6دهد [کاهشغرقابیسنتیآبیاريسیستمبهنسبتراآبمصرفدرصد

مندي موجب رضایتکه منبع آب چاه بوده است، اجراي سیستم بابلريدر مواردیژهواستان بوشهر بهدر-

در اثر امالح موجود در آب یبابلر امکان گرفتگیستمکشاورزان و ارتقاي وضعیت آبیاري آنان شده است. در س

.]7و 6[تر استیینپایموضعیاريآبيهاروشیرنسبت به سا

خاذاتاجراییواجتماعیبسترواستزیرزمینیعمدتًاآبمنبعکهایندلیلبهکرمان،استاندر-

]،9و 8کند [میتهدیدرامنطقهآیندهآب،منابعشدیدمحدودیتواستفراهمايقطرهآبیاريهايسیستم

شد.تعیینمناسبسیستمعنوانبهبابلرايقطرهآبیاريسیسستم

مدلدراسپریرآبیاري]،10اي [ماسهوسبکهايخاكوجوددلیلبهبلوچستانوسیستاناستاندر-

AHPکرد.کسبرااولویتاول
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