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 چکیده
شهرستان مطرح شده است.  رانیدر کل ا انگورمحصول  دیتولی برا یجد یدیبه صورت تهد یمشکل کم آب ریدر چند سال اخ

های تولید انگور در سطح کشور مطرح بوده است. هدف  عنوان یکی از قطب هبهکتار  03333سطح زیر کشت انگور حدود تاکستان با 

ی از تر قیدقتحقیق حاضر بررسی نحوه مدیریت آبیاری و تغییرات مدار آبیاری در سطح باغات انگور شهرستان تاکستان بوده تا شناخت 

 برداران بهره راهکارهای ترویجی متناسب با وضعیت موجود، به گور در منطقه انجام شده ودر سطح باغات ان یاریوضعیت مدیریت آب

جهت  یمقدار آب اضاف مورد مطالعهدر محدوده  یاریآب آب یبا توجه به شوربر اساس پایش میدانی نشان داد ارائه گردد. نتایج تحقیق 

نگهداشت آب در  تیبا توجه به ظرفچنین  هم .استآب آبیاری م حجدرصد  هفتطور متوسط حدود  محدوده بهاین خاک در  ییشو آب

 تر کوتاه دیزمان با نیو بافت سبک ا یشن یها و در خاک کند یم تیبار کفا کیروز  03هر  یانگور با خاک رس های در باغ یاریخاک، آب

آب از سطح استخرهای ذخیره آب کشاورزی به صورت تلفات تبخیر . از سوی دیگر با توجه به شرایط خاص اقلیمی منطقه، شودانتخاب 

های آبیاری تجمیعی  سامانه سازی و پیاده لذا بکارگیری .است برآورد شده یآبیار یبرا کل آب تأمین شدهاز درصد  01تقریبی حدود 

به همراه خواهد ر منطقه داثرات بسیار قابل توجهی در کاهش تلفات ناشی از تبخیر آب و کاهش تعداد استخرهای ذخیره آب کشاورزی 

 .داشت

 

 .یاریتاکستان، عمق آب آب ،یاریدور آب كلیدي: ناگواژ

 

 بیان مسئله

بری و نحوه مدیریت آب آبیاری  یی مصرف آب کشاورزی در ایران، نظام حقابهآکاری عمده در افزایش ها چالشیکی از 

ی مدیریتی الگوهای و زیر هیپای خوب بهی گذشته ها قرنطی  دردر سطح مزارع و باغات است. این امر در نظام سنتی کشاورزی 

(. فنون تقسیم آب با واحدها و معیارهای مختلف محلی با در نظر گرفتن 0شده بود ) اجرابسیار موفقی از آن در سطح کشور 

تحسین نظام های بارز و قابل  از ویژگی سیالبیا سالی و  الگوی مدیریت آب در شرایط بروز خشکتغییرات فصول، وجود 

ی در مناطق مختلف متفاوت بوده اریآبساز و کار مدیریت نظام توزیع آب و  هرچند . بوده است امیاال میقدبری آب در  حقابه

راهکارهای ترویجی ارتقاء مدیریت آبیاری مبتنی بر نظام 

 تاکستانباغات انگور شهرستان در بری حقابه

 افشین یوسف گمرکچی

  

 استان طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز کشاورزی، مهندسی و فنی  تحقیقات بخش

 .ایران قزوین، کشاورزی، ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان قزوین،

Email: a.gomrokchi@areeo.ac.ir 
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بری  ارکان نظام حقابه .شده است میرا نیز شامل  بردار بهرههزار  ها دهو در مواردی  بردار بهرهو در برخی مناطق محدود به چند 

ار بر اصل استفاده حداکثری از حداقل آب موجود، بوده است. به عبارتی همان اصل محصول بیشتر به ازای آب در این ساخت

وری آ با ورود فندر حالی که . (2) مورد توجه بوده است کامالًبری منابع آب  ی حقابهها نظامهر قطره آب )انقالب آبی( در 

ی در بخش کشاورزی دچار تغییرات زیادی شد. به نحوی اریآبو مدیریت بری  ی حقابهها نظامی نیرزمیزپمپاژ آب از منابع آب 

ی منابع آبی بردار بهرهبری سنتی و جایگزینی تفکر رقابتی در  ی حقابهها نظامی از ا عمدهکه باعث از بین رفتن بخش 

کتار و میزان تولید ه 03333سطح زیر کشت انگور شهرستان تاکستان در حدود ی( گردید. نیرزمیزمنابع آب  الخصوص یعل)

تن و متوسط عملکرد محصول انگور آبی تاکستان )نسبت به هزار  011 حدود 0031محصول انگور شهرستان تاکستان در سال 

نشان  نیبردار در استان قزو بهره 21353شده   در هکتار بوده است. اطالعات ثبت لوگرمیک 01050سطح بارور باغات انگور( 

وسعت باغ انگور  نیتر شیاست که ب  یدر حال نیهکتار بوده و ا یکحدود  نیوسعت باغات انگور در استان قزو نیانگیداد م

 یمتأسفانه در ط (.0است ) تههکتار داش 53در حدود  یمساحت ،ثبت شدهنظام نوین ترویج  بندی پهنهبارور استان که در سامانه 

صورت تهدیدی جدی برای تولید این  به شهرستان نیزر کشور در این نظیر سایر مناطق دیگ یآب چند سال اخیر مشکل کم

کار  نیاند که ا محصول با ارزش مطرح شده است. انگورکاران منطقه با کاهش تعداد دفعات آبیاری، با این مشکل مبارزه نموده

 کمک داران انگور باغ به یاریآب مدیریت یها وهیش بهترین بکارگیری. (5) کاهش کمی و کیفی محصول را به دنبال داشته است

آبیاری و نظام  آبنحوه مدیریت  قیتحق نیا در(. 1بماند ) باقی پایدار و سودآور باکیفیت، چنان هم تولیدشان تا کند یم

. شده است شیپا (39-31)سال زراعی  یزراع فصل  کیدر طول ( 0باغ انگور شهرستان تاکستان )شکل  20بری در  حقابه

در این راستا . دهند پوشش را( فشار و تحت یمختلف )سطح یاریآب های انجام گرفت که روش ینحو انتخاب باغات به

گیری دبی، پایش شد  منظور پایش وضعیت عمق آب آبیاری، دبی ورودی به باغات با استفاده از تجهیزات مرتبط اندازه به

 ورت میدانی ثبت گردید.چنین سایر عوامل تاثیرگذار بر نحوه مدیریت آبیاری به ص (. هم2)شکل

 

  
 باغات منتخب انگور جهت انجام طرح یمکان تینقشه موقع -0 شکل
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 (0039)یوسف گمرکچی،  کیسنج اولتراسون یبه باغات با استفاده از دستگاه دب یورود یدب یدانیم یریاندازه گ -2 شکل

 

 معرفی دستاورد

 مورد مطالعه ویژگی نظام مدیریت آبیاري در سطح باغات

بر این اساس عوامل نشان داده شده است.  در سطح باغات منتخب یاریآب تیریمدعوامل موثر بر  شیپا جینتا 0جدول در 

و ...( در سطح باغات مورد ارزیابی  خاک بافت ،یاریآب آب یشور، دور آبیاری، یآب منبع یدبموثر بر مدیریت آب آبیاری )

 قرار گرفت.

 آبیاری در سطح باغات منتخبنتایج پایش مدیریت  -0جدول 

شماره 

 باغ

روش 

 آبیاري

ی آبدبی منبع 

در ورودي 

 (L/S) باغ

شوري آب 

آبیاري 

(dS/m) 

 مساحت

 هکتار
 بافت خاک

سن 

 درختان

تاریخ اولین 

 آبیاري
 دور آبیاري )روز(

تاریخ 

آخرین 

 آبیاري

03/0 03 یا قطره 0  39/1/0 هکتاری( 2قطعات ساعت ) 03روز  9هر  39/2/0 1-5 لوم رسی شنی 9 

01/0 01 یا قطره 2  39/1/1 ساعت کل باغ 02روز  03هر  39/2/0 5-5 لوم رسی 2 

53/0 20 یا قطره 0  39/1/03 ساعت کل باغ 03روز  1هر  39/0/23 01-1 لوم سیلتی 03 

31/0 01 یا قطره 5  0 
لوم رسی 

 سیلتی
 39/5/21 ساعت کل باغ 5روز  1هر  39/2/0 05

02/0 21 یا قطره 1  39/5/03 هکتار 1ساعت  02روز  5هر  39/2/03 21-5 لوم رسی 21 

2/00 غرقابی 5  09/0  39/1/01 ساعت کل باغ 09روز  09هر  39/0/23 03 رسی سیلتی 03 

01/0 23 یا قطره 1  39/5/03 ساعت 5هر هفته هر هکتار  39/2/23 1 رسی سیلتی 02 

30/0 01 یا قطره 9  1 
لوم رسی 

 سیلتی
 39/1/03 ساعت 0٫1ساعت هر قطعه  1هر هفته  39/2/03 0-9

01/2 53 یا قطره 3  39/1/0 ساعت 5هکتار  2روز  5هر  39/2/0 0-0 سیلتی لومی 3 

99/3 21 یا قطره 03  1/2  39/1/03 ساعت 5 بار کروز ی 0هر  39/2/0 23 رسی سیلتی 

01/0 23 یا قطره 00  0 
لوم رسی 

 سیلتی
 39/1/03 ساعت کل باغ 02روز  5هر  39/0/0 1-03

39/0 09 یا قطره 02  39/1/23 ساعت( 5قطعه هر قطعه  0) بار کهر هفته ی 39/2/03 9-1 رسی 1 

30/0 20 یا قطره 00  39/1/03 ساعت کل باغ 1روز  5هر  39/0/23 0 رسی 5 

30/5 52 یا قطره 05  39/1/03 کل باغ ساعت 02تا  9 بار کروز ی 03هر  39/0/23 03-5 لوم رسی 03 

5/05 غرقابی 01  03/2  39/1/1 ساعت کل باغ 25روز  5هر  39/2/03 03 رسی 5 
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30/2 13 یا قطره 05  39/1/0 ساعت کل باغ 00روز  9هر  39/0/0 1 لوم شنی 9 

12/3 11 غرقابی 01  2 
لوم رسی 

 سیلتی
 39/5/21 ساعت کل باغ 9روز  23هر  39/0/23 5

25/1 01 یا قطره 09  2/2  39/5/03 ساعت کل باغ 1 بار کروز ی 1هر  39/2/23 1 لوم 

59/0 23 غرقابی 03  39/1/0 ساعت کل باغ 5روز  02هر  39/0/01 23 رسی 0 

25/1 01 غرقابی 23  2/0  39/5/03 ساعت 1 بار کروز ی 1هر  39/2/23 09 لوم 

93/0 20 غرقابی 20  0 
لوم رسی 

 سیلتی
 39/1/0 ساعت کل باغ 1روز  9هر  39/0/01 23

52/0 53 غرقابی 22  1/0  
لوم رسی 

 سیلتی
 39/1/1 ساعت کل باغ 0٫1روز  09هر  39/0/0 02

03/0 03 غرقابی 20  39/5/03 هکتار 3٫1ساعت،  0روز  01هر  39/2/01 03 لوم رسی 0 

 

 یاریکل عمق آب آب نیانگیدهنده آن است که م شده در سطح باغات منتخب نشان شیاطالعات پا عمق آب آبیاري: -0

با توجه  لیکن بوده است متر یلیم 0319بوده که حداکثر آن  متر یلیم 113 رشد انگور در منطقه تاکستاندر طول فصل 

متوسط  یها متر و در خاک یسانت 33ن حداکثر تا عمق یو سنگ یرس یها انگور در خاک شهیکه عمق نفوذ ر به آن

باشد، لذا با توجه به  یم تر شیمتر و ب 5تا عمق  یشن باًیسبک و تقر اریبس یها متر و در خاک 1/0تا عمق  یشن  یرس

وارد شده  اهیبه گ یباغات به صورت کامل انجام نشده و تنش آب یاریبافت خاک در اغلب باغات مورد مطالعه آب

در باغات محسوب  یآب کشاورز تیریعوامل در مد نیتر از مهم یکی یاریعمق آب آبکه  با توجه به آناست. 

و با توجه به بافت خاک منطقه که عمدتاً ریز دانه  انجام شده یدانیم یریگ راستا بر اساس اندازه نیدر ا .گردد یم

طول در )باغات انگور  یاریمتر جهت آب کیحدود  یاریعمق آب آب)رسی، لوم رسی، لوم رسی سیلتی و ...( است 

 شود.  یم هیتوصدوره رشد سالیانه( 

که آن است  گر انیببری و نحوه مدیریت آبیاری در سطح باغات  نظام حقابه یدانیم یبررس زمان شروع اولین آبیاري: -2

گرفته است در  نجامباغات ا یاریآب ،یاز حقابه چاه مشاع یبردار صرفاً به منظور بهرهزمان شروع اولین آبیاری 

 کیدر کافی آب  رهیبهاره، امکان ذخ البیمدون جهت استفاده از س بری نظام حقابه کیکه در صورت وجود  یحال

بهاره وجود داشته باشد بسته به  البیس تیکه امکان هدا یدر باغاتلذا وجود داشته است.  البیس یریگ نوبت آب

خاک در  یرطوبت رهیانداخت و از ذخ ریرا به تأخ یارینوبت آب چهارتا  سهحداقل  نیانگیطور م به توان یبافت خاک م

باغ انگور در  کی یریآبگ زانیاز م ییبه طور نمونه نما 0شکل  تنش استفاده نمود. زانیم نیتر مدوره، با ک نیا یط

 بهاره را نشان داده است.  البیس

 
 (0039)یوسف گمرکچی،  البیرودخانه خر رود پس از فروکش س البیباغات از س یریگ آب زانیاز م یینما -0 شکل
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بار  کیروز  03هر  یانگور با خاک رس های در باغ یارینگهداشت آب در خاک، آب تیبا توجه به ظرف دور آبیاري: -3

آب از  ینگهدار تیو کمبود ظرف ادیز ریتبخ رازی شود، تر کوتاه دیزمان با نیو بافت سبک ا یشن یها و در خاک کند یم تیکفا

اعمال  یاریشده از باغات منتخب، دور آب شیاست که بر اساس اطالعات پا یحال در نی(. ا5) است ها خاک نیا های یژگیو

تحت فشار  یاریکه به سامانه آب یدر باغات یامر حت نیبافت خاک داشته و ا تیبا وضع یتناسب نیتر شده در سطح باغات کم

 مشهود است.  زیوجود دارد، ن یاریآب آب رهیشده و امکان ذخ زیتجه

ی، با توجه به قابلیت ذخیره آب در استخرهای ا قطرهی اریآبی ها سامانهدر  :در باغات اعمال آبیاري حساس مراحل -4

 یی مصرف آب و انعطاف دور آبیاری متناسب با مراحل حساس رشد انگور وجود دارد.آذخیره آب کشاورزی امکان بهبود کار

 میوه از پس روز 21)حدود ها  حبه رشد بستن، میوه آذین، گل ظهور شامل زمان رشد فنولوژیکی مرحلۀ که چهار با توجه به آن

بستن و رشد  وهیمرحله ممعموالً در دو  برداران بهره. (5) است رگذاریتأثمیوه از نظر زمان آبیاری  گیری رنگ مرحلۀ و بستن(

ی ا قطرههمین دلیل در اغلب موارد عملکرد مناسبی از اجرای سامانه آبیاری  مدیریت مناسبی بر دور آبیاری نداشته و بهها  حبه

 ی کارگری موثر بوده است. ها نهیهزدر باغات انگور حاصل نشده و عمدتاً اجرای سامانه در جهت کاهش 

 یها نظام ،ینیرزمیپمپاژ آب از منابع آب ز یورآ با ورود فن شدگونه که اشاره  همان: آبیاري نحوه ذخیره آب -5

از  یا رفتن بخش عمده نیکه باعث از ب یشد. به نحو یادیز راتییدچار تغ یدر بخش کشاورز یاریآب تیریو مد بری حقابه

در  .دی( گردینیرزمیمنابع آب ز الخصوص ی)عل یمنابع آب یبردار در بهره یتفکر رقابت ینیگزیو جا یسنت بری حقابه یها نظام

نه در محدوده های چهار تا هشت تعداد استخرهای ذخیره آب کشاورزی در یک بازه زمانی هشت ساله به صورت نموشکل

مذکور  یدر بازه زمان یآب کشاورز رهیذخ یتعداد و مساحت استخرهانیز به  2مورد مطالعه نشان داده شده است. در جدول 

 برابر شده است.  02اشاره شده به نحوی که مساحت استخرهای ذخیره آب کشاورزی در طی هشت سال حدود 

 

 روستای اک( -ساله )شهرستان تاکستان 9کشاورزی در بازه زمانی تعداد و مساحت استخرهای ذخیره آب  -2جدول 

 مساحت استخرهای 

)متر مربع( ذخیره آب کشاورزی  

 تعداد استخر

احداث شده   

بررسی تاریخ  

0533 5 3/1/0033  

22300 21 05/2/0032  

23395 01 05/2/0030  

50200 59 03/5/0031  

52355 13 25/5/0039  

بوده )مشابه متر در سال  میلی 2333تا  0533که پتانسیل تبخیر  ییآب و هوا طیدر شرابر اساس مطالعات انجام شده، 

درصد کل آب تأمین  01آب از سطح استخرهای ذخیره آب کشاورزی حدود تلفات تبخیر  شرایط اقلیمی منطقه تاکستان(،

گونه استخرهای ذخیره آب که عمدتاً در هر باغ  تی با احداث این(. به عبار1است )اراضی برآورد شده  یآبیار یبرا شده

 هرگونه که نکته نیا هبا تأکید بدرصد از منابع آبی محدود منطقه هرساله تبخیر شده است. لذا  01احداث شده حدود 

 یکشاورز رف آبمص بازدهطور قابل توجهی باعث بهبود کلی  به ،یناشی از کاهش تبخیر از مخازن آب کشاورز یساز ذخیره

برداری از  هایی است که بهره های آبیاری تجمیعی طرح های آبیاری تجمیعی )سامانه خواهد شد، بکارگیری سامانهدر منطقه 

گیرد(، اثرات  برداران صورت می ها بر اساس تجمیع اراضی یا برداشت مشترک از منابع آب توسط بهره منابع آب و خاک در آن



 بری در ...ارهای ترویجی ارتقاء مدیریت آبیاری مبتنی بر نظام حقابهراهک افشین یوسف گمرکچی، 
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اهش تلفات ناشی از تبخیر آب و کاهش تعداد استخرهای ذخیره آب کشاورزی به همراه خواهد بسیار قابل توجهی در ک

 (. 9داشت )

  
نمایی از تعداد استخرهای ذخیره آب کشاورزی در  -5شکل 

 (3/1/0033تاکستان )تاریخ  -روستای اک

نمایی از تعداد استخرهای ذخیره آب کشاورزی در  -1شکل 

 (05/2/0032)تاریخ تاکستان  -روستای اک

  
نمایی از تعداد استخرهای ذخیره آب کشاورزی در  -5شکل 

 (05/2/0030تاکستان )تاریخ  -روستای اک

نمایی از تعداد استخرهای ذخیره آب کشاورزی در  -1شکل 

 (03/5/0031تاکستان )تاریخ  -روستای اک

 
 (25/5/0039تاکستان )تاریخ  -روستای اکنمایی از تعداد استخرهای ذخیره آب کشاورزی در  -9شکل 
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  1-8/ ص 1400بهار و تابستان / 3/ شماره سال دوم ،مجله ترویجی حفظ و بهره وری آب

 
 یبرا ازیآب مورد نبا توجه به کیفیت آب آبیاری در باغات مورد بررسی، شویی خاک:  میزان آب مورد نیاز جهت آب -6

در باغات  ییشو آب ازیبرآورد ن جینتابرآورد شده است.  ( 23 فائو هیبر اساس دستور العمل نشر)باغات انگور  ییشو آب

در باغات  ییشو آب زانیداشته و م ییشو به آب ازین ،یاریآب آب تیفیک لیدهنده آن است که همه باغات به دل نشان منتخب

 درصد بوده است. هفت نیانگیمورد مطالعه به طور م

 

 یجیترو هیتوص

ی آبیاری ها سامانهی ها تیقابلنکته حائز اهمیت آن است که امروزه در مباحث کارشناسی و فنی صرفاً استفاده از 

یی مصرف آب در بخش کشاورزی مطرح شده و نقش آکارکار اصلی در مدیریت آبیاری و افزایش  یک راه عنوان به فشار تحت

تر  بری در منابع آبی مشترک کم اصالح نظام حقابه و چون اصالح عمق آب آبیاری، تنظیم دور آبیاری اقدامات مدیریتی هم

حسب نتایج حاصل از پایش میدانی و ثبت اطالعات عوامل تاثیرگذار بر مدیریت آبیاری باغات  .مورد توجه قرار گرفته است

 های ترویجی ذیل ارائه شده است. انگور در محدوده شهرستان تاکستان، توصیه

ر متوسط دو یها بافت یبرا، بار کیروز  03هر  یبا بافت خاک رس یها در باغ یاریآببا توجه به بافت خاک منطقه -0

 شود.  انتخابتر  کوتاه یستیزمان با نیا ،و بافت سبک یشن یها خاک در وروز  پنج یاریآب

جهت  یآب اضاف یخاک و عدم تجمع نمک در خاک مقدار ییشو منظور آب به دیبا ،یاریآب آب یبا توجه به شور -2

با توجه به کیفیت منابع آب در محدوده شهرستان تاکستان باغات انگور لحاظ گردد.  یاریآب یزیر خاک در برنامه ییشو آب

 و یاریآب ازین کل درصد هفتبر متر،  منسیز یدس 1/1 تا 5 یشور با یها آب یبرا ،خاک ییشو جهت آب یمقدار آب اضاف

 5/2 تا 1/0 یشور با یها آب یبرا و یاریآب ازین کل درصد 1/0 متر، بر منسیز یدس 3/0 تا 1/2 یشور با یها آب یبرا

 متر، بر منسیز یدس 1/0 از تر کم یشور با یها آب در و شود گرفته نظر در یاریآب ازیدرصد کل ن 2بر متر،  منسیز یدس

 .ستین توجه قابل خاک در نمک تجمع تیمحدود

 با فشار تحت یاریآب سامانه ای فشار کم یاریآب سامانه متر، بر منسیز یدسچهار  از  شیب یبا شور یاریآب یها آبدر -0

 شدن مسدود به منجر ج،یرا یها چکان قطره از استفاده باال، یشور محدوده نیا در. گردد یم هیتوص بابلر نوع از چکان قطره

 .شد خواهد چکان قطره

ثابت اعمال شده و باغداران تا قبل از برداشت محصول  صورت بهدور آبیاری عمدتاً  فشار تحتی اریآبی ها سامانهدر  -5

ی، با توجه به قابلیت ذخیره آب در استخرهای ا قطرهی اریآبی ها سامانهدر  که یحالاند در  ندادهدور آبیاری در باغات را تغییر 

ویژه در  انگور به یی مصرف آب و تطبیق دور آبیاری متناسب با مراحل حساس رشدآذخیره آب کشاورزی امکان بهبود کار

مدیریت مناسبی ها  بستن و رشد حبه وهیمرحله ممعموالً در دو  برداران بهره، وجود دارد. لیکن ها رشد حبه و بستن وهیممرحله 

ی در باغات انگور حاصل ا قطرههمین دلیل در اغلب موارد عملکرد مناسبی از اجرای سامانه آبیاری  بر دور آبیاری نداشته و به

های  ریزی جهت برگزاری کارگاه ی کارگری موثر بوده است. لذا برنامهها نهیهزعمدتاً اجرای سامانه در جهت کاهش نشده و 

شویی خاک و ...  گیری عمق آب آبیاری، تنظیم دور آبیاری، اصول آب برداران با اصول اندازه سازی بهره آموزشی به منظور آگاه

 فشار تجمیعی، امری ضروری است. آبیاری تحتهای  در کنار توصیه به اجرای سامانه

در روش آبیاری غرقابی با توجه به نحوه آبیاری، امکان مدیریت و ذخیره سیالب بهاره در اغلب باغات انگور وجود  -1

ها، قبل از شروع بارندگی بهاره امکان مدیریت هرچه بیشتر سیالب در  رودخانه یساز سردهنه و میترم صورت دردارد. لذا 

 اغات انگور منطقه تاکستان وجود دارد.ب



 بری در ...ارهای ترویجی ارتقاء مدیریت آبیاری مبتنی بر نظام حقابهراهک افشین یوسف گمرکچی، 
 

 

 

 

8 

های آبیاری  بایست اجرای طرح با توجه به میزان تبخیر باالی آب از سطح استخرهای ذخیره آب کشاورزی، می -5

ها با  تری انجام گردد. این نوع سامانه های آبیاری تجمیعی با حمایت بیش فشار انفرادی تا حد امکان محدود شده و سامانه تحت

های اجرائی، کاهش تلفات تبخیر آب و  گیری در کاهش هزینه توانند تاثیر چشم برداری خود می های بهره به قابلیتتوجه 

 برداری، داشته باشند. های بهره کاهش هزینه

 

 منابعفهرست 

بر  یمبتن یاریآب یها نظام یداریپا لیدال نییتب یبرا ینظر یالگو کی. کاربرد (0090)س.  ی،م.م. و زند رضو ی،فداکار داوران  -1

 .003- 31 (:5. )1. رانیا یشناس داوران در شهرستان رفسنجان(. مجله جامعه یروستا ی)مطالعه مورد یسنج آب زمان

 مهندسی و تحقیقات فنی موسسه. نهایی پژوهشی گزارش. کشاورزی آب یور بهره بهبود راهبردی برنامه. (0099). ن حیدری،  -2

 . کشاورزی

 مدیریت هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین. . (0039). ی استان قزوینکشاورزسازمان جهاد  نامه داخلیآمار   -3

یا بابلر. مجله علوم و  یا مسن انگور به تغییر روش آبیاری سطحی به قطره یها . واکنش درخت(0035)ر.  ،ر. و رضائی ،نیکان فر  -4

 .013 -050(: 2. )05. فنون باغبانی ایران

نشر آموزش  ج،یمعاونت ترو ،یکشاورز جیآموزش و ترو قات،یآبیاری در باغات انگور. سازمان تحق یزیر . برنامه(0035)م.  ی،میکر -5

 .یکشاورز

های آبیاری  در سامانه SCADA متری و های سیستم تله نگرشی بر قابلیت (.0033س. ا. ) ،مقدم حقایقی ، ا. ویوسف گمرکچی -6

 .015 -003(: 90. )20ی. های آبیاری و زهکش ازهتحقیقات مهندسی س. فشار تحت

 
7- Sheren, A., Abed EL-Hamied, Z., Deen, E., and Hagarey, E. (2017). Management of Irrigation 

Systems to Improve Productivity and Quality of Grapevine under Desert Conditions. Journal of 

Agriculture and Veterinary Science, 10(10), 77-90. 
8- Bengoechea, J.M., Perez, J., Perez-Parra, J. and Lopez, J. G. (1991). Evaluacion de las perdidas de 

agua de Riegoen el Campo de Dalias, Almerıa. In: Symposium sobre el agua en Andalucıa. 

Cordoba, Spain. 
 

 


