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عملیات طراحی و اجرای سامانه های آبیاری معموالً توسط افراد با تجربه و 

با رصف وقت، دقت و انرژی زیاد صورت می گیرد. اما متاسفانه بهره برداری 

و استفاده مداوم از این سامانه ها توسط کشاورزانی صورت می گیرد که 

اطالعات اندکی در زمینۀ بهره برداری و نگهداری از سامانه های آبیاری 

دارند و مدیریت کارآمد آبیاری که بخش مهم بهره برداری از این سامانه ها 

است به درستی انجام منی شود. این پژوهش در طول سال زراعی1396-97، 

شهرستان فاریاب  واقع در استان کرمان و در مزارع مجهز به سامانه های 

در  غالب  زراعی  محصوالت  راستا  این  در  شد.  انجام  قطره ای  آبیاری 

شهرستان شامل ذرت، گندم، کلزا و هندوانه مورد بررسی قرار گرفتند. 

جهت انجام این تحقیق دو روش مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت: 

1- پروژه هایی که تاکنون بدون انجام نظارت بر مدیریت بهره برداری از 

سامانه های آبیاری قطره ای بودند. 2- پروژه هایی که جهت انجام نظارت بر 

مدیریت بهره برداری از سامانه های آبیاری قطره ای از سوی جهاد کشاورزی 

معرفی شدند. این پروژه ها به مدت یکسال زراعی و با توجه به ضوابط 

رشح خدمات نظارت بر بهره برداری از سامانه های آبیاری قطره ای، در 

خصوص بهره برداری و نگهداری صحیح از قسمت های مختلف سامانه 

آبیاری، مدیریت صحیح آبیاری و همچنین آشنایی بهره برداران با لوازم و 

اتصاالت و ضامنت نامه آنها، آموزش های الزم به بهره برداران هر پروژه 

داده شد. در نهایت با تعیین حجم آب آبیاری، میزان عملکرد محصول و 

هزینه های انجام شده، هر کدام از محصوالت در واحد هکتار بررسی و 

ارزیابی شدند. نتایج مطالعه نشان داد که با انجام نظارت بر بهره برداری 

از سامانه های آبیاری عالوه بر رصفه جویی قابل مالحظه در مرصف آب 

و افزایش عملکرد محصول، موجب افزایش بهره وری فیزیکی و اقتصادی 

مرصف آب نیز می گردد.

آب،  مرصف  بهره وری  مرصفی،  آب  حجم  کلیدی:  واژه  های 

بهره وری اقتصادی، محصوالت زراعی.
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Design operations and implementation of irrigation systems 
are usually done by experienced people with spending time, 
precision and high energy. But unfortunately, operation and 
continuous use of these systems done by farmers that they have 
little information about the operation and maintenance of ir-
rigation systems  and efficient irrigation management, that is 
an important part of operation of these systems, is not done 
properly. This study is done during the crop year 2017-18 in 
Faryab county in Kerman province and in fields equipped 
with drip irrigation systems. In this regard, the dominant ag-
ricultural products in the county  including corn, wheat, rape-
seed and watermelon, were examined.To do this research, two 
methods were examined and compared: 1- Projectsthat so far 
were without supervision on operation management of drip 
irrigation systems. 2- Projects that they were introduced by the 
Agricultural Jihad to monitor the operation management of 
drip irrigation systems. These projects for one crop year and 
according to the rules of description of monitoring services 
on the operation of drip irrigation systems, about the proper 
operation and maintenance of different parts of the irrigation 
system, proper irrigation management, also familiarity of ben-
eficiaries with equipment and connections and their warranty, 
Necessary training was given to the beneficiaries in each proj-
ect. Finally, by determining the volumeof irrigation water, crop 
yield and costs, each crop per hectare was examined and eval-
uated. The results of the study showed that by monitoring the 
operation of irrigation systems, in addition to significant water 
savings and increasing crop yield, it also increased the physical 
and economic efficiency of water consumption.
Keywords: The Volume of Water Consumed, Water Con-
sumption Efficiency, Economic Productivity, Crop Prod-
ucts.
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مقدمه

و  کم آبی  رشایط  تعدیل  جهت  در  مؤثر  راهکارهای  از  یکی 
از  استفاده  کشور،  در  موجود  آب  منابع  از  بهینه  استفاده 
می باشد.  قطره ای  آبیاری  سامانه  مانند  آبیاری،  سامانه های 
موفقیت یک سامانه آبیاری قطره ای در صورتی است که خوب 
طراحی و اجرا شود. در بیشرت مواقع برقراری توأم این دو رشط، 
اتفاق منی افتد و سامانه قادر به ارائه متام پتانسیل خود نیست. 
به همین دلیل وضعیت کارکرد سامانه آبیاری باید مورد ارزیابی 
برای  موثر  راه های  از  یکی  تحت فشار  آبیاری های  گیرد.  قرار 
راندمان سامانه  افزایش  و  منابع محدود آب  از  بهینه  استفاده 

می باشد )پیری، 1391(. 
تخمین  برای  مطالعات  انجام  و  اطالعات  جمع آوری  اهمیت 
کشور  در  آنها  عملکرد  ارزیابی  و  آبیاری  سامانه های  راندمان 
کامالً واضح و رضوری است. استفاده از این اطالعات می تواند 
در سطح ملی کمک شایانی در برنامه ریزی آب مورد نیاز بخش 
داشته  آبیاری  پروژه های  موفقیت  درصد  افزایش  و  کشاورزی 
باشد و موجب بهبود و اصالح راندمان آبیاری در سطح کشور 
شود )سهرابی و عباسی، 1388(. Rao و همکاران )2016( در 
آب  بهره  وری  افزایش  و  بهبود  که  دادند  نشان  خود  مطالعه 
از وضعیت سطح  کشاورزی در کشورهای در حال توسعه که 
مهم  ترین  از  یکی  منی باشند،  برخوردار  مناسبی  زیرزمینی  آب 
راهکارهایی است که می  توان انجام داد. افزایش راندمان آبیاری 
به ویژه بهره وری مرصف آب در اراضی کشور اهمیت و اولویت 
خاصی دارد. تعریف خالصه شدۀ بهره وری مرصف آب، نسبت 
عملکرد محصول به مقدار آب بکار برده شده برای گیاه است. 
گیاه عالوه  تولید  اثربخشی آب در  ارزیابی  و  بررسی  البته در 
بر مقدار مادۀ تولید شده باید به ارزش مادۀ تولیدی هم توجه 
شود. مثالً درآمد حاصل از مرصف هر مرت مکعب آب و یا مقدار 
پروتئین و کالری تولید شده به ازای مقدار مشخصی از آب نیز 

می تواند در ارزیابی ها مورد توجه قرار گیرند.
از  استفاده  که  دادند  نشان   )2015( همکاران  و   Chouhan
سامانه آبیاری قطره  ای در زراعت گندم، باعث افزایش بهره  وری 
آب به میزان 24/2 درصد نسبت به سامانه آبیاری نواری مي شود؛ 
اگرچه مقدار اندکی در حدود 10/8 درصد، کاهش عملکرد دانه 
را به دنبال داشته است. بنابراین طبق نتایج این مطالعه، سامانه 
بهره  وری  باالبردن  و  بهرت  مدیریت  منظور  به  قطره ای،  آبیاری 
آب در رشایط کم آبی فعلی برای گیاهان مرتاکمی مانند گندم، 
 )1389( باشد. سهرابی و همکاران  مناسبی  می  تواند جایگزین 
آبیاری  شبکه  در  فشار  تحت  آبیاری  سامانه های  ارزیابی  به 
سامانه های  برخی  در  که  دادند  نشان  نتایج  پرداختند.  قزوین 
آن،  دلیل  که  گردید  حاصل  درصد   100 بازده  قطره ای،  آبیاری 
نبود هیچ گونه تلفات در سامانه می باشد. Lecina و همکاران 
سامانه  آب  کاربرد  راندمان  اسپانیا،  از  مناطقی  در   )2005(
قطره ای را بین 49 تا 66 درصد برآورد کردند و بیان داشتند که 
با مدیریت صحیح آبیاری در مزرعه، متوسط راندمان کاربرد به 
76 درصد هم می رسد. دهقانی و جهانی )1396( ارزش اقتصادی 
سامانه های  به  مجهز  مزارع  در  ذرت  محصول  تولید  برای  آب 
آبیاری قطره ای را در شهرستان فاریاب مورد مطالعه قرار دادند 
و ارزش اقتصادی آب را 6250 ریال به ازای هر مرت مکعب آب 
به دست آوردند. معروفپور و همکاران )1395( راندمان سامانه 
میاندوآب  زرینه رود  دشت  مزارع  برخی  در  را  نواری  آبیاری 
مورد بررسی قرار دادند و نتیجه گرفتند، در صورتیکه متولیان 
شبکه های آبیاری از برنامه علمی و عملیاتی خوبی در تحویل 
دسرتس  در  آب  و  باشند  برخوردار  کشاورزان  به  آب  توزیع  و 
کشاورزان در حد مورد نیاز باشد، کشاورزان غالباً قادر به اعامل 

یک مدیریت مطلوب آبیاری در محدوده زراعی خود هستند. 
با توجه به مطالبی که در مقدمه بیان شد هدف این تحقیق 
سامانه های  از  بهره برداری  بر  نظارت  اهمیت  شدن  مشخص 

آبیاری می باشد.

روش تحقیق

این پژوهش در شهرستان فاریاب با مساحت 2564 کیلومرتمربع 
این  ارتفاع  است.  شده  انجام  کرمان  استان  جنوب  در  واقع 
شهرستان از سطح دریا 600 مرت می باشد. میانگین بارندگی در 
شهرستان فاریاب 160میلی مرت است که در سال 1395 این مقدار 
به 180 میلی مرت رسیده است. این منطقه از نظر تقسیم بندی های 

اقلیمی جزء مناطق گرم وخشک محسوب می شود. 
جهت انجام این تحقیق دو روش بررسی و مقایسه شد: 

مدیریت  بر  نظارت  انجام  بدون  تاکنون  که  پروژه هایی   -1

وجود  با  که  بودند  قطره ای  آبیاری  سامانه های  از  بهره برداری 
مشکالت زیاد در نحوۀ بهره برداری و با مدیریت آبیاری محلی 
شامل  الزم  اطالعات  گرفت.  قرار  ارزیابی  مورد  بهره برداران، 
انجام  هزینه های  و  محصول  عملکرد  میزان  آبیاری،  آب  حجم 
جهاد  از  پروژه ها  این  ارزیابی  جهت  محصول،  هر  برای  شده 
کشاورزی شهرستان فاریاب، کارشناسان فعال و کشاورزان پیرشو 
در شهرستان اخذ گردید و مورد محاسبه و ارزیابی قرار گرفت. 

مدیریت  بر  نظارت  انجام  جهت  که  پروژه هایی  ارزیابی   -2
بهره برداری از سامانه های آبیاری قطره ای از سوی جهاد کشاورزی 
معرفی شدند. در این روش ابتدا تعداد 50 مزرعه به مساحت 



75

1500هکتار، معرفی شد. با توجه به ضوابط و معیارهای فنی 
روش های آبیاری تحت فشار، دستورالعمل بهره برداری و نگهداری 
از سامانه های  بهره برداری  آبیاری موضعی، مدیریت  روش های 
مورد  پروژه های  از  بازدید  انجام  ضمن  گرفت.  صورت  آبیاری 
مطالعه و آگاهی یافنت از مشکالت بهره برداران در استفاده از 
سامانه آبیاری، در خصوص رسویس، بهره برداری و نگهداری در 
داخل و خارج از فصل آبیاری به بهره برداران آموزش های الزم 
داده شد. در مرحله بعد عالوه بر کنرتل عملکرد بهره برداران در 
انجام توصیه های داده شده در بازدیدهای گذشته، در صورت 
داشنت محصول در مزرعه، در خصوص مدیریت صحیح آبیاری 
و همچنین قطعه بندی مناسب )تنظیم شیفت( به بهره برداران 
آموزش های الزم داده شده و مدیریت مستمری را انجام دادند. 
در صورت مشاهده مشکالت در ایستگاه پمپاژ، سیستم کنرتل 
داده  آنها  رفع  الزم جهت  آموزش های  آبیاری،  شبکه  و  مرکزی 
شد. متامی بهره برداران با حضور در کالس های آموزشی، با لوازم 
و اتصاالت سامانه آبیاری نواری، نحوۀ بهره برداری و نگهداری از 
آن ها در داخل و خارج از فصل آبیاری، روش تنظیم دبی و فشار 

در متام بخش های سامانه آبیاری، آشنایی الزم را کسب کردند. 
میزان حجم آب مرصفی در طول دوره رشد هر  تعیین  جهت 
و  دور  به  مربوط  اطالعات  پروژه،  هر  در  محصوالت  از  کدام 
ساعات آبیاری در هر نوبت آبیاری، تعداد دفعات آبیاری، دبی 
آب پروانه مجاز بهره برداری از منبع آب هر پروژه، مساحت هر 
قطعه آبیاری )شیفت( و حجم خاک آب، اندازه گیری و محاسبه 
گردید. هزینه های مربوط به هر محصول نیز از ابتدا تا انتهای 
طول دورۀ رشد مشخص و یادداشت گردید. همچنین در زمان 
برداشت، میزان عملکرد هر محصول از بهره برداران پرسیده شد. 
با توجه به مساحت کشت هر محصول در هر مزرعه، میزان 
حجم آب مرصفی، هزینه ها و عملکرد محصول در واحد یک 
هکتار محاسبه شدند. جهت تعیین درآمد حاصل از کاشت هر 
از سازمان جهاد کشاورزی  محصول، قیمت هر واحد محصول 
اخذ گردید.با توجه به این اطالعات، میزان درآمد و سود حاصل 

از هر محصول محاسبه شد.
با توجه به اینکه متام پروژه های معرفی شده در این پژوهش 
سامانه های  از  استفاده  اول  و سال  بودند  اجرا شده  تازگی  به 
آبیاری قطره ای )تیپ( بود و با توجه به مشکالتی از جمله عدم 
استفاده از سامانه آبیاری، عدم همکاری بهره بردار، کشت نکردن 
محصول، به وجود آمدن مشکالت فنی در زمان بهره برداری از 
سامانه،  به  ورودی  آب  دبی  بودن  بیشرت  یا  و  کمرت  سامانه ها، 
اطالعات مربوط به میزان حجم آب مرصفی و میزان عملکرد در 
برخی از پروژه ها با واقعیت مغایرت زیادی داشت و این جامعه 
آماری جهت تعیین بهره وری مرصف آب مناسب نبودند. بررسی 
آماری از 69 طرح در مساحت 3700 هکتار انجام شد. از بین 

این 50 طرح 25 طرح هندوانه به مساحت 400 هکتار، 15 طرح 
ذرت به مساحت 1500 هکتار، گندم 20 طرح به مساحت 1300 

هکتار و کلزا 9 طرح به مساحت 500 هکتار انجام شد. 

• بهره وری مرصف آب
به طور کلی بهره وری آب کشاورزی از دیدگاه های مختلفی قابل 
بهره وری  فیزیکی،  دیدگاه  از  بهره وری  است.  بررسی  و  بحث 
اشتغال معمول ترین  دیدگاه  از  بهره وری  و  اقتصادی  دیدگاه  از 
این دیدگاه ها هستند. در این تحقیق از شاخص های فیزیکی و 
اقتصادی بهره وری آب، شامل شاخص عملکرد به ازای واحد حجم 
آب )CPD(، درآمد به ازای واحد حجم آب )BPD( و بازده خالص 
بهره وری آب  برای محاسبه   )NBPD( واحد حجم آب ازای  به 
استفاده شد. شاخص CPD در واقع نسبت مقدار محصول تولید 
شده، نسبت به حجم آب مرصف شده است که با واحد کیلو گرم 
بر مرت مکعب عنوان می شود. اگر شاخص )CPD( بر اساس درآمد 
سنجیده شود، شاخص درآمد بازای حجم آب و یا میزان درآمد به 
ازای واحد حجم آب )BPD( بدست می آید. در این شاخص میزان 
درآمد نسبت به مقدار آب مرصف شده در نظر گرفته می شود 
 NBPD که با واحد ریال بر مرت مکعب عنوان می شود. شاخص
یکی از بهرتین شاخص ها برای سنجش بهره وری آب کشاورزی 
است. در این روش بر خالف روش قبل به جای در نظر گرفنت 
سود ناخالص در صورت کرس، میزان سود خالص در صورت قرار 
می گیرد. بنابراین اگر منظور ما افزایش بهره وری مرصف آب از 
منظر اقتصادی باشد، می توان گفت که این روش برای سنجش 

بهره وری آب کشاورزی، روشی مناسب است.

نتایج و بحث

اطالعات مربوط به پروژه های بدون نظارت بر مدیریت بهره برداری 
از سامانه های آبیاری مطابق جدول )1( اخذ گردید.

همچنین در هر محصول اطالعات حجم آب مرصفی، مجموع 
هزینه ها در طول دوره رشد و عملکرد محصول در یک هکتار در 
پروژه های تحت نظارت بر مدیریت بهره برداری از سامانه های 
آبیاری در پایان دوره رشد مشخص و از آنها میانگین گرفته شد 

که در جدول )2( آمده است.
جهت مشخص شدن تفاوت دو روش نظارت بر مدیریت بهره برداری 
مزارعی  در  بهره برداران  و مدیریت محلی  آبیاری  از سامانه های 
که هیچ گونه مدیریتی نداشت، حجم آب مرصفی، میزان عملکرد 
محصول و مجموع هزینه ها در طول دوره رشد هر محصول، در 
هر دو روش مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت. همچنین بهره وری 
مرصف آب در هر دو روش، با سه شاخص محاسبه و مقایسه گردید. 

در جدول )3( این تفاوت ها را مشاهده می کنید.

دهقانی دشتابی، ر. و همکاراناهمیت نظارت بر بهره برداری از سامانه های آبیاری قطره ای )مطالعه موردی: ...
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جدول 1- اطالعات مربوط به پروژه های بدون نظارت بر مدیریت بهره برداری از سامانه های آبیاری

سود خالص 
)هزارریال(

درآمد 
)هزارریال(

مجموع هزینه ها 
)هزارریال در 

هکتار(

قیمت هر واحد 
)هزارریال(

عملکرد 
)کیلوگرم(

حجم آب 
مرصفی 

)مرتمکعب(

نام 
محصول

20300 52000 31700 13 4000 5088 گندم

52860 84000 31140 28 3000 4932 کلزا

242316 280000 37683 7 4000 3456 هندوانه

19400 63900 44500 10/6 6000 8500 ذرت

جدول 2- اطالعات مربوط به پروژه های تحت نظارت بر مدیریت بهره برداری از سامانه های آبیاری

سود خالص 
)هزارریال(

درآمد 
)هزارریال(

مجموع هزینه ها 
)هزارریال 
در هکتار(

قیمت 
هر واحد 
)هزارریال(

میانگین 
عملکرد 
)کیلوگرم(

میانگین حجم 
آب مرصفی 
)مرتمکعب(

مساحت 
)هکتار(

تعداد 
پروژه

نام محصول

33300 65000 31700 13 5000 3876 231 19 گندم

57536 88676 31140 28 3167 3031 68/5 6 کلزا

270316 308000 37683 7 44000 3346 289 22 هندوانه

55610 100110 44500 10/6 9400 6967 345 15 ذرت

جدول 3- تفاوت پروژه های بدون نظارت و تحت نظارت بر مدیریت بهره برداری از سامانه های آبیاری

محصول ذرت محصول هندوانه محصول کلزا محصول گندم

واحد مدیریت عنوان
صحیح

مدیریت 
محلی 
بهره بردار

مدیریت 
صحیح

مدیریت 
محلی 
بهره بردار

مدیریت 
صحیح

مدیریت 
محلی 
بهره بردار

مدیریت 
تحت نظارت 

صحیح

مدیریت 
محلی 
بهره بردار

6967 8500 3364 3456 3031 4932 3876 5088 مرتمکعب
حجم آب 
مرصفی 

9400 6000 44000 40000 3167 3000 5000 4000 کیلوگرم عملکرد 

100110 63900 308000 280000 88676 84000 65000 52000 هزار ریال درآمد 

55610 19400 270316 242316 57536 52860 33300 20300 هزار ریال سود خالص 

1/35 0/71 13/1 11/57 1/04 0/61 1/29 0/79 کیلوگرم/مرتمکعب
بهره وری 

)CPD(فیزیکی

14369 7518 91558 81019 29256 17032 16770 10220 ریال/مرتمکعب
بهره وری 

)BPD(اقتصادی

7982 2282 80356 70115 18983 10718 8591 3990 ریال/مرتمکعب

بهره وری 
اقتصادی 
)NBPD(
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ارزیابی  نتایج  است،  مشخص  جداول  این  در  که  هامنطور 
نشان می دهد که میزان حجم آب مرصفی در زمان نظارت بر 
بهره برداری صحیح در طول دوره رشد هر محصول،  مدیریت 
نسبت به پروژه هایی که بهره برداران آنها هیچ گونه آموزشی در 
مورد بهره برداری و مدیریت آبیاری صحیح ندیده بودند، کاهش 
قابل مالحظه ای داشت. میزان عملکرد و به دنبال آن درآمد و 
مدیریت  بر  نظارت  انجام  با  نیز  محصول  هر  در  خالص  سود 
همچنین  یافت.  افزایش  آبیاری  سامانه های  از  بهره برداری 
شاخص  سه  هر  در  آب  اقتصادی مرصف  و  فیزیکی  بهره وری 
افزایش  آبیاری  سامانه های  از  بهره برداری  بر  نظارت  انجام  با 
یافته و موجب افزایش رضایت مندی بهره برداران از سامانه های 

آبیاری قطره ای )تیپ( گردید.
بدین ترتیب با توجه به نتایج بدست آمده در این پژوهش، در 
صورتی که موارد زیر رعایت شود، این سامانه ها قادر خواهند 
تولید  در  افزایش  و  آب  مرصف  در  رصفه جویی  موجب  بود 

محصوالت کشاورزی شوند:
• سامانه های آبیاری با توجه به رشایط موجود در هر مزرعه 

طراحی شوند. 
با توجه  آبیاری  استفاده در اجرای سامانه های  • مصالح مورد 
به رشایط موجود در منطقه، از کیفیت و خصوصیات فنی الزم 

برخوردار باشند. 
در  مشاور  کارشناسان  نیز  آبیاری  سامانه های  اجرای  از  بعد   •
ارائه  و  سامانه ها  از  بازدید  انجام  با  زراعی،  سال  یک  مدت 
و  بهره برداری  رسویس دهی،  مورد  در  الزم  عملی  آموزش های 

نگهداری صحیح از سامانه ها، در کنار بهره برداران باشند. 
• بهره برداران نیز با دریافت آموزش های توجیهی و ترویجی، در 

کالس های آموزشی از دانش فنی و کافی بهره مند شوند.
آبیاری  سامانه های  از  استفاده  با  آبیاری  صحیح  مدیریت   •

قطره ای به صورت کامل به بهره برداران آموزش داده شود.
لذا با توجه به رشایط حاکم بر منابع آب و خاک در شهرستان 

این  از  استفادۀ صحیح  و  اجرا  از  استفاده  با  فاریاب، می توان 
سامانه ها، ضمن کاهش فشار بر منابع آب، زمینه ارتقای جهشی 

بهره وری آب کشاورزی را در این مناطق فراهم منود.
همچنین توجه مسئوالن به آموزش های کاربردی برای کشاورزان 
مدیریت  و  بهره برداری صحیح،  همچون رسویس،  مواردی  در 
صحیح آبیاری در استفاده از سامانه های آبیاری قطره ای و در 
آخرین  ترویج  همچنین  و  محصول  عملکرد  افزایش  آن  کنار 
افزایش  در  مهمی  اثر  می تواند  کاربردی  و  علمی  یافته های 
توجه  تاکنون  متاسفانه  که  باشد  داشته  آب  بهره وری  میزان 
الزم و کافی به این مقوله نگردیده و یکی از دالیل مهم نبود 
موفقیت الزم در سامانه های آبیاری قطره ای در منطقه است که 

اثر بخش بودن آن کم می باشد.

نتیجه گیری و پیشنهادهای کاربردی

از سامانه های  بر بهره برداری  می توان گفت که مقوله نظارت 
آبیاری اجرا شده در مزارع و باغات مختلف کشور و افزایش 
در  آنها  اثرات  ارزیابی  همچنین  و  مختلف  محصوالت  تولید 
میزان رصفه جویی آب، از فرآیندهای مهم در توسعه سامانه های 
سپرده  فراموشی  به  سال ها  این  در  که  است  بوده  آبیاری 
سامانه های  ایده آل  کارکرد  به  رسیدن  منظور  به  است.  شده 
مدت  به  بهره برداری  بر  ناظر  مشاور  باید  مزرعه،  در  آبیاری 
در  کشاورز  به  الزم  آموزش های  ارائه  ضمن  زراعی،  سال  یک 
زمینۀ بهره برداری، نگهداری، مدیریت آبیاری در مزرعه و کلیه 
نهاده ها و عوامل تولید، مدیریت مستمری را در مزرعه انجام 
راندمان  لحاظ  به  موضعی  آبیاری  روش های  همچنین  دهد. 
باال در یکنواختی، یک راه حل مناسب برای استفاده بهینه از 
منابع آب می باشند، بدین منظور چنانچه بدون توجه به کیفیت 
اجرای این سامانه ها سعی در گسرتش کمی آن ها شود، قادر به 

ارائه فواید اسمی خود نخواهند بود. 
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