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 شهرستان برانآب یمندتیرضا با یتناوب یاریآب مختلف یهاطرح از استفاده نیب ارتباط

 بهاآب پرداخت و رشت

  
 3زادهو هدا حالج *2رضا خالدیان، محمد1ورپ محمدرضا قربانی

 

 چکیده
 دوره در بهتا آب پرداختت  و رشت شهرستان برانآب یمندتیرضا با یتناوب یاریآب مختلف یهااز طرح استفاده نیب ارتباط وجود یبررس پژوهش نیا از هدف

 یریت گنمونته  روش و رشت شهرستان کارانیشال ،موردمطالعه جامعه. است یکاربرد هدف لحاظ از و یشیمایپ – یفیتوص حاضر پژوهش. است 1379-92 یآمار

 سته  از نفتر  384 کتوکران،  فرمتو   از استتفاده  با وی شبکه آبیاری و زهکشی سفیدرود بردارشرکت بهره قرارداد طرف برآب نفر 78000 انیم از است. بوده منظم
 بهاآب پرداخت و یاریآب مستندات ها،داده یگردآور ابزار. شدند دهیبرگز( یسنت و یقیتلف مدرن،)آبیاری  شبکه سه در جانیش سردهنه و گورابسر جارکنار،یب یروستا
 و یفیتوصت  آمتار  بتر استا    هتا داده وتحلیت  یته تجز. شتد  استفاده سؤا  50 با ساخته محقق نامهپرسش از برانآب تیضار سنجش یبرا و بوده یآمار دوره یط

 نیبتدتر  و نیبهتتر  در متناوب یاریآب ییاجرا یهابرنامه داد نشان قیتحق یهاافتهی .گرفت صورت( کرامر یو بیضر و دو یک آزمون دمن،یفر آزمون) یاستنباط
 نیبهتتر  در کارانیشال یمندتیرضا. است منطبق باال بیتقر با هایآزمودن نظرات بر آب قطع یهادوره طو  و یبندنوبت آغاز دوره، شروع زمان رنظ از یآب سا 
 نیشتتر یب یآب سا  نیبهتر در یزراع یبهاآب پرداخت درصد نیهمچن. شد یابیارز نییپا به رو متوسط سطح در یآب یهاسا  نیبدتر در و باال سطح در یآب سا 
 قیت تحق یرهتا یمتغ نیبت  میمستق ارتباط بودن داریمعن و قیتحق گانهسه یهافرض پژوهش، یهاافتهی به توجه با. بود مقدار نیکمتر آب کم یهاسا  در و مقدار
 .دارد وجود میمستق داریمعن رابطه رشت شهرستان در بهاآب پرداخت و برانآب یمندتیرضا با یتناوب یاریآب مختلف یهاطرح از استفاده نیب لذا. شد دیتائ

 

 یبندنوبت شبکه آبیاری و زهکشی سفیدرود، ،کشاورزی یبهاآب های کلیدی:واژه

 

 1234مقدمه
 بته شتمار   دیت تول یاساست  عوام  از و عتیطب یاصل عناصر از آب

 طو  در دهدیم نشان فائو یهاینیبشیپ(. 1383 ،یلحسن) رودیم
 و انته یخاورم منطقته  در یآستمان  نتزوالت  زانیم کمی و ستیب قرن
 در(. 1388 همکتاران،  و یاتیت ح) داشت خواهد ینزول روندیک رانیا

 متوستط  جهتان،  ستاالنه  یبارنتدگ  متوستط  متریلیم 750 با سهیمقا
 ستا   بته  یمنتهت  ستاله  15 متوستط  و متریلیم 250 رانیا یبارندگ

 یاصتل  مستلله . باشتد یم متریلیم  5/1061  الن،یگ یبارندگ 1392
 استتان  یدشتونده تجد آب درصتد  80تتا   75 از شیبت  کته  است نیا

                                                 
دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی دانشتااه آزاد واحتد رشتت و     1

 برداری شبکه آبیاری و زهکشی گیالنکارشنا  شرکت بهره
متی گتروه مهندستی آب دانشتکده علتوو کشتاورزی       دانشیار و عضو هیتات عل  2

پژوهشتکده حتوزه    ستت یزطیمحدانشااه گیالن و گروه پژوهشی مهندسی آب و 
 (khaledian@guilan.ac.ir* نویسنده مسلو : رشت )آبی دریای خزر، 

علتوو اجتمتاعی، دانشتکده ادبیتات و علتوو       گروه یعلم تیاو عضو ه استادیار 3 
 النیدانشااه گانسانی 

 9/4/98 :افتیدر خیرتا
 23/6/98 :رشیپذ خیتار

 کته  هنااو به هازشیر از متریلیم 22/159و  بوده نابهنااو الن،یگ
(. 1393 الن،یگت  یامنطقته  آب) است ترنییپا هم یجهان متوسط از

 به النیگ استان در 1378 سا  از آب مصرف در تیمحدود موضوع
-طترح  و شد اجرا و تیریمد ،یسازمیتصم سطوح دوار یجد شک 
 اجرا به 1379 سا  از استان یزارهایشال در آب متناوب عیتوز یها

 .درآمد
در  چنانچته . استت  بوده نیمحقق یعلم پشتوانه یدارا تحقیق نیا

 و روزههشتت  دور بتا  یتنتاوب  یاریآب در برنج عملکردتحقیقات قبلی 
 منفردو ینیحس) نشدند گزارش داریمعن تفاوت یدارا یغرقاب یاریآب

-یم جابیا یاریآب یهاشبکه تیریمد همچنین(. 1390 همکاران،
-قیت تطب نظتر  از ،یراتییتغ لحاظ با مدتیانم و مدتکوتاه در دینما
 یاراضت  در یآبت کم با برخورد راهکار نیبهتر ،یفعل طیشرا با یریپذ
 روش از دهاستتفا  کته یکتی از ایتن راهکارهتا     دیبرگز را یزاریشال
 بتا  یبحران مواقع در آب عیتوز در عدالت جادیا. است متناوب یاریآب
 دوره هر در یلیتحو آب عمق و حجم ای یزمان فاصله ینسب شیافزا
-وهیشت  انتختاب  از پس(. 1387 نژاد، یپارس و یزدان)ی اجراستقاب 
 ایت  آب متت یق ،یاریآب تیریمد اصو  تیرعا و یاریآب مناسب یها
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 کشتاورزان  یپرداختت  یهانهیهز و بهاآب افتیدر و آب یگذارمتیق
 تیریمتد  و هایریگمیتصم در مؤثر اریبس عوام  از آب مصرف بابت
 یهتا نته یهز مجموعه(. 1383 ،یلحسن) است آب مصرف و مزرعه
 و متتهیچ) استتت مستتتتر بهتتا  آب نتتر  در آب استحصتتا  ،تتتیمین
 موقعبه پرداخت در یرتیخ و آب بهینه مصرف عدو .(1390 ،یمیابراه
-بهتره  توستط  قتانونی  حقوق سایر به توجه عدو و بهاآب مستمر و

 مالی ازلحاظ برداریبهره متولی هایسازمان تضعیف موجب برداران
 و تعمیترات  انجتاو  بترای  جتاری  هتای هزینه تیمین عدو یجهدرنت و

 را ناپتذیری جبتران  خسارت و شودمی عمومی یساتتیس از ناهداری
 ییهاشاخص(. 1386 همکاران، و آرمن) نمایدمی وارد بخش این بر

 بهتا آب پرداختت  هیناح از درآمدها تحقق و آب عیتوز نحوه همچون
 تیرضا بهبود در یرگذارتیث عوام  زمره در تواندیم نیمشترک توسط
 یریت گانتدازه  تیت اهم نیهمچنت (. 1383 دار،بهتره ) باشتند  انیمشتر
 آن یبقا که یبرداربهره شرکت یبرا یژهوبه انیمشتر یمندتیرضا
 استت  شتده یتابی ارز دوچنتدان  استت  استتوار  شیدرآمتدها  تداوو بر
ی از موضوعات نیشیپ مطالعاتشود در مالحظه می(. 1383 رضائی،)

 و بهتا آب نتر   آب، یاقتصتاد  مستائ   بترنج،  یاریآب در تناوب قبی 
 دیت تول ،یبتردار بهره شبکه ،یآب منابع تیمحدود ها،شبکه مشکالت
 مورد یکیچه در یول شده مطالعه شبکه تیریمد و آب تیمین برنج،
 آب، ینتوبت  عیت توز نیب ارتباط وجودبررسی در خصوص  از یمشابه
 لتذا  ،نشتد  افتت ی بتران آب یستو  از بهاآب پرداخت و یمندتیرضا

 .مسلم است حاضر پژوهش ضرورت انجاو
 نیکمتتر  با منافع نیشتریب کسب یاقتصاد مجموعه هر در هدف

 امکتان  ،یختدمات  موسسته  کیت  در. استت  وهیش نیبهتر به و نهیهز
 هتدف . استت  نهفتته  یمشتتر  تیرضا جلب در یهدف نیچن تحقق
 متنتاوب  یاریت آب برنامته  نیبهتر به یابیدست پژوهش نیا یکاربرد
 زیت ن پتژوهش  نیا یکاربرد هدف. است برانآب تیرضا جلب یبرا
 .دباشیم آب کاربرد و عیتوز راندمان شیافزا

 

 هامواد و روش
از هتای آبیتاری و زهکشتی گتیالن     از شبکهبرداری شرکت بهره

تترین ختدمت ایتن    با توجه به اینکته مهتم   تشکی  شد. 1371سا  
بررسی وجود ارتباطی بین این نوع ختدمت   ،توزیع آب است، شرکت

درصتد   3/3حدود  حائز اهمیت است. مندی مشتریان بسیارو رضایت
درصد آب  1/7ولی  ،کنندن گیالن زندگی میجمعیت کشور در استا

 .را در اختیار دارندکشور  یدشوندهتجد

شبکه آبیاری و زهکشی سفیدرود گیالن با مستاحت جغرافیتایی   
کیلتومتر کانتا  و زهکتش در     2000هکتار و بتا بتیش از    284180

واحد عمرانی و در سه ناحیته   17غربی دریای خزر و در قالب شما 
استت. در تعریتف انتواع     شتده واقعفومنات کزی و مر آبیاری شرقی،

های آبیاری، آبیاری کرتی در مزارع و شبکه مورداستفادههای سامانه
تترین شتیوه   مناسب فعالًدر زمره آبیاری سنتی و روش ثقلی است و 

زارهاست، هرچند که تلفتات در ستطح مزرعته در ایتن     آبیاری شالی
ر قانون توزیع عادالنه در طراحی شبکه و همچنین د روش باالست.

بتوده استت. در    متؤثر گذاری شتبکه  آب در ناو تیمینهای آب روش
نقاطی که انتقا  آب از سد تنظیمی )سد تاریتک( تتا متزارع توستط     

عنتوان شتبکه متدرن    های زمینی و هوایی صورت گرفتته بته  کانا 
از  یماًمستتق آنان  مورداستفادهشود. مناطقی که آب زراعی نامیده می

-بهره شود ومی تیمیناز آب باران  شدهیهتغذهای بندانن یا آببارا
شتوند )ماننتد   سنتی آبخور خوانتده متی   بناوبرند، ای از آب سد نمی

و برختی منتاطق در فومنتات، مرکتزی و      غالب مناطق غرب گیالن
 هاآنشود که آب تلفیقی نیز شام  مناطقی می خورآب. (شرق گیالن

)سد سنار( و در انهار اصتلی و   شدهرفتهگاز سد و به شک  تنظیمی 
یا سنتی( جریتان یافتته و تحویت  متزارع      شدهاصالحفرعی خاکی )

)مانند بخش اعظتم اراضتی حتوزه امتور مرکتزی و شترق        دشومی
 .گیالن(

به ازای حجمی از آب که را بردار از آب مبلغ دریافتنی از هر بهره
از  بهتا آبمبلغ  .نامندمی بهاآبکند در زمین زراعی خود استفاده می

مصوب و مندرج در قانون توزیع عادالنه آب و محاسبه روش طریق 
سته درصتد از    ویتک، دو  حسب نوع شتبکه انتقتا  آب بته میتزان     

 در شبکه سنتی، تلفیقی و مدرن بتا  یببه ترتهکتار هر محصو  در 
، قیمت خریتد محصتو  در بتازار تعتدی     نر  متوسط در نظر گرفتن 

بهتای زراعتی مصترفی هتر شتخص      ی صدور قبض آببرا تنظیم و
 د.شوابالغ می
 و یکتاربرد  هتدف  ازلحتاظ  و یشت یمایپ ت  یفیتوص ق،یتحق روش

 قیت تحق یآمتار  جامعته . استت  یکمت  ق،یتحق نیا در یاصل کردیرو
 چنتد  یریت گنمونته  روش. بتود  رشت شهرستان کاریشال نفر 78000
 بتر بتالغ  جمتوع م از. بتود  منظم هایآزمودن انتخاب روش و یادرجه
بترداری از شتبکه   شترکت بهتره   قترارداد  طرف کددار یروستا 309

 نظتر  در بتا  و یزمان تیمحدود  یدل به ،آبیاری و زهکشی سفیدرود
 نمونته  حجم ،(یسنت ای یقیتلف مدرن،) آب عیتوز شبکه تنوع گرفتن
 بختتش از .شتتد محاستتبه کتتوکران فرمتتو  ازبتتا استتتفاده  نفتتر 384

 بخش در و زاریشال هکتار 277 یدارا رابسرگو یروستا کوچصفهان،
 بختش  از و زاریشتال  هکتتار  280 یدارا جارکنتار یب یروستا ،یمرکز
 از زار،یشتتال هکتتتار 574 یدارا جانیشتت ستتردهنتته یروستتتا خمتتاو،
 .شدند انتخاب سه عدد مضارب صورتبه شهرستان برانآب فهرست
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 و یزراعت  یبهتا آب پرداخت وستهیپ یکم یرهایمتغ پژوهش نیا در
 ریت متغ کیت  کته  بتران آب یمنتد تیرضا و یتناوب یاریآب یهاروش
 نخستت  ماه شش در یاریآب یهاداده .شدند است، ارزیابی گر یتعد
 ستا   تتا  1379 ستا   از ستا ،  کی یط بهاآب پرداخت یهاداده و

 و یاریت آب یهتا شتبکه  از یبتردار بهتره  شترکت  مستندات از ،1392
-آب پرداختت  یهاداده. شدند یبررس و استخراج سفیدرود یزهکش
 ستا   از بهتا آب یبخشتودگ   یت دلبه جانیش سردهنه یروستا یبها

 ستنجش  یبترا  نیهمچنت  ،شتد  گرفتته  نظتر  در ستا   شش ،1385
 50 بتا  ستاخته  محقتق  پاستخ  بسته نامهپرسش از ان،یمشتر تیرضا
 .شد برده بهره قیتحق یرهایمتغ فیتوص یبرا سؤا 
 

 نتایج و بحث
 یمجترا  پوشتش  و یزهکشت  آب، تیمین نحوه نیب باطارت یبررس
 :داد نشان سطح واحد در شدهبرداشت محصو  زانیم باآبی 
 نهتر ) یثقل یهاروش از که ییزارهایشال در محصو  برداشت زانیم
 با سهیمقا در کنندیم استفاده( یسطح آب پمپاژ و زهکش کانا ، ای

 آزمتون (. 1جتدو   ) تاس شتریب پمپاژ و بندانآب از هاآن آب تیمین
 یهتا تفتاوت  داد نشتان  a 95.234 شتده محاستبه  بیضر دو با یک

 کرامتر  یو بیضتر  و استت  معنادار 000/0 احتما  زانیم با یادشده

 .کرد گزارش( 509/0) متوسط سطح در را رابطه شدت
 کمتر یرینفوذپذ که ییزارهایشال در محصو  برداشت زانیم
 است شتریب ،یغرقاب ای باال یریذپذنفو با یزارهایشال به نسبت دارند
 نشان و محاسبهرا  47.460a بیضر زین دو یک آزمون(. 1جدو  )
 و است معنادار 000/0 احتما  زانیم با یادشده یهاتفاوت داد
 گزارش( 36/0) متوسط سطح در را رابطه شدت کرامر یو بیضر
 .کرد
 یبتنت  کانتا   پوشش که ییزارهایشال در محصو  برداشت زانیم
 بتا  سته یمقا در دارنتد،  یعلفت  پوشتش  با یخاک ای و ینیزم ای ییهوا
 شتتر یب دارنتد،  یاهیگ پوشش بدون یخاک کانا ، پوشش که یاراض
 یهتا تفتاوت  داد نشتان  91.893a با دو یک ن(. آزمو1جدو  ) است

 کرامتر  یو بیضتر  و استت  معنتادار  00/0 احتما  زانیم با یادشده
 یبررست  جینتتا  .کترد  گزارش( 5/0) متوسط سطح در را رابطه شدت
 کته  داد نشان دمنیفر آزمون از استفاده با یاریآب اداره عملکرد یرو
 ستواران آب عملکرد ،(56/2) کشاورزان مشکالت به یدگیرس زانیم
 ستوو  تا او  یهارتبه (04/2) یاریآب اداره کارکنان برخورد و (52/2)
 (.3 و 2جداو  ) اندداشته را

 (در هکتار لوگرمیک) شدهبرداشت محصول زانیم با آب کانال پوشش و یزهکش آب، تأمین نحوه نیب ارتباط -1 جدول

 یکشاورز نیزم آب تیمین نحوه

 چاه از پمپاژ بندانآب یسطح آب پمپاژ زهکش از یثقل کانا  ای نهر از یثقل نیعناو 

 زانیم

 محصو 

  یبرداشت

 

 37 20 24 23 65 کیلوگرو در هکتار 2500 از کمتر عملکرد

   32 97 86 کیلوگرو در هکتار 2500 از شتریب عملکرد

   56 120 151 نفر 384: ک 

 
 زاریشال یزهکش

 دائم غرقاب موقت غرقاب کم نفوذپذیر متوسط نفوذپذیر رینفوذپذ یلیخ

 20 36 63 35 11 کیلوگرو در هکتار 2500 از کمتر عملکرد
  20 136 45 18 و در هکتارکیلوگر 2500 از شتریب عملکرد
  56 199 80 29 نفر 384: ک 

 
 یآب یمجرا پوشش

  یاهیگ پوشش بدون یخاک یعلف یپوشش ای یخاک ینیزم یبتن ییهوا یبتن

  56 45 53 8 کیلوگرو در هکتار 2500 از کمتر عملکرد
  10 67 68 76 کیلوگرو در هکتار 2500 از شتریب عملکرد
  66 112 121 84 نفر 384: ک 

 

 یاریآب اداره عملکرد یارتبه نیانگیم -2 جدول

 یارتبه نیانایم عنوان

 04/2 یاریآب اداره کارکنان برخورد

 52/2 یاریآب اداره آب سواران عملکرد

 56/2 کشاورزان مشکالت به یدگیرس
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 دمنیفر آزمون -3 جدول

 384 یفراوان

 569/120 دو یک
 3 یآزاد درجه

 000/0 یمعنادار سطح

 
 کشتاورزان  از درصتد  9/92: بهتا آب پرداخت با مرتبط جینتا ریسا
 3/52 تعداد نیا از و کنندیم پرداخت را یزراع یبهاآب کردند اعالو
 انیت گوپاستخ  از درصتد  8/79 و کردنتد  اعالو ارزان را بهاآب درصد
 کتم  یلت یخ و کتم را  بترنج  کشتت  یهتا نته یهز ک  در بهاآب سهم
 محصتو   و مناستب  یاریت آب انیت گوپاسخ از درصد 2/57. انددانسته
 درصتد  2/84 و بهتا آب موقتع به پرداخت  یدال نیترمهم را مطلوب
 و نامناستب  یاریآب را، بهاآب موقعبه پرداخت عدو  یدال نیترعمده

 .کردند اعالو محصو  خسارت
 بتران آب یمنتد تیرضتا ( 4) جتدو   در قیت تحق جینتا سهیمقا از

 یآمتار  دوره یطت  یبنتد نوبتت  یهاطرح یاجرا از رشت نشهرستا
 یآبت  ستا   نیبتدتر  و نیبهتتر  در یاصل شاخص 5 قالب در ق،یتحق

 مستتندات  بتر  یادیت ز حتدود  تتا  کشاورزان نظرات شودیم مالحظه
 و یتناوب یاریآب مختلف یهاطرح نیب نیبنابرا؛ است منطبق ییاجرا
 وجود میمستق دارینمع ارتباط رشت شهرستان برانآب یمندتیرضا
 رفتتتار بتتر توانتتدیمتت مختلتتف یهتتاجنبتته از یمختلفتت عوامتت . دارد

 کشتاورزان  کته  شد مالحظه جینتا بخش در. باشد اثرگذار کشاورزان
 یآبت  ستا   نیبتدتر  و نیبهتر در متناسب تیرضا از یمتفاوت سطوح
 و مقدار نیشتریب یاریآب یهاسا  نیبهتر در بهاآب پرداخت. داشتند
 کشتاورزان  از درصد 5/75 یسو از یزراع یبهاآب پرداخت نیکمتر
-سا  از یکی در آنان از درصد 5/24 یسو و از یآب سا  نیبدتر در
 پرداختت  و یمنتد تیرضتا  نیبت . استت  گرفتته  صورت آب کم یها
 میمستتق  داریمعنت  ارتباط( رشت شهرستان) برانآب یزراع یبهاآب
 .دارد وجود
 را ختود  یزراعت  یبهاآب پرداخت مانز کشاورزان داد نشان جینتا

 شتک  ) کنندیم یبندزمان محصو  زانیم و یآب سا  بر اسا  زین
 دوو و او  اتیفرضت  کته  دوو و او  سؤاالت به پاسخ به توجه با(. 2
 و یتناوب یاریآب مختلف یهاطرح نیب گفت توانیم کردند، دیتائ را

 ارتبتاط ( رشتت  شهرستتان ) برانآب توسط یزراع یبهاآب پرداخت
 .دارد وجود میمستق داریمعن

 عیتوز و انتقا  یمجار پوشش نوع داد نشان جینتا که گونههمان
 .کترد  جتاد یا داریمعنت  تفاوت و داشته یرتیث محصو  عملکرد بر آب

 تیت اهم حتائز  متوارد  ازجمله آب عیتوز و انتقا  شبکه طیشرا بهبود
 (.1383 افشار،) است یکشاورز آب نهیبه مصرف یبرا

 پرداختت  عدو  یدل کشاورزان از درصد 2/84 زین پژوهش نیا در
 اعتالو  محصتو   خسارت و نامناسب یاریآب را خود یبهاآب موقعبه

 مناستب  آبیتاری  دور با تناوبی آبیاری روش اثر زین ازاینیشپ. کردند
 بتود  شتده  دیت تائ بتران آب یمنتد تیرضتا  عتدو  بر یبحران مواقع در
 (.1384 ،ینحو و یرضائ)

 خاص دستورالعم  نداشتن آب، توزیع نحوه بر صحیح نظارت عدو
 در آبیتاری  برنامته  نداشتتن  و آبیتاری  زمان در آب کمبود شبکه، در

 در تقریبتاً  کته  استت  مشتکالتی  تترین مهم ازجمله خشکسالی زمان
 و یمانیستل ) دارد وجتود  کشتور  زهکشی و آبیاری هایشبکه تمامی

 نیت ا زیت نری و زهکشتی ستفیدرود   آبیتا  شبکه در(. 1388 همکاران،
-نوبتت  یهتا برنامه داد نشان قیتحق نیا جینتا و شدهتجربه مسائ 
 وجتود  آبکتم  و پترآب  یهاسا  در یآمار دوره سا  14 یط یبند

 بتا  رابطته  در و داده قرار یابیارز مورد را کشاورزان آن و است داشته
 ظترات ن استت،  آمتده ( 4) جتدو   در چنانچته  دادند، نظر آن اتیجزئ

. استت  منطبتق  هتم  بر ادیز بیتقر با یاجرائ مستندات و هایآزمودن
 و مشکالت به یدگیرس از تیرضا سطح دهدیم نشان زین( 1) شک 
 یهتا سا  به نسبت آب کم یهاسا  در کارکنان برخورد و اتیشکا
 و کار یگستردگ موجود اتیواقع و تجربه حسب و یافتهکاهش پرآب
 ستطح  کتاهش  نیت ا مهم عوام  از امکانات، و یانسان یروین کمبود
 .است تیرضا
 جتداو   یبررس و قیتحق یهاافتهی و موردبحث جینتا به توجه با
 و آب کتم  یهتا ستا   در آب یزمتان  عیتوز برنامه نیبهتر( 5) و( 4)

 (.6 جدو ) است شنهادیپ قاب  پرآب
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 یاجرائ گزارشات و هایآزمودن پاسخ جینتا سهیمقا -4 جدول

 اجرایی هاآزمودنی عنوان

 1384و  1386 1386 یآب سا  نیبهتر
 1380و  1387 1387 یآب سا ( نیترسخت) نیبدتر

 بهشتیارد او  مهین نیفرورد دوو مهین یآب سا  نیبهتر در یآباذار شروع زمان
 نیفرورد دوو مهین بهشتیارد او  مهین یآب سا  نیبدتر در یآباذار شروع زمان
 او  نیوج از بعد ریت او  یآب سا  نیبهتر در یبندنوبت شروع زمان
 نشا  از بعد یاریآب دوره یابتدا یآب سا  نیبدتر در یبندنوبت شروع زمان
 روز 4 روز 3-4 یآب سا  نیبهتر در آب قطع یروزها تعداد
 روز 7 از شیب روز 6-10 یآب سا  نیبدتر در آب قطع یروزها تعداد

 

 (1379-92) مطالعه دوره یهاسال در مطالعه مورد یروستاها وصول درصد نیانگیم -5 جدول

 جانیش سر دهنه جارکناریب گورابسر سا 
1379 83/63 111.55 93.48 

1380 03/73 82/102 3/84 

1381 63/96 40/142 81/100 

1382 19/58 99/101 42/55 

1383 98/89 50/132 34/91 

1384 69/88 50/140 67/99 

1385 65/81 23/92 53/84 

1386 45/112 68/142 * 

1387 90/52 58/111 * 

1388 71/99 22/129 * 

1389 46/104 85/118 * 

1390 63/87 12/97 * 

1391 71/71 25/100 * 

1392 78/79 73/105 * 

 
 

 رشت شهرستان یزارهایشال یتناوب یاریآب یبرا یشنهادیپ یالگو -6 جدول

 یاریآب انیپا خیتار دوره هر در آب وص  یروزها تعداد دوره هر در آب قطع یروزها تعداد یبندنوبت شروع خیتار یاریآب شروع خیتار سا  نوع

 مرداد او  مهین روز 5-6 روز 7-10 یاریآب یابتدا بهشتیارد او  مهین آب کم

 مرداد دوو مهین روز 10 روز 4 دوو نیوج از بعد نیفرورد دوو مهین آب پر
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 (درصد) یآب سال نیبدتر و نیبهتر در بهاء آب پرداخت لیتما زمان سهیمقا -1کل ش

 

 یآب سال نیبدتر و نیبهتر در تیرضا عامل چهار از کشاورزان تیرضا سهیمقا -2شکل 
 
 

 رهیافت ترویجی
 یهتا از طترح  استتفاده  نیبت حاضتر   پژوهشهای یافته بر اسا 

 و رشتت  شهرستتان  بتران آب یمندتیرضا با یتناوب یاریآب مختلف
 .ارتباط مستقیم وجود دارد 1379-92 یآمار دوره در بهاآب پرداخت
 در و بتاال  ستطح  در یآبت  ستا   نیبهتر در کارانیشال یمندتیرضا
. شتد  یابیت ارز نییپتا  بته  رو متوستط  سطح در یآب یهاسا  نیبدتر
 یآبت  ستا   نیبهتتر  در یزراعت  یبهتا آب پرداختت  درصتد  نیهمچن

 موضتوع  .بتود  مقتدار  نیکمتر آب کم یهاسا  در و رمقدا نیشتریب
 شتک   بته  النیگ استان در 1378 سا  از آب مصرف در تیمحدود
 یهتا طترح  و شتد  اجترا  و تیریمد ،یسازمیتصم سطوح وارد یجد
 اجترا  بته  1379 ستا   از استتان  یزارهتا یشال در آب متناوب عیتوز

اعمتا    بتا  بایستتی  یاریت آب یهتا شتبکه برای مدیریت بهینه  .درآمد
 یاراضت  در یآبت کتم  بامدیریتی برای مقابله  راهکار نیبهتر یراتییتغ
 روش از استتفاده  کته یکتی از ایتن راهکارهتا     دیبرگز را یزاریشال
 در آب استحصتا  و  تیمین یهانهیهز مجموع. است متناوب یاریآب
 پرداختت  در یرتتیخ  و آب بهینته  مصترف  عدو شود.لحاظ می بهاآب
 توستط  قتانونی  حقوق سایر به توجه عدو و بهاآب رمستم و موقعبه

 لحاظ از برداریبهره متولی هایسازمان تضعیف موجب بردارانبهره
 و تعمیرات انجاو برای جاری هایهزینه ینتیم عدو یجهدرنت و مالی

 بر را ناپذیریجبران خسارت و شودمی آبیاری یساتتیس از ناهداری
 .نمایدمی وارد بخش این
 یثقلت  یهتا روش از کته  ییزارهایشتال  در محصو  برداشت زانیم
 در کننتد یمت  استتفاده ( یستطح  آب پمپتاژ  و زهکش کانا ، ای نهر)

 برداشتت  زانیت م. است شتریب بندانآب از هاآن آب تیمین با سهیمقا
 ای و ینیزم ای ییهوا یبتن کانا  پوشش که ییزارهایشال در محصو 

 کانتا   پوشش که یاراض با سهیمقا در دارند، یعلف پوشش با یخاک
هتای آبیتاری بایتد در صتدر     . لذا پوشتش کانتا   است شتریب دارند،ن

ای های سازمان جهاد کشاورزی استتان و شترکت آب منطقته   برنامه
 را یزراعت  یبهتا آب کردنتد  اعتالو  کشاورزان گیالن قرار گیرد. اکثر

 کردنتد  واعال ارزان را بهاآب هاآن ازحدود نیمی  کنند ویم پرداخت
. دانستند کمرا  برنج کشت یهانهیهز ک  در بهاآب سهماکثریت  و

 را، بهتا آب موقعبه پرداخت عدو  یدال نیترعمده اکثریت کشاورزان
لذا برنامته متنظم    .کردند اعالو محصو  خسارت و نامناسب یاریآب

آب بترای کشتاورزان ستبب پرداختت      موقعبه تیمینبرای آبیاری و 
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های تعمیر و ناهداری را فراهم هزینه تیمینها و امکان بآب موقعبه
 برخورد و اتیشکا و مشکالت به یدگیرس از تیرضا سطحآورد. می

 یافتته کاهش پرآب یهاسا  به نسبت آب کم یهاسا  در کارکنان
 یرویت ن کمبتود  و کتار  یگستتردگ  موجود اتیواقع و تجربه حسب و

در  .است تیرضا سطح اهشک نیا مهم عوام  از امکانات، و یانسان
آبی افزایش نیتروی انستانی و ستاعات کتاری موجتب      های کمسا 

 مندی کشاورزان خواهد شد.بهبود رضایت
 

 مراجع
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http://www.glrw.ir/SC.php. 
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 خاک علوو کناره نینهم. النیگ در برنج آب مصرف ییکارآ بر
 .کشور یزداریآبخ و خاک حفاظت قاتیتحق مرکز. تهران. رانیا
-بهتره  تیریمتد  نیبهتر. 1388. ی، وصباغ ، ف.،کاوه ،.و ،یمانیسل

 شیاهمت  نیدوازدهمت . یزهکشت  و یاریآب یهاشبکه از یبردار
 و یاریت آب یملت  تته یکم. تهتران . یزهکشت  و یاریآب یمل تهیکم

 .یزهکش

 یسطح یزهکش و یاریآب تیریمد. 1387 .، ونژادیپارس .،و ،یزدانی
 و یزهکشتت یفنتت کارگتتاه نیپنجمتت. یزاریشتتال یاراضتت در
 .یو زهکش یاریآب یمل تهیکم. تهران. زیستیطمح
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Abstract 

 
The purpose of this study was to investigate the relationship between the use of different intermittent 

irrigation plans with water supply satisfaction in Rasht city and the payment of water price in the period 

of 2000-2013. The present study is a descriptive-survey and applied purpose study. The study population 

consisted of paddy farmers in Rasht city and systematic sampling method. Of 78,000 water supply 

contractors of Sefidrood irrigation and drainage company, 384 were selected from three villages of 

Bijarkenar, Gorabsar and Dahanehsar in three irrigation networks (modern, semi-modern, and traditional) 

using Cochran formula. The data collection tool were irrigation documentation and water payment during 

the statistical period and a researcher-made questionnaire with 50 questions used to measure water 

satisfaction. Data were analyzed using descriptive and inferential statistics (Friedman test, Chi-square 

test, and Cramer’V coefficient). The findings of the study showed that intermittent irrigation programs in 

the best and worst of the water year correspond to the subjects' views with respect to the time of 

beginning of the period, the beginning of the shift, and the length of the water discontinuation periods. 

Paddy farmers' satisfaction was evaluated at the best water year at the highest level and at the worst water 

year at the moderate downward level. In addition, the percentage of payment of irrigation water price was 

the highest in the best water year and the lowest in the worst water year. According to the findings of the 

study, the three hypotheses of the research and the significance of the direct relationship between the 

research variables were confirmed. Therefore, there is a significant direct relationship between the use of 

different intermittent irrigation plans with water supply satisfaction and water supply in Rasht city during 

the period of 2000-2013. 
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