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ارشد مدیریت آب و خاك   دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان و کارشناس،ارشد گروه مهندسی آب آموخته کارشناسی دانش1
   ی آب، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگاندانشیار گروه مهندس2، ازمان جهاد کشاورزي خراسان شمالیس

  17/4/97:  ؛ تاریخ پذیرش26/2/96: تاریخ دریافت
  1چکیده

ثر از عواملی مانند شرایط اقلیمی، کیفیت آب، أهاي مختلف آبیاري در نواحی متفاوت، متاجراي روش :سابقه و هدف
 در ها  وجود برخی محدودیت، اجتماعی است-يوضعیت توپوگرافی، مشخصات خاك، نوع محصول و عوامل اقتصاد

مسائل و موضوعات . گرددهر یک از عوامل فوق در منطقه مورد مطالعه منجر به تغییر سامانه آبیاري پیشنهادي می
گیرد، امکان استفاده از هاي کمی و کیفی مورد بررسی قرار میمربوط به انتخاب روش آبیاري پیشنهاد شده با شاخص

مراتبی، آن را به یک ابزار قدرتمند براي تحلیل مسائل  زمان در روش پردازش تجزیه و تحلیل سلسله طور هم دو به این
گیري  مراتبی در رابطه با تصمیم با توجه به مطالب فوق و قدرت فرآیند تحلیل سلسله. در این بخش تبدیل نموده است

کارگیري  ه اطالعات جغرافیایی و بن در تلفیق با سامانهتر شدن آيبراي انتخاب روش آبیاري مناسب براي منطقه و قو
تر این دو با یکدیگر در مطالعات انجام شده در سنوات گذشته در مناطق مختلف کشور و همچنین خراسان شمالی  کم

   . نسبت به مطالعه آن اقدام شد،خصوص شهرستان اسفراین و به
  

 30 درجه و 57ز توابع استان خراسان شمالی و بین مدارهاي شهرستان اسفراین، ااین پژوهش در : ها مواد و روش
در  . کیلومترمربع است انجام شده است5192 دقیقه عرض شمالی و مساحت کل 4 درجه و 37دقیقه طول شرقی و 

 در. شده است  هاي آبیاري نوین، بسط و ارائهسامانه روشی براي امتیازدهی به عوامل تأثیرگذار در انتخاب پژوهشاین 
. شوند در هفت درجه امتیازگذاري می) -3(تا +) 3(این روش میزان تأثیر عوامل مختلف با استفاده از ارقام صحیح 

عنوان  تر و یا جلوگیري از اثرگذاري یکسان عوامل با درجه اهمیت متفاوت، ضریبی به تر عوامل مهم منظور تأثیر بیش به
مراتبی  ساس شرایط پروژه با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسلهاین ضریب بر ا. وزن هر عامل، لحاظ گردیده است

هاي  ، این وزن در الیه)GIS (مراتبی و سامانه اطالعات جغرافیایی با تلفیق فرایند تحلیل سلسله. شود تعیین می
منطقه آمده هر عامل براي هر  دست امتیاز نهایی، از جمع جبري امتیازات به. اطالعاتی واردشده ضرب شده است

هاي مربوط به این داده. هاي آبیاري نوین است واقع پتانسیل استفاده از هر یک از سامانه این امتیاز در. آید دست می به
  . فشار مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان اسفراین تهیه گردیده است، از بانک اطالعاتی آبیاري تحتپژوهش

                                                
 amaratahmadi@yahoo.com:  مسئول مکاتبه*
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زراعت ( آبی مستعد کشت  هکتار از اراضی77075یاري نوین براي هاي آبیابی روش  حاضر مکانپژوهشدر  :ها یافته
هایی که در آن امتیازات هر منطقه از محدوده طرح براي  صورت نقشه انجام شد و نتایج به شهرستان اسفراین) ها و باغ

 77075ز مجموع ا:  نشان داد کهپژوهشنتایج این . ه است، ارائه شدشد  هاي آبیاري نوین نشان داده هر یک از سامانه
 درصد محدوده 5/76 هکتار معادل 58835گردد، مساحت  عنوان محدوده مطالعاتی محسوب می هکتار از اراضی که به

  درصد محدوده مناسب براي سیستم آبیاري موضعی و22 هکتار معادل 17105فشار،  مناسب براي سامانه آبیاري کم
  .سیستم آبیاري بارانی است درصد محدوده مناسب براي 5/1 هکتار معادل 1135

  

دلیل وضعیت توپوگرافی نامناسب،  جز نواحی شمالی به فشار در اکثریت منطقه به سیستم آبیاري کم: گیري نتیجه
فشار جهت باال بردن راندمان آبیاري در اکثریت محدوده  باالترین امتیاز را کسب کرده است؛ بنابراین، روش آبیاري کم

شده    آبیاري نوین انتخاب عنوان بهترین سامانه ، سیستم آبیاري موضعی به)شمالی(ایر مناطق گردد و در س پیشنهاد می
   .است

  
  GISمراتبی،  هاي نوین آبیاري، فرایند تحلیل سلسله سامانه :هاي کلیدي واژه

  
  مقدمه

امروزه دستیابی به کشاورزي پایدار، امنیت غذایی 
 دانش مهندسی گیري از اً با بهرهتو تولید اقتصادي عمد

  مهندسیهاي پژوهشپذیر بوده و انجام   امکانکشاورزي
منظور استفاده  کننده بستر مناسب به کشاورزي فراهم

ها براي نیل به اهداف خوداتکایی در  بهینه از نهاده
. تولید محصوالت اساسی در بخش کشاورزي است

بدیهی است در کشور ما با توجه به محدود بودن 
، براي استفاده )آب، خاك و غیره(رزي هاي کشاو نهاده

ها و تحقق اهداف بخش، نقش  بهینه از این نهاده
بخش کشاورزي در . آوري بسیار پراهمیت است فن

هاي اقتصادي است و این  ترین بخش ایران یکی از مهم
ترین نهاده محدودکننده  در حالی است که آب اصلی
عدم طراحی . )1(است تولید محصوالت کشاورزي 

دلیل نداشتن روابط و پارامترهاي  حیح و اصولی بهص
نیاز طراحی، با توجه به عدم سابقه و کاربرد  مورد

هاي تحقیقاتی   یا انجام پروژهنوینهاي آبیاري  سامانه
اي  صورت کلیشه ها به در ایران، باعث شده تا طراحی

از نمودارها و جداولی صورت گیرد که براي سایر 

این امر . اند آمده  دست ابه بهها و مناطق مش سامانه
ریزي دقیق و  باعث شده است تا اوالً نتوان برنامه

ثانیاً، تعیین مقادیر . واقعی در منابع آب کشور انجام داد
پارامترهاي طراحی با حدس و گمان صورت گیرد که 

گذاري، بروز  هاي سرمایه منجر به افزایش هزینه
اري و برد هاي اضافی در بهره مشکالت و هزینه

ها  نگهداري و باالخره کاهش بازدهی اقتصادي طرح
چه  با عنایت به آن. )11(گردد  در طول عمر مفید می

در فوق گفته شد، ضرورت مطالعات پایه در رابطه با 
ازپیش نمایان  هاي نوین آبیاري، بیش اجراي سامانه

دلیل توزیع  فشار به هاي آبیاري تحت روش. شود می
سطح مزرعه، قابلیت انطباق با تر آب در  یکنواخت

ها و توپوگرافی، گزینه مناسبی براي  انواع خاك
هاي  جاي انواع روش کارگیري در اراضی فاریاب به به

؛ بنابراین )12(باشند  می) ثقلی(آبیاري سطح 
هاي کلی در بخش کشاورزي کشور، توسعه  سیاست

جمله  راندمان باال از هاي آبیاري مدرن با روش
این در حالی است . فشار است بیاري تحتهاي آ روش

ها در اراضی وسیع با مشکالت  که اجراي این دستگاه
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وجود اجراي  اي همراه بوده و در مواردي با عدیده
برداري  هاي بسیار سنگین، بهره ها با صرف هزینه پروژه

جهت توسعه . )6(گیرد  ها صورت نمی مناسبی از آن
منظور جلوگیري از  فشار، به هاي آبیاري تحت سامانه

هاي هنگفت اجراي  وخاك و هزینه تخریب منابع آب
فشار، ضرورت مطالعات پایه  هاي آبیاري تحت سامانه

هاي آبیاري کامالً  صورت جدي قبل از اجراي طرح به
هاي آبیاري  اجراي موفق سامانه. )3(است مشخص 

 شرایط مانندفشار در یک منطقه تابع عواملی  تحت
 آب، وضعیت توپوگرافی، مشخصات اقلیمی، کیفیت

اختصاص اراضی با . خاك و نوع محصول است
هاي آبیاري  توپوگرافی و خاك نامناسب به سامانه

برداري و  تجربگی زارعین در بهره فشار، بی تحت
 پایه ناقص در مرحله مطالعات و  نگهداري، اطالعات

طراحی، از عواملی هستند که باعث عدم موفقیت 
 در خصوص بهفشار  هاي آبیاري تحت هپروژبرخی از 

میزان تأثیر و یا نوع محدودیتی . اند اراضی وسیع شده
هاي  که هر یک از این پارامترها در اجراي سامانه

کند ممکن است منجر به  فشار ایجاد می آبیاري تحت
توصیه و یا عدم توصیه اجراي سیستم مذکور در 

ایط و هاي آبیاري در شر سامانه. )10(شود منطقه 
که  صورتی محدوده خاصی امکان اجرا دارند و در

شرایط طرح خارج از محدوده تعدادي از پارامترهاي 
تواند  تنهایی می کننده قرار گیرد، آن عامل به تعیین

. )5(نماید سیستم آبیاري موردنظر را از گزینش خارج 
عدم گزینش صحیح سیستم آبیاري مناسب براي یک 

هاي آبیاري   در سامانهخصوص شبکه آبیاري، به
فشار که به تجهیزات خاصی نیاز دارند، موجب  تحت

اتالف وقت و هزینه بسیار در مراحل مختلف طراحی 
بسا غیراقتصادي شدن طرح گردیده و  و اجرا و چه

برداري بهینه و اتالف منابع  درنتیجه موجب عدم بهره
در بعضی  .)5(شد وخاك منطقه خواهد  ارزشمند آب

تبخیر و بادبردگی : جمله ق به دالیل خاص ازاز مناط

، وجود )در مناطق گرم و خشک و بادخیز(زیاد 
شرایط شوري و قلیائیت بسیار باال که براي اصالح 

ها نیاز به ورود حجم زیادي آب به مزرعه در  اولیه آن
براي آبشویی است، ) دبی باال(زمانی کوتاه  مدت

هاي  ي شبکههاي گزاف تأمین انرژي برا صرف هزینه
فشار در مناطقی که فاصله زیادي از  آبیاري تحت

هاي انتقال برق دارد، شرایط خاص اجتماعی،  شبکه
الگوهاي کشت و پراکندگی اراضی در قطعات 

فشار در داخل  هاي آبیاري تحت کوچک، توسعه سامانه
. نماید ناطق با مشکل روبرو میمزارع را در برخی م

ناسب براي چنین شرایطی اي م  باید گزینهبنابراین
هاي   در این خصوص استفاده از سامانه،معرفی نمود

تواند  هایی است که می فشار یکی از گزینه آبیاري کم
  .)9(شود توصیه 

یابی نواحی مستعد اجراي  منظور از مکان
هاي الزم در  هاي نوین آبیاري، انجام بررسی سامانه

ت ارتباط با وضعیت توپوگرافی اراضی، خصوصیا
، )خصوص دما و باد هب(مختلف خاك، شرایط اقلیمی 

نوع محصول، کمیت و کیفیت آب آبیاري، نیروي 
هاي فرهنگی  انسانی موردنیاز، مهارت زارعین و زمینه

هاي نوین آبیاري و درنهایت  و اجتماعی پذیرش روش
هاي اقتصادي در محدوده مطالعات هر  انجام بررسی

هاي  استفاده از سامانهنتیجه بررسی امکان  پروژه، در
زمینه مصرف  مزبور در جهت نیل به باالترین بازده در

آب و تولید اقتصادي محصوالت کشاورزي در سطح 
  .مطالعه است منطقه یا مکان مورد

هاي  یابی نواحی مستعد اجراي سامانه روش مکان
ترتیب است که پس از بررسی  این نوین آبیاري به

هاي  ستفاده از سامانهعوامل مختلف مؤثر در امر ا
 - شرایط توپوگرافی- شرایط اقلیمیمانندمزبور 

 - منبع و کمیت و کیفیت آب آبیاري-مشخصات خاك
هاي   زمینه- نوع محصول- شرایط تأمین انرژي

برداري    بهره وضعیت-  نیروي انسانی موردنیاز- فرهنگی
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هاي مختلف آبیاري، درجه  هزینه روش-و نگهداري
کند،   میزان محدودیتی که ایجاد میتأثیر هر عامل و

گیري  شده و نسبت به انتخاب اراضی تصمیم معین
  .شود می

شناسی در فرآیند انتخاب  هاي اقلیم آگاهی از داده
الگوي بارندگی در میزان . روش آبیاري ضروري است

و همچنین ) آبیاري کامل یا تکمیلی(آبیاري موردنیاز 
 دما، . استهاي مختلف آبیاري مؤثر تناسب روش

شرایط سرما، رطوبت و باد همگی بر فرآیند انتخاب 
  .)8(گذارند  روش آبیاري اثر می

قبول، باید از شیب  براي گزینش روش آبیاري قابل
ها تسطیح یا  در برخی روش. زمین مطلع بود

شیب، همچنین بر . هموارسازي زمین ضروري است
ها و در برخی  شرایط هیدرولیکی سیستم لوله

. گذارد ها، بر یکنواختی سیستم تأثیر می مسیست
توپوگرافی نامنظم داري اثراتی مشابه بوده و بر اندازه 
و شکل زمین و همچنین بر میزان عملیات تسطیح در 

هایی که به شیب یکسان احتیاج دارند، اثر  مورد روش
  .)8(گذارد  می

 پذیري، بافت، یکنواختی، عمق، سرعت نفوذ، فرسایش
ی خاك، همگی باید در انتخاب روش شوري و زهکش

اثرات متقابل عملیات زراعی و . آبیاري بررسی شوند
آبیاري با توجه به این عوامل خاك باید موردمطالعه 

  .)8(گیرد قرار 
منبع، کمیت، کیفیت، قابلیت اطمینان و برنامه 

 دقت در انتخاب روش آبیاري مورد توزیع آب باید به
 غیرقابل اطمینان مانع از منابع آب. بررسی قرار گیرد

کارگیري تجهیزات پیچیده  گذاري هنگفت در به سرمایه
تناوب، مقدار و توزیع آب در مزرعه، . شوند آبیاري می

هاي آن، نیاز  اثر زیادي بر انتخاب روش آبیاري، هزینه
  ).8(دارد کارگري و بازده آن 

هاي آبیاري که براي پمپاژ یا نگهداري  روش
رل به انرژي احتیاج دارند، باید به منبع هاي کنت سامانه

در صورت عدم . اطمینانی متصل باشند انرژي قابل
دسترسی به منبع انرژي، یا عدم اطمینان به آن نباید 

  ).8(برد  کارهاي آبیاري را به  این روش
الگوي کشت مورداستفاده و نحوه کشاورزي اثر 

اثر روش . چشمگیري روي انتخاب سیستم دارد
زنی،   بر عوامل گیاهی مانند ارتفاع گیاه، جوانهآبیاري
هاي اندام هوایی و تحوالت اقلیمی و همچنین  بیماري

بر عملیات زراعی شامل نحوه کشت و کاربرد سم و 
تناوب گیاهی، یک مورد بسیار . کود باید بررسی شود

هاي آبیاري  برخی روش. مهم براي بررسی است
ر تناوب، ممکن است براي بعضی از محصوالت د

  ).8(ها  مناسب باشند، اما نه براي تمامی آن
انتخاب آگاهانه روش آبیاري شدیداً به درك 
. شرایط فرهنگی محل اجراي عملیات بستگی دارد

اي در انتخاب  مسائل سیاسی و حقوقی از اهمیت ویژه
این مسائل شامل . سیستم آبیاري برخوردار هستند

ه کاربري اراضی، هاي مربوط ب نامه مواردي چون آئین
ها،  ها، مالیات ها و رواناب کننده ها، تخلیه آلوده حقابه
هاي  ها و اخذ پروانه هاي مالی دولت ها و انگیزه یارانه

  ).8(گردد  وساز می الزم براي ساخت
هاي آبیاري نیاز به نیروي  ه روشهماستفاده از 

، ماهر و یا )کارگر(انسانی اعم از نیروي انسانی ساده 
ها بر اساس ماهیت هر  ص دارد که تعداد آنمتخص

طور  هرچه سیستم آبیاري به، روش متفاوت است
تر بوده  خودکار عمل نماید، نیروي انسانی موردنیاز کم
برداري  ولی درجه مهارت باالتري به لحاظ بهره

  .مطلوب از سیستم مورد انتظار است
طورکلی موفقیت و طول عمر یک سیستم  به

برداري و نگهداري منظم و دقیق  بهرهگرو  آبیاري در
بر این اساس باید به شرایط و امکان اعمال . است

برداري و نگهداري  مدیریت مطلوب در خصوص بهره
یابی را متناسب  هاي آبیاري توجه نموده و مکان سامانه

  .با این امر انجام داد
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عنوان کانون اصلی در فرآیند  بازده اقتصادي به
هاي اقتصادي  داده. ري استانتخاب سیستم آبیا

وابسته به محل . گیرند دسته جاي می موردنیاز در دو
عوامل وابسته . اجراي طرح و وابسته به سیستم آبیاري

تأثیر  شوند که تحت به مکان، مواردي را شامل می
توسعه سیستم نیستند، اما براي محاسبه نسبی اقتصاد 

 نرخ بهره،: طرح ضروري هستند این عوامل شامل
هزینه کارگري، هزینه انرژي، ضریب تورم انرژي، 
ضریب تورم عمومی، مالیات بر دارایی براي تجهیزات 
آبیاري، هزینه آب، ارزش زمین و بازده حاصل از 

و عوامل وابسته به سیستم  آبیاري براي محصول است
هزینه اجزاي : مستقیماً به سیستم مربوط بوده و شامل

یاز به کارگر و انرژي و سیستم، عمر اجزاي سیستم، ن
  ).8(هزینه نگهداري است 
گیري از فرآیند تحلیل با بهره در این پژوهش

بندي  پهنه ،سلسله مراتبی و سامانه اطالعات جغرافیایی

 -موضعی(نوین هاي آبیاري  اجراي سامانهاولویت
 )باغات و زراعت(آبی  اراضی  در)فشار  کم-بارانی

  .قرار گرفت مورد بررسی شهرستان اسفراین
  

  ها مواد و روش
شهرستان اسفراین که از توابع این پژوهش در 

 30 درجه و 57استان خراسان شمالی و بین مدارهاي 
 دقیقه عرض شمالی 4 درجه و 37دقیقه طول شرقی و 

 کیلومترمربع است انجام شده 5192و مساحت کل 
 هکتار، اراضی این شهرستان که در 97750از . است

محصوالت کشاورزي قرار دارد مساحتی چرخه تولید 
صورت   به مستعد کشت و کار هکتار77075در حدود 

 محسوب پژوهشمحدوده مطالعاتی این است و آبی 
 شهرستان اسفراین  موقعیت1 در شکل ).2(گردد  می

 و محدوده مطالعاتی نشان در استان خراسان شمالی
  .شده است  داده

  

  
  

  .)رنگ سبز در نقشه ( در این پژوهش و محدوده مطالعاتی در استان خراسان شمالیینشهرستان اسفرا  موقعیت-1 شکل
Figure 1. Esfarāyen city in North of Khorasan Province and study area (Green in the map). 
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 با استفاده از روش امتیازدهی به پژوهشدر این 
وین، هاي آبیاري ن عوامل تأثیرگذار در انتخاب سامانه

از سه سیستم مختلف آبیاري، سیستم مناسب براي هر 
. شود منطقه از محدوده موردمطالعه گزینش می

ترین مرحله، انتخاب امتیاز براي هر یک از  مهم
. پارامترها بر اساس شرایط موجود طرح است

میزان . ندید تشریح گرد در مقدمهپارامترهاي اساسی
تا +) 3(قام صحیح تأثیر عوامل مختلف با استفاده از ار

عدد . شوند گذاري میدر هفت درجه امتیاز) -3(
بیانگر اثر بسیار مطلوب و تأییدکننده و +) 3(صحیح 

دهنده اثر خوب و  ترتیب نشان به+) 1(و +) 2(اعداد 
اثر مثبت معمولی جهت استفاده از سیستم آبیاري 

  عدد صفر بیانگر غیرمؤثر بودن . باشند مربوطه می
روي سیستم آبیاري در طرح موردنظر آن عامل بر 

ترتیب  به) -3(و ) -2(و ) -1(اعداد صحیح . است
دهنده اثرات منفی آن پارامتر در انتخاب سیستم  نشان

آبیاري در حد مختصر، در حد احتراز از انتخاب آن 
روش آبیاري و در حد عدم توصیه و باال رفتن 

 ها و کاهش راندمان سیستم آبیاري براي یک هزینه
تر و یا  تر عوامل مهم منظور تأثیر بیش به. طرح است

جلوگیري از اثرگذاري یکسان عوامل با درجه اهمیت 
عنوان وزن، لحاظ گردیده است که  متفاوت، ضریبی به

این ضریب بر اساس شرایط پروژه با استفاده از روش 
مراتبی با انجام مطالعات میدانی و  فرایند تحلیل سلسله
 تکمیل آن توسط کارشناسان و طرح پرسشنامه و

  مشاورین طراح و آشنا به محدوده مطالعاتی، تعیین
مثال ممکن است که در خصوص   عنوان به. شده است

یک روش آبیاري عوامل شیب اراضی و عوامل 

فرهنگی هر دو امتیاز یکسان بگیرند، اما ممکن است 
  .تري نسبت به دیگري باشد شیب اراضی عامل مهم

 آبیاري در شرایط و محدوده خاصی هاي سامانه
که شرایط طرح خارج  صورتی امکان اجرا دارند و در

کننده قرار گیرد،  از محدوده برخی از پارامترهاي تعیین
تواند سیستم آبیاري موردنظر را تنهایی می آن عامل به

مثال در اراضی با   عنوان به. از گزینش خارج نماید
ر در ساعت، استفاده از مت  میلی4تر از  نفوذپذیري کم

 برخی از ).5(هاي آبیاري بارانی منتفی است  سیستم
 آورده شده 1 هاي آبیاري در جدول نفی روششرایط 
 در مرحله امتیازدهی، این شرایط با ).7 و 4(است 

قبول در جدول نشان  به معناي غیرقابل(*) عالمت 
  .شده است  داده

ي آبیاري ها در این روش ابتدا شرایط نفی سامانه
هاي آبیاري نامناسب   کنترل و سامانه1مطابق جدول 

بر اساس شرایط طرح و اطالعات . گردندحذف می
 به 10 تا 2 هاي ولشده و با استفاده از جد آوري جمع

هاي مختلف آبیاري  هر یک از پارامترها براي سامانه
سپس بر اساس . شود امتیازي اختصاص داده می

صادي، اجتماعی طرح، با شرایط طبیعی، فنی، اقت
مراتبی براي هر  استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله

ه امتیازها همیک از پارامترها یک وزن انتخاب و در 
مراتبی و  با تلفیق فرایند تحلیل سلسله. شود ضرب می

هاي اطالعاتی واردشده  ، این وزن در الیهGISسامانه 
ر منطقه ، ضرب شده و امتیاز نهایی هGISبه سامانه 

هاي  در رابطه با پتانسیل استفاده از هر یک از سامانه
  .شودآبیاري نوین محاسبه می
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  .شرایط حذف یک سامانه آبیاري نوین براي یک منطقه از محدوده موردمطالعه -1جدول 
Table 1- The removal of a new irrigation system for a region of the study area. 

  ردیف
Row 

  پارامتر جزئی
Detailed parameter 

  موضعی
Local 

  بارانی
Sprinklers 

  فشار کم
Low pressure 

  درصد 20تر از  شیب بیش  1
Slope greater than 20% 

----  *  *  

   در ساعتمتر  میلی1-5/2نفوذپذیري   2
Permeability 1-2.5 mm per hour 

*  *  ----  

  متر در ساعت میلی 5/2-4نفوذپذیري   3
Permeability 2.5-4 mm per hour 

----  *  ----  

  متر در ساعت  میلی120تر از  نفوذپذیري بیش  4
Permeability more than 120  mm per hour 

----  ----  *  

5  EC بر مترزیمنس  دسی5/3- 4 بین   
EC between 3.5-4 ds/m 

----  *  ----  

6  ECزیمنس بر متر دسی 4تر از   بیش  
EC more than 4 ds/m 

*  *  ----  

  هاي فرهنگی مساعد وجود ندارد ینهسابقه آبیاري نوین و زم  7
There is a history of modern irrigation and favorable cultural context 

----  *  ----  

  اهر و متخصص در منطقه وجود نداردنیروي م  8
No skilled labor in the region 

----  * ----  

  است محروم و فتادهدورا موردنظر منطقه  9
The area is remote and underserved 

*  *  ----  

  
  .هاي آبیاري نوین در ارتباط با عوامل اقلیمی  امتیازدهی به سامانه-2جدول 

Table 2. The rate of new irrigation systems in relation to climatic factors. 

  ردیف
Row 

  پارامتر جزئی
Detailed parameter 

  عیموض
Local 

  بارانی
Sprinklers 

  فشار کم
Low pressure 

  )km/h 32-24 (سرعت باد بسیار زیاد  1
Very high wind speed (24-32 km/h) 

-1  -3  -2  

  )km/h 24-16 (سرعت باد زیاد  2
High wind speed (16-24 km/h) 

-1  -3  -1  

   )km/h 16-4/6 (سرعت باد مالیم  3
Wind speed of light (6.4-16 km/h) 

0  -2  0  

  )km/h 5/6-0 (سرعت باد کم  4
Low speed (0-6.5 km/h) 

0  0  0  

  منطقه معتدل و سردسیر  5
And cold temperate zone 

0  0  0  

  منطقه گرمسیر  6
Tropical 

-1  -2  -1  
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  .هاي آبیاري نوین در ارتباط با عوامل توپوگرافی  امتیازدهی به سامانه-3جدول 
Table 3. The rate of new irrigation systems in relation with topographical factors. 

  ردیف
Row 

  پارامتر جزئی
Detailed parameter 

  موضعی
Local 

  بارانی
Sprinklers 

  فشار کم
Low pressure 

  درصد 2 از تر کم شیب  1
The slope of less than 2% 

+3  +3  +2  

   درصد2- 4شیب   2
Slope 2-4% 

+2  +2  +1 

   درصد4- 10شیب   3
Slope 4-10% 

+1  +1  -3  

   درصد10- 20شیب   4
Slope 10-20% 

-3  -3  *  

   درصد20تر از  شیب بیش  5
Slope greater than 20% 

-3  *  *  

  یکنواخت کامالً شیب  6
Homogeneous slope 

+3  +3  +3  

  یکنواخت نسبتاً شیب  7
Relatively uniform slope 

+2  +1  -2  

  شیب غیریکنواخت  8
Non-uniform slope 

+1  -1  *  

  
  .هاي آبیاري نوین در ارتباط با عوامل خاك  امتیازدهی به سامانه-4جدول 

Table 4. The rate of new irrigation systems in relation with the soil factors. 
  ردیف
Row 

  پارامتر جزئی
Detailed parameter 

  موضعی
Local 

  بارانی
Sprinklers 

  فشار کم
Low pressure 

  متر بر ساعت  میلی1- 5/2 نفوذپذیري  1
Permeability 1-2.5 mm per hour 

-3  *  *  

  متر بر ساعت  میلی5/2- 4نفوذپذیري   2
Permeability 2.5-4 mm per hour 

-1  *  +1  

  متر بر ساعت  میلی4- 50نفوذپذیري   3
Permeability 4-50 mm per hour 

+2  +2  +2  

  ر ساعتمتر ب  میلی50- 120نفوذپذیري   4
Permeability 50-120 mm per hour 

+2  +2  -2  

  متر بر ساعت  میلی120تر از  نفوذپذیري بیش  5
Permeability greater than 120 mm per hour 

+3  +2  *  

  متر بر متر  میلی30- 60 دسترسی قابل آب  6
Available water 30-60 mm per hour 

+3  +2  *  

  ر بر مترمت  میلی60- 100دسترسی  قابل آب  7
Available water 60-100 mm per hour 

+3  +3  -2  

  متر بر متر  میلی100- 150دسترسی  قابل آب  8
Available water 100-150 mm per hour 

+2  +2  +1  

  متر بر متر  میلی150- 210دسترسی  قابل آب  9
Available water 150-210 mm per hour 

+2  +2  -2  
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  .هاي آبیاري نوین در ارتباط با کمیت آبیاري امتیازدهی به سامانه -5جدول 
Table 5. The rate of new irrigation systems in relation to water quantity. 

  ردیف
Row 

  پارامتر جزئی
Detailed parameter 

  موضعی
Local 

  بارانی
Sprinklers 

  فشار کم
Low 

pressure 

1  
 لیتر 1ز وسعت اراضی بر مبناي هیدرومدول تر ا وسعت اراضی قابل آبیاري در محدوده طرح کم

  بر ثانیه بر هکتار
Irrigable lands within the plan lands on hydromodul less than 1 lit/s per hectare 

0  0  0  

  هکتار ثانیه بر بر لیتر 1 هیدرومدول مبناي بر اراضی وسعت مساوي  2
Equal area of land on hydromodul 1 lit/s per hectare 

0  0  0  

  هکتار  لیتر بر ثانیه بر1تر از وسعت اراضی بر مبناي هیدرومدول  بیش  3
Most of the lands based on hydromodul 1 lit/s per hectare 

+3  +2  -2  

  
  .انرژيهاي آبیاري نوین در ارتباط با   امتیازدهی به سامانه-6جدول 

Table 6. The rate of new irrigation systems in relation with energy. 
  ردیف
Row 

  پارامتر جزئی
Detailed parameter 

  موضعی
Local 

  بارانی
Sprinklers 

  فشار کم
Low pressure 

   متر5تر از  اختالف ارتفاع توپوگرافی کم  1
Topographic height difference of less than 5 meters 

+1  0  +1  

   متر5-20اختالف ارتفاع توپوگرافی بین از   2
Topographic height difference between the 5-20 m 

+3  +1  +3  

  متر 20-40اختالف ارتفاع توپوگرافی بین از   3
Topographic height difference between the 20-40 m 

+1  +2  0  

   متر40-60اختالف ارتفاع توپوگرافی بین از   4
Topographic height difference between the 40-60 m 

-1  +3  0  

  متر 60تر از  اختالف ارتفاع توپوگرافی بیش  5
Topographic height difference more 60 meters 

-2  +2  0  

  
.هاي آبیاري نوین در ارتباط با عوامل فرهنگی و اجتماعی امتیازدهی به سامانه -7جدول    

Table 7. The rate of new irrigation systems in relation to social and cultural factors. 

  ردیف
Row 

  پارامتر جزئی
Detailed parameter 

  موضعی
Local 

  بارانی
Sprinklers 

  فشار کم
Low 

pressure 

  ندارد وجودهاي فرهنگی مساعد  فشار و زمینه سابقه آبیاري تحت  1
There are not have pressurized irrigation history and favorable cultural background 

-3  *  +2  

  است مساعد هاي فرهنگی فشار وجود ندارد ولی زمینه سابقه آبیاري تحت  2
There is no record of pressurized irrigation, but the cultural context is favorable 

-1  -1  +2  

  است مساعد فرهنگی هم هاي زمینه و دارد وجود فشار تحت آبیاري سابقه  3
There pressurized irrigation history and cultural context is also favorable 

+2  +1  +2  

  فشار وجود دارد منطقه آبیاري تحتدر حال حاضر در   4
Now there is a pressurized irrigation in the region 

+3  +2  0  
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.هاي آبیاري نوین در ارتباط با نیروي کار امتیازدهی به سامانه -8جدول   
Table 8. The rate of new irrigation systems in relation with the workforce. 

  ردیف
Row 

  پارامتر جزئی
Detailed parameter 

  موضعی
Local 

  بارانی
Sprinklers 

  فشار کم
Low pressure 

  ندارد وجود منطقه در متخصص و ماهر نیروي  1
No skilled labor in the region 

-3  *  -1  

  شود تأمین می یا دارد وجود منطقه در متخصص و ماهر نیروي  2
Skilled labor in the area or funded 

+3  +3  +3  

  ندارد وجود منطقه در کارگري و نیمه ماهر نیروي  3
There are not semi-skilled workers and workers in the area 

-2  -3  -1  

  ارگري در منطقه وجود داردنیروي نیمه ماهر و ک  4
There are semi-skilled workers and workers in the area 

+3  +2  +3  

  
.هاي آبیاري نوین در ارتباط با هزینه امتیازدهی به سامانه -9جدول    

Table 9. The rate of new irrigation systems in relation to cost. 

  ردیف
Row 

  پارامتر جزئی
Detailed parameter 

  موضعی
Local 

  بارانی
Sprinklers 

  فشار کم
Low pressure 

  )ثابت و جاري(امتیازدهی ازنظر هزینه   1
Voted in terms of costs (fixed and current) 

-3  -2  0  

  
.برداري و نگهداري هاي آبیاري نوین در ارتباط با امکانات بهره امتیازدهی به سامانه -10جدول    

Table 10. The rate of new irrigation systems in relation with the operation and maintenance of facilities. 

  ردیف
Row 

  پارامتر جزئی
Detailed parameter 

  موضعی
Local 

  بارانی
Sprinklers 

  فشار کم
Low pressure 

  ه موردنظر دورافتاده و محروم استمنطق  1
The area is remote and disadvantaged 

-3  *  0  

  است امکانات داراي و رسیدست قابل طرح منطقه  2
Project area is accessible and equipped 

+3  +3  +3  

  است تأمین قابل یدکی لوازم و تعمیرات خدمات  3
Repair services and spare parts are supplied parts 

+2  +2  +3  

  دارد محدودیت یدکی لوازم و تعمیرات خدمات  4
Repair services and spare parts are limited 

-2  -3  0  
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  .هاي آبیاري نوین در ارتباط با عوامل کیفیت آب آبیاري  امتیازدهی به سامانه- 11جدول 
Table 11. The rate of new irrigation systems in relation with the quality of irrigation water. 

  ردیف
Row 

  پارامتر جزئی
Detailed parameter 

  موضعی
Local 

  یباران
Sprinklers 

  فشار کم
Low pressure 

  ام پی پی 50 تر از غلظت مواد کم  1
Concentration of less than 50 ppm 

0  0  0  

  ام پی پی 50- 100غلظت مواد بین   2
Concentration between 50-100 ppm 

-1  0  0  

  ام پی پی 100تر از  غلظت مواد بیش  3
Concentration of more than 100 ppm 

-2  -1  0  

4  Ph7تر از   کم  
Ph less than 7 

+1  0  -1  

5  Ph 7-8 بین  
Ph between 7-8 

-1  0  0  

6  Ph8تر از   بیش  
Ph more than 8 

-2  -1  -1  

7  Ecزیمنس بر متر  دسی1تر از   کم  
Ec less than 1 ds/m 

+3  +3  +3  

8  Ec زیمنس بر متر  دسی1-2 بین  
Ec between 1-2 ds/m 

+2  +2  +2  

9  Ec زیمنس بر متر  دسی2-3 بین  
Ec between 2-3 ds/m 

-3  -2  +1  

10  Ec زیمنس بر متر دسی 3-5/3 بین  
Ec between 3-3/5 ds/m 

-3  -2  -1  

11  Ec زیمنس بر متر  دسی5/3-4 بین  
Ec between 3/5-4 ds/m 

-3  -3  -2  

12  Ecزیمنس بر متر دسی 4تر از   بیش  
Ec more than 4 ds/m 

*  *  -3  

  ام پی پی 70تر از  کمغلظت سدیم   13
Sodium concentration less than 70 ppm 

-1  -1  0  

  ام پی پی 70- 350 غلظت سدیم بین  14
Sodium concentration between 70-350 ppm 

-2  -2  -1  

  ام پی پی 350تر از  غلظت سدیم بیش  15
Sodium concentration more than 350 ppm 

-3  -3  -2  

  ام پی پی 70از  تر کم کلرور غلظت  16
Chloride concentration of less than 70 ppm 

-1  -1  0  

  ام پی پی 70- 350غلظت کلرور بین   17
Chloride concentration of between 70-350 ppm 

-2  -2  -1  

  ام پی پی 350غلظت کلرور بیشتر از   18
Chloride concentrations more than 350 ppm 

-3  -3  -2  

  لیتر  عدد در میلی10000از  تر کم ها باکتري و وژیکبیول مواد  19
Biological substances and bacteria Less than 10,000 per milliliter 

-1  0  0  

  لیتر  عدد در میلی10000-50000بین  ها باکتري و بیولوژیک مواد  20
Biological substances and bacteria between 10000-50000 per milliliter 

-2  -1  +1  

  لیتر عدد در میلی 50000از  تر بیش ها باکتري و بیولوژیک مواد  21
Biological substances and bacteria more than 50000 per milliliter 

-3  -2  +2  
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مراتبی فقط   از فرایند تحلیل سلسلهپژوهشدر این 
  براي تعیین وزن معیارها در سطح اول و دوم استفاده

مراتبی معیارها و   نمودار سلسله2شکل در . شده است

زیرمعیارها در رابطه با انتخاب بهترین سیستم آبیاري 
  .شده است  نوین نشان داده

  

  
  .مراتبی در رابطه با انتخاب بهترین سیستم آبیاري نوین  نمودار درخت سلسله-2شکل 

Figure 2. Hierarchical tree diagram in relation to the selection of the best modern irrigation system. 

 
طور که از این شکل مشخص است، جهت  همان

ها در مقایسات دودویی، احتراز از ناهمگنی قضاوت
  اند که  معیارها و زیرمعیارها طوري انتخاب شده

ابعاد ماتریس مقایسات کوچک باشد و مقایسات به 
  از نمودار درختبا استفاده و سهولت صورت گیرد

مراتبی، مقایسه دودویی معیارها و زیرمعیارها  سلسله
ایب وزنی شده و ضر ها انجام براي هر یک از سامانه
سپس با ضرب . آیددست می هر یک از زیرمعیارها به

هر زیرمعیار شده  ها در امتیازات کسبکردن این وزن
آید،  دست می  به11 تا 2 هاي ولکه با استفاده از جد

با جمع . شود زیرمعیار محاسبه میامتیاز نهایی هر 
جبري امتیازات نهایی زیرمعیارها، امتیاز کل براي هر 
یک از مناطق محدوده موردمطالعه طرح در رابطه با 

  .آید دست می هاي سیستم آبیاري به هر یک از گزینه

تمامی این فرایند در سامانه اطالعات جغرافیایی 
)GIS (ت صور شده و نتایج خروجی به  انجام

هایی که در آن امتیازات هر منطقه از محدوده  نقشه
شده   طرح براي یک سیستم آبیاري نوین نشان داده

نهایت با مقایسه امتیازات  در. شده است  است، ارائه
هاي آبیاري در هر  آمده براي هر یک از سامانه  دست به

قسمت از محدوده طرح، بهترین سیستم تعیین و 
  .پیشنهاد گردید

  
   و بحثنتایج

 حاضر که با استفاده از مطالعات پژوهشدر 
ارزیابی منابع و قابلیت اراضی شهرستان اسفراین انجام 

هاي آبیاري نوین تأثیر   عامل مؤثر در سامانه18گردید، 
واسطه تأثیر تقریباً تمامی عوامل  به. شده است  داده
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هاي آبیاري نوین،  مؤثر بر عملکرد و اجراي سامانه
 12در جدول . اطمینان، جامع و دقیق است نتایج قابل

آمده به تفکیک روش   دست خالصه نتایج جامع به
 با توجه به امتیازات کسب شده براي هر سامانه آبیاري

مشاهده   در کل محدوده قابل5 تا 3هاي  مطابق با شکل
  مستعد از کل مساحت اراضیآننتیجه  است، در

 هکتار، 77075 آبی منطقه به مساحت  و باغیزراعی

   درصد از اراضی 5/98 هکتار که در حدود 75940
عنوان مناطق نامناسب براي  کل محدوده است، به

 هکتار که در حدود 42625هاي آبیاري بارانی و  سامانه
 درصد از اراضی کل محدوده است، نامناسب 5/55

 هکتار که 6262هاي آبیاري موضعی و  براي سامانه
 محدوده است، نامناسب  درصد از اراضی کل8حدود 

  .شده است  فشار معرفی هاي آبیاري کم براي سامانه
  

  
  

  .هاي مکانی اراضی جهت مناسب بودن براي سیستم آبیاري موضعی اولویت -3شکل 
Figure 3. Spatial priorities to suit the local irrigation system. 

 

 
  

  .بارانین براي سیستم آبیاري هاي مکانی اراضی جهت مناسب بود  اولویت-4شکل 
Figure 4. Spatial priorities to suit the sprinkler irrigation system. 
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  .فشار کمهاي مکانی اراضی جهت مناسب بودن براي سیستم آبیاري  اولویت-5شکل 
Figure 5. Spatial priorities to suit the low pressure irrigation system. 

 
  .آمده به تفکیک روش آبیاري در کل محدوده  دست خالصه نتایج جامع به - 12جدول 

Table 12. Summary of results obtained in the separation of irrigation in the entire range. 

  روش آبیاري
Irrigation method 

  )ha (مجموع مناطق مناسب
The total area suitable (ha) 

  دهش حداکثر امتیاز کسب
The maximum score achieved 

  درصد از کل مساحت منطقه موردمطالعه
Percent of the total area under study 

  فشارکم
Low pressure 

70813  13.94  92  

  موضعی
local 

34450  6.5  44.5  

  بارانی
sprinkler 

1135  1.44  1.5  

 
براي انتخاب بهترین سیستم آبیاري نوین در کل 

عاتی با توجه به همه عوامل تأثیرگذار محدوده مطال
 به کمک سامانه  ابتدا،استترتیب عمل شده  این به

GIS هاي آبیاري  گذاري همه سامانهنقشه نهایی امتیاز
باالترین امتیازي که در  سپس هم گذاشته شد  بر روي

شده  ها کسب هر محدوده توسط هر یک از سیستم
با . کندمیاست را تعیین کرده و سیستم را معرفی 

هاي آبیاري نوین  توجه به عملی نبودن اجراي سامانه
فشار در سطوح کوچک، در  مخصوصاً آبیاري تحت

تر از یک هکتار در مناطق  ، مناطق کوچکGISسامانه 
  .اند شده  تر مجاور ادغام بزرگ

گذاري که نتیجه  هم ترتیب، نتایج این روي بدین
در جدول  و نتیجه کمی آن 6نهایی است، در شکل 

طور که در شکل مالحظه  همان. شده است   ارائه13
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فشار در اکثریت نقاط شود، سیستم آبیاري کم می
محدوده موردمطالعه باالترین امتیاز را کسب کرده 

قبول این  دلیل کارکرد مناسب و قابل این امر، به. است

سیستم در شرایط مختلف اقلیمی و کیفیت آب، نیروي 
طقه، کم بودن هزینه آن و همچنین کار فراوان در من

  .سادگی در کاربرد و نگهداري است
  

  
  

  .پژوهشهاي آبیاري نوین در این  انهنقشه خروجی نهایی حاصل از همپوشانی همه سام -6شکل 
Figure 6. The final pull-out map of overlapping all new irrigation systems in this study. 

  
  .هاي آبیاري نوین در محدوده مطالعاتی یشنهادي براي روش مساحت پ- 13جدول 

Table 13. The proposed area for the new irrigation methods in the study area. 

  روش آبیاري پیشنهادي
Irrigation methods proposed 

  )ha (پیشنهاديمساحت 
The proposed area (ha) 

  درصد از کل مساحت محدوده موردمطالعه
Percent of the total area studied 

  فشار کم
low pressure  

58835  76/5  

  موضعی
local  17105  22  

  بارانی
sprinkler  

1135  1/5  

  جمع کل
total  

77075  100  
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   کلیگیري نتیجه
واسطه  عمده اراضی محدوده موردمطالعه به

و کیفیت آب ) نفوذپذیري(سرعت باد، بافت خاك 
)EC ،Na ،Cl (هاي آبیاري بارانی   سامانه برايسبمنا

 75940مساحت این اراضی نامناسب . باشند نمی
 درصد از اراضی 5/98هکتار است که در حدود 

  .دهدمحدوده مطالعاتی را تشکیل می
جز  فشار در اکثریت منطقه بهسیستم آبیاري کم

دلیل وضعیت توپوگرافی نامناسب،  نواحی شمالی به
ب کرده است؛ بنابراین، روش باالترین امتیاز را کس

فشار جهت باال بردن راندمان آبیاري در آبیاري کم
گردد و در سایر مناطق اکثریت محدوده پیشنهاد می

عنوان بهترین  ، سیستم آبیاري موضعی به)شمالی(
  .شده است  هاي آبیاري نوین انتخاب سامانه

 هکتار از اراضی محدوده 77075از مجموع 
  هکتار31425، مساحت )کشت آبیمستعد ( مطالعاتی

صورت   در حال حاضر بهبا توجه به منابع آب موجود
گردد و مطابق با آن مساحت ساالنه کشت و زرع می

 درصد محدوده مناسب 5/76 هکتار معادل 24040
 هکتار معادل 13 5/69فشار، براي سیستم آبیاري کم

 درصد محدوده مناسب براي سیستم آبیاري 22
 درصد محدوده 5/1 هکتار معادل 5/471موضعی و 

. گردد مناسب براي سیستم آبیاري بارانی پیشنهاد می
الزم به ذکر است با توجه به امتیاز اکتسابی بسیار 
پایین روش آبیاري بارانی، در این مناطق نیز اولویت 

کاري و باغات است  اجرا با روش موضعی براي صیفی
گندم و (و تنها در صورت کشت محصوالت زراعی 

  .گرددروش آبیاري بارانی پیشنهاد می) جو

مجموع با توجه به پتانسیل و امتیازات  در
شده، مناطق شمالی محدوده مطالعاتی براي  کسب

 این مناطق براي بنابراینشود  باغات، توصیه می
شوند و پیشنهاد  آبیاري موضعی مناسب شناخته می

فشار و  گردد اعطاي تسهیالت آبیاري تحت می
سترش باغات در این اراضی در دستور کار قرار گ

که به هر دلیل کشاورزان به زراعت  صورتی در. گیرد
تري داشتند، با بررسی  کاري تمایل بیش و یا صیفی

وضعیت توپوگرافی، سیستم آبیاري بارانی و سپس 
  .گردد فشار توصیه می کم

 که محدوده مطالعاتی در منطقه ممنوعه جایی آن از
 اجراي روش بنابراین زیرزمینی قرار دارد بحرانی آب

آبیاري موضعی در اولویت ویژه براي باغات باید قرار 
گیرد و در جهت باال بردن راندمان مصرف آب در 

اي براي زراعت بهاره به  هاي گلخانه منطقه حتی کشت
 .گرددپیشنهاد می) تیپ(روش موضعی 

 یافته فشار توسعهکه روش آبیاري کم جایی آن از
 با توجه به بنابراینهاي آبیاري سطحی است،  روش

وضعیت آب زیرزمینی و اقلیم منطقه و کم بودن 
هاي موضعی و بارانی راندمان آن نسبت به روش

 اساس نقشه خروجی گردد این روش بر پیشنهاد می
هاي پاییزه و باغات ، جهت کشتپژوهشنهایی این 

لویت اجرا پسته و در منابع آبی باکیفیت پایین در او
 .قرار گیرد

هاي  تهیه نقشه مکانی اراضی مستعد اجراي روش
 براي خصوص بهي نوین متناسب با هر منطقه آبیار

ها انجام  اراضی زراعی و باغی که کار آبیاري در آن
 .گیرد می
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Abstract1 
Background and Objectives: The implementation of different irrigation methods in different 
areas is influenced by factors such as climatic conditions, water quality, topography, soil 
characteristics, product type and socio-economic factors, some limitations in each of the above 
factors In the studied area, changes in the proposed irrigation system. Issues and topics related 
to the choice of proposed irrigation method, can be investigated by quantitative and qualitative 
indicators, the possibility of using these two simultaneously in the method of hierarchical 
analysis process, it has turned it into a powerful tool for analyzing issues in this section. 
Considering the above and the power of the hierarchical analysis process to decide on the 
appropriate method for irrigation for the region and its strength in combination with GIS and 
less use of these two with each other in studies in recent years, in different parts of the country, 
As well as the northern Khorasan province and the city of Esfarayn, It was studied. 
 
Materials and Methods: This research was carried out in Esfarayne County, North of 
Khorasan province and between 57 degrees and 30 minutes east longitude and 37 degrees and 4 
minutes north latitude and total area of 5192 square kilometers. In this study, a method was 
developed and presented for grading the factors influencing the selection of new irrigation 
systems. The effects of different factors using the correct digits (+3) to (3) investments are rated 
at seven points. In order to influence more important factors or preventing the same effect of 
factors with a different degree of importance, the coefficient is considered as the weight of each 
factor. This index is based on project conditions are determined using analytic hierarchy 
process. By combining analytic hierarchy process and geographical information system (GIS), 
multiplied by the weight of the layers entered. The final score, obtained of algebraic summation 
scores of each factor for each region. This rating is in fact the potential use of each new 
irrigation systems. Data related to this study, has been prepared the irrigation database under 
management of Jihad Agriculture in Esfarayen city. 
 
Results: In this research locating new methods of irrigation for 77,075 hectares of irrigated 
lands (agriculture and gardens) Esfarāyen city of  North Khorasan province is performed and 
results are shown as maps with scores of each region of plan area for each new irrigation 
systems. The results of this research show that: Out of 77,075 hectares of land in the study area 
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is intended, in accordance 58835 hectares (76.5%) were recognized fit to Low Pressure 
Irrigation, 17105 hectares (22%) suitable for Local Irrigation Systems and 1135 hectares (1.5%) 
suitable for Sprinkler Irrigation Systems. 
 
Conclusion: Low pressure irrigation system in the majority of regions except the northern areas 
because of unsuitable topography, has achieved the highest score. Therefore, Low Pressure 
Irrigation for raising irrigation efficiency suggested to the majority of area and in other areas 
(North), Localized irrigation system has been selected as the best new irrigation systems. 
 
Keywords: Analytical Hierarchy Process, GIS, New Irrigation Systems   
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