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 چکیده:

 تٍ کمثًد، ایه اس واضی َاي تحزان است ي جاري قزن در جُاوی معضالت تزیهمُم اس یکی آب کمثًد

 پیصتاضذ. می مطزح َا اوسان رفاٌ ي سالمت سیست، محیط پایذار، تًسعٍ در تُذیذي جذي عىًان

 پیص اس تیص تا ضذ خًاَذ جُاوی تثذیل سمقیا در کمثًد ایه آیىذٌ، َايدٍَ در کٍ ضًد می تیىی

گزدد تا يجًد تا تًجٍ تٍ آمارَاي ارائٍ ضذٌ مطخص می گزد. حیاتی آضکار مادٌ ایه يجًد ضزيرت

 حذيد افشایص راوذمان حاصلٍ فطار،  تحت آتیاري َاي تًسعة ريش تزاي اوزصي سیاد ي َشیىٍ صزف

 سطحی آتیاري َاي ساماوٍ تٍ تیطتز تًجٍ ي کمتز اريگذ سزمایٍ تا را تًان آنمی کٍ تاضذ، درصذ می 21

فطار تٍ صًرت  ىاتع آتی اجزاي سیستم آتیاري تحتاس طزفی تا تًجٍ تٍ محذيدیت م .کزد جثزان

اوفزادي در اراضی َز کطايرس َیچ تأثیزي در حفظ ایه مىاتع وذارد سیزا کطايرسان پس اس اجزاي 

جًیی ضذٌ پس اس اجزاي  ومایىذ تلکٍ اس آب صزفٍیفىظز ومسیستم اس قسمتی اس حقاتٍ خًد صز

جٍ تُتزیه راٌ حل تزاي ومایىذ. در وتیسیستم جُت افشایص سطح کطت ي یا ديتارٌ کطتی استفادٌ می

فطار تصًرت تجمیعی است. دضت قشيیه یکی اس  سیستم آتیاري تحتآتی اجزاي  حفظ مىاتع

ٍ مطکالت مىاتع آتی در ایه استان، ساسمان مُمتزیه دضتُاي کطايرسي کطًر است کٍ تا تًجٍ ت

يرسان در اجزاي سیستم آتیاري سعی در تطًیق ي تزغیة کطا 2131جُاد کطايرسي استان اس سال 

در ایه  فطار تجمیعی در اراضی سراعی ومًدوذ. لذا ضىاسایی علل مطارکت پاییه کطايرسان تحت

تحقیق حاضز ضىاسایی علل مًثز تز واپذیز است اس ایه ري َذف  تخص امزي ضزيري ي اجتىاب

تا استفادٌ اس ريش راجزس عًامل مؤثز تز پذیزش آتیاري تجمیعی تزرسی ضذ  تاضذ.پذیزش سیستم می

است، ضزکت  اثز تی تجمیعی آتیاري پذیزش در فىی ي تًاومىذ ویزيَاي تکارگیزي . مطخص گزدیذ

کسة مىثع ي  یاري تجمیعی مًثز استجمعی ي َمکاري ي مطارکت تز پذیزش آتَاي دستٍدر فعالیت

 .فطار تز پذیزش آتیاري تجمیعی مًثز ویست اطالعات در سمیىٍ آتیاري تحت

 

 


