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چکیده 
ها و همچنین رشـد جمعیـت، الزم   با توجه به محدودیت منابع آب در کشور و عدم پراکنش مناسب زمانی و مکانی بارندگی

غـذایی و کمبـود آب را بـه    هاي آینده تأمین مـواد  وري و مدیریت بهینه منابع محدود آب و خاك، چالشاست تا با افزایش بهره
غربی، کردستان، زنجـان و اردبیـل بـه    شرقی، آذربایجاندر حال حاضر در برخی استانهاي کشور نظیر آذربایجان. حداقل برسانیم

دلیـل منـابع   دلیل محدودیت توپوگرافی و پستی و بلندي زیاد و در برخی دیگر از اسـتانها نظیـر فـارس، کرمـان و خراسـان بـه      
در ایـن راسـتا وزارت نیـرو طـی سـالهاي اخیـر اقـدام بـه         . باشدینه مطلوب، انتخاب گزینه آبیاري تحت فشار میمحدود آب گز

درصد از طرحهـاي آبیـاري   20برداري نموده است که دستاورد آن اختصاص بیش از بازنگري طرحهاي مطالعاتی، اجرایی و بهره
هاي آبیاري تحت فشار در یک منطقه تابع عواملی از قبیل شـرایط  انهاجراي موفق سام. باشددرصد ثقلی می80به تحت فشار و 

اقلیمی، مشخصات آب، وضعیت توپوگرافی، مشخصات خاك، شرایط اجتماعی و فرهنگی، وضعیت نیروي انسانی، وضـعیت بهـره   
پارامترهـا در اجـراي روش   میزان تاثیر و یا نوع محدودیتی که هر یـک از ایـن   . باشدبرداري و نگهداري و هزینه هاي اجرایی می

هـاي اخیـر   در همین راستا در سـال .کند ممکن است منجر به موفقیت و یا عدم موفقیت در اجراي طرح گرددآبیاري ایجاد می
هاي اجرایی وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزي صورت پذیرفتـه کـه منجـر بـه نتـایج      تعامل بسیار خوب و سازنده بین دستگاه

میلیـون هکتـار   1/4هـا در کشـور   در حال حاضر مساحت کل اراضی پایاب سدها و رژیم طبیعـی رودخانـه  . خوبی گردیده است
میلیون هکتـار در دسـت مطالعـه و    7/1میلیون هکتار به شبکه احداث شده مدرن و نیمه مدرن ، 1/2باشد که از این مقدار می

اي کـه در مسـیر اجـراي طـرح هـاي آبیـاري       تدا مشکالت عمدهابمقالهدر این .باشندمیلیون هکتار در دست احداث می274/0
آمادگی کشاورزان براي یکپارچه کـردن اراضـی و   خرد و پراکنده بودن اراضی کشاورزي و عدم : از قبیل(تحت فشار وجود دارند 

و توانـایی فرهنگاولیه آبیاري تحت فشار، اجراي صحیح این سیستم ها، نداشتن و طراحینظام یکجا کشتی، دقت در مطالعات 
مورد تجزیه وتحلیـل قـرار گرفتـه سـپس در     …هاي آبیاري تحت فشار واز تجهیزات سامانهبرداري و نگهداريبهرهالزم جهت 

بکارگیري نیروهاي محلی در اجـراي  -1: ازجمله( قسمت نتیجه گیري به ارائه راه حل هایی جهت رفع ویا کاهش این مشکالت
مردم نسبت به مجریان و افزایش مشارکت مردمی شده و عالوه بـر آن ایـن عمـل خـود سـبب      طرح که سبب ایجاد حسن ظن 
رعایـت عمـق و   -3انجام مطالعات دقیـق اولیـه   -2، )برداران همراه با اجراي طرحآموزش بهره(آموزش بهره برداران خواهد شد 

.پرداخته ایم...و مسیر لوله گذاري لترال زیرزمینی و اجراي صحیح اتصال لترال به رایزر

يبرداربهرهچالشهاي آبیاري تحت فشار، هاي آبیاري تحت فشار، بحران آب، سامانه: واژه هاي کلیدي

»هاي منابع آب و کشاورزيچالشاولین همایش ملی« 

آزاد اسالمی واحد خوراسگاندانشگاه -انجمن آبیاري و زهکشی ایران

1392بهمن 17-اصفهان
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مقدمه 
. شـود آب و خشـک دنیـا محسـوب مـی    دلیل قرار گرفتن در کمربند خشک آب و هوایی جهان یکی از کشورهاي کمکشور ما به

درصد منابع آبی استحصـال شـده را بـه خـود     90ین مصرف کننده منابع آبی، بیش از عنوان بزرگتربخش کشاورزي در ایران به
رسد مهمترین قسمت در مدیریت تقاضاي منابع آبی کشور کوشش در زمینه افزایش بازده نظر میدهد، بنابراین بهاختصاص می
هـا و همچنـین رشـد    و مکـانی بارنـدگی  توجه به کمبود نزوالت آسمانی در کشور و عدم پراکنش مناسب زمـانی  .  آبیاري است

هـاي آینـده تـأمین مـواد غـذایی و      وري و مدیریت بهینه منابع محدود آب و خاك، چـالش جمعیت، الزم است تا با افزایش بهره
ها، مسـائل زیسـت محیطـی و نحـوه     گذاريها، سرمایهگذاريوري متأثر از سیاستافزایش بهره. کمبود آب را به حداقل برسانیم

با توجه به کاربرد وسیع آبیاري سنتی در اکثر نقاط کشور، بخش کشاورزي در در حال حاضر . باشدگی جمعیت روستایی میزند
جهـت نیـل بـه توسـعه     باشـد کـه  مـی درصـد  35تـا  33بین هاي مدرن و نیمه مدرن حتی با احداث شبکهراندمان آب آبیاري 

ندمان آبیاري را به روش هاي گونـاگون از جملـه بـا اسـتفاده از روش هـاي      باید راکشاورزي و افزایش میزان تولیدات کشاورزي
.دادمختلف آبیاري تحت فشار افزایش 

مدیریت منابع آب
یکی از راهکارهاي کلی جهـت حفـظ و مـدیریت منـابع     . آب گنجینه مشترك انسانهاست که باید به نسلهاي بعدي سپرده شود

باید توجه داشت که میزان و نحوه توسعه اراضی کشـاورزي آبـی در   . باشدر سطح میآب، جلوگیري از توسعه اراضی کشاورزي د
االمکـان از  جهت مدیریت و مصرف بهینه آب عالوه بر اجراي آبیاري تحت فشـار بایـد حتـی   . کاهش بحران آب بسیار مهم است

ش از اندازه آبیـاري تحـت فشـار تبعـات     البته باید توجه نمود که توسعه بی. توسعه در سطح پرهیز و به توسعه عمودي پرداخت
منابع آبی کشور از دو بخـش  . هاي زیرزمینی را نیز در پی خواهد داشتبخشی سفرهمنفی از جمله کاهش تغذیه دشتها و تعادل

درصـد آن از  55هاي سطحی و حدود درصد آن از طریق آب45شود که حدود هاي زیرزمینی تشکیل میهاي سطحی و آبآب
بـرداري عبـور نمـوده و در    اکنون از سقف مجـاز بهـره  هاي زیرزمینی همبرداشت از آب. گرددهاي زیرزمینی تأمین میطریق آب

میلیـارد  1/6ها حدود شرایط حاضر برخالف امکانات در برخی از نقاط کشور براي توسعه، برداشت اضافی از ذخیره ثابت آبخوان
هـاي منطقـی از   ریزي شود که بـا اسـتفاده از روش  اي برنامهگونهع آب کشور باید بهبرداري از مناببهره. متر مکعب در سال است

هاي زیرزمینـی در تـامین آب از   طوري که سهم آبهاي زیرزمینی و پمپاژ بیش از حد آن جلوگیري شود بهرویه آب استفاده بی
درصـد در  55درصـد بـه حـدود    45رقم فعلی برداري از منابع آب سطحی از درصد کاهش و  سهم بهره45درصد فعلی به 55

دسته از کشاورزانی که از آب زیرزمینی جهت آبیاري زمین خود توان در مورد آنعنوان مثال میبه. بیست سال آتی افزایش یابد
lit/s40اري بـرد ترتیب که مثالً کشاورزي که چاه وي داراي پروانه بهرهکار برد به اینهاي تشویقی بهکنند سیاستاستفاده می

جـویی نمـوده اسـت را از وي خریـداري کنـد یـا بـه        را که کشاورز صرفهlit/s10کند، دولت آن را استفاده میlit/s 30است و 
. عبارتی به کشاورز یارانه داده شود

91هاي اصلی و فرعی آبیاري وزهکشی تا پایان سال وضعیت شبکه
باشد کـه از  میلیون هکتار می1/4ها در کشور حدود اب سدها و رژیم طبیعی رودخانهدر حال حاضر مساحت کل اراضی پای

میلیـون  7/1هزار هکتـار شـبکه در دسـت احـداث و     274میلیون هکتار شبکه احداث شده مدرن و نیمه مدرن، 1/2این مقدار
هـزار هکتـار شـبکه فرعـی در     91، هزار هکتار شبکه فرعی احداث شده923همچنین . باشدهکتار شبکه در دست مطالعه می

.باشدهزار هکتار شبکه فرعی در دست مطالعه و اسناد آماده می3096دست اجرا و 
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هاهاي آبیاري و زهکشی در اراضی پایاب سدها و رژیم طبیعی رودخانهوضعیت شبکه): 1(جدول 

شبکه هاي
مساحت کل اراضی پایاب عنوان

احداث شده داثدر دست اح دست مطالعه و اسناد آمادهدر

2449 1726 180 543 سدهاي در دست بهره برداري

644 80 64 508 سدهاي در دست ساخت

435  ---  --- 442 سدهاي در دست مطالعه

575 308 30 237 )مستقل(رژیم طبیعی

1723 274 2114 4110 جمع کل

)1391تا پایان سال (آبیاري و زهکشیهاي اصلیوضعیت شبکه): 1(شکل 

شدهاحداث
923

اجراحالدر
91

دستدر
و آماده  مطالعه

مطالعه 3096

)1391تا پایان سال (آبیاري و زهکشیفرعیهاي وضعیت شبکه): 2(شکل 

احداث شده
2114 در دست اجرا

274

در دست مطالعه و 
آماده اجرا

1723
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چالشهاي آبیاري تحت فشار
مسائل و مشکالت مطالعه و طراحی

ü ضعف در ضوابط و مبانی  طراحی شبکه هاي فرعی
üي انواع شبکه هاي فرعیعدم وجود شرح خدمات مصوب برا
ü خرد و پراکنده بودن قطعات زراعی
üنا هماهنگی مطالعات شبکه اصلی و فرعی
ü کم توجهی به  تأثیر مطالعات اجتماعی در طراحی شبکه هاي فرعی
üکاهش کیفیت مطالعات به دلیل روش نادرست ارجاع کار به مشاوران

اجرامسائل و مشکالت
ü طراحی و ساخت پروژه با سنتها و باورهاي رایج در یک منطقهدشوار بودن انطباق شرایط
üمشکالت سند ثبتی پس از یکپارچه سازي
üپوشش ندادن عملیات شبکه فرعی آبیاري تحت فشار توسط فهرست بهاي آبیاري تحت فشار
üنقص در ساز و کار دریافت وام از بانک به دلیل پراکندگی قطعات و  تعدد کشاورزان
ü تخصیص بموقع اعتبار در طول اجرا مشکالت عدم
ü ناتوانی دستگاه اجرایی در انجام به موقع کار و جذب اعتبار
üمشکالت ناشی از تأمین نشدن به موقع سهم مشارکت مالی بهره برداران در طرح هاي مشارکت مردمی
üگذاري دولتی و غیر دولتی در توسعه طرحباال بودن هزینه اولیه سرمایه
üهاي مصوب درازمدت و منسجم در اجراي طرحستراتژي و سیاستعدم پایداري ا
üبرداريضعف ارائه خدمات پس از اجرا و درحین بهره

مسائل و مشکالت بهره برداري
üوجود پاره اي نارسایی در کیفیت لوازم و تجهیزات ساخت داخل
üپشتیبانی ناکافی از شبکه هاي فرعی  در دوران بهره برداري و نگهداري
üنی کشاورزان در بهره برداري و نگهداري از شبکه هاي تحت فشارناتوا
üضعف و کم توجهی در ایجاد تشکلهاي بهره برداري در مقایسه با عملیات زیر بنایی
ü ناتوانی تشکلهاي بهره برداري ثبت شده از لحاظ امکانات مالی ، پرسنل آموزش دیده و تدارکاتی الزم
üبکه هاي فرعی پس از اجرا و در دوران بهره برداري کم توجهی به پایش و ارزیابی ش
üمسائل اقتصادي پروژه ها در دوران بهره برداري و نگهداري
üها هزینه برق و پمپاژ بعد از طرح هدفمندي یارانه
üهاي عاملنارسایی در اجراي مقررات و قوانین از طرف دستگاههاي اجرایی و بانک
ü دستگاههاي اجرایی مختلف مرتبط با طرحکمبود هماهنگی و تعامل الزم بین
üهاي اجرا شدهعدم اجراي برنامه ارزیابی مستمر پروژه
üهاي نوین آبیاريبرداران براي پذیرش روشکمبود آموزش و آگاهی الزم بین بهره

مسائل و مشکالت طبیعی
üباد شدید
üاراضی با پستی و بلندي زیاد
üسرقت لوازم و تجهیزات آبیاري تحت فشار
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جـویی در مصـرف آن، کـاهش    کمبـود آب و ضـرورت صـرفه   : طور کلی مهمترین دالیل پذیرش آبیاري تحت فشار عبارتند ازهب
هاي آبیاري، افزایش سطح زیر کشت، تبدیل اراضی دیم بـه فاریـاب، افـزایش    هاي کاشت، داشت و برداشت، کاهش هزینههزینه

خیزي خاك، کنترل عمق آبیاريعملکرد در هکتار بهبود کیفیت محصول، افزایش حاصل
:توان بدین گونه عنوان کردو مهمترین دالیل عدم پذیرش آن را نیز می

ها و تجهیزات در مزرعه، وزش باد و جاري شدن رواناب، عدم تناسـب سیسـتم نصـب شـده در مزرعـه بـا       جایی لولهمشکل جابه
هاي تعویض و تعمیر قطعـات، خسـارت زدن   شرایط منطقه، پایین بودن کیفیت قطعات و زود خراب شدن آنها، زیاد بودن هزینه

ها در طراحی و نصب نادرست سیسـتم در مزرعـه،   دم مهارت کارکنان شرکتبه محصول به دلیل عدم تناسب با نوع محصول، ع
بنـدي بـودن آب و کـافی نبـودن دفعـات و زمـان       هاي مجري، نوبتعدم قبول مسؤلیت ارائه خدمات بعد از نصب توسط شرکت

آبیاري

ها و پیشنهادات توصیه
هاي تحت فشار در سطوح بزرگ، برداري از شبکهدر بهرهبرداري به ویژه با توجه به عدم وجود تجربه کافی در مرحله بهره-1

.برداري مورد توجه جدي قرار گیردالزم است استفاده از خدمات سازمانهاي خصوصی و غیر دولتی بهره
طور عموم کارایی این فناوري را بر پایه افزایش تولید و سـوددهی اقتصـادي برخاسـته از افـزایش     از آنجا که کشاورزان به-2

کارگیرنده اینگونه سیستمها توجیه دانند، بنابراین ضروري است که کشاورزان بهاز راه سطح زیر کشت فاریاب میمحصول 
هـاي کـارگري و   شوند که سوددهی اقتصادي این سیستمها از راه کاهش مصرف آب پایداري منابع آبـی ، کـاهش هزینـه   

. شودرعه فراهم میوسیله آبیاري مطلوبتر مزآبیاري، و افزایش تولید محصول به
هاي آموزشی ترویجی براي کشاورزان و در ضمن آن بازدید از واحدهاي موفق داراي سیستم آبیـاري تحـت   برگزاري دوره-3

فشار به منظور مشاهده مزیت اقتصادي ملموس این سیستم
حت فشـار بـراي ارائـه    هاي آبیاري تهاي فروشنده و نصب کننده سیستموضع قوانین و مقررات الزم و ملزم کردن شرکت-4

خدمات استاندارد و کار در چارچوب قوانین مربوط و استقرار واحدهاي تعمیراتی مجهز و فروش قطعات یدکی در منـاطق  
هاي آبیاري تحت فشارمختلف داراي سیستم

اد زمینـه  ترویجی، ایجـ -ترین سیستم براي هر منطقه با انجام تحقیقات سازگاري و طرحهاي تحقیقیبراي انتخاب مناسب-5
سازي اراضیالزم براي یکپارچه

ایجاد انگیزه و زمینه الزم براي جذب نسل جوان و تحصیلکرده به بخش کشاورزي - 6
بـرداري بـویژه بـراي    اهمیت حضور مردم در کلیه مراحل مطالعه، اجرا و بهـره . شرح خدمات مطالعات اجتماعی تهیه شود-7

نماید مهندسین مشاور مطالعات اجتماعی را براساس شرح خـدمات  ب میگذاري ایجاجلب نظر ذینفعها در مرحله سرمایه
مذکور مورد توجه قرار داده و براي این جزء از مطالعات نیز گزارش جامع و مستقلی تهیـه و بـراي بررسـی و تصـویب در     

.اختیار کارفرما قرار دهند
.جه قرار گیردمورد توتوانمند سازي تشکل هاي آب بران و بهره برداري و آموزش آنها-8
مقامات ارشد کشور مثل وزراي نیرو و جهاد کشاورزي در مورد کمک به تشـکلها و اعتقـاد بـه ایجـاد ایـن تشـکلها  بـین        -9

.مدیران استانی  و محلی هماهنگ باشند
سـال  2شرکتهاي آب منطقه اي و شرکت هاي مشاور که ایجاد تشکلها توسط آنها صورت گرفته است بایستی حداقل تـا  -10

.یابی و نظارت دقیقی بر کار تشکلها  داشته باشندارز
هاي یکپارچه و مکـانیزه را فـراهم   با اصالح ساختار و احیاء شرکت هاي سهامی زراعی می توان شرایط مناسب براي کشت-11

. کرده و با انتقال مالکیت فردي به این شرکت ها از تفکیک و خردشدن اراضی جلوگیري نمود
هـاي خـاك بـراي ایـن     بندي اراضی متناسب بـا محـدودیت  اري تحت فشار بایستی براساس طبقههاي آبیانتخاب سیستم-12

.ها درنظر گرفته شودسیستم
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بـین اراضـی وجـود داشـته و     ) متـر  50بـیش از  ( هاي بزرگ آبیاري تحت فشار که اختالف ارتفاع نسـبتًا زیـاد   در شبکه-13
اصلی وظیفه همزمـان تـأمین دبـی و هـد مـورد نیـاز واحـدهاي        همچنین ایستگاههاي پمپاژ واقع در ابتداي خطوط لوله 

برداري آسـانتر از  آبیاري را برعهده دارند استفاده از مخازن تنظیم کننده نقش مهمی در ساده سازي ایستگاه پمپاژ و بهره
.مجموعه شبکه آبیاري برعهده دارد

.ین گرددبرداري براي آبیاري اراضی مشاعی تدوضرورت دارد دستورالعمل بهره-14
.هاي تحت فشار ایجاد گردددر شبکه) اتوماسیون ( سیستم کنترل خودکار -15
هاي آبیاري وزهکشـی، محاسـبه هیدرومـدول    با توجه به افزایش تقاضا و در راستاي صرفه جویی در مصرف آب در شبکه-16

:هابصورت زیر انجام شودآبیاري در شبکه
.ن مصرف آب در ماه حداکثر جایگزین شودبجاي حداکثر مصرف در ماه حداکثر، میانگی·
.ها حذف شودها و لولهضریب انعطاف پذیري از محاسبات ظرفیت کانال·
.در محاسبه هیدرومدول آبیاري راندمانهاي زیر منظور گردد·

درصد 60آبیاري سطحی -
درصد 65آبیاري کم فشار -
درصد 75آبیاري بارانی -
درصد 85ي اآبیاري قطره-

:هاي آبیاري تحت فشار به مسائل زیر توجه شوددر محاسبات توجیه اقتصادي در شبکه-12
.درصد منظور گردد5هاي آبیاري تحت فشار حداقل برداري و نگهداري از شبکههزینه بهره-
.درستی برآورد شودعمر مفید لوازم و تجهیزات آبیاري تحت فشار به-
.با توجه به نرخهاي روز دیده شودتأمین و انتقال برق -
.بینی گرددهزینه واقعی استمالك اراضی پیش-

ها شـامل هزینـه احـداث    هاي آبیاري وزهکشی بصورت مستقل در برآورد هزینه پروژههاي تأمین و انتقال برق شبکههزینه-13
.قال انرژي منظور گرددهاي تأمین و انتخطوط انتقال نیرو، هزینه خرید ترانسفورماتورها و سایر هزینه

:شود بصورت زیر عمل شوددرخصوص استمالك اراضی پیشنهاد می-14
گیـرد  بردارانی که در نتیجه اجراي شبکه آبیاري زمین آنها تحت پوشش شبکه اصلی قرار مـی به ذینفعان و بهره-

.درصد هزینه خرید اراضی پرداخت شود50
.درصد هزینه پرداخت شود100شود زمین آنها تأمین آب نمیبه کشاورزان خارج از محدوده شبکه اصلی که-
. اي جهت استمالك پرداخت نگرددهاي فرعی آبیاري و زهکشی هیچگونه هزینهدر شبکه-
جهت تسهیل در استمالك اراضی و حل مشـکل معارضـین، هیئـت حـل اخـتالف از نماینـدگان تشـکلها و یـا         -

. برداران وارد عمل نشوندبا بهرهمعتمدان محلی تشکیل و کارفرمایان مستقیمًا

گیرينتیجه
از منابع آبی و استفاده از روش هاي آبیاري مناسب در کشاورزي ایران که منطقه اي کم آب بـه شـمار مـی    صحیحبهره برداري 

آبیـاري تحـت   یکی از راه هاي استفاده بهینه از آب در کشاوري، پذیرش فناوري نوین سیسـتم هـاي   . رود، اهمیت ویژه اي دارد
و در دهـه  فشار است که در چند سال اخیر به عنوان نوآوري به بهره برداران و مدیران مزرعه مناطق روستایی معرفی شده است

.هاي متعدد مجریان طرحهاي آبیاري را به سمت آبیاري تحت فشار سوق دهـد قبل وزارت نیرو تالش نمود تا با صدور بخشنامه
ویژگی هاي فردي و اجتماعی مانند سن، سابقه کار، تحصیالت، آگـاهی، امکانـات مـالی، ارتباطـات     دهد کهنشان میبررسی ها

.بیشــــتر، بخصــــوص بــــا تــــرویج، و غیــــره در پــــذیرش سیســــتم هــــاي آبیــــاري تحــــت فشــــار مــــوثر اســــت 
. رضـه شـود  در هر منطقه باید با مطالعات قبلی و به تناسب آب و هوا، خاك و نوع محصول همـان منطقـه سیسـتم ع   همچنین

بیشتر از نحوه دریافت وام، نحوه کار شرکت هاي طراح، مجري وکیفیت وسایل دریافتی بـوده اسـت کـه    نارضایتی بهره برداران،
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لذا این موضوع بایـد  . این خود باعث مقاومت بهره برداران فاقد سیستم در برابر پذیرش سیستم هاي آبیاري تحت فشار می شود
.گیردمورد توجه مسووالن قرار 

االمکان از توسـعه در سـطح پرهیـز و بـه توسـعه      جهت مدیریت و مصرف بهینه آب عالوه بر اجراي آبیاري تحت فشار باید حتی
البته باید توجه نمود که توسعه بیش از اندازه آبیاري تحت فشار تبعات منفی از جمله کاهش تغذیـه دشـتها و   . عمودي پرداخت

لذا تغییر مدیریت از مدیریت عرضه به مدیریت مصـرف و در وراي  . ا نیز در پی خواهد داشتهاي زیرزمینی ربخشی سفرهتعادل
. بایست مورد توجه مدیریت منابع آب کشور قرار گیرداي میاي به مدیریت غیرسازهآن تغییر مدیریت سازه

تحـت فشـار سـبب شـده اسـت کـه       هاي نوین آبیاري ، بـویژه آبیـاري  تاکید متولیان کشاورزي کشور مبنی بر گسترش فناوري
ها و کارگاههاي سازنده و تولید کننده اینگونه تجهیزات در سطح کشور گسترش یابند بدون اینکه استانداردهاي کیفیت کارخانه

ناآشنایی و نبود تجربه کشاورزان متقاضی اینگونه سیستمها نسبت به کیفیت ایـن لـوازم،   . محصوالت آنها مورد کنترل قرار گیرد
بنابراین چنانچه سازندگان این تجهیـزات  . کارگیري این سیستمها با مشکل روبرو شوندشده است که بسیاري از آنها در بهسبب

در . به اخذ مجوز کیفیت از سوي نهادهاي مسؤل ملزم شوند، میتوان از ساخت و فـروش محصـوالت نـامرغوب جلـوگیري کـرد     
کیفیت در فناوریهاي کشاورزي و استاندارد کـردن ایـن فناوریهـا از سـوي     نهایت باید گفت که وجود یک نظام مهندسی کنترل

چنین نهادي در این زمان که فناوریهاي مربوط به این بخش به سرعت در حال گسترش و تنوع است اقدامی زیربنایی و اساسی 
. خواهد بود
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