
مروری بر تجربیات سایر کشورها در مدیریت  
 منابع آب زیرزمینی 

 عباس کشاورز 
معاون پژوهشی مرکز ملی 

 مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

 1393ماه بهمن  27



دارد غذایی امنیت در اصلی نقش آبی کشاورزی. 
17 تامین و شود می آبیاری کشاورزی اراضی درصد 

 .است جهانی غذای تولید درصد 40 کننده
را آبی منابع از برداشتی آب درصد 70اراضی، از سطح این  

 .دهد می قرار استفاده مورد

 



 روند رشد مصرف آب زیرزمینی جهانی



از منابع آب زیرزمینی میزان برداشت  



 برداشت از منابع آب زیرزمینی در کشورهای مختلف



 سرانه منابع آبی جهانی



 منابع آبی تجدیدپذیر



 ساختار استفاده از منابع آب زیرزمینی



سطوح اراضی تجهیز شده برای استفاده از منابع  
 آبی زیرزمینی 



اکولوژیکی در کشاورزی -آبهای زیرزمینی اجتماعی  



میلیارد )حجم آب زیرمینی مصرفی : ارزش اقتصادی استفاده از منابع آب زیرزمینی 
، ارزش تولید )%(، نسبت جمعیت وابسته به آبیاری از آب زیرزمینی (مترمکعب در سال

 (US$/m3)از کشاورزی آبی با منابع آب زیرمینی 



 (کیلومترمکعب -تخلیه ساالنه ) بحران منابع آب زیرزمینی



Hydrology: When wells run dry 
Richard Taylor 
Nature 516, 179–180 (11 December 2014) doi:10.1038/516179aPublished online 10 December 2014 

 روند برداشت از منابع آب زیرزمینی

http://www.nature.com/nature/journal/v516/n7530/full/516179a.html?referral=true


 ابزار دولتی کشورهای بارز در استفاده از منابع آب زیرزمینی



(2009)کل منابع آب تجدیدپذیر در کشورهای جنوب آسیا   



بهره وری اقتصادی آب صنعتی در کشورهای مختلف در 
 (دالر /مترمکعب) 2006سال 

 کشور ارزش

 ژاپن 119/62

 جمهوری کره 93/66

 انگلستان 47/28

 هلند 25/17

 آلمان 23/43

 آمریکا 9/73

 چین 3/67

 هند 3/42



ارزش بهره وری اقتصادی آب کشورهای منتخب در 
 (دالر/ مترمکعب ) 2011سال 



 کشور پاکستان



 کشاورزی



 روند افزایش تعداد چاههای برداشت آب 
957,916 

Electricity,  

128,823 (13%) 

Diesel 

829,093 

(87%) 



 آب و امنیت غذایی



Availability  

Year 

2000 2010 

Groundwater Availability for 

Consumptive Use 

50.0 50.0 

Total Surface and Groundwater 

Availability 

94.9 101.3 

 

Ref: Food and Agriculture Organization of the United Nations Bangkok, March 2002 

 منابع آب در دسترس در کشور پاکستان



 بهره وری آب آبیاری گندم و برنج در حوضه رودخانه نارمادا



 (  سال/نفر/مترمکعب)روند کاهش سرانه آب در پاکستان 
(WWF – Pakistan 2007) 



اصالحات در بخش آبیاری و زهکشی با حمایت بانك 
 تا کنون 2000جهانی از سال 



 کشور ترکیه



 آبمنابع 

 

 ،(میلی متر 642متوسط بارش ) مکعبمیلیارد متر  501میانگین بارش ساالنه در ترکیه حدود •
 میلیارد متر مکعب، 274                                                                :   میزان تبخیر•
 میلیارد متر مکعب، 186                                                       :میزان رواناب سطحی•
 میلیارد متر مکعب،  41                                                 :    میزان نشت به آبخوان •
 میلیارد متر مکعب،  112      :    2030در سال  برداریآب مورد بهره کل پیش بینی •
 میلیارد متر مکعب، 46 :                                                         فعلی واقعیمصرف •
 26                                      :  حوضه رودخانه ای اصلیتعداد •

 حوضه رودخانه ای اصلی می باشد 25ترکیه دارای •

 میلیون هکتار 8.5                              :              اراضی اقتصادی برای آبیاری•

 میلیون هکتار 5.5در حدود                                :  2012کل اراضی آبیاری شده تا سال •

 45درصد آب فرات و حدود   98.8ترکیه مهمترین کشور حوضه رودهای دجله و فرات بوده و •

  (ترکیهیک چهارم کل منابع آبی تقریباً )گیرد از این کشور سرچشمه می دجله درصد آب 

(TURKEY WATER REPORT, 2009 



78 :مساحت کشور million ha  

24.5 :اراضی کشاورزی million ha 

8,4 :   اراضی آبیاری milioon ha 

8.5 اراضی اقتصادی تحت آبیاری million ha 

5.4   :اراضی آبیاری شده million ha 

62  : نرخ % 

 اراضی ترکیه



250 mm 

2500 mm 

 میلیمتر 2500میلیمتر و در شرق دریای سیاه  250میانگین بارش در منطقه آناتولی شرقی 

 دارا بودن اختالف زیاد بین میزان بارندگی در مناطق مختلف کشور•

 استهر رودخانه ای دارای رژیم مدیریتی مخصوص به خود •

 حوضه آبریز می باشد 25دارای •

 دریاچه مصنوعی میباشد 597دریاچه طبیعی و  120دارای •

 آبیاری در بسیاری از مناطق بسیار مهم است •



 (2008-2023)میزان مصرف آب در بخش های مختلف   



 پروژه های مهم کشاورزی،آبی و توسعه روستایی ترکیه

GAP (2008-2012) A.P. 

2 Million ha (70 %) 

KOP  Action Plan. 

2,1 million  ha 

DAP Action Plan 

1.6 million ha 

•GAP  –  South  East  Anatolian Project (2 million ha LC) 

•DAP - East Anatolian Project(1.6 million ha LC) 

•KOP - Konya Plains Projects ( 2.1 million ha LC) 



 در حال بهره برداری در حال ساخت

 (  2011)تکنیك های آبیاری در ترکیه

2014برنامه ریزی شده تا پایان   

42 

44 

14 

Classical 

Canalette 

Tubelar 

21 

8 
71 

Classical 

Canalette 

Tubelar 

9 
3 

88 

Classical 

Canalette 

Tubelar 

Source: DSI, 2011 



 الگوی کشت 



 سیاست آب و مدیریت آبیاری

34 

 برنامه ریزی منابع آب، توسعه، تخصیص آب و خدمات نظارت توسط دولت انجام می شود  سیاست آب و مدیریت آبیاری
 عملیات بهره برداری و نگهداری توسط سازمان بهره برداری انجام می شود

 .وجود دارددر حال حاضر قوانین مختلف . قانون ویژه ای برای آب وجود ندارد وضعیت حقوقی
 

 وزارت کشاورزی ،غذا و دام بصورت مشترک -وزارت کشور  -وزارت امور جنگل و آب  ساختار سازمانی

 
 

 آبیاریمخازن و شبکه های ساخت 
 

 9000بیش از ، شود میدولت ساخته توسط سد، سد های کوچک و شبکه های آبیاری 
 .شبکه های آبیاری در مقیاس کوچک و بزرگ  وجود دارد

 بهره بردارسازمانهای 
شبکه های آبیاری در ()تشکل های آب بران)مصرف کنندگان آب اتحادیه آب بران ،انجمن 

 (شبکه های آبیاری در مقیاس کوچک)و تعاونی های آبیاری ( مقیاس بزرگ
 

 توسط سازمان  بهره بردار،  مدیریت آبیاری مشارکتی بهره برداری و نگهداری

امور ، اجرای و دولت( تشکل های آب بران)مصرف کنندگان آب اتحادیه آب بران ،انجمن  پایش،سنجش و ارزشیابی
 ارزشیابی با رهیافت مشارکتی



 کشور هند



 میزان منابع آب سطحی و زیرزمینی
 که داده اختصاص خود به را جغرافیایی مساحت مربع کیلومتر میلیون 3/29 هند

 تحت را جهان جمعیت درصد 15 از بیش است، زمین سطح درصد 2/4 با معادل
 منابع کل درصد 4 کشور این .(2003 چالخ، و مندهکار)است داده قرار خود پوشش

  با معادل هند در تجدیدپذیر آب منابع .دارد اختیار در را جهان پذیر تجدید آب
 سطحی، آب منابع آن مترمکعب میلیارد 1489 که است مترمکعب میلیارد 2260
 بین تبادل آن مترمکعب میلیارد 380 و زیرزمینی آب منابع مترمکعب میلیارد 419
 .میباشد زیرزمینی و سطحی آب

 آب زیرزمینی در هندمنابع 

 419 (میلیارد مترمکعب)تجدیدشونده کل آب های زیرزمینی  1

 71 (میلیارد مترمکعب)مصارف پیش بینی شده برای مصارف خانگی، صنعتی و سایر  2

 361 (میلیارد مترمکعب)کشاورزی منابع آب زیرزمینی موجود برای  3

 325 (3درصد ردیف  90)منابع آب زیرزمینی قابل استفاده برای کشاورزی  4

 396 (4و  2جمع ردیف )جمع کل آب های زیرزمینی قابل استفاده  5

 ( 2005)کومار و همکاران : مأخذ



متوسط بارندگی  
 ساالنه در هند



 سرانه منابع آبی هند



 وضعیت تنش آبی  
 سرانه آب سال

 (متر مکعب)
 سرانه آب سال تنش آبی

 (متر مکعب)
 سرانه آب سال تنش آبی

 (متر مکعب)
 تنش آبی

1950 5177  1991 2209  2006 1730  
1955 4732  1992 2113  2007 1647  
1962 4085  1997 1913 

 2008 1618  
1967 3682  1999 1905 

 2009 1592  
1972 3305  2000 1900 

 2010 1588  
1977 2952  2001 1820  2011 1565  
1982 2631  2002 1753  
1987 2353  2003 1742  

com/bc/nihhrrc.angelfire.//www:http  از 1955 سال ؛(2006) مازومدار از 2001 و 1991 ،1950 سال های :مأخذ

html./documents/fresh 1997 ،1992 ،1987 ،1982 ،1977 ،1972 ،1967 ،1962 سال های ؛(2007) شاه و آماراسینگ از 2000 سال ؛، 
 از 1999 سال ؛(2010) راج از 2006 و 2003 سال ؛ akva.ayy.fi/dropler/dl_data/B_Water_ Resources.xls از 2007 و2002

-http://www.china از 2009 سال ؛http://chartsbin.com/view/147 از 2008 ؛(2002) سنگوپتا

profile.com/data/fig_renewable-water-resources_1.htmاز 2011 سال ؛(2011) آمراسینگ و گور از 2010 سال ؛  
www.unescap.org/stat/data/syb2013/tables/F.3.1-Water-availability.xls  تحقیق محاسبات و 

http://www.angelfire.com/bc/nihhrrc/documents/fresh.html
http://www.angelfire.com/bc/nihhrrc/documents/fresh.html
http://www.angelfire.com/bc/nihhrrc/documents/fresh.html
http://www.angelfire.com/bc/nihhrrc/documents/fresh.html
http://www.angelfire.com/bc/nihhrrc/documents/fresh.html
http://www.angelfire.com/bc/nihhrrc/documents/fresh.html
http://www.angelfire.com/bc/nihhrrc/documents/fresh.html
http://www.angelfire.com/bc/nihhrrc/documents/fresh.html
http://www.angelfire.com/bc/nihhrrc/documents/fresh.html
http://www.angelfire.com/bc/nihhrrc/documents/fresh.html
http://www.angelfire.com/bc/nihhrrc/documents/fresh.html


 میزان مصارف آب در بخشهای مختلف 

 سال

کل آب   خانگی صنعتی کشاورزی 
 مصرفی

میلیارد )
 (مترمکعب

نسبت 
مصارف به  

میلیارد ) منابع 
 درصد (مترمکعب

میلیارد )
 درصد (مترمکعب

میلیارد )
 درصد (مترمکعب

1975 353/4 93 15/2 4 11/4 3 380 16.8 

1980 411/7 94 12/6 3 14 3 438/3 19.4 

1986 468 94 11 2.2 18/4 3.8 497/4 22 

1990 460 92 15 3 25 5 500 22.1 

2000 558/4 91.5 10 1.6 42 6.9 610/4 27 

2010 688 90 17 2.2 56 7.8 761 33.7 
 (2013)سازمان خواربار و کشاورزی : مأخذ



 میزان مصارف آب در بخشهای مختلف 
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روند تغییرات ایجاد شده پتانسیل آبیاری طی برنامه های اول تا  
 یازدهم هند



 بهره وری اقتصادی آب



 خشکی و خشکسالی در هند
 این در (هند جمعیت سوم یک) نفر میلیون 300 تقریبا و میشوند شامل را هکتار میلیون 94 حدود هند خشک مناطق

 .میگیرد قرار خشکسالی تاثیر تحت بار یک چهارسال هر منطقه درصد 50 از بیش میکنند؛ زندگی مناطق
 خشکسالی .اند بوده 2002 و 1987 ،1972 ،1965 ،1918 ،1899 ،1877 سالهای هند در خشکسالی مهم سالهای

  از درصد 59-60 خشکسالی این .بود %19 بارندگی کمبود با کشور های خشکسالی ترین وخیم از یکی 1987
  .است داده قرار تاثیر تحت را جمعیت میلیون 285 و محصول زیرکشت سطح

 
 :میکند تاکید خشکسالی برابر در برآمادگی 2012 سال در هند آب شده تجدید سیاست

  غیرساختاری و ساختاری اقدامات طریق از خشکسالی جمله از آب با مرتبط بالیای از جلوگیری برای تالش         
 خشکسالی برابر در آمادگی بر باید تاکید

 
 هند در خشکسالی مدیریت چهارچوب

  نموده فراهم را مختلف سطوح در خشکسالی کاهش و اعالم نظارت به مربوط نظارتی پیچیده سیستم یک هند
  .است کرده کمک توسعه کل به خشکسالی فزاینده مدیریت برای نیاز به هند واکنش .است

 کنترل به هم انرژی نرخ سازی آزاد لیکن کرد، پیدا افزایش سوخت قیمت زیرزمینی آب برداشت کنترل برای
 نکرد کمک برداشت



 ویژگی های قانون آب 
 حق اساسی انسان به آب•
 سیر تکاملی قوانین مبتنی بر منبع و مصرف •
 تخصیص بین بخشی•
 تقسیم شهری و روستایی•
 حقوق آب تامین شده توسط حقوق زمین•
 بازار آب•



 2050میلیارد نفر در سال  1.65و  1.4افزایش جمعیت که میتواند به  -1
 .برسد

 .میلیون تن در سال برسد 450تقاضای غالت خوراکی که میتواند به  -2
 .سرانه تقاضای آب صنعت و شهرها افزایش خواهد یافت -3
تقاضای برق سه یا چهار برابر نسبت به تقاضای امروز خواهد شد، حتی   -4

 .اگر نصف خانوارها بدون دسترسی به برق باقی بمانند
آلودگی و افزایش تغییر اقلیم به خشکسالی ها و سیلهای مخرب تر منجر   -5

 .خواهد شد

 چالش های آینده آب در هند



 کشور چین



 از پس و است مربع کیلومتر میلیون 9٫6 حدود چین خلق جمهوری مساحت •
  آب های احتساب بدون) خاکی وسعت نظر از دنیا بزرگ کشور دومین روسیه
  .است (داخلی

  شمار به دنیا وسیع کشور چهارمین یا سومین هم کشور کل مساحت نظر از •
 .می آید

  را مرزی خط طوالنیترین زمینی مرز مربع کیلومتر 22.117 داشتن با چین•
 چین دریای با جنوب و شرق از کشور این .دارد دنیا کشورهای تمام میان در

  کشور 14 با و شده است احاطه آزاد آبهای دیگر و ،زرد دریایکره، خلیج ،شرقی
 .است هم مرز

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%DA%86%DB%8C%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%DA%86%DB%8C%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%DA%86%DB%8C%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%DA%86%DB%8C%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%DA%86%DB%8C%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B2%D8%B1%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B2%D8%B1%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B2%D8%B1%D8%AF


 پراکنش بارندگی در چین



 درصد 28 با برابر تنها که آبی، منابع مکعب متر 2200 حدود
 .می باشد جهانی میانگین

 در به طوری که است، متغیر بسیار بارش منطقه ای توزیع
 شمال در اما میلی متر، 2000 از بیش شرقی جنوب سواحل

  رودخانه رواناب .است میلی متر 200 از کمتر معموالً چین غرب
  رواناب حداکثر نسبت که می کند تغییر شدت به سال به سال

  شمال در 3-8 و چین جنوب در 2-4 حدود رواناب حداقل به
  .است آن

 :جنوب چین
درصد زمین قابل کشت کشور،  34.8درصد جمعیت،  53.3 

درصد کل منابع آبیی   80.9میلی متر بارندگی ساالنه و  2000
 کشور

 
 : شمال چین

 کشور، کشت قابل زمین درصد 60 جمعیت، درصد 44.4
  منابع کل درصد 14.4 و میلی متر 200-400 ساالنه بارندگی

 کشور آبی

50 



 موقعیت حوضه های رودخانه چین



 (کیلومتر مکعب)منابع آبی چین 



 میانگین سرانه آب در چین



روند تغییرات 
جمعیت و سرانه 

 آب در چین



میزان مصرف آب در بخش های کشاورزی، صنعت و 
 2004تا  1949خانگی در کشور چین در سال های 



سهم آب مصرفی در بخش های کشاورزی، صنعت و خانگی  
 2012تا  1949در کشور چین در سال های ( درصد)



میزان مصرف آب در بخش های کشاورزی، صنعت و 
 2004تا  1949خانگی در کشور چین در سال های 
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 روند تقاضای آینده آب در چین



 کارایی مصرف آب کشاورزی

 زراعت دیم زراعت آبی



 آب .ندارد وجود زیرزمینی آب از کشاورزی مصرف برای استخراجی هزینه هیچ
 آن کاربران پرداختی تنها و است مجانی کشاورزی مصرف برای زیرزمینی
  دهه اوایل از نیز سطحی آب .است (سوخت و برق) انرژی هزینه کشاورزی،

 را آن انتقال هزینه تنها آب کاربران که معنی این به) مجانی تقریبا 1990
 در آب اصلی کاربر کشاورزی بخش که حقیقت این علیرغم .میکردند پرداخت

 افزایش خیلی میشود هزینه کشاورزی مصرف برای که آبی قیمت است، چین
 آماده در چین کشاورزی بخش در گذاری قیمت سیاست ، نتیجه در .است نیافته
 (2006 همکاران، و هوانگ) است نبوده موثر آن ذخیره برای آب کاربران نمودن

 هزینه استخراج آب سطحی و زیرزمینی



 خشکسالی در چین

 سری اطالعات بطوریکه پیوندد، می بوقوع چین در مرتب طور به مقیاس بزرگ های خشکسالی
 سال دو هر میدهد، قرار تاثیر تحت را کشور از بخشی که شدید خشکسالی میدهد نشان زمانی
 و وو)  مسیح از قبل سال 200 از را خشکسالی مهم رویداد 1000 از بیش چین .افتد می اتفاق

 ،1950 سال از .است کرده تجربه 1950 دهه از افزایشی روند یك با همراه (2011، همکاران
 و اقتصاد اداره) است نموده تجربه 2011 سال تا را ای گسترده و شدید خشکسالی 17 چین
 (2012 ، استرالیا منابع و کشاورزی علوم

 خشکسالی سیاست چارچوب-
   : میشوند تقسیم زیر گروه سه به میتوانند چین در خشکسالی سیاستهای

 اقلیم تغییر کلی سیاستهای -الف
 خشکسالی کاهش سیاستهای -ب
  تطبیقی سیاستهای -ج



 سیاستهای قیمت گذاری آب و اصالحات اخیر در چین

 آب زیرزمینی
 سطحی آب قیمتهای از بیشتر توجهی قابل طور به زیرزمینی آب های قیمت

 تعیین ادارات که این دلیل به .دارد وجود نیز کیفیتی مهم تفاوتهای و هستند
 زیرزمینی آب انتقال هزینه نمیکنند، تعیین را زیرزمینی آب قیمتهای قیمت،
 های رودخانه حوضه کشت زیر سطوح در مترمکعب هر ازای به یوان 1 میتواند

 از .باشند (باشند داشته متر 100 از بیش عمقی میتوانند ها چاه آن در که )
 چاه عمق و میکنند، فرق چاه عمق حسب بر زیرزمینی آب قیمتهای آنجاکه
 مناطق در حتی میتوانند زیرزمینی آب قیمتهای نوسانات میکند، فرق بسیار

 متغیر متر 100 تا 10 از ها چاه عمق که هایی رودخانه حوضه مثل کوچکتر
 .باشد باال است



 مدیریت پایدار منابع آب زیرزمینی: جمع بندی 
 تغيير رويكرد از توسعه به مديريت -1
 

 مديريت عرضه منابع آب زيرزميني  -2
 مديريت تغذيه سفره ها و جمع آوری آب باران -
 مديريت پساب ها -
 مديريت انتقال آب بين حوضه ای -
 

 زيرزمينيمديريت تقاضاي منابع آب  -3
 

 تمايل به آبياري دقيق و فناوري هاي نگهداري از آب -4
 .استفاده از تکنولوژيهائی که تقاضای مصرف آب را کاهش می دهد -
 حمايت و هدايت محصوالت بخصوص سبزی و صيفی در محيط های کنترل شده -
 کشاورزی حفاظتی -
 کشتالگوی کشت و تراکم  -
- .... 
 



 حسن عنایت ازبا تشکر 


