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انديشگان بحران آب
، قمصر1394آبان ماه  12 

روش هاي نوين آبياري در شرايط بحران آب

مهدي قيصري

صنعتي اصفهانعضو هيات علمي گروه مهندسي آب، دانشگاه 
مسئول كميته منطقه اي آبياري وزهكشي زاينده رود



انالگوي مصرف آب تجديد پذير در اير
درصد 
از كل

6 مقدار آب مصرفي در شرب

3 مقدار آب مصرفي در صنعت

فضاي سبز شهرها آب مصرفي-
هزار ويالي غير  500مصرفي  آب-

مجاز
ير از ميليارد مترمكعب تبخ 5تا  4-

سطح آب سد ها 

91 مقدار آب مصرفي در 
كشاورزي



وضعيت چاه هاي آب در ايران
160,000 ( Y to Y1385) عدد 360,000 ورمجاز كش تعداد چاه هاي غير

200,000 (Y1385 to 
Y1392)

گزارش وزارت نيرو ال ميليون متر مكعب در س 850
.شده است صرفه جويي

چاه غير مجاز 8000انسداد  با

بر اساس آمار فوق

روز  365متوسط دبي هر چاه در 
ليتر در  3.4برابر  برداري بهره

.  ثانيه مي باشد

روز  250متوسط دبي هر چاه در 
بهره برداري  برابر 

ليتر در ثانيه 5

در مرودشت عمق چاه هاي آب 
.متر رسيده است 300به 

8*850MM = 6,800 
ميليون متر مكعب

اه تمام چ اگر الگوي فوق براي
ها  اجرا شود



INDIA, CHINA, NEPAL, BANGLADESH
AND PAKISTAN ALONE ACCOUNT
FOR NEARLY HALF THE WORLD’S TOTAL
GROUNDWATER USE



ار بخش وسيعي از ايران روي عرض جغرافيايي پرفش
.دائمي كره زمين قرار گرفته است



در عرض هايي 
جغرافيايي پرفشار 

نزول توده هاي هوا  و 
محو شدن ابر رخ مي 
دهد، بنابراين انتظار 
.بارش وجود ندارد
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سال اول 15متوسط  1453.31

سال دوم 15متوسط  1370.44

)درصد(تغييرات بارندگی  -5.70

سال اول 15متوسط  9.43

سال دوم 15متوسط  10.12

افزايش دما 0.69
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 جهان در كشاورزي محصوالت توليد درصد 60 بايد 2050 سال تا
 ازني توسعه حال در كشورهاي در توليد افزايش درصد 100 و يابد افزايش
.است

 هاي زگا و آب با مرتبط بالياي شدت و آب منابع توزيع كه حالي در اين
  .است افزايش حال در اي گلخانه

.يابد مي افزايش اقليم تغيير تاثير تحت آب با مرتبط بالياي تمام



 يازن كشاورزي محصول تن ميليون 250 ساالنه
 در مصرفي آب مقدار با باشد قرار اگر داريم،
 كارايي ايدب برسيم توليد اين به كشاورزي بخش
 متر بر كيلوگرم 2/5 متوسط بطور آب مصرف
  .برسد مكعب

محصول ميليون تن  90حاضر ساالنه  حال در 
.مي شودكشاورزي توليد 

در صورتي كه



بارانی

70%

قطره ای
30%

آبياری بارانی و قطره ای



را هدف قرار  WUEرخ مي دهد، اگر افزايش  WUEعموما در سطوح كم آبياري بيشترين 
.  انجام كم آبياري مالحظات خاص خود را نياز دارد. دهيم بايد كم آبياري انجام شود



روش آبياري
مديريت آبياري

مديريت كود نيتروِن
ماريمديريت كنترل آفات و بي

تاريخ كاشت
واريته گياهي 
خاك ورزي

....و 

:لهافزايش كارايي مصرف آب تحت تاثير عوامل زيادي از جم 



شاورزي عدم وجود برنامه براي استفاده از فارغ التحصيالن ك
با در تمام تخصص ها براي بهبود مديريت آب كشاورزي

حضور در مزرعه

ته گرفكم بكار در بخش  مديريت كشاورزي، علم و دانش 
.شده اندشده است يا به عبارتي متخصصان به كار گرفته ن



اراضي كشاورزي ايران
درصد )هكتار( سطح شرح

15,000,000 سطح اراضي ديم  كل

100 8,700,000 كل سطح اراضي  آبي كشور

82 7,200,000 سطح اراضي آبياري سطحي 

12 1,050,000 سطح اراضي آبياري باراني 

6 450,000 سطح اراضي آبياري قطره اي

2,000,000  شده اند و پتانسيل اجراي 3و  2كه تجهيز به شبكه  اراضي
آبياري تحت فشار را دارند
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Treatments  WUE (Kg m-3) IWUE (Kg m-3)

N levela Irrigationb 2003 2004 Average 2003 2004 Average 

N0 (105/80) W1 (572/719) 1.77 a 2.75 a 2.33 ab 1.12 b 1.63 b 1.38 b

W2 (641/800) 1.82 a 2.67 a 2.39 a 1.17 ab 1.78 a 1.48 a

W3 (707/833) 1.68 ab 2.59 ab 2.23 b 1.23 a 1.81 a 1.52 a

W4 (769/953) 1.61 b 2.47 b 2.06 c 1.18 ab 1.71 ab 1.44 ab

 
N150 (225/210) W1 (572/719) 2.00 ab 3.14 a 2.61 b 1.22 c 1.80 b 1.51 b

W2 (641/800) 2.11 a 3.04 a 2.80 a 1.28 bc 2.06 a 1.68 a

W3 (707/833) 1.97 ab 2.92 a 2.40 c 1.40 a 2.03 a 1.72 a

W4 (769/953) 1.90 b 2.87 a 2.39 c 1.37 ab 1.97 a 1.68 a
 

N200 (280/266) W1 (572/719) 1.95 c 3.25 a 2.58 b 1.26 c 1.92 c 1.59 b

W2 (641/800) 2.08 a 3.38 a 2.83 a 1.33 bc 2.26 a 1.79 a

W3 (707/833) 2.05 ab 3.06 b 2.53 b 1.48 a 2.14 b 1.80 a

W4 (769/953) 1.98 bc 3.00 b 2.49 b 1.43 ab 2.08 b 1.76 a

 

33
30

34

WUE WUE IWUE IWUE
2003 2004 2003 2004
2.01 2.99 1.44 2.08

39% 36.6%
2.5 1.76

34.7%



آبياري 
تيپ 

آبياري 
تيپ 

 آبياري باراني

 آبياري باراني

پ و بارانينوار تي -ايآبياري قطرهسيستم ارتفاع بوته تفاوت 



مقايسه ميانگين عملكرد 

39.2%



: مقايسه ميانگين كارائي مصرف آب 

57.7%



به نسبت كمتر آب درصد 16 مصرف با ايقطره آبياري سيستم 
 به ساتينا و نبور زمينيسيب ارقام براي باراني، آبياري سيستم
 سطح واحد در عملكرد افزايش درصد 30 و درصد 34 ترتيب
.داشت
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والد دو كاشت  
تصادفي كامل بلوك قالب در
 محيطي شرايط 2 در
تكرار 3 و آبي تنش عدم و تنش  

 2 بذر 400  كاشتF فاصله صورت به 
تنش عدم شرايط در دار

119 بذر F2



آب در  نمودار مقايسه ميانگين صفات عملكرد دانه و بهره وري مصرف
برتر 3Fبين فاميل هاي 
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 براي تامين آب مورد نياز ،آبدر شرايط بحران كمبود 
:استگرفته شود يا شده ممكن است تصميم هايي 

برداشت بي رويه از منابع آب زيرزميني    -1
  
گرددبه شور شدن آبخوان ها و نشست زمين مي منجر   
  

خورياستفاده از پساب در كشت گياهان تازه   -2

شودمنجر به شيوع بيماري و مخاطرات زيست محيطي مي 
  



مكن براي تامين آب مورد نياز مآب، در شرايط بحران كمبود 
:است تصميم هايي گرفته شود يا شده است

انتقال آب بين حوضه اي  -3
نبال آن و به د... منجر به توهم دسترسي منابع و افزايش صنعتي شدن و 

محيطيمهاجرت و مشكالت زيست 
  

انتقال آب دريا به فالت مركزي -4
قبلي  منجر به شور شدن آبخوان هاي فالت مركزي شده و آب هاي شيرين

روندمي بين نيز از 
  



كن مديريت آب موجود ممبراي آب، در شرايط بحران كمبود 
:تصميم هايي گرفته شود يا شده است

توسعه آبياري تحت فشار -1
ره وري مصرف اجراي صحيح سيستم و بهره برداري صحيح منجر به افزايش به

.آب مي شود
ف شدن در آبياري باراني عدم طراحي و بهره برداري صحيح موجب تل) الف

درصد گزارش  40تا  7آب قبل از رسيدن به زمين مي شود اين تلفات بين 
.  شده است

ني در آبياري قطره اي و قطره اي نواري عدم رعايت مباني علمي و ف) ب
ر مناطق با موجب افزايش شوري خاك در كاربرد آب هاي با كيفيت پايين د

. ميلي متر در سال مي شود 150بارش كمتر از 
افزايش سطح زير كشت آبي و فشار بر منابع آب) ج
پمپاژ آب به ارتفاعات باال ) د



كن مديريت آب موجود ممبراي آب، در شرايط بحران كمبود 
:تصميم هايي گرفته شود يا شده است

تسطيح اراضي  -2
ري و بهره اجراي صحيح و بهره برداري صحيح منجر به افزايش راندمان آبيا

.وري مصرف آب مي شود
ك و در اراضي با شيب زياد اين مديريت موجب ايجاد قطعات كوچ) الف

شت و تراس هاي كوچك مي شود و در نهايت عمليات خاكورزي، كاشت، دا
.برداشت را دچار مشكل مي كند

.موجب جابجايي خاك سطحي حاصلخيز مي شود) ب



كن مديريت آب موجود ممبراي آب، در شرايط بحران كمبود 
:تصميم هايي گرفته شود يا شده است

توسعه كشت ديم به منظور استفاده حداكثري از آب باران -3
ه منابع آب اجراي صحيح و اصولي آن منجر به افزايش توليد و كاهش فشار ب

. مي شود

طبيعي  ممكن است موجب تشويق كشاورزان در تخريب اراضي منابع) الف
. براي كشت ديم در مناطق پر باران شود

-Water(افزايش پتانسيل  ممكن است موجب فرسايش خاك و) ب
related Disaster (تحت تاثير پديده تغير اقليم شود.

  )جديدها و فاجعه هاي بحران (



بحران كمبود آب در ايران

ياسي اگر حل آن به دست متخصصان آب و كشاورزي بدون فشارهاي س -1
ان سپرده شود در حد بحران باقي مي ماند، و اميد آن وجود دارد كه بحر

.كمبود آب مديريت و كم اثر شود 

ان اگر روند فعلي ادامه داده شود به دنبال بحران كمبود آب، بحر -2
ه دنبال تخريب محيط زيست، بحران نابودي خاك و بحران آلودگي هوا ب

.محيط زيست رخ مي دهد-هوا-خاك-آن خواهد آمد و فاجعه آب



جمع بندی
مديريت  در حال حاضر به دليل مديريت غير علمي در برداشت از منابع آب و

در كشور رخ داده  )water crisis(غير علمي در مصرف آب، بحران آب  

بحران آب  امروز دانش و تخصص ملي و تجربيات بين المللي براي حل. است

رغ از تخصصي فا-وجود دارد، اما نپرداختن به موضوع آب بصورت علمي

 تغيير اقليم. شود) catastrophe(مالحظات سياسي  مي تواند موجب فاجعه 

حران و گرمايش جهاني دو پديده اي هستند كه ممكن است در شرايط ب

)  water-related disaster(كمبود آب ايران موجب بليه مرتبط با آب 

.مانند سيالب شوند





THE FUTURE OF WATER –
A VISION FOR 2050

More Crop per Drop
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)درصد(تغييرات بارندگی  -5.70
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افزايش دما 0.69



y = 0.0303x - 43.828
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y = 0.2712x - 413.49
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)درصد(تغييرات بارندگی  5.89

سال اول 15متوسط  16.09

سال دوم 15متوسط  16.58

افزايش دما 0.49



y = 0.065x - 116.08
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y = -1.0669x + 2232.7
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سال اول 15متوسط  126.17

سال دوم 15متوسط  102.73

)درصد(تغييرات بارندگی  -18.57



آب از منابع بطور سنتيبرداشت 

برداشت از منابع آب با رعايت اصول علمي 



 افزايش جمعيت و
 برداشت بي رويه
از منابع آب

فاجعه نشست 
زمين

 در تهران شدت نشست زمين
سانتي متر  36در يك سال  

 25كرمان . گزارش شده است
سانتي متر در سال



Climate change will affect the natural water balance and water
availability in several ways: 
Changes in spatiotemporal patterns and variability of 
precipitation affect the replenishment of water resources





ايران در مرحله آسيب پذيري است و نزديك به استرس
)سرانه تجديد پذير بر حسب متر مكعب(



THE UNITED NATIONS WORLD 
WATER DEVELOPMENT REPORT 
2015, WATER FOR A 
SUSTAINABLE WORLD

ر براي توسعه پايدار آب پرداختن به پنج هدف زي  2014سازمان ملل در سال 
:را ضروري دانست

تامين آب، فاضالب و بهداشت -1
منابع آب -2
حكمراني آب -3
كيفيت آب و مديريت پساب -4
بالياي مرتبط با آب  -5

دارد و  پرداختن به موضوع آب با چنين دقتي منافع اجتماعي، اقتصادي، مالي
كشاورزي و  از منافع بايد براي توسعه سالمتي، تحصيالت ،. هزينه بر مي باشد
.غذا استفاده نمود



   .1383   ر  ، سازمان جنگلھا، مراتع و آبخيزداری کشو  دیروز،امروز،فردا:طبيعی ایرانمنابع 

ر ميليون هكتار است كه از اين مقدا 165كل اراضي كشور تقريباّ 

.مي باشدنمناسب  اورزيكشهكتار براي ميليون  114

علوفه خشك ميليون تن  6.21با قابليت توليد ميليون هكتار  23مراتع ييالقي با سطح 

)كيلوگرم بر هكتار 270(  

علوفه خشك ميليون تن  4.49با قابليت  توليد ميليون هكتار  67 مراتع قشالقي با سطح  

)كيلوگرم بر هكتار 67(



هاي  به استناد مطالعات جامع آب ميزان ريزش 
مكعبمترميليارد  413جوي در سال حدود 

مقدار 
)ميليارد مترمكعب(

مقدار آب در هر سال

413 آب در كشور  مقدار كل
75% 296 -يرتبخير از سطح، تبخ مقدار

تعرق از مراتع، ديم زارها، 
جنگل ها 

123 مقدار آب تجديد پذير
مابقي جريان سطحي زيرزميني  آب 25

در شرايط فعلي
110 مقدار آب تجديد پذير



جمع بندی
مديريت  در حال حاضر به دليل مديريت غير علمي در برداشت از منابع آب و

در كشور رخ داده ) water crisis(غير علمي در مصرف آب، بحران آب  

بحران آب  امروز دانش و تخصص ملي و تجربيات بين المللي براي حل. است

رغ از تخصصي فا-وجود دارد، اما نپرداختن به موضوع آب بصورت علمي

 تغيير اقليم. شود) catastrophe(مالحظات سياسي  مي تواند موجب فاجعه 

حران و گرمايش جهاني دو پديده اي هستند كه ممكن است در شرايط ب

)  water-related disaster(كمبود آب ايران موجب بليه مرتبط با آب 

.مانند سيالب شوند


