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   پاکستان کا نظام آبپاشی

IRRIGATION SYSTEM OF PAKISTAN 

Introduction تعارف 

چوتھائی حصہ          پانی پر مشتمل ہے۔ اس میں سے          پانی کھارا  ۳دنیا کا تقریبا 

برف کی )نمکین( ہے اور صرف          پانی میٹھا ہے اور اس          کا تقریبا           

    شکل میں منجمد ہے۔ 

ن ایک زرعی ملک ہے اور اس کی پاکستا  پانی دنیا کا ایک نایاب اور قیمتی ذریعہ ہے۔

 زراعت جو               فیصد سے زیادہ 09ملک کی  کا انحصار آبپاشی پر ہے۔ زراعت

پاکستان کا         رقبہ آبپاش کا ایک بہت بڑا حصہ ہے آبپاشی کے نظام پر منحصر ہے۔ 

ہے اور         رقبہ بارانی عالقوں پر مشتمل ہے۔ بارانی عالقوں میں بھی بارش کا پانی 

آبپاشی کے لیے ناکافی ہوتا ہے۔ شمالی عالقوں میں بارشیں ہوتی ہیں اور سردیوں میں 

میں پانی  برف باری بھی ہوتی ہے جو پگھل کر میدانی عالقوں میں دریاؤں کی صورت

جس سے نہ صرف بجلی التی ہےاور دریاؤں پر بند باندھ کر پانی ذخیرہ کر لیا جاتا ہے۔ 

پورے ملک کی زرعی زمینوں کو حاصل کی جاتی ہے بلکہ ڈیموں سے نہر نکال کر 

سے بڑا مربوط آب پاشی کا  دنیا کا سب آبپاشی نظامپاکستان کا  سیراب بھی کیا جاتا ہے۔ 

پاکستان  کرتا ہے۔ ملین ہیکٹر زیر کاشت رقبے کو پانی فراہم 81بھگ ہے جو لگ  ذریعہ

میں آبپاشی کے مختلف ذرائع موجود ہیں مثال دریا، نہری بیراج، ہیڈ ورکس، ڈیم اور ٹیوب 

 ویل۔ 
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Indus Basin Irrigation System دریائے سندھ طاس    

طور پر  نظام موجود ہے جسے عامپاکستان کے پاس دنیا کا سب سے بڑا متناسب آبپاشی  

ملین ایکڑ  ۵۴دریائے سندھ طاس پاکستان کے  ۔کہا جاتا ہے انڈس بیسن ارریگیشن سسٹم

زرعی اراضی کو سیراب کرتی ہے جس سے گندم، چاول، پھل، سبزیاں، گنا، مکئی اور 

 کپاس کثرت سے مقامی استعمال اور درآمد کے لیے پیدا ہوتا ہے۔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاکستان میں  ۔ جو تقسیم ہوکرکا کل رقبہ          ملین کلو میٹر اسکوائر ہے                

کے رقبہ پر  فیصد ۶فیصد اور افغانستان میں  ۸فیصد، چین میں  ۳۳فیصد، انڈیا میں  ۵۴

لے مشتمل ہے۔ دریائے سندھ طاس                       شمال میں ہمالیہ کے پہاڑوں سے 

پاکستان کی بندرگاہ  کرجنوب میں سندھ کے خشک میدانی عالقوں سے ہوتا ہوا آخر میں

پاکستان میں دریائے سندھ میں بہتا ہے۔                  شہر کراچی کے قریب بحیرہ عرب 

تقریبا              کلو میٹر اسکوائر کے رقبہ تک پھیال ہوا ہے                        طاس

خیبر پختون خواہ اور بیشتر حصہ صوبہ  صوبہ پنجاب اور پورے  حصہ زیادہ جس کا

اس کی نکاسی آب کا عالقہ انڈیا سندھ اور بلوچستان کے مشرقی عالقے سے ملتا ہے۔ 

فیصد حصہ  ۴۵کلو میٹر اسکوائر یعنی ملک کے تقریبا      میں ہے جو کہ تقریبا        

Indus Basin 1.12 

Indus River Basin 

Arabian Sea 

Indus River Basin 520,000 

440,000 
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جموں کشمیر، ہماچل پردیش، پنجاب، پر مشتمل ہے۔ جس میں انڈیا کی مختلف ریاستیں 

گڑہ شامل ہیں۔  راجستھان، ہریانہ اور چندی  

کی پانچ بڑی معاونتوں                میں جہلم، چناب، راوی، ستلج اور  دریائے سندھ طاس

بیاس شامل ہیں۔ باقی دو معاونتوں                میں کابل اور کرم شامل ہین جوکہ 

دریائے سندھ کا ساالنہ اوسطا بہاؤ              ملین ایکڑ فٹ ہے  ۔نکلتی ہیںافغانستان میں 

نہروں میں جاتا ہے۔         جس میں سے صرف            

 

 

 

 

 

  

Indus Basin Treaty سندھ طاس معاہدہ 

ورلڈ بینک کی نمائندگی میں مشرقی  کو ۴۳۶۱مبر ست ۴۳سندھ طاس معاہدے کے مطابق 

انڈیا کو دیا گیا اور مغربی دریاؤں یعنی  کا کنٹرولاس، راوی اور ستلج بیدریاؤں یعنی 

ق اس بات معاہدے کے مطابدریائے سندھ، چناب اور جہلم کا کنٹرول پاکستان کو دیا گیا۔ 

عی استعمال کے لیے پاکستان کو مشرقی دریاؤں سے اور کی نشاندہی کی گئی کہ زر

   بھارت کو مغربی دریاؤں سے پانی لینے کی پوری اجازت ہوگی۔ 
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Irrigation System of Pakistan پاکستان کا  بپاشیآ  نظام 

نہری  ۴۱بیراج               ،  ۴۳،                بڑے ذخائر ۳پاکستان کا نظام آبپاشی 

بڑے نہری احکامات                   اور تقریبا           ۵۱ذرائع                     ،   

 واٹر کورسز پر مشتمل ہے۔  

Major Dams in Pakistan پاکستان کے اہم ڈیم 

مختلف مقامات پر بہت سے چھوٹے اور بڑے ڈیم بنائے گئے ہیں۔ پاکستان پاکستان میں 

کے بڑے اور اہم ڈیمس  دریائے سندھں۔ اور ان کے مقامات درج ذیل ہیمس میں موجود ڈی

 درج ذیل ہیں۔ 

 تربیلہ ڈیم

ڈیم منگال  

 تربیلہ ڈیم

ضلع ہری پور خیبر پختونخواہ کے تربیلہ ڈیم دنیا کا سب سے بڑا فل ٹائپ ڈیم ہے جو کہ 

میں تربیلہ کے چھوٹے سے شہر کے قریب دریائے سندھ کے اوپر تعمیر کیا گیا ہے۔ 

فٹ ہے۔  ۵۴۱تربیلہ ڈیم کی اونچائی تقریبا   

تربیلہ ڈیم آبی ذخیرہ کر نے کی گنجائش کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا بڑا ڈیم ہے جس میں 

ملین ایکڑ فٹ یا         بلین کیوبک میٹر آبی ذخیرے کی گنجائش ہے۔              تقریبا

 تعمیر کر رہا ہے                          پاکستان اس وقت دریائے سندھ پر دیامر بھاشا ڈیم

سال کا اضافہ ہوگا۔ ڈیم کے  53میں  ڈیم کی آبی ذخیرے کی صالحیت جس سے تربیلہ

اس کے عالوہ  نئے منصوبے کو جزوی طور پر امریکہ کی مالی اعانت حاصل ہے۔

 تربیلہ ڈیم کے دائیں طرف ہائڈرو پاور پالنٹ بنایا گیا ہے جس کی نصبی صالحیت

ملین واٹ ہے۔             

 

 

 

 

reservoir Barrages 

Inter link canals Major Canals 120,000 

11.62 14.3 

Diamer Bhasha Dam 

3,478 
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 منگال ڈیم

یہ ایک ملٹی پرپس ڈیم ہے جو کہ پاکستان میں آزاد کشمیر کے ضلع ماری پور میں 

منگلہ ڈیم کی اونچائی دریائے جہلم پر تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ دنیا کا ساتواں بڑا ڈیم ہے۔ 

 تقریبا         فٹ ہے۔ اس میں آبی ذخیرے کی گنجائش                   تقریبا

کا بنیادی مقصد آبپاشی کے لیے پانی فراہم کرنا اور ہائڈرو  اس ڈیمملین ایکڑ فٹ ہے۔ 

پاور کی فراہمی ہے یہی وجہ ہے کی اس میں سیالب کی روک تھام کے لیے کوئی 

 محفوظ ذرائع نہیں ہیں۔ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barrages of Pakistan بیراج 

بیراجز پر مشتمل ہے جن کو نام درج ذیل ہیں  ۴۳پاکستان کا نظام آبپاشی    

 چشمہ بیراج

بیراج تونسہ  

380 Storage capacity 4.81 
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 جناح بیراج

 گڈو بیراج

 سکھر بیراج

 کوٹری بیراج 

 رسل بیراج

 مرلہ بیراج

 خانکی بیراج

 قادرآباد بیراج

 ٹرمو بیراج

 پنجند بیراج

 بلوکی بیراج

 سدھنئی بیراج

 سلیمانکی بیراج

م بیراجاسال  

 میلسی بیراج

 غازی بروٹھا بیراج

 منڈہ بیراج
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 چشمہ بیراج

چشمہ بیراج پنجاب کے ضلع میانوالی میں دریائے سندھ پر تربیلہ کے بہاؤ کی جانب 

تعمیر کیا گیا ہے جوکہ تربیلہ ڈیم کے بہاؤ کو دوبارہ منظم کرنےمیں مدد دیتا ہے۔ مستقبل 

میں پاکستان میں پانی کی قلت کی اہم وجہ آبی ذخائر کی کمی ہے۔ اس بحران پر قابو 

کی تعمیرات انتہائی اہم ہیں۔  پانے کے لیے نئے ڈیم  

 

 

 

 

 

 

 

بیراج باغ   کاال  جناح/

کاال باغ ڈیم پنجاب کے ضلع میانوالی میں دریائے سندھ پر ایک ہائڈرو الیکٹرک ڈیم کے 

طور پر تعمیر کیا گیا۔ یہ ڈیم تقریبا          میگاواٹ بجلی پیدا کر سکتا ہے لیکن اس کو 

سیالب کے دائمی مسائل کے ممکنہ حل کے طور پر فروغ دیا گیا ہے جس سے ملک میں 

سے نمٹنے میں مدد مل رہی ہے۔  شدید آبی بحرانوں   

 

 

 

 

 

 

 

3,600 
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بیراج تونسہ  

تونسہ بیراج پنجاب کے ضلع مظفر گؑڑھ میں دریا ئے سندھ پر واقع ہے۔ یہ بیراج تونسہ 

اس کلو میٹر دور ہے۔  ۴۶کلو میٹر اور کوٹ ادو سے  ۱۱شریف کے جنوب مشرق میں 

لئے دریائے سندھ میں پانی کے بہاؤ  اج کے ذریعہ آبپاشی اور سیالب سے بچاؤ کےبیر

اس کے عالوہ یہ برج ریلوے پل، گیس اور تیل کی پائپ الئنوں،  کو کنٹرول کیا گیا ہے۔

 ٹیلیفون الئن اور اضافی ہائی والٹیج ٹرانسمیشن الئنوں کو بھی عبور کرتا ہے۔

 

 

 

 

 

 

  بیراج گڈو

گڈو بیراج گڈو بیراج سندھ میں دریائے سندھ پر کشمور کے قریب تعمیر کیا گیا ہے۔ 

آبپاشی اور دریائے سندھ میں سیالب کے پانی کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال ہوتا 

گڈو بیراج سندھ میں ہے۔ اس کی                           ملین کیوبک فیٹ پر سیکنڈ ہے۔ 

کی تقریبا         ملین زرعی اراضی نہ اور بلوچستان میں نصیرآباد جیکب آباد اور الڑکا

  کو آبپاشی کے ذرائع فراہم کرتا ہے۔ 

 

 

 

 

 

 

 

Storage capacity 1.2 

2.9 
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  بیراج سکھر

سکھر بیراج سکھر بیراج سندھ کے شہر سکھر کے قریب دریائے سندھ میں واقع ہے۔ 

دریائے سندھ کے پانی کے بہاؤ کو آبپاشی اور سیالب سے بچاؤ کے لیے استعمال کیا جاتا 

ہے۔ سکھر بیراج میں تقریبا           کلومیٹر کے فاصلے تک نہری جال بچھا ہوا ہے۔ 

ملین سے زیادہ آبپاشی والی زمین کو پانی فراہم کرنے واال دنیا کا سب  ۴سکھر بیراج 

آبپاشی نظام ہے۔  سے بڑا  

 

 

 

 

 

 

بیراج کوٹری  

کوٹری بیراج کوٹری بیراج سندھ کے شہر حیدرآباد میں دریائے سندھ پر واقع ہے۔ 

دریائے سندھ کے پانی کے بہاؤ کو آبپاشی اور سیالب سے بچانے کے لیے استعمال کیا 

کوٹری بیراج میں سیالب کی زیادہ سے زیادہ اونچائی         فٹ ہے۔ اور یہ جاتا ہے۔ 

 فولیلی، پنیاری، کوالری نہر کو پانی فراہم کرتا ہے۔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,923 

43.1 
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بیراج پنجند   

پنجند بیراج دریائے چناب پر دریائے ستلج کے بہاؤ کی جانب قائم کیا گیا ہے۔ پنجند بیراج 

 ضلع رحیم یار خان اور بہاولپور میں تقریبا         ملین ایکڑ رقبہ کو پانی فراہم کرتا ہے۔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.83  
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Canal System of Pakistan    پاکستان کا نہری نظام

نہر ایک انسان کا بنایا ہوا پانی کا راستہ ہے جسے نکاسی آب یا آبپاشی کے لیے استعمال 

پاکستان کا آبپاشی اور نہری کیا جاتا ہے۔ نہریں دریاؤں اور بیراجوں سے نکالی جاتی ہیں۔ 

نظام دنیا بھر میں دوسرے نہری نظاموں کے مقابلے میں سب سے اچھا سمجھا جاتا ہے۔ 

چوتھائی زرعی اراضی اسی نہری نظام کے تحت چلتی ہے۔  ۳تقریبا پاکستان کی   

شامل ہیں۔ ان اس وقت پاکستان میں اس نظام میں تین بڑے ڈیم اور بہت سے چھوٹے ڈیم 

 31بیراج کے ذریعہ کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اس نظام میں مجموعی طور پر  80 ڈیموں کو

اس کے عالوہ  عمومی نہریں ہیں۔ 64اور دیگر منسلک ہیں  81نہریں شامل ہیں۔ ان میں 

 ملین ٹیوب ویل لگائی جا چکی        پاکستان میں زیرزمین پانی کے استعمال کے لیے

 ہیں۔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link Canals منسلک نہریں  

لنک کینالز ان نہروں کو کہا جاتا ہے جو ایک دریا سے دوسرے دریا میں پانی کو منتقل 

لنک کینالز موجود ہیں۔  ۴۱پاکستان مین کرتی ہیں۔   

 چشمہ ۔ جہلم

 تونسہ ۔ پنجند

 مرلہ ۔ راوی

0.7  
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 اپر چناب ۔ راوی

 رسل ۔ قادرآباد

 قادرآباد ۔ بلوکی

 ٹرمو ۔ سدھنئی

 سدھنئی ۔ میلسی

 عباسیہ لنک کینال

 بی۔آر۔بی۔ ڈی
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Agriculture Water Requirement  زراعت کے لیے پانی کی ضرورت 

بڑھتی ہوئی آبادی کی زرعی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پانی کا موثر استعمال 

پانی کی بڑھتی ہوئی ضروریات، آبی ذخائر کی کمی، تیزی سے  انتہائی ضروری ہے۔

رونما ہوتی موسمی تبدیلیوں اور پانی کے بے دریغ استعمال کی وجہ سے پاکستان پانی 

کی قلت کو شدید بحران سے دوچار ہے اور اگر ان مسئل کے اقدامات کے لیے ٹھوس قدم 

 صورتحال اختیار کرسکتا ہے۔ نہ اٹھائے گئے تو مستقبل میں یہ بحران مزید سنگین

زرعی پیداوار میں اضافے کے لیے اضافی پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آبادی میں 

ملین ایکڑ فٹ  ۴۱فارم گیٹ پر تک             اضافے کی بنیاد پر ایک اندازے کے مطابق 

 پانی کی ضرورت ہوگی۔ 

ما ہوچکا ہے۔ ایک ملک کے زیریں عالقوں میں بہت زیادہ بارش کا پانی زیر زمین ج

کروڑ ایکڑ فٹ پانی نکاال جا سکتا ہے۔  ۵محتاط اندازے کے مطابق اس ذخیرہ سے   

موجودہ آبپاشی، زمینوں کی پیداواری صالحیتکو بڑھانے اور بنجر زمینوں کو کاشت میں 

یل لگائے جا رہے ہیں اور النے کے لیے حکومت اور زمینداروں کی کوشش سے ٹیوب و

ں اضافہ ہورہاہے۔ جس سے ایک اندازے کے مطابق زیر کاشت زمین کی داد میان کی تع

موجودہ پیداواری صالحیت کو دوگنا کیا جا سکتا ہے اور مزید الکھوں ایکڑ زمین کو زیر 

 کاشت الیا جا سکتا ہے۔ 
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