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 می پژوهشی مهندسی آبیاری و آب فصلنامه عل

 
 

 دشت مهران  نیآبهاي زیرزمی اراضی کشاورزي نقشه قابلیت آبیاريتهیه 

 GISدر محیط 

 
 4ذوالفقار مهدي زاده، 0فتح اهلل نادري، 4حاجی کریمی

 

 02/8/98تاریخ پذیرش:                                                                     47/4/98: تاریخ ارسال

 

 چكیده 

ی استان ایالم می باشد. در این دشت به لحاظ وجود ترین دشتهاكیلومتر مربع یكی از وسیع 911دشت مهران با وسعت حدود

اراضی كشاورزی فراوان، حفر چاههای عمیق و نیمه عمیق رواج چشمگیری دارد و لذا مطالعه آبهای زیرزمینی كه به عنوان 

 اصلی ترین منبع آب در كل دشت محسوب می شود، ضروری به نظر می رسد. در این تحقیق، جهت بررسی آبهای زیرزمینی

ی و كیفی چاه های بهره برداری و پیزومتر تهیه گردید و سپس با بررسی وضعیت فیزیكی آبخوان، دشت، ابتدا داده های كمّ

سپس برای آگاهی از وضعیت كیفی آب زیرزمینی جهت  .نقشه های تراز و عمق و جهت جریان آب زیرزمینی تهیه گردید

شد. در نهایت،  تهیههای منطقه مورد مطالعه  اطالعاتی چاه بر اساس الیه (EC)استفاده در كشاورزی، نقشه هدایت الكتریكی 

نقشه های آب زیرزمینی از نظر مصرف كشاورزی بر اساس نمودار ویلكاكس طبقه بندی گردید. سپس بر اساس این نمودار و 

دشت مهران در سیستم  هدایت الكتریكی و نسبت جذب سدیم، نقشه قابلیت آبیاری در اراضی كشاورزی آبهای زیرزمینی

. نتایج نشان می دهد كه كیفیت آب زیرزمینی دشت مهران فقط در بخش كوچكی از تهیه گردید( GISاطالعات جغرافیایی )

 برای كشاورزی نامناسب بوده و در سایر مناطق كیفیت آب برای كشاورزی مساعد و مناسب است. دشت نواحی غربی

 
 

  قابلیت آبیاري، نمودار ویلكاکس، (GIS) هران، سیستم اطالعات جغرافیاییدشت م آب زیرزمینی،: کلیدي کلمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 53906-605ایالم، بلوار پژوهش، دانشگاه ایالم، دانشكده كشاورزی، كد پستی . دانشكده كشاورزی دانشگاه ایالم عضو هیئت علمی 

2
  19101159960تلفن: . 53600-75777ایالم، شیروان و چرداول، زنجیره علیا، كد پستی . كارشناس ارشد ژئومورفولوژی دانشگاه شهید بهشتی تهران 

    email: naderigeo@yahoo.com      13090199939 همراه: 
3
  13099107651همراه  .19100091001تلفكس . ایالم، میدان دفاع مقدس، شركت آب و فاضالب استان ایالم. شركت آب و فاضالب ایالم 

e-mail: abfa_ilam@yahoo.com 
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 ...اراضی کشاورزی نقشه قابلیت آبیاریتهیه 

 مقدمه
یكی از مشكالت امروزه جهان و بخصوص كشور ایران كه 

در منطقه نیمه خشک جهان قرار دارد، مسأله كمبود آب 

است. با افزایش جمعیت و مصرف روزافزون انسان به آب 

ابر شده است )كاظمی، بر ششسال گذشته  هفتادطی 

(. به علت پراكندگی زمانی و مكانی بارش، ایرانیان 0996

از قدیم االیام در فكر تهیه و تجهیز منابع آبی مطمئن 

جهت كاربردهای مختلف بوده اند. در كشور ما از گذشته 

دور روشهای متفاوتی جهت استفاده از منابع آبی بكار 

ههای زیرزمینی و گرفته می شد كه اوج آن در ابداع حفر

اتصال آنها به هم جهت دسترسی به آب بوده است كه به 

سال قبل از میالد مسیح صورت  911نام قنات در حدود 

پذیرفته است. بعد از تحول عظیم در بهره برداری از منابع 

آب زیرزمینی با بكارگیری و پیشرفت روزافزون تكنولوژی 

تحصال آب از میالدی به بعد روش اس 09حفر چاه از قرن 

منابع زیرزمینی تغییر نمود. منابع آب زیرزمینی بعد از 

یخچالها دومین منابع آب شیرین در جهان می باشند. 

درصد منابع آب زیرزمینی جهان به مصرف  هفتادبیش از 

 كشاورزی می رسد.

بهره برداری از آبهای زیرزمینی نیازمند شناخت وضعیت 

بینی اثرات برداشت سفره در شرایط طبیعی و سپس پیش 

برداشت آب از در حال حاضر میزان و یا تغذیه می باشد. 

مترمكعب است كه  اردیلیم 59در كشور  ینیرزمیمنابع ز

برداشت مازاد  زانیم نیمترمكعب از ا اردیلیشش م

از مهمترین مطالعاتی كه در این زمینه شود.  یمحسوب م

ره نمود. انجام گرفته است، می توان به مطالعات زیر اشا

جهت استفاده از  نیدشت ورام ینیرزمیآب ز یبررس

 (،0999 و همكاران، انیزهتابی )كشاورز یاراض یاریآب

تأثیر خشكسالی بر منابع آب زیرزمینی آبخوان دشت 

شبیه سازی جریان  ،(0995، میرزایی و همكاران) شهركرد

آب زیرزمینی و اثرات زیست محیطی ناشی از پمپاز آب 

بررسی (، 0996، كاظمی) ر دشت رفسنجانزیرزمینی د

نوسانات سطح ایستابی دشت بهبهان با نگاهی به 

با توجه به اینكه  ( و ....0999خشكسالی اخیر )باقری زاده، 

منبع اصلی تأمین آب برای مصارف كشاورزی دشت مهران 

از آبهای زیرزمینی است، آگاهی از میزان كمیت و كیفیت 

الزم و ضروری به نظر می آب جهت مصرف در كشاورزی 

 یبررسرسد. بنابراین در این مقاله سعی شده تا عالوه بر 

 ینیرزمیآب ز یتفیك ،انیو جهت جر ینیرزمیسطح آب ز

 ی مورد مطالعه قرار گیرد.جهت استفاده در كشاورز
 

 موقعیت طبیعی دشت مهران
دشت مهران در استان ایالم در جنوب غرب ایران و در 

 16عرض شمالی و َ 99ْ 09تا َ 99ْ 19ی َجغرافیایمختصات 

(. مساحت 0طول شرقی قرار دارد )شكل 15ْ 06َ تا  15ْ

است و از نظر منابع  كیلومتر مربع 911این دشت حدود 

آب سطحی در دشت مهران دو رودخانه مهم و بزرگ 

گاوی و كنجانچم كه به ترتیب از كوههای یكشنبه و 

م ه ر مهران بهكونک سرچشمه می گیرند و در غرب شه

می پیوندند و وارد كشور عراق می شوند، تغذیه و زهكشی 

 می شود. 

 
 

 موقعیت جغرافیایی دشت مهران در کشور و استان :(4شكل)
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 می پژوهشی مهندسی آبیاری و آب فصلنامه عل

  

بندی واحدهای ساختمانی  براساس تقسیممهران دشت 

این واحد  .شود خورده محسوب می ایران جزو زاگرس چین

است و پهنای   ساختمانی در جنوب غربی ایران واقع شده

شود و  زده می كیلومتر تخمین 061-061آن در حدود

احتماالً در برخی نواحی به زیر زاگرس رورانده كشیده 

  -شود. روند عمومی این منطقه تقریباً شمال غربی می

جنوب شرقی است كه در آن رسوبات پالئوزوئیک، 

شیب روی هم قرار دارند.  وزوئیک و ترسیر به طور همزم

ای مشرق پالتفرم  های حاشیة قاره این رسوبات پوشش

اند كه در پلیوسن تغییرشكل  داده تان را تشكیل میعربس

های موجود در منطقه مورد  چین اند. خورده یافته و چین

و تاقدیس  یاناران در مناطق شمال  مطالعه شامل تاقدیس

باشند. لذا دشت  چنگوله در جنوب و جنوب غرب می

های  مهران به صورت یک ناودیس است كه بین تاقدیس

تاقدیس چنگوله در جنوب قرار دارد و اناران در شمال و 

پوشیده  اطرافتوسط رسوبات ناشی از فرسایش سازندهای 

 است.  شده

سازندی كه در مهران رخنمون دارد، سازند  ترین قدیمی

شود.  سروک است كه در تاقدیس اناران دیده می

جدیدترین سازند منطقه سازند بختیاری است كه در 

منطقه به  سازندهای ود.ش مناطق جنوبی منطقه دیده می

عبارتند از: سروک، سورگاه، ایالم، ترتیب از قدیم به جدید 

گورپی، آسماری، گچساران، آغاجاری، بختیاری و آبرفت 

 (.0)شكلهای كواترنری
 

 
 نقشه زمین شناسی دشت مهران  :(0شكل)

 

 هامواد و روش
دشت مهران به لحاظ برخورداری از پتانسیل های آبی 

طحی و زیرزمینی( و خاک نسبتاً مساعد و )آبهای س

حاصلخیز همیشه و از دیرباز مورد توجه كشاورزی بوده و 

در سالهای اخیر استفاده از آبهای زیرزمینی به نحو بسیار 

چشمگیری در سطح دشت رواج یافته است. با توجه به این 

عوامل و همچنین هموار بودن دشت و تراكم جمعیت در 

بهای زیرزمینی دشت به لحاظ سطح دشت، مطالعه آ

استفاده در كشاورزی ضروری به نظر می رسد. جهت 

بررسی آبهای زیرزمینی، مطالعات طی مراحل زیر انجام 

 گرفت.

تهیه نقشه های پایه )توپوگرافی و زمین شناسی و ...(  -0

 و تعین محدوده دشت مهران 

تهیه داده های مریوط به كمیت و كیفیت آبهای  -0

هران و ایجاد یک بانک اطالعاتی از زیرزمینی دشت م

 GISاین داده ها در محیط 

چاههای های پیزومتری،  های اطالعاتی چاه الیه تهیه -9

در سیستم برداری كیفی  چاههای نمونه برداری، بهره

اطالعات جغرافیایی و ترسیم نقشه های سطح آب 

 زیرزمینی و جهت جریان

بر  عمق دشت مهران تراز و هم هم های نقشهترسیم  -1

 های پیزومتری  اطالعاتی چاه اساس الیه
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 ...اراضی کشاورزی نقشه قابلیت آبیاریتهیه 

 آب زیرزمینی دشتهدایت الكتریكی  هم  نقشه ترسیم -6

برداری و تعدادی  های نمونه اطالعاتی چاه بر اساس الیه

به منظور بررسی كیفیت آب  برداری های بهره از چاه

 زیرزمینی و استفاده از آن در آبیاری اراضی كشاورزی

آبیاری بر اساس دیاگرام  طبقه بندی آب از نظر-5 -5

ویلكاكس و ترسیم نقشه قابلیت آبیاری آبهای زیرزمینی 

دشت مهران با استفاده از نقشه های هدایت الكتریكی و 

  .نسبت جذب سدیم و طبقه بندی ویلكاكس

 

 بحث و نتایج
 وضعیت فیزیكی آبخوان

شناسی و اطالعات حاصل از لوگ  با توجه وضعیت زمین

مهران سفرة آب  برداری دشت و بهرههای اكتشافی  چاه

زیرزمینی از نوع آزاد بوده كه در رسوبات آبرفتی و مخروط 

ای حاصل از فرسایش ارتفاعات مشرف به دشت  افكنه

دشت  یاكتشاف یاست. با توجه به الگ چاهها ایجاد شده

های شرقی و جنوبی در  در حاشیه سوباتمهران بافت ر

و گراول   در حد ماسهدرشت و  سطح و عمق عمدتاً دانه

بوده و در مناطق شمالی و مركزی مخلوط درهمی از 

در مورد ضخامت رسوبات  باشد. سیلت، رس و ماسه می

ضخامت اطالعات  آبرفتی با توجه به عدم وجود نقشة هم

دقیقی وجود ندارد، لیكن با توجه به حفاری چاههای 

های  های آبرفتی در حاشیه اكتشافی ضخامت نهشته

باشد. ضخامت  متر می 61 و شرقی دشت كمتر از شمالی

رسوبات از شرق به سمت غرب افزایش یافته به طوری كه 

 متر و در نواحی غربی بیش از 091 در مركز دشت حدود

باشد. الزم به ذكر است كه با توجه به ادامة  متر می 011

دشت مهران در كشور عراق، نواحی غربی دشت مهران در 

یقت مركز اصلی كل دشت مهران بوده، كشور ایران در حق

لذا وجود حداكثر ضخامت آبرفت در این نواحی طبیعی 

 .باشد می

 

 آب زیرزمینی و عمق و جهت جریانتراز 

به منظور كسب اطالعات از تراز و عمق آبخوان آبرفتی 

پیزومتری در   حلقه چاه 05 مهران تعداد دشت 

در دشت حفاری شده است. موقعیت این 0970سال

است. نقشة  نشان داده شده (1)های پیزومتری در شكل چاه

تراز آب زیرزمینی آبخوان آبرفتی مهران با استفاده از  هم

گیریهای ماهیانه سطح آب پیزومترهای منطقه طی  اندازه

. جهت تهیة (9)شكل ، تهیه شده است 96-95سال آبی

تر نقشة تراز آب زیرزمینی عالوه بر چاههای  دقیق

وجود، عمق آب زیرزمینی دو حلقه چاه پیزومتری م

گیری كرده و مورد  پیزومتری و اكتشافی متروک اندازه

)باقرزاده و همكاران،  است استفاده قرار گرفته شده

حداكثر ، تراز آب زیرزمینی نقشة هم بر اساس (.0999

متر بوده و  051رقوم تراز در حاشیة شمال دشت به میزان

متر در غرب  096 نی به میزانزیرزمی  حداقل رقوم تراز آب

باشد. تراز آب زیرزمینی در  آبخوان آبرفتی مهران می

 باشد. متر می 061مناطق شرقی نیز

 

 
 و جهت جریان دشت مهران آب زیرزمینی سطحتراز همنقشة  :(4)شكل
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 -یشمال شرق و شرق یمالجهت جریان در مناطق ش

 -وب شرقینواحی جنوبی تقریباً جنو در  ی بودهجنوب غرب

در  مهران آبخوان یشیب هیدرولیك باشد.شمال غربی می

در  دو و در حدود بوده حداقل جنوبی و مركزیمناطق 

آبخوان  یشمالنواحی در  یباشد. شیب هیدرولیك هزار می

رسد.  در هزار می 05 بیش از كه به به طوری ،بودهزیاد 

زیاد بودن شیب هیدرولیک در مناطق مذكور ناشی از 

ن بودن قابلیت انتقال )در نتیجة كم بودن ضخامت پایی

شیب هیدرولیكی در مناطق شرقی نیز باشد.  آبخوان( می

در هزار بوده و در نواحی غربی و خروجی دشت  01 حدود

 (.9باشد )شكلمیدر هزار  چهارحدود 

برداری مهران با استفاده  عمق متوسط آبخوان بهره نقشه هم

های ماهیانه عمق  گیری اندازههای بدست آمده از  از داده

 آب در پیزومترهای موجود در دشت ترسیم گردیده است

بیشترین عمق برخورد به  بر اساس این نقشه،(. 1)شكل

زیرزمینی در نواحی نزدیک به شرق دشت به طوری كه  آب

متر  66 عمق آب زیرزمینی در این نواحی بیش از

غربی دشت باشد.كمترین عمق برخورد به آب در ناحیة  می

رسد. عمق برخورد به  متر می پنج مهران بوده و به كمتر از

 باشد. متر می 06آب در مناطق میانی دشت مهران حدود 

 

 
 دشت مهران آب زیرزمینی هم عمقنقشة  :(4)شكل

 

 کیفیت آب زیرزمینی

بررسی وضعیت كیفی آب زیرزمینی دشت مهران  منظوربه

-داری به عنوان چاه نمونهبرتعداد نه حلقه از چاههای بهره

برداری شده برداری كیفی انتخاب و به صورت فصلی نمونه

به منظور گیرد. و مورد آنالیز شیمیایی قرار می

 تر خصوصیات هیدروژئوشیمیایی آبخوان دشت دقیق بررسی

از تعدادی چاه  كیفی برداری های نمونه مهران عالوه بر چاه 

 0995 سال آبخوان دربرداری نیز در مناطق مختلف  بهره

برداری شده و نتایج تجزیة شیمیایی مورد ارزیابی  نمونه

های نمونهتجزیة شیمیایی است. با توجه به نتایج قرارگرفته

نقشه هم هدایت الكتریكی ترسیم گردید و  ،برداشتی

دالیل تغییرات مكانی میزان هدایت الكتریكی مورد بررسی 

میزان امالح موجود در  با توجه به نوع و قرار گرفت. سپس

كشاورزی بر اراضی  آبیاری دركیفیت آب از نظر  ها، نمونه

است.   اساس استانداردهای موجود مورد ارزیابی قرارگرفته

شده و نتایج آنالیز  ارائه( 6موقعیت این چاهها در شكل)

در  95شیمیایی نمونه های برداشتی از آنها در تابستان 

 شده است.  ارائه( 0جدول)
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 نتایج آنالیز شیمیایی چاههاي نمونه برداري دشت مهران :(4جدول)

 روی شماره

 نقشه

 

TDS 
(mg/lit) 

 

EC 
(mhos/cm) 

(me/lit) 
NA 
(%) 

TH 
(mg/lit) CO3 HCO3 Cl SO4 Ca Mg Na SAR 

no.1 0096 9101 1 6/9 0/01 6/07 07 9/7 3/5 56/0 66/05 0711 

no.2 011 976 0/1 0/0 6/1 0/0 9/0 1/0 79/1 507/1 5/03 051 

no.3 916 0001 1 6/0 0 56/01 5/3 3/0 9/0 70/1 63/00 506 

no.4 070 106 1 1/0 1/1 7/0 9/9 9/1 19/1 996/1 19/01 016 

no.5 999 0916 1 1/0 30/1 06/00 5/01 9/9 0 763/1 69/00 536 

no.6 991 606 1 0/0 5/1 66/0 9/9 3/1 50/1 111/1 56/00 096 

no.7 959 657 1 0 0 96/0 6/9 5/1 3/0 99/0 57/9 016 

no.8 316 0970 1 6/0 0/0 6/00 00 0/9 0/0 799/1 99/00 701 

no.9 0079 0796 1 9/0 3/0 6/06 9/09 1/1 0/9 15/0 36/01 301 

no.10 993 519 1 1/0 35/1 76/0 6/9 0/0 3/0 06/0 99/03 091 

no.11 0959 0196 1 9 9/0 00 9/09 0/5 0/0 59/1 07/9 0001 

no.12 0919 0316 1 3/0 0/9 6/07 9/01 6/6 1/0 17/0 96/01 0106 

no.13 190 576 1 9/0 3/1 36/9 1/1 0/0 9/0 13/0 55/01 076 

 

   هدایت الكتریكی

با  نیز هدایت الكتریكی برای دشت مهران نقشة هم

های  آب چاههای  استفاده از نتایج آنالیز شیمیایی نمونه

 نقشهبراساس این  (.6 )شكل است برداری تهیه شده نمونه

در دشت مهران در  هدایت الكتریكی حداقل میزان

جنوب شرقی دشت مشاهده جنوب و  ،شرقیهای  حاشیه

  آب شود به طوری كه در این مناطق هدایت الكتریكی می

باشد. میمیكروموس بر سانتیمتر  611زیرزمینی كمتر از

ودن میزان هدایت الكتریكی در این نواحی به این پایین ب

های رسوبی از فرسایش سازند دلیل است كه نهشته

هدایت الكتریكی از حاشیه  میزاناند. بختیاری حاصل شده

شمال غربی  غرب و جنوبی و شرقی دشت به سمت

دشت  غربی افزایش زیادی داشته، به طوری كه در نواحی

میكروموس بر  9111ش ازمیزان هدایت الكتریكی به بی

. باال بودن میزان هدایت الكتریكی در رسد سانتیمتر می

مناطق غربی به دلیل آن است كه مناطق فوق تحت تأثیر 

شبكة آبیاری كنجانچم قرار دارند. آب مورد نیاز شبكة 

شود. آبیاری كنجانچم از رودخانة كنجانچم تأمین می

 9111بیش ازمیزان هدایت الكتریكی رودخانة كنجانچم 

 باشد.می میكروموس بر سانتیمتر

 

 
 آبهاي زیرزمینی دشت مهران هدایت الكتریكی  نقشة هم :(5شكل)
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 می پژوهشی مهندسی آبیاری و آب فصلنامه عل

  

 تهیه نقشه قابلیت آبیاري

بندی آب از نظر مصرف آن در كشاورزی از نمودار  در طبقه

بندی بر اساس  ویلكاكس استفاده شده است. این طبقه

می باشد.     ذب سدیم میزان هدایت الكتریكی و نسبت ج

میزان هدایت الكتریكی شرح داده شد.كمترین میزان 

های  مهران، مربوط به حاشیه  نسبت جذب سدیم در دشت

 6/1 جنوب شرقی و شمال شرقی و به میزان كمتر از

های جنوب  باشد. میزان نسبت جذب سدیم از حاشیه می

شرقی و شمال شرقی به سمت غرب دشت آن افزایش 

رسد.  می 6/0 ه طوری كه در نواحی غربی به بیش ازیافته ب

به طور كلی میزان نسبت جذب سدیم دشت مهران كم 

مهران از لحاظ میزان نسبت  آب زیرزمینی دشتبوده و 

جذب سدیم مشكل كیفی ندارد. با توضیحات فوق ردة آب 

 باشد.می C2 -S1در مناطق شرقی و جنوب شرقی دشت 

و در نواحی غربی بوده  C3 -S1مركزیردة آب در مناطق 

ردة بین رودخانة گاوی و كنجانچم تا محل تالقی آنها 

بندی  بنابراین بر اساس رده (.5)شكل باشد می C4-S1آب

ویلكاكس كیفیت آب  فقط در بخش كوچكی از نواحی 

غربی برای كشاورزی نامناسب بوده و در سایر مناطق 

 كیفیت آبخوان آب برای كشاورزی مناسب است.

ر اساس نقشه قابلیت آبیاری كه از تركیب و تلفیق دو ب

نقشه هدایت الكتریكی و نسبت جذب سدیم و بر اساس 

دیاگرام ویلكاكس بدست آمده است )زهتابیان و همكاران، 

كه بهترین نوع كیفیت از لحاظ  C2 -S1(، كالس 0999

طبقه بندی برای آبیاری اراضی كشاورزی دارد، در 

ب شرق دشت آبرفتی مهران و قسمتهای شرقی و جنو

كه كیفیت آن برای آبیاری مناسب نیست،  C4 -S1كالس 

در قسمت غربی دشت و محل تالقی دو رودخانه گاوی و 

 كنجانچم و غرب شهر مهران قرار گرفته است.

 

 
 قابلیت آبیاري آبهاي زیرزمینی بر اساس طبقه بندي ویلكاکس نقشة  :(6شكل)

 

ت آبیاری آبهای زیرزمینی كالس پس بر اساس نقشه قابلی

C4 -S1  كه كیفیتش برای آبیاری مناسب نیست و در

قسمت غربی دشت قرار گرفته است، بایستی محصوالتی 

كه نسبت به شوری مقاوم ترند مانند گندم و جو كشت 

 شود.

 

 نتیجه گیري

حداكثر رقوم تراز در ، تراز آب زیرزمینی نقشة هم بر اساس

متر بوده و حداقل رقوم  051میزانحاشیة شمال دشت به 

متر در غرب آبخوان  096 زیرزمینی به میزان تراز آب

باشد. تراز آب زیرزمینی در مناطق شرقی  آبرفتی مهران می

و  یمالجهت جریان در مناطق ش باشد. متر می 061نیز

نواحی جنوبی و در  ی بودهجنوب غرب -یشمال شرق شرق

بر اساس نقشه باشد. یم شمال غربی -تقریباً جنوب شرقی
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زیرزمینی در نواحی  بیشترین عمق برخورد به آب هم عمق،

نزدیک به شرق دشت به طوری كه عمق آب زیرزمینی در 

باشد.كمترین عمق برخورد  متر می 66 این نواحی بیش از

 پنج به آب در ناحیة غربی دشت مهران بوده و به كمتر از

طق میانی دشت رسد. عمق برخورد به آب در منا متر می

از نظر كیفیت شیمیایی،  باشد. متر می 06مهران حدود 

حداقل میزان هدایت هدایت الكتریكی براساس نقشه 

های شرقی، جنوب و  الكتریكی در دشت مهران در حاشیه

شود به طوری كه در این  جنوب شرقی دشت مشاهده می

 611زیرزمینی كمتر از  مناطق هدایت الكتریكی آب

باشد. پایین بودن میزان  ر سانتیمتر میمیكروموس ب

هدایت الكتریكی در این نواحی به این دلیل است كه 

های رسوبی از فرسایش سازند بختیاری حاصل  نهشته

اند. میزان هدایت الكتریكی از حاشیه جنوبی و شرقی  شده

دشت به سمت غرب و شمال غربی افزایش زیادی داشته، 

میزان هدایت  به طوری كه در نواحی غربی دشت

میكروموس بر سانتیمتر  9111الكتریكی به بیش از

رسد. باال بودن میزان هدایت الكتریكی در مناطق غربی  می

به دلیل آن است كه مناطق فوق تحت تأثیر شبكة آبیاری 

بر اساس نقشه قابلیت آبیاری،  كنجانچم قرار دارند.

و  C2 -S1قسمتهای شرقی و جنوب شرق دارای كالس 

كه كیفیتش برای آبیاری مناسب نیست، در  C4 -S1 كالس

قسمت غربی دشت و محل تالقی دو رودخانه گاوی و 

بررسی كنجانچم و غرب شهر مهران قرار گرفته است. 

كیفیت شیمیایی آبهای زیرزمینی دشت مهران نشان می 

دهد كه در قسمتهای شرقی و جنوب شرقی و حتی 

محصول قسمتهای مركزی دشت می توان هر نوع 

كشاورزی را كشت نمود، در واقع در این قسمتها هیچ 

محدودیتی در انتخاب نوع محصول وجود ندارد و می توان 

هر نوع محصولی را در هر نوع زمینی كشت نمود. اما در 

قسمتهای غربی دشت در محل تالقی دو رودخانه گاوی و 

كنجانچم به علت كیفیت نامناسب آب های زیرزمینی 

ی بایستی مواردی از قبیل انتخاب نوع محصول برای آبیار

كشاررزی، نوع سیستم آبیاری و زهكشی و همچنین 

 نفوذپذیری خاک را به دقت مد نظر قرار داد. 

  

 سپاسگزاري
از مدیریت محترم شركت آب منطقه ای ایالم و شركت آریو بهین طرح به خاطر در اختیار گذاشتن آمار و اطالعات كافی تشكر 

 نی می شود.و قدردا
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Abstract 

Mehran plain, having about 300 km
2
 area, is one of the widest plains of Ilam Province. 

Because of extensive agriculture lands, numerous shallow and deep wells are drilled in the 

plain, therefore, study of the groundwater as the main water resource of the area is very 

important. In order to study the groundwater, at first quantitative and qualitative data of wells 

and piezometers was collected and by inspecting the physical condition of the aquifer, the 

maps of potential, depth and flow direction were prepared. Based on information layer of 

wells, the electrical conductivity (EC) map of the area was prepared to get information about 

the water quality for agriculture uses. Finally, groundwater was classified for agriculture uses 

based on Wilcox diagram. Then, using the diagram and also EC map and sodium adsorption 

ratio (SAR), the capability of groundwater for irrigation was prepared in the geographical 

information system (GIS). Results showed that the quality of groundwater for agriculture uses 

is suitable in most parts of the plain and only a small area in the western area of the plain is 

unsuitable. 

 

Keywords: Ground Water, Irrigation Capability, Mehran Pain, GIS, Wilcox Diagram.  
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