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تهیه نقشه قابلیت آبیاري اراضی کشاورزي آبهاي زيرزمینی دشت مهران
در محیط GIS
حاجی کريمی ،1فتح اهلل نادري ،2ذوالفقار مهدي زاده
تاريخ ارسال98/3/11 :

3

تاريخ پذيرش98/8/02:

چکیده
دشت مهران با وسعت حدود 033كيلومتر مربع يکي از وسيع ترين دشتهاي استان ايالم مي باشد .در اين دشت به لحاظ وجود
اراضي كشاورزي فراوان ،حفر چاههاي عميق و نيمه عميق رواج چشمگيري دارد و لذا مطالعه آبهاي زيرزميني كه به عنوان
اصلي ترين منبع آب در كل دشت محسوب مي شود ،ضروري به نظر مي رسد .در اين تحقيق ،جهت بررسي آبهاي زيرزميني
دشت ،ابتدا داده هاي كمّ ي و كيفي چاه هاي بهره برداري و پيزومتر تهيه گرديد و سپس با بررسي وضعيت فيزيکي آبخوان،
نقشه هاي تراز و عمق و جهت جريان آب زيرزميني تهيه گرديد .سپس براي آگاهي از وضعيت كيفي آب زيرزميني جهت
استفاده در كشاورزي ،نقشه هدايت الکتريکي ( )ECبر اساس اليه اطالعاتي چاههاي منطقه مورد مطالعه تهيه شد .در نهايت،
آب زيرزميني از نظر مصرف كشاورزي بر اساس نمودار ويلکاكس طبقه بندي گرديد .سپس بر اساس اين نمودار و نقشه هاي
هدايت الکتريکي و نسبت جذب سديم ،نقشه قابليت آبياري در اراضي كشاورزي آبهاي زيرزميني دشت مهران در سيستم
اطالعات جغرافيايي ( )GISتهيه گرديد  .نتايج نشان مي دهد كه كيفيت آب زيرزميني دشت مهران فقط در بخش كوچکي از
نواحي غربي دشت براي كشاورزي نامناسب بوده و در ساير مناطق كيفيت آب براي كشاورزي مساعد و مناسب است.

کلمات کلیدي :آب زيرزمینی ،دشت مهران ،سیستم اطالعات جغرافیايی ( ،)GISقابلیت آبیاري ،نمودار ويلکاکس
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عضو هيئت علمي دانشکده كشاورزي دانشگاه ايالم .ايالم ،بلوار پژوهش ،دانشگاه ايالم ،دانشکده كشاورزي ،كد پستي 51016-615

كارشناس ارشد ژئومورفولوژي دانشگاه شهيد بهشتي تهران .ايالم ،شيروان و چرداول ،زنجيره عليا ،كد پستي  .51611-75777تلفن35424450062 :
email: naderigeo@yahoo.com
همراه31151400510 :
3

شركت آب و فاضالب ايالم .ايالم ،ميدان دفاع مقدس ،شركت آب و فاضالب استان ايالم .تلفکس  .35412203123همراه 31150427654
e-mail: abfa_ilam@yahoo.com
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مقدمه
يکي از مشکالت امروزه جهان و بخصوص كشور ايران كه
در منطقه نيمه خشک جهان قرار دارد ،مسأله كمبود آب
است .با افزايش جمعيت و مصرف روزافزون انسان به آب
طي هفتاد سال گذشته شش برابر شده است (كاظمي،
 .)1056به علت پراكندگي زماني و مکاني بارش ،ايرانيان
از قديم االيام در فکر تهيه و تجهيز منابع آبي مطمئن
جهت كاربردهاي مختلف بوده اند .در كشور ما از گذشته
دور روشهاي متفاوتي جهت استفاده از منابع آبي بکار
گرفته مي شد كه اوج آن در ابداع حفرههاي زيرزميني و
اتصال آنها به هم جهت دسترسي به آب بوده است كه به
نام قنات در حدود  533سال قبل از ميالد مسيح صورت
پذيرفته است .بعد از تحول عظيم در بهره برداري از منابع
آب زيرزميني با بکارگيري و پيشرفت روزافزون تکنولوژي
حفر چاه از قرن  15ميالدي به بعد روش استحصال آب از
منابع زيرزميني تغيير نمود .منابع آب زيرزميني بعد از
يخچالها دومين منابع آب شيرين در جهان مي باشند.
بيش از هفتاد درصد منابع آب زيرزميني جهان به مصرف
كشاورزي مي رسد.
بهره برداري از آبهاي زيرزميني نيازمند شناخت وضعيت
سفره در شرايط طبيعي و سپس پيش بيني اثرات برداشت
و يا تغذيه مي باشد .در حال حاضر ميزان برداشت آب از
منابع زيرزميني در كشور  55ميليارد مترمکعب است كه
شش ميليارد مترمکعب از اين ميزان برداشت مازاد
محسوب مي شود .از مهمترين مطالعاتي كه در اين زمينه
انجام گرفته است ،مي توان به مطالعات زير اشاره نمود.

بررسي آب زيرزميني دشت ورامين جهت استفاده از
آبياري اراضي كشاورزي (زهتابيان و همکاران،)1050 ،
تأثير خشکسالي بر منابع آب زيرزميني آبخوان دشت
شهركرد (ميرزايي و همکاران ،)1055 ،شبيه سازي جريان
آب زيرزميني و اثرات زيست محيطي ناشي از پمپاز آب
زيرزميني در دشت رفسنجان (كاظمي ،)1056 ،بررسي
نوسانات سطح ايستابي دشت بهبهان با نگاهي به
خشکسالي اخير (باقري زاده )1055 ،و  ....با توجه به اينکه
منبع اصلي تأمين آب براي مصارف كشاورزي دشت مهران
از آبهاي زيرزميني است ،آگاهي از ميزان كميت و كيفيت
آب جهت مصرف در كشاورزي الزم و ضروري به نظر مي
رسد .بنابراين در اين مقاله سعي شده تا عالوه بر بررسي
سطح آب زيرزميني و جهت جريان ،كيفيت آب زيرزميني
جهت استفاده در كشاورزي مورد مطالعه قرار گيرد.

موقعیت طبیعی دشت مهران
دشت مهران در استان ايالم در جنوب غرب ايران و در
مختصات جغرافيايي َ 00ْ 30تا َ 00ْ 10عرض شمالي و َ36
ْ 45تا َ 45ْ 16طول شرقي قرار دارد (شکل .)1مساحت
اين دشت حدود  033كيلومتر مربع است و از نظر منابع
آب سطحي در دشت مهران دو رودخانه مهم و بزرگ
گاوي و كنجانچم كه به ترتيب از كوههاي يکشنبه و
كونک سرچشمه مي گيرند و در غرب شهر مهران به هم
مي پيوندند و وارد كشور عراق مي شوند ،تغذيه و زهکشي
مي شود.

شکل( :)1موقعیت جغرافیايی دشت مهران در کشور و استان
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دشت مهران براساس تقسيمبندي واحدهاي ساختماني
ايران جزو زاگرس چينخورده محسوب ميشود .اين واحد
ساختماني در جنوب غربي ايران واقع شده است و پهناي
آن در حدود 163-263كيلومتر تخمين زده ميشود و
احتماالً در برخي نواحي به زير زاگرس رورانده كشيده
ميشود .روند عمومي اين منطقه تقريباً شمال غربي-
جنوب شرقي است كه در آن رسوبات پالئوزوئيک،
مزوزوئيک و ترسير به طور همشيب روي هم قرار دارند.
اين رسوبات پوششهاي حاشية قارهاي مشرق پالتفرم
عربستان را تشکيل ميدادهاند كه در پليوسن تغييرشکل
يافته و چينخوردهاند .چينهاي موجود در منطقه مورد
مطالعه شامل تاقديس اناران در مناطق شمالي و تاقديس

چنگوله در جنوب و جنوب غرب ميباشند .لذا دشت
مهران به صورت يک ناوديس است كه بين تاقديسهاي
اناران در شمال و تاقديس چنگوله در جنوب قرار دارد و
توسط رسوبات ناشي از فرسايش سازندهاي اطراف پوشيده
شدهاست.
قديميترين سازندي كه در مهران رخنمون دارد ،سازند
سروک است كه در تاقديس اناران ديده ميشود.
جديدترين سازند منطقه سازند بختياري است كه در
مناطق جنوبي منطقه ديده ميشود .سازندهاي منطقه به
ترتيب از قديم به جديد عبارتند از :سروک ،سورگاه ،ايالم،
گورپي ،آسماري ،گچساران ،آغاجاري ،بختياري و آبرفت
هاي كواترنري(شکل.)2

شکل( :)0نقشه زمین شناسی دشت مهران

مواد و روشها
دشت مه ران به لحاظ برخورداري از پتانسيل هاي آبي
(آبهاي سطحي و زيرزميني) و خاک نسبتاً مساعد و
حاصلخيز هميشه و از ديرباز مورد توجه كشاورزي بوده و
در سالهاي اخير استفاده از آبهاي زيرزميني به نحو بسيار
چشمگيري در سطح دشت رواج يافته است .با توجه به اين
عوامل و همچنين هموار بودن دشت و تراكم جمعيت در
سطح دشت ،مطالعه آبهاي زيرزميني دشت به لحاظ
استفاده در كشاورزي ضروري به نظر مي رسد .جهت
بررسي آبهاي زيرزميني ،مطالعات طي مراحل زير انجام
گرفت.
 -1تهيه نقشه هاي پايه (توپوگرافي و زمين شناسي و )...
و تعين محدوده دشت مهران
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 -2تهيه داده هاي مريوط به كميت و كيفيت آبهاي
زيرزميني دشت مهران و ايجاد يک بانک اطالعاتي از
اين داده ها در محيط GIS
 -0تهيه اليههاي اطالعاتي چاههاي پيزومتري ،چاههاي
بهرهبرداري ،چاههاي نمونهبرداري كيفي در سيستم
اطالعات جغرافيايي و ترسيم نقشه هاي سطح آب
زيرزميني و جهت جريان
 -4ترسيم نقشههاي همتراز و همعمق دشت مهران بر
اساس اليه اطالعاتي چاههاي پيزومتري
 -6ترسيم نقشه هم هدايت الکتريکي آب زيرزميني دشت
بر اساس اليه اطالعاتي چاههاي نمونهبرداري و تعدادي
از چاههاي بهرهبرداري به منظور بررسي كيفيت آب
زيرزميني و استفاده از آن در آبياري اراضي كشاورزي
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-5 -5طبقه بندي آب از نظر آبياري بر اساس دياگرام
ويلکاكس و ترسيم نقشه قابليت آبياري آبهاي زيرزميني
دشت مهران با استفاده از نقشه هاي هدايت الکتريکي و
نسبت جذب سديم و طبقه بندي ويلکاكس.

دشت مهران در كشور عراق ،نواحي غربي دشت مهران در
كشور ايران در حقيقت مركز اصلي كل دشت مهران بوده،
لذا وجود حداكثر ضخامت آبرفت در اين نواحي طبيعي
مي باشد.

بحث و نتايج

تراز و عمق و جهت جريان آب زيرزمینی

وضعیت فیزيکی آبخوان

به منظور كسب اطالعات از تراز و عمق آبخوان آبرفتي
دشت مهران تعداد  25حلقه چاه پيزومتري در
سال1072در دشت حفاري شده است .موقعيت اين
چاههاي پيزومتري در شکل( )4نشان داده شدهاست .نقشة
هم تراز آب زيرزميني آبخوان آبرفتي مهران با استفاده از
اندازهگيريهاي ماهيانه سطح آب پيزومترهاي منطقه طي
سال آبي ، 56-55تهيه شده است (شکل .)0جهت تهية
دقيق تر نقشة تراز آب زيرزميني عالوه بر چاههاي
پيزومتري موجود ،عمق آب زيرزميني دو حلقه چاه
پيزومتري و اكتشافي متروک اندازه گيري كرده و مورد
استفاده قرار گرفته شده است (باقرزاده و همکاران،
 .)1055بر اساس نقشة هم تراز آب زيرزميني ،حداكثر
رقوم تراز در حاشية شمال دشت به ميزان 253متر بوده و
حداقل رقوم تراز آب زيرزميني به ميزان  106متر در غرب
آبخوان آبرفتي مهران ميباشد .تراز آب زيرزميني در
مناطق شرقي نيز 263متر مي باشد.

با توجه وضعيت زمين شناسي و اطالعات حاصل از لوگ
چاه هاي اكتشافي و بهره برداري دشت مهران سفرة آب
زيرزميني از نوع آزاد بوده كه در رسوبات آبرفتي و مخروط
افکنه اي حاصل از فرسايش ارتفاعات مشرف به دشت
ايجاد شده است .با توجه به الگ چاههاي اكتشافي دشت
مهران بافت رسوبات در حاشيه هاي شرقي و جنوبي در
سطح و عمق عمدتاً دانه درشت و در حد ماسه و گراول
بوده و در مناطق شمالي و مركزي مخلوط درهمي از
سيلت ،رس و ماسه مي باشد .در مورد ضخامت رسوبات
آبرفتي با توجه به عدم وجود نقشة همضخامت اطالعات
دقيقي وجود ندارد ،ليکن با توجه به حفاري چاههاي
اكتشافي ضخامت نهشته هاي آبرفتي در حاشيههاي
شمالي و شرقي دشت كمتر از  63متر مي باشد .ضخامت
رسوبات از شرق به سمت غرب افزايش يافته به طوري كه
در مركز دشت حدود  153متر و در نواحي غربي بيش از
 233متر مي باشد .الزم به ذكر است كه با توجه به ادامة

شکل( :)3نقشة همتراز سطح آب زيرزمینی و جهت جريان دشت مهران

4

سال دوم ،شماره  ،6زمستان 0931

فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب

جهت جريان در مناطق شمالي و شرق شمال شرقي-
جنوب غربي بوده و در نواحي جنوبي تقريباً جنوب شرقي-
شمال غربي ميباشد .شيب هيدروليکي آبخوان مهران در
مناطق جنوبي و مركزي حداقل بوده و در حدود دو در
هزار ميباشد .شيب هيدروليکي در نواحي شمالي آبخوان
زياد بوده ،به طوري كه به بيش از  15در هزار ميرسد.
زياد بودن شيب هيدروليک در مناطق مذكور ناشي از
پايين بودن قابليت انتقال (در نتيجة كم بودن ضخامت
آبخوان) ميباشد .شيب هيدروليکي در مناطق شرقي نيز
حدود  13در هزار بوده و در نواحي غربي و خروجي دشت
حدود چهار در هزار ميباشد (شکل.)0

نقشه همعمق متوسط آبخوان بهرهبرداري مهران با استفاده
از دادههاي بدست آمده از اندازهگيريهاي ماهيانه عمق
آب در پيزومترهاي موجود در دشت ترسيم گرديده است
(شکل .)4بر اساس اين نقشه ،بيشترين عمق برخورد به
آبزيرزميني در نواحي نزديک به شرق دشت به طوري كه
عمق آب زيرزميني در اين نواحي بيش از  66متر
ميباشد.كمترين عمق برخورد به آب در ناحية غربي دشت
مهران بوده و به كمتر از پنج متر ميرسد .عمق برخورد به
آب در مناطق مياني دشت مهران حدود  26متر ميباشد.

شکل( :)4نقشة هم عمق آب زيرزمینی دشت مهران

کیفیت آب زيرزمینی
بهمنظور بررسي وضعيت كيفي آب زيرزميني دشت مهران
تعداد نه حلقه از چاههاي بهرهبرداري به عنوان چاه نمونه-
برداري كيفي انتخاب و به صورت فصلي نمونهبرداري شده
و مورد آناليز شيميايي قرار ميگيرد .به منظور
بررسيدقيقتر خصوصيات هيدروژئوشيميايي آبخوان دشت
مهران عالوه بر چاههاي نمونهبرداري كيفي از تعدادي چاه
بهرهبرداري نيز در مناطق مختلف آبخوان در سال 1055
نمونهبرداري شده و نتايج تجزية شيميايي مورد ارزيابي
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قرارگرفتهاست .با توجه به نتايج تجزية شيميايي نمونههاي
برداشتي ،نقشه هم هدايت الکتريکي ترسيم گرديد و
داليل تغييرات مکاني ميزان هدايت الکتريکي مورد بررسي
قرار گرفت .سپس با توجه به نوع و ميزان امالح موجود در
نمونهها ،كيفيت آب از نظر آبياري در اراضي كشاورزي بر
اساس استانداردهاي موجود مورد ارزيابي قرارگرفته است.
موقعيت اين چاهها در شکل( )6ارائه شده و نتايج آناليز
شيميايي نمونه هاي برداشتي از آنها در تابستان  55در
جدول( )1ارائه شده است.

5

تهیه نقشه قابلیت آبیاری اراضی کشاورزی...
جدول( :)1نتايج آنالیز شیمیايی چاههاي نمونه برداري دشت مهران
()me/lit

شماره روي
نقشه

TDS

EC

()mg/lit

)(mhos/cm

CO3

no.1

2256

0413

3

0/6

no.2

243

076

3/2

2/1

3/6

no.3

536

1223

3

2/6

1

no.4

272

426

3

2/4

3/4

1/7

no.5

555

1046

3

2/4

3/12

12/16

no.6

003

616

3

2/1

3/5

2/66

no.7

050

657

3

2

1

2/56

0/6

no.8

136

1071

3

2/6

1/1

12/6

11

0/2

no.9

1175

1756

3

2/5

2/1

16/6

10/5

4/4

0/2

no.10

051

535

3

2/4

3/15

2/76

0/6

1/1

1/1

no.11

1050

2306

3

0

1/0

22

15/0

5/1

2/2

3/50

no.12

1030

1146

3

2/1

0/1

17/6

14/5

6/6

2/4

1/37

14/06

no.13

402

576

3

2/0

3/1

0/16

4/4

1/1

1/5

1/31

24/55

NA

TH

HCO3

Cl

SO4

Ca

Mg

Na

SAR

)(%

()mg/lit

13/2

27/6

27

7/5

5/1

1/56

15/66

1743

1/1

1/5

1/4

3/75

3/517

11/5

153

13/56

1/5

2/1

1/5

3/72

12/61

526

0/0

3/5

3/45

3/006

13/45

236

13/5

0/0

2

3/761

12/65

516

0/5

3/1

3/52

3/434

12/56

206

3/5

1/1

1/00

0/57

236

2/1

3/755

12/55

713

1/35

14/16

113

1/26

21/00

203

5/27

1223
1316
276

هدايت الکتريکی
نقشة هم هدايت الکتريکي براي دشت مهران نيز با
استفاده از نتايج آناليز شيميايي نمونههاي آب چاههاي
نمونهبرداري تهيه شدهاست (شکل  .)6براساس اين نقشه
حداقل ميزان هدايت الکتريکي در دشت مهران در
حاشيههاي شرقي ،جنوب و جنوب شرقي دشت مشاهده
ميشود به طوري كه در اين مناطق هدايت الکتريکي آب
زيرزميني كمتر از 633ميکروموس بر سانتيمتر ميباشد.
پايين بودن ميزان هدايت الکتريکي در اين نواحي به اين
دليل است كه نهشتههاي رسوبي از فرسايش سازند

بختياري حاصل شدهاند .ميزان هدايت الکتريکي از حاشيه
جنوبي و شرقي دشت به سمت غرب و شمال غربي
افزايش زيادي داشته ،به طوري كه در نواحي غربي دشت
ميزان هدايت الکتريکي به بيش از 0433ميکروموس بر
سانتيمتر ميرسد .باال بودن ميزان هدايت الکتريکي در
مناطق غربي به دليل آن است كه مناطق فوق تحت تأثير
شبکة آبياري كنجانچم قرار دارند .آب مورد نياز شبکة
آبياري كنجانچم از رودخانة كنجانچم تأمين ميشود.
ميزان هدايت الکتريکي رودخانة كنجانچم بيش از0333
ميکروموس بر سانتيمتر ميباشد.

شکل( :)5نقشة هم هدايت الکتريکی آبهاي زيرزمینی دشت مهران
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تهیه نقشه قابلیت آبیاري
در طبقهبندي آب از نظر مصرف آن در كشاورزي از نمودار
ويلکاكس استفاده شده است .اين طبقهبندي بر اساس
ميزان هدايت الکتريکي و نسبت جذب سديم مي باشد.
ميزان هدايت الکتريکي شرح داده شد.كمترين ميزان
نسبت جذب سديم در دشت مهران ،مربوط به حاشيههاي
جنوب شرقي و شمال شرقي و به ميزان كمتر از 3/6
ميباشد .ميزان نسبت جذب سديم از حاشيه هاي جنوب
شرقي و شمال شرقي به سمت غرب دشت آن افزايش
يافته به طوري كه در نواحي غربي به بيش از  1/6ميرسد.
به طور كلي ميزان نسبت جذب سديم دشت مهران كم
بوده و آب زيرزميني دشت مهران از لحاظ ميزان نسبت
جذب سديم مشکل كيفي ندارد .با توضيحات فوق ردة آب
در مناطق شرقي و جنوب شرقي دشت  C2 -S1ميباشد.
ردة آب در مناطق مركزي C3 -S1بوده و در نواحي غربي

بين رودخانة گاوي و كنجانچم تا محل تالقي آنها ردة
آب C4-S1ميباشد (شکل .)5بنابراين بر اساس ردهبندي
ويلکاكس كيفيت آب فقط در بخش كوچکي از نواحي
غربي براي كشاورزي نامناسب بوده و در ساير مناطق
كيفيت آبخوان آب براي كشاورزي مناسب است.
بر اساس نقشه قابليت آبياري كه از تركيب و تلفيق دو
نقشه هدايت الکتريکي و نسبت جذب سديم و بر اساس
دياگرام ويلکاكس بدست آمده است (زهتابيان و همکاران،
 ،)1050كالس  C2 -S1كه بهترين نوع كيفيت از لحاظ
طبقه بندي براي آبياري اراضي كشاورزي دارد ،در
قسمتهاي شرقي و جنوب شرق دشت آبرفتي مهران و
كالس  C4 -S1كه كيفيت آن براي آبياري مناسب نيست،
در قسمت غربي دشت و محل تالقي دو رودخانه گاوي و
كنجانچم و غرب شهر مهران قرار گرفته است.

شکل( :)6نقشة قابلیت آبیاري آبهاي زيرزمینی بر اساس طبقه بندي ويلکاکس
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پس بر اساس نقشه قابليت آبياري آبهاي زيرزميني كالس
 C4 -S1كه كيفيتش براي آبياري مناسب نيست و در
قسمت غربي دشت قرار گرفته است ،بايستي محصوالتي
كه نسبت به شوري مقاوم ترند مانند گندم و جو كشت
شود.
نتیجه گیري
بر اساس نقشة هم تراز آب زيرزميني ،حداكثر رقوم تراز در
حاشية شمال دشت به ميزان 253متر بوده و حداقل رقوم
تراز آبزيرزميني به ميزان  106متر در غرب آبخوان
آبرفتي مهران ميباشد .تراز آب زيرزميني در مناطق شرقي
نيز 263متر مي باشد .جهت جريان در مناطق شمالي و
شرق شمال شرقي -جنوب غربي بوده و در نواحي جنوبي
تقريباً جنوب شرقي -شمال غربي ميباشد .بر اساس نقشه
هم عمق ،بيشترين عمق برخورد به آبزيرزميني در نواحي
نزديک به شرق دشت به طوري كه عمق آب زيرزميني در
اين نواحي بيش از  66متر ميباشد.كمترين عمق برخورد
به آب در ناحية غربي دشت مهران بوده و به كمتر از پنج
متر مي رسد .عمق برخورد به آب در مناطق مياني دشت
مهران حدود  26متر ميباشد .از نظر كيفيت شيميايي،
براساس نقشه هدايت الکتريکي حداقل ميزان هدايت
الکتريکي در دشت مهران در حاشيههاي شرقي ،جنوب و
جنوب شرقي دشت مشاهده ميشود به طوري كه در اين
مناطق هدايت الکتريکي آب زيرزميني كمتر از633
ميکروموس بر سانتيمتر مي باشد .پايين بودن ميزان
هدايت الکتريکي در اين نواحي به اين دليل است كه
نهشته هاي رسوبي از فرسايش سازند بختياري حاصل
شده اند .ميزان هدايت الکتريکي از حاشيه جنوبي و شرقي
دشت به سمت غرب و شمال غربي افزايش زيادي داشته،
به طوري كه در نواحي غربي دشت ميزان هدايت
الکتريکي به بيش از 0433ميکروموس بر سانتيمتر
مي رسد .باال بودن ميزان هدايت الکتريکي در مناطق غربي
به دليل آن است كه مناطق فوق تحت تأثير شبکة آبياري
كنجانچم قرار دارند .بر اساس نقشه قابليت آبياري،
قسمتهاي شرقي و جنوب شرق داراي كالس  C2 -S1و
كالس  C4 -S1كه كيفيتش براي آبياري مناسب نيست ،در
قسمت غربي دشت و محل تالقي دو رودخانه گاوي و
كنجانچم و غرب شهر مهران قرار گرفته است .بررسي
كيفيت شيميايي آبهاي زيرزميني دشت مهران نشان مي
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دهد كه در قسمتهاي شرقي و جنوب شرقي و حتي
قسمتهاي مركزي دشت مي توان هر نوع محصول
كشاورزي را كشت نمود ،در واقع در اين قسمتها هيچ
محدوديتي در انتخاب نوع محصول وجود ندارد و مي توان
هر نوع محصولي را در هر نوع زميني كشت نمود .اما در
قسمتهاي غربي دشت در محل تالقي دو رودخانه گاوي و
كنجانچم به علت كيفيت نامناسب آب هاي زيرزميني
براي آبياري بايستي مواردي از قبيل انتخاب نوع محصول
كشاررزي ،نوع سيستم آبياري و زهکشي و همچنين
نفوذپذيري خاک را به دقت مد نظر قرار داد.
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Capability of Mehran plain's groundwater for irrigation of agriculture
lands in GIS environment
Zolfaghar Mehdizadeh30, Fatholah naderi1Haji Karimi

Abstract
Mehran plain, having about 300 km2 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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