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 فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي آبياري و آب

 5931 پاییز •پنجمشماره  بیست و   •سال هفتم 

آباد  تحلیل بیالن آب زیرزمیني مبتني بر دیدگاه کشاورزي پایدار در دشت اسالم   
 

 9، امید بزرگ حداد2، حمیدرضا مرادي5خلیل جلیلي

 40/41/5930 تاریخ دریافت:

 40/40/5931 تاریخ پذیرش:

 

 چکیده
ها  دادهالزمه اين مديريت، وجود آن است. رويه  ديريت صحيح منابع آب و کنترل مصرف بيپايداري کشاورزي در گرو م

تواند فرصت مناسبي براي تحليل وضعيت منابع آبي به عنوان يک نهاده  و اطالعات دقيق و قابل استناد است که مي

اکتشافي و   چاه 5هاي هيدروژئولوژي،  اصلي در کشاورزي پايدار فراهم نمايد. وجود اطالعات پايه و اقليمي مناسب، داده

برداري و  هاي بهره آباد گرديد. از طريق پيمايش صحرايي کليه چاه اي سبب انتخاب دشت اسالم چاه مشاهده 02

ل به سيهاي منطقه ثبت و اطالعات آبدهي و ميزان تخليه از آبخوان دشت محاسبه گرديد. تبخير و تعرق پتان چشمه

محاسبات . به دست آمد CROPWATافزار  ين و نياز آبي محصوالت زراعي و باغي از طريق نرممانتيث تعي -روش پنمن

ها محاسبه گرديد. سطح  اي براي هر سال انجام شده و ارتفاع پيزومتري آن هاي مشاهده ارتفاع سطح آب زيرزميني چاه

هاي مختلف  تفاع پيزومتري دشت در سالگيري وزني، ار بندي تيسن محاسبه و با ميانگين گون اثر هر چاه از طريق پلي

حجم جريان ورودي و خروجي دشت بر پايه معادله دارسي محاسبه و بر  محاسبه و نمودار تغييرات آن ترسيم گرديد.

آباد نشان  اساس اطالعات پيش گفته معادله بيالن تکميل و بيالن دشت تحليل گرديد. نتايج اين بررسي در دشت اسالم

 39 گيرد. هاي منطقه صورت مي هاي جوي و رواناب تغذيه آبخوان از طريق نفوذ مستقيم از ريزشدرصد  02دهد  مي

زميني  درصد از سطح اراضي کشاورزي آبي اين دشت به چهار محصول با نياز آبي باال شامل گندم، ذرت، چغندر و سيب

دهند. شدت افت سطح تراز آبخوان  يدرصد از آب مصرفي آبخوان را به خود اختصاص م 00اختصاص دارد که در حدود 

برداري از آبخوان همخواني کامل  و در نتيجه تشديد بهره 5935-5935برداري در دهه  هاي بهره با افزايش تعداد چاه

برداري با ذخاير ساالنه آبخوان تناسب نداشته و سطح آب زيرزميني دشت روندي کامالً نزولي و  دارد. اين ميزان بهره

متر افت داشته  05/0سطح آبخوان  30-39سال منتهي به سال آبي  0طوري که در  دهد به را نشان ميتشديد شونده 

ميليون متر مکعبي در ذخيره ساالنه مواجه بوده و بيالن منفي است. روند تغييرات   39/9است و آبخوان با کسري 

ديريت تخصيص منابع آب، کنترل سطح بيانگر شدت اين وضعيت در آينده است. لذا م ،سطح آب زيرزميني در منطقه

سازي توليد پايدار مبتني بر وضعيت منابع آب راهکارهاي برونرفت از اين  زيرکشت محصوالت با نياز آبي باال و بهينه

 وضعيت و دستيابي به پايداري نسبي در کشاورزي است.

 

  .زي پایدارکشاورسطح تراز، بیالن آبي،  ،آباد غرب اسالمآب زیرزمیني، کلمات کلیدي: 
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 khaliljalili@yahoo.com، 23993033059استان کرمانشاه.  دانشگاهي
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 مقدمه
داري بر روي ثبات کشاورزي و  آب اثرات معني

در کشورهاي .(5933توليد دارد )کوچکي و همکاران، 

رشد، ثبات و استمرار رشد کشاورزي از عوامل  روبه

 کننده به ثبات اجتماعي و رشد اقتصادي کمک  عمده

کيفيت لذا .  (Gongnand Lin, 2000)رود  به شمار مي

نقش مهمي در ميزان عملکرد محصول و  بو کميت آ

)نوري  ي پايدار دارد رسيدن به امنيت غذايي و توسعه

به دنبال کشاورزي پايدار . (5935و همکاران، 

دسترسي به سه هدف کلي اقتصاد کشاورزي سالم، 

با  زيست است که حفظ جامعه روستايي و حفظ محيط

 دشو هايي نظير آب ممکن مي استفاده بهينه از نهاده

(Jamshidzadeh and Mirbagheri, 2011) . اسناد

هاي در تمام برنامهدهد که  باالدستي توسعه نشان مي

به توسعه  و بويژه برنامه پنجم، توسعه پس از انقالب

)افراخته و همکاران،  کيد شده استأت پايدار کشاورزي

( و تحليل وضعيت منابع آبي به عنوان يک 5930

پايدار يک ضرورت نهاده اصلي در کشاورزي 

( بيان داشته اند که 5935عسگري و همکاران )است.

صد از دشت هاي استان ميزان تخليه در 32بيش از  در

بيالن آب زير زميني و ساالنه آب بيشتر از ميزان تغذيه

برداري مطلوب از آب موجب شده  بهره  منفي است.عدم

که انسان ازلحاظ منابع آب با بحران مواجه و هرروز 

خارج  زير کشت شي از اراضي مستعد کشاورزي ازبخ

ي داريپاي ابيارز( 5935) بخشوده و پورزند شود.

 را فارس استاني ها شهرستان ازي برخ دري کشاورز

 و داده انجامي توافقي زير برنامه افتيره از استفاده با

 مورد اصلي شاخص شش از يکي عنوان به آب بيالن

 منفي بيالن و تأکيد کشاورزي پايداري بررسي در نظر

 به کشاورزي نظام حرکت عوامل از يکي را آبخوان

 . اند نموده معرفي ناپايداري سمت
ي بند تياولو به( 5939) همکاران و جليلي

 هيتغذي برا لوفرين سراب دشتي زهکشي ها کانال

 را آن مخزن حجم تغييرات و پرداخته آن آبخوان

 زارشگ مکعب متر ميليون -33/03 برابر و منفي

 درصد 5/92 تنها که اند داشته انيب نيهمچن. اند نموده

 جبران قابل دشت اين آزاد آبخوان از برداشت اضافه از

 ميليون -03/02 برابر عددي به مخزن تغييرات و است

 35/5 افت شانيا. نمود خواهد پيدا کاهش مکعب متر

 در آبخوان سطح متري 95 از بيش افت و سال در متر

 بر نامناسب و ناپايدار مديريت نشان ار سال 02 طي

 تعداد افزايش و نيلوفر سراب دشت توليد منابع

 . اند دانسته برداري بهره هاي چاه
متر در سال سطح آب زيرزميني  5/2افت حدود 

سال اخيرمؤيد سير قهقرايي  55هاي کشور در  دشت

منابع آب زيرزميني در کشور است )افضلي و شاهدي، 

ايداري کشاورزي در گرو مديريت پشک  (و بي5939

و کنترل در دو بخش عرضه و تقاضا  صحيح منابع آبي

در اين راستا مديريت الگوي .است آنرويه  مصرف بي

هاي منطقه با رعايت اصول  کشت متناسب با پتانسيل

اکولوژيک و داراي مزيت اقتصادي پايدار يک ضرورت 

 ريزي است. اساسي و يک الزام در برنامه

(، افت سطح آب 5933پور و همکاران ) لشکري

زيرزميني و نشست زمين در دشت مشهد را به دليل 

رويه و فشار بر منابع آبي ذکر نموده  برداشت بي

(، نشان دادند که بين 5935نوري و همکاران ).اند

پايداري کشاورزي و پايداري منابع آب تفاوت 

برآورد شود. در پژوهشي  داري مشاهده نمي معني

هاي کليدي بيالن  هاي زماني و مکاني مؤلفه ويژگي

آب به عنوان يک چالش بزرگ در سراسر جهان 

سطح ماهانه و  (Ngongondo et al., 2015)ذکرشده

آب زيرزميني را به عنوان يک پارامتر مؤثر در تعيين 

سازي آب زيرزميني معرفي  دقت مدل

و   Tu. (Fallah-mahdipour et al., 2013)اند    نموده

تايوان نبود  5( در دشت پينگ تونگ0255مکاران )ه

برداري پايدار را دليل افت  مديريت مناسب و بهره

متر در سال براي  5/2افت . اند شديد سفره دانسته

در دشت 0220تا  5332هاي زيرزميني از سال  آب

، افت (Jamshidzadeh andMirbagheri, 2011)کاشان

آباد و افت  ممتر در سال سطح آب در دشت اسال 33/2

                                                           
1.Ping Tung 
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متري در دشت سراب نيلوفر از نتايج گزارش  35/5 

 شده پژوهشگران در کشور است.

گيري صحيح و حمايت از ذخاير آبي،  براي تصميم 

وجود نقشه هاي هيدرولوژيک و آب زيرزميني اهميت 

سازي مصرف  و بهينه(Paliwal, 2008)و ضرورت داشته

يدگاه بيالن آب هايآبياريبا استفاده از د آب در سيستم

درصدي در مصرف آب بدون کاهش  02جويي  و صرفه

سازي تخصيص و  سود از نتايج مديريت صحيح و بهينه

 (Hassan-Esfahani et al., 2015) باشد مصرف آب مي

آورد نفوذ عمقي بارش ( بر5939ناصري و جوکار )

 SCSدر آبخوان آبرفتي کازرون را با استفاده از روش 

انجام داده و بيان داشتند که پنج مشخصه خاک، 

شناسي، کاربري و پوشش اراضي و شيب سطح  زمين

زمين نقش اساسي در توزيع آب به مخازن زيرزميني 

دارد و نتايج حاصل از رابطه همبستگي معادله بيالن 

معادله بيالن آب زيرزميني نشان داد که آب خاک و 

بين نوسانات تراز آب زيرزميني و ميزان نفوذ به سفره 

آبخوان آبرفتي يک همخواني مناسب وجود دارد و اين 

همبستگي در مناطقي که سطح تراز آب زيرزميني 

 گيرد. باالتر است بهتر صورت مي

هاي مختلف  ( مدل5939واقفي و موحد زاده )

ا در حوضه آبخيز مند دشتي با نتايج نفوذپديري ر

حاصل از آزمايشات استوانه مضاعف مورد بررسي و 

هاي فيليپ،  مقايسه قرار دادند و نشان دادند که روش

داراي تناسب و تطابق بيشتري در  scsکاستياکف و 

 باشند. اين حوضه مي

هاي انجام شده در  با توجه به نتايج پژوهش

، پژوهش پيرامون خصوص ابعاد مختلف بيالن آب

تأمين پايدار منابع آب و مديريت نوسانات سطح 

ريزي  آبخوان و بيالن سفره از جمله ضروريات برنامه

باشد که در اين پژوهش به آن  پايدار کشاورزي مي

وجود اطالعات دقيق و قابل استناد پرداخته شده است.

هاي اکتشافي و  از جمله مطالعات ژئوالکتريک، چاه

آباد  کافي با پراکنش مناسب در دشت اسالماي  مشاهده

هاي صحيح کارشناسي براي تعيين بيالن  زمينه تحليل

دقيق آب زيرزمينيرا فراهم آورده است.بنابراين با 

توان در مورد پايداري  اطمينان نزديک به واقعيت مي

توليد و کشاورزي با توجه به حجم آب قابل مديريت و 

که آيا الگوي کشت در دسترس اظهارنظر نمود واين

برداري از آب زيرزميني با روند  موجود و وضعيت بهره

تواند پايداري کشاورزي را از ديدگاه منابع آب  فعلي مي

تضمين نمايد به عنوان سوال اصلي تحقيق مطرح شده 

است.در اين پژوهش، کليه متغيرهاي ورودي و 

خروجي بيالن با حداکثر دقت و کمترين خطا برآورد 

است. در پايان از نتايج اخذ شده و تحليل  گرديده

هاي پيشين منابع آب زيرزميني  اتفاقاتي که در سال

اين منطقه را متأثر ساخته است و روند آتي اين 

تغييرات و تأثيراتي که بر توليدات کشاورزي و دامي 

منطقه خواهد گذاشت منابع آب زيرزميني به عنوان 

ليدات کشاورزي يک رکن ارزيابي پايداري در بخش تو

 مورد کنکاش قرار گرفته است.

 

 ها مواد و روش

 منطقه تحقیق

آباد در حوضه آبريز سيمره  محدوده مطالعاتي اسالم

و کرخه عليا در جنوب غربي استان کرمانشاه در فاصله 

و  شرقي 30ْ  33تا َ 30ْ  55هاي جغرافياييَ طول

شمالي  93ْ  02َ ا ت 99ْ  03َ هاي جغرافيايي  عرض

 355واقع شده است. وسعت محدوده حدود 

درصد آن را نواحي  30کيلومترمربع است که 

هاي دشت تشکيل  درصد بقيه را پهنه 03کوهستاني و 

. دشت اسالم آباد با توجه به شيب توپوگرافي دهد مي

از شمال غرب تا جنوب شرق امتداد يافته است. عرض 

 کيلومتر 52دشت در بخش مياني حداکثر در حدود 

کيلومتر است که از شمال  35بوده و طول آن بيش از 

غربي تا جنوب شرقي شهرستان اسالم آباد امتداد 

آباد بجز بخش  دارد. تشکيالت مشرف به دشت اسالم

کوچکي که در شمال غربي دشت واقع شده و از جنس 

 -باشد در نقاط ديگر غالباً مارني و مارني آهک مي

بيشترين اطالعات آهکي است. دشت انتخابي داراي 

براي تحليل دقيق منابع آب و پايداري توليد کشاورزي 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378377415000530
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 5باشد.شکل  و دستيابي به نتايج قابل استناد مي

آباد را  موقعيت جغرافيايي منطقه مطالعاتي دشت اسالم

 نشان مي دهد.

 

 
 (: موقعیت جغرافیایي دشت اسالم آباد غرب5شکل )

 

 روش پژوهش:
هاي سطحي،  ي، آبدهي آبآمار و اطالعات اقليم

هاي پايه منابع اي و اکتشافي، نقشههاي مشاهده چاه

گياهي از شرکت آب  شناسي و پوشش آب و زمين

اي و اداره هواشناسي استان کرمانشاه تهيه و  منطقه

روز گرديد. همچنين اطالعات توصيفي مربوط به آن به

برداري و  هاي بهره از طريق پيمايش صحرايي کليه چاه

هاي منطقه ثبت و اطالعات آبدهي و ميزان  چشمه

آباد از طريق آنها محاسبه  تخليه از آبخوان دشت اسالم

مانتيث  -گرديد. تبخير و تعرق پتانيسل به روش پنمن

تعيين شد. نياز آبي محصوالت زراعي و باغي با 

هاي هواشناسي، بارش، اطالعات نوع استفاده از داده

که  CROPWATافزار  محصول و خاک از طريق نرم

براي محاسبه نياز آبي محصوالت مختلف  5توسط فائو

 Rosenzweig et)توسعه داده شده است به دست آمد

al. 2004) . محاسبات ارتفاع سطح آب زيرزميني

اي براي هر سال انجام شده و ارتفاع  هاي مشاهده چاه

پيزومتري آنها محاسبه گرديد. پس از تهيه اطالعات 

                                                           
1. Food and Agriculture Organization (FAO) 

بندي تيسن انجام گرفت و پس  گون ها، پليمکاني چاه 

، سطح اثر مربوط به GISاز تهيه نقشه آن در محيط 

گيري وزني، ارتفاع  هر چاه به دست آمده و با ميانگين

هاي مختلف محاسبه و نمودار  پيزومتري دشت در سال

به منظور بررسي روند  تغييرات آن ترسيم گرديد.

ذشته، با استفاده تغييرات اقليمي منطقه در سه دهه گ

هاي موجود در  از آمار بارندگي طوالني مدت ايستگاه

 ساله ترسيم گرديد.  5و  9منطقه، ميانگين متحرک 

برداري از منابع آب  روند صدور مجوز بهره

هاي  آباد بررسي گرديد و پرونده زيرزميني دشت اسالم

برداري در منطقه بررسي و اطالعات  هاي بهره کليه چاه

تخراج گرديد. کاربري اراضي دشت و الگوي آنها اس

از طريق  30-39کشت غالب در منطقه در سال زراعي 

آباد اخذ و تحليل  پيمايش صحرايي در دشت اسالم

برداري از منابع آب زيرزميني در دشت  ميزان بهره

مورد مطالعه براي کشاورزي به تفکيک محصوالت 

 غالب صورت پذيرفت.

 



111 

 

 

 فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي آبياري و آب

 5931 پاییز •پنجمشماره  بیست و   •سال هفتم 

براي  الم آباد:تعیین بیالن آبي دشت اس 

سازي تغذيه دشت، پارامترهاي مختلف اقليمي،  کمي

شناسي و نيز جزئيات  هيدرولوژيکي، سازندهاي زمين

مربوط به منابع آبي مختلف موجود در منطقه، مطالعه 

شده و بر اساس آن، محاسبات بيالن بر اساس 

متغيرهاي ورودي و خروجي صورت پذيرفت. معادله 

محاسبه  5ر اساس رابطه بيالن آب زيرزميني ب

 شود: مي

 

 

 

زيرزميني به  : حجم جريان ورودي آبQinکه در آن

: حجم آب مستقيم نفوذ يافته از Qpمحدوده بيالن؛ 

: حجم آب نفوذ يافته از Qrهاي جوي؛  ريزش

: حجم آب نفوذ يافته از Qiهاي سطحي؛  جريان

آب  : حجمQswبرگشت کشاورزي به محدوده بيالن؛ 

نفوذ يافته از پساب شهري و روستايي به محدوده 

زيرزميني از  : حجم جريان خروجي آبQoutبيالن؛ 

: حجم آب تخليه شده از آبخوان Qexمحدوده بيالن؛ 

: Qdها و قنوات از محدوده بيالن؛  ها، چشمه توسط چاه

: حجم آب تبخير Qetشده از آبخوان؛  حجم آب زهکشي

: تغييرات حجم ΔVي و زيرزمين شده از سفره آب

زيرزميني در محدوده بيالن  ذخيره شده سفره آب

 است.

براي تعيين جريان ورودي زيرزميني به محدوده 

هاي ورودي آب زيرزميني و ، طول جبهه(Qin)بيالن 

گراديان هيدروليکي از روي نقشه ميانگين تراز 

درازمدت سطح آب استخراج شد. با توجه به موقعيت 

اي موجود در دشت اسالم آباد  مشاهده چاه 02مکاني 

و بررسي تغييرات ماهانه عمق آب زيرزميني، از کسر 

ميزان عمق آب هر چاه از ارتفاع سطح زمين در محل 

اي ارتفاع تراز آب زيرزميني يا سطح  چاه مشاهده

ايزوپيز محاسبه گرديد. سپس با استفاده از نرم افزار 

Surfer  ارتفاع آب و به روش کريجينگ، خطوط هم

زيرزميني ترسيم گرديد. خطوط جريان خطوط عمود 

بر خطوط هم تراز آب زيرزميني هستند که در منطقه 

ترسيم گرديدند و مقاطع ورودي و خروجي در منطقه 

تعيين گرديد. حال بر پايه معادله دارسي، گراديان 

ضريب   هيدروليک، عرض مقطع ورودي و خروجي،

رد نظر ارزيابي شد و بر قابليت انتقال در مقاطع مو

 حجم جريان به دست آمد: 0اساس رابطه 

 

 (0                                 ) 

 

، ضريب قابليت انتقال است که از Tکه در آن 

، گراديان Iآيد،  دست مي نتايج آزمايشات پمپاژ به

دوره بيالن  t، طول مقطع جريان و Lهيدروليکي؛ 

 . برحسب روز است

به منظور شناخت ضخامت آبرفت و همچنين 

تعيين ضرايب هيدروديناميک )از آزمايشات پمپاژ( 

اي مجاور آن  هاي اکتشافي و مشاهده اقدام به حفر چاه

شده و با مطالعه و بررسي ضخامت و عمق هر يک و 

همچنين جنس و عمق سنگ کف، وضعيت کمي و 

کيفي آب هاي زيرزميني مشخص مي گردد. در 

حلقه چاه 5غرب مجموعاً تعداد  آباد وده اسالممحد

اي مجاور، جهت  هاي مشاهده اکتشافي به همراه چاه

 تعيين ضرايب هيدروديناميک آبخوان حفر شده است. 

 

مقادير : (Qp)نفوذ مستقیم از ریزشهاي جوي 

نفوذ از بارش مستقيم به آبخوان با بکارگيري روش 

بخير پتانسيل، و فائو و استفاده از عوامل بارندگي، ت

 به دست آمد: 9درجه حرارت و طبق رابطه 

 

(9       ))log(8.0 ECRR ir  
 

: ميزان آب نفوذي که بطور Ryدر اين معادله: 

متر(،  گردد )ميلي مستقيم از بارش به آبخوان اضافه مي

Rمتر،  : ميزان بارندگي به ميليC ضريب ثابت :

: ميزان تبخير و تعرق Eمتناسب با درجه حرارت، 

(5)  
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متر است و ضريب متناسب با درجه  ه ميليپتانسيل ب

 آيد :بدست مي 3حرارت از رابطه 

 

(3 )     

 

ضريب ثابت متناسب با درجه : Cکه در آن، 

 گراد است. : متوسط دماي ماهانه به سانتي Tحرارت و 

 

: (Qr)هاي سطحي  آب نفوذ یافته از جریان

محاسبه و  براي محاسبه اين پارامتر ابتدا حجم بارش

رواناب حاصل از ارتفاعات مشرف به محدوده بيالن با 

و شماره منحني برآوردي معادل  S.C.Sاستفادهاز روش 

از کسر مجموع رواناب و نفوذ از به دست آمد. ،32با 

حجم بارش، ميزان نفوذ در سطح بيالن به دست آمد که 

 درصد ميزان رواناب بود. 3معادل 
 

و  (Qi)ورزي آب برگشتي از مصارف کشا

در زمينه تخمين ضرايب جريان صنعت و شرب: 

بازگشتي از مصارف اصلي )شرب، صنعت و کشاورزي( 

در سطح حوضه آبخيز تحقيقات اندکي صورت گرفته 

هاي مختلف   است. بر اساس نتايج تحقيقات در دشت

اند. درزي و  کشور، پژوهشگران نتايجي را ارائه نموده

زگشت به آب زيرزميني را ضريب با ،(5935همکاران )

، و 05/2(، 5935؛ کريمي و اردکانيان )92/2تا  05/2

؛ طالبي حسين آباد و همکاران 5/2شرب و صنعت را 

و بارگشت آب شرب را  بين  9/2تا  0/2( بين 5932)

(، 5935؛ سبز زاده و علي محمدي )3/2تا  03/2

(، براي آبياري تحت فشار 5933، ترنجيان )535/2

؛ 9/2راي آبياري غرقابي، نشتي و غيره و ب 55/2

و 3/2و براي شرب و صنعت  9/2(، 5933قاسميه )

سند ملي آب ايران راندمان کاربرد آب در مزرعه را 

 03/2و آب برگشتي را  33/2براي آبياري ثقلي 

 (. 5933پيشنهاد نموده است )کرامتي و همکاران، 

با توجه به شرايط آبخوان و مقايسه آن با 

داردها و مقاالت علمي چاپ شده در اين زمينه استان

صنعت و  ي، آب برگشتتوسط پژوهشگران مختلف

درصد  02 يدرصد و در بخش کشاورز 05شرب 

اين عدد حاصل استفاده از آمار و  .ديمنظور گرد

هاي دقيق و چاه هاي اکتشافي و  اطالعات و نقشه

مطالعات ژئوفيزيک انجام شده در دشت و نيز 

از نظرات ارزشمند کارشناسان خبره استان مندي  بهره

در زمينه منابع آب زيرزميني مي باشد که در جلسات 

 کارشناسي و فني مورد ارزشيابي قرار گرفت.

حجم آب تخلیه شده از آبخوان توسط  

منابع : (Qex)ها و قنوات از محدوده  ها، چشمه چاه

استحصال آب زيرزميني موجود، از طريق  برداشت 

عيت مکاني با حضور در محل ثبت اطالعات دقيق موق

برداران مورد هاي بهرهگرديد و  به چند شيوه گفته

ها شامل اطالعات مجوز  سنجش قرار گرفت اين شيوه

برداري چاه؛ کسب اطالعات مربوط به چاه، پمپ، بهره

قدرت موتور و آبدهي چاه و نيز اطالعات سطح زير 

ي و نوع محصول کشت، دور آبياري، تعداد ساعت آبيار

باشد. بدين صورت با اطمينان بااليي اطالعات  مي

گردآوري شده مربوط به تخليه آبخوان قابل استناد، 

)جليلي و  نزديک به واقعيت و با حداقل خطا مي باشد

 (.5939همکاران، 

 

: اين (Qd) حجم آب زهکشي شده از آبخوان

متغير به دليل پائين بودن سطح آب زيرزميني در 

 هاي اخير، صفر است. سال

 

حجم آب تبخیر شده از سفره آب زیرزمیني 

(Qet)کند   عمق آب زيرزميني مشخص مي : نقشه هم

که در محدوده مورد مطالعه عمق برخورد به آب بيش 

باشد. بنابراين هيچ تبخيري از سطح سفره  متر مي 5از 

 گيرد. آب زيرزميني صورت نمي

 

ت با اين تغييرا: ΔVتغییرات حجم مخزن 

 بررسي گرديد. 5استفاده از رابطه 

 

(5 )        )( hsAV  
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سطح : Aتغييرات حجم مخزن، :Vکه در آن  

: hضريب ذخيره )بدون بعد( و :Sمحدوده بيالن، 

)تغييرات  تغييرات سطح آبخوان در زمان مشخص.

سال(  92تقسيم بر  5939تا شهريور  5900مهر

 باشد. مي

 

منظور به آباد:  ژئوالکتریک در دشت اسالم

هاي زيرزميني با توجه به مقادير مقاومت  بررسي آب

هاي زمين، مطالعات ژئوالکتريک در  ويژه الکتريکي اليه

 دشت انجام پذيرفته است.

 553هاي سفره آب زيرزميني براي بررسي ويژگي

سونداژ الکتريکي، با آرايه الکترودي شلوم برگر 

نده برداشت شده که حداکثر فاصله الکترودهاي فرست

متر در نظر گرفته شده و در  5222ها  جريان در آن

متر  052نتيجه بيشترين عمق مورد مطالعه در حدود 

پروفيل  53بوده است. سونداژهاي الکتريکي در امتداد 

ها از يکديگر در امتداد هر  برداشت شده که فاصله آن

پروفيل غالباً در حدود يک کيلومتر بوده ولي با توجه 

 0تا حداکثر  522ي بين حداقل به عوارض سطح

کيلومتر تغيير کرده است. نتايج اين بخش در شناخت 

بندي  کارشناسي از وضعيت آبخوان و نوع ترکيب و دانه

اليه هاي مختلف کاربرد دارد که به تعيين ضرايب 

هاي تجربي و  گيري تر معادله بيالن در تصميم دقيق

 کند. فني کمک شاياني مي

 

 نتایج
آبي منطقه بر حسب الگوي کشت  تعیین نیاز

: براي تفکيک محصوالت مختلف کشاورزي در موجود

اي استفاده شد. براي  آباد از تصاوير ماهواره دشت اسالم

افزايش دقت و کنترل مرزهاي تفکيکي محصوالت 

اقدام شد. اما  تعليمي هاي نمونهنسبت به برداشت 

عليرغم دقت باال، دقت مورد نظر براي تفکيک 

الت مختلف کشاورزي در اين پژوهش حاصل محصو

نگرديد. لذا با مراجعه به مراکز خدمات کشاورزي 

برداران دشت که در آن موقعيت  منطقه، اطالعات بهره

مکاني کليه قطعات اراضي زراعي کشاورزان به تفکيک 

تهيه گرديده است اخذ گرديد و در برخي مناطق 

نطقه و محدود نيز با عمليات ميداني و حضور در م

ها مراکز خدمات کشاورزي و نيز مصاحبه و تکميل فرم

سازي و  هاي تدوين شده جهت بهنگامنامهو پرسش

هاي کشاورزي به تفکيک آبي،  ها، کاربرياصالح داده

ديم و باغات تفکيک و براي تحليل حجم نياز آبي 

برداري از منابع آب مورد استفاده قرار  ميزان بهره

کيلومتر مربعي دشت  025گرفت.از سطح حدود 

هکتار از اراضي مستعد و  0/9500آباد در مجموع  اسالم

محصول کشاورزي و  59بسيار حاصلخيز دشت به 

 3/53باغات آبي اختصاص يافته است. اين سطح تنها  

گيرد و ساير قسمت  درصد از سطح دشت را فرا مي

گردند. در بخش  هاي آن به صورت ديم کشت مي

درصد از سطح اراضي کشاورزي  23/39کشاورزي آبي 

آبي به کشت چهار محصول غالب منطقه يعني گندم، 

ذرت، چغندر و سيب زميني اختصاص يافته است. 

درصد از کل آب  23/00براي آبياري اين سطح 

درصد از کل آب مصرفي در  5/32مصرفي دشت و 

بخش کشاورزي از آبخوان اسالم آباد برداشت 

هاي هواشناسي، بارش، ز دادهگردد. با استفاده ا مي

اطالعات نوع محصول و خاک با استفاده از مدل 

CROPWAT  نياز آبي چهار محصول غالب دشت به

متر مکعب  3052و  55532، 59522، 5932ترتيب 

و بهينه نبودن مديريت الگوي در هکتار برآورد گرديد 

درصد از  3/30کشت در منطقه باعث شده است که 

ديم باقي بماند. يعني در يک  سطح دشت به صورت

توان گفت که به ازاء حذف هر  بندي کلي مي جمع

 9هکتار ذرت و يا چغندر در منطقه مي توان حدود 

 هکتار کشت آبي محصولي مانند گندم داشت.

 

ي با استفاده از نیرزمیز آب سطح محاسبه

: موقعيت مکاني و پراکنش اي مشاهدهي ها چاه

گذري و  هم ضريب آب اي، نقشه هاي مشاهده چاه

تغييرات سطح آب زيرزميني حاصل از تحليل اطالعات 



 فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي آبياري و آب

 5931پاییز  •نجمپ شماره  بیست و  •سال هفتم 

 

 

 

 

111 

 

 

 ارائه گرديده است. 3تا  0هاي  موجود در شکلساله  00هاي مختلف در دوره  ها و بارش ماه اين چاه

 

 
 اي در دشت اسالم آباد  هاي مشاهده (: موقعیت جغرافیایي و پراکنش چاه2شکل )

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 (: نقشه هم ضریب آبگذري در دشت اسالم آباد9شکل )
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 ساله( 20(: تغییرات بارش و سطح آب زیرزمیني در دشت اسالم آباد غرب )دوره 0شکل )

بررسي وضعيت منابع آبي نشان داد که تأمين 

منابع آب مورد نياز بخش کشاورزي در منطقه 

و اين در حالي  وابستگي کامل به آب زيرزميني دارد

هاي اخير افت سطح آب زيرزميني  است که در سال

سال  0دشت اسالم آباد شدت مي يابد. بطوري که در 

متر  05/0سطح آبخوان  30-39منتهي به سال آبي 

 39/9افت داشته است و آبخوان با کسري ذخيره 

ميليون متر مکعبي در ذخيره ساالنه مواجه بوده و 

. روند تغييرات سطح آب بيالن کامالً منفي است

زيرزميني بيانگر شدت اين وضعيت در آينده و تهديد 

پايداري توليد در منطقه است که توو و همکاران 

( 5939( در کشور تايوان و جليلي و همکاران )0255)

برداري  در ايران نيز  نبود مديريت مناسب و بهره

هاي مورد  رويه را دليل افت شديد سفره در دشت بي

 اند. عه دانستهمطال

 بررسي روند تغییرات اقلیمي در منطقه:

ساله دشت را  5و  9ميانگين متحرک  5شکل 

روند تغييرات اقليمي منطقه و ترسيم دهد. نشان مي

ساله در دشت  5و  9هاي ميانگين متحرک  منحني

به بعد  5935آباد نشان دهنده اينست که از سال  اسالم

نمايد و شدت  منطقه دوره خشکسالي را سپري مي

خشکسالي هم زياد است. بعالوه طول دوره مرطوب 

اند و  تر شده هاي خشکسالي طوالني تر و دوره کوتاه

تغييرات بارش در دو دهه اخير به طور کلي روندي 

ها ميزان بارش از  نزولي دارد و تنها در برخي از سال

 متوسط بلند مدت بيشتر بوده است.
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 ک بارش در دشت اسالم آباد غربمیانگین متحر (:1شکل )

  

 (: تغییرات صدور پروانه تعداد چاه بهره برداریدر دشت اسالم آباد غرب5جدول )

دوره 

 آماري

قبل از 

5952 
02-5952 05-5902 32-5905 35-5932 32-5935 35-5932 

بعد از 

5932 
 نامشخص

تعداد چاه 

 حفر شده
5 32 05 93 90 593 533 03 5 

 

صدور مجوز بهره برداري از  بررسي روند

 منابع آب زیرزمیني دشت اسالم آباد:

 03، 5935-35دهد که دوره  نشان مي 5جدول 

هاي منطقه پروانه برداشت دريافت  درصد از کل چاه

 اند. نموده

هاي کشاورزي نيز  صدور پروانه بهره برداري چاه

 55و در  5930بررسي و نتايج نشان داد که تا سال 

به اين سال آبي، تغييرات سطح آب سال منتهي 

زيرزميني مثبت بوده است اما با صدور مجوز حفر و 

هاي  درصد از تعداد چاه 03برداشت براي بيش از 

، روند تغييرات آب 35-35موجود در دشت در دهه 

به بعد با ورود به  33زيرزميني منفي شده و از سال 

دوره خشکسالي، شدت روند نزولي بسيار چشمگير و 

(، 5939نگران کننده گرديده است. جليلي و همکاران )

نيز افزايش تعداد چاه هاي بهره برداري از دهه هفتاد 

متري  95تاکنون در دشت سراب نيلوفر و افت بيش از 

سال را ناشي از مديريت  02سطح آبخوان در طي 

اند.  نامناسب بر منابع توليد در اين دشت دانسته

( نيز افت سطح آب 5933لشکري پور و همکاران )

زيرزميني و نشست زمين در دشت مشهد را به دليل 

برداشت بي رويه و فشار بر منابع آبي ذکر نموده اند 

 که با نتايج اين تحقيق همخواني دارد.

 

 هیدروژئولوژي منطقه:

حلقه چاه اکتشافي و 5نتايج بدست آمده از حفر 

هنده آباد نشان د برداري در دشت اسالم هاي بهره چاه

هاي مشابه از رسوبات ريزدانه بوده که تا عمق نيز  افق

يابد. واحدهاي ريزدانه در محدوده طرح  ادامه مي
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بيشتر از جنس رس، سيلت، مارن و واحدهاي درشت  

باشد. ضخامت رسوبات  دانه در حد شن و ماسه مي

و حداکثر حدود  52آبرفتي در اين دشت بين حداقل 

بندي  ن رسوبات از نظر دانهمتر در نوسان است. اي 532

بسيار متنوع بوده و از رس و سيلت، شن و ماسه تا 

شود. جنس سنگ کف در  سنگ در آن ديده مي قلوه

ها، متفاوت و بيشتر از جنس رس متراکم و نيز  حفاري

آهک مي باشد.براساس نقشه ضريب قابليت انتقال 

 52ترسيمي مشخصگرديد که ميزان اين ضريب از 

 322روز در نواحي شمالي دشت تا حداکثر مترمربع در

مترمربع در روز در ناحيه مرکزي دشت در تغيير 

 3تا  25/2باشد. ضريب ذخيره آبخوان نيز بين  مي

گيري نوسانات سطح آب  کند. اندازه درصد تغيير مي

اي نشان  حلقه چاه مشاهده 02زيرزميني از طريق 

به  دهد که سطح آب در حاشيه ارتفاعات حداکثر مي

رسد،بتدريج به سمت نواحي مرکزي  متر مي 90حدود 

از عمق برخورد به آب زيرزميني کاسته شده، 

متر  5در مرکز دشت به حدود که طوري به

رسد.نقشه خطوط هم ضخامت آبخوان و نقشه  مي

و  0هاي  خطوط هم افت سطح آب زيرزميني در شکل

 339ارائه شده است. طبق آماربرداري انجام شده،  3

حلقه چاه در اين محدوده مطالعاتي حفر گرديده که 

مترمکعب آب از طريق آنها از  ميليون 39/30ساالنه 

شود. هيدروگراف ترسيم شده  آبخوان برداشت مي

هاي  گيري سطح آب در چاه براساس اطالعات اندازه

دهد که سطح آب زيرزميني در  اي نشان مي مشاهده

متر و هر  53/55سال اخير به ميزان  55اين دشت در 

 متر افت داشته است.  33/2سال بطور متوسط 

 

 هاي هم مقاومت ظاهري ژئوالکتریک و نقشه

هاي سفره آب زيرزميني دشت  براي بررسي ويژگي

سونداژ الکتريکي، با آرايه الکترودي  553مذکور 

خاک هاي کشاورزي و خاک شلومبرگر برداشت گرديد. 

 50آبرفت تا حدود هاي تشکيل دهنده اليه هاي سطحي 

متري ريزدانه و داراي مقاومت ظاهري کمي مي باشند و 

با افزايش عمق مقاومت ظاهري بيشتر مي شود. در برخي 

مناطق افزايش مقدار مقاومت ظاهري متأثر از افزايش ابعاد 

دانه بندي رسوبات بوده و انتظار مي رود آبدهي آب 

دليل وجود  زيرزميني بيشتر باشد، در برخي مناطق هم به

 تپه هاي آهکي بوده است.

 

ضخامت آبخوان  در دشت  خطوط هم (:0شکل )

 آباد    اسالم

خطوط هم افت سطح آب زیرزمیني در  (:7شکل )

 آباد دشت اسالم
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 تعیین بیالن آبي دشت اسالم آباد: 

آباد غرب در وسعتي  زيرزميني در اسالم بيالن آب

جام شد و سپس با کيلومترمربع ان 93/533معادل با 

ها و اطالعات مربوط به دوره  در نظر گرفتن داده

درازمدت بيالن، عوامل تغذيه و تخليه کننده آبخوان 

ارائه گرديده  5تا 0آبرفتي تعيين و مطابق جداول 

 است. 
 

جریان ورودي زیرزمیني به محدوده بیالن 

(Qin) : با بکارگيري نقشه گراديان هيدروليکي از روي

نگين تراز درازمدت سطح آب زيرزميني و بر نقشه ميا

حجمي معادل 0پايه معادله دارسي، مطابق جدول 

ميليون مترمکعب در سال  به عنوان جريان  55/9

 ورودي به آبخوان محاسبه گرديد. 

 

 آباد غرب هاي ورودي زیرزمیني در مقاطع مختلف در محدوده بیالن اسالم (: خالصه جریان2جدول )

ف
دی

ر
 

طول 

 (km)طعمق
 (MCM)حجم جریان دوره بیالن (m2/day)ضریب قابلیت انتقال (5:5444)گرادیان هیدرولیکي

5 52/9 30/0 52 905 53/2 

0 53/2 33/0 522 905 20/2 

9 00/2 33/0 552 905 23/2 

3 00/2 03/5 502 905 20/2 

5 03/9 00/0 522 905 03/2 

0 32/2 05/9 522 905 23/2 

3 02/2 55/9 522 905 23/2 

3 52/2 30/2 502 905 20/2 

3 53/2 50/5 502 905 29/2 

52 92/2 59/2 522 905 25/2 

55 33/2 30/9 022 905 00/2 

50 30/2 30/9 022 905 02/2 

59 93/2 59/3 002 905 55/2 

53 00/5 30/5 532 905 50/2 

55 53/5 33/0 022 905 59/5 

50 29/5 35/0 552 905 55/2 

53 03/3 33/5 522 905 93/2 

53 92/5 30/5 532 905 50/2 

53 53/5 30/5 552 905 59/2 

02 39/2 30/0 552 905 52/2 

 11/9 جمع کل

 

 :(Qp)هاي جوي  نفوذ مستقیم از ریزش

با توجه به ويژگي هاي اقليمي و استفاده از  رابطه 

فائو نفوذ مستقيم از ريزش هاي جوي و تغذيه آبخوان 

 . ارائه گرديد 9د گرديد که نتايج آن در جدول برآور

 

ساالنه :(Qr)آب نفوذ یافته از جریانهاي سطحي 

ميليون مترمکعب آب حاصل از  33/099حجمي معادل 

شود که با  بارش در ارتفاعات بصورت رواناب توليد مي

توجه به روش پژوهش، حجم آب نفوذي به آبخوان بيشتر 

 .ميليون مترمکعب است 93/50از 
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: (Qi)آب برگشتي از مصارف کشاورزي  

 ميليون 33/93 ميزان آب منابع برداري آمار براساس

 برداشت کشاورزي مصارف جهت سفره از مکعب متر 

 و آبياري نحوه خاک، بافت و نوع به توجه. با گرددمي

 مجدد برگشت جهتي برگشت درصد 02اراضي وضعيت

 ميليون 33/0 با معادل که شده گرفته نظر در سفره به

 .است مکعب متر

 

 با: (Qsw)آب برگشتي از مصارف شرب و صنعت

 زيرزميني آب منابع از که اخير آماربرداري به توجه

 متر  ميليون 3/3 با معادل حجمي است، گرفته صورت

 قرار استفاده مورد بهداشت و شرب مصارف جهت مکعب

درصد که مجدداً  05 حدود نمودن ملحوظ با که گيردمي

 متر ميليون 9/0 با معادل حجمي نمايد،سفره نفوذ مي به

 .گردديم بر آبخوان ًبه مجددا مکعب
 

جریان خروجي زیرزمیني از محدوده 

باتوجه به محدوده بيالن از مقطع  :(Qout)بیالن

 35/2خروجي جريان آب زيرزميني حجمي معادل 

گردد. خالصه اين  مترمکعب آب خارج مي ميليون

 ارائه شده است.  3ل محاسبات در جدو

. 
 

 آباد غرب (: محاسبات نفوذ از بارندگي در محدوده بیالن اسالم9جدول )

 شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين اسفند بهمن دي آذر آبان مهر ماه

درجه 

حرارت 
 گراد( )سانتي

9/53 5/52  3/3  5/5  5/5  9/5  3/52  9/55  0/05  0/00  5/03  0/09  

بارندگي 

(mm) 
3/00 0/33 5/05 0/35 0/30 3/33 3/00 5/33 0/59 0/2 5/2 0/5 

تبخير و 

تعرق 

پتانسيل 

mm) 

9/30 3/30 02 5/32 0/39 5/53 3/522 3/553 0/023 3/003 3/090 0/533 

ارتفاع نفوذ  

 متر( )ميلي
22/2 39/5 93/0 03/0 30/0 33/0 93/0 23/5 22/2 22/2 22/2 22/2 

سطح بيالن 

(Km) 
93/533 93/533 93/533 93/533 93/533 93/533 93/533 93/533 93/533 93/533 93/533 93/533 

ميزان نفوذ 

(MCM) 
222/2 250/5 090/5 030/5 930/5 950/5 093/5 330/2 22/2 22/2 22/2 22/2 

 
هاي خروجي زیرزمیني از  (: خالصه جریان0جدول )

 آباد غرب محدوده بیالن اسالم

 رديف
طول 

 مقطع
(km) 

گراديان 

 هيدروليک

(5:5222) 

ضريب 

قابليت 

 انتقال
(m2/day) 

دوره 

بيالن 

 )روز(

حجم 

 جريان

(MCM) 

5 33/3 0/0 022 905 35/2 

 

ها،  حجم آب تخلیه شده از آبخوان توسط چاه

طبق آماربرداري : (Qex)ها و قنوات از محدوده  چشمه

دهنه  55حلقه چاه و  339غرب،  آباد محدوده اسالم

منطقه وجود دارد که جمعاً حجمي معادل با چشمه در 

 کنند. مترمکعب آب را از آبخوان خارج  مي ميليون 53/33

 92در دوره آماري : ΔVتغییرات حجم مخزن 

 03/2سال اخير  5متر و در  95/2ساله، ساالنه حدود 
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ترتيب حجمي معادل  متر کاهش درسطح آبخوان که به

هر سال است ميليون متر مکعب در  03/3و  93/0با 

نيز  5930 -39وجود دارد. همچنين در سال آبي 

ميليون مترمکعب از آب آبخوان کاسته  39/9حدود 

 ارائه شده است. 5شده است. اجزاء بيالن در جدول 

 
 

 مقادیر اجزاء مختلف بیالن آب زیرزمیني(: 1جدول )

 (MCM)هيتخل (MCM)هيتغذ اجزا شرح فيرد

5 
 55/9 2 (Qin)بيالن محدوده به زيرزمينيي ورود انيجر

 52/3 2 (Qp)جوي ريزشهاي از مستقيم نفوذ 0

 93/50 2 (Qr)البيس وي سطح انيجر از نفوذ 9

 33/0 2 (Qi)يکشاورز مصارف ازي برگشت آب 3

 9/0 2 (Qsw)يشهر مصارف ازي برگشت آب 5

 2 35/2 (Qout)بيالن محدوده ازي نيرزميزي خروج انيجر 0

 2 53/33 (Qex)مصارف انواع جهت خوانآب از برداشت 3

 2 2 (Qd)سفره سطح از ريتبخ 3

 2 2 (Qet)زيرزميني آب سفره از شده زهکشي آب حجم 3

 39/9 2 (±ΔV)مخزن حجم راتييتغ 52

 33/35 33/35 جمع
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 بحث و نتیجه گیري: 
همنوايي با طبيعت به جاي سلطه بر طبيعت و 

ره برداري مقيد و استفاده معقول از منابع طبيعي، به

تأکيد بر مصرف محدود و حفظ منافع نسل هاي آينده 

از جمله عناصر کليدي ديدگاه کشاورزي پايدار مي 

باشد. پايداري توليد کشاورزي مبتني بر پايداري 

تأمين منابع آبي است و بيالن منفي آبخوان يکي از 

عوامل حرکت نظام کشاورزي به سمت ناپايداري است. 

ند افت سطح آب زيرزميني و بيالن منفي توجه به رو

دشت، شدت بروز ناپايداري و کاهش توليد پايدار و 

سطح زير کشت محصوالت مختلف در دشت مورد 

مطالعه از نتايج حاصل از پژوهش انجام شده است. 

هاي بهره برداري در يک دوره  افزايش صدور پروانه

ه سالي، بهين کوتاه زماني و تقارن آن با وقوع خشک

نبودن تخصيص منابع محدود آب زيرزميني، مديريت 

نامناسب و ناپايدار بر منابع توليد، نامناسب بودن 

هاي منطقه از  الگوي کشت و عدم توجه به پتانسيل

جمله مسائلي است که نشانگر ضعف مديريت يکپارچه 

 بر منابع آب و خاک دشت مورد مطالعه است. 

سالم آباد با توجه به نتايج پژوهش، در دشت ا

گردد  بيالن آب منفي است و هر ساله تشديد مي

بنابراين محدوديت اصلي وجود منابع آبي است و لذا 

بهينه سازي تخصيص و مديريت الگوي کشت موجود 

تواند با مصرف همين مقدار ثابت آب  در منطقه مي

زيرزميني مصرفي، سطح زير کشت محصوالت آبي در 

داقل سه برابر نمايد. در آباد را ح دشت حاصلخيز اسالم

صورتي که مديريت بهينه منابع آب مدنظر قرار گيرد 

در آن صورت ميزان برداشت آب زيرزميني به يک 

سوم تقليل خواهد يافت که پايداري در بخش 

بخشد. البته کمي  کشاورزي را در آينده بهبود مي

هاي اقتصادي و بهينه  شدن دقيق آن نياز به تحليل

و کاربري اراضي داشته کهدر  سازي منابع آب

گنجد. اما واضح و مبرهن  چارچوب اين تحقيق نمي

است که براي دستيابي به توسعه پايدار در بخش 

کشاورزي، مديريت صحيح و برنامه ريزي مناسب 

کاربري اراضي الزم است. اين امر جز با جديت و تالش 

دلسوزانه روز افزون مديران و تصميم گيران بخش آب 

ورزي ميسر نخواهد شد و اگر در اين  باره اقدام و کشا

مؤثر و تأثيرگذاري صورت نپذيرد نه تنها تخريب 

اکوسيستم و هدررفت غير قابل بازگشت منابع آب را 

نظاره گر خواهيم بود بلکه کاهش توليدات کشاورزي و 

تأثيرات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ناشي از آن؛ 

پي دارد. به اين اميد که  بحران مهار ناشدني فقر را در

برنامه ريزي صحيح در مديريت بهينه منابع آب؛ توليد 

پايدار بخش کشاورزي و رفاه و آسايش اجتماعي را به 

 کشاورزان و بهره برداران اهدا نمايد.

 

 تقدیر و تشکر
نگارندگان مقاله از مساعدت هاي دانشگاه تربيت 

مدرس، جهاد دانشگاهي کرمانشاه و شرکت آب 

اي استان کرمانشاه صميمانه قدرداني مي  نطقهم

 نمايند.
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Analysis of groundwater balance based on sustainability of 

agriculture approach in Islamabad plain  

  
Khalil Jalili1, Hamidreza Moradi2, Omid Bozorg Haddad3 

 
 

Abstract 

The agriculture sustainability depends on proper water resources management and its excessive 

consumption control. This management requires information that is accurate and reliable. 

Despite this information obtains an opportunity to analyze the status of water resources as a key 

factor in sustainable agriculture.There is basic information and asuitable climatic, hydrogeology 

data, five exploration wells and 20 observation wellswas to select the plains Islamabad. 

Exploitation wells and springs all over the field survey records and discharge information and 

the depletion of the aquifer were calculated. Potential Evapotranspiration was estimated using 

Penman-Monteith method and Water requirements of crops and fruit trees obtained by 

CROPWAT software. The groundwater level in observation well and piezometric height was 

calculatedfor each year. The effect of each well through Thiessen method calculated and 

averaging weight, height piezometric plains in different years calculate and graph of the 

changeswere drawn.The volume of incoming and outgoing flows of sliding on Darcy equation 

calculated based on the aforementioned balance equation is completed and plains balance were 

analyzed.The results of this study show that 60 percent of power in Islamabad Plain aquifer 

through the direct influence of atmospheric precipitationand runoff region.93% of the plain of 

irrigated farming to four products with high water requirement of wheat, corn, beet and potato 

thataccounted for about 66 percent of water in the aquifer that is appropriated.Water table 

drawdown sharply is increase the number of operation wells in the decade 1375-1385 and is 

therefore consistent intensification of the exploitation of the aquifer.This account is inconsistent 

with Annual aquifer storage. Therefore the trend of groundwater level is clearly downward and 

aggravated. So that aquifer level dropped 6.61 meters in recent 6 years till 92-93. The Aquifer 

with a deficit of 3.83 MCM annually in the reserve and balance is quite negative.The trend of 

groundwater level in the area, indicate the severity of this situation in the future.Therefore the 

water resources allocation management,acreage control of crops with high water requirement 

and optimization of sustainable production based on water resources statusare the strategies for 

outof this situationand achieving relative stability in agriculture. 

 

Key Words: Groundwater, Water Balance, Water Table, West Islam Abad, sustainable 

agriculture.  
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