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 چكیده
 

 و ظهوریبرداری از منابع آب به طور اعم و منابع آب زیرزمینی به طور اخص پدیده نمشكالت مربوط به بهره

 اعیاجتم –شود. دستاوردهای چنین پدیده نامطلوبی که مترادف با توسعه اقتصادی محسوب نمی در کشور ما

ایت یكجانبه به توسعه کشاورزی و عدم رع نگاه. است شده انگاشته نادیده معموال باشدمی کشور سطح در

طح دار در سمهالگوی مصرف از جانب متولیان امر کشاورزی از عوامل اصلی بروز پدیده نامطلوب افت ادا

ورد شود. با توجه به نقش تعیین کننده آب زیرزمینی در تامین آب مهای آبرفتی کشور محسوب میآبخوان

و اهمیت آن بر نیاز برای مصارف مختلف از جمله شرب، صنعت و کشاورزی در مناطق مختلف کشور ارزش 

 رزین کرمانشاه که دشت در زمینیمنابع آب زیر تیوضع یبررس به پژوهش نیا درشد. باهمگان روشن می

بر برداران بصورت داوطلب جهت تعادلبخشی منابع آب در این طرح همكاری داشتند، پرداخته شد. بهره

د. چاه غیر مجاز در محدوده روستای رزین وجود دار 15اساس بازدیدهای صورت گرفته مشخص شد که تعداد 

ت آب متوسط کارد آنها در روز برحسب ساعت، دوره برداشنتایج نشان داد با توجه به دبی خروجی هر چاه، 

كه بطور با توجه به اینروز(،  139باتوجه به نوع کشت در منطقه از نیمه دوم اردیبهشت تا اواخر شهریور )

مینی های زیرزلیتر از آب 8415000شود، روزانه برداری میها بهرهساعت در روز از این چاه 5/8متوسط 

ود، مصرف ( تجمیع ش11و  2های شماره در صورتیكه اگر این تعداد حلقه چاه به دو چاه )چاه شود.برداشت می

 (.   باشدلیتر می 2203200لیتر بر ثانیه که روزانه معادل  61یابد )ای کاهش میآب بطور قابل مالحظه
 منابع آببخشی، تجمیع چاه، دشت رزین، تعادلها: کلید واژه

 

Investigation of restoration and balancing effects of groundwater resources 

and aggregation of unauthorized wells 

(Study Area: Kermanshah Resin Plain) 
Abstract 



 

 
Problems related to the exploitation of water resources in general and groundwater resources in 

particular are not a new phenomenon in our country. The achievements of such an undesirable 

phenomenon, which is synonymous with socio-economic development at the national 

level, often have been overlooked. One-sided look at the development of agriculture and 

failure to observe consumption pattern by agricultural authorities, is one of the main 

causes of undesirable continuous decline phenomenon in alluvial aquifers. according to 

the crucial role of groundwater in supplying water required for different uses including 

drinking, industry and agriculture in different regions of the country, its importance is 

clear to all. In this study, we investigated the status of groundwater resources in the 

Kermanshah Resin Plain where beneficiaries have volunteered to balancing water 

resources in this project. It was made clear on the visits there are 15 unauthorized wells 

within the scope of the resin village. The results showed with respect to the discharge of 

every well an average of their functions per day in terms of hour, the period of water 

harvest due to the type of cultivation in the region came from the second half of April to 

the end of September (139 days), considering that, on average 8.5 hours at day take 

advantage of these wells harvested about 8415000 litres of groundwater daily. In other 

words, if this number of the wells is aggregated into two wells (wells No. 2 and 11) water 

consumption is reduced significantly (61 litres per second, which is equivalent to 2203200 

litres per day). 
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 مقدمه

 نیانگیمدرجه( کره زمین واقع شده است.  45تا  15ایران در محدوده کمربند خشک )عرض جغرافیایی 

(. محدودیت منابع آب 1392)مهدوی،  تاس یبارش جهان نیانگیم یک چهارم کشوربارش ساالنه درازمدت 

درصد  75مهمترین فاکتور محدود کننده توسعه کشاورزی و به طور کلی توسعه اقتصادی کشور است. بیش از 

جویی در مصرف (. بنابراین کمترین صرفه1392شود )ایزدی، میمصرف  یکشاورز منابع آب مصرفی کشور در بخش

کل منابع آب کشور خواهد داشت از این رو کاهش مصرف آب در این بخش آب بخش کشاورزی تاثیر چشمگیری بر 

 یمحدود بودن حجم آبهاتوجه به ، با محقق نشود تیبا جد این هدف اگر .دولت است کیجزو اهداف استراتژ

 ،ینیرزمیز یهامنابع آب بخصوص آب ینابود ،یمحصوالت کشاورز دیکاهش شد با ندهیشونده کشور، در آ دیتجد

دار موارد خدشه نیبود و محصول همه ا میخواهآب شرب مواجه  نیدر تام دهیصنعت و مشكالت عد افتنیعه نتوس

های اخیر به دلیل افزایش تقاضای آب و کاهش سرانه منابع طی دهه .است یاسیو س یتماعاج ییغذا تیشدن امن

این منابع به شكل مطلوب، موثر و کارآمد  های زیادی ایجاد شده و چگونگی استفاده ازآب تجدید شونده، نگرانی

؛ 1389)فتحی و زیبایی،  المللی استترین موضوعات مطرح در محافل بینمبرای تضمین توسعه پایدار، یكی از مه

بطور کلی بخش آب در ایران با سه مشكل اساسی توزیع نامناسب مكانی، توزیع (. 1395پور و همكاران، علی

های پی در پی مواجه است. بنابراین با نگاهی به عدم تعادل عرضه و تقاضا و قرار نامناسب زمانی و خشكسالی



 

که از آب موجود چه در بخش آبهای سطحی و چه زیرزمینی،  مگرفتن آب در یک وضعیت بحرانی، شاهد این هستی

ب از یک طرف و بنابراین روشن است که فشار ناشی از نیازهای روزافزون آ. گیردبرداری مناسب انجام نمیبهره

محدودیت منابع موجود از طرف دیگر ما را وادار به اعمال مدیریت علمی، احیاء و تعادل بخشی منابع آب خواهد 

رزین  دشت در ینیرزمیز یهاآب منابع از هیرو یب یبرداربهره به توجه با(. 1383) رحمانی و سدهی،  کرد

( باشدیم متریسانت 20 زانیم به انهیسال آب سطحافت  سطمتوی )نیرزمیز آب سفرهسطح  افت به منجر کرمانشاه

ای استان کرمانشاه، )شرکت آب منطقه گرفت قرار نظر مد اءیاح و یبخش تعادل طرح یبررس یبرا دشت نیا

1393 .) 

   

 هامواد و روش

 شناخت عمومی منطقه -

ه از شت رزین قرار گرفته است، کمنطقه مورد مطالعه در شمال مرکز استان کرمانشاه و در حوزه آبخیز د

وزه از حکیلومتر از مرکز استان قابل دسترسی است. جاده این  64سنندج با فاصله  –طریق جاده اصلی کرمانشاه 

ا انتهای تکیلومتر فاصله دارد. مسیر موجود  25سه راهی قلعه شاخانی جدا شده و تا ابتدای حوزه مسافتی برابر 

ات های غیر مجاز در مجاورت روستای رزین و در محدوده مختصاضی تحت پوشش چاهحوضه آسفالته می باشد. ار

(UTM طول )در شمال استان کرمانشاه واقع شده است  3838296تا  3836103و عرض  691208تا  688318

 باشد.هكتار می 155(. مساحت این اراضی 1)شكل 

 

 روش تحقیق -

ن و ضی محدوده روستای رزین از توابع بخش بیلوار جهت کسب اطالعات اولیه، دیدار با روستاییادر ارا

یر غهای مجاز و توجیح آنان نسبت به اهداف طرح، شناسایی منطقه و همچنین کسب اطالع اولیه از تعداد چاه

ل ان( تشكیای زیرزمینی )کشاورزهبرداران از آبمجاز از منطقه بازدید به عمل آمد. بر این اساس با اکثر بهره

-ت چاههای طرح برای آنها، راضی شدند که داوطلبانه آمار و مشخصاجلسه داده شد و ضمن تشریح اهداف و مزیت

ده از ها، ساعات استفاها )مجاز و غیر مجاز(، الگوی کشت و محصوالت کشت شده در این اراضی، محل دقیق چاه

زدید ر طی بار اختیار ما قرار دهند. اطالعات ثبت شده و مربوط به هر چاه که دها و سایر اطالعات الزم دآب چاه

چاه با  دقیق هر برداران( از چاه، ثبت موقعیت و مختصاتبردار )بهرهمیدانی بدست آمد عبارتند از: نام چاه یا بهره

د. چون شبردار ثبت ظر بهره، دبی یا آبدهی چاه ) که البته دبی چاه بر اساس نUTMو به صورت  GPSاستفاده از 

این فصل،  بیاری درها با استفاده از ادوات متصل به تراکتور بوده و از طرفی به دلیل عدم آبرداری از چاهوسایل بهره

ت. آوری شده و بنابراین امكان محاسبه آبدهی در محل چاه وجود نداشتمام تاسیسات مربوط به هر چاه جمع

، عمق بت شد(ثساس اظهارات کشاورز، قطر لوله و میزان خروجی آب از لوله و بصورت اینچ بنابراین این پارامتر بر ا

سط برداران از هرچاه، سطح اراضی تحت پوشش هرچاه، نوع سیستم آبیاری مورد استفاده توچاه، تعداد بهره

 کشاورز، ساعت کارکرد در روز و در سال و همچنین سال احداث چاه برداشت گردید. 



 

 

 
 موقعیت منطقه مورد مطالعه -1شكل 

 
 

   

  نتایج و بحث
 

 چاه غیر مجاز در محدوده روستای رزین 15بر اساس بازدیدهای صورت گرفته مشخص شد که تعداد 

روستاهای  های غیر مجاز زیادی در منطقه وجود دارد که متعلق به کشاورزان(. البته چاه2وجود دارد )شكل 

 به صورت تناوبی و با فاصله مجاور هست. الگوی کشت منطقه بیشتر گندم، ذرت، شبدر و کدو هست که

ر های غیر مجاز در اراضی کشاورزی محدوده روستای زرین دشوند. اطالعات کلی چاهیكسال کاشته می

 ( آورده شده است. 1جدول )



 

 

 های غیر مجازتعیین سطح زیر کشت چاه -

نقشه  حرایی وهای صهای غیر مجاز در منطقه شناسای شدند، با استفاده از عملیاتبعداز اینكه چاه

به شد. ، سطح زیر کشت هریک از انها بطور دقیق محاس GISافزار برداری و همچنین با بهره گیری از نرم

یج باشد. نتاهكتار می 155شود، ها آبیاری میبراین اساس مشخص شد که سطح اراضی که توسط این چاه

 10توسط مها بطور برداران از آب چاههره( نشان داده شده است. میزان استفاده ب2این محاسبات در جدول )

ها( بود. طول دوره آبیاری )پمپاژ از چاه ساعت خواهد 8-6دهی کمتری دارند ساعت و در بعضی که آب 12 –

 در هر سال از نیمه اردیبهشت شروع شده و بر حسب نوع محصول کاشته شده تا اواخر مرداد و اوایل

تا  ورتیكه گندم کاشته شود طول دوره آبیاری از نیمه اردیبهشتشهریور ماه ادامه خواهد داشت. در ص

فاده اواخر خرداد، ولی محصوالت دیگر تا اوایل شهریور طول خواهد کشید. نوع سیستم آبیاری مورد است

 برداران غرقابی بوده که بیشترین مصرف آب را درپی دارد. توسط بهره

 1383چاه در سال  15برداران همگی این نظر بهرهسال احداث هر چاه نیز ثبت گردید که بر اساس 

باشد، بنابراین جهت تعیین سال می 1385اند. البته در این مورد چون مبنای مطالعات ما سال احداث گردیده

های هوایی و ها با استفاده از عكسبرداران اکتفا نكرده و سال دقیق حفر چاهها به نظر بهرهدقیق حفر چاه

 مورد بررسی قرار گرفت. 1385ز سال رث قبل و بعد اتصاویر گوگل ا

 

 هاحجم برداشت آب توسط چاه -

ر روز حلقه چاه غیر مجاز در منطقه، دبی خروجی هر چاه، متوسط کارد آنها د 15با توجه به تعداد 

یور برحسب ساعت، دوره برداشت آب باتوجه به نوع کشت در منطقه از نیمه دوم اردیبهشت تا اواخر شهر

شود یمتر مكعب ساالنه از ابخوان برداشت م 4/1361588لیتر درثانیه معادل  275روز(، در مجموع  139)

 (. 2)جدول 

 

 های غیر مجاز تجمیع چاه

های و دیگر ویژگیحلقه چاه غیر مجاز در منطقه مشخص و مختصات  15همانطور که ذکر شد تعداد 

-ها به صورت غیر قانونی و بدون مجوز از آب منطقه( تعیین شد. از طرفی چون این چاه1آنها مطابق جدول )

اند، غیر مجاز شناخته شده و هیچ قانونی وجود ندارد که بتوان آنها را قانونی جلوه داده و برای ای حفر شده

های غیر مجاز حفر شده ین بر اساس مصوبه وزارت نیرو تمام چاهبرداری صادر کرد. عالوه بر اآنها مجوز بهره

های قبل آن تجمیع خواهند شد )منبع (. بنابراین در راستای مشخص شدن مسلوب و چاه 1385بعد از سال 

، شواهدی دال بر وجود این 2006های هوایی و تصاویر گوگل ارثی سال  این امر، با استفاده از بررسی عكس

-اند. البته در مصاحبهحفر شده 1385ها حداقل در سال منطقه مشاهده شد که معلوم شد این چاهها در چاه

حفر  1383ها در سال بردارن و ساکنین منطقه نیز مشخص شد که همه این چاههای انجام گرفته از بهره



 

به مطالب ذکر شده و اند. بنابراین باتوجه ها را تكمیل کردهاند و فرم شماره یک مربوط به این چاهشده

ها اقدام کرده و تعداد آنها را از توان در جهت تجمیع این چاهها، میمشخص شدن سطح زیر کشت این چاه

-حلقه به دو حلقه کاهش داد. برای این امر نیز باتوجه به وضعیت این اراضی و موقعیت و آبدهی این چاه 15

خوبی داشته و هم اینكه از نظر موقعیت مكانی تقریبا به که هم آبدهی  11و  2های شماره توان چاهها، می

های شماره (. در مورد چاه3ها دارند، انتخاب شوند )شكل تمام اراضی دسترسی بهتری نسبت به دیگر چاه

ها قرار دارند، به دلیل اینكه اوالً آبدهی و اراضی تحت پوشش آنها که در فاصله بیشتری از دیگر چاه 15و  14

توان از این در مجاورت دو چاه مجاز قرار داشته می 14اینچ(، ثانیاً چون چاه شماره  2-3دارند )  خیلی کمی

هكتار( استفاده کرد. چاه  878/5ها برای آبیاری کردن اراضی تحت پوشش آن که زیاد هم نبوده )چاه

از به استفاده از آب چاه نیز به دلیل نزدیک به رودخانه و همچنین مجاورت با جوی انتقال آب، نی 15شماره 

 (. بنابراین بهتر است که این دو چاه مسلوب شوند. 3که آبدهی خوبی هم ندارد نیست )شكل 

 
 های غیر مجاز در اراضی کشاورزی محدوده روستای زریناطالعات کلی چاه -1جدول 

 سال
 احداث

 ساعت پمپاز
 )در روز(

 سیستم
 آبیاری

 الگوی کشت
 تعداد

 برداربهره
 عمق
 ()متر

 دبی
 )اینچ(

 شماره مختصات
 طول عرض چاه

 1 690395 3837658 6 65 2 کدو -گندم  غرقابی 12-10 83

 2 690458 3837640 6 65 7 کدو -گندم  یغرقاب 12 83

 3 690585 3837634 2 50 7 ذرت -کدو –گندم  یغرقاب 6 83

 4 690561 3837548 5 55 5 کدو -گندم  یغرقاب 12-10 83

 5 690738 3837592 4 60 3 کدو -گندم  یغرقاب 7 83

 6 690818 3837580 4 50 4 کدو -گندم  یغرقاب 10 83

 7 690989 3837700 2 40 8 کدو -گندم  یغرقاب 10 83

 8 691044 3837579 3 50 7 ذرت-کدو –گندم  یغرقاب 7 83

 9 691108 3837476 5 60 2 کدو -گندم  یغرقاب 12-10 83

 10 691070 3837404 4 60 3 ذرت -کدو –گندم  یغرقاب 6 83

 11 691164 3837368 6 65 4 کدو -گندم  یغرقاب 10 - 12 83

 12 691188 3837312 3 40 5 ذرت - کدو –گندم  یغرقاب 10 - 12 83

 13 691145 3836568 5 65 5 ذرت - کدو –گندم  یغرقاب 8 83

 14 689924 3837960 3 40 2 ذرت - کدو –ندم گ یغرقاب 7 83

 15 688763 3836689 3 45 3 سیب زمینی – کدو –گندم  یغرقاب 10 83
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 های غیر مجاز در منطقهموقعیت چاه -2شكل 

 
 هاسطح اراضی تحت پوشش هریک از چاه -2جدول 

 شماره چاه
 سطح اراضی تحت 

 (haپوشش )
 دبی

 (lit/s) 

ساعت کاری در 

 وزر

حجم آب مصرفی 

(3m) 

1 368/10 36 11 4/198158 

2 237/13 36 12 8/216172 

3 695/8 4 6 6/12009 

4 987/11 25 11 137610 

5 7/8 16 7 8/56044 

6 916/8 16 10 80064 

7 553/9 4 10 20016 

8 057/6 9 7 2/31525 

9 531/13 25 11 137610 

10 942/6 16 6 4/48038 

11 403/8 36 11 4/198158 

12 446/6 9 11 6/49539 

13 92/28 25 8 100080 

14 878/5 9 7 2/31525 

15 366/15 9 10 45036 

 4/1361588  275 155 مجموع
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 در منطقه 15و  14های شماره ( و چاه11و  2های تجمیع شده ): موقعیت چاه2-3 شكل

 

  کاهش آب مصرفی -

ای طرهدرصد و آبیاری ق 70درصد، آبیاری بارانی حدود  50راندمان کاربرد آبیاری سطحی تقریبا 

اری و توزیع به طور کلی می توان راندمان آبی درصد میباشد. با احتساب راندمان انتقال 90حدود 

باشد درصد می 80ای حدود درصد و راندمان آبیاری قطره 65تا  60درصد، بارانی  40تا  35سطحی را 

 (. 1389)علیزاده، 

ای، ای، بارانی، کوزههای نوین آبیاری مانند: قطرهستفاده از روشجویی در مصرف آب با اصرفه

رای هر میزان مصرف آب در آبیاری سطحی ب .دتواند بسیار تأتیر گذار باشتراوا زیرزمینی، تانكر و ... می

تر بر لی 5/0ی تیپ لیتر بر ثانیه و در آبیار 7/0) لیتر بر ثانیه(، برای هر هكتار آبیاری بارانی  2/1هكتار 

-هوسط چاثانیه در هر هكتار آب الزم است. بنابراین در منصقه مورد مطالعه و بر اساس شرایط موجود ت

)جدول  شودلیتر بر ثانیه آب از منابع آب زیرزمینی برداشت می 275حلقه( تقریبا  15های غیر مجاز )

3 .) 

شود، روزانه برداری میهها بهرساعت در روز از این چاه 5/8با توجه به اینكه بطور متوسط 

شود. در صورتیكه اگر این تعداد حلقه چاه را به دو چاه های زیرزمینی برداشت میلیتر از آب 8415000
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لیتر بر ثانیه  61یابد )ای کاهش می( تجمیع کنیم، مصرف آب بطور قابل مالحظه11و  2های شماره )چاه

 باشد(.   لیتر می 2203200که روزانه معادل 

 
 های غیر مجاز منطقهبرداری از چاهدبی آب بهره  -3جدول 

 (lit/sدبی) دبی)اینچ( شماره چاه

1 6 36 

2 6 36 

3 2 4 

4 5 25 

5 4 16 

6 4 16 

7 2 4 

8 3 9 

9 5 25 

10 4 16 

11 6 36 

12 3 9 

13 5 25 

14 3 9 

15 3 9 

 275 61 مجموع

 

 

سازی و حفظ هبهین موجبهای تصفیه شده در کشاورزی ز پساباستفاده مجدد اعالوه بر این 

ی جویی در مصرف کودهاب به زمین، صرفهالموجودیت منابع آب از طرین برگشت دادن جریانهای فاض

د زایی، حفاظت خاک و بهبود کیفیت آن از طرین رششیمیایی، گستردگی فضای سبز و کنترل بیابان

 (. 1389)فیضی و همكاران،  خواهد شد گیاهان و جلوگیری از فرسایش خاک

   

 گیرینتیجه

هتای  هتا و سیاستت  ویژه در بدنه اصلی دولتت ه های متوالی بهای مدیریتی دورهگیریمیمتضاد بین تص

هتای  ویتژه آب ه داده تا امروز شاهد اتفاقات ناگواری در زمینته آب بت   مهمه و همه دست به دست ه نادرست،

-طرح احیا و تعادل بخشی یكی از مصوبات شورای عالی آب است که به تمامی شترکت  اجرای م.زیرزمینی باشی

هتای  این طترح در دشتت  الزم محرز است که زیرساختهای  الم شده است، اما کامالای کشور اعهای آب منطقه

 ثی بحت آمار و اطاعات ابتدای نسبت به صحتکه هنوز  رزینویژه در دشت . این مورد به وجود ندارد الاص کشور

، فاظتحدفاتر نه االسال یكبار و آمار س 5در هر  ایدوره و جدل فراوان وجود دارد. عقب ماندگی آمار و اطاعات

 قار دقیع بودن از آمطالن و بی ایالهای متفاوت محاسبه بو راه النبیمحاسبه در  نظر کلی و یكپارچهعدم اتفاق

هتای  گتروه نیروهتای  تخصیص به موقع اعتبارات و حقتوق  های مجاز و عدم مجاز و حتی برداشتهای غیرچاه

 . شدتا اینكه طرح همواره با مشكالت فراوان همراه با شوداز جمله عواملی هستند که باعث میگشت و بازرسی 
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   منابع فارسی

 چندی، زیربرنامه مدل از استفاده با ینیرزمیز یآبها از یبرداربهره تیریمد در مؤثر عوامل(. 1389) ،.،مییبایز. ،فیفتح

 ص (.53) 14ک. خا و آب علوم ،یعیطب منابع و یکشاورز فناون و علوم مجله روزآباد،یف دشت یمورد مطالعه :هدفه

164-155 

 ص 673، انتشارات استان قدس رضوی، 30(، اصول هیدرولوژی کاربردی، چاپ1389علیزاده، ا. )

 ص 437شارات دانشگاه تهران، جلد دوم، چاپ هشتم، (، هیدرولوژی کاربردی، انت1392مهدوی، م، )

دشتت   مطالعه موردی:) بررسی طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی(. 1395پور، ا. حسنی، خ. لگزیان، ر، )علی

 ص 11ر، دومین کنگره ملی آبیاری و زهكشی ایران، دانشگاه صتعتی اصفهان، پایلوت ممنوعه بحرانی نیشابو

ی، زمتان  یهایستر  متدل  با بهار-همدان دشت ینیرزمیز آب سطح راتییتغ ینیشبیپ(. 1383). م ،یسده ،.ر.ع ،یرحمان

 49-42 ،ص 3 شماره 55 دوره فاضالب، و آب یپژوهش -یعلم مجله

 ص 155(. 1393رزین. ) دشت آب منابع نیتلف شگزار ای استان کرمانشاه،شرکت آب منطقه

ر، شتابو ین زیآبر حوضه در یسطح آب ینیرزمیز آب یقیتلف افتهی توسعه مدل کی یابیارز و کاربرد(. 1392) ،.ع ،یزدیا

 .ص211. یکشاورز دانشكده مشهد، یفردوس دانشگاه ،یدکتر نامه انیپا

 ص(: 91) 12 توستعه،  و یاقتصادکشاورز یپژوهش – یعلم مجله ، آن الزامات و آب بازار كردیرو(. 1383) .ع.س ،یجعفر

75-120 

 و تیت کم بتر  شتده  هیتصتف  یخانگ یبهاالفاض با یاریآب اثرات یبررس(. 1389) ،.ح ،یبرک ،.پ مقدم، یرضوان ،.ح ،یضیف

 ص 9. آب منابع تیریمد در پساب و یافتیباز یآبها گاهیجا یمل ناریسم. یا علوفه ارزن تیفیک

   


