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کلیات-1
ایـن  اسـت. رمربع در غرب کشـور واقـع شـده   کیلومت19350با مساحتی در حدوداستان ایالم

05تـا َ 04ْ32هـاي جغرافیـایی َ  شرقی و عـرض 05َْ48تا 35ْ45هاي جغرافیایی َبین طولاستان 
جنـوب  بـه اسـتان لرسـتان، از   ، از شـرق از شمال به استان کرمانشاه. این استانشمالی قرار دارد34ْ

شود.محدود میق اخوزستان و از سمت غرب با کشور عربا استانشرقی 
،ایـوان ،رهبـد ،، دره شـهر شهرستان به نامهاي ایالم، مهران، دهلـران دهداراي استان ایالم 

عمـومی  جمعیت استان ایالم بـر اسـاس سرشـماري    می باشد.ملکشاهیوچرداول،یروانس، آبدانان
باشد. نفر می557599حدود 1390در سالنفوس و مسکن

(دشـت یبـیس شهرسـتان    در منـاطق جنـوب غربی  متـر  45حـداقل بین ایالمارتفاع استان
متغیـر اسـت.   (قله ورزریـن کبیرکـوه)  و شمال شـرقی متر در مناطق شرقی 2700تا بیش از دهلران)

استان متفاوت بوده به طوري کم استان، میزان بارش ساالنه در مناطق مختلفعلیرغم وسعت نسبتاً
200میلیمتر در مناطق شرقی و شمالی تا کمتـر از  750که میزان متوسط بارش ساالنه بین بیش از 
میانگین درازمدت بارش ساالنه در ایـن اسـتان حـدود   میلیمتر در مناطق جنوب غربی متفاوت است.

باشد.میلیمتر می425
کـه باعـث بارشـهاي فصـول     می دهنـد قرارتحت تاثیرمختلفی استان راسیستمهاي جوي

دریـاي سـیاه   دریاي مدیترانه وتوده هواي غربی ازتابستان می شوند.گاهاً دروبهارپائیز، زمستان،
دریاي سرخ و صحرايجریانات سودانی وواستان می شوندزمستانی درزي وبارندگیهاي پائیباعث

اقلیم . می شوندتابستان سبب گرم شدن هوادروبهاري مؤثرندبارشهاي زمستانی ودرعربستان نیز
بیابانهـاي عربسـتان، جلگـه    ارتفاعات،،ائیجغرافیجمله عرضعوامل مختلفی ازعلت تاثیره استان ب

.استتنوع زیادي برخوردارازشتهاي عراق و بادهاي محلی، دخوزستان
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، لـذا  بـوده زیـاد استانغربی جنوبی و،بخشهاي شمالیبارندگی دراختالف درجه حرارت و
،منـاطق سـه گانـه سردسـیري    اقلیمینظرازکلیطوره بایالم داراي تنوع اقلیمی می باشد.استان

:ازاین مناطق عبارتند.داردوجود استان معتدل را در اینگرمسیري و
ـ زمسـتان طـوالنی دار  هـواي نسـبتاً سـرد و   آب وشرق کهشمالمناطق کوهستانی شمال و- . دن

500بـیش از میزان بارندگی آن نیـز ورسدمیصفرزیردرجه15زمستان تاحداقل درجه حرارت در
.دباشسال میدرمیلی متر

درجـه حـرارت ایـن    حـداکثر دارنـد. هواي گرمسیريغرب استان که آب وجنوبمناطق غرب و-
میلیمتردرسـال  200منـاطق حـدود   ایـن دررسد. میزان بارنـدگی میدرجه باالي صفر45مناطق تا

.است
وصـفر درجه زیر5زمستان تادرهواي معتدل که درجه حرارت این مناطقب وآمناطق میانی با-

درجـه سـانتی گـراد   40بیش ازتابستان بهدردره شهرمناطق جنوبی وحرارت آن دردرجه حداکثر
.رسدمی

هاي آبریزحوضه-1-1
تقسیم بندي حوضه هاي آبریز اصلی کشور در حوضه آبریز خلیج فـارس  استان ایالم از نظر

شـبکه  با توجه به 2همچنین در تقسیم بندي حوضه هاي آبریز درجهو دریاي عمان واقع شده است.
ه تقسیم می شود:ضانه ها به دو حوهیدروگرافی رودخ

هاي آبریز رودخانه هاي مرزيحوضه-1
هاي آبریز کرخهحوضه-2

و پس از مشروب کبیر کوه سرچشمه گرفتهیجنوبدامنه مرزي اکثرآ از حوضهرودخانه هاي 
هاي آبریز از مرز خارج شـده و بـه طـرف کشـور عـراق      حوضهنمودن دشتهاي واقع در پایین دست 

پیدا می کنند. جریان 
1کشـور در شـکل   2موقعیت استان ایالم در نقشه تقسیم بندي حوضه هـاي آبریـز درجـه    

آورده شده است.
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گـاوي،  ،دویرج، میمه، چنگولـه شاملمال به ترتیب مهمترین این رودخانه ها از جنوب به ش
هاي رودخانه ها مسـیل این عالوه بر می باشند.، تلخاب و کنگیرشیرین، گدارخوشو، شورکنجانچم

، نصریان وجود دارد.اب، فسیلومهمی مانند چیخ
سـیمره، مـوالب، سـیاه گـاو، مـاژین، دره شـهر،       شاملنیزآبریز کرخهحوضههايرودخانه

می باشند.، چناره و جزمانسیکان، کلم، شیروان، زنگوان
این اسـتان در  هاي مطالعاتی کشور توسط شرکت مدیریت منابع آببندي محدودهدر تقسیم

سومار، ایـالم، صـالح آبـاد،    -هاي مطالعاتی ایوانمحدودة مطالعاتی واقع شده که شامل محدوده15
خوش، دشت عباس شرقی، مـوالب، دره  عین-آبدانان، دشت عباس غربی-مهران، دهلران، موسیان

-لعـاتی ایـوان  هـاي مطا باشـند. محـدوده  خسرج و اوان مـی -شهر، شیروان، چرداول، هلیالن، چنانه
هاي ایالم و کرمانشاه مشترك بوده و محـدودة مطالعـاتی هلـیالن بـین     سومار و چرداول بین استان

شـهر بـین   هاي مطالعاتی شیروان و درههاي ایالم، لرستان و کرمانشاه مشترك بوده و محدودهاستان
هاي ایـالم، لرسـتان و   باشند. محدودة مطالعاتی موالب بین استاناستان ایالم و لرستان مشترك می
-خسرج و موسیان-عباس شرقی، چنانههاي مطالعاتی اوان، دشتخوزستان مشترك بوده و محدوده

باشـند. بـا توجـه بـه ایـن کـه بیشـتر مسـاحت         هاي ایالم و خوزستان مشترك میآبدانان بین استان
ا در حوزه عمل سـازمان  خسرج و اوان در استان خوزستان واقع شده لذ-هاي مطالعاتی چنانهمحدوده

هاي مطالعاتی با توجه به اینکه بیشتر مساحت آنهـا یـا   باشند. مابقی محدودهآب و برق این استان می
-اي ایـالم مـی  منابع آبی عمده آنها در استان ایالم واقع شده، لذا در حوزه عمل شـرکت آب منطقـه  

13اي ایـالم  شـرکت آب منطقـه  هاي مطالعاتی حـوزه عمـل  باشند. با توضیحات فوق تعداد محدوده
است.آورده شده2در شکل هاي مطالعاتی این محدودهباشد. موقعیت محدوده می
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منابع آب- 2
، ایـن اسـتان داراي پتانسـیل خـوب و قابـل      با توجه به حجم بارشهاي مناسب در استان ایالم

میزان بـارش  ،نقشه هم باران استانبولی از نظر منابع آب سطحی و زیرزمینی می باشد. با توجه به ق
میلیمتر در مناطق جنوب غربی(سمیده و یبـیس در شهرسـتان دهلـران) تـا     200بین حداقل کمتر از 

میلیمتــر در منــاطق شــمال شرقی(چنارباشــی در شهرســتان ایــالم و منــاطق شــمالی 750بــیش از 
-میلیمتر مـی 425ستان حدودمیانگین درازمدت بارش ساالنه در این اشهرستان ایوان) متغیر است.

هاي بارانسجی استان تهیه شـده  هاي درازمدت ایستگاهنقشه هم باران استان که بر اساس دادهباشد.
آورده شده است.3در شکل 

آب سطحی-2-1
، کلـم ،شـیروان ،جزمـان ،چنـاره ،سـیمره آب هاي سطحی استان ایالم شامل رودخانه هـاي  

گـاوي،  ،چنگولـه ، شـیرین وشـور ،گـدار خـوش  ،تلخـاب ،کنگیر، ماژین، دره شهر، زنگوان، سیکان
مـی باشـند.  نصـریان واب، فسـیل  وچیخهاي فصلی نظیر و آبراههگاویاهسدویرج، میمه، ، کنجانچم

آورده شده است.4موقعیت رودخانه هاي استان ایالم در شکل 
می باشد. ولی با توجـه  میلیارد متر مکعب در سال 5/4جریان سطحی عبوري از استان بالغ بر 

با احتسـاب  ،دهداینکه رودخانه سیمره بخشی از مرز مشترك دو استان ایالم و لرستان را تشکیل می
نیمی از جریان این رودخانه در نقطه ورودي به استان ایالم به عنوان سهم آب استان از این رودخانـه    

2300بوده کـه از ایـن میـزان    ر مکعب میلیون مت3670کل پتانسیل منابع آب سطحی استان بالغ بر
میلیون متر مکعب مربوط به تولید رواناب رودخانه هاي داخلی استان شامل دو حوضه آبریز مرزي بـا  

میلیون متر مکعب در سال 1000میلیون متر مکعب و حوضه کرخه به پتانسیل حدود 1300پتانسیل 
میلیون متر 1370مقدار ،آبریز داخل استان. همچنین عالوه بر تولید رواناب در حوضه هايمی باشد

میلیون متر مکعب 1150مکعب شامل سهم ورودي متوسط رودخانه سیمره به استان ایالم به میزان 
220در سال و همچنین ورودي رودخانه هاي چناره و جزمان از اسـتان کرمانشـاه بـه ایـالم معـادل     

باشد.میلیون متر مکعب در سال می
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یرزمینیآب ز-2-2
بـوده  موجود در دشت هامنابع آب زیرزمینی استان ایالم شامل سفره هاي کارستی و آبرفتی

میـزان پتانسـیل آب زیرزمینـی در    که بخش عمده اي از آب مورد نیاز استان را تـأمین مـی نماینـد.    
میلیون مترمکعب تخمین زده شده است.320و300آبخوان هاي کارستی و آبرفتی به ترتیب حدود

سفره هاي کارستی استان ایالم در سازندهاي آهکی استان به خصوص سـازندهاي سـروك،   
هـاي  هـاي کارسـتی عمـدتاً از طریـق چشـمه     برداري از سـفره اند. بهرهایالم و آسماري تشکیل شده

می باشد. در استان دهنه 750تعداد چشمه هاي استان ایالم حدود کارستی موجود صورت می گیرد. 
سراب هايشاملآنهامهمترین که شناخته می شوند"سراب"ایالم چشمه هاي پرآب تحت عنوان 

باشـند. ، گوراب، سراب کالن و خـوران مـی  2، میمه1سیکان، دره شهر، کلم، سیاه گاو، آبدانان، میمه
ایـن چشـمه  توسـط  آبـدهی م پرآب ترین چشمه استان چشمه سراب سـیکان بـوده بـه طـوري کـه     

باشد.لیتر بر ثانیه می2000حدود
دهلران، دشت عباس، موسیان، ابوغـویر،  عمدتاً در دشت هايهاي آبرفتی استان ایالم سفره

-تشکیل شدهو چندین دشت کوچکایوان،شهر، هلیالن، سرابله، آسمان آبادمهران، صالح آباد، دره 

سابقه مطالعات آب زیرزمینی داراي مهران وبوغویردهلران، دشت عباس، موسیان، اي ها. دشتاست
سنجش آب زیرزمینی نیز دارند.  کمی و کیفی شبکه وبوده

مـی باشـد.  ه حلقـ 1768استان ایـالم حـدود   درداراي پروانه بهره برداريتعداد کل چاههاي
بـا  لـیکن بـوده میلیون متر مکعـب  6/266معادل چاههاي استاناز ساالنهمجازمیزان بهره برداري

مجمـوع برداشـت از   ،احتساب میزان اضافه برداشت و همچنین برداشت از چاههاي غیرمجاز اسـتان 
می باشد. میلیون متر مکعب 5/287حدودمنابع آب زیرزمینی 

آورده شده است.  5موقعیت چاهها و چشمه هاي استان ایالم در شکل 
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رازمدت تراز آب زیرزمینـی و کسـري   تغییرات د؛ استان شاملمهمخالصه وضعیت دشتهاي
تراز آب زیرزمینی دشتهاي استاندر اغلببا توجه به این جدول آورده شده است.1در جدول مخزن

میزان برداشت بیش از پتانسیل آبخوان ها بوده بـه طـوري کـه اکثـر     داراي افت بوده و یا به عبارتی
شند.دشت ها با مشکل کسري مخزن آب زیرزمینی مواجه می با

ایالم(میلیون متر مکعب)استانمهم: خالصه وضعیت دشتهاي1جدول 

کسري مخزن تغییرات درازمدت
مساحت (کیلومتر مربع) محدوده مطالعاتی

آبخوان دشت محدوده
مطالعاتی نام دشت کد نام محدوده

-0.19 -0.09 102.4 114.6 3165.46 ایوان 2118 سومار- ایوان

-0.19 -0.27 36.1 41 381.9 صالح آباد 2120 صالح آباد

-4.45 -0.63 285.5 313.7 5399.33 مهران 2121 مهران

-0.95 -0.09 426.9 491.5 2710.26 دهلران 2122 دهلران

-3.7 -0.37 246 246

3229.36

موسیان

2123 1.9-آبدانان-موسیان -0.26 327.5 327.5 ابوغویر

-0.09 -0.03 140.2 156.9 یبیس- دهسمی

0.31 0.12 88.8 88.8 659.98 عین خوش 2124 دشت عباس غربی

1.63 0.19 174.6 192.3 377.21 دشت عباس 2203 دشت عباس شرقی

-0.15 -0.33 23.3 32.4 1365.25 آسمان آباد 2215 چرداول

-0.22 -0.21 51 127.9 3634.46 هلیالن 2220 هلیالن
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رفمنابع آب غیرمتعا-2-3
هاي شهري و آب هاي لـب شـور در برخـی از دشـتهاي     منابع آب غیرمتعارف شامل فاضالب

فاضالب شهر ایـالم بـوده کـه    ،یکی از مهمترین فاضالبهاي شهري در استان ایالماستان می باشد. 
بخش عمده اي از آبدهی رودخانه گدارخوش را تشـکیل مـی دهـد. بـه منظـور اسـتفاده از آب ایـن        

انتقال آب به شبکه آبیاري و زهکشی صالح آباد در حال اجرا می باشد.طرح ،رودخانه
در برخی از دشت هاي استان به خصوص نواحی مرکزي آنها نظیر دشـت دهلـران و برخـی    
مناطق دشتهاي موسیان و دشت عباس کیفیت آب نـامطلوب بـوده بـه طـوري کـه میـزان هـدایت        

تیمتر می رسـد. یکـی از مهمتـرین ایـن منـاطق      میکروموس بر سان10000الکتریکی آب به بیش از 
منطقه فرخ آباد در نواحی مرکزي دشت دهلران می باشد که کیفیت آب به علـت بـاال بـودن میـزان     

در ، کشاورزي و صنعت می باشـد.  هدایت الکتریکی نامطلوب بوده و غیرقابل استفاده در بخش شرب
کم بوده به طوري آب زیرزمینی نیز مق برخوردع،به دلیل عدم بهره برداري از آبخوانمنطقه مذکور 

متر نیز می رسد. لذا اراضی ایـن منـاطق زهـدار بـوده و مشـکالتی را      1که عمق برخورد به کمتر از 
براي روستاي فرخ آباد ایجاد نموده است.

کیفیت منابع آب سطحی و زیرزمینی-2-3
و رات میزان هدایت الکتریکی در این بخش کیفیت منابع آب سطحی و زیرزمینی شامل تغیی

رف کشاورزي مورد بررسی قرار می گردد.طبقه بندي این منابع از نظر مص
کیفیت آب سطحی-2-3-1

نتایج آنالیز نمونه بـرداري هـاي صـورت گرفتـه     ،به منظور ارزیابی کیفیت منابع آب سطحی
آورده شده است.2جدول مورد بررسی قرار گرفته و به طور خالصه درایالمرودخانه هاي استان

، لـیکن  کیفیت آب رودخانه هاي استان اغلب در حـد قابـل قبـول بـوده    2با توجه به جدول 
به طـوري کـه   ، چنگوله و کنجانچم تغییرات کیفی فراوانی دارند. ، میمهها مانند دویرجبرخی رودخانه

دامنه تغییرات میزان هدایت الکتریکی آنها زیاد است.
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وضعیت کیفی منابع آب سطحی استان ایالم: خالصه 2جدول
طبقه بندي کشاورزي میزان هدایت الکتریکی محل نمونه برداري حداکثرنام رودخانه حداقل حداکثر حداقل

C3-S1 C2-S1 900 650 سیاهگل کنگیر
C3-S1 C3-S1 1900 850 تخت خان گدارخوش
C3-S1 C2-S1 800 400 اما اما
C3-S1 C2-S1 1700 500 چاویز چاویز
C2-S1 C2-S1 700 300 سرجوي گل گل
C2-S1 C2-S1 560 530 خروجی سدایالم سدایالم

* C4-S1 7300 2500 کنجانچم کنجانچم
C3-S1 C3-S1 1800 1100 گنبدپیرمحمد آسان
C2-S1 C2-S1 1200 700 گنبدپیرمحمد پاوزن
C3-S1 C2-S1 1700 700 تنگ باجک گاوي
C4-S1 C3-S1 3300 1000 رستم آباد

* C4-S1 5200 2400 خوشاب چنگوله
* C4-S1 15000 2500 جاده دهلران میمه
* C4-S1 20000 3000 بیات
* C4-S1 12000 2500 پل دویرج دویرج

C2-S1 C2-S1 2100 890 شورشیرین صالح آباد
C4-S1 C3-S1 2800 1900 تنگ بیجار تلخاب
C3-S1 C2-S1 1600 600 امتنگ حم چوار
C3-S1 C3-S1 1850 1250 گالل رود گالل رود
C2-S1 C2-S1 750 450 دارتوت چناره
C2-S1 C2-S1 500 250 سیکان سیکان
C2-S1 C2-S1 550 350 کلم کلم
C2-S1 C2-S1 1600 1200 ورگچ شیروان
C3-S1 C2-S1 850 550 هلیالن جزمان
C4-S1 C3-S1 2700 2100 سیاه گاو سیاه گاو
C2-S1 C2-S1 700 400 هلیالن سیمره
C2-S1 C2-S1 720 500 تنگ سازبن

به علت باال بودن میزان هدایت الکتریکی در طبقه بندي ویلکاکس قرار نمی گردد.*
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کیفیت آب زیرزمینی- 2- 3- 2
به منظور ارزیابی کیفیت منابع آب زیرزمینی نتایج آنـالیز نمونـه بـرداري هـاي دشـت هـاي       

آورده شده است.3الم مورد بررسی قرار گرفته و به طور خالصه در جدول استان ای
،، موسـیان ، دهلـران نظیـر مهـران  اسـتان مهـم و وسـیع  آبخوانهايآب 3با توجه به جدول 

دامنه تغییرات میزان هدایت الکتریکی آنهـا  وبودهشدیدتغییرات کیفی دارايابوغویر و دشت عباس
آبخوانها در حاشیه ها مطلوب بوده و به سمت مناطق مرکـزي و خروجـی   کیفیت آب این زیاد است.

مطلوب بـوده و  دشت ها به تدریج نامطلوب می گردد. کیفیت آب زیرزمینی مابقی دشت هاي استان
تغییرات چندانی ندارد.هدایت الکتریکی آنهامیزان

استان ایالمزیرزمینی: خالصه وضعیت کیفی منابع آب 3جدول
دي کشاورزيطبقه بن میزان هدایت الکتریکی حداکثردشتنام  حداقل حداکثر حداقل

C4-S1 C2-S1 4000 500 مهران
* C2-S1 10000 600 دهلران
* C1-S1 5500 200 موسیان
* C3-S1 6000 1500 ابوغویر
* C2-S1 5500 500 دشت عباس

C4-S1 C2-S1 2500 500 صالح آباد
C4-S1 C2-S1 3000 700 ره شهرد
C3-S1 C2-S1 1000 750 هلیالن
C3-S1 C2-S1 900 500 آسمان آباد
C3-S1 C2-S1 850 500 ایوان

به علت باال بودن میزان هدایت الکتریکی در طبقه بندي ویلکاکس قرار نمی گردد.*


