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 شیرتغییرات تراز دریاچه ارومیه و آبخوان ساحلی دشت عجب اندرکنشبررسی 
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صهخال 	
. افزایش نیازها باعث شده که جهت باشدعامل رشد و شکوفایی بوده و براي تأمین نیازهاي بشر ضروري می آب ارزشمندترین موهبت طبیعی و

از اهمیت  اهمیت و حساسیت این مناطق، این نیازها به منابع آب زیرزمینی روي آورده شود. منابع آب زیرزمینی در مناطق ساحلی بدلیل تأمین
کمی و کیفی بین  اندرکنشباعث  ها، مانند دریاچه هاي آبی مجاور آنهاي ساحلی با پیکره. ارتباط هیدرولیکی آبخواناستزایی برخوردار بس

 گیرد. مورد بررسی قرار می رشی دشت عجب یو آبخوان ساحل هیاروم اچهیتراز در راتییاندرکنش تغدر این مطالعه، شود. دریاچه میآن آبخوان و 
از در ارتباط بوده و بهبود شرایط کیفی آبخوان  تراز آبخوانشیر با متوسط شوري آب زیرزمینی در دشت عجب ه است کهنشان دادها یج تحلیلنتا

روند  این است که بیانگرها باشد. همچنین بررسیهاي اخیر میو بهبود شرایط کمی آبخوان در سال جدید شبکه تیسن ناشی از 1390تا  1388سال 
  برداري غیراصولی از آب زیرزمینی باشد.تواند ناشی از کاهش تراز دریاچه و بهرهمیدشت مورد مطالعه زولی هیدروگراف آبخوان ن

  
 ، منابع آب زیرزمینی، شوريدریاچه ارومیه، ساحلی آبخوانکلمات کلیدي: 

 
 

  مقدمه  .1
 

عامل اصلی زندگی و شادابی  ها بدون هیچ تردید در گام اول مدیون آن است، نتمدی یشکوفاآب این ارزشمندترین موهبت طبیعی که آبادانی و رشد و 
اي باشد. رشد روزافزون جمعیت و نیاز جوامع بشري به آب براي تأمین نیازهاي شرب، بهداشتی، صنعتی و کشاورزي سبب گردیده مطالعات گسترده می

زیست و چرخه آب از یک سو و محدودیت منابع هاي انسان در محیطتشدید دخالت .]1[ بر روي منابع آب به منظور تأمین نیازهاي بشري انجام پذیرد
. آب زیرزمینی یکی از این منابع ارزشمند تأمین آب در مقابل نیازهاي روز افزون از طرف دیگر موجب پیچیده شدن اعمال مدیریت منابع آب شده است

  .]2[ پذیرد م از لحاظ کیفی اثر میکمی و ه ظباشد که از عوامل مختلفی هم از لحا آب می
  
  اهمیت آب زیرزمینی  1-1

 30هاي طبیعی و بیش از درصد آن در یخ و یخچال 68بیش از  مانده، باقی درصد از آب موجود در جهان، شور است و از درصد آب شیرین 97بیش از 
ترین منبع شود، آب زیرزمینی بزرگهاي طبیعی استفاده نمییخ و یخچال هايدهند و با توجه به اینکه از تودههاي زیرزمینی تشکیل میدرصد آن را آب

هاي زیرزمینی به عنوان منبعی راهبردي، نقش مهم و حیاتی را در تأمین نیازهاي آبی مختلف بشر ذخایر ارزشمند آبآید. تأمین آب شیرین به حساب می
را که فعاالنه در سیکل هیدرولوژیکی  شیرینی هايدرصد از مجموعه آب 1کمتر از ط ها فقنماید. این آباز جمله شرب، صنعت و کشاورزي ایفا می

  .]3[ باشندهاي زیرزمینی میدرصد جمعیت دنیا از نظر آب شرب متکی به آب 50د. با این وجود، حدود ندهدخالت دارند تشکیل می
عالوه بر این، زمان و مکان ریزش نزوالت  طور جدي روبرو است. با کمبود منابع آب به و خشک بودهکشور ایران داراي اقلیم خشک و نیمه

اند که دسترسی در مناطقی واقع شدهنیز ترین نیاز موجود به آب است، مطابقت ندارد. اکثر شهرهاي بزرگ ایران جوي نیز با نیازهاي کشاورزي که عمده

                                                
  رسدانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، دانشکده مهندسی منابع آب، دانشگاه تربیت مد  1
  استادیار، دانشکده مهندسی منابع آب، دانشگاه تربیت مدرس  2
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از اینرو حفاظت و نگهداري منابع آب زیرزمینی از اهمیت بسیار ، کنندستفاده میهاي زیرزمینی اهاي سطحی کم است و اکثراً از آبآنها به منابع آب
آبی کشور موجود و عدم تطابق آن با نیازهاي  آب زیرزمینی، محدودیت منابع در ایرانهاي اصلی امروزه یکی از نگرانی .]4[زیادي برخوردار است 

حیح تالش خود را معطوف به ارائه راهکارهاي مناسب جهت استفاده ص ریزان مدیران و برنامهز باشد. این مسئله باعث گردیده است که تعداد زیادي امی
به دلیل اندرکنش هم هستند. در مناطق ساحلی و بهینه از این منابع نمایند، بخصوص که این منابع اثرپذیري بلندمدتی را از شرایط محیطی اطراف دارا 

  .]5[شود  ها بیشتر بوده و شرایط بخصوصی را باعث می اندرکنشاین ، هاي زیرزمینی با آب شور دریا آب
  
  یاحلآبخوان س  1-2

-گردشگري، محیطه اقتصادي و اجتماعی روزافزون، ترین نقاط جهان به لحاظ جمعیت فراوان ساکن، توسعترین و حساسمناطق ساحلی یکی از مهم

درصد  25اند، اما درصد سطح جهان را به خود اختصاص داده 8فقط حدود  شوند. مناطق ساحلی با این کهزیست و اکوسیستم خاص محسوب می
  .]7و  6[گیرند درصد شهرهاي جهان را در بر می 60وري را داشته و حدود تولیدات و بهره

 آبی مجاورند و هايبه لحاظ هیدرولیکی، پیوسته با پیکره هاي ساحلیآبخوان، نمایی از یک آبخوان ساحلی نشان داده شده است. 1در شکل 
هاي زیرزمینی محدودیت آب .]8[هایی که با دریا ارتباط ندارند در معرض مخاطرات طبیعی قرار دارند تر از آبخوانبه سبب مدیریت نادرست، سریع

خوردن تعادل آب شور و  هاي ساحلی، افزایش نیازهاي آبی و استخراج آب زیرزمینی بیش از حد در چنین مناطقی باعث به همقابل برداشت در آبخوان
آب شور یک پدیده معمول است که  و پیشروي دریا شده است. نفوذ ١شیرین و آلوده شدن این منابع توسط عوامل مختلف از جمله پیشروي آب شور

له به بررسی آبخوان در این مقا .]9و  1[دهد در آبخوان ساحلی رخ داده و کیفیت آب مورد استفاده در شرب و کشاورزي را تحت تأثیر قرار می
هاي الزم، اهم مطالب ارائه  شود. در ادامه، اهمیت این مطالعه، معرفی محدوده مطالعاتی و تحلیل شیر و اندرکنش آن با دریاچه ارومیه پرداخته می عجب

  باشد.  شده می
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نمایی از یک آبخوان ساحلی -1شکل 
  
  نگاهی بر اهمیت مطالعه  1-3

در این  ی کشورزیست هاي محیطترین چالشبه یکی از مهم ي اطرافهاتاالبآن و خشک شدن و آلودگی طح آب دریاچه ارومیه و کاهش سامروزه 
زیرزمینی یکی از مشکالت مهم در خصوص حفاظت از آبو پیشروي آن،  اطراف هاي با آبخوان چهاندرکنش آب شور دریا .تبدیل شده است حوضه

  .]1[هاي ساحلی از اهمیت باالیی برخوردار است آبخوان سويهاي شور بکنترل و جلوگیري از پیشروي آب که باشددر این مناطق می
هاي زیرزمینی، براي انواع مصارف یا اهداف مختلف و همچنین ایجاد هرگونه سازه آبی، الزم است برداري از آببراي استمرار یا توسعه بهره

و به لحاظ مفهومی و بر اساس اطالعات، تجزیه و  تحلیل شود و آوريمنطقه، اطالعات کافی جمع هاي انآبخوهاي کمی و کیفی از مجموعه ویژگی
به عنوان  شیر ي آبخوان عجبهاحال با توجه به هدف این تحقیق، تحلیل داده .]10[ و دریاچه ارومیه داشتآنها هایی بر روي نحوه اندرکنش  تحلیل

 ارومیه چه ارومیه در سمت شرق آن و بررسی اندرکنش تغییرات کمی و کیفی آب این منبع با تغییرات دریاچهمهم مجاور دریا هاي یکی از آبخوان
  .باشد ینظر ممد

                                                
1 Seawater intrusion 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 

  ، قزوین(ره)المللی امام خمینی دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین، پانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
  1395آذر   25و  24

 

 3

  
  

  هاواد و روشم  .2
  
  مورد مطالعه منطقهمعرفی     2-1

درجه  47دقیقه تا  14درجه و  44افیائی کیلومترمربع در قسمت شمال غربی ایران بین مختصات جغر 51762حوضه آبریز دریاچه ارومیه با وسعت حدود 
ترین  ترین و بزرگاین حوضه آبریز یکی از پرآب دقیقه عرض شمالی قرار گرفته است. 30درجه و  38دقیقه تا  40درجه و  35دقیقه طول شرقی و  53و 

  .شودیران محسوب میهاي آبریز درجه یک ا ترین حوضه هاي آبریز داخلی و به لحاظ اهمیت منابع آب یکی از مهمحوضه
 3/1کیلومترمربع، حدود  4/699. این محدوده مطالعاتی با مساحت است شرقی واقع شده شیر در استان آذربایجانمحدوده مطالعاتی عجب

بع را نیز ارتفاعات کیلومترمر 4/578کیلومترمربع مربوط به وسعت دشت و  121گیرد. از این میزان درصد از کل حوضه آبریز دریاچه ارومیه را در بر می
غربی شهرستان کیلومتري جنوب 90شیر نشان داده شده است که در ، موقعیت جغرافیایی محدوده مطالعاتی عجب2دهد. در شکل محدوده تشکیل می

دقیقه واقع شده  33درجه و  37دقیقه تا  23درجه و  37دقیقه و عرض جغرافیایی  8درجه و  46دقیقه تا  49درجه و  45تبریز، در محدوده طول جغرافیایی 
  .]11[است 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  شیرموقعیت جغرافیایی محدوده مطالعاتی عجب -2شکل 
 
  هواشناسی منطقه  2-1-1

ن هاي همباراهاي مطالعاتی، از طریق تجزیه و تحلیل پارامتر باران و ترسیم منحنییک از محدوده سطح دشت و ارتفاعات هر ارزیابی میزان بارندگی در
هاي سینوپتیک، کلیماتولوژي و تبخیرسنجی، میزان دما در دشت و ارتفاعات ارزیابی گیري از اطالعات دما در ایستگاهبا بهره گردد.پذیر میامکان

هاي آبی و سطح پهنهها، هاي تبخیرسنجی، وضعیت تبخیر از سطح آزاد آب و نیز تبخیر از کفهگردد. همچنین با استفاده از اطالعات تبخیر در ایستگاه یم
  شیر آورده شده است.، مقادیر سالیانه دما، بارش و تبخیر در محدوده مطالعاتی دشت عجب1در جدول  .]2[گیرد ها مورد محاسبه قرار میآبخوان

  
  مقادیر سالیانه دما، بارش و تبخیر در محدوده مطالعاتی دشت -1جدول 

  دما  نام محدوده
  (سانتیگراد)

  بارش
  متر)(میلی

  متر)تبخیر (میلی
  سطح آزاد  کفه، پهنه آبی و سطح آبخوان

  8/1440  1700  7/274  12  شیردشت عجب
  

  پ

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 

  ، قزوین(ره)المللی امام خمینی دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین، پانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
  1395آذر   25و  24

 

 4

  هیدروژئولوژي منطقه  2-1-2
هاي گوناگونی از این آبخوان گردآوري و چندین بار در آغاز و از آن زمان تاکنون داده 1343شیر در سال هاي زیرزمینی دشت عجبمطالعات آب

  .]12[هاي متفاوت بررسی شده است پروژه
هاي زیرزمینی دارند مورد توجه بیشتر اي که از نظر آبالعاده هاي آبرفتی تشکیل گردیده و به لحاظ اهمیت فوقمخازن اصلی آب در آبخوان

از گستره دشت را فراگرفته است.  صددر 72/72کیلومترمربع بوده که  88شیر از نوع آزاد با وسعت آبخوان آبرفتی محدوده مطالعاتی عجب باشند.می
هاي تري (بر اساس بررسیمتر بوده و در شمال قریه خزرلو تا نواحی شیشوان، حوضه نسبتاً عمیق 30هاي شرقی حدود ضخامت آبرفت در قسمت

  .]2[ رسدمتر می 50شیر ضخامت آبرفت به حدود باشد و در حوالی عجبمتر می 100ژئوفیزیکی) وجود دارد که ضخامت آن بالغ بر 
بهنگام گردیده است. تعداد منابع آب  1389-90آمار برداري شده و براي سال آبی 1387سال  هاي زیرزمینی دربرداري کننده از آبمنابع بهره

باشد یون مترمکعب میمیل 91/30رشته قنات با تخلیه ساالنه  8حلقه چاه و  820شیر شامل  در ناحیه آبخوان آبرفتی دشت عجب زیرزمینی شناسایی شده
در این محدوده مطالعاتی ایجاد شده است  1363گیري تغییرات سطح آب زیرزمینی آبخوان آبرفتی از سال منظور اندازهه اي بهاي مشاهدهشبکه چاه .]2[

  .]13[است هاي مذکور آورده شده ، وضعیت چاه2که در جدول 
  

  شیرتی عجباي محدوده مطالعاهاي مشاهدهوضعیت چاه -2جدول 
محدوده 
  مطالعاتی

عمق سطح آب 
  )متر(

وسعت سفره 
  تعداد چاه  )کیلومترمربع(

در هر  هاتراکم چاه
  گیريشروع اندازهسال   کیلومتر مربع 25

  ايمشاهده  پیزومتري  تحت فشار  آزاد  ايمشاهده  پیزومتري  تحت فشار  آزاد  حداکثر  حداقل  نام
  1363  -  -  95/7  28  -  -  88  129  8/3  شیرعجب
  

 بشوند. این دو مشخصه عبارتند از ضریتوصیف می ،معروف است آبخوانها با دو مشخصه مهم که به نام ضرایب هیدرودینامیک آبخوان
 درصد و بیشترین و کمترین مقدار قابلیت انتقال آن نیز به ترتیب 3شیر برابر متوسط ضریب ذخیره در محدوده دشت عجبانتقال و ضریب ذخیره.  قابلیت
  .]14[ باشدمترمربع بر روز می 127و  953برابر با 

ها، یک سطح ثابتی نبوده و دائماً ها و سالسطح آب زیرزمینی تحت تأثیر میزان تغذیه و تخلیه از طریق منابع آبی و جوي همواره در طول ماه
باشد، از متوسط مجموع تغییرات ن در طول زمان میمعرف تغییرات عمومی سطح آب زیرزمینی آبخواآبخوان که هیدروگراف  در حال نوسان است.

اي، هاي مشاهدهمدت سطح آب چاهبلندگیري با استفاده از نتایج اندازه .گرددآبخوان رسم می اي براي یکهاي مشاهدهسطح آب طوالنی مدت چاه
  . ارائه شده است 3 در شکل شیردشت عجب هیدروگراف تغییرات سطح آب آبخوان آبرفتی

  

  
  شیرعجب هیدروگراف آبخوان آبرفتی دشت -3کل ش

شیوه کار به  اند.آوري شده ترسیم شدهبر اساس آمار جمعزیرزمینی (ب)  عمق سطح آب(الف) و  تراز آب زیرزمینی هاينقشه، 4در شکل 
شناسی پیاده شده و رقوم تراز سطح آب سنگاي با توجه به عالئم استاندارد، بر روي نقشه هاي مشاهدهاین ترتیب بوده است که ابتدا موقعیت چاه
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هاي هاي داراي شبکۀ چاهتراز سطح آب زیرزمینی در دشت مقدار هاي هممنحنی ،یابیزیرزمینی هر چاه در باالي آن نوشته شده سپس با روش درون
شود جهت جریان در این آبخوان به سمت غرب و جنوب غربی آن است که سمت دریاچه  طور که مشاهده می همان .]13[اي ترسیم شده است مشاهده

  باشد. ارومیه می
  

    
  (ب)  )الف(

  عمق آب زیرزمینیتراز آب زیرزمینی و (ب) خطوط هم(الف) خطوط هم -4شکل 
  شیرعجب در محدوده آبخوان آبرفتی دشت

  
شیر و ارتباط آن با دریاچه ارومیه به عنوان هاي ورودي و خروجی به آبخوان دشت عجببع آب زیرزمینی، جریاندر ادامه به ارزیابی منا

  شود.از نمک دنیا پرداخته میهاي فوق اشباع ترین دریاچه ترین و شورترین دریاچه دائمی ایران و یکی از بزرگ بزرگ
  
  
  نتایج و بحث  .3
  

ناپذیر هاي موجود، یک ضرورت اجتناب ها و مصارف منطبق با واقعیتها و خروجیلعاتی، لحاظ کردن کلیه وروديدر تهیه بیالن آب یک محدوده مطا
شود و یا گیري میاندازه برخی از عوامل بیالن یا مستقیماًاست که در این خصوص اصل بقاي جرم و پیوستگی در چرخه آب باید مورد توجه قرار گیرد. 

ترین اطالعات مورد نیاز، باز هم ثیرگذار بر بیالن آب زیرزمینی حتی با داشتن کاملأولی به علت وجود عوامل متعدد ت .دنباشمی وردو برآ قابل محاسبه
  ارائه گردیده است. 3شیر در جدول  بیالن آب زیرزمینی دشت عجب .ا محاسبه آنها بسیار مشکل استینیست  پذیرامکانبرخی عوامل بیالن محاسبه 

  
  ت منابع آب زیرزمینیکیفی  3-1

 شناسیتواند ناشی از اثر سازندهاي زمینهاي زیرزمینی متأثر از عوامل مختلفی است این عوامل میدر حوضه آبریز دریاچه ارومیه، تغییرات کیفی در آب

ها، تغییرات کیفی د اندکی از دشتبندي و عمق سطح آب زیرزمینی و یا پیشروي آب دریا باشد. در تعداهاي زیرزمینی، دانهحوضه، سرعت حرکت آب
قابلیت هدایت الکتریکی آب تا حدود  شیر و یا شیرآمین قابل مشاهده است.متأثر از پیشروي آب شور دریا است که این عامل بیشتر در دشت عجب

  .]12[ات کیفیت آب یک منطقه به کار برد را به عنوان راهنمایی براي بررسی تغییر توان آنباشد و میمی آبهاي موجود در زیادي نشانگر تمام نمک
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 ]2[یالن آب زیرزمینی آبخوان آبرفتی دشت عجب شیر ب -3جدول 

 تغییرات حجم ذخیره آبخوان

(میلیون مترمکعب بر سال) عوامل خروجی (میلیون مترمکعب بر سال) عوامل ورودي   

 مساحت ناحیه بیالن 
 (کیلومتر مربع)

 جمع
تبخیر 

 از 
 آبخوان

زهکشی 
 آبخوان

جریان 
زیرزمینی 
 خروجی

تخلیه و 
برداشت 
(چاه و 
قنات، 
 چشمه)

 جمع

نفوذ از 
 پساب،
شرب 

و 
 صنعت

نفوذ از 
 پساب

 کشاورزي

نفوذ از 
هاي  جریان

 سطحی

نفوذ از 
 بارندگی

جریان 
زیرزمینی 
 ورودي

6/0-  77/32  36/0  5/1  0 91/30  17/32  62/2  06/15  48/4  86/2  15/7  88 
  

  
که  شده استشرقی تهیه  اي آذربایجانهاي زیرزمینی شرکت آب منطقهتوسط گروه مطالعاتی آب شیربرفتی دشت عجبکموگراف آبخوان آ

شیر از وسط شوري آب زیرزمینی در دشت عجب، مت5توجه به شکل  اب اند.، کموگراف مذکور و هیدروگراف آبخوان در کنار هم ارائه شده5در شکل 
نزولی بوده و متوسط شوري آب زیرزمینی در این دشت کاهش یافته  ،سیر کموگراف 1390تا  1388ته است و از سال افزایش یاف 1388تا  1375سال 

شیر صعودي بوده و متوسط شوري آب زیرزمینی در این دشت افزایش است ولیکن در طول دوره آماري موجود، سیر کلی کموگراف دشت عجب
) عمدتاً مربوط به تغییر 1390تا  1388هاي شرایط کیفی آبخوان آبرفتی براساس کموگراف ارائه شده (سالسازد علت بهبود یافته است. خاطر نشان می

) 3اساس هیدروگراف شکل  برهاي مذکور (تواند احتماالً بعلت بهبود شرایط کمی آبخوان آبرفتی در سالباشد و بخشی از آن نیز میدر شبکه تیسن می
  .]2[باشد 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  آبخوان آبرفتی دشت عجب شیر و هیدروگراف کموگراف معرف کیفی -5شکل 
  
  بررسی نوسانات آب دریاچه ارومیه  3-2

اثر مقدار جریان آب زیرزمینی خروجی از آبخوان، تبخیر و تعرق، شدت و مدت بارش از جمله عوامل کلیدي هستند که بر روي نوسانات سطح دریاچه 
طریق بارش مستقیم روي سطح دریاچه و یا بطور غیرمستقیم با بارش روي سطح حوضه از طریق رواناب یا جریان آب  د که این اثر یا ازنگذارمی

، کاهش یافته است که 1368درصد در مقایسه با سال  7/49کیلومترمربع بوده که  4/2723، 1388گستردگی دریاچه در سال  .]15[باشد زیرزمینی می
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ن شوري آب سبب مرگ و میر کاهش شدید سطح تراز و افزایش میزاآید.هاي مطالعاتی به شمار مییاچه در طول دورهباالترین میزان کاهش سطح در
هاي احداث شده در سواحل بندر شرفخانه، رشکان، گلمانخانه و جزایر اششک ، مختل شدن امور تردد شناورهاي دریایی و عدم کارایی اسکلهپرندگان

هزار هکتار به ویژه در نواحی پست پیرامون دریاچه و سواحل جزایر شده است و  150زار به میزان حداقل هاي شورهو کبودان، پدیدار شدن زمین
ترین دریاچه هر یک از رودهاي حوضه آبریز دریاچه ارومیه سبب بحرانی شدن وضعیت بزرگ هباهمچنین عدم مدیریت درست منابع و عدم رعایت حق

  .]17و  16[شده است  جهان شوري در سطح فوق اشباع
 براي تراز باالترین ثبت از پسمتر کاهش داشته است.  8سال گذشته شروع گردیده و در این مدت بیش از  20روند خشکی دریاچه ارومیه از 

 به 1393 سال هریورماهش در و داشته کاهش متر سانتی 40 دریاچه تراز متوسط طور به ساالنه دهه، دو طی در ،1278,48 رقوم با ،1374 سال در دریاچه
 6عمق بودن دریاچه (عمق متوسط دریاچه حدود  ت کامل خشک گردید. با توجه به کمصور به ت جنوبی دریاچه تقریباًمکمترین میزان خود رسید و قس

ارومیه در  یرات تراز دریاچهباشد)، در این مدت دریاچه میزان قابل توجهی از مساحت و حجم آب خود را از دست داده است. نمودار روند تغی متر می
  د.باش خوبی نشانگر این موضوع می به 6شکل 

آبخوان آبرفتی دشت  هیدروگرافاساس  باشد. برمی 1389-90لغایت 1363-64مربوط به سال آبی  ،3کور در شکل مذ هیدروگراف
با بررسی باشد. متر میسانتی 17ه متوسط سالیانه آن برابر با متر افت نموده ک 69/4ساله، سطح آب زیرزمینی  27تهیه شده در طول دورة آماري  شیر عجب

هاي ناشی از کاهش تراز دریاچه ارومیه در سال هیدروگراف آبخواننزولی  روندرسد که به نظر می هیدروگراف آبخوان و نوسانات دریاچه ارومیه،
، یک 1387-88شیر از سال البته در هیدروگراف آبخوان عجب دهد.کاهش می از آبخوان نیز ذخیره سفره رااصولی برداري غیراخیر باشد، همچنین بهره

  هاي مذکور باشد.هاي پمپاژ در سالتواند ناشی از ممنوعه کردن چاهروند صعودي اتفاق افتاده که می
  

  
 ]18[تغییرات سطح دریاچه ارومیه  -6شکل 

  
  

  گیرينتیجه  .4
  

آبخوان ساحلی اندرکنش باشد. در مطالعه حاضر، مهمی در مطالعات بیالن آب می ه، مرحلآبیهاي پیکرهو هاي ساحلی خوانآب میان بررسی اندرکنش
متوسط شوري ها نشان داد که . نتایج بررسیفترمورد بررسی قرار گها و اطالعات در دسترس شیر با دریاچه ارومیه با استفاده از تحلیل دادهدشت عجب

و متوسط شوري آب زیرزمینی در این  داشته سیر نزولی 1390تا  1388افزایش یافته و از سال  1388تا  1375ز سال شیر اآب زیرزمینی در دشت عجب
شیر صعودي بوده و متوسط شوري آب زیرزمینی در این دشت کاهش یافته است ولیکن در طول دوره آماري موجود، سیر کلی کموگراف دشت عجب

و بخشی از آن نیز  بودهعمدتاً مربوط به تغییر در شبکه تیسن  1390تا  1388از سال  رایط کیفی آبخوان آبرفتیدشت افزایش یافته است. علت بهبود ش
مشاهده شد شیر، آبخوان آبرفتی دشت عجب هیدروگرافاساس  برهمچنین  هاي مذکور باشد.بعلت بهبود شرایط کمی آبخوان آبرفتی در سال تواندمی
 روندرسد به نظر می باشد کهمتر میسانتی 17متر افت نموده که متوسط سالیانه آن برابر با  69/4سطح آب زیرزمینی ، لهسا 27در طول دورة آماري  که

از آبخوان باشد. روند صعودي اصولی برداري غیرهاي اخیر باشد و بهرهناشی از کاهش تراز دریاچه ارومیه در سال نزولی هیدروگراف آبخوان
  هاي مذکور باشد.هاي پمپاژ در سالتواند ناشی از ممنوعه کردن چاه، نیز می1387-88شیر از سال بهیدروگراف آبخوان عج
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  راجعم  .5
  
هاي ساحلی و تغییرات کیفی آب زیرزمینی (مطالعه موردي آبخوان ساحلی ). بررسی هجوم آب شور دریا در آبخوان1388بري بوراچالو، م. (. 1

  ارشد، دانشکده کشاورزي، دانشگاه تبریز.نامه کارشناسی سلماس)، پایان
هاي مطالعاتی حوضه آبریز دریاچه ارومیه منتهی به سال مطالعات بهنگام سازي بیالن منابع آب محدوده)، 1393مهندسین مشاور آب و توسعه پایدار (. 2

  اي آذربایجانغربی.، جلد پنجم: بیالن منابع آب، وزارت نیرو، شرکت آب منطقه89-90آبی 
نامه ، پایانآنالیز پیشروي آب شور در آبخوان ساحلی دشت بناب با در نظرگیري پسروي دریاچه ارومیه). 1390عبدالحسینی روزبهانی، م. ا. (. 3

  کارشناسی ارشد، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی.
نامه کارشناسی ، پایانبناب (مطالعه موردي منطقه بناب) –بخوان ساحلی دشت مراغه تهاجم و پیشروي آب شور دریاچه ارومیه در آ). 1390صافی، ا. (. 4

  ارشد، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی.
رداري به بهاي مختلف بهرهمدلسازي آب زیرزمینی به منظور بررسی اثربخشی آبخوان بر جریانات سطحی با اعمال سیاست). 1394( .خانی، ححمزه. 5

  نامه کارشناسی ارشد، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی شریف.، پایاناز دور (مطالعه موردي: دشت میاندوآب)کمک فناوري سنجش 
نامه دکتري، دانشکده مهندسی عمران، ، پایانهاي زیرزمینی ساحلیسازي براي مدیریت آببهینه –سازي مدل کارآمد شبیه). 1393کتابچی، ح. (. 6
  انشگاه صنعتی شریف.د

7. Post, J.C. and Lundin, C.G. (2009). ICZM Guidelines for integrated coastal zone management, 
Environmentally Sustainable Development Studies and Monographs Series No. 9, The World Bank, 
Washington DC. 

، نشریه تحلیل رویه آب زیرزمینی در آبخوان ساحلی ارومیهحلیل فضایی مخاطرات طبیعی ناشی از برداشت بیت). 1393نخعی، م. و ودیعتی، م. (. 8
  .53-65، صفحات 1فضایی مخاطرات محیطی، سال اول، شماره پیاپی 

9. Karatzas, G.P. and Dokou, Z. (2015). Optimal management of saltwater intrusion in the coastal aquifer of 
Malia, Crete (Greece), using particle swarm optimization, Hydrogeology Journal, Volume 23. 

سازي جریان آب زیرزمینی در بهبود شرایط مرزي در شبیه MODFLOWو  SWATارزیابی استفاده از مدل ترکیبی ). 1391زاده، م. م. (کوچک. 10
  نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس.، پایاندر استان لرستان)(مطالعه موردي: آبخوان دشت سیالخور 

، شیربررسی تأثیر متغیرهاي اقلیمی هیدرولوژیکی بر تراز سطح ایستابی دشت عجب). 1394فرد، ا.، زینالی، ع. و اسدي، ا. (عصري، ا.، فاخري. 11
  .191-200، ص 2اکوهیدرولوژي، دوره 

  .شیرگزارش مطالعات آب زیرزمینی عجب). 1385مهندسین مشاور یکم (. 12
هاي مطالعاتی حوضه آبریز دریاچه ارومیه منتهی به سال مطالعات بهنگام سازي بیالن منابع آب محدوده)، 1392مهندسین مشاور آب و توسعه پایدار (. 13

  اي آذربایجانغربی.ارت نیرو، شرکت آب منطقه، وز ، جلد سوم : گزارش آب هاي زیرزمینی89-90آبی 
تاالب انزلی، -هاي ارس، ارومیه، تالشسازي طرح جامع آب کشور در حوضهگزارش مطالعات بهنگام). 1391شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس (. 14

  فی) حوضه ارومیه، وزارت نیرو.، گزارش منابع آب سطحی (کمی و کیقره سو، گرگانرود و اترك-هراز، هراز-سفید رود بزرگ، سفید رود
15. Report to the legislative committee on Minnesota resources (1998). lake-ground water interaction at 
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