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 آینده سال 20 نیازهاي تأمین در آن اثرات ارزیابی و آذرشهر دشت  آب منابع سیستم بر شور آب هجوم
  

  1اس حسینیسید عب*  و2 مجید خیاط خلقی،1تقی مهدوي
 کرج - تهران دانشگاه ،زهکشیو  آبیاري مهندسی گروه استاد2، ایران تهران، اسالمی، آزاد دانشگاه تحقیقات، و علوم واحد آب، -عمران گروه1

  17/4/97: ؛ تاریخ پذیرش 20/9/96: تاریخ دریافت
  1چکیده
 مشکل اساسی حل جهت باید شود می مواجه بحران و جدي مشکالت با آب منابع سیستم که زمانی :هدف و سابقه
 وقتی اقدامات .کرد ارائه مؤثري حل راه بتوان تا گردد مشخص مشکالت شروع تاریخچه و اصلی مسبب هاي ریشه

 این در. داشت خواهند تري کم تأثیر و باال هزینه صورت این غیر در گیرند صورت موقع به که باشند مؤثر توانند می
 جغرافیایی اطالعات سیستم و آماري تحلیل از استفاده با آذرشهر دشت  آب منابع سیستم به شور آب هجوم تاریخ مقاله

 سال 20 نیازهاي تأمین در آن اثرات ارزیابی به نهایت در و است شده بحث اقدامات نشدن واقع مؤثر علت و شناسایی
  .است شده  پرداخته WEAP افزار نرم در آینده

  

که این اثرات کوچک جمع شده و از آستانه   تدریجی است تا اینمعموالً ها سیستم بر تغییرات وارده :ها روش و مواد
  دشت آذرشهرزمینیرتراز آب زی ، کیفیت آب زیرزمینیهاي دادهبا استفاده از  پژوهشدر این  . رودترتحمل سیستم باال

سال  5  حدودبعد از 1379ر سال  اواخ به آبخوانشور آبعمده و هجوم   تراز دریاچه ارومیه تاریخ پیشروي همچنینو
 و با توجه به بینی پیش سال آینده 20با استفاده از شبکه عصبی تغییرات منابع براي . مشخص گردید  متوالیسالی خشک

 پرداختهبر اساس سناریو سال آبی  WEAP افزار نرم در  سال آینده20 نیازهاي تأمین در نیازها به ارزیابی اثرات تغییر
       . استشده 

  

 اي سازه هیچ اقدام چون و یافته افزایش سرعت به از آبخوان ها برداشت متوالی سالی خشک سال 5 در اثر :ها یافته
دسترسی کامل تمام گرودارن ( شفافیت مانند)  حکمرانی خوبهاي مؤلفه (اي سازه غیراقدامات  خصوص به و توجه قابل
 پاسخگویی کافی در برابر عدم اقدامات نهایتدر ر حل مشکل و و مشارکت تمام گرودارن د)  اطالعاتیهاي دادهبه 

 ،در اثر این تغییر .شده است سیستم در تغییر بزرگی موجب سالی خشک سال 5 اثرات تجمعی این ه،وجود نداشت مؤثر
 موضوع پایداري این و نیازهاي آتی در دشت مقدور نخواهد بود تأمین شده و امکان متأثر شدت بهظرفیت سیستم 

  .کند می تهدید شدت بهمنطقه را اقتصادي و اجتماعی 
  

                                                
  abbas_hoseyni@srbiau.ac.ir:  مسئول مکاتبه*

 گزارش کوتاه علمی
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 با 1379  متوالی در انتهاي سالسالی خشک  سال5تغییر بزرگ وارده بر سیستم منابع آب آذرشهر پس از  :گیري نتیجه
 قدري به صورت گرفته اي سازهاقدامات  . استداده رخ از محدوده جزیره اسالمی به آبخوان شور آب گسترده نفوذ
 شوري آب زیرزمینی 1393 تا سالرا خنثی کند و در عمل  بر سیستم واردشدهنتوانسته اثر این تغییر چک بوده که کو

 شور سطح مقدار  وشود سال آینده حفظ 20 در 1395-1394 سطح کشت سال آبی داگر بخواه . استیافته  گسترش
 کمبود مترمکعبمیلیون  18 تا 16از کشاورزي  نیتأمیندر  ،فراتر نرود 1395-1394شده از سطح شور شده سال آبی 

 اي پله صورت به اي قطره و فشار تحت هاي طرح اجراي توسط با مدیریت تقاضاي آب کشاورزي توان می. د بودخواه
 از درصد 1 ساله و با کاهش سالیانه 20 در انتهاي دوره مترمکعب میلیون 13این کمبود را به )  درصد5  سال5هر (

 میلیون 10 ساله به 20 در کنار مدیریت تقاضاي آب کشاورزي این کمبود را در انتهاي دوره اعی آبی زراراضی
  . کاهش دادمترمکعب

 
  DrinC، GIS ،WEAP شور، هجوم آب ،شبکه عصبی ، دشت آذرشهر منابع آبسیستم : کلیديهاي واژه

  
 مقدمه

 تبریز و شهر کالن نزدیکی به دلیل به آذرشهر دشت
 محصوالت تأمین در پررونق زراعت وجود باغات و

 دلیل به .سزایی داشته است کشاورزي منطقه نقش به
 در کشاورزي  تولید محصوالتشور آبنفوذ 

 تقریباً  در این دشت، حاشیه دریاچه ارومیهروستاهاي
 موجود هاي  پژوهشکه جایی آن از.  استشده  متوقف

 درازمدتبه تاریخچه این تغییر و اثرات آن در 
 در همین راستا صورت ، این پژوهشاند اختهنپرد

در مدیریت مناسب سیستم منابع آب الزم  .گرفته است
 کی،است درك درستی از رفتار سیستم هیدرولوژی

یکی وجود ژجهت مدیریت رویدادهاي هیدرولو
تمرکز بر روي وقایع، ما را از یافتن  .)7( داشته باشد

 نهفته  که در پشت رخدادهادرازمدتالگوي تغییرات 
 ویژه بهعادت تمرکز بر وقایع و . سازد است محروم می

شود که انسان از درك  وقایع ناگهانی باعث می
 روند که حالی در تغییرات تدریجی عاجز بماند،

 یهاي مختلف، تدریج در ساحت حرکت نظام هستی
 که بشر دخالت یا طبیعیعوامل  .)6( و تکامل است

 اکوسیستم یک در رتغیی باعث غیرمستقیم یا مستقیم
 .شوند می خوانده "ها محرك" عنوان به شوند می

 در انسان رفاه و اکوسیستم خدمات  برها محرك

 ،گذارند می تأثیر زمانی و مکانی مختلف هاي مقیاس
 پیچیده ها آنمدیریت  و ارزیابی شود می باعث که

 غیرمستقیم به دو گروه مستقیم و ها محرك .باشد
بر  صراحت به مستقیم محرك .شوند می بندي تقسیم

  ولی محركگذارد می تأثیر اکوسیستم فرایندهاي
 چند یا کی تغییر باپیچیده  صورت به غیرمستقیم

 طور به GISامروزه  .)2( کند می مستقیم عمل محرك
 دسترس در دیجیتال هاي داده با استفاده از اي فزاینده

 .ودش می استفاده گرا مکان پایدار حل راه توسعه براي
 توسعه براي ریاضی هاي مدل و GIS همچنین ترکیب

 ریزي برنامه جهت مکانی گیري تصمیم پشتیبانی هاي  سیستم
 GIS . استشده استفادهمهندسی  و مدیریت آب، منابع

ابزارهایی  و پایه فیزیکی و آماري هاي مدل با همراه
نیز فازي  مجموعه تئوري و عصبی هاي شبکه مانند

 تأثیر نحو ،این پژوهشدر  .)3(  استبرده شدهکار  هب
 محرك کنار در) کشاورزي( محرك مستقیم اقتصادي

 آب محدوده مطالعاتی منابع بر) اقلیم( غیرمستقیم
 و ارزیابی تغییر این پیامدهاي  شناساییوآذرشهر 
 به این . استشده  پرداختهتغییر  با مرتبط خطرات

عصبی  شبکه ،GIS ،منظور از ترکیب ابزارهاي آماري
  . استشده  استفاده WEAPو مدل 
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  ها روش ومواد 
 468وسعت کل محدوده مطالعاتی آذرشهر برابر 

دشت  را  آن کیلومترمربع 110 است که کیلومترمربع
 زارهاي شوره همچنین مساحت دهد میآذرشهر تشکیل 

 گمبرچاي.  استکیلومترمربع 11ساحلی آذرشهر برابر 
وي این رودخانه  رهست رودخانه محدوده ترین مهم

 سنج باراندو ایستگاه قرمزیگل و آذرشهر مجهز به 
 داراي آمار 1351 و 1345ترتیب از سال  بوده و به

 ایستگاه آذرشهر مجهز به .باشند می سنجی باران
سنجی است و بارش و تبخیر در این ایستگاه در تبخیر
 متر میلی 1450 و 265 ترتیب  به1395-1394  آبیسال
چاه  28 و چاه پیزومتر 29محدوده  لدر داخ .است
   . وجود داردزیرزمینی هاي آب کیفیت گیري اندازه

 و 1380 هاي سال منابع آب در يربردابر اساس آمار
 حلقه 762 و 618 ترتیب داراي  این محدوده به1387

. هست مترمکعب میلیون 2/19 و 5/21چاه با برداشت 
 که شده ماعال منطقه ممنوعه 1362 این منطقه از سال

رغم ادامه ممنوعیت  علی. تاکنون ادامه داشته است
برداشت، روند پیش روي شوري آبخوان ادامه داشته 

 العاده فوق روي پس  کیلومترهاوجود باکه این موضوع 
در .  داردسؤالدریاچه ارومیه از مرز آبخوان جاي 

 از گیري بهره  باشود می سعی بخش اول این پژوهش
 کیفیت هاي داده استفاده از  وآماري ، تحلیلGISابزار 

 دشت آذرشهر و زیرزمینیآب زیرزمینی، تراز آب 
 سال وقوع تغییر بزرگ همچنین تراز دریاچه ارومیه،

روي  پیش (ده بر سیستم منابع آب دشت آذرشهروار
 و علت این اتفاق شناسایی شود و) زیاد جبهه شوري

 مؤثری که چرا اقدامات صورت گرفته خیل در مورد این
 منظور به در بخش دوم .ه استواقع نشده، بحث شد
 آب ینتأم و تهدید منابع شور آبتحلیل اثرات هجوم 

  پرداخته WEAP افزار نرمبه ایجاد سناریو در محیط 
 یک ابزار پشتیبان از WEAPمدل  . استشده
 است و امکان تحلیل کاملی از منابع و گیري یمتصم

 افزار نرماین . کند یماهم مصارف در حال و آینده را فر
 و با رقابت انجام چندمنظوره که مصرف آب یزمان در
 امکان تحلیل الگوهاي مختلف مدیریتی را شود یم

 اعمال یلدل بهسناریو سال آبی  ).9(. کند یمفراهم 
 بهترین گزینه براي ارزیابی تواند یمتغییرات منابع 

 جهت ایجاد این سناریو الزم است اثرات باشد
 . گرددبینی یشپ آینده يها سالغییرات منابع در ت

 دهه چند در پژوهش مهم  به زمینهوهوا آب بینی پیش
 موارد از بسیاري در. است شده  تبدیل گذشته

 اطالعات بین خطی رابطه یک ایجاد براي پژوهشگران
. اند کرده تالش متناظر هدف داده و ورودي وهواي آب
 ،وهوا آب اتاطالع غیرخطی ماهیت کشف با اما

 اطالعات از غیرخطی بینی پیش سمت به تمرکز
 اطالعات که جا آن از اما.  استیافته تغییر وهوا آب
 مصنوعی عصبی شبکه است، غیرخطی وهوا آب

)ANN (ساختاري رابطه جهت ایجاد بهتر روش یک 
منظور  بدین ).1(  مختلف استهاي ورودي بین

که عصبی  آتی از روش هوشمند شبيها سالبارندگی 
و نوع سال به لحاظ خشکی و تر بودن  برآورد

 1395-1394سال پایه . )1 جدول( مشخص گردید
 سال پایه مطابقمشخصات منابع و مصارف  .لحاظ شد

مدل   در و هدفها اولویتقیود و .هست .تعریف شد
WEAPاست بودهیرزشرح   به  :  

از آب اولویت اول برداشت آب کشاورزي 
با توجه به . زیرزمینی استسطحی و سپس از آب 

از کانی در دسترسی به آب شرب مناسب  ممحدودیت
 40 محل آب زیرزمینی مطابق آمار موجود حدود

 آب شهر و خدمات از محل آب زیرزمینی با درصد
 .شود می تأمین رود زرینهاولویت اول و بقیه از طرح 

 .شود می تأمین رود زرینه از طرح تعکل مصرف صن
  و بخششرب و خدمات، ورزيبرگشت آب کشا

است که عمده  درصد 65 و 65 ،25 ترتیب  بهصنعت
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 مشخص که آن هدف .پیوندد میمینی ز به آب زیرها آن
 سال 20 در طول دوره آماري قرار باشد اگر شود،
 سطح شور آبخوان در حداکثر مساحت شور ،آینده

سال  20 در طول تثبیت شود 1395- 1394 سال پایه
  . بودد خواههایی دیتمحدوآینده چه 

  
  . تخمین بارندگی سالیانه در ایستگاه آذرشهر -1 جدول

Table 1. Estimation of Annual precipitation at Azarshahr Station.  

1402-1401 1401-1400 1400-1399 1399-1398 1398-1397 1397-1396 1396-1395 Water year  

very dry very dry very dry very wet very wet very wet normal Estimates  
1409-1408 1408-1407 1407-1406 1406-1405 1405-1404 1404-1403 1403-1402 Water year  
very wet very wet very dry dry very dry very dry very dry Estimates  

 1415-1414 1414-1413 1413-1412 1412-1411 1411-1410 1410-1409 Water year  

 normal very dry very dry very wet very wet very wet Estimates  
  

  بحث نتایج و
 نمودار تغییرات سطح آب دریاچه ارومیه از سال

 که سطح آب دریاچه در دهد می نشان 1395  تا1351
ترین تراز بوده  در بیش1375تا 1373 هاي سالفاصله 

یعنی در  1379 تا 1376 هاي سالو سپس در طول 
متر  1274  متر به تراز1278  سال از تراز4مدت 

 از اخذشده هاي دادهساس بر ا (کند می افت شدت به
 رودخانه سالی خشکبررسی تحلیل  ).سازمان آب

گمبرچاي در ایستگاه آذرشهر به روش شاخص بارش 
 در فاصله DrinC افزار نرم توسط )8( استانداردشده

 که در فاصله دهد مینشان  1395 تا 1351 هاي سال
طی یک  )1378-1379 (تا 1374- 1375  آبیهاي سال
 داده  رخ در منطقه سالی خشک ساله پنج  متوالیدوره

  شدید بوده استها سالی خشکاست که دو تا از این 
  . )2 لجدو(

  
 . سالی رودخانه گمبرچاي در ایستگاه آذرشهر تحلیل خشک -2 جدول

Table 2. Drought analysis of GAMBRCHAY River at AZASHAHR station. 
water year Annual SPI Type of year 

1351-1352 -2.055 Severe drought 

1367-1368 -1.002 Weak drought 

1369-1370 -1.911 Moderate drought 

1374-1375 -1.086 Weak drought 

1375-1376 -1.206 Weak drought 

1376-1377 -2.064 Severe drought 

1377-1378 -2.077 Severe drought 

1378-1379 -1.544 Moderate drought 

1386-1387 -1.358 Weak drought 
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 و تراز با بررسی اختالف تراز آب دریاچه ارومیه
 1360هاي  آب زیرزمینی دشت آذرشهر در فاصله سال

 1379 مشخص شد که در اواخر سال 1395تا 
  این فرضیه بهترین اختالف وجود دارد بنابراین کم

 شور در انتهاي سال روي آب ید که پیشآ وجود می
 شور یافته و حجم بزرگی از آب  گسترش1379

سنجی  جهت صحت .سمت دشت سرریز شده است به
 هدایت الکتریکی دشت براي هاي منحنی، این فرضیه

 سال و 1382 سال تا 1380مهرماه سه سال متوالی 
 به 1393 از سال .ترسیم گردید GIS در محیط 1393

 . ثابت استتقریباًبعد نقشه هدایت الکتریکی دشت 
در طول  کنید می مالحظه 1  که از شکلطور همان

تا نیمه  1374 از نیمه دوم سال ساله پنجفاصله زمانی 
کشاورزان  متوالی، هاي سالی خشک با وقوع 1379اول 

 تیمورلو،  گاوگان،روستاهايحوالی (غربی  منطقه شمال
که دسترسی به منابع آب ) قشالق پیازي خاصلو،

 از حد از  بیش اقدام به برداشت ،اند نداشتهسطحی 
مصاحبه ( شواهد محلی .اند کرده یزیرزمین هاي آب

ی ا کشاورزان منطقه در یک کار پژوهش بپژوهشگر
 کشت ها سال که در آن دهد میهم نشان ) دیگر

در همان منطقه رونق )  آبپرمصرف( محصول پیاز
 از برداشتهیچ مشوقی جهت کاهش  و است داشته
کار نرفته  ه بدست پایین توسط کشاورزان زیرزمینیآب 

)  حکمرانی خوبهاي مؤلفه (اي غیرسازهو اقدامات 
دسترسی کامل تمام گرودارن به ( شفافیت مانند
و مشارکت تمام گرودارن در حل )  اطالعاتیهاي داده

 پاسخگویی کافی در برابر عدم در نهایتمشکل و 
این امر سبب  .)10(  استوجود نداشته مؤثراقدامات 

هدایت الکتریکی حدود  1380 مهرماه تا در شده
متر در بخش کوچکی از   بر سانتیمیکروموس 4000

 از شور آبشروع نفوذ ( همان منطقه ظاهر گردد
 ).محدوده جزیره اسالمی به محدوده آبخوان آذرشهر

، جهاد کشاورزي شور آب شدید نفوذ عالئمبا بروز 
 طرح تغذیه مصنوعی فیروز ساالر را در نیمه اول سال

 این ).5( دهد می قرار برداري بهره و امورداجر 1380
  مترمکعب میلیون5/2 سالیانه حدود توانست میطرح 

غربی آبخوان تزریق کند و  آب را در منطقه شمال
 جهت شرب رود زرینههمچنین تخصیص آب از طرح 

 .گیرد می صورت 1381  در سالصنعت و خدمات و
 وجود بهنوعی این توهم را براي کشاورزان تزریق مص
 هایی بخش در ها آن است و شده  حلمشکل آورد که 

 هنوز کیفیت زیرزمینیغربی که آب  از منطقه شمال
 ادامه دادند حد از  بیش هاي برداشتمناسب داشت به 

 گسترش یافت سال به سالترتیب جبهه شوري  و بدین
 تراز سطح که آن وجود با 1393 در سال که طوري به

 شور آبه ولی  متر رسید5/1270 دریاچه ارومیه بهآب 
از  . استگرفته فرارا  آبخوان  ازتوجهی قابلبخش 
 سمت دریا  بهشور آبگرادیان هیدرولیکی طرفی 

پذیري کم نفوذ بافاصله زیاد و تشکیالت  دلیل به
 که صورتی در هست بسیار کم محدوده جزیره اسالمی

 سمت دشت تند و بزرگ است بنابراین گرادیان به
عالوه  . دریاچه را نداردسمت  قصد حرکت بهشور آب

پیشرفت  تداوم ردله دیگر نیز أبر تحلیل فوق دو مس
له اول أمس . استدخیل بوده اخیر هاي سالشوري در 

 مشرفسمت ( که در نواحی سمت غربی آبخوان این
 با نفوذپذیري پایین الیه  یک اکثراً)  دریاچه ارومیهبه 

ن الیه  در زیر سفره آبرفتی قرار دارد ایشور آبحاوي 
 دریاچه ارومیه ختم و از زارهاي شورزیرین به 

هاي آن به درز و ت ولی انشود میدریاچه تغذیه 
 به هنگام  بنابراینرسد می ارتفاعات هاي شکاف
 در الیه زیرین تقویت شور آبروي  پیش سالی خشک

 در . استفشار تحت نسبتاً این الیه شود می
ی به  اخیر کشاورزان جهت دسترسهاي سالی خشک
 خود هاي چاهشکنی   اقدام به کف،رت بیشآب منابع 
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 به این برخورد در برخی مناطق با  متأسفانه واند نموده
الیه شور عالوه بر از دست دادن چاه خود موجبات 

 .اند کردهتر الیه آبرفتی رویی را فراهم  شوري بیش
 بیانگر مطالعات ژئوفیزیکی هاي نقشهشواهد محلی و 

له دیگر کاهش کارایی و أمس .)4( هستله أاین مس

 دلیل به اخیر هاي سالسرعت تغذیه مصنوعی در 
چاي کاهش آورد رودخانه گمبر  ونفوذپذیريکاهش 

 ناپارامتريبر اساس آزمون ( هست در فصل سیالبی
 و شیب 0001/0 از تر کم p-value کندال با روند من

 ). آورد رودخانهسن منفی در طول دوره آماري

  
 

  

 

EC- 1380مھر ماه   EC- 1381مھر ماه   

EC- 1382مھر ماه   EC- 1393مھر ماه   

 
  . مختلف هاي زمانی هاي هدایت الکتریکی دشت در فاصله منحنی -1 شکل

Figure 1. Plain electrical conduction curves at different time intervals. 
  

با محدود  نشان داد WEAP در سازي مدلنتایج 
 در طول دوره کردن حداکثر برداشت از آب زیرزمینی

 درصد 65به   شدیدسالی خشک هاي سالدر ( ساله 20
   برابر)  درصد58 به ترسالی شدید هاي سالو در 

 1406 سال شدید سالی خشک در توان می ،2 شکل
 در حد سال پایه نگه 3 مطابق شکل مخزن را ظرفیت

 با برنامه برداشت پیشنهادي و جریان اگرچه .شتدا
حجم  توان می ساله 20در دوره   مختلفهاي بخشبه 

 حداقل در ، آیندهلیسا خشک هاي سال مخزن را در
 تأمین ولی در نگهداشت 1395-1394حجم سال پایه 

وجود  کمبود  ساله،20نیاز بخش کشاورزي در دوره 
الف   با اجراي دو سناریوتوان می. خواهد داشت

 يها طرحبا اجراي  مدیریت تقاضاي آب کشاورزي(
   سال 5هر (ي ا پله صورت بهي ا قطره و فشار تحت

کاهش سالیانه (ب سناریو و  ) آبیدر سناریو)  درصد5
)  الفویسناردر کنار  زراعی  از اراضی آبی درصد1

 4 شکل  مطابقبخشی از کمبود آب بخش کشاورزي را
 کاهش و شور آب اثر هجوم مطمئناً ولی کاهش داد

 تأثیر آتی هاي سالآب شیرین آبخوان هنوز در 
 . در کشاورزي منطقه خواهد داشتتوجهی قابل
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 .  ساله آینده20درصد برداشت از مخزن آب زیرزمینی در طول دوره  -2 شکل
Figure 2. Percent of withdrawal from the groundwater reservoir during the next 20 years.  

 

  
  

 . ظرفیت مخزن آب زیرزمینی در طول دوره آماري با توجه به برنامه برداشت از آن -3 شکل
Figure 3. Capacity of groundwater reservoir during period according to the withdrawal program of it.  

  

  
 

  . آب کمبود کاهش در سناریوها اجراي تأثیر -4 شکل
Figure 4. Impact of scenarios in reducing unmet water.  
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  گیري نتیجه
   ، سناریو سال آبیWEAPبر اساس مدل 

 سطح شوري ،با لحاظ تغییرات منابع  خواسته شوداگر
 آبی سال سطح شوريساله آینده در  20در دوره 

 سال 20 در طول است الزم  شود،حفظ 1394-1395
 از آب زیرزمینی طوري تنظیم شود ها برداشتآینده 

آبخوان آب  از حجم وقت هیچآبخوان آب که حجم 
که نتایج  چنان. تر نگردد  کم1395-1394در سال آبی 

 حتی اگر بخواهیم صورت آن در دهد میل نشان تحلی
 سال 20 را در 1395- 1394سطح کشت سال آبی 

 18 تا 16 نیاز کشاورزي تأمینآینده حفظ کنیم در 
 با توان می. د بود کمبود خواهمترمکعب میلیون

 هاي طرحبا اجراي  مدیریت تقاضاي آب کشاورزي
   سال 5هر  (اي پله صورت به اي قطره و فشار تحت

 در مترمکعب میلیون 13این کمبود را به )  درصد5
 از  درصد1 ساله و با کاهش سالیانه 20انتهاي دوره 

در کنار مدیریت تقاضاي آب  زراعی اراضی آبی
 ساله به 20 این کمبود را در انتهاي دوره ،کشاورزي

 . کاهش دادمترمکعب میلیون 10

  
  ها پیشنهاد

 دریاچه  سهم آبرهاسازي جاي به شود میتوصیه 
 آبخوان شور آبچاي از بخش برمارومیه از رودخانه گ

 گردد و معادل آن به تزریق مصنوعی تأمیناین سهم 
 دریاچه شور آبنفوذ  با توجه به .آبخوان اضافه شود

و از طرفی   پیش به آبخوانهاي سالارومیه در 
 هاي سال چندین کیلومتري آب دریاچه در نشینی عقب

 ارزش باقاوم به شوري ولی اخیر کاشت محصوالت م
باال در بخش افت کیفی آبخوان توصیه اقتصادي 

 تعدادي از باغداران در کاشت محصول اخیراً .شود می
 .اند داشته هایی موفقیت پسته
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Abstract1 
Background and Objectives: When the water supply system faces serious problems and crises, it is 
necessary to identify the root causes and the history of the problems, in order to provide an effective 
solution. Measures can be effective when they occur on time, otherwise they will have a high cost 
and less impact. In this paper, the history of salt water influx into the water resources system of 
Azarshahr plain was identified using the statistical analysis and GIS and the reason for the 
ineffectiveness of the actions has been discussed and ultimately its effects on supply the demand of 
the next 20 years evaluated in WEAP software.  
 
Materials and Methods: Changes in systems are usually gradual until these small effects 
accumulate and rise above the threshold of tolerance. In this study, using groundwater quality data, 
groundwater level and Lake Urmia level, the date of the influx of saline water into aquifer was 
identified in late 2000 after five years of drought. Using the neural network, resource changes for the 
next 20 years are anticipated and according to the demands, the effects of change in supply the 
demand of the next 20 years in the WEAP software was assess based on the water year scenario. 
 
Results: As a result of five consecutive droughts, the extraction of the aquifer have increased rapidly 
and since no significant structural measure and in particular, non-structural measures such as 
transparency (full access to data) and the participation of all stakeholders in solving the problem and 
eventually lack of adequate responsibility for non-effective measures exist, the cumulative effects of 
these 5 drought years have brought about a big change in the system. Due to this change, the system's 
capacity was severely affected and the possibility of supply the future demands in the plain would not 
be possible, which seriously threatened the economic and social sustainability of the region. 
 
Conclusion: A large change occurred on the Azarshahr water supply system after five consecutive 
drought years at the end of 2000 with a large influx of saline water from the Islamic island to the 
aquifer. The structural measures undertaken were so small that failed to neutralize the effect of this 
large change. In practice, salinity of groundwater has expanded by the year 2014. If it wants keep the 
crop of 2015-2016 in the next 20 years, there will be a deficit of 16 to 18 million cubic meters in 
supply of agricultural demands. With management of agricultural water demand, with the 
implementation of drip irrigation system in the form of stepping up (every 5 years 5%) will reduce 
this deficiency to 13 million cubic meters at the end of the 20-year period, with an annual decline of 
1% of arable crops along with management agriculture demand will reduced this deficit to 10 
million cubic meters at the end of the 20-year period. 
 
Keywords: DrinC, GIS, Neural network, The influx of saline water, Water resources system of 
Azarshahr plain, WEAP   
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