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 چكیده 
 

در   های پمپاژ باعث افت سطح آب و وقوع بحرانزیرزمینی به وسیله چاه آب  برداشت بی رویه از منابع

های ساحلی این مساله عالوه بر افت کمی میزان آب باعث کاهش  آبخوانهای کشور شده است. در دشت

هایی به منظور افزایش آب ورودی  دریاچه ارومیه تالشبا روند خشک شدن گردد. ی منابع آب نیز مییفک

در صورت افزایش تراز سطح دریاچه ارومیه به دلیل برداشت منابع زیرزمینی   به آن انجام شده است. 

گردد. در این  یجاد شده و باعث گسترش گوه آب شور میهای آب زیرزمینی امجاور، عدم تعادل در سفره

پذیر در برابر نفوذ  ، منابع تامین کننده آب و نواحی آسیبهای شیب، توپوگرافی مطالعه با بررسی ویژگی

های تغذیه مصنوعی مناسب پیشنهاد شده است. بر این  ، طرح های مجاور دریاچه ارومیهآبخوان ب شور آ

دار، روش تغذیه مصنوعی بستری  یبش هایاساس در قسمت غربی دریاچه منتهی به ارتفاعات و رودخانه

رومیه که از  با استفاده از بندهای اصالحی پیشنهاد شد. در قسمت شمال شرقی و جنوب شرقی دریاچه ا 

 6تا  0پذیری باالیی در برابر نفوذ آب شور به آبخوان دارد و از طرفی نواحی کم شیب )بین طرفی آسیب

 ایسطحی، گردشی، استخری و حوضچهتغذیه مصنوعی ی هاگیرد، استفاده از روش درجه( را در بر می 

رود به عنوان  رود و سیمینه رودخانه زرینهباشد. در نواحی جنوبی دریاچه با توجه به وجود دو مناسب می 

-به منظور ایجاد حوضچه ،1تورکینست ترین منابع تامین کننده آب دریاچه ارومیه، استفاده از روش اصلی

 هایه تغذیه آبخوان ساحلی و جلوگیری از نفوذ آب شور به سفرهباعث کمک ب ه، ای رودخانهای حاشیه

های های تغذیه مصنوعی هماهنگ با دیگر طرح جرای طرح آب زیرزمینی خواهد شد. بدیهی است ا

 مدیریت آب در منطقه باعث حفظ تعادل منابع زیرزمینی و توسعه پایدار آبی خواهد شد. 

 
 شیب، توپوگرافی، ، دریاچه ارومیه، آبخوان ساحلی، نفوذ آب شورعیتغذیه مصنوها: لید واژهک 
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Abstract 
 
The irregular harvest of groundwater resources by pumping wells has caused a drop water level 

and a crisis in the country's plains. In coastal aquifers, this, in addition, to a drop water levels 

also results in a qualitative decrease in water resources. With the drying process of Lake 

Urmia, efforts have been made to increase the inflow of water into it. If the level of Lake 

Urmia rises, imbalances occur in groundwater aquifers and the saltwater wedge expands, due 

to the excavation of adjacent underground sources. In this study, suitable artificial recharge 

plans are suggested by investigating the slope, topography, water supply sources and 

vulnerable areas to saltwater infiltration in adjacent aquifers of Lake Urmia. Accordingly, in 

the western part of the lake that reaches to the heights and steep rivers, artificial groundwater 

recharge in riverbed was suggested by using check dams. In the northeastern and southeastern 

part of Lake Urmia, which is highly vulnerable to penetration of saline water into the aquifer 

and it covers low slope areas (between 0 and 6 degrees), It is appropriate to use surface, 

rotatory, pool, and pond artificial recharge methods. In the southern areas of the lake due to the 

two rivers Zarrineh Rood and Simineh Rood that are the main sources of water supply in Lake 

Urmia, recommended to use the Turkey nest method. In this way by creating the riverside 

ponds, conditions are provided for artificial recharge of the coastal aquifer and prevent the 

penetration of saline water into this aquifer. It is obvious that the implementation of artificial 

recharge plans in line with other water resource management projects will maintain the balance 

of underground resources and sustainable water development in the region. 

 

Keywords: Artificial recharge, Lake Urmia, Coastal aquifer, Saline water intrusion, Slope, 

Topography 
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 مقدمه

برداشت از منابع  یزان. م باشدیم  یرزمینیبرداشت از منابع آب ز یقاز طر یرانمصرف آب در ا یشترینب

متر مكعب در سال است که قسمت اعظم  یلیاردم   ۳/۵6چاه و قنات در کل کشور بالغ بر    یقاز طر  یرزمینیآب ز

از حد مجاز از  یشو ب یاصول یرغ . برداشترسدیبه مصرف م یینآن هم با بازده پا ی،آن در بخش کشاورز

 ید گذشته موجب افت شد یهاکشور در دهه یهادر دشت یرمجازغ یهابه همراه حفر چاه یرزمینیب زمنابع آ

نشست  یرزمینی، آب ز یفیک یبسوء آن به صورت تخر یامدهایشده است که پ ابعمن یندر ا یفیو ک یکم

آب   ینب یدرولیكیها با توجه به تعامالت هآب رودخانه یانکاهش جر یپمپاژ و گاه ینههز یشافزا ین، سطح زم 

 ی ها( در آبخوانیمنف یالنمخزن )ب یامر باعث شده است کسر ینشده است. ا یاننما یو سطح یرزمینیز

های مناسب، در این میزان کسری حتی در صورت بارش مترمكعب در سال برسد. یلیاردم  6از  یشبه ب شورک

مرحله غیر قابل بازگشت از نظر کاهش کیفیت ها به رخی موارد سفرهبران نیست و در بهای نزدیک قابل جسال

اند. بنابراین به منظور احیاء و تعادل بخشی منابع زیرزمینی دو استراتژی کنترل برداشت و و کمیت، رسیده

 افزایش تغذیه ورودی باید در دستور کار قرار گیرد.

 ، بر کاهش سطح آب عالوههای آب شور اور دریا و دریاچهمج هایبرداشت منابع زیرزمینی در سفره

نفوذ آب شور گردد.  باعث پیشروی آب شور به سمت سفره میکند و  مشكالتی در زمینه کیفیت منابع ایجاد می

گیرد که های آب زیرزمینی به صورت یک زبانه از طرف دریا به زیر آب شیرین آبخوان صورت میبه سمت سفره

آب شور در مناطق ساحلی از مسائل مهم در بررسی  ی ور معروف است. تجزیه و تحلیل گوهب شی آبه گوه

نشان  مطالعاتپذیرد. های عددی انجام میباشد که معموال با استفاده از روش کیفیت سفره آب زیرزمینی می

قعیت و بینی موسازی و پیشدقت باالیی در شبیه SEAWATو  CTRAN/W مانند های عددیمدل هداد

توانند به منظور محاسبه میزان دبی انتقالی از منبع آب شیرین به سمت منبع دارند و می حرکت گوه آب شور

های به منظور مطالعه میزان نفوذ آب شور در آبخوان. (1۳97)احمدی و همكاران، شور مورد استفاده قرار گیرند

استفاده شده است  نیز مطالعات ایزوتوپیهای هیدروشیمیایی و های ژئوفیزیكی، نسبتساحلی از روش

(Benkabbour et al 2004; Lee and song 2007). های آب زیرمینی در مواردی غیر قابل شور شدن سفره

که تاثیر مستقیم در امنیت آبی در زمینه شرب و کشاورزی خواهد گذاشت. به منظور مقابله با بازگشت است 

های اخیر مورد توجه قرار های پمپاژ در سالیرزمینی و محدود کردن چاهاین پدیده کنترل برداشت از منابع ز

ر کنار کاهش خروجی از منابع زیرزمینی، افزایش تغذیه ورودی به آبخوان نیز باید در دستور کار گرفته است. د

دشت  بررسی تاثیر طرح تغذیه مصنوعی در میزان تغییرات تراز آب زیرزمینی  پژوهشی به منظورقرار گیرد. 

اجرا شده بود  1۳78طرح تغذیه مصنوعی در دشت خوی که از سال  مطالعه. در این انجام گرفته استخوی 

-پیزومتر در دسترس اندازه ۵7های مختلف، در قرار گرفت و تراز سطح آب زیرزمینی در سال بررسیمورد 

. نتایج نشان داد در حالی گیری و در سیستم اطالعات جغرافیایی نقشه افت سطح آب زیرزمینی تهیه گردید

های شمال دشت اتفاق افتاده، در محل در قسمت 1۳94تا  1۳87ت سطح آب زیرزمینی از  سال که بیشترین اف

  (.1۳96خدایاری و همكاران،  ) اجرای طرح تغذیه مصنوعی تراز سطح آب زیرزمینی افزایش یافته است
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است که در آن آب از سطح   آیندیفر ، آب ینفوذ عمق یا یقعم یزهكش یا یرزمینیز یهاآب یهتغذ

از  ی)قسمت 1هوادارمنطقه معمواًل در  آیندفر ین. اکندیحرکت م  یرزمینیز یهاآببه سمت  یینرو به پا ینزم 

و اغلب به عنوان منبع  دهدیرخ م  یاهگ هاییشهر یرقرار دارد(، ز ینیزم  یرز یو آبها ینسطح زم  ینکه ب ینزم 

)از  یعیصورت طببه  هم ینیزم  یرز یهاآب یه. تغذشودیآب درنظر گرفته م  یهارهسطح سف ی)آب( برا یزشر

 یهاآب یمصنوع یه)به عنوان مثال، »تغذ یطیمح-انسان آیندهایفر یقچرخه آب( و هم از طر یقطر

در   .گیردیصورت م  شود، یم  یتهدا ینزم  یرینشده به سطوح ز یهآب تصف یاآن آب باران  ر(، که د«یرزمینیز

مصنوعی دو عامل اصلی؛ وجود منابع آب سطحی های تغذیه های مناسب به منظور اجرای طرحسایی مكانشنا

از اهمیت زیادی  و غیره ، کاربری اراضیمنطقه مناسب از نظر شیب، نفوذپذیریها و ها و سیالبمانند رواناب

 برخوردار است.

مناطق   گردید و مشخص شدا استخراج نقشه پتانسیل تغذیه آب زیرزمینی در لبنان ردر پژوهشی 

های کارستی شده، مناطق مناسب برای تغذیه آب زیرزمینی هستند در حالی  سخت همراه با شكستگی و آهک

که حداقل پتانسیل تغذیه در مناطق شلوغ مسكونی و مناطق نسبتاً مسطح پوشیده شده بوسیله مواد نرم 

های های مناسب تغذیه مصنوعی سفرهی عرصهیابمكان در مطالعه (.Shaban et al 2006) شودیده مید

زیرزمینی به روش منطق فازی در حوضه آبریز دشت شهرکرد، عوامل: شیب، نفوذپذیری سطحی، ضخامت 

ای را به عنوان عوامل موثر در  قسمت غیر اشباع آبرفت، کیفیت شیمیایی آب، کاربری اراضی و شبكه آبراهه

درصد نیز نسبتا  94/17د از کل حوضه مناسب و درص 79/4اساس این مطالعه  كانیابی در نظر گرفتند. برم 

با در مطالعه مشابه در تونس . (1۳90مهدوی و همكاران، ) های تغذیه بدست آمدمناسب جهت اجرای طرح

تونس جهت اجرای طرح تغذیه،  ۳نبیول ، هفت منطقه را در2AHPاستفاده از معیارهای جغرافیایی و روش 

بندی نمودند. تمامی معیارهای در نظر گرفته شده را در سه طبقه تكنیكی، اقتصادی و محیط بهو رت اساییشن

شناسی، عمق منطقه غیر های جنس خاک، زمینبندی نمودند. متغییرهای تكنیكی شامل الیهزیستی دسته

های له از زمینو فاصراضی های ارتفاع، کاربری ااشباع، شیب و شوری خاک، متغییرهای اقتصادی شامل الیه

های کیفیت آب زیرزمینی و فاصله از مراکز شهری در نظر گرفته  زراعی و متغییرهای زیست محیطی شامل الیه

و مقایسه دودویی ساتی این هفت منطقه را رتبه بندی نمودند. بر  AHPشدند و سپس با استفاده از روش 

 طرح تغذیه آب زیرزمینی مناسب استجرای رای ادرصد از کل مساحت منطقه ب 19اساس این مطالعه 

(Gdoura et al 2015 .) 

از  با استفاده هند،  4آنانتاپور های مربوط به تغذیه مصنوعی در منطقه نیمه خشکدر بررسی داده

شناسی، جنس الیه اطالعاتی ژئومورفولوژی، شیب، زمین 8 ، سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی

هیدروژئومورفولوژی مربوط به این منطقه تشكیل  اکم خطواره، کاربری اراضی و الیهخاک، تراکم زهكشی، تر

ها نقشه نهایی که به هر کدام وزن مناسب اختصاص یافت. پس از تلفیق الیه AHPشد و با استفاده از روش 

 د که به چهار دسته، مناطق مناسب،نشان دهنده مناطق مناسب جهت تغذیه مصنوعی بودند به دست آم 

 
1 Vadose Zone 
2 Analytical Hierarchy Process 
3 Nabeul 
4 Anantapur 
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بر  . (Rajasekhar et al 2018) بندی گردیدو مناطق نامناسب تقسیم مناطق نسبتا مناسب، مناطق متوسط

استقرار تاسیسات تغذیه و نوع آن طرحهای تغذیه مصنوعی و  حسب نوع نیازها، ویژگیهای جغرافیایی و نحوه

یک منبع تغذیه و  بدار ، یک سیستم آ هر سیستم و طرح تغذیه مصنوعی ازمتفاوت هستند.  طرز کار آنها

های تغذیه مصنوعی وجود شرایط اولیه الزم برای اجرای طرحباالخره تاسیسات مربوطه تشكیل می شود. 

 است.

 الف( وجود اراضی مناسب تغذیه

ها ، بدلیل نحوه رسوبگذاری آن در طول سالیان دراز تشكیل اراضی واقع در ابتدای مخروط افكنه

هستند و از آنجا که بدلیل دانه درشت بودن و سنگالخی بودن این  اسب ترین اراضیهای آبرفتی، منبادبزنه

های این بندی خاکاراضی، قابلیت زراعی آن نیز پایین است، لذا امكان استفاده از این اراضی میسر است. دانه

ین  ارنده رسی در بینابهای ریزدانه و بازدیهاند. همین دانه درشتی آبرفت و نبود الاراضی دانه درشت گرد شده

ها نیز که از گردد. اراضی واقع در دامنه کوههای آبرفت، موجب افزایش شانس نفوذ آب به داخل آبخوان میالیه

بندی خاک این اراضی دانه اند نیز برای تغذیه شرایط مناسبی را دارند، دانهها تشكیل شدههای دامنه کوهواریزه

شیمیایی اراضی محل  وقعیت و شرایط توپوگرافی و فیزیک وز مناسب بودن م اند. اطمینان ایز گوشهدرشت ت

 ای برخوردار است.تغذیه از اهمیت ویژه

 ب( سیستم آبدار 

تواند سطحی یا آب مورد استفاده در تغذیه مصنوعی باید از یک منبع با آب مازاد تامین گردد که می

ها و انهار های سیالبی، کانالها، خشكرودها، آبنهسطحی عبارت از آب رودخازیرزمینی باشد. منابع آب 

توان در فصول غیر زراعی و زراعی )آب مازاد( برای تغذیه مصنوعی استفاده طبیعی و کشاورزی هستند که می

ت، که های عمیق و نیمه عمیق اسها، قنوات و چاههای خروجی از چشمهنمود. منابع آب زیرزمینی شامل آب

اژ کرده و پس از انتقال به منطقه دیگر به مصرف تغذیه مصنوعی آن ممكن است از یک ناحیه بنا به دالیلی پمپ

های سولفاته سبب دشت برسانیم. باید توجه نمود آب مورد استفاده نیز از شرایط الزم برخوردار باشد. آب

آبهای کربناته از نظر شیمیایی منابع گردند. های کلروره سبب شوری آبخوان میشوند و آبتلخی آبخوان می

ها، دقت در پارامترهای فیزیكی آب نیز حایز باشند. عالوه بر شرایط شیمیایی آبمناسبی برای تغذیه می

تر و زاللتر باشد، شانس نفوذ آن بداخل آبخوان زیادتر و ریسک اهمیت است و هرچه آب مورد استفاده صاف

 آن کمتر است.

   

 هاو روشمواد  

کیلععومتر مربععع اسععت   ۵1876منطقه مورد مطالعه در این مقاله حوضه آبریز دریاچه ارومیه به وسعععت 

(. دریاچه ارومیه به عنوان بزرگترین دریاچه داخلی ایران یک نمونه شاخص از حوضه آبریز بسته اسععت  1)شكل

کیلومتر مربع از سععطح   ۳۳469حدود  شوند.های حوضه به آن تخلیه میهای جاری در رودخانهکه کلیه رواناب

ها  ها و کوهپایهکیلومتر مربع آن را دشت 12۵64درصد(،  6۵حوضه آبریز دریاچه ارومیه را مناطق کوهستانی )

 درصد( دربرگرفته است.   10کیلومتر مربع آن را نیز دریاچه ارومیه )  ۵۳20درصد( و   24)
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 حوضه آبریز دریاچه ارومیه -1 شكل

نابع تامین آب دریاچه، بارش مستقیم بر روی دریاچه و همچنین منابع آب ورودی بععه آن از  ترین م مهم

های منتهی به دریاچععه ارومیععه، سععهم  بر اساس آمار آبدهی رودخانه باشد.های حوضه آبریز میطریق رودخانه

  10آجی چععای نیععز  هم رودخانهدرصد و س 6۵های ورودی از جنوب دریاچه در تامین آب مورد نیاز آن رودخانه

ای در تععامین آب  رود از سععهم قابععل مالحظععههای جنوبی به ویژه زرینععه(. لذا رودخانه2باشد )شكلدرصد می

 .(1۳94رجبی و همكاران، )باشد  دریاچه برخوردار می

 

 
 رودخانه های اصلی تامین کننده آب دریاچه ارومیه -2شكل 
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درصععد مسععاحت   88حدود  1۳94شروع و در سال  80روند خشک شدن دریاچه ارومیه از اواسط دهه 

در دستور کار قرار  های متعددی جهت آبگیری دریاچه ارومیه برنامهها دریاچه خشک گردید. با افزایش نگرانی

کععه   شععدسانتی متر  70متر و  1271به باعث افزایش تراز آب دریاچه  1۳98های بهار و از طرفی بارندگی گرفت

 متر افزایش یافت.نتیسا 118نسبت به سال قبل  

های ورودی و منابع زیرزمینی حوضه دریاچه ارومیععه  با توجه به شوری آب دریاچه، همواره آب رودخانه

هععای  های بی رویه در سالگرفت. این برداشتبرداری قرار میبه منظور استفاده در کشاورزی و شرب مورد بهره

مطالعععات  های آب زیرزمینی مجاور دریاچه شععده اسععت.  سفرهقبل باعث کاهش سطح و در مواردی شور شدن  

شععمال  در    تیشاخص گالدپذیری نفوذ آب شور دریاچه ارومیه به آبخوان ساحلی بر مبنای  دهد آسیبنشان می

در شععمال آبخععوان متوسععط و در    یریپععذ  بیآبخوان باال است. آس شرقیباال و در جنوب  اریآبخوان بس شرقی

هععای تغذیععه  ابراین شناسایی مناطق مناسب جهععت اجععرای طععرحبن(. 1۳94ان، نخعی و همكار) کم است شرق

های مجععاور در ایععن منععاطق، بععه حفععظ تعععادل منععابع  مصنوعی و هدایت منابع سطحی شرین به سمت سفره

 زیرزمینی کمک خواهد نمود.

   

  نتایج و بحث

تواند خواهد داشت میز ارومیه افزایش تراز آبی دریاچه اگرچه تاثیری مثبت بر اکوسیستم حوضه آبری

های ها منابع سفرههای پمپاژ طی سالچاه زیرا، تهدیدی برای شور شدن منابع زیرزمینی مجاور دریاچه باشد

افزایش سطح آب  ، در این شرایطبرندها در شرایط بحرانی به سر میاند و آبخوانزیرزمینی را تخلیه نموده

 (.۳  شود )شكله سمت آبخوان میآب شور ب  یوهدریاچه ارومیه باعث پیشروی گ

 

 

 
)محمودزاده، تغذیه بر پیشروی آب شور نرخ  مدل مفهومی تاثیر افزایش سطح آب دریا و تغییرات -۳شكل 

1۳92) 
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های ساحلی و آزاد را تحت تاثیر قرار شود و سفرههای زیرزمینی میاین روند باعث برهم زدن تعادل آب

تعادل منابع زیرزمینی افزایش متناسب سطح آبخوان با استفاده از هكار جهت حفظ ترین رادهد. مناسبمی

مطابق نقشه توپوگرافی  باشد.های تغذیه مصنوعی میهای کنترل برداشت از این منابع و انجام طرحروش

به اینكه ، با توجه (4 )شكل متر از سطح دریا واقع شده است ۳646تا  1267ارتفاعات حوضه آبریز ارومیه بین 

درصد مساحت حوضه را دشت و کوهپایه فراگرفته است،  24درصد حوضه آبریز را مناطق کوهستانی و  6۵

های های مختلف در هر محدوده باشد. در محدودهبایست ترکیبی از روشهای تغذیه مصنوعی، میاجرای طرح

رچای و باراندوزچای روضه چای، شهمانند غرب دریاچه که محل ورود رودهای زوالچای، نازلوچای، کوهستانی 

باشد. های تغذیه مصنوعی بستری مناسب میهای فصلی با شیب باال به دریاچه است، استفاده از روشو آبراهه

یابد که بندی و غیره شیب بستر رودخانه و مسیل کاهش میدر این روش با استفاده از بندهای اصالحی، گابیون

های زیزمینی مسیر، امكان نفوذ آب از طریق بستر به سفره و طوالنی شدندر نتیجه کم کردن سرعت جریان 

 شود.ساحلی فراهم می

 

 
 نقشه رقومی ارتفاعی حوضه آبریز دریاچه ارومیه -4شكل 

 

های شمال شرقی و جنوب شرقی  (، قسمت۵با توجه به نقشه شیب حوضه دریاچه ارومیه )شكل 

 (1۳94) كاراننخعی و همدرجه( هستند. با توجه به مطالعه  6تا  0 های وسیعی با شیب کم )بیندریاچه، دشت

. پذیری نفوذ آب شور دریاچه به آبخوان ساحلی در این دو قسمت به ترتیب بسیار باال و باال استآسیب

 . با توجه به شیب کم در ایندر اولویت قرار دارندهای تغذیه مصنوعی در این مناطق بنابراین اجرای طرح

ای مناسب است. در راس مخروط های؛ تغذیه سطحی، گردشی، استخری و حوضچهاستفاده از روشمناطق 

-استفاده از روش گودالی به جهت صرفه نیز های دانه درشت استهای منتهی به دشت که همراه با خاکافكنه

 جویی در هزینه خاکبرداری و زمان مقرون به صرفه است.
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 دریاچه ارومیهآبریز  نقشه شیب حوضه -۵ شكل

ترین منابع رود به عنوان بزرگرود و سیمینهدر قسمت جنوب دریاچه که محل ورود دو رودخانه زرینه

تامین کننده آب دریاچه است، استفاده از روش تغذیه مصنوعی تورکینست مناسب است. در این روش حجمی 

دخانه که از خاکریز الیه الیه و متراکم ایجاد های حاشیه رواز سیالب یا آب پایه مازاد رودخانه به درون حوضچه

 گردد.های ساحلی فراهم میشود. و شرایط نفوذ به آبخوانشده است هدایت می

 

   

 نتیجه گیری
 

هععای بععی رویععه و  احیاء و حفظ تعادل در منابع زیرزمینی در مواجهه با برداشت  در این مطالعه به اهمیت

های تغذیه مصنوعی در تامین کسری مخازن آب زیرزمینی مورد  اده از روشپرداخته شد و استفکمبود نزوالت 

های آب زیرزمینی ساحلی که در اثر برداشت نامتعادل از این منععابع و  توجه قرار گرفت. پدیده شور شدن سفره

ود  دریاچه ارومیه مشععهشود، در حوضه آبریز ایجاد می های آب شور از سمت دریاچه به سمت آبخواننفوذ گوه

هععای سععاحلی  از طرفی با آبگیری مجدد و افزایش تراز آب دریاچه ارومیه، نفوذ گوه آب شور به آبخععوان است.

هععای تغذیععه مصععنوعی در  یابد. به منظور مقابله با این پدیده در این مطالعه پیشنهاد گردید طععرحافزایش می

شیب و مطالعععات قبلععی، مشععخص گردیععد   ای توپوگرافی، قشهحوضه آبریز دریاچه ارومیه اجرا گردد. مطابق ن

پذیری باالیی در برابععر  از آسیب  اراضی کم شیب هستند کهقسمت شمال شرقی و جنوب شرقی دریاچه ارومیه 

تغذیععه سععطحی، گردشععی،  هععای؛ های تغذیه مصنوعی بععه روشقرار دارند. بنابراین اجرای طرحنفوذ آب شور 

هععای  اسععتفاده از روشردید. همچنین در منععاطق کوهسععتانی ن مناطق پیشنهاد گدر ای ایاستخری و حوضچه

پذیر است. در قسمت جنععوب  امكانبندی و غیره تغذیه مصنوعی بستری با استفاده از بندهای اصالحی، گابیون

بععه   تورکینسععتاستفاده از روش تغذیععه مصععنوعی های زرینه رود و سیمینه رود دریاچه و در حاشیه رودخانه
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هععای سععاحلی مناسععب  های سیالبی و آب پایه مازاد رودخانه به سمت آبخععواناز جریان  منظور هدایت قسمتی

های زیرزمینی باعث حفظ تعادل منابع آبی هم از نظر کمی و هععم  های تغذیه سفرهطرحاجرای است. از آنجا که 

آب مورد توجه قععرار  های دیگر مدیریت منابع برنامهاجرای ها باید هماهنگ با د، این طرحنگرداز نظر کیفی می

 گیرند تا توسعه پایدار در زمینه آب را در پی داشته باشد.
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