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 1دکتراکبراصغری زمانی

 

 

 عنوان چالش عمیق زیست محیطی ارزیابی تغییرات سطح دریاچه ارومیه به 

 غرب ایران روی منطقه شمال فرا 

 

 15/08/90 تاضید پصیطـ همالِ:    20/08/89تاضید زضیافت همالِ: 

 

 چىیذٌ:

زض رْاى قٌاذتِ  آضتویاّای انلی  اُػٌَاى یىی اظ ظیؿتگ غطب ایطاى تِ ض قوالز(2زضیاچِ اضٍهیِ )چیچؿت

ظهیٌِ ، اًس ٍلَع پیَؾتِ ّای احساث ؾس وِ ّوعهاى تِ احط یه زٍضُ ذكىؿالی ٍ َطح َی زِّ گصقتِ تط. قَز هی

ٍرَز آهسُ اؾت.  ّای لاتل تَرْی زض ؾَُح آب زضیاچِ تِ تثریط تیف اظ پیف آب زضیاچِ فطاّن گطزیسُ ٍ تفاٍت

 غطب وكَض ضا فطاّن ًوَزُ اؾت. زض ّای ظیؿت هحیُی چكوگیط زض هٌُمِ قوال ىایي ضًٍس ظهیٌِ تطٍظ تحطا

 پػٍّف حايط ًظط تِ ًمف ٍ اّویت زضیاچِ اضٍهیِ زض تَاظى ٍ تؼازل تركی ظیؿت هحیُی / اوَلَغیىی قوال

 +ETMغطب وكَض تالـ گطزیسُ اؾت تا تا اؾتفازُ اظ اَالػات اؾٌازی ٍ زازُ ّای ؾٌزف اظ زٍض )تهاٍیط 

 فطایٌس( ٍ ًیع تْطُ گیطی اظ ؾاهاًِ اَالػات رغطافیایی Asterٍ  4تٌسؾت  TMٍ ، 5لٌسؾت  TM، 7 لٌسؾت

آهسُ  تِ زؾت ٍلَع پیَؾتِ زض ؾُح زضیاچِ اضٍهیِ هَضز تطضؾی ٍ تزعیِ ٍ تحلیل لطاض تگیطز. ًتایذ تغییطات تِ

ٍ ًیع احطات هٌفی ًاقی اظ  یف آب زضیاچِتثریط تیف اظ پ، آى اؾت وِ تا واّف ضًٍس ًعٍالت آؾواًی حاوی اظ

                                                           
     E- mail:azamani621@gmail.co                        ػًَ ّیأت ػلوی گطٍُ رغطافیای زاًكگاُ ظًزاى - 1

 ًام تاؾتاًی زضیاچِ اضٍهیِ ٍ ضیكِ زض ظتاى اٍؾتایی ٍ پاضؾی تاؾتاى زاضز - 2

 

 واحد اهر یاسالماد دانشگاه آز

 ییایجغرافی فضای پژوهش -یعلمی  فصلنامه

 14 ی شماره، دهمسال سیس
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آتطیع  حَيِهْاتا اظ هٌاتغ آتی ؾُحی ٍ ظیطؾُحی زض  تْطُ گیطی تی، پسیسُ ّای اًؿاى ؾاذتی اظ لثیل ایزاز ؾسّا

ػثاضتی  تِ، ظهیٌِ واهل تطای تطٍظ یه تحطاى ٍؾیغ ظیؿت هحیُی/ اوَلَغیىی فطاّن گطزیسُ اؾت، زضیاچِ اضٍهیِ

 یه تحطاى َثیؼی تؿیاض ًگطاى وٌٌسُ لطاض زاضز. هٌُمِ زض آؾتاًِ
 

ؾٌزف اظ زٍض ٍ ؾاهاًِ ، تغییطات ؾُح آب ٍ ذٍ ؾاحل، Landsat  ٍAsterتهاٍیط ، زضیاچِ اضٍهیِ :َا ولیذ ياصٌ

 .اَالػات رغطافیایی
 

 ممذمٍ

. قَز ْاى قٌاذتِ هیزض ر آضتویاّای انلی  ػٌَاى یىی اظ ظیؿتگاُ غطب ایطاى تِ ض قوالز (زضیاچِ اضٍهیِ )چیچؿت

ظهیٌِ تثریط تیف ، اًس ٍلَع پیَؾتِ ّای احساث ؾس وِ ّوعهاى تِ احط یه زٍضُ ذكىؿالی ٍ َطح َی زِّ گصقتِ تط

 زیسگاُ آهسُ اؾت. اظ ٍرَز تِلاتل تَرْی زض ؾُح آب زضیاچِ  ّای تفاٍتفطاّن گطزیسُ ٍ اظ پیف آب زضیاچِ 

 تط ًظاضت ٍ قىاضتاًی ٌَّظ ؾاظهاى وِ ظهاًی، ذَضقیسی 1340 زِّ زض ًرؿت اضٍهیِ زضیاچِ، َثیؼت اظ حفاظت

 تِ هطتٌَ تطآٍضزّای .تگطف لطاض تَرِ هَضز، ٍرَز زاقت وًٌَی ظیؿت هحیٍ حفاظت ؾاظهاى ؾلف یؼٌی، نیس

 تِ ؾفیس پلیىاى لُؼِ 2800 ٍ فالهیٌگَ 50000 اظ تیف گیطی رفت زض فهل وِ اؾت ًىتِ ایي تیاًگط ظهاى ّواى

، وِ تَز قسُ ٍالؼیت قٌاذتِ ایي ًیع 1960 زِّ زض (.19، تی تا، اؾىٌسض)، اًس ًوَزُ هیهْارطت  زضیاچِ رعایط

 اظ ػثاضتؿت آل ایسُ قطایٍ .زوط آغاظ اظ ذكىی یس تا ضا حؿاؼ ّای تاالب ٍیػُ تِ آتی ّای اوَؾیؿتن اظ حفاظت

 حفاظتی حطین آتی اوَؾیؿتن تطای تایؿت هی للحسا، ًثاقس قطایٍ هْیا ایي ّطگاُ لیىي، آتی حَيِ ول تط هسیطیت

/ 47حسالل  یه اضٍهیِ زضیاچِ آب ؾُح اضتفاع 1349 تا 1345 ّای ؾال فانلِ زض اًگْیٍ. تگطف ًظط زض ضا هٌاؾثی

ًتیزِ  زض (.11: 1367، ٍظاضت ًیطٍ)، تَز ًْازُ ؾط پكت تفاٍت( ضا هتط 66/3) هتط 13/1277 حساوخط یه ٍ هتط 1273

 پاضن هطظّای انالحاتی زض تایؿتی هی لاػستاً ٍ زاقت ٍرَز زضیاچِ آب ؾُح ًَؾاًات زضتاضُ مسهاتیه اَالػات

 اضٍهیِ زضیاچِ هلی ن پاض لاًًَی ٍ ٍؾؼت هاًسُ هؼَق اهطٍظ تِ تا انالحات ایي وِ اؾت گفتٌی .پصیطز نَضت هلی

 قىل، (487: 1379، اهَض هزلؽ مَلی ٍزفتطح)، تاقس هیّىتاض(  463600) غهطت ویلَهتط 4636 ضلن ّواى ّوچٌاى

 (. 1)قواضُ 
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 پیزامًوی آن )چپ(حًضٍ راست( ي ومای سٍ تعذی اس ) محذيدٌ پارن ملی دریاچٍ اريمیٍ ( :1) ضمارٌ ضىل

 قطلی( هحیٍ ظیؿت آشضتایزاى ازاضُ ول حفاظت)هأذص: 

 ضزيرت تحمیك

، واّف هیعاى ًعٍالت آؾواًی، ایطاى غطب قوالوالى زض  َی زٍ زِّ اذیط ٍ تحت تأحیط تحَالت ولیواتَلَغیه

ّوطاُ زذالت ػَاهل اًؿاى  غطب وكَض تِ تثریط ٍ تؼطق فطاٍاى ًاقی اظ افعایف هتَؾٍ زضرِ حطاضت زض قوال

ّا ٍ رلَگیطی هَحط اظ تطلطاضی تَاظى ٍ تؼازل َثیؼی زض تیالى آب زضیاچِ اضٍهیِ ؾثة  ؾاذتی اظ لثیل ؾسؾاظی

غطب ایطاى قسُ اؾت. هراَطات ظیؿت هحیُی  ِ یه هراَطُ ظیؿت هحیُی رثطاى ًاپصیط زض قوالتطٍظ ظهیٌ

ّا ٍ تَرْات اذیط ًظام هسیطیت والى وكَض تِ اهط هواًؼت اظ ًاتَزی زضیاچِ اضٍهیِ  زض وٌاض ًگطاًی، هتؼسز ٍ حاز

هتأحط قسى هؿتمین ٍ غیطهؿتمین راهؼِ  ًیع غطب ایطاى ٍ الوللی ًازض زض قوال ػٌَاى یه هیطاث َثیؼی هلی ٍ تیي تِ

زلیل ايوحالل زضیاچِ ٍ ًیع تَرِ راهؼِ  غطب ٍ غطب وكَض تِ اًؿاًی تالغ تط ؾیعزُ هیلیَى اًؿاى زض هٌُمِ قوال

ّای اؾاؾی زض پطزاذتي تِ چٌیي  ی يطٍضت ػٌَاى یه هیطاث ظیؿت هحیُی رْاًی اظ رولِ رْاًی تساى تِ

 تاقس. هَيَع ٍ تحمیمی هی
 

 َا ريشًاد ي م

لٌسؾت  TMٍ ، 5لٌسؾت  TM، 7 لٌسؾت +ETM  اَالػات هَضز اؾتفازُ زض ایي تحمیك قاهل تهاٍیط هاَّاضُ ای

ایطاى ٍ زازُ ّای ؾاظهاى َّاقٌاؾی  2005ٍ  2002، 1998، 1989 ّای ؾالهطتٌَ تِ  Asterٍ ّوچٌیي تهاٍیط  4

لسضت تفىیه هىاًی تهاٍیط هاَّاضُ ای هَضز اؾتفازُ  ( ًوایاًگط ٍيؼیت لسضت تفىیه َیفی 1ٍرسٍل ) .تاقس هی

تِ هٌظَض اؾتفازُ اظ تهاٍیط هاَّاضُ ای رْت قٌاؾایی ٍيؼیت تغییطات ؾُح زضیاچِ اضٍهیِ يطٍضی تَز تا . اؾت

تسیي هٌظَض زض ضاؾتای ، هتطیه قطایٍ واهالً تطاتطی زاقتِ تاقٌس تهاٍیط هَضز اؾتفازُ اظ ًظط ٌّسؾی ٍ ضازیَ

ّای ٌّسؾی ٍ  هطرغ اؾتفازُ قسُ اؾت. تهحیح 4تهاٍیط هاَّاضُ ای اظ هٌاتغ زازُ ّای ظهیي 3ٌّسؾیتهحیح 

                                                           
3  - Geometric Correction 

4 - Georefrence 
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نَضت پصیطفتِ اؾت.  Envi  ٍArcGISّا زض ًطم افعاضّای  ضازیَهتطیه تهاٍیط هاَّاضُ ای ٍ اؾترطاد زازُ

 .اًزام گطزیسُ اؾت SPSS  ٍExcelّای ًطم افعاضی  ّای آهاضی ًیع زض هحیٍ تحلیل
 

 واحیٍ مًرد مطالعٍ

زضرِ  5/38زضرِ تا  37ایي زضیاچِ زض هرتهات رغطافیایی . هحسٍزُ هَضز هُالؼِ ایي پػٍّف زضیاچِ اضٍهیِ اؾت

، آظاز زضیاّای آب ؾُح تِ ًؿثت آى ؾُح (.2) قىل، زضرِ ََل قطلی ٍالغ قسُ اؾت 46تا  45ػطو قوالی ٍ 

تیؿتویي زضیاچِ تعضي زًیا ٍ زٍهیي زضیاچِ قَض آى تؼس اظ تحطالویت زضیاچِ اضٍهیِ  .زاضز لطاض تاالتط هتط 1300

گیطز. حساوخط ػوك  ویلَهتط هطتغ ضا زض تط هی 5100ََض هتَؾٍ هؿاحتی زض حسٍز  گطزز. ایي زضیاچِ تِ هحؿَب هی

 16 تیي ىآ پٌْای ٍ ویلَهتط 140 تمطیة ََض تِ آى ََل هیاًگیي تاقس. هتط هی 5هتط ٍ ػوك هتَؾٍ آى  16زضیاچِ 

آتطیع زضیاچِ هؿاحتی  حَيِ .گطزز تطآٍضز هی هىؼة هتط هیلیاضز 31 آى تمطیثی حزن ٍ اؾت هتغیط ویلَهتط 63 الی

، تاضاًسٍظ، گساض، ؾیویٌِ ضٍز، تاقس. آب زضیاچِ ػوستاً اظ ضٍزذاًِ ّای ظضیٌِ ضٍز ویلَهتطهطتغ هی 51874زض حسٍز 

تطاتط قَضی  8الی  4ّای هرتلف  قَضی آب زضیاچِ تؿتِ تِ ؾال .گطزز ًاظلَچای ٍ ظٍال تغصیِ هی، قْطچای

ػٌَاى یه هیطاث ظیؿت هحیُی  تِ 5ایي زضیاچِ تَؾٍ ؾاظهاى یًَؿىَ (.1تی تا: ، راللی)، تاقس ّای آظاز هی آب

 قطق تاالذم زض رغطافیایی اقىال ٍ ػَاضو (.Birkett, 1995:307)، حفاظت قسُ تِ حثت رْاًی ضؾیسُ اؾت

 هؿُح ًاحیِ یه قاهل ّا ترف ایي. تاقٌس هی هتفاٍت واهالً یىسیگط اظ وِ زاضاؾت ضا ترف زٍ اضٍهیِ زضیاچِ

 ترف هماتل زض. قًَس هی آتیاضی فهلی ّای ضٍزذاًِ اظ ای قثىِ ٍ زائوی ضٍزذاًِ چٌسیي َطیك اظ وِ اؾت لالَیا

 اًس وطزُ پیسا گؿتطـ ًاحیِ طقق رٌَب ٍ هطوع، قطققوال  اهتساز زض وِ اؾت هطتفؼی ًَاحی قاهل زیگط

(Niknami and others, 2008:170.) ِزض قسُ ثتح) الوللی تیي ّای تاالب ػٌَاى یىی اظ ّوچٌیي ایي زضیاچِ ت 

ٍ تِ هاًٌس چْاضزُ ، زضنس اظ ول هؿاحت وكَض ضا زض تطهی گیطز 15/3تِ حثت ضؾیسُ اؾت ٍ ( طضاهؿ وٌَاًؿیَى

رعیطُ  102زضیاچِ اضٍهیِ زاضای  (.1: 1385، ػلیكیطی)، ّای ٍیػُ اؾت زیتپاضن هلی زیگط ایطاى هكوَل هحسٍ

، هؿاحت ّىتاض 3125 تا (یزاغ لَیَى) وثَزاى رعیطُ: ّا ػثاضتٌس اظ تطیي آى تاقس وِ ػوسُ تعضي ٍ وَچه هی

، احتهؿ ّىتاض 800 تا آضظٍ رعیطُ، هؿاحت ّىتاض 1250 تا اؾپیط رعیطُ، هؿاحت ّىتاض 1250 تا اقه رعیطُ

هیلی گطم زض ّط  300الی  220هیاًگیي ًوه هحلَل زض آب زضیاچِ تیي (. پطًسگاى گصاضی ترن حله) گاًِ ًِ رعایط

زّس وِ قَضی آب  ع ًكاى هیتطذی تحمیمات ًی تاقس. تَزُ ٍ تط اؾاؼ قطایٍ ظهاًی ٍ هىاًی هتفاٍت هی لیتط

 ,Esmaeili and others)، ًیع ضؾیسُ اؾتلیتط هیلی گطم زض ّط 300تیف اظ  تِ تؼس تِ 2001 ؾال زضیاچِ اظ

 ٍ 7ؾالیٌا آضتویاٍ ؾرت پَؾتاًی اظ لثیل  6ّای ؾثعی اظ لثیل اًٍسِال رلثه، تِ ضغن قَضی ظیاز (.2010:368

ّا اظ هَرَزات ظًسُ زضیاچِ ّؿتٌس. ایي ؾاهاًِ ظیؿتی زض زٍام حیات زضیاچِ ًمف هَحطی ضا زاضز ٍ اظ  تاوتطی

 وٌٌس. طی هیًاتَزی آى رلَگی

                                                           
5 - United Nation Education, Scientific and Cultural Organization 

6 - Oundella 

7 - Artemia salina 
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  غزب ایزان مًلعیت دریاچٍ اريمیٍ در ضمال ( :2) ضمارٌ ضىل                                 

 

 زیسگاُ اظ اؾاؾاًزضیاچِ ، زیگط ػثاضت تِ ٍ زض زؾتطؼ ًیؿت ظیازی اَالػات زضیاچِ تاتیوتطیه ؾاذتاض ذهَل زض

 زض هتط 6 حسٍز زض ضا زضیاچِ هَرَز ػوك اَالػات اؾت.تاوٌَى هَضز تطضؾی ٍالغ ًكسُ  قٌاؾی ػوك یا تاتیوتطیه

 ًعزیىی زض زضیاچِ ػوك، وِ اؾت قسُ تطآٍضز . ّوچٌیيوٌس هی شوط رٌَتی ًَاحی زض هتط 15 تا 12 ٍ قوالی ًَاحی

 قٌاذت تطای، اٍناف ایي ّوِ تا .طؾست ّن هتط 20 تِ زضیاچِ قوال غطتی زض ٍالغ زاقی واظن نرطُ قطق

 ایي اضٍهیِ زضیاچِ هَضز زض وِ آیس هی حؿاب تِ اَالػات پایِ قواض زض تاتیوتطیه اَالػات ضیاچِز یه اوَؾیؿتن

تا تَرِ تِ هَاضز فَق تایؿتی تِ ایي ًىتِ تَرِ زاقت وِ زض پیف ًَیؽ ؾَم تطًاهِ . زًساض ٍرَز ٌَّظ اَالػات

 زضیاچِ اضٍهیِ زضیاچِ، یاى گطزیسُ اؾتؾالِ زضیاچِ چٌیي ت 25هسیطیت راهغ زضیاچِ اضٍهیِ زض تثییي چكن اًساظ 

 آى ّای ظطفیت اظ هحلی رَاهغ ٍ هطزم وِ غٌی ظیؿتی تٌَع ٍ ظیثا اًساظ چكن ؾاظی پایساض تطای وافی آب تااؾت  ای

 ٍ تؼاهل تمَیت تطای تؿتطی زضیاچِ ٍ ّؿتٌس وَقا آىپایساض  حفاظت زض آگاّاًِ ٍ وٌٌس هی تطزاضی تْطُ ذطزهٌساًِ

 (. 4: 1386، ؾاظهاى حفاظت هحیٍ ظیؿت)، اؾت تٍیطش ّای اؾتاى زض ًْازّاهیاى  ؾاظًسُ ّای یّوىاض گؿتطـ
 

 اريمیٍ دریاچٍ آتی تیالن

 ذهَل زض .قَز هی تأهیي تاضًسگی ؾپؽ ٍ زضیاچِ تِ ٍضٍزی ّای ضٍزذاًِ َطیك اظ ػوستاً اضٍهیِ زضیاچِ آب

 زضیاچِ وف اظ ًِظطی تٌاتطایي .تتیكتط اؾ تحمیمات سًیاظهٌ وِ زاضز ٍرَز ًیع زیگط ًظطیِ یه زضیاچِ تغصیِ

 ٍرَز زضیاچِ آب زٍضاًی ّای رطیاى ٍ حطوات ػَاهل یىی اظ ٍ قَز هی ايافِ آى آب تِ وِ رَقس هی ّایی چكوِ

، زضیاچِ آضاهف هَالغ زض آب زٍضاًی ّای رطیاى ٍ حطوات ایي ٍ رَقس هیآب  ظیط زض وِ اؾت ّایی چكوِ ّویي

 هصوَض ًظطیِ ایٌىِ ضغن ػلی (.13: 1376، ذاهاچی) قَز هی زیسُ ذَتی تِ گلواًراًِ تٌسض ّای لؿوتظ ا ای پاضُ زض

 َثیؼی قطایٍ ضز. تاؾ ًگطفتِ نَضت آى ضز یا احثات رْت زض حطوتی ّیچ تاوٌَى ٍلی، اؾت قسُ وطات تىطاض تِ

 هٌتْی اضٍهیِ زضیاچِ تِ زض ًْایت هؿیل 39 ٍ فهلی ضغین تا ضقتِ 7، زائوی ضغین تا ضٍزذاًِ ضقتِ 15 تؼساز

، اؾت پیَؾتِ ٍلَع تِ اضٍهیِ زضیاچِ حَيِ زض اذیط ّای ؾال َی وِ تغییطاتی تِ تَرِ تا، ٍنف ایي تا .گطزًس هی
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 تٌسی َثمِ انلی هٌُمِ ؾِ تِ تَاى هی ضا اضٍهیِ زضیاچِ حَيِ. تنازق زاًؿ تَاى ًوی زیگط ضا َثیؼی قطایٍ ایي

 :زاز لطاض قٌاؾایی هَضز ضا گاًِ ؾِ هٌاَك اظ یه ّط ّای ضٍزذاًِ ؾپؽ ٍ ًوَز

 اظ ػثاضتٌس ترف ایي ّای ضٍزذاًِ تطیي هْن : آى انلی ّای ضٍزذاًِ ٍ قطلی يِحَ – الف

 .چای لیالى ٍ چای هطزق، چای نَفی، چای للؼِ، چای تیَن، چای آری

 گازاض ٍ چای هْاتاز ،ضٍز ؾیویٌِ، ضٍز ظضیٌِ : آى انلی ّای ضٍزذاًِ ٍ رٌَتی يِحَ – ب

 .تاقٌس هی ترف ایي ّای ضٍزذاًِ تطیي هْن زٌّسُ تكىیل چای

 ًاظلَ ٍ چای ضٍيِ، قْطچای، چای تاضاًسٍظ : آى انلی ّای ضٍزذاًِ ٍ غطتی ِيحَ – ج

 (. 12: 1367، ٍظاضت ًیطٍ) تاقٌس هی غطتی حَيِ هْن ّای ضٍزذاًِ زٌّسُ تكىیل ًیع چای

 تٌْا ذهَل ایي زض .زًساض لطاض ًگاضًسُ اذتیاض زض الظم اَالػات هصوَض ّای ذاًِضٍز زّی آب هیعاى هَضز زض

 ظضیٌِ ٍ چای آری تطتیة تِ آى اظ تؼس .تاؾ ضٍز ؾیویٌِ تِ هتؼلك زتی تیكتطیي، وِ پطزاذت ًىتِ ایي شوط تِ تَاى هی

 زضیاچِ تِ ّا هؿیل ٍ ّاِ ضٍزذاً تَؾٍ وِ ضا آتی تواهی% 60 هزوَع زض ضٍزذاًِ ؾِ ایي .گیطًس هی لطاض ضٍز

 زٌّس. هی تكىیل، ضیعز هی
 

 
 )میلیًن متزمىعة( 1384الی  1374تغییزات سطح تزاس آب دریاچٍ اريمیٍ طی سال  ( :1) ضمارٌ ومًدار 

 (1387) هأذص: ؾاظهاى حفاظت هحیٍ ظیؿت

 دریاچٍ اريمیٍ تزاس آب

اظ یه ضًٍس ضٍتِ واّف پیطٍی ًوَزُ  1385الی  1374 زٌّس وِ تطاظ زضیاچِ اضٍهیِ زض َی زٍضُ ّا ًكاى هی تطضؾی

 274/1( تطاظ آب اوَلَغیىی ضا تطای زضیاچِ 1385) هُالؼات ًظطی زٍؾت (.1) ًوَزاض( 15: 1387، ّاقوی)، اؾت

 تط اظ ضلن هصوَض اؾت وِ تِ هؼٌی ووثَز آب تِ هتط پاییي 5/1آب  طاظهتط پیكٌْاز ًوَزُ اؾت. زض قطایٍ وًٌَی ت

ایي آهاض رسی تَزى هكىل تؼازل آب زضیاچِ اضٍهیِ  (.12: 1385، ًظطی زٍؾت)، تاقس هیلیَى هتطهىؼة هی 9هیعاى 

زٌّس وِ ًَؾاًات زضیای ذعض تِ نَضت زٍضُ ای زاضای تأحیط هؿتمیوی تط  ّا ًكاى هی زّس. تطضؾی ضا ًكاى هی

-50 ٍاى ٍ ؾَاى تا حس، یاچِ ّای اضٍهیًَِؾاًاتی ضا زض زض، ّای هكاّسُ زضیاچِ ّای وَچه تَزُ اؾت. ایؿتگاُ
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ّای گؿل ٍ ظّىكی  اًس وِ ًاقی اظ ؾیؿتن ًكاى زازُ 1377الی  1373ّای  ؾاًتی هتط ذهَناً زض ذالل ؾال 20

 (. 2-9: 1384، اؾپْثس ٍ ّوىاضاى) ظیطظهیٌی پؽ اظ تاال آهسى ؾُح زضیای ذعض تَزُ اؾت

 

 ط ساحلی دریاچٍ اريمیٍ در مىطمٍ ضزق ي جىًب غزتی آن: ومایی اس عمة وطست تامل تز اوگیش خ 3ضىل 

 

 ومایی اس عمة وطست تامل تز اوگیش خط ساحلی دریاچٍ اريمیٍ در مىطمٍ ضزق ي جىًب غزتی آن:  3 ضمارٌ ضىل هض

 هأذص: تطزاقت هیساًی ًگاضًسُ )هٌُمِ ػوَهی تٌسض گطزقگطی ضحواًلَ( ػمة( ومایی اس 3) ل

 تز اساط تصايیز ماًَارٌ ای ی دریاچٍ اريمیٍسىجص تغییزات ديرٌ ا

  طتا اؾتفازُ اظ تهاٍی، پػٍّف تا ّسف اضظیاتی ػوك تحطاى زض تغییطات ؾُح آب زضیاچِ اضٍهیِ زض ایي ترف اظ

ETM+  7 لٌسؾت ،TM  5لٌسؾت ، ٍTM  ّوچٌیي تهاٍیط  4لٌسؾت ٍAster ّا تالـ گطزیسُ تیف  ٍ پطزاظـ آى

( ذهَنیات 21ُمِ ٍ تحطاى ظیؿت هحیُی زضیاچِ اضٍهیِ ًكاى زازُ قَز. رسٍل )اظ پیف ٍذاهت قطایٍ هٌ

 ENVI 4 ،ER زّس. تطای ایي ترف اظ پػٍّف ؾِ ًطم افعاض فًایی ٍ َیفی حؿگطّای هَضز اقاضُ ضا ًكاى هی

Mapper 7  ٍIdrisi Ands .هَضز اؾتفازُ لطاض گطفتِ اؾت 
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 TM 5ي لىذست  +ETM 7 ی تصايیز ماًَارٌ َای لىذستخصًصیات لذرت تفىیىی ي طیف -1 ضمارٌ جذيل

 ضمارٌ تاوذ ETM+TM( دامىٍ طیف)میىزين )متز( ETM+TMتفىیه سمیه 

 1 45/0تا  515/0 – 45/0تا  52/0 33

 2 525/0تا  60/0 – 52/0تا  60/0 33

 3 63/0تا  69/0 – 63/0تا  69/0 33

 4 75/0تا  90 – 76/0تا  90/0 33

 5 55/1تا  75/1 - 55/1تا  75/1 33

 (L/H) 6 4/10تا  5/12 – 5/10تا  4/12 123/63

 7 09/2تا  35/2 – 08/2تا  35/2 33

 

تطای  ّا زضیاچِهَرَز زض ؾُح آب زضیاّا ٍ  ّای تفاٍتهتفاٍتی تطای اؾترطاد ذٌَُ ؾاحلی ٍ تطؾین  ّای ضٍـ

اظ َطیك تهاٍیط ته  تَاًس هیتَؾؼِ یافتِ اؾت. ًَاض ؾاحلی زٍضُ ّای هرتلف اظ تهاٍیط هاَّاضُ ای اضایِ قسُ ٍ 

 ؾطخ فطا تاظتاتی ّای َیفاؾاؼ يطیة تاظتاب آب ًعزیه تِ نفط ٍ تطاتط آى زض  ایي تط، َیفی اؾترطاد قَز

هكاٍضیي )، تیف اظ ؾَُح آتی ذَاّس تَز، اؾاؼ يطیة تاظتاب اوخطیت هُلك پَقف ظهیي ّویي تط، ذَاّس تَز

زض یىی  ّا آؾتاًِاظ َطیك ًوَزاض همایؿِ ای فطاٍاًی  تَاًس هیتطای ًوًَِ ایي هَيَع  (.16: 1388، َطح ؾاهاى گؿتط

، TMتاًس اًؼىاؾی  6وِ اظ  زّس هیًكاى  ّا آظهَىآیس.  زؾت به TM ای +ETMهازٍى لطهع تهاٍیط  ّای َیفاظ 

-Kelley;1998:305) تاقس هیىی تْتطیي تاًس ( تطای اؾترطاد هحل تاللی آب تِ ذك5 تاًسَیف هازٍى لطهع هیاًی )

رصب هیعاى تاالیی اظ اًطغی هازٍى لطهع هیاًی تَؾٍ  ٍاؾُِ تِتثایي قسیسی ضا هاتیي ذكىی ٍ آب  5 تاًس (.315

زض ّویي هحسٍزُ  ی وٍِ تاظتاب لَی هازٍى لطهع هیاًی تَؾٍ اقىال َثیؼی ٍ گیاّاً، گل آلَز ّای آبحتی ، آب

تْتطیي تؼاهل َیفی تسٍى تٌالى ضا ها تیي ؾَُح آتی ٍ  5تاًس  TM. اظ ؾِ تاًس هازٍى لطهع ّسز ًكاى هی، ّؿتٌس

ًوَزاض  (.Ghorbanali; 2004:82)، ؾاظز هیلزي ظاض ضا تا لُؼیت ووتطی هَارِ  ّای هحیٍذكىی ضا تاالذم 

اًؼىاؼ اًسن آب ٍ اًؼىاؼ  ذاَط تِهؼوَالً اًحٌای تیع هًاػفی ضا  TMتهاٍیط  5تاًس  ّای فطاٍاًیهمایؿِ ای 

. ًاحیِ گیطز هیًاحیِ هتطاون تیي آب ٍ ظهیي زض ًَن اًحٌاء لطاض (. Chen;2003:628)، زّس هیتاالی گیاّاى ًكاى 

هطََب تیي آب ٍ ذكىی اؾت. اگط همساض اًؼىاؼ تِ زٍ  ّای ضغینتطویثی ٍ  ّای پیىؿلهتطاون تطآیٌس ٍ احط 

( 2ًوَزاض ) مازیط حسالل( ٍ اضايی ذكىی )همازیط حساوخط( ضا ًوایف زّس.آب )ه تَاًس هی، لؿوت هٌمؿن گطزز

  زّس. ُ ای هَضز اقاضُ ضا ًكاى هیهطاحل پطزاظـ تهاٍیط هاَّاض
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 مزاحل استخزاج خطًط ساحل اس تصايیز ديرٌ َای سماوی مختلف دریاچٍ اريمیٍ :2 ضمارٌ ومًدار

 

وِ هطتٌَ تِ تاًس هازٍى لطهع  5تاًس ، (4) قىل TMازُ اظ تهاٍیط هاَّاضُ ای هثٌای اؾتف فَق ٍ تط ًوَزاضتا تَرِ تِ 

تْتطیي هعیت ضا زاضاؾت اؾترطاد ٍ ؾپؽ تفطیك تاًسی تط ضٍی  تطای اؾترطاد هحل تاللی آب تِ ذكىیتَزُ ٍ 

ل ّط یه اظ تهاٍیط زٍضُ ای رْت تؼییي هطظّای آب زضیاچِ زض زٍضُ ّای هرتلف اًزام پصیطفت زض ذهَ

نَضت زٍزٍیی  ًیع اظ ػولیات ّوؿاى ؾاظی تْطُ گطفتِ قس تا زض ًْایت اظ َطیك تطویة تهاٍیط تِ Asterتهاٍیط 

ًتیزِ ایي ، ّا هؼیي قَز هحسٍزُ ذٌَُ ؾاحلی هكرم گطزیس تا هیعاى تغییطات آى، ّوپَقاًی فطایٌساػوال  ٍ

 (. 5) قىل، ؾتااؾترطاد ذٌَُ ؾاحلی تطای زٍضُ ّای یاز قسُ  پطزاظقی فطایٌس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Asterو  ETM+ ،TM ایاساط تصايیز ماًَارٌ  تغییزات خط ساحلی دریاچٍ اريمیٍ تز : 4 ضمارٌ ضىل
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August 2002 

 
 

May 2005 

 
August 1989 

 
 

August 1998 

 
 

 اس دریاچٍ اريمیٍ Asterو  ETM+ ،TMتصايیز  : 5 ضمارٌ ضىل

 

ًكاى اظ ّوثؿتگی آهاضی زضذَض تَرِ ها  SPSSی آهاضی زض هحیٍ ًطم افعاضی ّا ّوچٌیي ًتایذ حانل اظ تحلیل

ّای ؾیٌَپتیه اضٍهیِ ٍ تثطیع ٍ ولیواتَلَغی هطاغِ ضا وِ ًكاى  ّای ؾاالًِ زض ایؿتگاُ تیي هتَؾٍ حساوخط حطاضت

 ٍ 3) ًوَزاض( 2ٍ) لرسٍ، زّس ًكاى هی، غطب ایطاى ٍ زضیاچِ اضٍهیِ اؾت زٌّسُ اللین ػوَهی حاون تط هٌُمِ قوال

4 .) 
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 ضزیة َمثستگی ماتیه واَص سطح دریاچٍ اريمیٍ ي متًسط حذاوثز حزارت تزای چُار ديرٌ سماوی مًرد مطالعٍ -2 ضمارٌ جذيل

  هؿاحت زضیاچِ اضٍهیِ هتَؾٍ زهای تیكیٌِ

86/0 

914/0 

4 

1 

 

4 

 هیعاى ّوثؿتگی

 هؿاحت زضیاچِ اضٍهیِ

 تؼساز ضذساز

1 

4 

86/0 

914/0 

4 

 هیعاى ّوثؿتگی

 هتَؾٍ زهای تیكیٌِ زض قوالغطب

 تؼساز ضذساز

 

 
 

 میشان وزمال تًدن ماتیه واَص سطح دریاچٍ اريمیٍ ي متًسط حذاوثز حزارت تزای چُار ديرٌ سماوی مًرد مطالعٍ : 3 ومًدار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 زتع()ویلًمتزم 1989-2335تغییزات مساحت دریاچٍ اريمیٍ طی ديرٌ سماوی  : 4 ومًدار
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وِ تیي هیعاى قست حطاضت ٍ هیعاى تثریط زضیاچِ اضٍهیِ ٍ افعایف هیعاى تغییطات  زّس هیزازُ ّای فَق ًكاى 

ؾُحی زضیاچِ ضاتُِ هؿتمین هؼٌی زاضی ٍرَز زاضز. زض وٌاض ایي هَيَع اؾتحهال تیف اظ پیف هٌاتغ ؾُحی ٍ 

انلی ٍاضزُ تِ زضیاچِ اضٍهیِ هعیس تط ػلت  ضٍزّای قاذِ ؾطؾس تط ضٍی تؼساز لاتل تَرْی ظیطؾُحی ٍ ؾاذت 

 ًیع زاضًس. تط اؾاؾیًِ تٌْا ووتط اظ تحج حطاضت ًیؿت وِ اظ ًظط تؿیاضی اظ هحممیي ًمف  ّا آىٍ تأحیطات  تاقس هی
 

 تثخیز اس دریاچٍ

زض ػیي حال تطیي پاضاهتط زض تؼازل آب زضیاچِ اؾت وِ  پسیسُ تثریط تٌْا ػاهل ترلیِ آب زضیاچِ ٍ تٌاتطایي هْن

تطیي پاضاهتط اظ لحاِ اًساظُ گیطی ًیع تاقس. ایي اهط زض وٌاض واّف ًعٍالت رَی ػوسُ ػَاهل تحطاى زض  قایس هكىل

هیعاى تاضـ زض هٌُمِ ضا ًكاى ( 5) ًوَزاض، گطزًس ؾُح زضیاچِ اضٍهیِ اظ هٌظط پاضاهتطّای َثیؼی هحؿَب هی

 زّس. زضیاچِ تط پایِ هُالؼات هرتلف ضا ًكاى هی( ًیع همازیط تثریط اظ ؾُح 3رسٍل ). زٌّس هی
 

 

 میشان تثخیز در دریاچٍ اريمیٍ دتزآير -3 ضمارٌ جذيل

 هَؾؿِ تحمیمات آب هكاٍض یىن 

 1180 894 -1172 هتط هیلی، تثریط

 873/5 - هیلیَى هتطهىؼة، ولی تثریط

 1346 -1381 1345-1371 ّای آتی ؾال

 (17-18: 1387، ّاقوی)هأذص:

     
 مأخذ: ساسمان ًَاضىاسی ایزان َای سیىًپتیه مىطك اساط ایستگاٌ غزب ایزان تز میشان تارش در ضمال :5 ومًدار
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 تعادل آتی در دریاچٍ اريمیٍ

تطیي  تطیي ٍ تا اضظـ تطیي ٍ ّوچٌیي هْن هیلیاضز هتطهىؼة یىی اظ تعضي 32زضیاچِ اضٍهیِ تا حزن آتی هؼازل 

ػٌَاى هثٌایی تطای  تَاًس تِ تاقس. تؼازل آتی ایي زضیاچِ هاًٌس ّط تسًِ آتی زیگط هی هی ّای تاالتی ایطاى اوَؾیؿتن

برای این منظور مورد  تواند یم وٌتطل احطات پطٍغُ ّای تَؾؼِ هَضز اؾتفازُ لطاض گیطز. هؼازلِ ولی 

 استفاده قرار گیرد که در آن :

I(یظیطظهیٌ ّای آبیاى ٍضٍزی اظ ضٍزذاًِ ٍ رطیاى ٍضٍزی اظ رط، ; ول رطیاى ٍضٍزی تِ زضیاچِ )تاضـ 

O)ِول رطیاى ذطٍری )تثریط اظ ؾُح زضیاچ ; 

 ; تغییطات زض هیعاى شذیطُ آب

هیلیَى هتطهىؼة آى  42هیلیَى هتطهىؼة رطیاى آب ظیطظهیٌی  216هُالؼات هَؾؿِ تحمیمات آب اظ  اؾاؼ تط

. الثتِ قًَس هیپیف اظ ٍضٍز تِ زضیاچِ تثریط ، زلیل ؾُح تاالی آب زض اضايی تثریطی ٍاضز زضیاچِ قسُ ٍ هاتمی تِ

ولی رطیاى آب ظیطظهیٌی  ََض تِ. تاقس ًویتِ زلیل ػسم ٍرَز زازُ ّای وافی اهىاى تطآٍضز زلیك ایي پسیسُ هَرَز 

اذیط ٍ اؾتفازُ  ّای ؾالحلی زض ویلَهتطی ذٍ ؾا 3/7تِ زضیاچِ زاضای همازیط اًسوی اؾت. تا تَرِ تِ ػمة ًكیٌی 

هیلیَى هتط هىؼة لاتل لثَل تَزُ ٍ زض هؼازلِ تؼازل آتی هَضز  42همساض  ضؾس هیظیطظهیٌی تِ ًظط  ّای آبٍؾیغ اظ 

، تاقس هی( 4تطاتط رسٍل قواضُ ) 1346 -81. تطآٍضز تؼازل آتی زضیاچِ اضٍهیِ تطای زٍضُ گیطز هیاؾتفازُ لطاض 

 (. 19، 1387، )ّاقوی
 تاضىذ( تعادل آتی دریاچٍ اريمیٍ )تمامی اعذاد تٍ میلیًن متزمىعة می -4 ضمارٌ جذيل

 (Oّای ذطٍری ) رطیاى (I) رطیاى آب ٍضٍزی تِ زضیاچِ اظ هٌاتغ هرتلف
تغییطات زض حزن 

 (هرعى)

  تثریط اظ ؾُح زضیاچِ ّای ظیطظهیٌی آب تاضـ تط ؾُح زضیاچِ ّای ؾُحی آب

578/4 145/1 42 873/5 08/108- 

 (19: 1387، هأذص: )ّاقوی

 ویاس آتی دریاچٍ اريمیٍ

ّای ؾُحی زض  ( رطیاى آب ًاقی اظ آب1345 -81ؾالِ ) 45تط اقاضُ گطزیس تطای یه زٍضُ  گًَِ وِ پیف ّواى

اظ لیىي پؽ . تاقس. تؼازل آتی ایي زضیاچِ زض گصقتِ تطلطاض تَزُ اؾت هیلیَى هتطهىؼة هی 578/4حسٍز 

ّای تَؾؼِ هٌاتغ آب هیعاى آب ٍضٍزی تِ زضیاچِ یه  ٍ ارطای َطح 1378 -80ّای زٍضُ تاالذم  ذكىؿالی

ّا ذَاّس تَز. زض  ضًٍس ضٍ تِ واّف زاقتِ اؾت. اظ هكرهِ ّای ًیاظ آتی زض آیٌسُ افعایف هیعاى آى زض تواهی ترف

ترویي ظزُ قسُ ٍ تطاتط تطآٍضزّای اًزام قسُ  هیلیَى ًفط 8/4قوؿی روؼیت هَرَز زض هٌُمِ حسٍز  80آغاظ زِّ 

ٍ  1399قْط نٌؼتی تا ؾال  14هیلیَى ًفط افعایف ذَاّس یافت. ّوچٌیي زض حسٍز  1/7حسالل تِ  1399تا ؾال 

ّا زض ٍّلِ ًرؿت  ّعاض ّىتاض اضايی آتیاضی قسُ تِ ایي هزوَػِ ايافِ ذَاّس قس. تأحیط ایي افعایف 200تیف اظ 
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ضٍز تا اًتمال آب اظ اضؼ تِ هٌاَك قطق ٍ قوال قطق زضیاچِ اضٍهیِ  یِ ذَاّس تَز. ّطچٌس اهیس هیتط زضیاچِ اضٍه

 (.2: 1385، هكاٍضیي الض)، حسٍزی اظ هیعاى ذؿاضات رثطاى ًاپصیط رلَگیطی گطزز تا

  

 وتیجٍ گیزی

تی قه یىی اظ هَّثات َثیؼی  ّای َثیؼی تیي اللولی زض قوال تاذتطی ایطاى ػٌَاى یىی اظ هیطاث زضیاچِ اضٍهیِ تِ

پطقیة  اًؿاًی هتَالی ٍ هتؼسز زض هؿیط ٍ 8ّای َثیؼی ّای اذیط تحت تأحیط تی هْطی اضظقوٌسی اؾت وِ َی ؾال

 26واّف . ضٍز هحیُی لطاض گطفتِ ٍ تا ٍذاهت تیف اظ پیف قطایٍ تِ ؾوت ًاتَزی هی -ّای ظیؿت ًاپایساضی

( وِ 1377)1998قوؿی( ًؿثت تِ هؿاحت آى زض ؾال  1384زی )هیال 2005ؾال  َیزضنسی هؿاحت زضیاچِ 

ویلَهتط هطتغ زاقتِ ٍ ًیع  6419زضیاچِ اضٍهیِ زض زٍضُ هُالؼِ ایي پػٍّف تیكتطیي هؿاحت ضا تا اتؼازی لطیة تِ 

( حاوی اظ آى اؾت وِ زض یه تاظُ ظهاًی 1989( تِ اٍل زٍضُ هَضز هُالؼِ )2005زضنسی آذط زٍضُ ) 2/25واّف 

اظ هؿاحت ذَز ضا اظ زؾت زازُ اؾت. تط ّویي اؾاؼ  چْاضم -یهؾال( زضیاچِ زض حسٍز  16ؾال ) 20وتط اظ و

ّای ًوىیي ٍ قَض زض هٌُمِ پیطاهًَی زضیاچِ افعایف یافتِ ٍ تا ازاهِ واّف ؾُح زضیاچِ ٍ تط احط  ؾُح ذكىی

ی ظضاػی ٍ هطغَب هٌُمِ ػوَهی آشضتایزاى ٍظـ تازّای تٌس ٍ گطم فهَل تاتؿتاى ٍ تا حسٍزی پاییع تِ هطٍض اضاي

تٌاب ٍ تثطیع تِ ؾوت قَض قسى ٍ زض ًْایت ، ّای حانلریع هطاغِ تاالذم زض اؾتاى آشضتایزاى قطلی ذانِ زقت

هحیُی هٌاؾثی ضا زض ؾُح والى هلی ٍ  –ضًٍس. اگط ایي ضًٍس تِ ّط ػٌَاى هسیطیت ظیؿت  وَیطی قسى پیف هی

ّای ظیؿتی والى زض هٌُمِ ٍ  ذَز ًؿاظز تی قه زض تلٌس هست تایؿتی زض اًتظاض تحطاى هٌُمِ ای هتَرِ ٍ ػاهل تِ

ّای ًِ چٌساى هٌاؾة ٍيغ هَرَز زض  غطب وكَض ٍ تطّن ذَضزى تَاظى رطیاًات روؼیتی غیط هتؼاضف زض قوال

 تط ٍ پطّعیٌِ تط تَز. تَظیغ روؼیتی ایي هٌُمِ ٍ وكَض زض اتؼازی ٍؾیغ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
تِ  ضا هل ًاپایساضیْای هحیُی تاقٌس تِ قىل ذَز تٌظین هی تَاًٌس فطایٌسّای ًاپایساضیَازاقت وِ ؾاهاًِ ّای َثیؼی اگط تٌْا ػتایؿتی زض ًظط  -9

ٍ تٌْا ظهاًی وِ فاوتَضّای اًؿاًی زض هحیٍ زذالت ًازضؾتی زاقتِ تاقٌس پایساضیْای ًؿثی ؾاهاًِ ّای  ًوایٌسهزسزاً هسیطیت  ،ؾوت پایساضی ًؿثی

قچف زض تَؾؼِ هعاضع وكت طٍغیطلاتل تطگكت هی ًوایٌس، تزطتِ زضیاچِ آضال زض زٍضاى قَضٍی ؾاتك تط هثٌای اًسیكِ ّای تلٌسپطٍاظًِ ذ َثیؼی

                                نٌؼتی پٌثِ ًوًَِ ای اظ ایي همَلِ اؾت.
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