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 چکيده                           

کاهش مداوم آب دریاچه و . رود دریاچه بزرگ آب شور جهان به شمار میدریاچه ارومیه سومین  

هزار هکتار از زمین های اطراف  252تا  222افزایش میزان نمك موجب شده در حال حاضر 

 Landsatیق با استفاده از تصاویر ماهواره ای در این تحق دریاچه ارومیه به شوره زار تبدیل شود..

TM  و پردازش هایی که بر روی آنها صورت می گیرد و با استفاده از  2212و  2222در سال های

پهنه های شوری خاك اطراف دریاچه ارومیه تهیه می گردد نتایج کلی نشان  ArcGISنرم افزار 

، مشکالتش  خشك شود دریاچه احیا نشود وو این روند همچنان ادامه یابداین اگر می دهد که 

یاچه، پس از خشك رمیلیارد تن نمك در د 8دلیل وجود  تنها گریبانگیر ارومیه نخواهد بود و به

استان همجوار آن به  5های استان آذربایجان غربی و  شدن، با وزیدن بادهای فصلی تمامی زمین

دامنه تأثیرات پخش این مقدار نمك به شود. در این صورت حتی ممکن است  شوره زار تبدیل می

 .های کشورهای اطراف نیز خسارات جبران ناپذیری وارد کند زمین

  

 شوری خاك، دریاچه ارومیه، ArcGISسنجش از دور،   هاي کليدي: واژه                            
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 مقدمه -1

درحال حاضر یك سوم دریاچه ارومیه . رود ومین دریاچه بزرگ آب شور جهان به شمار میددریاچه ارومیه       

رسیده و  فوق اشباع حالت در حال حاضر وضعیت شوری آب دریاچه ارومیه به ،به شوره زار تبدیل شده است

میلی  82به  1792میلی گرم در هر لیتر رسیده است. این رقم در دهه  352دریاچه به این میزان شوری آب 

. به گرم در لیتر بوده است 192تا  152لی که متوسط آن در بلند مدت بین در حا .رسیده بوددر هر لیتر گرم 

با خشك شدن دریاچه ارومیه  .عبارتی میزان شوری آب دریاچه ارومیه به دو برابر مقدار متوسط آن رسیده است

 .ردمیلیارد تن نمك زندگی مردم منطقه را به شدت تهدید خواهد ک 12تا  8سال آینده بیش از  5در دو تا 

پهنه های نمکی که در اطراف دریاچه ایجاد می شود به تدریج با خشك شدن و با وزش بادی که وجود دارد 

باعث پخش شدن نمك در منطقه می شود و پخش شدن نمك هم باعث شور شدن خاك های حاصلخیز 

زی محسوب می کشاورزی منطقه می شود و از آنجا که استانهای آذربایجان شرقی و غربی، استانهای کشاور

شوند و تولیدات گیاهی زیادی دارند این خطر وجود دارد که اگر این روند ادامه پیدا کند و در بلند مدت باقی 

بماند بر روی محصوالت کشاورزی و گیاهان تاثیر گذار باشد که در نتیجه باعث تهدید معیشت مردم خواهد 

م شده که باعث بیماری های تنفسی می شود که خود و همچنین این نمك ها باعث اختالل در زندگی مرد .بود

میلیون نفر از این مناطق می  3هزینه های زیادی را برای دولت تحمیل می کند و همچنین باعث کوچ حدود 

زیان ها، زیانهای تنوع زیستی است، به هر حال پرنده هایی که به منطقه می آمدند و زاد دیگر از  ییکشود. و 

ن تعداد جمعیت آنها کاهش پیدا کرده است.همچنین به دلیل شور شدن دریاچه و افزایش آوری می کردند ،اال

در حال حاضر دریاچه ارومیه می تواند میان شوری آن جمعیت آرتمیا هم به شدت کاهش پیدا کرده است.

منطقه  گرمترین دمای ماه سال و سردترین دمای ماه سال تعادل ایجاد کند و هوای مالیمی را برای ساکنان

درجه باشد، با از بین رفتن دریاچه اختالف  52ایجاد کند. برای مثال اگر اختالف گرمترین و سردترین ماه سال 

می رسد از این رو تابستانهای گرم و خشك و زمستانهای سرد و خشك در انتظار ساکنان  درجه 92دما به 

 .منطقه خواهد بود

گذر دریاچه ارومیه یکی از دالیل خشك شدن آن  یجاد میانا: ك شدن دریاچه ارومیه عبارتند از شخ دالیل

است که این مسئله باعث شده تا آب دریاچه در دو طرف ساکن بماند و در نتیجه، رسوبات دریاچه صدها برابر 

یجاد سدها و جمع شدن آب پشت این سدها نیز باعث شده تا آب به اندازه کافی و همچنین ا افزایش یافته است

چه ارومیه نرسد و عالوه بر این، مصارف کشاورزی و گرم شدن هوا نیز در خشك شدن دریاچه ارومیه به دریا

 .دخیل بوده است
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 منطقه مورد مطالعه-2

است. این دریاچه طبق آخرین  واقع شده ایران در شمال غربی دریاچه رضاییه با نام سابق رومیها دریاچه        

ارومیه،  دریاچهاست.  تقسیم شده آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی تقسیمات کشوری، بین دو استان

آب این دریاچه بسیار شور بوده و عمدتاً از  .شور دنیا است  آب دریاچه و دومین ایران داخلیدریاچه  ترین بزرگ

ز نظر ا .ه استشد تغذیه می زوال و نازلو ،شهرچای ،باراندوز ،گادر ،تلخه رود ،رود سیمینه،رود زرینه های رودخانه

 52عرض جغرافیایی  و 55 52 25و  55 23 18ما بین طول های جفرافیایی  دریاچهاین  یایی،جغراف یتموقع

 55کیلومتر و عرض آن  152طول آن  متر است. 1229فاع آن از سطح دریا و ارت قرار دارد 38 15 12و  39 28

 حوضه. پا ( می باشد 52متر )  12کیلومتر مربع می باشد و حداکثر عمق آن  5222کیلومتر بوده و مساحت آن 

 .گیرد بر می مساحت کل کشور ایران را در ٪3که پیرامون  .مربع استکیلومتر  51892دریاچه ارومیه،  آبریز

 ،سلماس ،نقده  ،میاندوآب  ،مهاباد  ،مراغه  ،ارومیه  ،تبریز هایی مانند دشت این حوضه با داشتن دشت

 .رود شمار می در ایران بهدامداری و کشاورزی عالیتهای ارزشمند ف ، یکی از کانوناشنویه و آذرشهر ،پیرانشهر 

پارك  .است قرار گرفته فالت ایران است که در شمال غرب آسیای غربی ترین آبگیر دایمی ارومیه بزرگ دریاچه

شمار  های طبیعی جانوران در ایران به ترین و نغزترین زیستگاه ، از جالبمرداب انزلی پس از ملی دریاچه ارومیه

 22و  دوزیست گونه 9، خزنده گونه 51، پرنده گونه 212، ستاندارپ گونه 29 سال های پیشیندر  .رود می

. به این دلیل، می باشدارومیه بسیار شور  هآب دریاچ .اند این دریاچه را تشکیل داده حیات وحش ماهیگونه

در آن زندگی  ها فیتوپالنکتون و ها دیاتوم  ،)آرتمیا ( پوستان  سخت هایی از  به جز گونه تنی  نرم هیچ ماهی و

ارومیه  هدریاچ .توانند بر روی آب آن شناور بمانند کنندگان نیز می شنا .زند نمی یخ وقت  آب آن هیچ .کنند نمی

طبیعی جهان به ثبت خته به عنوان اندو یونسکو ها از سوی سازمان آنکه همه  بوده جزیره 122دارای 

 نشان داده شده است. 1نطقه مذکور در شکل م .اند رسیده
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 موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه. 1شکل 

 

 ده هاي مورد استفادهدا -3

 
استفاده شدکه در دو بازه زمانی از این تصاویر  TMاز سنجنده  5در این تحقیق از تصاویر ماهواره لندست        

 2212بوده و تصویر دومی مربوط به سپتامبر سال  1772استفاده شد که تصویر اولی مربوط به سپتامبر سال 

 می باشد.

 روش کار -4
 

باند طیفی ) با  9دارای  ماهواره لندست که TMسنجنده از داده های رقومی چند طیفی قیق در این تح       

متر ( استفاده می شود و تصحیح هندسی تصاویر صورت گرفت و تصویر اتمسفری  32قدرت تفکیك مکانی 

رد نظر تصاویر مو 9و  5از باند های   ENVIدر نرم افزار تصاویر به روش پدیده سیاه صورت گرفت و سپس 

 شد :با استفاده از رابطه زیر پهنه های شوری استخراج استفاده گردید و  
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 (5باند -9(/ )باند5+ باند  9)باند : 1رابطه 

 

بدست  2212و  2222نقشه شوری در دو مقطع زمالنی سال های  ENVIدر نرم افزار  1بعد از اجرای رابطه 

کالس طبقه  5استفاده شد و نقشه شوری خاك به  ArcGISآمد برای طبقه بندی نقشه خروجی از نرم افزار 

بندی گردید که کالس اول مربوط به مناطقی می باشد که فاقد شوری بوده و کالس دوم مربوط به مناطقی می 

شود که دارای شوری ضعیف بوده و کالس سوم مربوط به مناطقی می شود که دارای شوری متوسط بوده و 

 وط به مناطق دارای آب می باشد.با شوری باال بوده و کالس پنجم مرب کالس چهارم مربوط به مناطق

 نشان داده شده است. 2تصویر ماهواره ای مربوط به منطقه در شکل شماره 

 

 تصویر ماهواره ای مربوط به منطقه مورد نظر. 2شکل 
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 نتايج -5

  
بدست  5و 3تصاویر شماره های که به پنج کالس طبقه بندی شدند  2212و  2222برای سال های          

 آمد:
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 2222در سال  تصویر طبقه بندی شده مربوط به منطقه مورد نظر. 3شکل 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 2212در سال  تصویر طبقه بندی شده مربوط به منطقه مورد نظر. 5شکل 
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مناطق با شوری کم به تبدیل مناطق فاقد شوری به مناطق با شوری کم و تبدیل نتایجی که حاصل شد بیانگر 

مناطق با شوری متوسط و تبدیل مناطق با شوری متوسط به مناطق با شوری زیاد و تبدیل مناطق دارای آب به 

سال به دلیل  12ه در واقع مناطقی که دارای آب بوده اند و در طی این مناطق با شوری زیاد می باشد ک

مشکالت به وجود آمده و کاهش سطح آب به مناطق پوشیده از نمك تبدیل شده اند که بر طبق بازدید های 

 متر نیز می رسد و در زیر این نمك ها 5/1محلی میزان ضخامت این سواحل پوشیده از نمك حتی به بیش از 

الت لجنی از خاك وجود دارد و در مناطقی که نزدیك دریاچه بودند بخصوص روستاهای اطراف دریاچه و نیز ح

زمین های کشاورزی آنها به دلیل بادهای نمکی یا به زمین هایی تبدیل شده اند که به دلیل نمك هایی که 

زی آنها به شدت پایین روی خاك های آن مزارع ته نشین شده دیگر غیر قابل کشت بوده یا میزان حاصلخی

آمده که با روند فعلی در یکی دو سال آینده دیگر هیچ گونه کشت و زرعی در این مناطق امکان پذیر نمی باشد 

و در مناطقی که دارای فاصله نسبتا بیشتری نسبت به حالت اول می باشند میزان حاصلخیزی زمین های 

و سال آینده این زمین ها نیز قابل کشت نبوده و برای کشاورزی کم شده است که با روند کنونی و در یکی د

 مناطق دور تر نسبت به حالت دون نیز در چندین سال آینده نیز این چنین سرانجامی برای آنها وجود دارد.

عالوه بر بحث کشاورزی مسئله مهمتر مشکالت تنفسی برای ساکنان استان های مجاور این دریاچه می باشد 

در یکی دو سال آینده شاهد معلق بودن ذرات نمك بر روی شهرهای این استان ها بوده و در  با روند فعلی وکه 

پی آن به وجود آمدن مشکالت تنفسی برای ساکنان آن مناطق خواهیم بود که به تبع اثرات زیان بار آن به 

نیازمند هزینه های  مراتب خیلی خیلی بیشتر از اثرات نابودی زمین های کشاورزی این استان های می باشد که

 زیاد در بحث پزشکی و دارویی خواهد بود که متحمل دولت خواهد شد.

 

 نتيجه گيري -5

 
دریاچه ارومیه روز به روز به مرحله خشك شدن و نابودی کامل می رسد که از بین رفتن آن نه تنها برای        

یه نیز خطرناك می باتشد با پیشرفت استان های مجاور بلکه برای کشود و حتی برای برخی کشورهای همسا

علم سنجش از دور این امکان فراهم آمده که بتوان از این علم در زمینه های کاربردی و نظری استفاده های 

بسیار ی کرد. در این پژوهش به منظور برآورد میزان تغییرات شوری خاك های اطراف دریاچه ارومیه از تصاویر 

پردازش هایی روی تصاویر و  ArcGISو  ENVIو با استفاده از نرم افزار های  ماهواره لندست استفاده گردید

را تهیه نمائیم که از این  2212و  2222داده صورت گرفت و توانستیم نقشه های شوری خاك در سال های 

نقشه ها می توان برای پیش بینی های و بررسی های خاك و روند شور شدن مناطق اطراف دریاچه استفاده 

د. نتایج حاصل نشان می دهد که وضع این دریاچه به شدت نگران کننده بوده و در حال نابودی می باشد و کر

 بعد از آن نوبت نابودی مناطق اطراف آن می باشد.
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