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  چکیده

ــن مقالــه  برســی تصــاویر مــاهواره اي در طــی چنــدین ســال از دریاچــه ارومیــه و تغییــرات خــط   هــدف از ای
پرداختـه مـی شـود در ایـن     شـد  ساحلی آن ،که بـه مـدل سـازي تغییـرات مسـاحت دریاچـه ارومیـه منجـرب         

گـردد اگـر بـه شـرایط بحرانـی دریاچـه ارومیـه رسـیدگی نشـود ایـن دریاچـه در            مدل خطی پـیش بینـی مـی   
بـا برسـی تصـاوي مـاهواره اي از سـه دریـا چـه ارومیـه، ون          . خواهـد شـد  مـل خشـک   به طـور کا  2025سال 

مهمتـرین عوامـل خشـک شـدن دریاچـه ارومیـه عوامـل انسـانی مـی باشــد و          و سـون مـی تـوان دریافـت کـه      
ــد عامــل اصــلی خشــک شــدن دریاچــه      شــرایط ــر نمــی توان ــزایش  تبخی ــزوالت و اف ــاهش ن ــد ک جــوي مانن

کـاهش حجـم آب دریاچـه ارومیـه سـبب افـزایش شـوري        کـه  ایـد توجـه داشـت    ب  بـه ایـن نکتـه    ارومیه باشد
ــی شــود در نتیجــه آب  ــري در     ،م ــه نشســت رســوبات تبخی ــزایش ســرعت ت ــزایش شــوري خــود ســبب اف اف

  .بخشدخواهد شد که به روند خشک شدن دریاچه تسریع میبستر دریاچه 

  ،دریاچه ارومیهمدل خطی مساحت ، خشک شدن دریاچه ارومیه  :کلیديه هاي واژ

  

  مقدمه -1

و  اسـت  تقسـیم شـده   آذربایجـان غربـی  و  آذربایجـان شـرقی  بین دو استان  دریاچه ارومیه در شمال غربی ایران و   
سـال گذشـته    13این دریاچه در خطر خشک شدن کامل قراردارد و طی  وب می شودجهان محس آب شوردومین دریاچه 

پی گرم شـدن   منابع آبی منطقه به بخش کشاورزي، تبخیر زیاد در درصدي90اختصاص . است متر کاهش سطح داشته 6
از دالیل خشک شدن این دریاچـه   و ساخت سد هاي متععد  هاي زیرزمینی در پی حفر چاه هوا و برداشت غیرمجاز از آب

اند در صورت خشک شدن ایـن دریاچـه هـواي معتـدل منطقـه تبـدیل بـه هـواي          کارشناسان ابراز داشته. اندقلمداد شده
از طریـق   از ایـن رو در ایـن مقالـه    .گرمسیري با بادهاي نمکی خواهد شد و زیست محـیط منطقـه را تغییـر خواهـد داد    

  .پرداخته می شود و عوامل خشک شدن آن  و مدل سازي مساحت این دریاچهبه برسی  عکسهاي ماهواره اي

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 مواد و روش تحقیق -2

 منطقه مورد مطالعه 1-2

طول شـرقی واقـع    E4600 تا E4500 عرض شمالی و N3830 تا N3700 در موقعیت جغرافیاییدریاچه ارومیه         
 15و پهنـاي آن بـین    140آن  طـول  .واقع است )MSL( متوسط آبهاي آزادسطح متر از  1276و با ارتفاع  شده است

یـن دریاچـه   ا.اسـت ) بر حسب میزان بارش و تبخیـر (کیلومتر مربع  6000تا  5000کیلومتر و مساحت آن بین  50تا 
عمـق   متر 13ولی ژرفترین نقطه آن با . متر قرار گرفته است 6در یک فرو نشست کم ژرفاي وسیع با میانگین ژرفاي 

جزیره وجود دارد که شکل و اندازه آنها با میزان بارش  102در این دریاچه، بیش از . غربی جاي دارد در گوشه شمال
  .ساالنه تناسب دارد

  

  
  موقعیت جغرافیایی دریاچه ارومیه. 1شکل
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  روش 2-2

مسـاحت دریاچـه ارومیـه     جهت مدلسازي )USGS )1984- 2011در این مقاله از تصاویر ماهواره لندست از سایت 
و حد فاصـل بـین   در فصل تابستان مذکور  تصاویر و با توجه به کاهش تأثیر ابر در عکس هاي ماهواره اي استخراج گردید

تصاویر  این تصاویر با مقیاس یکسان تهیه گریده و جهت استخراج مساحت موثر .هاي ژوئن تا سپتامبر انتخاب شده اندماه
ه ارومیـه را در  در شـکل زیـر تصـاویر مربـوط بـه دریاچـ      .مورد پردازش قرار گرته اندARC GIS  و ENVIنرم افزار توسط 

کـه از   خطوط قرمز در پیرامون دریاچه ارومیه نشان دهنده خط ساحلی موثر می باشد .نماییدسالهاي مختلف مشاهده می
  .گردیدمساحت موثر استفاده  ي جهت محاسبه نآ

  2011الی 1984اي لندست جهت مدلسازي مساحت موثر دریاچه ارومیه بین سال هاي تصاویر ماهواره  .2شکل
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  2011الی  1084تغیرات مساحت موثر دریاچه ارومیه از سال . 1جدول

  سال  1984  1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991  1995  1998  1999  2000

  مساحت  4947  5134  5099  5003  5453  5249  5071  4858  6059  5503  5109  4694
)km(  

  سال  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  

 مساحت  4398  4132  4002  4280  4282  4149  3991  3945  3032  2750  2323  
)km(  

  

 نتایج و پیشنهادات -3

کیلـومتر   6059به مقـدار   1995همانگونه که در شکل زیر می بینید بیشترین مساحت موثر دریاچه ارومیه در سال 
 .مربع بوده و در سال هاي اخیر سیر نزولی خود را ادامه داده و به سوي خشکسالی پیش می رود

    
  نمودار تغییرات مساحت موثر دریاچه ارومیه. 3شکل

  2011-1984از سال 
  نمودار مدل خطی تغییرات مساحت. 4شکل

  2011- 1995از سال 
  

محاسـبه  تغییـرات مسـاحت مـوثر دریاچـه ارومیـه بـه صـورت         مدل خطیبا توجه به مشاهدات و روش کمترین مربعات  
  .گردید

A= −194.791푌 + 1رابطه              394511.485  

 بیانگر این است که اگر این شرایط براي دریاچه ارومیـه ادامـه یابـد در سـال     R=0.8با ظریب همبستگی  مدل خطیاین 
  !کننده است و این بسیار نگران خشک می شوددریاچه ارومیه به طور کامل  2025
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 نتیجه گیري بحث و  -4

شـرایط جـوي و    ،عوامل خشک شدن دریاچه ارومیـه مـی باشـد کـه از نظـر بسـیاري از کارشناسـان        ، نکته اساسی
یاچـه  هواشناسـی و اقلیمـی در  ه هـاي  بـه داد  با کمـی دقـت   موثر در این روند بوده است و خشکسالی یکی از عوامل مهم

همانگونـه کـه در نمـودار دمـا و میـزان بـارش شـهر        . استتوان دریافت که تغییرات قابل مالحظه اي رخ نداده می ارومیه
میزان میانگین دما بارش بسیار نزدیک به هم اسـت لـیکن    2004و 1984هاي ارومیه و خوي مشاهده می نمایید در سال 

کاهش یافتـه   کیلومتر 667مساحت دریاچه میزان 1995مساحت دریاچه ارومیه در سال ابل توجهق با امعان نظر به افزایش
  .است

  
  2005الی  1984سال  در میزان میانگین دما شهر هاي اطراف دریاچه ارومیه. 5شکل

  

  
  2005الی  1984در سال میزان میانگین بارش  شهر خوي و ارومیه . 6شکل

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


پرواضح و روشن است که تغییرات شرایط جوي و اقلیمی نمی تواند توجیـه مناسـبی در خشـک    با عنایت به موارد معنونه 
نمی توان شرایط جوي را به یک منطقه محدود جغرافیایی نسـبت   یا .عنوان نمود به عنوان تنها عامل شدن دریاچه ارومیه

  !دقت نمایید 2011و   2001در سال هاي  گرفته شده از سایت گوگلماهواره اي بر براي مثال به تصویر ددا

  
  تصاویر از دریاچه ارومیه و دریاچه هاي ون و سون . 7شکل   

  2011در سال                                     
  تصاویر از دریاچه ارومیه و دریاچه هاي ون و سون . 8شکل 

  2001در سال         
  

ــهدریاچــه هــاي  ــوایی  و ســون وان ،ارومی ــیم آب و ه ــک اقل ــر از   و یکســان در ی ــا فواصــل کمت ــم  200ب ــومتري ه کیل
ــد از ســال    ــه در تصــویر مــی بینی ــه ک ــد و همانگون ــرار دارن ــا  2001ق ــران   2011ت ــه بســیار نگ شــرایط دریاچــه ارومی

آنهــا در بعضــی کننــده بــه نظــر میرســد ولــی دو دریاچــه وان و ســون تغیــرات محسوســی نکــرده انــد و حتــی عمــق   
  . نقاط افزایش یافته است

والت جـوي در سـال هـاي اخیـر رخ داده اسـت امـا هرگـز در        و کمبـود نـز   افـزایش تبخیـر  که شـرایط   گیریمنتیجه می
سـد هـاي   بلکـه فعالیـت هـاي انسـانی از قبیـل احـداث       اسـت   روند خشک شـدن دریاچـه ارومیـه عامـل اصـلی نبـوده       

زایش بهــره بــرداري از آب هــاي زیــر زمینــی در پــی حفــر چــاه هــاي عمیــق و افــمتعــدد بــه عنــوان مهمتــرین عامــل، 
از عومـل اصـلی خشـک شـدن دریاچـه ارومیـه مـی باشـد نکتـه           درصدي منبع آبـی بـه بخـش کشـاورزي     90اختصاص

ــه   ــن اســت ک ــب توجــه ای ــزایش شــوري آب   جال ــه ســبب اف ــه ارومی ــاهش حجــم آب دریاچ ــی شــودک ــه  ،م در نتیج
کـه بـه رونـد     خواهـد شـد  یش سـرعت تـه نشسـت رسـوبات تبخیـري در بسـتر دریاچـه        افزایش شوري خود سـبب افـزا  
  .بخشدخشک شدن دریاچه تسریع می
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