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ارزيابی اثرگذاری عوامل انسانپديد بر بحران درياچه اروميه با استفاده از دادههای
ماهوارهای و تحليل مکانی
علیرضا مجتهدی * ،0رامین الماسی  9و مهران داداشزاده

5

 0دانشیار گروه مهندسی آب ،دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه تبریز
 9کارشناسی ارشد سازههای دریایی ،دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه تبریز
 5دانشجوی کارشناسی ،دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه تبریز
(دریافت ،29/7/03 :پذیرش ،27/9/8 :نشر آنالین)27/9/2 :
چکيده
در راستای مدیریت حیات اکولوژیک دریاچهها ،پردازش دادههای ماهوارهای و استفاده از روشهای مختلف تحلیل مکانی ،اطالعات ارزشمندی جهت
انجام یک پایش جامع به دست میدهند .بنابر این در مطالعات منابع آبی حوضههای آبریز مختلف جهان ،اطالعات زمانی -مکانی تحلیل شده مربوط به
دریاچههای آن حوزه ،از جمله مجهوالت اساسی قلمداد میشوند .این در حالی است که به دالیل مختلفی ،تعداد بیشماری از دریاچههای کوچک و
تاالبهای حیاتی جهان فاقد اطالعات دقیقی از تغییرات مکانی هستند .دریاچه ارومیه نیز به عنوان یکی از مهمترین زیستگاههای آبی کشور ،طی سالهای
اخیر به دلیل عوامل مختلفی نظیر شرایط اقلیمی ،عملکرد انسانی و نبود رویکرد مدیریت جامع در حوضه آبریز خود تغییرات شدیدی را تجربه نموده است.
از این رو ،ارزیابی شرایط حاضر دریاچه و بررسی تغییراتی که در دهههای مختلف روی شرایط اقلیمی آن اتفاق افتاده از اهمیت به سزایی برخوردار است.
در این مطالعه ،با استفاده از تصاویر ماهوارهای و بهکمک علم سنجش از دور و همچنین عملیات میدانی ،تغییرات پارامترهای مهمی نظیر دمای سطح آب،
شورهزارها و پوشش گیاهی دریاچه مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج به دست آمده حاکی از آن است که طی یک دوره  07ساله مساحت پیکره آبی
دریاچه به نصف کاهش یافته و از طرفی با افزایش مساحت زیر کشت حوضه آبریز آن و با توجه به کاهش نسبی بارش در سالهای اخیر ،با سرعت
چشمگیری بر وسعت شورهزارها افزوده گشته است .همچنین در طول بازه زمانی مورد مطالعه ،دمای کل سطح آبی دریاچه ارومیه چه در فصول گرم و چه
در فصول سرد سال با افزایش نسبی همراه بوده است .در نهایت هدف اصلی از این مطالعه ،انجام پایشی نظارت شده در راستای ارزیابی و بررسی بحران
دریاچه ارومیه با در نظر گرفتن عوامل انسانی نظیر تأثیرات بخش کشاورزی و احداث پل میانگذر میباشد .همچنین دستیابی به یک پایگاه اطالعات
مکانی جامع جهت تعیین اثرگذاری هر یک از این پارامترها بر بحران خشک شدن دریاچه ارومیه از دیگر اهداف این تحقیق میباشد .این نتایج به صورت
کمی و به طور قطعی اثبات مینمایند که مجموعه عوامل انسانی ،مسبب اصلی بحران خشک شدن دریاچه میباشند.
کليدواژهها :دریاچه ارومیه ،دادههای ماهوارهای ،تحلیل مکانی ،عوامل انسانی.

 -7مقدمه
در طی سالهای اخیر به دلیل رخداد خشکسالیهای مداوم،
اضافه برداشت از منابع آبهای سطحی و زیرسطحی جهت توسعه
بخشهای کشاورزی و صنعتی و همچنین اجرای پروژههای
سدسازی بر روی رودخانههای واقع در حوضه آبریز دریاچه ارومیه،
تراز توده آبی آن به شدت کاهش یافته است ( Hoseinpourو
همکاران .)9303 ،در حالیکه طی  33سال اخیر ،تراز متوسط آب
این دریاچه در حدود  0973متر از سطح دریا و مساحت متوسط

آن بالغ بر  3533کیلومترمربع ثبت گردیده ،در سالهای اخیر تراز
آن به کمتر از  0970متر از سطح دریا و مساحت آن به کمتر از
 9333کیلومترمربع کاهش یافته است (شکل (.))0
مطالعه تصاویر ماهوارهای در یک دوره  07ساله نشاندهنده
پسروی تدریجی و افزایش مساحت شورهزارهای اطراف دریاچه
است .اگر روند کاهش آب دریاچه به همین ترتیب ادامه یابد ،به
مرور زمان بخش بیشتری از بستر دریاچه و نمک از آب خارج
میشود که این امر مشکالت زیستمحیطی بسیاری را به همراه

* نویسنده مسئول؛ شماره تماس330-55529333 :
آدرس ایمیل( mojtahedi@tabrizu.ac.ir :ع .مجتهدی)( raminalmasi@ymail.com ،ر .الماسی)،
(م .داداشزاده).

mehrandadashzadeh1@gmail.com
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خواهد داشت .از جمله اثرات جدی شورهزایی ،میتوان به تأثیرات
منفی بر روی زیرساختها ،منابع آب ،محصوالت کشاورزی،
فرسایش خاك و در نتیجه بیثباتی جوامع اجتماعی اشاره نمود
( Pitmanو .)4002 ،Lauchli

شکل  -9روند تغييرات سطح آب درياچه اروميه در فاصله
سالهای :الف)  ، 2094ب)  ،2090ج)  2000ميالدی ()USGS

از طرفی افزایش نسبی دمای کل سطح آبی دریاچه باعث باال
رفتن نیاز آبی گیاهان و همچنین میزان تبخیر از سطح دریاچه
شده است .با این تفاسیر ،تحلیل و مدیریت هرچه دقیقتر و جامعتر
تغییرات دریاچه ارومیه و همچنین ارزیابی و اجرای روشهای
مختلف احیای آن امری ضروری و نیازمند اطالعات مکانی دقیق
است .در همین راستا مطالعات متعددی مبتنی بر استفاده از
تصاویر ماهوارهای و فناوری سنجش از دور ،پیرامون تهیه نقشههای
جامع و پایش دریاچه مورد توجه واقع شده است.
در سالهای اخیر نیز با توجه به اهمیت بحران دریاچه ارومیه،
مطالعات بسیاری در این زمینه صورت گرفته است .علویپناه و
همکاران ( ،)4832در پژوهشی سعی کردند تا تأثیر میانگذر بر
تغییرات کیفی آب شامل خواص شیمیایی ،فیزیکی و بیولوژیکی را
مورد مطالعه قرار دهند .نتایج نشان داد که هم باندهای انعکاسی
و هم باند حرارتی توانایی زیادی برای تشخیص اثر گلآلودگی و
شوری دارند.
 Jaafariو همکاران ( )4048در پژوهشی با استفاده از تصاویر
ماهوارهای لندست و فناوری  GISبه تحلیل و بررسی تغییرات سطح
آب دریاچه ارومیه پرداختند .پژوهشگران نامبرده با تهیه تصاویر
ماهوارهای لندست در سالهای  4002 ،4993 ،4990و  4044و
نقشه کاربری اراضی ،نتیجه گرفتند که مساحت سطح آبی دریاچه
ارومیه به میزان  8004کیلومترمربع در بازه زمانی ذکر شده کاهش
داشته است.
 ،)4048( Mitchellدر پژوهشی برای بررسی تغییرات سطح
آبی و شورهزار دریاچه ارومیه از تصاویر ماهوارههای لندست 0
( 4993 ،4990و  )4002و لندست  ،)4048( 3با فاصله زمانی 3
سال در بازه زمانی بین سالهای  4990و  4048و فناوری سنجش

از دور در تحلیل تصاویر ماهوارهای استفاده کرد .وی در مطالعه
خود به این نتیجه رسید که از سال  4993تا  ،4048مساحت آب
از میزان  2990کیلومترمربع به  4329کیلومتر مربع کاهش و
مساحت شورهزار به میزان  393کیلومتر مربع افزایش یافته است.
خادمی و همکاران ( ،)4898در یک پژوهش با استفاده از
تصاویر ماهوارهای لندست و به کمک علم سنجش از دور و تحلیل
مکانی ،شورهزارهای اطراف دریاچه را مورد بررسی قرار دادند.
مطالعه تصاویر ماهوارهای لندست در یک دوره  48ساله ،مبین
روند بسیار سریع افزایش اراضی شور میباشد ،به طوری که
مساحت شورهزارها در سال  4044تقریباً  42برابر مقدار آن در
سال  4993است.
کمکی ( ،)4898در پژوهشی با استفاده از دادههای سنجنده
 TM ،OLIو  MSSبه ترتیب در ماهواره لندست  0 ،3و  4تغییرات
سطحی دریاچه ارومیه را بررسی کرد .عالوه بر بررسی تغییرات
دریاچه ارومیه به کمک این سنجندهها ،نامبرده از دادههای
تصویری گوگل در مطالعه خود استفاده نمود .طی  83سال (از
 4990تا  )4048عالوه بر کاهش بیش از  20درصدی سطح
دریاچه ،معلوم شد تغییرات عالئم طیفی مربوط به سطوح نمکی
در طرفین جاده میانگذر قابل تشخیص است.
در خصوص بحران ایجاد شده و دالیل کاهش قابل توجهی که
در سطح و حجم آب این دریاچه به وجود آمده است ،از عوامل و
پارامترهای مختلفی یاد میشود .اما کارشناسان امر با وجود بروز
خشکسالیهای پیدرپی و تغییر اقلیم ،نبود مدیریت جامعنگر در
کل حوزه و در نتیجه اقداماتی نظیر احداث میانگذر شهید
کالنتری ،افزایش سطح زیر کشت محصوالت کشاورزی و تغییر
الگوهای کشت را تحت عنوان مهمترین دالیل کاهش جریانات
ورودی به دریاچه ارومیه و خشک شدن آن میدانند.
در این راستا ،در پژوهش حاضر با استفاده از تصاویر ماهوارهای
لندست و بهکمک فناوری سنجش از دور و همچنین عملیات
میدانی سعی در انجام پایشی نظارت شده در جهت ارزیابی بحران
دریاچه ارومیه با در نظر گرفتن تغییرات پارامترهایی نظیر دمای
سطح آب ،شورهزایی و پوشش گیاهی در حوضه آبریز آن شده
است .مطالعه و تحلیل تصاویر ماهوارهای در طول بازه مورد بررسی
نشاندهنده روند بسیار سریع کاهش مساحت آبی دریاچه و
افزایش اراضی شور میباشد .همچنین نتایج نشان دادند که علی-
رغم این که دمای کل سطح آبی دریاچه در طول بازه مورد مطالعه،
با افزایش نسبی همراه بوده است ولی وجود میانگذر ،تأثیر معنی-
داری بر روی تغییرات الگوی دمای نیمه شمالی و جنوبی آن
نداشته است.
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 -2مواد و روشها
تصاویر ماهوارهای و بهرهگیری از روشهای نوین مبتنی بر
فناوری سنجش از دور ،با توجه به قابلیت تعدد زمانی و در اختیار
گذاشتن اطالعات مکانی ،هزینههای مختصر و در مواردی رایگان
آن ،در سالهای اخیر جهت مطالعات مکانی مورد توجه واقع شده
و امکانات مفیدی را برای مطالعه پدیدههای دینامیک ارائه داده
است ( Mehrianو همکاران .)4042 ،مبنای کار در این پژوهش
نیز استفاده از تصاویر ماهوارههای لندست و مودیس است .در این
مطالعه از نرمافزار  ENVI 5.1برای انجام تصحیحات و کالیبره کردن
تصاویر و نرمافزار  ArcGIS 10.3جهت تحلیل تصاویر بهره گرفته
شده است.

دریاچه باعث برهم خوردن تعادل دمایی آن ،حبس دما در دو طرف
میانگذر ،افزایش شوری و تبخیر و همچنین تخریب اکوسیستم
غنی آن به سبب عدم جریان آب شده است ( Zeinoddiniو
همکاران .)4009 ،به منظور ارزیابی نظرات مذکور ،در این پژوهش
به بررسی تغییرات شورهزار ایجاد شده در پیرامون دریاچه و
میانگذر و همچنین تغییرات دمای سطح توده آبی با استفاده از
دادههای ماهوارهای و تحلیل مکانی پرداخته شده است.

 -9-2بررسی تغييرات پوشش گياهی و تعيين مساحت آبی
برای بررسی این پارامتر از محصول ماهوارهای مودیس
( MYD13A3جدول ( ))4در حوضه آبریز دریاچه ارومیه در بازه
زمانی ماه جوالی (تیر) سال  4000تا  4040استفاده شده است.
در تحلیل این پارامتر پس از انتخاب محصول (شکل ( ))4و تفکیک
حوضه آبریز دریاچه ارومیه (شکل ( ))8با روش تحلیل رنگهای
کاذب به جداسازی پوشش گیاهی محدوده مورد نظر پرداخته شده
است .به طوری که در محدوده مقادیر منفی شاخص ( NDVIاعداد
نزدیک به  )-4نشان دهنده پهنههای آبی است ،مقادیر نزدیک به
صفر (بین  -0/4تا  )+0/4معموالً نشاندهنده سطوح برهنه سنگی،
ماسهای یا برفی است .مقادیر پایین و مثبت شاخص (حدود +0/4
تا  )+0/2نشان دهنده پوشش درختچهای و علفزار و مقادیر باالی
شاخص ( NDVIاعداد نزدیک به  )+4نشاندهنده پوشش گیاهی با
سبزینگی بیشتر (بازه مورد نظر شاخص  NDVIدر این مطالعه)
است .همچنین در این مطالعه به ارزیابی پارامتر تغییرات خطوط
ساحلی و تعیین مساحت سطح آبی دریاچه ارومیه در بازه زمانی
سال  4990تا  4042میالدی پرداخته شده است .بدین منظور
جهت شناسایی تنوع بازتابش سطح منطقه ،طبقهبندی نظارت
نشده به روش دستهای بر روی تصاویر اعمال شد .همچنین،
طبقهبندی نظارت شده نیز با انجام مقایسه تصاویر تحلیل شده با
عکسهای هوایی و بازدید از منطقه صورت گرفته است .مشخصات
تصاویر تحلیل شده و نقشههای تفکیک شده پیکره آبی دریاچه از
سال  4990تا  4042در مرجع (الماسی )4890 ،ارائه گردیده
است.
 -2-2بررسی اثرات احداث ميانگذر
گروهی از کارشناسان محیط زیست و محققین امر ،احداث
بزرگراه دریاچه ارومیه و مختل شدن چرخه آب از شمال به جنوب
این دریاچه را یکی از عوامل تأثیرگذار در تخریب حیات اکولوژیکی
آن میدانند .ایشان بر این اعتقادند که احداث میانگذر در میان

شکل  -2محصول ماهوارهای تهيه شده از طريق سنجده
موديس در سال 2009

شکل  -3جداسازی حوضه آبريز درياچه اروميه

 -9-2-2بررسی مسائل شورهزايی
با طبقهبندی کردن عارضهها در یک تصویر میتوان از عناصر
تفسیری بصری ،جهت شناخت گروههای همسان مربوط به
پیکسلهای مورد مطالعه که نشانگر عوارض یا کالسهایی از
واحدهای زمینی دلخواه (تفکیک واحدهای زمینشناسی و غیره)
هستند استفاده کرد .در تصاویر رقومی و جهت پردازش و استفاده
از این مدل ،بسته به کاربرد میتوان از دو روش طبقهبندی نظارت
شده و طبقهبندی بدون نظارت استفاده کرد .در این پژوهش جهت
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شناسایی تنوع بازتابش سطح منطقه ،طبقهبندی نظارت نشده به
روش دستهای 4بر روی تصاویر اعمال شد .همچنین طبقهبندی
نظارت شده نیز با انجام بازدیدهای میدانی انجام گردید .به این
منظور از پوششهای سطح نمکی اطراف دریاچه ارومیه با استفاده
از  GPS Garmin 62نمونهبرداری انجام شد .مشخصات و مختصات

مربوط به  42نقطه از نقاط برداشت شده ،در جدول ( )4آورده شده
است .موقعیت برداشت نقاط نیز در شکل ( )2مشاهده میگردد.
بعد از اعمال روش طبقهبندی بر روی تصاویر با مشخصات ارائه
شده در جدول ( ،)8این نقاط برای مشخص نمودن بخش شورهزار
اطراف دریاچه ارومیه استفاده گردیدند.

جدول  -9مشخصات محصوالت ماهوارهای موديس برای تحليل پارامتر پوشش گياهی حوضه آبريز درياچه اروميه
نام محصول

سکو

تاریخ

تفکیک مکانی

MYD13A3.A2005182.h21v05.005.2008058174205.hdf

Aqua

 4جوالی 4000

 4000متر

MYD13A3.A2006182.h21v05.005.2008143130459.hdf

Aqua

 4جوالی 4002

 4000متر

MYD13A3.A2007182.h21v05.005.2007232155729.hdf

Aqua

 4جوالی 4009

 4000متر

MYD13A3.A2008183.h21v05.005.2008221100606.hdf

Aqua

 4جوالی 4003

 4000متر

MYD13A3.A2009182.h21v05.005.2009229085707.hdf

Aqua

 4جوالی 4009

 4000متر

MYD13A3.A2010182.h21v05.005.2010246025310.hdf

Aqua

 4جوالی 4040

 4000متر

MYD13A3.A2011182.h21v05.005.2011221082411.hdf

Aqua

 4جوالی 4044

 4000متر

MYD13A3.A2012183.h21v05.005.2012220104832.hdf

Aqua

 4جوالی 4044

 4000متر

MYD13A3.A2013182.h21v05.005.2013218072451.hdf

Aqua

 4جوالی 4048

 4000متر

MYD13A3.A2014182.h21v05.005.2014218040752.hdf

Aqua

 4جوالی 4042

 4000متر

MYD13A3.A2015182.h21v05.005.2015222082034.hdf

Aqua

 4جوالی 4040

 4000متر

جدول  -2مختصات نقاط برداشت شده جهت تعيين شورهزار ايجاد شده در اطراف درياچه اروميه
شماره

Latitude

Longitude

Sh1

37°47'47.40"N

45°22'51.60"E

Sh2

37°47'50.00"N

45°22'54.10"E

Sh3

37°47'52.50"N

45°23'1.70"E

Sh4

37°47'54.20"N

45°23'4.50"E

Sh5

37°47'56.90"N

45°23'8.60"E

Sh6

37°47'57.90"N

45°23'8.80"E

Sh7

37°47'52.00"N

45°22'57.80"E

Sh8

37°48'56.10"N

45°24'25.30"E

Sh9

37°48'56.50"N

45°24'23.80"E

Sh10

37°48'55.30"N

45°24'19.80"E

Sh11

37°48'50.80"N

45°24'26.90"E

Sh12

37°48'55.80"N

45°24'28.00"E

Sh13

37°48'57.60"N

45°24'25.20"E

Sh14

37°48'58.40"N

45°24'19.20"E

Sh15

37°49'00.10"N

45°24'13.80"E

Sh16

37°49'00.50"N

45°24'11.10"E

نقاط

1. Iso Cluster Unsupervised Classification
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شکل  -4موقعيت نقاط ميدانی نمونهبرداری شده جهت تعيين نظارت شده شورهزار در اطراف درياچه اروميه
جدول  -3مشخصات تصاوير استفاده شده در تحليل پارامتر شورهزار
عنوان تصویر

نوع سنجنده

تاریخ (میالدی)

Cloud
Cover

Sun Elevation

Day/Night

LE71690341999184EDC00

لندست 9

4999/9/8

0/00

20/4442420

Day

LE71690342000235SGS00

لندست 9

4000/3/44

0/00

02/2422224

Day

LE71690342001237SGS00

لندست 9

4004/3/40

0/88

00/2899293

Day

LE71690342002160SGS00

لندست 9

4004/2/9

4/44

20/4243048

Day

LT51690342003267MTI01

لندست 0

4008/9/42

0

22/08920048

Day

LT51690342006243MOR00

لندست 0

4002/3/84

0

02/34409024

Day

LT51690342007246MOR00

لندست 0

4009/9/8

0

02/04029940

Day

LT51690342009235MOR00

لندست 0

4009/3/48

0/04

02/40023498

Day

LT51690342010222MOR01

لندست 0

4040/3/40

0/02

09/42424424

Day

LT51690342011225MOR00

لندست 0

4044/3/48

0/00

03/22942920

Day

LC81690342013182LGN00

لندست 3

4048/9/4

4/02

29/00383442

Day

LC81690342014169LGN00

لندست 3

4042/2/43

2/38

29/84898289

Day

LC81690342015172LGN00

لندست 3

4040/2/44

4/29

29/023929

Day

LC81690342016175LGN00

لندست 3

4042/2/48

4/92

29/02039429

Day

 -2-2-2بررسی تغييرات دمای سطح آب درياچه اروميه
شناخت دمای سطح زمین و توده آبی برای بسیاری از
مطالعات محیطی ،اقلیمی و کشاورزی ،الزم و ضروری مینماید.
یکی از مهمترین کاربردهای سنجش از دور ،تهیه نقشه دمایی یا
( )LSTاست .در سالهای اخیر  LSTاهمیت زیادی در مطالعات
محیطی پیدا نموده است و ابزاری مهم جهت جایگزینی
ایستگاههای هواشناسی برای تعیین دمای هوا میباشد (المدرسی
و همکاران .)4898 ،در این مطالعه جهت بررسی تغییرات دمای
دریاچه از محصول ماهواره مودیس  MOD11A2استفاده گردید.
بدین صورت که میانگین دمای کل سطح آب دریاچه ارومیه در

فصل گرم سال (مرداد) و در فصل سرد سال (دی) به تفکیک مورد
مطالعه و بررسی قرارگرفته است.
همچنین به منظور انجام نتیجهگیریهای کاملتر با در نظر
گرفتن موقعیت پل میانگذر ،تغییرات دمای دریاچه به صورت
مجزا برای هر دو نیمه شمالی و جنوبی ارزیابی گردید .برای این
منظور از تصاویر ماهوارههای لندست  9 ،0و  3بهره گرفته شد که
مشخصات این تصاویر در جدول ( )2آورده شده است .همچنین
برای محاسبه رادیانس از نرمافزار  ENVIو برای محاسبه دمای توده
آبی دریاچه ارومیه نیز از نرمافزار  ArcGISاستفاده شده است.
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جدول  -4مشخصات تصاوير استفاده شده در تحليل پارامتر دما
عنوان تصویر

نوع سنجنده

تاریخ (میالدی)

Cloud
Cover

Sun Elevation

Day/Night

LE71690341999184EDC00

لندست )ETM+( 9

4999/9/8

0/00

20/4442420

Day

LE71690342000235SGS00

لندست )ETM +( 9

4000/3/44

0/00

02/2422224

Day

LE71690342001237SGS00

لندست )ETM +( 9

4004/3/40

0/88

00/2899293

Day

LE71690342002160SGS00

لندست )ETM +( 9

4004/2/9

4/44

20/4243048

Day

LT51690342003267MTI01

لندست )ETM( 0

4008/9/42

0

22/08920048

Day

LT51690342006243MOR00

لندست )TM( 0

4002/3/84

0

02/34409024

Day

LT51690342007246MOR00

لندست )TM( 0

4009/9/8

0

02/04029940

Day

LT51690342009235MOR00

لندست )TM( 0

4009/3/48

0/04

02/40023498

Day

LT51690342010222MOR01

لندست )TM( 0

4040/3/40

0/02

09/42424424

Day

LT51690342011225MOR00

لندست )TM( 0

4044/3/48

0/00

03/22942920

Day

LC81690342013182LGN00

لندست )TIRS( 3

4048/9/4

4/02

29/00383442

Day

LC81690342014169LGN00

لندست )TIRS( 3

4042/2/43

2/38

29/84898289

Day

LC81690342015172LGN00

لندست )TIRS( 3

4040/2/44

4/29

29/023929

Day

 -3نتايج و بحث
 -9-3بررسی تغييرات پوشش گياهی و تعيين مساحت آبی
محدوده زمانی مورد بررسی قرارگرفته در تحقیق حاضر از سال
 4000تا  4040و محدوده مکانی نیز توده آبی دریاچه و حوضه
آبریز آن است .با استفاده از طبقهبندی شاخص  ،NDVIمنطقه
مورد مطالعه به سه دسته تقسیم شد که در نقشه موجود در شکل
( )0با رنگهای زرد ،سبز و قهوهای مشخص شده است .به منظور
اختصار ،در شکل ( )0نقشه پوشش گیاهی حوضه آبریز دریاچه
ارومیه تنها برای سالهای  4000و  4040آورده شده است .تمامی

نقشههای پوشش گیاهی از سال  4000تا  4040در مرجع
(الماسی )4890 ،ارائه گردیده است .روند تغییرات پوشش گیاهی
حوضه آبریز دریاچه نیز در قالب نمودار موجود در شکل ( ،)2برای
سالهای  4000تا  4040برحسب کیلومترمربع ارائه شده است.
همچنین بهجهت ارزیابی خطوط ساحلی دریاچه ارومیه،
تغییرات از سال  4990تا سال  4042مورد بررسی قرار گرفت که
این تغییرات به صورت  shpfileدر شکل ( )9مشاهده میشود .از
طرفی نمودار روند تغییرات مساحت سطح پهنه آبی دریاچه در
شکل ( )3نمایش داده شده و مورد بررسی قرار گرفته است.

شکل  -9نقشه پوشش گياهی حوضه آبريز درياچه اروميه در سالهای :الف)  ،2009ب) 2099
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زمینهای زراعتی و باغات
4165

3592

4641

4546

3879

3164

2590

4418

5015

2015

4394

2014

3713

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2006

2007

2005

شکل  -0روند تغييرات پوشش گياهی حوضه آبريز درياچه اروميه بين سالهای  2009تا  2099برحسب کيلومتر مربع

شکل  -7تغييرات خطوط ساحلی درياچه اروميه از سال  9119تا سال 2090

2521.61

1342.81

1583.83

2151.92

2371.08

2851.33

2831.41

4029.58

4015.02

4227.48

4275.91

4119.19

4411.86

4901.85

5166.09

1995 1999 2000 2001 2002 2003 2006 2007 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016

شکل  -8تغييرات مساحت درياچه اروميه از سال  9119تا 2090
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 -2-3بررسی مسائل شورهزايی
دریاچه ارومیه دومین دریاچه شور جهان است .به علت شوری
باالی آب دریاچه ،بعد از هر پدیده خشکسالی ،رسوبات نمکی
تشکیل و باعث ایجاد شورهزار میگردد ( .)4040 ،Stoneبا استفاده
از تصاویر ماهوارهای ،این شورهزارها به خوبی قابل رؤیت و بررسی
هستند .همان طور که در بخش  4-4-4اشاره گردید ،در این
پژوهش به منظور بررسی مساحت و نقشه شورهزارهای ایجاد شده
بعد از خشکیدن قسمتهای مختلف دریاچه ،تصاویر ماهوارهای از
سال  4999تا سال  4040مورد بررسی قرار گرفت .در شکل ()9
میتوان محدوده شورهزار ایجاد شده ناشی از خشک شدن
بخشهایی از دریاچه ارومیه را مشاهده نمود .برای مشخصتر
کردن این محدوده و تعیین صحتسنجی این بخش از پژوهش،
شیپ فایل دریاچه ارومیه مربوط به سال  4990بر روی نقشههای
شورهزار آورده شده است (به این علت که در این سال ،دریاچه

بزرگترین مساحت و محدوده در بازه مورد مطالعه این بخش از
پژوهش را دارا بوده است).
در شکل ( )40نمودار مقایسه مساحت شورهزار اطراف دریاچه
ارومیه از سال  4999تا  4042برحسب کیلومترمربع دیده میشود.
روند این تغییرات افزایشی است و نکته دیگر قابل مشاهده در این
تصاویر ،مساحت بسیار زیاد شورهزار در سال  4042است ،به
طوریکه حتی از محدوده ثبت شده در سال ( 4990که دریاچه
بزرگترین مساحت و محدوده در بازه مورد مطالعه را داشته است)
نیز تجاوز نموده است که علت آن میتواند انتقال رسوبات نمک به
وسیله بادهای موجود تا فاصله چندین کیلومتری از دریاچه باشد.
همچنین در شکلهای ( )44به بررسی شورهزار ایجاد شده در
اطراف میانگذر دریاچه پرداخته شده است .در این اشکال روند
تغییرات گسترش شورهزار در اطراف میانگذر به خوبی قابل
مشاهده است .در سال  4040تجمع زیادی از شورهزار در یال
شمالی میانگذر مشهود است.

شکل  -1نقشه شورهزار درياچه اروميه در سالهای :الف)  ،9111ب)  2090ميالدی
2470.469

2183.605
1281.749

1774.924

1262.228

858.152

929.804
383.67

383.544

254.098

106.414

163.873

64.212

104.129

1999 2000 2001 2002 2003 2006 2007 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016

شکل  -90تغييرات مساحت شورهزار ايجاد شده در اطراف درياچه اروميه
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شکل  -99نمايی از شورهزار ايجاد شده در اطراف ميانگذر در سالهای :الف)  ،9111ب)  ،2000ج)  ،2099د) 2090

 -3-3بررسی تغييرات دمای سطح آب درياچه اروميه

● تعيين دمای کل سطح آبی درياچه اروميه

● اختالف ميانگين دمای توده آبی نيمه شمالی نسبت به

در بررسی دیگری که بر روی وضعیت تغییرات دمای توده آبی
دریاچه انجام گردید ،به آنالیز تغییرات میانگین دمای فصول سرد
و گرم پرداخته شد .ابتدا ماه مرداد به عنوان ماه گرم و دی ماه به
عنوان ماه سرد سال انتخاب شدند .در شکلهای ( )42و ()40
میتوان نمودار روند تغییرات میانگین دمای فصول سرد و گرم را
در بازه زمانی  4004تا  4040به ترتیب مشاهده نمود .دمای کل
سطح آبی دریاچه ارومیه در فصل سرد سال و از تاریخ  4ژانویه
 44( 4004دی  )4899تا تاریخ  4ژانویه  44( 4040دی )4898
مورد تحلیل و پردازش قرار گرفت .مشاهده گردید که مقادیر دما
همراه با افزایش بوده و از میانگین دمای  8/20درجه سانتیگراد
در سال  4004به  2/48درجه سانتیگراد در سال  4040رسیده
است .همچنین دمای کل سطح آبی دریاچه ارومیه در فصل گرم
سال و از تاریخ  4جوالی  40( 4004تیر  )4830تا تاریخ  4جوالی
 40( 4040تیر  )4892نیز مورد تحلیل و پردازش قرار گرفت .در
این حالت نیز مشاهده گردید که دما با افزایش نسبی همراه بوده
است زیرا از میانگین دمای  42/0درجه سانتیگراد در سال 4004
به  49/23درجه سانتیگراد در سال  ،4040افزایش یافته است.

نيمه جنوبی
برای تحلیل این پارامتر ابتدا محدوده دریاچه از سال 4999
تا سال  4040مشخص شد .سپس با در نظر گرفتن پل میانگذر،
دریاچه به دو قسمت شمالی و جنوبی در دو طرف میانگذر تقسیم
گردید .در مرحله بعد ،میانگین دمای پهنه آبی آبهای بخش
شمالی دریاچه از میانگین دمای پهنه آبی بخش جنوبی دریاچه
کسر گردید .در شکل ( )44میتوان دمای پهنه آبی در دو بخش
شمالی و جنوبی دریاچه در سال  4999و  4040که به عنوان
نمونه آورده شدهاند را مشاهده نمود.
با توجه به نمودار شکل ( )48و تصاویر آنالیز شده ،در بازه
زمانی مورد مطالعه که در فصل گرم سال و از سال  4999تا 4040
میباشد ،طی سالهای بیشتری دمای آبهای بخش شمالی بیشتر
از آبهای بخش جنوبی است .در حالیکه ،درکل بازه مورد مطالعه،
دمای آبهای بخش جنوبی در حدود  0/4درجه سانتیگراد بیشتر
از آبهای بخش شمالی بوده است.
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شکل  -92ميانگين دمای آبهای :الف) شمالی ميانگذر در سال  ،9111ب) جنوبی ميانگذر در سال ،9111
ج) شمالی ميانگذر در سال  ،2099د) جنوبی ميانگذر در سال 2099

نمودار اختالف میانگین دمای دریاچه ارومیه بر حسب درجهی سانتیگراد 2005-1995
0.56
0.4
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0.29
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0.14

0.1
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-0.04
2011

2010
-0.18

2009
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2001

-0.5
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شکل  -93اختالف ميانگين دمای آبهای نيمه شمالی و نيمه جنوبی درياچه
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میانگین دمای سطح آب دریاچه ارومیه در فصل سرد (دی ماه) سال در بازهی زمانی 2015-2001
4.71

4.13

4.36
3.45

1.64

1.97
1.16

1.08

0.34
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-0.11
-0.14
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
-2.29

-2.78

-3.02

شکل  -94روند تغييرات ميانگين دمای سطح آب در فصل سرد سال

میانگین دمای سطح آب دریاچه ارومیه در فصل گرم (تیر ماه) سال در بازه زمانی 2015-2001

29.68

27.79 28.06
25.23

28.19 27.49

24.5 24.76 25.17 23.99 25.01 25.28 24.95 23.97 23.92

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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 -4نتيجهگيری
بسیاری از تحقیقات و مطالعات صورت گرفته در نواحی
مختلف جهان بیانگر این موضوع است که فعالیتهای انسانی از
جمله مهمترین عوامل مؤثر در خشکشدن دریاچهها و تاالبهای
موجود در مناطق خشک و یا نیمه خشک میباشند .دریاچه ارومیه
نیز طی دهههای اخیر در حوضه آبریز خود دستخوش تغییرات
شدیدی بوده است .احداث سدهای متعدد و میانگذر شهید
کالنتری ،تغییر کاربری و زیر کشت رفتن اراضی اطراف دریاچه و
افزایش استفاده از آبهای زیرزمینی و سطحی از بارزترین
نمونههای این تغییرات است.
همان طور که انتظار میرود ،نتایج این پژوهش نشان میدهند
که با گذر زمان از مساحت دریاچه ارومیه کاسته شده و بر مساحت
شورهزارهای اطراف آن افزوده گشته است ،به طوری که مساحت

سطح شور اطراف دریاچه از  402/449کیلومترمربع در سال
 4999به  4290/229در سال  4042رسیده است .افزایش سطح
شورهزارها و توزیع بیش از حد نمک در محیط ،اثرات نامطلوب
فراوانی در پی خواهد داشت .بنابراین الزم است با شناسایی مناطق
با پتانسیل شوری باال و برنامهریزیهای مناسب ،خطرات زیست-
محیطی ناشی از شورهزایی را کنترل و به حداقل رساند.
از سوی دیگر نتایج نشان دادند که مساحت زیر کشت حوضه
آبریز دریاچه ارومیه از  8948کیلومترمربع در سال  4000به
 2420در سال  4040افزایش یافته است .بنابراین در حالیکه در
سالهای اخیر و در محدوده مورد مطالعه ،کاهش نسبی بارش
تجربه گردیده ولی پوشش گیاهی آن از نظر وضعیت استفاده از
منابع آبی و همچنین گسترش وسعت ،شرایط فزایندهای را طی
نموده است .بنابراین با توجه به ارقام اشاره شده میتوان نتیجه
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گرفت که در بخش کشاورزی و به منظور تأمین کسری میزان آب
ناشی از تغییرات شرایط اقلیمی ،استفاده و برداشت بیرویه از
آبهای سطحی و زیرسطحی جهت فعالیتهای زراعی انجام گرفته
است .این نتایج به صورت کمی و به طور قطعی اثبات مینمایند
که مجموعه عوامل انسانی ،مسبب اصلی بحران خشک شدن
دریاچه میباشند.
همچنین نتایج نشان دادند که در طول بازه زمانی مورد
مطالعه ،دمای کل سطح آبی دریاچه چه در فصول گرم و چه در
فصول سرد سال با افزایش نسبی همراه بوده است .این مسئله
میتواند بر افزایش نیاز آبی گیاهان و همچنین میزان تبخیر از
سطح دریاچه تأثیر زیادی بگذارد .مطالعه میانگین دمای آبهای
شمالی و جنوبی میانگذر نشان میدهد که در بازه زمانی مورد
بررسی که در فصل گرم سال و از سال  4999تا  4040بوده ،طی
سالهای بیشتری دمای آبهای شمالی میانگذر بیشتر از آبهای
جنوبی میانگذر است ولی در حالت کلی میانگین دمای آبهای
نیمه جنوبی در حدود  0/4درجه سانتیگراد بیشتر از آبهای نیمه
شمالی است .این نتایج برخالف آن دسته مطالعاتی است که با
بیشتر نشان دادن نسبی دمای یک نیمه از دریاچه ،آن را به عنوان
یکی از نتایج مهم اثرگذاری میانگذر بر وضعیت توده آب دریاچه،
مطرح نمودهاند .در حالیکه نتایج بخش  8-8این مطالعه ،مبین
این است که میانگذر تأثیر معنیداری بر روی تغییرات الگوی
دمای نیمه شمالی و جنوبی دریاچه نداشته است.
 -9مراجع
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1. Introduction
Lake Urmia is considered as one of the country’s most important aquatic habitats and has experienced
significant changes in recent years due to various factors, such as the climate changes (Abbaspour et al., 2012),
anthropogenic activities (Zeinoddini et al., 2009) and the lack of a comprehensive management approach
(Garousi et al., 2013) in the Lake Basin. Hence, the evaluation of changes in its different characteristics during
decades is of great importance. In this study, changes in key parameters such as sea surface temperature, saline
features and vegetation are studied using satellite imagery, remote sensing and fieldwork. The main purpose
of this study is to conduct a supervised monitoring in order to evaluate Lake Urmia crisis in regard to humaninvolved factors such as the effects of the agriculture sector and the construction of the causeway bridge.
Providing a comprehensive spatial database to determine the impact of each parameter on the Lake Urmia
crisis is another objective of this study.

2. Methodology
Satellite imagery and use of modern methods based on remote sensing technology provide means of
interpreting and monitoring environmental conditions, without the cost, difficulties or time consuming nature
of fieldwork. Also, they have provided useful tools for the study of dynamic phenomena (Mehrian et al., 2016).
Therefore, they have been taken into consideration for spatial studies in recent years. The groundwork for this
study is the use of Landsat and MODIS satellite images. ENVI 5.1 and ArcGIS 10.3 software programs are used
to perform correction and calibration of images and to apply analysis on them, respectively.

2.1. Study of vegetation and water area changes
The MODIS satellite product MYD13A3 is employed in Lake Urmia basin during the July 2005 to 2015 period
in order to study vegetation. A false-color technique is used to separate vegetation cover in the region, after the
selection of the product and the isolation of the lake’s watershed. Also, this study evaluates the shoreline and
water area changes of Lake Urmia in the period 1995 to 2016. For this purpose, Iso-cluster unsupervised
classification is applied to the images to determine the variation of the region's surface reflection. Moreover,
supervised classification is conducted by comparing the analyzed images with aerial photos and field survey.

2.2. Study of causeway bridge construction impacts
2.2.1. Study of saline features
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In this study, Iso-cluster unsupervised classification is applied to the images to determine the variation of
the region's surface reflection, and then the supervised classification is implemented by conducting field visits.
To this end, the sampling of saline features around the lake is performed using GPS Garmin 62.
2.2.2. Study of changes in sea surface temperature
MODIS satellite product MOD11A2 is used to investigate the lake temperature variations. Thus, the mean
sea surface temperature of Lake Urmia is separately studied in the warm season (August) and cold season
(January) of the year. Additionally, the temperature changes of the lake are assessed separately for both
northern and southern halves. Images obtained from Landsat 5, 7, and 8 are used for this purpose. Also, ENVI
and ArcGIS software programs are used to obtain radiance and water body temperature of Lake Urmia,
respectively.

3. Results and discussion
3.1. Study of vegetation and water area changes
The time frame of the present study is from 2005 to 2015, and the study area is the lake water body and its
basin. The trend of vegetation changes in the watershed of the lake is displayed in Fig. 1(a) for 2005 to 2015.
Also, in order to evaluate the shoreline of Lake Urmia, changes are studied from 1995 to 2016, which is
visualized as shpfile in Fig. 1(b).
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Fig. 1. (a) The trend of vegetation changes in Lake Urmia basin from 2005 to 2015 (km2), (b) Changes in the shoreline of
Lake Urmia from 1995 to 2016

3.2. Study of saline features
The extent of the saline features is visualized in Fig. 2 for the years 1999 and 2016. It is observed that the
trend of changes is incremental during the study period. Another point to be noted in the images is the
extremely large extent of saline features in 2016, which even exceeded the recorded area of the lake in 1995.
Quantitatively, saline features increased by 104.129 km² to cover an area of 2470.469 km² from 1999 to 2016.

3.3. Study of changes in sea surface temperature
The study of mean water temperature indicates that in the most recent years, the temperature of the
northern waters are higher than those of the southern part in warm season during the analysis period from
1999 to 2015; however, the water temperature in the southern part is generally about 0.2 ℃ more than the
northern part in the whole study period.

4. Conclusions
The results highlight an alarming surface water decrease during the analysis period. Furthermore, saline
features has been increased dramatically due to vegetation growth and relative decrease in precipitation. Also,
the temperature of the lake water surface experienced relative increase whether in warm or cold seasons,
during the study period.
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Fig. 2. Saline features map of Lake Urmia in (a) 1999, (b) 2016
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