بررسی تغییرات سطحی و حجمی آب دریاچه ارومیه
با استفاده از تصاویر ماهوارهای و ارتفاع سنجی ماهوارهای
حمیدرضا دسترنج
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بحران خشک شدن دریاچه ارومیه با وسعتي حدود نیم میلیون هكتار به عنوان بزرگترین دریاچه داخلي ایران ،با توجه به

تبعات آن ،تبدیل به یک مسئله ملی شده است .بررسي تغییرات سطح و حجم آب دریاچهها به منظور حفاظت آنها در سالهاي

اخیر در بین کشورها جایگاه ویژهاي پیدا کرده است .در این تحقیق از تصاویر ماهوارهای  Landsatدر دوره  40ساله مساحت

دریاچه ارومیه و تغییرات آن بدست آمد .همچنین با استفاده از دادههای ماهوارههای ارتفاع سنجی  Envisatو  Saralتراز آب
دریاچه در مقطع زمانی سالهای  2002-2015استخراج و در نهایت تغییرات حجم آب دریاچه بدست آمد .نتایج گرفته شده
با نتایج حاصل از دادههای زمینی مقایسه شد که جوابها همخوانی داشتند.

نتایج حاکی از آن است که مساحت دریاچه ارومیه از  5366کیلومترمربع در سال  1976به  633کیلومترمربع در سال 2015

رسیده ،یعنی حدود یک هشتم شده است و با افزایش در سال  2016به  2383کیلومترمربع رسیده است .تراز آب دریاچه نیز

از سال  2002تا  2015حدود  4متر کاهش و در سال 2016به میزان  0/5متر افزایش یافته است .از سال  2002تا  2015حجم

آب دریاچه ارومیه به میزان  9/7میلیارد مترمكعب کاهش یافته و در سال  1/2 ،2016میلیارد مترمكعب به آن افزوده شده است.
ورودی آب به دریاچه در سال آبی  93-94نسبت به  74-75تقریباً یک پنجم شده و در عین حال برداشت آبهای زیرزمینی

افزایش یافته است .همچنین با بررسی چاههای پیزومتری حوضه دریاچه ارومیه ،سطح آب زیرزمینی از سال  81تا  94به میزان
 1/6متر کاهش یافته است .با توجه به نتایج حاصله علت اصلی کاهش آب دریاچه ،برداشت آبهای سطحی و زیرزمینی

میباشد ،لذا عالوه بر جلوگیری از برداشت بیرویه آب ،اصالح در روش کشاورزی و نوع محصوالت آن ضروری است.
واژههای کلیدی :دریاچه ارومیه ،تغییرات سطح و حجم آب ،تصاویر ماهوارهای ،ماهوارههای ارتفاع سنجی
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 -1مقدمه

ما در جهاني زندگي مي کنيم که آب همواره به عنوان
یکی از موضوعات اساسي مطرح بوده است .در حال حاضر
بسياري از انسانها در کشورهاي در حال توسعه از آب
کافي براي بر آوردن نيازهاي اصلي خود محروم ميباشند.
پطروس غالي دبير کل سابق سازمان ملل در سال 1985
هشدار داد که جنگ بعد در خاورميانه بر سر آب خواهد
بود نه سياست .معاون رئيس کل بانک جهانی در سال
 1995اعالم نمود :در حالی که بسياری از جنگ ها در
قرن حاضر بر سر نفت بوده است ،جنگهای قرن آینده
بر سر آب خواهد بود .خاورميانه با وجودی که  5درصد
از جمعيت جهان را در خود جای داده تنها صاحب یک
درصد از منابع آب است .کمبود آب عامل اصلي در جنگ
داخلي سوریه در سال  2011بود ،خشکسالي و کمبود آب
در سوریه موجب نارضایتي مردم شد و به ناآراميها کمک
کرد و کشور را به جنگ داخلي کشاند .برخي سياسيون بر
این اعتقادند که باید تالشمان را به جاي آنکه صرف «قدرت
سخت» ،همچون موشکها و بمبها کنيم ،باید معطوف به
«قدرت نرم» ،همچون آب و برق ،نمایيم.
دریاچه اروميه با وسعتي حدود نيم ميليون هکتار به
عنوان بزرگترین دریاچه داخلي ایران و بيستمين دریاچه
جهان از اهميت ویژهاي برخوردار است .بحران خشک
شدن دریاچه اروميه تبدیل به یک مسئله ملی شده و باعث
شده که توسط سازمانها ،ارگانها و حتی مردم اقدامات و
طرحهایی انجام پذیرد که همچنان ادامه دارد.
از مهمترین عواقب ادامه روند خشک شدن دریاچه
اروميه ميتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 -1از بين رفتن اکوسيستمي نادر و منحصر و ایجاد اختالل در
مسير مهاجرت پرندگان مهاجر -2از دست رفتن تاالبهاي
آب شيرین  -3در معرض خطر انقراض قرار گرفتن تنها
موجود زنده آب شور دریاچه(آرتميا)  -4افزایش بيکاري
به علت از دست رفتن اراضي کشاورزي و ایجاد معضالت
اجتماعي و اقتصادي ناشي از آن  -5ایجاد بادهاي نمکي

به عنوان تهدیدي براي مزارع و تنفس ریزگردهاي نمکي
که باعث سرطان و مشکالت ریوي خواهد شد  -6بروز
بيماريهاي صعب العالج در منطقه  -7افزایش مهاجرت
از مناطق مجاور دریاچه و به ویژه تخليه روستاهاي نزدیک
دریاچه  -8کاهش درآمدهای گردشگری.
بررسي تغييرات سطح و حجم آب دریاچهها به منظور
حفاظت آنها در سالهاي اخير در بين کشورها در سطح
ملي و منطقهاي جایگاه ویژهاي پيدا کرده است .به منظور
جمعآوري اطالعات از اشياء و پدیدههاي سطح زمين
به طور کلي دو شيوه وجود دارد :یکي روشهاي زميني
(دسترسي زميني) و دیگري روشهاي سنجش از دور است.
در این راستا با توجه به اهميت موضوع ،بهرهبرداری از
تصاویر ماهوارهای و مشاهدات ارتفاع سنجی ماهوارهای
برای بررسی تغييرات سطحی و حجمی آب دریاچه اروميه
دليل این تحقيق می باشد.
از جمله تحقيقاتی که در این زمينه انجام شده میتوان به
موارد زیر اشاره کرد:
کاسکان ( )2002مدل سازی رواناب بارندگي حوضه
آبریز دریاچه «وان» واقع در شرق کشور ترکيه را با استفاده
از تصاویر ماهوارهاي و GISمطالعه کرد .نتایج این بررسي
نشان ميدهد که سنجش از دور وسيله مطلوبي براي تحليل
ميزان رواناب در داخل حوضههاي آبریز ميباشد.
علی اصغر آل شيخ و همکاران ( )1383پایش خطوط
ساحلی دریاچه اروميه را در فاصله زمانی سال های 1989
تا  2001و با استفاده از تصاویر سنجنده های  TMو +ETM
انجام دادند .با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقيق،
مساحت دریاچه  1040کيلومترمربع در بازه زمانی مورد نظر
کاهش یافته است.
سيد مرتصی امامی و سارا اميری ( )1387در بررسی
اکوسيستم دریاچه اروميه ،آورده اند که بررسی تصاویر
ماهوارهای نشان میدهد احداث جاده وسط دریاچه تغييراتی
در روند فرایند رسوبگذاری عادی ایجاد کرده است.
سامان خواجه و عليرضا آزموده اردالن ( )1390پایش
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آبهای بسته با استفاده از ارتفاع سنجي ماهوارهاي در
سه ناحيه مطالعاتي شامل تاالب لویزیانا ،ناحيه اقيانوسي-
ساحلي و دریاچه ميشيگان را انجام دادند و به تفاوت موج
بازگشتی از تاالبها و اقيانوسها پرداختند.
بهادر شمس اسفندآبادی و روح اهلل عمادی ( )1393در
بررسی تغييرات سطح ارتفاعی آب دریاچه اروميه با استفاده
از دادههای ماهوارههای ارتفاع سنجی و هواشناسی از طریق
شبکه عصبی کوشيدهاند تا از منظر مؤلفههای تأثير گذار بر
سطح ارتفاعی آب دریاچه اروميه این سطح را آناليز کنند.
محمدرضا رحمتی و فرخ توکلی ( )1393به بررسی
ژئودیناميک اطراف دریاچه اروميه با تکيه بر دادههای GPS
پرداختند .پس از تحليل به ژئودیناميک فعال دراطراف
دریاچه اروميه پی برده شده است.

نگاره  :1نمونهای از دریاچههای سراسر جهان

 -2منطقه مورد مطالعه

دریاچه اُروميه با نام سابق دریاچه رضایيه در شمال غربی
ایران و در منطقه آذربایجان واقع شدهاست .این دریاچه
طبق آخرین تقسيمات کشوری ،بين دو استان آذربایجان-
شرقی و آذربایجانغربی تقسيم شده و در حد فاصل
طولهاي جغرافيایي  45تا  46درجه شرقي و عرضهاي

جغرافيایي  37تا  38/5درجه شمالي واقع گردیده است .این
دریاچه در زون شماره  38سيستم تصویر مرکاتور جانبي
جهاني( )UTMقرار گرفته است .دریاچه اروميه ،بزرگترین
دریاچه داخلی ایران و دومين دریاچه آب شور دنيا است.
آب این دریاچه بسيار شور بوده و عمدت ًا از رودخانههای
زرینهرود ،سيمينهرود ،تلخه رود ،گادر ،باراندوز ،شهرچای،
نازلو و زوال تغذیه میشود.
جدول  :1مشخصات برخی از دریاچههای جهان

حوضه آبریز دریاچه اروميه  51/876کيلومتر مربع است
که پيرامون  %3مساحت کل کشور ایران را دربر میگيرد.
این حوضه با داشتن دشتهایی مانند دشت تبریز ،اروميه،
مراغه ،مهاباد ،مياندوآب ،نقده ،سلماس ،پيرانشهر ،آذرشهر
و اشنویه ،یکی از کانونهای ارزشمند فعاليت کشاورزی و
دامداری در ایران بهشمار میرود .آب دریاچه اروميه بسيار
شور است .براساس گزارش سازمان ملل درسال ،2012
غلظت نمک در این دریاچه به بيش از  300گرم در ليتر
یعني هشت برابر شوري آب اقيانوسها رسيده است (نمک
محلول در آب اقيانوسها  35گرم در ليتر است) .به این
دليل ،هيچ ماهی و نرمتنی به جز گونههایی از سختپوستان
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در آن زندگی نمیکنند و آب آن هيچوقت یخ نمیزند .شنا
کنندگان نيز میتوانند بر روی آب آن شناور بمانند .دریاچه
اروميه از سوی سازمان یونسکو به عنوان اندوخته طبيعی
جهان به ثبت رسيده است.

نگاره  :2توپوگرافي حوضه آبریز دریاچه ارومیه

جهت بدست آوردن تغييرات سطح و حجم آب دریاچه
اروميه از تصاویر ماهوارهای ،دادههای ارتفاع سنجی و
اطالعات زمينی استفاده شده است.

 -3دادهها و روشها
 -1-3تصاویر ماهوارهای

در این پژوهش با توجه به هدف ،که استخراج روند
تغييرات حد آب دریاچه نيز بوده از تصاویر استفاده گردید.
تصاویر مورد استفاده محصوالت سنجنده  Landsatبود که
از تصاویر در دوره  40ساله یعنی از سال  1976تا 2016
استفاده شد (نگاره .)4سعی بر آن گردید که از تصاویر در
ماههای تابستان که کمترین حد آبی خود را داشتند استفاده
شود .در این پژوهش از تصاویر فریمهای زیر استفاده شد:
فریم  ،168-34فریم  ،169-33فریم  .169-34الزم به ذکر
است که دریاچه اروميه در بعضی از تصاویر در  2و در
برخی در  3فریم قرار گرفته است.

جدول شماره  2بيانگر مشخصات تصاویر مورد استفاده
در این پژوهش میباشد.
خطاهاي رادیومتریک موجود در تصاویر را به دو
گروه تقسيمبندي مينمایند :یکي خطاهاي دستگاهي که از
ایدهآل نبودن سنجنده ناشي ميگردد و دیگري خطاهاي
اتمسفریک که به دليل برخورد انرژي الکترو مغناطيس با
اتمسفر پدید ميآید .شبکه عصبی یک روش نظارت شده
را فراهم میآورد .طبق این روش عالوه بر تحليل طبقه
بندی ،پالت خطای آموزش شبکه عصبی استخراج گردید.
به منظور ارزیابی صحت طبقهبندی از سه شاخص ماتریس
خطا ،صحت کلی طبقهبندی و ضریب کاپا استفاده گردید.
ماتریس خطا یک روش مؤثر برای بيان صحت است چرا که
صحت هر کالس به همراه خطاهای حذف شده و گماشته
شده به طور واضح بيان میشود.
صحت کلی که ميانگينی از صحت طبقهبندی است نسبت
پيکسلهای صحيح طبقه بندی شده به جمع کل پيکسلهای
معلوم را نشان میدهد و بدین صورت محاسبه میگردد:
رابطه :1
در این معادله  Cتعداد کالسها N ،تعداد کالسهای
معلوم Eii ،اعضای قطری ماتریس خطا و  OAدقت طبقهبندی
را نشان میدهد .شاخص کاپا بدین صورت محاسبه میگردد:
رابطه :2

 niiتعداد مشاهدات در ردیف و ستون iم روی قطر
اصلی n+i ،کل مشاهدات ردیف و ستون iم و  Nکل
مشاهدات است.
نرم افزارهای مورد استفاده به این شرح می باشند :نرم
افزار  ENVIبه منظور انجام مراحل مورد نياز در پردازش
صورت گرفته جهت استخراج تغييرات خط ساحلی و نرم
افزار  ArcGISبه منظور کارتوگرافی برای خروجیهای
بدست آمده استفاده گردید.
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نگاره  :3الگوریتم بدست آوردن تغییرات سطح و حجم دریاچه ارومیه
جدول  :2مشخصات سنجندههای مورد استفاده در این پژوهش
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نگاره  :4تصاویر ماهوارهای مورد استفاده در این پژوهش
پس از اینکه طبقهبندی صورت گرفت و صحت طبقه رابطه :3
بندی مشخص شد ،خروجی دادهها را به دو کاربری اصلی
 hislارتفاع لحظهای آب از سطح بيضوی horb ،ارتفاع
آب و غير آب تقسيم میکنيم .سپس با مشخص شدن مرز
ماهواره از سطح بيضوی و  haltهمان برد ماهواره یا کميت
بين آب و خشکی حد آب قابل استخراج است.
مشاهداتی ماهواره میباشد .به بيانی دقيقتر تکنيک ارتفاع
 -2-3ارتفاع سنجی ماهوارهای
سنجی ماهوارهای بر پایه اندازهگيری زمان ارسال پالس رادار
ماهوارة ارتفاع سنجی فاصلة بين ماهواره و سطح دریا از ماهواره و بازگشت آن از سطح دریا استوار است .بدین
را در حرکت خود بدور زمين اندازه گرفته که با در اختيار ترتيب ،کميت مشاهداتی در ماهوارههای ارتفاع سنجی،
بودن مختصات ماهواره و فرض اندازه گيری ارتفاع از سطح ارتفاع لحظهای ماهواره تا سطح آب است که آن را «برد»
دریا در امتداد قائم بر بيضوی ،سطح لحظهای آب دریا نسبت ماهواره میناميم.
به بيضوی رفرانس از رابطة ذیل محاسبه میگردد:
hisl = horb – halt
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از دادههای ماهوارههای ارتفاع سنجی  Envisatو
برای تعيين سطح تراز آب دریاچه استفاده شد .مدار این
دو ماهواره در ارتفاع 800کيلومتری زمين با دوره تکرار 35
روزه است و ردپای آن برابر با  1/3درجه میباشد .همچنين
توانایی تعيين تأخير دو فرکانسه رادار از سطح زمين را با
دقت باالیی در حد  2سانتیمتر دارد .این دو ماهواره دارای
دو گذر روی دریاچه اروميه میباشند .دادهها به دو صورت
میباشند (: GDR1داده همراه با تصحيحات) و ( SGDR2داده
خام) در این تحقيق دادههای  GDRنياز ما را برطرف میکرد
و از آنها استفاده شد( .خواجه و اردالن)1390 ،
Saral

نگاره  :5اندکس تصاویر لندست

نگاره  :6نمایش کمیتهای بردار ارتفاع سنجی

خطای در اندازهگيری برد ماهواره ،نيازمند اعمال
تصحيحات ذیل است-1 :تصحيح تروپوسفر تر -2،تصحيح
تروپوسفر خشک -3 ،تصحيح یونسفر -4،تصحيح بایاس
معکوس تأثير فشار-5 ،تصحيح بایاس الکترومغناطيس،
-6تصحيح جزر و مد آب دریا -7،تصحيح جزر و مد قطبی،
-8تصحيح تغييرات مرکز ثقل آنتن ارتفاع سنج .بنابراین
با احتساب خطای اندازهگيری برد ماهواره ،شکل صحيح
رابطه  3به صورت ذیل خواهد بود:
رابطه hisl =(horb + ∆ horb) – ( halt + ∆ a( : 4
در رابطة اخير ∆ horb ،خطای در ارتفاع ماهواره و ∆a
خطای در اندازهگيری برد ماهواره است .در این پژوهش

نگاره  :7گذرهای ماهواره  Saralبر روی دریاچه ارومیه

 -3-3اطالعات زمینی

در این پژوهش اطالعات منطقه شامل روانابهاي
ورودي به دریاچه اروميه ،برداشت از آبهای سطحی و
زیرزميني ،تغييرات اقليمي ،تغييرات سطح آب زیرزميني،
بررسي تغييرات حجم مخزن آبخوانها و  ...نيز مورد
بررسی قرار گرفته است .الزم به ذکر است که این اطالعات
از شرکت منابع آب ایران و ستاد احياء دریاچه اروميه به
دست آمده است.
- Geophysical Data Records
- Sensor Geophysical Data Records

1
2
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و ضریب کاپا به منظور ارزیابی صحت طبقه بندی استفاده
گردید که در جدول  3مشاهده میشود.
جدول  :3ماتریس خطا ،صحت کلی و ضریب کاپا تصویر
سال 1989

نگاره  :8گذرهای ماهواره  Envisatبر روی دریاچه ارومیه

 -4آنالیز عددی و تفسیر نتایج
 -1-4تصاویر ماهوارهای

در این پژوهش تصاویر در دورهی  40ساله از سال 1976
تا  2016پردازش اوليه شدند و سپس آمادهسازی و مورد
تجزیه و تحليل قرار گرفتند .به منظور طبقهبندی تصاویر،
نمونههای آموزشی توسط دادههای کمکی کاربری اراضی
و نقاط کنترل زمينی بر روی تصاویر انتخاب شدند .در
مرحله بعد تفکيکپذیری نمونههای آموزشی مورد بررسی
قرار گرفت و سپس تصاویر ماهوارهای بوسيله الگوریتم
شبکه عصبی در سالهای مورد نظر طبقهبندی شدند و دو
کاربری آب و غير آب استخراج گردید .الزم به ذکر است
که در انتخاب نواحی دارای آب به سه قسمت عميق ،با
عمق متوسط و کم عمق توجه شد و انتخاب این نواحی
آموزشی در باند مادون قرمز که مشخصا برای تمایز آب از
غير آب است ،مورد استفاده قرار گرفت و در نهایت صحت
طبقهبندیها مورد ارزیابی قرار گرفتند .نگاره  9طبقهبندی
تصویر ماهوارهای دریاچه اروميه در سال  1989را نشان
میدهد .همانگونه که بيان شد از دو شاخص ماتریس خطا

نگاره  :9طبقه بندی تصویر سال 1989

پس از طبقهبندی تصاویر و بررسی دقت و صحت
آن دادههای بدست آمده را وارد محيط  ArcGISنموده و
اصالحات الزم را انجام میدهيم.
جهت استخراج حد دریاچه اروميه کافيست کاربری غير
آبی را حذف و تنها کاربری آب که همان خط مرز دریاچه
است را نگه داشت .بدین منظور در نرمافزار  ArcGISاین
مراحل صورت گرفت و حد دریاچه و مساحت آنها نيز
استخراج گردید .در نگارههای  10و  11تغييرات دریاچه
طی سالهای  1976تا  2016را مشاهده میکنيم.
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جدول  :4میزان مساحت دریاچه ارومیه در سالهای مختلف

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2007

2004

2002

2000

1998

1995

1989

1976

سال

2383

633

1330

1654

1892

2928

3128

4144

4416

4295

4679

5666

5220

5375

5366

مساحت
(کيلومترمربع)

نگاره :10تغییرات
حد دریاچه ارومیه از
سال 1976تا 2016
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 -2-4ارتفاع سنجی ماهوارهای

همان طور که گفته شد از دادههای ماهوارههای ارتفاع
سنجی  Envisatو  Saralبرای بدست آوردن سطح تراز آب
دریاچه اروميه استفاده میشود .برای این منظور ابتدا با استفاده از
نرمافزار  BRATدادهها را پردازش کرده و با اعمال تصحيحات،
در نرمافزار  Matlabتراز آب دریاچه را بدست آوردیم.
نمودار نشان دهنده کاهش سطح تراز آب دریاچه (حدود
 4متر) طی سالهای  2015-2002و افزایش  0/5متری در
سال  2016می باشد(نمودار .)2الزم به ذکر است که ميزان
تراز اکولوژیک آب دریاچه اروميه  1274/1متر میباشد.

نمودار  :2تغییرات سطح تراز دریاچه ارومیه با استفاده از
دادههای ارتفاع سنجی
نگاره :11تغییرات حد دریاچه ارومیه از سال 1976تا 2016

با توجه به مساحتهای بدست آمده ،از سال  2000تا
 2015حد آب دریاچه روندی رو به کاهش را داشته که
این روند در سال  2007شدت گرفته و در سال  2015به
بحرانیترین حد خود رسيده و حدود یک هشتم نسبت به
سال  1976شده است و در سال  2016افزایش یافته است
(نمودار.)1

نمودار  :1نمودار روند تغییرات مساحت دریاچه ارومیه

حال با استفاده از ميزان مساحت دریاچه و سطح تراز
آن در سالهای مختلف تغييرات حجم را بدست میآوریم.
ميزان تغييرات حجم آب دریاچه اروميه مربوط به دورههای
مختلف نشان میدهد حجم آب دریاچه در سال 2015
نسبت به  2002به ميزان  9/7ميليارد مترمکعب کاهش داشته
و در سال  2016نسبت به  1/2 ،2015ميليارد مترمکعب
افزایش داشته است (نمودار.)3

نمودار  : 3تغییرات تجمعی حجم آب دریاچه در دورههای
مختلف
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 -3-4اطالعات زمینی

بيالن آبی دریاچه اروميه شامل پارامترهای مختلفی
چون آبهای سطحی ورودی ،بارش ،تبخير سطحی و سایر
عوامل میباشد که در مجموع ميزان تغييرات حجم دریاچه
را مشخص میسازد.
رابطه :5
رابطه
:5
عوامل و علل مختلفی همچون نفوذ آب (ورود یا خروج
آب) از کف دریاچه و یا مصارف مختلفی چون کشاورزی
منطقه در حد فاصل بين آخرین ایستگاه دبی سنجی تا
دریاچه ،تبخير و یا نشت آب در رودخانهها یا دهانه ورود
رودخانه به دریاچه ،خطاهای اندازهگيری و غيره میتواند
وجود داشته باشد .مجموعه همه این عوامل تحت عنوان
یک پارامتر مجهول مطرح میشود .علت اصلی نامگذاری
این پارامتر به نام پارامتر مجهول نيز همين امر است که اوالً
تمامی علل و عوامل مؤثر آن کام ً
ال مشخص نشده است و
ثاني ًا امکان محاسبات دقيق عوامل مؤثر شناسایی شده نظير
نفوذ از کف یا مصارف کشاورزی نيز وجود ندارد.

باعث کاهش شدید حجم آب دریاچه شود (گزارش ستاد احیای

دریاچه ارومیه ،تیر.)1394
همان گونه که در نمودار 4مشخص است ميزان بارش در
طی سالهای بررسی شده تغييرات داشته است ولی روند آن
نيز به گونهای نيست که باعث کاهش شدید آب دریاچه شود.
کاهش در ميزان رواناب ورودي از رودخانهها تأثير
قابل مالحظهاي در کاهش تراز دریاچه و همچنين کاهش
حجم آب ورودي به پيکره آبي دریاچه داشته است .بررسی
 20ساله ( ،)74-94نشان از کاهش در ميزان حجم آب
ورودی از  3520ميليون متر مکعب به  700ميليون متر
مکعب دارد ،یعنی حجم آب ورودی تقریب ًا یک پنجم
شده است(نمودار .)5شدت کاهش آب ورودی با توجه
به بررسی عوامل اقليمی نشان از برداشت بی رویه آبهای
سطحی ،زیرزمينی ،ایجاد سد و ...میباشد .نمودار 6نشان
دهنده کاهش ميزان آب ورودی به دریاچه نسبت به ميزان
بارش بخصوص در  10سال اخير است.

نمودار  : 5میزان آب سطحی ورودی به دریاچه

نمودار  : 4میزان بارش

عدد تبخير از سطح آب دریاچه اروميه برابر با  90سانتی
متر در سال است (فرخی و روشن .)1393 ،ميزان تبخير در
حوضه آبریز دریاچه اروميه با افزایش  1/3درجه سانتيگرادی
دما در دو دوره دراز مدت  25ساله ،در سالهای اخير 11
درصد افزایش یافته است .ولی ميزان آن در حدی نيست که

نمودار :6مقایسه بین آب ورودی و میزان بارش
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در نمودار  7روند افزایش بیرویه ایجاد چاههای نيمه
عميق( 92هزار حلقه) و چاههای عميق( 8هزار حلقه)
درطی سالهای  1351-1394و در نمودار 8روند برداشت
از آبهای زیرزمينی در همين دوره مالحظه میشود که
بيش از  3برابر شده است.

نمودار  :7روند تغییر چاههای عمیق ونیمه عمیق

سال( )1381-1394در نمودار  9مشاهده میگردد .تغييرات
حجم مخزن آبخوان نيز در قالب نمودار  10تهيه شده است،
نمودار نشان دهنده کاهش  543ميليون مترمکعبی حجم
مخزن آبخوان حوضه دریاچه اروميه در طی  14سال میباشد

نمودار  :10تغییر تجمعی حجم مخزن آبخوانها

بررسی  40سال اخير( )1355-1395نشان میدهد که
حجم آب دریاچه اروميه بيش از  21ميليارد متر مکعب
کاهش یافته است (نمودار.)11

نمودار :8روند برداشت از آبهای زیر زمینی

نمودار :11میزان تغییر تجمعی حجم آب دریاچه

 -5نتایج و پیشنهادها

دریاچه اروميه دومين دریاچه آب شور جهان و یکي از
نادرترین ذخيرهگاههاي زیستي ایران و جهان و داراي 102
جزیره کوچک و بزرگ است .این دریاچه به همراه جزایر
دروني آن از سوي سازمان یونسکو به عنوان ذخيرهگاه طبيعي
نمودار  :9تغییر تجمعی سطح آب زیر زمینی
به ثبت جهاني رسيده است که متأسفانه روند نزولي سطح
روند کاهش  1/6متری از سطح آب زیر زمينی طی  14آب این دریاچه در سالهاي اخير کارشناسان و دوستداران

فصلنامه علمی  -پژوهشي اطالعات جغرافیایي (

)

بررسی تغییرات سطحی و حجمی آب دریاچه ارومیه 161 / ...

نگاره  :12پراکندگي چاههاي حوضه آبریز
دریاچه ارومیه

نگاره :13وضعیت دریاچههاي ارومیه ،وان و سوان در سالهای  2001و 2011

محيط زیست را نگران کرده و هشدار کارشناسان را در
رابطه با وضعيت این زیست بوم ارزشمند درپي داشته است.
دریاچههاي سوان و وان در ارمنستان و ترکيه در فاصله
کمتر از  200کيلومتري دریاچه اروميه واقع شده اند و از نظر
اندازه مشابه این دریاچه هستند .با مقایسه دو شکل ،مشاهده
ميشود که برخالف دریاچه اروميه ،دو دریاچه سوان و
وان در طول سالهاي  2001تا  2011تغيير محسوسي
نداشتهاند(نگاره  .)13درست استکه این دریاچهها نسبت
به دریاچه اروميه عميقتر هستند ولی در تغييرات سریع
دریاچه اروميه عدم تدبير الزم در سدهاي متعددي که به
روي رودخانههاي منتهي به آن احداث گردیده و استفاده
بی رویه ازمنابع زیر زمينی و سایر موارد مؤثر بوده است.

نتایج پژوهش و پيشنهادها به شرح ذیل ارائه میگردد:
 .1نتایج حاصل از اطالعات ماهوارهای حاکی از آن است
که مساحت دریاچه اروميه از  5366کيلومترمربع در سال
 1976به  633کيلومترمربع در سال  2015رسيده ،یعنی
حدود یک هشتم شده است و با افزایش در سال  2016به
 2383کيلومترمربع رسيده است .تراز سطح آب دریاچه نيز
از سال  2002تا  2015حدود  4متر کاهش و در سال 2016
به ميزان  0/5متر افزایش یافته است .از سال  2002تا 2015
حجم آب دریاچه اروميه به ميزان  9/7ميليارد مترمکعب
کاهش یافته و در سال بعد  1/2ميليارد مترمکعب به آن
افزوده شده است ،افزایش آب دریاچه میتواند عالوه بر
افزایش ميزان بارش ،ناشی از تمهيدات اندیشيده شده باشد.
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همچنين نتایج نشان میدهد ،بيشترین کاهش آب دریاچه در
 2007-2012اتفاق افتاده است و بيش از 2250کيلومتر مربع
از سطح آن کاسته شده است .موارد مطروحه و مقایسه آن با
دادههای زمينی در نمودارهای  13 ،12و  14ارائه شده است.

مترمکعب حجم آب ورودی کاهش یافته است .در حالی که
برداشت از آبهای زیرزمينی در همين بازه زمانی  360ميليون
مترمکعب افزایش یافته است(نمودار )15که این نشان از عدم
تعادل در ميزان آب ورودی و برداشت آبهای زیر زمينی دارد.
الزم به ذکر است در کاهش ميزان آب ورودی به دریاچه
با توجه به بررسی انجام شده ،عوامل طبيعی(بارش و تبخير)
نقش کمتری را ایفاء میکنند و بيشتر ناشی از برداشت بی
رویه آبهای سطحی و زیرزمينی ،ایجاد چاهها ،افزایش
نامتعارف کشاورزی و ایجاد سدها میباشد .البته عوامل
دیگری مانند ایجاد پل روی دریاچه نيز تأثيرگذار میباشد.

نمودار :12مساحت دریاچه ارومیه

نمودار  :15مقایسه میزان آب ورودی و برداشت شده

 .3با توجه به پژوهش انجام شده موارد ذیل پيشنهاد میگردد:
• از اطالعات ماهوارهای که از نظر دقت ،زمان و هزینه
نمودار  :13تغییرات حجم آب دریاچه
مقرون به صرفه است در تحقيقات استفاده شود.
• پلمب چاههای غير مجاز و جلوگيری از برداشتهای غير
مجاز آب.
• مدیریت بهتری در نحوه استفاده از ميزان آب موجود در
حوضه ،اعم از سطحی و زیرزمينی صورت پذیرد.
• اصالح در روش کشاورزی و همچنين نوع محصوالت آن
ضروری است.
• باز کردن دریچه سدها در حد نياز و جلوگيری از احداث
سدهای دیگر در حوضه دریاچه اروميه.
نمودار  : 14سطح تراز آب دریاچه
 .2ورودی آب به دریاچه اروميه در سال آبی  93-94نسبت به • تمام رودخانههای منتهی به دریاچه اروميه که طی همه
 74-75تقریباً یک پنجم شده و از  3500ميليون متر مکعب به این سالها بدون هيچ مدیریتی رها شدهاند ،الیروبی شود تا
 700ميليون مترمکعب رسيده است و در واقع  2800ميليون رسوبات مانع راهيابی آب به دریاچه نشوند.
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• پيشنهادهایی مانند بارورکردن ابرها و انتقال آب از دیگر
مناطق مثل رود ارس و یا دریای خزر نيز میتواند مطرح شود.
سپاسگزاری
بدینوسيله از مساعدت کارشناسان سازمان جغرافيایی در
به ثمر رسيدن این تحقيق ،تشکر و قدردانی میگردد.
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