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  ... مناطق حاشیهخطرات زیست محیطی ارزیابی          

ارزیابی خطرات زیست محیطی مناطق حاشیه دریاچه ارومیه ناشی از نوسانات مرز پیرامونی طی 
  2010تا  1985 يها سال

  
   2واحد آقائی، 1دکتر غالمرضا نوري
  

  چکیده
شهري و  يها طرحاقتصادي، اجتماعی و  يها يزیراي برنامهعنوان یکی از مباحث پایهروزه به محیطی ام يها توانو  ات ریتأثارزیابی 

دقیقه عرض  16درجه و  38تا  37دقیقه طول شرقی و  45درجه و  45دقیقه تا  10درجه و  45دریاچه ارومیه در . روستایی مطرح است
مساحت کل  استمهر و آبان  يها ماهاردیبهشت و خرداد و حداقل گسترش آن در  يها ماهحداکثر مساحت آن در . شمالی قرار دارد

و  باشد یمکیلومتر  50الی  20کیلومتر و عرض آن  140کیلومتر مربع و طول دریاچه حدود  51876حوضه آبریز دریاچه ارومیه بالغ بر 
ی آب در سمت غرب از شمال به جنوب و در سمت شرق کیلومتر برآورد شده است در این دریاچه یک جریان داخل 500محیط آن حدود 

شرقی   - و در سواحل جنوبی داراي جهت حرکت غربی   یغرب -یاز جنوب به شمال وجود دارد که در سواحل شمالی داراي جهت شرق
پژوهش با توجه به نوع  این. دیافزا یم؛ باشند یمي نیز شرق دریاچه که داراي حداکثر پسروو این امر بر مشکالت مناطق واقع در . است

در ابتداي امر از تصاویر موزاییک شده . باشد یمتحلیلی  -هدف، از نوع کاربردي و از نظر ماهیت و روش، از نوع تحقیقات توصیفی
مختلف آن برش زده شد و در محیط نرم افزاري  يها قسمتدر محیط نرم افزار . دریاچه ارومیه استفاده گردید2010و  1985 يها سال

ARC GIS  سپس با استفاده از . ص گردیدچهار سطح مشخ...  اراضی و مناطق جمعیتی و  يور بهرهوضعیت  بر اساسبر روي دریاچه ارومیه
مورد نقشه مناسب تهیه گردید که به  5گذاري الیه هم يرواز طریق ... هاي مختلف جمعیت، مناطق مسکونی، ارتفاع، کاربري و الیه

تبریز، : اکثر شهرهایی که در بخش شرقی منطقه مطالعاتی قرار دارند همچون تحقیقات نشان داد کهشه پرداخته شد تفسیر هر کدام از نق
در  باشند یمغربی  ها آنپذیري قرار دارند و شهرهایی هم چون بناب که جهت باد در حداکثر خطر... ندوآب، مرند و آذرشهر، صوفیان، میا

پذیري مناطق طح دریا قرار دارند بر میزان خطرمتر از س 30اوج خطرپذیري قرار دارند چون اکثر مناطق حاشیه دریاچه در ارتفاعات زیر 
 10دن اراضی آبی و دیم به مساحت حدود آبیاري از طرف کشاورزان با شورش که در صورت جابجایی نمک توسط باد و گردد یمافزوده 

ما خواهد  ساکنین منطقهمشکالت در طول زمان نیز افزوده خواهد شد و در نهایت منجر به مهاجرت صدها هزار نفر از  میلیون هکتار بر
  . شد

  
  ، دریاچه ارومیهGISاثرات زیست محیطی، رتبه بندي،  ارزیابی، : هاکلید واژه
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  مقدمه
طایفه نسکیلی و ( زندگی بدون آب معنی و مفهومی ندارد اصوال آب نشانه حیات و سرچشمه زندگی است 

مسائلی است  نیتر مهممحیطی آب به عنوان یکی از ابعاد توسعه پایدار، از جمله  يها توانارزیابی . )1:1389برشنده،
اي که هر بحث ، به گونهباشد یماي اعم از شهري و روستایی مورد توجه و تاکید هاي توسعه ناحیهکه در تمامی برنامه

در این بین،  ).173:1384بدري و قنبري،(شود یمجدیدي درباره توسعه بدون توجه به مفهوم پایداري، ناتمام تلقی 
انسان در راستاي توسعه به هر  يها تیفعال. باشد یمعامل تغییرات زیست محیطی  نیتر مهمو  نیمؤثرترانسان 

را که جنبه حیاتی براي بقاي  ها تیفعالاین  توان ینمطریقی که باشد اثرهاي مختلفی بر محیط خواهد داشت، اما 
بلکه باید متناسب با نیازهاي حال و آینده هر چه بیشتر در توسعه و تکامل آن تالش شود، . انسان دارد محدود نمود
با توجه به اینکه توسعه و محیط زیست دو . طبیعی نباشد منابعاي نابودي محیط زیست و مشروط بر آن که به به
مدیریت محیط زیست در کلیه ضروري است که با دستیابی و استفاده از ابزار هاي . باشند یمموضوع جدایی ناپذیر 

به عبارت  ).1:1387و همکاران،جوادي پیربازاري (هاي توسعه حداقل خسارت به منابع و محیط زیست وارد نمودبرنامه
 دیگر اختالل انسان بر روي منابع آبی باعث بیشترین فجایع اکولوژیکی بر روي خود انسان در قرن بیستم بوده است

)sirjacobs et al,2004:52(. يها طیمحدر این میان؛ مناطق ساحلی به ویژه محیط دریاچه هاي داخلی به عنوان 
به عنوان یک امر مهم  تواند یمدر این شرایط پایش و ارزیابی چنین مناطقی . اکولوژیک مورد توجه قرار گرفته است

در  دهه هاي گذشته پایش مناطق ساحلی و استخراج تغییرات . در توسعه ملی و مدیریت منابع طبیعی تلقی شود
زیرا خطوط . بنایی مورد توجه واقع شده استسطح آب در فاصله هاي زمانی مختلف به عنوان یک پژوهش زیر 

اکولوژیکی حساسی نیاز به کسب اطالعات دقیق در  يها طیمحساحلی ماهیتی دینامیکی داشته و مدیریت چنین 
و توسعه  ها آن، ماهیت رقومی ها دادهبا توجه به افزایش حجم . )54:1387رسولی و همکاران،( فواصل زمانی مختلف دارد

به  توانند ینمآماري،  يها روشسنتی تحلیل داده هاي مکانی مانند  يها روشمورد نیاز،  يها لیتحلکاربردها و 
هاي کم حجم براي کار با داده اصوال ، ها روشاین  چون ،تنهایی و با قابلیت اطمینان باال مورد استفاده قرار گیرند

نه تنها سرعت و کارایی الزم را نخواهند داشت بلکه قادر به  ها دادهو در مواجهه با این حجم عظیم از  اند دهیگردایجاد 
راه حل ) GIS(پاسخگویی به نیاز هاي جدید نیز نخواهند بود در این میان استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی

ا از اطالعات مفیدي ر ها لیتحلزیرا این  هستندمناسبی براي تحلیل و استخراج اطالعات مفید از داده هاي مکانی 
           آتی بسیار موثر واقع گردند يها يریگدر تصمیم  توانند یمکه  کند یمهاي مکانی موجود استخراج داده

این  يها تیظرفمنابع زیست محیطی و لزوم استفاده بهینه و متناسب از  تیمحدود. )2:1389طایفه نسکیلی و برشنده،(
در این . دهد یممنابع، ضرورت بهره گیري مدیریت صحیح و هوشمندانه در راستاي استفاده از منابع را بخوبی نشان 

جغرافیایی خود امکانات بالقوه مناسبی را براي توسعه مسائل اقتصادي،  يها یژگیومیان؛ دریاچه ارومیه به لحاظ 
لذا این دریاچه که امروزه به . مال غرب ایران فراهم کرده استاجتماعی، صنعتی، توسعه صنعت توریسم و غیره در ش

و با  ).25:1386شایان و جنتی،(بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد یستیبا یم، شود یمعنوان یک پارك ملی شناخته 
انکار ناپذیري که این دریاچه بر منطقه شمال غرب ایران دارد این موضوع مورد بررسی قرار گرفته  ها ریتأثتوجه به 

  .است
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  منطقه مورد مطالعه
دقیقه  16درجه و  38تا  37دقیقه طول شرقی و  45درجه و  45دقیقه تا  10درجه و  45دریاچه ارومیه در 

بلند و  يها کوه. متر است 1300ه است که ارتفاع آن حدود عرض شمالی بر پهنه بلندي در غرب فالت ایران واقع شد
است که با تغییر ساالنه تا یک  متر 06/1277میانگین تراز سطح آب دریاچه . اند گرفتهناصافی این پهنه را در میان 

 يها سالدر . )27:1386شایان و جنتی،(متر است 6متوسط عمق دریاچه حدود . افتد یممتر و گاه بیش از آن نیز اتفاق 
 700اخیر به دلیل خشکسالی و احداث سدهاي زرینه رود، مهاباد، سدهاي علویان و سهند، ورودي آب به دریاچه به 

حجم مخزن  و یک مورد افزایش ارتفاع جدید سد 11میلیون متر مکعب کاهش یافته است، و در حال حاضر تعداد 
بر و  ).28:1386شایان و جنتی،(ن شرقی در دست اجرا استسد در استان آذربایجا 7در استان آذربایجان غربی و  سد

  .باشد یمسد  35آمار موجود تعداد سدهاي ایجاد شده بر روي دریاچه ارومیه  نیدتریجد اساس
  

  
  نقشه موقعیت مورد مطالعه: 1شکل 
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  و روش تحقیق ها داده
تحلیلی  -این پژوهش با توجه به نوع هدف، از نوع کاربردي و از نظر ماهیت و روش، از نوع تحقیقات توصیفی

دریاچه ارومیه که نشان دهنده تغییرات 2010و  1985 يها سالدر ابتداي امر از تصاویر موزاییک شده . باشد یم
این تصویر از سازمان فضایی آمریکا . اده گردیداستف باشد یمسال گذشته  25در طول  آنتدریجی مرزهاي پیرامونی 

مختلف آن برش زده شد تا به وضوح مناطق خشک شده با مناطق  يها قسمتدر محیط نرم افزار  سپس. تهیه گردید
Arcواقع در  Multiple Ring Bufferاز طریق  ARC GISمحیط نرم افزاري  در مرحله بعد در. سابق نشان داده شود

Toolbox مساحت و  هابه گونه اي که براي هر یک از حریم. بر روي دریاچه ارومیه چهار حریم مشخص گردید 
مشخص گردد  قرارگرفتهخشک شدن دریاچه بر روي مناطق در حریم  ياثرگذاراي در نظر گرفته شد تا میزان فاصله

با استفاده از الیه هاي مختلف جمعیت،  نهایتدر . به بعد میزان اثرگذاري نزول کرده و بالعکس 1زیرا از حریم شماره 
مورد نقشه تهیه گردید که به تفسیر هر کدام  5 هاگذاري الیه هم يرواز طریق ... مناطق مسکونی، ارتفاع، کاربري و 

  .شد خواهد پرداخته
پیشینه تحقیق

 استآرال مربوط به دریاچه  ،صورت گرفته يها اچهیدراکثر کارهاي ارزیابی خطرات زیست محیطی خشک شدن 
در یک . ه استگردید آنهاي صنعتی متوجه وروي سابق در جهت توسعه پنبه زارش يها يپروازکه در نتیجه بلند 

که باید  دارد یمبیان ) 2001( آرالپژوهشی تحت عنوان استراتژي برگشت جریانات قابل استفاده در حوضه دریاچه 
در . اعمال نمود آرالاي را در جهت بازگشت آب قابل استفاده به حوضه دریاچه و کنترل شده تیمحدودمعیار ثابت و 

این هاي آبی را در ، تعادل حوضه)2004( آرالا دریاي درست رفتار کردن ب يها روشاي دیگر تحت عنوان مطالعه
 آرالنات دریاچه جریا يها لیتحلهاي مناسب و دند و بیان داشتند که باید در جهت نحوه رفتارمطالعه کر منطقه

وضعیت سالمت )  2003(ارزیابی شده در پژوهشی تحت عنوان بالیاي دریاي آرال و سالمتی. ردیگصورت  اتیاقدام
و والنتینا  .)crighton et al, 2003(اند کردهکه خشک شده بود را بررسی  آرالرزیابی شده را در حاشیه دریاي ا

با استفاده از آنالیزهاي موجی به بررسی ساختار دایمی دماي هوا در منطقه دریاي آرال پرداخته ) 2004(خان
سه بعدي به بررسی تعادل آب در  يها مدلبا استفاده از ) 2004( سیرژاکوب همچنین )khan et al, 2004(است

بندي شولر  طبقه بر اساسدر مطالعه  )1389( طایفه نسکیلی. )sirjacobs et al, 2004(دریاي اورال پرداخته است
نمودار ویلکوکس بررسی  بر اساسپهنه بندي کیفی منابع آب زیر زمینی دریاچه ارومیه را از نظر شرب انجام داده و 

آقاي ساري صراف  و همکاران در مطالعه اي اثرات آب و هوایی ناشی از توپوگرافی محلی و کاربرد . کرده است
مورد  اماخطی و غیرخطی در مطالعه آب و هواي حوضه هاي آبریز رودخانه ارس ودریاچه ارومیه را تو يها مدل

که بیشترین تغییرات به دلیل کاهش ارتفاع آب دریاچه  دارد یماي بیان آقاي رسولی در مطالعه. اند دادهبررسی قرار 
  . است دادهروي در جنوب شرق و سواحل شرقی دریاچه ارومیه  ژهیبه و

  دریاچه ارومیه يها یژگیوخصوصیات و 
مربع مقام بیستم را در جهان و مقام نخست را در کشور  لومتریکدریاچه ارومیه با مساحت حدود پنج هزار 

و محیط آن حدود  باشد یمکیلومتر متغیر  50الی  20 بین کیلومتر و عرض آن 140طول دریاچه حدود . داراست
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رودخانه بزرگ هر یک از جهات مختلف به  30. متر است 20تا  6عمق دریاچه مابین . کیلومتر برآورد شده است 500
 نیتر بزرگدریاچه ارومیه، در حال حاضر به عنوان  ).68دانشور و همکاران،( شوند یمویژه جنوب شرقی بدان وارد 

حداکثر ). www.landsat.nasa.gov(باشد یمدریاچه در خاورمیانه و سومین دریاچه بزرگ نمکی در جهان مطرح 
 يها آبپیرامون آن و افزایش ورودي  يها کوهاردیبهشت و خرداد بدلیل ذوب کامل برف  يها ماهمساحت دریاچه در 

که جریان آب رودها به حداقل و تبخیر به  باشد یممهر و آبان  يها ماهناشی از آن است و حداقل گسترش آن در 
در این دریاچه یک جریان داخلی آب در سمت غرب از شمال به جنوب و در سمت شرق از . رسد یمحداکثر خود 

و در سواحل جنوبی داراي جهت حرکت   یغرب - یجنوب به شمال وجود دارد که در سواحل شمالی داراي جهت شرق
باالي صفر در سلسیوس درجه  40درجه در زمستان و تا  20واي دریاچه بین صفر تا دماي ه. شرقی است  - غربی 

در حالت کلی غلظت نمک در دریاچه ناهمگن بوده و به طور تقریب  ).27:1386شایان و جنتی،( کند یمتابستان تغییر 
تقسیم بندي ) رقیق نسبتا (و منطقه جنوب غربی) متوسط(، منطقه مرکزي و جنوب شرقی)غلیظ(به سه منطقه شمال

لذا در اثر اختالف پتانسیل جرمی عظیمی که مابین شمال و  شود یمدریاچه در فاصله بهار و پاییز همگن . شود یم
در . ردیگ یمبین دو منطقه غلیظ و رقیق انجام  جنوب وجود دارد از اواسط بهار تا اواسط پاییز انتقال جرم بزرگی ما

کت آب رقیق در سطح شمال و در عمق آب غلیظ به جنوب است و با محدود عمل این انتقال جرم به صورت حر
ریزي و نزدیک کردن دو سر بزرگ راه شهید کالنتري به یکدیگر مقطع انتقال جرم که در نتیجه سنگساختن سطح 

          ابدی یممذکور به شدت افزایش  يها انیجر، دبی و سرعت ردیگ یمانجام  گذر انیمجهت کوتاه کردن پل 
منحصر به  يها یژگیودریاچه ارومیه یک دریاچه کم عمق اشباع از نمک است که به سبب . )75دانشور و همکاران، (

جزیره، آب شیرین در تعدادي از این جزایر، داشتن آرتمیا به عنوان یک منبع با ارزش  102فرد مانند دارا بودن 
ر انقراض پناهگاه امن و فقدان عوامل تهدید کننده از بدو پیدایش غذایی، مامن پرندگان مهاجر حمایت شده و در خط

میانگین بارندگی در حوضه این . )2:1388علیپور،(به عنوان یک ذخیره گاه طبیعی و مخزن ژنتیکی عمل نموده است
در بعضی اي و یا به علت وجود بارندگی زمستانه تر متغیر است و رژیم آن مدیترانهمیلی م 700تا  300دریاچه از 

در مناطق اطراف  سلسیوسدرجه  10میانگین ساالنه دماي متوسط روزانه از حدود . اي استیترانهمناطق شبه مد
  ).224:1385حکیم خانی و عرب خدري،(درجه در سال در ارتفاعات سهند و سبالن متغیر است 5/2دریاچه تا کمتر از 

  هیدرولوژي دریاچه ارومیه
از کل مساحت حوضه، حدود  که باشد یمکیلومتر مربع  51876مساحت کل حوضه آبریز دریاچه ارومیه بالغ بر 

رودخانه است که به  21کیلومتر مربع آن مساحت  36000کیلومتر مربع مربوط به خود دریاچه و حدود  5000
 5800و مراتع و سواحل پست اطراف دریاچه و  ها باتالقکیلومتر مربع آن  4600، شوند یمدریاچه ارومیه تخلیه 

هاي زرینه رود،  رودخانه،رودخانه منتهی به دریاچه 19از تعداد . باشد یممسیل  39 مساحتکیلومتر مربع آن 
سیمینه رود، گدار چاي، آجی چاي، باراندوز چاي، نازلو چاي، شهر چاي، زوال چاي، صوفی چاي، آذر شهر، لیالن 

زرینه رود با . باشند یمفصلی  ها رودخانهدائم و بقیه  یده آبلعه چاي و مهاباد چاي داراي رژیم چاي، مردوق چاي، ق
و آذر شهر با دبی  نیتر بزرگکیلومتر مربع  12000میلیون متر مکعب و سطح حوضه اي برابر با  2000دبی سالیانه 
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 حوضهرودخانه دائمی این  نیتر کوچککیلومتر مربع  300اي برابر با میلیون متر مکعب و سطح حوضه 32ه ساالن
میلیون متر مکعب  5317، میانگین دراز مدت ساالنه جریان ورودي به دریاچه ها یبررس بر اساس. باشند یمآبریز 

 6کیلومتر مربع مساحت دریاچه و عمق متوسط  5000حجم دریاچه با احتساب  ).6:1388علیپور،(برآورد شده است
که با  رسد یممیلیارد متر مکعب  300حجم آب دریاچه بر این اساس به . گردد یمکیلومتر مکعب بالغ 30متر، به 

ر آب میلیارد تن نمک محلول  د 6کیلوگرم در تن نمک طعام حدود  300گرم در لیتر یا  300توجه به محتوي 
 کند یممعدن نمک آبی دنیا تبدیل  نیتر بزرگاین ذخیره نمک دریاچه ارومیه را به . باشد یمدریاچه موجود 

  . )8: 1388علیپور،(
  فلور و فون دریاچه ارومیه

  :باشد یماکو سیستم دریاچه ارومیه داراي دو مجموعه گیاهی خاص خود 
هاي اطراف دریاچه، که بخش عمده مساحت خشکی این پارك ملی را به خود اختصاص پوشش شوره زار- 1

. دهد یم
. شود یم مشاهده یاسالمپوشش گیاهی جزایر که به طور عمده در جزایر کبودان، اشک، اسپیر، آرزو و  - 2

هکتار  4810پوشش گیاهی برخی از جزایر منطقه، بیشه زار و نیمه جنگلی که وسعت این مناطق نیمه جنگلی را 
 174گونه و گونه هاي جزایر  177گونه هاي گیاهی شناخته شده پیرامون دریاچه ).5:1388بقایی،( اند کردهبرآورد 
گونه،  33خانواده هاي گیاهی اطراف دریاچه در این پارك ملی متعلق به خانواده کاسنی با  نیتر بزرگ. استمورد 

هاي پارك از بین خانواده. حشی اختصاص داردجنس به فرفیون و شنبلیله و نیتر بزرگگونه و  21خانواده گندمیان با 
و  رانیااز گیاهان ناحیه فیتوژئوگرافیک  اما نیمی هستندخانواده بومی اختصاصی ایران  12ملی دریاچه ارومیه تعداد 

 41گونه پرنده،  212گونه پستاندار،  27به طور کلی در پارك ملی دریاچه ارومیه  ).26:1388علیپور،(باشند یم یتوران
گوزن زرد ایرانی در جمعیت درصد  80گونه ماهی وجود دارد به عنوان نمونه  26گونه دوزیست و  7گونه خزنده و 
نام برد از فالمینگو، قو و پلیکان  توان یمقوچ و میش ارمنی در کبودان و از دیگر حیوانات  رأس 800جزیره اشک و

گونه  3 اند شدهگونه خزنده و دوزیستی که تاکنون در استان آذربایجان غربی شناسایی  25 انیاز م. )5:1388بقایی،(
 کنند یملک در حوضه آبریز و سواحل محدوده پارك ملی دریاچه ارومیه زندگی گونه مار و مارمو 10دوزیست و 

 يها آبلب شور تا  يها آبگسترده سخت پوستان است که از  نسبتا آرتمیا یکی از انواع مهم و  ).73:1388علیپور،(
 )65:1386همکاران،  خلیلی و( کند یمخیلی شور، که میزان امالح آن ممکن است تا چند برابر آب دریا باشد زندگی 

به عنوان یک غذاي زنده با ارزش در تغذیه مراحل اولیه زندگی بسیاري از آبزیان تجاري از جمله میگو، بچه که 
کارشناسان اعتقاد دارند  ).85:1381یارمحمدي و همکاران،( رود یمو غیره بکار  ها صدفماهیان خاویاري، آزاد ماهیان، 

تریلیون تومان  2اگر دریاچه در وضعیت طبیعی خود باشد تنها از طریق برداشت آرتمیا ساالنه چیزي در حدود 
تمامی درآمد بخش کشاورزي استان آذربایجان غربی در بهترین  میدان یمدر حالی که . درآمد نصیب کشور خواهد شد

انگیز است که بدانیم هر کیلو از آرتمیاي تولید شده  تأسفبسیار . شود یممیلیارد تومان برآورد  800تا  700شرایط 
 شود یمدالر جهت مصرف در صنعت پرورش آبزیان وارد بازار ارومیه  300تا  200در کشور چین به قیمت 

اي به ویژه در شرق و خیر در معرض تغییرات قابل مالحظها يها سالدریاچه ارومیه به ویژه در . )5:1388بقایی،(
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مساحت دریاچه ) کیلومتر مربع1200 با یتقر(درصد 23به طور متوسط حدود . قرار گرفته استجنوب شرقی آن 
کیلومتر از مجموع خطوط  60کاهش یافته است، به طوري که در طول ده سال گذشته، به طور متوسط حدود 

از آب خارج شده جزیره این دریاچه به طور کامل  نیتر بزرگساحلی دریاچه جابجا شده است و جزیره اسالمی که 
بدون کشت، خشک و نمکی در معرض باد در تصاویر و  يها نیزماست و مساحت خارج شده از زیر آب به صورت 

رسولی و ( شود یمطبیعت قابل مشاهده است که تهدیدي جدي براي مزارع واقع در اطراف دریاچه محسوب 
تمرکز مواد  ،شمالی و میانه دریاچه يها قسمتبا توجه به نقشه هاي پراکنش مواد معلق، در  ).68:1387همکاران،

جنوب و جنوب  يها قسمتمعلق در آب دریاچه از یک وضعیت عادي برخوردار بوده و تمرکز این مواد بیشتر در 
اچه ارومیه خشک شود اینک دانشمندان معتقدند چنانچه دری. )36:1386شایان و جنتی،( باشد یمشرقی تا غرب 

به  بادهاکه با وزش اولین  شود یممیلیارد متر مکعب نمک  8هزار هکتار با  570منطقه تبدیل به بیابانی به وسعت 
جاي شن یا رس این نمک است که در هوا منتشر شده و موجب تخریب محیط زیست خواهد شد تخریبی که بدون 

شرایط کشورهاي همسایه را نیز در شرایط بحران زیست  نیتر انهنیب خوششک از مرزهاي کشور خواهد گذشت و در 
خشک شدن و یا کم شدن آب دریاچه تعادل اکولوژیک شمال غرب کشور را بر هم . محیطی گرفتار خواهد نمود

حیات مردمی که سالیان سال با دریاچه زندگی ي گذاري مستقیم بر رو ریتأثخواهد زد، آب و هوا را تغییر داده و با 
دریاچه تاکنون باعث ایجاد ویژگی ساحلی به این منطقه  رحضو. خواهد شد ها آنباعث مهاجرت میلیونی  اند کرده

خشک شدن دریاچه یعنی پایان کشاورزي، پایان گردشگري، پایان آرتمیا، . کوهستانی و تعدیل آب و هوا شده است
 اي جانوران و پرندگان و آغاز یک فاجعه زیست محیطیو شناورها، و بر ها اسکلهپایان آب و هواي معتدل، پایان کار 

  .)5:1388بقایی،(
  ها افتهی

سبز رنگ  يها تن. باشد یمتیره نشان دهنده دریاچه در زمان حداکثر ظرفیت خود  يها تن 1985در تصویر سال 
آبی روشن نشان دهنده آب سطحی و نمک در  يها تن 2010در تصویر . دهد یمرا نشان ) کشاورزي و جنگلی(گیاهان

سطحی و انحراف  يها آبسبز رنگ بسط یافته نشان دهنده افزایش استفاده از  يها تن. استطول کناره هاي دریاچه 
در این بخش بدلیل حجم باالي تصاویر، از طریق نرم  .)www.landsat.nasa.gov( براي آبیاري است ها رودخانهمسیر 

اي در تصاویر ماهواره. پایین آورده شد ین دلیل، کیفیت تصاویره او ب کاهش حجم داده Advanced compressorافزار
با هم اعداد  تر کوچک يها بخشو سپس جهت مقایسه  شمالی، مرکزي و جنوبی برش زده هاياین بخش به قسمت

که  شود یممشخص  2با توجه به شکل . شوند تر مشخصسال گذشته  25گذاري گردیدند تا وضوح تغییرات در 
مطلوبی  يور بهرههم  آنمردم حاشیه دریاچه از  ورونق داشته  1985دریاچه در سال   کینزد هايکشاورزي تا حاشیه

کشاورزي پسروي داشته و اراضی  که هم گردد یمهمان شکل مشخص  2010با نگاه به تصویر  ،در حالیکهاند داشته
در حاشیه  شور يها نیزمدریاچه بیشتر شده و به تبع به میزان  يپسروهم اینکه در قسمت شمال غربی تصویر 

  .و میزان پوشش گیاهی  حاشیه دریاچه نیز کمتر شده است دریاچه افزوده شده
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  1985تصویر بخش شمالی دریاچه ارومیه در سال : 2شکل 

  

  
  2010تصویر بخش شمالی دریاچه ارومیه در سال : 3شکل 

 يها تنهمان گونه که مشخص است  باشد یموضوح تصویر در بخش مرکزي نسبت به بخش شمالی خیلی بیشتر 
به عبارت دیگر میزان پوشش گیاهی در  .است 2010به مراتب بیشتر از تصویر سال  1985سبز رنگ در تصویر سال 

شور در تصویر  يها نیزمچنین میزان کمتر شده و هم 2010در تصویر سال مناطق نزدیک دریاچه زیاد ولی این امر 
به  2حریم شماره  يها نیزممیزان خشکی و شوري . باشد یم 1985به مراتب بیشتر از تصویر سال  2010سال 
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      چنین میزان و هم 2میزان ارتفاع در حاشیه حریم شماره  زیرا استشماره یک مراتب بسیار بیشتر از حریم 
  .گذاري در آن بیشتر شده استرسوب
  

  
1985تصویر بخش مرکزي دریاچه ارومیه در سال : 4شکل 

  

  
  

  2010تصویر بخش مرکزي دریاچه ارومیه در سال : 5شکل 
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   دیگر دریاچه است به  يها بخشبسیار گسترده دریاچه نسبت به  يپسروتصاویر بخش جنوبی نشان دهنده 
بخش  2010در تصویر سال  .اي از نمک تبدیل گردیده استداخل دریاچه به گلوله تر کوچکاي که جزایر گونه

به عبارتی مناطق شرق دریاچه نسبت به غرب آن از . باشد یم 3و  1، 2جنوبی، اولویت پسروي به ترتیب بخش 
 مشاهده می گردد کهدریاچه  تر یجنوببه سمت مناطق  با حرکتچنین هم. برد یمشوري و نمکی شدن بیشتري رنج 

در مناطق جنوب  مخصوصا و این امر  گردد یماطراف دریاچه و خشک شدن دریاچه افزوده  يها نیزمبر میزان شوري 
نشان از یک بحران  7بخش جنوبی دریاچه در شکل شماره  البته. دهد یمشرقی دریاچه وضوح بیشتري را نشان 

  .بسیار گسترده دارد

  
1985تصویر بخش جنوبی دریاچه ارومیه در سال : 6شکل 

  

  
  2010تصویر بخش جنوبی دریاچه ارومیه در سال : 7شکل 
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و  20، 10، 5حریم بندي دریاچه در چهار حریم ... ، شهر، دریاچه و ها استانهاي اطالعاتی الیهگذاري هم  يروبا 
 4630، حریم دوم با 2315اي که حریم اول با مساحت مشخص گردید به گونهو مساحت هر کدام کیلومتر  40

 دهد یمبندي نشان این حریم .شدند تفکیککیلومتر  18520با  چهارمکیلومتر و حریم  9260کیلومتر، حریم سوم با 
  .شود یمافزوده ... حریم به طرف داخل بر دامنه مشکالت زیست محیطی و  نیتر یرونیبکه از 
  

  
  نقشه حریم بندي دریاچه ارومیه: 8شکل 

  
الیه جمعیت بر روي نقشه حریم بندي گذاشته شد تا میزان جمعیتی که بر روي هر  ،در نقشه پراکنش جمعیتی

هاي بزرگی هم چون خوي، مرند، مراغه، میاندوآب، ردد و بدین ترتیب شهرمشخص گ رندیگ یمقرار  ها میحرکدام از 
مهاباد، اشنویه بر روي حریم چهار قرار دارند و شهر ارومیه، نقده، آذرشهر، سلماس و شبستر بر روي حریم سوم، 

بر روي حریم اولی قرار  تر کوچکشهرهاي عجب شیر، طسوج، بناب، نوشین شهر بر روي حریم دوم و چندین شهر 
باید خود بر  هادر حریمواقع هاي که هر کدام از شهر ددهرا نشان می شهرهاشه خطرپذیري هر کدام از این نق .دارند

محیط زیستی  يها ارگان مخصوصا و  درو پیشگیري نماینباشند تا از مشکالت پیش مصرترتجدید حیات دریاچه 
  .دریاچه انجام دهندتالش بسیار زیادي در تجدید حیات بایستی  ،در حریم شماره یک شهرها
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  نقشه پراکنش جمعیتی حاشیه دریاچه ارومیه: 9شکل 

  
فلذا  قرار داردشمال غرب کشور  و پر جمعیتجه به اینکه اطراف دریاچه ارومیه یکی از مناطق بسیار مهم وبا ت

  .کند یمضرورت توجه به احیاي آن را دو چندان 
که با  استگونه که بیان شد یکی از اثرات انکار ناپذیر در امر خطرپذیري مناطق اطراف دریاچه ارومیه باد همان

براي بررسی  .و داردزیادي داشته   ریتأثجابجاي ذرات نمک عالوه بر شهرهاي داخل کشور بر مناطق خارج از مرز نیز 
که نشان دهنده میزان نمک در مناطق مختلف  7و  5، 3با توجه به اشکال  .نقشه جهت باد تهیه گردید این موضوع

. دیگردخواهدافزوده  متاثر از آنجهت باد از روي این مناطق نمکی باشد بر خطر مناطق  هستند چنانچهدریاچه 
تبریز، (اندواقع شده و در شرق دریاچه ارومیهاست جنوب غربی  ها آنی که جهت وزش باد در یبدین ترتیب شهرها

چون بناب که جهت و شهرهایی هم پذیري قرار دارندحداکثر خطرمنطقه در ...) آذرشهر، صوفیان، میاندوآب، مرند و 
نیز  باشند یمدر اوج خطر قرار دارند و شهر مهاباد و سلماس که جهت باد شمال شرقی را دارا  استغربی  ها آنباد در 

در بخش شرقی  ،منطقه اطراف دریاچه يشهرهااکثریت  نمود کهبیان  توان یمدر کل  .دنباش ینماز این خطر در امان 
  .دارندرا جابجایی ذرات نمک تاثیرپذیري در خطر  استغربی یا جنوب غربی  ها آنجهت باد در  کهقرار دارند  آن
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  نقشه جهت وزش باد در حاشیه دریاچه ارومیه: 10شکل 

از ارتفاع  ،هر چه شهرهایی که در مسیر باد از طرف دریاچه قرار دارند توان گفتمی 11با توجه به شکل همچنین 
به عنوان یک سد در مقابل باد  تواندمیزیرا که ارتفاع  هستندخطر بیشتري  در معرضبرخوردار باشند  يتر نییپا

   ،صورت خواهد گرفتارتفاع انباشت ذرات افزایش و اگر ذرات نمک هم با باد همراه باشد در جهت باد با  نمایدعمل 

  
  نقشه سطوح ارتفاعی اطراف دریاچه ارومیه: 11شکل 
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 شود یمگونه که نشان داده همان. استنشان دهنده کاربري اراضی در حریم بندي دریاچه ارومیه  12شکل 

اراضی دیم با  ،سپسکیلومتر مربع اختصاص دارد 370745با  ايدامنهاراضی بیشترین کاربري اطراف دریاچه به 
کیلومتر مربع  1133و شهري با  2361، باتالق با 5913، زمین شور با 28522، نامناسب با 42109، آبی با 53961

در بخش شرقی دریاچه قرار  اکثرا  اي که دامنه يها نیزم: آنچه که در نقشه نمود بیشتري دارد شامل. اختصاص دارد
چرا  باشد یمبه مراتب بیشتر  ها آنپذیري خطر است کهآبی و دیم  اراضیهمچنین و  شودمیشامل  را مراتع ودارد 

که در صورت جابجایی نمک توسط باد و آبیاري از طرف کشاورزان این امالح در زمین نفوذ خواهد کرد و بر مشکالت 
شور در  يها نیزم بیشترین گردداي مالحظه میدر تصاویر ماهوارهگونه که همان. شددر طول زمان نیز افزوده خواهد 

  .و کشاورزي این مناطق به مراتب بسیار کمتر از سایر مناطق شده است  ،بخش جنوب شرقی دریاچه قرار دارد
  

  
نقشه کاربري اراضی حاشیه دریاچه ارومیه: 12شکل شماره 

  
  نتیجه گیري

و  1985در شمال مرکزي و جنوبی دریاچه در دو مقطع زمانی سال  هايتتایی در قسم2همانگونه که در تصاویر 
همان  ونددیپ یمدریاچه ارومیه به طور قطع به تاریخ نشان داده شد چنانچه روند کنونی ادامه داشته باشند  2010

ی سال قبل هم وقت 50 زیرا .گونه که آرال در شوروي سابق براي همیشه از روي نقشه جغرافیایی جهان پاك شد
 پروراندند یمرا در ذهن  آرالهاي بزرگ انتقال آب از حوضه آبریز دریاچه و نقشه ها طرحدولتی در شوروي  مسئوالن
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. )www.jamshidi6.blogfa.com(که دریاچه آرال براي همیشه محو شود کرد ینمهیچ کس تصور چنین روزي را 
 باشد یمغربی یا جنوب غربی  ها آنقرار دارند و جهت باد در  آنمنطقه اطراف دریاچه در بخش شرقی  شهرهااکثریت 

 متر آن 30و همواره در خطر جابجایی ذرات نمک قرار دارند و چون اکثریت مناطق حاشیه دریاچه در ارتفاعات زیر 
که در صورت جابجایی نمک توسط باد و آبیاري از طرف  گردد یمپذیري مناطق افزوده ارند بر میزان خطرقرار د

در همان گونه که . کشاورزان این امالح در زمین نفوذ خواهد کرد و بر مشکالت در طول زمان نیز افزوده خواهد کرد
و این امر یک معضل  ر داردشور در بخش جنوب شرقی دریاچه قرا يها نیزمبیشترین  نشان داده شد 12شکل 
بر مناطق همجوار آن هم  بلکه جانیمنطقه آذرباچرا که خشک شدن دریاچه نه تنها بر  .زند یماي را رقم منطقه

   اجتماعی ناشی از مهاجرت اقتصادي  يها بیآسکه این امر اگر با معضالت و  خواهد گذاشتبسیار زیادي  ها ریتأث
اقتصاد و مسائل بر  شدتکه فجایع ناشی از خشک شدن دریاچه ارومیه به  گرددتایید میگرفته شود بی رویه در نظر 

خواهد گذاشت و مستقیمی   ریتأثمیزان سالمتی ساکنان حاشیه دریاچه اکولوژیکی و زیست محیطی بخصوص بر 
از سویی و  زراعی منطقه و جمعیتی-دهها هزار کیلومتر مربع را تحت تاثیر خود قرار داده و با عنایت به ارزشهاي باغی

از سوي دیگر همجواري با کشورهاي دیگر خالی شدن منطقه از سکنه بدلیل معضالت زیست محیطی خطري جبران 
  .ناپذیر ارزیابی شود
:پیشنهادات

در جهت تالش براي جلوگیري از خشک شدن دریاچه و اقدام  یالملل نیبمطالعاتی  يها لیپتانساستفاده از 
براي تجدید حیات آن؛

هاي مناسب دریاچه و افزایش آن جهت افزایش سطح تراز آب دریاچه؛حقابهتوزیع 
هاي منتهی به دریاچه؛کاهش ساخت سدها بر روي رودخانه

در مناطق حاشیه دریاچه براي جلوگیري از گسترش شوري زمین؛ يکار درختگسترش 
افزایش سرمایه گذاري بر روي بارش مصنوعی بر روي دریاچه؛

در جهت مقابله با تخریب کنندگان  ها آنمدافع محیط زیست و اعتاي قوه قهریه بر  يها مانسازتالش بیشتر 
محیط زیست دریاچه؛

  ... .و  ها راه، ها پلایجاد شده بر روي دریاچه ارومیه نظیر  يها طرحعلمی سازي کلیه 
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