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واقع های شهر بر آن تاثیر و ارومیه درياچه آب تراز ساحلی خط تغییرات بررسی

 آن در حوضه

The investigation of coastline changes in Urmia Lake water level 

and its impact on the urban of its basin   

 2سراسکانرود اصغری صیاد ،1*زينالی بتول

 05/06/1394پذيرش:                    14/11/1393دريافت:  

  چکیده

 چنین هم، ارومیه دریاچه آب سطح تغییرات بررسی تحقیق، این هدف

 چند آماری روش از استفاده با دریاچه این آب کاهش اصلی عوامل تعیین

و تاثیر آن بر  مطالعه مورد عوامل بین در اصلی های مولفه تحلیل متغیره

 و لندست ای ماهواره تصاویر از نظورنم این یبرا باشد. می اطرافهای شهر

 کل ماهانه دبی وهای اقلیمی داده شامل متغیر 29 های داده چنین هم

های وضعیت گردشگری و داده 1349-1384 آماری دوره در حوضه

 تصاویر روی از است. شده استفادههای حوضه بویژه شهر ارومیه شهر

 خطوط (1349-1384) شتهگذ سال 35 طی در که داد تشخیص توان می

 آب پر و دائمی رودخانه )مصب شرق جنوب ویژه هب و شرق در ساحلی

 تحلیل از استفاده با .است داشته مشخصی بسیار پسروی رود( زرینه

 آب کاهش اصلی های مولفه عنوان به اصلی عامل 6 اصلی های مولفه

 از صددر 8/78 که شد مشخص مطالعه مورد عوامل بین در ارومیه دریاچه

 مارس، فوریه، ژانویه، های دبی دادند. اختصاص خود به را کل واریانس

 واریانس از درصد 8/38 که شد تعیین اول مولفه عنوان به دسامبر و نوامبر

 دریاچه آب تراز آمدن پایینهمچنین نتایج نشان داد  شود. می شامل را کل

در اطراف که  ییهارا مخصوصاً برای شهر ای عدیده مشکالت ارومیه

که دارای  ییهاهمچنین شهر کیلومتری آن قرار دارند، 40فاصله دریاچه تا 

، بوجود غربی و در شرق دریاچه قرار دارندجهت باد غربی و جنوب

ارومیه از یک به چهار بعد از خشک  ری گردشگری شهرتبه .خواهد آورد

 شدن دریاچه تغییر یافته است.

یه، دریاچه :كلیدیگانواژ ز تغییرات اروم  طبیعی عوامل آب، ترا

 .شهری مناطق اصلی، های مولفه تحلیل انسانی، و
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Abstract  
 

The purpose of this study was to investigate the 

changes in Urmia Lake water level as well as to 

determine the main factors in the reduction of Urmia 

Lake water through the multivariate statistical method 

of principal component analysis (PCA) and its effect 

on the urban around of Lake. For this purpose, 

Landsat satellite images besides the data obtained 

from 29 variables in the statistical periods between 

1970 and 2005 have been used. These variables 

include climate data, and monthly discharge of total 

basin and tourism situation of basin urban certainly 

Urmia. From the images, it can be recognized that the 

coastline has receded, particularly in East and South 

East, over the past 35 years (1975-2009). By the use 

of principal component analysis, six components with 

%78.8 of the total variance among the factors under 

study were identified as the main factors in the 

reduction of Urmia Lake water. The discharges in 

January, February, March, November, and December 

with %38.8 of the total variance were determined as 

the first component. Result indicated that The reduction 

of water level in Urmia Lake will cause many problems 

spatially in urban that are in distance of 40 KM Urmia 

Lake and also theirs that have wind direction of west 

and south west and are in east of lake. Grade of Urmia 

tourism has changed from one to four.  

 

Keywords: Urmia Lake, water level changes, 

natural and human factors, principal components Analysis, 

urban areas  

                                                                 

1. *Assistant of Climatology, University of Mohaghegh 

Ardabili.( Zeynali.b@uma.ac.ir) 

2. Assistant of Geomorphology, Urmia University. 



 

 

 بررسی تغییرات خط ساحلی تراز آب درياچه ارومیه و ...  104

  مقدمه 

 کشور های دریاچه ترین بزرگ از یکی ارومیه دریاچه

 در کشور غرب شمال های رودخانه از تعدادی که باشد می

روستا  3150شهر و  36بیش از  گردد. می تخلیه دریاچه این

ریز میلیون نفر در حوضه آب 5با جمعیتی در حدود 

با روستا نیز  250شهر و  9دریاچه ارومیه قرار دارد. تعداد 

نفر جمعیت در ناحیه اکولوژیک دریاچه  700000حدود 

ها درصد جمعیت در روستا 60واقع شده است که بیش از 

 ,Comprehensive … for the Lakeساکن هستند.  )

 تراز روی که عاملی ترین مهم طبیعی طور به(. 20 :2010

 مثال برای .است اقلیمی عامل ،گذارد می تاثیر دریاچه آب

 عوامل ترین مهم جمله از توان می را بارش و مایید تغییرات

 عوامل و اراضی کاربری در تغییر اما نمود. قلمداد اقلیمی

 گردد می باعث ،باشد می ها انسان دست ساخته که دیگر

 ,Nasajiگردد) ایجاد خصوص این در غیرطبیعی تغییرات

2010: 2.) 

 زمین، متقابل عملکرد از پویایی نواحی ساحلی مناطق 

 تاثیرات تحت حال عین در که هستند اتمسفر و آب

 دارند قرار انسان کاری  دست و طبیعی دائم تغییرات

(Beatley et al, 2002: 392 .) اساسی عامل ساحلی خط 

 منطقه یک سطحی آب منابع شناسایی و گیری اندازه برای

 Liu and Jezek, 2004: 938; Shermanباشد) می

and Bauer, 1993: 226; Zuzek et al, 2003: 126) 

 موقعیت تغییرات میزان بررسی برای مرسوم های تکنیک 

  باشد: می زیر های تکنیک شامل معموال سواحل

 فعلی آب سطح ارتفاع میانگین از میدانی های گیری اندازه

 در استنتاج و گذشته های دوره در آب سطح با آن مقایسه و

 از ساحلی خطوط ردیابی شده، حادث تغییرات میزان مورد

 با آن مقایسه و توپوگرافیکی هاینقشه و هوایی هایعکس

 این در موجود روش چندین از یکی ،تاریخی هایداده

 (.Fenster et al, 1993: 148)باشد می زمینه

 از سنجش های تکنیک شامل جدیدتر هایتکنیک از استفاده

 رد موجود های روش دیگر از آماری هایمدل و ها روش دور،

 Dolan et al, 1991: 723; Yamano etباشد) می زمینه این

al, 2006: 398; Siddiqui & Maajid, 2004: 1200 
 گفته هایتکنیک از کدام هر خطای میزان و اشتباهات(.

 هاروش آن در موجود هایفاکتور به تام بستگی شده

 خطوط گیری اندازه در دقت میزان شامل که داشت خواهد

 نقاط تعداد ساحلی، خطوط تتغییرا نمیزا ساحلی،

 زمان مدت طول گیری، اندازه زمانی فاصله گیری، اندازه

 خواهد شده استفاده مورد هایروش و شده اخذ هایداده

  (.Douglas and Crowell, 2000: 146داشت)

ترین دریاچه جهان بعد از دریاچه ارومیه به عنوان شور

و شبه جزیره، از اهمیت جزیره  102بحرالمیت با دارا بودن 

و اکولوژیکی شایان  گردشگری، جغرافیایی، بیولوژیکی

اما امروزه این تاالب بدلیل بروز  توجهی برخوردار است

خشکسالی، کاهش نزوالت جوی، افزایش دما و عوامل 

ترین شرایط زیست محیطی قرار گرفته انسانی در بحرانی

الوه بر است. در حال حاضر خشک شدن دریاچه ارومیه ع

های ناگواری بر روی تهدیدات زیست محیطی، پیامد

 همراه خواهد داشتصنعت گردشگری این حوضه به

(Asghari et al, 2013: 101) بنابراین در این مطالعه .

تغییرات سطح آب دریاچه ارومیه، عوامل اصلی کاهش آب 

های اطراف بررسی خواهد این دریاچه و تاثیر آن بر شهر

 شد.

  تحقیق پیشینه

 های دریاچه آب تراز کاهش علل تحقیقی در ،(1999) خوزه

 بررسی مورد استرالیا غرب در را 4گنترک و 3کیالملبت بسته

 دبی و تبخیر بارندگی، به نسبت تراز تغییرات نحوه و هداد قرار

 که است آن از حاکی مطالعه این نتایج .نمود بررسی ورودی

 نسبت کاهش ها، دریاچه آب تراز افتادگی پایین علت ترین مهم

 زمان بررسی است. بوده 1840 سال از تبخیر به بارندگی

 نیز تحقیق این در ها دریاچه تراز دوباره تعادل به رسیدن

                                                                 
3. Keilamlbete 
4. Gnetuk 
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 نسبت تراز تغییرات میزان و زمان تر بیش پذیریتاثیر بر داللت 

 دارد. حوضه سطح بر بارندگی به

 صلیا علت که است کرده اشاره ،(1999) 5زتستروم

ر دریاچه شدن خشک  ورودی دبی کاهش ،6ابینو

  است. بوده آن کننده تغذیه های رودخانه

 دریاچه روی بر شده انجام مطالعات نتایج ترتیب همین به

 گرم های دوران که است آن از حاکی جنوبی سیبری در بایکال

 قابل افت سرد دوران در و بوده باال دریاچه آب تراز منطقه،

 از تری بیش حجم ورود از ناشی امر این و تهداش ای مالحظه

  (.2004 ، همکاران و 7یآستیوشاست) بوده گرم دوران در آب

 خطوط نقشه تهیه در ای ماهواره های داده از استفاده زمینه در

 و دریاها ساحلی های محیط بر نظارت و مدیریت و ساحلی

 انجام زیادی کارهای ارومیه دریاچه و جهان در ها دریاچه

ن .است گرفته  9پالیای دریاچه در ،(2005) 8کارم

 دریاچه در ،(2008) 11هوی مینگ فنگ ،اسپانیا 10مونیگروس

 14سالت دریاچه در ،(2010) 13ایکرسن ،چین 12پویونگ

 تحوالت و تغییرات تحلیل در ای ماهواره تصاویر از ترکیه

  .اند نموده استفاده مختلف زمانی های دوره در مناطق این

 دریاچه سطح های نوسان ،(1387) مکارانه و رسولی

 مورد 2005 تا 1976 سال از ای ماهواره تصاویر با را ارومیه

 که داد نشان محققین این بررسی نتیجه دادند. قرار بررسی

 مطالعه مورد زمانی دوره طی در ارومیه دریاچه های نوسان

 این در است. شده دریاچه سطح از درصد 23 کاهش باعث

 ای اشاره دریاچه سطح شدن خشک اصلی عوامل به مطالعه

 است. نشده

 حساسیت تحلیل سازی، شبیه ،(1387) همکاران و دالور 

 های مولفه به نسبت را ارومیه دریاچه آب تراز قطعیت عدم و

                                                                 
5. Zetterstrom 
4. Ebinur lake 

7. Astushi et al, 

8. Carmen 
9. playa-lake 

10. Monegros 

11. Fengming HUI 
12. Poyang Lake 

13. Ekercin 
14. Salt Lake 

 دریاچه های نوسان سازی شبیه اند. کرده بررسی آن آبی بیالن

 آبی بیالن معادله مانند مختلفی های روش از استفاده با

 عصبی های شبکه و چندگانه همبستگی معادله دریاچه،

 های داده از منظور این برای .است شده انجام مصنوعی

 دبی قبیل از دریاچه بیالن بر موثر های مولفه ماهیانه

 آب آزاد سطح از متوسط تبخیر و متوسط بارندگی ورودی،

 که است آن از حاکی مطالعات نتایج است. شده استفاده

 ورودی، تجمعی دبی زمان هم کاربرد با عصبی بکهش مدل

 کمترین و دقت بهترین ماهیانه تبخیر و ماهیانه بارندگی

 دریاچه آب تراز و نوسانات سازی  شبیه در را حساسیت

 دامنه دارای آن از حاصل نتایج قطعیت عدم و دارد

 است. تری بیش

 دریاچه سطح تغییرات ،(1389) همکاران و حصاری 

 و خزر دریای سطح تغییرات با آن رفتاری هم و ارومیه

 مورد را منطقه هوایی و آب عوامل و ترکیه وان دریاچه

 سطح ماهانه های داده پایه بر ها بررسی دادند. قرار بررسی

 به 1388-1345 های سال طی در ارومیه دریاچه آب

 مدت دراز در ومیهار دریاچه سطح که داد نشان روشنی

 وجود روند، وجود نتایج است. داشته رمت 6 تا نزولی روند

 و بعد به 1374 سال از میانه و میانگین اختالف و پرش

 سطح در دریاچه سطح کاهش روند نبودن تصادفی

 سطح تغییرات و وان دریاچه رفتار شد. تائید %1 داری معنی

 دریاچه آب سطح تغییرات با زیادی تطابق زمینیزیر آب

 منطقه زیرزمینی های آب بر دزیا فشار وجود نشانگر و دارد

 است.

 تاثیر و اقلیمی نوسانات ،(1389) همکاران و فرامرزی 

 به و داده قرار بررسی مورد را ارومیه دریاچه سطح بر آن

 برای زمانی سری سازی مدل با که اند رسیده نتیجه این

 موثر های مولفه ترین مهم وابسته، و مستقل اقلیمی عناصر

 شدند معرفی دبی و بارش ارومیه، هدریاچ سطح نوسان در

 مرزهای ای ماهواره تصاویر از استفاده با نهایت در و

 سطح کاهش میزان دریاچه سطح نوسان حداقل و حداکثر
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 کیلومترمربع 2258 حدود حداکثر تراز به نسبت آن 

 گردید. محاسبه

 عوامل که اند کرده اشاره (،2010) همکاران و عبدالهی 

 عوامل گروه دو به توان می به را ومیهار دریاچه آب کاهش

 سطحی عوامل نمود. تقسیم االرضی تحت و االرضی سطحی

 جوی، های بارش میزان از عبارت و دارند را تاثیر ترین بیش

 و دریاچه ریزآب حوضه های رودخانه آب دبی تغییرات

 عوامل چنین هم باشند. می حوضه دراین دمایی تغییرات

 زیرزمینی، های آب جریان رژیم راتتغیی نظیر االرضی تحت

 دریاچه، گذر میان احداث واسطه هب دریاچه بستر تغییرات

 بستر در آن نفوذ قابل غیر و وسیع های توده و نمک انباشت

  موثرند. دریاچه آب تراز سطح تغییر در ... و دریاچه

 دریاچه روی پس عوامل ،(1389) سیدآبادی و علیزاده 

  کردند: خالصه رزی صورت به را ارومیه

 مدت( )کوتاه جهانی اقلیم تغییر الف: طبیعی: عوامل .1

 ها، گسل حرکت د: شدید تبخیر ج: بارش کمبود ب:

  مدت(. )بلند تکتونیکی های فرایند و فعالیت

      کالنتری شهید پل ساخت الف: :انسانی عوامل .2

 رعایت عدم ج: ارومیه دریاچه اکوسیستم مدیریت عدم ب:

 سد. ساز و ساخت د: کشت الگوی

به ارزیابی خطرات زیست  ،(1391نوری و آقایی )

محیطی مناطق شهری حاشیه دریاچه ارومیه ناشی از 

پرداخته  2010-1985نوسانات مرز پیرامونی آن طی دوره 

هایی که در بخش اند که اکثر شهرو به این نتیجه رسیده

صوفیان،  شرقی دریاچه قرار دارند همچون تبریز، آذرشهر،

میاندوآب، مرند و ... در معرض حداکثر خطرپذیری قرار 

 دارند. 

-ت گردشگری شهروضعی ،(1392اصغری و همکاران )

دریاچه ارومیه را با استفاده از تکنیک  های واقع در حوضه

اند که تاپسیس مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده

 هایمکانی اولویت جاییهخشک شدن دریاچه ارومیه باعث جاب

گردشگری به جنوبی ترین مناطق شهری حوضه دریاچه 

 ارومیه شده است. 

 بدین .باشد می آب تراز دریاچه هر مهم پارامترهای از یکی

 در دریاچه آب سطح تغییرات حاضر تحقیق در منظور

 انسانی و اقلیمی عوامل ترین مهم و بررسی مختلف های دوره

 آماری روش از استفاده با دریاچه این آب تراز دهنده کاهش

 است. شده بررسی  PCA اصلی های مولفه به تجزیه

 
 مطالعه مورد محدوده

 نشان ،1شکل را ایران در ارومیه دریاچه حوضه موقعیت

 و کلیماتولوژی سینوپتیک، های ایستگاه چنین هم دهد. می

 گیری میانگین برای ها ایستگاه این های داده از که سنجی باران

 است. شده آورده نیز است شده استفاده حوضه تغیرهایم

 منطقه سینوپتیک دیگر های ایستگاه از استفاده عدم علت

  بود. ها آن های داده آماری کفایت عدم مطالعه، مورد

 
        سینوپتیک، های ایستگاه و ارومیه دریاچه حوضه موقعیت نقشه .1 شکل

 بررسی موردمنطقه  سنجی باران و کلیماتولوژی

 

 هاروش و مواد

  ارومیه درياچه ساحلی خط تغییرات بررسی.  الف

 های سال لندست ای ماهواره تصاویر از تحقیق این در

 بررسی برای 2009 و 2007 ،2005 ،2000 ،1990 ،1975

 نرم از چنین هم و ارومیه دریاچه ساحلی خط تغییرات

 فادهتصاویر است پردازشبرای   ARDASو  ENVI4های  افزار
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  است. شده 

 از شده مطالعه های سال از یک هر در دریاچه مساحت

 در تغییرات میزان تا شد گیری اندازه ای ماهواره تصاویر روی

 شود. مشخص بررسی مورد های سال

  درياچه آب تراز كاهش اصلی عوامل بررسی.  ب

های  از داده قسمت این در استفاده مورد های داده

، باران سنجی و کلیماتولوژی مورد های سینوپتیک ایستگاه

 از: اند عبارت حوضهمطالعه در 

 آماری دوره در حوضه کل فصلی بارش میانگین -

 ؛ 1970-2005

 آماری دوره در حوضه کل فصلی دمای میانگین -

 ؛ 1970-2005

 در حوضه کل فصلی پتانسیل تعرق و تبخیر میانگین -

 رنثتو و کریدل بالنی روش با) 2005-1970 آماری دوره

 ؛(وایت

 آماری دوره در حوضه کل ساالنه باد میانگین -

 ؛ 1970-2005

 دوره در حوضه کل ساالنه نسبی رطوبت میانگین -

 ؛ 2005-1970 آماری

 در حوضه کل ساالنه اکتا، 2-0 ابرناکی میانگین -

 ؛ 2005-1970 آماری دوره

 در حوضه کل ساالنه اکتا ،3-6 ابرناکی میانگین -

 ؛ 2005-1970 آماری دوره

 در حوضه کل ساالنه اکتا ،7-8 ابرناکی میانگین -

 ؛ 2005-1970 آماری دوره

 .2005-1970 آماری دوره در حوضه کل ماهانه دبی -

 

 توسط بار اولین برای اصلی های مولفه تجزیه روش 

 که روشی اما ،شد داده شرح 1901 سال در پیرسون کارل

 ود.ب متغیر سه یا دو محاسبه برای تنها نمود ارائه او

 1993 سال در هتلینگ توسط بعد ها سال عملی های روش

  (.Johnson and Dean, 1988شد) داده توضیح

 مساوی طور به ها متغیر کلیه ،اصلی های مولفه تجزیه در 

 روش خالف بر روش این در شوند. می گرفته نظر در

 و مستقل های متغیر گروه دو به ها متغیر چندگانه رگرسیون

 از مقداری اصلی مولفه هر بلکه شوند نمی تقسیم وابسته

 اصلی مولفه اولین بنابراین کند. می تبیین را کل واریانس

 و است واریانس باالترین دارای و اطالعات ترین بیش حاوی

 باشد می واریانس مقدار کمترین دارای مولفه آخرین

(Torabi and Jahanbakhsh, 2003: 156). 

 انجام SPSS افزار نرم با محاسبات کلیه مقاله این در 

 است. بوده خام های داده ماتریس تهیه گام اولین که گردیده

 جهت SPSS افزار نرم در 29 × 30 ماتریس منظور بدین

 های سال نمایانگر ،30شد)عدد تنظیم محاسبات انجام

  باشد(. می متغیرها تعداد بیانگر ،29 عدد و آماری

 برخوردار کاملی وششپ از مطالعه مورد های ایستگاه. الف

 مورد توالی آزمون روش با همگنی نظر از ها داده لذا و بوده

 ها دنباله تعداد شمارش با آزمون این در اند. گرفته قرار بررسی

 تصادفی مجاز، های دنباله تعداد تعین و ها متغیر از یک هر در

  (.Ebdon, 1985: 50) گیرد می قرار بررسی مورد ها آن بودن

 خطای احتمال با ها داده بودن تصادفی طالعهم این در

 ها آن بودن همگن از و گرفته قرار بررسی مورد 05/0

 و ها داده همگونی احتمال است. شده حاصل اطمینان

 تایید P- value < 0.05 به توجه با آنها بودن تصادفی

  شود. می

 دارای مطالعه این در مختلف های متغیر که جا آن از .ب

 آوردن دست هب لذا هستند متفاوتی گیری ندازها های مقیاس

  نمود. می ضروری آنها نمودن استاندارد و Z نمره

 هر همبستگی محاسبه اولیه، ماتریس تعین از پس  .ج

 این باشد می ها متغیر سایر با و خودشان با ها متغیر از یک

 گردد. می همبستگی ماتریس تشکیل به منجر کار

 ویژه های بردار یا ویژه های مقدار تعین بعدی گام .د

  باشد. می

 شوند های اصلی مشخص می ه. در مرحله آخر مولفه



 

 

 بررسی تغییرات خط ساحلی تراز آب درياچه ارومیه و ...  108

  (Torabi and Jahanbakhsh, 2003: 157.) 

های واقع تاثیر كاهش تراز آب درياچه ارومیه بر شهر

 ی آندر حوضه

ی جبرانی الگوریتم تاپسیس یک تکنیک چند شاخصه

ها از راه شبیه نمودن هبسیار قوی برای اولویت بندی گزین

به جواب ایده آل می باشد. در این روش گزینه انتخاب 

ترین فاصله را از جواب ایده آل باید کمترین کوتاهشده می

 .ترین جواب داشته باشدو دورترین فاصله را از ناکارآمد

که دارای  m*nبه گونه اجمال در روش تاپسیس، ماتریس 

m  گزینه وn گیرد. در ورد ارزیابی قرار میباشد ممعیار می

در شود هر شاخص و معیار این الگوریتم فرض می

تریس تصمیم گیری دارای مطلوبیت افزایشی یا کاهشی ام

ها در به بیان دیگر مقادیر زیادی که معیار و یکنواخت است

اگر از نوع سود بود هر چه  .کننداین ماتریس کسب می

و اگر از نوع تر باال تتر باشد دارای مطلوبیمقدارش بیش

باشد. از امتیازات تری میهزینه بود دارای مطلوبیت پایین

توان از گونه همزمان میمهم این روش آن است که به

 استفاده کردو ذهنی های عینی ها و معیارشاخص

(Asghari et al, 2013: 104). های مورد استفاده داده

یعی )دما، بارش، های اقلیمی و طبدر این روش شامل داده

های یخبندان، رطوبت نسبی، تعداد روزساعات آفتابی، باد، 

ها، های دائمی، مساحت جنگل، تعداد سدطول رودخانه

 17برای ( های هر شهرها، ارتفاعات، تعداد روستاچشمه

 می باشد. شهر حوضه دریاچه ارومیه 

 ها يافته
  ارومیه درياچه ساحلی خط تغییرات بررسی

 که دهد می نشان ای ماهواره تصاویر تحلیل و تجزیه

 سال از سالیانه مقیاس در ارومیه دریاچه آب سطح تغییرات

 سطح ای دوره تغییرات است. توجه قابل (2009 – 1975)

 روی از است. شده داده نشان ،2شکل در دریاچه آب

 گذشته سال 35 طی در که داد تشخیص توان می تصاویر

 داده رخ دریاچه آب سطح در ای مالحظه قابل های نوسان

 شرق در ساحلی خطوط ،2شکل به توجه با چنین هم است.

 آب پر و دائمی رودخانه )مصب شرق جنوب ویژه هب و

  است. داشته مشخصی بسیار روی پس رود( زرینه

 

 

 

 

نقشه گسترش آب دریاچه ارومیه براساس تصاویر ماهواره ای  .2شکل 

 ( 2009و  2007، 2005و2000، و، 1989، و 1975لندست )
 

 
اخیر های سال در آب سطح تغییرات از شاهدی عثمان مشت .3 شکل  

(www.tabnak.ir) :منبع 

 ای ماهواره تصاویر روی از دریاچه شده محاسبه مساحت .1 جدول

عکس اخذ سال رديف  (Km2) مساحت 

1 1975 5360 

2 1990 5676 

3 2000 4774 

4 2003 4098 

5 2005 4459 

6 2007 4158 

7 2009 3418 

 

 های زمان در ارومیه دریاچه مساحت گیری اندازه از پس

 دریاچه مساحت ماکزیمم تراز در که شد مشخص مختلف،

 3418 حدود در مینیمم، تراز در و مربع کیلومتر 5676

 عدد دو این از گیری تفاضل اب که باشد می مربع کیلومتر

 2009 تا میالدی 1975 از دریاچه سطح نوسان دامنه

 ،2شکل شود که در کیلومتر مربع برآورد می 2258حدود در

http://www.tabnak.ir/fa/news/188014/%C2%AB%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%C2%BB-%D8%AE%D8%B7-%DA%A9%D8%B4-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87
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 است. شده داده نشان کاهش این میزان 

 
  حداقل و حداکثر تراز در دریاچه سطح مساحت .2شکل

  (1975-2009) شده مشاهده
 

 ارومیه درياچه آب تراز كاهش اصلی عوامل

 نشان، 2ها در جدول مولفه در شده تبیین تغییرات درصد

 .گردید مشخص اصلی مولفه ،6 که استشده داده

 سومین، دومین، اولین، شود میمالحظه کهطوریهمان

رتیب به ها مولفه ششمین و پنجمین چهارمین،  %، 87/38 ت

 از درصد % 8/5 و % 11/6 %، 11/7 ،% 8 ،% 9/12

 که اند داده اختصاص خود به واریانس کل از را تغییرات

 را واریانس کل از %8/78 مولفه شش این مجموع در

 کدام دریابیم که است این مهم نکته اما کنند. می تبیین

 اولین در عامل ضرایب با باالیی همبستگی دارای ها متغیر

 عامل ضرایب جدول به منظور بدین اند. بوده مولفه

  شود. می مراجعه

 هب های مولفه با را عامل ضرایب همبستگی ،3دولج

 عامل، ضرایب جدول به توجه با دهد. می نشان آمده دست

 با اند بوده 9/0 تا6/0 بیش از ضرایب دارای که متغیرهایی

 فوریه، ژانویه، دبی مقادیر اند. شده مشخص )*( عالمت

 باالترین دارای مولفه اولین در دسامبر و نوامبر مارس،

 نشان ها متغیر سایر به مربوط نتایج باشند. می املع ضریب

 دسامبر و نوامبر مارس، فوریه، ژانویه، دبی که دهند می

 نموده تبیین واریانس کل به نسبت را تغییرات باالترین

 ناچیز کامالً که باشند می 5/0 از کمتر ضرایب سایر و است

 باشد. می کردن نظر صرف قابل و بوده

(Eigen Value= 10.1, percent of variance=38.8%) 

 باالترین مولفه دومین در آگوست ژوئیه، می، آوریل، دبی   

 آوریل، دبی بنابراین اند. داده اختصاص خود به را ضرایب

 سهم که اصلی متغیر دومین عنوان به آگوست ژوئیه، می،

  اند. شده گرفته نظر در کنند می توجیه را تغییرات از باالیی

(Eigen Value = 3.35, percent of variance =12.9%) 

 مولفه سومین در تابستان تعرق و تبخیر و دما مقادیر   

  است. داده نشان همبستگی ها متغیر سایر از بیشتر

(Eigen Value = 2, percent of variance = 8%) 

 خود به را ضریب باالترین مولفه چهارمین در اکتبر دبی   

 خود به را واریانس کل از % 11/7 که است داده اختصاص

 اند. داده اختصاص

(Eigen Value = 1.84, percent of variance =7.11%) 

 مولفه پنجمین در پاییز تعرق – تبخیر و باد مقادیر   

 از % 11/6 که اند داده اختصاص خود به را ضریب باالترین

 شوند. می شامل را کل واریانس
 

(Eigen Value= 1.59, percent of variance=6.11%) 

دیر     قبول مورد مولفه آخرین در اکتا ،6-3 ابرناکی مقا

  است. داده نشان همبستگی ها متغیر سایر از بیشتر

(Eigen Value= 1.51, percent of variance=5.8%) 
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 ها مولفه در شده تبیین تغییرات درصد .2 جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 ها مولفه ويژه مقادير مجموع شده تبیین واريانس درصد حجمی درصد

8/38 8/38 10/10 1 

7/51 9/12 35/3 2 

8/52 8 09/2 3 

9/66 11/7 84/1 4 

73 11/6 59/1 5 

8/78 8/5 51/1 6 

6/82 7/3 98/0 7 

7/85 07/3 8/0 8 

59/88 8/2 74/0 9 

09/91 5/2 65/0 10 

9/92 87/1 48/0 11 

7/94 7/1 45/0 12 

9/95 2/1 32/0 13 

8/96 9/0 23/0 14 

6/97 77/0 20/0 15 

2/98 6/0 15/0 16 

6/98 4/0 11/0 17 

05/99 37/0 09/0 18 

33/99 28/0 07/0 19 

55/99 2/0 05/0 20 

69/99 14/0 03/0 21 

83/99 13/0 036/0 22 

89/99 06/0 016/0 23 

95/99 05/0 015/0 24 

98/99 03/0 009/0 25 

100 01/0 003/0 26 
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. ضرایب شش مولفه اصلی برای هر یک از متغیرها3جدول  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9/0 -6/0متغیرهای دارای ضرایب بیش از 

 

 دریاچه آب سطح افت اصلی عامل مطالعه این در 

 طریق از دریاچه این به ورودی جریان کاهش ارومیه،

 مقاصد برای آن نندهک تغذیه های رودخانه آب انحراف

 این ها سالی خشک بروز با که شد معرفی .. .و کشاورزی

 شدن خشکافت سطح آب، تشدید و در نهایت منجر به 

 است. شده دریاچه این از بخشی شدن

 متغییر 1 2 3 4 5 6

33/0  08/0-  17/0  72/0-  07/0  10/0  بارش زمستان 

31/0  59/0-  53/0  06/0-  13/0  09/0  بارش بهار 

12/0  40/0-  16/0-  06/0-  42/0  68/0-  بارش پايیز 

18/0-  07/0  10/0  *76/0  05/0-  22/0-  دما تابستان 

15/0-  47/0  05/0-  07/0  24/0-  18/0-  دما پايیز 

07/0  15/0-  11/0  15/0-  18/0  *87/0  دبی ژانويه 

12/0  16/0-  19/0  12/0-  18/0  *86/0  دبی فوريه 

22/0  15/0  07/0  20/0-  38/0  *79/0  دبی مارس 

01/0  11/0-  08/0  003/0-  *73/0  45/0  دبی آوريل 

03/0  25/0-  08/0  06/0-  *89/0  25/0  دبی می 

01/0-  37/0-  13/0  02/0-  *85/0  03/0  دبی ژوئن 

10/0  05/0  08/0  03/0-  *87/0  26/0  دبی ژوئیه 

07/0-  07/0  17/0-  40/0-  66/0  23/0  دبی اگوست 

09/0-  44/0  55/0  26/0  52/0  19/0  دبی سپتامبر 

09/0  02/0-  *84/0  08/0-  06/0  18/0  دبی اكتبر 

06/0  12/0-  37/0  16/0-  20/0  *78/0  دبی نوامبر 

08/0-  28/0-  21/0  24/0-  23/0  *79/0  دبی دسامبر 

24/0  *74/0  06/0-  41/0  036/0  16/0-  باد ساالنه 

36/0  18/0  47/0-  53/0  007/0  69/0-  تبخیر و تعرق زمستان 

05/0  48/0  47/0-  53/0  19/0-  07/0-  تبخیر و تعرق بهار 

30/0  16/0  29/0-  *73/0  10/0-  26/0-  تبخیر و تعرق تابستان 

01/0  *67/0  11/0-  03/0-  22/0-  51/0-  تبخیر و تعرق پايیز 

01/0-  44/0-  58/0  41/0-  06/0  37/0  رطوبت نسبی ساالنه 

77/0-  03/0  29/0-  04/0  09/0-  24/0- اكتا ساالنه ،2-0ابرناكی    

*83/0  02/0-  14/0-  07/0-  03/0-  04/0 االنهاكتا س ،6-3ابرناكی    

06/0-  30/0-  58/0  26/0-  06/0-  45/0 اكتا ساالنه، 8-7ابرناكی   
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 مناطق بر ناگوار بسیار اثرات دریاچه این شدن خشک 

 تغییر پیامدها، این جمله از داشت. خواهد اطراف شهری

 تغییر ،بارش کاهش و دما افزایش جمله از محلی اقیلم

 )از منطقه وحش حیات بر نامطلوب اثرات گیاهی، پوشش

 مهاجر(، و بومی پرندگان مهاجرت و آرتمیا رفتن بین

یل به هوا آلودگی  بروز و مسموم های غبار و گرد دل

 این اطراف شهری های سکونتگاه در مختلف های بیماری

 آب از استفاده رایب گردشگری رفتن بین از دریاچه،

 در کشاورزی میزان آمدن پایین منطقه، این اقلیم و درمانی

  باشد.می اطراف های زمین شدن شور اثر

 شهری مناطق ،ارومیه دریاچه شدن خشک صورت در

ن های زیان با دریاچه اطراف  ،محیطیزیست ناپذیرجبرا

 خواهند رو هروب توریستی و اجتماعی اقتصادی، بهداشتی،

  شد.

اطراف  حریم برای 4( در تحقیقی 1391نوری و آقایی )

کیلومتری  5 ۀدریاچه ارومیه قائل شدند. حریم اول محدود

 5اطراف دریاچه ارومیه را در بر گرفته است. حریم دوم از 

شود. کیلومتری آن را شامل می 10کیلومتری دریاچه تا 

کیلومتری آن  20کیلومتری دریاچه تا  10حریم سوم از 

کیلومتری  20رفته است و در نهایت حریم چهارم از ار گقر

ترین حریم از بیرونی کیلومتری آن قرار دارد. 40دریاچه تا 

بر دامنه )حریم اول( به طرف داخل )حریم چهارم( 

مشکالت زیست محیطی، اقتصادی، بهداشتی، اجتماعی، 

های بزرگی مثل خوی، توریستی افزوده می شود. شهر

-به همراه روستا میاندواب، مهاباد و اشنویه مرند، مراغه، 

های ارومیه، بر روی حریم چهار قرار دارند. شهرهای تابعه 

-نقده، آذرشهر، سلماس و شبستر بر روی حریم سه، شهر

شیر، تسوج، بناب و نوشین شهر بر روی حریم های عجب

. .تر بر روی حریم اول قرار دارددو و چندین شهر کوچک

ها باید خود در تجدید های واقع در حریمهرهر کدام از ش

مصرتر باشند تا از مشکالت پیشرو دریاچه ارومیه حیات 

 هاهای محیط زیستی شهرپیشگیری کنند و مخصوصاً ارگان

 حیات دریاچه، بایستی تالش زیادی در تجدید1در حریم

 . (Noori & Aghaei, 2012: 90) دریاچه انجام دهند 

 
 واقع در حریم دریاچه ارمیههای شهر .3شکل 

 Noori & Aghaei, 2012: منبع

غربی است و ها جنوبهایی که جهت وزش باد در آنشهر

اند در منطقه حداکثر خطر در شرق دریاچه واقع شده

های تبریز، پذیری قرار دارند که از جمله می توان به شهر

 توانند اشاره کرد. در کل میشهر، صوفیان، میاندواب و مرآذر

های منطقه اطراف دریاچه ارومیه بیان نمود که اکثریت شهر

که در بخش شرقی آن قرار دارد و جهت باد آنها غربی و 

جایی ذرات هغربی است در خطر تاثیر پذیری جابجنوب

  (Noori & Aghaei, 2012: 90نمک قرار دارند )

بیشققترین آمققار  ،(1391طبققق مطالعققات نققوری و آقققائی ) 

مقی   4و  3وط به شهر هقای واققع در حقریم    جمعیتی مرب

 .باشد

ز مشقکالت وارده  د یکی اکه در قبل اشاره گردی طورهمان

تغییر وضعیت گردشگری  این دریاچه، های حوضهبر شهر

صورت مقوردی شقهر ارومیقه     که در اینجا به باشدآنها می

 گردد.بررسی می

قبل و  های حوضه درياچه ارومیهوضعیت توريسم شهر 

 درياچهاز خشک شدن  بعد

با خشک شدن دریاچقه ارومیقه عمقدتاً دو چقالش بقزرگ      

دریاچقه   حوضقه هقای  مقاصد ساحلی و گردشقگری شقهر  

کند. چالش اول مربوط به محیط طبیعی ارومیه را تهدید می
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است که به شکل مستقیم و غیقر مسقتقیم بقر گردشقگری      

سیب پقذیری در  آمنطقه اثر گذار است و شامل فرسایش و 

بین رفتن پوشش گیاهی، از بین رفتن  ابر سیل بر اثر ازبر

های گیقاهی منطققه، افقزایش درجقه     حیات وحش و گونه

هقای سقاحلی، شقیوع    شوری آب شرب، تغییر چشم انداز

باشد. عالوه بر محقیط طبیعقی، خشقک    ها و ... میبیماری

ها شهرشدن دریاچه ارومیه بر محیط اقتصادی و اجتماعی 

هقای اخیقر بقا رونقد     ت بطوریکه در سقال هم اثر گذار اس

صقعودی خشققک شققدن دریاچقه ارومیققه شققاهد تخریققب    

تخریققب  هقای تفریحققی و مسقکونی،  هقا، مجتمققع اقامتگقاه 

بیکقاری سقاکنان محلقی، کقاهش      های ساحلی،زیرساخت

مد دریافتی منطقه از صقنعت  آورود گردشگران، کاهش در

مواجه گردشگری و در نهایت فشار تقاضا بر مقاصد مجاور 

با پسروی آب دریاچه ارومیقه سقرمایه گقذاری در    هستیم. 

بخش گردشگری این دریاچه با مشکل مواجه شده و دیگر 

ساخت امکانات گردشگری دریایی در این منطقه مفهقومی  

هقای  ترین عامل انتقال گردشگری از شهرو این مهم ندارد

 ،4مطابق شکل  .اطراف دریاچه به قسمت های دیگر است

های دریاچه ارومیه شهر حوضهشهر مورد بررسی در  17از 

 ،3بقا رتبقه   و شقاهین دژ   2با رتبه ، تکاب 1با رتبه  بوکان

بققدلیل  باشققند کقه دارای اولویقت مکقانی گردشققگری مقی   

 هایوضعیت بحرانی دریاچه ارومیه مقصد گردشگری از شهر

هقای  )شقهر های جنوبی حوضقه  اطراف دریاچه به قسمت

انتقال یافته است. نمره تاپسیس شاهین دژ( بوکان، تکاب و 

 24/0، 25/0های بوکان، تکاب و شاهین دژ به ترتیب شهر

ترین نمره های تاپسیس را در بین که باال می باشد 23/0و 

. نمقره  انقد شهر مورد مطالعه به خقود اختصقاص داده   17

تقرین نمقره   پقایین باشقد.  مقی  21/0تاپسیس شقهر ارومیقه   

 باشد.  میبوط به شهر سراب مر( 2/1)تاپسیس 

 
خشک ارومیه بعد از  دریاچهاطراف های اولویت گردشگری شهر .4شکل 

 Asghari et al, 2013:109منبع:  ،شدن آن با استفاده از تکنیک تاپسیس
 

 گیری نتیجه و بحث

هقای کشقور    تقرین دریاچقه   دریاچه ارومیه یکقی از بقزرگ  

ل غرب کشقور در  های شما باشد که تعدادی از رودخانه می

ترین عاملی  گردد. به طور طبیعی مهم این دریاچه تخلیه می

گقذارد، عامقل اقلیمقی     که روی تراز آب دریاچه تقاثیر مقی  

تقوان از   برای مثال تغییرات دمقایی و بقارش را مقی    .است

ترین عوامل اقلیمی قلمداد نمقود. امقا تغییقر در     جمله مهم

هقا   دسقت انسقان  کاربری اراضی و عوامل دیگر که ساخته 

گقردد تغییقرات غیرطبیعقی در ایقن      باشقد، باعقث مقی    می

هدف اصقلی ایقن تحقیقق، بررسقی     خصوص ایجاد گردد. 

تغییرات سطح آب دریاچه ارومیقه بقا اسقتفاده از تصقاویر     

چنقین تعیقین عوامقل     های مختلف و هم ای در سال ماهواره

اصلی کاهش آب این دریاچه بقا اسقتفاده از روش آمقاری    

های اصلی در بین عوامل طبیعی و  غیره تحلیل مولفهچند مت

 در را شقدیدی  هقای  نوسقان  ارومیه دریاچهباشد. انسانی می

  ترین بیش بررسی، مورد دوره در .است داشته اخیر های دهه

 افزایش شاهد که بوده 1989 سال در دریاچه این آبی زاتر

 تقراز  تقرین  کم و هستیم زیادی میزان به دریاچه آب سطح

 تقاثیرات  امقر  ایقن  کقه  شد مشاهده 2009 سال در آن آبی
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 هیقدروگرافی  و ژئومورفولقوژی  فیزیوگرافی، در را زیادی 

 قسقمت  در پسقروی  تقرین  بیش است. گذاشته دریاچه این

 رود زرینقه  مصقب  که دریاچه شرق جنوب ویژه به و شرق

 گسقترش  بقا  همقراه  ها پسروی این که شود می دیده ،است

 عوامقل  باشقد.  مقی  دریاچقه  این حلسوا در نمکی های پهنه

دریاچه ارومیه با استفاده از روش تحلیل  آب کاهش اصلی

عامل معرفی  6های اصلی در بین عوامل بررسی شده،  مولفه

 کند.  درصد از واریانس کل را توجیه می 8/78شد که 

درصقد از واریقانس کقل را     8/38در این میان، عامقل اول  

های ژانویه، فوریقه، مقارس،    کند و شامل دبی ماه توجیه می

درصققد از 12/ 9باشققد. عامققل دوم  نققوامبر و دسققامبر مققی

هقای آوریقل، مقی، ژوئیقه،     واریانس کل و شامل دبقی مقاه  

درصد واریانس کل و شقامل دمقا و    8آگوست، عامل سوم 

 11/7تبخیر تعرق پتانسیل فصقل تابسقتان، عامقل چهقارم     

مقل پقنجم   درصد واریانس کل و شامل دبقی مقاه اکتبقر، عا   

درصد واریانس کل و شقامل بقاد سقاالنه و تبخیقر و      11/6

درصد واریقانس کقل و    8/5تعرق فصل پاییز و عامل ششم 

باشقد. بقدین    اکتقا  مقی   ،6-3شامل مقادیر ابرناکی سقاالنه  

شققدن دریاچققه، اثققرات جبققران ناپققذیر   خشققکصققورت 

 ی، اجتماعی، زیست محیطی، توریستی و بهداشقتی اقتصاد

 خواهد گذاشقت  این دریاچه حوضهق شهری ر روی مناطب

 ، سقوم و چهقارم  دوماول، که در حریم  ییهاخصوصاً شهر

هایی کقه جهقت   و همچنین شهردریاچه ارومیه قرار دارند 

غربی اسقت و در شقرق دریاچقه    ها جنوبوزش باد در آن

چه ارومیه موقعیقت  بعد از خشک شدن دریا اند.واقع شده

به اول به رتبه چهار افت کرده ارومیه از رت گردشگری شهر

 است.
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