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چکیده
مجموعههای آبی و زمینشناختی به عنوان یك میراث طبیعی در سالهای اخیر در بین کشورها در سطح ملی و منطقهای جایگاه ویژهای پیددا
کرده است .دریاچه ارومیه با وسعتی بین  0066–0666کیلومتر مربع به عنوان بزرگترین دریاچه داخلی ایران و بیستمین دریاچه جهان از اهمیت
ویژهای برخوردار است .این دریاچه در خطر خشك شدن کامل قراردارد و در طول سالهای اخیر حدود  7متر کاهش سطح آب داشته است .در این
مطالعه ،با کمك تصاویر ماهواره لندست از  1990تا 2611؛ تغییرات شوری آب دریاچه ارومیه بررسی و مدلی از الگوی تغییدرات شدوری آب ،ارائده
شد .به این منظور ،میزان انعکاس باندی و طیف موجی ثبتی در باندهای تصاویر سنجنده ( TM )Thematic Mapperماهواره لندست از آب دریاچه،
استخراج و استفاده شد .در عملیات پیش پردازش ،نویز تصاویر به روش رادیومتریك و هندسی تصحیح شد .سپس ،بدا توجده بده گسدتره تغییدرات
انعکاس و انطباق بین باندهای تصاویر ،اقدام به بررسی تغییرات شوری در محدوده آبی دریاچه در دوره خشکسالی رخ داده گردید .با توجه به نتایج،
اثرات تغییرات شوری در طی گستره زمانی معرف خشکسالی در بخش شمالی و جنوبی دریاچه بسیار متفاوت است .بر پایه مدلهدای تهیده شدده،
تغییرات شوری در باندهای مختلف در بخش جنوبی بیشتر از بخش شمالی است .با توجه به نتایج بهدست آمده از مدلسازی الگوی شوری آب می-
توان بیان نمود که یك رابطه مثبت شوری در باندهای  006- 026( 1نانومتر) 026-066( 2 ،نانومتر) ،و  770- 966( 0نانومتر) سدنجنده  ،TMو
رابطه منفی با گروه باندهای  036- 096( 3نانومتر) و  1006-1706( 0نانومتر) سنجنده مورد بررسی ،وجود دارد.

واژگان کلیدی :مدلسازی الگوی شوری آب؛ سنجش از دور؛ دریاچه ارومیه.

مقدمه
هر کشوری برای محافظت از میراثهای طبیعدی خدود
هزینه صرف میکند .مجموعههای آبی و زمینشناختی بده
عندوان یددك میدراث طبیعدی در سددالهدای اخیددر در بددین
کشورها در سطح ملدی و منطقدهای جایگداه ویدژهای پیددا
کردهاند .دریاچه ارومیه ،به عنوان بزرگترین و منحصدر بده
فردترین مجموعه آبی بسته ایران ،در شمال غربدی ایدران و
در میان دو استان آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی قرار
داشته و دارای  162جزیره کوچك و بزرگ است [ .]1ایدن
دریاچه بزرگترین دریاچه داخلی ایران ،بیستمین دریاچده
جهان [ ]10و بعد از دریاچه شور بحرالمیت دومین دریاچه
فوق اشباع نمك در دنیا به شمار میآید [ .]21این دریاچه

یونسکو به عندوان یکدی از  09منطقده بدینالمللدی میدراث
زمینشناختی "بیوسفر حفاظت شده" معرفی شدده اسدت.
این دریاچه همچنین جزء تاالبهای بدینالمللدی و از نظدر
تنوع زیستی در فهرست مناطق مهم بدینالمللدی پرنددگان
در کنوانسیون رامسر به ثبت رسدیده اسدت [ .]26آب ایدن
دریاچه بسدیار شدور بدوده و حددود  26رودخانده دایمدی و
فصلی و همچنین جریانهای زیرزمیندی و فصدلی دریاچده
ارومیه را تغذیه میکند .از جمله این رودخانهها میتوان بده
رودخانه های زرینهرود ،تلخهرود (آجیچای) ،سدیمینه رود،
نازلوچای ،بارانداز چای ،صوفیچای ،قلعه چای ،اسکوچدایی
و آلمالوچای اشاره نمود [ .]11میدزان شدوری آب دریاچده

با قدمتی در حددود ندیم میلیدون سدال از طدرف سدازمان

ارومیه به  306گرم در لیتر رسدیده و  206هدزار هکتدار از
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سطح دریاچه ارومیه را به شورهزار تبدیل کرده اسدت .ایدن

آرتمیا) جذب انرژی بیشتری صورت گرفته و میزان تبخیدر

دریاچه در سالهای اخیر با بحران کم آبی مواجه شدده بده
طوریکه ارتفاع آب آن بیش از  7متر کداهش یافتده اسدت
[ .]16وسعت حوضه آبریز دریاچه ارومیه  01170کیلدومتر
مربع است .این حوضه با داشتن دشدتهدایی مانندد دشدت
تبریددز ،ارومیدده ،آذرشددهر ،مراغدده ،میاندددوآب ،سددولدوز،
پیرانشددهر ،مهابدداد ،نقددده و اشددنویه یکددی از کددانونهددای
ارزشمند فعالیت کشاورزی و دامدداری در ایدران بده شدمار
میرود [.]11
بررسی و تجزیه و تحلیدل دادههدای مربدوب بده درجده
حرارت و تبخیر در سالهای آبی  1301تا  1396بدرای آب
شدیرین معمدولی و آب شددور دریاچده ارومیده ،در ایسددتگاه
گلمانخانه ،ثابت میکند که غلظت مایع رابطه معکدوس بدا
میزان تبخیر دارد [ .]13یعنی بدا افدزایش میدزان تبخیدر،
میددزان مددواد محلددول در آب در حجددم آب باقیمانددده در
دریاچه افزایش مییابدد .ایدن مدواد موجدود در آب شدامل
کددانیهددا ،مددواد فرسایشددی ،آواری و رسددوبی (شددیمیایی و
بیوشیمیایی) هستند .در مورد دریاچه ارومیه بیشدتر مدواد
معدنی و کانی موجود در آب مربوب بده خدانواده نمدكهدا
است .هرچندد در آبهدای دارای فیتوپالنکتدونهدا (مانندد

افزایش پیدا میکند ،بنابراین موضوع بررسی میزان تبخیدر
از سطح دریاچۀ ارومیه کار چندان سادهای نیست [.]7
از نظر زمین شناسی دریاچه ارومیه جوان به شمار می-
آید .این دریاچه پس از دوره پلیوسن شکل یافتده و بعدد از
آخرین فعالیت یخچالی و بدر اثدر فعالیدتهدای تکتدونیکی
پدید آمده است [ .]10از دید شدرودر ( )Schroderگدودال
این دریاچه بخشی از یك فرورفتگی ارومیه  -دختر و خدود
یك کمربند آتشفشانی است [ .]3نظریه دیگر این است که
این دریاچه در اثر حرکت گسل ارومیه به وجود آمده اسدت
[ .]17که اطراف آن را کوههای مرتفدع بدا ارتفداع بدیش از
 2666متر فرا گرفته است [.]19
دریاچه اورمیه ،دریاچهای بدا آب شدیرین بدوده کده بده
تدریج شورتر شده تا به حد فدوق اشدباع از نمدك رسدیده
است .آب دریاچۀ ارومیه با  pHاز  7/2تا  7/0در حالت زیر
قلیایی است .در دو دهه اخیر کاهش شددید سدطح تدراز و
افزایش میزان شدوری آب ،باعدب بحراندی شددن وضدعیت
بزرگترین دریاچه فدوق اشدباع جهدان شدده اسدت [.]22
نقشه زمین شناسی دریاچه ارومیه در شدکل  1نشدان داده
شده است.

شکل  .1نقشه زمینشناسی دریاچه ارومیه در شمال غرب کشور.

سنجش از دور ،علم استخراج اطالعات از اشیاء زمیندی
به صورت غیرمستقیم و به وسیله سنجنده اسدت .خروجدی
در مرحله اولیده توسد هدر سدنجنده یدك تصدویر اسدت.
معموالً هر ماهواره چندین سنجنده دارد کده توسد آنهدا

کار تصویر بدرداری انجدام مدیشدود .هدر سدنجنده کداربرد
متفاوتی دارد و با توجه به کاربرد مورد نظدر طراحدی مدی-
شوند [.]0
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گرم شدن جهانی ،تغییرات آب و هوای فصلی ،تغییرات

تغییرات زمینی برای هر المان باشد .به عبدارتی پدیجدویی

دمایی مناطق مختلف ،تغییدرات در شدکل و سدطح زمدین
مواردی هستند که توس تکنیكهای سنجش از دور و بده
کمك تصاویر ماهوارهای اندازهگیری و سدنجیده مدیشدوند
[ .]0اندازهگیری تغییرات مجموعههای زمینشدناختی بده-
خصوص اکوسیستمهدای آبدی ،یکدی از مهدمتدرین کداربرد
تکنیك سنجش از دور در حیطه محدی زیسدت ،و مددل-
سازی ریسك اسدت .داندش سدنجش از دور برپایده داندش
زمینشناسی تواندایی بداالیی در بررسدی مدوارد ،مسدائل و
مشکالت زمینشناختی و زیست محیطی دارد [.]12
در سال  1972اولدین سدری مداهوارههدای لندسدت بدا
دوربددین و سددنجندههددای  MSS ،RBVو  TMدر چهددار و
هفت باند توس ایاالت متحده آمریکا در مدار زمدین قدرار
گرفت .ویژگیهای خاص تصاویر ماهوارهای همچون ماهیت
چند طیفی ،امکان دیدد افقدی و عمدودی تصداویر ،قابلیدت
موزاییك و اتصال تصاویر ،کالن نگری و امکان دیدد وسدیع
به قلمروها از طریق تصاویر ،ارتباب فضایی و هندسدی بدین
شکل اراضی و ریخت شناسدی سدطح ،سدازندهدای زمدین-
شناسی ،الیه بندیهای رسوبی ،تشخیص واحدهای سدن
شناسی سازندی از عکسهدای هدوایی و مداهوارهای وجدود
دارد و نیددز فاکتورهددایی همچددون نددوع اطالعددات ،قدددرت
تفکیك طیفی و فضایی سنجندهها ،ابعاد لندفرمهدا ،رفتدار
طیفی متفاوت لندفرمها ،بارز سازی و شناخت پدیددههدای
سنجندهها ،ابعاد لندفرمها ،رفتار طیفی متفاوت لندفرمهدا،
بارزسددازی و شددناخت پدیدددههددای ژئومورفیددك و زمددین-
شناختی را بده طدرق گونداگون مقددور مدیسدازد .در ایدن
پژوهش سعی گردیده با کمك رواب تجربی بهدست آمدده

تغییددرات باندددی معددرف تغییددرات المددانهددای خاصددی در
طبیعت است .این تغییرات و رواب آنها بدهطدور گسدترده
توس محققین بسیاری از جمله کالرک مورد بررسی قدرار
گرفته است [ .]0به هر حال ،با بررسیهای انجام گرفته بدر
روی تغییرات انعکاسی عکسهای هوایی مربوب به دریاچده
ارومیه و مواد محلول در آب دریاچده بدهخصدوص خدانواده
نمكهای موجود در آب (مربوب به تغییرات محددوده آبدی
انتخاب شده بدرای تصداویر تکدرار زمدانی) ،بدرای محددوده
تطابق خوبی بدا مطالعدات [ ]0و [ ]1مشداهده گردیدد .بدا
بررسی تغییرات بین باندهای مشترک برای زمدان مختلدف
این تغییرات مشهودتر میباشد.

از بررسی باندهای مختلف تصاویر  ،TMیك رابطه منطقدی
بین تغییرات باندی وتغییرات المدانهدای زمیندی بدر قدرار
گردد [.]1
[ ]1با بررسی بدر روی تغییدرات میدزان شدوری خلدیج
دهانهای مکزیك و همچنین دریاچه شور مکزیك اقدام بده
ارائه رابطهای برای تغییدرات شدوری بدرای بانددهای تکدرار
زمانی برای آب منطقه ارائه نمودند .رابطه ارائه شده توسد
فوگی وان و جان زو در زیر ارائه شده اسدت (مراجعده بده
رابطه  .)1این محققین بر این عقیدهاند که تغییرات طیفدی
خاصی در باندها میتواند رابطده مثبدت و یدا منفدی بدرای

مواد و روشها
الف) معرفی منطقه مورد مطالعه

دریاچه ارومیه در شدمال غربدی ایدران و در فاصدله 20
کیلومتری شرق ارومیه واقدع شدده اسدت .ایدن دریاچده بدا
ارتفدداع متوس د  1271متددر از سددطح دریاهددای آزاد و بددا
مساحت تقریبدی  0666تدا  0666کیلدومتر مربدع یکدی از
بزرگترین ،پر آبترین دریاچههای داخلی و دایمدی ایدران
است .این دریاچه بین عرضهای جغرافیایی  37درجده و 0
دقیقه تدا  37درجده و  17دقیقده ،و طدول جغرافیدایی 00
درجه و  13دقیقه تا  00درجه واقع شده اسدت [ .]3شدکل
 2موقعیت جغرافیایی دریاچه را نشان میدهد.
دامنه گسترش نهایی این دریاچه حدود  106کیلدومتر
طول 00 ،کیلومتر عرض و با حداکثر  26متر عمدق اسدت.
آب دریاچدده ارومیدده از نظددر ترکیددي شددیمیایی در ردیددف
شورابهای سدیم -کلرید -سولفید قرار دارد .کداتیونهدای
اصدلی موجدود در دریاچده  Na+, k+, Ca+, Li+, Mg2+و
هستند .عدواملی مانندد
،
،
آنیونهای آن
درجه حرارت ،بارش ،رطوبدت نسدبی ،تبخیدر و بداد نقدش
زیادی در تشکیل امدال تبخیدری دریاچده ارومیده دارندد.
حوضه آبریز دریاچه در تقسیمبندی ششگانه حوضدههدای
آبریز ایران حوضهای واقع در شمال غربی ایران است [.]10
این دریاچه به عنوان مناسيترین محی زیسدت بدرای
میگوی "آرتیمیا ارومیانا" و بزرگترین پهنه آبی در فالت
ایران به شمار میآید [.]7
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شکل  .2موقعیت جغرافیایی دریاچه ارومیه در شمال غرب کشور.

شددوری بددیش از حددد معمددول آب آن ،تنددوع جددانوران
آبزیست را محدود نموده است .در کف دریاچده در اعمداقی

سطحی دریاچه در بازه زمانی مربوطده مشدخص و انددازه-
گیری گردید (شکل .)3

که نور نفوذ میکند ،رستنیهایی از نوع جلبكهدای کبدود
( )Cyanophycesمیرویدد و از آن بدرای درمدان برخدی از
بیماریها استفاده میشود [ .]2میانگین شوری آب دریاچه
ارومیه بین 226تا  306گرم در لیتر اسدت کده نسدبت بده
شرای زمانی و مکانی مختلف متغیر اسدت .حدداکثر عمدق
دریاچه ارومیه حدود  11متر گزارش شده است [ .]10بده-
طور کلی محددوده احاطده کنندده دریاچده ارومیده از نظدر
توپوگرافی از تنوع زیادی برخدوردار اسدت [ .]9اقلدیم ایدن
محدوده نیمه خشك است و به شدت تحت تأثیر ارتفاعدات
اطراف دریاچه قرار میگیرد [.]3
ب) روش تحقیق

در این مطالعه ،از تکنیك سنجش از دور بدرای بررسدی
اثرات تغییدرات شدوری در محددوده آبدی دریاچده ارومیده
استفاده شده است .برای دست یافت به این مهم ،از تصاویر
لندست در بازه زمانی  1990تا  2611استفاده شده اسدت.
هدف از این تحقیق ،مدلسازی تغییرات شدوری دریاچده و
بررسددی اثددر خشکسددالی در دوره زمددانی 1990 - 2663
است .برای اندازهگیری میزان شوری و تغییرات آب دریاچه
از تصداویر لندسدت اسددتفاده شدده اسددت .مقددار تغییددرات

شکل .3میزان تغییر در سطح آب دریاچه ارومیه و گسترش
خشکی در گستره زمانی مورد مطالعه (.)1990 -2611

الزم به یادآوری است که تغییر در سطح دریاچه نشدان
دهندة تغییرات حجمی آب درحوضههدای بسدتهای مانندد
دریاچه ارومیه اسدت .جددول  1مشخصدات تصداویر مدورد
استفاده در این پژوهش را ارائه داده است.

ارزیابی تغییرات شوری آب دریاچه ارومیه در اثر خشکسالی با استفاده از سنجش از دور
جدول .1مشخصات تصاویر مورد استفاده در این تحقیق
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8

تاریخ -ماه
1993 - Sep
1995 - Aug
2000 - Sep
2003 - Sep
2006 - Aug
2009 - Jul
2010 - Aug
2011 - Sep

نوع
Landsat – TM4
Landsat – TM4
Landsat – TM4
Landsat – TM5
Landsat – TM5
Landsat – TM5
Landsat – TM5
Landsat – TM5

برای بررسی میزان شوری آب دریاچه ،از تصاویر تکدرار
زمانی که طی سه مرحله آماده سازی شدهاند ،استفاده شد.
در مرحلۀ نخست ،ندویز روی تصداویر بدر اسداس الگدوریتم
فوریدده تصددحیح گردیددد .سددپس ،تصددحیحات اتمسددفریك
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(حذف پوشدش ابدری) انجدام و در آخدر ،تصداویر بدا روش
رادیومتریك توس تصاویر پایده تفاضدلی جسدم سدیاه ،بده
منظور کاهش اثرات طیف خورشید و عوامل جوی بدر روی
تصاویر ،تصدحیح شددند .شدکل  ،0تصداویر انتخدابی بدرای
بررسی و تحلیل تغییرات شوری جهت بیدان مددل الگدوی
تغییرات شوری در آب دریاچه را نشدان مدیدهدد .در ایدن
تصویر به روشنی میتدوان تغییدرات در سدطح ،کداهش آب
دریاچه ،تشکیل و گسدترش شدورهزار نمکدی را در حاشدیه
دریاچه مشاهده نمود .با توجه به تصاویر ،بر پایده تغییدرات
حاصل از کاهش آب دریاچه بسیار بارز است.

شکل .0تصاویر ماهوارهای انتخابی برای بررسی و آنالیز تغییرات شوری از دریاچه ارومیه.

نتایج
بررسیهای سنجش از دوری و تجزیده و تحلیدل آندالیز
واریانس نشان میدهد که خشکسالی  1997-2663اثدرات
قابل توجهی در سطو مختلف شدوری در دریاچده اعمدال
کرده است .این نتیجه کاهش شددید در میدزان حجدم آب
دریاچه قابل مشاهده است .الزم به ذکر میباشد ،تغییدرات
حجمی آب دریاچه ارومیه بر پایه تغییرات سطحی انددازه-
گیری شده در زمانهای مختلف برای دریاچه قابل انددازه-
گیری و محاسبه میباشد [ .]7همانطدور کده در شدکل 3
مشاهده میگردد ،تغییدرات سدطح آب دریاچده ارومیده در

سالهای اخیر روندی شدید داشته است .بیشترین کداهش
مشاهده شده در سطح آب دریاچده مربدوب بده سدالهدای
 1990تا  2663است که این امر بیانگر وجدود یدك رژیدم
آب و هوایی خشك حاکم بر منطقه است .این زمان تطدابق
کاملی با دوره خشکسالی حداکم بدر منطقده دارد .دریاچده
ارومیه از نظر زمینشناختی یك دریاچده بسدته اسدت .بده
عبدارت دیگدر ،راههدای خدروج آب از ایدن دریاچده توسد
عددواملی ماننددد تبخیددر ،استحصددال بدده منظددور مصددارف
کشاورزی و دامی ،سدسازیها و مهار آب صورت مدیگیدرد
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[ .]11با توجه به بازه زمانی مورد مطالعه و نظام کشداورزی
حاکم در آن زمان ،احتمال کاهش سطح آب توس عوامدل
انسانی کمتر از پدیده تبخیر است .مدل پیشبیندی الگدوی
شوری آب دریاچده ارومیده ،بدر اسداس دادههدای آندالیزی
واریانس مربوب به مدلسازی الگوی شدوری بدرای دریاچده
مکزیك و دریاچه نمك آمریکا (شبیهترین حالت بده وضدع
کنونی دریاچه ارومیه) صورت گرفته است .به این منظور از
معادله اندازهگیری گسترش شوری آب بدهوسدیله تغییدرات
طیفی بانددی ارائده شدده توسد فدوگی واند و جدان زو
استفاده شده است [ .]1معادله در زیر ارائه شده است.
()1

در اینجا ،مقدار شوری بهصورت  ،pptمقادیر  TM1تدا
 TM5برحسي رفلکتانس 1است .بر اساس این رابطده مدی-
توان دریافت که تغییدرات طیفدی بانددی یدك روش بدرای
مشخص کردن برخی تغییرات زمینی است .به عبدارتی ،بدا
کمك سنجش از دور میتوان تغییرات مؤلفههای زمینی را
با تقریي مناسبی مشدخص نمدود [ .]0بده هرحدال ،رابطده
قوی بین میزان تغییرات الگوی شوری بدا قددرت و میدزان
انعکاس در تصاویر مشاهده میگردد (.)R2 = 0.89
همچنین ،میتوان بیان نمود که پراکنش شوری در آب
مجموعهای از انعکاس طیفی مربوب به بانددهدای  TM1تدا
 TM5است .همچنین باندهای طیف حرارتی  TM6و باندد
 TM7در بررسیها به علت تغییرات کم وارد نمیشود [.]1

برای مصارف مختلف انسانی از یك سو ،و پدیدده تبخیدر از
سوی دیگر ،باعب کداهش شددید در میدزان آب دریاچده و
همچنین افزایش غلظت شوری و نمك محلول در آن شدده
است .غلظت شوری و نمك محلول انددازه گیدری شدده در
دریاچه  326 mg/Litقابدل توجده اسدت [ .]11در تصداویر
لندست  TMبا بررسی میزان تطابق طیفی بین بانددهای 1
و  0در سالهای مختلدف در محددوده زمدانی خشکسدالی،
همچنین دورة زمانی بعد از آن مدیتدوان ایدن تغییدرات را
مشداهده نمدود .جددول  2تدا  0تغییدرات طیفدی بانددهای
مختلف تصاویر لندست ،در بازه زمانی خشکسالی را نشدان
میدهد.
جدول .2تغییرات انعکاس طیفی باند  1در محدودة زمانی مورد بررسی
تغییرات
باندی

حداقل

حداکثر

میانگین

B 1-1
B 1-2
B 1-3
B 1-4

-6/100
-6/107
-6/212
-6/219

6/662
6/627
6/62
6/62

-6/60
-6/600
-6/60
-6/691

انحراف
معیار
6/627
6/637
6/600
6/609

مجموع
-21/669
-106/700
-231/601
-022/619

جدول .3تغییرات انعکاس طیفی باند  2در محدودة زمانی مورد بررسی
تغییرات
باندی

حداقل

حداکثر

میانگین

B 2-1
B 2-2
B 2-3
B 2-4

-6/107
-6/232
-6/210
-6/310

6/22
6/602
6/627
6/621

-6/601
-6/609
-6/691
-6/100

انحراف
معیار
6/60
6/601
6/603
6/160

مجموع
-19/701
-111/001
-262/397
-093/910

جدول .0تغییرات انعکاس طیفی باند  3در محدودة زمانی مورد بررسی
تغییرات
باندی

حداقل

حداکثر

میانگین

B 3-1
B 3-2
B 3-3
B 3-4

-6/202
-6/291
-6/371
-6/071

6/602
6/169
6/673
6/637

-6/611
-6/600
-6/110
-6/210

انحراف
معیار
6/601
6/607
6/61
6/123

مجموع
-00/667
-103/000
-300/631
-1603/ 13

جدول .0تغییرات انعکاس طیفی باند 0در محدودة زمانی مورد بررسی

الگوی شوری و تغییرات شوری دریاچه ارومیه
همانطور که بیان شد ،دریاچه ارومیه یدك دریاچده بدا
محی بسته است .پدیده تبخیر از عوامل اصلی خدروج آب
از دریاچه بهشمار میآید .در نتیجه با خروج آب از دریاچه،
میزان امال محلول در آب بیشتر میشود .هر چقدر تبخیر
از سطح دریاچه بیشتر شود بر میدزان مدواد جامدد محلدول
آب افزوده میشدود .بیشدترین مدواد جامدد محلدول در آب
دریاچدده ارومیدده در گددروه نمددكهددا قددرار دارد .در بددازه
خشکسالی مورد مطالعه ،به دلیل کمبود ریزشهای جدوی
به همراه کاهش ورود آب به دلیل آب بندها و انحدراف آب
1- Reflectance

تغییرات
باندی

حداقل

حداکثر

میانگین

B 4-1
B 4-2
B 4-3
B 4-4

-6/330
-6/369
-6/067
-6/0

6/611
6/10
6/110
6/603

-6/691
6/603
-6/167
-6/110

انحراف
معیار
6/670
6/672
6/611
6/120

مجموع
-03/ 16
-106/120
-209/000
-700/301

جدول .0تغییرات انعکاس طیفی باند 0در محدودة زمانی مورد بررسی
تغییرات
باندی

حداقل

حداکثر

میانگین

B 5-1
B 5-2
B 5-3
B 5-4

-6/100
-6/107
-6/200
-6/307

6/631
6/620
6/112
6/671

-6/601
-6/671
-6/600
-6/100

انحراف
معیار
6/627
6/637
6/600
6/609

مجموع
-70/610
-106/700
-300/160
-190/700
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در جدولهای باال ،بدرای مثدال B1-1 ،یعندی تغییدرات

هر باند نسبت به باند مشابه سال دیگدر را بدهصدورت یدك

باند  1تصویر اول نسدبت بده باندد  1تصدویر زمدانی دوم .و
برای  B1-4یعنی تغییرات باند  1تصویر اول نسبت به باندد
 1تصویر زمانی چهارم را نشان میدهد.
با توجه به نتایج ،میتوان بیان نمود که بیشترین تأثیر
در انعکاس طیفی مربوب بده گسدتره زمدانی 1990-2660
است .این دورة زمانی را مدیتدوان در دو بدازه بدا دو دلیدل
متفاوت تقسیمبنددی نمدود .در بدازه زمدانی 1990-2663
تغییرات طیفدی نشدان دهندده خشکسدالی رخ داده در آن
زمان است .در بازه بعدی (یعندی  )2663-2660بده دلیدل
افددزایش برداشددت آب ،انحددراف آب ،ذخیددره سددازی آب در
پشت سدهای مختلف ،روند ورود آب به دریاچه کدم شدده
است .این امر باعب گردیده است تا این انعکاس طیفدی تدا
این بازه ادامه داشته باشد .با بررسدی هدر یدك از بانددها و
تغییرات آن نسبت به بانددهای مشدابه در محددودة زمدانی
مورد مطالعه ،میتوان تغییرات در محدوده تفکیدك طیفدی

مدل از تغییدرات طیفدی ارائده و بدهوسدیله آن اثدر عوامدل
محیطددی مثددل خشکسددالی را از روی انعکدداس هددر بانددد
مشخص کرد (شکلهدای  0و  .)0بده عبدارت دیگدر ،بدرای
درک تغییرات شوری رخ داده در آب دریاچده ،مدیبایسدت
طیفهایی که دارای تغییرات بیشتری نسبت به طیفهایی
که بدون تغییر یدا تغییدرات کمدی را مدنعکس مدیکنندد،
بیشتر مورد بررسی و توجه قرار داد .زیدرا تغییدرات شدوری
در بر گیرندة تغییراتدی همچدون تغییدر سدطح آب ،تغییدر
غلظت ،تغییر چگالی ،تغییر در مواد معلق و محلدول در آب
است .بنابراین ،دانسدتن بدیشتدرین و کدمتدرین تغییدرات
صورت گرفته یك عامل مهم در تعیدین و ارائده یدك مددل
مناسي خواهد بود [ .]0شکلهای  0و  0حداقل ،حداکثر و
میانگین تغییرات انعکاس طیفی امواج الکترومغناطیسدی از
باندها را نشان میدهند.

الف

ب

5

ج

د

شکل .0میزان تغییرات انعکاس طیفی بین (الف) باند 1های گستره زمانی ،ب) باند 2های گستره زمانی ،ج) باند 3های گستره زمانی ،و د) باند
0های گستره زمانی.
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شکل .0میزان تغییرات انعکاس طیفی بین باند  0های گستره زمانی بیانگر تغییر گستره آبی دریاچه ارومیه.

یافتن رابطه مناسي بین تغییرات طیفی بین بانددها در
گستره زمانی برای مطالعات وابسته به زمان (مانند بررسدی
خشکسالی و همین مطالعه) میتواندد پایده و اسداس ارائده
مدلهایی برای مقابله با مواردی مانند خشکسالی باشدد تدا
با استفاده از آن ،راهکارهای مؤثر و کاربردیتر ارائه نمود .با
توجه به نتایج ،با ارائه رابطه بین بانددها مدیتدوان سیسدتم
تغییرات طیفی و در نهایت تغییرات هدر مدورد وابسدته بده
زمان (در اینجا تغییرات شدوری) را بدرای محددودة مدورد
مطالعه ،تعریف نمود ،که تفسیر آنها در بررسدیهدا بسدیار
مفید و کارآ خواهد بود.

شکلهای  7تا  11بیانگر تغییرات طیفی تصداویر TM

هستند .بر اساس شکلهای فوق ،میتوان مشاهده نمود که
تغییرات انعکاسی تصاویر باندهای  2، 1و  0زیدادتر بدوده و
این بازه زمانی سپری شدده بیشدتر بدر روی انعکداس ایدن
باندها تأثیر زیدادی دارد .در مقابدل ،بانددهای  3و  0دارای
تغییرات کمتری نسبت به زمان سپری شدده هسدتند .الزم
به یادآوری است که ،تغییدرات شددید در بانددهای تصداویر
سالهای پایانی ( 2660تا  )2611به علدت تغییدر سیسدتم
دریاچه ،به عنوان نمونه ،احداث پل روگذر است.

شکل  .7تغییرات طیفی باند  1تصاویر  TMو باندهای مشابه (باند1ها) در گستره زمانی مورد مطالعه.
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شکل  .1تغییرات طیفی باند  2تصاویر  TMو باندهای مشابه (باند2ها) در گستره زمانی مورد مطالعه.

شکل  .9تغییرات طیفی باند  3تصاویر  TMو باندهای مشابه (باند 3ها) در گستره زمانی مورد مطالعه.

شکل  .16تغییرات طیفی باند  0تصاویر  TMو باندهای مشابه (باند 0ها) در گستره زمانی مورد مطالعه.

شکل  .11تغییرات طیفی باند  0تصاویر  TMو باندهای مشابه (باند 0ها) در گستره زمانی مورد مطالعه.
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با توجه به نتایج بهدست آمده میتوان بیدان نمدود کده
یك رابطه مثبدت شدوری در باندد  006-026( 1ندانومتر)،
باند  026- 066( 2نانومتر) ،و باند  770 -966( 0نانومتر)
سنجنده  ،TMولی رابطه منفی با گروه باند 036- 096( 3
نانومتر) و باند  1006-1706( 0ندانومتر) در تصداویر مدورد
استفاده ،شناسدایی شدد ،کده بدا مطالعدات صدورت گرفتده
پیشین [ ،]0انطباق قابل توجهی دارد .بنابراین ،میتدوان از
رواب مذکور برای بهدسدت آوردن مددل تغییدرات شدوری
برای دریاچه ارومیه استفاده نمود.
بررسی الیهبندی شوری و مدل الگوی تغییررات شروری
دریاچه ارومیه

برای بهدست آوردن یدك مددل مناسدي بدرای بررسدی
شوری دریاچه ،نیازمند بررسیهای میددانی زیدادی اسدت.
علم سنجش از دور برای تکمیل این بررسدیهدای بده کدار
میرود.
با توجه به مطالعات پیشین [ ،]0مدلهای شبیهسدازی
رفتار هیدرودینامیك دریاچه نتایج رضایت بخشتری را در
مقایسه با مدلهای متداول ارائه میکند .در همدین راسدتا،
مدل گسترش شوری توس تکنیك سنجش از دور در ایدن
پژوهش مورد توجه قرار گرفت.
مدل طراحی شده در  ،Delphiبر پایده شدبکهبنددی بددون
ساختار و تمرکز تنشها در المانها بهصورت جداگانده بندا
شده است .استفاده از شبکهبندی بدون ساختار این امکدان
را فراهم آورده است تا محی های با مرز نامنظم بده خدوبی
مدلسازی شوند و در مرزهدا شدرای بهتدری فدراهم آیدد.
معددادالت حدداکم بددر جریددان شددامل معادلدده پیوسددتگی و
معادالت حرکت است:
()2

()3

()0
معادله انتقال شوری در مدل را نیز به صدورت زیدر تعریدف
میکند:
()0
در معدددادالت فدددوق t ،زمدددان؛  y، xو  zمختصدددات در
دستگاه کارتزین؛  ηتغییرات سطح؛  dعمدق آب در حالدت
سکون؛  h=d+ηعمق آب؛  v ،uو  wمولفههدای سدرعت در
جهتهای  y، xو z؛  fپارامتر کوریولیس؛  gشتاب زمین؛ ρ
چگالی آب؛  Sijمؤلفههای تنش تشعشعی؛  ρ0چگالی اولیده
آب (ناشی از شرای اولیده)؛  Paفشدار جدو؛  Sمقددار دبدی
ناشی از چشمههای نقطهای بدا سدرعتهدای ()us ،uv؛ Fu
و  Fvتنشهای جانبی است.
برای تعیین تغییرات شوری در دریاچه خطدوطی بدرای
بررسددیهددای تغییددرات طیفددی در طددول و عددرض دریاچدده
انتخاب گردید .این عمل برای مقایسه تغییدرات در میدزان
شوری بین الیههای مختلف در بخشهای مختلف دریاچده
صورت گرفت.
بر اسداس انددازهگیدریهدای نقداب مختلدف در بخدش
شمالی و جندوبی دریاچده ،مقددار شدوری بدین الیدههدای
مختلف تغییرات متفاوتی را نشان میدهدد ،بدهطدوری کده
تغییرات در بخش شمالی بیشتر از بخش جنوبی است .ولی
میزان تمرکز شوری و مقدار مواد جامدد محلدول در بخدش
جنوبی بسیار بیشتر از بخش شمالی است.
با توجه به رواب باال میتوان بیان نمود که بدیشتدرین
اختالف شوری بدین الیدههدای مختلدف در نیمدرخ بخدش
جنوبی برابر  29/10 kg/m3است در حالیکه این مقددار در
بخش شمالی  31/72 kg/m3است .علت این اختالف بسیار
زیاد در نیمدرخ دو بخدش دریاچده ،ورود آبهدای شدیرین
سطحی بده بخدش شدمالی و افدزایش اخدتالف چگدالی دو
بخش دریاچه است .در مدل الگوی شوری ارائه شده (شکل
 )12مدیتددوان تغییددرات شددوری را مشدداهده نمددود .میددزان
رودهایی که به قسمت جنوبی دریاچه وارد میشود بیشدتر
از رودهای آب شیرین ورودی در بخش شمالی است .علدت
اینکه میزان شدوری آب درقسدمت جندوبی بیشدتر اسدت
کمی آب ورودی به دریاچه یدا تغذیده کمتدر ایدن قسدمت
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نسبت به قسمت شمالی است [ .]11دلیدل تغذیده کدم بده

دریاچه برای بهدست آوردن مدل تغییرات شدوری اسدتفاده

علت وجود سدها و آببندهای بیشدتر در رودهدای ورودی
در بخش جنوبی نسبت به رودهای بخش شمال است .ایدن
امر خود یك عامل اساسی بدرای افدزایش شدوری و بحدران
دریاچه ارومیه به شمار میآید [.]11[ ،]9[ ،]7

نمود .همچنین ،بیشترین تدأثیر در تغییدر انعکداس طیفدی
مربوب به گستره زمانی  ،1990-2660متأثر از خشکسدالی
رخ داده در بازه زمانی  1990-2663است .تغییرات شوری
در مدلهای تهیه شده بدرای الگدوی پدراکنش شدوری ،در
بخشهای جنوبی دریاچه بیشتر از بخشهای شمالی است
که تغییرات انعکاسدی بانددی ایدن امدر را تأییدد مدیکندد.
همچنین ،تغییرات انعکاسی بهدست آمده برپایده تغییدرات
باندی در باندهای  1و  0نسبت به سایر باندها بارزتر اسدت.
بهطوری که میتوان بیان نمود عامل اصلی تغییدرات نمدك
در آب دریاچه بیشتر از تغییرات باندهای  1و  0متأثر می-
شود .البته این امدر ،دلیلدی بدر بدی تدأثیر بدودن تغییدرات
انعکاسی سایر باندها نیست.
باتوجه به بحرانی بودن وضدعیت دریاچده ارومیده ،ایدن
دریاچه نیازمند نظارت و مدیریت جدی برای کنترل بحران
است .وظیفده فدرد فدرد ماسدت کده در حفدی زیبداترین و
منحصربه فرد ترین میراث ملی ،کوشش نماییم.

نتیجهگیری
در این پژوهش سعی گردیدد ،بدا ارائده روابطدی مقددار
شوری را به طدور مسدتقیم از روی مددل الگدوی تغییدرات
شوری دریاچه در مددت زمدان معدین بده وسدیله تکنیدك
سنجش از دور بهدست آورد .برپایه مطالعات صورت گرفتده
بر روی باندهای تصاویر ماهوارهای انتخابی برای تحلیلهدا،
یك رابطه مثبدت شدوری در باندد  006-026( 1ندانومتر)،
بانددددد  026- 066( 2نددددانومتر) ،و بانددددد 770- 966( 0
نانومتر) ،و رابطه منفی با گروه باند  036- 096( 3ندانومتر)
و باند  1006-1706( 0نانومتر) در سدنجنده  TMتصداویر
لندست مورد بررسدی شناسدایی گردیدد کده بدا مطالعدات
صورت گرفته در موارد مشدابه [ ،]0انطبداق قابدل تدوجهی
دارد .بنابراین ،میتوان از رواب ایشدان در بررسدی شدوری

شکل .12مدل پراکنش و تغییرات میزان شوری دریاچه ارومیه.

2332  پاییز و زمستان،2  شماره،3  پژوهشی خشک بوم جلد- دو فصلنامه علمی22
References
[1].Abbaspour, M., & Nazaridoust, A. (2007).
Determination of environmental water
requirements of Lake Urmia, Iran: An
ecological approach. International Journal
of Environmental Studies, 64(2), 161-169.
[2].Agh, N. (1997). Evaluation of the effect of
salinity on hatching lucite, development
and reproduction of Artemia Aromeana 7th
National Conference on Biology. Urmia 2224 August.
[3].Aghanabati, A. (2004). Geology of Iran.
Geological Survey of Iran, Tehran. Pp, 578582, (in Farsi).
[4].Bowers, D. G., Evans, D., Thomas, D. N.,
Ellis, K., Williams, P. J. L. (2004).
Interpreting the colour of an estuary.
Estuarine Coastal and Shelf Science, 59,
13–20.
[5].Chavez P. S., Sides S. C., & Anderson J.
A. (1991). Comparsion of three different
methods to merge multi-resolution and
multispectral data: Landsat TM and SPOT
panchromatic.
Photogrammetric
Engineering & Remote Sensing, 57 (3),
295-303.
[6].Clark, R. N. (1999). Spectroscopy of rocks,
and
minerals,
and
principles
of
spectroscopy. In A. N. Rencz, editor,
Manual of Remote sensing of the earth
Sciences, 3, 3-58, New York, John Wiley &
sons, 467-486.
[7].Eimanifar, A., & Mohebbi, F. (2007).
Urmia Lake (Northwest Iran): A brief
review. Saline Systems, 3, 5. doi: 10. 1186 /
1746 -1448-3-5.
[8].Fugui, W., Jun Xu, Y. (2008).
Development and application of a remote
sensing-based salinity prediction model for
a large estuarine lake in the US Gulf of
Mexico coast. International Journal of
Hydrology, 360, 184-194.
[9].Ghaheri, M., Baghal-Vayjooee, M., Naziri,
J. (1999). Lake Urmia, Iran: A summary
review. International Journal of Salt Lake
Research, 8, 19-22.
[10].Hassanzadeh,
E.,
Zarghami,
M.,
Hassanzadeh, Y. (2011). Determining the
main factors in declining the Urmia lake
level by using system dynamics modeling.
Water Resources Management, 26(1), 129145.

[11].Hoseinpour, M., Fakheri Fard, A., &
Naghili, R. (2010). Death of Urmia Lake: A
Silent Disaster Investigating Causes,
Results and Solutions of Urmia Lake
drying.
1st
International
Applied
Geological Congress, Department of
Geology, Islamic Azad University, Islamic
Azad University - Mashad Branch, 26-28
April.
[12].Hunt, G. R. (1980). Remote sensing in
geology. In B. Siegal and A. Gillespie,
editors, Electromagnetic Radiation: The
Communication Link in Remote sensin,
702, New York, John Wiley & Sons, 486.
[13].Jalili, S., Kirchner, I., Livingstone, D., &
Morid, S. (2011). The influence of largescale atmospheric circulation weather types
on variations in the water level of Lake
Urmia,
Iran.
[10.1002/joc.2422].
International Journal of Climatology, n/an/a.
[14].Karbassi, A., Bidhendi, G., Pejman, A., &
Bidhendi, M. (2010). Environmental
impacts of desalination on the ecology of
Lake Urmia. Journal of Great Lakes
Research, 36(3), 419-424.
[15].Kelts, K., & Shahrabi, M., (1986).
Holocene sedimentology of hypersaline
Lake
Urmia,
Nortwestern
Iran.
Palaeogeography,
Palaeoclimatology,
Palaeoecology, 54, 105-130.
[16].Movahed Danesh, A. (1994). Surface
Water, Hydrology of Iran. SAMT Press,
Iran, (in Farsi).
[17].Nabavi, M. H. (1976). An introduction to
geology of Iran, Geologic Survey of Iran,
Tehran, 109p. (in Farsi).
[18].Nikoubakht, Sh., Mokhtari, M. H., &
Mehrnehad, H. (2013). Destractive effects
of the drying of Urmia lake on biodiversity,
presenty pretective strategies. First National
Conference Talab and Protect Aquatic
Ecosystems, Hamedan, 18 April.
[19].Pourkermani, M., & Sadigh, H. (2003).
Tabriz
Fault’s
Geomorphological
Phenomena. Geography and Development
Iranian Journal, 1(2), 37-44, (in Farsi).
[20].Ramsar, (1997). Ramsar Information
Sheet – Lake Oroomiyeh. Accessed 24
January
2012
at:
http://www.wetlands.org/reports/ris/2IR003en.
pdf.

23 محمد آذرافزا و محمد حسین مختاری

ارزیابی تغییرات شوری آب دریاچه ارومیه در اثر خشکسالی با استفاده از سنجش از دور

[21].Zarghami, M. (2011). Effective watershed
management; Case study of Urmia Lake,
Iran. Lake and Reservoir Management,
27(1), 87-94.
[22].Salehpour Milani, A., Mohammadi, A., &
Dervishi Khatooni, J. (2010). Spatial and

temporal models of Urmia lake fluctuation
using remote sensing data. Department of
Earth and Twenty-eighth Symposium
meeting of Earth Sciences, Urmia.

Arid Biome Scientific and Research Journal

Vol. 3 No. 2 2013

Evaluation of drought effect on Urmia Lake salinity changes using remote sensing techniques
1- M. Azarafza, MSc. of Geological Engineering, Faculty of Sciences, Yazd University
m.azarafza@stu.yazd.ac.ir
2- M. H. Mokhtari, Faculty of Natural Resources and Eremology, Yazd University
Received: 15 Jan 2013
Accepted: 17 Dec 2013

Abstract
Urmia Lake located in the northwestern corner of Iran is one of the largest permanent
hypersaline lakes in the world and the largest lake in the Middle East. This lake with the area of
4500-6000 km2, as the largest lake in Iran and Twentieth Lake in the world has a particular
importance. The lake is full in danger of drying and in the recent years, height of the water level has
decreased about of 7 meters. This study, estimated the changes of lake water salinity and modeled
the lake salinity patterns by remote sensing techniques. For this purpose, the amount of water
reflection values of landsats TM data was considered. Radiometric and geometric corrections were
performed in the preprocessing stage. Furthermore, the range of variation of reflectance between
bands correlation images were examined to investigate the effects of fluctuations in the defined time
period. According to the results, the effects of salinity and the range of factors such as drought,
excessive use of resources and procedures, and mismanagement is very clear. Based on the results a
positive relationships between band 1 (450-520 nm), band 2 (520-600 nm), band 4 (775-900 nm)
and salinity were found. In addition negative relationships between band 3 (630- 690 nm), band 5
(1550-1750 nm) were observed.
Keywords: Salinity pattern modeling; Remote sensing techniques; Urmia Lake.

