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  چکیده

 ساله   و نه  آمار سی ، با استفاده از     به منظور بررسی بیالن دریاچه ارومیه     مقاله  دراین  
آمار جریان سطحی ورودی به دریاچه،        و همچنین    نوسانات سطح آب دریاچه       

ینی، های ایزوپیز آب زیرزم    نقشه بارندگی برسطح دریاچه، تبخیر از سطح دریاچه و        
مقادیر عوامل بیالن آب دریاچه ارومیه اعم از ورودی و خروجی در دراز مدت،                   

سپس مقادیر عوامل بیالن آب در       . اند خشک محاسبه گردیده   های آبی تر و    سال
با . های آبی تر و خشک با متوسط دراز مدت مورد مقایسه قرار گرفته است                 سال

 و  41/1278راز سطح آب دریاچه     حداکثر و حداقل ت   توجه به نتایج به دست آمده        
) 1373-74(در سال های آبی    ترتیب  به   دریای آزاد بوده که       متر از سطح   23/1273
حداکثر و حداقل تغییرات حجم مخزن به         .  مشاهده شده است    ) 1380-81(و  

بوده است که به عنوان       ) 1377-78( و    )1347-48(ترتیب در سال های آبی       
بهترین تراز برای دریاچه بین رقوم        .ردیده اندسال های آبی تر و خشک معرفی گ       

 متر از سطح دریای آزاد بوده و متوسط تراز در طول آمار ثبت شده               1276 الی 1275
متر به 23/1273برای رسیدن از تراز .  متر از سطح دریای آزاد می باشد6/1275رقم 
ه این امر    میلیارد متر مکعب آب بوده ک      4/7 متر نیاز به ذخیره شدن       6/1275تراز  

و یا پنج سال متوالی در ) 1347-48(مستلزم بروز یک سال پر آبی در حد سال آبی           
مچنین با توجه به تغیـیرات عوامل ورودی و            ه .حد متوسط دراز مدت می باشد     

 درصد بیش از    343 مالحظه می شود که دامنه تغییرات عوامل ورودی           ،خروجـی
راهکارهای مدیریتی   ،بیالن دریاچه پس از بررسی     در نهایت . عوامل خروجی است  

در برداری بهینه از پتانسیل منابع آب حوزه آبریز دریاچه ارومیه                به منظور بهره  
 .حیات دریاچه ارائه شده است  حفظراستای

 
و آبی  پر سال   ، دراز مدت  ، خروجی ، ورودی ،بیالن  :کلمات کلیدی 

 خشک
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Abstract 
In this paper, using the 39 years of water surface fluctuation 
data and surface inflows, precipitation on the lake, 
evaporation from the free surface and iso-potential 
groundwater maps, the main parameters for water balance in 
the lake are calculated. Then these parameters are compared 
for long-term, wet and dry periods. According to received 
results, the maximum and minimum values of the water 
surface level of the lake is 1278.41 and 1273.23 meter above 
sea level, respectively. These extremes are observed in water 
years of 1373-74 and 1380-81 correspondingly. The 
Maximum and minimum variations in volume has occurred in 
1347-48 and 1377-78, that they are introduced as a wet and 
dry years, respectively. The suitable elevation for lake is 
between 1275 to 1246 meters above sea level. The mean 
elevation based on 39 years of recorded data is 1275.6 m 
above sea level. In order to increase the level from 1273.23  
to 1275.6 meter, about 7.4 billion m3 of water should be 
reserved. For this condition to occur, a wet year (i.e. 1347-48) 
or a long-term average for five successive years should 
happen. Also the variation rate for inflows are about %343 
grater than outflows factors. Finally, after the considerating of 
the lake balance, management actions are presented for better 
exploitation of water resources and environmental 
preservation of Orumieh lake basin. 
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  مقدمه-1
 کیلومتر مربع در    52331دریاچه ارومیه با وسعتی معادل        حوزه آبریز 
و ) 47 ْ 52 و َ   44 ْ 33 َ (  جغرافیایی های بین طول ایران  شمالغرب  
قرار گرفته و از نظر وسعت    ) 38  ْ  30 و َ  35  ْ  39َ( جغرافیایی   عرض های

 درصد آن در    5/9نیز بیستمین دریاچه جهان به شمار رفته و حدود            
بـوده  ارـگ  این حوزه درون   .است داخـل کشـور ترکـیه واقع گردیـده    

 ادارچای، گـ چای، ادـهابـرود، م  یمینهـرود، س  هـهای زرین  هـو رودخان 
چای،  چای، نازلوچای، دریان   باراندوزچای، زوالچای، شهرچای، روضه    

های اصلی آن     که بعنوان رودخانه   ،چای صوفی قلعه چای و  آجی چای،   
 پس از برداشت های     خود را مازاد   جریانات سطحی     ،روند بشمار می 

 غالب  .نمایند به دریاچه ارومیه تخلیه می    الزم جهت مصارف مختلف     
حرکت آب این دریاچه، از جنوب به طرف شمال بوده و علت این امر               

ریان توسط رودخانه های زرینه رود،      درصد از حجم ج    45ورود بیش از    
  و  1378جبارلوی شبستری،    (. سیمینه رود و مهاباد چای می باشد     

 )1370سازمان آب منطقه ای آذربایجان شرقی، 
 
 روش  -2

 ساله نوسانات سطح آب دریاچه مورد بررسی            و نه   ابتدا آمار سی   
آمار با بهره گیری از     .   شده اند   قرارگرفته و ارقام شاخص استخراج      

جریان سطحی ورودی به دریاچه، بارندگی برسطح دریاچه، تبخیر از           
های ایزوپیز آب زیرزمینی مقادیر عوامل بیالن         نقشه سطح دریاچه و  

های  آب دریاچه ارومیه اعم از ورودی و خروجی در دراز مدت سال              
سپس مقادیر عوامل بیالن آب      . خشک محاسبه گردیده اند   آبی تر و  

تر و خشک با متوسط دراز مدت مورد مقایسه قرار           در سال های آبی    
الزم به ذکر   .  انددرج گردیده ) 1( که نتایج حاصله در جدول        اند،گرفته

است که در برآورد میزان کمی عوامل بیالن، نیاز به  منحنی های                
 ارتفاع می باشد، که به علت عدم وجود اطالعات             – حجم    -سطح

مشاهداتی استفاده گردیده و    عمق سنجی،  از اطالعات چندین نقطه        
ی به منظور   اتنهایت پیشنهاد در  . معادالتی جهت کاربرد، سنتز شده اند    

در بهره برداری بهینه از پتانسیل منابع آب حوزه آبریز دریاچه ارومیه             
 .حیات دریاچه ارائه شده است  حفظراستای

 
  نتایج و بحث -3

دهدکه حداکثر   ن می  ساله ایستگاه بندرگلمانخانه نشا    39بررسی آمار    
 متر  23/1273 و   41/1278  به ترتیب  و حداقل تراز سطح آب دریاچه     

 و ) 73-74(های آبی    سال  دریای آزاد بوده که به ترتیب در        از سطح 
 بطهراگیری از  بهره اند، با مشاهده شده) 81-80(
 
)1 (             S = 613/57*H-76815   
 

 به ترتیب، تراز سطح      S , H درصد که در آن    96با ضریب همبستگی    
آب دریاچه برحسب متر و وسعت دریاچه بر حسب کیلومتر مربع                

  و) 47-48 (های آبی  سال. می باشد، محاسبات الزم انجام گرفته است     
های تر و خشک بوده و حداکثر تغییرات حجم          بعنوان سال )  78-77 (

 میلیون مترمکعب و      7459به میزان    ) 47-48( مخزن درسال آبی   
 کیلومتر  23/1276 به میزان تغییرات حاصل شده در سطح مخزن         

به ) 77-78(سال آبی    حداقل تغییرات حجم مخزن در    . باشد مربع می 
 میلیون مترمکعب بوده که تغییرات حاصل شده در             -4268میزان  

. دهد  کیلومتر مربع را نشان می       -148/730سطح مخزن به میزان      
 6/1275  موجود، طول آمار متوسط تراز سطح آب مشاهده شده در          

، حجم مخزن حاصل از آن در      تغییرات   بوده و متر از سطح دریای آزاد      
عنوان سال آبی   ه  که ب می باشد،   میلیون مترمکعب    28/1791 به میزان 

 .متوسط دراز مدت منظور شده است
 

 
  بیالن دریاچه ارومیه در سال های آبی مختلف- 1جدول 

 )I(عوامل ورودی )O(عوامل خروجی
تغییرات 

 جمع حجم مخزن
جریان 
زیرزمینی

)O3( 

جریان  سطحی 
 خروجی

)O2( 

تبخیر از 
سطح دریاچه 

)O1( 
 جمع

جریان 
 I3زیرزمینی

جریان 
 I2سطحی

 I1بارندگی
 سال آبی

 )47-48(ترسالی 62/2621 39/7813 15/868 2/11303 16/3844 - - 2/3844 7459
 )77-78(خشکسالی  92/764 31/846 4/125 63/1736 63/6004 - - 6/6004 -4268

 متوسط دراز مدت 59/1314 44/4925 21/226 24/6466 96/4674 - - 4675 28/1791

316 18- - - 18- 74 283 58 99 
تغییرات تر سالی 

 نسبت به درازمدت 
 )به درصد(

238- 28 - - 28 73- 45- 9/82 42- 
تغییرات خشکسالی 
نسبت به دراز مدت 

 )به درصد(
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  و حداکثر مجموع    حداقل شود مالحظه می ) 1(وجه به جدول     با ت 
 میلیون  16/11303 و 63/1736جریان ورودی به دریاچه به ترتیب         

 میلیون مترمکعب    53/9566مترمکعب بوده که دامنه تغییرات آن          
 جریان خروجی که تنها تبخیر از         و حداقل مجموع   حداکثر. باشد می

 میلیون متر   16/3844و     63/6004د آب بوده به ترتیب        اسطح آز 
 میلیون مترمکعب    47/2160مکعب است که دامنه تغییرات آن            

خروجی مالحظه   توجه به تغییرات عوامل ورودی و         با. باشد می
 از عوامل   تر  درصد بیش   343 دامنه تغییرات عوامل ورودی       ،شود می

همچنین مجموع عوامل ورودی به دریاچه در             . ستخروجی ا  
، 303/11 و متوسط دراز مدت به ترتیب           سال های آبی تر، خشک    

با توجه به جدول شماره     .  میلیارد متر مکعب می باشد    466/6 و   736/1
مالحظه می شود که تنها عامل خروجی تبخیر از سطح آزاد آب             ) 1(

دریاچه بوده که مقدار آن در سال های آبی تر، خشک و متوسط دراز               
تر مکعب بوده و به       میلیارد م  674/4 و   004/6 ،   844/3مدت برابر   

علت .  درصد مجموع جریانات ورودی می باشد     72 و   345،  34ترتیب  
این امر کاهش دما و به تبع آن تبخیر در سال های آبی تر و متوسط                

معاونت مطالعات  (دراز مدت نسبت به سال های آبی خشک می باشد          
 سازمان آب    و 1344-1382سازمان آب منطقه ای آذربایجان شرقی،       

جان سازمان آب منطقه ای آذربای    و   1378ی آذربایجان شرقی،    منطقه ا
 .)1366 موحد دانش،  و1365غربی، 

 
  نتیجه گیری -4

طبق تجارب موجود در منطقه بهترین تراز برای دریاچه بین رقوم               
 متر از سطح دریای آزاد بوده و متوسط تراز در طول             1276 الی 1275

برای . ی آزاد می باشد   متر از سطح دریا     6/1275آمار ثبت شده رقم      
 متر نیاز به ذخیره شدن      6/1275متر به تراز    23/1273رسیدن از تراز    

 میلیارد متر مکعب آب بوده که این امر مستلزم بروز یک سال پر              4/7
و یا پنج سال متوالی در حد متوسط         ) 47-48(آبی در حد سال آبی       

ط  درصد نقا   75مالحظه می شود که در حدود         . درازمدت می باشد 
 متری پراکنده اند و فقط در         6/1275حداقل تراز در اطراف خط         

  7/1چندین سال استثنائی، بعلت بروز خشکسالی، بطور متوسط در              
 .متری پائین تراز مذکور قرار دارند

 

به نظر می رسد با بررسی موارد ذیل و استفاده از نتایج آن در                     
امی موثر در راستای    برنامه ریزی های توسعه و بهره برداری در حوزه، گ      

 .حفظ حیات و توسعه حوزه آبریز دریاچه برداشته شود
 
 ایجاد شبکه رفتارسنجی کمی و کیفی پیشرفته در دریاچه و حوزه            -1

 آبریز آن به منظور پایش مداوم، 
 مطالعه همه جانبه بر روی دریاچه در راستای ارائه دقیق بیالن و              -2

 عوامل زیست محیطی، 
های تحقیقاتی برای تعیین ضرایب دقیق عوامل            انجام پروژه    -3

 بیالن در سطح حوزه آبریز دریاچه ارومیه، 
ارتفاع، ( عمق سنجی و تهیه نقشه های پایه به منظور تهیه منحنی           -4

  GIS، با بهره گیری از تصاویر ماهواره ای و ) سطح و حجم
 ایجاد مدیریت یکپارچه با هماهنگی بین سازمان های آب                 -5

ای با سازمان جهاد کشاورزی و سازمان های محیط زیست در           منطقه 
 استان های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، 

 حفاظت جامع کمی و کیفی منابع آب در حوزه آبریز دریاچه                  -6
 .ارومیه

 
  مراجع -5

 معاونت مطالعـات سـازمان آب منطقه ای آذربایجان شرقی،                
طالعات سازمان آب    مبانک اطالعاتی معاونت     . )1382-1344(

وزانه سطح آب دریاچه    رمنطقه ای آذربایجان شرقی، آمار نوسانات      
 .ارومیه

، )اشک طبیعت ایران  ( ارومیه   دریاچه. )1378(،  .جبارلوی شبستری، ب  
 .انتشارات نقش مهر

گزارش بیالن  . )1378( شرقی،    آذربایجانسازمان آب منطقه ای      
 .دریاچه ارومیه

گزارش نوسانات  . )1365( غربی،    نآذربایجاسازمان آب منطقه ای      
 .سطح آب دریاچه ارومیه

اطلس منابع  . )1370(سازمان آب منطقه ای آذربایجان شرقی وغربی،       
 .آب حوزه آبریز دریاچه ارومیه
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