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 چکیده

ها دریاچه صحیحیابي به مدیریت یکي از راهکارهای دست هاآن اطراف ها و کاربری اراضيپایش تغییرات سطح دریاچه

از )استان فارس(،  پایش تغییرات سطح و کاربری اراضي اطراف دریاچه مهارلو برای ،حاضر در پژوهشها است. و تاالب

ا اعمال تصحیحات بآب )فروردین( و خشک )شهریور(  در دو ماه پر 1932 و 1911، 1911 هایسالای تصاویر ماهواره

برای ضریب کاپا  .دشاحتمال برای تهیه کاربری اراضي استفاده  بیشینهاز الگوریتم  تصاویر،هندسي و اتمسفری بر روی 

، 1932و  1911ماه  فروردینو برای  13/1و  11/1، 15/1 ترتیببه 1932و  1911، 1911سال شهریور ماه  تصویر

تصاویر  پایش تغییرات از روش مقایسه برای ،ها و ارزیابي صحت کاراز استخراج کاربری پس حاصل شد. 11/1و  11/1

 در شهریور درصدی سطح آب دریاچه 12دهنده کاهش نشاننتایج  .است استفاده شدهبندی طبقهبعد از  ایماهواره

کاهش سطح آب دریاچه با درصد بوده است.  21میزان به 1911 -1932 ان کاهش در فروردین سالبوده است. این میز

تغییرات درصد افزایش داشته است.  5/91درصد و  93زار به میزان و شوره بدون پوششمیزان اراضي  ،در شهریور

درصد کاهش  5/9درصد و  21یب ترتبه 1932تا  1911میزان اراضي کشاورزی و مرتعي اطراف دریاچه مهارلو از سال 

دار معني مهارلو با توجه بهمیزان سطح آب دریاچه دریاچه و  میزان سطح زیر کشت در اطراف ،طورکليبه داشته است.

کاهش  ،اخیر مهارلو طي سه دههحوضه دار تبخیر و تعرق و افزایش معني مدتبلندنبودن تغییرات بارش طي بازه 

دارای  است. این امر یافتهسطح دریاچه افزایش زار پوشش و اراضي شوره خاک بدونت مساح اماگیری داشته چشم

های ها مخصوصا در طي سالها و دریاچههای صحیح تاالبریزی های متفاوتي است که نیازمند مدیریت و برنامهپیامد

 اخیر است. 
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د. اساس سنجش از نگیر طبیعي مورد استفاده قرار مي

بررسي مناطق  برایها استفاده از بازتاب پدیده ،دور

مختلف است. عواملي محیطي و انساني باعث تغییرات 

ها و  بازتاب در گیاهان و مناطق مرطوب نظیر تاالب

(. 2111و همکاران،  Sanai Nejadشوند )يها م دریاچه

دریاچه مهارلو  ،های شور ایرانیکي از مهمترین دریاچه

های اخیر آب دریاچه کاهش است که طي سال

برای پایش تغییرات سطح گیری داشته است.  چشم

اما  .های متفاوتي وجود داردها روشها و تاالبدریاچه

ر یکي از های سنجش از دوطي سالیان اخیر تکنیک

 ست.ا هاترین آنکارامد

 زمینه های متفاوتي درتحقیقات بسیاری با نگرش

ها در جهان انجام ها و دریاچهتغییرات سطح تاالب

توان به موارد ها مياز جمله این پژوهش که شده است

با استفاده  ،(2115و همکاران ) Yuanزیر اشاره کرد. 

ضي را در از تصاویر لندست تغییرات کاربری ارا

نشان داد  ،نتایج این تحقیق .دندکرسوتا بررسي  همین

اراضي جنگلي و کشاورزی کاهش ها،  تاالبکه سطح 

بررسي و آشکارسازی تغییـرات کـاربری  ت.اس یافته

های مختلفي وجود دارد که الگوریتم اراضي، روش

طي مطالعاتي باشد. شـباهت از آن جمله مي بیشینه

 ،بر روی دریاچه ارومیه ای ماهواره یرتصاوبا استفاده از 

 سال در نتایج حاکي از آن است که مساحت دریاچه

 سال اوت ماه در ،بوده مربع کیلومتر 1111 ،1335

 و UNEP) یافته کاهش مربع کیلومتر 2911 به 2111

,GEAS 2112) کیلومتر 359 به 2119 اوت ماه در و 

 خشک عواملاز مهمترین  ت.اس یافته کاهش مربع

 جمعیتي، تحوالت بهتوان  مي ارومیه دریاچه شدن

 در آب برای تقاضا ویژهبه و انساني هایفعالیت

 نام برد دریاچه نزدیکي در کشاورزی های سرزمین

(Naser، 2114). Kuldeep و Kamlesh(2111)،  با

تغییرات کاربری و  ،استفاده از تصاویر ماهواره لندست

در را  2111-2113های  پوشش زمین در طول سال

نشان  هامطالعات آن نتایج .دندکربررسي ندوستان ه

های  و زمین درصد 15/9ها  داد که میزان سطح جنگل

کاهش یافته اما مناطق مسکوني  درصد  5/3کشاورزی 

داده درصد افزایش نشان   4/112در کمتر از یک دهه 

با استفاده از  ،(2111و همکاران ) Alesheikh است.

  دریاچه ساحليوط خطتغییرات  ،تصاویر لندست

 .دندکررا بررسي  2111تا  1311های بین سالارومیه 

کیلومتر مربعي خطوط  1141از کاهش نتایج نشان 

. دهد را نشان ميساحلي دریاچه ارومیه در این دوره 

Kiage تصاویر از استفاده با ،(2111) همکاران و 

 هضحو اراضي کاربری تغییرات بررسي به لندست

 نتایج .پرداختند ساله 14 دوره یک در کنیا دریاچه

 بین در جنگلي مناطق سطح میزان کاهش دهنده نشان

 افزایش باعث امر این بوده و مطالعه مورد های سال

و   Hadian.تاس شده دریاچه اطراف در رسوبات

Hosseini (2119)، تغییرات کاربری اراضي  با بررسي

ا ساله ب 95و سطح دریاچه کافتر را در یک دوره 

سطح  که بیان داشتند ،استفاده از تصاویر لندست

کاربری اراضي  ،دریاچه در حال خشک شدن بوده

 گیری داشته است.اطراف دریاچه نیز تغییرات چشم

Rasoliee (، با استفاده از تصاویر 2111) و همکاران

از سال  MODISو  IRSای لندست چند طیفي ماهواره

سطح آب دریاچه  بررسي تغییرات به 2115الي  1311

درصدی  29نتایج نشان از کاهش  اند.ارومیه پرداخته

تغییرات کاهش شترین بیو  دهد ميسطح آب دریاچه 

ارتفاع آب دریاچه در جنوب شرق و سواحل شرقي 

دریاچه ارومیه بوده است. این امر باعث تسریع در روند 

یزرع و رسوب امالح لمهای تبدیل اراضي آبي به زمین

 Ghorbani امتداد خطوط ساحلي شده است. نمکي در

تغییرات کاربری اراضي محدوده  ،(2111)و همکاران 

با را صحرا  های آالگل، آلماگل و آجیگل ترکمن تاالب

 و TM استفاده از تصاویر سنجنده
+

ETM  ماهواره

 ،لندست مورد ارزیابي قرار دادند. نتایج این مطالعه

رویه برداشت بيسالي، احداث سد، خشککه نشان داد 

ها برای مصارف کشاورزی، پرورش ماهي و آب تاالب

ها از دالیل احداث کانال و جاده در منطقه و بین تاالب

اصلي کاهش پوشش گیاهي با تراکم زیاد در منطقه 

تغییرات تاالب  ،(2111همکاران )و  Rafiei. بوده است

 TM زمانه سنجندهچندبا استفاده از تصاویر  را نیریز

بندی نظارت با اعمال روش طبقه LANDSAT اهوارهم

بیشترین شباهت مورد بررسي قرار دادند.  باشده 

درصدی  52کاهش که های پژوهش نشان داد یافته

عنوان مهمترین تغییرات این تاالب، بهمساحت آب 

گواه بروز و گسترش بحران زیست محیطي در منطقه 

 است. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0143622817301571#bib59
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0143622817301571#bib59
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0143622817301571#bib3
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سطح  بررسي تغییرات ،این پژوهش ازهدف 

دریاچه مهارلو )استان فارس( و تغییرات کاربری اراضي 

 )فروردین( و خشک های پرآباطراف آن در ماه

( با 1311-2119ساله ) 21)شهریور( در یک دوره 

 است.استفاده از تصاویر ماهواره 
 

 هامواد و روش
 منطقه مورد مطالعه

 91́ 49˝های جغرافیایي  دریاچه مهارلو بین طول

های جغرافیایي  شرقي و عرض 59˚14́ 91˝و  52˚

شمالي در جنوب شرقي  23˚ 91́ 49˝و 23˚ 12́ 51˝

 11. دریاچه مهارلو در استشهرستان شیراز واقع 

 11-15کیلومتری شیراز واقع شده، پهنای دریاچه 

 215وسعت آن  و کیلومتر 21، طول آن کیلومتر

است که متشکل از دریاچه فعلي، مربع  کیلومتر

 از دریاچه ي و  پوشش گلي است. اینپوشش نمک

 جنوب طرف از و شیراز شهرستان به شمال غربي طرف

(. 1 )شکل شودمي محدود سروستان دشت به شرقي

حاشیه  در متر 9121 ارتفاع با کر کوه نقطه، بلندترین

 شمال بخش مرکز در نقطه ترینپست و دریاچه جنوبي

 عمق نهبیشیاست.  متر 1411 ارتفاع با دریاچه غربي

 هایسیالب آن، آب تغذیه محل و متر سه ،دریاچه این

رودخانه فصلي باباحاجي و  ،های خشکرودخانه ،فصلي

  (.2111و همکاران،  Hatami) است آباد سروستاننظر

 

 
 دریاچه مهارلوموقعیت  -1 شکل

 

 پژوهشروش 

اراضی  پایش تغییرات سطح آب دریاچه و کاربری

از اوایل آبـان   ،مهارلو بارندگي در حوضه شروع: اطراف

مـاه   . اما بیشترین میزان بارش در منطقه از بهمناست

بـا توجـه بـه آمـار      ،تا اواخر فروردین اسـت. همننـین  

بارندگي و دمای ایستگاه هواشناسي شیراز، ماه شهریور 

دارای کمترین میزان بارش و رطوبت در منطقـه بـوده   

برای  ،(. بنابراین2114و همکاران،  Manafi Far) است

هـای  پایش تغییرات سطح آب دریاچـه از تصـاویر مـاه   

پـایش   بـرای  فروردین و شهریور استفاده شـده اسـت.  

سـنجش از   تغییرات سطح آب دریاچه مهـارلو از روش 

. برای بررسي میزان تغییرات در شده استدور استفاده 

 سـال  TMهـای  ندههـای سـنج  ای از دادهپنجـره  ،آغاز

1911 ،ETM و سنجنده  1911 سالOLI 1932 سال 

از ماهواره لندست مربوط به منطقه مورد مطالعه تهیـه  

از  یافتـه  هـای نظـام   تصـحیح  ،شد. بر روی این تصـاویر 

انجـام   قبیل تصحیح اتمسفری، رادیومتریک و هندسي

ــت   ــده اس ــهش ــت دارای  ک ــتند.  GEOTIFFفرم هس

ای مـورد اسـتفاده در   ویر مـاهواره تر تصادقیقاطالعات 

 نمایش داده شده است. 1 جدول

ای، تجزیه و های ماهوارهکارگیری داده پیش از به

ها از نظر وجود خطای  تحلیل رقومي، کیفیت آن

راه شدگي، زیرهم قرار  هندسي، پرتوسنجي مانند راه

های تکراری، خطاهای نگرفتن خطوط اسکن، پیکسل

های ابر، مورد بررسي قرار لکهاتمسفری مانند وجود 

در مرحله  (.Chand Rai  ،2111وTorahi) داده شدند



 1199/  ایماهواره تصاویر از استفاده با آن حاشیه اراضي کاربری و مهارلو دریاچه سطح تغییرات بررسي

های با معرفي نمونه ENVI 4.5افزار  در محیط نرم ،بعد

پوشش سرزمین /کاربری طبقهتعلیمي مربوط به هر 

کاربری/پوشش  ، نقشهبندی نظارت شده طبقهروش به

تفاده از بندی با اسطبقهسرزمین تهیه شده است. عمل 

های آموزشي مربوط به هر های مختلف نمونهگروه

سلول است،  111تا  411که دارای تعدادی بین طبقه 

بندی به طبقهپس از اجرای تعداد بسیار زیادی عمل 

های اخیر با توجه به  و برای سال آزمون و خطا  هشیو

تهیه  کاربری/پوشش سرزمین ، نقشههای میدانيبازدید

 .(2ول )جد است شده

ارزیابي صحت نقشه کاربری اراضي با استفاده از 

 هاطبقهنقطه کنترل زمیني در هر یک از  51 کم دست

منظور ارزیابي (. بهJafari ،2119انجام شده است )

افزار از اطالعات زمیني و نرم ،2119 صحت نقشه

Google Earth  استفاده شد. ارزیابي صحت تصاویر

های توپوگرافي و نقاط هبا کمک نقش 1311و  2111

 بندیطبقه انجام از پس ثابت منطقه انجام گرفت.

 هر برای کاپا ضریب و ارزیابي دقت تصاویر تصاویر،

 (.9)جدول  کدام از تصاویر برآورد شد

 
  1932-1911های از سطح دریاچه مهارلو طي سال مورد استفادهاطالعات تصاویر م -1جدول 

 گذر ردیف سنجنده ماهواره تاریخ شمسي تاریخ میالدی

 TM 41 111 4لندست  11/11/1911 1311

 ETM 41 111 1لندست  1/11/1911 2111

 OLI 41 111 1لندست  21/11/1932 2119

 TM 41 111 1لندست  21/11/1911 1311

 OLI 41 111 1لندست  11/11/1932 2119

 

 دریاچه مهارلو موجود درکاربری اراضي  -2 جدول
 توضیحات رینام کارب

 دارسطح دریاچهقسمت آب آب دریاچه مهارلو

 های نمک با ضخامت متفاوت موجود درسطح دریاچهالیه زار دریاچهاراضي شوره

 درصد( موجود در سطح دریاچه 5خاک بدون پوشش و پوشش گیاهي )کمتر از  خاک بدون پوشش دریاچه

 درصد( 5ا پوشش بیش از ای، گراس )ب مناطق مرتعي با پوشش بوته اراضي مرتع

 های کشاورزی باغات و زمین اراضي کشاورزی

 
 مورد استفاده از سطح دریاچه مهارلوصحت کلي و شاخص کاپا برای تصاویر  -3جدول

 شاخص کاپا کلي صحت تصویر تاریخ

11/11/1911 TM 11% 15/1 

1/11/1911 ETM 31% 11/1 

21/11/1932 OLI 31% 13/1 

21/11/1911 TM 13% 11/1 

11/11/1932 OLI 31% 11/1 

 

 ،های اقلیمياز مهمترین متغیر: مطالعات اقلیمی

برای توان به بارش و تبخیر و تعرق اشاره کرد. مي

تعرق پتانسیل از آمار و  تبخیر و بررسي میزان بارندگي

ترین  ترین و دقیق ایستگاه هواشناسي شیراز که نزدیک

تاالب مهارلو   حدودهدید به م ایستگاه هواشناسي هم

منظور بررسي تغییرات اقلیمي در به. استفاده شداست، 

کندال و منطقه مورد مطالعه، با استفاده از آزمون من

تحلیل روند و تغییرات متغیرهای اقلیمي از  بهپتیت 
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جمله بارش و تبخیر و تعرق پتانسیل منطقه پرداخته 

 های سال های آماریاز داده ،شده است. در این بررسي

کندال -آزمون من. از استفاده شده است 1932-1952

مقادیر مرکزی یا میانه یک  جهت تعیین تغییرات 

های آماری در یکي از روش .استفاده شدسری زماني 

تشخیص یک شیفت ناگهاني در سری زماني، آزمون 

طور گسترده در تعیین زمان  به ،پتیت است. این آزمون

ي اقلیمي و هیدرولوژیکي در های زمانتغییر در سری

 Moraesگرفته است ) سراسر جهان مورد استفاده قرار

و  Love ؛2111و همکاران،  Mu ؛1331و همکاران، 

 (.2111همکاران، 

 

  و بحث نتایج

پایش تغییرات سطح آب دریاچه و کاربری اراضی 

ای نتایج حاصل از تحلیل تصاویر ماهواره: اطراف

، حاکي از 1932 و 1911، 1911های  سالشهریور 

های کاهش سطح آب دریاچه مهارلو است که در شکل

آورده شده است. میزان سطح آب دریاچه در  4تا  2

مساحت سطح کیلومتر مربع است.  4/31، 1911سال 

 3/92به میزان  1911تا  1911از سال  آب دریاچه

این میزان  نحوی کهبه ،کاهش یافتهمربع  کیلومتر

اراضي مساحت درصد است.  19 برابر با ،کاهش

یور سال زار در سطح دریاچه مهارلو در شهر شوره

در سال  ،است. این میزان مربع کیلومتر 2/114، 1911

کیلومتر مربع رسیده است. به  9/151به  1911

 21 سطح دریاچه زاراراضي شورهمساحت  ،عبارتي

خاک بدون مساحت  .درصد افزایش داشته است

چه و حاشیه آن در شهریور سال پوشش در سطح دریا

. (2 )شکل مربع بوده است کیلومتر 1/11برابر با  1911

 کیلومتر 39به  1911ال در س ،مساحتاین میزان 

مساحت خاک بدون پوشش که  طوری، بهمربع رسیده

)شکل  است داشتهافزایش درصد  29 در سطح دریاچه

9). 

ع کیلومتر مرب 4/11 ،1932سطح آب دریاچه در سال 

 1911میزان کاهش سطح آب از سال  (.4)شکل  است

-اراضي شوره مساحت درصد بوده است. 51، 1932تا 

 ،مربع رسیده است کیلومتر 119به  1932زار در سال 

مساحت اراضي  1932تا  1911از سال صورتي که  به

مساحت خاک درصد افزایش یافته است.  14زار شوره

مهارلو از  بدون پوشش در سطح و حاشیه دریاچه

درصد افزایش  21، 1932تا  1911شهریور سال 

 1/111، به 1932شهریور سال  دراین میزان  ،داشته

 مربع رسیده است.  کیلومتر
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اراضي کشاورزی و مرتعي اطراف  سطحتغییرات 

 21به ترتیب  1932تا  1911دریاچه مهارلو از سال 

درصد کاهش داشته است. میزان کاهش  5/9درصد و 

های مورد سطح اراضي کشاورزی و مرتعي در سال

 . آورده شده است 4در جدول  ،مطالعه

 
 

 1911-1932مهارلو در شهریور ماه  یتغییرات کاربری اراضي کشاورزی و مرتعي اطراف دریاچه -4جدول 

 1911-1932از شهریور  1911-1932از شهریور  1911-1911از شهریور  درصد کاربری اراضي

 کاهش درصد 21 کاهش  درصد 94 افزایش درصد 1 اراضي کشاورزی

 کاهش درصد 5/9 افزایش درصد 12 کاهش درصد 4/15 اراضي مرتعي

 1911نقشه سطح آب دریاچه و کاربری اراضي اطراف دریاچه مهارلو، شهریور  -3کلش

 1932نقشه سطح آب دریاچه و کاربری اراضي اطراف دریاچه مهارلو، شهریور -4 کلش
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ای فروردین سال نتایج حاصل از تحلیل تصاویر ماهواره

، حاکي از کاهش سطح آب دریاچه 1932و  1911

(. مساحت سطح آب دریاچه 1و  5مهارلو است )شکل 

مربع  کیلومتر 1/291 ،1911مهارلو در فروردین سال 

در فروردین سال  مساحت آب دریاچه بوده است.

صورتي  کیلومتر مربع رسیده است. به 115به  1932

ل که میزان تغییرات سطح آب دریاچه از فروردین سا

 درصد کاهش داشته است.  21 ،1932تا  1911

 ،1911سال  فروردین زار درمساحت اراضي شوره

 1932که این میزان در سال مربع بوده کیلومتر 1/22

 21که کاهش  است مربع رسیده کیلومتر 4/11به 

میزان خاک دهد. را نشان مي زاراراضي شوره یدرصد

 بدون پوشش در سطح دریاچه و حاشیه آن در

مربع بوده که در  کیلومتر 5/92برابر با  1911فروردین 

کیلومتر مربع رسیده است. این  1/121به  1932سال 

خاک بدون درصدی  19افزایش دهنده نشانامر 

  .پوشش در سطح دریاچه و حاشیه آن است
 

 
 1911 فروردیننقشه سطح آب دریاچه و کاربری اراضي اطراف دریاچه مهارلو،   -5 کلش

 

 
 1932 فروردیننقشه سطح آب دریاچه و کاربری اراضي اطراف دریاچه مهارلو،   -6 کلش
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 مطالعات اقلیمی

 و تبخیـر  و بارنـدگي  تغییرات روند از حاصل نتایج

 دو از اسـتفاده  با مهارلو یدریاچه سطح پتانسیل تعرق

. است شده آورده 5 جدول در پتیت و کندالمن آزمون

 کنـدال، من آزمون از حاصل Kendall's tau به توجه با

 کـاهش  ،%1 احتمـال  سـطح  در بارندگي تغییرات روند

 و تبخیـر  تغییـرات  رونـد  ،امـا . است نداشته داریمعني

ـ  Kendall's tau  بـه  توجـه  بـا  پتانسیل تعرق  دسـت  هب

 .است بوده دارمعني ،یک درصد احتمال سطح در آمده،

 سـطح  در بارنـدگي  کـه  اسـت آن  دهنـده  نشـان  نتایج

 در. است نداشته تغییری نقطه هیچ یک درصد احتمال

 دارای 1915 سال در پتانسیل تعرق و تبخیر ،که حالي

 سـال  از تغییر این ،که صورتي به. است بوده تغییر نقطه

ــطح در 1915 ــال س ــد  احتم ــک درص ــد دارای ی  رون

 .(1)شکل  است بوده افزایشي

 
  مهارلو دریاچه کندال و پتبت نتایج آزمون من -5جدول 

 Mean annual مهارلو

(mmyr-1)

Kendall's taup-valueKendall test Positive 

Significance

Pettitt’s 

 - - 125/1 -111/1 91/952 بارش

 1915 %1 111/1 511/1 11/1111 پتانسیل تعرق تبخیر

 

  
 قلیميا متغیرهای در تغییرات روند شناسایي منظور به پتیت آزمون نتایج -7کل ش

 

 گیرینتیجه

 211دریاچه مهارلو دارای مساحتي بالغ بر 

مربع است. سطح دریاچه مهارلو دارای سه  کیلومتر

زار و خاک لخت است. پوشش با سطوح آبي، شوره

بازه زماني  ای درنتایج حاصل از مقایسه تصاویر ماهواره

، حاکي از کاهش سطح آب 1911-1932شهریور سال 

سطح آب دریاچه  ،طور کليبهاست. مهارلو  دریاچه

 درصد کاهش یافته است. 12زماني  مهارلو در این بازه

 ،کندالبا توجه به نتایج حاصل از آزمون پتیت و من

توان یکي از مهمترین علل کاهش سطح آب مي

داری تغییرات دریاچه مهارلو را با توجه به عدم معني

ن تغییرات دار بودساله و معني 51بارندگي طي بازه 

از  یک درصدتبخیر و تعرق پتانسیل در سطح احتمال 

با کاهش سطح  کنون در منطقه دانست. تا 1915سال 

زار موجود میزان اراضي شوره ،آب دریاچه در شهریور

 ،1911-1932 دوره دردر دریاچه افزایش داشته است. 

درصد افزایش یافته است.  5/91زار مساحت شوره

 اضي اطراف و سطح دریاچهمساحت خاک لخت ار

مربع بوده  کیلومتر 1/11برابر با  1911مهارلو در سال 

کیلومتر  1/111به  1932است. این میزان در سال 

درصد افزایش  93مربع رسیده است که در حدود 

ساکنین بیشتر که شغل داشته است. با توجه به این

در  ،بنابراین ،کشاورزی و دامداری است اطراف دریاچه

اطراف دریاچه باغات و اراضي زراعي فراواني وجود 

میزان اراضي  1911دارد. به صورتي که در سال 

مربع بوده  کیلومتر 4/121کشاورزی اطراف دریاچه 

مربع  کیلومتر 32به  1932است و این میزان در سال 

توان یکي از دالیل افزایش مي ،رسیده است. بنابراین
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هارلو را به کاهش م خاک بدون پوشش سطح دریاچه

درصدی اراضي  5/9درصدی اراضي کشاورزی و  21

سطح  ،دانست. همننین 1911-1932 در دورهمرتعي 

-1932بازه زماني فروردین  مهارلو در آب دریاچه

درصد کاهش یافته است. مطالعات بسیاری  21، 1911

ها و ای بر روی دریاچهبا استفاده از تصاویر ماهواره

ها کاهش سطح  آن بیشترشده است. در  ها انجامتاالب

-سطح رسوبات و کاربری اطراف دریاچه آب و تغییر در

 همکاران و Alesheikhها بیان شده است. ها و تاالب

 ارومیه دریاچه  آب سطح تغییرات بررسي با ،(2111)

 که به این نتیجه رسیدند ساله 19 طي بازه زماني

 ومتر مربعکیل 1141ه ارومیه به میزان دریاچ سطح

 تغییرات بررسي از حاصل نتایج. است داشته کاهش

 یک در آن اطراف اراضي کاربری و کافتر دریاچه سطح

 ،Hosseini (2119) وHadian  توسط ساله 95 دوره

. است شده خشک کافتر دریاچه سطح که داد نشان

UNEP  و GEAS  (2112)  تصاویربا بررسي 

الي  1355های دریاچه ارومیه طي سال ای ماهواره

که مساحت دریاچه به  به این نتیجه رسیدند ،2111

 .کیلومتر مربع کاهش داشته است 9194میزان 

میزان مساحت دریاچه  2119در ماه اوت  نحوی که به

کیلومتر مربع  359لومتر مربع به کی 2911ارومیه از 

نتایج حاصل از  .(AGH ،2114) کاهش یافته است

بر روی  ،(2111) و همکاران Rasolieeمطالعات 

با استفاده از تصاویر تغییرات سطح آب دریاچه ارومیه 

نشان داد که   ،2115الي  1311از سال ای ماهواره

و Rafiei درصد داشته است. 29سطح آب، کاهش 

با استفاده از  را تغییرات تاالب نیریز ،(2111ران )همکا

بندی نظارت با اعمال روش طبقه ای ماهوارهتصاویر 

 نتایجبیشترین شباهت مورد بررسي قرار دادند.  باشده 

 درصد 52که مساحت آب تاالب نشان داد  ،پژوهش

 آب سطح کاهش ،بنابراینکاهش داشته است. 

 خاک و زارشوره اراضي افزایش ،آن بعت به و هادریاچه

 جهان هایدریاچه بیشتر در اخیر هایسال طي لخت

یکي از . است یافته افزایش ایران کشور در خصوصهب

 ،مهمترین دالیل کاهش سطح آب دریاچه مهارلو

های افزایش تبخیر و تعرق از سطح دریاچه طي سال

توان عوامل طور کلي ميبه ،بنابراین .باشداخیر مي

کاهش سطح آب دالیل از عنوان یکي  بها راقلیمي 

. دانست 1932 الي 1911 های مهارلو در سالدریاچه 

-رویه از آبافزایش جمعیت و استفاده بي ،طور کليبه

 ،و همننین هاآب ورودی به دریاچهو  های زیرزمیني

سالیان  یهاساليخشکو  زمین افزایش دمای کره

ها ها و تاالبهاز دالیل اصلي کاهش آب دریاچ ،اخیر

 است.  ایراندر 
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