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 چكيده:
هاي اخير باعث گرديده است كه منابع تامين آب و علوفه براي حيات وحش جزاير در دو دهه اخير، تغيرات حاصله در اقليم و بروز خشكسالي

ي قرار گرفته و با استفاده از درياچه اروميه با مشكل مواجه گردد. در اين بررسي، به عنوان نمونه جزيره اشك و حيات وحش آن مورد بررس
) منطقه و همچنين مسير آبراهه DEM، اقدام به تهيه مدل رقومي ارتفاعي( WMSو  GISافزار نقشه هاي توپوگرافي منطقه، و استفاده از نرم

اي تقسيم گرديده هاي بستهالراسهاي منطقه، جزيره اشك به زير حوضه القعرها) و خطهاي آن گرديد. با توجه به مسير آبراهه هاي موجود(خط
-انبار  جهت ذخيره روانموقعيت پيشنهادي براي احداث آب آبراهه هاي هريك از آنها تعيين و نقطه خروجي زيرحوضه ها مشخص گرديد و و

 آب ناشي از بارندگي، تعيين گرديد. 

 )، DEM، مدل رقومي ارتفاعي(GIS ،WMSكلمات كليدي: حيات وحش، 

 

 مقدمه -1

به همراه كليه جزاير  1346اروميه بزرگترين درياچه داخلي ايران مي باشد كه  به دليل داشتن ويژگيهاي طبيعي و اكولوژيكي در سال درياچه  
داخل درياچه ( به استثناي شبه جزيره مسكوني اسالمي ) به عنوان منطقه حفاظت شده اعالم  و تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست 

همان محدوده قبلي به اضافه با چند سال و به دليل  ضرورت حفظ و حراست بيشتر از حيات گياهي و جانوري اين درياچه ،  قرار گرفت. بعد از
به پارك ملي تبديل و از  10/7/55 -9252مندرج در روزنامه رسمي شماره  21/5/54 – 63متر حريم درياچه به استناد  مصوبه  شماره  60

يكي از مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محيط زيست كشور، توسط اداره كل حفاظت محيط زيست استان آن موقع تا بحال تحت عنوان 
 آذربايجان غربي مديريت و حفاظت مي گردد .

اين پارك ملي از دو محيط اكوسيستمي بسيار مشخص تشكيل يافته است كه هر كدام از آنها به تنهائي و  يا بطور مكمل هم، زيستگاه 
مي  اكوسيستم آبيو  اكوسيستم خشكي ( جزاير )ي براي انواع مختلفي از گونه هاي حيات وحش مي باشد. اين دو محيط شامل بسيار مناسب

 جزيره بزرگ و كوچك وجود دارد كه بيشتر آنها بصورت صخره هاي سنگي هستند . مجموع مساحت 102باشند. در پارك ملي درياچه اروميه 



 6970برآورد شده است . چهار جزيره بزرگ پارك ملي كبودان ، اشك ، آرزو و اسپير  مساحتي در حدود هكتار  7816اين جزايردر حدود 
 % از مساحت كل جزاير) دارند . 11هكتار مساحت (  864جزيره بقيه تنها  98% از كل مساحت جزاير )  و 89هكتار ( 

ست با تشكيالت آهكي و حداكثر ارتفاع بلندترين نقطه آن از سطح هكتاري اشك ، دومين جزيره بزرگ پارك ملي، جزيره اي ا 2500جزيره 
متر است . در اين جزيره مقدار زيادي از نزوالت جوي جاري و به درياچه ريخته مي شود و مقدار ناچيزي از آن در خاك  260آب درياچه اروميه 

 نفوذ مي كند . اين جزيره داراي دو چشمه مي باشد :

ساعت كه آب اين چشمه لوله كشي و به آبشخور منتقل مي  24ليتر در  1800اشك با ميزان آبدهي متوسط  الف ) چشمه اصلي جزيره
 شود و مورد استفاده گوزنها قرار مي گيرد .

كه سطح آب  ب ) چشمه موسوم به زهزاد، كه اين چشمه در ضلع جنوب غربي جزيره اشك در ساحل درياچه واقع گشته و در مواقعي
 مي رود از آب خارج و در مواقع افزايش سطح آب ، زير آب درياچه قرار مي گيرد . درياچه پايين

مي كند. جمعيت اين گونه در سالهاي اخير به  زيستدر اين جزيره گوزن زرد ايراني كه يكي از نادرترين گوزنهاي دنيا محسوب مي شود 
حاكي از مساعد بودن وضعيت بسيار مناسب اين زيستگاه و مديريت راس رسيده است كه اين موضوع  320خوبي افزايش يافته و به حدوداً 

صحيح آن مي باشد ، بطوريكه به نظر مي رسد بايد سازمان حفاظت محيط زيست كشور در فكر انتقال تعدادي از گوزنها به زيستگاههاي ديگر 
 در خارج از پارك ملي درياچه اروميه باشد.

به شدت ميلي متر  گزارش گرديده است. بارندگي هاي دهه اخير  350ان آذربايجان غربي  در حدود ميزان بارندگي نرمال بلند مدت در است
هاي اخير باعث گرديده تغيرات حاصله در اقليم و بروز خشكساليميليمتر رسيده است.  270الي  250كاهش يافته و اين رقم بطور متوسط به 

و ميزان آبدهي چشمه هاي موجود در جزاير كاهش  درياچه اروميه با مشكل مواجه گردد كه منابع تامين آب و علوفه براي حيات وحش جزاير
بخشي از آب مورد نياز حيات وحش اين جزيره از بيرون از درياچه تامين گرديده است . زماني كه آب درياچه در سالهاي اخير بعضي از . در يابد

بل توجهي بوده و شناورها قادر به حركت بودند آب از طريق شناورها و با تانكر حمل و مسير اشك ، كبودان و جاده شهيد كالنتري داراي عمق قا
در نزديكي جزيره اشك به آب انبار اصلي پمپ مي گرديد اما در چند سال گذشته كه سطح تراز آب درياچه به شدت پايين آمده و  آب درياچه 

انتقال آب توسط گالن هاي بيست ليتري و توسط قايق و چهار چرخ ها و با زحمت پيدا كرده بيش از ده كيلومتر با سواحل جزيره اشك فاصله 
شود لذا بايد به كاري بسيار سخت و تقريباً غير ممكن خيلي زياد حمل مي گرديد . وضعيت درياچه باعث گرديده انتقال دستي آب به جزاير 

اين بررسي سعي گرديده در مي شود .  خارج موجود در جزيره  ه ها ضدنبال مهار آب هايي بود كه به سطح جزيره اشك مي بارد و از زيرحو
 آب ناشي از آب باران وجود دارد مشخص گردد.انبار جهت ذخيره رواننقاطي از جزيره كه امكان ايجاد آب

 محدوده مورد مطالعه -2

عرضهاي و 45° 35` تا 45° 27`ل طولهاي شرقي محدوده مورد مطالعه عبارت از جزيره اشك واقع در قسمت جنوبي درياچه اروميه، حد فاص
 ده است.ش ) نشان داده1باشد. موقعيت محدوده مورد مطالعه در شكل (مي  37° 27`تا   37° 20`شمالي 
 



 
) موقعيت جزيره اشك در درياچه اروميه1شكل (  

 هدف مطالعه :  -3

هدف از انجام بررسي اين است كه نقاطي از جزيره اشك  كه قابليت جمع آوري روان آبهاي ناشي از بارندگي در زير حوضه هاي آن وجود دارد 
براي تعيين ميزان حجم آب هر زيرحوضه نيز مشخص گردد تا با مطالعه و تعيين ميزان حجم روان آب اقدام به طراحي و اجراي آب انبار نمود. 

منطقه براي منطقه محاسبه و با  CN) و نقشه هاي خاك شناسي منطقه، ضريب متوسط Land useان با توجه به نقشه كاربري اراضي(مي تو
را مي توان در  كه ميزان حجم آب  آب ناشي از بارندگي محاسبه گرديد.) ميزان روانSCSاستفاده از فرمول سازمان حفاظت خاك آمريكا (

 نمود. ه تعيينقالب يك بررسي و مطالع

 روش انجام كار -4

 تهيه مدل رقومي جزيره-4-1
رقومي كرده  AutoCADسازمان جغرافيايي ارتش و با استفاده از نرم افزار  1:50000ابتدا محدوده مطالعاتي و اطراف آنرا از نقشه هاي 

) 2محدوده تهيه گرديده كه در شكل شماره(سپس  مرز  آبي و خشكي محدوده مشخص و ترسيم گرديد. بدين ترتيب فايل رقومي ارتفاعي 
 نشان داده شده است.   



 
 ) نقشه رقومي ارتفاعي جزيره اشك2شكل(

 

)). در اين شكل هريك از رنگها 3منطقه گرديد (شكلDEM(0F1 )اقدام به تهيه مدل رقومي ارتفاعي( GIS ردر مرحله بعد با استفاده از نرم افزا
 تر مي باشد.بيشو رنگهاي تيره نشان دهنده ارتفاع  رنگهاي روشن نشان دهنده ارتفاع كمتر نطقه مي باشد.نشان دهنده يك بازه ارتفاعي از م

-داراي يك رقوم ارتفاعي مشخص مي  تقسيم گرديده شده است كه هريك از اين سلولها 5×5مدل رقومي ارتفاعي منطقه به سلولهايي به ابعاد 

مرز منطقه مي توان ميانگين ارتفاع منطقه را بدست آورد. كه در اين منطقه .... متر ه سلولهاي داخل دوباشد. كه از ميانگين رقوم آنها در محد
 محاسبه شده است

 
 ) مدل رقومي ارتفاعي جزيره اشك3شكل(

 

                                                            
1 Digital Elevation Model 



 

 كيلومتر محاسبه گرديد .  2/70ن برابر هكتار و محيط آ    2484بر اساس نقشه تهيه شده مساحت اين جزيره برابر با  

 آب انبار جهت ذخيره روان آب احداث  ابعاد وپيشنهادي نقاط  تعيين -4-4
گرديده اقدام به تعيين مسير آبراهه هاي   WMSافزار داده هاي رقومي وارد نرم بعد از آنكه مدل رقومي ارتفاعي جزيره اشك استخراج گرديد

را به عنوان خروجي زيرحوضه هاي جزيره اشك انتخاب  ه نقاطي اصلي و فرعي گرديد. سپس بر اساس سرشاخه هاي منتهي به درياچه ارومي
) موقعيت و مساحت 4مرز زيرحوضه ها استخراج  و مساحت هريك از آنها مشخص گرديد. در شكل ( Topazگرديد، سپس با اجراي دستور 

 داده شده است. آب ناشي از بارندگي  مي باشند نشاناين زيرحوضه ها كه مستعد احداث آب انبار جهت جمع آوري 
 

 
 ) موقعيت و مساحت زيرحوضه هاي مستعد احداث آب انبار4شكل(

زيرحوضه كه از نظر وسعت و شيب مستعد احداث آب انبار مي باشند كه بزرگترين  9در شكل فوق نشان داده شده است  همانطور كه
 .هكتار مي باشد 11هكتار و كمترين آن داراي مساحت  130زيرحوضه داراي مساحت 

 
  گيرينتيجه -5

يكي از عومامل محدود كننده در زيست گوزن زرد در جزيره اشك كمبود آب مي باشد كه بخصوص در سالهايي كه ميزان بارندگي از حد نرمال 
ل جزاير به هم پايين تر مي باشد  بسياز تاثير مي باشد . در سالهاي اخير كه جمعيت گوزن زرد در اين جزيره افزايش يافته و همينطور با اتصا

 . ه و كمبود آب بيشتر احساس مي شودديگر قوچ و ميش نيز از ساير جزاير به اين جزيره اضافه گرديده است نياز حيات وحش به آب بيشتر شد
رديده ه هايي كه داراي مساحت قابل توجهي بوده شناسايي گرديده و حتي با بازديد هاي ميداني نيز دقيقا كنترل گضدر اين مطالعه زيرحو

ه ها آب خروجي در اين آب انبارها جمع آوري و در فصول گرم سال ضاست تا در آينده نزديك با احداث آب انبار در محل خروجي اين زيرحو
 از آن براي شرب حيات و حش استفاده شود . 

ع از فشار جمعيتي بر دامنه هاي يكي ديگر از محاسن اين آب انبارها پخش حيات وحش در تمام سطح جزيره مي باشد كه اين مسئله مان
در طول دوره هاي خشكسالي با توجه به اينكه تامين آب براي حيات وحش بخصوص گوزن زرد ايراني مشرف بر چشمه اصلي مي باشد . زيرا  



ارندگي مي  تواند يكي از برنامه هايي است كه مي بايست به آن توجه كرد. احداث آب انبار در جزيره اشك جهت ذخيره سازي آب ناشي از ب
ميليمتر ثبت گردد با فرض اينكه از  5حداقل كمي از شدت بحران بكاهد. اگر در يك نوبت بارندگي كه در منطقه اتفاق مي افتد ميزان بارش 

حوضه هكتاري دارد، حجم آبي كه از خروجي اين  130ميليمتر آب تبديل به روان آب گردد در زيرحوضه اي كه مساحت  1اين مقدار تنها 
آب را ذخيره نمود مي توان به اندازه نياز ساالنه كل گوزنهاي جزيره  كه اگر بتوان اين حجم متر مكعب خواهد بود. 1300خارج مي گردد برابر 

  آب ذخيره نمود. اشك
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