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 تشکر و قدردانی

مان بخشید و به طریق علم و دانش رهنمونمان شد و خوشه چینی از کران پروردگار یکتا را که هستیسپاس بی

 علم و معرفت را روزیمان ساخت.

ها و خانم محترم سازمان زمین شناسی کشور(ای )معاون وزیر و ریاست تشکر شایسته از جناب آقای مهندس کره

مهندس هانیه زرگر للهی، مهندس بیتا میرزاپور، مهندس نیره صبور، مهندس نجمه داوری و سایر همکاران سازمان 

 اند.ای را متحمل شدهزمین شناسی کشور که در انجام این پژوهش زحمات بی شائبه

است محترم جهاد دانشگاهی واحد بهشتی که با حمایتهای تشکر ویژه از جناب آقای دکتر سعید میرزایی ری

 اند.دریغشان ما در هر چه بهتر انجام دادن این پژوهش یاری نمودهبی
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 خالصه مدیریتی

ز های فوق اشباع اترین و شورترین دریاچه دائمی ایران و یکی از بزرگترین دریاچهدریاچه ارومیه به عنوان بزرگ

های طبیعی گاهدر دنیا به دلیل مشکالت پیش آمده در سالیان اخیر و از دست دادن سهم زیادی از آب و ذخیره نمک

ای یافته است. در همین راستا خود چند وقتی است که به عنوان یکی از مباحث زیست محیطی کشور جایگاه ویژه

گردیده که برداشت نمک به طور سنتی و  های نمکی بیشتر موجبخشک شدن دریاچه و پدیدآمدن گنبدها و بخش

های نمک امکان ایجاد ریزگردهای نمکی صنعتی در این منطقه اهمیت پیدا کند. از آنجا که در بحث برداشت گاهاً

طی محیباشد، در این پروژه تدوین دستورالعملی به عنوان یک چارچوب برای رعایت مالحظات زیستمرتبط مطرح می

 در دستور کار قرار گرفته است.  در مناطق برداشت نمک

 باشد. گزارش پیش رو به عنوان گزارش نهایی این پروژه دارای دو بخش اصلی می

های اصلی تشکیل دهنده فرآیند برداشت و با بررسی نتایج در بخش اول با تاکید بر بخشبعد از ارائه مقدمه، 

منظور ایجاد حداقل اثرات سوء برداشت بر محیطزیست بدست آمده در بخش مدلسازی، دستورالعمل و چارچوبی به 

بایست در زمان برداشت در محل تدوین و ارائه گردیده است. در انتهای این بخش نیز چک لیستی ارائه شده که می

 محیطی تکمیل و سپس به اداره حفاظت محیط زیست استان ارسال گردد.توسط ناظرین یا بازرسین زیست

اکنش ذرات حاصل از فعالیتهای مرتبط با استحصال را با پیش رحث مرتبط با مدلسازی پموارد و مبا دومبخش 

گیرند مورد بررسی قرار های تعیین شده و با تمرکز بر مناطق اصلی که در حال حاضر مورد برداشت قرار میفرض

چرخ  99دستگاه تریلی  05تن در روز که معادل با تردد حدود  9505دهد. در اینجا یک معدن فرضی با ظرفیت می

 از نظر موقعیت در نظر گرفته شده است.ضرایب انتشار حاصل از تردد کامیون سه محور و خاور کمپرسی باشد و می

جنوب شرقی دریاچه ارومیه( و دو محل فرضی استحصال نمک  -نیز منطقه قبادلو )موقعیت معدن نمک پورعیوض

( نیز در نظر گرفته دیک شهر سلماس ) ساحل شمالی روستای قره باغه( و نزواقع در ساحل شهر ارومیه )غرب دریاچ

استفاده شد.  ADMSو  CFDشده و وضعیت انتشار ریز گردها در این مناطق مدلسازی شد. برای مدلسازی از دو مدل 

ک و مهای نشوند شامل تردد تریلرها، بادبردگی از سطح پایلهایی که منجر به تولید آالیندگی میعمده فعالیت

ثر ها با در نظر گرفتن عوامل مؤباشند. بررسی بادبردگی از سطح پایلهای نمک میهمچنین انباشت و برداشت از پایل

و با در نظر گرفتن استانداردها مورد ارزیابی قرار گرفت. در ادامه با تعیین ضرایب  CFDدر آن با استفاده از مدلسازی 

های هواشناسی و نیز تهیه فایل توپوگرافی به استانداردهای موجود، تهیه فایلها با توجه انتشار برای سایر فعالیت

 مورد اشاره انجام شد.  هایمنطقه، مدلسازی ذرات در محدوده

در پیوست ارائه شده در انتهای گزارش نیز ارتباط بین بخشهای دستورالعمل با مدلسازی به تفصیل مورد بحث 

 قرار گرفته شده است.
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 x ...................... 43 یراستا در لیپا وسط از گذرنده صفحه یرو بر 3 شماره لیپا یرو بر فشار دانیم عیتوز -39 شکل

 x .................. 49 یراستا در لیپا وسط از گذرنده صفحه یرو بر 3 شماره لیپا یرو بر سرعت دانیم عیتوز -31 شکل

 x ...................... 49 یراستا در لیپا وسط از گذرنده صفحه یرو بر 4 شماره لیپا یرو بر فشار دانیم عیتوز -45 شکل

 x .................. 49 یراستا در لیپا وسط از گذرنده صفحه یرو بر 4 شماره لیپا یرو بر سرعت دانیم عیتوز -49 شکل

 z ..................... 49  یراستا در لیپا وسط از گذرنده صفحه یرو بر 9 شماره لیپا یرو بر فشار دانیم عیتوز -45 شکل

 z ................. 41  یراستا در لیپا وسط از گذرنده صفحه یرو بر 9 شماره لیپا یرو بر سرعت دانیم عیتوز -43 شکل

 z ..................... 41  یراستا در لیپا وسط از گذرنده صفحه یرو بر 5 شماره لیپا یرو بر فشار دانیم عیتوز -44 شکل

 z ................. 05  یراستا در لیپا وسط از گذرنده صفحه یرو بر 5 شماره لیپا یرو بر سرعت دانیم عیتوز -40 شکل

 z ..................... 05  یراستا در لیپا وسط از گذرنده صفحه یرو بر 3 شماره لیپا یرو بر فشار دانیم عیتوز -43 شکل

 z ................. 09  یراستا در لیپا وسط از گذرنده صفحه یرو بر 3 شماره لیپا یرو بر سرعت دانیم عیتوز -49 شکل

 z ..................... 05  یراستا در لیپا وسط از گذرنده صفحه یرو بر 4 شماره لیپا یرو بر فشار دانیم عیتوز -49 شکل

 z ................. 05  یراستا در لیپا وسط از گذرنده صفحه یرو بر 4 شماره لیپا یرو بر سرعت دانیم عیتوز -41 شکل

 03 .......................................................................... 9 شماره لیپا مقابل در مانع یبرا شده جادیا مدل یبند مش -05 شکل

 04 .................................................................................................. (مانع بدون) 9 شماره لیپا یرو بر سرعت کانتور -09 شکل

 04 ......................................................................................................... (مانع با) 9 شماره لیپا یرو بر سرعت کانتور -05 شکل

 00 .................................................................................................. (مانع بدون) 5 شماره لیپا یرو بر سرعت کانتور -03 شکل

 00 ......................................................................................................... (مانع با) 5 شماره لیپا یرو بر سرعت کانتور -04 شکل

 03 .................................................................................................. (مانع بدون) 3 شماره لیپا یرو بر سرعت کانتور -00 شکل

 03 ......................................................................................................... (مانع با) 3 شماره لیپا یرو بر سرعت کانتور -03 شکل
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 09 .................................................................................................. (مانع بدون) 4 شماره لیپا یرو بر سرعت کانتور -09 شکل

 09 ......................................................................................................... (مانع با) 4 شماره لیپا یرو بر سرعت کانتور -09 شکل

 01 ........................................................................................................................ کم تخلخل با فنس نوع کی از یینما -01 شکل

 35 .......................................................................................................................ادیز تخلخل با فنس نوع کی از یینما -35 شکل

 35 ................................................................................................ (توپر مانع با) 9 شماره لیپا یرو بر سرعت کانتور -39 شکل

 35 .............................................................................................. (فنس مانع با) 9 شماره لیپا یرو بر سرعت کانتور -35 شکل

 33 ................................................................................................ (توپر مانع با) 5 شماره لیپا یرو بر سرعت کانتور -33 شکل

 33 .............................................................................................. (فنس مانع با) 5 شماره لیپا یرو بر سرعت کانتور -34 شکل

 34 ................................................................................................ (توپر مانع با) 3 شماره لیپا یرو بر سرعت کانتور -30 شکل

 34 .............................................................................................. (فنس مانع با) 3 شماره لیپا یرو بر سرعت کانتور -33 شکل

 30 ................................................................................................ (توپر مانع با) 4 شماره لیپا یرو بر سرعت کانتور -39 شکل

 30 .............................................................................................. (فنس مانع با) 4 شماره لیپا یرو بر سرعت کانتور -39 شکل

 33 ..................................................................................................................... تخلخل بدون مانع کی پشت در انیجر -31 شکل

 33 ............................................................................................................................................. فنس کی پشت در انیجر -95 شکل

 39 .................................................................................................... تخلخل بدون کپارچهی مانع یبرا  بعدیب سرعت -99 شکل

 39 ............................................................................................................................................ فنس یبرا  بعدیب سرعت -95 شکل

 39 ......................................................... رملر - نیروز عیتوز اساس بر یمدلساز یبرا گرفته نظر در ذرات عیتوز -93 شکل

 31 ............................................................................................. ذرات با برخورد در مختلف یهاوارهید یمرز طیشرا -94 شکل

 31 ........................................................................................................ 9 شماره لیپا یرو از نمک ذرات پخش نحوه -90 شکل

 95 ......................................................................................................... 5 شماره لیپا یرو از نمک ذرات پخش نحوه -93 شکل

 99 ........................................................................................................ 3 شماره لیپا یرو از نمک ذرات پخش نحوه -99 شکل

 95 ........................................................................................................ 4 شماره لیپا یرو از نمک ذرات پخش نحوه -99 شکل

 94 ............................................................................................... (r) هوا ینسب رطوبت اساس بر( S)یسطح رطوبت -91 شکل

 Pullman.......................................................................................... 94 یبرا آستانه یاصطکاک سرعت یتجرب جینتا -95 شکل

 Olton ............................................................................................... 90 یبرا آستانه یاصطکاک سرعت یتجرب جینتا -99 شکل

 Brownfield .................................................................................. 90 یبرا  آستانه یاصطکاک سرعت یتجرب جینتا -95 شکل

 99 .................................................................................................................... (9313 زییپا و تابستان) سلماس گلباد -93 شکل

 99 ............................................................................................................... (9313 زییپا و تابستان) ریش عجب گلباد -94 شکل

 99 ....................................................................................................................... (9313 زییپا و تابستان) هیاروم گلباد -90 شکل
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 99 .......................................................................................................... آن اطرف یشهرها و هیاروم اچهیدر تیموقع -93 شکل

 91 ... (شده مشخص دیسف رهیدا با مطالعه مورد یهامحدوده) هیاروم اچهیدر اطراف نیزم عوارض tif لیفا -99 شکل

 ADMS ........................................................... 91 افزار نرم در منطقه یتوپوگراف به مربوط اطالعات ورود صفحه -99 شکل

 95 ............................................................. (قبادلو ساحل) هیاروم اچهیدر یشرق جنوب در مطالعه مورد محدوده -91 شکل

 95 ............................................................................................................... (9313 زییپا و تابستان) ریش عجب گلباد -15 شکل

 95 ........................................................................... (9313 زییپا و تابستان) قبادلو ساحل در ذرات پراکنش نحوه -19 شکل

 93 ..................................................................................................................................... (9313 ریت) ریش عجب گلباد -15 شکل

 93 ................................................................................................. (9313 ریت) قبادلو ساحل در ذرات پراکنش نحوه -13 شکل

 94 ................................................................................................................................. (9313 مرداد) ریش عجب گلباد -14 شکل

 94 ............................................................................................ (9313 مرداد) قبادلو ساحل در ذرات پراکنش نحوه -10 شکل

 90 .............................................................................................................................. (9313 وریشهر) ریش عجب گلباد -13 شکل

 90 ......................................................................................... (9313 وریشهر) قبادلو ساحل در ذرات پراکنش نحوه -19 شکل

 93 .................................................................................................................................... (9313 مهر) ریش عجب گلباد -19 شکل

 93 ................................................................................................ (9313 مهر) قبادلو ساحل در ذرات پراکنش نحوه -11 شکل

 99 ................................................................................................................................. (9313 آبان) ریش عجب گلباد -955 شکل

 99 ............................................................................................ (9313 آبان) قبادلو ساحل در ذرات پراکنش نحوه -959 شکل

 99 .................................................................................................................................. (9313 آذر) ریش عجب گلباد -955 شکل

 99 .............................................................................................. (9313 آذر) قبادلو ساحل در ذرات پراکنش نحوه -953 شکل

 91 ................................................................ (هیاروم شهر ساحل) هیاروم اچهیدر غرب در مطالعه مورد محدوده -954 شکل

 19 .................................................................................................................... (9313 زییپا و تابستان) هیاروم گلباد -950 شکل

 19 .............................................................. (9313 زییپا و تابستان) هیاروم شهر ساحل در ذرات پراکنش نحوه -953 شکل

 15 .......................................................................................................................................... (9313 ریت) هیاروم گلباد -959 شکل

 15 .................................................................................... (9313 ریت) هیاروم شهر ساحل در ذرات پراکنش نحوه -959 شکل

 13 ...................................................................................................................................... (9313 مرداد) هیاروم گلباد -951 شکل

 13 ............................................................................... (9313 مرداد) هیاروم شهر ساحل در ذرات پراکنش نحوه -995 شکل

 14 .................................................................................................................................. (9313 وریشهر) هیاروم گلباد -999 شکل

 14 ............................................................................ (9313 وریشهر) هیاروم شهر ساحل در ذرات پراکنش نحوه -995 شکل

 10 ......................................................................................................................................... (9313 مهر) هیاروم گلباد -993 شکل

 10 ................................................................................... (9313 مهر) هیاروم شهر ساحل در ذرات پراکنش نحوه -994 شکل
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 13 ........................................................................................................................................ (9313 آبان) هیاروم گلباد -990 شکل

 13 .................................................................................. (9313 آبان) هیاروم شهر ساحل در ذرات پراکنش نحوه -993 شکل

 19 .......................................................................................................................................... (9313 آذر) هیاروم گلباد -999 شکل

 19 ................................................................................... (9313 آذر) هیاروم شهر ساحل در ذرات پراکنش نحوه -999 شکل

 19 ............................................ (باغ قره یروستا شمال) هیاروم اچهیدر یغرب شمال در مطالعه مورد محدوده -991 شکل

 955 .............................................................................................................. (9313 زییپا و تابستان) سلماس گلباد -955 شکل

 955 ..................................... (9313 زییپا و تابستان) باغ قره یروستا یشمال ساحل در ذرات پراکنش نحوه -959 شکل

 959 .................................................................................................................................... (9313 ریت) سلماس گلباد -955 شکل

 959 ........................................................... (9313 ریت) باغ قره یروستا یشمال ساحل در ذرات پراکنش نحوه -953 شکل

 955 ................................................................................................................................ (9313 مرداد) سلماس گلباد -954 شکل

 955 ....................................................... (9313 مرداد) باغ قره یروستا یشمال ساحل در ذرات پراکنش نحوه -950 شکل

 953 ............................................................................................................................. (9313 وریشهر) سلماس گلباد -953 شکل

 953 ................................................... (9313 وریشهر) باغ قره یروستا یشمال ساحل در ذرات پراکنش نحوه -959 شکل

 954 ................................................................................................................................... (9313 مهر) سلماس گلباد -959 شکل

 954 .......................................................... (9313 مهر) باغ قره یروستا یشمال ساحل در ذرات پراکنش نحوه -951 شکل

 950 ................................................................................................................................... (9313 آبان) سلماس گلباد -935 شکل

 950 ......................................................... (9313 آبان) باغ قره یروستا یشمال ساحل در ذرات پراکنش نحوه -939 شکل

 953 .................................................................................................................................... (9313 آذر) سلماس گلباد -935 شکل

 953 ........................................................... (9313 آذر) باغ قره یروستا یشمال ساحل در ذرات پراکنش نحوه -933 شکل

 959 ............................................................................................................... هاداده تیحساس زیآنال از حاصل جینتا -934 شکل

 990 ............................................................................ اچهیدر در نمک برداشت حال در آالتنیماش از یریتصاو -930 شکل

 999 ............................................................................... اچهیدر داخل در نمک رسوبات موقت یدپو از یا نمونه -933 شکل

 955 ............................................................................................... اچهیدر در نمک یریبارگ اتیعمل از ییهانمونه -939 شکل

  959 .................................................................... انتقال زمان در جاده اطراف در نمک پاش و ختیر از یانمونه -939 شکل
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 کلیات  .1
 

 مقدمه .1-1

 نیرو شورت نیو به عنوان بزرگتر باشدیم رانیا یآب هایبوم ستیز نیو ارزشمندتر نتریاز مهم یکی هیاروم اچهیدر

از  یبرخوردار لیشناخته شده است و به دل ایفوق اشباع از نمک دن هایاچهیدر نیاز بزرگتر یکیو  رانیا یدائم اچهیدر

دلیل طبیعت مناسب برای زیست دائمی و موقت به و  المللینیبتاالب و یملپارکبه عنوان  کیاکولوژ رنظییب هایارزش

ه عنوان ب  3009سال در  «یونسکو»های طبیعی سواحل و جزایر آن از سوی انواع پرندگان کمیاب و نادر جهان و زیبایی

 [Kelts & Shahrabi, 1986] است. دهیگرد یمعرف کرهستیز گاهرهیذخ

 قهیدق 94درجه و  44 ییایمختصات جغراف نیمربع ب لومتریک 09959با وسعت حدود  هیاروم اچهیدر زیحوضه آبر 

 نیواقع شده است. ا یعرض شمال قهیدق 35درجه و  39تا  قهیدق 45درجه و  30و  یطول شرق قهیدق 03درجه و  49تا 

 هایکوه سبالن و دامنه یزاگرس، دامنه جنوب هایهکو یبخش شمال لهیقرار گرفته و بوس رانیا یحوضه در شمال غرب

 ] 9395شاه حسینی، [ کوه سهند احاطه شده است. یو جنوب یغرب ،یشمال
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 ] 1832شاه حسینی، [زمین شناسی اطراف دریاچه  -1 شکل

 چایبوالق ، سویوق(رود سیمینه)تاتائو  ،(رود زرینه)جیغاتی  از: عبارتند ارومیه آبریز حوضه هایرودخانه مهمترین

 هایرودخانه)چای و صوفی چایآجی چای،زوال چای،نازلو چای،روضه شهرچای، باراندوزچای، چای،گادار ،(چایمهاباد)

  .کنندمی عبور دریاچه اطراف شناسیزمین مختلف سازندهای داخل از که بوده (فصلی رودخانه)چایجتسو و( دائمی

  .] 9391 همکاران، و خاتونی درویشی[



 

 8 

 ....                               گزارش نهایی برداشت اصولی نمک از دریاچه ارومیه با رعایت مالحظات زیست محیطی دستورالعمل

 

 

  

 ] 1831درویشی خاتونی و همکاران، [ رودخانه های مهم حوضه آبریز دریاچه ارومیه -2 شکل
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 ] 1831درویشی خاتونی و همکاران، [موقعیت جغرافیایی حوضه آبریز ارومیه در شمال ایران -8 شکل
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 ] 1831درویشی خاتونی و همکاران، [حوضه آبریز دریاچه ارومیه -4 شکل

میلیون تن(  99/9درصد آن ) 04که  استمیلیون تن در سال  5/5میزان نمک ورودی به دریاچه بطور متوسط 

هزار تن نمک را به دریاچه  433که ساالنه  استرود باشد و بعد از آن رودخانه زرینهچای میمربوط به رودخانة آجی

دریاچه و عدم تبادل مناسب جریان توسط پل احداث چای به شمال شرقی کند. با توجه به ورود رودخانه آجیحمل می

  .مشهود استکامالً شده بر روی دریاچه ارومیه، تفاوت در رسوبات شمال و جنوب بزرگراه شهید کالنتری 

 [9390آقانباتی، ]
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 [1835آقانباتی، ] تفاوت در نوع رسوبات شمال و جنوب بزرگراه شهید کالنتری -5 شکل

باشد، به عبارت دیگر ورود نکته قابل ذکر در خصوص میزان شوری دریاچة ارومیه روند طبیعی شورتر شدن آن می 

باشند و از طرف دیگر میلیون تن امالح می 5/5های سطحی به دریاچه که حاوی میلیارد متر مکعب جریان 3/4سالیانه 

های باقیمانده در دریاچه صعودی که منحنی تجمعی میزان نمک گرددتبخیر همین میزان آب شیرین از دریاچه باعث می

روند شورتر شدن آب  باشد،های سطحی به دریاچه مقدور نمیباشد. از آنجا که حذف کامل امالح ورودی توسط جریان

تقال و به بیرون انتداوم دارد مگر اینکه بتوان بنحوی به همان میزان نمک ورودی یا بیشتر از آن نمک از دریاچه استحصال 

 داد.

از موجودات زندة که ها باکتری و Artemia salina پوستانسخت ، Dundella های سبز مانندبه رغم شوری زیاد، جلبک

 [9390آقانباتی، ].کنندیری میجلوگ آن نابودی از و دارند مؤثر نقش دریاچه دوام در جانداران اینو  هستند دریاچه

 های اخیر به دلیل خشکسالی واست، در سال امروزه با خطر جدی خشک شدن و نابودی روبرودریاچه ارومیه که 

برابر  رود به دواحداث سدهای علویان، سهند، حسنلو، شهرچای، زوال، دریک، قاالچای و غیره و نیز افزایش ارتفاع سد زرینه

 9کند( باعث شده ورودی آب به دریاچه به تامین میدرصد آب دریاچه را  05رود بیش از مقدار اولیه )رودخانه زرینه

گرم  345اشباع)بیش از افزایش میزان شوری آب دریاچه ارومیه و رسیدن آن به حد فوق .میلیارد متر مکعب کاهش یابد

ه، ذیو تغدر لیتر(، مرگ و میر پرندگان در نتیجه رسوب نمک بر روی بال و پر و بدن آنها و نهایتاً عدم قدرت جابجایی 

خانه، رشکان، های احداث شده در سواحل بندر شرفتردد شناورهای دریاچه و عدم کارایی اسکلهمختل شدن امور 

خصوص در نواحی به هزار هکتار  905زار به میزان حداقل های شورهگلمانخانه و جزایر اشک و کبودان، پدیدار شدن زمین

های مهم پرندگان مهاجر گانه پارک ملی)محل زادآوری گونهزایر نهپست اطراف دریاچه و سواحل جزایر، چسبیده شدن ج

و نیز منطقه حفاظت شده حیات وحش( به سواحل جنوبی دریاچه )پدیدار شدن ارتباط خشکی جزایر فوق با سواحل(، 

ه کاهش جمعیت و عدم زادآوری پرندگان مهم ساکن دریاچه )پلیکان سفید و فالمینگو(، کاهش مهاجرت پرندگان ب
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زیستگاه پارک ملی دریاچه ارومیه، کاهش شدید تولیدسیست در شرایطی که شوری آب بیشتر از حد نرمال باشد یعنی در 

ها دوباره در شرایطی که شوری به حد نرمال رسیده و شرایط کند تا این سیستها آرتمیا سیست تولید میزمان خشکسالی

کنند سیست تولید می (Artemia Urmiana)ط کنونی آرتمیا دریاچه ارومیه مطلوب گردیده به آرتمیا تبدیل گردند، در شرای

  ]1593درویشی خاتونی، [ ولی مقدار این تولید نیز به شدت کاهش یافته است.

خشکاندن بیش  منجربه 9399آبان  59در  هیاروم اچهیدر درشهید کالنتری کیلومتری  90 و بزرگراه انگذریاحداث م

کیلومتری ایجاد شده و تنها کمتر  95ریزی حدود شرقی دریاچه از طریق خاک -بین دو سوی غربیحدفاصل درصد  95از 

زیست احداث گردیده است. احداث این های بتنی مخرب محیطهم با پایههای آهنی و آنوسیله سازهدرصد آن به 55از 

ولوژیکی های اکبر هیدرودینامیک منطقه و ویژگیرا  جدی یبزرگراه باعث قطع ارتباط نیمه شمالی و جنوبی شده و تغییرات

دریاچه تحمیل کرده است. این پل تأثیر مستقیمی بر نحوه گردش آب دریاچه دارد و باعث عدم یکنواختی شوری دریاچه 

دت ششده است. براثر این اقدام میزان شوری آب به دلیل عدم تبادل آب در دو بخش جنوبی و شمالی، در نیمه شمالی به

نجفی [.تهدید کرده است به شدتدر این نیمه را  ارومیانا ایگرم در لیتر رسیده است و حیات آرتم 355زایش یافته و به اف

  ]9314و همکاران

 اهداف، ضرورت و بررسی .1-2

 .گرددمی محسوب کشور شناختیمخاطرات زمین بزرگترین از یکی ارومیه دریاچه شدنخشک و محیطیزیست بحران    

 گرفته خود به ایفرامنطقه و ملی بعد مساله این وسعت دریاچه، و آب سطح کاهش ارومیه، دریاچه بحران گرفتن اوج با

 هدر از جلوگیری دریاچه، امالح و هانمک درصد کاهش است و این امر ضرورت بررسی و انجام این پژوهش در خصوص

ایجاد  از جلوگیری و آنها داخل به شور آب بیشتر نفوذ از دریاچه اطراف هایآبخوان حفظ آبریز، آب حوزه منابع رفتن

  نماید.آینده را ایجاب می در نمکی ریزگردهای

  بود: خواهند حصول قابل اهداف اصلی زیر در راستای اجرای این پژوهشدو 

وگیری جلمحیطی به منظور به حداقل رساندن اثرات سوء ناشی از برداشت نمک )با تمرکز بر ارائه الزاماتی زیست -

 از ایجاد ریزگردهای نمکی(

 محیطیتهیه دستورالعمل اجرایی برداشت نمک با رعایت مالحظات زیست -

  محیطی در برداشتپیمانکاران به رعایت اصول زیستالزام بیشتر  -

 نمکو برداشت  استخراج .1-8

 0/3آن در حدود  درصد و مقدار متوسط 0تا  9ها بین بیشترین بخش نمک جهان به صورت محلول در آب اقیانوس

ا هها به میزان تبخیر، درصد یخ و میزان امالح آب رودخانهدرصد است. تغییرات ایجاد شده در میزان نمک دریاها و اقیانوس

ای هکنند. در سواحل دریاچهدر سواحلی که مقدار تبخیر آب دریا زیاد باشد، نمک را از آب دریا استخراج می. بستگی دارد

 .ها برای استخراج نمک مناسبندگردد و این دریاچهها زیاد باشد، نمک تشکیل میای که میزان تبخیر آنبسته درون قاره

  ] های علوم زمین کشورپایگاه ملی داده [

 شودنمک به صورت طبیعی به دو شکل یافت می: 
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 (نمک سنگ)جامد  (9

 .شودکه دومین شکل منابع عظیم نمک را شامل می)شورابه(  آب شور نمک با (5

ها، کلرورها و باالخره ها، سولفاتکربناتشامل با زیاد شدن نسبت امالح در آب دریاچه، امالح مختلف که به ترتیب 

 .نمایندرسوبگذاری می ،اسیم و منیزیم هستندتامالح پ

 :شوندصورت دیده می 3برداری از نظر امالح تبخیری به قابل بهره هایطور کلی شورابهب

 های آب شور یا اشباعدریاچه شورابه .9

 های نمکی ها یا الیهبین کریستالی در بین پوسته شورابه .5

 ها و پالیاهاهای آب زیرزمینی شور یا لب شور حاشیه دشتسفره .3

های نمکی در ایران وجود دارد، نمونه شاخص اول دریاچه ارومیه ای و الیهامکان وجود این سه تیپ ذخایر شورابه

توان دید که های نمک خشک که در سرتاسر ایران گسترش دارند میدریاچهبرخی های تیپ دوم را در بهباشد. شورامی

 های تیپ سوم درحاشیهشورابه. باشدهای بارز آن دریاچه نمک قم، کویر بزرگ، مرداب گاوخونی و پالیاهای ابرقو مینمونه

 .مینی آب لب شور گسترش دارندکویرهای ایران و بسیاری از مناطق خشک به صورت سفره زیرز

 :شودمنبع انجام می 0تولید تجاری نمک معموالً از 

 یرسوب -ای ذخایر الیه 

 های سطحیشورابه  

 آب دریاها  

  های نمکیکفه  

  گنبدهای نمکی   

 نمک در دنیاو برداشت استخراج  .1-8-1

کانسارهای واقعی نمک با روش  گرفت.سال قبل از میالد در چین انجام  3555اولین بار در  استخراج نمک در جهان،

شود. استخراج به روش زیرزمینی، اتاق و پایه و حفاری، انفجار و خروج صورت گرفته و قبل از آمدن به سطح خرد می

، کنندهایی برای تزریق و یا دو چاه متصل به هم که یک حفرة بزرگ زیرزمینی ایجاد میانحاللی با یک چاه منفرد و دایره

 (.)روش شکست هیدرولیک شودانجام می

های متداول معدنکاری است. روش سوم روش سه روش برای بازیافت نمک وجود دارد که دو روش آن همان روش

های ساخته شده به دست بشر جدا تواند نمک را از طبیعت و آب نمکتبخیر با استفاده از انرژی خورشید است که می

شود و نوع آب و هوا و نوع زمین و همچنین به برداری میبستگی به نوع ذخایر نمکی که بهره کند. انتخاب روش اساساً

 ] های علوم زمین کشورپایگاه ملی داده [.مهارت و کارایی تکنولوژی که در دسترس تولیدکنندگان قرار دارد، بستگی دارد

درغرب آفریقا در برای مثال  رود.در بعضی موارد بیش از یک نوع روش برای استحصال نمک بکار می

شود اما سنگ نمک هم به روش حفر اساساً از روش تبخیر با استفاده از انرژی خورشیدی استفاده می  Capcrossذخایر

های شور در یک سری تبخیر برای استخراج نمک به روش خالء، آب. شودبرداری میچاه قائم و هم به روش انحالل بهره
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لی های ساحهای دریایی در حوضچهشود. شورابهبه هم چندگانه با پمپ مکش و به نمک تبدیل میهای قائم متصل کننده

 .شودید تبخیر شده و بطور متناوب نمک متبلور شده، برداشت میشبا نور خور

 باشد. این شیوه در عین قدیمیها میترین روشتکنیک تبخیر آب نمک به منظور به دست آوردن نمک یک از قدیمی

شود و گرمای خورشید و عمل آوری میترین نیز هست. بدین صورت که آب نمک در یک دریاچه کوچک جمعدن سادهبو

 .شودآوری میشود که به راحتی هم جمعنشین میشود. بنابراین نمک تهباد باعث تبخیر آب می

 تبخیر خورشیدی سه شرط اصلی دارد: 

 دسترسی به منبع آب نمک 

 آب و هوای گرم و خشک 

 منطقه مناسب صاف و هموار برای ساخت گودالهایی که درمعرض انرژی خورشید هستند. 

شوند. این عمل به غیر از این مکانها محدود به نواحی ساحلی کشورهای با آب و هوای گرم می به همین دلیل اساساً

های فراوان نمکی که از نمک سنگهای چشمه اتیوپیهایی از در قست پذیر است. مثالًسواحل دریا در نواحی دیگر نیز انجام

تخراج های آب نمک اس، از دریاچهاگانداشوند. نمونه دیگر آن در گیرند، بعنوان منابع نمک بومی تبخیر میمحلول ریشه می

 ست. ا به هر حال بهترین مکان، نزدیک دریا. شودمی

 ها اساساًمحلی اهمیت بسیار دارند که این روش های نامناسب تکنولوژی بازیابی نمک، در بازارهایبرخی از روش

 . شودمی (Playas) ، دلتا و(Sabkhas)شامل بازیابی نمک از سواحل، 

نمک در مواد معدنی تبخیری نیز وجود دارد مثل سیلوینیت که ترکیبی از هالیت و سیلویت که همان کلرید پتاسیم 

آید که این ماده زاید شود، بوجود مییم بعنوان ماده زاید جدا میاست، کلرید پتاسیم، از ماده معدنی که از کلرید سد

 کنندتواند نمک تولید کند. بسیاری از معادن پتاس کانادایی نمک را به این شیوه تهیه میمی

میلیون سال پیش  93های تبخیری است. حدود های تشکیل کانیدریای مدیترانه همچنین یک نمونه از حوضچه

اطق و من جنوب اسپانیانشین شد که هم اکنون در خشک شد و ژیپس با ضخامت زیاد و نمک ته کامالً دریای مدیترانه

 .شودبرداری میدیگر آن بهره

ی حجم زیادشود. اگر ها به منظور شکل دادن یک رشته متوالی دفن مینمک همراه سایر سنگ ،هنگام شکل گرفتن

و این بخاطر حجم کمتر آن نسبت  شودجریان به سمت باال شروع میت حرکمتر برسد،  9555تا  355نمک به عمق حدود 

وار زنجیره معروف است، که طبیعتاً Diapris شود که بهاین حرکت باعث ایجاد گنبد نمکی می. به سنگهای باالی آن است

همیت و نفت نیز از ا گوگرددر راستای اهمیت اقتصادی تولید نمک، صنایع . داشته باشدتا چند کیلومتر امتداد میتواند 

 ] کشورهای علوم زمیندادهملیپایگاه [شود.تازه نمک می رای برخوردار است. اکتشاف نفت اغلب منجر به کشف ذخایویژه

 .ستا باالترین میزان گنبدهای نمکی در جهان را دارا مکزیک درآمریکاخلیج در تگزاس  -انایزئیلوسواحل 

درصد متغیر است. گنبدهای نمکی  11تا  15باشد و درصد خلوص نمک معموالً بین  تواند بسیار بزرگحجم گنبدها می

 ] کشورهای علوم زمینداده ملی پایگاه [ .باشدمیمیلیون تن نمک  955شناخته شده حاوی حدود 

 برداشت نمک در ایراناستخراج و  .1-8-2
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آید. برای نمونه در صادراتی کشور به شمار میهای دور از کاالهای در ایران منابع نمک خوراکی فراوان است و از سال

 شد. می قشم به خارج از کشور صادر هزار تن نمک از معدن نمکدان جزیره 35تا  50قاجار ساالنه  دوره

فقط . اشدـبمی 9انیـپیک -ازـورت روبــراج به صـو روش استخ باشنداز میـران روبـگی ایـک سنـادن نمــر معـاکث

دن در ــشوند. از این سه معدن، دو معخراج میــسنگی در ایران وجود دارد که به روش زیرزمینی استدن نمک ــمع 3

 است. 5دن روش اتاق پایهــخراج این سه معــباشد. روش استان و یک معدن در خراسان میــاستان سمن

 :شودهای گوناگون انجام میبرداشت نمک خوراکی به روش

های رسوبی از گذشته بر جای مانده است، نظیر معادن صورت نهشتهسنگی نمک که بههای یکی برداشت از الیه

)از  های خلیج فارسبرداری از گنبدهای نمکی، نظیر گنبدهای نمکی جزیرهپیرامون قم و کویرهای داخلی ایران و نیز بهره

ها کردن بخشی از آب دریاها و دریاچههرمز و قشم( و گنبد نمکی در نزدیکی قم و روش دیگر هم جدا جمله معدن جزیره 

 برداریارومیه و نیز بهرهنظیر برداشت نمک در غرب دریاچه است آوری نمک آنها پس از تبخیر به صورت حوضچه و جمع

های رودبار الموت، بستان، جرقویه در اصفهان، بیجار شده دارند، نظیر چشمههایی که مقدار زیادی نمک حلاز آب چشمه

 غیره. آباد، شورآب شهرکرد، اطراف اشتهارد کرج و، اطراف خرمکردستان

کنند، مقداری نمک را در خود حل کرده و به همراه دار عبور میهای جاری یا زیرزمینی از مناطق نمکوقتی آب

کنند. می جاهای جاری هستند که مقداری نمک را با خود جابهرود و رودشور، از جمله آببرند. رودهایی نظیر تلخهمی

  .شوداند و نمک آنها برداشت میداری هستند که به سطح زمین راه یافتههای زیرزمینی نمکها هم از جمله آبچشمه

ه است که منجر به تولید اشکال نمکی شد باالییدر ترکمنستان دارای سطح شوری بسیار ( بوغازقره)خلیج کارابوغاز 

دهد و این خود باعث اجازه ورود ریزش آب تازه به میزان کم به خلیج را میکه مدخل خلیج است و این بدین جهت است 

تر است شود چون از آن سنگینهنگامی که نمک وارد آب می .شودمینمک نشین شدن بداخل و تهآب ورود مقدار کمی 

مک ناز  توانباشد و مینمیدریا خشک شدن ه این بدین معنا است که جهت برداشت نمک احتیاج ب .نشیندآب میته در

 برداشت نمود. 

 آید که اصطالحاًهای خشک بوجود میها و دریاچهمناطق خشک در حوضچه نمک خاکی به صورت پوسته سطحی در

شناخته شده است. این نوع نمک در مجاورت مرداب نمکی یا دریای کم عمق قرار دارد که این مناطق با  Playas بنام

 ساحل خلیج فارس وجود یهای تبخیری پوشیده شده است. نمونه این نوع نمک و این مناطق درقشری از نمک و دیگر کان

 ] های علوم زمین کشورپایگاه ملی داده [ .دارد

انسانی  آالت و نیرویه ازماشینباشد تنها استفادها خیلی متفاوت نمیبرای برداشت نمک از بستر رسوبات نمکی، روش

های دریاچه ارومیه بیشتر با استفاده از بیل دستی  بوده که بعد از شته برداشت نمک از حاشیهمتفاوت خواهد بود. در گذ

 آالت به محل مصرف انتقالگردید و توسط این ماشینآوری شده به وانت و یا کمپرسی منتقل میدپو نمک، محصول جمع

                                                      
9 . Open-Pit Mining.   
5 . Room and Pillar.   
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کنند که به این روش،  روش این روش استفاده مییافت . البته در حال حاضر هم افراد محلی که مصرف محدود دارند از می

  .شودسنتی نیز گفته می

های شور و بخصوص در دریاچه ارومیه در وضعیت نرمال از داخل بستر دریاچه برداشت نمک در خیلی از دریاچه

بردار هایی وجود داشته که یا بصورت طبیعی و یا توسط مردم بهر هخلیج . بلکه در حاشیه این دریاچهانجام نمی گرفت

ان و بهار ارتفاع آب دریاچه باال آمده و سطح بیشتری از حاشیه ایجاد شده بودند، در زمان آبگیری دریاچه در فصل زمست

شدند. بعد از پایان فصل تابستان و تبخیر آب که ای از آب شور پر میهای حاشیهگرفت لذا حوضچهدریاچه را آب می

بات نمکی بر گردید و در نهایت رسوها با آب دریاچه قطع میگردید ارتباط این حوضچهمنجر به کاهش ارتفاع آب می

های متمادی که سطح تراز . این نحوه برداشت در سالماندند که این روش، روش سنتی برداشت نمک بوده استجای می

دریاچه در وضعیت نرمال بوده ادامه داشته است اما بعد از بروز بحران کم آبی در دریاچه و کاهش مداوم سطح تراز 

ها ای از این نوع برداشتباشد . نمونهاز بین رفته و دیگر انجام آن امکان پذیر نمیدریاچه نهایتاً این روش برداشت کامالً 

معدن قالقاچی و انگنه در حاشیه غربی دریاچه و استخرهای تبخیری کارخانه کاوه سودا در جنوب شرقی دریاچه بوده 

 است. 

برداران نمک مجبور به پیشروی بهره اما در طی دهه گذشته و با پسروی آب دریاچه و بر جای ماندن رسوبات نمکی

اند. در این معادن برای برداشت نمک در بعضی جاها با استفاده از نیروی شدهبه داخل دریاچه و برداشت مستقیم رسوبات 

ی اقدام شوند نسبت به بارگیرهایی که به تراکتور وصل میآوری و سپس با لودر  و یا بیلها جمعانسانی و بیل دستی نمک

گردد. همچنین در بعضی از معادن نمک برای تسریع در برداشت بیشتر، نمک از بستر دریاچه بطور مستقیم با استفاده یم

 از لودر برداشت شده است. 

آوری شده چون دارای مقداری زیادی آب می باشد برای مدت حداقل یک شبانه روز در بستر دریاچه نمک جمع

 ] 9395،سجادی و همکاران[.گرددهای مصرف منتقل مینمک، بارگیری و به محل دپو شده که بعد از کاهش مقدار آب

ها، سازیها و سرمها، اسیدسازیها، نساجیها، دباغیتوان به نقش حساس آن در حفاریاز موارد مصرف نمک می

 .اشاره کرد غیره ، تصفیه آب و هاداروسازی

بندی مواد غذایی و خوراکی و تنقالت، کارخانجات تولید مواد همچنین کارخانجات یخ، کارخانجات تولید و بسته

 هاینانوای ها،پزیشیرینی ،آرایشی و بهداشتی و سالمت، کارخانجات تولید مواد شوینده، کارخانجات تولید غذاهای آماده

  .نیز از جمله کاربران عمده نمک هستند انواع کنسرو و

تولید  بندی نمککه نمک شیالتی که یک سایز از دانهنمک هستند تا جاییشیالت نیز از جمله مصرف کنندگان مهم 

 .است به دلیل مصرف باالی شیالت برای گندزدایی از آن به این نام شهرت یافته است گروه کارخانجات گل نمک شده در

 ] 9399،و همکاران اسم حسینی[

ز یکی دیگر ا غیرهصادرات نمک برداشت شده به کشورهای حوزه آسیای میانه مانند اکراین، آذربایجان، ترکیه و 

 رود.به شمار می )جامد( موارد مصرف عمده این نمک

ها و های بستر دریاچه و ایجاد پتانسیل بادبردگی نمکشدن دریاچه موجب تغییر در بافت نمکسیکل تر و خشک

هد در دبدست آمده از مطالعات عمق اپتیکی جو و تصاویر هوایی نشان می گردد. بررسی نتایجمیدر نهایت طوفان نمک 

http://www.golnamak.com/salt-factory.html
http://www.golnamak.com/salt-factory.html
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بدلیل  اوایل پاییز علی رغم افزایش سطح آب، فصل تابستان بیشترین سطح با پتانسیل ایجاد ریزگرد وجود دارد. لیکن در

تواند موجب پراکنش ها، خشک شدن مجدد و وزش باد میباال آمدن تراز آب زیرزمینی و تر شدن نمک پس از بارش

 بینمک را تخر منسجم رسوببافت  حرکت لودر، بولدوز و حمل توسط کامیون ها، ،برداشت نمکدر زمان  ریزگرد گردد.

 . همچین برداشتن نمک از بسترخواهد شد ینمک یزدگردهایر یدسبب تشداحتماال  که شدهپودری  لبه شک نموده و

  گردد.دریاچه موجب تغییر بافت نمک رسوب شده و افزایش پتانسیل ایجاد ریزگرد می شدهخشک
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 مدلسازی آالیندگی استحصال نمک .2

به منظور بررسی اثرات زیست محیطی و تعیین میزان آالیندگی ایجاد شده در اثر فعالیت های مرتبط با استحصال 

ها نمک از دریاچه ارومیه، می بایست مدلسازی دقیقی از میزان و نجوه پراکنش ذرات معلق ایجاد شده در اثر این فعالیت

بایست از مدلهای مناسب استفاده نمود تا بتوان تحلیل بر این مسأله، مینمود. در این راستا و با توجه به مدل فیزکی حاکم 

جهت بررسی تاثیر اثرات بادبردگی بر روی آلودگی هوا نخست باید نحوه انتشار مناسبی از نتایج بدست آمده، ارائه نمود. 

 سطح برروی مجدد 3ستنش و 5اتمسفری پراکنـدگی ، 9فرسایش مکـانیسم: سه شامل ذرات ذرات بررسی شود. انتقال

ین بوم خواهد شد به همباشد. انتشار و پراکندگی ذرات گردوغبار باعث به خطر افتادن سالمتی انسان و نابودی زیستمی

 ANSYS FLUENTدر این قسمت، از نرم افزارهای منظور بررسی و کنترل پخش ذرات از اهمیت زیادی برخوردار است. 

 استفاده خواهد شد و خروجی این مدل ها مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. ADMSو 

 منابع تولید آالینده .2-1

گیرد که معادل با تن در روز صورت می 9505شود که استحصال نمک در یک معدن با ظرفیت در اینجا فرض می

 باشد.تن می 50تریلر هجده چرخ با میانگین بار به وزن  05تردد حدود 

 هاونتردد کامی .2-2

های غیر آسفالته، با توجه به حجم موادی که به طور متوسط در یک برای تعیین ضریب انتشار ذرات از سطح جاده

باشند و با استفاده از ها که در حال تردد میشوند و با در نظر گرفتن وزن متوسط کامیونها جابجا میروز توسط کامیون

 [:EPA, Section 13.2.2, 2006شود: ]ها محاسبه میز جادهبه ازاء هر متر ا فرمول زیر، ضریب انتشار
b(W/3)aE=k(s/12) 

 که در آن:

Eضریب انتشار بر حسب پوند در هر مایل مسافت طی شده : 

 Wها: وزن متوسط کامیون 

sمقدار بار سیلت سطح جاده بر حسب درصد : 

k, a, b های تجربی با توجه به جداول مربوطهثابت 

[ مقادیر زیر در محاسبات در نظر گرفته EPA, Section 13.2.2, 2006جداول موجود در مرجع ] همچنین بر اساس

 شده است:

k 0/9: برابر با  

a 1/5: برابر با 

                                                      
9 - erosion 
5 - atmospheric dispersion 
3 - deposition 
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b 40/5: برابر با 

s 95: درصد سیلت برابر با%  [Arizona Department Of invironmental Quality - 2004] 

 شود:آمده از معادله فوق به واحد متریک از رابطه زیر استفاده می برای تبدیل مقدار ضریب انتشار بدست

1 lb/VMT = 281.9 g/VKT 

 باشد.گرم بر کیلومتر مسافت طی شده می 1/599به عبارتی هر واحد پوند بر مایل مسافت طی شده برابر با 

فروض در جدول زیر آورده محاسبات مربوط به تعیین ضریب انتشار ذرات حاصل از تردد تریلرها در معدن نمک م

شود به طوریکه وزن تریلر به همراه شود که برای حمل مواد، از تریلر هجده چرخ استفاده میشده است. در اینجا فرض می

تن در نظر گرفته شده که میانگین این دو مقدار با توجه به رفت و آمد  90تن و  بدون بار به میزان  45بار به میزان 

 [9399ی،  ساالر .،یعراقی برزیفر]شود. تن محاسبه می 0/59لی به میزان تریلرهای پر و خا

برای مقایسه بیشتر، دو نوع وسیله حل ونقل دیگر، یعنی کامیون سه محور و خاور کمپرسی نیز مورد بررسی قرار 

 گرفته و ضریب انتشار مربوط به تردد این وسایل نقلیه نیز محاسبه شده است.

ستفاده از تریلی هجده چرخ در مقایسه با دو نوع وسیله نقلیه دیگر میزان انتشار آالیندگی مشاهده می شود که ا

 کمتری دارد.

توان میزان ضریب انتشار بدست آمده را بر اساس جدول زیر همچنین بر اساس نوع روش کنترل گرد و غبار، می

 [Department of Environmental Quality, State of Utah, 2015]. کاهش داد

 های کنترلیمیزان بازده روش - 1جدول 

 بازده روش کنترلی )%( روش های کنترلی

  95 آبپاشی

  90 آبپاشی و اصالح سطح جاده

  90 استفاده از مواد تثبیت کننده شیمیایی

 ضریب انتشار حاصل از تردد تریلرهای حمل نمک - 2جدول 

 خاور کمپرسی کامیون سه محور تریلی هجده چرخ نوع وسیله حمل نمک

 27/5 18/5 6/5 (tonمتوسط وزن کامیون ها )دارای بار و بدون بار( )

 1500 1500 1500 (mها )طول جاده

 1250 1250 1250 )تن(مقدار مواد جابجا شده 

 312/5 83/3 50 هاکامیونتعداد تردد 

 13/02 3/47 2/08 متوسط تعداد تردد کامیون ها در ساعت

 150 250 937/5 (kmمسافت جابجا شده در روز )

 973 814 508 (g/VKTضریب انتشار )

 0/0005628 0/0007848 0/0018381 (g/s/mضریب انتشار با فرض بدون آبپاشی)

 0/84424 1/17718 2/75713 (g/sضریب انتشار از کل جاده )
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 0/25327 0/35315 0/82714 (g/sضریب انتشار با فرض آبپاشی )

ضریب انتشار با فرض استفاده از تثبیت کننده شیمیایی 

(g/s) 
0/12664 0/17658 0/41357 

 انباشت و برداشت .2-8

ریزش مواد در هنگام تشکیل تواند اتفاق بیفتد، مانند تولید ذرات غبار در مراحل مختلف چرخه نگهداری مواد می

پایل و برداشت از پایل و تخلیه در خودرو حمل مواد. مقدار انتشارغبار در چرخه نگهداری مواد، بسته به میزان حجم مواد 

جابجا شده دارد، همچنین پارامترهایی مانند عمر پایل، میزان رطوبت و مقدار ذرات فاین )ریز( موجود در مواد، در میزان 

 ات نقش دارند.انتشار ذر

( به Fineباشد. ذرات ریز )شود، پتانسیل انتشار ذرات بیشترین مقدار را دارا میهنگامیکه مواد تازه به پایل اضافه می

ها یا برداشت مواد از اضافه کردن مواد به پایلشوند. سهولت در اتمسفر رها شده و در اثر جریان هوا به اطراف پراکنده می

های حمل مواد نیز منجر به انتشار شود. تخلیه مواد توسط لودر در کامیونذرات منتشر شده در هوا می آن، منجر به تولید

 شود.ذرات می

  EPA, Section: 13.2.4 های فوق از رابطه تجربی زیر قابل محاسبه استمقدار انتشار ذرات تولید شده توسط فعالیت

2006] 

E = 𝑘(0.0016)
(

U
2.2

)
1.3

(
M
2

)
1.4  

Eر بر کیلوگرم بر تن: ضریب انتشا 

k 30/5: ضریب تصحیح اندازه ذرات معادل 

Uسرعت متوسط بر حسب متر بر ثانیه : 

Mدرصد رطوبت مواد : 

دقت شود که بار سیلت نیز در استخراج این معادله در نظر گرفته شده، گرچه اثر آن به طور مستقیم و با در نظر 

ه رسد که بار سیلت و ضریب انتشار به یکدیگر وابستچه به نظر میگرفتن ضریب تصحیح، در معادله لحاظ نشده است. گر

 هستند، اما رابطه معنی داری بین این دو در شرایط آزمایش مندرج در جدول زیر جهت استخراج رابطه فوق بدست نیامد. 

مقدار مواد جابجا شده 

 (tonدر روز )

 سرعت متوسط

m/s 

 رطوبت نسبی

% 

 ضریب انتشار

Kg/ton 

 انتشارضریب 

g/s 

9505 59/5 9/4-55/5 0/00282 0/0815 

بایست مقدار بدست آمده از رابطه فوق را می [Australian Government, NPi, 2012]همچنین بر اساس مرجع 

 برابر افزایش داد. 95الی  0جهت انطباق با مقادیر تجربی در حدود 

 های )پایل( انباشت نمک پشته .2-4
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 Air] توان به موارد زیر اشاره کردزیادی وابسته است که از بین این موارد می پخش ذرات به عوامل محیطی

pollution: Its origin and control] 

 سرعت و جهت باد (9

یری گهای صورت گرفته بر اساس بیشترین سرعت اندازهبردگی است. تحلیلسرعت باد مهمترین عامل در میزان باد

 باشد.باد هم یکی از عوامل موثر در میزان بادبردگی می شده در ایستگاه هواشناسی است. جهت

 نحوه انباشت ذرات (5

های مختلفی برای انباشت ذرات به منظور ذخیره سازی وجود دارد. اما در اکثر کاربردهای صنعتی از دو روش روش

 شود.استفاده می 5و خطی 9انباشت به صورت مخروطی

 
 یل مخروطیابعاد پا -6شکل 

زاویه سطح خارجی پایل عرض بیشترین سطح مقطع پایل و  Wباشد ومقدار ارتفاع پایل میhکه در شکل باال 

 باشد.با افق می

برخی موارد برای کاهش بادبردگی باشد. در سازی و برداشت میهای خطی نیازمند تجهیرات خاصی جهت ذخیرهپایل

شود. همچنین در مواردی که نیازمند محافظت از مواد انباشت شده در برابر سرما یا رطوبت اطراف پایل موانعی ایجاد می

 توان از پوشش هایی جهت محافظت جهت استفاده کرد.وجود دارد می

                                                      
9 Conical Pile 
5 Windrow pile 
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 نحوه انباشت به صورت خطی -7کل ش

 
 ابعاد پایل خطی -3شکل 

 ها در برابر بادنحوه چینش پایل (3

های دقیق مشخص ها در برابر باد وجود دارد که با انجام تحلیلهای متفاوتی برای قرارگیری مجموعه پایلآرایش

 خواهد شد که کدام آرایش کمترین میزان بادبردگی را خواهد داشت. 

 های ذرات انباشت شدهن پستی و بلندیاندازه ذرات و میزا (4
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ذرات نمک  9اندازه و چگالی ذرات و میزان یکنواختی ذرات انباشت شده بر روی میزان سرعت اصطکاکی آستانه

تاثیرگذار است که مقدار این سرعت بر روی مقدار ذرات برخواسته از روی پایل اثر مستقیم دارد. همچنین هر چقدر زبری 

 ده بیشتر باشد مقدار اغتشاشات ایجاد شده بیشتر بوده و پخش ذرات بیشتر است.نسبی نمک انباشت ش

 اندازه مانع و نحوه قرارگیری مانع در برابر باد (0

تواند تا حدود زیادی از فرسایش پایل جلوگیری کند. ابعاد این حائل باید بر اساس عواملی مانند وجود یک مانع می

 یین شود.مسائل اجرایی و سهولت در کاربری تع

 مقدار سطحی از پایل که در برابر باد قرار دارد (3

سطحی از پایل که در برابر باد قرار دارد تعیین کننده میزان بادبردگی خواهد بود. هرچه این سطح کمتر باشد میزان 

 بادبردگی کمتر خواهد بود.

 پروفیل سرعت در نزدیکی زمین (9

له ها به وسیباشد. میزان سرعت و گرادیانهای شدیدی میگرادیانسرعت در نزدیکی زمین یکنواخت نیست و دارای 

 گردد. ها و ... تعیین میهای طبیعی مانند کوه، دره و پوشش گیاهی و ناهمواری غیرطبیعی مانند ساختمانناهمواری

 رطوبت ذرات انباشتی (9

لودگی ناشی از پخش ذرات بر رطوبت یکی از عوامل کاهش فرسایش مواد است در برخی مناطق برای جلوگیری از آ

 شود.ها مایعاتی جهت پایدارسازی پاشیده میروی پایل

 حل تجربی برای میزان انتشار ذرات .2-4-1

 [Yaping, 2000] برای بررسی تجربی آالیندگی و نحوه پخش ذرات نخست باید پارامترهای جدیدی تعریف گردد.

 سرعت اصطکاکی آستانه:

مقدار سرعتی است که ذرات انباشت شده در آن سرعت به صورت پایدار قرار سرعت اصطکاکی آستانه کمترین 

یین شود. برای تعاندازه ذرات تعیین می ن سرعت با توجه چگالی، زبری نسبی وگونه حرکتی ندارند. ایاند و هیچگرفته

از  توان به صورت تقریبییباشد. اما ممیزان سرعت اصطکاکی آستانه نیاز به آزمایشگاه تست مواد و تجهیزات دقیق می

برای بدست آوردن سرعت شود( )که در این قسمت از مرجع فوق استفاده میجداول و روابطی که در مقاالت موجود است 

های مربوط به سرعت اصطکاکی آستانه نمایش ترین مدلاصطکاکی آستانه استفاده کرد. در شکل زیر دو مدل از معروف

ها سرعت اصطکاکی آستانه تنها به اندازه ذرات وابسته است. مدل باگنولد یک مدل خطی داده شده است. در این مدل

معرفی شد و بر اساس این تئوری هر چه اندازه ذرات بزرگتر باشد مقدار سرعت اصطکاکی آستانه  9149است که در سال 

ر سال دبه همین دلیل گریلی و ایورسن نیز به همان میزان بیشتر است. مدل باگنولد مقدار زیادی با واقعیت فاصله دارد 

ارده از سازی نیروهای بین ذرات و نیروهای وو ایورسن بر اساس مدل مدل جدیدی را معرفی کردند. مدل گریلی9190

 ید. بر اساس این مدل مقدار سرعت اصطکاکی آستانه برابر است با:آطرف جریان سیال بدست می

                                                      
9 Threshold friction velocity 
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)()(Re*

1

* dGFgdAu tpt  

باال که در رابطه 
1A ثابتی بر اساس رینولدز اصطکاکی آستانه*Re t ،p  نسبت چگالی ماده تحت بررسی به چگالی

 990/1مقدار شتاب استاندارد گرانش زمین در دستگاه جهانی و برابر با  gشود. سیالی است که باعث بادبردگی )هوا( می

تابع قطر ذره و چگالی نسبی است. در جداول زیر  dG)(تابع رینولدز اصطکاکی آستانه است و  Fباشد. همچنین می

 مقدار این پارامترها مشخص شده است.

)(Re*

tF 1A *Re t 
2/1*)Re5.21(  t 0.2 3.0Re03.0 *  t 

2/109.0 )1Re928.1( t 0.13 10Re3.0 *  t 

)]10(Re0617.0exp[0858.01 * t 0.12 10Re* t 

 آید:از رابطه زیر بدست می dG)( و مقدار  

2.15.2 )/006.01()( gddG a 

را از نمودار پایین  dG)(توان مقدار گیلوگرم بر مترمکعب( و ثابت گرانش می 551/9البته با جایگزین کردن چگالی)

 بدست آورد.

 
 از قطر ذرات یبر حسب تابع Gمقدار تابع   -1شکل 

 شود:نیز نمودار زیر پیشنهاد می Fهمچنین برای تابع 
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 آستانه یاصطکاک نولدزیبر حسب تابع عدد ر Fمقدار تابع   -11شکل 

رعت اصطکاکی آستانه را دارا میکرومتر کمترین مقدار س 90که بر اساس این تئوری ذرات با قطر تقریبا در حدود 

 .باشندمیکرومتر دو مدل مقدار زیادی بر هم منطبق می 555باشند. همچنین در اندازه بیشتر از می

 
 بر حسب قطر ذرات  یمقدار سرعت اصطکاک -11شکل 

  اید:با توجه به روابط باال مقدار سرعت اصطکاکی آستانه بدست می

 

12.09976.0)]10(Re0617.0exp[0858.0117.68Re **  A
ud

tt



 

01.1)/006.01()( 2.15.2  gddG a 

mdmkg
air

salt
psalt 




 10066.1765/2170 3 
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 بنابراین مقدار سرعت اصطکاکی برابر است با:

smdGFgdAu tpt /1591.0)()(Re*

1

*   

*پس از بدست آوردن 

tu  باید سرعت های

10u  و نسبت
r

s

u

u
 استخراج گردد. u*باید برای محاسبه  



10u  متری سطح زمین است. اگر میزان سرعت در فاصله دیگری از سطح زمین داشته  95میزان سرعت در فاصله

توان آن را با رابطه زیر به باشیم می

10u کنیم:تبدیل می 

)005.0/ln(

)005.0/0.10ln(
10

z
uu   

متری  95هواشناسی سرعت را در فاصله های سرعت در فاصله مذکور است. باتوجه به اینکه در ایستگاه zکه 

ایل تمامی نقاط پ Section 13.2.5, 2006]  [EPAباشد. بر اساس کنند نیازی به استفاده از رابطه باال نمیگیری میاندازه

به یک میزان در برابر بادبردگی قرار ندارند و بعضی نقاط بر روی پایل سرعت باد بیشتر بوده فلذا بادبردگی نیز بالطبع در 

)شکل سمت چپ حاصل از  آن نقاط بیشتر است. به طور مثال در شکل زیر یک پایل مخروطی نشان داده شده است.

 باشد(مدلسازی و شکل سمت راست بر اساس مرجع فوق می

  
 در نقاط مختلف پایل r/usuکانتور سرعت  -18شکل  کانتور سرعت روی پایل بر اساس دید از باال -12شکل 

همانطور که در شکل فوق مشخص است در اکثر نقاط پایل نسبت 
r

s

u

u
است و در قسمت کمی که  3/5تا  5/5بین  

عمدتا در باالترین بخش پایل قرار دارد میزان 
r

s

u

u
رسد. در جدول زیر مقدار می 1/5به  

r

s

u

u
بر اساس هندسه پایل و جهت  

 وزش باد بیان شده است.
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 و جهت وزش باد لیاس هندسه پابر اس r/usuمقدار  -8جدول 

𝐮𝐬مقدار

𝐮𝐫
 شکل پایل نام ناحیه )درصد(سهم از مساحت کل  

0.2 5 0.2 a 

 

0.2 35 0.2 b 

0.2 0 0.2 c 

0.6 48 0.6 a 

0.6 0 0.6 b 

0.9 12 0.9 

1.1 0 1.1 

0.2 5 0.2 a 

 

0.2 2 0.2 b 

0.2 29 0.2 c 

0.6 26 0.6 a 

0.6 24 0.6 b 

0.9 14 0.9 

1.1 0 1.1 

0.2 2 0.2 a 

 

0.2 28 0.2 b 

0.2 0 0.2 c 

0.6 29 0.6 a 

0.6 22 0.6 b 

0.9 15 0.9 

1.1 3 1.1 

0.2 3 0.2 a 

 

0.2 25 0.2 b 
0.2 0 0.2 c 
0.6 28 0.6 a 
0.6 26 0.6 b 
0.9 14 0.9 
1.1 4 1.1 

 

توان گفت که اگر شکل پایل به صورت خطی باشد و باد با سطر جدول باال میبه عنوان مثال برای توضیح اخرین 

1.1درصد از سطح بیرونی پایل در برابر باد با نسبت  4درجه نسبت به پایل بوزد آنگاه  45زاویه 
r

s

u

u
گیرد.مقدار قرار می 

 شود.مساحت بیرونی پایل مخروطی از طریق رابطه زیر محاسبه می

22 hrrAs  
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سازی کرد و در هر کدام جهت مقایسه بین انواع پایل باید حجم معادلی را به اشکال مختلف در برابر جریان باد مدل

جا شود کمتر باشد آن شکل بهینه تر است. بدین منظور چهار شکل مختلف ها که میزان جرمی که توسط باد جابهاز روش

 گیریم:را در نظر می

متر  99/3و  11/99باشد قطر و ارتفاع این پایل به ترتیب تن نمک را دارا می 4/999ایل مخروطی که ظرفیت یک پ (9

 باشد.می

 باشد.متر می 50/3متر و ارتفاع آن  0/1تن است. قطر پایل  9/15دو پایل مخروطی شکل که ظرفیت  هر کدام  (5

متر و ارتفاع آن   9/3متر و قطر پایل   9برابر با تن است .طول پایل  4/999یک پایل خطی که ظرفیت آن برابر  (3

 متر است. 00/5حدودا  

ای هیک پایل خطی که سطح باالیی آن به جای دایره شکل به صورت مثلثی است. ظرفیت این پایل نیز همانند پایل (4

 باشد.تن می 4/999قبلی

 

 
 5پایل شماره  9پایل شماره 

  

 4پایل شماره  3پایل شماره 

 های مورد بررسیشکل پایل -14شکل 

 

 های مورد بررسیمساحت سطح خارجی پایل- 4جدول 

 4 8 2 1 شماره پایل

 93/939 35/990 49/939 99/933 مساحت خارجی )متر مربع(

های مختلف در جدول زیر نیز مقدار مساحت مربوط به نسبت
r

s

u

u
 برای هر چهار نوع پایل نشان داده شده است. 
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 هابرای پایل r/usuهای مختلف مساحت مربوط به نسبت - 5جدول 

 شماره پایل
𝒖𝒔

𝒖𝒓
= 𝟎. 𝟐 

𝒖𝒔

𝒖𝒓
= 𝟎. 𝟔 

𝒖𝒔

𝒖𝒓
= 𝟎. 𝟗 

𝒖𝒔

𝒖𝒓
= 𝟏. 𝟏 

مجموع مساحت نواحی مختلف 

 )مترمربع(

1 09/03 59/34 50/93 5/5 99/933 
2 39/39 93/95 59/55 5/5 49/939 
8 35/49 99/09 99/93 5/5 35/990 
4 93/41 59/31 34/91 5/5 93/939 

 

ای ههای مخروطی بیشتر است اما از طرفی در پایلتوان دریافت که سطح بیرونی پایلهای باال میبا توجه به جدول

های خطی کمتر است. مقایسه میزان که این مناطق در پایلسرعت زیاد است درحالیخطی مناطقی وجود دارد که 

 پذیر است.های عددی در سیاالت امکانها از طریق روشپراکندگی و آلودگی این پایل

توان با استفاده از رابطه زیر مقدار حال می 

su اشناسی میزان را محاسبه کرد. همچنین بر اساس اطالعات هو

10u 

 باشد.متر بر ثانیه می 99در حدود 

  10u
u

u
u

r

s
s 

 توان از رابطه زیر استفاده کرد.پس از آن برای بدست آوردن سرعت اصطکاکی در هر زیرناحیه می




 s
s u

u
u 1.0

5.0ln

25

4.0* 

 دهیم و مقدار آن برابر است با:نشان میPشود این متغیر را با  محاسبهدر مرحله بعد باید پتانسیل بادبردگی 

)(25)(58 **2**

tt uuuuP  

 محاسبه سرعت اصطکاکی و پتانسیل بادبردگی - 6جدول 

𝒖∗ = 𝟎. 𝟏𝒖𝒔
+ (

𝒎

𝒔
) 

𝒖𝒔

𝒖𝒓
= 𝟎. 𝟐 

𝑢𝑠

𝑢𝑟
= 0.6 

𝑢𝑠

𝑢𝑟
= 0.9 

𝑢𝑠

𝑢𝑟
= 1.1 

55/5 33/5 11/5 59/9 

93/9 59/59 99/35 35/15 

 

های باالتر بخشی دهد. اما در سرعتهای اصطکاکی کمتر از سرعت اصطکاکی آستانه هیچ حرکتی رخ نمیدر سرعت

را در سطح مربوط به خودش ضرب کنیم آنگاه مقدار کل آلودگی  𝑃از ذرات نمک به حرکت درخواهند آمد. اگر مقدار 

 توسط بادبردگی به دست خواهد آمد.تولید شده 
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 محاسبه میزان ضریب انتشار بادبردگی - 7جدول 

 شماره پایل
𝒖𝒔

𝒖𝒓
= 𝟎. 𝟐 

𝒖𝒔

𝒖𝒓
= 𝟎. 𝟔 

𝒖𝒔

𝒖𝒓
= 𝟎. 𝟗 

𝒖𝒔

𝒖𝒓
= 𝟏.  مجموع )گرم( 𝟏

1 09/15 93/9939 55/193 5/5 93/5953 

2 03/993 99/5999 19/9559 5/5 49/3034 

8 55/95 19/9034 15/193 5/5 99/5355 

4 53/93 93/9995 53/9993 5/5 55/3935 

 

کنند. همچنین اگر سطح های خطی در مجموع کمتر آلودگی تولید میتوان متوجه شد که پایلاز جدول باال می

واهد نتیجه میزان بادبردگی کمتر خیابد و در تر باشد آنگاه سطح در معرض بادبردگی کاهش میباالی پایل به دایره نزدیک

 شد.

جهت باد از حالت عمود بر پایل به حالتی که دارای زوایای مختلف  تغییربا  r/usuمقادیر  با در نظر گرفتن موارد فوق،

باشد مورد بررسی قرار گرفته که با در نظر گرفتن معادالت مربوط به سرعت اصطکاکی و سرعت اصطکاکی آستانه و 

توان نتیجه گرفت که هر میزان زاوبه وزش باد بر پایل از حالت عمودی بات مربوط به پتانسیل بادبردگی میهمچنین محاس

ر است شود. شایان ذکبه حالت موازی با پایل باشد، میزان بادبردگی و در نتیجه آالیندگی ناشی از انتشار ذرات کاسته می

شه بادهای آن منطقه با پایل مورد نظر به طور موازی باشند بلکه توان جهتی را در نظر گرفت که همیکه به طور کل نمی

توان جهتی را برای پایل انتخاب نمود که کمترین انحراف نسبت به وزش با در نظر گرفتن جهت باد غالب و نیمه غالب می

ار نوع چیدمان( و با در نظر گرفتن شکل های مختلف از پایل ها )چه بادهای مختلف در طی شبانه روز را داشته باشد.

شود که هر چه تجمع پایل ها بیشتر باشد مشاهده می، فوقهمچنین با در نظر گرفتن محاسبات صورت گرفته در جدول 

شود، برای مثال چنانچه به جای دو پایل مخروطی از یک پایل مخروطی بزرگتر استفاده میزان بادبردگی نیز کاسته می

شود. همچنین چنانچه مواد به صورت خطی بر روی هم انباشته شوند پایل کمتر می شود مقادیر ذرات منتشر شده از سطح

ررسی رسد. با ببه طوریکه سطح فوقانی آن دارای انحنا باشد، در چنین حالتی میزان بادبردگی به کمترین مقدار خود می

های تیز در تشکیل پایل د گوشهچهارمین مدل از نوع پایلهایی که توضیح داده شده است نیز مشاهده می شود که ایجا

بنابراین می بایست محدوده برداشت دارای کمترین ابعاد در  .در بیشتر شدن میزان بادبردگی نقش داشته باشد دتوانمی

 جهت باد غالب باشد.

 CFDتحلیل دینامیک سیاالت محاسباتی  .2-4-2

یرد بندی برروی کل هندسه صورت گشبکهافزارهای دینامیک سیاالت محاسباتی ابتدا باید برای تحلیل به کمک نرم

شبکه خوب  تواند زمان تحلیل را کاهش داده و دقت حل را بسیار افزایش دهد.نوع این شبکه بندی بسیار مهم است و می

 گردد که دو ویژگی زیر را همزمان دارا باشد:بندی اطالق میبه شبکه

به  ندی باید ریزتر باشد تا بتواند تمامی تغییرات مسئله رابدر نقاطی که تغییرات متغیرهای مسئله زیاد است، شبکه (9

 خوبی ثبت کند.
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ترجیح بر این است که خطوط شبکه در داخل و سطوح شبکه بر هم عمود باشند. در این حالت خطاهای ناشی از  (5

 یابد.گرد کردن کاهش می

و باید از المان بندی مثلثی استفاده  بندی منظم استفاده کردتوان از شبکهمنظم است نمیدر نقاطی که هندسه نا

بندی مسئله وجود دارد. در این مسائل از الگوریتم دالونی استفاده شده است. های متفاوتی برای الگوریتم شبکهروش کنیم.

 شود. ها میها به نسبت دیگر روشمزیت استفاده از الگوریتم دالونی این است که باعث کاهش تعداد شبکه

 

 
 1شماره  لیاطراف پا یشبکه بند -15شکل 

 

 
 2 شماره لیاطراف پا یشبکه بند -16شکل 
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 8شماره  لیاطراف پا یشبکه بند -17شکل 

 

 
 4شماره  لیاطراف پا یشبکه بند -13شکل 

بندی در اطراف دیواره پایل ریزتر باشد تا بتواند عامل اصلی های فوق سعی شده تا شبکهبندی هندسهدر شبکه

بندی های کناری و باالیی از شبکه بندی مربعی و برای شبکهبادبردگی یعنی سرعت را به درستی مدل کند. برای دیواره

و  چهارضلعیهای هندسه به وسیله المان بندی درونهای مثلثی شکل استفاده شده است. شبکهدیواره پایینی از المان

 9چولگی ها بررسی شده و مقدارافزار گمبیت برای همه هندسههیبرید صورت گرفته است. کیفیت شبکه بندی به وسیله نرم

 ها مناسب میباشد.برای اکثر سلول  5و نسبت ابعاد

                                                      
9 Skewness 
5 Aspect ratio 



 

 23 

 ....                               گزارش نهایی برداشت اصولی نمک از دریاچه ارومیه با رعایت مالحظات زیست محیطی دستورالعمل

 

 های شبکه مدلسازیتعداد سلول- 3جدول 

 4 8 2 1 پایلشماره 

 41391 33940 33395 45495 تعداد سلول شبکه

پس از شبکه بندی هندسه باید پارامترهای حل را تنظیم کنیم. این پارامترها شامل شرایط مرزی، شرایط اولیه، نوع 

 باشد.حلگر، مرتبه گسسته سازی، مدل اغتشاشی، میزان دقت حلگر و غیره می

ها بر اساس شکل زیر تخصیص داده شده است. همچنین ابعاد دامنه حل نیز هندسهشرایط مرزی مسئله برای تمامی 

ای انتخاب شود که کمترین تاثیر را بر روی جریان داشته باشد. البته در شکل زیر مشخص است. این ابعاد باید به گونه

 که مطلوب نیست. در این مسئله سعیشود افزایش بیش از اندازه نیز باعث زیاد شدن هزینه محاسباتی و زمان پردازنده می

 .برابر بزرگترین بعد مسئله فاصله داشته باشد 9کردیم دیواره از هر طرف با پایل حداقل به اندازه 

 
 شرایط مرزی به کار رفته برای حل مسئله -11شکل 

 3/5در میدان حل بسیار کمتر از  با زمان تعریف شده است. به علت اینکه سرعت غیرمتغیرمسئله به صورت پایا و 

های متفاوتی وجود دارد که بر سازی اغتشاش، مدلماخ است نیازی نیست تا چگالی متغیر در نظر گرفته شود. برای مدل

 اساس نوع هندسه هر کدام کاربرد خاصی دارند.

 

 

 [Wilcox, Turbulence Modeling for CFD] جریان اغتشاشی
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سازمان دارد. در این جریان، به همانطوری که از نام این جریان مشخص است، این جریان رفتاری بسیار اتفاقی و بی

های جریان به راحتی قابل تشخیص واسطة فرآیندهای اختالطی شدید، جز در نواحی بسیار نزدیک به دیواره، شکل الیه

کنند. به عبارت دیگر جریان آشفته نوعی از جریان سیال است که مشخصی را طی نمیهای سیال مسیر نبوده و مولکول

گیرد، این رفتار بر خالف رفتار جریان آرام است در آن سیال تحت نوسانات جریانی و فرآیندهای اختالطی شدید قرار می

آشفته، اندازة سرعت در هرنقطه نماید. در یک جریان ها و مسیرهای مشخص حرکت میکه در آن جریان سیال تحت الیه

گیرد، به طوری که تشخیص موقعیت هر ذره دائماً تحت نوسانات و تغییرات، هم در اندازه و هم در راستای حرکتی قرار می

باشد. همین وضعیت نوسانات دائمی و غیر مشخص در اندازة سرعت در داخل میدان جریان و نیز در هر لحظه مشکل می

های تراکم پذیر دازة فشار، دما و چگالی هر نقطه مشاهده کرد. البته نوسانات اندازة چگالی تنها در جریانتوان در انرا می

 گردد.های درگیر با انتقال حرارت جابجایی آزاد مشاهده میو یا جریان

محسوب های آشفته های متالطم باد مثال روشنی از دسته جریانجریان آشفتة یک رودخانة خروشان و یا جریان

هایی که در مسائل مهندسی ها پایین باشد. اغلب جریانشوند، اگرچه ممکن است اندازه سرعت متوسط در این جریانمی

هایی با اعداد رینولدز خیلی کوچک، شوند، مگر در جریانهای آشفته محسوب میبا آنها دست به گریبان هستیم، جریان

های بسیار نزدیک به سطوح جامد اجسام و یا سیاالتی که دارای جسام و یا الیههایی بسیار نزدیک به لبة حملة ایا جریان

 ویسکوزیتة بسیار باال باشند. به طور کلی یک جریان آشفته دارای خصوصیات زیر است:

 نظمی مکانی زمانی؛بی -9

 طیف پیوستة مکانی و زمانی؛ -5

 اعداد رینولدز باال؛ -3

 اندازه حرکت؛ اضمحالل افزایش یافتة انرژی و -4

 ای افزایش یافته؛اختالط و انتقال حرارت افزایش یافته و ضریب پسای پوسته -0

 باشند؛هایی که ظاهراً دو بعدی میسه بعدی بودن حتی در جریان-3

 حرکات غالب چرخشی؛ -9

 تناوبی بودن؛ -9

 آشفتگی: مستقیمبررسی 

ها هبندی را به قدری ریز نماییم تا بتوانیم تمامی گردابد شبکهاگر بخواهیم آشفتگی را به طور کامل بررسی نماییم بای

پذیر نیست چون با وجود این تعداد شبکه زمان محاسبه  برای یک ها را بررسی نماییم. این کار در عمل امکانو ادی

ها به واسطه ابر رایانهنام دارد و  9سال زمان نیاز دارد. این روش حل عددی مستقیم 90کامپیوتر پیشرفته خانگی حداقل به 

 شود.سازی آشفتگی مشخص میپذیر است. به همین دلیل اهمیت مدلامکان

 مدل سازی آشفتگی:

                                                      
9 Direct Numerical Simulation 
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 معادالت حاکم:

 استوکس-جا که نوع جریان، جریان آشفته است باید معادالت ناویربرای بررسی میدان جریان بر روی پایل ، از آن

 شوند و سپسگیری شده زمانی حل میگی حل معادالت، ابتدا معادالت میانگینحل شوند. اما برای ساد زمانوابسته با 

شوند. معادالت مومنتوم و بقای جرم به شود. سپس تمامی این معادالت با هم حل میمعادالت آشفتگی به آنها اضافه می

 شرح زیر هستند:
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ناپذیر باشند همچنین چون مسئله تراکمپارامترهای ابعادی مسئله می ixباشد. معادله فوق معادله پیوستگی می

 :آیددرمیاست معادله فوق به شکل زیر 
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 شود معادله مومنتوم است:سیاالت به آن پرداخته می مسائلمعادله دوم که در تمامی 
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 باشد.میxyتنش برشی در صفحه ijو ixمولفه سرعت در راستای iuچگالی سیال  که در معادالت فوق 

 شده زمانی گیریمتوسطاستوکس -معادالت ناویر

اقع بخش مهمی از معادالت هیدرودینامیک برای تشریح سرعت در میدان جریان به استوکس در و-معادالت ناویر

ر مورد باشد. ابتدا دآیند. البته معادله پیوستگی نیز برای ارضا پیوستگی در میدان جریان بسیار اساسی میحساب می

ناویر استوکس و اجزای مختلف آن در فرم تانسوری توضیح داده خواهد شد. این معادالت نتیجه تعادل نیرو بر  معادالت

 .باشد. میدان سرعت در یک نقطه از جریان آشفته معموال به صورت زیر استاساس قانون دوم نیوتون می
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 سرعت دانینقطه خاص م کیمقدار سرعت در  -21شکل 

کند. اما جریان جریان همواره ناپایا است چون هیچگاه سرعت درون میدان مقدار مشخصی ندارد و هر لحظه تغییر می

توان مانا در نظر گرفت یعنی به طور تقریبی این مقادیر سرعت تکرار خواهد شد. اما در فرآیندهایی که با اغتشاشی را می

باشد که مقدار تولید آشفتگی با مقدار مضمحل شده برابر است. به منظور ا میاغتشاشات همراه است پایایی به این معن

وق کنند که این موضوع در شکل فساده کردن معادله مومنتوم ابتدا سرعت را به دو بخش نوسانی و غیرنوسانی تقسیم می

ویند گگیری رینولدز میمیانگین دهند. به این روشگیری را بر روی معادله انجام مینشان داده شده است و سپس میانگین

 باشدکه تقریبا اساس تمامی معادالت آشفتگی می

 UuU  

 سیمرگیری بر روی معادالت به رابطه زیر میبا مقدار متوسط و نوسانی و اعمال میانگین سرعتپس از جایگزین کردن 
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باشد و تمام اعضای قطر اصلی برابر معروف به دلتای کرونکر است که همانند ماتریس همانی می ijکه در معادله باال 

 باشد.و بقیه اعضا صفر می 9

 سرعت: همبستهروابط برای یافتن 

مشخص است. این ترم با نام  jiuuشویم تمامی عبارات بجز عبارت بیندازیم متوجه می فوقاگر نگاهی به معادله 

سازی این مقدار است البته باشد و هدف اصلی مدلشود که عامل اصلی ایجاد اغتشاشات میهمبسته سرعت شناخته می

ته دما و همبس-های دیگری مانند همبسته سرعتاگر معادالت دیگر مانند معادالت انرژی و غلظت و ... را بنویسیم همبسته

باشد اما چون در مسئله سازی میشود که تعیین آن ها هم هدف مدلسرعت غلظت حاصل میسرعت فشار و همبسته 
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خواهد بود روابط مختلفی برای  jiuuسازی پایل نمک نیازی به معادله انرژی و غلظت نداریم، تنها همبسته موجود  مدل

 .کنیممیره تعیین مقدار این ترم وجود دارد در زیر به این روابط اشا

 رابطه بوزینسک:

 شودباشد و به صورت زیر بیان میمی jiuuبرای تعیین  رابطهترین این رابطه اصلی
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 اید.سازی بدست میباشد که مقدار آن بر اساس روش مدلمی آشفتهمقدار لزجت  tکه در رابطه باال 

 معادله داریم: بازنویسیبا جایگذاری در معادله باال و 
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9است و سپس با قرار دادن مقدار  tسازی یافتن مقدار هدف مدل
t  در معادله بوزینسک مقدار همبسته سرعت

باشد. و مشکل اصلی این رابطه در کردن آن روی تمامی معادالت میاید. ویژگی رابطه فوق سادگی اعمال بدست می

 باشد.های به شدت چرخشی میسازی جریانمدل

 :5رابطه اشپتسیال

های باشد. جریانهای غیر ایزوتروپیک را دارا میارائه شد و توانایی حل جریان آلمانیاین مدل توسط داشنمند 

 یک نقطه آشفتگی در راستاهای مختلف مقدار یکسانی ندارند. هایی هستند که درغیرایزوتروپیک جریان
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به صورت زیر ijSمقدار اضمحالل جریان و  انرژی جنبشی جریان،  kمشخص ،  ثابتدو spCو Cکه در رابطه باال

 گردد.تعریف می
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های ثانویه هستند که در اثر باشد. جریانهای ثانویه میبینی جریانضعف اصلی رابطه اشپتسیال در پیش

ر نوع جریان، جریان بر اث های اینشوند. یکی از نمونههای پویزویل ایجاد میها در مقاطع جریانغیرایزوتروپیک بودن تنش

 باشد.اختالف فشار در مقاطع دایروی می

 3رابطه الندر

                                                      
9 Eddy viscosity 
5 Speziale 
3 Launder 
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های گردابی و غیرایزوتروپیک را به صورت کامل دارد این رابطه یک رابطه بسیار پیچیده است که توانایی حل جریان

و از  باشدار گسترده و طوالنی مییابد. معادالت این روش نیز بسیاما زمان حل به وسیله این رابطه به شدت افزایش می

 حوصله این مبحث خارج است.

را بیابیم. اکنون با tهای سرعت با پارامترهای جریان باید مقدار ویسکوزیته آشفته یا پس از معادل سازی همبسته

های مختلفی به این منظور معرفی کنیم. مدلرا به متغیرهای میدان مرتبط می tهای مختلف آشفتگی استفاده از مدل

دو  kرا بدست آورد. به عنوان مثال مدل tکند تا مقدار شده اند. این معادالت هر کدام تعدادی معادله را حل می

 ای است. معادلها بدست آورد به همین دلیل یک مدل دو کند تا ویسکوزیته آشفته رمعادله را حل می

 RANS1مدل سازی بر اساس  - 1جدول 

 

 ترهای دقیقروش

 
 ) tEddy viscosity(های بر اساس مدل

روابط 

 اساسی

Direct Numerical 

simulation 
Reynolds stress 

modeling 
Large eddy 

simulation 

 بوزینسک ایصفر معادله اییک معادله ایدو معادله

k 
Sparat 

Almaras Mixing 

length and 

algebraic 

models 

 اشپتسیال

k 
Baldwin & 

Lomax الندر 
kSST k 

 ست.سازی آشفتگی بیشتر ابر این اساس هر چه شبکه ریزتر و تعداد معادالت حل شده بیشتر باشد آنگاه دقت مدل  

 : K-ω لکوکسیو یآشفتگ مدل

برای مشخص کردن آشفتگی استفاده  εبه جای نرخ اضمحالل لزج  ωاز فرکانس آشفتگی  k-ωحالت عمومی مدلهای 

، ارتباط k-ω Wilcoxباشند. در مدل نزدیک و مرتبط می k-εهایی به طور واضحی به انواع مدل مدل چنینکند. می

توسط روابط زیر برقرار  ω)انرژِی جنبشی( و فرکانس آشفتگی  kبا  tو  tδبین مقیاس آشفتگی طولی و سرعتی یعنی 

 باشد:می

 
t

k





 

                                                                

 
tu k 

بیانگر  εمرتبط ساخت. در رابطه ذکر شده  ωو  kبه مقادیر  kω = εتوان توسط عبارت را می ωفرکانس آشفتگی 

   آید:نیز توسط رابطة زیر بدست می tاضمحالل آشفتگی بوده و ویسکوزیتة آشفتگی 

                                                      
9 Reynolds Average Navier-Stokes 
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ترم تولید  Gمولفة سرعت در راستای محورهای مختصات، jانرژی جنبشی، زمان،  kچگالی، rباال معادالتدر 

 شوند:نیز به کمک جدول زیر تعیین می Wilcoxباشد. ضرایب مدل ترم تولید اتالف بویانسی، میBبرشی، 

 Wilcox آشفتگی مدل بیضرا - 11جدول 

2C 1C C   k 

9333/5 000/5 51/5 5 5 

 :k-ω لکوکسیمدل و یهایژگیو

یی که شامل کاهش سرعت و جدایش ناشی از گرادیان هاانیجردر  k-εنسبت به مدل استاندارد  k-ωمدل ویلکوکس 

)یعنی  فقط در  های رینولدز هستنداز دسته مدل k- εهای کند. از آنجایی که مدلباشند، بهتر عمل میفشار معکوس می

جزء  موضعی طوربهره که کنند(، برای حل معادالت در نواحی نزدیک دیوانواحی با عدد رینولدز باال نتایج خوبی را ارائه می

توان را می k-ω Wilcoxشوند. لیکن مدل ای مواجه میشوند، با مشکالت عدیدهنواحی با عدد رینولدز پایین محسوب می

اره( های متراکم نزدیک دیواز المان استفادههای جامد )و البته با بینی تغییرات متغیرهای آشفته تا لب دیوارهبرای پیش

 قرار داد.مورد استفاده 

نماید، دارای تطابق نزدیکی بینی میهای آزاد برشی پیشمقادیری را که برای نرخ پراکندگی جریان Wilcoxمدل 

ی بوده و لذا از این و شعاعای، گرد های صفحههای اختالطی، جهتهای دور، الیهگیری شده برای گردابهبا مقادیر اندازه

 .نمودهای آزاد برشی نیز استفاده به دیواره و تا حدودی برای جریانهای محصور توان برای جریانمدل می

 

 

 

 :k-ω یبرش تنشانتقال  مدل

در نواحی نزدیک دیواره  k-ωبندی دقیق و قدرتمند مدل توسط منتز و به منظور آمیختن فرمول k-ω.SSTمدل 

این بدین معنی است که مدل حاصل به طور  است.مستقل از جریان آزاد در نواحی دور از دیواره ارائه شده k-εبا مدل 
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در نواحی با عدد رینولدز باال را در  k-εدر نواحی با رینولدز پایین و توانایی باالی مدل  k-ωهمزمان، توانایی باالی مدل 

 اختیار دارد. 

باشد: )الزم به های زیر نیز میسازیشامل بهینه کنیولاست  k-ωبسیار شبیه به مدل استاندارد  k-ω SST.مدل 

رینولدز  عددتوسعه یافته که حاوی اصالحاتی در اثرات  k-ω Wilcoxبرمبنای مدل   k-ωذکر است که مدل استاندارد

 باشد(.پایین، تراکم پذیری و پراکندگی جریان برشی می

ه دو مدل با هر دو در یک تابع آمیختگی ضرب شده و آنگا k-εو شکل تبدیل یافتة مدل  k-ωالف( مدل استاندارد 

 شوند.جمع می یکدیگر

-kتابع آمیختگی طوری طراحی شده است که در نواحی نزدیک دیواره دارای مقدار یک )که باعث فعال شدن مدل 

ω شود( و در نواحی دور از دیواره دارای مقدار صفر )که باعث فعال شدن شکل تبدیل یافتة مدل در آن نواحی میk-ε 

های هر دو مدل را افزایش قابل توجهی بدهد، لیکن به تواند قابلیتود اگرچه این روش میباشد. توجه ششود( میمی

ضعیفی مواجه  هایهمگراییواسطه فرآیند تبدیل از یک مدل به مدل دیگر، این مدل اغلب با رفتارهای ناپایدار و یا 

 گردد. می

 است. ωدر معادله   9دارای یک عبارت مشتق پخش عرضی SSTب( مدل 

های برشی اصلی جریان آشفته مورد به منظور به حساب آوردن اثرات انتقال تنش tج( تعریف ویسکوزیته آشفتگی 

 تغییر قرار گرفته است.

 تغییر یافته است. k-ωد( ثوابت مدل نسبت به مدل استاندارد 

ها )همانند جریانات حاوی گرادیان فشار جریانبرای دسته وسیعی از  SSTk-ωاین خصوصیات باعث شده که مدل 

مقایسة شدت  برایباشد.  ترمطمئنبسیار قوی تر و  k-ωها و موج شوک گذار( نسبت به مدل استاندارد معکوس، ایرفویل

 شود:شدة زمانی مربع نوسانات سرعت استفاده میبعد و یکنواختآشفتگی هر جریان از مقدار بی
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 مقادیر معمول شدت آشفتگی عبارتند از:

 ℑ=5آرام  کامالًبرای جریان  -9

 ℑ ≈59/5برای یک تونل باد که به خوبی طراحی شده باشد   -5

 ℑ >9/5یا جریانات اتمسفری   رودخانهبرای جریانات داخل  -3

های خروشان و یا جریان پشت اجسام متحرک سریع  نظیر جریان درون رودخانه آشفتهبرای جریانات بسیار  -4

5/9<< ℑ 

                                                      
9 Damled Cross Diffusio Derivative Term 
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به  yاز  ترعیسربایستی  mlدر نزدیکی سطح جامد، به واسطة طبیعت آرام بودن جریان،  اختالتیبرای اندازة طول 

 استفاده گردد: "ضریب میرایی ون دریست"سمت صفر برود. لذا بایستی از یک ضریب تصحیح کننده با نام 

 )1( 1/ 


Ay

m ekyl 

است و همچنین  5.4باشد و مقدار آن تقریبا برابر با می کارمنثابت  kدر معادله باال 

1A باشد.می 53برابر با 

توان با استفاده از بسط ریاضی بخش مربوط به عبارت تصحیح بارت تصحیح موجود در رابطة فوق، میبا توجه به ع

2ylmبرود، در این صورت  y→0شده نشان داد که هرگاه   شود. ضریب تصحیح کنندة میml  طوری  هموارهبایستی

nبه سمت صفر میل نماید، یعنی اینکه  yسریعتر از  mlبرود،  y→0انتخاب گردد که وقتی 

m yl  9، به طوری که<n 

 باشد.

 kمدل آشفتگی 

باشد و با توجه به اینکه تعداد زیادی تصحیح روی این مدل ترین و پرکاربردترین مدل اغتشاشی میاین مدل معروف

ای همچون های پیچیدهتواند جریانتری برخوردار است.این مدل به خوبی میها نتایج دقیقفته، از بقیه مدلصورت گر

های ثانویه را مدل کند.عمده کاربرد این جایی آزاد و جریانهای شامل نیروهای حجمی، جابه، جریان swirlهای جریان

 مدل در مسائل هندسی در موارد زیر است:

 ی احتراقا در پدیدههانحالل ادی (9

 هاها و یا روی سازههای بویانت در ساختمانجریان (5

 ها با انقباض ناگهانیجریان در لوله (3

 سازی پدیده اشتعالمدل (4

 های مبدل حرارتیجریان درون دسته لوله (0

 ها با مقاطع دایروی و تغییرات متناوب فشارجریان درون لوله (3

 سازی پراکندگی آلودگی در جو و آبمدل (9

 ها در محیط ساکنی گسترش جتمطالعه (9

 های انتقال نفت و گازها و امواج فشاری درون لولهجریان درون رگ (1

 جریان داخل منیفولد موتورهای احتراق داخلی (95

سازی الیه مرزی با مشکالتی مواجه است. که عمده های شدیدا چرخشی و مدلسازی جریانالبته این مدل در  مدل

باشد که برای پایداری این روش مشکالتی های چرخشی میچشمه زیاد در داخل الیه مرزی و جریان هایوجود ترم آنعلت 

 اورد.به وجود می

 CFDهای حاصل از تحلیل .2-4-8

 بررسی سرعت بر روی پایل:

ین باشد. معموال بیشتراست. اما سرعت حداکثر بر روی پایل بیشتر از سرعت ورودی می متربرثانیه 99سرعت ورودی 

 افتد.بر روی باالترین سطح پایل اتفاق می سرعت
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 کنیم تا میدان سرعت بهتر نمایش داده شود.های سرعت رسم میرا به همراه بردار سرعتدر ادامه کانتور 

 

 

 

 
 1توزیع سرعت به همراه بردارهای سرعت بر روی پایل شماره  -21شکل 
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 2توزیع سرعت به همراه بردارهای سرعت بر روی پایل شماره -22شکل 

 
 8توزیع سرعت به همراه بردارهای سرعت بر روی پایل شماره  -28شکل 

 
 4توزیع سرعت به همراه بردارهای سرعت بر روی پایل شماره  -24شکل 

 جدول زیر آمده است.حداکثر سرعت در هر پایل در 

 حداکثر سرعت بر روی پایل - 11جدول 
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 4 8 2 1 شماره پایل

 39/90 91/93 39/93 94/99 حداکثر سرعت روی پایل)متربرثانیه(

 

از تمام  شود که میزان بادبردگیتواند مقیاسی برای بادبردگی باشد. اما ناهمگونی سرعت باعث میالبته معیار فوق نمی

رای همانگونه که از روی کانتورهای رسم شده ببعبارتی  نقاط پایل یکسان نباشد و بادبردگی از بعضی نقاط بیشتر باشد.

د، باشتوزیع سرعت روی سطح پایل مشاهده می شود، میزان سرعت جریان در قسمتهای مختلف سطح پایل متفاوت می

برخی دیگر بیشترین سرعت جریان وجود دارد. این مطلب باعث می برای برخی قسمتها کمترین سرعت جریان و برای 

شود که بادبردگی از قسمتهای مختلف پایل متفاوت باشد و صرفا برای برخی نقاط که ماکزیمم سرعت جریان در آن روی 

 دهد، بیشترین بادبردگی مشاهده شود.می

باشند. همچنین راستای سرعت نشان خطوط جریان خطوطی هستند که در هر لحظه بر بردار سرعت مماس می

دهنده مسیر باشد. بنابراین خطوط جریان به طور تقریبی نشانحرکت یک ذره در میدان فیزیکی مسئله می مسیردهنده 

باشد. اگر جرم ذره و نیروهای حجمی دیگر در میدان در نظر گرفته شود آنگاه تعدادی از حرکت ذرات بسیار سبک می

 کند.رت تغییر میذرات مسیر حرکت ذا
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 1شماره  لیپا یگذرنده بر رو انیخطوط جر -25شکل 

 
 2شماره  لیپا یگذرنده بر رو انیخطوط جر -26شکل 
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 8شماره  لیپا یگذرنده بر رو انیخطوط جر -27شکل 

 
 4شماره  لیپا یگذرنده بر رو انیخطوط جر -23شکل 

و و گیرد. اختالف سرعت جلهای گردابی شکل مینوع پایل خاص در پشت این پایل جریان اینبه علت ارتفاع بیشتر 

 باشد. ها میپشت این نوع پایل بیشتر از بقیه پایل

توان به جهت جریان درون میدان فشار را می پایلگیرد. توزیع فشار بر روی در ادامه توزیع فشار مورد بررسی قرار می

 باشد.ربط داد. در میدان فشار جهت حرکت سیال از طرف فشار بیشتر به سمت فشار کمتر می
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 لیو اطراف پا 1شماره  لیپا یفشار بر رو عیتوز -21شکل 

 

 باشد. همچنیندهد که بیشترین سرعت را دارا میمیاز روی شکل مشخص است که کمترین مقدار فشار در جایی رخ 

 افتد. فشار در نقاط کم سرعت اتفاق می بیشترین
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 لیو اطراف پا 2شماره  لیپا یفشار بر رو عیتوز -81شکل 

 
 لیو اطراف پا 8شماره  لیپا یفشار بر رو عیتوز -81شکل 

 
 لیو اطراف پا 4شماره  لیپا یفشار بر رو عیتوز -82شکل 

بهتر است سرعت و فشار در مقاطع مختلف پایل رسم شود تا درک بهتری از سرعت  بادبردگیبرای بررسی بهتر پدیده 

 . بدین منظور سرعت و فشار را روی سطح میانی پایل رسم شده است.آیداطراف پایل بدست 

 محل قرارگیری این صفحات نمایش داده شده است. در شکل زیر
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 لیصفحات گذرنده از وسط پا یریمحل قرارگ -88شکل 

 :xها در راستای توزیع سرعت و فشار بر روی صفحه گذرنده از وسط پایل

 
 x یدر راستا لیصفحه گذرنده از وسط پا یبر رو 1شماره  لیپا یفشار بر رو دانیم عیتوز -84شکل 
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 x یدر راستا لیصفحه گذرنده از وسط پا یبر رو 1شماره  لیپا یسرعت بر رو دانیم عیتوز -85شکل 

 

 

 
 x یدر راستا لیصفحه گذرنده از وسط پا یبر رو 2شماره  لیپا یفشار بر رو دانیم عیتوز -86شکل 
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 x یدر راستا لیصفحه گذرنده از وسط پا یبر رو2شماره  لیپا یسرعت بر رو دانیم عیتوز -87شکل 

 

 

 
 x یدر راستا لیصفحه گذرنده از وسط پا یبر رو 8شماره  لیپا یفشار بر رو دانیم عیتوز -83شکل 
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 x یدر راستا لیصفحه گذرنده از وسط پا یبر رو 8شماره  لیپا یسرعت بر رو دانیم عیتوز -81شکل 

 

 
 x یدر راستا لیصفحه گذرنده از وسط پا یبر رو 4شماره  لیپا یفشار بر رو دانیم عیتوز -41شکل 
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 x یدر راستا لیصفحه گذرنده از وسط پا یبر رو 4شماره  لیپا یسرعت بر رو دانیم عیتوز -41شکل 

 

 

 
 z  یدر راستا لیصفحه گذرنده از وسط پا یبر رو 1شماره  لیپا یفشار بر رو دانیم عیتوز -42شکل 
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 z  یدر راستا لیصفحه گذرنده از وسط پا یبر رو 1شماره  لیپا یسرعت بر رو دانیم عیتوز -48شکل 

 

 
 z  یدر راستا لیصفحه گذرنده از وسط پا یبر رو 2شماره  لیپا یفشار بر رو دانیم عیتوز -44شکل 
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 z  یدر راستا لیصفحه گذرنده از وسط پا یبر رو 2شماره  لیپا یسرعت بر رو دانیم عیتوز -45شکل 

 

 
 z  یدر راستا لیصفحه گذرنده از وسط پا یبر رو 8شماره  لیپا یفشار بر رو دانیم عیتوز -46شکل 
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 z  یدر راستا لیصفحه گذرنده از وسط پا یبر رو 8شماره  لیپا یسرعت بر رو دانیم عیتوز -47شکل 

 

باشد یها متر از بقیه پایلکنید توزیع سرعت و فشار در پایل فوق یکنواختمی مشاهدههای باال همانطور که در شکل

 ها کمتر باشد.که این ویژگی باعث شده تا میزان بادبردگی از این پایل از بقیه پایل
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 z  یدر راستا لیصفحه گذرنده از وسط پا یبر رو 4شماره  لیپا یفشار بر رو دانیم عیتوز -43شکل 

 
 z  یدر راستا لیصفحه گذرنده از وسط پا یبر رو 4شماره  لیپا یسرعت بر رو دانیم عیتوز -41شکل 

ه آن اید که نتیجبه وجود می ای قوی در برابر باددر برابر باد قرار گرفته جبهه کهای در این پایل به علت وجود دیواره

 به وجود آمدن جریان گردابی در پشت پایل است.

 بررسی اثرات ایجاد مانع در مقابل پایل .2-4-4

های نمک، مدلسازی دیگری با ایجاد یک مانع با ارتفاع یک در ادامه به منظور بررسی اثرات وجود مانع در مقابل پایل

 بندی مربوط بهنه مطرح شده در فوق، صورت گرفته است، که هندسه و مشهای چهارگامتر و در فاصله یک متری از پایل

 پایل شماره یک در شکل زیر نشان داده شده است.
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 1شماره  مش بندی مدل ایجاد شده برای مانع در مقابل پایل -51شکل 

 

دون مانع و با مانع در کنار یکدیگر قرار گرفته ها در دو حالت ببرای مقایسه بهتر، کانتور سرعت بر روی سطح پایل

ها در جدولی که بعد از های زیر ارائه شده است. همچنین متوسط سرعت بر روی هر کدام از این سطحاست که در شکل

 ها آمده است، با یکدیگر مقایسه شده اند.شکل

مربوط به کانتورهایی که مقدار  شود که در اثر نصب مانع در مقابل پایل، محدودههای زیر مشاهده میبا توجه به شکل

سرعت در آن زیاد است، نسبت به حالتی که مانع استفاده نشده کاهش یافته است و در نتیجه میزان سرعت بر روی سطح 

 شده است. پایل دارای مانع نسبت به سطح بدون مانع کاسته 
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 )بدون مانع( 1ه رپایل شما رویکانتور سرعت بر  -51شکل 

 

 
 )با مانع( 1پایل شماره کانتور سرعت بر روی  -52شکل 
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 ()بدون مانع 2پایل شماره کانتور سرعت بر روی  -58شکل 

 

 
 ()با مانع 2پایل شماره کانتور سرعت بر روی  -54شکل 
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 )بدون مانع( 8پایل شماره کانتور سرعت بر روی  -55شکل 

 

 
 )با مانع( 8پایل شماره کانتور سرعت بر روی  -56شکل 
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 )بدون مانع( 4پایل شماره کانتور سرعت بر روی  -57شکل 

 

 
 )با مانع( 4پایل شماره کانتور سرعت بر روی  -53شکل 
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 ها در حالت بدون مانع و با مانعمقایسه سرعت بر روی سطح پایل - 12جدول 

 شماره پایل
 (m/s)میانگین سرعت 

 درصد اختالف
 بامانع مانعبدون

9 5315/1 5433/0 44 

5 9949/1 1113/3 53 

3 4910/1 9095/3 30 

4 9151/0 3031/4 55 

 

هایی که مستقیما در معرض باد قرار شود میانگین سرعت بر روی سطوح پایلهمانطور که از جدول فوق مشاهده می

شاندهنده باشد. که این نارتفاع یک متر قرار دارد به مراتب کمتر میهایی که در مقابل آن مانعی به گیرند نسبت به پایلمی

باشد و به تبع آن کاهش میزان بادبردگی را به دنبال خواهد های دارای مانع میکاهش میزان سرعت باد بر روی سطح پایل

 داشت.

ت ماکزیمم است، در مواقعی جریان هوا بر روی آن دارای سرع کههایی از سطح پایل محدودهبا توجه به موارد فوق 

ت هی است با در نظر گفتن تعریف مربوط به سرعیکند. بدکه از یک مانع در مقابل پایل استفاده شده باشد، کاهش پیدا می

 ایجادن . بنابرایشوداصطکاکی آستانه، با کاهش میزان سرعت بر روی پایل، میزان پراکنده شدن ذرات در هوا نیز کاسته می

 شود.پیشنهاد می ذرات انتشار از جلوگیری برای بادغالب تجه در موانع

 مانع  یفنس به جا یریقرارگ  ریتاث یبررس .2-4-5

بر روی میزان سرعت  ات بوجود آمدهتغییر از نظر میزاناستفاده از فنس به جای مانع فلزی یکپارچه  قسمتدر این 

با میزان بادبردگی دارد از این رو با بررسی سرعت  . سرعت روی پایل رابطه مستقیممورد بررسی قرار می گیرد ،روی پایل

ای هسازی فنس و توری و لبهدر عمل مدل توان به مقدار تقریبی انتشار آلودگی پایل  دست یافت.متوسط روی پایل می

 ر)منفرد( تقریبا غیر ممکن است اما این مشکل د افزارهای تحلیل سیاالت به علت وجود آمدن نقاط تکینتیز در نرم

 در مسئله تیزبسیار های با زاویههندسه   اما است. های نرم افزار  تجاری فلوئنت تا حدودی برطرف شدهجدیدترین ویرایش

های بسیار حاده یا منفرجه ایجاد شود که این قضیه باعث کاهش کیفیت شبکه در شود که در یک سلول زاویهباعث می

ای همانند شود از این رو برای حل هندسهد باعث عدم همگرایی حل مینتیجه باعث دیرتر همگرا شدن و دربرخی موار

ای جایگزین برای تحلیل سطوح موردنظر استفاده شود. بر تحلیل فنس که از سطوح تیز تشکیل شده است باید از گزینه

نظر  زیر در توان آنها را نوعی جسم متخلخل تعریف کرد. ضریب تخلخل برای یک جسم متخلخل به صورتاین سطوح می

 شود.گرفته می

v

T

V

V
  

نشان دهنده حجم کل است. بنابراین مقدار ضریب   TVدهد  و  مقدار فضای خالی در هندسه را نشان می vVکه 

دهنده عدم وجود مانع است. دهنده جسم کامال توپر یا همان مانع صلب  و ضریب تخلخل صفر نشانتخلخل یک نشان
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 FLUENTافزار است. برای تعیین نوع محیط متخلخل در نرم 3/5های عادی مقدار ضریب تخلخل در حدود فنبرای 

 و ضخامت ماده متخلخل را مشخص کرد.  (2Cباید پارامترهای افت فشار در طرفین فنس، ضریب افت فشار )

 ل بادبردگی در شکل زیر نمایشانواع مختلفی از فنس برای کنترل بادبردگی موجود است. نوعی از فنس جهت کنتر

باشد ساخته شده های ریز متعددی  میداده شده است. این نوع فنس از نوعی پارچه پالستیکی مقاوم که دارای سوراخ

جایی نیز دارد. اما مقدار ضریب تخلخل برای این نوع فنس زیاد است که باعث است. همچنین این نوع فنس قابلیت جابه

 برابر باد خواهد شد و بیشتر برای مناطق با سرعت باد پایین مناسب است. کاهش مقاومت فنس در

 

 

 نمایی از یک نوع فنس با تخلخل کم -51شکل 

 

 ای هستند دارایها که اغلب غیرپارچهانواع دیگری از فنس نیز وجود دارد که ضریب تخلخل کمتری دارند. این فنس

 ها در مواردی که سرعت باد بیشتر استباشند. بنابراین از این فنسای میهای پارچهنسبت به فنسضریب تخلخل باالتر 

ا به هها به همراه اتصاالت مورد نیاز نشان داده شده است. این فنسشود. در شکل زیر یکی از انواع این فنساستفاده می

 جایی نیستند.سادگی قابل جابه
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 نمایی از یک نوع فنس با تخلخل زیاد -61شکل 

 

... های توری، ضخامت فنس وتعیین پارامترهای مختلف برای فنس مانند ارتفاع، نوع شبکه بندی توری، اندازه شبکه

اس شود. همچنین بر اسبر اساس شرایط محیطی از جمله سرعت باد و ابعاد پایل سرعت اصطکاکی آستانه پایل انتخاب می

 1/9اینچ )حدود  90/5های مخصوص جلوگیری از بادبردگی حداقل ضخامت برای این نوع فنس رد طراحی فنساستاندا

 TAKEو  WANGاز رابطه تجربی که توسط   (2Cمتر( است. برای بدست آوردن مقدار ضریب افت فشار )سانتی

 ود.شر با ضریب افت فشار مرتبط میکنیم. طبق این رابطه مقدار ضریب تخلخل با رابطه زیپیشنهاد شده استفاده می

0.4289

2 21.0422 18.2376C C     

های تجربی  به دست خواهد آمد. بر اساس مقدار افت فشار برای این نوع توری بر اساس روابط دارسی یا آزمایش

 رابطه دارسی مقدار افت فشار هوا با عبور از دیواره برابر است با:

2

2

1
( )
2

sp u C u





 
    

 
 

ضریب نفوذپذیری است که با مقدار ضریب  αمقدار ویسکوزیته و  µقبال محاسبه شده است همچنین  2Cضریب 

باید روابط زیادی را بررسی کرد چون  αمقدار سرعت عمود بر مانع است. برای محاسبه  uتخلخل رابطه مستقیم دارد و 

 ریف ضریب نفوذ به صورت زیر است.سازی ضریب نفوذ وجود دارد. اما شکل کلی تعهای مختلفی برای مدلمدل

2

z pvk s


  

مقدار سطح به ازای واحد حجم ماده متخلخل است که برای  pvSباشد و می kozenyثابت  zkکه دررابطه فوق 

 برابر است با: kozenyاست. اما مقدار ضریب ثابت  R/2هایی به شکل استوانه برابر با تخلخل

0zk k   

است.  99/9و  5ای شکل به ترتیب های مربع شکل و استوانهضریب شکل است و برای تخلخل okکه در این رابطه 

ضریب پیچش است که در صورت مستقیم بودن تخلخل ها این ضریب برابر با یک است. بنابراین برای تخلخل  τهمچنین  

 :ای شکل و بدون خم داریماستوانه

0 2k  

همچنین مقدار سطح به حجم برای یک فنس جلوگیری از بادبردگی مقدار باالیی است که همین عامل باعث افزایش 

است. برای یک  555تا  95های تجاری چیزی بین شود. این ضریب برای فنسمیتوان فنس برای جلوگیری از بادبردگی 

 درنظر گرفت. با این توصیف مقدار ضریب نفوذپذیری برابر است با:  905توان فنس عادی این مقدار را می

6

2 2

0.3
150 6.66 10

2 150
pv

z pv

s
k s
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 برابر است با: 3/5بنابراین مقدار افت فشار ناشی از وجود فنس برای فنسی با ضریب تخلخل 

2

2

1
( ) 1385.77
2

sp u C u pa





 
     

 
 

برای حالتی که از مانع فنس مانند استفاده کنیم مشاهده در جدول زیر مقادیر سرعت حداکثر و سرعت میانگین را 

 کنیدمی

 فنس ها در حالت بدون مانع و با مانعمقایسه سرعت بر روی سطح پایل - 18جدول 

 شماره پایل
 (m/s)میانگین سرعت 

 درصد اختالف
 با مانع فنس مانعبدون

9 5315/1 3993/4 49 

5 9949/1 9953/9 55 

3 4910/1 3333/3 33 

4 9151/0 0433/4 53 
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 )با مانع توپر( 1پایل شماره کانتور سرعت بر روی  -61شکل 

 

 
 )با مانع فنس( 1پایل شماره کانتور سرعت بر روی  -62شکل 
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 )با مانع توپر( 2پایل شماره کانتور سرعت بر روی  -68شکل 

 

 
 )با مانع فنس( 2پایل شماره کانتور سرعت بر روی  -64شکل 
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 )با مانع توپر( 8پایل شماره کانتور سرعت بر روی  -65شکل 

 

 
 )با مانع فنس( 8پایل شماره کانتور سرعت بر روی  -66شکل 
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 )با مانع توپر( 4پایل شماره کانتور سرعت بر روی  -67شکل 

 

 
 )با مانع فنس( 4پایل شماره کانتور سرعت بر روی  -63شکل 
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از بادبردگی استفاده شد. این مانع صلب باعث ایجاد یک پارچه برای جلوگیری در قسمت قبل از یک مانع صلب یک

شود و به دلیل اینکه سرعت در پشت مانع صفر است و در باالی پایل جریان با سرعت قسمت پرفشار در پشت مانع می

د شهای قوی تشکیل خواهد متربرثانیه )سرعت جریان آزاد( در جریان است در حد فاصل بین مانع و پایل گردابه99حدود 

باشد. یکی دیگر از مشکالت این نوع مانع ها این است که با توجه به سطح باال و که خود عامل پراکندگی ذرات می

ونه موانع در گداری اینگاهی بسیار مستحکم برای نگهکنند و باید تکیهیکپارچگی آنها در برابر باد درگ باالیی ایجاد می

ا پیشنهاد ههاست. برای حل این مشکالت استفاده از فنسن نوع موانع سنگینی آن برابرباد قرار تعبیه کرد. مشکل سوم ای

اشند. بتر میجایی مناسبپارچه هستند برای جابهکه دارای وزن کمتری نسبت به موانع یکها به دلیل اینشود. فنسمی

ه شود کیابد وباعث میاهش میها اختالف فشار بین پشت و جلوی مانع کهمچنین به علت وجود سوراخ روی سطح فنس

ها کارایی نیروی درگ وارد بر مانع کاهش یافته و احتمال خرابی آن کاهش یابد. اما مهمترین نکته در استفاده از فنس

ها در برابر باد به نسبت استفاده از موانع عادی است. دلیل این امر این است که در صورت استفاده از فنس، بهتر فنس

های گردابی در پشت مانع را خنثی کرده و باعث تضعیف و کوچکتر کند جریانه از درون فنس عبور میجریان بادی ک

شود اما هوای عبوری از فنس به سرعت باد و مقدار تخلخل فنس وابسته است. در شکل زیر  این موضوع ها میشدن آن

 نشان داده شده است.

 

 مانع بدون تخلخل کیدر پشت  انیجر -61شکل 

 

 

 فنس کیدر پشت  انیجر -71شکل 
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ات این برای اثب پارچه دارد.بنابراین جریان در پشت یک فنس سرعت کمتری نسبت به جریان در پشت یک مانع یک

ی در ادر شکل زیر سرعت در صفحهشود. هایی که در همین زمینه صورت گرفته ارائه میمدعا یکی نتایج یکی از پژوهش

جهت جریان باد و برای مانع آورده شده است. در شکل اول مانع کامال بدن تخلخل است و در شکل دوم مقدار تخلخل 

باشد که این شرایط تطبیق خوبی با مسئله متر می 9متر بر ثانیه است و ارتفاع مانع  99است. همچنین سرعت باد  34/5

 فعلی دارد.

 

 بدون تخلخل کپارچهیمانع  یبرا  بعدیسرعت ب -71شکل 

  

 

 فنس یبرا  بعدیسرعت ب -72شکل 

خصوص در پشت بعد بهشود در حالتی که از فنس استفاده شود سرعت بیهمانطور که در شکل فوق هم مشاهده می

 است.مانع بسیار کمتر از مانع بدون تخلخل 
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 از روی پایل 1بررسی حرکت ذرات .2-4-6

های صورت گرفته بر روی نحوه جریان گذرنده از روی پایل اکنون قصد داریم تا حرکت ذرات از روی پس از بررسی

سازی در حالت پایا صورت گرفته است. در این قسمت سعی شده ذکر است این شبیه. الزم بهکنیمسازی پایل را مدل

 های مختلف صورت پذیرد.ای بین پایلمقایسه

باشد. برای توزیع میکرون می 555میکرون تا حدود  95مقدار قطر ذرات نمک از حدود  5از نتایج تجربی پژوهش شاو

کنیم. در شکل زیر افزار انسیس فلوئنت موجود است استفاده میکه در مجموعه نرم 3رملر -ذرات از توزیع معروف روزین

 کنید.میمقدار جرم ذرات را مشاهده 

 

 
 رملر -توزیع ذرات در نظر گرفته برای مدلسازی بر اساس توزیع روزین  -78شکل 

باید پخش ذرات با شرایط مرزی تعریف شود.  در نظر گرفته شده در حجم کنترل مدلبرای هر کدام از دیوارهای 

است. در شکل زیر نوع رفتار هر دیواره با ذرات مشخص  چگونهیعنی نوع رفتار ذره با دیواره در اثر برخورد ذره با دیواره 

 شده است.

                                                      
9 Particle Tracking 
5 Shao 
3 Rosin-Ramler distribution 
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 مختلف در برخورد با ذرات هایوارهید یمرز طیشرا -74شکل 

 

 

 

 های نمک:پایل روینحوه پخش ذرات از 

 
 1شماره  لیپا ینحوه پخش ذرات نمک از رو -75شکل 



 

 71 

 ....                               گزارش نهایی برداشت اصولی نمک از دریاچه ارومیه با رعایت مالحظات زیست محیطی دستورالعمل

 

مدت زمانی است که ذره روی هوا بوده و پس از این زمان ذره یا از انتهای مرز  دهندهنشاندر شکل قبل رنگ ذرات 

اند و بررسی شده خارج شده یا روی زمین گیر کرده است. در جدول زیر تعدادی از ذرات به صورت تصادفی انتخاب شده

 است که این ذرات در کدام قسمت قرار گرفته اند.

 (1)پایل  وضعیت ذرات پس از مدلسازی - 14جدول 

 کل معلق در هوا گیرافتاده  بر روی زمین خارج شده از انتهای مرز 

 131 3 994 905 تعداد ذرات نمونه

𝟓−𝟏𝟎جرم ذرات نمونه   𝒌𝒈

𝒔
 304/9 431/9 550593/5 514/1 

عواملی که بر روی مقدار آلودگی تاثیر دارد مدت زمانی است که ذره در هوا معلق  است. جدول   یکی از مهمترین

 دهنده این زمان بر اساس پارامترهای آماری است.زیر نشان

 (1)پایل  مدت زمان معلق بودن ذرات در هوا - 15جدول 

 واریانس (s) میانگین زمان (s) بیشترین زمان (s) کمترین زمان تعداد 

 539/9 49/90 44/59 55/94 905 خارج شده از انتهای مرز

 94/3 35/3 99/93 540/5 994 گیرافتاده  بر روی زمین

 19/54 55/999 00/903 91/11 3 معلق در هوا

 

 
 2شماره  لیپا ینحوه پخش ذرات نمک از رو -76شکل 

 (2)پایل  وضعیت ذرات پس از مدلسازی - 16جدول 

 کل معلق در هوا گیرافتاده  بر روی زمین خارج شده از انتهای مرز 

 9595 5 9530 930 تعداد ذرات نمونه

𝟓−𝟏𝟎جرم ذرات نمونه   𝒌𝒈

𝒔
 99/9 14/9 5 95/1 

 کنید.مشاهده میدر زیر هم جدول مدت زمان معلق بودن ذرات در فضا را 
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 (2)پایل  مدت زمان معلق بودن ذرات در هوا - 17جدول 

 واریانس میانگین زمان بیشترین زمان کمترین زمان تعداد وضعیت ذرات

 50/5 15/54 39/53 13/53 930 خارج شده از انتهای مرز

 39/93 93/39 3/959 535/5 9530 گیرافتاده  بر روی زمین

 

ها دارد. در زیر کمترین مقدار پخش آلودگی را در بین پایل 3بر اساس روابط تجربی مشاهده کردیم که پایل شماره 

 کنید.نحوه پخش ذرات از روی این پایل را مشاهده می

 
 8شماره  لیپا ینحوه پخش ذرات نمک از رو -77شکل 

همانطور که در شکل باال  مقدار زمانی است که ذرات در فضا معلق هستند. دهندهرنگ ذرات در شکل باال نشان

 شوند.مشخص است بسیاری از ذرات در حین حرکت به زمین گیر کرده و در همان نقطه زندانی می

 (8)پایل  وضعیت ذرات پس از مدلسازی - 13جدول 

 کل معلق در هوا روی زمینگیرافتاده  بر  خارج شده از انتهای مرز 

 9399 9 9393 9 تعداد ذرات نمونه

𝟓−𝟏𝟎جرم ذرات نمونه   𝒌𝒈

𝒔
 590/5 599/1 55559/5 954/1 

 (8)پایل  مدت زمان معلق بودن ذرات در هوا - 11جدول 

 واریانس میانگین زمان بیشترین زمان کمترین زمان تعداد وضعیت ذرات

 5 95/39 95/39 95/39 9 شده از انتهای مرزخارج 

 91/0 99/0 40/50 959/5 9393 گیرافتاده  بر روی زمین

 5 90/54 90/54 90/54 9 معلق در هوا
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 4شماره  لیپا ینحوه پخش ذرات نمک از رو -73شکل 

های دیگر است که دلیل آن را بیشتر از پایل در این مدل تعداد ذراتی که مدت زمان زیادی در هوا معلق هستند

ی حرکت اشود ذرات در هوا به صورت کاتورهبایستی در جریان گردابی پشت پایل جستجو کنیم. این جریا گردابی باعث می

 آشفتگی جریان باشند. افزایشکنند و خود عامل 

 (4)پایل  وضعیت ذرات پس از مدلسازی - 21جدول 

 کل معلق در هوا گیرافتاده  بر روی زمین خارج شده از انتهای مرز 

 133 34 599 994 تعداد ذرات نمونه

𝟓−𝟏𝟎جرم ذرات نمونه   𝒌𝒈

𝒔
 90/3 95/5 55/5 953/1 

 

 (4)پایل  مدت زمان معلق بودن ذرات در هوا - 21جدول 

 واریانس میانگین زمان بیشترین زمان زمانکمترین  تعداد وضعیت ذرات

 19/4 93/59 39/35 95/54 994 خارج شده از انتهای مرز

 99/9 59/9 19/95 539/5 599 گیرافتاده  بر روی زمین

 35/53 51/39 95/959 03/94 34 معلق در هوا

 هاذرات گرد و غبار بر روی میزان آلودگی آن شکل تاثیر بررسی .2-4-7

ود. این های مختلف ذره بششکل ذرات ابتدا باید پارامتری را تعریف کرد که باعث تمایز بین شکل برای بررسی تاثیر

 پارامتر  ضریب شکل نام دارد و  به صورت زیر تعریف خواهد شد.

S

S



 

Sکه در رابطـه بـاال         دهـد و  سـطح بیرونـی ذره را نشـان مـیS        نشـان دهنـده سـطح یـک ذره کـروی شـکل

باشـد بنـابراین   با همان حجم است. در بـین احجـام بـا یـک حجـم مشـخص دایـره کمتـرین میـزان سـطح را دارا مـی           
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S    همواره کـوچکتر ازS        ر از یـک خواهـد شـد. مقـدار ضـریب شـکل       بـوده و مقـدار ضـریب شـکل همـواره بزرگتـ

 خواهد بود.برای مقایسه ضریب شکل چند شکل مختلف در جدول زیر آمده است. 9برای یک جسم کروی 

 

 مقادیر مربوط به ضریب شکل ذرات -22جدول 

 ضریب شکل شکل ذرات

 9 کروی

 41/9 چهاروجهی منظم

 54/9 وجهی منظمشش

 99/9 منظم هشت وجهی

 90/9کمتر از  دیسک مانند

شـود .در ایـن   مـدل سـازی مـی    54/9بـا ذرات بـا ضـریب شـکل      4برای بررسی تـاثیر شـکل ذرات، پایـل شـماره     

 وجهی منظم است.مدل سازی فرض شده ذرات نمک کروی شکل نبوده و شش

 بررسی اثر شکل ذرات در میزان انتشار -28جدول 

 (α=1.24وجهی)ذرات شش ذرات کروی شکل  موقعیت ذرات

 990 994 تعداد ذرات خارج شده از انتهای مرز

 599 599 تعداد ذرات گیرافتاده  بر روی زمین

 33 34 تعداد ذرات معلق در هوا

 رطوبت بر میزان بادبردگی افزایشبررسی تاثیر  .2-4-3

ــرعت     ــزان س ــت ذرات در می ــرات رطوب ــمت اث ــن قس ــزایش    در ای ــد. اف ــد ش ــی خواه ــتانه بررس ــطکاکی آس اص

ــادبردگی و از طــرف  دیگــر وقتــی رطوبــت کــانی   ــزایش چگــالی و در نتیجــه کــاهش ب هــای نمــک رطوبــت باعــث اف

افزایش یابد باعث تغییـرات در مورفولـوژی ذره و در نتیجـه سسـت شـدن آن خواهـد شـد، کـه ایـن عامـل بـر خـالف             

ر کـدام از عوامـل فـوق مـورد بررسـی قـرار مـی گیـرد. ذرات رسـوبی آواری          کنـد. در ادامـه اثـر هـ    عامل قبلی عمل می

در انـدازه رس کــه عمــدتا بــه صــورت میـان الیــه ای درون الیــه هــای نمکــی وجـود دارد در ایــن مطلــب تــأثیر گــذار    

 است.

بــا انجــام آزمــایش هــای مختلفــی نتیجــه افــزایش رطوبــت بــر روی ســرعت اصــطکاکی   S.Ravi 5553در ســال 

 یابد. را درون یک تونل باد مورد بررسی قرار داد. با افزایش رطوبت سیال، رطوبت سطحی نیز افزایش می
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 (rهوا ) ی( بر اساس رطوبت نسبS)یرطوبت سطح -71شکل 

 

ین است کـه بـا افـزایش رطوبـت نسـبی هـوا مقـدار رطوبـت سـطحی تقریبـا بـه صـورت             شکل فوق نشان دهنده ا

و ماسـه   ، شـن یابـد. مـواد مـورد مطالعـه از درصـدهای متفـاوتی رس، گـل       خطی برای ترکیبـات مختلـف افـزایش مـی    

 کنید.تشکیل شده است در جدول زیر این مقادیر را مشاهده می

 ت مورد استفاده در بررسی اثرات رطوبت: ترکیبا24جدول 

 مقدار رس % مقدار گل والی% وماسه %مقدار شن نام ترکیب

Pullman 43 53 39 

Olton 95 93 99 

Brownfield 15 5 9 

 
 Pullman یآستانه برا یسرعت اصطکاک یتجرب جینتا -31شکل 
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 Olton یآستانه برا یسرعت اصطکاک یتجرب جینتا -31شکل 

 

 
 Brownfield یآستانه  برا یسرعت اصطکاک یتجرب جینتا -32شکل 

 

 

درصــد مقــدار ســرعت اصــطکاکی  30تــا  45دهــد کــه بــا افــزایش رطوبــت نســبی بــین  ایــن نتــایج نشــان مــی

پیونـدهای سـطحی بـین مولکـولی ذرات سـطحی اسـت       یابـد. ایـن پدیـده ناشـی از سسـت شـدن       آستانه کـاهش مـی  

یابـد. ایـن قضـیه نشـان     ولی در بقیه مقادیر با افـزایش رطوبـت نسـبی مقـدار سـرعت اصـطکاکی آسـتانه افـزایش مـی         

درصـد تـاثیر تـاثیرات پفـی شـدن ذرات بیشـتر از افـزایش چگـالی آن          30تـا   45دهد که در رطوبـت نسـبی بـین    می

ــی ــک)  م ــرای ذرات خش ــا ب ــد ام ــر از  باش ــبی کمت ــرعت     3رطوبت نس ــزایش س ــث اف ــت باع ــزایش رطوب ــد(، اف درص

 شود.اصطکاکی آستانه در نتیجه باعث پایداری بیشتر می
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 ADMSنرم افزار  .2-5

مدل  نی( اLicence. مجوز )باشدیهوا م یآلودگ یمدلساز یموجود برا یافزارهانرم نیتریاز قو یکاین نرم افزار ی

ری تواند هم اویلمدل گوسی که میاین نرم افزار بر اساس  .ردیمورد استفاده قرار گ یاست تا در انجام مدلسازشده یداریخر

 و هم الگرانژی در نظر گرفته شود، طراحی شده است.

نیاز در مدل، وارد کردن اطالعات د های مورسازی و اجرای مدل شامل فعال کردن تعدادی از الگوریتممراحل آماده

باشد. خروجی مدل نیز شامل غلظت های هواشناسی و توپوگرافی و همچنین کالیبراسیون مدل میمنابع آالینده، داده

باشد. در ادامه این بخش توضیحاتی در ارتباط با هر یک از های مورد نظر میمیانگین کوتاه مدت یا بلندمدت آالینده

 سازی و اجرای مدل آورده شده است.مراحل آماده

 گیرد: باشد که موارد زیر را در بر میهایی میشامل الگوریتم ADMSمدل 

  ؛ )پستی و بلندی(عوارض زمینی 

  ته نشینی تر؛ 

 نشینی خشک؛ ته نشینی ثقلی و ته 

  افت و خیزهای کوتاه مدت در غلظت؛ 

  دار؛ منابع جهت ازانتشار 

 سالیانه؛ ی زمانی خیلی کم )ثانیه( تا هابازهی زمانی از هانیانگیم 

 ی شیمیایی؛ هاواکنش 

 های رادیو اکتیو و دوز اشعه گاما؛ واپاشی 

 های ذکر شده تنها در صورت نیاز فعال خواهند شد.قابل ذکر است که الگوریتم

 هواشناسی اطالعات .2-6

 باشد.میمهم ترین اطالعات هواشناسی که در این بررسی مورد استفاده قرار گرفته است شامل سرعت و جهت باد 

. ها استفاده شده استهمچنین اطالعاتی مانند میزان بارندگی، رطوبت، دما و میزان ابرینگی نیز در بررسی ها و مدلسازی

 بایست در فرمت مناسب برای نرم افزار تهیه شود و در محل مربوطه به نرم افزار وارد گردد.این اطالعات می

مورد مطالعه، اطالعات مربوط به هواشناسی سه شهر عجب شیر، ارومیه  در این بررسی با توجه به گستردگی محدوده

و سلماس که اطراف دریاچه ارومیه قرار دارند، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و در مدلسازی پراکنش ذرات استفاده شده 

 است.

 های زیر گلباد مربوط به شهرهای عجب شیر، ارومیه و سلماس ارائه شده است.در شکل
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 (1818گلباد سلماس )تابستان و پاییز  -38شکل 

 
 (1818گلباد عجب شیر )تابستان و پاییز  -34شکل 

 
 (1818گلباد ارومیه )تابستان و پاییز  -35شکل 

باد غالب از شمال به جنوب و باد نیمه غالب از غرب مشاهده می شود که برای سلماس )شمال غربی دریاچه( جهت 

به شرق، برای عجب شیر )جنوب شرقی دریاچه( باد غالب از شرق به غرب و نیز باد نیمه غالب از جنوب شرقی به شمال 

هر شباشد، که با توجه به قرارگیری این سه غربی بوده، همچنین برای ارومیه )غرب دریاچه( بادغالب از غرب به شرق می

 باشد.نسبت به دریاچه ارومیه )شکل زیر(، در واقع جهت باد غالب در تابستان و پاییز از سمت خشکی به طرف دریاچه می
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 موقعیت دریاچه ارومیه و شهرهای اطرف آن -36شکل 

 اطالعات توپوگرافی .2-7

مناطق  ینیمربوط به عوارض زم srtm.csi.cgiar.orgسایت شده از  افتیمدل شامل اطالعات در یتوپوگراف یورود

های مورد منطقه نشان داده شده است. زیرمنطقه در شکل  ییایاز عوارض جغراف یی. شماباشددریاچه ارومیه میاطراف 

بررسی در این تحقیق، در قسمت جنوب شرقی، غرب و شمال غربی دریاچه ارومیه واقع شده که در شکل زیر نشان داده 

 شده است.
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 مورد مطالعه با دایره سفید مشخص شده( هایعوارض زمین اطراف دریاچه ارومیه )محدوده tifفایل  -37شکل 

ستون شامل شماره سطر، طول جغرافیایی، عرض جغرافیایی و ارتفاع بر حسب مختصات  4فایل ورودی مدل دارای 

شود. برای این منظور ت عوارض زمینی که درشکل زیر نشان داده شده است، وارد میباشد و در قسممی UTMجغرافیایی 

 در این صفحه انتخاب شود. Complex terrainباید گزینه 

 
 ADMSصفحه ورود اطالعات مربوط به توپوگرافی منطقه در نرم افزار  -33شکل 

همانطور که ذکر شد برای انجام مدلسازی پراکنش ذرات سه منطقه اطراف دریاچه ارومیه در نظر گرفته شده است. 

، یک محدوده استحصال نمک فرضی با مشخصات یکسان در نظر گرفته شده که بر اساس اطالعات منطقهبرای هر سه 

 سی، مدلسازی پراکنش ذرات صورت گرفته است.ترین ایستگاه هواشناتوپوگرافی آن محدوده و نیز اطالعات نزدیک

ورود فایل حاوی اطالعات 

 توپوگرافی
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به صورت کانتورهای توزیع ذرات،  Surfer، توسط نرم افزار ADMSنتایج بدست آمده از مدلسازی بوسیله نرم افزار  

و نیز  Google Earthداده شده که بر محدوده مورد مطالعه منطبق شده است. در این قسمت از کار، از نرم افزار  نشان

 نیز استفاده شده است. Google Mapسایت 

 مدلسازی محدوده ساحل قبادلو .2-3

ترین ایستگاه هواشناسی به این منطقه، در شهر عجب شیر واقع است. یکی از مناطقی که در حال حاضر نزدیک

های موجود، دسترسی مناسبی برای آن گیرد، همین منطقه است که با توجه به جادهاستحصال نمک از آن صورت می

 د:باشجود آمده است. مختصات در نظر گرفته شده برای منطقه معدن فرضی در محدوده ساحل قبادلو به شرح زیر میبو

 
 محدوده مورد مطالعه در جنوب شرقی دریاچه ارومیه )ساحل قبادلو( -31شکل 

 مختصات پایل فرضی استحصال نمک در ساحل قبادلو - 25جدول 

 مختصات
 شماره رأس

 ناحیه
1 2 8 4 

X 034535 034545 034595 034539 
S 39 

Y 4900090 4900013 4900035 4900005 

 

 همچنین مختصات محدوده مورد مطالعه در جدول زیر آورده شده است:
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 مختصات محدوده مورد نظر در مدلسازی ساحل قبادلو - 26جدول 

 ناحیه min max مختصات

X 035159 030159 
S 39 

Y 4903100 4903100 
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 (1818گلباد عجب شیر )تابستان و پاییز  -11شکل 

 

 
 (1818قبادلو )تابستان و پاییز نحوه پراکنش ذرات در ساحل  -11شکل 
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 (1818گلباد عجب شیر )تیر  -12شکل 

 

 
 (1818نحوه پراکنش ذرات در ساحل قبادلو )تیر  -18شکل 
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 (1818گلباد عجب شیر )مرداد  -14شکل 

 

 
 (1818نحوه پراکنش ذرات در ساحل قبادلو )مرداد  -15شکل 
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 (1818گلباد عجب شیر )شهریور  -16شکل 

 

 
 (1818نحوه پراکنش ذرات در ساحل قبادلو )شهریور  -17شکل 
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 (1818گلباد عجب شیر )مهر  -13شکل 

 

 
 (1818نحوه پراکنش ذرات در ساحل قبادلو )مهر  -11شکل 
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 (1818گلباد عجب شیر )آبان  -111شکل 

 

 
 (1818نحوه پراکنش ذرات در ساحل قبادلو )آبان  -111شکل 
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 (1818گلباد عجب شیر )آذر  -112شکل 

 

 
 (1818نحوه پراکنش ذرات در ساحل قبادلو )آذر  -118شکل 
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 هایشود، گستردگی انتشار ذرات در فصلهمانطور که از نحوه پراکندگی ذرات در محدوده ساحل قبادلو مشاهده می

ذرات منتشره از فرآیند استحصال نمک در این محدوده بیشتر به باشد. به عبارتی تابستان و پاییز به سمت دریاچه می

 شود.سمت غرب و شمال غربی پراکنده می

شود که با دور شدن از منبع انتشار ذرات، غلظت ذرات معلق در هوا به سرعت کاسته شده به همچنین مشاهده می

رسد. میکروگرم در متر مکعب می 0ها به زیر متری از محل برداشت نمک، غلظت آالینده 555تا  955طوریکه در فاصله 

شود و نیز کمترین آن های مرداد و شهریور مشاهده میبیشترین کشیدگی انتشار ذرات به سمت ساحل )خشکی( در ماه

های مهر و آذر کشیدگی های مهر و آذر اتفاق افتاده است. به عبارتی بر اساس نتایح حاصل از مدلسازی، در ماهدر ماه

 باشد.ر ذرات، بیشتر به سمت دریاچه میانتشا

های شهریور، آبان و آذر به شود که در ماهدر خصوص نحوه وزش باد بر اساس گلبادهای رسم شده مشاهده می

های تیر، مرداد و مهر از یکنواختی بیشتری ها در راستای باد غالب و نیمه غالب بوده و نسبت به ماهطوریکه بیشتر وزش

 برخوردار است.

 مدلسازی محدوده ساحل ارومیه  .2-1

شهر ارومیه در قسمت غربی دریاچه ارومیه واقع شده است. در محدوده ساحلی نزدیک به شهر ارومیه یک محدوده 

های نمک در این محدوده در جدول زیر ارائه شده فرضی استحصال نمک در نظر گرفته شده که مشخصات مربوط به پایل

 است. 

 
 محدوده مورد مطالعه در غرب دریاچه ارومیه )ساحل شهر ارومیه( -114شکل 
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 هیساحل شهر اروممختصات محدوده فرضی استحصال نمک در  - 27جدول 

 مختصات
 شماره رأس

 ناحیه
1 2 8 4 

X 050355 050340 050343 050359 
S 39 

Y 4909345 4909343 4909335 4909359 

 

 همچنین مختصات محدوده مورد مطالعه در جدول زیر آورده شده است:

 هیساحل شهر اروممختصات محدوده مورد نظر در مدلسازی  - 23جدول 

 ناحیه min max مختصات

X 053955 053991 
S 39 

Y 4903933 4901959 

 

و نیز به تفکیک هر ماه، به همراه گلبادهای  9313ذرات برای تابستان و پاییز  در ادامه نتایج حاصل از مدلسازی انتشار

 آن ارائه شده است.
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 (1818گلباد ارومیه )تابستان و پاییز  -115شکل 

 

 
 (1818نحوه پراکنش ذرات در ساحل شهر ارومیه )تابستان و پاییز  -116شکل 

 

 



 

 12 

 ....                               گزارش نهایی برداشت اصولی نمک از دریاچه ارومیه با رعایت مالحظات زیست محیطی دستورالعمل

 

 

 
 (1818گلباد ارومیه )تیر  -117شکل 

 

 
 (1818نحوه پراکنش ذرات در ساحل شهر ارومیه )تیر  -113شکل 
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 (1818گلباد ارومیه )مرداد  -111شکل 

 

 
 (1818پراکنش ذرات در ساحل شهر ارومیه )مرداد نحوه  -111شکل 
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 (1818گلباد ارومیه )شهریور  -111شکل 

 

 
 (1818نحوه پراکنش ذرات در ساحل شهر ارومیه )شهریور  -112شکل 
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 (1818گلباد ارومیه )مهر  -118شکل 

 

 
 (1818نحوه پراکنش ذرات در ساحل شهر ارومیه )مهر  -114شکل 
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 (1818گلباد ارومیه )آبان  -115شکل 

 

 
 (1818نحوه پراکنش ذرات در ساحل شهر ارومیه )آبان  -116شکل 
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 (1818گلباد ارومیه )آذر  -117شکل 

 

 
 (1818نحوه پراکنش ذرات در ساحل شهر ارومیه )آذر  -113شکل 
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های تابستان و پاییز به سمت شرق )به سمت دریاچه( در محدوده ساحل شهر ارومیه، کشیدگی انتشار ذرات در فصل

به سمت خشکی بسیار کم بوده به طوریکه در فاصله بسیار کمی از شود، انتشار ذرات باشد، به طوریکه مشاهده میمی

 شود.متر( مقدار غلظت ذرات بسیار کم می 905تا  955محدوده استخراج نمک در سمت خشکی )حدوده 

های مرداد و شهریور اتفاق افتاده و کمترین کشیدگی بیشترین کشیدگی انتشار ذرات به سمت خشکی )غرب( در ماه

 های مهر و آبان رخ داده است. در ماه انتشار ذرات

توان مشاهده نمود که در فصل پاییز جهت وزش بادها تقریبا یکنواخت تر از با بررسی گلبادهای رسم شده نیز می

 باشد.فصل تابستان بوده و در جهت باد غالب که از غرب به شرق است می

 (شمال روستای قره باغمدلسازی محدوده شمال غربی دریاچه ) .2-11

های صورت گرفته در خصوص نحوه انتشار ذرات حاصل از برداشت نمک، تقریباً دور تا دور برای اینکه مدلسازی

دریاچه را پوشش دهد، منطقه شمال غربی دریاچه واقع در شمال روستای قره باغ نیز مورد بررسی قرار گرفته است و برای 

 تفاده شده است.اطالعات هواشناسی از اطالعات مربوط به شهر سلماس اس

 

 
 محدوده مورد مطالعه در شمال غربی دریاچه ارومیه )شمال روستای قره باغ( -111شکل 
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 باشد.های استحصال نمک فرضی در این محدوده به شرح ذیل میمختصات محل انباشت پایل

 استحصال نمک در ساحل شمال روستای قره باغمختصات محدوده فرضی  - 21جدول 

 مختصات
 شماره رأس

 ناحیه
1 2 8 4 

X 050519 050519 050935 050950 
S 39 

Y 4591933 4591943 4591990 4591953 

 

 مورد مطالعه در جدول زیر آورده شده است: محدودههمچنین مختصات 

 )شمال روستای قره باغ( هیاروم اچهیدر یساحل شمال غربمختصات محدوده مورد نظر در مدلسازی  - 81جدول 

 ناحیه min max مختصات

X 053959 059959 
S 39 

Y 4599953 4559953 

 ADMSدر ادامه نتایج حاصل از مدلسازی پراکنش ذرات در محدوده ساحل شمالغربی دریاچه ارومه توسط نرم افزار 

 های تابستان و پاییز و همچنین به تکفیک هر ماه برای این دو فصل ارائه شده است.برای فصل
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 (1818گلباد سلماس )تابستان و پاییز  -121شکل 

 

 
 (1818نحوه پراکنش ذرات در ساحل شمالی روستای قره باغ )تابستان و پاییز  -121شکل 
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 (1818گلباد سلماس )تیر  -122شکل 

 

 
 (1818نحوه پراکنش ذرات در ساحل شمالی روستای قره باغ )تیر  -128شکل 
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 (1818گلباد سلماس )مرداد  -124شکل 

 

 
 (1818نحوه پراکنش ذرات در ساحل شمالی روستای قره باغ )مرداد  -125شکل 
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 (1818گلباد سلماس )شهریور  -126شکل 

 

 
 (1818نحوه پراکنش ذرات در ساحل شمالی روستای قره باغ )شهریور  -127شکل 
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 (1818گلباد سلماس )مهر  -123شکل 

 

 
 (1818نحوه پراکنش ذرات در ساحل شمالی روستای قره باغ )مهر  -121شکل 
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 (1818گلباد سلماس )آبان  -181شکل 

 

 
 (1818)آبان نحوه پراکنش ذرات در ساحل شمالی روستای قره باغ  -181شکل 
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 (1818گلباد سلماس )آذر  -182شکل 

 

 
 (1818نحوه پراکنش ذرات در ساحل شمالی روستای قره باغ )آذر  -188شکل 
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باغ )شمال توان مشاهده نمود که انتشار ذرات در ساحل شمالی روستای قره با توجه به نمودارهای بدست آمده می

باشد که با توجه به موقعیت محدود در نظر غربی دریاچه ارومیه( بیشتر به سمت شرق و بعد از آن به سمت جنوب می

باشد. در این محدوده بیشترین انتشار ذرات به سمت روستای قره گرفته شده در واقع پراکنش ذرات به سمت دریاچه می

 شود.می های مرداد، مهر و آذر مشاهدهباغ در ماه

های مهر و آذر روی داده شود که بیشتری شدت وزش باد به سمت جنوب در ماهبا بررسی گلبادها نیز مشاهده می

است و بیشترین شدت وزش باد به سمت شرق نیز در آبان ماه اتفاق افتاده است. به عبارتی در فصل پاییز بیشترین وزش 

 باشد.باد به سمت دریاچه می

معدن و جهت باد  تیمناطق با توجه به موقع یشود که در برخ یانتشار ذرات، مشاهده م یمدلساز جیبا توجه به نتا

 نیو مهم وجود دارد بنابرا یاستحصال نمک به مناطق مسکون یها تیغبار حاصل از فعال دنیغالب منطقه، احتمال رس

غالب  همیکه جهت باد ن نیاغ با توجه به اقره ب یروستا شمالمثال در منطقه  ی. براردیسنجش ذرات صورت پذ ستیبایم

 .ردیگیصورت م زیانتشار ذرات به سمت روستا ن یسال، گستردگ یهااز ماه یباشد، در برخ یبه سمت جنوب م

 عدم قطعیت و آنالیز حساسیت مدل .2-11

 تحلیل حساسیت .2-11-1

سناریو و نتایج آن خواهد شد. لذا در اینجا تعدادی  هر نوع تغییر در پارامترهای ورودی مدل منجر به تغییر خروجی

 و عدم قطعیت مدل به شرح زیر طرح و اجرا شده است: برای تحلیل حساسیت

  ؛±%50نوسان در منابع آلودگی به میزان 

  ؛±%50نوسان در طول زبری به میزان 

  50نوسان در ارتفاع اندازه گیری سرعت باد به میزان%±. 

شود که میزان است. مشاهده میارائه شدهجدول و شکل زیر  هر یک از این پارامترها درمیزان حساسیت مدل به 

 باشد.می ±3حساسیت مدل به نوسان در منابع آلودگی، بیش از سایر پارامترهای مورد بررسی و در حدود %

 

مختلف یمدل نسبت به پارامترها تیحساس - 81جدول   

با میزان اختالف 

 حالت نرمال )%(
 سناریو

%50افزایش میزان انتشار به میزان  5.1%-  

%50کاهش میزان انتشار به میزان  5.09%  

%50افزایش طول زبری به میزان  0.95%  

%50کاهش طول زبری به میزان  0.11%-  

%50افزایش ارتفاع ثبت سرعت باد به میزان  0.00%-  

%50میزان  کاهش ارتفاع ثبت سرعت باد به 0.45%  
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 هاداده تیحساس زیحاصل از آنال جینتا -184شکل 

 عدم قطعیت مدل .2-11-2

بیاید و منجر به تغییرات نامطلوب در نتایج مدل شود، میزان تأثیر هر  به وجودتواند در هر مدلسازی انواع خطاها می

 باشند.کلی خطاهای موجود در مدلسازی به شرح زیر میطور یک از این خطاها بسته به نوع خطا متفاوت است. به

 خطای ناشی از تئوری فیزیکی مدل -9

( خطای ناشی از تئوری فیزیکی مدل غیر قابل اجتناب بوده و تنها ADMSهای خاص )مانند هنگام استفاده از مدل

های مدلسازی برای دو که تمام ورودیافزار دیگر کاهش پیدا کند. برای مثال در صورتی افزار به نرمممکن است از یک نرم

افزارها جوابی متفاوت برای غلظت در یک نقطه مشخص یکسان باشد هرکدام از این نرم AERMOD و  ADMSنرم افزار

 ارائه خواهند داد. این مسئله به علت تفاوت در تئوری فیزیکی مدلسازی مورد استفاده در مدل است.

 های مدلخطا در ورودی -5

های هواشناسی، جغرافیایی و . خطا در دادهباشدیماین نوع خطا ناشی از وجود خطا و عدم قطعیت در ورودی مدل 

 گیری و وارسی مدل تا حد مطلوب کاهش خواهد یافت.باشد، که با چندین بار اندازهمنابع انتشار از این دسته می

 گرفته های صورتسازیخطای ناشی از ساده -3

اد شده در هر نوع مدلسازی خطای ناشی از ساده سازی مدل است. در هر نوع مدلسازی ناگزیر به عمده خطای ایج

ی صورت گرفته در متغیرهای مؤثر در هایسازسادههایی برای انجام مدلسازی هستیم. هر چقدر سازیاستفاده از ساده

ازی سکالیبره کردن مدل، پارامترهایی که سادهمدلسازی بیشتر باشد، میزان این خطا بیشتر خواهد شد. به این منظور با 

های استفاده شده در مدلسازی فوق شامل مدلسازی سازیشوند. برخی از سادهاند در جهت بهبود نتایج تغییر داده میشده

 باشد.منابع و شبکه بندی مدل می
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 دستورالعمل برداشت نمک .8

شدن بیشتر دریاچه و بر جای ماندن در اثر بروز بحران و خشک میلیارد تن نمک دارد که 3دریاچه ارومیه بیش از 

ر گذاری برود فرسایش بادی در آینده موجب ایجاد ریزگردهای نمکی از سطح دریاچه و تاثیررسوبات نمکی بیم آن می

وحش و در نهایت جوامع انسانی روستائی و شهری ، مراتع و حیات، دامداریزیست اطراف شامل اراضی کشاورزیمحیط

 باشد. 

. هر محیطی مثبت برداشت نمک مربوط به زمانی است که دریاچه ارومیه آبگیری شودیکی دیگر از اثرات زیست

چه مقدار نمک موجود در دریاچه کاهش یابد در زمان آبگیری میزان شوری از حالت فوق اشباع به حالت اشباع و یا 

. دریاچه ارومیه تنها دارای تر شودگرم در لیتر بوده نزدیک 555تا  995وری دراز مدت دریاچه که در حدود وضعیت ش

گرم در لیتر تعیین شده  545باشد که حداکثر شوری قابل تحمل برای زیست این گونه یک جانور زنده در آب شور می

 است.

. هر گونه فعالیت در محدوده زیست در کشور استمحیط دریاچه ارومیه به عنوان پارک ملی جزء مناطق چهارگانه

. در این راستا و با توجه به زون بندی انجام زیست امکان پذیر استاین مناطق با اخذ مجوز از سازمان حفاظت محیط

از  های مورد نظر کهشده، سازمان صنایع و معدن استان آذربایجان غربی و شرقی مکلف خواهد بود صرفا برای محدوده

 نظر زون بندی واجد فعالیت معدنی خواهند بود استعالم نماید.

و نیز مدلسازی انتشار ذرات توسط نرم افزار  ANSYS FLUENTبا انجام مدلسازی سیاالتی به کمک نرم افزار 

ADMS و  فو همچنین بررسی تحقیقات صورت گرفته در زمینه انتشار ذرات و آالیندگی ناشی از آن برای حالتهای مختل

آید که مبنایی برای تعیین شرایط متفاوتی که در بخش قبل به آن پرداخته شده است، اطالعات و نتایجی بدست می

ک، های انباشته شدن نمکند. بررسی شکل پشتهدستورالعمل اصولی استحصال نمک از منظر زیست محیطی را فراهم می

 توان ازها، اثرات رطوبت و مواردی از این دست را میر مقابل پشتهجهت قرار گیری آن، اثرات مربوط به استفاده از مانع د

در این مطالعه دانست. همچنین بررسی توپوگرافی منطقه اطراف دریاچه، جهت وزش  CFDعمده نتایج حاصل از تحلیل 

به  اصل از تحلیلهای استحصال نمک، از نتایج حباد، شرایط اقلیمی و در نهایت نحوه توزیع ذرات منتشر شده از فعالیت

 باشد.در این پژوهش می ADMSکمک نرم افزار 

لذا با توجه به جمیع موارد مطرح شده و مباحث مرتبط با مدلسازیهای انجام شده که نشان از پراکنش ذرات در اثر 

ثرات سوء برداشت نمک وجود دارد، هدف اصلی از تدوین این دستورالعمل ارائه راهنمایی کلی به منظور ایجاد حداقل ا

نعتی های صباشد. اگرچه بحث برداشتناشی از برداشت نمک )با تاکید بر کاهش پراکنش ریزگردها( در دریاچه ارومیه می

از دریاچه چند سالی است که مطرح شده، ولیکن با توجه به عدم تعریف یک طرح اصولی و مشخص در خصوص 

ها را در این منطقه پوشش خواهد داد. د کلی مرتبط با برداشتهای صنعتی، تمرکز این دستورالعمل عمدتا مواربرداشت

 برداران و ناظران وجود دارد.لزوم ابالغ این دستورالعمل، برای کلیه مجوزهای صادر شده به بهره

 به شرح زیر است. 9های معدنیمالحظات کلی برداشت نمک طبق ضوابط زیست محیطی فعالیت

                                                      
 ه 51391ت 0931به شماره  59/54/9394 درجلسه مورخ رانیوزأتیه، بر اساس مصوبه زیست محیطی فعالیتهای معدنی ضوابط 9
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مطابق یست استان، زیطسازمان حفاظت محبا هماهنگی  وحشیاتاجرت حر و مهذمناسب جهت گ یدورکر یجادا

)پارک ملی دریاچه ارومیه( مورد وحش  یاتح یاهدر مناطق حفاظت شده و پناهگاه سازمان، یه شدهارا یبا اطالعات فن

 باشد. نیاز می

 نگردد. یعیطب یهاو آبراهه ها، بهم خوردن زهکشی رودخانههارودخانه یرمس ییرتغبرداشت نمک موجب  -

( کندیعبورم ییروستا بافتهای که از داخل ییها)بجز جاده یشهر یاو  ییموجود روستا یهااستفاده از جاده -

بایست با رعایت کامل اصول زیست محیطی مجاز است. در صورت نیاز، بهسازی مسیرهای دسترسی می

 انجام پذیرد.

برداشت نمک به خارج از سایت و برگشت مسیر به دست محدوده باال یسطح یآبها یانجر یتهداایجاد  -

 جریان اولیه پس از محل قرارگیری سایت برداشت الزامی است.

و  حمل ویه نقل یطوسا تردد از استخراج و یاز انتشار گردوغبار ناش یریالزم و مستمر جهت جلوگ یرتداب -

 یش اتخاذ شود.خردا یاتو عمل ینقل مواد معدن

 یهامحدوده آب و قنوات ها وتا چشمه یایینمک در یبرداربهره یهامتر فاصله حوضچه 055حداقل  یترعا -

 قابل استحصال یرزمینیز

 زمان برداشت صورت گیرد. یاندر پا آالتماشین یهنمودن کلو خارج یآورجمع     -

 

استانداردهای زیست محیطی، همچنین ضوابط از دیگر مالحظات الزامی و کلی در برداشت نمک بر اساس ضوابط و 

 و دستورالعمل های فعالیتهای معدنی، با توجه و شرایط خاص دریاچه ارومیه به عنوان پارک ملی به شرح زیر است:

بایست دارای جواز تاسیس و تاییدیه اداره کل حفاظت محیط زیست استان و متقاضی برداشت نمک می -

 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان باشد.همچنین پروانه بهره برداری از 

های لزوم رعایت کلیه استانداردهای مربوط به آلودگی هوا، صوت، آب، خاک و پسماند در محدوده فعالیت -

 برداشت نمک وجود دارد.

در فرآیند برداشت، سنجش و کنترل آلودگی هوا )با تاکید بر ریزگردها( و به منظور جلوگیری از بیشتر شدن  -

 [95-5گردوغبار از حد مجاز، در صورت نیاز به طور مستمر انجام گیرد. ]بخش میزان 

 بایست در دستور کار قرار گیرد.های موجود میعدم احداث هرگونه جاده دسترسی جدید و استفاده از مسیر -

( ممکن است در بعضی مناطق زمین باتالقی بوده و برداشت رسوبات نمکیبرای دسترسی به محل سایت ) -

تفاده بایستی با اسآالت با مشکل تردد مواجه باشند که برای تسهیل در دسترسی به محل سایت میاشینم

. همچنین با ها در حد چند متر بهسازی شوداز خاک موجود در داخل دریاچه مقدار سطح این قسمت

نیز بازسازی نموده  توان سطح جاده مورد نظر برای تردد رااستفاده از رسوبات نمکی داخل دریاچه نیز می

 تا تردد به راحتی انجام پذیرد.
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جهت کاهش تماس سطح با هوا و جلوگیری از سطح برداشت شده نمک پس از عملیات برداشت در هر نقطه،  -

فرسایش بادی، تسطیح و تراز گردد. همچنین استفاده از مالچ زیستی با هماهنگی سازمان حفاظت محیط استان و 

 گردد.ازمان جهت کنترل تغییرات ایجاد شده در بستر توصیه میترکیبات مورد تایید س

پاشی گردد و با با استفاده از سایر بایست بطور مرتب آبهای موجود و مورد استفاده )خاکی( میجاده -

های متداول از جمله مالچ زیستی و با رعایت اصول زیست محیطی نسبت به جلوگیری از ایجاد گرد و روش

 شود.غبار اقدام 

 از ایجاد هرگونه چشم انداز ناموزون نسبت به منطقه اجتناب شود. -

 هیچ گونه تخریب پوشش گیاهی در منطقه صورت نپذیرد. -

بایست مطابق ضوابط و معیارهای هرگونه فرآوری در داخل محدوده دریاچه ممنوع بوده و عملیات فراوری می -

 داره کل محیط زیست استان صورت پذیرد.استقرار صنایع در مکانهای مجاز و با کسب مجوز از ا

پس از اتمام برداشت نمک از یک سایت در یک فصل کاری، اقدامات تثبیت نمک، احیا و بازسازی به منظور  -

 جلوگیری از انتشار ذرات ریزگرد صورت پذیرد.

ین پس از توقف برداشت در مواقع وزش باد شدید، تمهیداتی جهت جلوگیری از پراکنش ذرات نمک در ح -

 توقف کار صورت گیرد.

محیطی جهت انجام فعالیت برداشت نمک بهره جسته بردار )صنعتی( مکلف است از خدمات ناظر زیستبهره -

و قرارداد مربوطه را به اداره محیط زیست استان ارائه نماید. بدیهی است ناظر مذکور مکلف به ارایه گزارشات 

و میزان برداشت نمک به اداره کل حفاظت محیط زیست  ، چگونگیهای الزم از نحوهو تکمیل چک لیست

   خواهد بود.

 نمک خشک .8-1

های گیرد. صفحهآالت برداشت نمک صورت میعمدتا برداشت از بستر نمکی خشک شده دریاچه با استفاده از ماشین

 شود.میآالت از سطح زمین برداشت شده و حمل شدن توسط ماشیننمک با شکستن و خرد شدن و یا بدون خرد

آالت در در محل سایت )برداشت نمک( نیز عملیات خاصی صورت نخواهد پذیرفت بلکه در زمان برداشت، ماشین

. در این مرحله صرفاً یک کانکس سیار محل سایت حاضر شده و نسیت به دپوی موقت و برداشت نمک اقدام خواهند نمود

صورت نیاز( در محل سایت خواهد بود که همزمان با اتمام چرخ دار بطور موقت جهت نگهبانی و کارهای دفتری )در 

عملیات از محل سایت منتقل خواهد شد. لذا انجام هرگونه عملیات احداث بنا به عنوان ساختمان نگهبانی )عمدتا در 

 های صنعتی( ممنوع خواهد بود.برداشت

 آالت و تجهیزات برداشتماشین .8-2

 باشد:زیر میالزامات استفاده از ماشین آالت به شرح 
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ای و منظم لیست بصورت دورهبایست بر اساس یک چکنقل میووسایل مورد استفاده برای برداشت و حمل -

مورد معاینه فنی قرار گرفته و هرگونه عملیات تعمیر و تعویض روغن و امثال آن در محدوده فعالیت ممنوع 

 باشد. می

 باشد.لودگی ممنوع میهای فرسوده و غیر مجاز بعلت آاستفاده از ماشین -

یسات آالت و تاسهای فصلی ماشیناجرای تاسیسات و جانمایی ماشین آالت دائم غیرمجاز بوده و به دلیل برداشت -

 کامال موقت مورد استفاده قرار گیرد.

دستگاه تعیین  5هکتاری برداشت،  55آوری نمک در یک سایت حداکثر تعداد لودر قابل استفاده جهت جمع -

 بایست در کوتاه ترین زمان در پایان فعالیت از محدوده خارج شوند. که میگردد می

جهت برداشت نمک با هدف کاهش ریزگرد منتشره از برداشت استفاده از انواع ماشین آالت عمرانی با اهداف خاص 

 ر است:باشد. نوع ماشین آالت مورد استفاده جهت شکستن و برداشت سطوح نمک از سایت به شرح زیضروری می

 گریدر

ین از کاربردهای ا .باشدیسطوح م یحتسط یبزرگ برا یغهت یک یکه دارا باشدیم یمهندس ینسنگ آالتیناز ماش 

رد و سایر موا هاترانشه یدنو تراش ی، بریدنجو یق، کندندق هایبندیو مصالح، شیب پخش کردن موادنوع ماشین آالت 

شود. همچنین قابلیت تراشیدن دادن و شکستن سطوح نمک به کار برده می شود. در برداشت نمک، جهت خراشمشابه می

 باشد.سطوح نمکی را دارا می

 بولدوزر

 نیماش ین. اباشدیم یریزنج یچرخها یلهوسبه خزیدن بصورت آن حرکتکه نحوه  باشدیم یعمران آالتیناز ماش

ز ا را دارد. مواد در سطح زمیناز  یاگسترده یهاحجم ییبجاجا یی برداشتن وکه توانا باشدیدر جلو م یفوالد یغهت یدارا

 ها استفاده شود. ی یونیورسال جهت برداشت و حمل نمکتیغه

 لودر

مختلف ساخته  یکه در انداره ها ینماش یناست. ا یو عمران یساختمان آالتینماش ینتر یاز کاربرد یکیلودر  

هد. از کارها را انجام د یاریتواند بسیجام م ییربا کمک تغ یزکه دارد و ن یادیز یریعملکرد و انعطاف پذ یلبه دل شودیم

به  مواد است.بلند کردن و حمل  ها،یون، بارکردن کامیرزمینیز یحفار از موارد استفاده لودر خاک برداری و خاک ریزی،

 و و غیره را نصب نموده را نصب کرد تراک یفتل یلبرف روب، کانال کن، جرثق یرانواع ملحقات نظ توانیلودر م ینماش

باشد که بنا بر جنس زمین نوع لودر مورد یم یریو زنج یکیبه دو صورت چرخ الستجهت کاربردهای خاص بهره برد. لودر 

 گردد.استفاده تعیین می

 ها، هایی با پوشش سست به دلیل شکستن صفحات نمک در زیر الستیکاستفاده از لودر چرخ الستیکی در زمین

های سست از لودر چرخ زنجیری باشد. در زمیناحتمال متوقف شدن لودر و در نتیجه ایجاد ذرات ریزگرد مجاز نمی

 استفاده گردد.
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 های خیس و گل آلود )دارای  شورابه( استفاده گردد. از لودر چرخ زنجیری در زمین 

 ماشین حفاری

 یا ریگردان در قسمت باال و زنج ینباکت و کاب ی،مفصل یوباز .است یو مهندس یعمران ینسنگ آالتینمله ماشاز ج

، اشاره پرکاربرد است یار( که بسیکوربه نصب چکش )پ توانیم ینماش ینا هاییتدارد. از قابل ییندر پا یکیچرخ الست

مجموعه  هیلوسسطوح به یبکه تخر کندیامکان را فراهم م ینباکت، ا یبه جا یکپنومات یا یدرولیکیکرد. نصب چکش ه

م و نر یهاخاک یبرا ری،نگهدا یباال هایینهحجم کم باکت و هز یلو چکش( انجام شود. البته به دل یل)ب یلهدو وس ینا

، یو گودبردار یبحفر کانال و گودال، تخر یع،حفر سر یبرا یکیمکان یلاست. ب تریاقتصاد یلهلودر وس یاد،با حجم ز

 .رودیبه کار م یروبیو ال یمعدنکار ین،زم یحتسط ی،بردارخاک

 ماشین برداشت نمک

مته "با چرخش  یبرداشت با شکستن بستر نمکباشد. مخصوص برداشت نمک می Salt Harvesterآالتی به نام ماشین

 به داخل یور. سپس نمک توسط باالبر کانونمایدیبرف روب عمل م ینمانند ماش اییغهقطعات با ت یدنو تراش "دوار

 یونمبه کا یازامکان برداشت نمک بدون شکستن صفحات و عدم ن یدجد هاییستم. در سشودیحمل منتقل م هاییونکام

 یریذرات نمک جلوگ یجاددوار استفاده شده و از خرد شدن و ا یهادهندهاز برش هایستمس یندارد. در ا جودو راننده و

سرعت برش با سرعت حرکت خودرو و  ییرتغ ییتوانا یستمس یندارد. ا یزن یروش راندمان باالتر ینا ین. همچننمایدیم

تن  455تا  555تن است و توان برداشت برابر  45تا  55 مکبرداشت ن ین. وزن ماشباشدیرا دارا م GPSتوسط  یریابیمس

 در ساعت است.
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 آالت در حال برداشت نمک در دریاچهتصاویری از ماشین -185شکل 

 وده برداشتمحد .8-8

 گذاری مشخص گردد.محدوده برداشت نمک در سایت باید با میله -

بندی )سایت( مشخص شود. برداشت نمک از یک سایت برداشت نمک در یک محدوده بایستی بصورت زون -

تواند جهت برداشت وارد سایت بعدی گردد. برداشت همزمان از چند سایت بردار میشروع و پس از اتمام آن بهره

 باشد.صورت پراکنده غیرمجاز می و به

 هکتار باشد.  55بایست حداکثر مساحت محدوده برداشت )در برداشتهای صتعنی( می -

ای تعیین گردد که کمترین ابعاد در جهت باد غالب را داشته باشد. در نتیجه این به گونه محدوده برداشت -

-4-5ین پراکنش ذرات را داشته باشد. ]بخش محدوده به شکل طولی و کانال، در جهت باد غالب باشد تا کمتر

9] 

 [9-5متر است. ]بخش  905حریم محدوده معدنی روباز بر اساس مصوبه شورای عالی معادن برابر  -

 زمان برداشت .8-4

هرگونه برداشت نمک و مواد معدنی مشابه بصورت فصلی و در باشد که  زمانبندی برداشت نمک به صورتی -

فصول غیربارندگی صورت پذیرد. بر اساس تجربیات چندین ساله بهترین زمان ممکن برای برداشت نمک از 
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رسوبات نمک داخل دریاچه از ابتدای فصل تابستان همزمان با شروع تبخیر و پسروی آب دریاچه تا اواخر فصل 

ریق ، آب از ط، غیر از بارندگی مستقیم به بستر نمکی دریاچهها. زیرا همزمان با شروع بارندگیپاییز خواهد بود

های زیرزمینی از . همچنین با ورود آبگیردگردد و سطح بیشتری را آب فرا میها وارد دریاچه میرودخانه

آید. تغییرات تردد بوجود می هایی از بستر دریاچه بصورت باتالقی درآمده و مشکالت، بخشاطراف سواحل

مورفولوژی بلوری )در اثر تغییرات مکرر سطح آب زیر زمینی و رطوبت سطحی و همچنین تغییرات دما( به ویژه 

در انتهای فصل تابستان و ابتدای پاییز بسیار نمود پیدا می کند که این مسئله را می توان در فعالیت سالیانه 

های با کمترین لحاظ نمود. در این ارتباط اوج فعالیت معدن را میتوان با ماه معدن و فصول معدن کاری به خوبی

 [9-4-5]بخش بارش منطبق نمود.  

 در خارج از محدوده زمانی فوق )ابتدای فصل تابستان تا اواخر پاییز( برداشت نمک ممنوع است .  -

 ی برداشت تا اتمام بارش متوقف گردد. هاکلیه فعالیت های احتمالی در زمان برداشت نمک،در زمان وقوع باراش -

 های برداشت نمک باید متوقف گردد.وزش باد شدید فعالیت در زمان -

خواهد  دیقابل تمد یفصول بعد یبرا، ستیزطیمح سازمان دییبوده و درصورت تا یبرداشت صرفا فصل یمجوزها -

 بود.

 شدن زمان برداشتطوالنیانجام و از  یفرصت زمان نیشود تا در کمتر یزیربرنامه یطور دینمک با برداشت -

  شود. یخوددار

 میزان برداشت  .8-5

برداری صادره از سازمان صنایع و معادن بر بایست بر اساس میزان تناژ مندرج در پروانه بهرهمیزان برداشت مجاز می

 اساس قانون معادن کشور و آیین نامه اجرایی باشد. 

 عمق برداشت .8-6

 باشد.نمک در سطح دریاچه متغیر میعمق برداشت نمک بر اساس عمق  -

 ای باشد که آسیبی به بستر دریاچه وارد نگردد.عمق برداشت نمک باید به گونه -

 دپوی موقت  .8-7

موجب ایجاد توربوالنس و انتشار  ناشی از ریزش نمک ، جریان شدید هوامحل دپوی موقتنمک در تخلیه در صورت 

 شود.قوط آزاد موجب بادبردگی و پراکنش ریزگرد میهمچنین شکست ذرات و سگردد.  ذرات در هوا می
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 نمونه ای از دپوی موقت رسوبات نمک در داخل دریاچه -186شکل 

 باشد:به منظور جلوگیری از انتشار ریزگرد در محل دپو موارد زیر قابل توجه می

 بایست در درون سایت برداشت انجام شود.دپوی موقت می -

 [4-4-5ایجاد موانع در جهت بادغالب برای جلوگیری از انتشار ذرات ]بخش  -

از  یشگیریپ ،یمرتع و یکشاورز یاراض ی حفظهاجنبه یتبا رعا موقت نمک یمحل انباشت و نگهدار -

 ایجاد گردد. آلوده یهازهاب یدو تول یشفرسا

متر فاصله داشته باشد. محل دپوی  355محل انباشت از منابع برداشت آب شرب، آبیاری و صنعتی حداقل  -

ها متر فاصله داشته باشد. حداقل فاصله تا چاه 955ها حداقل ها و جوی حاشیه جادهموقت از کلیه مسیل

 متر باشد. 355

های سیالبی قرار نگرفته و تا منابع آب سطحی از جمله دریاچه، رودخانه، پوند محل انباشت در داخل دشت -

 فاصله داشته باشد.متر  355و مرداب حداقل

 بایست با فرکانس ذخیره در آن متناسب باشد.میزان برداشت از دپوی پایل موقت می -

آوری نمک در دریاچه بایستی طوری تنظیم شود که هیچگونه دپوی موقت نمک در نحوه فعالیت و جمع -

 اتمام فعالیت در محدوده موجود نباشد.  

 مین و سطحی کامال یکپارچه و ترجیحا غیر قابل نفوذ باشد.متر از سطح ز 0/9محل  انباشت در ارتفاع  -

درصد را جذب نمیکند. جهت جلوگیری از حل شدن و از  90نمک به طور معمول رطوبت هوای کمتر از  -

دست رفتن نمک، محل انباشت نمک نباید در معرض بارش برف یا باران قرار گیرد. در نتیجه در محل دپوی 

آب نفوذ ناپذیر باشد. در این خصوص ذخیره در محل سربسته با استفاده از موقت نمک در برابر ورود 

های الیاف گیاهی، برزنت، پلی اتیلن، پلی یورتن و یا پلی پروپلین صورت گیرد. جهت جلوگیری از پوشش
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پراکنش ریزگرد از محل دپوی موقت و سایر اثرات زیست محیطی، ذخیره در محل سربسته و یا استفاده از 

 های الیاف گیاهی، برزنت، پلی اتیلن، پلی یورتن و یا پلی پروپلین صورت گیرد.پوشش

بر روی پایل، انباشت در محیط باز  میبایست در کوتاه مدت صورت پذیرد.  در صورت عدم استفاده از پوشش -

قع اتواند در این بخش موثر وطراحی و ایجاد سیستم آب پاشی جهت جلوگیری از پراکنش ریزگرد نیز می

 شود.

در صورتی که ابعاد پایل انباشت بیشتر و تعداد کمتر باشد، از میزان سطحی که در معرض آب باران و هوا  -

ها شود. در نتیجه کاهش سطح، موجب بهینه شدن روش کنترل پراکنش ریزگرد از پشتهقرار دارد کاسته می

 [3-4-5گردد. ]بخش و نفوذ آب باران می

 سیستم زهکشی مناسب جهت خارج نمودن شورابه و آب باران باشد.بستر محل انباشت دارای  -

درصد در خالف جهت محل انباشت  9بستر محل انباشت، محوطه و مسیرهای دسترسی دارای شیب حداقل  -

 باشد.سطحی به خارج از محل دپوی موقت ضروری می های هدایت آبباشد. در غیر اینصورت تعبیه کانال

 های سطحی و زیرزمینی باشد.نابع آبشیب زهکشی آب به سمت م -

بایست مطابق جداول زیر می( Salt Storage Handbook ,2013ابعاد محل دپوی موقت و شیب انباشت بر اساس حجم نمک )

 باشد:

 ذخیره نمک در پایل مخروطی - 82جدول 

 ردیف
 محدوده تحت تاثیر حجم پایل جانبیطول شیب  ارتفاع مساحت اشغال کننده قطر میزان نمک

 مترمربع مترمکعب متر متر مترمربع متر تن

9

5

3

4

0

3

9

9

1

95

99

95
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 ذخیره نمک در پایل خطی -88جدول 

 ردیف
 مساحت حجم ارتفاع اشغال کننده عرض میزان نمک

 مترمربع مترمکعب متر متر تن

9

5

3

4

0

3

9

9

1

95

99

95

93

94

90

93

99

99

93

94

90

93

99

99

91

55

59

55 
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 ردیف
 مساحت حجم ارتفاع اشغال کننده عرض میزان نمک

 مترمربع مترمکعب متر متر تن

91

55

59

55

 بارگیری و حمل و نقل  .8-3

 باشد.بارگیری نمک همانند انتقال خاک و ماسه بوده و به آسانی قابل اجرا می

 
 نمک در دریاچههایی از عملیات بارگیری نمونه -187شکل 

 آالت مورد استفاده جهت حمل و نقل نمک برداشت شده عبارتند از:ماشین 

 هاانواع کامیون

ت. از به کشنده متصل اس یوستهآن به صورت پ یراست که قسمت بارگ یبار یموتور یهنقل یلاز وسا کامیون: یکی

 شود.یاستفاده م ینحمل کاال و مواد سنگ یبرا ه طور معمولب یونکام

 های مورد استفاده جهت حمل نمک از انواع زیر باشد:کامیون
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 .باشد متر 9٫0مقاوم اتاق بار آن از کف اتاق  یوارهکه حداکثر ارتفاع د یونیدار: کاماتاق یونکام

 .شودیدستگاه کمپرس انجام م یلهبار آن به وس یهکه تخل یاتاق دار یون: کامیکمپرس یونکام

 است.ساخته شده یدهکه قسمت بارآن به صورت محفظه سرپوش یونیمدار)مسقف(: کاسقف یونکام

 کامیونت: خودروی ون باربری و یا خاور

 آالت خاکی باشد، ضروری است آب پاشی گردد تا از ایجاد گردوغبار جلوگیری گردد.چنانچه مسیر تردد ماشین -

کامیونها جلوگیری به عمل آمده و در نتیجه کامیونها را نباید بیش از اندازه بارگیری کرد تا از سرریز شدن جام  -

 گردوغبار کمتری تولید شود.

متری حریم دریاچه امکان پذیر بوده  555آالت حمل نمک در داخل دریاچه ارومیه صرفا در فاصله تردد ماشین -

 و از تردد ماشین آالت در خارج از شعاع فوق جلوگیری خواهد شد.

 ضروری است کامیون دارای لوازم ایجاد پوشش بر روی سقف باشد.در صورت عدم مسقف بودن کامیون حمل،  -

آالت حمل به صورت نفوذ ناپذیر جهت جلوگیری از بادبردگی ذرات و نفوذ آب باران از جنس پوشش ماشین -

 برزنت، پارچه ضد آب و غیره باشد.

 
 ر زمان انتقالای از ریخت و پاش نمک در اطراف جاده دنمونه -183شکل 

توان استفاده نمود، اگرچه در برداشت از تاسیسات و تجهیزاتی چون نوار نقاله و مخازن ریلی نیز می

های این منطقه به صورت فصلی و کامال موقت خواهد بود، ولیکن با توجه به این موضوع که اغلب برداشت

 قه برداشت جلوگیری شود.بایست از ایجاد هرگونه تاسیسات و مستحدثات در منطترجیحا می

در ادامه به منظور بررسی و نظارت بر الزامات ارائه شده در این دستورالعمل، چک لیستی تهیه شده که این چک 

 د.  زیست استان ارجاع داده شومحیطی تکمیل و همراه با گزارش مربوطه به اداره محیطبایست توسط ناظر زیستلیست می
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 محیطیچک لیست نظارت زیست

 الزامات زیست محیطی تایید رد

ف
دی

ر
 

 الزامات کلی 

 9 استان  تجارت و معدن صنعت، سازمان از برداری بهره پروانه  

 5 تاییدیه اداره کل حفاظت محیط زیست استان  

 3 ایجاد کوریدور گذر حیات وحش در صورت لزوم  

  
 و هارودخانه زهکشی خوردن بهم ها،رودخانه مسیر تغییر عدم

 طبیعی هایآبراهه
4 

  
مرغوب  یو اراض مراتع ،یجنگل یاندازها، اراضچشم عدم تخریب

 یکشاورز
0 

 3 عدم ایجاد چشم انداز ناموزون در منطقه  

 9 عدم تخریب پوشش گیاهی  

 9 سایت باالدست سطحی هایآب جریان هدایت  

 1 های دائم در محلعدم احداث ساختمان  

 95 عدم جانمایی تاسیسات و تجهیزات دائم در محل  

 برداشت نمک

  سنجش و کنترل آلودگی  

 9 کنترل انتشار ذرات ریزگرد در عملیات خردایش  

 5 استفاده از مالچ بیولوژیک در بستر برداشت شده  

 3 سنجش غلظت ذرات در محیط )در صورت نیاز(  

  
 و خاک آب، صوت، هوا، آلودگی به مربوط استانداردهای رعایت

 پسماند
4 

  محدوده برداشت  

 0 میله گذاری سایت برداشت   

  
هکتار( در جهت باد  55قرارگیری سایت با کمترین ابعاد )حداکثر 

 غالب
3 
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 9 متر( 905رعایت حریم قانونی معادن روباز )حداقل   

  
 055های زیزمینی )حداقل ها، قنوات و آبرعایت حریم چشمه

 متر(
9 

  زمانبندی برداشت  

 1 برداشت در فصول غیر بارندگی )تابستان تا انتهای پاییز(  

 95 های برداشت هنگام بارش احتمالیتوقف فعالیت  

 99 های برداشت هنگام وزش باد شدیدتوقف فعالیت  

 95 رعایت حداقل زمان برداشت نمک  

  میزان برداشت  

 93 برداریبر اساس پروانه بهره رعایت تناژ برداشت  

  عمق برداشت  

 94 تطابق عمق برداشت به عمق نمک در سطح دریاچه  

 90 عدم تخریب بستر دریاچه  

 حمل و نقل

  مسیرهای دسترسی  

 9 های دسترسی جدیدعدم احداث جاده  

  
بهسازی مسیرهای دسترسی موجود با استفاده از منابع قرضه 

 دریاچه )در صورت نیاز(محدوده 
5 

 3 های دسترسی )خاکی(پاشی جادهآب  

 4 های دسترسیاستفاده از مالچ زیستی در جاده  

 0 های دسترسیعدم ریخت و پاش نمک در کنار جاده  

 3 متری دریاچه( 555آالت )حداکثر رعایت حریم تردد ماشین  

 9 عدم استفاده از ترکیبات روغنی جهت تثبیت خاک  

 9 هاجلوگیری از ایجاد رواناب در سطح جاده  

  آالتماشین  

 1 آالت و تجهیزات تاییدیه معاینه فنی ماشین  

 95 آالت فرسودهعدم استفاده از ماشین  
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ها ریزش روغن و گریس عدم آغشته شدن سطح برداشت نمک و جاده

 آالتماشین
99 

 95 ایجاد پوشش بر روی ماشین آالت حمل  

 93 آالت حمل دارای دیواره بلندترجیحا استفاده از ماشین  

 دپوی موقت

 9 بادغالب جهت در موانع ایجاد  

 5 رعایت حفاظت اراضی کشاورزی و مرتعی در محل دپو  

 3 گیری از فرسایش و تولید زهاب آلودهپیش  

 4 متر( 355رعایت حریم از منابع آب مصرفی )حداقل   

 0 متر( 955ها )حداقل ها و جویحریم از مسیلرعایت   

 3 تطابق برداشت از دپوی موقت با فرکانس ذخیره  

 9 متر 0/9قرارگیری محل انباشت در ارتفاع   

  
استفاده از پوشش بر روی مواد دپو شده جهت جلوگیری از نفوذ بارش و 

 بادبردگی
9 

 1 ریزگرد آب پاشی محل دپوی موقت جهت جلوگیری از انتشار  

 95 کاهش سطح پایل انباشت  

 99 تطبیق ابعاد پایل انباشت با جداول دستورالعمل  

 95 بارانایجاد سیستم زهکشی شورابه و آب  

 93 ایجاد شیب زهکشی مناسب  

 94 جمع آوری کامل دپوی موقت در انتهای فعالیت برداشت در هر فصل  

 پایان عملیات برداشت

 9 شده ایجاد تجهیزات و تأسیسات کلیه خارج نمودن و آوریجمع  

 5 حذف کامل محل دپوی موقت  

 3 تسطیح و تراز سطح برداشت شده  

 4 اقدامات تثبیت نمک، احیا و بازسازی در محل برداشت  

 0 پاکسازی خاک مسیرهای دسترسی به بافت اولیه  
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 نتیجه گیری

 مناطق در محیطیزیست مالحظات رعایت برای چارچوب یک عنوان به دستورالعملیک  تدوین پژوهش، این در

  .گرفتدر محوطه دریاچه نمک ارومیه مورد بررسی و تحقیق قرار  نمک برداشت

با توجه به مشکالت و عواملی که در سالیان اخیر بوجود آمده است، قسمت زیادی از دریاچه نمک ارومیه خشک و 

زار گردیده است. این مسأله باعث شده که برداشت نمک از ساحل این دریاچه برای مصارف مختلف، یل به مناطق شورهتبد

امکان  های برداشت نمکبه صورت سنتی و صنعتی مورد توجه فعاالن اقتصادی قرار گیرد. با توجه به اینکه بر اثر فعالیت

ها به منظور به حداقل رساندن اثرات ورالعملی مرتبط با این فعالیتباشد، تعیین دستایجاد ریزگردهای نمکی مطرح می

 زیست محیطی مربوطه در دستور کار قرار گرفت.

شناخت دقیق موضوع از جمله عوامل ایجاد آالیندگی حاصل از فعالیت های مرتبط با استخراج نمک در قدم اول مورد 

های تردد از منابع انتشار های نمک و جادهو برداشت، پشته های حمل نمک، عملیات انباشتبررسی قرار گرفت. ماشین

های در نظر گرفته شده میزان انتشار بر اساس استانداردهای موجود تعیین باشند که برای هر کدام، بر اساس ظرفیتمی

یی از جمله های اطراف دریاچه، شرایط و اقلیم آب و هواگردید. موقعیت جغرافیایی و پستی و بلندی زمین در محوطه

سرعت و جهت وزش باد، میزان بارندگی، رطوبت نسبی و غیره، از جمله مواردی است که در مرحله مدلسازی مورد استفاده 

ها در حین عملیات استحصال نمک، قرار گرفت. در این مرحله، عالوه بر مدلسازی جهت تعیین غلظت و نحوه انتشار آالینده

های نمک و طریقه محصور نمودن آن )با موانع مختلف و بدون مانع( و ابعاد( پشته شرایط مختلف چیدمان )تعداد، شکل

ای صورت گرفت که بتواند کلیه مناطق اطراف دریاچه را پوشش نیز مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. مدلسازی به گونه

 گانه استخراج و تحلیل گردید.دهد به طوریکه برای هر منطقه شرایط آب و هوایی و اطالعات توپوگرافی به صورت جدا

دستورالعمل مربوطه تدوین با استخراج نکات تاثیر پذیر و حائز اهمیت، های الزم، پس از انجام مطالعات و مدلسازی

 باشد:گردید که اهم عناوین مطرح شده در آن به شرح ذیل می

 برداشت تجهیزات و آالتماشین -

 محدوده برداشت -

 زمان برداشت -

 میزان برداشت  -

 عمق برداشت -

 دپوی موقت  -

 بارگیری و حمل و نقل  -

محیطی مرتبط با فرآیند که مشکالت زیست و الزاماتی برای هر یک از موارد فوق، قواعد و مقررات در این دستورالعمل

سط بایست توو در نهایت چک لیستی ارائه گردیده است که میاستحصال نمک را به حداقل ممکن برساند تدوین شده 

 های زمانی مناسب تکمیل و به مرجع مورد نظر تحویل داده شود.بر فرآیند در بازهناظرین 
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 فهرست منابع

 دریاچه محیطی زیست سهم" ، 9391 ،.ع .میالنی پور صالحی و ،.ع محمدی، ،.س سا، نریمی .،ج خاتونی، درویشی -9
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