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 راي کاهش نمک ترسیب شده در کف دریاچه وجود دارد؟آیا راهکاري ب

  شناسی و اکتشافات معدنی کشورسازمان زمین اطالعات و بودجه معاون -دکتر راضیه لک گفتگو با

  هاالختیار وزیر صنعت معدن و تجارت در ستاد احیاي دریاچه ارومینماینده تام

   

اي از بحث استحصال نمک دریاچه یکی از موضوعات مورد توجه در میان افکار عمومی بوده است به منظور رفع پاره

تگویی با دکتر راضیه لک، معاون اطالعات و بودجه سازمان ابهامات و رویکرد ستاد احیا در مواجه با این موضوع گف

االختیار وزیر صنعت معدن و تجارت در ستاد احیاي دریاچه ارومیه شناسی و اکتشافات معدنی کشور و نماینده تامزمین

  داشتیم که در ادامه خواهیم خواند:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

عیت بحرانی دریاچه چگونه بوده ارومیه قبل و بعد از شروع وضگذاري نمک در کف دریاچهفرایند رسوب

  است؟ 

دو موضوع در ارتباط با نمک دریاچه باید مورد بررسی قرار بگیرد، یک نمکی است که به صورت محلول در شورآبه  

، 89در کف بستر رسوب کرده است. تا سال دریاچه وجود دارد ( امالح داخل شورابه است) و دیگري نمکی است که  

 35گرم بر لیتر و یا  350تقریبا نمکی در کف دریاچه رسوب نکرده بود؛ در واقع شوري دریاچه هنوز کمتر و یا مساوي

گرم بر لیتر نشده، هیچ نمکی ترسیب نخواهد کرد. البته قبل این مقدار  350درصد بود و تا وقتی که شوري بالغ بر 

درصد  35ها و در نهایت در شوري باالي هاي کمتر) و بعد سولفاتها (در شوريات شیمیایی مثل کربناتغلظت، رسوب

د دهها ترسیب نمک رخ میگیرند که در آنها در حالتی قرار مینمایند. از زمانیکه دریاچهنمک شروع به ترسیب می

ک شدن نموده و به شرایط کویري نزدیک شده است؛ خطر قرار گرفته است و شروع به خشگوییم در شرایط بسیار پرمی

ل اي به یک محیط پالیایی تبدیگوییم از یک محیط دریاچهنماید میبه این مرحله که نمک شروع به ترسیب شدن می

ها گوییم دیگر پالیا به کویر تبدیل شده است. اینشده است و زمانیکه ترسیب نمک در بستر همینطور ادامه بیابد می

دادیم به این خاطر بود که  89هایی که ما در سال ازي است که در ابتدا باید از هم تشخیص داده شوند. هشدارسه ف

 شد دیگر مشکلیگرفت و آبرسانی به دریاچه انجام میدریاچه در مرز قرار داشت و اگر در همان زمان این ستاد شکل می



 

  
 

 وجود دارد؟ارومیه راي کاهش نمک ترسیب شده در کف دریاچه آیا راهکاري ب

 

2 

 www.WaterHouse.ir خانه آب ایران

  به نام از دست رفتن دریاچه ارومیه وجود نداشت. 

درصد  35ها تن نمک در کف دریاچه وجود دارد و چون غلظت شوري باالي که از آن زمان عبور کردیم و میلیارد حال

این به سرعت عمق دریاچه را گذاري عادي کامال متفاوت است، بنابرگذاري نمک با سرعت رسوببوده و سرعت رسوب

نین ها چتواند قرار بگیرد که پالیاگر آب در آن نمیگیرد و دریاچه به محیطی کامال مسطح تبدیل خواهد شد و دیمی

هاي مناسبی داشتیم که آب را به دریاچه وارد نماییم. با کرد، هنوز فضاحالتی (مسطح) را دارند. اگر نمک ترسیب نمی

ه در هاي صورت گرفته، سرعت رسوب گذاري دریاچه (زمانیکه دریاچه واقعا دریاچه بود)  اگرچگیريتوجه به اندازه

میلیمتر در سال بوده است و در مقابل کف دریاچه با توجه  0,5نقاط مختلف کمی متفاوت است به طور میانگین تقریبا 

ه کردند و کف دریاچه بگرفت نشستی داشت که این دو همدیگر را خنثی میبه وزن رسوبی که بر روي بستر قرار می

میلیمتر هم نشست به علت  0,5نشست، رسوب در کف دریاچه می میلیمتر 0,5گرفت. یعنی اگر حالت تعادل قرار می

 0,5رسد دیگر سرعت رسوبگذاري شد. اما زمانی که نوبت به ترسیب نمک میوزن رسوب در کف دریاچه ایجاد می

میلیمتر در سال نخواهد بود و به غلظت امالح محلول موجود در آب وابسته خواهد بود؛ یعنی رسوب ما وارد فاز 

گرم بر لیتر باشد، یعنی  400نماید. مثال اگر غلظت امالح دریاچه هاي شیمیایی شده است که نمک ترسیب میرسوب

میلیمتر نمک  40متر در سال در نظر بگیریم،  1گرم نمک وجود دارد و اگر ما تبخیر دریاچه را  40در هر لیتر، حدود 

 احیا بسیار پر خطر خواهد بود. ه برايدر کف دریاچه رسوب خواهد کرد و این زمانی است که دریاچ
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براي جلوگیري از بدتر شدن وضعیت موجود ؟شده استاي براي کاهش نمک موجود در دریاچه در نظر گرفتهآیا برنامه

   ؟توان کردچه می

ب را به نماید و یا آدهد، یعنی آب وارد دریاچه میکاري که ستاد احیاي دریاچه ارومیه در حال حاضر انجام میهمین

نماید. هاي مسطح تبخیر شود و از هرز شدن آن جلوگیري میگذارد در قسمترساند و نمیپیکره آبی دریاچه می

رساندن آب به پیکره اصلی دریاچه ارومیه که امسال اثرات آن را خوشبختانه دیدیم و این شد که عمق دریاچه که در 

ه توان گفت تقریبا دریاچه بال گذشته تقریبا مساوي بوده و میاندازه گرفتیم نسبت به بهمن دو س 1394بهمن ماه 

سانتیمتر ترسیب نمک داشتیم. این  35حالت تعادل رسیده و در شرایط تثبیت است، در حالیکه در سال گذشته ما 

ید بخش، دهد اگرچه ما ترسیب نمک را داریم اما،  انحالل نمک هم رخ داده است و این رویداد بسیار اماتفاق نشان می

هاي بستر را حل نموده، است. اگرچه ما به شوري کمتر کننده و بیانگر اینکه کمی آب شیرین وارد شده و نمکخوشحال

جنوبی  هايگرم بر لیتر نرسیدیم ( در برخی جاها که به آب شیرین نزدیک بوده مثل اطراف پل میانگذر و بخش 350از 

هاي جنوبی تر اثرات انحالل نمک مشاهده این غلظت رسیدیم) اما در بخششود به که آب شیرین از آن نقطه وارد می

  شده است.

  حال با این نمک ترسیب شده در کف دریاچه چه باید کرد؟

میلیارد متر مکعب آب دریاچه تبخیر شده و امالح داخل آب ترسیب نموده است و این امالح که  28تصور کنید مثال 

مکی است که در کف دریاچه نشسته است. هدف ما، رساندن تراز به تراز اکولوژیک است رود و نخود به خود از بین نمی

(اعداد و ارقام قابل استناد نیست و حدودي است)؛ یک مفهوم تراز اکولوژیک، مفهوم آبی آن و مفهوم دیگر، مفهوم 

وري آب نیز باید رعایت شود، ها و کارشناسان علم شیمی، در تراز اکولوژیک آب، ششناسشوري است. از نظر ما زمین

نماییم منابع آبی کافی تهیه نمودیم و تراز دریاچه را به تراز اکولوژیک هدفگذاري یعنی فقط تراز مهم نیست. ما فرض می

شیمیایی آب دریاچه در این تراز اکولوژیک با آنچه که قبال در همین تراز داشته برابر شده رساندیم، آیا شرایط فیزیو

ها تن نمک در کف دریاچه ترسیب نموده است ؟! قطعا خیر! زیرا یکبار آب این دریاچه تبخیر شده و میلیاردخواهد بود

و حال ما آب شیرین به داخل دریاچه ریختیم که هیچگاه آب شیرین، خالص نخواهد بود و خود آن نیز امالحی دارد و 

شود. با توجه به این شود که در آب حل میی اضافه میخود بارندگی هم امالح دارد که تمام این امالح به امالح قبل

گرم بر لیتر نخواهد رسید و نمی توان انتظار داشت در تراز اکولوژیک  250توضیحات، در بسیاري از نقاط شوري به 

 هکامال دریاچه احیا شده تلقی شود و آرتمیا در تمام نقاط آن قدرت زندگی داشته باشد. فعل و انفعاالت شیمیایی ب

توان دریاچه ارومیه را به صورت حوضی در نظر گرفت که آب خود را از دست داده و ما با قدري پیچیده است که نمی

خواهشی از تمام افرادي که راجع به دریاچه ارومیه  .نماییمتامین این آب از دست رفته قرار است این حوض را پر

یک سد و یا یک دریاچه آب شیرین نبینند، شوري دریاچه کنند دارم و آن این است که این دریاچه را صحبت می

  ي بسیار مهمی است.مسئله
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  توان کرد؟حال با این توضیحات براي احیاي دریاچه چه کار می

یم یک توانستي اصلی دریاچه رساند. اما اگر مینماییم و اعتقاد داریم باید آب را به پیکرههاي ستاد را تایید میبرنامه

توان امالح را کاهش داد، دانم چگونه و به چه روشی مینیم تا کمی از این امالح برداشته شود؛ اصال نمیراهی پیدا ک

هاي ترسیب شده در کف دریاچه را خارج نماییم، براي احیاي دریاچه توانستیم کمی از نمکولی مطمئن هستم اگر می

تمام نمک را خارج نماییم، اما حتی خروج مقدار بسیار ارومیه کمک بسیار بزرگی میتواند باشد. اگرچه غیر ممکن است 

تر کمی از نمک ترسیب شده بر روند احیاي دریاچه تاثیر قابل توجهی خواهد گذاشت. عامل دیگري که در احیاي موثر

تواند به ما کمک نماید سبک سازي آبی است که در دریاچه باقی مانده است؛ امالح آبی که در حال حاضر دریاچه می

توانستیم این آب را وارد سیستمی گرم بر لیتر شوري دارد، اگر می 400در دریاچه وجود دارد بسیار باالست، باالي 

نماییم و نمک را جدا کنیم و آب باقی مانده با شوري کمتر را به دریاچه برگردانیم، این پروسه کمک بزرگی براي احیاي 

هاي رایج در دنیا  ز امالح دریاچه را به تنهایی مدنظر قرار دهیم، به روشدریاچه ارومیه خواهد بود. اگر هدف اقتصادي ا

  توان اشاره  نمود.هاي تبخیر مییعنی استفاده از حوضچه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

  

شود که در هر حوضچه هاي تبخیر میعملکرد این روش به این صورت است که شورابه مرحله به مرحله وارد حوضچه

یم جدا خواهد شد. از آنجائیکه در ایران تقریبا شرکتی نیست که در این امر بسیار به ترتیب فلز  پتاسیم، منیزیم و لیت

ر شرایط بسیار حساسی قرار دارد، دي دریاچه ارومیه باشد و از لحاظ زیست محیطی حوضه تخصصی فعالیت داشته

ل هایی که مسائبا کشوراند و ي فراوانی داشتههاي بین المللی که در این زمینه تجربهتصمیم گرفتیم از شرکت

  اند، کمک بگیریم.ها بسیار ارزشمند است همکاري داشتهمحیطی براي آنزیست

تواند به همراه داشته باشد، چه روش ي اقتصادي مینماید که این طرح چه صرفهدر فاز اول این شرکت بررسی می

تواند ه کرد و اثرات زیست محیطی این روش چه میتوان استفادفرآوري که از لحاظ اقتصادي به صرفه باشد در اینجا می



 

  
 

 وجود دارد؟ارومیه راي کاهش نمک ترسیب شده در کف دریاچه آیا راهکاري ب

 

5 

 www.WaterHouse.ir خانه آب ایران

 توان هیچ نظر قطعیباشد. در حال حاضر، در این فاز  یعنی بررسی اثرات زیست محیطی این روش هستیم و هنوز نمی

اي که براي ما مسلم است، برداشت نمک به نفع دریاچه خواهد داد که آیا این روش مناسب است و یا خیر! تنها مسئله

  بود.

هایی که در ارتباط با احیاي دریاچه ارومیه وجود دارد انتقال آب از منابع آبی داخل و یا خارج یکی از بحث

  حوضه است. آیا شما مطالعاتی در این زمینه هم داشتید؟ نتایج به چه صورت بوده است؟

که از لحاظ ژئو شیمیایی منطقی  مطالعاتی که ما داشتیم مربوط به انتقال آب از دریاچه خزر به دریاچه ارومیه بوده

سازي که در مقیاس کوچک انجام دادیم مشاهده شد که نبوده است البته جداي از مسائل فنی که وجود دارد. با مدل

اي موجود هها با انتقال آب خزر بیشتر خواهد شد که انحالل پذیري کمتري نسبت به نمکها و کربناتترسیب سولفات

اي که دریاچه خواهند داشت. در زمینه دیگر موارد، انتقال از زاب و وان، اطالعاتی ندارم ولی نکتهها) حال حاضر (کلرور

ها زمان بر باشد دیگر ها است. یعنی اگر اجرایی شدن این طرحها مهم است مدت زمان انتقال این آبدر این انتقال

هاي شمالی هم خشک شوند و تبدیل به کویر اگر قسمتها اثر گذار باشند. ماند که این روشچیزي از دریاچه باقی نمی

اي با یک باد بر روي این سطح  نمکی بشینند و دیگر اگر هم آبی به این سطح وارد شود شوند، کافیست رسوبات قاره

  شود. دهد و اینگونه است که کویري ایجاد میدیگر انحاللی رخ نمی
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