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چكيده

تراز آب درياچه اروميه از حدود بيست سال پيش ،با افت شديدي ر و به رو شده است .به همراه تغييرات كمي ،كيفيت آب درياچه نيز تغييرات زيادي يافته است .در اين نوشتار
تالش گرديده تا با شناخت رابطه میان كيفيت و كميت آب ،شناخت بيشتري از روند تغييرات كمي درياچه در گذشته زمين شناسي آن به دست آيد تا بر اين اساس ،عوامل مؤثر

و نقش آنها در خشك شدن درياچه با دقت بيشتري شناسايي شود .پيرو اين شناخت ميتوان برنامهريزي و مديريت مناسبتري در راستاي احيا اين درياچه ارائه و يا با اطمينان

بيشتري طرحهاي پيشنهادي را ارزيابي کرد .بر پایه نتايج اين پژوهش ،در تراز بيش از  1286متر ،آب درياچه از حالت شور خارج ميشود و در رده آبهاي لب شور تا شيرين قرار

ميگيرد .بنابراين ،در پليوستوسن پاياني كه تراز آب درياچه از  1297متر بيشتر بوده است ،به نظر ميرسد كه آب درياچه شيرين بوده باشد .در تراز پايينتر از  1273متر ،درياچه به
پاليا تبديل ميشود .در حال حاضر كه تراز آب درياچه اروميه حدود  1270متر است ،محيطي پاليايي بر آن حاكم است .در اين محيط ،افزايش بارندگيها و جريانهاي ورودي
با افزايش سريع حجم مخزن و در برابر آن ،كاهش يا قطع بارندگيها و جريانهاي ورودي و افزايش دما و تبخير ،با كاهش سريع حجم مخزن همراه خواهد بود .اين بررسي نشان

ميدهد كه برای احيای درياچه اروميه الزم است كه بيش از  9/5ميليارد متر مكعب آب به آن وارد شود.
کلیدواژهها :درياچه اروميه ،تغييرات كميت آب ،تغييرات كيفيت آب ،پاليا.
*نویسنده مسئول :امیر شمشکی

 -1پيش نوشتار
درياچه اروميه با زيستبومي كمنظير ،يكي از بزرگترين درياچه هاي بسته دنيا به
شمار مي آيد كه متأسفانه از حدود بيست سال پيش ،تراز آب آن با افت شديدي رو
به رو شده است .به همين دليل ،در اين سال ها بررسي هاي بسياري توسط پژوهشگران
مختلف در موضوعات و شاخه هاي گوناگون در رابطه با اين درياچه انجام پذيرفته
است .از جمله اين موضوعات ،ميتوان به بررسي هاي كيفي آب درياچه اروميه اشاره
کرد Abich (1856( .اولين پژوهشگري است كه از اين ديدگاه آب اين درياچه را
مورد تجزيه و تحليل قرار داده است .به اين ترتيب ،از كيفيت آب درياچه اروميه بيش
از يكي و نيم قرن اطالعات و داده وجود دارد .اولين گزارش علمي از وضعيت كمي
اين درياچه به سال  982ميالدي و به عبارت ديگر ،بيش از هزار سال پيش باز ميگردد.
در اين گزارش ،درازا و پهناي درياچه اروميه به ترتيب  50و  30فرسنگ بیان شده
است ( .)Anonymous, 982در گزارشي ديگر ،در سال  1800ميالدي (حدود 215
سال پيش) در اثر يك دوره خشكسالي شديد ،بيشينه تراز آب درياچه تنها حدود 75
سانتي متر آورده شده است ( .)Tamaddon, 1971نوسانات تراز آب درياچه اروميه
بهطور پيوسته از  115سال پيش يعني سال  1910موجود است (.)Chander, 2012
در اين پژوهش ،دادهها و اطالعات موجود پس از درستیسنجي ،مورد تجزيه و
تحليل قرار گرفته و تالش شده است تا ضمن شناخت بهتر از روند تغييرات درازمدت
كيفيت آب درياچه اروميه و عوامل مؤثر در اين تغييرات ،اين روند با روند تغييرات
كمي مقايسه شود.
در گذشته ،پژوهشهاي مشابهي در شماری از درياچههاي شور دنيا توسط
پژوهشگران مختلف انجام پذيرفته است؛ كه از میان آنها ميتوان به كارهاي
( Comin et al. (1990)، Van Afferden and Hansen (2004و (Sharpe et al. (2008
اشاره کرد.
 -2مواد و روشها

 .1 -2محدوده مورد مطالعه

درياچه اروميه با مساحتي حدود  5000تا  6000كيلومتر مربع در شمال باختر ايران،
میان سه استان آذربايجان غربي ،آذربايجان شرقي و كردستان در موقعيت  37درجه

E-mail: shemshaki@shahroodut.ac.ir

تا  38درجه و  15دقيقه عرض شمالي و  45درجه تا  46درجه طول خاوري قرار دارد
(شكل  .)1مساحت اين درياچه در حال حاضر حدود  2000كيلومتر مربع و تراز آب
آن حدود  1270متر است .تراز آب درياچه اروميه در سال  1374و به عبارت ديگر
پيش از آغاز روند خشك شدن آن ،حدود  1278متر بوده است .نمودار تغييرات تراز
و سطح آب اين درياچه به ترتيب در شكلهاي  2و  3ارائه شده است.
 .2 -2داده هاي كيفي آب درياچه اروميه

اولین بررسی هیدروشیمیایی آب دریاچه ارومیه توسط ( Abich (1856انجام
گرفته است .از این زمان به بعد ،مطالعات دیگری به وسیله پژوهشگران مختلف
روی کیفیت آب این دریاچه انجام شده که از آن جمله میتوان به (،Hunt (1868
( Gunther and Manely (1899در جزیره کبودان Kholpin (1923( ،در ساحل
قوشچی Adarangi )1941( ،در ناحیه شرفخانه Djonidi )1970( ،در نواحی گلمنخانه
و حیدرآباد Daneshgar (1975( ،در ناحیه شرفخانه Javanbakht )1975(،در ناحیه
گلمنخانه Azami-Oskoei (1975( ،در نواحی حیدرآباد و رحمانلوSaberi )1978( ،

و

شرفخانه،

در نواحی قوشچی ،رشکان ،حیدرآباد ،گلمنخانه
( Kelts and Shahrabi )1986در یک ایستگاه در شمال دریاچهKargarnejad )1986( ،
در ناحیه رحمانلو Daneshvar and Ashasi-Sorkhabi (1997( ،در  29ایستگاه
شمالی 23 ،ایستگاه جنوبی و  35ایستگاه مرکزی و جنوب خاوری دریاچه،
( Touloei et al. )1997در ایستگاههایی در شمال خاور ،شمال و جنوب دریاچه
در سالهای مختلف ( 1973،1987و  Emamali-Sabzi )1993( ،)1992در ناحیه
گلمنخانه Jamshidi (2002( ،در ناحیه رشکانEsmaeili- Dahesht et al. )2010( ،
در  4ایستگاه در شمال تا جنوب دریاچه و ( Karbassi et al. )2010در 48
ایستگاه در سرتاسر دریاچه اشاره کرد (.)Asem and Mahmoudi, 2013
( Asghari Moghaddam and Mahmoudi (2008يك نمونه از آب جنوب
خاوری درياچه را در باختر شهر بناب تجزيه شيميايي و با كيفيت آب زيرزميني
دشت مراغه مقايسه كردند (.)Asghari Moghaddam and Mahmoudi, 2008
( Jabbari et al. (2014كيفيت فيزيكوشيميايي آب درياچه را در  5نقطه مورد بررسي
قرار دادند Amiri et al. (2015( .آب دریاچه را از دیدگاه کیفی در دو فصل تر و
101

مقايسه روند تغييرات کمی و کیفی آب درياچه اروميه با تأكيد بر اطالعات كرانه جنوب خاوري آن

خشک در مجاورت ساحل دشت ارومیه ،با هدف تعیین پتانسیل تداخل آب شور
دریاچه به آبخوان این دشت ،مورد بررسی کردند .ميزان آنيونها و كاتيونهاي
اصلي ،pH ،دما ،EC، TDS ،شوري ،قليایيت و سختي از جمله عاملهايي هستند كه
در بيشتر اين مطالعات ارائه شدهاند .در برخي از اين مطالعات ،ميزان برخی يونهاي
فرعي مانند نيترات ،نيتريت ،برم ،آهن ،روي،مس ،آمونيم و يد و همچنين عاملهايي
مانند دانسيته و سختي ،بررسي شدهاند .حسینپور ( )1390دادههاي پيوستهاي را از
ميزان شوري و چگالی آب درياچه اروميه در محل ايستگاههاي گلمنخانه ،ميانگذر و
شرفخانه ،از سال  1995تا  2010ارائه کرده است.
كل محلهاي نمونهبرداري از آب درياچه اروميه ،در شكل  4نشان داده شده است.
 .3 -2تجزیه و تحلیلهای آماری

بیشک در بازه زمانی یاد شده ،تجزیه شیمیایی آب دریاچه با روشها و دقتهای
متفاوتی انجام پذیرفته است .بر این اساس ،پیش از ورود این داده ها به مجموعه
داده های مورد پردازش ،میزان خطای آنها با توجه به میزان توازن میان مجموع
آنیونها و کاتیونها به دست آمد و مواردی که میزان خطای آنها بیش از خطای
مجاز ( 5درصد) بوده ،حذف شد .به اين ترتيب نتايج تجزیه و تحلیلهای اكتبر 1974
توسط ( Azami-Oskoei (1975و تجزیه و تحلیلهای جوالي  2005تا فوريه 2006
توسط ( ،Esmaeili- Dahesht et al. (2010با  13/7و  12/1درصد خطا ،در پردازش
پایانی مورد استفاده قرار نگرفت.
 -3نتايج و بحث

 .1 -3تجزیههای فيزيكوشيميايي

نتايج تجزیههای فيزيكوشيميايي آب جنوب خاور درياچه اروميه (پيرامون ايستگاه
رحمانلو) به همراه عاملهاي آمار توصيفي در جدول  1نشان داده شده است.
بر پایه جدول  ،1ميزان تغييرات كل مواد جامد محلول در آب درياچه  40درصد
است .در میان آنيونها ،بيكربنات با ضريب تغييرات  0/83و در میان كاتيونها،
منیزیم با ضريب تغييرات  0/51بيشترين ميزان تغيير را دارند .به جز دو يون ياد شده،
ضريب تغييرات دیگر آنيونها و كاتيونهاي اصلي ،بهطور نسبي شبيه هم و حدود
 0/3است .ميزان دامنه ضريب تغييرات  pHحدود  0/2و بسيار كم بوده است.
 .2 -3رابطه ميزان كل جامدات محلول و كميت آب درياچه

با توجه به ميزان شوري ،رابطه خطي مستقيمي میان ميزان هدايت الكتريكي آب ()EC

با ميزان كل جامدات محلول ( )TDSوجود ندارد .در شورابهها و آبهايي كه شوري
زيادي دارند ،بازه تغييرات  ECدر مقايسه با ميزان تغييرات  TDSكاهش چشمگيري
مييابد .بنابراين ،ميزان هدايت الكتريكي شاخص مناسبي براي بررسي ميزان مواد
محلول در اين نوع آبها نیست .با توجه به اينكه تعيين دقيق ميزان كل جامدات
محلول در محيط آزمايشگاه ،زمانبر و تا حدودي دشوار است ،بهطور معمول آمار
موجود از اين عامل كافي و مناسب نیست .از سوي ديگر ،عامل شوري با آسانی
بيشتري در صحرا قابل اندازهگيري است .چنانچه همراه با ميزان شوري ،اطالعات
ميزان چگالی آب نيز موجود باشد ،از حاصلضرب اين دو عامل ،میتوان ميزان كل
جامدات محلول را به دست آورد .خوشبختانه اطالعات پيوسته و مناسبي از دو عامل
ياد شده از آب درياچه اروميه از سال  1995به بعد وجود دارد كه در اين مطالعه
دادههای موجود در پایان نامه کارشناسی ارشد حسینپور ( )1390براي برآورد ميزان
كل جامدات محلول آب درياچه در طول زمان استفاده شده است .در شكل ،5
نمودار تغييرات مقدار كل جامدات محلول با حجم درياچه بر پایه آمار موجود از
پيرامون ايستگاه رحمانلو (جدول  )1و در شكل  6نمودار تغييرات مقدار كل جامدات
محلول با تراز آب درياچه بر پایه مقدار كل جامدات محلول برآورد شده از آمار
ميزان شوري و چگالی ،ارائه شده است.
نمودارهاي ارائه شده در شكلهاي  5و  ،6رابطه خطي با ضريب همبستگي بسيار
زياد به میزان  ،0/97میان ميزان كل جامدات محلول آب درياچه را با ميزان حجم
مخزن و تراز آب آن نشان مي دهند.
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بر پایه رابطه تراز و ميزان كل جامدات محلول آب ،از تراز حدود  1286متر به باال
ميزان  TDSبه كمتر از 10گرم بر ليتر ميرسد .در اين شرايط آب درياچه اروميه از
حالت شور خارج ميشود و در رده آبهاي لبشور تا شيرين قرار ميگيرد .بررسي
( Salehipour Milani et al. (2015نشان داده كه  8سطح پادگانهاي پيرامون درياچه
اروميه از ارتفاع  1297متر تا  1366متر در پليوستوسن پاياني وجود دارد .به اين
ترتيب ،آب درياچه در اين زمان شور نبوده است.
 .3 -3نسبتهاي يوني

با هدف شناسايي منشأ يونها و همچنين عوامل مؤثر بر تغييرات كيفي آب درياچه،
نسبتهاي يوني سديم به كلر ( )Na/Clو منیزیم به كلسيم ( )Mg/Caبه دست آمد که
در جدول  2ارائه شده است.
چنانچه نسبت يوني سديم به كلر برابر يك باشد ،نشان مي دهد كه منشأ اصلي
اين يونها انحالل هاليت است .در نمونههاي ياد شده هر چند كه منشأ اصلي اين
يونها هاليت است ،اما به نظر ميرسد كه بر اثر فعاليتهاي انساني از جمله ورود
پسابهاي صنعتي و خانگي به درياچه و در نتيجه افزايش ميزان كلريد ،نسبت يوني
 Na/Clكاهش يافته است .بر اين اساس ،بيشترين ميزان تأثير فعاليتهاي انساني بر
كيفيت آب بخش جنوب خاوري درياچه اروميه در سال  2007ميالدي (سال )1386
بوده است .گفتني است كه اصغريمقدم و محمودي ( )1387در بررسي محدوده
دشت مراغه -بناب نتيجه گرفتند كه پسابهاي شهرك صنعتي مراغه بر كيفيت
منابع آب زيرزميني اين دشت و آب درياچه در پاييندست آن ،تأثير چشمگيري
داشتهاند.
بررسيهاي ( Moller et al. (2007بر آب درياي مرده (بحرالميت) نشان ميدهد
كه نسبت يوني منیزیم به كلسيم در درياچههاي بسته با افزايش ميزان تبخير ،بيشتر
ميشود .بررسي اين نسبت در نمونههاي آب درياچه اروميه ،بيانگر افزايش ميزان
آن از  12/65در سال  1985به  35/05در سال  2008است .به عبارت ديگر در يك
بازه زماني  23ساله از سال  1364تا  ،1387ميزان  Mg/Caحدود  2/8برابر شده است.
گفتنی است كه در بازه زماني ياد شده ،دماي هواي محدوده مطالعاتي حدود  2درجه
سانتيگراد افزايش داشته است.
بر پایه شكل  ،7روند تغييرات نسبت يوني  Mg/Caاز حدود تراز  1273متر تغيير
ميكند .در ترازهاي بيشتر از  1273متر ،نسبت ياد شده ،بازه تغييرات كمي دارد.
 .4 -3رابطه میان تراز و حجم آب درياچه بر پایه روابط كيفي

با استفاده از رابطه تغييرات مقدار كل جامدات محلول ( )TDSبا حجم درياچه ()V

(شكل  )4و تغييرات مقدار كل جامدات محلول با تراز آب درياچه (( )Lشكل ،)5
میان حجم و تراز آب درياچه اروميه رابطه زير برقرار است:
V=9.9L-12600
)1
در رابطه باال V ،بر حسب ميليارد متر مكعب و  Lبر حسب متر است .بر پایه اين
رابطه ،از تراز  1272/7متر ،حجم درياچه به سوی صفر ميل ميكند .به عبارت ديگر
از حدود تراز  1273متر ،محيط آبي از حالت درياچه خارج و به محيط پاليا تبديل
ميشود .نكته قابل توجه اين كه روند تغييرات نسبت يوني  Mg/Caنيز از همين تراز
بهطور چشمگيري تغيير مي يابد.
 .5 -3رابطه میان تراز و حجم آب درياچه بر پایه روابط كمی

رابطه میان حجم ( )Vو تراز آب ( )Lدریاچه ارومیه ،بر پایه مدل تولید شده با استفاده
پردازش تصاویر ماهوارهای به شکل زیر است (:)Sima and Tajrishy, 2013
V=0.28(L-1264.29)1.9
)2
در رابطه باال V ،بر حسب ميليارد متر مكعب و  Lبر حسب متر است .به این
ترتیب ،حجم دریاچه ارومیه در تراز  1273متر حدود  17/1میلیارد متر مکعب و
در تراز فعلی (حدود  1270متر) برابر  7/6میلیارد متر مکعب است .بنابراین ،در
شرایط موجود با ورود  9/5میلیارد متر مکعب آب ،تراز این دریاچه به  1273متر
خواهد رسید که کمترین تراز الزم برای تبدیل شرایط حاکم پالیایی به محیط
دریاچهای است.
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 -4نتيجهگيري
مطالعه حاضر با هدف مقايسه و تحليل تغييرات كمي و كيفي آب درياچه اروميه با
تأكيد بر اطالعات جنوب خاوری آن انجام پذيرفته است .اين مطالعه نشان مي دهد
كه میان تغييرات تراز و حجم آب درياچه با ميزان كل جامدات محلول آب آن،
رابطهاي خطي با ضريب همبستگي زياد برقرار بوده است .با توجه به اينكه افزايش
سطح درياچه به دليل تفاوت در تغييرات توپوگرافي سواحل همسان نیست ،وجود
اين رابطه خطي مي تواند بيانگر آن باشد كه نقش جريان هاي ورودي شامل سطحي و
زيرزميني در مقايسه با تبخير از سطح درياچه و انحالل مواد بستر ،در تغییرات كيفيت
آب درياچه بسیار مهمتر است .از سوي ديگر ،با افزايش ميزان شوري آب ،ميزان
تبخير كاهش مييابد و با ثابت فرض کردن دیگر عاملها ،اين رابطه نميتواند خطي
شود .نسبت يوني سديم به كلر در ساحل جنوب خاوري درياچه نشان ميدهدكه
فعاليتهاي انساني از جمله ورود پسابهاي صنعتي و خانگي در كيفيت آب اين

بخش از درياچه چشمگير است .بازه تغييرات نسبت يوني منيزيم به كلسيم كه يكي از
شاخصهاي ميزان تبخير آب است ،از تراز حدود  1277متر تا  1273متر ،كم و حدود
 5واحد است .در ترازهاي كمتر از  1273اين روند با تغييري ناگهاني همراه است و
بازه تغييرات آن زياد و حدود  17واحد ميشود .علت اين رويداد ميتواند از بين
رفتن پيكره اصلي مخزن درياچه و تبديل آن به پاليا در ترازهاي كمتر از  1273متر
باشد .در حالت پاليا ،افزايش بارندگيها و جريانهاي ورودي با افزايش سريع حجم
مخزن و در برابر آن ،كاهش يا قطع بارندگيها و جريانهاي ورودي و افزايش دما
و تبخير ،با كاهش سريع حجم مخزن همراه خواهد بود .به همين دليل ،بازه تغييرات
كمي و كيفي آب بهطور نسبي بسيار بيشتر ميشود .با توجه به موارد ياد شده ،برای
احيای درياچه اروميه الزم است كه برنامهريزي و مديريت مناسبي ،براي ورود بیش
از  9/5ميليارد متر مكعب آب انجام پذيرد.

شكل  -1موقعيت مكاني درياچه اروميه.

شكل  -2نمودار تغييرات تراز آب درياچه اروميه از سال  1910تا .2010
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شكل  -3نمودار تغييرات سطح درياچه اروميه از سال  1963تا .2011

شکل -4موقعيت جغرافيايي نقاط نمونهبرداري از آب درياچه.

شكل  -5نمودار تغييرات كل جامدات محلول آب درياچه اروميه با حجم آن.
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شكل  -6نمودار تغييرات كل جامدات محلول آب درياچه اروميه با تراز آن.
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شكل  -7نمودار تغييرات نسبت يوني  Mg/Caآب درياچه اروميه با تراز آب.

جدول  -1نتايج تجزیههاي فيزيكوشيميايي آب جنوب خاور درياچه اروميه (پيرامون ايستگاه رحمانلو) به همراه عاملهاي آمار توصيفي.
SO42-

Cl-

HCO3-

K+

Na+

Mg2+

Ca2+

pH

TDS

EC

عالمت اختصاري

224.0

3521.1

32.8

35.9

3043.5

430.0

34.0

7.9

215020

310000

W1

412.0

3336.0

5.0

31.0

3123.0

429.0

34.0

7.8

113800

174000

W2

208.8

3441.7

5.7

34.6

3145.7

417.5

37.0

7.7

255500

370000

W3

390.6

5064.8

6.6

51.3

4755.4

1045.4

48.1

7.7

325000

370000

W4

462.1

2650.0

9.5

50.3

2150.0

341.0

19.0

7.7

170000

236000

W5

456.3

6000.0

22.6

63.3

5434.8

950.0

27.1

7.8

377000

400000

W6

358.9

4002.3

13.7

44.4

3608.7

602.2

33.2

7.8

242720

310000

ميانگين

462.1

6000.0

32.8

63.3

5434.8

1045.4

48.1

7.9

377000

400000

بیشینه

208.75

2650

5.0

31.0

2150.0

341.0

19.0

7.7

113800

174000

کمینه

113.8

1260.0

11.4

12.6

1228.6

309.6

9.8

0.1

97612

88625

انحراف معيار

32

31

83

28

34

51

29

1

40

29

ضريب تغييرات
(درصد)

جدول  -2نسبت هاي يوني سديم به كلر ( )Na/Clو منیزیم به كلسيم ( )Mg/Caدر سالهاي مختلف به همراه
مساحت و تراز آب درياچه.
تراز آب درياچه
(متر)

مساحت درياچه
(كيلومتر مربع)

Mg/Ca

Na/Cl

Date

عالمت اختصاري

1275.3

5160

12.65

0.86

1985

w1

1275.7

5500

12.62

0.94

1987

w2

1277.1

5650

11.28

0.91

1997

w3

1273

4099

21.73

0.94

2005

w4

1272.7

3841

17.95

0.81

2007

w5

1272.6

3107

35.05

0.9

2008

w6

1274.4

4560

18.55

0.89

-

ميانگين

1277.1

5650

35.05

0.94

-

بیشینه

1272.6

3107

11.28

0.81

-

کمینه

1.9

1026.9

9.0

0.1

-

انحراف معيار

0.001

0.23

0.49

0.06

-

ضريب تغييرات
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Abstract
The water level of Urmia lake during the last twenty years has been significantly declining. Along with changes in quantity, water quality has
also substantially changed. In this article, attempts has been made to identify the relationship between water quality and quantity to have a
better understanding of the changing history of the lake during the geological past. This can help to better explore the risk factors influencing
the drying process of the lake. This understanding can therefore be employed to appropriate planning and management procedures in order to
revive this lake effectively. Based on this study, the lake water in the levels higher than 1286 meters (MSL) is brackish to fresh and is not of
saline type. Thus, it seems that, in the late Pleistocene, the lake water was of a fresh type where the water level was higher than 1297 meters.
The study revealed that the lake become to a playa-type environment in water level of about 1273 MSL. The present water level of 1270 meters
suggests that the lake has a dominantly playa-type environment. In this environment, increase in precipitation and inflows will lead to a rapid
increase in reservoir volume; and vice versa, a stop or decrease in the precipitation and inflows with an increase of temperature and evaporation
will lead to a rapid reduction in reservoir volume. This study estimates that a volume of over 9.5 billion cubic meters of water is necessary to
revive the Urmia Lake.
Keywords: Urmia lake, Water quantity changes, Water quality changes, playa.
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