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  چكيده
 شدگي قـرار گرفتـه   ، امروزه در خطر خشكيراندر شمال غرب اواقع  فوق اشباع از نمك جهان هاي ترين درياچه بزرگيكي از عنوان  هدرياچه اروميه ب

بررسـي  . گـردد  شناختي كشور محسوب مـي  بحران اخير زيست محيطي و خشك شدن درياچه اروميه هم اكنون يكي از بزرگترين مخاطرات زمين .است
در اين پـژوهش ضـمن انجـام    . باشد تاريخچه تكاملي دوره هولوسن و شناخت علل كاهش ناگهاني تراز آب درياچه اروميه، موضوع پژوهش حاضر مي

رسوبي دست نخـورده  هاي  مغزه ساله و رابطه آن با تغييرات تراز آب درياچه، 55هاي اقليمي  ساله، پردازش داده 35هاي دورسنجي در بازه زماني  بررسي
از متـر   98بـيش از   متـر و مجموعـاً   9ينه ژرفاي مغزه  با بيش 16تعداد  .تهيه گرديد Augerي گير به روش مغزهبخش غربي در درياچه از رسوبات بستر 

شناسـي، سـاخت رسـوبي و نـوع      هاي كاني هاي رسوبي بر اساس رنگ، اندازه دانه، ويژگي رخساره. قرار گرفت بررسي موردرسوبات زير بستر درياچه 
، اقليم و تغييرات تراز آب درياچـه از سـطح بـه عمـق     هاي رسوبي از سطح به  عمق، جغرافيا تغيير رخساره توجه بهبا . هاي تبخيري تفكيك گرديد كاني

اي، بـاتالقي،   هاي رسوبي درياچـه  ها متعلق به محيط  رخساره. باشد ميها   مغزه در قابل تفكيك رخساره رسوبي 17نتايج حاكي از وجود   .بازسازي گرديد
اي درياچـه   دهد اگر چه در نـواحي كرانـه   ت زير بستر درياچه، نشان ميهاي رسوبا گيري و بررسي رخساره مغزه.  باشد اي و خشكي مي پاليايي، رودخانه

اي بوده اسـت   محيط درياچه) متري رسوبات بستر 5/6(سال گذشته  13000شود اما بخش اصلي درياچه در حداقل  آثار خشك شدگي به تناوب ديده مي
هاي اخير اگر چـه   ويژه افزايش تبخير در سال لذا تغيير اقليم و به. باشد ن نكته مياي موجود نيز مؤيد اي هاي لرزه داده. شود و رسوبگذاري پيوسته ديده مي

سـال گذشته،كشـور    13000از حال تا حدود . گردد، اما علت اصلي خشكسالي درياچه اروميه نيست خود عاملي در كاهش تراز آب درياچه محسوب مي
انـد امـا درياچـه     عمق از قبيل درياچه مهارلو، ميرآباد، زريوار به كرات خشك شـده  كمهاي  هاي وسيعي بوده است و درياچه ايران دستخوش خشكسالي

سال قبل آغاز  13000فاز عمده خشكي درياچه اروميه از حدود . اروميه در آن بحرانهاي خشكسالي بجز در نواحي كرانه اي، هرگز خشك نگرديده است
هاي شمال افريقا و جنوب آسـيا   يخچالي كه با كاهش رطوبت و پايين رفتن تراز آب درياچه توان به خشكسالي عمده آخرين عصر شده است كه آنرا مي

  .باشد مي) انساني(بنابراين عامل مهم در كاهش تراز آب امروزي درياچه اروميه عوامل آنتروپوژنيك . تؤام بوده است، نسبت داد

  .ديرينه اقليم، هولوسنتبخيري، هاي  كاني ،تغيير اقليممغزه رسوبي، خشكسالي،  :هاي كليدي واژه
  
  مقدمه -1

درياچه اروميه بزرگترين و شورترين درياچه دائمي ايران و يكي از 
است كه از اين نظر با ا هاي فوق اشباع از نمك دني بزرگترين درياچه

هر دو درياچه در يك . درياچه بزرگ نمك آمريكا  قابل مقايسه  است
 1280نمك، با عمق مشابه وحدود  اي خشك، فوق اشباع از محيط قاره

سولفات ، كلر، اي سديم شورابه تيپو  ارتفاع از سطح آب دريامتر 
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درون  هر دو آنها غالباَ رسوبات رسوبات عالوه بر آن. باشند مي
اي و پلت آرتميا است و هر دو نوسانات تاريخي يكساني در  حوضه

اين درياچه در . (Kelt & Shahrabi 1986)اند  تراز آب درياچه داشته
يك اي با تكتونيك فعال در شمال باختري ايران قرار دارد و  گستره

قادر  كهگردد  هاي جهاني محسوب مي ارتباط مهمي براي شبكه درياچه
باشد را  ميها   است تغييرات اقليمي خاورميانه را كه متاثر از مانسون

 رض آنكيلومتر و ع 150تا  120بين طول اين درياچه . معرفي نمايد
 Esmaeili) متر است 6كيلومتر و ميانگين ژرفاي آن  50تا  20بين 

Dahesh et al. 2010) . اروميه از منابع مختلفي تأمين آب درياچه
هاي حوضه آبريز اروميه  عبارتند از  ترين رودخانه مهم. گردد مي

 ، سويوق بوالق چاي)رود سيمينه(، تاتائو)رود زرينه( جيغاتي
چاي،  گادارچاي، باراندوزچاي، شهرچاي، روضه ،)چاي مهاباد(

باشند  چاي مي چاي و صوفي چاي، آجي چاي، زوالچاي، تسوج نازلو
باشند و از  كه  فصلي و دائمي مي )1389درويشي خاتوني و همكاران (

 . كنندشناسي اطراف درياچه عبور ميداخل سازندهاي مختلف زمين
هاي  در آب باران، رخنمون ، امالح موجودمنشا اصلي امالح درياچه

آجي چاي كه از دامنه . ميوسن استهاي  تبخيريحوضه آبريز بويژه 
ترين رودخانه دائمي گيرد طوالنيشرقي كوه ساواالن سرچشمه مي

شرق درياچه است كه بعلت عبور از تشكيالت تبخيري و تخريبي 
هاي  نمكي اطراف خواجه و فرسايش اين گنبد اليگوميوسن، بخصوص

كند در ازندها، مقادير زيادي رسوب و امالح را به درياچه منتقل ميس
SO4و  +Naشدگي نسبت به يون هايي نظيرنتيجه غني

را در اين   -2
در واقع يكي از داليل اصلي شوري . توان مشاهده نمودرودخانه مي

چاي هاي محلول توسط رودخانه آجي بيش از حد درياچه، تأمين يون
 درياچه شود گفته مي. )1390وني و همكاران درويشي خات( است

 ،پيش سال هزار 35 حدود است و بوده شيرين آب داراي ابتدا اروميه
 حدود از). 1376غضبان و مهاجر باوقار ( است شده شورتر رفته رفته

 آن امالح ميزان و شده اشباع نمك از درياچه تاكنون، پيش هزارسال ده

 PPT 230برخي سالها تا  در و گرديده است  PPT 180 تا 130 بين
 اروميه درياچه آب شوري ميزان). 1374جليلي ( گيري شده است اندازه

رسيده  PPT 300حدود يعني  خود بحراني مرز تا 1380سال  پائيز در
 1389هاي انجام شده در اواخر سال  گيري اندازه). 1380 اسالمي( است

درياچه . باشد مي  PPT  380حاكي از افزايش ميزان شوري تا حدود 
  .اروميه امروزه با خطر جدي خشك شدن و نابودي روبرواست

خشك شدن درياچه در شتاب كاهش تراز آب و از آنجايي كه 
هاي كنوني افزايش چشم گيري داشته است و اين مساله تبديل به  سال

اين بحران جدي زيست محيطي در اين منطقه از كشور شده است، 
هاي پالئوليمنولوژي و يا  دف از انجام بررسيه. پژوهش انجام گرديد

درياچه شناسي ديرينه، شناخت و آگاهي از تاريخچه رسوبگذاري دوره 
هاي خشكسالي و  هاي رسوبي، تعيين دوره هولوسن، نحوه تغيير محيط

هاي حاكم  باشد و نهايتاً  مشخص نمودن آنكه خشكسالي ترسالي مي
كه سبب خشك شدن ساير  هاي بزرگي از ايران در گذشته بر بخش
گرديده است، آيا باعث خشك ) به استثناي درياي خزر(ها   درياچه

ها بر اين   شدن درياچه اروميه شده است يا اينكه تأثير خشكسالي
هاي  درياچه چندان با اهميت نبوده است و در نهايت آنكه در چه بازه

  .زماني درياچه اروميه خشك بوده است
  

  درياچه نوسانات تراز آب -2
سال گذشته با  80، نوسانات تراز آب درياچه اروميه را در 1تصوير

 1389تا  1374از سال . دهد اي نشان مي هاي ماهواره استفاده از داده
ميانگين فرازاي سطح . متر كاهش تراز اتفاق افتاده است 7چيزي حدود 

در  تراز آب. استمتر بوده  1274 معادل 1346آب درياچه در سال 
  . رسيده استمتر  48/1278 به 1374 سال

سيسات موجود در سواحل درياچه به زير آب أدر اين سال اكثر ت
. پس از اين تاريخ، سطح آب درياچه به شدت كاهش يافت. رفت

تاكنون تراز آب درياچه اروميه سير  1374دهد از سال  آمارها نشان مي
متر از  4/1271 به سطح  1388مرداد ماه طوري كه در   نزولي داشته به

متر كمتر از سطح  7/2هاي آزاد رسيده است كه اين ميزان  سطح آب
متر  3/4متر كمتر از تراز حداكثري و  9/6، ي درياچهتراز اكولوژيك

  . )1تصوير ( ساله آن است 40كمتر از متوسط درازمدت 
) درصد 7/49( كيلومتر مربع 4/2723، 1388وسعت درياچه در سال 

ين ميزان كاهش باالتراهش يافته است كه  ك، 1368ال در مقايسه با س
صالحي (شود  هاي مطالعاتي محسوب مي هردرياچه در طول دوح سط

اما آنچه مسلم است، آن است كه عمق ). 1390و 1389 پور و همكاران
درياچه از آن چه كه در اثر كاهش تراز آب حاصل گرديده به مراتب 

ساير كانيهاي تبخيري در بستر نشست نمك و  كمتر است و علت آن ته
شدت سبب كاهش  هدرياچه با ستبرايي بين يك تا چند متر است كه ب

هايي مبني  افسانه. ژرفاي آب و تبديل درياچه به كفه نمكي شده است
تا  از كرانه درياچه بر امكان راه رفتن بر روي يك برآمدگي باريك

را  آني باشد، اگر واقعوجود دارد كه  1198سال  در قبل از جزاير
اما . نسبت داد (Little ice age)توان به دوره يخچالي كوچك  مي

نمايد  عمق درياچه چنين چيزي را تأييد نمي شواهد لرزه نگاري كم
(Kelts & Shahrabi 1986).  ي اروميه دو  در درياچهدر حال حاضر
نخست اينكه ميانگين ارتفاع سطح آب . اتفاق در حال رخ دادن است

و ديگر  باشد ه نسبت به ماه مشابه در سال قبل در حال كاهش ميهر ما
 نيز در حال افزايش استدر فصل تر و خشك آب  ترازنوسانات  آنكه
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ايجاد وضعيت جديد درياچه  .)1390خاتوني و همكاران  رويشيد(
به محيط درياچه پاليايي  (Lake)اي  بيانگر تبديل محيط درياچه

(playa lake) باشد مي.  
  

 

  
  )1389اي آذربايجان غربي و شرقي  برگرفته از آمار آب منطقه(سال گذشته  80تغييرات سطح تراز درياچه اروميه در  - 1تصوير 

  
  شناسي زمين -3

درياچه اروميه در يك زون تكتونيكي برخوردي بين دو پليت اورازيا 
صورت يك ناحيه  و به. (MacKenzie 1981)عربي واقع شده است  و

ترين فرونشست در پست (Graben) ه زمين ساختيفرونشست
آذربايجان است كه در اثر عملكرد گسل تبريز در شرق و گسل اروميه 

هاي مرتفع با ارتفاع در غرب ايجاد شده است كه اطراف آن را كوه
  ). 1373شهرابي (متر فرا گرفته است  2000بيش از 

ي شمالي اين  هفعاليت گسل تبريز در اين منطقه سبب باالآمدگي قطع
،   الذكر با ايجاد مانعي در مقابل جريان آب ي فوق گسل شده و قطعه

پور كرماني و (موجبات تشكيل درياچه اروميه را فراهم آورده است 
  ). 1382صديق 

اين ارتفاعات بر حسب موقعيت جغرافيايي داراي روندهاي  
 - يغربهاي شمال درياچه، شمالروند رشته كوه. گوناگون هستند

مهم ترين ارتفاعات شمال درياچه . غربي است -شرقي تا شرقيجنوب
باشند و هاي البرز ميهاي ميشو و مورو هستند كه دنباله كوهرشته كوه

-هاي آرارات در تركيه متصل ميغرب ايران به كوهادامه آنها در شمال

هاي كوه. ها داردگسل تبريز نيز روندي همسو با اين رشته كوه. گردد
شرقي جنوب -غربيجنوبي تا شمال -غربي درياچه روندي شمالي

. گردنددارند و اين ارتفاعات نيز در غرب به ارتفاعات تركيه متصل مي
هاي جنوبي درياچه اروميه روندي مشابه با رشته كوه زاگرس رشته كوه

در سمت شرق . آينددارند و در واقع دنباله رشته كوه زاگرس بشمار مي

هاي آبرفتي و  جنوبي به دشت –هايي با روند شماليشته كوهدرياچه ر
در . شوندپست سواحل شرقي درياچه كه شيبي ماليم دارند، منتهي مي

  . پليستوسن، درياچه اروميه تا تبريز و مراغه گسترش داشته است –پليو 
هاي آتشفشاني پليوسن است،  برخالف جزيره اسالمي كه از سنگ

هاي ريفي  ي فليش كرتاسه زيرين و يا سنگ آهكها ديگر جزاير، نهشته
دليل نقش قابل توجه اين سازندها در  به. هستند) سازند قم(  ميوسن

- هاي سنگ هاي موجود در رسوبات درياچه، بيان ويژگي تأمين يون

آقانباتي (شناسي اطراف درياچه از اهميت خاصي برخوردار است  
، درياچه (Günther 1899)هاي قديمي  اگرچه در گزارش ).1385

شناسي،  اند ولي از نگاه زمين اروميه را باقيمانده درياي مديترانه دانسته
هاي فشاري مانند گسل  هاي گسل اين حوضه حاصل عملكرد سامانه

گيري آن نقش اساسي  رود است كه در سيستم آب تبريز و زرينه
سمتي از اي، درياچه اروميه، در ق ساختي صفحه از نگاه زمين. اند داشته

هاي ايران  هاي عربستان و ايران و ريزصفحه پهنه خرد شده بين صفحه
ساختي دانست  توان آن را نوعي درياچه زمين و تركيه قرار گرفته و مي

  ).1385آقانباتي (هاي بلندي آن را در بر گرفته است  كه كوه
سنگ سخت  اي بر روي پي هاي نرم درياچه متر نهشته 40تا  35حدود 
قرار ) سازند قم(هاي مارني ميوسن  آهك تاسه زيرين و يا سنگشده كر

هزار سال  40تا  30هاي كنوني، سن درياچه را  گرفته كه با ويژگي
اي پيرامون آن، سن  هاي درياچه ولي بر اساس پادگانه. كند تعيين مي
  ).  1385آقانباتي (كنند  هزار سال برآورد مي 500تا  400درياچه را 
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  ها مواد و روش-4
، آمار آوري اطالعات جمع روش مطالعه در انجام اين پژوهش شامل

ساله، مقاالت و كتب مرتبط فارسي و  55هاي اقليمي  منتشر شده، داده
، عمليات گيري مغزه هاي دورسنجي، عمليات صحرايي و بررسي التين،

هاي صحرايي، آزمايشگاهي و دفتري و  داده ، پردازشآزمايشگاهي
  .باشد گيري مي نتيجه ير وسپس تعبير و تفس

  

    آزمايشگاهي عمليات صحرايي و-4-1
مغزه رسوبي دست  16شناسي، تعداد  هاي رسوب به منظور بررسي

و ) جنوب و شمال بزرگراه شهيد كالنتري( نخورده از حاشيه غربي
هاي برداشت  مغزهموقعيت  .جنوب غربي درياچه اروميه برداشت شد

مغزه (ترين مغزه  عميق. باشد ده ميقابل مشاه) 2تصوير (در شده 
متر در شمال بزرگراه شهيد كالنتري  و  سانتي 950به عمق ) 7شماره 

ها   مغزه. متراست سانتي 18به عمق ) 11مغزه شماره (ترين مغزه  عمق كم
 تهيه گرديد  Handy Augerاز نوع گير دستي  توسط يك عدد مغزه

(Piovano et al. 2002) .ها شامل   در اين بررسيمتداول هاي  روش
فيزيكي، هاي  گيري، تعيين ويژگي انتخاب و آماده نمودن روش مغزه

 شيميايي و بيولوژيكي رسوبات بستر، تعيين نرخ رسوبگذاري و
برداشت شده، هاي  از مغزه .باشد هاي اخذ شده مي آناليزهاي آماري داده

ها به دقت   توصيف مغزه. دوربين عكاسي ديجيتالي عكس تهيه گرديد با
ها    روش تهيه نمونه. برداري صورت گرفت نوشته شد و سپس نمونه

يك  ،مشاهده هر تغيير رخساره ها با  اي بود كه در طول مغزه به گونه
ها و نحوه آزمايشات بر اساس   سازي نمونه روش آماده. نمونه تهيه شد
 & Lewis)كونچي  لوئيس و مك هاي ذكر شده توسط دستورالعمل

McConchie 1994) ها جهت انجام   نيمي از نمونه. فتانجام گر
هاي  بندي و نيمي ديگر جهت تهيه پودر براي آزمايش آزمايشات دانه

 .Raab et al).  مورد استفاده قرار گرفت شيميايي شناسي و انيك

ها و   بر اساس مشاهدات صحرايي، توصيف مغزه. (2007 & 2000
واحدهاي رسوبي تفكيك  وستون چينه ها به   مغزهنتايج آزمايشگاهي، 

 Sub)زير محيط رسوبي همچنين . شناسي آنها رسم گرديد

environment) هر واحد تعيين گرديد(Li et al. 1996, Valeo-

Garces et al. 1998, Goldstein 2001) & Benison . و   پيووانو
 هاي مربوط ، با در نظر گرفتن داده (Piovano et al. 2002)همكاران

تغييرات تراز آب درياچه را در  ،و ساير داده ها CaCO3به درصد 
نيز مطالعات مشابهي براي  )1386(همچنين لك  .ها تفسير نمودند  مغزه

هاي تبخيري،  آن نوع كاني در درياچه مهارلو انجام داده است كه 
شناسي و رنگ رسوب در توصيف  هاي فيزيكي، شيميايي، كاني ويژگي
    .ه استكار گرفته شد هعيين زيرمحيط رسوبي بها و ت  رخساره

  بحث -5
  شناسي   رسوب -5-1

. اي است درياچه اروميه داراي رسوبات تخريبي و درون حوضه
هاي باالدست به  ها از رخنمون  رسوبات تخريبي غالباً توسط رودخانه

در شرايطي كه آب و هواي گرم و . گردد داخل حوضه حمل مي
، رسوبات آواري به مقدار باشددگي زياد حاكم ميزان بارن با مرطوب

دانه در  درشتدر چنين شرايطي رسوبات . شود زيادي وارد درياچه مي
كند و رسوبات  نشست مي ابعاد ماسه و گراول در حاشيه درياچه ته

دانه در حد سيلت و رس به فرم معلق به نواحي مركزي درياچه  ريز
حرمي موسوي ( كند ميگردد و در يك محيط آرام رسوب  حمل مي

تر  لذا سرعت رسوبگذاري در حاشيه بيش از مناطق مركزي. )1381
هاي رسي در  بخش اصلي كاني. (Lak et al. 2007)درياچه است 

كه سطح آب درياچه زياد هايي با آب و هواي مرطوب و بارش دوره
هاي  لذا فراواني كاني. )1384محمدي ( اندباالست وارد درياچه شده

چاي با وجود اينكه رودخانه آجي. هاي پر آبي است عرف دورهرسي م
تري از آبدهي ساليانه بسيار پايين) رود زرينه(در مقايسه با جيغاتي 

برخوردار است، ولي ميزان رسوب و مواد محلول بيشتري را نسبت به 
 درصد كل رسوب 40 بيش از(كند ها وارد درياچه ميساير رودخانه

رودخانه جيغاتي ). رياچه در طي يك سالوارده به د تخريبي
آورد  درصد آب ورودي درياچه، 40با وجود تأمين بيش از ) رود زرينه(

وارده به درياچه تخريبي درصد كل رسوبات  20ساليانه رسوب آن تنها 
ها نيز بسته به ميزان آبدهي، ساير رودخانه. در طي يك سال است
جود در حوضه آبريز خود، پذيري سازندهاي مو جنس و ميزان فرسايش

بيش  .)1384محمدي ( در تأمين رسوبات وارده به درياچه نقش دارند
درصد رسوب به بخش جنوبي درياچه  90از  درصد آب و بيش 87از 

ميزان بيشتري از رسوبات در بخش جنوبي درياچه  شود لذا وارد مي
يكي ديگر از انواع رسوبات بستر درياچه اروميه  .كنندرسوب مي

ترين  رسوبات شيميايي عمده. شيميايي استرسوبات شيميايي و بيو
طور كلي با  به. باشند هاي فوق اشباع از نمك مي ت درياچهرسوبا

ژيپس و (ها   ها، سولفات افزايش درجه شوري به ترتيب كربنات
   .(Warren 2006) گردند تشكيل مي) هاليت( كلرورهاو ) انيدريت

درصد كل رسوبات  50-60يي حدود رسوبات شيميايي و بيوشيميا
نسبت رسوبات شيميايي و بيوشيميايي  .گردنددرياچه را شامل مي

نسبت به رسوبات آواري شاخص مهمي براي بررسي شرايط محيطي و 
افزايش و كاهش چنين  هم. شوندوضعيت آب و هوايي محسوب مي

يط دهنده شرا نشان ،در رسوباتهاي رسي  و كاني ميزان اجزاء تبخيري
ترين اجزاء شيميايي و بيوشيميايي  مهم  .هوايي محيط است آب و

 دار،هاي پوششآراگونيتي، دانههاي  رسوبات درياچه شامل گل
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محمدي و ( باشندتبخيري ميهاي  كانيهاي دفعي، ژيپس و  پلت
 600تا  200طول آنها  بين هاي آرتميا كه  پلت .)1389همكاران 

اي شكل و شبيه ميله. ميكرون است 150ميكرون و قطر آنها حدود 
اوليه و درون  آراگونيت نوع متداول كربنات كلسيم. برنج هستند دانه

دماي باالتر پايين و مقدار منيزيم  با ييها است كه از شورابهاي  حوضه
  Kinsman & Holland)كند  رسوب مي،  درجه سانتيگراد 30از 

صورت گل كربناته و يا اغلب به  اين رسوبات درياچه اروميه. (1969
با افزايش تبخير، درصد نمك در درياچه باال رفته و  .شود پلت يافت مي

آرتميا كه در يك رنج خاصي از شوري قادر به ادامه حيات است از 
دفعي كه بخش مهمي از رسوبات هاي  رود، در نتيجه پلتبين مي

اته از كربنهاي  گل. يابنددهند نيز كاهش ميكربناته را تشكيل مي
آيند و عمدتاً در شمار ميه سازندگان اصلي رسوبات كربناته درياچه ب

از  CO2هاي فتوسنتز كننده و خروج  هاي زيستي جلبك نتيجه فعاليت
با افزايش ميزان تبخير و در نتيجه افزايش . گردندمحيط تشكيل مي

روند شوري محيط، موجودات فتوسنتز كننده كاهش يافته يا از بين مي
هاي كربناته به روش بيوشيميايي كاهش و حتي  نتيجه توليد گل در

بندي در ستون با افزايش شوري در محيط و ايجاد اليه .شودمتوقف مي
فراواني . گردداكسيژني در كف حوضه ايجاد ميآب، شرايط بي

و رسوبات تبخيري  رسوبات كربناته با افزايش شوري محيط كاهش
اجزاء ديگر  رسوبات تبخيري از. (Sonnenfeld 1984) يابدميافزايش 

هاي تبخيري موجود  ترين كاني روند مهمشمار مي هشيميايي رسوبات ب
در رسوبات درياچه، هاليت، ژيپس و انيدريت و به مقدار كمتري 

هاي تبخيري ديگر مانند پلي هاليت، هگزاهيدرات، كيزريت،  كاني
زمان افزايش شوري در ها در   كه اين كانيكارناليت و بيشوفيت است 

  ). 1375طلوعي (گردد  ها ايجاد مي  اثر خشكسالي
تبخيري، ژيپس و هاليت از اهميت بيشتري هاي  در بين كاني
ها كاهش نسبي در مقدار با افزايش عمق نمونه. برخوردار است

دهنده افزايش شوري آب  اين حالت نشان. گرددها مشاهده ميتبخيري
اي با آب شيرين اروميه درياچه درياچه. ستدرياچه با گذشت زمان ا

تدريج شورتر شده تا به حد فوق اشباع  از نمك رسيده  هبوده كه ب
   ). Kelts & Shahrabi 1986(است 

در محيطي فوق  ،رسوباتآن است كه  مطالعه توالي رسوبات بيانگر 
شيميايي و بيوشيميايي ايجاد تخريبي، اشباع از نمك با تناوب رسوبات 

سه محيط رسوبي  ،هاي رسوبي موجود با توجه به رخساره. اندهشد
پس از تعيين وضعيت  .قابل تشخيص است پاليايياي و  تاالبي، درياچه

رسوبگذاري و نوع رسوبات، بررسي تغييرات سطح آب درياچه در 
طول زمان، پيشروي و پسروي خطوط ساحلي و تأثير اين تغييرات بر 

ها   ، سعي گرديد موقعيت برداشت مغزهاي موجود هاي حاشيه تاالب

اي و هم از محيط تاالبي  اي باشد كه هم از محيط درياچه گونه به
ها، در اينجا تنها  دليل تعداد زياد مغزه به .گيري انجام شود امروزي، مغزه

متعلق  U13, U15 , U16 هاي مربوط به سه مغزه توصيف رخسارهبه 
كه از ساحل  وب باختر درياچهيك ترانسكت عمود بر ساحل در جنبه 
 شود ، پرداخته ميگردد كيلومتري داخل درياچه را شامل مي 4تا 

  ).2تصوير (
  
  هاي رسوبي رخساره - 2- 5

اي مانند رنگ،  هاي رخساره رسوبات مورد مطالعه براساس ويژگي
به  هاي تبخيري و كاني پلت آرتمياحضور ماده آلي، ميزان  اندازه ذرات،

 17مغزه مورد مطالعه  16در . تفكيك گرديدند لفهاي مخت رخساره
با تلفيق ).  1389محمدي و همكاران (رخساره رسوبي شناسايي گرديد 

هاي رسوبي شرايط  هاي آماري و رخساره اطالعات مربوط به پارامتر
. گرديدبازسازي  ه،هاي رسوبگذاري گذشت رسوبگذاري و محيط

اختصار به قرار زير  مغزه مورد بحث به 3هاي موجود در  رخساره
   .باشد مي

 اين رخساره كه غالبا در سطح رسوبات وجود دارد،:  0رخساره 
تر  فصلمتر در  سانتي 5تا  2 تقريبي هاي نمك به ضخامت بلورشامل 

اين ضخامت ) فصل خشك( ا تداوم خشك شدن درياچهب. باشد مي
  ).A -3تصوير(. يابد مي ه سرعت افزايشبرخساره 

اي كه در اثر  كربناته به رنگ قهوه )سيلت رسي(ل گ:  3رخساره 
تصوير (اي درآمده است  هوازدگي و وجود اكسيد آهن به رنگ قهوه

3- B .(اين رخساره معرف رسوبات دوره خشك است ) موسوي
  ).1381حرمي 

، غني از تخريبي-كربناته) رس سيلتي(گل شامل رخساره :  4رخساره 
رنگ تيره نشان از شرايط  . است  به رنگ خاكستري تيره و ماده آلي

اين . احيايي محيط و حضور مقدار قابل مالحظه ماده آلي است
  -4تصوير( (Reading 1996) اي است رخساره بيانگر محيط درياچه

B(.  
درون -از جنس ذرات تخريبيشامل ماسه متوسط :  5رخساره 
داراي ماده آلي، واجد مقدار ، به رنگ خاكستري روشن، حوضه اي

 اي است اين رخساره بيانگر محيط درياچه . كمي پلت آرتميا است
(Lak et al. 2004) )4تصوير-A ,D(.  

با ميزان بااليي از  5رخساره هاي  داراي تمام ويژگي:  5-1رخساره 
مربوط به  1-5رخساره  .اي است صورت ميان اليه آرتميا به پلت

راز آب باالتر بوده ،  ت 5بخشهاي داخلي تر درياچه و نسبت به رخساره 
  ).A -4تصوير (است 
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 گيري هاي دقيق مغزه درياچه اروميه و محل - 2تصوير 

  
سيلت رسي به رنگ خاكستري تا سبز كه به طور عمده :  6رخساره 

بيانگر محيط نيز اين رخساره . هاي آراگونيتي تشكيل شده است از گل
  .)D -4تصوير ( اي است درياچه

هاي بسيار محدود و  كه در اليه 6گي رخساره با ويژ: 6- 1رخساره 
  ).C -4 تصوير( هاي آرتميا است نازكي داراي پلت

كه است داراي گل سياه رنگ با ميزان باالي ماده آلي : 8رخساره 
اين رخساره در بين . باشد دهنده شرايط محيطي احيايي مي نشان

 .استهايي كوچك قابل مشاهده  صورت عدسي ، به 7و  5هاي  رخساره

هاي  اين رخساره بيانگر محيط پاليايي و رسوبات مربوط به زير اليه
  .D ((Warren 2000) -3تصوير (نمك است 
شامل مارن سبز به همراه ريشه گياهان است كه :   9رخساره 

  ).A - 5تصوير (باشد دهنده محيط تاالبي مي نشان
اي  هاي قهوه هاي سبز رنگ به همراه گل شامل مارن:  11رخساره 

 .باشد هاي تاالبي مي باشد و مربوط به محيط رنگ به صورت پراكنده مي
تري قرار دارد  آب در شرايط كم 9در مقايسه با رخساره  11رخساره 

   ).C -4تصوير (
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  8رخساره : D     6-1رخساره : C     3رخساره : B،  بلورهاي نمك    0رخساره : A  - 3تصوير   
  

   7و6و  5رخساره : D     11رخساره : C    4ه رخسار: B  ،  1/5و  5 رخساره: A )4تصوير   
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حالت متراكم رنگ است كه بشدت اي  قهوه  گلشامل : 12رخساره 
دليل كم  فاقد هرگونه پلت آرتميا بوده و به. باشد داشته و چسبنده مي

حفاري در آن بسيار ، و تراكم باال ، فشردگي، چسبندگيآب بودن
حفاري ، غالباً با رسيدن به اين اليه يگير مغزهان زمسخت بوده و در 

رسوبات مربوط به پهنه گلي و دهنده  اين رخساره نشان. متوقف گرديد
عمده است كه رسوبات مدت طوالني از  يسالشكهاي خ شاخص دوره

  ).B - 5تصوير (اند  آب خارج شده
اي به همراه ريشه گياهان است  گل با رنگ قهوهشامل  : 13رخساره 

شود و  تر مي كمي درشت 12كه اندازه ذرات نسبت به رخساره 
  ).C -5تصوير ( باشد خشكي مي - دهنده محيط تاالبي نشان

هاي درشت بلور  ژيپسگل كربناته با اين رخساره شامل : 16رخساره 
رشد و . رسد متر نيز مي سانتي 5اندازه اين بلورها به بيش از . باشد مي

دليل تماس با  صورت ثانويه و به پس بههاي ژي تشكيل اين كريستال
 Eugester & Hardie)گيرد صورت مي SO4هاي غني از  شورابه

خرچنگي هاي درياچه اروميه مربوط به  پلت ).D -5تصوير ( (1978
به دما بسيار حساس هستند و در ها   اين ارگانيزم. آرتيميا استبه نام 

ط به زون درون درياچه اين رخساره مربو. شوند ديده ميبوفور تابستان 
الميناسيون بيانگر باالتر بودن تراز آب داراي  چنين رسوبات هم. است

  .(Mess 1999) بندي است نسبت به رسوبات بدون اليه
ستون چينه شناسي، تغييرات نسبي تراز آب درياچه و تطابق  6تصوير

اي به مغزه رسوبي عمد بر ساحل در بخش غربي درياچه را نشان  چينه
هاي رسوبي  دهنده زير محيط منحني سمت راست نشان. دهد مي

مختلف است كه از چپ به راست با افزايش نسبي تراز آب درياچه 
  .منطبق است

  

  16رخساره : D -13رخساره : C-12رخساره :  B-9رخساره : A - 5تصوير   
  

م أهاي قرمز رنگ تو خارج قرار گرفتن رسوبات از آب با ايجاد افق
ست كه دوره خيلي خشك بر منطقه حاكم ا رايط بيانگر آناين ش. است

قرار . (Li et al. 1996) بوده است و مقدار بارندگي ناچيز بوده است
به معناي آن است كه تراز آب در  ءگرفتن تراز آب منطبق بر خط مبدا

  .سطح زمين قرار گرفته است و دليل بر دوره كم و بيش خشك است

خصوص هر رخساره، براي هر يك از  بر اساس شواهد ذكر شده در
شناسي، زير محيط رسوبي و تراز آب درياچه رسم  ها ستون چينه  مغزه

،   اي شود، در محيط درياچه طور كه مالحظه مي همان). 6تصوير (گرديد 
گيرد با  تراز آب در سمت راست كه باالترين تراز ممكن است قرار مي

و سپس محيط باتالقي و  اي به محيط پاليايي تبديل محيط درياچه
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. كند تدريج تراز آب كاهش و به سمت چپ حركت مي اي، به رودخانه
متر اول مربوط به  كاهش تراز  كاهش تراز آب درياچه در چند سانتي

اما بعد از آن به سمت پايين مغزه، تراز . در فصل  تابستان گذشته است
انتيمتري س 560و  660تا عمق  U16و  U15آب درياچه در دو مغزه 

 U15در مغزه . اي حاكم بوده است باال بوده است و محيط درياچه
متري آغاز شده است و در مغزه  سانتي 660خشكسالي عمده از عمق 

U16  سانتيمتري شروع شده اما در عمق  560اين خشكسالي از عمق
كه در  U13در مغزه .  سانتيمتري درياچه كامالً خشك شده است 680

هاي خشك و رسوبات قرمز رنگ  قرار دارد، دوره اي وضعيت كرانه

اين موضوع حاكي از آن است كه . شود مربوط به آن به تناوب ديده مي
هاي عمده در كشور ايران تنها باعث كاهش وسعت درياچه  خشكسالي

اي از آب گرديده است و رسوبات  و خارج شدن رسوبات كرانه
است، اين به اين معناست تر درياچه را متأثر نساخته  هاي داخلي بخش

كه در محدوده مورد مطالعه تا عمق ياد شده، خشكسالي بزرگي در 
هاي گذشته فقط رسوبات  درياچه اروميه اتفاق نيفتاده و خشكسالي

) رسوبات قرمز رنگ(را تحت تأثير ) 13محل مغزه (حاشيه درياچه 
ژنيك سابقه، اثر عوامل آنتروپو لذا اين خشك شدن بي. قرار داده است

  .دهد را بيش از پيش در مرگ درياچه نشان مي
  

  بخش غربي درياچه اروميههاي  مغزهاي رسوبات  هاي رسوبي و تطابق چينه شناسي، تغييرات نسبي تراز آب درياچه، زير محيط چينهستون  - 6تصوير   
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توسط پژوهشگران دانشگاه تبريز به انجام رسيده اخيرا مطالعه كه در 
هاي پويا نشان داده شده است كه كاهش  سازي سيستم با استفاده از مدل

هاي جاري  ي بيش از حد از آب ورودي آب به درياچه به دليل استفاده
 25درصد، ساخت سدها حدود  65و همچنين تغييرات اقليمي حدود 

نها ده درصد در كاهش ارتفاع درصد و بارندگي بر سطح درياچه ت
  ).(Hassanzadeh et al. 2012 سطح آب موثر بوده است

متغيرهاي ) 1390(ي جليلي و همكاران  بر اساس مطالعههمچنين 
به بعد عملكرد مطلوبي در تشريح روند  2000 اقليمي به ويژه از سال

ن توا تغييرات تراز آب ندارد به اين معنا كه در طي ده سال گذشته نمي
  .ي اروميه دانست اقليم را عامل تعيين كننده در رفتار درياچه

ي  ارتفاع سطح آب درياچه) 1390(ي حسني و همكاران  مطالعه
و  ثر استأدرصد از متغيرهاي آب و هوايي مت 15اروميه حداكثر 

نخواهد شد و تنها ممكن   افزايش بارندگي باعث بهبود شرايط درياچه
به عبارت ديگر ارتفاع سطح آب درياچه . داست روند كاهش را كند كن
اگر امسال بارندگي قابل توجهي در شمال . از بارش مستقل شده است

كند  غرب كشور داشته باشيم سطح آب درياچه باز هم كاهش پيدا مي
اي  با در نظر گرفتن ويژگي رخساره. اما شدت كاهش كمتر خواهد بود

اين توسط كلت و شهرابي هاي از شمال به جنوب كه پيش از  در مغزه
اي در چند  اخذ شده بود، پيوستگي رسوبات درياچه 1986در سال 

هاي  گيري و داده نتايجي كه از مغزه.  شود هزار سال اخير مشخص مي
اند حاكي از يك دوره خشك سالي و پرشدگي كانال  اي ارائه نموده لرزه

 –پهنه گلي در ابتداي هولوسن يا آخر دوره يخچالي است كه با ايجاد
افق  ژيپس منشوري در گل قرمز  8الي  5پاليايي توام بوده كه طي آن 

رنگ كه جاي فاز پاليايي يا يك درياچه فوق اشباع كم عمق دائمي 
  .شود عوض مي

كيلو هرتزي موجود نشان از يك فاز  5/3اي  هاي لرزه داده
ها با يك   رسوبگذاري مجدد پس از فرسايش و تشكيل تپه مانند

هايي كه از باالي سطح نا پيوسته تهيه شده،  مغزه. باشد پيوستگي مينا
بندي يكنواخت و پيوسته است و يك تجمع رسوبي به  نشان از اليه

دهد كه رسوبگذاري در اثر جريان فعال كف  سمت باال را نشان مي
هاي تاريخي نيز حاكي  ركورد. شود متر ديده مي بستر در مقياس سانتي

باشد كه  سال اخير مي 4000ي وضعيت درياچه در از پايداري نسب
 Kelt & Shahrabi)نمايد  ها نيز آنرا تائيد مي  شواهد رسوبات مغزه

ناهموار  حاكي از يك ساختارعمق موجود  اي كم لرزههاي  داده .(1986
متر  12تا  5بستر درياچه با ژرفاي متغير از  هاي زير در اليه و دگرشيب

با هاي اخذ شده،  در تطابق با مغزهكه  ه استدر مناطق مختلف درياچ
 شوند حضور ژيپس معرفي ميرخساره رسوبي مربوط به دوره خشك و

(Kelt & Shahrabi 1986) ) 7تصوير.(    
  

مانند و  ي تپهها غربي حاكي از يك سطح فرسايشي و ايجاد ناهمواري-جنوب شرق و شرقي-كيلوهرتز با روند شما غرب 5/3اي  هاي لرزه داده -7تصوير   
  (Kelt & Shahrabi 1986)پرشدگي كانال طي يك رخداد مهم خارج شدن از آب و خشك شدن درياچه اروميه 
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اين عوارض آثار خارج شدن رسوبات از آب و فرسايش كانالي 
نمايد كه  ها در سطح را كامالً نمايان مي  مربوط به عملكرد رودخانه

 و خروج رسوبات از آب دتطوالني م دوره خشكسالي داللت بر يك
ها، مجدداً درياچه آبگيري  با تغيير اقليم، افزايش رطوبت و بارش .است

شده و رسوبات به صورت پيوسته تا عهد حاضر بر روي سطح 
يك سكانس رسوبي پيوسته و غير همچنين . فرسايشي قرار گرفته است

 رسوبات زير  ي متر 5و  5/3 عمق قابل تقسيم با دو رفلكتوردر
حاكي از ثبات و تداوم رسوبگذاري  طور كلي نتايج به. اند دادهتشخيص 

 5/3اي  لرزههاي  داده .سال قبل است 13000ميانگين زماني حدود براي 
هايي كه توسط كلت و شهرابي در  كيلوهرتز و اطالعات موجود از مغزه

هاي  كننده اطالعات اخذ شده از مغزه اند تكميل فراهم نموده 1986سال 
وجود يك خشكسالي عمده كه با خروج . باشد طالعه شده ميم

قابل  رسوبات از آب و ناپيوستگي هم شيب توأم است در هر دو كامالً
   ).7تصوير (انطباق است 

  
هـا جهـت تعيـين جغرافيـا و اقلـيم        تفسير مغـزه  تحليل و -6

  گذشته 
هاي بسته نسبت به تغييرات آب و  هاي حوضه حساسيت درياچه

سبب شده است كه آنها بهترين شاخص براي ثبت تغييرات هوايي، 

شناسي  تغييرات هيدروشيمي بر روي تركيب كاني. اقليمي گذشته باشند
شناسي قديمي بهترين شاخص براي تعيين  گذارد و كاني حوضه اثر مي

شناسي و  تنوع چينه. (Li et al. 1996)آب و هواي قديمي است 
اخص خوبي براي تعيين شوري اي ش شناسي رسوبات درياچهكاني
اين تغييرات . گذشته و تغييرات هيدرولوژيكي استهاي  آب
شناسي بيانگر نوسانات آب و هواي كهن كواترنر در اكثر  كاني
 Wasson et al. 1984, Last 1984, Sinha)باشد جهان ميهاي  بخش

et al. 2006) دست  هاي مختلف به بر همين اساس سعي گرديد با داده
،  اقليم و شرايط جغرافياي قديمي منطقه  از درياچه اروميه آمده

 صورت متفاوت تحت تأثير به جهان مناطق مختلف .بازسازي گردد
هاي مناطق مختلف، تغييرات آب و  لذا درياچه. اند اقليم قرار گرفته

در بين مناطق مختلف، . اند هاي متفاوتي ثبت نموده هوايي را به صورت
كه اين  ا از الگوي آب و هوايي مرتبطي برخوردارندافريقا و جنوب آسي

از آنجايي كه  (Cohen 2003)باشد  الگوي آب و هوايي مانسوني مي
اي قرار گرفته است كه در مدل آب و هوايي  درياچه اروميه در ناحيه

نمايد  تاريخي مانسوني قرار گرفته است لذا از اين الگو تبعيت مي
(Kutzbach & Otto-Bliesner 1982)  يا در يك الگوي آب و

باشد، قرار  هاي تاريخي مانسوني مي هوايي كه در محل تقاطع مدل
   ).8تصوير ( (Kelts & Shahrabi 1986)گرفته است 

  

  (Cohen 2003)سال گذشته  18000ا در يقا و جنوب آسيفرآشمال هاي  اچهيرات سطح تراز درييتغ- 8ر يتصو  
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اشعه خورشيدي تابستاني در  هزار سال پيش، 10تا  9د دودر ح
شدگي زياد محور زمين ايجاد  دليل كج نيمكره شمالي افريقا و آسيا، به

هاي تابستاني مناطق  در آن زمان وجود مانسون احتماالً. شده است
به همين علت بوده  (Afro/Asian)آسيا -معتدل در آفريقا معتدل و نيمه

فريقا آق خشك شمال سبب رويش گياه در مناطها   اين مانسون. است
  . (Street-Perrott et al. 1990) شده است

هاي اين منطقه خشك  سال پيش، بيشتر درياچه 18000تا  12500از 
كه اين شرايط با شرايط حداكثر باال آمدن  در حالي. و كم آب شدند
كاهش سطح آب . ها در شمال امريكا هم زمان است  سطح آب درياچه

هزار سال پيش معكوس  5/12 ازريقا و آسيا ها در منطقه اف  درياچه
. رسد ،  به اوج خود مي هزار سال پيش سطح آب 10تا  9شود و در  مي

تر رخ داده  ها در مناطق جنوبي سريع  اين افزايش در سطح آب درياچه
سطح . و سپس تا هولوسن مياني به سمت شمال حركت كرده است

طول هولوسن مياني كاهش اي در  در مقياس منطقه ها مجدداً  درياچه
نيز رخ داده است سال پيش  5500از  ديگريخشكسالي . يابد مي

(Gasse 2001) ) 8تصوير(.   
هاي آفريقا و  ركوردهاي آب و هواي قديمي ثبت شده از درياچه
عرض  ي باجنوب آسيا و نرخ رطوبت در همان زمان در كمربند

سال پيش تاكنون،  18000شمالي بين  درجه 30تا  9حدود جغرافيايي 
و  سال پيش 9000ها مربوط به   باالترين سطح آب درياچهحاكي از 

است  سال پيش 13000ترين سطح آب درياچه مربوط به حدود  پايين
(Cohen 2003) ) 8تصوير.(   

يك فاز مهم خشكسالي و بيرون آمدن رسوبات درياچه مهارلو از آب 
با ). 1386لك ( ستا رخ دادهسال پيش   5250تا  4300 حدودا از

اتمام يك دوره خشكسالي مهم و اساسي در درياچه و اتمام افق قرمز 
ها بيشتر گرديده   تر و بارش شرايط آب و هوايي مناسب رنگ، مجدداً

 سپس است و لذا بر روي رسوبات قرمز رنگ، رسوبات تبخيري و
 دو فاز خشكسالي ديگر مربوط به حدوداً. تخريبي قرار گرفته است

سال پيش بوده است كه از اهميت كمتري برخوردار  1800و  2000
كارها و . بوده و دنبال نمودن آن در تمام گستره درياچه مشكل است

 Wasylikowa)در رابطه با آب و هواي هولوسن، توسط  نتايج ديگر

et al. 2006) در درياچه زريبار گزارش شده است .  
كاهش سطح آب يانگر هاي درياچه زريبار، ب در ارگانيسم تغيير
، 15400- 12600سال پيش، بين  21000هاي زماني  در بازه درياچه
همچنين مجموعه . باشد سال پيش مي 11700و حدود  12000حدود 
هاي  هاي موجود بيانگر افزايش شوري آب درياچه، بين سال دياتوم

سال پيش  2500و   5900-6400،   12600- 12000،  17700- 15700
  و  7800- 7500ه را در دو دوره ـاچـدري بآ حـاهش سطـك. اشدـب مي

  كنون  اـتها   تر در بعضي زمان سال پيش و با شواهد جزئي 4500- 3800
بر ) (Stevens  2006مطالعات انجام شده توسط  .گزارش كرده است

كيلومتري جنوب  300زاگرس و در هاي  روي درياچه ميرآباد، در كوه
ولوسن منطقه را بر اساس تغييرات شرق درياچه زريبار، اقليم ه

بيان  Sr/Ca Caو نسبت Pollen  هاي گياهي ايزوتوپ اكسيژن، گرده
اين . سال پيش رخ داده است 5400كند كه يك دوره خشكسالي در  مي

. باشد دست آمده از درياچه مهارلو مي قابل انطباق با نتايج به نتايج كامالً
سال  4500-3800هاي  سال رخداد كاهش سطح آب درياچه زريبار بين

سال در رسوبات درياچه  5250تا  4300پيش و از درياچه مهارلو بين 
ثر نموده أاي آن را مت هاي كرانه اروميه ديده نشده است و فقط بخش

  . است
 Ahadnejad)و مارايوما  روشتي ي احدنژاد بر اساس مطالعه

Reveshty & Maruyama 2010) دي ي جديد ميال از آغاز هزاره
ي اروميه بسيار كم  نقش متغيرهاي اقليمي در ارتفاع سطح آب درياچه

  .تأثير است
  

  تكامل شورابه -6-1
در شرايطي كه (كند  نشست مي در زماني كه هاليت در مركز درياچه ته

، شورابه در )حاكم بوده است 1389و سه ماهه اول سال  1388سال 
 350آن بيش از   و درجه شوري (Supersaline)وضعيت فوق اشباع 
 126/1-214/1باشد و وزن مخصوص شورابه بين  گرم در هر ليتر مي

  . )1جدول ( باشد مي
نشست  هاي تلخ ته و نمككند  نشست مي هاي منيزيم ته اما وقتي نمك

شورابه در حال خشك شدگي  يعني تقريباً) 1390پايان تيرماه (يابد  مي
در اين تغيير . رسد مي 29/1است و وزن مخصوص شورابه به بيش از 

و  يابد بشدت افزايش ميتبخيري هاي  وضعيت سرعت تشكيل كاني
   .باشد اين افزايش سرعت است آنچه كه فاجعه مي

ها و وضعيت موجود شورابه   مقايسه بين جدول روند تكاملي شورابه
 Super saline گردد كه شورابه در وضعيت درياچه اروميه مشخص مي

نشست  هاي منيزيم و سديم در حال ته ر آن نمككه د) فوق اشباع( 
 29/1باشد قرار گرفته است چراكه وزن مخصوص شورابه باالتر از  مي

  . قرار گرفته است
باشد كه  بديهي است شرايط فعلي مرحله پاياني تكامل شورابه مي

باشند، البته درياچه در نيمه  نشست مي هاي اقتصادي در حال ته نمك
هاي جوي آبگيري خواهد شد  مجدداً از بارش 91ار و به  90دوم سال 

گردد اما اين شرايط بسيار موقت  نشست هاليت بر مي و به مرحله ته
چنانچه تمهيداتي در نظر گرفته نشود شرايط  91خواهد بود و تابستان 

  ). 2جدول (تكرار و از وضعيت امسال وخيم تر خواهد شد 
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  )1390 خاتوني درويشي(باشد  با مشخصات ذيل مي 1390وضعيت شورابه درياچه اروميه در تيرماه  هاي موجود از به استناد داده - 1جدول 
year taraz salinity (ds/m3)/(mmhos/cm) salinity (ppm) density (average) 

30/4/1390 1271.6 637.33  407891.2 1.35 
  

  
  ير، كاهش حجم آب و افزايش وزن مخصوص شورابهتبخيري همزمان با افزايش تبخهاي  روند تشكيل كاني - 2جدول 

  
  

گيري  هاي غربي درياچه مغزه عليرغم آنكه در اين پژوهش از بخش
هاي اخذ شده از سرتاسر درياچه  اما در مقايسه با مغزه. شده است

به نتايج مشابهي  (Kelts & Shahrabi 1986)توسط كلت و شهرابي 
شود در اعماق  مشاهده مي 9 طوري كه در تصوير همان. گردد اخذ مي

متري يك سطح فرسايشي مربوط به  سانتي) 13مغزه ( 600تا  500
شود و از آن به بعد رسوبات پيوسته  خروج رسوبات از آب ديده مي

مربوط به درياچه فوق اشباع از نمك در دو رخساره عمده ديده 
  . شود مي

  

  )Kelts & Shahrabi 1986(ز مناطق داخلي درياچه كلت و شهرابي هاي تهيه شده ا ليتولوژي و مشخصات مغزه - 9تصوير 
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  سن رسوبات و تكامل حوضه -6-2
 & Kelts) براساس نتايج سن سنجي رسوبات درياچه اروميه توسط

Shahrabi 1986)  متغير  متر در سال ميلي  1تا  1/0نرخ رسوبگذاري
اين پژوهش هاي مربوط به  هاي نزديك به محل مغزه اما در مغزه. است

با توجه به باشد  متر در سال مي ميلي 5/0نرخ رسوبگذاري حدود 
اي موجود آثار خشكسالي بزرگ و مهم در درياچه  هاي رخساره توالي

و  باشد سال مي 13000متري با سن تقريبي  سانتي 650اروميه در عمق 
اي فوق اشباع  از آن زمان تاكنون رسوبگذاري پيوسته در محيط درياچه

هاي برداشتي،  ولي هم اكنون نه تنها در محل مغزه .نمك وجود دارداز 
به شوره زار و كويري خشك  به سمت مركز درياچهكيلومتر  4 تابلكه 

ساخت ( تبديل گرديده است كه خود نشانگر تأثير عوامل آنتروپوژنيك
، ميانگذر، استفاده بي رويه از منابع آب هاي آبي مانند سدها سازه

   .باشد ر خشك شدن كنوني درياچه ميد) زيرزميني
   

  گيري نتيجه -7
هاي رسوب شناسي، ديرينه اقليم و ديرينه جغرافيايي بخش  بررسي 

هاي  در رسوبات مغزه :همراه دارد هغربي درياچه اروميه نتايج ذيل را ب
ها نشانگر چهار محيط رسوبي درياچه   مورد مطالعه در مجموع رخساره

  . است پالياييو اي  ، رودخانه اي، تاالبي
و  اي با رسوبات گل سيلتي فاقد ماده آلي هاي محيط رودخانه رخساره

رنگ قهوه اي، رخساره تاالبي با وجود رسوبات خاكستري تيره گلي و 
هاي اكسيده  هاي گياهي و زون ريز همراه با ماده آلي فراوان، ريشه دانه

اي تيره و روشن گاه ه ها، رخساره پاليايي با وجود المينه اطراف ريشه
هاي ژيپس درشت  قرمز رنگ مربوط به كفه گلي حاوي كريستال

اي با وجود رسوبات مارني خاكستري  هاي درياچه دياژنتيكي و رخساره
هاي رسوبات  دار با ميان اليه هاي پوشش روشن غني از پلت آرتميا، دانه

اي  سياه رنگ و غني از ماده آلي كه نشانگر محيط احيايي درياچه
آن است كه  مطالعه توالي رسوبات بيانگر .گردد هستند مشخص مي

آبي نسبي با افزايش در ميزان رسوبات شيميايي خصوصاً  كمهاي  دوره
پر آبي درحوضه با افزايش ميزان رسوبات هاي  ها و دورهتبخيري

 5/0متوسط با توجه به نرخ رسوبگذاري  .آواري قابل شناسايي است
هاي مورد مطالعه مربوط به  ر درياچه اروميه، مغزهمتر در سال د ميلي

يك دوره . باشند سال قبل مي 15000دوره زماني حال تا حداكثر 
 650هاي بلند در عمق حدود  خشكسالي عمومي در بخش انتهايي مغزه

اي  اي به رنگ قرمز قهوه شود كه با رسوبات قاره متري ديده مي سانتي
سال  13000دوره خشكسالي حدود  سن تقريبي اين. گردد نمايان مي
  .باشد قبل مي

  آبي و خشك شدگي نسبي درياچه اروميه بيش از  عوامل مؤثر در كم

و در درجه دوم اهميت ) انساني(همه متأثر از عوامل آنتروپوژنيك 
 .باشد عوامل اقليمي و بويژه افزايش تبخير مي

مك از رسوبگذاري پيوسته مربوط به محيط درياچه فوق اشباع از ن
ديده ) اي بجز نواحي كرانه(سال پيش تاكنون در درياچه اروميه  13000

نمايد كه  اي طوالني مدت مي شود كه حاكي از ثبات محيط درياچه مي
 .هاي مختلف بر آن تأثيرگذار نبوده است خشكسالي

  
 تشكر و قدرداني

شناسي و اكتشافات معدني كشور كه از  بدينوسيله از سازمان زمين
از . گردد مادي و معنوي  اين پروژه را حمايت نمود قدرداني ميلحاظ 

آقايان مهندس مجيد معيني و بهرام كدخدا به سبب انجام آناليز 
شناسي و آقاي جمشيد دهقان نصيري كه در مراحل مختلف  رسوب

  .گردد عمليات صحرايي همكاري نمودند، تشكر مي
  

  مراجع
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