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  اراک معدن سولفات سديم كوير ميقانرييگاهميت شورابه ها در شكل 
 ١ محلهس عرويميدون قديفر

 ابان دانشگاه ،ي، خارن ، اراکيانشگاه علم و صنعت ا اراک ، دي مهندسيدانشکده فن ‐١
 ir.ac.Ghadimi@Iustarak :Email –٠٩١٨١٦١٢١٦٦ :تلفن همراه 

 چكيده
ـ ا.  شهرستان اراک واقع شده اسـت        ي شمال شرق  يلومتري ک ۱۰ است که در     ي بسته ا  يحوضه  ) قاني م يايپال( قان اراک ير م يکو ـ ن پال ي ا ي

 يز ميرجان  متماي  س‐ را از زون سنندجيران  مرکزي که زون ا    را شامل شده     ي باتالق گاوخون  ‐هياچه اروم ي در ي اصل ي از فرو رفتگ   يبخش
 يا گليپهنه مخلوط ) اي به پالي منتهيخانه هارودبستر  ( يقان اراک سه پهنه از جمله پهنه گلير مي در کويمطالعات رسوب شناس. ازد  س

 شورابه هـا بصـورت مـواد    يط اشباعيجاد شرايجه اي در نتيريپهنه تبخ. را مشخص نمود) رهيجز (يري، و پهنه تبخ )يقشر نمک  (يريتبخ
م توسط شرکت   يم بوده و امروزه بصورت معدن سولفات سد       ي از سولفات سد   ي گذاشته شده که غن    ي برجا ياچه ا ي در طين در مح  يستاليکر

 . شودي ميامالح بهره بردار
م مشخص  ي در معدن سولفات سد    يريقان و نحوه تکامل شورابه ها و شکل گ        ي م ياي پال يها و رسوبات منطقه منشاء شور       شورابه يبا بررس 
م يزيم، من ي شامل سد  يب فراوان ي موجود در شورابه ها به ترت      يونهايشخص شد کات  م شورابه ها    يه بر رو  ي تجز يميات ش شيج آزما ينتا. شد

ـ  تبخ يهايکان.  کربنات هستند  يونها شامل سولفات، کلرو ب    يم و آن  يم، پتاس ي، کلس  ـ  موجـود شـامل تنارد     يري ـ رابلي، م تي ـ ت، گلوبر ي ت، ي
 .  باشنديت ميوهالس بيت، ژيکلس

 بخش شمال ي و آذرآواريري تبخيقان با شوارب منطقه نشان داده که سنگها    ي م يايا پال ير  ي اطراف کو  يهااهر چ د ينير زم ي ز يهارابطه آب 
قان شناخته شـده و شـوراب   ير مي کوي شورابه هاين کننده رسوبهاين عوامل تاميمهمتر) انيمناطق آشت(  حوضه مربوطهيو شمال شرق  

ـ  که  جاد نموده   ي را ا  Na-Cl-So4پ  يت شوراب ت  ي مختلف در نها   يري تبخ يهاي و رسوب کان   يريظ تبخ يا پس از عمل تغل    ين پال يا ن يته نش
 . قان معروف است ير ميم کويم بوده که امروزه بعنوان معدن سولفات سدي سولفات سديت و به عبارتيرابليت و مي تناريهايکننده کان

 
 ت يت و گلوبريرابليت ، ميدارقان اراك ، تني ميايم ، پاليسولفات سد: يديكلمات كل

 
Important Of Brines Fluid In Making Sodium Solfate Mining Of Arak 

Mighan Playa 
Ghadimi A.F 

 
Abstract 
Arak Mighan playa is located in 10 km of north –east Arak as closed basin . Sedimention studies 
showed three area in playa such as mud area ,Salin – mud area and saline area . Salin area have 
crystalline material as sodium – solfate that exploited today.  
By examination of sediments and brines; we determined sources of brines ,development  of 
brines and making of sodium solfate mining . chemical analysis over brines denoted frequency of 
cations and anions in order : Na,Mg,Ca,K and So4-2 ,Cl-,HCo3 Evaporaite mineral included 
Tenardite , Mirablite, Gloaberite, Calcite, Gypsum and Halite. 
Relationship ground water and brines showed the most important of controlling factors ions in 
brines and sediment are evaporative rocks and pyroclastic rocks in source. Brines are 
evaporative rocks and pyroclastic rocks in source . Brines are from type of Na-Cl-So4 by 
evaporation and provided minerals as Tenardit and Mirablite that are the largest mine in area 
called Arak Mighan kavir sodium solfate mine. 

 
Key words: Sodium solfate , Arak mighan playa , Tenardite, mirabelite, Gloaberite. 
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 مقدمه  -1
زان يـ ا م يـ ا اصال وجود نداشته باشد ، ثان      ي از حوضه کم و      يان خروج يد اوال جر  يل شود با  ياچه شور بسته تشک   يک در ينکه  ي ا ي برا يبطور کل 

ت يـ في با ک  يا رودخانه ها  ي و   ينيرزمي ز ي از چشمه ها، آبها    ي قابل مالحظه ا   يان ورود ي باشد و ثالثا جر    يان ورود يزان جر يش از م  ير ب يتبخ
 ين داشـته و در قسـمتها      يري آب شـ   ياچـه هـا   ي نسبت به در   ي کمتر ي شور وسعت و فراوان    ياچه ها يدر. ل به شور وجود داشته باشد     يمامت

ع يت هسـتند بلکـه در ثبـت وقـا        يـ  حائز اهم  ياچه ها نه تنها از نظر اقتصاد      ين نوع از در   يا . )۱۳۸۶ يميقد(  گرفته اند  ين جا ي از زم  يخاص
 شـور  ياچه هـا يدر.  باشند ي ارزشمند م  يکيونت و تک  ييرات آب و هوا   ييط و تغ  يت خاص شان به شرا    يل حساس ي گذشته به دل   ين شناس يزم

د يـ م و کلر  يت، کربنـات سـد    يـ وم، بـوراکس، زئول   يتيل ل ي از قب  ي مهم ييايميبات ش ي توانند منشاء ترک   يت اند و م   ي حائز اهم  ياز نظر اقتصاد  
 ). ۱۳۷۸ ، يزمان( دم باشنيم و خصوصا سولفا سديد پتاسيم ، کلريسد

 مختلف در نقـاط مختلـف کـره    ياچه هاي دريبات شورابه هاي ترکيبر رو ) Eugster and hardie,1988 ( يوگستر و هارديمطالعات ا
ن اساس  يبر ا .   با هم متفاوت است       ي مختلف بطور قابل مالحظه ا     ياچه ها ي موجود در در   ي شورابه ها  ييايميب ش ين نشان داد که ترک    يزم

 . ل مشخص شده انديبه ها به سه شکل ذشورا
 )NaHco3,Na2Co3,2H2o( تروناين کننده کاني ته نشNa-Co3ب ي با ترکيشورابه ها ‐۱
ت يــــوبلود ) NagSo4,7H2o(تي اپســــوميهــــاين کننــــده کاني تــــه نشــــMg-Na-So4ب يــــ بــــا ترکيشــــورابه هــــا ‐۲
)Na2So4,MgSo4,4H2o (  
  (NaCl)ت يو هال ) Na2So4,10H2o(ت يرابلين کننده مي ته نشNa-Cl-So4ب ي با ترکيشورابه ها ‐۳

 منطقه منشـاء  ي شورابه هاي بر روييايميز شي آناليم منطقه مورد مطالعه طي معدن سولفات سديري نقش شورابه ها در شکل گ  يدر بررس 
 . قان مشخص شدير ميم کويل سولفات سديت آن در تشکيشورابه ها، و اهم

  بحث‐۲
 شـود و    يه م ي تغذ ير سطح ي ز يله ابها ي بوده و اساسا بوس    ي دائم ي ورود يان آب سطح  يقان که فاقد جر   ي م ياچه موقت يا در يا  يکمپلکس پال 

. لومتر مربـع قـرار گرفتـه اسـت          ي ک ۵۴۰۰ برابر   يز بسته اراک با وسعت    ين قسمت حوضه آبر   يلومتر مربع در گودتر   ي ک ۱۱۰ بالغ بر    يبا وسعت 
اد ،  يـ ر ز يـ ، تبخ )  بسـته اسـت    يکيدرولوژيـ حوضـه از نظـر ه      ( يان خروجـ  ي از جمله عدم جر    يطيقان اراک با داشتن شرا    ي م يحوضه رسوب 

 ۱۰ در   يا قشـر نمکـ    يـ  ييايـ ا پهنـه پال   يـ ل به شور به عنوان قشـر        ي متما يان ورود ي و جر  يان ورود يش از جر  ير ب يزان تبخ ي کم، م  يبارندگ
 ،م به سمت آن شده      يجاد رواناب عظ  ي موجب ا  ي موقت يالبهاي که س  يبه جز مواقع  .  شهرستان اراک واقع شده است       ي شمال شرق  يلومتريک

 بـوده  ير سـطح يـ قـان کـامال ز  ي مياي در پال ير مواقع زهکش  يدر سا . د  ي نما يک متر را م   ي به عمق آب حداکثر      ياچه شور موقت  يل در يتشک
شـورابه  ) . ۱۳۸۷ يزمـان (  شـود    يافت م يا  ير سطح پال  ي در ز  ي متر ي سانت ۵۰۰ تا   ۳۰ منطقه در عمق     ياچه ها در گل ها    ي در يوشورابه ها 

 .  باشند يتر مي گرم در ليلي م۱۰۰۰۰ تا ۳۰۰۰حدود  ) T.D.S(  کل مواد جامد محلولي مورد نظر دارايها
 يلـ ي م۵۵۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰ حدود T.D.Sزاني قرار گرفته م  ي قشر نمک  ي از ابتدا  ي متر ۷۰۰ تا   ۵۰۰ي که در فاصله     ي ورود يدر رودخانه ها  

 برابـر   T.D.Sزان  يـ م) رهيواقع در جز  ( م  ي در محل معدن سولفات سد     يعنيا  يکه در مرکز پال   يدر حال .  شده است    يريتر اندازه گ  يگرم در ل  
محـل  ( ا  يـ ش غلظت امـالح آب بـه سـمت مرکـز پال           يع افزا ين امر نشان دهنده روند سر     يا. تر است   ي گرم در ل   يلي م ۱۳۰۰۰۰ تا   ۱۲۰۰۰۰
 .  باشديم) معدن

 ييت بسـزا يـ  موجود در منطقه اسـت از اهم       ي و نمکها  يري تبخ يهاي شورابه ها که بعنوان منشاء امالح و کان        يميدروشيعه ه شناخت و مطال  
ا يـ ا و سه نمونه از داخـل پال       ي به پال  ي منته ي نمونه از رودخانه ها    ۵قان  ي م ياي پال ي شناس يو کان بات  يترک ييجهت شناسا . برخوردار است   

م در آن قـرار دارد برداشـت شـد و           يره که معدن سـولفات سـد      ي داخل جز  يره و بخش حوضچه مصنوع    ي ، بخش جز   ي بخش قشر نمک   يعني
ونهـا و  ي، غلظـت و تمرکـز آن   ) TH( کـل  ي، سـخت  )  EC( يکـ يت الکتري، هـدا  ) PH(ته يدي شورابه ها ازجمله اسـ ييايمياختصاصات ش

 .ن شد يي تع۱م طبق جدول ي، پتاسميم، سديزيم، مني کربنات، کلسي از جمله کلرور ، بي اصليونهايکات
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 قان اراكي مياي پالي مهم شورابه هاييايميب شي ترك-1جدول
منطقه ايپال رودخانه

 
 باتيترك
 ييايميش

رودخانه 
A 

رودخانه  Cرودخانه Bرودخانه
D 

محل معدن يقشر نمك Eرودخانه
ميسولفات سد

داخل حوضچه محل 
معدن سولفات 

 ميسد
PH 50/7 53/7 44/7 40/7 59/7 64/7 70/7 73/7 

ECكرو ي م
 به موهس 

  متريسانت

84400 86600 37100 79300 33100 188200 199600 182200 

THگرم يلي م 
تر كربنات يدر ل

 ميسد

14000 14200 20211 11200 5000 6700 24700 44700 

Na++K+ 44550 45260 7700 20075 5675 31750 251580 304600 
Mg2+ 3266 3216 4556 2534 1161 1469 5563 10632 
Ca2+ 155 320 585 256 64 230 608 160 
Cl- 29500 30800 5708 59000 11000 115500 138550 157500 

So4
2- 36885 31754 19935 16143 4833 8137 58197 108844 

HCo3
- 253 241 550 278 562 325 147 461 

 
 تر ي گرم در ليليب مونها برحسيونها و آنيواحد كات: ح يتوض •

شورابه هـا از  .  دارند ۷۳/۷ تا ۴۰/۷ حدود  يفي و ط  يياي کم قل  يلي تا خ  يته شورابه ها در حد خنث     يديت که اس  سا با توجه به جدول مشخص    
 ينتکرو موس بر سا   ي م ۱۹۹۶۰۰ متر در رودخانه تا حداکثر       يکرو موس بر سانت   ي م ۳۳۱۰۰ از حداقل    ييباال ) EC (يکيت الکتر يزان هدا يم

کـه حـداکثر   ي مورد مطالعه باال اسـت بطور يدر شورابه ها ) TH( کل يزان سختيم. م برخوردارند يمتر در شورابه محل معدن سولفات سد    
م و حداقل آن مربـوط بـه رودخانـه    ي محل معدن سولفات سديتر مربوط به شورابه  موجود در حوضچه مصنوعي گرم در ليلي م۴۴۷۰۰آن  
 .  اطراف آن است يها

ـ       يونها به ترت  ين آن يم و فراوانتر  يم، و کلس  يم، پتاس يزيم ، من  يب شامل سد  يونها در شورابه ها به ترت     ين کات يفراوانتر  يب شامل سـولفات کلـر، ب
م ي معدن سولفات سد   يکي مربوط به نزد   ي کربنات در گمانه ها    ي و کلر ، سولفات ، ب      C,A,B ي مربوط به رودخانه ها    يکربنات در گمانه ها   

تـر مربـوط بـه شـورابه      ي گرم در ليلي م۱۰۶۳۲م با يزيتر و مني گرم در ليلي م۳۰۴۶۰۰م با يم و پتاسي سد يونهاياکثر تمرکز کات  حد. است  
 ۱۵۷۵۰۰م است و ضمنا حداکثر تمرکز کلر با مقـدار  ي معدن سولفات سد   يره حاو ي جز يافته حوضچه مصنوع  يظ  يافته و تغل  ير  يدا تبخ يشد
با اسـتفاده از طـرح اوگسـتر و         .  است   ين حوضچه مصنوع  يتر مربوط به هم   ي گرم در ل   يلي م ۱۰۸۸۴۴ با مقدار    تر و سولفات  ي گرم در ل   يليم

 .) ۲جدول(د ين گرديي شورابه مورد مطالعه تع۸ک از يپ هر يت) ۱۹۸۸ (يهارد
 ي اصليونهايونها و كاتي شورابه ها براساس آني طبقه بند-2جدول
 پ شورابيت نام مكان

 Na-(Mg)-So4-Cl (A)ا يه شمال غرب و غرب پالير حاشرودخانه واقع د
 Na-(Mg)-So4-Cl (B)ا يه شمال غرب و شمال پاليرودخانه واقع در حاش

 Na-Mg-So4-(Cl) (C)ا يه شمال پاليرودخانه واقع در حاش
 Na-Mg-Cl –(So4) (D)ا يه شمال شرق و شرق پاليرودخانه واقع در حاش

 Na-(Mg)-So4-Cl (E)ا يپاله شرق يرودخانه واقع در حاش
 Na- Cl-(So4) اي پاليا پهنه نمكي يقشر نمك

 Na- Cl-So4 يره مركزيم در جزيمحل معدن سولفات سد
 Na- Cl-So4 مي معدن سولفا ت سديداخل حوضچه مصنوع
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پ يـ  که ت  ييو از آنجا  . م  يم دار ي محل معدن سولفات سد    يعنيا  يم را به سمت مرکز پال     يزان کلروسولفات سد  يش م ي افزا ۲با توجه به جدول     
 )– Na-(Mg)- Cl و  Na-(Mg)-So4-Clز بـه صـورت   يـ ن) ايـ  بـه پال ي ورودي رودخانه هايواقع در انتها( ا يه پالي حاشيشورابه ها

So4)  وNa-(Mg)-So4-(Cl)پ شـورابه هـا را از نـوع    يـ  تـوان ت ي باشد لذا در کل مي مNa- Cl-So4   کـه  يدر حال.  در نظـر گرفـت
 باشـند، لـذا     ي مـ  Ca-Na-So4-Hco3از نـوع    ) ي ورود يرودخانـه هـا   (  منطقه   ير حوضه ها  يق مربوط به ز   يقربا  ي تقر ي ورود يهاانيجر

ش در  ي و افـزا   Mg,Ca,Hco3ابـد، کـاهش در مقـدار        ي يش مـ  يغلظـت افـزا   ) ميمحل معـدن سـولفات سـد      ( ا  يهمانطور که به سمت پال    
 Na,Cl,So4ر  يش مقاد يزان افزا ي نسبت به م   Mg و Ca,HCo3ر  يزان کاهش مقاد  ي داد که البته م    ي رخ م  Na,Cl و بخصوص    So4مقدار
 .ن کاهش را بطور ثابت در نظر گرفت ي اي توان حتيز بوده که مي ناچيليخ

ش مجمـوع  يدر جهـت افـزا   ) ميمحل معـدن سـولفات سـد      ( ا  ي از رودخانه ها به سمت پال      ي جو ي آبها ييايميب ش ير در ترک  يي تغ يبطور کل 
 آنهـا در    يونهاي ي سازندها و شستشو   ير آب بر رو   ي سازندها، تاث  ييايمي ش يل هوازدگ يش امالح و غلظت آب به دال      يونها و افزا  يو آن ونها  يکات

 کـم   يهـا ي کان ينير سنگ کف، ته نش    ي ، تاث  يريظ تبخ ير، تغل ي، کاهش اندازه رسوبات، تبخ    يب توپوگراف يعامل زمان، کاهش ش   ،  ر  يطول مس 
 .  باشديره مي شور و غيهاي کانينيل انحالل و ته نشکيت، سير کلسيمحلول نظ

Hco3-,So4 يونهاي منطقه با استفاده از نسبت       يق تر نوع شورابه ها    ين دق ييجهت تع 
2-,Ca2+    ۱۹۸۴ (ي هـارد  ياگرام مثلثـ  يدر آنها از د (

اگرام يـ ، د ي اصـل  يونهايزان  يتوجه به م  با  .  دارد   ياگرام نوع شوراب و منشاء شوراب را مشخص م        ين د ي ا يبطور کل ) ۱شکل(د  ياستفاده گرد 
و ) کيـ متئور (ين نمودار دو منشا رودخانه اي اياز طرف.  دهد ي را نشان مSo4-Hco3-Na, So4-Cl, Ca-Clمربوطه سه نوع شوراب 

 . کند ين ميي شورابه ها تعيرا برا) دروترماليه (يچشمه ا

 
قان اراک ي مياي شوراب پاليونيب ين ترکيانگينشاندهنده م* عالمت ( ابن نوع شوراب، منشاءشوريي جهت تعييسه تااگرام ي د‐۱شکل

 )است 

ـ    ۰۳/۱م بـه مقـدار      ي درصد کلس  ۲/۹۸زان  ي سولفات به م   يونين  يانگي م ي منطقه مورد مطالعه دارا    ينکه شورابه ها  يبا توجه به ا     ي درصـد وب
 / يمنشـا آب چشـمه ا   ( R/S نسـبت  ي و داراSo4-Cl از نـوع  قـان اراک ير ميا کو يا  ي پال ي درصد است شورابه ها    ۷۷/۰کربنات به مقدار    

داشته و به ) يجو( کي متئوري منطقه منشا آبهاي رسد شورابه هاين اساس به نظر ميبر ا.  باشد ي م۸۳ک به  ينزد ) يمنشا آب رودخانه ا   
 ). ۱۳۷۸،يمهاجران( ر قرار داده اند يثقان اراک را  تحت تاي مياي پالينير زمي زيانهايو جر) يرودخانه ا ( يان سطحيدو صورت جر

 جهينت ‐۳
م يل را در خصوص تکامل سولفات سد      يج ذ يقان اراک نتا  ي م يايه و سه شوراب از مرکز پال      ي حاش ي چهار شوراب از گمانه رودخانه ها      يبررس

 .ا بدنبال دارد ي در مرکز پاليبعنوان ماده معدن
پ يـ  تيا دارايـ کـه شـورابه پال  يم است بطوريزان کلر ، سولفات و سديش مينشاندهنده افزاا به سمت مرکز  يه پال يپ شورابه ها از حاش    يت ‐۱

Na –Cl-So4ت  در منطقه استيت، گلوبريرابليت، ميد چون تنارييهاي و کانمي معدن سولفات سدي باشد که سازنده اصلي م. 
 آنهـا  يونهـا ي بـوده کـه   Ca-Na-Hco3-So4پ يـ  ت بـا ينـ ير زمي و زي سطحي بصورت آبهايق جوي رقي شورابه ها آبهايمنشاء اصل  ‐۲

 .  باشند يم) انيمنطقه آشت( ا ي منطقه شمال و شمال شرق پالي، آذرآواريري تبخي سازندهاييايمي شيحاصل هوازدگ
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 ٥

Mg2+,Ca2+,HCo3 چون   ييونهايرات  ييتغ ‐۳
محـل معـدن سـولفات      ( ا  يـ تا به سـمت مرکـز پال      ) ي ورود يرودخانه ها (ا  يه پال ي از حاش  -

 .با ثابت است يتقر) ميسد
 رسـد معـدن سـولفات    ي کنند به نظر مـ يا مي مورد نظر را وارد پال يونهاي منطقه مداوم    ينير زم ي ز ينکه رودخانه ها و آبها    يباتوجه به ا   ‐۴
 .  باشديد شونده ميم از نوع تجديسد

 
 مراجع ‐۴
  قان اراکير ميم کويطرح اکتشاف سولفات سد) ۱۳۷۲(راني امالح اي شرکت معدن‐]۱[
د ي ارشد دانشگاه شه   يان نامه کارشناس  ي ، پا  قان اراک ياچه م ي در يري حوضه تبخ  يرسوب شناس ) ۱۳۷۸( ، فاطمه    ي فراهان ي زمان ‐]۲[

 يبهشت
ان يـ  ، پايريـ  تبخيژه بر منشاء و نحوه گسترش نهشته ها    ي و يقان با نگرش  ير م ي کو يرسوب شناس ) ۱۳۷۸(وا  ي ، ش  ي مهاجران ‐]۳[

 ارشد دانشگاه تهران  ينامه کارشناس
ـ  ي زم يجاذبه ها ) ۱۳۸۶(دوني عروس محله، فر   يمي قد ‐]۴[ ـ  پال يسـت ي و تور  ي ، ژئومورفولـوژ   ين شناس ، طـرح   قـان اراک  ي م ياي

 ران ي دانشگاه علم و صنعت ايپژوهش
[5]- Hardie,L.AC(1984) Evaporaites: Marine or non marine, Science, Bold 284, PP.193-240 
[6]- Eugster,H.P,and Hardie,L.A(1988) Salin lake in Lerman, A, Chemistry geology and physics of 
lake ,P 237-293. 
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