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بررسی جهت رخنمون و تغییرات مورفومتری گنبدهای نمکی سری هرمز در سطوح میزبان
پیمان محمدیاحمدمحمودی -دانشجوی کارشناسی ارشد رشته سنجشازدور و سیستم اطالعات جغرافیایی ،دانشگاه هرمزگان.
فرشاد نعمتی -دانشجوی کارشناسی ارشد رشته سنجشازدور و سیستم اطالعات جغرافیایی ،دانشگاه هرمزگان.
مرضیه سهرابی مفرد -دانشجوی کارشناسی ارشد رشته سنجشازدور و سیستم اطالعات جغرافیایی ،دانشگاه هرمزگان.
پذیرش مقاله1397/02/10 :

تائید نهایی1397/10/12 :

چكيده
گنبدهاي نمكي سازند هرمز در محدوده وسيعي از جنوب و جنوب غرب ایران ،خليجفارس و
سرزمينهاي شرقي عربستان رخنمون یافتهاند .این گنبدها در موقعيتهاي گوناگوني همچون
واحدهاي خشكي (زاگرس) و آبي (خليجفارس) ،سطوح رو رانده و مرتفع ،سطوح پست و دشتي
و مجاورت با گسلهاي اصلي و پيسنگي قرارگرفتهاند كه این عوامل باعث تغييراتي در شكل،
مساحت ،ارتفاع و جهت رخنمون آنها شده است .هدف از این پژوهش بررسي رفتار مورفومتري
گنبدهاي نمكي سري هرمز در سطوح ميزبان محل رخنمون و بررسي جهت رخنمون آنها است.
در این پژوهش با استفاده از نقشههاي زمينشناسي با مقياس  ،1:250000تصاویر ماهوارهاي
سنجنده  OLIو الیه رقومي ارتفاع ( )DEMاقدام به شناسایي موقعيت گنبدهاي نمكي و رقومي
سازي محدوده رخنمون گنبدها و سپس استخراج پارامترهاي مورفومتري (گردشدگي ،مساحت
و ارتفاع) با استفاده از نرمافزار Arc GISشد .جهت بررسي پارامترهاي مورفومتري در طبقات
ارتفاعي ،اقدام به طبقهبندي  DEMمحل رخنمون گنبدها شد و جهت بررسي جهت رخنمون،
نمودار  Trendبراي كليهي گنبدها ترسيم گردید .نتایج نشان ميدهد كه بهطوركلي پارامترهاي
گردشدگي و مساحت گنبدهاي نمكي در تضاد با ارتفاع آنها قرار دارد بهگونهاي كه با افزایش
ارتفاع سطح ميزبان ،ارتفاع گنبدها افزایش پيدا ميكند و از مساحت و گردشدگي آنها كاسته
ميشود ،طوري كه گردترین گنبدهاي نمكي در محدوده خليجفارس با ميانگين گردشگي،1/17
پهناورترین گنبدهاي نمكي در محدوده ناودیس و دشتها با ميانگين مساحت 36/6كيلومتر
مربع و مرتفعترین گنبدها در سطوح روراندگي و طاقدیسها با ميانگين ارتفاع 1663متر از
سطح دریا قرار دارند .نتایج حاصل از بررسي جهت رخنمون گنبدهاي نمكي نشان ميدهد كه
گنبدهاي نمكي سري هرمز داراي دو جهت رخنمون اصلي هستند ،گنبدهایي كه باالتر از
گسلها ي جهرم ،فسا و در ناحيه زاگرس مرتفع و كنار گسل كازرون قرار دارند ،با جهت شمال
باختري -جنوب خاوري رخنمون پيداكردهاند و گسلهایي كه پایينتر از گسلهاي جهرم و فسا،
در ناحيه زاگرس چينخورده و خليجفارس قرار دارند به تبعيت از گسلهاي پيسنگي داراي
جهت رخنمون شمال شرق -جنوب غرب هستند.

واژگان کليدي :مورفوتکتونيک ،اختالف چگالی نمک ،سازند هرمز ،خليجفارس ،زاگرس.
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مقدمه
گنبدهای نمکی از عناصر مورفوتکتونیک ایران محسوب میشوند که عملکرد آنها بهصورت محلی و موضعی بوده و در
چشمانداز ژئومورفولوژی ایران نقش برجستهای یافتهاند (عالیی طالقانی .)58 :1388 ،ساختار گنبدهای نمکی عبارت است
از یک هسته مرکزی نمک به ضخامت دو تا سه کیلومتر و رسوبات سطحی و حاشیهای آن (جکسون 1و بیتس:1997 ،2
 769جهانی .)2 :1390 ،گنبدهای نمکی دارای استفادههای زیادی در زمینه معدنی و صنعتی هستند ،از کاربردهای مهم
گنبدهای نمکی استفاده جهت ذخیرهسازی گاز طبیعی (کاسبی و همکاران )27 :1392 ،و دفن زبالههای صنعتی مواد
رادیواکتیو است (هانسون 3و الی .)111 :2011 ،4عالوه بر استفادههای صنعتی ،معدنی و توریستی گنبدهای نمکی ،یکی
از منابع و عوامل آلودگی آبوخاک در ایران محسوب میشوند .سه ناحیه فیزیوگرافی-تکتونیکی در ایران دارای گنبد نمکی
است :واحد زاگرس ،خلیجفارس و واحد ایران مرکزی (آریان و نوروز پور .)62 :2015 ،5گنبدها و تودههای نمکی ایران از
نظر زمان تشکیل به دو زمان دور از هم مربوط میباشند .یکی در بخش جنوب شرق زاگرس ،یعنی زاگرس فارس و زاگرس
مرتفع میباشد که منشأ آنها حوضه تبخیری هرمز در پرکامبرین و اوایل پالئوزوئیک و گروه دیگر از این نوع ناهمواری
مربوط به رسوبهای تبخیری میوسن میباشد (جداری عیوضی .)56 :1374،طبق نظریات دانشمندان علوم زمین ،منطقه
حدفاصل بین گسلهای قطر ،کازرون ،خط عمان و روراندگی زاگرس در پرکامبرین از رسوبات تبخیری گچ و نمک
انباشتهشده است که وجود این رسوبات و رسوبات زیرین ژنوسنکلینال زاگرس ،در نحوه چینخوردگی بعدی بسیار مؤثر بوده
است (عفیفی و کردوانی به نقل از احمدزاده هروی و همکاران .)56:1387،پیرامون رخنمون گنبدهای نمکی در سطح زمین
با توجه به موقعیت چینهشناسی آنها نظریات گوناگونی ارائهشده است؛  -1نظریه رومانیایی که عامل به حرکت درآمدن
نمکها را چگالی کم آن و فعالیت تکتونیکی میداند-2 ،نظریه کرانه مکزیک که دلیل اصلی حرکت رو به باالی نمک را
نیروی هیدرو استاتیک میداند ،بدان معنی که چنانچه بار روی نمکها بهاندازه کافی برسد ،سنگ بهصورت خمیری با
گرانروی کم به سمت باال حرکت کند و  -3فرضیه آتشفشانی که منشأ باال آمدن گنبدهای نمکی را فعالیت آتشفشان
میداند (حجتی .)5 :1377 ،گنبدهای نمکی زاگرس که با نام گنبدهای نمکی سری هرمز یا سازند هرمز از دیگر گنبدهای
نمکی ایران متمایز میشوند ازلحاظ موقعیت چینهشناسی در قاعده چینه نگاری محل رخنمون خود قرار دارند .در بیان علل
رخنمون گنبدهای نمکی ایران و بهویژه گنبدهای نمکی زاگرس میتوان اختالف چگالی بین تودههای نمکی و سنگهای
اطراف و همچنین نیروهای تکتونیکی را مؤثر دانست (معیری و احمدینژاد .)39 :1385 ،علیرغم تعلق داشتن تمامی
گنبدهای نمکی سازند هرمز به یک اشکوب زمانی و دخیل بودن دو عامل تکتونیک و اختالف چگالی در فرآیند دیاپریسم
گنبدها ،این گنبدها ازلحاظ پارامترهای مورفومتری ،جهت رخنمون و مورفولوژی دارای اختالفهای بارزی هستند .با توجه
به علل یا عوامل رخنمون گنبدهای نمکی و کشیدگی آنها از قاعده چینهشناسی به سمت باال در محدوده خلیجفارس و
زاگرس ،عوامل زیادی را میتوان در تشریح ویژگیهای مورفومتری گنبدهای نمکی مؤثر دانست؛ تحرکات و دینامیک آب
خلیجفارس ،ضخامت رسوبات رویی سازند هرمز ،تحرکات و میزان فعالیت گسلها ،سفتی و سستی رسوبات رویی ،میزان
نمک انباشته در هسته گنبدهای نمکی ،تقدم و تأخیر در زمان باالآمدگی ،تأثیرات اقلیمی و عوامل محلی دیگر همگی در
ویژگیهای مورفومتریک و فرمهای توسعهیافته در سطح گنبدها و پالگهای نمکی حاصل از سازند هرمز در سرزمینهای
شرقی عربستان ،خلیجفارس و محدوده زاگرس تأثیر داشته و باعث به وجود آمدن اختالفات در ویژگیهای مورفومتریک و
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فرمهای توسعهیافته در سطح گنبدها و پالژهای نمکی شده است .هدف از این پژوهش بررسی رفتار مورفومتری (مساحت،
ارتفاع و گردشدگی) گنبدهای نمکی سری هرمز در طبقات ارتفاعی محدوده زاگرس ،چین میزبان و واحدهای خشکی و
آبی و همچنین بررسی جهت رخنمون گنبدهای نمکی است.
پيشينه
( )1968انجام شد از اینرو این
برای اولـین بـار در ایـران مطالعـات بـر روی گنبـد نمکی جزیره هرمز توسط
سازند در جنوب ایران تحت عنوان سازند هرمز نامگذاری شده است ،مطالعات بعدی روی گنبدهای نمکی توسط زمین
شناسان ازجمله نیکز ،2پیلگریم ،3کارلجرسی ،4ریچاردسون ،5دوبوخ ،6گانـسر ،7اشـتوکلین ،8کنـت ،9نبوی و دکتر سبزهای
انجامشده است (معیری و احمدینژاد  .)35 :1385جهانی 10و همکاران ( )2007در پژوهشی با عنوان دیاپریسم نمک در
زاگرس ،اقدام به تیپ بندی گنبدهای نمکی زاگرس بر اساس مورفولوژی گنبدهای نمکی کردند .آنها گنبدهای نمکی را
در شش گروه بر اساس مورفولوژی سطحی قراردادند و مورفولوژی گنبدهای نمکی را بر اساس تحوالت ژئودینامیک
گنبدهای نمکی تحلیل کردند .کالرینگبولد 11و همکاران ( )2013به بررسی و تشریح رخنمون و تکامل گنبد نمکی جبل
مادر در کشور عمان به تأثیر از نیروهای تکتونیکی پرداختند و رخنمون و تکامل گنبدهای نمکی سری هرمز را با تحوالت
گسلها در سه مرحله تبیین کردند .عبدالمالکی 12و همکاران ( )2014با استفاده از دادههای رقومی  13SARبه بررسی
جابجایی و تحرکات گنبد نمکی قم ،در سری زمانی با استفاده از تکنیک تداخل سنجی پرداختند .نتایج آنها نشان داد که
دیاپر نمک در قم کوه فعال و تورم از طریق اکستروژن نمک از زیرزمین ،احتماالً به میزان ثابت است .توماس 14و همکاران
( )2015ویژگیهای سنگشناسی ،رسوبشناسی گنبدهای نمکی امارات و عمان در شرق عربستان و حاشیه خلیجفارس را
موردمطالعه قراردادند و آنها را حاصل فرآیند دیاپریسم سازند هرمز دانستهاند .کارتر 15و همکاران ( )2016در پژوهشی به
بررسی تأثیرات گنبدهای نمکی بر توسعه و تکامل کانال زیردریایی شمال خلیج مکزیک با استفاده از دادههای لرزهای و
تکنیکهای ژئومورفولوژی رودخانه پرداخته .نتایج آنها نشان داد که جابهجایی گنبدهای نمکی در تکامل کانال نقش
داشته و در هنگام رشد سریع آنها شاخص مئاندری کانال کاهش داشته و با کاهش رشد گنبدها در پلیئستوسن کانال
زیردریایی به حالت تعادل رسیده است .شفیق 16و همکاران ( )2017اقدام به آشکارسازی گنبدهای نمکی در حجم لرزهای
مهاجرت با استفاده از روش همگرایی فازی 17در خلیج مکزیک کردند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که روش همگرایی
فازی گنبدهای نمکی را در محدودههای لرزهای مهاجم بهطور مؤثر نشان میدهد .مرتضوی 18و همکاران ( )2017در
اشتوکلین1
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بررسی سیستمهای هیدروترمال گنبدهای نمکی سری هرمز دریافتند که رشد آمفیبول آبی در رگههای سنگهای تغییریافته
نشاندهنده تعامل شدیدی از مایعات هیدروترمال با سنگهای میزبان در دیاپیر های نمکی است .پاژنگ و همکاران ()1393
در مطالعات خود بر روی گنبدهای نمکی سازند هرمز با استفاده از دادههای لرزهنگاری در محدوده تنگه هرمز و خلیجفارس
اقدام به شناسایی  17گنبد نمکی مدفون و رخنمون یافته از مجموع گنبدهای سری هرمز کردند .مهرابی و همکاران ()1394
با استفاده از تصاویر ماهوارهای و نرم افزار  Arc GISاقدام به شناسایی خطوارههای گسلی در محدوده زاگرس اقدام
کردند و تمامی گنبدهای نمکی محدوده زاگرس را رخنمون یافته در کنار  34خطواره گسلی دانستند .نائینی و همکاران
( )1390با استفاده از سه روش تکبعدی ،حجمی و سطحی اقدام به بررسی و مطالعه مورفومتری گنبد نمکی قم کردند.
رجبی و شیری طرزم ( )1393در بررسی تطبیقی ویژگیهای کمی گنبدهای نمکی طاقدیسی و ناودیسی شمال غرب ایران
اقدام به محاسبه پارامترهای مورفومتری گنبدها شامل؛ ضریب کشیدگی ،ضریب افراشتگی ،ارتفاع نسبی ،مساحت ،محیط،
دایرهواری و فاصله گنبدها از گسلها کردند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که در کل گنبدهای نمکی داخل ناودیسها
نسبت به گنبدهای نمکی داخل طاقدیس دارای مساحت ،ارتفاع و دایرهواری کمتر ،اما دارای ضریب کشیدگی و ضریب
برافراشتگی بیشتری میباشند .گنبدهای داخل ناودیسها یا روی گسلها یا در فاصله کمی از گسلها و اکثراً در جبهه
کوهستانها قرار دارند ،درحالیکه گنبدهای داخل طاقدیسها در فاصله بیشتری نسبت به گسلها قرار دارند .افشاری و
همکاران ( )1395با استفاده از تکنیک تداخل سنجی راداری اقدام به پایش رشد و گسترش سالیانه گنبد نمکی گچین
بهمنظور برآورد شدت فعالیت آن کردند .نتایج پژوهش آنها حاکی از فعال بودن فرآیند دیاپریسم نمک در گنبد نمکی
گچین و باالآمدگی گنبد نمکی در سالهای  2006-2007و  2009-2010و فرورفتگی آن در سالهای 2007-2009
است .مهدوی و همکاران ( )1396با استفاده از مدل الکتره گنبدهای نمکی جنوب غرب هرمزگان را برای دفن پسماندهای
اتمی اولویتبندی کردند و دریافتند که گنبد نمکی گچین ،مناسبترین گنبد نمکی در استان هرمزگان بهمنظور دفع
پسماندهای اتمی است.
محدوده مطالعاتي
مطابق شکل  ،1حدفاصل گسل میناب ،راندگی اصلی زاگرس ،گسل کازرون و جزایر گنبدی خلیجفارس  122گنبد نمکی
بر روی نقشههای زمینشناسی با مقیاس  1:250.000شناساییشده که مرز شمالی آن تا زاگرس بختیاری در حوالی
کوهرنگ میرسد و بهطورکلی سه محدوده را شامل میشوند-1:تجمع گاه فارس ،هرمزگان و خلیجفارس که فواصل گنبدها
به هم نزدیک بوده -2گنبدهای نمکی حاشیه گسل کازرون و بوشهر که در خطالسیر گسلها قرار دارند و یک تجمع گاه
محسوب میشوند -3گنبدهای کشیده در امتداد گسلها که در ادامه گسل کازرون و روراندگیهای زاگرس مرتفع تا حوالی
زرد کوه در کوهرنگ گسترشیافتهاند.
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شكل :1گنبدهاي نمكي رقومي شده سري هرمز قابلتشخيص در نقشههاي با مقياس 1:250000

مواد و روشها
در پژوهش حاضر با استفاده از نقشههای زمینشناسی مقیاس 1:250.000چاپ سازمان زمینشناسی کشور موقعیت 122
گنبد نمکی متعلق به سازند هرمز در محدوده زاگرس و خلیجفارس شناسایی شد ،سپس محدوده سازند در نرمافزار Arc
 GISبهصورت دستی رقومی شد .جهت تطبیق و کاهش خطای مرز رقومی شده موقعیت گنبدهای رقومی شده با تصاویر
ماهوارهای سنجنده  OLIمستقر بر روی ماهواره لندست 8که از طریق افزونه  ArcBruTileبه نرمافزارArc GIS
فراخوانی شدند تطبیق و اصالح شدند .در مرحله بعد اقدام به تفکیک محدوده مطالعاتی به واحدهای خشکی و آبی
(خلیجفارس) شد .همچنین جهت بررسی پارامترهای مورفومتری همچون ارتفاع و مساحت در پهنه زاگرس با استفاده از
الیه رقومی ارتفاعی ( )DEMاقدام به طبقهبندی محدوده زاگرس بر اساس ویژگیهای چشمانداز و زونهای ساختاری
محدوده زاگرس (زاگرس چینخورده و مرتفع) در چهار طبقه ارتفاعی شد.
جهت محاسبه پارامترهای مورفومتری با قرار دادن الیه وکتوری گنبدها بر روی الیه رقومی ارتفاع (1SRTM )DEM
که در ابعاد فضایی  30متر برای کل محدوده زاگرس از درگاه سازمان زمینشناسی آمریکا دریافت گردید ،ارتفاع هر گنبد
نمکی که شامل باالترین نقطه ارتفاعی گنبد است به دست آمد ،سپس مساحت گنبدها نیز توسط نرمافزار Arc GIS
محاسبه گردید .میزان گردشدگی و انحراف از گردشدگی با استفاده از ضریب فشردگی گراویلیوس که عبارت است از نسبت
محیط گنبد ( )Pبه محیط دایره فرضی (' )Pکه مساحت آن برابر با مساحت گنبد باشد (علییزاده ،)483 :1381 ،برای تمامی
گنبدها جهت بررسی میزان دواری بودن آنها مطابق رابطه  1محاسبه گردید.
()1

𝑃0.28
𝐴√

=

𝑃
𝑃′

=𝐶

در مرحله اثر شناسی با قرار دادن الیه رقومی گنبدها و پالکهای نمکی بر روی مدل رقومی ارتفاع اقدام به تحلیل مساحت
و ارتفاع گنبدهای نمکی در ارتباط با محلهای رخنمون (سطوح آبی ،چینخوردگیها و ناودیسها) شد .برای بررسی میزان
فواصل گنبدهای نمکی از خطوط گسلی که در نقشه  1:250.000قرار دارند ،اقدام به تهیه نقشه حریم گسل در فواصل ،1
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202

پژوهشهاي ژئومورفولوژي كمّي ،سال هفتم ،شماره  ،4بهار 1398

 8 ،4 ،2و  15کیلومتری شد؛ سپس با استفاده از تابع نزدیکی 1در نرمافزار  Arc GISاقدام به برآورد میانگین فاصله
گنبدهای نمکی از حریمهای ذکرشده ،شد .در پایان بهمنظور بررسی جهت رخنمون گنبدهای نمکی با استفاده از روشهای
بررسی توزیع داده در زمینآمار ( )Trend Analysisجهتهای کلی رخنمون گنبدهای نمکی ترسیم شد.
یافتهها
گرد شدگي گنبدهاي نمكي
درمجموع  122گنبد نمکی در محدوده زاگرس و خلیجفارس از سازند هرمز شناساییشده که ضریب گردشدگی بین  1که
شکلی نزدیک به دایره کامل تا  2/3که رخنمونهای کشیده را شامل میشود بهدستآمده که بر اساس مشابهتها در
شکل ،گنبدها به  6طبقه ،مطابق جدول  1طبقهبندیشدهاند.

با طبقهبندی ارتفاعی محدوده رخنمون یافته گنبدها با کمک  DEMتوزیع این گنبدها در طبقات ارتفاعی در  4کالس،
به شرح زیر بهدستآمده:

-1گنبدهاي قرارگرفته در طبقه ارتفاعي  0تا  500متر
درمجموع حدود  29گنبد نمکی رخنمون یافته در محدوده سرزمینی ایران و جزایر متعلق به ایران وجود دارد (شکل.)2-
توجه به ویژگیهای مورفومتری گنبدهای این طبقه ارتفاعی (جدول ،)2-نشان میدهد که پهناورترین گنبدهای نمکی
سری هرمز در این طبقه ارتفاعی قرار دارند و عمدتاً ازلحاظ چین میزبان بهاستثناء گنبدهایی که در محدوده آب هستند ،در
محدوده پاطاقها و ناودیسها قرار دارند .این گنبدها بیشترین مقدار گردشدگی و شباهت به شکل دایره را نسبت به سایر
گنبدهای نمکی دارا هستند ،همچنین کمترین ارتفاع را نسبت به سایر گنبدها و پالگهای سری هرمز دارا هستند و در
محدوده آبی (خلیجفارس) تحت تأثیر دینامیک امواج دچار فرسایش میشوند .گنبدهایی که در این طبقه ارتفاعی قرار
میگیرند بر روی نقشههای زمینشناسی و حریم گسل مجاورت چندانی را با گسلهای اصلی و یا محلی نشان نمیدهند
(شکل 3-و جدول )3-که این عامل میتواند به دلیل پنهان و مدفون شدن گسلهای پیسنگی به سبب رسوبات حاصل
از فرسایش چینخوردگیها و طاقدیسهای زاگرس هرمزگان و فارس باشد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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جدول  :2تعداد و ویژگيهاي مورفومتري گنبدهاي نمكي قرارگرفته در دامنه ارتفاعي  500-0متر

تعداد

ارتفاع
()M

0-500
500-1200
1200-2000
2000-4000

29
45
29
19

ميانگين

بيشترین

ميانگين

مرتفع تر ی ن

ميانگين

مساحت

مساحت

ارتفاع

گنبد

گرد شدگي

( ) KM 2

( ) KM 2

()M

()M

32 / 7
19 / 6
11 / 7
11 / 58

95 / 7
120 / 3
51 / 5
50

425 / 3
1182 / 6
1703 / 4
2566

1055
1945
2110
3200

1 / 15
1 / 29
1 / 33
1/6

جدول  :3ميزان فواصل استخراجشده گنبدهاي نمكي در دامنههاي ارتفاعي از حریم گسلها
فاصله تا حریم
ارتفاع

فاصله تا حریم

فاصله تا حریم

فاصله تا حریم

فاصله تا حریم

 1كيلومتري گسل

 2كيلومتري گسل

 4كيلومتري گسل

 8كيلومتري گسل

 15كيلومتري گسل

انحراف

انحراف

انحراف

انحراف

انحراف

()M

ميانگين

ميانگين

معيار

ميانگين

معيار

ميانگين

معيار

ميانگين

معيار

معيار

0-500

22 / 32

20 / 95

21 / 32

20 / 94

19 / 4

20 / 87

15 / 91

20

12 / 21

12 / 28

500-1200

4/5

3/9

3 / 67

3 / 72

2/5

3

1 / 74

1/6

3 / 64

3

1200-2000

2/5

3/4

2 / 06

3/1

1 / 83

2 / 26

2 / 52

1/7

6 / 11

3 / 37

2000-4000

1 / 69

2 / 12

1/3

1 / 75

1/2

1 / 16

2 / 88

2 / 57

9 / 16

5 / 26
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شكل  :2گنبدهاي نمكي رخنمون یافته در محدوده خليجفارس و طبقه ارتفاعي  500-0متر

شكل  :3نقشه حریم گنبدهاي قرارگرفته در طبقه ارتفاعي  500-0متر

-2گنبدهاي قرارگرفته در طبقه ارتفاعي  500تا  1200متر

گنبدهای قرارگرفته در این واحد طبقاتی پرشمارترین گنبدهای نمکی رخنمون یافته از سازند هرمز محسوب میشوند،
محدوده فارس تمرکزگاه رخنمون این گنبدهاست (شکل .)4-این گنبدها ازلحاظ میانگین مساحت ،مقدار مساحت کمتر و
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ازلحاظ ارتفاعی ،مقادیر ارتفاع بیشتری را نسبت به طبقه قبل نشان میدهد ،همچنین این گنبدها از گردشدگی کمتری
نسبت به گنبدهای طبقه ماقبل ( )500-0برخوردار هستند (جدول .)2-متمرکزترین محدوده رخنمون این دسته از گنبدهای
نمکی در محدوده فارس در دو بخش زاگرس چینخورده و رو رانده است ،همچنین در مغرب زاگرس فارس و بوشهر ،در
حوالی گسلهای اصلی تعدادی از این گنبدها رخنمون یافته است (شکل .)4-ارتباط و نزدیکی این دسته از گنبدها با
گسلها نسبت به طبقه قبل بارزتر است ،باألخص در حاشیه گسلهای اصلی و محدوده رو راندگی زاگرس فارس (جدول-
 .)3در این طبقه نیز در برخی از مناطق مجاورت بعضی از گنبدها با گسلها مشخص نیست (شکل.)5-

شكل :4گنبدها و پالگهاي نمكي رخنمون یافته در طبقات ارتفاعي  1200-500متر
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شكل  :5نقشه حریم گنبدهاي قرارگرفته در طبقه ارتفاعي  1200-500متر

-3گنبدهاي قرارگرفته در طبقه ارتفاعي  1200تا  2000متر

از ویژگیهای بارز گنبدهای نمکی این طبقه ،قرارگیری در کنار گسلهای اصلی زاگرس شامل :فسا ،جهرم ،کازرون و کره
بس میباشد (شکل .)7-این گنبدها نیز عمدتاً در فارس در دو محدوده رو رانده و چینخورده قرار دارند با اینحال کشیدگی
و رخنمون آنها تا محدوده کوهرنگ در استان چهارمحال و بختیاری ادامه مییابد .از دیگر ویژگیهای بارز این گنبدها
تبعیت از جهت گسلهای عامل رخنمون آنهاست بهطوریکه در امتداد این گسلها اغلب  3تا  6گنبد دیده میشود
(شکل .)6-گنبدهای این محدوده ازلحاظ تعداد ،فراوانی کمتری را نسبت به طبقه ماقبل خود دارا هستند ،مساحت آنها
کاهشیافته و در اثر کشیدگی در امتداد گسلهای اصلی میزان گردشدگی آنها تقلیل پیداکرده و تنها ارتفاع آنها افزایش
پیداکرده است (جدول.)2-
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شكل :6گنبدها و پالگهاي نمكي رخنمون یافته در طبقات ارتفاعي  2000-1200متر

شكل  :7نقشه حریم گنبدهاي قرارگرفته در طبقه ارتفاعي  2000-1200متر

-4گنبدهاي قرارگرفته در طبقه ارتفاعي  2000تا  4000متر

تمامی گنبدهای نمکی قرارگرفته در این طبقه ،در محدوده روراندگی زاگرس و مجاور گسلهای اصلی و گسل جدید
زاگرس قرار دارند (شکل .)9-کم تعدادترین گنبدهای نمکی در این طبقه ارتفاعی قرار دارند ،لکن مرتفعترین رخنمونهای
سازندهای تبخیری نیز در همین طبقه قرار دارند و ارتفاع تمامی آنان از  2000متر باالتر است (جدول .)2-کشیدگی در
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جهت و امتداد گسلهای اصلی (شکل 9-و جدول )3-بهخوبی ارتباط و نقش گسلها را در رخنمون این گنبدها تبیین
میکند .مرز انتهایی رخنمونهای این سازند نیز توسط گنبدهایی مشخص میشود که در ناحیه دهنو و سرآقاسید شهرستان
کوهرنگ در امتداد روراندگی زاگرس رخنمون یافتهاند و مورد بهرهبرداری مردم محلی قرار میگیرند (شکل.)8 -

شكل :8گنبدها و پالگهاي نمكي رخنمون یافته در طبقات ارتفاعي  4000-2000متر

شكل  :9نقشه حریم گنبدهاي قرارگرفته در طبقه ارتفاعي  4000-2000متر
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شكل :10تصویر -الف :عكس دره نمک ،برداشت نمک از گنبدهاي نمكي سري هرمز؛ دهنو كوهرنگ .ب :برداشت نمک از
گنبدهاي نمكي در روستاي سرآقاسيد كوهرنگ -چهارمحال و بختياري (عكس :امير قادري).

بررسي پارامترهاي مورفومتري گنبدهاي نمكي در فرمهاي تكتونيكي و سطوح آبي

بررسی تعداد و پارامترهای مورفومتری گنبدهای نمکی در فرمهای تکتونیکی نشان میدهد که تعداد  72گنبد نمکی در
محدوده طاقدیسها و روراندگیها قرار دارند که کمترین مقدار مساحت را ،با میانگین مساحت  10/8کیلومترمربع ،بیشترین
مقدار ضریب گردشدگی را با میانگین  1/4و بیشترین ارتفاع را با میانگین ارتفاعی  1663متر به خود اختصاص دادهاند
(جدول .)4-در محدوده ناودیس و دشتها تعداد  33گنبد نمکی رخنمون یافته که بیشترین مقدار مساحت را با 36/6
کیلومترمربع به خود اختصاص دادهاند ،میزان گردشدگی آنان  1/26و میانگین ارتفاع آنها  1000متر میباشد که از این
لحاظ حد واسط گنبدهای قرارگرفته در سطح روراندگی -طاقدیس و خلیجفارس قرار دارند .تعداد  17گنبد نمکی در محدوده
خلیجفارس رخنمون دارند که از این مقدار تعداد  10گنبد نمکی در حریم آبی ایران قرار دارند (جدول .)4-میانگین مساحت
گنبدهای نمکی خلیجفارس از مساحت گنبدهای نمکی قرارگرفته در سطح روراندگیها بیشتر و از گنبدهای نمکی سطوح
دشتی کمتر است .بیشترین مقدار گردشدگی به میزان  1/71متعلق به گنبدهای نمکی محدوده خلیجفارس است و کمترین
میزان ارتفاع با میانگین ارتفاعی  88/6نیز متعلق به این گنبدها است (جدول.)4-
جدول  :4پارامتراهاي مورفومتري گنبدهاي نمكي گسترشیافته در محدوده طاقدیس و رو راندگيها

تعداد

محدوده
گسترش

طاقدیس و
رو راندگ ی ها
ناودیس و
دشت
خلیج فارس

ميانگين

كمترین

بيشترین

مساحت

مساحت

مساحت

( ) KM 2

( ) KM 2

( ) KM 2

ميانگين

ميانگين

ارتفاع

گردشدگي
()M

72

10 / 8

0 / 33

51 / 5

1/4

1663

33

36 / 6

1/5

120 / 3

1 / 26

1000 / 70

17

21

0 / 875

48 / 5

1 / 17

88 / 6

بر اساس پارامترهای محاسبهشده در جدول  ،4هر چه از محدوده دریا به سمت خشکی و ارتفاعات برویم ارتفاع گنبدهای
نمکی نیز افزایش و گرد شدگی گنبدهای نمکی کاهش پیدا میکند .در پارامتر مساحت گنبدهای نمکی ،هر چه از مناطق
پست به مناطق مرتفعتر میرویم مساحت گنبدهای نمکی کاهش پیدا میکند ولی پهناورترین گنبدهای نمکی در خشکی
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و سطوح دشتی قرار دارند و خلیجفارس از این لحاظ حد واسط طاقدیسها -روراندگیها و دشتها-ناودیسها قرار دارد که
از نقش آب و دینامیک امواج در مدفون کردن گنبدهای نمکی در این زمینه نباید غافل شد.
بررسي جهت گسترش گنبدهاي نمكي

بر اساس نتایج حاصله از نمودار ( Trendشکل ،)11-گنبدها و پالگهای نمکی سری هرمز دارای دو جهت اصلی هستند؛
 -1جهت شمال باختری -جنوب خاوری که شامل تمامی گنبدهایی هستند که در باالتر از گسلهای جهرم و فسا قرار
دارند؛ این گنبدها تماماً در کنار گسلهای اصلی محدوده زاگرس همچون ،گسل تراست زاگرس ،گسل کازرون و کره بس
قرار دارند و به تبعیت از جهت گسلها ،گنبدها نیز جهت آنان را به خود گرفتهاند  -2جهت شمالی جنوبی که گنبدها و
پالگهای پایینتر از خطوط گسلی جهرم و فسا را شامل میشود .این گنبدها شامل گنبدهایی است که تماماً در محدوده
انبساط چینهای زاگرس یعنی زاگرس فارس ،هرمزگان و خلیج فارس قرار دارند و ارتفاع کمتری را نسبت به گنبدهای
سری اول دارا هستند ،ارتباط این گنبدها عمدتاً با گسلها بارز و مشهود نیست و گسلهای عامل رخنمون آنها بر اساس
یافتههای پاژنگ و همکاران ( )1393و مهرابی و همکاران ( )1394گسلهای پیسنگی است (شکل )12-که عمدتاً دارای
جهت شمال خاوری – جنوب باختری هستند ،لکن به سبب تراکم گنبدهای نمکی نمودار  Trendآنها را در جهت شمالی
– جنوبی نمایش داده است.

شكل :11جهت گسترش گنبدهاي نمكي سري هرمز در جهات شمال -جنوب و شمال غرب -جنوب شرق با استفاده از نمودار
Trend

شكل :12جهات رخنمون گنبدهاي نمكي سازند هرمز در محدوده زاگرس
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نتيجهگيري
نتایج بررسی ضریب گردشدگی گنبدهای نمکی سری هرمز نشان میدهد که؛ ضریب گردشدگی این گنبدها بین مقادیر 1
تا  2/3قرار دارد و بر اساس طبقهبندی ارتفاعی صورت گرفته محدوده رخنمون ،هر چه از مناطق پست و کم ارتفاع فاصله
بگیریم از مقدار گردشدگی گنبدهای نمکی کاسته شده و بر انحراف از گردشدگی آنها در امتداد گسلها افزوده میشود
بهطوریکه بیشترین مقادیر گردشدگی را طبقه ارتفاعی  500-0متر و بیشترین مقدار انحراف از گردشدگی را طبقه ارتفاعی
 2000-4000متر ،به ترتیب با میانگین مقادیر گردشدگی  1/15و  1/6دارا هستند .بررسی مقادیر مساحت و ارتفاع گنبدهای
نمکی نیز نشان میدهد که بهطورکلی با افزایش ارتفاع محل رخنمون ،از مساحت گنبدهای نمکی کاسته و بر ارتفاع آنها
افزوده میشود بهگونهای که گنبدهای قرارگرفته در طبقه ارتفاعی  500-0متر دارای میانگین مساحت  32/7کیلومترمربع
و میانگین ارتفاع  425/3متر و طبقه ارتفاعی  4000-2000مقدار مساحت به  11/58کاهش و ارتفاع به  2556افزایش پیدا
میکند .بررسی رفتار ویژگیهای مورفومتری در چینهای میزبان و سطوح آبی (خلیجفارس) نشان میدهد؛ هر چه از
محدوده دریا به سمت خشکی و ارتفاعات برویم ارتفاع گنبدهای نمکی نیز افزایش و گردشدگی گنبدهای نمکی کاهش
پیدا میکند و هر چه از مناطق پست به مناطق مرتفعتر میرویم مساحت گنبدهای نمکی کاهش پیدا میکند ولی پهناورترین
گنبدهای نمکی در خشکی و سطوح دشتی قرار دارند و خلیجفارس از این لحاظ حد واسط طاقدیسها-روراندگیها و
دشتها قرار دارد که از نقش آب در مدفون کردن گنبدهای نمکی در این زمینه نباید غافل شد .نتایج جهت شناسی رخنمون
گنبدهای نمکی سری هرمز نشان میدهد که این گنبدها در دو جهت اصلی رخنمون پیداکردهاند ،گنبدهایی که باالتر از
گسلهای جهرم ،فسا و در ناحیه زاگرس مرتفع قرار دارند ،در امتداد گسلهای اصلی با جهت شمال باختری -جنوب خاوری
رخنمون پیداکردهاند و گسلهایی که پایینتر از گسلهای جهرم و فسا ،در ناحیه زاگرس چینخورده و خلیجفارس قرار
دارند با جهت شمالی – جنوبی بر اساس نمودار  Trendرخنمون یافتهاند که بر اساس نظر پژوهشگران تمامی این گنبدها
در کنار گسلهای پیسنگی با جهت رخنمون شمالشرق-جنوبغرب قرار دارند.
درمجموع میتوان گفت که ویژگیهای مورفومتری گنبدهای نمکی انعکاس ویژگی واحدهایی هستند که این گنبدها در
آنها رخنمون یافتهاند .مطابق شکل ،13که تحول زاگرس را در ارتباط با فرورانش صفحه عربی به زیر ایران مرکزی را
نشان داده است ،مرز شمالی و شمال شرق ی سازند هرمز گسل اصلی زاگرس بوده است که به دلیل افزایش حجم رسوبات
از ناحیه خلیج فارس به سمت ناحیه روراندگی ،فرآیند دیاپریسم به دلیل حجم رسوبات رویی ضعیفتر میشود و در ناحیه
روراندگی گسلهای اصلی با روند شمال غرب -جنوب شرق رخنمون این سازند را در امتداد گسلها تسهیل میسازد.
مطابق این شکل گنبدهای نمکی در محدوده خلیجفارس و زاگرس چینخورده ازلحاظ پارامترهای مورفومتری ،گردشدگی
بیشتر و ارتفاع کمتری دارند ولی در ناحیه زاگرس رو رانده و سطوح چینخوردگی کشیدگی و ارتفاع بیشتری دارا هستند.

شكل :13طرح شمات يک از تحول زاگرس در محل برخورد دو پوسته قاره اي ایران و عربستان و موقعيت سازند هرمز در محدوده
چين خورده و رورانده (منبع عالیي طالقاني :1388 ،به نقل از هانيس و مک كيولين).
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