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مهدی زارعی * ،1راضیه مهدیزاده

-1دانشيار گروه هيدروژئولوژي ،دانشکده علوم زمين ،دانشگاه شيراز
-2دانشجوي دکتري هيدروژئولوژي ،دانشکده علوم زمين ،دانشگاه شيراز
پذيرش مقاله1396/8/25 :
تأييد نهايي مقاله1397/1/17 :
چکیده
گنبد نمکي جهاني ،يکي از  122رخنمون گنبدهاي نمکي جنوب ايران ،در منطقه جنوب استان فارس با آب و
هواي گرم و خشک واقع شده است .سنگ نمک اين گنبد نمکي متعلق به سازند هرمز با سن پرکامبرين-
کامبرين مياني ميباشد که در بخشهاي شمالي و خاوري گنبد رخنمون بارزي دارد .گنبد نمکي جهاني از نظر
زمينشناسي يک گنبد نمکي فعال است و شامل دو بخش مرتفع و پست که نتيجه خروج نمک در دو مرحله
ميباشد .در اين تحقيق تأثير گنبد نمکي جهاني بر کيفيت منابع آبي مجاور با استفاده از روشهاي زمينشناسي
و هيدروژئولوژيک مورد بررسي قرار گرفته است .نتايج نشان ميدهد که اين گنبد در تخريب کيفيت آب رودخانه
فيروزآباد تاثير قابل توجهي دارد به طوري که هدايت هيدروليکي رودخانه که قبل از تماس  700ميکروزيمنس
بر سانتيمتر است در ايستگاه پايين دست به  13000ميکروزيمنس بر سانتيمتر افزايش مييابد .همچنين آبرفت
دشت آزادگان در جنوب و آبخوان آهک سروک در تاقديس مجاور گنبد نمکي نيز تحتتاثير شورابههاي گنبد
نمکي جهاني قرار گرفتهاند.
واژههای کلیدی :فارس ،فيروزآباد ،کيفيت ،گنبد نمکي جهاني.

* -نويسنده مسئول09177003915 :

Email: zareim@shirazu.ac.ir
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باختر) برونزد يافته است .رخنمون اين گنبد نمکي
با تاثير بر تاقديس سورمه ضمن انحراف محور
تاقديس و ايجاد تغييرات محسوس در شيب اليه-
هاي اطراف ،منجر به رخنمون منظمي از واحدي
چينهاي پالئوزوئيک ،مزوزوئيک و سنوزوئيک
(سازندهاي زردکوه – فراغان ،دشتک ،سورمه ،گروه
خامي و همچنين از سروک تا بختياري) زاگرس
شده که تقريبا همگي با گنبد نمکي در تماس
هستند .دشت جنوب باختري گنبد نمکي (دشت
آزادگان) ،در حاشيه گنبد توسط آبرفتهاي عهد
حاضر که از گنبد نمکي منشا گرفتهاند پوشيده شده
است (شکل  .)2نيروي رانشي اوليه آغاز حرکت
گنبد نمکي جهاني هنوز بهطور کامل مشخص نشده
است ،با اين وجود نقش گسلهاي کششي و
بارگذاري تفريقي (تالبوت و همکاران ،)2000 ،به-
عنوان عوامل محرک آغاز حرکت نمک در حوضه
هرمز غير قابل انکار ميباشد .در ارتباط با سازوکار
موثر در تداوم حرکت اين گنبد نمکي پس از آغاز
حرکت ،شواهد صحرايي از موقعيت چينههاي
هالوکينتيک در بخش شمال خاوري گنبد و نزديک
به دهانه خروج نمک نشان دهنده فعاليت اين گنبد
قبل از کوهزايي زاگرس ميباشد (عدالت نيا و
همکاران( )1390،شکل  1و .)2

مقدمه
جنوب ايران با آب و هواي گرم و خشک ميزبان
 122گنبد نمکي رخنمون يافته در سطح زمين
ميباشد .اين گنبدهاي نمکي با تاثير بر آبخوانهاي
مجاور خود منجر به شور شدن آبهاي زيرزميني و
در نتيجه کاهش شديد کيفيت اين آبها شدهاند به
نحوي که به يکي از مهمترين منابع کاهش کيفيت
آبهاي سطحي و زيرزميني در کنار محدوديت
مصرف منابع آبي تبديل شدهاند .از جمله اين گنبد-
هاي تاثيرگذار ،گنبد نمکي جهاني است که سنگ
نمک آن متعلق به سازند هرمز با سن پرکامبرين تا
کامبرين مياني است .اين گنبد نمکي که از لحاظ
مختصات جغرافيايي در  52درجه و  29درجه
شرقي و  28درجه و  37درجه شمالي قرار دارد
(شکل  ،)1در 150کيلومتري جنوب باختري شهر
شيراز در منطقه فيروزآباد و در مجاورت معدن
سرب و روي کوه سورمه واقع شده است .متوسط
بارش ،تبخير و متوسط دمايي در اين منطقه به
ترتيب  434ميليمتر 2591 ،ميليمتر و  20درجه
سانتيگراد ميباشد (وزارت معادن و فلزات.)1378 ،
محدوده مورد مطالعه
گنبد نمکي جهاني در زون زاگرس چين خورده و
در ميان دو تاقديس سورمه (در خاور) و خارتو (در

گنبدهاي نمکي مطالعه شده
گنبدهاي نمکي مطالعه نشده
توده هاي آبي

شکل  :1موقعيت جغرافيايي گنبد نمکي جهاني (گنبد شماره )10
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شکل  :2نقشه زمينشناسي منطقه مورد مطالعه

ميگردد .منطقه مورد مطالعه فاقد چاه و قنات مي-
باشد و لذا تنها نقاط نمونهبرداري از آب زيرزميني
شامل چشمههاي شورابه گنبد نمکي و چشمه
خارطو ميباشد .شکل  3نقشه توزيع شوري نقاط
نمونهبرداري در منطقه را نشان ميدهد .همچنين
نمودارهاي پايپر و استيف نقاط نمونهبرداري در
شکل  4مشاهده ميگردد .به جز نمودار استيف
نمونه  L1در کليه نمونهها يونهاي سديم و کلر
يونهاي غالب ميباشند .در ديگرام پايپر نيز تنها
نمونه  L1جدا از ساير نمونهها پالت ميشود و ديگر
نمونهها در رأسهاي سديم و کلر دياگرام قرار مي-
گيرند.

مواد و روشها
اولين گام در مطالعه گنبدهاي نمکي شناخت
زمينشناسي آن ميباشد .بنابراين در مطالعه گنبد
نمکي جهاني با استفاده از نقشه زمينشناسي
 1:250000موقعيت گنبد نمکي از لحاظ
جغرافيايي و زمين شناختي تعيين گرديد .نقشه-
هاي  1:100000فراشبند و فيروزآباد ،ميزان
گسترش اين گنبد نمکي به همراه ساير پديدههاي
زمينشناختي و زمين ريخت شناختي و
هيدروژئولوژيک مجاور گنبد از جمله سازندهاي
زمينشناسي ،منابع آب سطحي ،گسلها و موقعيت
زمينشناسي دقيقتر اين گنبد را آشکار ساختند.
سپس با استفاده از نرمافزار گوگل ارث و عکسهاي
هوايي  ،1:20000مورفولوژي گنبد نمکي جهاني به
همراه پديدههاي عمده انحاللي در سطح گنبد
نمکي ،مشخص گرديد .در مطالعه تاثير اين گنبد
نمکي بر منابع آبي ،در آبان ماه  1392از منابع آبي
منطقه شامل  6چشمه شورابه ،يک چشمه لب شور
و  3نمونه از آب رودخانه فيروزآباد نمونه برداري
انجام گرفت (شکل  )7و غلظت يونهاي اصلي در
نمونههاي آب در آزمايشگاه هيدروشيمي دانشگاه
شيراز اندازهگيري گرديد (جدول  .)1همچنين
هدايت الکتريکي منابع آب انتخابي به صورت فصلي
اندازهگيري شد که نتايج آن در جدول  2مشاهده

نتایج
زمین ریخت شناسی گنبد نمکی جهانی

گنبد نمکي جهاني يک گنبد نمکي فعال ،نامتقارن
و با کشيدگي شمالي -جنوبي ميباشد .اين گنبد
نمکي وسيع ( 52/47کيلومترمربع) با ارتفاع بيشينه
و کمينه  1474و  620متر (جدول  )3است که از
دو بخش مرتفع و کم ارتفاع تشکيل يافته است
(شکل  .)5بخش مرتفع که در خاور گنبد نمکي
واقع شده (شکل  ،)6توده اصلي گنبد را تشکيل
ميدهد و نسبت به بخش کم ارتفاع ،جوانتر و
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فعالتر ميباشد .بخش کم ارتفاع ،نمکشار گنبد
نمکي را در برگرفته که به تبعيت از شيب
توپوگرافي به سمت اطراف توده اصلي جريان يافته

4

است .قرارگيري نمکشار اين گنبد در دو سطح
ارتفاعي ،نشاندهنده خروج نمک در دو مرحله
زماني ميباشد.

جدول  :1نتايج آناليز شيميايي نمونهها

جدول  :2نتايج اندازهگيري هاي فصلي هدايت الکتريکي نمونهها

شکل :3توزيع شوري نقاط نمونه برداري
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شکل  :4الف) نمودارهاي استيف نقاط نمونهبرداري ،ب) نمودار پايپر نقاط نمونهبرداري
جدول  :3خصوصيات زمين ريخت شناسي گنبد نمکي جهاني

بديهي است که نقش آب حاصل از بارندگي در
شکل زائي فروچالهها انکار ناپذير است اما در اين
ميان ،شيب توپوگرافي مهمترين عامل کنترل
کننده فروچالهها در اين گنبد نمکي است .در
شيبهاي زياد گراديان هيدروليکي به قدري زياد

فروچالهها و چالههاي انحاللي :يکي از اشکال
کارستي بارز در گنبد نمکي جهاني فروچالهها1
هستند (شکل  7الف) .بهطور کلي عوامل کنترل
کننده فروچالهها شامل آب ،زمينساخت نمک،
ترکيب سنگ شناسي و شيب توپوگرافي ميباشد.
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 .)2010ثروتي و همکاران ( )1389با استفاده از
عکسهاي هوايي  1:40000 ،1:20000و مشاهدات
صحرايي ،نقشه پراکندگي فروچالههاي اين گنبد
نمکي را تهيه نمودند که با توجه به آن ميتوان
گفت تجمع و پراکندگي فروچالهها در ارتباط با
شيب سطح زمين و ترکيب سنگ شناسي گنبد
نمکي جهاني است به طوري که با افزايش شيب،
تعداد فروچالهها و ابعاد آنها کاهش مييابد.

است که آبها به جاي حرکت عمودي به درون
زمين در امتداد شيب زياد سطح زمين حرکت مي-
کنند و در نتيجه انحالل عمودي صورت نگرفته و
فروچالهاي به وجود نميآيد .عامل ديگر تشکيل
فروچالهها ترکيب سنگ شناسي ميباشد به اين
ترتيب که هر چه مقدار نمک نسبت به ساير
ترکيبات تشکيل دهنده محيطي بيشتر باشد ،امکان
توسعه اين پديده نيز بيشتر است (زارعي و رئيسي،

شکل  :5الف) نماي پالن گنبد نمکي جهاني ،ب) نيمرخ ارتفاعي گنبد نمکي جهاني (گوگل ارث.)2015 ،

شکل  :6مدل ارتفاعي رقومي گنبد نمکي جهاني
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نادر از سد و حوضچههاي ريم استون 2تشکيل شده است
(شکل  7ج).
 )3غارهاي نمکي :دو غار نمکي در جنوب و جنوب
خاوري گنبد نمکي جهاني توسط محققين دانشگاه
چارلز کشور چک گزارش شده است .طول غار بزرگتر
به نام غار فوم سفيد 3بيش از  200متر است .دهانه اين
غار در موقعيت عرض جغرافيايي  28/579درجه شمالي
و طول جغرافيايي  52/474درجه خاوري قرار دارد.
دهانه غار دوم با نام آبشار 4در موقعيت عرض جغرافيايي
 28/576درجه شمالي و طول جغرافيايي 52/480
درجه خاوري قرار دارد (شکل .)9

همچنين در بخش شمالي گنبد نمکي تعداد زيادي
چاه انحاللي با عمق بيش از  50متر و قطر بيش از
 10متر مشاهده ميگردد .اين چاههاي انحاللي
عمدتا در مناطق با شيب کم و در انتهاي مسير
آبراهههاي داراي حوضه آبگير سطحي قابل توجه
تشکيل شدهاند.
 )1کارنها :شيارهاي انحاللي هستند که در تمام
برونزدهاي سنگهاي تبخيري به ويژه سنگ نمک ،در
سطح گنبد نمکي جهاني توسعه يافتهاند (شکل  7ب).
 )2سد و حوضچههاي ريم استون :در مسير چشمه S1
در شمال گنبد نمکي جهاني (شکل  )9اشکالي زيبا و

شکل  :7الف) فروچالهها در سطح گنبد نمکي (شمال غرب) ،ب) کارن در سطح گنبد نمکي ،ج) اشکال سد و حوضچههاي
ريم استون در مسير چشمه شورابه شمال غرب گنبد نمکي

جهاني نفوذ ميکند .گروه دوم از چشمههاي شورابه
گنبد نمکي جهاني ،بخش کم ارتفاع گنبد را
زهکشي ميکنند .اين چشمهها به صورت دائمي يا
موقت (عالمت دايره در شکل  )9در حاشيههاي
گنبد نمکي و در ارتفاع کمي نسبت به ارتفاع تماس
گنبد نمکي با اليههاي مجاور ظاهر شدهاند و در
نتيجه منجر به زهکشي شورابههاي گنبد با مکانيزم
نفوذ غير مستقيم (مهديزاده )1391 ،به دشتهاي
مجاور ميشوند.

 )4چشمههاي شورابه :در اطراف گنبد نمکي جهاني
چندين چشمه شورابه وجود دارد (اشکال  8الف تا
 8ج) .اين چشمهها در دو تراز در گنبد نمکي
جهاني ظاهر شدهاند که اين موضوع به همراه ساير
شواهد موجود ،ميتواند نشاندهنده برونزد نمک در
دو دوره زماني متفاوت باشد .چشمههاي شورابه
مرتفع ،بخش مرتفع گنبد جهاني را زهکشي مي-
کنند (اين چشمهها در شکل  9با عالمت مربع نشان
داده شدهاند) .شورابه اين چشمهها پس از طي
مسافتي به درون بخش کم ارتفاع گنبد نمکي
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شکل :8الف) چشمه شورابه حاشيه شرق گنبد نمکي ،ب) چشمه شورابه  S1در شمال گنبد نمکي (ديد به سمت جنوب)،
ج) چشمه شورابه  S2در شمال غرب گنبد نمکي .آب اين چشمه به حوضچههاي استحصال نمک منتقل ميگردد (ديد
به سمت شمال).
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غار

شکل  :9موقعيت چشمههاي شورابه گنبد نمکي جهاني در دو سطح ارتفاعي
تاثیر گنبد نمکی جهانی بر کیفیت آب رودخانه

به  9890ميکروزيمنس بر سانتيمتر در ايستگاه L2

فیروزآباد :رودخانه فيروزآباد که از سرشاخههاي
رودخانه مند است مهمترين آبراهه دائمي منطقه
ميباشد که شاخههاي مختلف آن ،منطقه را
زهکشي ميکند .شاخه اصلي اين رودخانه در شمال
گنبد نمکي جهاني در مسافتي به طول  5/2کيلومتر
در تماس با گنبد نمکي ميباشد .با عبور اين
رودخانه از مجاورت بخش شمالي گنبد نمکي،
ميزان هدايت الکتريکي متوسط آب رودخانه از 700
ميکروزيمنس بر سانتيمتر در ايستگاه ( L1شکل )2

و در نهايت به  13000ميکروزيمنس بر سانتيمتر
در ايستگاه ( L3شکل  )2افزايش مييابد که مهم-
ترين علت آن وجود گنبد نمکي جهاني است (شکل
 .)3تاثير اين گنبد نمکي بر کيفيت رودخانه
فيروزآباد با سه مکانيزم صورت ميگيرد:
 )1تماس مستقيم رودخانه با سنگ نمک :اين
مکانيزم در شمال و شمال خاوري گنبد نمکي
جهاني فعال است .در بخش شمالي گنبد ،توده
رخنمون يافته از سنگ نمک در تماس با رودخانه
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فيروزآباد انحالل يافته و منجر به افزايش هدايت
الکتريکي آب رودخانه از  700به 9890
ميکروزيمنس بر سانتيمتر در حدفاصل ايستگاههاي
 L1و  L2ميشود (شکل  .)10بهعالوه تيپ آب
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رودخانه در اين مقطع به کلريد-سديم تغيير کرده
و نسبت مولي سديم به کلر که در مقطع  L1حدود
 0/84ميباشد در مقطع  L2به  0/97ميرسد که
نشان دهده انحالل نمک هاليت ميباشد.

شکل  :10انحالل نمک گنبد نمکي جهاني در اثر تماس مستقيم رودخانه با گنبد در بخش شمالي (ديد به سمت شرق).

مستقيما به درون رودخانه فيروزآباد ميريزد (شکل
 11الف) .در بخش خاوري نيز يک چشمه شورابه
دائمي و چندين چشمه فصلي وجود دارد که شورابه
آنها به آبراهه خاوري و نهايتا به دشت جنوبي (دشت
آزادگان) زهکشي ميشود (شکل  11ب).

 )2تخليه مستقيم چشمههاي شورابه گنبد به درون
رودخانه :اين مکانيزم در شمال و همچنين خاور
گنبد نمکي فعال است .در بخش شمالي چندين
چشمه شورابه دائمي و فصلي با بده بسيار کم (چند
دهم ليتر در ثانيه) وجود دارد که شورابه آنها

شکل  :11الف) تخليه مستقيم چشمههاي شورابه به رودخانه در شمال گنبد (ديد به سمت شمال) ،ب) دره شرق گنبد
نمکي جهاني که چشمههاي متعدد در رخنمون قابل توجهي از سنگ نمک در حاشيه شرقي اين گنبد مشاهده ميگردد
(ديد به سمت شمال غرب).
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 )3نفوذ غيرمستقيم شورابههاي گنبد به رودخانه:
نتايج اندازهگيري ها نشان ميدهد که شوري آب
رودخانه در حد فاصل ايستگاههاي  L2و  L3که
رودخانه تماس مستقيم با گنبد نمکي ندارد نيز به
ميزان چشمگيري افزايش مييابد .به طوريکه
ميانگين هدايت الکتريکي آب رودخانه از 9890
ميکروزيمنس بر سانتيمتر در ايستگاه  L2به
 13000ميکروزيمنس بر سانتيمتر در ايستگاه L3
افزايش مييابد .همچنين نتايج آناليز شيميايي
(جدول  )1نشان ميدهد که افزايش يونهاي سديم
و کلر نقش قابل توجهي در افزايش شوري آب
رودخانه در اين مقطع دارد .اين مکانيزم در بخش
شمال باختري گنبد نمکي فعال است .تماس
مستقيم اين بخش از گنبد نمکي و رودخانه
فيروزآباد توسط يک اليه آهکي و يک بخش آبرفتي
با وسعت کم قطع شده است .در اين بخش از توده
گنبد نمکي ،شورابههاي دو چشمه  S1و ( S2شکل
 )9پس از طي مسافتي به درون زمين نفوذ کرده و
مجددا در ديواره جنوبي دره رودخانه فيروزآباد به
سطح زمين راه يافته و به درون رودخانه ميريزند.
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به اين ترتيب که آب چشمه شورابه  S1در شمال
گنبد نمکي با بده تقريبي  2ليتر بر ثانيه در مسير
خود به سمت شمال باختر ،به تدريج به درون آهک
سروک نفوذ ميکند به طوري که پس از طي
مسافتي در حدود  500متر شورابه به طور کامل به
درون آهک نفوذ کرده است .وجود اليه مارني سازند
ميشان مانع از ادامه مسير شورابه به سمت شمال
خاور شده و در نتيجه شورابه نفوذي در درون اين
اليه آهکي به سمت شمال باختر جريان پيدا کرده
و پس از طي مسافتي در حدود  2کيلومتر در محل
تقاطع اين اليه با رودخانه فيروزآباد به درون
رودخانه زهکشي ميشود (شکل  .)12فرايند
مشابهي نيز در نتيجه نفوذ آب از حوضچههاي
استحصال نمک در شمال گنبد نمکي (شکل )13
و مازاد شورابه چشمه ( S2شکل  )12به سمت
شمال گنبد صورت ميگيرد .اين بخش از شورابه
نيز به درون آبرفت شمالي گنبد با وسعت کم در
اين محدوده ،نفوذ ميکند که در نهايت به درون
رودخانه فيروزآباد تخليه ميشود.

شکل  :12نفوذ غيرمستقيم شورابه چشمههاي ( S1پيکانهاي قرمز) و
(پيکانهاي آبي) به درون رودخانه فيروزآباد
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شکل  :13حوضچههاي استحصال نمک شمال غرب گنبد نمکي جهاني (ديد به سمت شمال شرق).

 )2آبرفت جنوبي و جنوب باختري گنبد نمکي
جهاني (دشت آزادگان) :آبرفت دشت آزادگان
(شکل  )2متاثر از گنبد نمکي جهاني شور شده
است که در اين باره ذکر چند نکته ضروري است:
به دليل فعال بودن گنبد نمکي جهاني و تاثير آنبر دشت آزادگان ،در اين دشت چاهي حفر نگرديده
لذا اطالعات کمي و کيفي از اين دشت در دسترس
نميباشد ،ولي نبود کشت در اين نواحي و توسعه
شوره زارها در سطح دشت حاکي از تاثير زياد اين
گنبد بر دشت آزادگان ميباشد.
با توجه به اينکه ارتفاع چشمههاي شورابه گنبدنمکي جهاني در بخش جنوبي در حدود  10تا 20
متر باالتر از مرز تماس گنبد نمکي با آبرفت است،
امکان نفوذ زيرسطحي شورابه گنبد نمکي جهاني
به درون آبرفت دشت آزادگان امکانپذير نميباشد.
بنابراين به نظر ميرسد که تاثير گنبد نمکي جهاني
بر اين دشت عمدتا به صورت سطحي و نفوذ
غيرمستقيم ميباشد.
آبراهه خاوري گنبد جهاني پس از زهکشيچشمههاي شورابه خاور گنبد از جمله چشمههاي
شورابه  S5و  S6وارد اين دشت شده و بر شوري آن
ميافزايد .بخشهاي جنوبي گنبد نمکي نيز توسط
چندين آبراهه ،مستقيما وارد دشت آزادگان شده و

تاثیر گنبد نمکی بر کیفیت آبخوانهای مجاور

به دليل تعداد کم منابع آبي در منطقه شامل چشمه
و نيز عدم وجود چاه و قنات شناخت دقيق
هيدروژئولوژيکي منطقه امکانپذير نميباشد .لذا در
اين بخش سعي شده است که از انطباق نتايج آناليز
و اندازهگيري ها در نقاط نمونه برداري در کنار
شواهد و داليل زمين ريخت شناسي ،زمينشناسي
و هيدروشيمي در تفسير هيدروژئولوژي منطقه و
پيشنهاد محتمل ترين سازوکار تاثير گنبد نمکي
جهاني بر منابع آبي مجاور استفاده گرديده است.
شکل  3نقشه توزيع مکاني شوري در نقاط نمونه-
برداري شده در منطقه مورد مطالعه را نشان مي-
دهد .واحدهاي هيدروژئولوژيکي اصلي در منطقه،
در اطراف گنبد نمکي عبارتند از:
 )1آبرفت شمالي رودخانه فيروزآباد در شمال گنبد
نمکي جهاني (دشت کنارسياه) :ارتباط هيدروليکي
زيرسطحي گنبد نمکي جهاني با آبرفت دشت
کنارسياه در شمال اين گنبد ،به دليل وجود سازند
مارني ميشان محتمل نميباشد .الزم به ذکر است
که آب زيرزميني دشت کنارسياه (شکل  )2توسط
گنبد نمکي کنارسياه (در شمال دشت) بهعنوان
مهمترين عامل شوري دشت به صورت سطحي و
زيرسطحي به شدت شور شده است (زارعي و
رئيسي.)2010 ،
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به همراه شورابه آبراهه خاوري ،به درون آن نفوذ
ميکند.
 )3تاقديس خاوري گنبد نمکي جهاني (سورمه):
چشمههاي متعدد دائمي و فصلي در حاشيه خاوري
گنبد نمکي جهاني در ارتفاعي باالتر از مرز ميان
گنبد نمکي و تاقديس سورمه (شکل  )2قرار دارد.
بنابراين شورابههاي گنبد نمکي جهاني امکان نفوذ
به اين تاقديس را نداشته و توسط آبراههاي که در
دره خاوري گنبد نمکي در مرز گنبد و تاقديس قرار
گرفته ،به سمت دشت جنوبي گنبد (دشت آزادگان)
زهکشي ميشوند .اين آبراهه اختالطي از آبهاي
منطقه را زهکشي ميکند که عبارتند از:
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چشمههاي متعدد دائمي و فصلي در حاشيهخاوري گنبد نمکي وجود دارد در حاليکه در
حاشيه باختري گنبد چشمه شورابه اي ديده نمي-
شود .اين موضوع ميتواند نشان دهنده تخليه آب
زيرزميني بخش خاوري گنبد نمکي به درون آهک
خارطو باشد.
وجود چشمه لب شور خارطو ( )S7در فاصله 4کيلومتري گنبد نمکي در حاشيه جنوبي تاقديس
خارتو (خاور گنبد نمکي) با مختصات 28/594187
درجه شمالي و  52/389470درجه خاوري با
هدايت الکتريکي  11ميلي موهس بر سانتيمتر که
تاقديس خارتو را زهکشي ميکند نشان دهنده نفوذ
آب شور گنبد به درون اين تاقديس ميباشد .چشمه
خارطو تيپ کلريدي دارد (جدول  ،1اشکال  4و )5
و نسبت مولي  Na/Clدر اين چشمه  0.97است که
نشان دهنده تاثير گنبد نمکي بر آب کارستي
آبخوان خارطو ميباشد.

روانابهاي سطحي و شور گنبد نمکي جهانيروانابهاي سطحي تاقديس سورمهآب زهکشي شده از سازندهاي آهکي تاقديسسورمه
شورابههاي چشمههاي دائمي و فصلي دره خاوريگنبد نمکي
مجموع آبهاي زهکشي شده توسط اين آبراهه که
به سمت دشت آزادگان زهکشي ميشود ،داراي کل
امالح محلول بيش از  300گرم در ليتر بوده و از
عوامل شوري دشت آزادگان محسوب ميشود.
 )4تاقديس باختري گنبد نمکي جهاني (خارتو):
شورابههاي گنبد نمکي جهاني ميتوانند به صورت
زيرسطحي به درون آهک باختري گنبد (تاقديس
خارتو) (شکل  )2نفوذ کرده و منجر به افزايش
هدايت الکتريکي آبهاي با کيفيت آهکي در اين
تاقديس شوند .شواهد زير احتمال وجود اين
مکانيزم را تأييد ميکنند:
مرز تماس ميان گنبد نمکي و آهک خاوري درارتفاعي باالتر از مرز تماس ميان گنبد نمکي و آهک
باختري قرار گرفته است .بنابراين امکان زهکشي
شورابه گنبد به سمت باختر وجود دارد.

بحث و نتیجهگیری
گنبد نمکي جهاني گنبدي فعال و وسيع با چشمه-
هاي شورابه و فروچالههاي فراوان است .ساير
پديدههاي کارستي در اين گنبد نمکي شامل
شافت ،کارن و غار نمکي ميباشد .نتايج نشان مي-
دهد که اين گنبد نمکي بر منابع آب زيرزميني و
سطحي مجاور خود تأثير نامطلوبي دارد به طوريکه
کليه نقاط نمونهبرداري (به جز باالدست رودخانه
فيروزآباد) آبهاي شور و لب شور با تيپ آب کلريد-
سديم دارند .تاثير اين گنبد بر رودخانه فيروزآباد با
سه مکانيزم تماس مستقيم آب رودخانه با سنگ
نمک ،تخليه مستقيم چشمههاي شورابه و نفوذ غير
مستقيم شورابه امکانپذير است .شناخت مکانيزم
تأثير گنبد نمکي جهاني بر رودخانه فيروزآباد به
ارائه راهکارهاي هيدروژئولوژيکي به منظور کاهش
تاثير گنبد نمکي کمک خواهد کرد .بهطور مثال
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تاثير ناشي از انحالل مستقيم سنگ نمک در تماس
با رودخانه از طريق تغيير مسير جزيي و يا ساخت
سازههايي (از جمله پوشش بتوني ديواره يا
شاتکريت) که در جناح چپ رودخانه که از تماس
مستقيم رودخانه با سنگ نمک جلوگيري کند
امکانپذير است .براي جلوگيري از ورود مستقيم
شورابهها به درون رودخانه نيز پيشنهاد ميشود که
حوضچههاي تبخير در شمال گنبد ساخته شود به
طوري که با تبخير شورابه اين چشمهها ضمن
استفاده نمک حاصه در صنعت از شوري رودخانه
نيز جلوگيري گردد .آبرفت دشت آزادگان در جنوب
گنبد نمکي جهاني نيز شور و غير قابل کشت مي-
باشد .با توجه به اينکه ارتفاع چشمههاي شورابه
گنبد نمکي جهاني در بخش جنوبي در حدود 10
تا  20متر باالتر از مرز تماس گنبد نمکي با آبرفت
است لذا امکان نفوذ زيرسطحي شورابه گنبد نمکي
جهاني به درون آبرفت دشت آزادگان امکانپذير
نميباشد و به نظر ميرسد که تاثير گنبد نمکي
جهاني بر اين دشت عمدتا به صورت سطحي و
غيرمستقيم ميباشد .براي کاهش تاثير اين چشمه-
ها نيز پيشنهاد ميشود که حوضچههاي تبخير
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نمک در جنوب گنبد ساخته شود تا با هدايت آب
چشمههاي شورابه به درون آنها ،از نفوذ شورابه به
درون آبرفت جلوگيري بهعمل آيد .به طور کلي
هدايت آب چشمههاي شورابه به درون حوضچههاي
تبخير و تجهيز و اصالح حوضچههاي تبخير موجود
با مواد ژئوممبرين به نحوي که کف آنها نفوذناپذير
شده و نفوذ شورابه به درون آبرفت صورت نگيرد،
استفاده کرد .شايان ذکر است که انتخاب گزينه
مناسب براي افزايش کيفيت منابع آب منطقه
اجراي آن نيازمند تحليلهاي دقيق اقتصادي و هم-
چنين زيست محيطي ميباشد تا اطمينان حاصل
شود که اين راهکارها تبعات زيست محيطي براي
منطقه نداشته باشد.
سپاسگزاری
از شرکت آب منطقهاي فارس به دليل حمايت مالي
از اين پژوهش و همچنين استفاده از دادههاي آن
شرکت قدرداني ميگردد.

پانوشت
1-sinkhole
2-Rimstone pool and dam

3-White foam
4-Water fall

منابع
گردهمايي علوم زمين ،سازمان زمينشناسي و
اکتشافات معدني کشور.
مهديزاده ،ر .1391 ،.طبقهبندي گنبدهاي نمکياستان فارس و مکانيزم تاثير آنها بر آبخوانهاي
مجاور ،پاياننامه کارشناسيارشد ،دانشگاه شيراز،
 393ص.

ثروتي ،م ،.حمدي ،ب ،.يزدجردي ،ک .و اديب پور،م .1389 ،.بررسي موفولوژي گنبد نمکي جهاني در
باختر فيروزآباد ،فصلنامه جغرافياي طبيعي ،سال
سوم ،شماره .7
عدالت نيا ،ز ،.علوي ،س ،.جهاني ،س .و دهباشيقنواتي ،ن .1390 ،.سازوکار حرکت نمک در گنبد
جهاني -جنوب باختر فيروزآباد ،سيامين
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 فيروزآباد فارس،تأثير گنبد نمکي جهاني بر کيفيت منابع آبي مجاور

،2  و1  جلد،معدني گنبدهاي نمکي استان فارس
. بخش علوم زمين، دانشگاه شيراز:مشاور طرح

 اداره کل معادن و فلزات،وزارت معادن و فلزات طرح شناسايي پتانسيلهاي.1378 ،استان فارس
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