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   چكيده
يكي از مهم ترين محدوديت هاي منابع آب هاي سطحي در ايران مشكل شور شدن بر اثـر                           

از جمله عوامل طبيعي كه باعث پايين آمدن كيفيت آب هاي سطحي            .  است عوامل مختلف طبيعي  
               رودخانـه شـور دهـرم    . مي شود، سازند هاي زمين شناسي شور و به ويژه گنبدهاي نمكـي اسـت            

 آب هاي سطحي در استان فارس مي باشد كه خـود از زيرحوضـه هـاي                 عاز جمله مهم ترين مناب    
 از ميان گنبدهاي نمكي دهـرود  6 اصلي رودخانه با رتبه     شعبه .مي شود  رودخانه  مند محسوب         

              عبور مي نمايد و پس از آن رودخانه فصلي كُنار سياه با عبـور از گنبـد نمكـي كُنـار سـياه بـه آن                     
               مي پيوندد و در نهايت شاخه خوراب كه گنبد نمكي خوراب در انتهاي آن واقـع شـده، بـا عبـور                      

 درصـد ازشـوري   95در مجمـوع حـدود     . پيونـدد   نه مـي  به شعبه اصلي رودخا   از  اين گنبد نمكي      
بـه همـراه سـازندهاي تبخيـري شـور          . شـود   رودخانه از گنبدهاي سه گانه ذكر شـده تـأمين مـي           

 گيرند به طور متوسط سـاالنه حـدود         هاي شوري كه خود از گنبدهاي نمكي سرچشمه مي          وچشمه
             نمايـد    وارد رودخانـه مـي  ، ددهـ   درصد آن را نمك تشكيل مي70ن امالح كه بيش از       ت 000,170

                    . شـود   شـدن آب چـه از جهـت شـرب و چـه از جهـت كـشاورزي مـي                     و باعث غيرقابل مصرف   
نمايـد و جلـوگيري از        كه از گنبد نمكي دهرود عبور مي        در صورت تغيير مسير بخشي از رودخانه      

ـ  . توان ازشدت شوري رودخانه جلـوگيري كـرد         هاي شور تا حدود زيادي مي       ورود چشمه  ن در اي
  . نمودطور محدود استفاده ه كشاورزي ب توان در فصل زمستان از آب آن جهت مصرف صورت مي

  .، پينگو ، تريلوبيت اي ، تكتونيك صفحه ، گنبد نمكي دياپيريسم : كليديگان واژ
  

  مقدمه
ايران يكي از كشورهاي خشك دنيا است و متوسط بارندگي در آن كمتر از يك سوم مقدار متوسط بارندگي 

                 ميلي متر و در ايران تقريباً معادل860متذكر مي گردد كه متوسط بارندگي ساالنه در جهان .  جهاني است در سطح
.  همين مقدار بارندگي هم به صورت متعادل در سطح كشور توزيع نشده است). 1،ص1366عليزاده ( ميلي متر است 240
عالوه بر توزيع ناهمگون . كنند هاي كشور باران دريافت مي مقدار متوسط ساير بخشچند برابر   هايي از شمال ايران استان

                                                 
E-mail: Massoud moayeri@yahoo.com∗  
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                      هايي از سال كه مزارع كشاورزي احتياج شديدي  در فصل.  بارندگي نيز در كشور نامتعادل است  ، توزيع زماني مكاني
هايي از سال نيز كه بارندگي براي  در زمان.  اصالً باراني نبارداست مقدار بارندگي بسيار كم باشد و يا به آب دارند، ممكن

هاي جبران ناپذيري به زارعين  زيانآسا  هاي سيل ، ممكن است بر اثر بارندگي زراعي و باغي خسارتبار است محصوالت
، بيشتر نزوالت آسماني  در بسياري از نقاط كشور نيز به دليل عدم تعادل بين ميزان بارندگي با ساير عوامل جوي. واردآيد

، برخي از عوامل طبيعي  عالوه بر مشكالت ذكر شده .شود سرعت تبخير شده و قبل از استفاده بهينه از دسترس خارج مي به
با مروري بر .  هاي سطحي و زيرزميني را دچار مشكل كرده است آب ديگر نيز در بسياري از نقاط كشور استفاده از منابع

ها به نام رودخانه شور معروف  شويم كه در بسياري از نقاط كشور رودخانه ران متوجه اين نكته مياطلس منابع آب اي
هاي جنوبي  هايي كه از دامنه رودخانه اين مسئله به خصوص در مورد). 5، ص1369اطلس منابع آب وزارت نيرو (. هستند

.  ريزند چشمگيرتر است داخلي كشور مي ههايي كه به چاله هاي بست گيرند و همچنين رودخانه زاگرس سرچشمه مي
باال رفتن امالح و غير قابل استفاده شدن آنها  هاي استفاده از منابع آب در كشور ما بنابراين يكي از مشكالت و محدوديت

تر از  ، و مهم هوا به خصوص در نقاط داخلي ايران  گسترش سازندهاي تبخيري و شور، تبخير شديد بر اثر گرماي.  است
ترين داليل شور   از مهم بخش چين خورده زاگرس به ويژه درو همه گسترش گنبدهاي نمكي در بسياري از نقاط ايران 

  . استشدن منابع آب در ايران 
، سرزمين ايران در مقايسه با بسياري از نقاط جهان ازلحاظ منابع آب  هاي ذكرشده با وجود تمامي محدوديت ها و كاستي

هاي شور و  تصفيه آب  براي  به عنوان مثال بسياري از كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس؛قرار دارددر وضعيت بهتري 
كشورها در جايگاه بهتري قرار  بنابراين سرزمين ايران در مقايسه با اين گونه. پردازند منابع آب دريا بهاي سنگيني را مي

  .دارد
  

  طرح مسئله 
               مواد با وزن مخصوص كمتر از طبقات زيرين زمين، سطوح فوقاني زمين دياپيريسم به فرآيندي گفته مي شود كه 

هايي از  يك دياپير ممكن است همگن و يا مخلوطي از نمك، گچ و يا بلوك. را شكافته و در سطح ظاهر مي شوند
مشخصه اصلي مواد دياپيري خاصيت پالستيستيه آن مي باشد و علت اصلي حركت . هاي آذرين باشد آهك و سنگ

                  حركت نمك . )23، ص1377حجتي (هاي اطراف آن دانست   را بايد تفاوت وزن مخصوص نمك با سنگنمك
هاي زمين و ايجاد   تغيير شكل ناهمواري، يكي:به سمت باال و رسيدن آن به سطح زمين داراي نتايح گوناگوني است

  .ي استهاي سطحي و زيرزمين  تاثير نمك بر منابع آب،اشكال خاص مرفولوژيكي و ديگري
اين . گنبدهاي نمكي جنوبغرب ايران در زاگرس يكي از مهم ترين مناطقي با اين پديده در ايران و جهان است

كه سرچشمه آنها حوضه نمكي   گنبدها در زون چين خورده و گسيخته زاگرس ودر حوضه خليج فارس تشكيل شده
هاي   ژئومرفولوژي زاگرس و همچنين كيفيت آبثير بارزي برأاين گنبدها ت). 87، ص1381ثروتي(سازند هرمز است 

هاي اصلي رود مند بشمار مي رود نيز  رودخانه شور دهرم كه يكي از شاخه. سطحي و زيرزميني آن بر جاي گذاشته است
چندين گنبد نمكي در . به دليل عبور از گنبدهاي نمكي جنوبغرب استان فارس، از اين تاثير بي نصيب نمانده است

 كه باعث تغييرات شديدي در كيفيت آب آن مي شود، به نحوي كه آب  ياني حوضه اين رودخانه واقع شدههاي م بخش
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صورت گسترده در كشاورزي مورد استفاده قرار مي گيرد، در پايين دست غيرقابل ه اين رودخانه كه در باالدست ب

  .دشو مصرف مي
  

  پيشينه تحقيق 
هاي  كوه  اند تا نحوه پراكندگي گنبدهاي نمكي موجود دررشته         وشيدهشناسان ك   هاي دور تاكنون زمين     از گذشته 

مطالعـات بـر روي گنبـد         براي اولـين بـار در ايـران       . ، چگونگي تكوين و ديگر ويژگي آنها را تعبير و تفسير نمايند             زاگرس
  .  شده استاز اينرو اين سازند در جنوب ايران تحت عنوان سازند هرمزنامگذاري. نمكي جزيره هرمز انجام شد

، كارل  )1908 -1924 ()2( ، پيلگريم )1951()1(مطالعات بعدي روي گنبدهاي نمكي توسط زمين شناساني از جمله نيكز          
و محمـد   ) 1970( )8( ، كنـت  )1968()7( ، اشـتوكلين  )1960(  )6(، گانـسر  )1928 ()5( ، دوبوخ )4( ، ريچاردسون )1927 ()3( جرسي

  . انجام شده است) 1978(اي  حسين نبوي و دكتر سبزه
همچنين بررسي  و در اين تحقيق به بررسي علل شوري رودخانه شور دهرم كه در جنوب استان فارس واقع شده

  . تر پرداخته شده است مناسب  راههاي كاهش شوري آن با استفاده از آب آن در زمانهاي
  اهداف تحقيق 

  ؛  ـ مشخص كردن منابع آلوده كننده رودخانه شور دهرم1
  ؛ مشخص كردن عامل غالب شوري زايي رودخانه شور دهرمـ 2
  ؛  هاي كنترل آلودگي ناشي از گنبدهاي نمكي رودخانه شور دهرم ـ مشخص كردن روش3
  . دهرم جهت كشاورزي شور  رودخانه آب زجهت استفاده ا مناسب  يك تقويم زماني  ـ بدست آوردن4
  

  روش و مراحل انجام تحقيق 
 ،راي رسيدن به پاسخ سؤاالت ويـژه و اثبـات فرضـيات تحقيـق احتيـاج بـه مطالعـات ميـداني                     كه ب  با توجه به اين   

عوامـل مختلـف    ، رابطه سـنجي بـين   استفاده از آمار و ارقام وضعيت هيدرولوژيكي رودخانه و همچنين وضعيت اقليمي آن        
تحقيـق علمـي همـراه بـا          يقـي از روش    روش تحقيـق تلف    ؛باشد  ، هيدرولوژيكي و زمين شناسي با شوري رودخانه مي          اقليمي

مطالعات ميداني  و همچنين برداشت نمونه آب از نقاط مختلف رودخانه و سايرمنابع آب حوضه و آنـاليز شـيميايي آن در          
  :  شده است  مراحل زير انجام ،ات، با تأييد فرضي براي رسيدن به پاسخ.  آزمايشگاه است

  ؛اي حوضه ، تهيه تصاوير ماهواره آوري منابع ، جمع ، هيدرولوژي  اقليمآوري اطّالعات و آمار مربوط به ـ جمع1
  ؛ ، مشاهدات ميداني و نمونه برداري  نقشه و عكس تهيه -2

                                                 
1-Nicaise  
2-Pilgrim  
3-Carl Gersy   
4-Richardson  
5-H.De.Boech  
6-Gansser  
7-Stocklein  
8-Kent  
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هاي برداشت  نمونه آمار و اطالعات جمع آوري شده جهت تحليل آنها و همچنين تجزيه شيميايي و آزمايشگاهيتنظيم ـ 3
  ؛  امالح محلول در آنشده آب و مشخص كردن نوع و ميزان

  ؛ ها و تجزيه و تحليل هر يك در ارتباط با موضوع ـ تركيب و تلفيق داده4
  . گيري و ارائه راهبردهاي مناسب ـ نتيجه5

توسـط   1990 كـه در سـال       040/163/-1 و   040/162-1هـاي شـماره       ناگفته نماند كه منطقه مورد مطالعه به وسيله عكـس         
  . گرفته شده، پوشش داده شده است000/1000/1 با مقياس Landsatماهواره 

  

  موقعيت رياضي 
            تا52 و 10ْ عرض شمالي و 29َ و 22ْ تا 28َ و 1ْحوضه آبريز رودخانه شور دهرم در استان فارس در محدوده َ

 35فيايي و َ  عرض جغرا1 و 5ْ َ  گسترش حوضه آبريز رودخانه شور دهرم در،به عبارتي. باشد  طول شرقي مي52 و 45َْ
  ).1نقشه شماره (طول جغرافيايي است 

  وقعيت سياسي حوضه رودخانه شور دهرم در استان فارس م-1نقشه 
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  موقعيت هيدرولوژيكي 
تـوان بـه    هاي مختلفي تقسيم بندي شـده ازجملـه مـي    هيدرولوژي تاكنون به وسيله افراد و گروه    نظر  سرزمين ايران از    

متعلـق     هاي ايـران    ترين مطالعه در مورد تقسيم حوضه      دقيق ،در اواخر قرن نوزدهم انجام داده      كه   ١ بندي دو مورگان    تقسيم
كارشناس سازمان جهاني خواربار و كشاورزي به عهده داشت و بعد از             ٢ج باكر .به هياتي است كه سرپرستي آن را آقاي ا        

اي   ن هيات كشور ايـران را بـه شـش حوضـه منطقـه             اي). بنگاه مستقل آبياري  (ند  ه ا كار بود ب در ايران مشغول     1330سالهاي  
در اين تقسيم   .  نامگذاري شده است   h6 تا   h1ها از     اين حوضه ). 139، ص   1373موحد دانش (مشخص تقسيم كرده است     

ي از  ئ نامگذاري شده كه حوضه رودخانه دهرم جز       h2بندي آبريز حوضه خليج فارس و درياي عمان تحت عنوان حوضه            
   .اين حوضه مي باشد

  :شود اين حوضه خود به سه بخش تقسيم مي
  .  بخش اول شامل دشت خوزستان تا نواحي بهبهان است-
  .باشد  بخش مياني از بهبهان تا بندر عباس مي-
  ).161 ، ص1373 موحد دانش(عباس تا مرزهاي شرقي كشور است ر بخش سوم شامل بند-

ي از حوضـه رودخانـه منـد        ئـ ايـن حوضـه خـود جز      .  سـت  ا h2ي از بخش ميـاني حوضـه        ئحوضه آبريز رودخانه دهرم جز    
  ).1جدول شماره(شود  محسوب مي

  
  هاي مختلف رودخانه شور دهرم  نام و مساحت زيرحوضه -1جدول 

  
  
  
  
  
  
  
  

   شناسي موقعيت زمين
ــد  زمــين شناســي جــزء زاگــرس چــين خــورده محــسوب مــي  نظــر ، از  منطقــه مــورد مطالعــه گــردد كــه از رون

هـاي بـارزي اسـت كـه شـايد در             خـورده داراي ويژگـي      زاگـرس چـين   . كنـد   جنوبـشرقي تبعيـت مـي      _شمالغربي    عمومي
 مـنظم كـه در بيـشتر مـوارد         هاي نسبتاً   سري چين   اين واحد از يك   . شودنايران ديده   از واحدهاي ساختماني ديگر       هيچكدام

نقـشه  (شـود  يـده نمـي  دگونه فعاليـت آتشفـشاني و نفـوذي در آن      تشكيل يافته و تقريباً هيچ  ،محور آنها با هم موازي است     
شناسـي زاگـرس چـين        فولوژيكي و زمين  هاي منحصر به فرد مر      يكي از ويژگي  ). 1985شناسي ايران به زبان انگليسي        زمين

                                                 
De Morgan-1   
Baker -2  

  مساحت درصد km2مساحت   نام زير حوضه
  2/10  400  حنيفقان
  5/18  726  تنگ هاللو
  9/5  230   تنگاب

  5/60  2377  دهرم و فيروزآباد
  9/4  192  خوراب
  100  3925   جمع
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هــاي مختلــف باعــث بــر هــم خــوردن نظــم چــين   آن اســت كــه در قــسمت ، وجودپديــده دياپيريــسم نمكــي در خــورده
  )2و نقشه شماره  2 شماره جدول(  است  شده واحد   اينيها خوردگي

  
  هاي زمين شناسي حوضه رودخانه شور دهرم پراكندگي زماني سازنده -2جدول 

مساحت  زمين شناسيدوران 
km2 

  نوع سازند  %مساحت 

  دوران چهارم   
680  3/17  

  دشت دشت جوكان و(آبرفت كربناتي 
  )   دشت دهرم(  و آبرفت نمكي) فيروزآباد

     دوران سوم
3/2801  3/71  

)  و پابده  آسماري سازند(مارن و رس  ، آهك
  )   سازندآغاجاري(و ماسه سنگ 

  دوران دوم   
8/328  4/8  

بنگستان و  سازند(  ، دولوميت و شيل كآه
  )   سورمه

  دوران اول   
9/114  3  

و  نار سياه كدهرود،(گنبدهاي نمكي 
  )   خوراب

      100  3925     جمع
  

   پراكندگي سازندهاي زمين شناسي حوضه رودخانه شور دهرم -2نقشه
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  1دياپيريسم

كه طي آن مـواد   گفته مي شود دياپير به فرآيندي. باشد  مينواژه دياپير ريشه يوناني دارد و به معني سوراخ كرد  
رامبـرگ   (گـردد   شكافد و در سطح زمـين ظـاهر مـي           مخصوص كمتر از طبقات رويي خود، باال آمده و آنها را مي             با وزن 
ــاپير ممكــن اســت متفــاوت باشــد  ). 20-21، صــص 1981 ــشاء دي ــشاء آذريــن . من ــا داراي من ــا  برخــي از آنه ، گچــي و ي
، 1375اي  سـبزه (شـود      مـي  ٢كه پديده اخير در مناطق قطبي با افزايش حجم باعث ايجـاد پينگـو             است  هاي يخي     لولس  حتي
، دياپيرهاي نمكي اسـت       ترين نوع دياپير كه پراكندگي آن در سطح كره زمين از ساير انواع بيشتر است                معمولي). 158 ص

   .گويند كه به آن گنبدهاي نمكي نيز مي
هـاي متفـاوتي ماننـد        سـنگ اوليـه كـه گنبـدهاي نمكـي از آنهـا ناشـي شـده نظـرات و مـدل                     در مورد چگونگي    

گرديـده    ارائـه   اي  صـفحه   ونيـك ت، مدل ولكانوژنيـك و تئـوري تك         هاي عميق   ، مدل حوضه  ) تبخيري(هاي كم عمق      حوضه
ــدل تكتونيــك صــفحه  .اســت ــورد نمــك اگــر م ــي   اي را در م ــق ده ــامبرين تطبي ــا ك ــامبرين ي ــاي اَنفراك ــر اســاس  مه ، ب

اي از هـم   كـه دو صـفحه قـاره    يعنـي جـايي    ٣شناسي موجود مالحظه خواهد شد كه تنهـا در حالـت ريفتينـگ            شواهدزمين
  آيد و در هنگام جريان آب رسوبات تبخيري كه غالباً از نوع نمـك      ها بوجود مي    هايي در حاشيه قاره     شوند و ريفت    دورمي

.  اسـت   گردد، قابل توجيـه     نشين مي   به صورت نواري ته   )  كيلومتر 50وارد بيش از    در بيشتر م  (است با ضخامت چند كيلومتر      
هاي مهمـي در ايـران زمـين     كامبرين ماگماتيسم دگرگوني  دانيم كه حركات كوه زايي پره       مي .)9، ص   1371 زاده  درويش(

ها  در اثر اين فاز برخي از گسله      .  ها و مرفولوژي كنوني اين سرزمين را ترسيم نموده است           بوجود آورده كه روندبرجستگي   
 ميليـون سـال قبـل بـاز     640يـي ايـن زمـان بـه     زا سن آخرين حركـات كـوه  . ايجاد شدند وبرخي مجدداً فعاليت پيدا كردند    

 شـكل   5 هـايي   و فـروزمين   ۴ هاي بزرگي ايجاد شد و فرازمين        ريفت ،از آن در پي سنگ نسبتاً مسطح ايران         گردد كه پس    مي
                            هــا بــه لحــاظ تــه نــشيني رســوبات تبخيــري محــدود اهميــت ايــن ريفــت. يافــتهــاي ماگمــايي شــدت  فعاليــت وگرفــت 

پس از تـشكيل ايـن    .  حوضه جنوبغرب ايران و خليج فارس  ،هاي شمال كرمان و ديگري       حوضه ،كيي: شود  مي  به دو منطقه  
 و فرسـايش  1 و حالـت پنـه پلـين    ها حكمفرما شده يك دوره آرامش بر اين حوضه،  ها و ترسيب رسوبات تبخيري      فروزمين

ها شده  در نقاط مختلف اين حوضه)  ناللو(سنگي  شديد بر آن حاكم گرديده كه منجر به تشكيل رسوبات تبخيري و ماسه          
  ).10-11، صص 1371 زاده درويش(است 

                هاي نمكي و رسيدن آنها بـه سـطوح زمـين و تـشكيل گنبـدهاي نمكـي نظـرات گونـاگوني                      در مورد باال آمدن توده    
  :  ارائه گرديده است از جمله از نظرات زير 

  ؛داند تكتونيكي مي آن وفعاليت الي كمها راچگ حركت درآمدن نمك رومانيايي كه عامل به ـ نظريه1

                                                 
- Diaprism 1  
- Pingo 2  
- Rifting 3  
- Horst4  
- Graben 5  

6- Peneplaine  
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چنانچه   داند، بدان معني كه ـ نظريه كرانه مكزيك كه دليل اصلي حركت رو به باالي نمك را نيروي هيدرواستاتيك مي             2
  كند؛ به سمت باال حركت   سنگ به صورت خميري با گرانروي كم،ها به اندازه كافي برسد بار روي نمك

  ).25 ،ص1377حجتي(داند مي عاليت آتشفشانيفرا نمكي گنبدهاي آمدننشاء باالم كه آتشفشاني ـ فرضيه3
هاي   چگالي بين توده    توان اختالف   در مورد گنبدهاي نمكي ايران و به ويژه گنبدهاي نمكي زاگرس چين خورده مي                     

خاصـيت پالسـتيكي و شـكل       نمك به طـور ذاتـي        . دانسترا مؤثر   هاي اطراف و همچنين نيروهاي تكتونيكي         نمكي و سنگ  
كند خود را از زير بار فشار وارده          يابد و سعي مي     شكل آن تغيير مي    كه نمك تحت هر گونه فشار قرار گيرد،        هنگامي. پذيري دارد 
 درجـه   960نمك در فشار معمولي در دمـاي        .   دما بسيار باالتر از سطح است      ،زمين  از طرفي در اعماق چند هزار متري      . خارج سازد 

طور سبك بودن     اين فشار و دماي زياد و همين      . يابد   دماي ذوب آن كاهش مي     ،افزايش فشار  شود كه مسلماً با     گراد ذوب مي    تيسان
                   اي گـرم بـه طـرف باالحركـت كـرده             نمك بـه صـورت خميـره      تا  گردد    هاي بااليي باعث مي      نسبت به اليه    وزن مخصوص نمك  

ها شروع به حركت نمايد كه اصطالحاًبه         طرف بيرون باز كند و مانند گدازه بر دامنه        ها راه خود را به        ها و گسله    و از جاي شكستگي   
هاي نمكي ضـمن بـاال        است كه توده  آن  هاي گنبدهاي نمكي منطقه مورد مطالعه         يكي از ويژگي   .١آن يخچال نمك گويند   

هاي نمكـي ايـن منطقـه چهـار رديـف           كه در گنبـد    طوريه  اند، ب   ، برخي ازسنگهاي پيرامون را نيز با خود باال آورده           آمدن
  .شود آذرين اسيدي و بازيك و دگرگوني ديده مي هاي شناسي كامالًمشخص و همچنين قطعاتي ازسنگ چينه

            انـد    شـده   ، خليج فارس و زاگـرس چـين خـورده گـسترده             تعداد گنبدهاي نمكي سري هرمز كه در جنوبغرب ايران          
 مورد نظر جزء    شود  كه گنبدهاي نمكي حوضه       در جنوب كازرون ديده مي    گنبد   14تعداد  رسد كه از اين        عدد مي  115به  
  .باشند  گنبد اخير مي14 اين

                     برخـي زمـان تـشكيل آنهـا را مربـوط           . هـايي وجـود دارد      در مورد سن گنبـدهاي نمكـي سـري هرمـز اخـتالف نظـر                
هاي نمكي سن     اليه  هاي همراه    روي تريلوبيت  ويژه  اما مطالعات جديد به   . )323، ص 1370 درويش زاده (دانند     اَنفراكامبرين مي   به

  ).323 ، ص1370  زاده  ازدرويش نقل به  ٢زلي(دهد  مي نسبت   هرمز را به كامبرين زيرين ،سازند نمكي
شناسـي    نظم چينه ،  ها ضمن باال آمدن     نمك. كنند  گنبدهاي نمكي مرفولوژي خاصي را در سطوح زمين ايجاد مي           

از طرف ديگرگنبدهاي نمكـي     . اند  ها را تغيير داده     ده و در بسياري از نقاط شكل چين خوردگي        رسوبات بااليي را بر هم ز     
هـا،   شـوند و اشـكال شـبه كارسـتي ماننـددولين      باشـد بـه راحتـي در آب حـل مـي           شان كه نمك مي     به خاطر تركيب اصلي   

                راف گنبـد نمكـي كُنـار سـياه         كـه در اطـ      بـه طـوري    ؛آورنـد   هاي كوچك و عميق را بوجود مـي         هاي انحاللي و دره     حفره
  .شود  دولين يا فروچاله انحاللي ديده مي14در حوالي رودخانه شور دهرم 
  خصوصيات فيزيوگرافي حوضه

اي بـر شـرايط آبـدهي و سـيل خيـزي آن تـأثير دارد                  با توجه به اين واقعيت كه خصوصيات فيزيكي هـر حوضـه           
 ميزان شوري رودخانه و همچنين حجـم امـالح خـارج شـده از آن              ووضعيت آبدهي نيز خود يكي از عوامل تأثير گذار بر           

 نقش  هاي فيزيكي خود مستقيماً در وضعيت امالح محلول در آب           باشد، و از طرف ديگر ممكن است برخي از ويژگي           مي  
  .  دهيم را مورد بررسي قرار ميآنها  لذا به طور خالصه برخي از ؛داشته باشد

                                                 
1- Salt glacier 
2- G.M. Lees 
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 كيلـومتر مربـع تـشكيل يافتـه اسـت      3925ود از پنج زير حوضه با مساحت كل       خ  حوضه آبي رودخانه شور دهرم    

 بـرگ نقـشه   14 حوضـه كـه شـامل    50000/1هـاي       ابتـدا از نقـشه      براي رتبه بندي رودخانه شور دهـرم،       ).3جدول شماره   (
               رودخانـه شـور دهـرم       رتبه بندي حوضـه   . بندي به روش استرالر انجام پذيرفته است        نتيجه رتبه .  استفاده شده است   ،باشد  مي

البتـه شـاخه اصـلي      .  اسـت  7رتبه رودخانـه اصـلي درنقطـه تمركـز          . مده است آ) 4 (هاي آن در جدول شماره      و زير حوضه  
 بـه آن    6اي ديگـر بـا رتبـه           است و قبـل از ورود آن بـه دشـت دهـرم شـاخه               6رودخانه تا نزديكي دشت دهرم داراي رتبه        

  .)4جدول شماره (پيوندد  مي
   و ميزان امالح خارج شده از حوضهي وضعيت آبده

 ,072  آب خارج شده از حوضه رودخانه شور دهرم ساليانه و بـه طورمتوسـط               دهد كه حجم كل     مطالعات آماري نشان مي   
 است كه ميزان كـل امـالح خـارج          آن  آزمايشات و محاسبات نشان دهنده       .)5جدول شماره   (  تر مكعب است   م 194 ,139

البته ميزان امـالح تخليـه      . )6جدول شماره   (باشد  تن مي  6/110,224,1 ن ايستگاه يعني دهرم برابر    يشده از رودخانه در آخر    
هاي بخش پائين    هاي حنيفقان، تنگ هاللو و تنگاب با ايستگاه        شده از بخش هاي باالدست حوضه رودخانه يعني ايستگاه        

، 6/7051,1 هـا بـه ترتيـب      در ايـن ايـستگاه     بـه نحـوي كـه ميـزان امـالح تخليـه شـده                ؛دست آن چندان قابل توجه نيـست      
هـاي    جـدول (م شده اسـت     أتن در سال بوده كه با افزايش ناگهاني در ايستگاه احمدآباد دهرم تو             5/630,39 و    8/616,35

  ).6 و 5شماره 
  

 برخي از خصوصيات فيزيوگرافي حوضه رودخانه شور دهرم -3جدول

   فرمول–عالمت    اندازه   مشخصه
 A(km) 2  3925     مساحت حوضه

 P(km)  491  محيط حوضه   

  L(km)  5/270  طول شاخه اصلي   
 __  7  رتبه در نقطه خروجي   

  5/3  نسبت انشعاب   
1

1)1(
3

2

2

1

−
−

+=
ini

ni
n
n

n
nBR K 

 km/km m =  2  9/1     اي تراكم شبكه رودخانه

  19/2  ضريب فشردگي   
A
PC 28.0

= 

  %75  ضريب شكل   
L
BF = 

  7/227  طول مستطيل معادل   
12.1

2544.12 AACACL −+
= 

  2/17     عرض مستطيل معادل
12.1

2544.12 AACACB −−
= 

 H (m)  1350  ارتفاع متوسط حوضه   

 H max  3097     حوضه نقطه بلندترين ارتفاع

  H min  250  ارتفاع نقطه خروجي   
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  هاي آن به روش استرالر خانه شور دهرم و زيرحوضهبندي حوضه رود  نتيجه رتبه– 4 جدول
نسبت انشعاب  7 6 5 4 3 2 1 رتبه زيرحوضه

 7/5 - - - 1 7 47 177 حنيفقان

  3/3  -  1  2  6  22  95  370  تنگ هاللو
  8/4  -  -  -  1  6  23  115  تنگاب
  6/3  -  -  1  2  9  36  143  خوراب

  34/4  -  1  4  23  97  375  1482  دهرم و فيروزآباد
  5/3  1  2  7  33  141  576  2287  هكل حوض
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  )متر مكعب(  حجم آب خارج شده از ايستگاه هاي پنج گانه رودخانه شور دهرم -5جدول 
  ها ماه

 ايستگاه
 ساالنه شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين اسفند بهمن دي آذر آبان مهر

 55101600 2946240 3133728 3428352 4097952 4740768 6428160 6480000 5832000 5106240 6220800 3576960 3110400 حنيفقان

  103110624  3455136  2731968  2142720  4981824  6106752  12508128  13582080  17651520  11897280  14307840  5417280  4872960  تنگ هاللو

  113995296  2785536  2571264  1928448  4606848  7312032  14516928  17107200  22628160  15292800  15422400  5365440  4458240  تنگاب 

  6/2082585  2/101779  80352  4/230342  53568  133920  160704  207360  285120  259200  207360  259200  103680  خوراب 

احمدآباد 
  هرم

10601280 12312000  19958400  19699200  24157440  26308800  24105600  17864928  12052800  9829728  8838720  8410176  194139072  

  
  1360-1372) تن(  حجم امالح تخليه شده از ايستگاه هاي پنج گانه حوضه رودخانه شور دهرم -6جدول 

  ها ماه
 ايستگاه

 ساالنه شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين اسفند بهمن دي آذر آبان مهر

 6/17051 2/863 1056 1121 3/1102 2/1275 7/1992 7/2034 4/1825 9/1628 4/1984 7/1151 1/1016 حنيفقان

  8/35616  4/1544  9/1111  5/848  8/1698  2/2247  3/3996  7/4753  5/5948  6/4211  5108  9/2193  1954  تنگ هاللو
  5/39630  4/1214  7/1146  4/850  1769  2837  5168  6/6158  7/8598  7/5994  4/5968  8/1979  5/1814  تنگاب 
  11298  7/600  7/488  2/1427  8/293  6/673  8/712  1045  9/1397  4/1393  6/1151  3/1495  8/617  خوراب 

  6/1224110  79577  4/75659  101256  6/100809  9/111369  6/121588  120100  4/107935  106671  136695  7/84041  78407  احمدآباد هرم
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  : گيري و پيشنهادات نتيجه
توانـدتا     سازند گچـساران مـي     ،باشد و در مرحله دوم       منطقه مي   گنبدهاي نمكي  ،ـ عامل اصلي شوري آب رودخانه دهرم      1

  ؛ ثر باشدؤاي بر مقدار شوري آب م اندازه
باال   هاي گونه تأثيري بر آب زير حوضه اند، بنابراين هيچ گنبدهاي نمكي در نيمه جنوبي حوضه پراكندهآن كه  به دليل -2

  ؛دست ندارند
  ؛ و حداقل شوري آن در ماههاي همين فصل است،تان حداكثرآبدهي رودخانه شور دهرم درزمس-3
، تنـگ هاللـو و تنگـاب آب ازكيفيـت مناسـبي               هـاي بـاال دسـت يعنـي حنيفقـان           كـه در زيـر حوضـه        با توجـه بـه ايـن       -4

بايد حداكثر استفاده بهينه در جهت كشاورزي و شـرب بعمـل آيـد و از وارد شـدن آب آنهـا در زيـر                         ، لذا   برخورداراست
همچنين با تغيير قسمتي از مسير رودخانه كه        . يين دست و آلوده شدن توسط گنبدهاي نمكي جلوگيري نمود         پا  هاي  حوضه
  . توان تا حدودي از شدت شوري آب رودخانه كاست  مي، كند نمكي دهرود عبور مي از گنبد
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