مجله آمايش جغرافيايي فضا،
فصلنامه علمي -پژوهشي دانشگاه گلستان
سال دهم /شماره مسلسل سي و ششم /تابستان  / 1399صفحات15-30 :

مطالعۀ تأثيرات دياپريسم نمکی در ژئومورفولوژي شمال شرقی
شهرستان شاهرود
*1

غالمرضا مقامی مقیم

1استادیار دانشکده علوم زمین دانشگاه دامغان
تاریخ دریافت95/8/29 :؛ تاریخ پذیرش96/5/15 :

چکيده
دیاپریسم نمکی فرآیندی است که در طی آن یک الیه از کانیهای تبخیری به درون الیههای فوقاانی نفاو
نموده سبب شکلگیری ناهمواریهای ویژهای میشوند .مطالعه این ناهمواریهاا باه دلیال وجاود منااب نفتای
استقرار سکونتگاههای انسانی و عبور راههای ارتباطی ضروری است .منطقۀ موردمطالعه که در شرق شهرساتان
شاهرود قرار دارد یکی از مناطقی است که تحت تأثیر دیاپریسم نمکی ناهمواریهای ویاژهای در آن ایجادشاده
که سن تقریبی آنها به دورۀ میوسن میرسد .عالوه بر دیاپریسم نمکی وجود گسل احتمالی جیالن -فراشیان در
شمال و طاقدیس جیالن در مرکز سبب شکستگیهایی شده که نمک از طریق آنها به الیههاای بااالیی نفاو و
سبب شکلگیری ناهمواریهای نمکی شده است؛ همچنین تأثیر فرایناد انحاالل نقا مهمای در شاکلگیاری
کارستهای نمکی در منطقه داشته که برای نخستین بار در مطالعۀ گنبدهای نمکی باه آن توجاه شاد .در ایان
پژوه که باهدف مشخص شدن تأثیر دیاپرهای نمکی در مورفولوژی منطقۀ موردمطالعه و با اساتفاده از روش
مطالعات میدانی و سنج از دور تأثیر دیاپریسم نمکای روی مورفولاوژی منطقاۀ ماورد بررسای قارار گرفات و
مشخص شد دیاپریسم نمکی با ایجاد گنبدهای نمکی درز و شکستگی چینهای ثانویاه کارساتهاای نمکای
درهها پلیگونها یخچالها چشمهها و اشکال گلکلمی توپوگرافی خاصی را در منطقه سابب شاده و باا ایجااد
مورفولوژی ویژهای این منطقه را از بیابانهای مجاور خود متمایز نموده است .بهدلیل عبور راه آهن تهران مشهد
از منطقه مورد مطالعه و جلوگیری ازخطرات احتمالی سازندهای نمکی برای این خط آهان پیشانهاد مای شاود
مطالعات تکمیلی در این زمینه انجام شود.
واژههاي كليدي :دیاپریسم نمکی گسل جیالن فراشیان تاقدیس جیالن کارستهای نمکی
مقدمه1

دیاپریسم نمکی فرآیندی است که در طی آن یاک
الیه از کانیهای تبخیری باه درون الیاههاای فوقاانی
نفو نموده و سبب شکلگیری ناهمواریهاای ویاژهای
میشوند .این ناهمواریها بهدلیل وجاود منااب نفتای
استقرار سکونتگاههای انسانی و عبور راههای ارتباطی
اهمیت زیاادی دارناد .منطقاۀ ماورد مطالعاه یکای از
منااطقی اسات کااه تحات تاأثیر فعالیاتهاای شاادید
*نویسنده مسئول:
maghami_dr@yahoo.com; gh.maghami@du.ac.ir

دیاپریساام نمکاای قاارار دارد و بااهدلیاال همااوار بااودن
سرزمینهاای مجااور آن نااهمواریهاای ایجااد شاده
توسط این فرایند توپوگرافی ویژهای به آن بخشیده که
این توپوگرافی تأثیرات زیادی در فعالیاتهاای انساانی
ازجمله خط آهن مشهد -تهران و معیشات روساتاهای
منطقه داشته است .کشور ایران جزو مناطقی است که
دیاپریسم نمکی نق قابلتوجهی در ریختشناسی آن
داشته است به همین دلیال مطالعااتی در ایان زمیناه
انجام شده است.
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تااالبوت )1979( 1مقالااهای در مااورد جابجااایی
نمکها در جنوب ایران نوشت و اصطالح یخچاالهاای
نمکی را برای حرکت نمک در ایان قسامت ایاران باه
کاربرد .ماوریس 2و تاویس )2007( 3پاس از پاژوه
چندین مورد از گنبدهای نمکی در قارۀ آسیا و آمریکا
به ایان نتیجاه رسایدند کاه در باالآمادگی دیاپرهاای
نمکی ناپایداری ثقلی الیه های با چگالی کمتر دخالات
داشته است .هاردینا  4و هاو  )2015( 5دیاپرهاای
نمکی را در کشور هلند موردبررسی قرار داده باه ایان
نتیجه رسیدند که دیاپرهای نمکی نقا عماده ای در
شکلگیری طاقدیسها و ناودیسهای شمال این کشور
داشته است .آرین و نوروز پور ( )2015تکتونیک نمکی
در ایااران را موردمطالعااه قراردادنااد و بااه ایاان نتیج اه
رسیدند کاه در شاکلگیاری گنبادهای نمکای ایاران
تکتونیک نق تعیین کننده ای داشاته اسات .سااکت
( )1384کتابی با عنوان گنبدهای نمکی ایران منتشار
سااااخت و از دیااادگاه اقتیاااادی آنهاااا را ماااورد
تجزیهوتحلیال قارارداد .معتبرتارین منبا فارسای در
رابطااه بااا گنباادهای نمکاای کتاااب مجموعااه مقاااالت
ساامزوزیوم دیاپیریساام نمکاای در ایاااران ماایباشااد
(عفیفی  .)1388ثروتی ( )1387با مطالعاۀ گنبادهای
نمکی ایران به این نتیجه رسید که عالوه بر دیاپریسم
نمکی تکتونیک نیز نق تعیینکنندهای در گنبادهای
نمکی ایران داشته است که در ایان فرایناد نیروهاای
فشارشی و کششی به طبقات حااوی نماک نیارو وارد
نموده گنبدهای نمکی را به وجاود مایآورد .رجبای و
همکااااران ( )1388باااه مطالعااۀ گنبااادهای نمکااای
آ ربایجااان پرداخاات و بااه ایاان نتیجااه رسااید کااه در
شکلگیری آنها فعالیتهای تکتونیکی و چگالی نمک
نق بیشتری داشته است .زمانی و همکااران ()1392
گنبد نمکی خواجه را در تبریاز مطالعاه و آن را بارای
خیرهسازی مناب گاز مناسب دانست .علیرغم اینکاه
اسااتان ساامنان بیشااترین خااایر نمااک را در بااین
1. Talbot
2. Moores
3. Twiss
4. Harding
5. Huuse

استانهاای دیگار دارد (پایگااه ملای دادههاای علاوم
زمین  .)1380متأسافانه ساازندهای نمکای آن کمتار
موردمطالعه قرارگرفته است در این مقاله سعی بر ایان
است تا نق دیاپریسم نمکی در ژئومورفولوژی منطقه
بااه شاایوههااای میاادانی و دادههااای ساانج از دور
موردبررس ای قاارار گیاارد تااا از نتااایآ آن در عمااران و
آبادانی منطقه موردمطالعه استفاده شود.
مباني نظري
سطح زمین پوشیده از ناهمواری های متعدی است
که این ناهمواریها ریخت ظاهری آن را می ساازند در
مورفولوژی هار منطقاه فراینادهای مختلفای دخالات
دارند یکی از این فرایندهای دیاپریسم نمکی اسات .در
این فرایند تحت تأثیر نمک اشاکال و نااهمواریهاای
خاصی در سطح زمین ظاهر می شوند و تأثیرات قابال
تاوجهی مورفولاوژی یاک مکاان باه خیاوو ناواحی
بیابانی دارند (مقامیمقیم و همکاران .)37-55 :1397
در بین فرایندهای مختلف موثر در ژئومورفولوژی یاک
مکان پس از چین خوردگیها گسلها و آتشفشانهاا
دیاپریسم نمکای نقا قابال تاوجهی دارد .دو عامال
افزای حجم نمک در اثر دریافت رطوبت و تکتونیاک
محرک اصلی نمک در این فرایند محسوب مای شاوند.
همچنااین عااواملی چااون فعالیااتهااای آتشفشااانی
فرسای و اقدامات انسانی میتواناد ایان فاااارایند را
تسهیل نمایند .اشکال بهوجود آمده در اثر ایان فرایناد
چنانچه تحت تأثیر عوامال هاوازدگی و انحاالل قارار
گیرند آثار باقیمانده آنهاا را مایتاوان کارسات نمکای
نامید .بر خالف کارستهای آهکای باه دلیال انحاالل
باالی نمک کارستهای نمکای دوام زیاادی در مقابال
فرسای ندارند و مانند بسیاری دیگر از اشکال نمکای
به راحتی از باین رفتاه و یاا باه شاکلی دیگار تبادیل
مایشاوند ( Navidtalab and Maghami Moghim,
 .)2020بهدلیل ناپایداری کارستهای نمکای محققاان
رغبت زیادی به مطالعه آنها از خود نشان نمای دهناد.
اشکال ژئومورفولوژیکی ناشی از دیاپریسم نمکی تناو
زیادی دارند و در شکل گیری آنها فرایندهای دیگر نیز
سهیم می باشند برخی از این اشکال به دلیل شاباهت
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به سایر اشکال ژئومورفولاوژیکی ناام گاذاری شادهاناد
نظیر یخچالهای نمکی که به خاطر شاباهت ساطحی
نمک به یخ به این نام شهرت دارند (رجبی و همکاران
.)1388
روش تحقيق
اصل و بنیاان ایان پاژوه بار مبناای مطالعاات
میدانی انجام گرفت این مطالعات باهادف شناساایی و
مساحی لند فرمهای ناشی از دیاپرهاای نمکای انجاام
شااد عااالوه باار پیمااای هااای میاادانی از دادههااای
ماهوارهای نیز در سطحی وسی اساتفاده گردیاد .ایان
دادههااا شااامل دادههااای ساانجنده 2010 ETM+
تیاویر  DigitalGlobeو دادههای مدل رقومی ارتفاعی
( 30 )DEMمتاار مربااو بااه ساانجنده  SRTMبااود.
تمااامی دادههااا نساابت بااه برداشااتهااای صااحرایی
بهدستآمده توسط  GPSتیحیح هندسی شده اسات.
سیسااتم مختیااات دادههااا ال مباارت محلاای ایااران
 LamIranدر نظر گرفته شد .برای اساتخرا دادههاای
ماااهوارهای از اباازار  Earth explorerاسااتفاده گردیااد؛
همچنین از ابزار  ArcBruTileاطالعاتGoogle Earth
باه محایط  ArcGISمنتقال و باه کماک ابازار Image
 Analysisنرم افزار  ArcGISعملیات بارزسازی تیااویر
انجااام گرفاات .تهیااه الیاههااای رقااومی باارای منطقااه
مهمتارین مرحلاه ایان پاژوه باود در ایان مرحلاه
دادههای  DEMبه لحاظ خطای  sinkبه کمک افزوناه
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 Archydroدر محاایط  ArcGISموردبررسای و اصااالح
قرار گرفت .سزس به کمک همین افزونه الیاه رقاومی
حوضههای آبریز با فرمت رستری و وکتوری تهیه شاد
که اولین اقدام در این زمینه تهیه الیاه رقاومی شابکه
زهکشی بود .الیه رقومی گنبادهای نمکای و مسااحت
آنهااا نی از بااا تلفیااق تیاااویر ماااهوارهای لندساات 8
دیجیتال گلوب و مشاهدات میدانی انجاام شاد .بارای
انجام این کار از فیلترهاای آشاکارکنندۀ لباه الپاال
استفاده و بهصورت کامزیوتری مرز تقریبای گنبادهای
نمکی ترسیم گردید .الیه رقومی دولاینهاا باه کماک
مطالعات صحرایی و تیاویر ماهواره ای مشخص گردید.
الیه رقومی مخرو ها وپلی گونهای نمکای باا تلفیاق
مشاااهدات صااحرایی مبتناای باار  GPSو انطباااق آن
اطالعات ماهوارهای تهیه شد .کلیه نقشههای موردنیااز
این پژوه با کمک نرمافزار ArcGISترسیم شد.
محدوده و قلمرو پژوهش
منطقۀ موردمطالعه در شمال شرقی استان سمنان
و شاارق شهرسااتان شاااهرود قاارار دارد .از شاامال بااه
رودخانه کال شور از جنوب به مزار شمال میاامی از
شرق به روستای بکاران و از غارب باه شاهر شااهرود
محدود میگردد .ازنظر مختیات جغرافیایی بین ´-27
˚ 36تااا ´ 36 ˚-31شاامالی و´ 55 ˚-32تااا ´55 ˚-38
درجۀ شرقی از نیف النهار گریناویآ قرارگرفتاه اسات
(شکل .)1

شکل  :1نقشۀ موقعيت جغرافيايي منطقۀ موردمطالعه در ايران و استان سمنان (منبع :نگارنده )1396
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از نظر زمینشناسای بیشاتر ساازندهای منطقاه از
ماااارن گا ا دار زرد و سااافیدرن دارای الیا اههاااا و
عدسیهای نماک سااختهشاده و سان آن مرباو باه
پلیوسن است .ازنظر ساختمانی این منطقه تحت تاأثیر
گسل احتمالی جیالن -فراشیان در شمال و طاقادیس
جیالن در مرکز مایباشاد .جااده میاامی -جایالن در
جنوب و خط آهن تهران به مشهد در ایستگاه جایالن
راههای دسترسی به منطقه است.
يافتههاي تحقيق
مکانيسم هاي تشکيل دياپيرهاي نمکیي منطقیه

تزریق نمک باه سان هاای مجااور آن اسات (مادنی
 .)486:1394باال آمدن نمک و ایجاد منااظر نمکای را
تکتونیک نمکی می گویند (اصغری مقدم .)222:1389
مطالعۀ منطقه نشاان مایدهاد فعالیات ماداوم گسال
احتمااالی جاایالن – فراشاایان باع ا شکسااته شاادن
ساان هااای پوشاااننده شااده اساات .در طااول ایاان
شکستگی ها نمک عالوه بر صعود بخشی از الیاههاا را
خمیده و باع ایجاد چین ثانویه در جنوب این گسال
و شکل گیری طاقدیس جیالن در مرکز منطقه شاده و
جابجایی هایی را در حوضاۀ تبخیاری آن سابب شاده
است (شکل  2و .)3

مورد مطالعه :علت اصلی شکلگیری گنبدهای نمکای

شکل  :2تصوير سهبُعدي از طاقديس جيالن در مركز منطقۀ مورد مطالعه (منبع :تصاوير ماهوارهاي )SRTM

شکل  :3نيمرخ توپوگرافي طاقديس جيالن (منبع :نگارنده )1396
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این جابجاییها منجر به تزریق نماک از الیاههاای

سااان هاااای ائوسااان بااااالئی اسااات کاااه باااا

زیاارین بااه رسااوبات سااطحی شااده اساات .عااالوه باار
دیاپریسم نمکی تکتونیک نیز نق تعیینکننادهای در
گنبدهای نمکی منطقه داشاته اسات .در ایان فرایناد
نیروهای فشارشی و کششی باه طبقاات حااوی نماک
نیرو وارد نموده گنبدهای نمکی را باه وجاود مایآورد
(ثروتاای  .)96:1387ازنظرتکتااونیکی منطقااه جاازو
کمربند جنوب البرزاست (علاوی  .)1992سان هاای
تبخیری ائوسن الیگوسن بنیاد لیتولوژی ایان منطقاه
است (نقشه زمینشناسی 1:100000میامی)؛ بناابراین
منطقه یک حوضۀ رسوبی کمژرفا باوده کاه در ائوسان
میانی به وجود آمده است .از ویژگایهاای آن تشاکیل

نهشتههای تبخیری در الیگوسن نیز دنبال شدهاناد .در
مطالعات گنبدهای نمکای منطقاه دو جهات محاوری
متقاط موازی با روند غالاب سااختاری شامال ایاران
مرکزی قابلتشخیصاند که به نظر میآید نتیجۀ تالقی
همزمان دو روند چینخوردگی باشد .که از تالقی آنها
جایگاه مناسبی برای جم شدن تودههای تبخیری باه
وجااود آمااده و طای چاینخااوردگی در جنااوب الباارز
طاقدیسها و گسلهای بایشاماری شاکلگرفتاه کاه
طاقدیس جیالن در قسامت میاانی و گسال جایالن-
فراشاایان در شاامال منطقااه مهاامتاارین آنهااا اساات
(شکل.)4

شکل  :4نقشۀ زمينشناسي منطقۀ موردمطالعه(منبع :نقشه زمين شناسي منطقه مقياس)1:100000

در اثر فعالیت آنها سن بستر منطقه شکسته و با
ظهور نمک گنبدهای نمکی به وجود آمدهاند .یکای از
فرضیات شکل گیری گنبدهای نمکی منطقه ایان باود
که نماکهاای مادفونشاده در زیار رساوبات قبال از
میوسن در اثر دریافت رطوبت افزای حجام داده باه
الیههای بااالی خاود فشاار آورده سابب شاکلگیاری

گنبدهای نمکی شده است .در برخای منااب رساوبات
تبخیری منطقه را مربو به عقبنشاینی دریاچاه قام
ماایدادنااد کااه بااهصااورت الیااههااای قرمااز فوقااانی
رسوبگذاری شادهاناد (زمردیاان  .)65:1392فرایناد
فرسای نیز در شکلگیری دیاپریسم منطقه بایتاأثیر
نبوده است .رسوبات سطحی ازجمله ماسه شن و مارن
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قسمت زیادی از نمکها را پوشانده است .فرساای باا
حذف آنها باع شده مجموعه نمکی به سطح جریان
یافته اشکال جالب توجهی را به وجاود آورد (شاکل.)5
علل اصلی فرسای گنبدهای نمکی وجود ساازندهای
تبخیری در آن است (کردوانی  .)15 :1371دو نیاروی

مقاوم در برابر تشکیل دیاپریسم وجود دارد؛ که حاذف
آنهاا توسااط مکانیساامهاای زمااینشناساای و عواماال
آنتروپوژنیااک دیاپریساام تشااکیل ماایشااود .عواماال
آنتروپوژنیک آن دسته از عواملی انسانی است که سبب
تغییر در ریخت زمین میگردد (زمردیان .)17: 1394

شکل  :5عريانشدگي دياپر نمکي در اثر فرسايش اليههاي پوشاننده نمک (منبع :نگارنده)1396

احداث خط آهن تهران  -مشهد در محدودۀ بکران
تا شاهرود و جادۀ شوسۀ میامی به ایستگاه جایالن در
قسمت میانی منطقه سبب شده تاا الیاههاای رساوبی
سااطحی و مااواد پوشااانندۀ نمااک فرسااای یافتااه و
تودههای نمکی در سطح زمین ظاهر شوند (شاکل .)6

پس از فرایند زمینساخت و دیاپریسم انحالل نمک در
آب بیشترین نق را در شاکلگیاری نااهمواریهاای
نمکی منطقه داشته است .فرایند انحالل نماک در آب
بهصورت زیر بیان میشود.

)Nacl(s) → Na+(aq) + Cl-(aq

 ←Sجامد و  ←aqآب (پوش

آبی) است.

شکل  :6احداث جادۀ ميامي به ايستگاه جيالن سبب عريانشدگي گنبدهاي
نمکي شده است (منبع :نگارنده )1396
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قابلیت انحاللپاذیری یاک مااده در دماای معاین
برحسااب گاارم ماااده در  100گاارم آب اساات .قابلیاات
انحاللپذیری ( )Naclنماک در  20درجۀ ساانتیگاراد
برابر  35گرم در  100گرم آب است .این قانون مربو
به آب خالص میباشاد کاه تاأثیر چنادانی در انحاالل
سان نادارد مگار در ساان نماک جادول  1تااأثیر
انحالل  10لیتر آب خالص در انحالل برخی از سن ها
را مشخص میکند (پروین .)16:1375
جدول  :1قدرت انحالل  10ليتر آب در سنگهاي مختلف
(جکسون )1969
ردیف

نو سن

میزان انحالل

1

آهک

0/3

2

سیلیس

1/32

3

گ

25

4

نمک طعام

3600

همان طور کاه در جادول مشاخص اسات ضاریب
انحالل در سن نمک بیشتر از سن های دیگر اسات
امّا مقدار آن در درجه حارارتهاای مختلاف متفااوت
است بهطوریکه با افزای دمای آب میزان انحالل نیز
افزای مییابد؛ متوسط دمای منطقه در یک دوره 20
ساله  16/32درجه سانتیگراد است .تیرماه باا 29/45
مردادماه با  28/37و خردادماه با  27درجه سانتیگراد
باالترین دمای منطقه را به خاود اختیااو مایدهناد
(سازمان هواشناسی .)1395-1375:به دلیال خشاکی
هوا در تیر و مرداد کمترین و در اردیبهشات و خارداد
بیشترین مقدار انحالل نمک به وقو میپیونادد پاس
از انحالل نماک رساوبات غیرقابالحال بااقیماناده و
اشکال کارست نمکی را در منطقه به وجود میآورد .در
بیشتر مناب از فعالیتهای آت فشانی بهعنوان یکی از
مهمترین عوامل مؤثر در دیاپریسم نمکی یاادکردهاناد.
به دلیل فقدان فعالیتهای آت فشانی در منطقه ایان

فعالیتها تأثیری در دیاپریسم نمکای منطقاه نداشاته
است.
اشکال ژئومورفولوژيکي ناشي از دياپريسم نمکي
در منطقه مورد مطالعه
اشکال سیاتتماني :گنبادهای نمکای مهام تارین و
وسی ترین اشاکالی مورفولاوژیکی هساتند کاه در اثار
دیاپریسم در منطقه شکلگرفتهاند .این گنبدها نزدیک
به  200متر از زمینهای اطراف بلنادتار هساتند و در
وسعتی به طول  45و عار  15کیلاومتر در راساتای
رودخاناااه کالشاااور و در جهااات غااارب باااه شااارق
گسترشیافته اند امتداد آنها با جهت گسال احتماالی
جیالن – فراشیان و طاقادیس جایالن کاامالم منطباق
میباشد (شکل .)7
به دلیل تشکیل شدن الیههای ساطحی منطقاه از
مارن و ماسه این مواد در اطراف گنبدها به سمت بااال
کآ شدهاند؛ همچنین در اطراف آنها الیههاای ناازکی
از گ دیده می شود .برخالف گنبدهای نمکای جناوب
استان سمنان در گنبدهای نمکی منطقه فعالیاتهاای
آت فشانی نق چندانی نداشته اند .یکی دیگر از آثاار
دیاپریسم در مورفولوژی منطقه شکستگیهاایی اسات
که در اثر باالآمدگی نماک در ساازندهای دربرگیرنادۀ
آن ایجادشده است .ایان درز و شاکافهاا در شامال و
جنوب به دلیل شیب زیاد باعا فرساای گنبادهای
نمکاای و ایجاااد درههااای نمکاای و در قساامت میااانی
منطقااه بااه دلیاال شاایب کاام ساابب شااکلگیااری
کارستهای نمکای باهخیاوو غارهاا و چشامههاای
کارستی شده است(شکل)8؛ همچنین با صعود نماک
به سطح زمین الیههاای مجااور نماک چاینخاورده و
بسته به فاصله آن ها از هسته نمک شیب آنها افزای
می یابد که اگر این روند تکرار شود .سبب شکلگیاری
طاقدیس و ناودیس نمکی خواهد شد.
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شکل  :7نقشۀ ژئومورفولوژي منطقۀ مورد مطالعه (منبع :تصاوير ماهوارهاي و نقشه زمينشناسي منطقه مقياس)1:100000

شکل :8درز و شکافهاي ايجادشده در اثر انحالل دياپير نمکي (منبع :نگارنده)1396

كارست هاي نمکي :ورای ()1997کارستهای نمکای
را مختص مناطق بدلند معرفی نمود .دولینهای نمکی
تیزیک ترین اشکال کارسات نمکای منطقاه محساوب
می شوند .والتام1دولاینهاا را باه شا ناو انحاللای
ریزشی دارای پوش سانگی فرونشساتی پرشاونده
و دفناای تقساایم ماایکنااد (.)Waltham, 2005:382
دولینهای نمکی منطقه شباهت زیادی به دولینهاای
1. Waltham

سقوطی و انحاللای دارناد کاه در راساتای طاقادیس
جاایالن شااکلگرفتااهانااد چااون منطقااه ازنظاار
ریخاتشناساای تزااهماااهوری اساات و در ایاان مناااطق
دولینها ابعاد بازر تاری دارناد (قباادی )55:1386؛
بنابراین تعداد آنها کم ولی ابعااد آنهاا وسای اسات.
ازنظر پراکنادگی دولاینهاا در ضال شامالی منطقاه
تراکم بیشتری دارند (شکل .)9
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شکل  :9نقشه تراكم دولينها،تراكم دولينها در شبکۀ مثلثي به حداكثر ميرسد
(منبع :تصاوير ماهواره اي و نقشه زمين شناسي منطقه مقياس)1:100000

چاههای نمکی اشکال کارستی دیگری هستند کاه
به صورت حفرههای عمودی در اثار انحاالل الیاههاای
نمکی در پولیههای جنوبی منطقه شکلگرفتهاند .قطار
متوسط آنها  8متر و عمق آنها  80متر اندازهگیاری
شد (شکل  .)10کف آنهاا را باه عماق یاک متار آب
فراگرفته است .پونورهای نمکی در سازندهای تبخیری
منطقه شکلگرفته و نق عمادهای در انتقاال آب باه
سفرههای زیرزمینی دارند .اغلب آنها از نو ترکهای
توسااعهیافتااه و درزه باریااک ماایباشااند (شااکل .)11

پولیهها وسی ترین اشکال کارست نمکی میباشند کاه
در مورفولاوژی منطقاه نقا داشااتهاناد .علال اصاالی
شکلگیری آن حرکات تکتونیکی و انحالل سن هاای
آهکی است (قبادی  .)61 :1386پولیههاای منطقاه از
نو پولیههاای تبخیاری و خشاک مایباشاند کاه در
جنااوب منطقااه در اثاار انحااالل سااازندهای نمکاای
شکلگرفته و توسط کلوتها از یکدیگر جدا مایشاوند
(شکل .)12

شکل :10دو نمونه از چاههاي نمکي منطقۀ مورد مطالعه
(منبع:نگارنده)1396
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شکل :11دو نمونه از پونورهاي منطقۀ مورد مطالعه (منبع:نگارنده)1396

شکل :12دو نمونه از پوليهها و كلوتهاي منطقۀ مورد مطالعه (منبع :نگارنده)1396

تفاوت آن ها با پولیههای آهکی در ایان اسات کاه
دامنههای آنها کم شیب و خاک آنها برای کشاورزی
مناسب نیست .در شکلگیری پولیههای منطقه عاالوه
بر انحالل سازندهای تبخیری فعالیت گسال احتماالی
جیالن -فراشیان و طاقدیس جیالن تأثیر زیادی داشته
است.
اشییکال تبخي یري :پولیگااونهااای نمک ای و اشااکال
گل کلمی مهمترین اشکال تبخیری در منااطق نمکای
م ای باشااند.پولیگونهااای نمکاای اشااکال چندضاالعی
هستند که در اثار هاوازدگی آب شاکافتی در منااطق
خشک به وجود میآیند و در اثر جذب رطوبت نرم و با

از دست دادن آن تقلیال حجام مایدهناد (زمردیاان
 .)211:1394ابعاد این چندضلعیها در منطقاه  20تاا
 30سانتیمتر است که اغلب در کف پولیههای جناوبی
و غربی منطقه شکلگرفتهاند (شکل.)13
اشکال گلکلمی در اثار تبخیار آب اشابا شاده از
نمک شکل میگیرند و در فیول گرم سال که تبخیر و
تعرق زیاد است به حداکثر میرسند .اشکال گلکلمای
منطقه اغلب در کف پولیهها مخرو ها درهها مظهار
چشمههای نمکی و بستر رودخانه کاال شاور مشااهده
میشوند (شکل .)14

شکل :13قسمتي از پوليگونهاي نمکي(منبع :نگارنده)1396
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شکل :14سه نمونه از اشکال گلكلمي شکلگرفته در كنار چشمههاي نمکي منطقۀ مورد مطالعه (منبع :نگارنده)1396

يخچالهاي نمکیي :یخچاالهاای نمکای باه خااطر
شباهت سطحی نمک به یخ به این ناام شاهرت دارناد
(رجباای و همکاااران  .)1388حجاام زیاااد نمااک در
درههای شمال غربی منطقه سابب جابجاایی آنهاا در

محل اتیال شاخههای فرعای باه رودخاناه کاال شاور
شده و یخچالهای نمکی منطقه را به وجاود آوردهاناد
(شکل .)15

شکل  :15يکي از زبانههاي يخچال نمکي منطقۀ موردمطالعه(منبع:نگارنده)1396

اشکال هيدرولوژيکي :در اثر فعالیات هاای مختلاف
هیاااادرولوژیکی در سااااازندهای نمکاااای اشااااکال
ژئومورفولوژیکی همچون چشمههاای نمکای درههاای
نمکی رودخانه نمکی و مخرو های نمکی در منطقاه
مورد مطالعه شکل گرفته است.چشامههاای نمکای در
شمالغربی منطقه در سطح زمین ظاهر و باا پیوساتن
به یکدیگر شاخه های اصلی رودخانه کالشوررا تشاکیل
میدهند .آب آنها از طریق نفاو آب در شاکافهاا و
پونورهای نمکی به داخل سفرههای کمعمقای تاأمین

میشود .به دلیال شارایط اقلیمای آب آنهاا تبخیار و
نمکهای باقیماناده اشاکال گالکلمای منطقاه را باه
وجود می آورند .این چشمهها نقا مهمای در انتقاال
نمک از اعماق به ساطح و شاکلگیاری رودخاناههاای
نمکی دارناد .در مطالعاات میادانی منطقاه تعاداد 35
دهانه چشمه نمکی شناسایی شد که پرآب ترین آنهاا
در بستر و حاشیه رودخانه کال شور جاری مایباشاند
(شکل .)16
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شکل :16چنددهانه از چشمههاي نمکي در بستر رودتانه كال شور (منبع گوگل ارث)

درههای نمکی اشکال هیدرولوژیکی دیگری هساتند
که نق مهمی در مورفولوژی منطقاه داشاتهاناد .ایان
اشکال براثر نفاو آب در گنبادها و الیاههاای نمکای و

انحالل آنها به وجود میآیند .این درههاا ازنظار شاکل
ظاهری  vشاکل کوتااه و پارپی وخام و ازنظار مقادار
آب کم آب و فیلی میباشند (شکل .)17

شکل :17دو نمونه از درههاي نمکي منطقه (منبع :نگارنده )1394

تجم دره های نمکی در مارها سبب شاکلگیاری
هزار دره و بدلند در منطقه شده مورفولوژی ویاژهای را
در توپوگرافی منطقه رقمزده اسات .از باههامپیوساتن
درههااای نمکاای منطق اۀ رودخان اۀ نمکاای کااال شااور
شکلگرفته است .این رودخانه در شمال منطقه جریان

داشته و اغلاب ایاام پوشایده از نماک اسات فقاط در
هنگام وقو سیالب نمکهای آن ناپدیاد مایشاود .در
فیل گرم بساتر آن باهصاورت درههاایی پار از نماک
مشاهده میشوند؛ بنابراین میتوان آن را یک رودخاناۀ
نمکی در نظر گرفت (شکل.)18

شکل  :18سه نمونه از شاتههاي نمکي رودتانه شاهرود (منبع :نگارنده)1396

مخرو های نمکی اشکالی شبیه مخرو افکناههاا
است که در مناطق فعالیت دیاپرهاای نمکای و در اثار
فرایندهای هیدرولوژیکی شکل مای گیرناد .تعاداد 12

مخاارو نمکاای در دامن اۀ جنااوبی طاقاادیس جاایالن
شکلگرفته که چهاره خاصای باه مورفولاوژی منطقاه
بخشیده این مخرو ها ازنظار جانس ماواد وساعت و
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ارتبا با حوضۀ آبریز بامخرو افکنهها متفااوتاناد و
جنباۀ تأثیرگاذار آنهاا در مورفولاوژی منطقاه شااکل
آنهاست .معیار سانج شاکل واقعای یاک مخارو
نخستین بار توسط موکرجی در سال  1976ارائاه شاد
او فرمول زیر را برای شکل واقعای یاک مخارو ارائاه
نمود (موکرجی .)190-204 :1976
مساحت مخرو افکنه
مساحت مخرو افکنه ایده آل

مخرو ایده آل نیاز بار اساا
میگردد.

= ضریب مخرو گرایی

فرماول زیار محاسابه

2
360

= مخرو ایده آل

در این فرمول

 . عبارت است از عدد پی که معادل 3.14

 . عبارت است از شعا مخرو افکنه.
 . عبارت است از زاویه بین دو حاشیه مخرو افکنه
که در محل رأ آن اندازهگیری میشود.
ضریب مخرو گرایی برای یاک مخارو  1اسات.
اگر این ضریب در مخرو افکنهای  1باشد کمتر تحت
تأثیر عوامل مخرب و محدودکننده قرارگرفته به همین
دلیل به شکل واقعی خاود نزدیاک اسات .در باین 12
مخرو مطالعه شده مخرو های شاماره  3باا ضاریب
مخرو گرایی  0/799بیشترین و مخرو شاماره  2باا
ضریب مخرو گرایی  0/159کمترین شباهت را با یک
مخرو واقعی دارد (جدول .)2

جدول :2مشخصات مخروطهاي نمکي منطقه موردمطالعه
ردیف

مساحت مخرو
(کیلومترمرب )

مساحت حوضه
(کیلومترمرب )

زاویه دو حاشیه
مخرو در رأ

1

0/141610

0/155771

75

0/31796

2

0/106207

0/201794

100

0/38156

3

0/198254

0/212415

56

0/254375

0/248496

4

0/099127

0/169932

70

0/2525

0/308330

0/321

5

0/184093

0/226576

74

0/31563

0/407430

0/451

6

0/084966

0/166392

55

0/25255

0/242259

0/351

7

0/063724

0/206207

70

0/12625

0/154165

0/413

8

0/232713

0/284046

80

0/3756

0/523333

0/444

9

0/164268

0/249824

79

0/28125

0/387593

0/424

10

0/259920

0/266418

90

0/3125

0/490625

0/530

11

0/162944

0/273325

80

0/28273

0/394565

0/413

12

0/105125

0/136662

65

0/18234

0/206730

0/510

میانگین ضریب مخرو گرایی بارای مخارو هاای
منطقه عدد  0/437بهدست آمد؛ بناابراین اکثار آنهاا
ازنظر شکل با مخرو واقعی فاصله دارند که ایان امار
نشاندهنادۀ ایان اسات کاه فعالیاتهاای تکتاونیکی
به صورت دیاپر نمکی در ایان منطقاه همچناان فعاال
است که این فعالیتها مان تکامل مخرو های نمکای
شده است همانند مخرو افکنهها باین مخارو هاای
نمکی و حوضۀ شکلدهناده آنهاا یاک رابطاۀ مانظم

ضریب مخرو
گرایی

شعا مخرو
(کیلومتر)

مخرو
ایدهآل
0/4115997

0/340

0/665612

0/159
0/799

برقاارار اساات (جاادول  3و شااکل  .)19بااهعبااارتی
مخارو هااای نمکاای وسای در حوضااههااای وساای و
مخرو هاای کاموساعت در حوضاه هاای کاموساعت
شکلگرفتهاند .البته این رابطاه در حوضاههاای آبریاز
غیرنمکی منظمتر اسات؛ زیارا در حوضاههاای نمکای
ممکن اسات در اثار انحاالل آب از طریاق پونورهاای
نمکی به زیرزمین نفو نماوده و رساوبات کمتاری باه
مخرو افکنهها منتقل نماید.
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شکل  :19رابطۀ بين مساحت مخروطهاي نمکي منطقه و حوضههاي تشکيلدهنده آنها (منبع :نگارنده )1396
جدول :3رابطۀ بين مساحت مخروطهاي نمکي منطقه و حوضههاي تشکيلدهندۀ آنها
مساحت حوضهها

مساحت مخرو های نمکی

0/720

1

0/008

Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed

12

12

N

1

0/720

Pearson Correlation

0/008

)Sig. (2-tailed

12

12

جمعبندي و نتيجهگيري
بر اساا مطالعاات انجاام شاده و بررسای نقشاۀ
زمینشناسی شاهرود بهدلیل وجود نمک ژیزس مارن
و ر نمک دار در منطقه می توان ازنظر سنی اشاکال
نمکی آن را جوان و مربو باه دوره میوسان دانسات.
ازنظر سان شناسای سان هاای تبخیاری ائوسان و
الیگوسن بنیاد لیتولوژی منطقاه را تشاکیل مایدهاد.
تالقی همزمان دو روند چینخاوردگی البارز جناوبی و
ایران مرکزی جایگاه مناسبی برای جم شدن تودههای
تبخیری در منطقه بهوجود آورده و درگذشت زمان و با
عقبنشینی دریا نمک باقیماناده رساوبگاذاری و در
زیر رسوبات الیگوسن مدفونشده و در دورۀ میوسن در
اثر فرایندههای مختلف در سطح زمین ظاهر و اشاکال
متنو ژئومورفولاوژیکی را در منطقاه باه وجاود آورده
است .در باین فراینادهای مختلاف دیاپریسام نمکای
نقاا عماادهای در شااکلگیااری آنهااا داشااته و بااا
تأثیرگااذاری در ساااختار تکتااونیکی منطقااه تنااو
گسترده ای از اشکال مختلف نمکی را در ایان قسامت
سبب شده است .عالوه بر دیاپریسم نمکی فعالیتهاای

MM

MC

N
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

زمین ساختی طاقدیسها و گسلهایی را در منطقه به
وجود آورده کاه طاقادیس جایالن و گسال احتماالی
جیالن -فراشیان مهمترین آنها است .در اثار فعالیات
آنها سن بستر منطقه شکسته و باا ظهاور نماک در
سطح گنبد نمکی منطقه به وجود آمده اناد .موضاوعی
که گنبدهای نمکی منطقه را از گنبدهای نمکی دیگار
ایران متمایز مایکناد ایان اسات کاه ازنظار مکاانیزم
شکلگیری فعالیتهای آ رین نقشای در شاکلگیاری
دیاپرهای نمکی منطقه نداشته است .از مهمترین نتایآ
این پژوه مشاخص شادن تاأثیر فرایناد انحاالل و
ایجاد کارست نمکای باود کاه بارای نخساتین باار در
پژوه گنبدهای نمکی به آن توجاه شاد و مشاخص
گردید در اثر انحالل سازندهای تبخیری منطقه اشکال
کارستی نمکای متناوعی باه وجاود آماده کاه از ناو
کارستهای بد لند محسوب میشوند عالوه بار ماوارد
یادشده برخی از اقدامات انسانی ازجمله احاداث جااده
میامی به جیالن و خط آهن تهران مشهد نیاز فرایناد
فرسای را تسهیل نموده سبب ظهور تودههای نمکای
در سطح زمین شده اند .تمامی فرایندهای مطرحشاده

غالمرضا مقامي مقيم و قاسم عسکري

مورفولوژی خاصی به منطقه داده و با به وجاود آوردن
اشااکال خاصاای نظیاار گنباادهای نمکاای درۀ نمکاای
دولینهای نمکی غارهاای نمکای پونورهاای نمکای
فروچالههای نمکی رودخانه نمکی چشمههای نمکای
یخچااالهااای نمکاای کلااوتهااای نمکاای پلیگااون و
مخرو های نمکی توپوگرافی ویاژه ای باه مورفولاوژی
منطقه بخشیده و آن را از سرزمینهای هماوار مجااور
متمایز نموده است .بهطوریکه توجۀ هر محققی را باه
خود جلب می نماید .عالوه بر مطالعات میادانی نتاایآ
مطالعات سنج از دور نیز تأثیر فراینادهای مختلاف
دیاپر نمکی را در تنو اشکال ژئومورفولوژیکی منطقاه
تأیید نمود .نتایآ حاصال از ایان مطالعاات در بررسای
جهت گنبادهای نمکای تاراکم دولاینهاای نمکای
اندازهگیری پولیهها و مخرو های نمکی قابلتوجه بود.
این مطالعات نشان داد دولینها در بیشتر قسمتهاای
منطقه پراکنده هستند امّا طبق شابکه مثلا بنادی
نامنظم تاراکم آنهاا در نزدیاک ایساتگاه جایالن باه
حداکثر خود میرسد؛ همچنین ایان مطالعاات نشاان
داد پولیههای منطقه از نظر وسعت در ردیف پولیههای
متوسط قرار میگیرند در مورد جهت گنبدهای نمکای
هم مشخص شد که جهتی تقریبام غربی-شارقی دارناد
کااه تااا حاادودی از جهاات طاقاادیس جاایالن و گساال
جیالن -فراشیان تبعیت مینمایند در مورد پراکنادگی
مخرو های نمکی منطقه نیز مشخص گردیاد بیشاتر
مخرو های نمکی منطقاه در ضال جناوبی آن و در
دامنه جنوبی طاقدیس جیالن شکلگرفتهاند.
پيشنهادها
به دلیل عبور خط آهن تهران  -مشهد از منطقاه و
نق این خط ریلی در حمالونقال کااال و مساافر در
کشور توصیه میشود مطالعات تکمیلی در ایان زمیناه
انجامشده و خطرات احتمالی این ناهمواریها روی این
خط آهن مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.
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