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چکيده 
يکي از مهمترين مشکالت و بحران هاي حال و آينده جهان به ويژه کشور 
به ويژه  ايران، بحران کمبود، آلودگي و محدوديت منابع آب شيرين مي باشد. 
اينکه همين مقدار منابع آب کمي هم که در ايران وجود دارد به علت بسياري 
يکي  شوند.  مي  مصرف  و  استفاده  غيرقابل  و  آلوده  انساني،  و  طبيعي  عوامل 
از مهمترين مشکالت منابع آب شيرين، آلوده و شور شدن آنها توسط عوامل 
مختلف طبيعي است. در ايران رودخانه هاي بسياري وجود دارند که در قسمت 
قسمت هاي  در  ولي  بوده،  مطلوب  کيفيت  داراي  آنها  آب  سرچشمه،  و  منشأ 
وسطي و انتها آب آنها به علت پاره اي عوامل کيفيت خود را از دست داده و 
غير قابل استفاده مي شوند. عوامل طبيعي بسياري در شوري آب اين رودها، از 
جمله تشکيالت زمين شناسي شور، گنبدهاي نمکي، طي يک مسافت طوالني و 
از  تبخير بيش  باالي منطقه و  شستن رسوبات سازندهاي مختلف، دماي بسيار 
حد و... دخيل مي باشند که مي توان يکي از مهمترين عوامل را عامل گنبدهاي 
نمکي برشمرد که به علت موقعيت زمين شناسي و جغرافيايي ايران در بيشتر نقاط 
کشور به ويژه قسمت ايران مرکزي، جنوب و شمال غرب مشاهده مي شوند. از 
جمله رودهايي که داراي چنين مشکلي مي باشند، مي توان حبله رود در گرمسار، 
آجي چاي )تلخه رود( در آذربايجان، دهرم )از شاخه هاي رود مند( در استان 
فارس، دالکي و بسياري ديگر را نام برد، که ساالنه به طور متوسط چندين هزار 
تن امالح و نمک از طريق شستشوي سازندها و گنبدهاي نمکي موجود در مسير 
اين رودها وارد آب آنها شده و کيفيت آب را به طور کلي تغيير مي دهند که 
در صورت انجام پاره اي اعمال از جمله تغيير مسير شاخه هاي شور و يا شيرين، 
جلوگيري از ريختن آب چشمه هاي شور به درون رودهاي شيرين، کاناليزه کردن 
مسير رود هاي شيرين و...، مي توان اين منابع مهم و کمياب را احيا و بازسازي 
و  صنعتي  يا  و  کشاورزي  براي  مصرف  قابل  حداقل  رودها  اين  آب  تا  کرد 

پروژه هاي عمراني و ... در قسمتهاي ميان رود و پايان رود گردد.
واژه هاي کليدي: دياپيريسم نمکي، لندفرم، الکوليت، باتوليت، ريفت، کافت، 

ولکانيسم.    

مقدمه
ايران يکي از کشور هاي خشک دنياست و متوسط بارندگي در آن کمتر 
از يک سوم مقدار متوسط بارندگي در سطح جهاني است )متوسط بارندگي 
ساليانه در جهان 860 ميلي متر است و در ايران تقريبًا معادل 250 ميلي متر 
است(. همين مقدار بارندگي هم به صورت متعادل در سطح کشور توزيع 
)به علت ناهمگوني عوامل طبيعي( نمي شود. استان هايي از شمال ايران چند 

پديده دياپيريسم نمکي و تأثير آن بر آلودگي منابع آب 
با تأكيد بر ايران

سید حجت موسوي
کارشناس ارشد ژئومورفولوژی دانشگاه اصفهان

برابر مقدار متوسط ساير بخش هاي کشور باران دريافت مي کنند و در مقابل 
استان هايي در مرکز، جنوب و شرق ايران وجود دارند که از لحاظ ريزش هاي 
جّوي در فقر کامل به سر مي برند. در ضمن عالوه بر توزيع نا همگون مکاني 
ريزش هاي جّوي، توزيع زماني آن نيز بسيار نا متعادل مي باشد و يا اينکه در 
بسياري از نقاط کشور به دليل عدم تعادل بين ميزان بارندگي با ساير عوامل 
جوي، بيشتر نزوالت به سرعت تبخير شده و از دسترس خارج مي شوند. 
عالوه بر مشکالت ذکر شده  عوامل طبيعي و انساني ديگري  )نظير گنبدهاي 
 )... و  نمکي، تشکيالت زمين شناسي شور، فاضالب هاي شهري و صنعتي 
وجود دارد که استفاده از آب هاي زيرزميني و سطحي را با مشکل هاي جدي 
قابل  غير  ايران   منابع آب  از  بسياري  که  به طوري  کرده  روبرو  اساسي  و 

استفاده در مصارف گوناگون مي باشند ويا به آبهاي شور شهرت دارند.
با توجه به موقعيت جغرافيايي وآب و هوايي خاص کشور ايران )حاکم 
بودن شرايط آب و هوايي خشک به علت قرار گرفتن در کمربند خشک دنيا 
و حاکميت پرفشار جنب حاره در اين منطقه( و افزايش روز افزون جمعيت 
)به طوري که طي 40 سال گذشته جمعيت کشور به بيش از دو برابر آن 
افزايش پيدا کرده است( و افزايش مهاجرت هاي روستا به شهر و حاکميت 
فرهنگ پرمصرف شهري در برابر فرهنگ کم مصرف روستايي، همچنان بر 
اهميت منابع کمياب آب و خاک افزوده مي شود به طوري که طبق برآورد 
بسياري از کارشناسان منابع آب، منازعات و اختالفات بين ملت ها در آينده 
بر سر منابع آب خواهد بود و طي گذشته اي نه چندان دور ملت ها دچار 
هم  ايران  شد.  خواهند  انرژي(  کمبود  بحران  برابر  )در  آب  کمبود  بحران 
جزو کشورهايي است که در آينده نزديک با اين بحران روبرو خواهد شد. 
اين لحاظ داراي اهميت خاص و ويژه اي مي باشند  از  منابع آب  نتيجه  در 
به خصوص در کشور ما که يا از لحاظ منابع آب در محدوديت مي باشد يا 
اينکه  اغلب اين منابع  در اثر پاره اي عوامل از جمله تشکيالت زمين شناسي 
شور و گنبدهاي نمکي، دماي بسيار باال و تبخير زياد و ... شور و بي کيفيت 
هستند. لذا مي توان با برنامه ريزي دقيق و مفيد از آسيب پذيري هاي احتمالي 
منابع آب در آينده کاست  که مهمترين راهکار در اين زمينه يک برنامه ريزي 
از منابع آب، ذخيره سازي آب براي  بهينه  صحيح و مناسب جهت استفاده 
نسل آينده از طريق ايجاد سد و مهار سيالب هايي که بدون هيچ استفاده اي به 
چاله ها و درياچه هاي شور داخلي مي ريزند و همچنين يک سري آموزش ها 
جهت افزايش آگاهي افراد جامعه از محدوديت هاي حال و بحران هاي آينده  
و همچنين گسترش فرهنگ صرفه جويي خصوصًا در بين جوامع شهري و 
همچنين جلوگيري از شور شدن آب هاي شيرين از طرق کنترل شاخه هاي 
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شور و شيرين رودها و يا تغيير مسير شاخه ها و کاناليزه و يا بتوني کردن 
مسير رود براي جلوگيري از انحالل امالح و نمک هاي موجود در سازندهاي 

شور و ... مي باشد. 
در اين پژوهش مختصر، سعي بر اين بوده  که در قسمت اول پديده 
دياپيريسم )که يکي از مهمترين عوامل شوري منابع آب در ايران خصوصًا 
ايران مرکزي و چاله هاي داخلي مي باشد( و اهميت آن از جنبه هاي مختلف 
مورد بررسي و تشريح قرار گيرد. سپس مختصري در رابطه با منابع آب به 
ويژه آب ها و رودهاي شور و همچنين علت شوري آب آن ها بيان شود و در 
نهايت در قسمت نتيجه گيري  به بيان يک سري راه کارها ونتايج براي رفع 

اين مشکل  پرداخته شود. 

تعريف گنبدهاي نمکي )دياپيريسم نمکي( و فرآيند دياپيريسم 
نمکي

تغيير  و  نشده  واقع  نيرويي  تأثير  تحت  که  زماني  تا  تبخيري  رسوبات 
شکل نداده اند، ناهمواري به خصوصي ايجاد نمي کنند ولي پس از آنکه بر 
اثر نيروهايي )از قبيل فشار هاي تکتونيکي، اختالف چگالي و يا هر دو( باال 
آمدند ناهمواري هايي ايجاد مي کنند که به راحتي از ساير ناهمواري ها تميز 

داده مي شوند. )جدار عيوضي،1383،  ص 55و56(
يکي از اين رسوبات موجود در سازندهاي تبخيري، نمک مي باشد که از 
لحاظ ژئومرفولوژي در دو مقياس کوچک و بزرگ بر ناهمواري هاي سطح 
زمين اثر مي گذارد. کفه هاي نمکي، انواع کوير، تيغه هاي نمکي و امثال آن 
اما  مي گيرند؛  قرار  بيروني  ديناميک هاي  با  ارتباط  ودر  کوچک  مقياس  در 
هنگامي که نمک تحت تأثير نيروهاي وارده جابجا و متحرک مي شود اشکال 
و فرم هاي بزرگ مقياسي را به وجود مي آورد که در قلمرو ژئومورفولوژي 
ساختماني و تکتونيک نمکي مورد بررسي قرار مي گيرند. اين فرم هاي ايجاد 
شده توسط نمک به سهولت از ديگر فرم هاي ژئومورفولوژي قابل تشخيص 
و تحليل مي باشند )زمرديان،1383، ص 186( که اين اشکال ايجاد شده توسط 

نمک به گنبدهاي نمکي )salt dom( معروفند. 
به طور کلي گنبدهاي نمکي، حاصل باال آمدن توده هاي نمک از ميان 
نهشته هاي رسوبي مي باشند که هنگام باال آمدن طبقات رسوبي روي خود 
را باال آورده و يا آنها را کنار مي زنند و بدين ترتيب به صورت يک عارضه 
و يک لندفرم نقش مهمي را در ناهمواري هاي سطح زمين و ژئومورفولوژي 
)عاليي  مي شود.  گفته  هم  نمکي   )Diapir( دياپير  آنها  به  که  مي کنند  ايجاد 

طالقاني ،1384، ص 55 تا 58(.
مي باشد.  کردن  نفوذ  و  معني سوراخ  وبه  دارد  يوناني  ريشه  دياپير  واژه ي 
دياپيريسم )Diapirism( به فرآيندي گفته مي شود که طي آن مواد با وزن مخصوص 
کمتر از طبقات روي خود و يا نيرو و فشارهاي تکتونيکي وارده بر آنها باال آمده و 
سطوح  بااليي خود را شکافته و در سطح زمين ظاهر مي شوند. منشأ دياپيرهاي 
داراي  آنها  از  برخي  به طوري که  متفاوت مي باشد  بر سطح زمين  موجود 
منشأ آذرين )الکوليتها و باتوليتها( و برخي ديگر داراي منشأ گچي )ژيپس 
و اندريت( و برخي ديگر داراي منشأ يخچالي و سلول هاي يخي مي باشند 
يخ  افزايش حجم  اثر  در  يخچالي  و  قطبي  مناطق  در  بيشتر  پديده  اين  که 

مشاهده مي شود و تپه هايي به نام »پينگو« )Pingo( را ايجاد مي کند و برخي 
ديگر داراي منشأ نمکي هستند که به دياپير نمکي معروفند. به طور کلي از 
لحاظ پراکندگي وتنوع اشکال ايجاد شده توسط فرآيند دياپيريسم در سطح 
زمين )خصوصاً در ايران(، معمولي ترين نوع دياپير، دياپيرهاي نمکي مي باشند. 

)احمدي نژاد، 1379، ص 27( 

شکل گنبد نمکي
گنبدهاي نمکي از لحاظ شکل ظاهر شبيه هم نيستند و طول و عرض 
تالبوت)1986(،  و  جکسون  نظر  از  مي باشد.  متفاوت  بسيار  آنها  ارتفاع  و 
 )Salt anticlines( ساختمان هاي نمکي ممکن است به صورت تاقديس نمکي
 Salt(نمکي مانند  تيغه  برجستگي هاي   ،)Salt pillows(نمکي بالش هاي 
ridges(، امواج نمک)Salt Waves( استوک هاي نمکي )Salt stocks( و غيره 

باشد. شکل گنبد نمکي متغير است. ديواره بسياري از گنبدهاي نمکي داراي 
شيب زياد در حدود 80 تا 90 درجه به طرف خارج است. گنبدهاي نمکي 
متقارن، کمياب و اغلب گنبدها نامتقارن و شيب ديواره ها در جهات مختلف 
متفاوت است. مقطع بيشتر گنبدهاي نمکي نزديک به دايره و در بعضي از 
گنبدها بيضي شکل است. گسترش افقي گنبدها بسيار متغير و اغلب چندين 

کيلومتر است. )پايگاه ملي داده هاي علوم زمين(

اجزاي گنبدهاي نمکي
هر گنبد نمکي شامل يک هسته مرکزي است که از نمک تشکيل شده 
و بخشي که اطراف هسته مرکزي را احاطه مي کند و از سنگ هاي رسوبي 
محلي تشکيل شده است، مي باشد و معموالً از رسوبات نمکي هسته مرکزي 
طبقات  بوسيله  فوقاني  نمکي، سطح  گنبدهاي  بيشتر  در  مي باشند.  جوان تر 
رسوبي پوشيده شده و تشکيل پوششي را مي دهد که به آن »پوش سنگ« 
)Cap Rock( مي گويند. در بعضي از گنبدهاي نمکي، ضخامت پوش سنگ 

به چند صد متر مي رسد و بعضي از گنبدهاي نمکي نيز فاقد پوش سنگ است. مثاًل 
گنبد نمکي قم که در شمال ارتفاعات زنگار )منطقه دو چاه( قرار دارد، فاقد پوش سنگ 
است. پوش سنگ ها معموالً از سنگ هاي آهکي، ژيپس و انيدريت تشکيل مي شود. در 
بعضي موارد پوش سنگ حاوي ذخايري از مواد گوگردي است. )زمرديان،1383، ص 186(

انوع گنبدهاي نمکي از نظر عمق سطح فوقاني
الف(  گنبدهاي نمکي کم عمق: معموالً سطح فوقاني اين گنبدها از سطح 

زمين کمتر از يک کيلومتر است. مانند گنبدهاي نمکي ايران.
ب( گنبدهاي نمکي داراي عمق متوسط: سطح فوقاني آنها در بين 1 تا 1/5 

کيلومتري سطح زمين قرار دارد.
ج(  گنبدهاي نمکي عميق: فاصله آنها از سطح زمين از 1/5 کيلومتر متجاوز 
است. اطالعات حاصل از حفاري ها نشان مي دهد که بعضي از گنبدهاي نمکي 
در اعماق بيش از 3000 متر از سطح دريا توسعه دارد.)پايگاه ملي داده هاي علوم زمين(
عمق  کم  نوع  از  ايران  نمکي  گنبدهاي  اغلب  که  است  ذکر  شايان 
متر است.  از 1000  از سطح زمين، کمتر  آنها  فوقاني  فاصله سطح  بوده و 

)زمرديان،1383، ص 192(
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 مکانيسم تشکيل گنبدهاي نمکي
در مورد چگونگي تشکيل گنبد هاي نمکي نظرات مختلفي ابراز شده که 

به سه دسته زير تقسيم مي شوند.

باال آمدن نمک در اثر حرکات تکتونيکي
گروهي بر اين باورند که نيروهاي تکتونيکي عامل اصلي صعود نمک 
نيروهاي  اين معني که در برخي موارد  به  ايجاد گنبد هاي نمکي هستند  و 
کمپرسيوني و فشارهاي افقي حاصل از چين خوردگي موجب حرکت نمک 
و تشکيل چين هاي دياپيري نمک مي گردند )مانند گنبدهاي نمکي روماني(. 
در بعضي نقاط نيز نيروهاي کششي يا اکستانسيني که منجر به ايجاد ريفت 
يا کافت مي گردند، مسئول پيدايش اين گونه لندفرم ها هستند. مثاًل در طي 
اينفراکامبرين در بخش جنوبي ايران و قسمتي از سپر عربستان حالت ريفتي 
بر قرار شده بود که با ورود آب به داخل اين ريفت و با توجه به شرايط 

حاکم بر محيط، رسوبات تبخيري در حوضه گرابني تشکيل شد. 
به هنگام تشکيل اين رسوب ها، احتماالً محلول هاي هيدروترمال نمک 
در  و  مي شده  وارد  تبخيري  حوضه  داخل  به  شکستگي ها  خالل  از  دار 
همان جا رسوب مي کرده است. در اين ريفت ها عالوه بر ته نشيني نمک، 
ولکانيسم قابل توجهي نيز به وقوع پيوسته است. حالت ديگر آن است که 
و گسل هاي  زمين  پوسته  با شکستگي هاي  مستقيم  ارتباط  در  نمک  صعود 
مهم انجام گرفته و به صورت نفوذ در رسوب هاي فوقاني نبوده است نظير 
گنبد هاي نمکي منطقه شهرکرد که با گسل هاي کوهرنگ، بازفت و ... مرتبط 

هستند. ) زمرديان،1383، ص 193(

صعود نمک بر اثر اختالف چگالي
نمکي  گنبدهاي  تشکيل  و  نمک  صعود  دانشمندان  از  گروهي  نظر  به 
مستقل از نيروهاي تکتونيکي بوده و با چين خوردگي ارتباط ندارد، مانند 
گنبدهاي نمکي آمريکا که علت باال آمدگي نمک در آنها، ناشي از اختالف 
باشد  مي  آن  دربرگيرنده  رسوبات  و  نمک  بين  )چگالي(  مخصوص  وزن 
وزن  داراي  آن  حاوي  رسوبات  و   2/15 مخصوص  وزن  داراي  )نمک 
مخصوص 2/5 هستند و لذا نمک که داراي چگالي کمتري است به طرف 

باال حرکت مي کند(. 
اين طريق است که مولکول هاي نمک شکل  به  مکانيسم صعود نمک 
طبقات  زير  در  نمک  تبخيري  اليه هاي  چون  و  بوده  حرکت  قابل  و  پذير 
رسوبي تحت فشار هستند بر اثر فشار هاي جانبي و گرماي زياد به حرکت 
در آمده و حرکت مي کنند. بدين ترتيب نمک طبق خاصيت پالستيکي خود 
جمع شده و با سرعت متوسط تقريبًا يک سانتي متر در سال شروع به باال 
آمدن مي کند. در نتيجه ي اين صعود اليه هاي بااليي خود را بلند نموده ودر 

نهايت به صورت چين دياپيري ظاهر مي شوند. )زمرديان، 1383، ص 193( 

اثر مشترک عوامل تکتونيکي و اختالف چگالي
برخي گنبد هاي نمکي مانند انواع مربوط به ايران و آلمان بر اثر دخالت 
سنگ هاي  در  طعام(  )نمک    halit نمک  نفوذ  آمده اند.  پديد  عامل  دو  هر 

روي  بر  يا  و  تاقديس ها  محل  در  يا  ضخامت  کم  و  مقاومت  کم  رسوبي 
يا  آنها  با شکستن  و  آورده  فشار  از رخداد کوهزايي،  ناشي  شکستگي هاي 
به  را  نمکي  بالشتک هاي  و  برآورده  فراخ کردن شکستگي هاي موجود سر 

وجود مي آورند. )زمرديان، 1383،ص 193(
به طور کلي مي توان نتيجه گرفت که گنبدهاي نمکي ايران در اثر عامل 
شده اند  ايجاد  چگالي  اختالف  و  تکتونيکي  عوامل  مشترک  اثر  يعني  سوم 

)جداري عيوضي، 1383، ص 56(. 

نگاره 1 _نحوه تزريق نمک در اليه هاي رسوبي و شكل گیري 
گنبدهاي نمكي که  توضیح آن در متن آمده است )عاليي 

طالقاني،1384، ص 58(.

نواحي دياپيريسم نمکي ايران
بر اساس اطالعات موجود مي توان اظهار نمود که ايران داراي مهمترين 
بيشتر  در  ومتنوعي  متعدد  نمکي  گنبدهاي  مي باشد.  نمکي جهان  گنبدهاي 
نقاط ايران از جمله در نواحي خشک ايران مرکزي و حاشيه و داخل چاله هاي 

بسته داخلي وجود دارند که مي توان آنها را به شرح زير طبقه بندي نمود:
1( ناحيه دياپيريسم نمکي الرستان وخليج فارس که خود شامل بندر عباس، 
الر، داراب، جنوب کازرون وبرخي جزاير خليج فارس )مثل هرمز، قشم و 

غيره( مي گردد. 
تعداد گنبد هاي نمکي اين ناحيه بالغ بر 100 مورد است که بيشترين تمرکز 
گستره  وسيع ترين  ترتيب  اين  به  مي باشد.  والر  عباس  بندر  حوالي  در  آن 
مقياس  در  به چشم مي خورد و حتي  اين بخش  در  ايران  نمکي  گنبدهاي 
جهاني به عنوان محل تيپ نمودهاي نمکي ونمونه شاخص تکتونيک نمکي 
قديمي ترين  پيدايش،  زمان  و  منشاء  نظر  از  گنبدها  اين  مي آيد.  شمار  به 

چين هاي دياپيري ايران را شامل مي شود. )زمرديان،1383، ص190( 
2( ناحيه زاگرس مرتفع که منطبق بر روند مورفوتکتونيک زاگرس مي باشد. 
تبخيري  نهشته هاي  اوالً،  نمکي آن است که  ايالت  اين  از ويژگي هاي مهم 
منطقه براي رسيدن به سطح زمين، به صورت گنبدوار در رسوبات فوقاني 
با شکستگي هاي  مستقيم  ارتباط  در  آنها  بلکه صعود  نکرده اند،  رخنه  خود 
بازفت و  پوسته زمين و گسل هاي مهم منطقه )مثل گسل کوهرنگ، گسل 



دوره بیست و يكم، شماره هشتاد و چهارم /   73

امثال آن در ناحيه شهرکرد( صورت گرفته است. 
و شکسته شده اي  تاقديسي  واقع چين هاي  در  منطقه  نمکي  گنبدهاي  ثانيًا 
همانند ساير ساختار هاي تاقديسي و ناوديسي مي باشند که در آنها اليه هاي 
آهکي بر روي نهشته هاي تبخيري جاي گرفته  و فرسايش موجب از بين 
پيرامون آن شده و سرانجام آن را به شکل گنبد در  رفتن رسوب هاي نرم 

آورده است. 
ثالثًا در اليه هاي  مارن و نمک برخي گنبدها )مثل ناحيه شهر کرد(، ذرات 
يا  و  پيريت  کوچک  مکعب هاي  صورت  به  آهن  درخشنده  و  ريز  بسيار 
از  اين بخش  از ويژگي هاي  فراوان مشاهده مي شود.  اوليژيست  پولک هاي 
رسوب ها که از نظر تکتونيکي اهميت دارد، حالت لغزندگي اجزا و ذرات 
مارن و نمک بر روي يکديگر است، به طوري که فشار و نيروي زياد راندگي 
و نيز وزن رسوباتي که بر روي آن قرار گرفته، آن را به صورت ماده اي سيال 
و روان در آورده ، و اين ماده در هر کجا که شکستگي ژرف تر بوده است، 
بيشتر بيرون زده و به صورت ستبر و گنبدي جلوه گر شده است. در مواردي 
که برآيند نيروها آنچنان زياد نباشد که ايجاد شکستگي کند به علت خاصيت 
محور  که  گردند  مي  موجب  مذکور  نيروهاي  نمکي،  رشته هاي  پالستيکي 
چين ها در اعماق و در نزديکي سطح زمين بر يکديگر منطبق نباشد و گاهي 
با چند صد متر نسبت به يکديگر جابجايي داشته باشد. )زمرديان،1383، ص 

190و191( 
تا  که  کرمان(  )راور  آن  شرق  و  کلوت(  و  )يزد  مرکزي  ايران  ناحيه   )3
حدي پراکنده مي باشند. سن اين گنبدهاي نمکي مربوط به اينفراکامبرين و 

ژوراسيک است. )زمرديان،1383، ص190و191(
4( ناحيه دياپيريسم نمکي شمال کوير بزرگ )جنوب البرز( که خود به سه 

واحد تقريبًا مستقل زير قابل تفکيک مي باشد:
_ گنبدهاي نمکي جنوب سمنان: در 50 کيلومتري جنوب سمنان حدوداً 
40 گنبد نمکي وجود دارد که اين منطقه را به عنوان تيپيکترين منطقه انواع 
گنبدهاي نمکي ايران تبديل کرده است. گنبدهاي اين ناحيه تمامًا ارتفاعي 
بيش از 100 متر )نسبت به زمين هاي اطراف( دارند و قطر اکثر آنها بيش از 
8 کيلومتر است. سنگ هاي احاطه کننده آنها از نوع مارن و ماسه هاي مارني 
بوده و در نقطه برخورد با نمک ها، اليه هاي ژيپس تقريبًا قائمي وجود دارد. 

سن اين گنبدها مربوط به ميوسن مي باشد. )درويش زاده، 1385، ص 334(
_ توده هاي نمکي جنوب و جنوب شرق تهران: اينها عمدتًا در 80 کيلومتري 
شده  واقع  آباد(  عبدل  و  گرمسار  مثال  )براي  تهران  شرق  جنوب  و  شرق 
وتعدادي از آنها در مسير  خوار_ ورامين و شمال گرمسار مشاهده مي شوند. 
منطقه  به  آنها  پراکندگي  و  بوده  انواع سمنان  از  نامنظم تر  اساسًا  آنها  شکل 

تکتونيکي مشخصي محدود است. )درويش زاده، 1385، ص 334(
_ کوه نمک غرب و شمال غرب قم با ارتفاع حدود 1000 متر، با شکلي 
تقريبًا مدور که نمک آن قرمز و آهن دار مي باشد و همچنين در بين قم و 

کاشان نبز تعدادي گنبد نمکي وجود دارد. )درويش زاده، 1385، ص 334( 
5( ناحيه و ايالت نمکي آذربايجان که شامل قسمت هايي مانند حوالي ميانه، 
تبريز، خوي، اهر مي شود. تراکم اين گنبدها نسبت به منطقه سمنان کمتر است. 
سن آنها مربوط به رسوبات تبخيري ميوسن مي باشند. )زمرديان، 1383، ص192 (. 

نقشه 1 _ نقشه پراکندگي گنبدهاي نمكي ايران 
)جدار عیوضي، 1385، ص 56(.

مطابق اين شکل بيشترين گنبدهاي نمکي ايران يکي در امتداد زاگرس و 
ديگري در ايران مرکزي از حدود کرمان تا آذربايجان پراکنده شده اند )عاليي 
طالقاني ، 1384، ص 57(. اما بيشترين تجمع آنها در شمال دشت کوير)جنوب 

سمنان( است. )جداري عيوضي،1383، ص 56(

اهميت و نقش دياپيريسم نمکي )گنبدهاي نمکي( از جهات مختلف
بررسي و مطالعه اين نوع ناهمواري ها از جنبه هاي مختلف داراي اهميت 

قابل توجهي هستند از جمله:

1_ ژئومورفولوژي و لندفرم سازي 
ژئومورفولوژي )به صورت تحت اللفظي( عبارت از ريخت )پيکر( شناسي 
سطح زمين و يکي از شاخه هاي علم جغرافيا مي باشد و به طور تخصصي 
به آن شاخه از علم جغرافيا گفته مي شود که به مطالعه ناهمواري ها، نحوه 
پيدايش و تشکيل، عوامل به وجودآورنده اشکال  و همچنين تغيير و تحول 

آنها مي پردازد. 
لندفرم سازي يکي از اثرات تکتونيکي دياپيرهاي نمکي در مقياس هاي 
کوچک و بزرگ مي باشد. همان گونه که در مطالب قبل اشاره شد، رسوبات 
تبخيري تا زماني که تحت تأثير نيرويي واقع نشده و تغيير شکل نداده اند، 
ناهمواري به خصوصي ايجاد نمي کنند ولي پس از آنکه تحت تأثير نيروهايي 
)از قبيل فشار هاي تکتونيکي، اختالف چگالي و يا هر دو به طور مشترک( 
واقع شوند خاصيت پالستيکي به خود گرفته و حجم آنها زياد شده و به 
بااليي خود حرکت کرده، رسوبات فوقاني خود را شکافته  طرف  سطوح 
ويا چين داده و باعث ايجاد اشکال و ناهمواري هاي خاصي مي شوند که به 

راحتي از ساير ناهمواري ها تميز داده مي شوند.
گنبدهاي نمکي حين باال آمدن نه تنها مورفولوژي و ترتيب اليه بندي 
اطراف خود را بر هم زده و درزهايي را ايجاد کرده اند، بلکه توانسته اند پوشش 
سنگ ها و قطعات بيگانه اي را از اعماق به سطح برسانند. البته حرکات نمک 
کم  دگرشيب هاي  ايجاد  به  قادر  باالآمدگي  ضمن  محيطي  شرايط  به  بسته 
زاويه، تغييرات رخساره اي ساختارهاي رويشي در طبقات زيرين بوده اند )سيف، 
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1373، ص 27( که اين اشکال ايجاد شده توسط گنبدهاي نمکي و همچنين 
نوع فرآيند تشکيل آنها از لحاظ  ژئومورفولوژي حائز اهميت هستند . 

مي توان  ژئومورفولوژي  در  نمکي  گنبدهاي  ديگر  تأثيرات  جمله  از 
آرايش خاص شبکه  بر هم زدن  تغيير مسير جريان ها و  آبراهه ها و  کنترل 
هيدروگرافي را ذکر نمود. همچنين در بسياري از نواحي گسترش اين گنبد ها 
مي شوند  بيابان زايي  عامل  تشديد  و  خاک  ساخت  و  بافت  تغييرات  باعث 

)سيف، 1373، ص 27(. 
از ديگر عوامل اينکه به علت حساسيت خاصي که نمک در برابر انحالل 
دارد سبب ايجاد اشکال کارستي خاصي در منطقه تحت پوشش خود مي شود. 

2_ اقتصادي و کانسارسازي
مهمترين اهميت اقتصادي گنبدهاي نمکي به جهت ايجاد تله هاي نفتي، 
به  توجه  با  زيرا  مي باشد  آنها  بودن  نفت گير  و  نفتي  داشتن  مخازن  همراه 
براي  را  از حرکت نمک محيط مساعدي  ناشي  جابجايي و شکستگي هاي 

ذخاير نفتي و گازي ايجاد مي کند. 
اگر چه در برخي نواحي دنيا، دياپيريسم را در جهت رسيدن به چنين 
مخازني رديابي نمي کنند لکن در بسياري از نقاط ايران خصوصًا جنوب ايران 
اين گنبدها توانسته اند مهمترين نوع انرژي را در خود جاي دهند، )پايگاه 
ملي داده هاي علوم زمين( که خود داراي بحث جداگانه است و توضيحات 

مفصلي را مي طلبد.
دچار  باال  حرارت  درجه  و  فشار  تأثير  تحت  زمين  اعماق  در  نمک 
دگرساني ها و دگرگوني هايي مي گردد که به همين علت داراي منابع سولفور، 
هماتيت،  آهن(،  حاوي  )بعضاً  نمک طعام، گچ، گوگرد، خاک سرخ  پتاس، 
که  مي باشد   ... و  کوارتز(  و  )هاليت  بلور  انواع  اکتيو،  راديو  مواد  آپاتيت، 
بهره برداري از اين معادن مهم وغني از لحاظ اقتصادي و سياسي بسيار مهم 

مي باشد. 
ساخت انبارها و سرد خانه هاي طبيعي در ميان گنبدهاي نمکي، احداث 
صنايع شيميايي مربوط به نمک ها و کلرورها، از تلخيص نمک گرفته تا کلرو 
گنبدهاي  اقتصادي  و  جنبه هاي صنعتي  ديگر  از  فرآورده ها  ساير  و  آلکالن 
نمکي هستند. در مجموع گنبدهاي نمکي داراي بيش از 1600 محصول قابل 

استفاده و بهره برداري مي باشند )زمرديان، 1383، ص189(. 
در بسياري از نقاط دنيا  از گنبدهاي نمکي به عنوان مخازن استراتژيک 
ضد اتمي و يا انبارهايي جهت دفن زباله هاي اتمي و ساير آلوده کننده هاي 
اين  درون  ماگمايي  از سنگ هاي  پاره اي  همچنين  مي کنند.  استفاده  مخرب 
نگرفته اند،  قرار  تأثير هوازدگي  بازالت که تحت  قبيل گرانيت و  از  گنبدها 
مصالح  بسيار مقاوم و مناسبي براي سازه هاي دريايي هستند، کما اينکه اکنون 

مورد استفاده واقع مي شوند )سيف، 1373، ص 28(.       

3_ عمراني و برنامه ريزي 
ايجاد  برابر انحالل دارد سبب  به علت حساسيت خاصي که نمک در 
اشکال کارستي خاصي در منطقه تحت پوشش خود مي شود. به همين دليل 
شناسايي کارست هاي نمکي )حفره هاي انحاللي و عمل انحالل و خورندگي( 

به ويژه در زير ساخت هاي سازه هاي مهندسي و  با فرونشيني  براي مقابله 
پروژه هاي عمراني بسيار مهم است. حتي صعود نمک، با سرعت يک سانتي 
و  براي کج شدن  کننده  تهديد  عاملي  نيز  قرن  در  متر  و يک  در سال  متر 
واژگوني بناها و سازه ها و تخريب پروژه هاي عمراني از قبيل سدسازي، راه 
)زمرديان،  مي باشد  و...  تأسيسات صنعتي  راه آهن،  ايجاد  سازي، شهرسازي، 

1383، ص 189(.

4_ آلودگي شيميايي منابع آب و خاک 
يکي از تأثيرات جانبي پديده دياپيريسم نمکي )گنبدهاي نمکي( مسئله 
)آبهاي سطحي و زيرزميني( و خاک است که  منابع آب  آلودگي شيميايي 
خود معلول باال رفتن امالح هالوژنه در آنها مي باشد، که به وضوح منجر به 
تخريب و نابودي اکوسيستم هاي خاک، گياهان، جانوران و تحت تاثير قرار 

دادن زندگي انساني و عشايري در ايران مي شود. )سيف،1373، ص 29(.

تأثير دياپيريسم نمکي بر آلودگي منابع آب و خاک
حدود 15 درصد از سطح کشور را رسوبات تبخيري از نوع گچ، نمک 
و مارن پوشانده است که به طور مستقيم باعث شوري آب در ايران مي گردد. 
دارد   وجود  ايران  جنوب  و  مرکزي  حوضه  در  رسوبات  اين  اعظم  قست 
از  مي رود.  به شمار  زيرزميني  و  مهم شوري آب هاي سطحي  عوامل  از  و 
توان  مي  مي شود  ايران  در  آب  شوري  باعث  که  زمين شناسي  تشکيالت 
مهمترين  اما  برد.  نام  نيز  را  و...  تشکيالت گچي  و  بااليي  قرمز  تشکيالت 
عامل شوري، گنبدهاي نمکي مي باشند، به طوري که اغلب رود هاي ايران هر 
جا که از گنبدهاي نمکي مي گذرند شور و غير قابل استفاده مي شوند. مانند 
اغلب شاخه هاي رودهاي زهره، جراحي، مند، شاپور، دالکي، آجي چاي و 

... ) کردواني، 1371، ص 49(.
با  و  داراي آب شيرين  مبداء  در  که  ايران  مهم  رودهاي  از  نمونه هايي 
کيفيت هستند ولي در سفلي و انتهاي رود به علت تشکيالت زمين شناسي و 
گنبدهاي نمکي کيفيت آب آنها تغيير حالت داده و غير قابل استفاده شده اند 

به شرح زير مي باشند:

الف( رودهاي شور حوضه آبريز درياي خزر
1( رود اترک: که از کوه هاي هزار مسجد خراسان سرچشمه مي گيرد و آب 
آن تا چات و مراوه شيرين است ولي از اين جا به بعد شور مي شود که علت 
شوري آن زه آبهايي شوري هستند که به آن مي ريزند )کردواني، 1371، ص 66(. 
2( گرگان رود: که سرچشمه آن از کوه هاي آالداغ در نزديکي بجنورد است. 
آب اين رود به محض اينکه از کوهستان بيرون مي آيد شور مي شود. عامل 
مؤثر در شوري آن، اوالً شور بودن قسمت هاي غرب دشت است که رودخانه 
از آن جا عبور مي کند و ثانياً تأثير آب چشمه هاي شوري است که وارد رودخانه 

مي شود. )کردواني،1371، ص 66(.
از  تغذيه  علت  به  که  تنکابن  نزديک  در  آبرود:  نمک  کوچک  رود   )3
به  مي شود  نامناسب  آن  آب  کفيت  سفلي،  قسمت  در  معدني  چشمه هاي 

طوري که در فصل هاي کم آبي قابل استفاده نيست )کردواني،1371، ص 67(.
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ب( رودهاي شور حوضه آبريز خليج فارس و درياي عمان
در اين حوضه که رودهاي پر آب کشور جريان دارند مقدار زيادي از 
آنهاتحت تأثير عامل آب و هوايي و زمين شناسي در قسمت سفلي ،  کيفيت 

آبشان تغيير فاحش پيدا مي کند. 
مهمترين عامل در شوري آب اين حوضه، گنبد هاي نمکي و رسوبات 
شور مي باشند که رودها پس از عبور از آنجا و يا ريختن شاخه هاي شور 
در آنها شور مي شوند. به عنوان مثال مي توان رودهاي زهره، شاپور، دالکي، 
قره آغاج، مندواهلل را نام برد. آب رودهايي نظير کارون، دز و کرخه نيز در 
قسمت سفلي در اثر تغذيه از زه آب هاي مرداب ها، کيفيت نا مرغوب پيدا 

مي کنند. )کردواني، 1371، ص 67( 

ج(  رودهاي شور حوضه آبريز  درياچه اروميه
آجي چاي يا تلخه رود: از دامنه هاي جنوبي سبالن در سراب سرچشمه 
مي گيرد و به علت عبور از تشکيالت نمکي و گچي کيفيت آب آن بد و 

شور مي شود )کردواني، 1371، ص 67(.

د( رودهاي شور حوضه آبريز درياچه ها و باتالق هاي مرکزي
آب تمامي اين رودها در قسمت عليا خوب و شيرين است ولي در قسمت 
سفلي شور ودر بعضي موارد به علت باال رفتن بيش از حد غلظت امالح در 
آنها حتي غير قابل استفاده مي شود. مانند رود شور که در غرب کرج جاري 
است و به مسيله قم مي ريزد، رود شور بيرجند که به بيابان لوت مي ريزد و در 
در آنجا تشکيل معدن نمک را مي دهد و علت شوري آن عالوه بر عامل زمين 
شناسي، طي مسافت طوالني در دشت و تبخير شديد بيان شده است و خالصه 
رودهايي نظير حبله رود، قره چاي، زاينده رود، کر، الله زار، هليل رود و بمپور 

و رودهاي کوچک ديگري که در قسمت انتها شور مي شوند. 
براي مثال: زاينده رود که از کوه هاي بختياري سرچشمه مي گيرد پس از 
عبور از اصفهان و ريختن زه آبهاي شور به آن ويا گذشتن از زمين هاي شور )به 
خصوص بعد از ورزنه( شور مي شود و يا حبله رود که سرچشمه آن از آبهاي 
شيرين البرز مي باشد ولي در قسمت هاي سفلي به علت ريختن شاخه هاي شور 
به آن و يا عبور از رسوبات تبخيري شور و يا طي مسافت طوالني و تبخير 
شديد  آب آن شور و غير قابل استفاده مي شود. )کردواني، 1371، ص 67 و 68 (

ه( رودهاي شور حوضه آبريز کشف رود و هامون هيرمند
کشف رود که از ارتفاعات بينالود و هزار مسجد سرچشمه مي گيرد و 
سر انجام به هريرود مي ريزد، کيفيت آب آن در مبداء بسيار خوب است ولي 
در انتها يا قسمت سفلي به علت شوري زياد نامناسب مي شود. علت شوري 
اين آب تأثير عوامل اقليمي و عبور از تشکيالت زمين شناسي شور و ريختن 

شاخه هاي شور به آن مي باشد )کردواني، 1371، ص 69(.
تشکيالت زمين شناسي که عمومًا همان گنبدهاي نمکي مي باشند عالوه 
بر موارد ذکر شده باعث شوري آب هاي زيرزميني و نيز درياچه هاي داخلي 
شده اند. براي مثال مهمترين عامل شوري آب رشته قنات دهستان ُطُرود )از 
توابع شهرستان شاهرود( که در مادر چاه )با عمق بيش از 100 متر( شيرين 

و با کيفيت است، تشکيالت زمين شناسي )گنبدهاي نمکي( مي باشد که آب 
قنات پس از عبور از رسوبات تبخيري )با طي مسافتي حدود 5 کيلومتر(، 
درهنگام خروج از هرنج قنات آب آن کيفيت اصلي و قبلي خود را از دست 
داده به طوري که براي نوشيدن نامناسب و بي کيفيت مي شود، ولي در امر 
کشاورزي مورد استفاده واقع مي شود به طوري که همين آبياري با آب شور 
قنات باعث ازبين رفتن بيش از 10ها هکتار از زمين هاي کشاورزي منطقه 
که  هستند  دخيل  زمين ها  نابودي  در  هم  ديگري  عوامل  )البته  است  شده 
نمکي،  تبخيري  رسوبات  و  شناسي  زمين  تشکيالت  همان  عامل  مهمترين 
واقع شدن در حاشيه کوير، باال بودن سطح آب هاي زير زميني شور، دماي 

بسيار باالي منطقه و تبخير زياد مي باشد(. 
گنبدهاي نمکي همان تأثيري را که بر روي منابع آب دارند، روي منابع 
خاک نيز دارا مي باشند به طوري که قباًل ذکر شد اين گنبدها در اثر پيشروي 
کوير ها  پيشرفت  باعث  و  زده  کنار  را  خود  بااليي  رسوبات  باالآمدگي،  و 
تحت  مناطق  خاک  منابع  نابودي  باعث  ترتيب  همين  به  و  مي شود  وپاليا 
از  قباًل ذکر شد بسياري  پوشش خود مي شوند. براي نمونه همان طور که 
شده  تبديل  کويري  و  باير  زمين هاي  به  ُطُرود  منطقه  کشاورزي  زمين هاي 
آبياري  اثر  پيشروي کوير در  اين زمين ها  نابودي  است. مهمترين عامل در 
زمين ها با آب شور قنات و همچنين تشکيالت زمين شناسي شور منطقه که 
از نوع تبخيري نمکي )گنبد نمکي( و گچي و آهکي مي باشد، هستند )اين 
فرآيند همچنان ادامه دارد تا جايي باعث نابودي تمام زمين هاي منطقه شود 

چون هيچ گونه برنامه ريزي براي جلوگيري از آن صورت نگرفته است(. 
نمونه اي از درياچه هاي شور موجود در ايران که مهمترين عامل شوري 
آنها گنبدهاي نمکي و يا تشکيالت زمين شناسي ذکر شده است، عبارتنداز: 
تشک،  درياچه  بختگان،  يا  نيريز  درياچه  مهارلو،  درياچه  اروميه،  درياچه 
و...  گاوخوني  باتالق  قم،  مسيله  و  نمک  درياچه  سلطان،  حوض  درياچه 

)کردواني، 1371، ص 72 و 73 (.

نتيجه گيري
طبق مطالب ذکر شده در قسمت هاي قبلي مي توان نتيجه گرفت که:

 اوالً: ايران به دليل ساختار زمين شناسي و موقعيت خاص جغرافيايي داراي 
تشکيالت زمين شناسي شور و گنبدهاي نمکي فراواني است و به عنوان يکي 
از متراکم ترين مناطق اين رسوبات در جهان شناخته شده است، که اين کشور 
را با مشکالت فراواني از قبيل انجام پروژه هاي عمراني و صنعتي، آلودگي 
منابع آب و خاک و... روبرو کرده است. البته ناگفته نماند که از جنبه اقتصادي 
داراي منافع و مزاياي زيادي از جمله: نفتگيري بودن و ايجاد تله هاي نفتي، 
استفاده از آن ها به عنوان جايگاه هاي مناسبي جهت دفن زباله هاي هسته اي 

و... مي باشند که از همه جوانب حائز اهميت هستند.
دومًا: کشور ايران به دليل موقعيت جغرافيايي و زمين شناسي ويژه، افزايش 
فرهنگ  برابر  در  پر مصرف شهري  فرهنگ  افزون جمعيت، گسترش  روز 
آن  دنبال  به  و  شهر  به  روستا  مهاجرت هاي  دليل  به  روستايي  مصرف  کم 
خالي شدن روستاها و...  با بحران منابع آب و خاک روبرو مي باشد. درباره 
مسائل منابع آب مي توان به آلودگي آن توسط عوامل انساني و طبيعي )نظير 
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گنبدهاي نمکي، تشکيالت زمين شناسي شور، درجه حرارت باال و تبخير 
 )... و  فاضالب هاي شهري و صنعتي  بارندگي ساالنه،   ميزان  زياد، کمبود 
ياد کرد. طبق مطالب ذکر شده در قسمت هاي قبلي مي توان گفت يکي از 
مهمترين مسائل منابع آب شيرين، آلودگي و شور شدن آنها توسط تشکيالت 
زمين شناسي شور و گنبدهاي نمکي مي باشند. رودهاي بسياري در اين مورد 
ذکر شده اند که آب آنها در سرچشمه و مبداء شيرين و با کيفيت هستند ولي 
پس از طي مسافت هايي به داليل گوناگون، آب آنها کيفيت خود را از دست 
داده و غيرقابل مصرف شده است. با توجه به داليل ذکر شده مي توان فهميد 
که يکي از مهمترين عوامل شوري منابع آب ايران )چه سطحي و چه زير 
زميني(، تشکيالت زمين شناسي شور و يا گنبدهاي نمکي منطقه مي باشند. 
براي رهايي از مشکل، راهکارهاي مهمي در اکثر منابع تحقيقاتي ارائه شده 

است که به نوبه ي خود مفيد و مؤثر خواهند بود.

راه هاي اجتناب از شوري )ارائه راهکارها و پيشنهادات( 
1( تغيير مسير رودخانه: تقريبًا اکثر رودخانه هايي که داراي مشکل شوري 
آب هستند آب آنها در سرچشمه شيرين بوده ولي پس از طي مسافتي در 
اثر چشمه هاي شور موجود در مسير، ريختن شاخه هاي شور به آنها، عبور 
از گنبد هاي نمکي و زمين هاي شور، تبخير زياد و... آلوده شده اند که باتغيير 
مسير رودخانه تا حدودي مي توان از اين مشکل کاست. با تغيير مسير مي 
به داخل آب هاي شيرين  از ريختن شاخه ها و چشمه هاي شور  اوالًَ:  توان 
جلوگيري کرد، دومًا: از عبور رودها و آب هاي شيرين از مناطق و سازندهاي 
از  سومًا:  کرد،  جلوگيري  آنها  شدن  شور  و  نمکي  گنبد هاي  ويژه  به  شور 
طوالني بودن مسير طي شده توسط رود کاست و تبخير را تا حدودي کاهش داد.
2( کاناليزه و بتوني کردن مسير: در اثر شستشوي نمک و امالح موجود در 
مسير، تعداد زيادي از رودها شور شده و کيفيت آب خود را از دست  مي دهند 
که با کاناليزه و بتوني کردن آن قسمت از مسير رود که از محل سازندهاي 
شور و گنبدهاي نمکي عبور مي کند مي توان تا حدودي از شستشوي نمک 
و انحالل امالح و شور شدن آب جلوگيري کرد ودر صورتي که کانال ها 

سرپوشيده و مسقف باشند مي توان مقدار زيادي از تبخير را کاهش داد.
3( سد بستن بر روي رودخانه و انتقال آب آنها توسط لوله کشي وکانال 
به مناطق مورد نياز: در صورتي که عامل شوري رود، گذشتن از سازندهاي 
شور و گنبد هاي نمکي باشد مي توان در اثر سد بستن بر روي آن، قبل از ورود 
به مناطق شور ذکر شده، از شوري آب آن نيز جلوگيري کرد. عمل سد بستن 
صنعتي،  تأسيسات  ايجاد  قبيل  از  فراواني  مزيت هاي  داراي  رودخانه  روي 
نيروگاه برق آبي، تصفيه خانه، ايجاد تأسيسات پرورش ماهي، تشکيل درياچه 
و ايجاد يک مکان تفريحي و توريستي، اشتغال زايي و ...مي باشد. همچنين، 
نفوذ آب درياچه پشت سد به درون و اعماق زمين؛ باعث تغذيه و باال رفتن 
سطح آب سفره هاي زيرزميني و احياء قنات ها و منابع آبي منطقه پايين دست 
رودخانه مي شود. بعالوه، مي توان از طريق انتقال آب توسط لوله و کانال )در 
صورتي که سر پوشيده و مسقف باشند( به مناطق مورد نياز از تبخير و شور 

شدن آب کاست و مشکل کم آبي مناطق اطراف سد را حل کرد.    
4( سد بستن بر روي شاخه هاي شور و رها سازي آب آنها در زمان هاي 

آب  ريختن  رودخانه  شوري  عامل  که  صورتي  در  رودخانه:  به  خاص 
چشمه ها و شاخه هاي شور به رودخانه باشد مي توان با سد بستن بر روي 
شاخه هاي شور، از ريختن آنها به درون آب هاي شيرين و آلوده کردن آنها 
سرريز  و  سد  پشت  درياچه  شدن  پر  از  جلوگيري  براي  و   کرد  ممانعت 
شدن آبهاي شور، در روزهاي به خصوص که آب رود کمتر مورد استفاده 
قرار مي گيرد، آب درياچه پشت سد را رها کرد تا از خطرات احتمالي آن 
کاسته شود. البته ناگفته نماند که تشکيل درياچه پشت سد و نفوذ آب شور 
به اعماق زمين، باعث شور شدن سفره هاي آب زيرزميني و باال آمدن سطح 
آبهاي شور در قسمت پايين رود و تبديل زمين هاي منطقه به زمين هاي باير 
و کويري هم مي شود که خود از مسائل و مشکالت اجراي اينگونه طرح ها 

محسوب مي شود. 
از  که  مي باشند  فراواني  مشکالت  و  مسائل  داراي  نامبرده،  موارد  البته 
مهمترين اين مسائل مي توان به هزينه بر بودن و زمان بر بودن آنها اشاره کرد 
که به نوبه ي خود در جايگاه هاي مختلف حائز اهميت و قابل بحث مي باشند. 
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