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معرفی  17گنبد نمکی مدفون و غیرمدفون براساس
دادههای لرزهای در تنگه هرمز (بلوک )E
سپیده پاژنگ* ،1علی کدخدائی ،1بهزاد زمانی ،1محمود برگریزان 2و محمدرضا یوسفپور

3

 -1گروه زمينشناسي ،دانشکده علوم طبیعی ،دانشگاه تبریز ،ایران
 -2شرکت مهندسی و خدمات پارس پترو زاگرس ،تهران ،ایران
 -3شرکت نفت فالت قاره ،تهران ،ایران
تاريخ دريافت92/9/4 :

تاريخ پذيرش93/7/13:

چكيده
مطالعــات زمینشناســی و تهیــه نقشــههای ســطحی و زیــر ســطحی بــرای نمایــش ســاختارهای تکتونیکــی و ســیر تکاملــی وقایــع
زمینشناســی ،یکــی از مســائلی اســت کــه همــواره مــورد توجــه زمینشناســان بــوده اســت .هــدف اصلــی در ایــن مطالعــه شناســایی
گنبدهــای نمکــی موجــود در تنگــه هرمــز بــا اســتفاده از دادههــای زیرســطحی اســت  .منطقــه مــورد مطالعــه در جنــوب ایــران و در
تنگــه هرمــز واقــع شــده اســت .ایــن منطقــه بــرای شــرکت نفــت تحــت عنــوان بلــوک  Eبــا مختصــات  55°تــا  56°طــول شــرقی و
' 25° 30تــا  27°عــرض شــمالی شــناخته شــده اســت .بــه منظــور ســاخت مــدل ســه بعــدی ســاختارهای نمكــی مدفــون تنگــه هرمــز
از دادههــای چــاه ،خطــوط لــرزهای ،بــه همــراه نقشــه  UGCزمانــی رأس ســازند داریــان و نرمافــزار پتــرل اســتفاده شــده اســت.
نقش ـههای پراکندگــی هفــده گنبــد نمکــی مدفــون و رخنمــون یافتــه در گســتره تنگــه هرمــز و نیــز مختصــات مرکــز هــر کــدام بــه
همــراه عمــق دفــن آنهــا از جملــه نتایــج بهدســت آمــده از ایــن مطالعــه اســت .تمرکــز ایــن دیاپیرهــا در بخــش غربــی تنگــه هرمــز
اســت و احتمــال مـیرود ضخامــت ســازند هرمــز در ایــن بخــش بیــش از بخشهــای شــرقی و مرکــزی باشــد .در نهایــت هشــت گنبــد بــه
نقشــه پراکندگــی گنبدهــای نمکــی ایــران اضافــه گردیــد .فاصلــه مابیــن هرکــدام از ایــن گنبدهــا در بخــش دریایــی در حــدود  35 kmبــرآورد
شــد و مشــخص گردیــد دیاپیرهــای نمکــی جنــوب ایــران منطبــق بــر رونــد  NE-SWیــا همــان رونــد خطــواره هندورابــی اســت.
كلمات كليدي :مدلسازی ،پراکندگی گنبدهای نمکی ،تنگه هرمز ،خطوط لرزهای ،تکتونیک منطقه

پالســتیک میباشــد .در واقــع گنبدهــای نمکــی در اثــر

مقدمه

گنبــد نمکــی ســاختار زمینشناســی گنبــدی شــکلی
اســت کــه در اثــر حرکــت نمــک و صعــود آن تشــکیل

میشــود و از نظــر مکانیســم تغییــر شــکل ،دارای رفتــار
*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكي

ناپایــداری ثقلــی الیههایــی بــا چگالــی کمتــر (نمــک) ،کــه
توســط ســنگهایی بــا چگالــی بیشــتر پوشــیده شــدهاند و

در اثــر نیــروی شــناوری بــه وجــود میآینــد [.]1

ایــران از نظــر رســوبات تبخیــری بســیار غنــی اســت و
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پیشینه مطالعاتی

گنبدهــای نمکــی از لحــاظ ذخيرهســازي گاز ،وجــود

یافتههــای تجربــی مكتــوب قابــل دســترس در مــورد

حائــز اهمیــت هســتند .ایــن گنبدهــا از آغــاز مطالعــات

میگــردد .ایــن گنبدهــا از آغــاز مطالعــات زمینشناســی

بودهانــد امــا بیشــتر مطالعــات محــدود بــه تعییــن ابعــاد،

گرفتهانــد .همچنیــن حــدود  5500مقالــه در زمينــه

تلههــای هیدروکربنــی و منابــع اقتصــادي بــا ارزش،

گنبدهــای نمكــی بیشــتر بــه اوایــل قــرن نوزدهــم بــاز

زمینشناســی در ایــران مــورد توجــه زمینشناســان

در ایــران مــورد توجــه اغلــب زمینشناســان قــرار

ســن و زمــان فعالیــت آنهــا اســت.

تكتونيــك نمــك منتشــر شــده كــه بيــش از نيمــي از آنهــا

اســتفاده بهینــه و مطلــوب از ســاختارهای نمكــی در جهت
اکتشــافات هیدروکربــور مســتلزم توجــه ویــژه بــه امــر
مطالعــه و بررســی ایــن ســاختارها اســت .مطالعــه همــه

جانبــه و درك ویژگیهــای آنهــا از تمامــی ابعــاد بــه ویــژه

چینهشناســی ،زمینشناســی ســاختاری ،ژئوفیزیــك و
ویژگیهــای رسوبشناســی بــه امــر یافتــن راهكارهــای
توســعهای و اســتفاده مطلــوب از قابلیتهــای ایــن نــوع

ســاختارها كمــك شــایانی مینمایــد .مطالعــه ،تجزیــه
و تحلیــل ســاختارهای نمكــی جهــت شــناخت وضعیــت

زمینشناســی و عــوارض تكتونیكــی امــری ضــروری و

اجتنــاب ناپذیــر بهشــمار میآیــد .مدلســازی یكــی از
قویتریــن و مفیدتریــن روشهای تحلیل و بررســی عملكرد
ســاختارهای نمكــی اســت كــه بــا هــدف مطالعــه دقیقتــر
ایــن ســاختارها و دسترســی بــه نتایــج مناس ـبتر انجــام

میپذیــرد [ .]2تعبيــر و تفســير اطالعــات لرزهنــگاري

يكــي از اركان مهــم و اصلــي در تصميمگيريهــاي مرتبــط
بــا اكتشــاف ذخايــر هيدروكربنــي اســت .امــروزه ارزش
اطالعــات تفســير لرزهنــگاري جهــت اتخــاذ تصميمــات

اساســي در اســتخراج و بهرهبــرداري بهينــه از مخــازن

نفــت و گاز بــراي كليــه شــركتهاي نفتــي مشــخص
اســت ،بهطوريكــه اطالعــات لرزهنــگاري يكــي
از دادههــاي كليــدي در تهيــه طــرح جامــع مخــازن

بهشــمار مــيرود .در ایــن مقالــه تــاش بــر ایــن اســت
تــا بــا اســتفاده از تکنیــک مــدل ســازی ســه بعــدی ،بــه

موقعیــت گنبدهــای نمکــی مدفــون و غیرمدفــون تنگــه
هرمــز کــه احتمــاالً پتانســیل بالقــوه تلــه هیدروکربنــی

دارنــد ،پــی بــرده شــود.

بــه بعــد از ســال  1990مربــوط ميباشــد [.]3

 Blanfordدر ســال  ،1872بــرای اولیــن بــار نــام ســری

هرمــز را بــرای توصیــف گنبدهــای نمكــی ناحیــه جنــوب
ایــران بــكار بــرد [.]4

Richardson

در ســال ،1929

بررســی اولیــه  63گنبــد نمكــی را انجــام داده و نقشــه

ناحیـهای منطقــه را ترســیم كردنــد [ .]5آنهــا بــه توصیــف
حركــت نمــك و دگرگونــی مجاورتــی شــیلها توســط
1

ی نفــوذی ســری هرمــز پرداختنــد Player .در
ســنگها 
ســال  ،1969بــه بررســی نســبتاً كامــل گنبدهــای نمكــی

در زاگــرس پرداختــه ،فهرســت كاملــی از آنهــا را بــه همراه
شــماره شناســایی تهیــه نمــوده اســت [ .]6او بــه نــوع

شــكل ،فعالیــت ،زمــان فعالیــت ،سنگشناســی ،شــرایط
ایجــاد و ارتبــاط آنهــا بــا یكدیگــر از نظــر ســاختاری و

گســلهای پیســنگی پرداختــه و در مجمــوع گــزارش
كاملــی بــرای شناســایی اولیــه گنبدهــای نمكــی منتشــر
نمود ه اســت Haffer .و همکاران در ســال  1977با اســتفاده

از داده شــرکت نفــت هرمــز بــه بررســی زمینشناســی

تنگــه هرمــز و جنــوب ایــران پرداختنــد [ .]7آنهــا بــا
اســتفاده از دادههــای لــرزهای ســالهای 1972الــي1976
و همچنیــن دادههــای چاههــای

HD-1

و

HA-1

کــه

بــه ترتیــب در ســال هــای  1973و  1975-76حفــاری
شــدهاند ،بــه طــور دقیقتــر ســازندها ،دگرشــیبیها و

روندهــای ســاختاری منطقــه را بررســی کردنــد.

Bosak

در ســال  1998بعــد از پالیــر بــه بررســی دقیــق تعــدادی

از گنبدهــای نمكــی در زاگــرس (هرمــزگان ،الرســتان،
فارسشــرقی و خلیجفــارس) پرداختــه و او نیــز شــماره

شناســایی بــرای هــر گنبــد را تهیــه و در یــك نقشــه
محــل و موقعیــت آنهــا را ترســیم کــرد [.]8

1. Salt glacier
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جهانــی و همکارانــش در ســال  ،2007بــه توصیــف

فاصــل خلیــج فــارس و دریــای عمــان قــرار دارد .ایــن

نمکــی شــرق زاگــرس ،براســاس دادههــای منتشــر شــده و

و مهــم نظیــر :الــف) امتــداد زاگــرس و کمربنــد چیــن

مورفولــوژی و فعالیتهــای حــال حاضــر گنبدهــای

مطالعــات میدانــی پرداختهانــد [10و .]9آنهــا گنبدهــای

نمکــی زاگــرس را براســاس مورفولــوژی و شــکل بــه شــش

گــروه تقســیم کــرده و از ســوی دیگــر بــه بحــث پیرامــون
ســن جنبشهــای نمــک و ژئودینامیــک منطقــه مــورد

بررســی قــرار دادهانــد.

منطقــه خــود محــل تالقــی چنــد پهنــه زمینشناســی
خــورده آن در شــمال و شــمال غــرب ب) پلتفــرم عربــی

در جنــوب و جنــوب غــرب ج) حــوزه رســوبی مکــران
در شــمال شــرق و د) کوههــای عمــان و شــبه جزیــره
مســندام در جنــوب میباشــد [.]7

زمینساخت ناحیهای زاگرس

موقعیت جغرافیایی

کمربنــد چینراندگــی زاگــرس کــه در بخــش میانــی

منطقــه مــورد مطالعــه در جنــوب ایــران و در تنگــه هرمــز

رشــته کوههــای آلــپ هیمالیــا واقــع شــده اســت ،در

عنــوان بلــوک  Eبــا مختصــات  55°تــا  56°طــول شــرقی

جملــه جوانتریــن کوهزادهــای ســنوزوئیک بــه شــمار

واقــع شــده اســت .ایــن منطقــه بــرای شــرکت نفــت تحت
و ' 25° 30تــا  27°عــرض شــمالی شــناخته شــده اســت.

بــا توجــه بــه اهمیــت اقتصــادی ناحیــه مــورد نظــر ،ایــن
ناحیــه بهطــور گســتردهای تحــت پوشــش فعالیتهــای

اکتشــافی از جملــه برداشــت اطالعــات لرزهنــگاری قــرار
گرفتــه اســت .بــرای نمونــه بــه برداشــت لرزهنــگاری
( PC2000شــرکت هلنــدی و نــروژی اســتات اویــل کــه

در ســال  2000طــی پــروژهای از تمــام آبهــای خلیــج

فــارس و دریــای عمــان برداشــت لــرزهای بــه عمــل

آوردنــد) میتــوان اشــاره کــرد .شــکل  1موقعیــت منطقــه
را بــه همــراه پوشــش دادههــای لرزهنــگاری تنگــه هرمــز

نشــان میدهــد.

تنگــه هرمــز در جنــوب شــرق اســتان هرمــزگان و در حــد

حاشــیه شــمال شــرقی ورقــه عربــی قــرار گرفتــه و از

مــیرود [ .]11-13کمربنــد کوهــزاد زاگــرس بــا رونــد

شــمال غرب-جنــوب شــرق ،بــا طــول حــدود 1800

کیلومتــر ،در ســمت شــمال غــرب از گســل چپگــرد
شــرق آناتولــی آغــاز و بــه ســمت جنــوب شــرق تــا گســل
راســتگرد مینــاب ادامــه مییابــد و توســط ایــن گســل

از منشــورهای بهــم افــزوده مکــران جــدا میشــود []14

کمربنــد چیــن -راندگــی زاگــرس نتیجــه بــاز و بســته
شــدن محــدوده اقیانــوس نئوتتیــس و همگرایــی پیوســته

بیــن ورقــه عربــی و اوراســیا اســت [ .]11-18حــد شــمال
شــرقی کمربنــد زاگــرس را زون ســنندج -ســیرجان و

حــد جنــوب غربــی آن را فــرو افتادگــی خلیــج فــارس و
ســپر عربســتان مشــخص میکنــد.

طول جغرافیایی (درجه بر متر)

عرض جغرافیایی (درجه بر متر)

شکل  -1محدوده منطقه مورد مطالعه و پوشش لرزهای تنگه هرمز []14
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کمربنــد چیــن -راندگــی زاگــرس دارای تاريخچــه

بــه اســتفاده از ایــن نرمافــزار حتــی در سیســتمهای

خالصــه میشــود:

یکــی از شــایعترین فرمــت اســتاندارد دادههــای لــرزهای،

زمينســاختي طوالنــی میباشــد ،کــه در پنــج مرحلــه

شــخصی خــود اســت.

 -1مرحله فالت قاره در طي پالئوزوئيک

فرمــت

 -3حاشــيه قــارهاي غيــر فعــال اقيانــوس نئوتتيــس در

لــرزهای دریایــی و خشــکی اســت [ .]26ایــن فرمــت

 -4جاگيري افيوليت در اواخر کرتاسه

عنــوان یکــی از فرمتهــای اســتاندارد در دریافــت و

 -2کافتزايي 1در طي پرمين و ترياس
ژوراســيک و اوايــل کرتاســه

SEG_Y

اســت [ .]25بهطــور کلــی فرمــت

 ،SEG_Yپذیرفتــه شــدهترین فرمــت مشــترک دادههــای

در ســالهای 1973تــا  1975توســعه پیــدا کــرد و بــه

 -5برخــورد صفحــه عربــي بــا صفحــه اوراســيا و کوتــاه

ذخیرهســازی دادههــای لــرزهای شــناخته شــده اســت

در زمــان پرکامبريــن و کامبريــن پيشــين ،در شــمال و

پــس از پردازشهــای الزم بــا همیــن فرمــت هســتند.

شــدگي پوســته در زمــان نئــوژن [17و.]19-21

جنــوب شــرق خليــج فــارس ،ســري تبخيــري هرمــز بــا
ضخامــت زيــادي رســوبگذاري کــرده اســت .خــط عمان،

در ادامــه رونــد کوههــاي عمــان حــد شــرقي رســوبات
تبخيــري پرکامبريــن کامبريــن را مشــخص ميکنــد

[.]22حــد غربــي ســري هرمــز را بلنــداي قطــر در بخــش

ميانــي خليــج فــارس مشــخص ميکنــد [ .]23عــاوه

برايــن در منطقــه شــمال غــرب خليــج فــارس و جنــوب
غــرب خوزســتان شــواهدي مبنــي بــر رســوبگذاري
تبخيــري ســري هرمــز وجــود دارد [.]24

نرمافــزار پتــرل ،2فرمــت  SEG_Yو مدلســازی
گنبدهــای نمکــی

پتــرل یکــی از نرمافزارهــای رایان ـهای توانــا بــرای تفســیر
و مدلســازی ســاختارهای زیرزمینــی اســت کــه توســط

شــرکت شــلومبرژه بــه دنیــای صنعــت نفــت معرفــی

شــده اســت .ایــن نرمافــزار امکانــات الزم بــرای شــروع
از تفســیر لــرزهای تــا شبیهســازی ســه بعــدی را در یــک

بســته نرمافــزاری فراهــم آورده اســت بــه همیــن علــت
مــورد توجــه ژئوفیزیس ـتها ،زمینشناســان و مهندســین

نفــت قــرار گرفتــه اســت.

از ویژگیهــای ایــن نرمافــزار معرفــی فرمــت جدیــد

بــرای دادههــای لرزهنــگاری اســت .بــا توجــه بــه بــاال
بــودن محاســبات پــردازش دادههــای لرزهنــگاری ،امــکان

[ .]27دادههــای لــرزهای اســتفاده شــده در ایــن پژوهــش
مدلســازی عبــارت از شــبیه ســازی یــک محیــط بــا

وســعت زیــاد و بــا خصوصیــات فیزیکــی ناهمگــن ،در ابعاد

کوچکتــر و بــا سادهســازی خصوصیــات فیزیکــی اســت.

ایــن مدلهــا ،انــواع گوناگونــی همچــون مــدل فیزیکــی،
ریاضــی ،عــددی و نرمافــزاری دارنــد .بــا تکنیکهایــی
ماننــد مدلســازی ســه بعــدی عــاوه بــر رســاندن میــزان
ریسکشناســایی ذخایــر هیدروکربنــی بــه حداقــل ،از

لحــاظ مالــی نیــز ،صرفهجویــی قابــل توجهــی میشــود،

زیــرا بــا اســتفاده از شــیوههای مرســوم اکتشــافی ،هزینــه

زیــادی صــرف خواهــد شــد کــه در صــورت عــدم کشــف

منبــع جدیــد ،تمــام ایــن هزینههــا بــه هــدر خواهــد
رفــت.

گنبدهــای نمکــی در خطــوط لــرزهای بــا نشــانهها و
عالئمــی قابــل شناســایی هســتند .از جملــه ایــن عالئــم
میتــوان بــه کشــیدگی بــه ســمت بــاالی امــواج بازتابــی،
آشــفتگی در ســطوح الیههــا ،ســاختارهای مرتبــط بــا

گنبدهــا ماننــد ناودیسهــای حاشــیهای ،گســلهای
عــادی بــا شــبکه شــعاعی و مــوازی و الیههــای کــج
شــده بــاالی گنبدهــا ،اشــاره کــرد.

قــدم اول در مدلســازی گنبدهــای نمکــی ،مشــخص کــردن
حاشــیه گنبدها در پنجره تفســیر اســت (شــکل .)2
3

اســتفاده از رایانههــای شــخصی بدیــن منظــور وجــود

نــدارد ،امــا ایــن فرمــت جدیــد ،مقــدار درگیــری حافظــه
و  CPUرایانــه را کاهــش داده و در نتیجــه کاربــر قــادر

1. Rifting
2. Petrel
3. Interpretation
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زمان رسید موج بازگشتی ()s

1

4
شکل  -2مشخص کردن محدوده هر گنبد نمکی در پنجره تفسیر

گام بعــدی بررســی و تحلیــل ایــن گنبدهــای رســم شــده

همــراه دادههــای لــرزهای میباشــد .اطالعــات چــاه

آنهــا بــا تجســم فضایــی اســت .ســپس بــا فعــال کــردن

اطالعــات چاههــا از شــرکت نفــت فــات قــاره ایــران

در پنجــره ســه بعــدی و برقــراری ارتبــاط معنــی دار بیــن
بخــش مدلســازی نــرم افــزار و بــا توجــه بــه شــکل
فضایــی تجســم شــده هــر گنبــد ،ســطحی در اطــراف آنها
تعریــف میشــود (شــکل  .)3در نهایــت نقشــه پراکندگــی

بهتریــن و اســتانداردترین داده بــرای انجــام تفســیر اســت.
دریافــت شــد و بــرای شــروع کار ابتــدا رأس ســازندها بــه

وســیله اطالعــات چــاه و نقشــه  UGCزمانــی رأس ســازند

داریــان مســتند گردیــد.

گنبدهــای نمکــی مدفــون و غیــر مدفــون تنگــه هرمــز در

دادههــای لــرزهای اطالعــات مفیــدی از عمــق ،ضخامــت

از ایــن گنبدهــا بــه همــراه عمــق دفــن آنهــا در جــدول 1

بنابرایــن در هنــگام تحلیلهــای تكتونیكــی -رســوبی و

بــا تلفیــق نقشــه پراکندگــی گنبدهــای نمکــی جنــوب

اطالعــات اصلــی و بــا ارزش محســوب میشــوند [.]28

شــکل  4بــه نمایــش درآمــده و مختصــات مرکــز هــر یــک

ســازندها و ســاختارهای زمینشناســی ارائــه میدهنــد.

آورده شــده اســت.

تشــخیص ســاختارهای مدفــون ،ایــن دادههــا بــه عنــوان

ایــران و گنبدهــای مشــخص شــده در ایــن کار مــی تــوان

بــه وجــود رونــد خطــی  NE-SWمابیــن گنبدهــا پــی بــرد

بخــش عمــدهای از ایــن ارزیابــی ،تفســیر لــرزهای خطــوط

 PC2000میباشــد .پایــگاه دادههــای لــرزهای در ایــن

کــه در شــکل  5مشــهود اســت .ایــن رونــد منطبــق بــا رونــد

پژوهــش حــدود

گســلی چــپ بــر بــا رونــد  NE-SWاســت [( ]31شــکل .)6

میباشــد کــه شــامل  25خــط لــرزهای اصلــی و  50خــط

پایگاه داده

نمکــی اســت (شــکل .)7

خطــواره پیســنگی هندورابــی بــوده کــه منطبــق بــر پهنــه

پایــگاه داده شــامل اطالعــات هشــت حلقــه چــاه بــه

km

 12000از دادههــای دو بعــدی

( ،)2Dمتشــکل از شــبکه منظــم  2×2 kmدر تنگــه هرمــز

لــرزهای فرعــی جهــت مدلســازی ســه بعــدی گنبدهــای
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شکل  -4نقشه پراکندگی گنبدهای نمکی مدفون و رخنمون یافته در گستره تنگه هرمز

که در بخش غربی تنگه هرمز متمرکز هستند و میتواند ناشی از ضخامت بیشتر سازند هرمز در این بخش باشد.

جدول  -1مختصات جغرفیایی و عمق گنبدهای نمکی در بلوک E
(Y (Lat

(X (Long

25 53′ 00″

55 01′ 36″

شماره
1

عمق ()m

700

25◦ 56′ 35″

54◦ 58′ 32″

2

800

25 59′ 28″

55 08′ 52″

3

750

26◦ 08′ 39″

55◦ 26′ 26″

4

600

26 12′ 41″

55 23′ 15″

5

450

26◦10′ 43″

55◦ 19′ 20″

6

200

300

◦

◦

◦

◦

◦

◦

26 15′ 50″

55 17′ 32″

500

26◦ 14′ 21″

55◦13′ 20″

8

* 1000و 100

26 14′ 21″

55 08′ 52″

9

1700

26◦ 26′ 08″

55◦ 32′ 52″

10

1700

26◦ 24′54″

56◦ 00′ 37″

11

200

26◦ 38′ 56″

55◦ 51′ 59″

12

900

26◦ 41′ 24″

56◦ 08′ 16″

13

1000

26◦ 43′ 43″

56◦13′ 12″

14

200

◦

◦

26 51′ 30″

◦

◦

7

56 21′ 22″

15

1400

26◦ 57′ 34″

56◦ 27′ 59″

16

200

27 04′ 09″

56 27′ 16″

17

◦

◦

◦

◦

* نکته قابل توجه در مورد گنبد نمکی تنب کوچک (گنبد شماره  )9این است که قله این گنبد بهصورت کج و شیبدار باال آمده به طوری که
قسمتی به سطح زمین رسیده و بخش دیگر در عمق  1000متری قرار دارد

معرفی  17گنبد نمکی ...
57◦ 0′ 0″ E
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عرض جغرافیایی ()
55◦ 0′ 0″ E
56◦ 0′ 0″ E

54◦ 0′ 0″ E
28◦ 0′ 0″ N

طول جغرافیایي (درجه بر متر)

27◦ 0′ 0″ N

26◦ 0′ 0″ N

شکل  -5نقشه پراکندگی گنبدهای نمکی جنوب ایران و تنگه هرمز .دوایر منطقه خشکی ،دیاپیرهای قدیمی و دوایر منطقه دریایی تنگه
هرمز ،دیاپیرهای جدید هستند.

طول جغرافیایی (درجه بر متر)

◦28

◦27

◦55

◦54
◦55
عرض جغرافیایی (درجه بر متر)
شکل  -6نقشه گسلها ،خطوارهها ،اثر محوری تاقدیسها و گنبدهای نمکی هرمز در جنوب خاوری زاگرس .مرجع خطوارههای به نقشه درآمده
در راهنمای نقشه مشخص است .همه خطوارهها بجز هندورابی بر مبنای تفسیر تصاویر ماهوارهای لندست شناسایی شدهاند [.]32
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شکل  -7طرح کلی خطوط لرزهای استفاده شده در تنگه هرمز

نتایج و بحث

براســاس دادههــای لــرزهای و مدلســازی گنبدهــای

نمکــی و تعبیــر و تفســیر آنهــا در مجمــوع هفــده گنبــد
نمکــی مدفــون و رخنمــون یافتــه بــا اســتفاده از دادههــای

زیرســطحی در گســتره تنگــه هرمــز (بلــوک  )Eمشــخص

گردیــد کــه در شــکل  4بــه نمایــش درآمــده اســت.
مختصــات مرکــز هــر یــک از ایــن گنبدهــا بــه همــراه

عمــق دفــن آنهــا در جــدول  1آورده شــده اســت.

شــدهاند [.]29در نتیجــه ضخامــت رســوبات ایــن بخــش

در اثــر راندگــي افزايــش پيــدا کــرده و احتمــال م ـیرود
دياپيرهــاي نمكــي در اثــر وزن بــاالي بــار رســوبي امــكان

صعــود را از دســت داده باشــند .بهعــاوه پیشــانی کــوهزاد
زاگــرس تــا زیــر جزیــره قشــم کشــیده شــده اســت و در

بخــش شــرقی تنگــه هرمــز تاثیــر آنچنانــی نگذاشــته و
ایــن بخــش از تنگــه بیشــتر متاثــر از کوهزایــی عمــان

بــوده اســت.

همانطــور کــه در شــکل  4مشــخص اســت دیاپیرهــا

بــا توجــه بــه مطالعــات انجــام گرفتــه ،بــه نقشــه

بــه گونــهای کــه از  17گنبــد مشــخص شــده 9 ،گنبــد

گنبــد اضافــه گردیــد .کــه بــه علــت نزدیکــی تعــدادی از

در ایــن بخــش باعــث ایجــاد ســیمایی برجســته شــده

قالــب یــک دیاپیــر در نظــر گرفتــه شــدهاند.

بیشــتر در بخــش غربــی تنگــه هرمــز متمرکــز هســتند

پراکندگــی گنبدهــای نمکــی ایــران و در تنگــه هرمــز 8

در ایــن منطقــه واقــع شــدهاند .حضــور همیــن گنبدهــا

ایــن  17دیاپیــر مدلســازی شــده ،برخــی از آنهــا در

کــه بــه نــام باالآمدگــی هرمــز غربــی خوانــده میشــود.
احتمــال م ـیرود ضخامــت ســازند هرمــز در ایــن بخــش

بیــش از بخشهــای شــرقی و مرکــزی باشــد .همچنیــن

بلنــدای مســندام بــا رونــد شــمال و شــمال شــرق در
بخــش شــرقی منطقــه مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه

اســت .در ایــن بلنــدا ،الیههــای معــادل گــروه خامــی

و بنگســتان بــا راندگیهایــی بهمــوازات رونــد اصلــی
بلنــدای مســندام بــر روی منطقــه تنگــه هرمــز رانــده

بــه نظــر کنــت ،پراکندگــی گنبدهــای نمکــی در جنــوب

ایــران از هیــچ نظمــی تبعیــت نمیکنــد و گســلهها و
خطوارههایــی کــه عامــل بــاال آمدگــی آنهــا شــدهاند،
کامــ ً
ا شــناخته نشــدهاند [ .]30امــا بســیاری دیگــر،
برآمــدن گنبدهــا و نظــم آنهــا را تابــع گســلهها و

خطوارههایــی در جهــات متفــاوت میداننــد .امــا بــا ایــن
توصیــف فقــط توانســتهاند حــدود  %25از گنبدهــا را

...  گنبد نمکی17 معرفی
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تشکر و قدردانی

 از.روی دو سیســتم خطــواره یــا گســله ردیــف نماینــد

دادههــای اســتفاده شــده در ایــن مقالــه از شــرکت نفــت

 مابیــنNE-SW  رونــد خطــی،دیگــر نتایــج ایــن بررســی

و پشــتیبانی بخــش پژوهــش و توســعه ایــن شــرکت انجام

منطبــق بــا رونــد خطــواره پیســنگی هندورابــی بــوده

.شــرکت صمیمانــه تشــکر مینماینــد

.اســت

فــات قــاره ایــران گرفتــه شــده و ایــن پــروژه بــا حمایــت

 ایــن رونــد. مشــهود اســت6 گنبدهــا اســت کــه در شــکل

 بهاینوســیله نگارنــدگان مقالــه از ایــن.گرفتــه اســت

NE-SW کــه منطبــق بــر پهنــه گســلی چــپ بــر بــا رونــد
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