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 چکیده

خوان آبی موجـود، بـه مطالعـه آبخـوان  منابعمنابع ازاز بهینهبهینه استفادهاستفاده در این پژوهش باتوجه به اقلیم خشک و خشکسالی چندین ساله منطقه ودر این پژوهش باتوجه به اقلیم خشک و خشکسالی چندین ساله منطقه و عه آب به مطال جود،  آبی مو
گوري در هدف از این پژوهش، بررسی و مقایسه مشخصات ژئوشیمیایی سنگ آهک گـوري در پرداخته شده است. پرداخته شده است. در شمال بندرعباس در شمال بندرعباس کارستی کارستی  هدف از این پژوهش، بررسی و مقایسه مشخصات ژئوشیمیایی سنگ آهک 

جودایده در این راه وجـود  مهمترینمهمترینشمال بندرعباس، در یال هاي شمالی و جنوبی دو تاقدیس گنو و خورگو می باشد. شمال بندرعباس، در یال هاي شمالی و جنوبی دو تاقدیس گنو و خورگو می باشد.  سنگیواحـدهاي سـنگی ایده در این راه و حدهاي   وا

 انحاللانحالل و فرآیندو فرآیند آهکیآهکی تودهتوده دردر آبآب گردشگردش کی،کی،مکانیمکانی هوازدگیهوازدگی وو هاهاگسلگسل ازاز ناشیناشی شکستگیشکستگی هايهاي سیستمسیستم یافتگییافتگی توسعهتوسعه ،،کارستیکارستی کربناتهکربناته

با تفسیر بصري تصاویر ماهواره اي و نقشه هاي زمین شناسی موجود، نسبت به تهیه پالن با تفسیر بصري تصاویر ماهواره اي و نقشه هاي زمین شناسی موجود، نسبت به تهیه پالن ، ، مطالعات اولیهمطالعات اولیهپس از پس از بدین منظور بدین منظور می باشد. می باشد. 
ستینسبت به شناسایی عوارض کارسـتی  ،،طی عملیات میدانیطی عملیات میدانیعلمیات میدانی اقدام شد. علمیات میدانی اقدام شد.  نه اي، بررسـی سـنگ چینـه اينسبت به شناسایی عوارض کار سنگ چی سی  شت اشـت بردبردو و   ، برر نه از نمونـه از   88ا نمو

ید.هاي جنوبی و شمالی تاقدیس هاي گنو و خورگو اقـدام گردیـد.  واحدهاي سنگی آهک گوري در یالواحدهاي سنگی آهک گوري در یال قدام گرد صات بـه منظـور شناسـایی مشخصـات   هاي جنوبی و شمالی تاقدیس هاي گنو و خورگو ا سایی مشخ ظور شنا به من
کسفلورسانس پرتـو ایکـسمورد آنالیز مورد آنالیز ژئوشیمیایی آهک گوري، هریک از نمونه ها ژئوشیمیایی آهک گوري، هریک از نمونه ها  تو ای تقـرار گرفتـ  فلورسانس پر سیم، ه و مقـادیر درصـد اکسـیدهاي سیلیسـیم، قرار گرف سیدهاي سیلی صد اک قادیر در ه و م

از آن جایی که آهک گوري جوان ترین و  کم عمق ترین واحد کارستی در ستون   ..منیزیم و کلسیم محاسبه شدمنیزیم و کلسیم محاسبه شدآلومینیم، آهن، منگنز، آلومینیم، آهن، منگنز، 
ساس بـر اسـاس چینه شناسی است، کم عمق ترین منابع آب زیر زمینی در مناطق بدون پوشش آبرفت داراي ذخیـره آب را دارا مـی باشـد.  بر ا

قه منطقـه   بـا توجـه بـه میـانگین دمـاي سـاالنهو و پتانسیل انحالل سنگ آهک گوري تحت شرایط اقلیمی پتانسیل انحالل سنگ آهک گوري تحت شرایط اقلیمی   ،،نتایج این آنالیزنتایج این آنالیز ستگی همبسـتگی   وومنط همب
متـر مکعـب در  1200این پتانسیل با درنظر گرفتن متوسط بارش ساالنه منطقه، حداقل . . پارامترهاي ژئوشیمیایی سنگ صورت گرفتپارامترهاي ژئوشیمیایی سنگ صورت گرفت

 یال هاي شمالی هر دو تاقدیس شـرایط انحاللـی و کارسـتی شـدن شـدیدتري  با توجه به نتایج بدست آمدهبا توجه به نتایج بدست آمدهکیلومتر مربع خواهد بود. 
 نسبت به یال هاي جنوبی دارند. لذا انتظار شکل گیري آبخوان محصور ناودیسی در امتداد یال هاي شمالی هر دو تاقدیس وجود دارد.

  کلیدي: هايواژه
 ..ژئوشیمی، آبخوان کارستی، آهک گوي، تاقدیس خورگو، تاقدیس گنوژئوشیمی، آبخوان کارستی، آهک گوي، تاقدیس خورگو، تاقدیس گنو
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 مقدمه 
شودزمین ریخت شناسـی خاصـی مـی شـود  فرآیند کارستی شدن باعث ایجاد اشکالفرآیند کارستی شدن باعث ایجاد اشکال می  صی  سی خا سازندمطالعـه سـازند  ).).Ford & Williams, 2007((زمین ریخت شنا عه  ي ي هاهامطال

توجهی از کربناته قـرار گرفتـه و جمعیـت قابـل تـوجهی از   هايهايدرصد از سطح کره زمین بر روي سازنددرصد از سطح کره زمین بر روي سازند  2020کارستی شونده به دلیل اینکه تقریبا کارستی شونده به دلیل اینکه تقریبا  بل  یت قا ته و جمع قرار گرف کربناته 
ستمیت فوق العـاده زیـادي اسـتھھداراي اداراي ا  ،،نیاز خود را از آن تامین می کنندنیاز خود را از آن تامین می کنند  کارستی زندگی می کنند یا آب موردکارستی زندگی می کنند یا آب موردان یا بر روي منابع ان یا بر روي منابع ههجج یادي ا عاده ز  میت فوق ال

)La Moreaux, 1991(..  کارستی تشکیل شده است کارستی تشکیل شده است   ايايھھاز سازند از سازند   درصد از کل کشوردرصد از کل کشور1111ما حدود ما حدود   در کشوردر کشور))،یکی از یکی از ). ). 13771377افراسیابیان،افراسیابیان
یني کربناته کارستی شونده تاثیر گذار است توسعه فرایند کارسـتی شـدگی در ایـنهاهاددآبی سازنآبی سازن  می که بر روي پتانسیلمی که بر روي پتانسیلههعوامل بسیار معوامل بسیار م شدگی در ا ستی    ي کربناته کارستی شونده تاثیر گذار است توسعه فرایند کار

ست، در چند دهۀ گذشته منابع آب کارسـت، . . کارستی شونده داردکارستی شونده دارد  ييااهه  سنگسنگژئوشیمی ژئوشیمی ا می باشد که این پدیده وابستگی زیادي به ا می باشد که این پدیده وابستگی زیادي به ههسازندسازند در چند دهۀ گذشته منابع آب کار
کـرده ریزان و مدیران را به خود جلـب کــرده   توجه برنامهتوجه برنامه  یافتـه ویافتـه وپیشبرد اهداف عمرانـی اهمیـت بسـیار پیشبرد اهداف عمرانـی اهمیـت بسـیار   دلیل ویژگیهاي خاص خود، دردلیل ویژگیهاي خاص خود، در  بهبه ریزان و مدیران را به خود جلـب 

نده دارداي در توسـعۀ آینـده دارد  کنندهکننده  تعیینتعیین  خشـک، آب نقـش بسـیار مهـم وخشـک، آب نقـش بسـیار مهـم و  اسـت. در منـاطق خشـک و نیمـهاسـت. در منـاطق خشـک و نیمـه سعۀ آی . . ))De Jong et al, 2008((  اي در تو
یـاصطالح آبخوان کارستی دربرگیرندة نواحی کارستی در سنگهاي کربناته است کـه توسـعۀ کــم یــ کـم  سـت رازیــاد کارســت را  اااصطالح آبخوان کارستی دربرگیرندة نواحی کارستی در سنگهاي کربناته است کـه توسـعۀ  یـاد کار یب در ترتیـب در   بهبـه  ز ترت

  هستندهستندآبخوان هاي کارستی، مخازن زیرزمینی ناهمگنی آبخوان هاي کارستی، مخازن زیرزمینی ناهمگنی   .)Atkinsson, 1977( آبخوان با جریان افشان یا جریان مجرایی ایجاد مـیکنـدآبخوان با جریان افشان یا جریان مجرایی ایجاد مـیکنـد
سته که آب در شبکه هاي مرتبط به هم، شکاف ها، مغاره ها و مجاري درون آنها جمع می شود. سطح ایسـتابی در آنهـا، پیوسـته  ها، پیو ستابی در آن ست و نیسـت و که آب در شبکه هاي مرتبط به هم، شکاف ها، مغاره ها و مجاري درون آنها جمع می شود. سطح ای نی

شامیدنیمنـاطق کارسـتی آب آشـامیدنی ..داراي شیب منطقه اي و محلی استداراي شیب منطقه اي و محلی است ستی آب آ ناطق کار ند (از جمعیـت جهـان را تـامین مـی کننـد (  درصـد 22 م می کن تامین  هان را  یت ج  & Fordاز جمع

Williams, 2007 .( .( گذاري گـذاري رسوب رسوب   مکانیمکانیویژگی هاي زهکشی، الگوي زمانی و ویژگی هاي زهکشی، الگوي زمانی و   عوارض مورفولوژیک کارستی وعوارض مورفولوژیک کارستی و، ، کارستیکارستیهاي هاي   آبخوانآبخواندر در
یرازیـرا است؛است؛ برخورداربرخوردار بیشتريبیشتري اهمیتاهمیت ازاز ایرانایران کشورکشور دردر کارستکارست . موضوع. موضوع)Evan & Stephen, 2005( ندندننظر را کنترل می کظر را کنترل می کاامنمناین این در در   بابـا ز

صاصاختصـاص خودخـود بهبه رارا آنآن پهنهپهنه درصددرصد  1010از از  بیشبیش هاها کارستکارست، شودشود میمی محسوبمحسوب بارانباران کمکم هايهاي جزء کشورجزء کشور کشورکشور ایناین اینکهاینکه وجودوجود ند داده انـد  اخت داده ا
 ). ). 13851385(رازمند، (رازمند، 

نی و در جریان آب زیرزمینـی و عامل ایجاد ناهمگنی عامل ایجاد ناهمگنی   ،،میزان توسعۀ کارستمیزان توسعۀ کارست ستیهـدایت هیـدرولیکی آبخوانهـاي کارسـتیدر جریان آب زیرزمی هاي کار یدرولیکی آبخوان ستاسـت  هدایت ه  ا
)Mangin, 1985( . بـهکارسـتی بــه  آبخوان هايآبخوان هايمطالعات هیدروژئولوژیکی در مطالعات هیدروژئولوژیکی در لذا لذا ستی  یـل دلیــل   کار ین ایـن دل یـدگینــاهمگنی و پیچیــدگیا   دردر  هـاهــا  نـاهمگنی و پیچ

بدون کارستی شده بـدون مناطق داراي سنگ هاي کربناته مناطق داراي سنگ هاي کربناته   ..))Padilla & Pulida-Bosch, 1995می باشد (می باشد (هاي کارستی دشوار هاي کارستی دشوار محیطمحیط کارستی شده 
خودزاپوشش خاك، نشان دهنده مناطق تغذیـه خـودزا یه  شت بـوده و مـی تـوان انتظـار داشـت   1پوشش خاك، نشان دهنده مناطق تغذ ظار دا توان انت می  ند درصـد بـارش در آنهـا نفـوذ کنـد   3131بوده و  فوذ ک ها ن بارش در آن صد  در

))Goldscheider and Drew, 2004.(.(  هايژئومورفولوژي سطحی تاثیر زیادي در نوع و چگونگی تغذیـه آبخـوان هـاي خوان  یه آب ستی دارد کارسـتی دارد   ژئومورفولوژي سطحی تاثیر زیادي در نوع و چگونگی تغذ کار
با این وصف نقش این سنگ ها در جذب و تغذیه منابع آب زیـر زمینـی در منـاطق   ).).13921392(باقري سیّد شکري و همکاران، (باقري سیّد شکري و همکاران، 

 خشک و کم بارش مورد توجه بیشتري می باشد. 
بهکارستی مفید است، اما بـه  هـايهـاي  هـاي آبخـوانهـاي آبخـوان  هایی همچون آزمون پمپاژ و ردیابی براي شـناخت ویژگـیهایی همچون آزمون پمپاژ و ردیابی براي شـناخت ویژگـی روشروش   لتعلـت  کارستی مفید است، اما    ع

ها از آنهـا   ههگستردگسترد  ههاستفاداستفادمعموال معموال   دلیل هزینۀ زیـاد امکـاندلیل هزینۀ زیـاد امکـان  یا بهیا به  ،،کنندکنند  نمینمیمقیاس تحقیقاتی محدود، اطالعات کافی را فراهم مقیاس تحقیقاتی محدود، اطالعات کافی را فراهم  از آن
نـدهـاي کارسـتی بـه عوامــل زیــادي، ماننــد  وجود ندارد. انتخاب رویکرد مناسب در مطالعۀ آبخـوانوجود ندارد. انتخاب رویکرد مناسب در مطالعۀ آبخـوان یـادي، مان مـل ز گیویژگـی  هـاي کارسـتی بـه عوا ستم هـاي سیسـتم   ویژ هاي سی

ستو.... مرتبط اسـتمنابع مالی، زمان منابع مالی، زمان   هـدف و دقـت پـژوهش،هـدف و دقـت پـژوهش،  ،،هاي موجودهاي موجود  نتایج مورد نظر، دادهنتایج مورد نظر، داده  کارستی،کارستی،  ,Jemcov & Petric( و.... مرتبط ا

است که در قالب بررسی مجموعه است که در قالب بررسی مجموعه مطالعه نسبت غلظت عناصر، از روشهاي کارآمد در زمینه انحالل پذیري سنگهاي کارستی ). 2009
رب رب داده هاي حاصل از آنالیز عنصري انجام می شود. فراوانی آلومینیوم در کارست با عناصر فلزي مانند آهن، نیکل، کروم و سداده هاي حاصل از آنالیز عنصري انجام می شود. فراوانی آلومینیوم در کارست با عناصر فلزي مانند آهن، نیکل، کروم و س

مس و ) همبستگی میـان آلومینیـوم بـا کـروم، مـس و 20112011و همکاران (و همکاران ( 2چ). میکا). میکاVesper and White ,2003ارتباط مستقیم دارد (ارتباط مستقیم دارد ( کروم،  با  یوم  یان آلومین ) همبستگی م
 گزارش کرده اند. گزارش کرده اند.   ملی لوتز پلوتوویس در کرواسیملی لوتز پلوتوویس در کرواسیرا در رسوبات کارستی پارك را در رسوبات کارستی پارك و عدم همبستگی با آهن و منگنز و عدم همبستگی با آهن و منگنز کادمیوم کادمیوم 

یب سنگ هاي کربناته به غلظـت عناصـر فلـزي و غیـر فلـزي موجـود در ترکیـب با توجه به وابستگی میزان انحالل پذیري با توجه به وابستگی میزان انحالل پذیري  جود در ترک لزي مو یر ف لزي و غ صر ف ظت عنا سنگ هاي کربناته به غل
ستیشیمیایی آنها، مطالعه عنصري می تواند راهکاري جهت تعیین درجه انحالل پذیري باشد. پرواضح است کـه شـدت کارسـتی شدت کار که    شیمیایی آنها، مطالعه عنصري می تواند راهکاري جهت تعیین درجه انحالل پذیري باشد. پرواضح است 

هد. مـی دهـد. شدن این سنگ ها وابسته به میزان انحالل بوده و گسترش کارست توان مخزنی در این سنگ ها را افزایش شدن این سنگ ها وابسته به میزان انحالل بوده و گسترش کارست توان مخزنی در این سنگ ها را افزایش  یدبایـدمی د   با

                                                           
1 - Autogenic 
2 - Mikac 
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    3ست. ژیونگست. ژیونگاا  فرمافرما  حکمحکمشدن سنگ هاي کربناته شدن سنگ هاي کربناته ي بر فرایندهاي کارستی ي بر فرایندهاي کارستی اا  پیچیدهپیچیده  در طبیعـت شـرایط بسـیاردر طبیعـت شـرایط بسـیارتوجه داشت توجه داشت 
کائودر طبیعت را که از سوي کـائو  معادالت مربوط به انحـالل کارسـتمعادالت مربوط به انحـالل کارسـت  ))20092009و همکاران (و همکاران ( شدهعرفـی شـدهمم  ))20052005( (   4در طبیعت را که از سوي  فی  مورد مـورد بود بـود   عر

سنگ و انحالل سـنگ و در این میان توالی زمین شناسی هر منطقه عامل مهمی در در این میان توالی زمین شناسی هر منطقه عامل مهمی در بازنگري قرار داده اند. بازنگري قرار داده اند.  خزن آب شـکل گیـري مخـزن آب انحالل  یري م شکل گ
به زیرزمینی در تشکیالت کارستی دارد. لذا با مطالعه توالی زمین شناسی و آنالیز عنصري سنگ هـاي کارسـتی مـی تـوان بـه  توان  می  ستی  هاي کار زیرزمینی در تشکیالت کارستی دارد. لذا با مطالعه توالی زمین شناسی و آنالیز عنصري سنگ 

 شناسایی و معرفی پتانسیل هاي ذخیره و استحصال آب زیرزمینی پرداخت. شناسایی و معرفی پتانسیل هاي ذخیره و استحصال آب زیرزمینی پرداخت. 
ین هرمزگان به عنوان یکی از مناطق در حال توسعه کشور از نظر صنعتی و تجاري تلقی مـی گـردد. بـه دنبـال ایـن   استاناستان بال ا به دن گردد.  می  هرمزگان به عنوان یکی از مناطق در حال توسعه کشور از نظر صنعتی و تجاري تلقی 

شی درصد تعیین شده که بخشـی   22//55توسعه، افزایش جمعیت استان با نرخی بیش از میانگین نرخ رشد جمعیت کشور و معادل توسعه، افزایش جمعیت استان با نرخی بیش از میانگین نرخ رشد جمعیت کشور و معادل  درصد تعیین شده که بخ
هاي ). این امر موجب افزایش تقاضا و مصرف آب در بخش هـاي 13139595از آن را جمعیت مهاجر تشکیل داده اند (مرکز آمار ایران، از آن را جمعیت مهاجر تشکیل داده اند (مرکز آمار ایران،  ). این امر موجب افزایش تقاضا و مصرف آب در بخش 

طب صنعتی و مسکونی در این استان شده است. بخش عمده اي از این تقاضا در شهر بندرعباس به عنوان مرکـز اسـتان و قطـب  ستان و ق کز ا صنعتی و مسکونی در این استان شده است. بخش عمده اي از این تقاضا در شهر بندرعباس به عنوان مر
شده است. شده است.   اصلی توسعه صنعتی و تجاري می باشد. لذا تامین آب مورد نیاز به یکی از دغدغه هاي اصلی در این استان تبدیلاصلی توسعه صنعتی و تجاري می باشد. لذا تامین آب مورد نیاز به یکی از دغدغه هاي اصلی در این استان تبدیل

ین این پدیده سبب استخراج شدید از آب هاي زیرزمینی و بروز مخاطرات گسترده ناشی از برداشت بی رویه شده است. در ایـن  این پدیده سبب استخراج شدید از آب هاي زیرزمینی و بروز مخاطرات گسترده ناشی از برداشت بی رویه شده است. در ا
هت جهـت   می توانند یکی از منابع قابل تاملمی توانند یکی از منابع قابل تامل  ،،عملیات تغذیهعملیات تغذیه  ییمیان، منابع آبی کارستی، با توجه به توان بازپروري مناسب در طمیان، منابع آبی کارستی، با توجه به توان بازپروري مناسب در ط ج

 تلقی گردند. تلقی گردند.   کونی، صنعتی و تجاري در استان هرمزگانکونی، صنعتی و تجاري در استان هرمزگانمناطق مسمناطق مستامین آب مورد نیاز تامین آب مورد نیاز 
 

 منطقه مطالعهویژگی هاي 
  هايهـاي  عرضعرض  بینبین  اياي  ناحیهناحیه  دردر  بندرعباسبندرعباس  شمالشمال  کیلومتريکیلومتري  4040  فاصلهفاصله  دردر  هرمزگانهرمزگان  استاناستان  دردر، ، پژوهشپژوهش  مطالعهمطالعه  موردمورد  منطقهمنطقه

گرم و مطالعه داراي  اقلیم گـرم و واقع شده است. محدوده واقع شده است. محدوده   5656̊˚-3030′′  تاتا  5555̊˚-3030′′  شرقیشرقی  طول هايطول هاي  وو  2727̊˚-3636′′  تاتا  2727̊˚-3232′′  شمالیشمالی مطالعه داراي  اقلیم 
تر میلیمتـر   6666//66(بندرعباس) تا (بندرعباس) تا میلیمتر میلیمتر   6262//99ساله ساله   5050و متوسط بارش و متوسط بارش   درجه سلسیوس 9/26با متوسط دماي ساالنه  خشکخشک میلیم

حدوده ). از نظر زمـین شناسـی ایـن محـدوده 13971397هاي ساحلی) می باشد (دفتر مطالعات پایه منابع آب، هاي ساحلی) می باشد (دفتر مطالعات پایه منابع آب،   (کل، مهران و مسیل(کل، مهران و مسیل ین م سی ا مین شنا در در ). از نظر ز
از دیدگاه چینه شناسی، گروه هاي خامی، از دیدگاه چینه شناسی، گروه هاي خامی،   ..استاست  شدهشده  واقعواقعچین خورده چین خورده   ن زمین شناختی زاگرسن زمین شناختی زاگرسبخش منتهی الیه شرقی زوبخش منتهی الیه شرقی زو

به بنگستان و فارس به همراه تشکیالت نمکی هرمز، بخش اصلی برونزدهاي سنگی این دو تاقدیس را تشـکیل مـی دهنـد. بـه  ند.  می ده شکیل  بنگستان و فارس به همراه تشکیالت نمکی هرمز، بخش اصلی برونزدهاي سنگی این دو تاقدیس را ت
شته و در ی ها، همه این واحدهاي سنگی در تاقدیس گنـو برونـزد داشـته و در گگلحاظ ارتفاع توپوگرافی و شدت اثر تکتونیک و شکستلحاظ ارتفاع توپوگرافی و شدت اثر تکتونیک و شکست نزد دا نو برو ی ها، همه این واحدهاي سنگی در تاقدیس گ

شان و گروه فارس مشتمل بر سـازندهاي گچسـاران، میشـان و ). ). 11گروه فارس در سطح رخنمون دارند (شکل گروه فارس در سطح رخنمون دارند (شکل فقط فقط تاقدیس خورگو تاقدیس خورگو  ساران، می سازندهاي گچ گروه فارس مشتمل بر 
هاي هـاي آهک و مارنآهک و مارن  هاي نازكهاي نازكهاي انیدریت و ژیپس با الیههاي انیدریت و ژیپس با الیهتناوبی از الیهتناوبی از الیه  آغاجاري می باشد. سازند گچساران در منطقه، شاملآغاجاري می باشد. سازند گچساران در منطقه، شامل

سرگروسـاالري سـرگروهاي قیري به سن میوسن آغازي است (هاي قیري به سن میوسن آغازي است (قرمز و خاکستري و گاهی شیلقرمز و خاکستري و گاهی شیل ضایی، و رضـایی،   ساالري  شان سـازند میشـان   ).).13941394و ر سازند می
سیل شامل دو بخش، عضو آهک ضخیم الیه فسیل دار گوري و الیه هاي مارن هاي میشـان مـی باشـد کـه آهـک هـا، پتانسـیل  ها، پتان هک  که آ شد  می با شان  شامل دو بخش، عضو آهک ضخیم الیه فسیل دار گوري و الیه هاي مارن هاي می

دهند که در تناوب دهند که در تناوب   تشکیل میتشکیل می   5کلکلشش  را طبقات آهکی کرمرا طبقات آهکی کرم  سازندسازنداین این   ).).13951395کارستی شدن زیادي دارند (مکی و همکاران، کارستی شدن زیادي دارند (مکی و همکاران، 
یف ردیـف   ههشوند. بقیشوند. بقی  گوري تبدیل میگوري تبدیل می  هاي ریفی مقاوم بخشهاي ریفی مقاوم بخش  به سنگ آهکبه سنگ آهک  خاکستري هستند و در جهت جانبیخاکستري هستند و در جهت جانبی  هايهاي  با مارنبا مارن رد

هاي این سازند هاي این سازند   . نهشته. نهشته))22(شکل (شکل   تر استتر است  دار و متراکمدار و متراکم  سنگ آهک رسی صدفسنگ آهک رسی صدف  هايهاي  الیهالیه  هاي خاکستري با میانهاي خاکستري با میان  شامل مارنشامل مارن
قرار سازندهاي گچساران و آغاجـاري قـرار   وسیعی داشته و از پایین و باال بینوسیعی داشته و از پایین و باال بین  فروافتادگی دزفول و بندرعباس گسترشفروافتادگی دزفول و بندرعباس گسترش  در ناحیهدر ناحیه جاري  سازندهاي گچساران و آغا

در تاقدیس خورگو سنگ آهک گوري پوشش اصلی برونزد تاقدیس بوده و در هر دو یال شمالی در تاقدیس خورگو سنگ آهک گوري پوشش اصلی برونزد تاقدیس بوده و در هر دو یال شمالی   .))13931393(امیري بختیار، (امیري بختیار،   دارددارد
ن را شکل داده است. در مقابل در تاقدیس گنو، این واحد سنگی در بال شمالی رخنمون هاي ن را شکل داده است. در مقابل در تاقدیس گنو، این واحد سنگی در بال شمالی رخنمون هاي و جنوبی سطح کامل آبگیر باراو جنوبی سطح کامل آبگیر بارا

سازند آغاجاري از سازند آغاجاري از ). ). 11گسترده تري نسبت به یال جنوبی داشته و واخد هاي سنگی قدیمی تر گسترش بیشتري دارند (شکل گسترده تري نسبت به یال جنوبی داشته و واخد هاي سنگی قدیمی تر گسترش بیشتري دارند (شکل 

                                                           
3 - Xiong 
4 - Cao 
5 - Worm beds 
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قانی آشـده کـه در بخـش فوقـانی آ  الیه هاي رسی، الیه هاي مارن، مارن آهکی، سیلتستون و ماسه سنگ آهکی تشکیلالیه هاي رسی، الیه هاي مارن، مارن آهکی، سیلتستون و ماسه سنگ آهکی تشکیل خش فو که در ب یان ن میـان شده  ن م
نه غاجاري دریک محیط رسوبی از نـوع رودخانـه آآکه سازند که سازند است است این سنگ رخساره بیانگر آن این سنگ رخساره بیانگر آن هاي کنگلومرایی وجود دارد. هاي کنگلومرایی وجود دارد. الیهالیه نوع رودخا غاجاري دریک محیط رسوبی از 

کیهکـیآآرخساره رخساره   . . استاست  خشک بجاي گذاشته شدهخشک بجاي گذاشته شده  مئاندري واقع دردشت ساحلی مجاور دریا و با اقلیم گرم نیمه خشک تامئاندري واقع دردشت ساحلی مجاور دریا و با اقلیم گرم نیمه خشک تا   آنآن  ه
هایی ازدرگسـتره مـورد مطالعـه ایـن سـازند بـا مرزهـایی از  ..دشت ساحلی می باشددشت ساحلی می باشد  ب دریا درب دریا درآآوي محدود وي محدود نیز معرف پیش رنیز معرف پیش ر با مرز سازند  ین  عه ا مورد مطال ستره  نوع نـوع   درگ

قرارداردناپیوستگی فرسایشی برروي سـازند میشـان و زیرسـازند بختیـاري قـراردارد یاري  سازند بخت شان و زیر سازند می ضایی، (رضـایی،   ناپیوستگی فرسایشی برروي  شمال سـازند بختیـاري در شـمال ). ). 13911391(ر یاري در  سازند بخت
قاط در کنتاکت فوقانی، در بعضـی نقـاط ی شود. ی شود. بندرعباس بصورت دگرشیبی زاویه دار یا فرسایشی روي سازند آغاجاري دیده مبندرعباس بصورت دگرشیبی زاویه دار یا فرسایشی روي سازند آغاجاري دیده م ضی ن در کنتاکت فوقانی، در بع

سی رسوبات آبرفتی جوان تري وجود دارد. در این سازند فسیل هاي قابل تشـخیص یافـت نشـده و طبـق نقشـه زمـین شناسـی  مین شنا شه ز بق نق شده و ط فت ن شخیص یا رسوبات آبرفتی جوان تري وجود دارد. در این سازند فسیل هاي قابل ت
ست، منطقه، سن آن پلیوسن پایانی و جوان تر از آن ذکر شده است. فرسایش ارتفاعات و انباشتگی آنها در دامنه و مناطق پسـت،  منطقه، سن آن پلیوسن پایانی و جوان تر از آن ذکر شده است. فرسایش ارتفاعات و انباشتگی آنها در دامنه و مناطق پ

 ).).13931393ل رسوبات کنگلومرایی این سازند گردیده است (معصومی و آذرفر، ل رسوبات کنگلومرایی این سازند گردیده است (معصومی و آذرفر، موجب تشکیموجب تشکی
 

 
 و موقعیت نقاط نمونه برداري نقشه زمین شناسی تاقدیس هاي خورگو و گنو -1 شکل

 
نایی انـد. توانـایی اند که از نظر انحالل در آب و نفوذپذیري با یکدیگر متفاوتاند که از نظر انحالل در آب و نفوذپذیري با یکدیگر متفاوتاز واحدهاي مختلفی تشکیل شدهاز واحدهاي مختلفی تشکیل شده  تشکیالتتشکیالتاین این  ند. توا ا

ند. هاي نازك الیه توانایی کارستی شدن کمتري دارنـد. کارستی شدن سازند سروك بیشتر از سایر واحدها است؛ بر عکس آهککارستی شدن سازند سروك بیشتر از سایر واحدها است؛ بر عکس آهک هاي نازك الیه توانایی کارستی شدن کمتري دار
فراهم هاي داراي نفوذپذیري بیشتري هستند و در صـورت فـراهم هاي گروه خامی و بنگستان در این منطقه آهکهاي گروه خامی و بنگستان در این منطقه آهکدر حقیقت آهکدر حقیقت آهک صورت  هاي داراي نفوذپذیري بیشتري هستند و در 

لیکن با توجه به سطح ارتفاع و گستردگی سطحی، لیکن با توجه به سطح ارتفاع و گستردگی سطحی،   توانند سنگ مخزن مناسبی براي ذخیره آب باشند.توانند سنگ مخزن مناسبی براي ذخیره آب باشند.بودن سایر شرایط میبودن سایر شرایط می
 آهک گوري سازند میشان در هر دو تاقدیس، سطح بارش پذیر قابل توجهی را شکل داده است. آهک گوري سازند میشان در هر دو تاقدیس، سطح بارش پذیر قابل توجهی را شکل داده است. 
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 (بدون مقیاس و الیه بندي)در شمال بندرعباس شماتیک ستون چینه شناسی گروه فارس  –2شکل 

 هامواد و روش
آبی موجود، آبی موجود،  منابعمنابع ازاز بهینهبهینه استفادهاستفاده وو آبآب بهبه افزونافزون روزروز در این پژوهش باتوجه به اقلیم خشک و خشکسالی چندین ساله منطقه و نیازدر این پژوهش باتوجه به اقلیم خشک و خشکسالی چندین ساله منطقه و نیاز

لومیتیدولـومیتی آهکآهک وو آهکیآهکی واحدهاي سنگیواحدهاي سنگی وجودوجود  ایده در این راهایده در این راه ننی پرداخته شده است. مهمتریی پرداخته شده است. مهمتریکارستکارست  آبخوانآبخوان  به مطالعهبه مطالعه ساعدمسـاعد دو  برايبـراي م

 دردر انحاللانحالل و فرآیندو فرآیند آهکیآهکی تودهتوده دردر آبآب گردشگردش مکانیکی،مکانیکی، هوازدگیهوازدگی وو هاهاگسلگسل ازاز ناشیناشی شکستگیشکستگی هايهاي سیستمسیستم یافتگییافتگی شدن؛ توسعهشدن؛ توسعه کارستیکارستی

صاویر ابتدا بـا تفسـیر بصـري تصـاویر پس از انجام مطالعات اولیه و گردآوري اطالعات پایه، پس از انجام مطالعات اولیه و گردآوري اطالعات پایه، بدین منظور بدین منظور می باشد. می باشد.   کربناته منطقهکربناته منطقه هايهاي سنگسنگ صري ت سیر ب با تف ابتدا 
یات طی چهار مرحلـه عملیـات ماهواره اي، براساس نقشه هاي زمین شناسی موجود، نسبت به تهیه پالن علمیات میدانی اقدام شد. سپس ماهواره اي، براساس نقشه هاي زمین شناسی موجود، نسبت به تهیه پالن علمیات میدانی اقدام شد. سپس  له عمل طی چهار مرح

هاي جنوبی هاي جنوبی   داري از واحدهاي سنگی آهک گوري در یالداري از واحدهاي سنگی آهک گوري در یالو نمونه برو نمونه بر  ، بررسی سنگ چینه اي، بررسی سنگ چینه اينسبت به شناسایی عوارض کارستینسبت به شناسایی عوارض کارستی  ،،میدانیمیدانی
شد. نمونه سنگی جهت انجام مطالعات آزمایشگاهی برداشـت شـد.   88در این مرحله تعداد در این مرحله تعداد   و شمالی تاقدیس هاي گنو و خورگو اقدام گردید.و شمالی تاقدیس هاي گنو و خورگو اقدام گردید. شت  نمونه سنگی جهت انجام مطالعات آزمایشگاهی بردا

یال دو نمونـه از یـال )، 2Bو  2A)، دو نمونه از یـال شـمالی ایـن تاقـدیس (1Bو  1Aاز این تعداد دو نمونه از یال جنوبی تاقدیس خورگو (از این تعداد دو نمونه از یال جنوبی تاقدیس خورگو ( نه از  دو نمو
 .)1(شکل  ) برداشت شده است4Bو و   4A(جنوبی جنوبی ) و دو نمونه از یال تاقدیس گنو 3Bو و   3Aتاقدیس گنو (تاقدیس گنو (شمالی 

سازي آمـاده سـازي پس از پـس از ، ، پرشیاپرشیا  زرآزمازرآزما  آزمایشگاهآزمایشگاهبه منظور شناسایی مشخصات ژئوشیمیایی سنگ آهک گوري، هریک از نمونه ها در به منظور شناسایی مشخصات ژئوشیمیایی سنگ آهک گوري، هریک از نمونه ها در    ماده  آ
کسفلورسانس پرتو ایکـسمورد آنالیز مورد آنالیز   ))پودري فشردهپودري فشرده  هاي همگن موادهاي همگن مواد  تهیه قرصتهیه قرصو و آسیاب، پرس آسیاب، پرس (( ستقـرار گرفتـه اسـت  6فلورسانس پرتو ای ته ا سی بررسـی   ..قرار گرف سیل پتانسـیل برر پتان

بررسی همبستگی بررسی همبستگی همچنین همچنین انجام شده است. انجام شده است.   ))20092009ژیونگ و همکاران (ژیونگ و همکاران (انحالل سنگ آهک گوري تحت شرایط اقلیمی منطقه به روش انحالل سنگ آهک گوري تحت شرایط اقلیمی منطقه به روش 
 ) صورت گرفته است. ) صورت گرفته است. 20182018و همکاران (و همکاران (    8) و شکري) و شکري20022002((    7وسپروسپرهاي هاي پارامترهاي ژئوشیمیایی سنگ نیز به استناد مدل پارامترهاي ژئوشیمیایی سنگ نیز به استناد مدل 

 
 نتایج و بحث

شواهد براساس مشاهدات میدانی، عضو گوري در منطقه مطالعه از سنگ آهک فسیل دار، ضخیم الیه توده اي خرد شـده و داراي شـواهد  شده و داراي  براساس مشاهدات میدانی، عضو گوري در منطقه مطالعه از سنگ آهک فسیل دار، ضخیم الیه توده اي خرد 
قدیس رن ژیـپس دار و در تاقـدیس ). تماس زیرین این واحد سنگی در تاقدیس گنو با ما). تماس زیرین این واحد سنگی در تاقدیس گنو با ما33(شکل (شکل کارست سطحی و عمقی تشکیل شده است کارست سطحی و عمقی تشکیل شده است  یپس دار و در تا رن ژ

شان خورگو با انیدریت و مارن ژیپس دار می باشد. در سطح فوقانی نیز در هر دو تاقدیس آهک گوري با مارن و آهک مارنی سـازند میشـان  سازند می خورگو با انیدریت و مارن ژیپس دار می باشد. در سطح فوقانی نیز در هر دو تاقدیس آهک گوري با مارن و آهک مارنی 
تگی و تگی و ک گوري بواسطه شکسک گوري بواسطه شکسههادامه یافته و مادستون و مارن هاي سازند آغاجاري آنها را می پوشانند. براین اساس در این توالی صرفا آادامه یافته و مادستون و مارن هاي سازند آغاجاري آنها را می پوشانند. براین اساس در این توالی صرفا آ

حد تون سـنگ چینـه منطقـه، ایـن واحـد بدین ترتیب با توجه به موقعیت در سبدین ترتیب با توجه به موقعیت در سانحالل، داراي نفوذ پذیري و قابلیت مخزنی آب می باشد. انحالل، داراي نفوذ پذیري و قابلیت مخزنی آب می باشد.  ین وا قه، ا نه منط سنگ چی تون 
ترین وتواند آبخوان هاي محصور  را شکل دهد. از آن جایی که از نظر سن، آهک گوري جوان تـرین ومیمی کم احـد کارسـتی و از نظـر عمـق، کـم تواند آبخوان هاي محصور  را شکل دهد. از آن جایی که از نظر سن، آهک گوري جوان  مق،  ظر ع ستی و از ن حد کار ا

یره آب داراي ذخیـره آب نه شناسی می باشد، کم عمق ترین منابع آب زیر زمینی در مناطق بدون پوشش آبرفت نه شناسی می باشد، کم عمق ترین منابع آب زیر زمینی در مناطق بدون پوشش آبرفت ترین واحد در ستون چیترین واحد در ستون چیعمقعمق داراي ذخ
 را دارا می باشد.را دارا می باشد.

گازبا حل شدن دي اکسید کربن در آب و تشکیل اسید کربنیک آغاز می شود. از آنجا که میزان انحـالل گـاز  کربنات هاکربنات هافرایند انحالل فرایند انحالل  حالل    با حل شدن دي اکسید کربن در آب و تشکیل اسید کربنیک آغاز می شود. از آنجا که میزان ان
هرچه دماي آب پایین تر رود، با فرض ثابت بودن فشار گاز کربنیک، میزان بیشتري هرچه دماي آب پایین تر رود، با فرض ثابت بودن فشار گاز کربنیک، میزان بیشتري   معکـوس داردمعکـوس داردکربنیک در آب با دمـاي آب رابطـۀ کربنیک در آب با دمـاي آب رابطـۀ 

سیدشده با اسـید  شود. در نتیجه، میزان یون هیدروژن تولیدشود. در نتیجه، میزان یون هیدروژن تولید  تري تشکیل میتري تشکیل می  آب حل و اسید قويآب حل و اسید قوي  اکسید کـربن دراکسید کـربن در  از دياز دي شـتر بیشــتر  شده با ا و و   بودهبـودهبی

                                                           
6 - X-ray fluorescence 
7 - Vesper 
8 - Shokri 
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ند خواهنـد ها در آب حل ها در آب حل   هاي کربناته، این سنگهاي کربناته، این سنگ  اسید کربنیک با سنگاسید کربنیک با سنگ  الطالطاختاخت. با . با شدشدخواهد خواهد انحالل کربنات کلسیم نیز بیشتر انحالل کربنات کلسیم نیز بیشتر   قابلیـتقابلیـت خواه
  بسـیاربسـیار  در طبیعـت شـرایطدر طبیعـت شـرایطلیکن لیکن هرچند در شرایط آزمایشگاهی انحالل سنگهاي آهکی از شرایط توصیف شده تبعیـت مـی کنـد، هرچند در شرایط آزمایشگاهی انحالل سنگهاي آهکی از شرایط توصیف شده تبعیـت مـی کنـد،   .شدشد

در طبیعت را که از در طبیعت را که از   ط به انحـالل کارسـتط به انحـالل کارسـتمعادالت مربومعادالت مربو) ) 20092009ژیونگ و همکاران (ژیونگ و همکاران (  .ستستاا  تري بر فرایندهاي کارستی حکمفرماتري بر فرایندهاي کارستی حکمفرما  پیچیدهپیچیده
ساس ). بـراین اسـاس 44(شکل (شکل   شده بود در قالب نموداري به نمایش گذاشتندشده بود در قالب نموداري به نمایش گذاشتند  معرفیمعرفی  ))20052005سوي کائو (سوي کائو ( براین ا ست، زمـانی کـه دمـاي هـوا کـم اسـت، ).  کم ا هوا  ماي  که د مانی  ز

فبا افـ  ،،رسدرسد  میمی  سلسیوسسلسیوسدرجۀ درجۀ   2020  زمانی که دماي هوا بهزمانی که دماي هوا به  ر اندکی بر میزان انحـالل کارسـت دارد، امـار اندکی بر میزان انحـالل کارسـت دارد، امـاتاثیتاثیتغییرات بارش تغییرات بارش  بارش زایش بـارش با ا زایش 
). با توجه به میانگین دماي ساالنه منطقه مورد مطالعـه کـه Xiong et al, 2009( یابدیابد  میمی  میزان انحـالل کارسـت بـه سـرعت افـزایشمیزان انحـالل کارسـت بـه سـرعت افـزایش

درجه سلسیوس می باشد، واحدهاي سنگی آهکی داراي پتانسیل انحالل پذیري و کارسـتی شـدن قابـل تـوجهی هسـتند.  20باالتر از 
متر مکعب در  1200میلیمتر، حداقل  70مشخص شده است، این پتانسیل تحت متوسط بارش ساالنه کمتر از  4شکل همانگونه که در 

). شایان ذکر است در هر دو تاقدیس گنو و خورگو بواسطه عملکرد تکتونیک فعال، سـیاالت اسـیدي 3کیلومتر مربع خواهد بود (شکل 
جه سلسیوس وجود دارد که این امر خود سبب تشدید فرایند انحالل کربنات هـا و در 38در قالب چشمه هاي آب گرم با دماي بیش از 

 کارستی شدن می گردد.

 
غار و عوارض کارست عمقی در  cعوارض کارستی سطحی کارن در تاقدیس گنو.  bدرزه و شکستگی هاي آهک گوري در تاقدیس گنو.  a –3شکل

 وبی تاقدیس خورگو.سطح رخنمون اهک گوري در یال حن Dتاقدیس خورگو. 

 
 انحالل کربنات ها برحسب دما و بارش (منحنی هاي نمودار) در منطقه مطالعه  کمینه پتانسیل –4شکل
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ط ژئوشـیمیایی مـی تواننـد تـاثیر یاین پتانسیل قابل توجه کارستی شدن خود تابع شرابط ژئوشیمیایی سنگ می باشد. زیـرا شـرا
نمایی از کـانی هـاي  Alنمایی از کانی هاي کریناته کلسیت و دولومیت،  Mgو  Caدر این میان بسزایی در فرایند انحالل داشته باشند. 

از فلـزات  نمایی از فرایندهاي ژئوشیمیایی احیا کننده کانی ها هستند. همچنین غلظت آلومینیوم در کارست نمـودي Mnو  Feرسی و 
). سیلیس به دو صورت ناخالصی و ذرات کوارتز Vesper, 2002دارد ( Fe و As, Cr, Pb, Ni دیگر می باشد، بطوري که رابطه مستقیم با

سـنگ آهـک گـوري شـرایط  XRFیا کوارتز مجدد متبلور شده در سنگ آهک نمود پیدا می کند. بدین ترتیب با توجه به نتایج آنـالیز 
غلظـت درصـد اکسـیدهاي سیلیسـیوم، آلومینیـوم، کلسـیم، آهـن،   1). در جـدول 1د بحث قرار گرفته است (جـدول ژئوشیمیایی مور

 نمونه مورد آنالیز قرار گرفته، ذکر شده است.  8منیزیوم و منگنز در 
هستند که این امـر نشـان دهنـده  2SiOلیز نمونه هاي واقع در یال جنوبی تاقدیس گنو داراي کمترین غلظت ابراساس نتایج این آن

و سـطح  درجه خلوص باالتر این بخش از سنگ آهک می باشد. تبخیر شدیدتر و رطوبت جوي باالتر به لحاظ واقع شدن در یال جنوبی
عدم تبلور سیلیس در شکستگی هـاي سـنگ و دلیـل ایـن مسـئله جریان سیال ضعیف تر و می تواند دلیلی بر  رخنمون کم وسعت تر

خش مشاهده شده اسـت. در این ب  2SiOبرعکس این مسئله در یال شمالی تاقدیس خورگو نمود دارد، بطوري که بیشترین غلظت باشد. 
قرار گرفتن در یال پشت به تابش خورشید، تبخیر ضعیف تر و رطوبت جوي کمتر به لحاظ واقع شدن در یال شمالی و سطح رخنمـون 

شایان توجـه اسـت کـه  در شکستگی هاي سنگ باشد. جریان سیال قوي تر و تبلور سیلیس وسیع در این تاقدیس، می تواند دلیلی بر
آهک گوري در تاقدیس خورگو بیشتر از تاقـدیس  MnOو  3O2Feنیز مشاهده می گردد. غلظت  3O2Alمشابه این روند در مورد غلظت 

وي تر این یون ها از آهـک هـاي مـارنی و مـارن هـاي گنو است. با توجه به سطح رخنمون بسیار وسیع تر در تاقدیس خورگو انتقال ق
در نمونه هاي اخذ شده از یالهاي شـمالی،  Mgهمچنین غلظت یون  فوقانی عضو گوري به درون آهک دلیلی بر این امر می تواند باشد.

 بیشتر از نمونه هاي یالهاي جنوبی بوده و در این بخش ها آهک گوري دولومیتی شده تر است. 
 

 نمونه هاي سنگ آهک گوري XRFنتایج آنالیز  – 1جدول 
 %2SiO %3O2Al CaO% %3O2Fe MgO% MnO% شماره نمونه

1A 48/2 47/0 77/52 8/0 56/1 012/0 
1B 41/4 77/0 87/50 89/0 45/2 013/0 
2A 13/5 67/0 77/51 7/0 89/1 011/0 
2B 00/7 55/0 96/47 9/0 03/4 014/0 
3A 51/3 31/0 48/50 19/0 39/1 007/0 
3B 09/1 45/0 01/49 15/0 16/4 006/0 
4A 29/1 26/0 19/54 12/0 65/0 005/0 
4B 96/0 17/0 54/54 16/0 39/0 006/ 

 

باتوجه به غلظت اکسیدهاي آلومینیم در مقابل کلسیم، منیزیوم و کلسیم و آهن و منگنز قرار داده شده است.  6و  5هاي نموداردر 
غلظت بیشتر عناصر فلزي در تاقدیس خورگو می توان گفت، جریان سیاالت و انتقال آنها به درون تشکیالت کارستی در ایـن تاقـدیس 
شدیدتر بوده و این امر نشانه انحالل قوي تر در این تاقدیس می باشد. این امر عالوه بر افزایش غلظت عناصر فلزي موجب دولومیتی تر 

با برازش سه گانه اجزاي ژئوشیمیایی مورد مطالعـه، در نمـودار وري در تاقدیس خورگو نسبت به تاقدیس گنو شده است. شدن آهک گ
) می باشد، موقعیت نمونه هاي تاقدیس هاي خورگو و گنو تفکیک 2002که مستند به تحقیق انجام شده توسط وسپر ( 7مثلثی شکل 

بـر ایـن و جنوبی این دو تاقدیس نیز در وضعیت هاي تفکیک شده قـرار گرفتـه انـد.  شده است. همچنین نمونه هاي یال هاي شمالی
اساس از نظر شرایط سنگ شناختی و ژئوشیمیایی، یال هاي شمالی هر دو تاقدیس شرایط انحاللی و کارستی شدن شـدیدتري نسـبت 

الی تاقدیس ها و ناودیس هـاي زاگـرس چـین خـورده، به یال هاي جنوبی دارند. لذا باتوجه به موقعیت تکتونیکی این تاقدیس ها در تو
سـه میـان دو یـال جنـوبی، یدر مقاانتظار شکل گیري آبخوان محصور ناودیسی در امتداد یال هاي شمالی هر دو تاقدیس وجـود دارد. 

مناسـب تـري بـراي )، داراي شـرایط 1تاقدیس خورگو بواسطه موقعیت تکتونیکی قرار گرفته در تقاطع گسله با تاقدیس سرزه (شـکل 
شکل گیري آبخوان کارستی می باشد. شایان توجه است که وجود چشمه هاي آب گرم و سرد در دامنه هاي شمالی هـر دو تاقـدیس و 

 دامنه جنوبی تاقدیس خورگو موید این یافته ها می باشند.
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 و گنو مقایسه غلظت آلومینیم و کلسیم و منیزیم آهک گوري در تاقدیس هاي خورگو –5 شکل

 

 
 مقایسه غلظت آلومینیم و آهن و منگنز آهک گوري در تاقدیس هاي خورگو و گنو –6 شکل

 
 )2002وسپر،  استناد به( نمودار داده هاي ژئوشیمیایی اکسیدهاي اصلی آهک گوري در تاقدیس هاي خورگو و گنو –7 شکل
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  و پیشنهادها گیرينتیجه
آهک گوري در شمال بندرعباس، بواسطه شکستگی و انحالل، داراي نفوذ پذیري و قابلیت مخزنی آب می باشـد. بـدین ترتیـب بـا  -

توجه به موقعیت در ستون سنگ چینه منطقه، این واحد می تواند آبخوان هاي محصور  را شکل دهد. از آن جایی که از نظر سـن، 
نظر عمق، کم عمق ترین واحد در ستون چینه شناسی می باشد، کم عمق تـرین منـابع  آهک گوري جوان ترین واحد کارستی و از

 آب زیر زمینی در مناطق بدون پوشش آبرفت داراي ذخیره آب را دارا می باشد. 
درجه سلسـیوس مـی باشـد، واحـدهاي آهکـی گـوري داراي  20با توجه به میانگین دماي ساالنه منطقه مورد مطالعه که باالتر از  -

 70. این پتانسیل با درنظر گـرفتن متوسـط بـارش سـاالنه کمتـر از می باشدانسیل انحالل پذیري و کارستی شدن قابل توجهی پت
 متر مکعب در کیلومتر مربع خواهد بود.  1200میلیمتر، حداقل 

نسبت به یال جنوبی این  در یال شمالی تاقدیس هاي خورگو و گنو 3O2Alو  2SiOبا توجه به شرایط مورفولوژیکی و اقلیمی غلظت  -
 دو تاقدیس بیشتر است. که این امر نشان دهنده درجه خلوص باالتر این بخش از سنگ آهک می باشد.

از  Mnو  Feبا توجه به سطح رخنمون بسیار وسیع تر آهک گوري در تاقدیس خورگو نسبت به تاقـدیس گنـو، انتقـال یـون هـاي  -
در ایـن منطقـه شـده  MnOو  3O2Feمقـادیر آهک شدیدتر بوده و موجب افـزایش  آهک هاي مارنی و مارن هاي میشان به درون

 .است
باتوجه به غلظت بیشتر عناصر فلزي در تاقدیس خورگو می توان گفت، جریان سیاالت و انتقال آنها به درون تشکیالت کارسـتی در  -

 باشد.این تاقدیس شدیدتر بوده و این امر نشانه انحالل قوي تر در این تاقدیس می 
براساس مطالعات سنگ شناختی و ژئوشیمیایی، یال هاي شمالی هر دو تاقدیس شرایط انحاللی و کارستی شدن شدیدتري نسـبت  -

به یال هاي جنوبی دارند. لذا باتوجه به موقعیت تکتونیکی این تاقدیس ها در توالی تاقدیس ها و ناودیس هاي زاگرس چین خورده، 
 ور ناودیسی در امتداد یال هاي شمالی هر دو تاقدیس وجود دارد.انتظار شکل گیري آبخوان محص

باتوجه به شرایط اقلیمی و خشکسالی چندین ساله در منطقه مورد مطالعه، انتقال آبهاي سطحی به آبخوان هاي منطقـه در مقابـل  -
جهت شناسایی عـوارض کارسـتی ذخیره سازي سطحی اولویت داشته و منطقی تر می باشد. لذا انجام مطالعات ژئوفیزیکی تکمیلی 

عمقی و ابخوان هاي کارستی می تواند راهکاري جهت تغذیه مصنوعی آنها بوده و امکان تامین آب جهت مصارف مختلف را فـراهم 
 آورد.
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