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يك پديده ) ايشتار(هاي شتري  كوه
GEOTOPكزيدر شرق ايران مر  

  
  ∗دكتر محمدرضا اصغري مقدم

  ∗∗نسترن اصغري مقدم

  :چكيده
اي ايـن     كننـده   شناسي و ژئومورفولوژي بهشت مطالعه      هاي شتري در شرق ايران مركزي از ديدگاه زمين          كوه

دو علم است و بستر مناسب براي مطالعات جغرافيايي از هر دو ديدگاه طبيعي و انساني است، اين رشته كوه كه با 
 جنوبي دو چاله تكتونيكي تبس و لوت را ازهم جدا كرده است، از سازندهاي دوونين تـا                  –دي تقريباً شمالي    رون

  .اي دارند ها نقش عمده ترياس زيرين تشكيل شده كه سازندهاي آهكي و دولوميتي در آن
قـارني  هاي تكتونيكي منسوب به گسل نايبنـد شـكل گرفتـه اسـت كـه عـدم ت                   كوه در اثر فعاليت     اين رشته 

شود كه بر شبكه هيـدورگرافي و زهكـشي آن اثـر گذاشـته،                هاي شرقي و غربي آن مشاهده مي        مشخص بين دامنه  
هاي فصلي و زهكشي ارتفاعـات بيـشتر بـه سـمت چالـه تـبس روان                   هاي حاصل از بارندگي     طوري كه رواناب    به
  .س گرديده استگردند تا چاله لوت و همين موضوع باعث توسعه روند زندگي در پهنه تب مي

... هـا، و      هـاي گـسلي، رانـدگي       هـا، دره    صـورت كـانيون     ساختي به   از نظر ژئومورفولوژي ساختارهاي زمين    
ها همگي باعـث ايجـاد        هاي آبگذاشتي مخروط افكنه      پادگانه –كوهي    هاي ميان   همچنين مواريث اقليمي مثل دشت    

اي در گردشگري شرق ايران   تواند نقش ارزنده   ريزي دقيق مي     جالب شده است كه در صورت برنامه       Geotopيك  
  .ايفا كند

   Geotopهاي شتري، تبس، ازميغان، اسارت رودخانه، مخروط افكنه،   كوه:كليد واژه

                                                 
  هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي ∗
  دانشجوي دكتري دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات ∗∗

  22/8/89:   تاريخ پذيرش28/7/89   : تاريخ دريافت
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  : مقدمه
اي قابل توجه تشكيل داده كه        حد جدايي دو چاله ساختماني لوت و تبس را پديده         

اين رشته كوه عـالوه بـر   .  شده است  كوه شتري در ايران و جهان شناخته        تحت نام رشته  
اي كه در جدايي دو دشت تبس درغـرب و لـوت در شـرق دارد، خـود از                     نقش ارزنده 

ساختي و ژئومورفولوژي     هاي جالبي برخوردار است كه در كمتر واحدهاي زمين          ويژگي
آموختگـان جغرافيـا و بـه ويـژه      اين در حالي است كه كمتـر دانـش   . شود  ايران ديده مي  

هـاي    ترين پديده   ترين و جالب    يان جغرافياي طبيعي با آن به عنوان يكي از اصلي         دانشجو
  .ژئومورفولوژيكي و هيدرولوژيكي در شرق ايران مركزي آشنايي دارند

در اين مقاله سعي شده است كه به طور خالصه به معرفي اين رشـته كـوه بعنـوان                   
  . پرداخته شودGeotop يك واحد ژئومورفولژيكي و يك 

  :هاي شتري عيت جغرافيايي كوهموق
هاي شتري در شرق چاله تبس بين دو رشته كوه ديگر كه كم و بيش رونـد آن                    كوه

ازبك كوه در شـمال و نايبنـد در         (را پيگير هستند از شمال به جنوب كشيده شده است           
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كه زماني پيوسته بـه     ) بلوك تبس (كوه چاله ساختماني تبس       در غرب اين  رشته    ) جنوب
طوري كه گفته شد قـسمتي         در شرق بوده واقع گرديده و در شرق نيز همان          بلوك لوت 

كـوه    بشرويه قرار گرفته است در شمال به انتهاي ازبـك -از بلوك لوت و چاله بجستان  
  )1شكل . (شود هاي نايبند ختم مي و در جنوب به كوه

 
  هاي شتري بين دو چاله لوت و تبس  موقعيت كوه-1شكل 
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 200طول كمتـر از       به) NNW-SSE( جنوبي   –ا جهت تقريباً شمالي     اين رشته كوه ب   
 تا  57 درجه و طول جغرافيايي شرقي       34 تا   33كه در عرض شمالي     . كيلومتر شده است  

  )نقشه شماره يك. ( درجه واقع شده است30/57

هاي شتري بر روي نقشه  هاي توپوگرافي كوه  ويژگي-1نقشه شماره 
1

50000  

  
  .باشد  متر از سطح دريا مي2912بلندترين قله آن در كوه شتري 
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  )1380اصغري مقدم (شرق كوه شتري   قلعه دختر در انتهاي شمال-2شكل 

  

  :هاي شتري گذاري كوه وجه نام
هـاي    گرچه برخي را عقيده بر آن است كه نام شتري به علت شرايط قرارگيري قله              

نظر نگارنده كوه شتري از كلمه اليـستار و اسـتار و نهايتـاً بـه                باشد، ولي به      به دنبال مي  
هـا    ميترا و ميترائيسم ريشه گرفته است و آن به علت منابع آب بسيار مناسب در اين كوه                

جايي كه در ايران باستان فرشته نگهبان آب و فروريزنده باران ميترا بـوده                باشد، از آن    مي
ايـم، بـه ويـژه        كوه يا استاركوه بناميم اشـتباه نكـرده       است، بنابراين اگر اين كوه را يشتار      

شود  اي باستاني قرار دارد كه بنام قلعه دختر ناميده مي كه در شمالشرقي اين كوه قلعه     اين
نظران اكثر قلعه دخترهاي فراواني كـه         جايي كه بنا به نظر صاحب       از آن ) 2شكل شماره   (

شـوند منتـسب بـه ميتـرا و محـل             ده مي مشاه) فالت ايران (در كشور ايران و افغانستان      
تـوان    ها بوده كه در اين صورت اين نظريه را به قلعـه مزبـور نيـز مـي                   عبادت ميترائيسم 

براي اطالعات بيشتر در مورد قلعه دخترها به كتاب خاتون هفت قلعه محقق (تعميم داد 
  ).محترم جناب آقاي دكتر باستاني پاريزي مراجعه فرماييد

  :تاري رشته كوه شتري زمين ساخ ويژگي
رشته كوه شتري نتيجه عملكرد گسل نايبنـد اسـت، كـه گـسل              ) 1355(بنظر نبوي   

هاي شرق ايران است كه داراي روند شمالي و جنوبي بـوده و در                نايبند جزء دسته گسل   
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) 1389اصـغري مقـدم   (حين كوهزايي كاتانگايي و يا قبـل از آن ايجـاد گرديـده اسـت      
ايـن  ) 1973 نبـوي    –اشتوكلين  (و بر اساس نقشه تكتونيك ايران       گرچه به گفته بربريان     

هاي آتشفشاني ترشـياري را قطـع كـرده ولـي دليلـي بـر ايجـاد آن بعـد از                       گسل سنگ 
هاي عمر خـود      دهنده فعال بودن اين گسل در طول دوره         باشد، بلكه نشان    ترشياري نمي 

ند در انتهاي ايـن گـسل كـه         هاي منطقه نايب    از پركامبرين تا همين اواخر است، آتشفشان      
هـاي اخيـر ايـن        دهنده تأثيرگـذاري     سال قبل نيز نشان    5000 تا   50000مربوط به حدود    

  ).1389مقدم  اصغري. (باشد گسل مي
رسد اين گسل در ايجاد حوضه رسوبي شتري در پركامبرين نقش اساسي            نظر مي   به

گي رسـوبات حوضـه     هاي وابسته به آن در فرازيـافت        داشته و سپس همين گسل و گسل      
هاي نامتقارن در بين دو       اي كوهستاني با چين     مذكور تأثير گذاشته و آن را بصورت توده       

صورت سازندهاي غالباً     اين رسوبات كه به   . بلوك لوت و تبس از آب خارج كرده است        
انـد، مـواد اوليـه سـازندهاي         آهكي و مارني باال آمده و در معرض فرسايش قرار گرفتـه           

 مراحـل   3شـكل   . (هاي بيرون رشته كوه فـراهم آورده اسـت          را در قسمت  جوان نئوژن   
  ).دهد تكامل حوضه را نشان مي

 متر تخمين زده شـده      5000هاي شتري حدود      دهنده كوه   ضخامت رسوبات تشكيل  
هــاي ايــن مجموعــه ســازندهاي مــذكور  تــرين ســنگ ، قــديمي)1383آقانبــاتي (اســت 

هاي هـر     اي نئوژن در دامنه     وژن و رسوبات قاره   سازندهاي آتشفشاني مربوط به دوره پالئ     
  . شود دو طرف مشاهده مي

 
   مراحل تكامل حوضه رسوبي شتري-3شكل 
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   حوضه رسوبي شتري در پالئوزوئيك-الف

  
  تبس در پالئوژن )هاي شتري كوه( حوضه رسوبي شتري -ب

  
   شتري تبس در زمان حالهاي  كوه-ج

  1982برداشت از بربريان 

  :هاي شتري سازندهاي ايجادكننده كوه
دهنده اين ارتفاعات از دوونـين شـروع و     طور كه گفته شد سازندهاي تشكيل       همان

  :ها از نظر اهميت عبارتند از ترين آن شود كه مهم به كرتاسه ختم مي
هـاي شـتري      هـاي كـوه      سـنگ  تـرين   اين سازند شامل قـديمي    :  سازند بهرام  -يك

  . متر است500ها حدود  باشند كه ضخامت آن  مي ها و آهك باشد كه شامل دولوميت مي
اين سازند به دوونين فوقاني و كربنيفر زيرين تعلـق دارد كـه             :  سازند شيشتو  -دو

باشد، اين سازند شامل يك اليه سـنگ آهـك            شامل شيل، ماسه سنگ و گاهي آهك مي       
هاي آلونوئيدهاي دوونين كه تـاكنون در ايـران شـناخته             ه در آن فسيل   اواوليتيك است ك  

  .دست آمده است شده به

 چاله سوبسيدانسي تبس
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سـردر در شـرق     ) رودخانـه  (1اين سازند كه نام خود را از كال       :  سازند سردر  -سه
 متر بر روي سازند شيشتو قرار دارد، ايـن      700شهر تبس گرفته است با ضخامت حدود        

شيشتو است كه فقط يك دگرشـيبي نـسبتاً محـسوسي            سازند    سازند از نظر جنس شبيه    
طور كلي متعلق به كربنيفر زيرين است كـه شـامل             اين سازند به  . شود  ها ديده مي    بين آن 

باشد كه در ساير نقاط ايران شديداً ناياب          مقدار محدودي رسوبات كربنيفر بااليي نيز مي      
شناسان تحـت     باشد زمين    مي است اين سه سازند را كه داراي سني از دوونين تا كربنيفر           

  .شناسند كوه مي عنوان گروه ازبك
هـاي بـه      اي و دولوميـت     هاي توده   اين سازند كه شامل آهك    :  سازند جمال  -چهار

  . متر است800 تا 500ها بين  سن پرمين هستند، ضخامت آن
رنگ در زير و دولوميت و        هاي سرخ     اين سازند كه شامل شيل    :  سازند شتري  -پنج
 ترياس بوده كه بر روي سازند جمال قرار گرفته است كه             اشد، متعلق به دوره   ب  آهك مي 

 متـر   120دهد حدود     هاي مذكور را تشكيل مي      ترين سنگ   ها كه بيش    ضخامت دولوميت 
است كه داراي مقاومت بسيار مناسبي در مقابل فرسايش بوده و بـه همـين علـت اكثـر                   

و در ساير نواحي ايران مركزي نيز ايـن         هاي شتري را تشكيل داده        چكادهاي مرتفع كوه  
  .سازند از سيمايي خشن و مرتفع برخوردار است

هـايي آهكـي وجـود دارد كـه تحـت عنـوان               هـاي مـذكور اليـه       بر روي دولوميت  
هـاي    هايي ضخيم و سفيدرنگي هستند قرارگرفته، گرچه آهك         هاي اسپهك كه اليه     آهك

متري از مواد آهـن دار        اي چند سانتي    يهدانند ولي وجود ال     اسپهك را جزء اين سازند مي     
ارز اليـه آهكـي       توان اين اليه را هـم       باشد كه هم مي     دهنده يك مرز ناپيوستگي مي      نشان

  .ورسك سازند اليكا در البرز بدانيم
بخش دولوميتي سازند شتري از سازندهاي عمومي در ايران مركزي اسـت كـه در               

شناسـي آن ايجـاد شـده،         ر جـنس سـنگ    برخي از نقاط ممكن است تغييرات ناچيزي د       

                                                 
هاي قبلي حفر  هايي هستند كه در ميان آبگذاشت شود، رودخانه  اصطالح كال كه بيشتر در شرق ايران استفاده مي- 1
  .شوند، داراي شيب بسيار كم و جرياني نسبتاً آرام هستند مي
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آباده، جام، كلمرد، راور،    : ها مشاهده شده است عبارت از       عمده نواحي كه اين دولوميت    
  ...كاشان، تفرش، كوه نايبند، لكركوه، بهاباد، بافق، كرمان و 

و ) بـه حالـت التريتـي     (هايي از باريت، سـرب، روي، آلـومينيم           در اين سازند رگه   
  .ودش فلئوريت ديده مي

 كيلـومتري غـرب     24اين سازند كه به نام روستاي بادامو در         :  سازند بادامو  -شش
اي به رنگ خاكستري      هاي ماسه   دار، آهك   هاي آمونيت   شود، شامل آهك    كرمان، ديده مي  

  .باشد اي مي با يك اليه شيل ماسه
هاي شـتري و شيرگـشت امتـداد           كيلومتر تا كوه   350اين سازند از كرمان تا حدود       

طـور دگرشـيب بـر روي         باشـد بـه     اين سازند كه مربوط بـه دوره ژوراسـيك مـي          . رددا
  .سازندهاي پالئوزوئيك قرار گرفته است

هـاي    اين نام اختصاص دارد بـه برتـرين اليـه         ): هجدك( سازند هوجدك  -هفت 
هاي بادامو قرار دارد، اين سازند شامل تناوبي از  هاي كرمان كه بر روي آهك ذغال سنگ

هـاي مختلـف از جملـه         سنگ  اي، ماسه   هاي خاكستري تا قهوه      و شيل به رنگ    سنگ  ماسه
  .باشد اين سازند نيز مربوط به دوره ژوراسيك مي. هاي كوارتزيتي است سنگ ماسه

هاي شتري نام گرفته      اين سازند كه از ارتفاعات شمال كوه      :  سازند بغمشاه  -هشت
 كه بر روي آهك بادامو و در زيـر  اي رنگ هوازده هاي سبز كم   است، شامل، مارن و شيل    

هـاي    هـاي ايـن سـازند حـاوي فـسيل           اين سـنگ  . هاي ريفتي اسفنديار قرار گرفته      آهك
اين سازند در نواحي مركزي     . آمونيت است كه در شناخت سن آن مفيد واقع شده است          

طوري كـه منظـره       دهد، به   هاي شتري واحد سنگي مشخصي را تشكيل مي         و جنوبي كوه  
اً فرسوده آن بين دو سازند سخت بادامو در زير و اسفنديار در باال قابـل                سست و شديد  
  .تشخيص است

آهك . سازند بغمشاه تا غرب لوت و تا بهاباد در شرق كرمان گسترده گرديده است 
  .اسفنديار مرز بااليي اين سازند است
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ل ايـست در شـرق انتهـاي شـما          مانده قلعـه    قلعه دختر باقي  :  سازند قلعه دختر   -نُه
  .هاي شتري و در غرب شهر بشرويه كه بر روي اين سازند قرار گرفته است كوه

 متر شـامل    194باشد كه اليه زيرين با ضخامت         اين سازند شامل سه اليه اصلي مي      
. اي رنگ اسـت     هاي آهكي قهوه    هاي كوارتزيتي خاكستري رنگ و ماسه سنگ        سنگ  ماسه

اي كـه ضـخامتي حـدود         يلتي سبز تا قهوه   اي و س    هاي مارن، ماسه    اليه مياني شامل شيل   
  .شود سنگي در بين اين اليه ديده مي هاي نازك آهكي و ماسه  متر دارد كه اليه458

هاي آهكي و گاهي      هاي آهكي نازك اليه و شيل       اليه بااليي اين سازند شامل سنگ     
  .باشد  متر مي322اي با ضخامت  هايي به رنگ قهوه دولوميت

هـاي منفـردي      ختر محدود به منطقه شتري و شيرگشت و تپه        پراكنش سازند قلعه د   
  .باشد در شمال لوت مي

هـاي شـتري بـدانيم،        ترين سازند كوه    توان باالترين و جوان     اين سازند را تقريبًا مي    
شود به كرتاسه زيرين اثري از رسوبات كرتاسه          زيرا بر روي اين رسوبات كه مربوط مي       

  . شود بااليي ديده نمي
باشـد كـه بـه        اي است مي    هاي ماسه   سنگ و آهك    مارن، ماسه «ت شامل   اين تشكيال 

علت تأثير عوامل تكتونيكي شديد ضـخامت آن دقيقـاً شـناخته شـده اسـت و بـه نظـر                
كند، اين تشكيالت در ناحيه خدا آفريـد       متر تجاوز نمي   300 از حداكثر    1965اشتوكلين  

  ).1370زاده  ويشدر(» هاي بازالتي پازالتي پوشيده شده است توسط توف
با آغاز ترشياري يگر فرازمين شتري از آب خارج        :  سازندهاي پس از كرتاسه    -ده

هاي دو طرف آن يعني چاله تـبس و           شده بود و در معرض فرسايش قرار داشت و چاله         
لوت كه از آب پوشيده بودند محل رسوبگذاري مواد ناشي از تخريب ارتفاعات مذكور              

 مربوط به پـالئوژن گزارشـي در دسـت نيـست و سـازندهاي               از سازندهاي . گرديده بود 
هاي كنگلومراي عمدتاً آهكـي و        ها و سنگ    سنگ  هاي رنگي ماسه    نئوژن به صورت مارن   

هاي موازي گسل نايبند برونزد پيدا كرده اسـت        هاي كرم و خاكي در محل گسل        به رنگ 
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ارتفاعـات شـتري   ها و پاي      كه اين سازندها يكنواختي سطح مخروط افكنه      ) شرق تبس (
  .اند اند و بستر رسوبات كواترنري را تشكيل داده را به هم زده

هـاي غربـي و       هايي كه در دو سوي دامنـه        هاي رودخانه   رسوبات كواترنري در دره   
كـوهي ديـده      هـاي ميـان     هاي پلكـاني و دشـت       صورت آبگذاشت   شرق جريان دارند، به   

سـوبات كـواترنري مـورد نظـر در ايـن           ر...) هاي سردر، ازميغان، كريت و        دره(شود    مي
هـا شـكل      ها گسترده شده و روستاهاي متعـددي بـرروي آن           منطقه نه تنها در درون دره     

بلكـه  . كه از حاصلخيزي مناسبي برخوردارند    ...) از ميغان، مهربان، خرو و      (گرفته است   
ه از  انـد كـ     وجود آورده   هاي عظيم ضخيمي را به      در خارج از كوهستان نيز مخروط افكنه      

  . ها را هم ارز هزار دره شمال تهران بدانيم شناسي شايد بتوانيم آن نظر زمين

  :هاي شتري خيزي كوه تكتونيك و لرزه
بر اساس مشاهدات ميداني و اطالعات موجـود رسـوبات ايجادكننـده سـازندهاي              

هاي شتري در يك حوضه رسوبي كشيده و باريكي كه در اثـر        وجود آورنده رشته كوه     به
هاي گسل قديمي نايبند كه احتماالً در طي كوهزايي كاتانگايي فعال شده در قبل                ليتفعا

ايجاد شده و از همـان زمـان بـه محـل تجمـع رسـوبات                ) اينفراكامبرين(از پالئوزوئيك   
هاي قبلي تبديل گرديده و شـرايط مـذكور كـم و بـيش و                 ارتفاعات مربوط به كوهزايي   

هاي تكتـونيكي گـسل مزبـور و          سي كه در اثر فعاليت    همراه با تغييراتي از نظر رسوبشنا     
هاي وابسته به آن به وقوع پيوسته ادامه داشته و تغييـرات مزبـور منجـر بـه ايجـاد            گسل

و در نهايت در پي كوهزايي اتريشين اين ارتفاعـات          . سازندهاي متنوع آن گرديده است    
يي در آن اثـري ديـده       از آب خارج گرديده، به طوري كه از رسوبات كرتاسه ميان و باال            

هاي الرامين و البرزين نيز كم و بيش تأثير پذيرفتـه             اين رشته كوه از كوهزايي    . شود  نمي
و باعث افزايش ارتفاع و كاهش وسعت آن گرديده است و در نهايت تبـديل بـه رشـته                   

  .شود گرديده است كوهي كه امروز ديده مي
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شتري و در فاصـله نزديـك و در         هاي    هاي بيرون كوه    با توجه به اين كه در قسمت      
صـورت ارتفاعـات      برخي از مواقع پيوسته به ارتفاعـات مـذكور سـازندهاي نئـوژن بـه              

هـاي    هاي نه چنـدان مرتفعـي در ميـان آبگذاشـت            پايكوهي و قدري دورتر به شكل تپه      
هاي يـال غربـي    هاي گسل اين برونزدهاي نئوژن در اثر فعاليت . شوند  كواترنري ديده مي  

  .اند ايجاد شده) كينيك(كوه و دشت گسل مرز 
هـاي منطقـه از جملـه         ها بر فرازندگي مخروط افكنه      ها و تأثير آن     فعاليت اين گسل  

طـوري كـه آثـار آن را          ها در كواترنر است، به      دهنده فعاليت شديد اين گسل      سردر نشان 
 5  نتيجـه 1385 پادگانه آبگذاشتي در دره رودخانه سردر كه نـاظمي       5صورت    حداقل به 

  .كنيم داند مشاهده مي ها مي دوره فعاليت تكتونيكي اين گسل
ها ديـده   ها در نقاط مختلف چه در بيرون و چه در درون كوه آثار فعاليت اين گسل  

آب از داخل شـكاف بـه       ... شود،    محل چشمه حفر نيز ديده مي     ... «طوري كه     شود به   مي
دليل برپايي نـايي و فرسـايي آب        شكاف يادشده   . يابد   متر جريان مي   7ارتفاعات حدود   

  )2عكس شماره ). (1385ناظمي محمد . (باشد چشمه مي
 1357لـرزه      گسل مرز كينيك و گسل جوانتر موجب بـروز زمـين           -4شكل شماره   
  .دهد تبس را نشان مي

  هاي شتري در شرق تبس هاي غربي كوه  محل گسل-شكل چهار

  
  1385برداشت از ناظمي 
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هـاي    هاي كـواترنري در درون و بيـرون كـوه           ه در آبگذاشت  با توجه به تغييراتي ك    
ها و دو دشت تبس و لوت جزء          توانيم بگوييم اين رشته كوه      مي. شود  شتري مشاهده مي  

هاي آن بيشتر  لرزه گيرد كه زمين ايالت لرزه ساختي ايران مركزي و گسترده لوت قرار مي         
 30اي تـبس داراي عمـق متوسـط         هـ   زمين لرزه «. باشد  عمق مي   هاي كم   لرزه  از نوع زمين  

خيزي بـااليي برخـوردار اسـت كـه دوره بازگـشت يـك                از پتانسيل لرزه  . كيلومتر است 
  ) 1375 ناظمي –جمالي . ( سال تعيين گرديد30 ريشتري حدود 7لرزه  زمين

دهد  عكس شماره يك قسمتي از روستايي چيروك را در جنوبشرقي تبس نشان مي           
  . تخريب شد1357كه در اثر زمين لرزه سال 

  
 تخريب شده 1357لرزه  قسمتي از روستاي چپروك در جنوبشرقي تبس كه در اثر زمين: عكس شماره يك

  .است

  
  1384نگارنده آذر : عكس از
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  :هاي شتري شواهد آب و هوايي منطقه كوه
هـا و بيـرون       هـاي قابـل توجـه در درون دره          وجود رسوبات آبگذاشتي با ضخامت    

تواند نتيجه،    هاي موجود نمي    آورد كه آبگذاشت    وجود مي    تفكر را به   هاي شتري، اين    كوه
هاي امروز منطقه بوده باشد، زيرا شرايط آب و هوايي گرم و خشك كنوني كـه                  بارندگي

) جـدول شـماره يـك     ( ميليمتـر اسـت      2/107ميزان بارش ساليانه آن در ايستگاه تـبس         
  .جا كندتواند چنين حجم عظيمي از مواد تخريبي را جاب نمي

  
   ميزان بارندگي ايستگاه تبس–جدول يك 

  جمع ساليانه  تابستان  بهار  زمستان  پاييز
1/16  8/63  3/27  0  2/107  

  )1386... امينيان مدرسي و و : (مأخذ

هاي يخبندان كـه      بر اساس نظريه بوبك و كرينسلي چنانچه متوسط دما را در دوره           
 درجه كمتر از امروز بدانيم، با توجه 6د شرايط آن بر نواحي شمال ايران حاكم بود حدو    

نتـايجي    تـوانيم بـه     دهد مـي    حاضر نشان مي     كه شرايط دما را در حال      2به جدول شماره    
  .برسيم

  
   شرايط آب و هوايي ايستگاه تبس-2جدول شماره 

حداكثر 
  دما مطلق

 حداكثردما  ميانگين
حداقل مطلق 

  دما
 ساليانه دماي متوسط  دما حداقل ميانگين

51  2/29  9-  4/13  6/21  
  )1386... امينيان مدرسي و : (مأخذ

 و در تبخير و تعرق پتانسيل آن حدود 7/31طرف ديگر رطوبت نسبي ساليانه تبس معادل  از  
حال چنانچه متوسط دما . باشد كه شرايطي گرم و خشك را براي منطقه رقم زده است          مي 3/1752

 نظر بوبك و كرينسلي و ديگران را براي اين منطقه           گراد مورد    درجه سانتي  6را پس از كسر حدود      
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گراد بوده كه از متوسط دماي بسياري      درجه سانتي  15در نظر بگيريم دماي متوسط آن دوره حدود         
با توجه به درجه حرارت مذكور ميزان تبخير نيز كاهش يافته . از شهرهاي معتدل كشور كمتر است

نـشيني كمربنـد بـاراني بـه          هاي شمالي و عقب      قسمت و احتماالً با توجه به شرايط جنب يخچال       
هـاي    دهنـده دوره    تر بر ميزان بارش افزوده گرديده بود، كه شواهد بيان شده نشان             هاي پايين   عرض

  ).1389مقدم  اصغري(مستمر پرباران براي منطقه است 
توانسته ضمن تأثير بر ميزان بارش، بر ميـزان تخريـب و              شرايط سردتر مذكور مي   لذا  

كـه ارتفـاع دشـت        هاي شتري افزوده باشد، از طرف ديگر با توجه به اين            فرسايش در كوه  
شود و بلندترين نقطـه        متر از سطح دريا در نظر گرفته مي        700تبس در حال حاضر حدود      

 متر داريـم و چنانچـه   2212باشد اختالف ارتفاعي حدود      متر مي  2912هاي شتري     در كوه 
ه سانتيگراد براي هـر صـد متـر در آن دوره در نظـر بگيـريم                  درج 6/0گراديان حرارتي را    

  .هاي سرد خواه بود هاي شتري در دوره متوسط درجه حرارت هواي حاكم بر كوه
221215 0 6 1 73100( / ) / C− × = 221221كه در حال حاضر   در حالي° 4 0 6 7 13100/ ( / ) / C− × = °  

 درجـه  3/5حاضر حدود تفاوت متوسط درجه حرارت در ارتفاعات شتري با حال       بنابراين  
طور كه اشاره شد زمان كمربند باراني نيمكره شمالي به علت توسعه پرفـشار                گراد بوده همان    سانتي

تر رانده شده بود، براي اين نواحي نوع اقليم را برابر آب و               هاي پايين   قطبي و جنب قطبي به عرض     
ـتي پادگانـه    هـا ضـخامت رسـوب       هواي باراني سرد بايد در نظر گرفت كه اين داده          هـا،    ات آبگذاش

  .كند هاي عظيم تأييد مي هاي پايكوهي و مخروط افكنه هاي ميانكوهي، دشت دشت

  :هيدرولوژي و منابع آب
اي خشك و گرم مانند شرق ايـران يكـي از تنگناهـا و عوامـل بازدارنـده         در منطقه 

ي شتري ها توسعه محدوديت منابع آب است اما با وجود اين شرايط در جبهه غربي كوه   
هاي تكتونيكي تمايل به ايـن سـمت          با توجه به شبكه هيدروگرافي آن كه در اثر فعاليت         

هـا، سـردر،      هايي وجود آمده كه داراي جريان آب دائمي هـستند مثـل كريـت               دارد، دره 
اي دارند، مثل     كه در تأمين آب شهرها و روستاهاي دشت تبس نقش عمده          ... ازميغان و   
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رسد، رودخانـه كريـت كـه آب روسـتاي كريـت و        جو خواه مي رودخانه ازميغان كه به   
كند، رودخانه سردر كه نقش اصـلي در تـأمين آب شـهر               روستاهاي اطراف را تأمين مي    

هـاي آهكـي اسـت كـه در درون            ها ناشي از فعاليت چشمه      آب اين رودخانه  . تبس دارد 
كننـده    بع تـأمين  ارتفاعات قرار دارند، مثل چشمه جعفر عكس شماره دو كه يكي از منـا             

هـاي پـرمين      آب رودخانه سردر است و يا رودخانه ازميغان كـه آب آن از درون آهـك               
  .ها قابل شرب و مناسب است گردد كه آب همه اين رودخانه تأمين مي

  
  چشمه جعفر يكي از منابع تأمين آب رودخانه سردر و سد نهرين: عكس شماره دو

  
هـاي   ها بـه روش  د توجه قرار داشته و انسانها مور هاي دور اين رودخانه  از گذشته 

اند مثل سـد      ها به خارج از كوهستان همت گذاشته        مختلف در هدايت آب اين رودخانه     
صـورت سـدي قوسـي كـه           سال قبل توسط مهندسين ايرانـي بـه        900كريت كه حدود    

  متر داشته است، و نكتـه      60توان آن را اولين سد قوسي جهان ناميد، ارتفاعي حدود             مي
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باشد   جالبي كه در مورد اين سد بايد گفت قرار داشتن اين سد در جوار گسلي فعال مي                
كه هيچگاه نتوانسته است آن را خراب نمايد به علت تمهيداتي كه در ساخت آن به كار                 

  .اند برده
براري از    اي براي بهره    در دره رودخانه سردر نيز آثاري وجود دارد كه گوياي برنامه          

از طـرف  . اند كه امروزه آثار آن به نام تـاق عباسـي مـشهور اسـت              داشتهآب آن در نظر     
رسيد   كه اگر از طريق بستر طبيعي رودخانه به شهر مي           ديگر آب رودخانه سردر براي آن     

گرفـت، از طريـق تـونلي زيرزمينـي كـه در              در فصول گرما تحت تأثير تبخير قـرار مـي         
رسـانند و در حـال حاضـر بـا        شهر مي افكنه حفر نموده بودند به        هاي مخروط   آبگذاشت

 آب مورد نياز شـهر تـبس تـأمين          1384برداري از آن در سال        احداث سد نهرين و بهره    
  .گردد مي

كه به مصارف     طور كه قبالً بيان گرديد ضمن آن        همچنين رودخانه ازميغان نيز همان    
 زيرزمينـي   رسد، مابقي آن از طريق تونـل        آشاميدن و آبياري اراضي روستاي ازميغان مي      

  .رسد به روستاهاي اطراف جو خواه مي

  :هاي شتري هاي ژئومورفولوژيكي كوه ويژگي
شناسـي   هاي متفاوت زمـين    هاي شتري را به علت ويژكي       شناسان خارجي كوه    زمين

اند، در مطالعه منطقه با ديـدگاه جغرافيـاي طبيعـي و بـويژه                  شناسان خوانده   بهشت زمين 
تـوان ايـن منطقـه را بهـشت جغرافيـدانان و              رسيم كه مي    يژئومورفولوژي باين نتيجه م   

 هيـدرولوژيكي،     ويژگـي  –ها هم به حـساب آورد، تنـوع آب و هـوايي               ژئومورفولوژك
نظـران جغرافيـا را بـا ديـدگاه         مواريث اقليمي و نهايتـاً ژئومورفولـوژي توجـه صـاحب          

  .كند تخصصي خود جلب مي
موجـود را از دو دسـته كلـي مـورد           تـوان منظرهـاي       از ديدگاه ژئومورفولوژي مي   

  :بررسي و مطالعه قرار داد
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تر تحت     اين مورفولوژي كه بيش    :هاي شتري    ژئومورفولوژي ساختمان كوه   -يك
ها سال قبل تـاكنون شـكل گرفتـه اسـت، سـاختار               تأثير فرآيندهاي تكتونيكي از ميليون    

اي از چنـد      موعهاصلي اين رشته كوه را پديد آورده است، اين رشته كوه به صورت مج             
اي تـشكيل     هاي باريـك و كـشيده       ها را دشت    باشد كه حدفاصل آن     رشته كوه موازي مي   

طور كه گفته شد اين كوه شامل سازندهايي با سن دوونـين تـا كرتاسـه                  دهد و همان    مي
  .زيرين هستند
سـاختي در بيـشتر مـوارد بـر سـازندهاي مـذكور تـأثير گذاشـته                   هاي زمين   فعاليت

هـاي    هـاي رانـدگي و معكـوس سـاختمان          ر اثر فعاليـت مجموعـه گـسل       طوري كه د    به
ها بر روي     صورت راندگي اين كوه     خورده نامتقارني را ايجاد شده كه نتيجه آن را به           چين

هـاي    دو بلوك تبس در غرب و لوت در شرق شاهد هستيم، بـر افرازنـدگي و رانـدگي                 
دو حوضه رسوبي در دو طـرف       مذكور كه در كرتاسه زيرين انجام پذيرفته باعث ايجاد          

اين رشته كوه شده كه محل رسوبگذاري مـواد حاصـل از فرسـايش همـين ارتفاعـات                  
اي بوده است كه امروزه باعث بـه وجـود آمـدن              گرديده كه محيطي حد واسط و يا قاره       

هاي هر دو سمت غربي و شرق گرديـده           اي نئوژن در پاي دامنه      ساختارهاي رسوبي قاره  
هــا نيــز دســتخوش  آن)  پليوستوســن–پليــو(ي كــوهزايي پاســادنين هــا كــه در فعاليــت

  .اند هاي مورفوتكتونيكي گرديده خوردگي و دگر شكلي چين
هاي تكتونيكي به وقوع پيوسته در داخل اين كوهستان باعث            از طرف ديگر فعاليت   

) تنگ عباسـي  (ها    هاي پرشيب گرديده، در برخي از اين دره         هاي عميق با دامنه     ايجاد دره 
هـا متـر      انـد كـه ده      هايي كامالً عمودي تجلي پيدا كرده       صورت ديواره   هاي مزبور به    دامنه

صـورت مرئـي و چـه بـه طـور             ها چه بـه     در تمام اين اشكال وجود گسل     . ارتفاع دارند 
هـا    هاي عادي و معكـوس امتـداد لغـز در ايـن دره              نامحسوس متجلي است، انواع گسل    

هاي غربي  هاي دامنه ترين رودخانه ر كه يكي از اصليدره رودخانه سرد  . شود  مشاهده مي 
باشد كه سازندهاي     ها مي   هاي اين رشته كوه     ترين دره   باشد، يكي از جالب     كوه شتري مي  
هـاي تكتـونيكي در       شناسي ازدونين تا پرمين و ژوراسيك در اثـر فعاليـت            مختلف زمين 
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شهر زيبـاي تـبس واقـع       معرض ديد قرار گرفته است و رود به اين دره كه در شرق باغ             
اي تقريباً سرخ رنـگ كـه    اي عظيم سردر به قله شده پس از عبور از سطح مخروط افكنه      

هـاي    هاي سرخ دوونين تشكيل شده بصورت برونـزد از ميـان آبگذاشـت              از ماسه سنگ  
كواترنري مخروط افكنه باال آمده، در بازديدهاي ميداني كه در ده سال اخير و هر سـال                 

 شده است دانشجويان رشته جغرافيا به پاس خدمات صـادقانه آقـاي قلـي               دو بار انجام  
زاده راننده اتوبوس دانشگاه كه در اين ده سـال در خـدمت دانـشجويان بـوده بـر روي                   

پس از ايـن قلـه از ميـان دو تـوده سـنگي              . اند  ناميده» قله قلي زاده  «افكنه    نقشه مخروط 
گذريم در اينجا گسلي با جهـت   اند مي سازي قطعه شده مربوط به ترياس كه جهت جاده     

رسـد قـسمتي از گـسل مـرز      شود كه به نظر مي  شرقي غربي در دو طرف جاده ديده مي       
شـرقي   بعد از گذشتن از ميان اين دو توده جاده بر روي دامنه جنوب       . كوه و دشت باشد   

تر خود  هاي قبلي بس    كه رودخانه از ميان آبگذاشت      يابد، در حالي    رودخانه سردر ادامه مي   
رسد خروجي  به نظر مي. شود را حفر كرده و به سمت شرق تبس از كوهستان خارج مي   

رودخانه از كوهستان در محل تنگي شرق غربي باشد كه سازندهاي كربنيفر را در مقابل               
  )1994شناسي   نقشه زمين. (سازندهاي دوونين قرار داده است

ر كرده رسـوباتي اسـت كـه در    هايي كه رودخانه مسير خود را در آن حف      آبگذاشت
هاي پرباران با حجم زياد در اين دره گذاشته شده اسـت، در حقيقـت بيـشتر يـك                  دوره

). شود  در بحث مواريث اقليمي بيشتر صحبت مي      (دشت سيالبي است تا پادگانه آبرفتي       
ايست كه تحت عنوان تنگه عباسي و يا تنگه           هاي مورفولوژيكي اين دره، تنگه      از ويژگي 

  )3عكس شماره . (شود  مرتضي علي شناخته ميحمام
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   قسمت انتهايي تنگ عباسي و تاق عباسي-3عكس شماره 

  
  1385اصغري مقدم :                                                   عكس از

 متر از چشمه جعفر قرار گرفته است 8000ورود به اين تنگه بعد از مسافتي حدود   
ن مسير را بايد از ميان آب طي كرد كـه دو طـرف سـازندهاي كـواترنري يـا                    كه تمام اي  

همان دشت سيالبي اسـت كـه رودخانـه آن را مجـدداً حفـر كـرده و سـپس در مقابـل          
اي عمـودي در مقابـل    صـورت ديـواره   شويم كه بـه  رو مي تشكيالت آهكي عظيمي روبه  

رتگـاه گـسلي، گـسلي از    رسوبات مذكور قد برافراشته، در حقيقت اين ديـواره عظـيم پ       
در اينجا مسير رودخانه به درون      . هاي ايجادكننده اين دو رشته كوه است        مجموعه گسل 

رويـم    متر است ولي هرچه بيـشتر مـي       12يابد كه ورودي آن در حدود         اي ادامه مي    تنگه
رسد و اين در حالي است كه ارتفـاع            متر نيز مي   6يابد كه تا حدود       اين ميزان كاهش مي   
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در طـول ايـن تنگـه    . كنـد   متر نيز تجاوز مي   100هاي عمودي دو طرف از حدود         رهديوا
  .هاي آهكي را چين داده، شكسته و جابجا كرده هاي متعددي كه اليه گسل

  

  
  ورودي به تنگه عباسي رودخانه سردر تبس: 4شماره 

  
وجود دارد كه داراي حرارتي     هاي دو طرف اين تنگه چندين چشمه آب           در ديواره 

ها در حد تراوش است ولي چند چـشمه نيـز             نه چندان زياد است، آب برخي از چشمه       
ها همگي در محل شكستگي       باشد، اين چشمه    وجود دارد كه داراي آب قابل توجهي مي       

هـاي    رسد در اثر فعاليـت گـسل        هاي فرعي قرار دارند كه به نظر مي         و يا در امتداد گسل    
و علت ايـن گفتـه آن اسـت كـه پـيش از              ) عكس شماره چهار  . (شوند  بجا مي مزبور جا 

شود كه امروزه  هاي تنگه مشاهده مي هايي در ديواره هاي فعال، جاي چشمه مقدار چشمه
 .اي فعال قرار دارد ها چشمه اند ولي در نزديكي آن خشك شده

  

 پرتگاه گسلي

 تنگ عباسي
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  يهاي مرتضي عل  ابتداي تنگه عباسي و يكي از چشمه-4عكس شماره 

  1387اصغري مقدم :                                                         عكس از

هاي پـرمين محـسوب       دهنده اين قسمت از كوهستان، جزء آهك        هاي تشكيل   آهك
جز در رودخانـه سـردر        به. بوده  رسد اين تنگه در حقيقت يك كانيون          نظر مي   به. شود  مي

اي دارد بايـد      يندهاي دروني در ايجاد آن نقش عمده      كه ژئومورفولوژي ساختماني و فرآ    
 كيلومتر اين   200هايي كه در طول       به رودخانه ازميغان، رودخانه كريت و ديگر رودخانه       

رشته كوه از آن نيز اشاره كرد، رودخانه ازميغان در شمال رودخانه سردر قرار دارد، اين                
اس و ژوراسيك جريـان دارد و       هاي قديمي مثل تري     رودخانه نيز از يك طرف در سازند      

طوري كه روستاي ازميغان كه توسط        هاي كواترنري، به    از طرف ديگر بر روي آبگذاشت     
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هـا را     هـا كـه بهتـر اسـت آن          شود نيز بر روي همين آبگذاشـت        اين رودخانه سيراب مي   
. ارز كنگلومراي هزاردره است بناميم استقرار يافته است         كنگلومراي سردر كه احتماالً هم    

گرچه . دهنده دره اين رودخانه بيشتر مربوط به دوره مزوزوئيك است           سازندهاي تشكيل 
اي بايد بگذريم كه در قسمت جنـوبي از   در ابتداي ورود به حوضه اين رودخانه از تنگه      

رنـگ    هـاي تيـره     سازندهاي آهكي روشن پرمين تشكيل شده و در سمت شـمال آهـك            
 كردن گسلي است كـه امـروزه         نيز نتيجه عمل  رسد اين تفاوت      ژوراسيك، كه به نظر مي    

  .هاي رودخانه پوشيده شده است توسط آبگذاشت
رودخانه كريت كه در جنوب شرق شهر تبس قرار دارد و به علت وجود اولـين و                 

هـاي    بلندترين سد قوسي جهان تا اوايـل قـرن بيـستم شـهرت جهـاني دارد نيـز از دره                   
اي قـرار     محل سد قديمي و جديد درون تنگـه       طوري كه     گذرد، به   ساختماني پرشيبي مي  

  .ها متر ارتفاع دارد گرفته است كه عرض آن بيش از چند متر نيست ولي ده
ها طوري قرار دارند كه       مطلب ديگري كه در اين رابطه بايد گفت معموالً اين تنگه          

در محل خروجي و وروديشان گسلي عرضي قرار دارد، اگر بحـث كـانيون بـودن ايـن                  
 را فراموش كنيم بايد بگوييم سازندهاي بين دو گـسل تحـت تـأثير فرازيـافتگي                 ها  تنگه

هايي وجود داشته با بـاال آمـدن          ها رودخانه   اند و چون از گذشته در اين محل         قرار گرفته 
  .اند ها تبديل به آنتي سدانس گرديده زمين رودخانه
 درون اين رشـته     بايستي چه در    اندازهاي مورفولوژي ساختمان مي      بر چشم  بنابراين

سدانس را    هاي آنتي   هاي غربي و شرق بايستي رودخانه       ها و چه در بيرون و در دامنه         كوه
  .ها اضافه كرد نيز به آن

هاي پرمين ايجادكننده تنگ عباسي و يا حمام مرتضي علي بين دو              براي مثال آهك  
ه نقـش ( قـرار گرفتـه   (SSE , NNW) جنـوبي  –گـسل مـوازي بـا جهـت نـسبتاً شـمالي       

و در قسمت غربي تقريباً روي سازندهاي كـواترنري رانـده شـده             ) شناسي بشرويه   زمين
دوره خود و سازندهاي كربنيفر و ژوراسيك         هاي هم   است و در شرق نيز در مقابل آهك       

هـايي    ها در مسير اكثر رودخانه      نظير عملكرد اين گونه گسل    . باشد  داراي برفرازندگي مي  
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شود كـه گـاهي       هاي شتري ديده مي     شوند در سرتاسر كوه     كه از اين كوهستان خارج مي     
  .گردد سدانس مي ها از مسير خود و زماني ايجاد پديده آنتي موجب انحراف رودخانه

هاي مذكور ايجـاد      هايي كه به موازات كوه      كرد گسل   در بيرون از كوهستان نيز عمل     
اند كه    وجود آورده   وژن را به  هايي با سازندهاي نئ     هاي متعددي مانند تپه     اند نيز پديده    شده

هـاي    هـا و دشـت      انداز يـك پارچـه سـطوح مخـروط افكنـه            موجب بهم خوردن چشم   
  .هاي شرق شهر تبس اند، مثل تپه پايكوهي گرديده

هـاي شـتري      اي از كـوه      كيلـومتري رشـته    40در شمال شهر تبس در فاصله حدود        
 اصـلي جـدا      مجموعـه  شرقي متعـددي از      –هاي متعدد با جهت غربي        تحت تأثير گسل  

يابـد و در انتهـا بـه دنبالـه شـمالي              هاي مذكور ادامه مي     شده و با جهتي در جهت گسل      
هاي شـتري از سـن    هاي شتري نسبت به كوه اين رشته از كوه. پيوندد هاي كلمرد مي    كوه

 كه در تمام اين مجموعه سازندها تقريبـاً سـني برابـر              كمتري برخوردار است، به طوري    
  .ارندژوراسيك د

ولي تقريباً در محل جدايش اين شاخه از رشته كـوه اصـلي در جـوار سـازندهاي                  
شود كـه در اثـر عملكـرد چنـدين            اي آهكي مربوط به پرمين پاييني ديده مي         پرمين توده 

گسل در ميان سازندهاي ژوراسيك باال آمده است و در قسمت انتهايي شمال غرب نيـز        
ها نـسبت     كنيم كه مساحت آن     يفر و پرمين برخورد مي    هاي كربن   هايي از آهك    باز به توده  

هـا گـسل فعاليـت        به توسعه سازندهاي ژوراسيك بسيار كـم اسـت و در اينجـا نيـز ده               
رسـد در ايجـاد    ها نيز در كنار سازند غالب قرار گيرند، بـه نظـر مـي    اند تا اين توده   كرده

هـا را     ته كـه آن   هاي غالب ايـن رشـ       هايي با جهت مخالف گسل      سازندهاي مذكور گسل  
  )شناسي تبس نقشه زمين. (اي داشته باشند اند نقش عمده قطع كرده
هـاي   شناسي شيـست  طور كلي با توجه به مشاهدات ميداني و بررسي نقشه زمين          به

رسيم كـه سيـستم تـنش و حركـات تكتـونيكي فعـال در               تبس و پشرويه باين نتيجه مي     
 و سـامانه تـنش زايـي آن طـي مراحـل             هاي شتري از نوع انقباضي و فشارشي بوده         كوه

ــاختاري، دگرشــكلي    ــرات س ــات تغيي ــوده و موجب ــال ب ــادنين فع ــوهزايي پاس ــا و  ك ه
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خيـزي در ايـن قـسمت از ايـران            هـاي لـرزه     اندازهاي مورفور تكتونيكي و فعاليت      چشم
ي   هاي راندگي و مسئله     هاي مرتبط به گسل     تاقديسها،    آثار فراوان راندگي  . باشد  مركزي مي 

هـا    هاي غربي ايـن كـوه        تكتونيكي را در دامنه    جايي  ساختي و جابه    جهت حركات زمين  كه  
دهد كه اثرات و شواهد آن بـر روي           بسوي غرب تا جنوبغربي را نشان مي      ) دشت تبس (

  .زمين قابل مشاهده و مطالعه است
شناسـي    هيدروگرافي گرچه نتيجه فعاليت و ربايش آب است ولـي جـنس زمـين             شبكه  
طور كه گفته     ين تأثير بسيار زيادي بر مورفولوژي شبكه هيدروگرافي دارد و همان          ساختمان زم 

هاي دو طرف اين رشته كـوه از يـك طـرف باعـث شـده كـه شـبكه                  شد نامتقارن بودن دامنه   
طـور كـه گفتـه     هيدروگرافي اين ارتفاعات به سمت غرب و دشت تبس متمايل گردد و همان 

   .ها گرديده است ها نيز موجب تغيير جهت آبراهه وت آنها و جهات متفا شد تعدار زياد گسل

  :  مواريث اقليمي- دو
ژئومورفولوژي اقليمي و با بيروني دانست كه  پديدههاي  توان    مواريث اقليمي را مي   

هـاي    در كـوه  . باشـد   در نتيجه تأثير فرآيندهاي بيروني از جمله شرايط آب و هوايي مـي            
صـورت   ا فيزيكي فرسايش غالب است كه بـه       شتري در حال حاضر فرسايش مكانيكي ي      

پـذيرد    صورت قطعات بسيار بزرگ تا كوچك و ريز انجـام مـي             ها در     خورد شدن سنگ  
شود از ارتفاعات خيلي زياد تا ارتفاعات كم، حتـي   جا ديده مي  اين فرآيند تقريباً در همه    
هـاي   نـه ها بر روي سطح مخـروط افك  صورت ورني شدن سنگ تأثيرات اين فرآيند را به   

  )مشاهدات ميداني. (شود ها ديده مي بيرون از كوهستان و شكستگي در جاي سنگ
شود كه    هاي پرشيب ديده مي     ايي تقريباً در همه جا درياي دامنه        هاي واريزه   مخروط

  )مشاهدات ميداني. (دهد خود عملكرد هوازدگي فيزيكي را نشان مي
هـاي    تـر توسـط بـاران        بـيش  جايي مواد حاصل از فرسايش هوازدگي امـروزه         جابه

پذيرد و بهمين علـت اسـت كـه           افتد انجام مي    آسايي كه هرچند گاه يكبار اتفاق مي          سيل
امـا  . گـردد   اي افزوده مـي     هاي واريزه   اي و مخروط    هاي دامنه   همه ساله بر وسعت واريزه    
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همانطور كه در صفحات گذشته بيان گرديد آب و هواي گذشته اين منطقه بجاي گرم و           
عـدم  . صورت آب و هواي باراني سرد و يا معتدل بوده اسـت             بيشتر به ) بياباني(ك فعلي   خش

اقليمي مربوط به شرايط گرم و مرطوب، دليل وجود آب و هواي باراني سرد               وجود شواهد 
  .يا معتدل است
باشد متعـدد     هاي باراني مي    دهنده وجود شرايط دوره     اي كه نشان    اقليمي عمده مواريث  
هـاي شـتري از       هاي كوه   هاي آبگذاشتي در همه دره      توان به وجود پادگانه      مي است از جمله  

هـايي كـه    باشد كه رودخانه هايي مي ها مربوط به دوره   شمال تا جنوب اشاره كرد، اين تراس      
اند به علت دبي چندين برابر حـد امـروز امكـان جابجـايي مـواد       در كوهستان جريان داشته  

هـا    هـا از ايـن آبگذاشـت        ي كه باعث شده بودند بسياري از دره       طور  اند، به   تخريبي را داشته  
هاي باريك و كشيده بين كوهي گردند و در حـال حاضـر               پوشانده شوند و تبديل به دشت     

هـا و     هـا شـبكه هيـدروگرافي فعلـي را در درون دره             ها با فرسايش همين آبگذاشت      رواناب
  )5عكس شماره (.اند ها ايجاد كرده افكنه هاي بين كوهي و مخروط دشت

  
  دهد  دشت آبگذاشتي كه رودخانه سردر آن را حفر كرده به جريان خود ادامه مي :عكس شماره پنج

  
  1384اصغري مقدم : عكس از
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هـاي تراورتنـي كـه در نقـاط         بايـستي بـه تـوده       ها مي   هاي درون دره    از ديگر پديده  
هـاي محلـول در     آهكشود توجه نمود كه نتيجه جايگذاري   ها ديده مي    مختلف در دامنه  

هـا بعـد از       هـايي از ايـن سـنگ در درون دره           باشـد تـوده     هاي آهكـساز مـي      آب چشمه 
  .اند  هاي تكتونيكي فروريخته فعاليت

هاي كوهستاني در هر كجا كه رودخانه در كوهستان از سازندهاي كـواترنري             مĤندر
ها بعد از عمليـات     شوند، كه به علت مرتفع بودن ديواره اين بستر          گذرند مشاهده مي    مي

شـود كـه      ها در بستر رودخانـه باعـث مـي          مĤندرسازي با فرود قطعات بزرگي از ديواره      
جريان آب مسير خود را عوض نمايد و عمل فرسـايش مجـدداً بـا آسـيب بيـشتري در                  

  .يابد بستر جديد ادامه مي
 شـود، در باالدسـت      ها ديده مـي     ترين مĤندرهايي كه در اين كوهستان       يكي از عظيم  

روستاي ازميغان در ساحل چپ رودخانه قرار دارد كه در چند هـزار سـال قبـل ايجـاد                   
كوهي چندين هكتار اراضي كشاورزي را كه به          صورت يك دشت ميان     شده و امروزه به   

هاي بستر قـديمي رودخانـه كـه     كشت برنج اختصاص داده تشكيل داده است در ديواره      
هـاي    ساز كه محل زندگي انسان      ر دست بر اين دشت بين كوهي مشرف است چندين غا        

  .اوليه بوده است وجود دارد
هـاي قـديمي رودخانـه كـه امـروزه            ها در ديواره آبگذاشت     البته تقريباً در اكثر دره    

هـاي اوليـه      اند اين گونـه مـساكن انـسان         تبديل به كنگلومرايي نه چندان محكم گرديده      
توانـد تبـديل بـه يكـي از           ريـزي صـحيح مـي       گردد، كه در صـورت برنامـه        مشاهده مي 

  .هاي توريستي منطقه گردد جاذبه
اند   ها در ارتفاعي قرار گرفته      ها بايستي گفت بسياري از آن       گاه  در مورد اين سكونت   

هايي هم كه در دسـترس        ها وجود ندارد و آن      كه با وسايل معمولي امكان دستيابي به آن       
ارد انبار علوفـه مـورد اسـتفاده        صورت آغل و در برخي مو       هستند توسط بوميان فعلي به    

  .گيرد قرار مي
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داننـد كـه توسـط دره نـشينان           هايي مي   نظران اين غارها را استودان      برخي از صاحبا  
منطقه ايجاد شده است ولي بازديدهايي كه در چند مورد انجام پذيرفت اين نظريه را رد            

خر عهد شباني و ابتداي     كند، بلكه بايد اين غارها را محل زندگي ساكنين اوليه در اوا             مي
عصر كشاورزي دانست، بهرحال نياز اسـت كـه بـه مطالعـات باستانـشناسي در منطقـه                  

ها از جمله همان دره عباسي با آثاري          اهميت بيشتري داده شود چرا كه در برخي از دره         
شويم كه نشانه حضور زندگي در ايـن          ها روبرو مي    از حجاري حيوانات بر روي صخره     

باشد و زماني كـه بـستر رودخانـه در عمـق              هاي باراني مي     بعد از دوره   ها بخصوص   دره
  .فعلي قرار نداشته است

تا جـايي كـه نگارنـده       (همچنين بايد باين موضوع توجه نمود كه اكثر اين مساكن           
جهتي قرار دارند كه از نور خورشيد قبل از نيمروز برخوردار بوده اسـت             ) مشاهده كرده 

  .ن ديده نشده استو در جهت مقابل مشابه آ
هاي شـتري   ها از ديگر مواريث اقليمي است كه در مطالعه منطقه كوه   مخروط افكنه 

بايستي مورد مطالعه قرار گيرد، زيرا اين مخـروط افكنـه عليـرغم آن كـه جـز مواريـث                    
هاي شتري از فرآيندهاي تكتونيكي كه به وقوع          اقليمي هستند به علت رابطه شان با كوه       

  .پذ يرند ثير ميپيوندند تأ مي
هاي شتري به نحوي تشكيل شـده كـه بيـشتر             گفتيم كه شبكه هيدروگرافي در كوه     

هـاي غربـي ايـن        جريانات متمايل به سمت چاله تبس است، بنابراين در سرتاسر دامنـه           
اي از    تـرين آن هرجـا كـه محـل خروجـي رودخانـه              ترين تا جنوبي    رشته كوه از شمالي   

شويم كه برحسب ميزان آبي كه در طول  اي روبرو مي فكنهباشد با مخروط ا  كوهستان مي 
شناسـي حوضـه آن رودخانـه كوچـك و يـا              گردد و شرايط زمـين      سال از آن خارج مي    

  .باشد گسترده مي
بحث ديگري كه در اين جا بايد به آن توجه شود آن است كه رابطه مخروط افكنه                 

افكنـه   ودشان، چنانچه مخـروط هاي منطبق بر خط كينيك و يا در ميان خ با فعاليت گسل 
ها قـرار نگرفتـه باشـد در طـول            ساختي ناشي از عملكرد گسل      تحت تأثير فعاليت زمين   
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ايـن دسـته    . يابند  زمان به توسعه خود ادامه داده در نتيجه تا ميانه چاله يا پاليا امتداد مي              
ا چنانچه  ام. شوند  هاي شتري مشاهده مي     هاي جنوبي كوه    ها بيشتر در بخش     افكنه  مخروط

كند،  هاي مذكور قرار گيرند، شرايط فرق مي  اين مخروط افكنه تحت تأثير عملكرد گسل      
افكنه تحت تأثير فرازيافتگي قـرار گرفتـه و           ها مخروط   ترتيب كه در اثر اين فعاليت       بدين

گيـرد، در اينجـا       آيند، بنابراين بصورت مانعي در سر راه جريان رودخانه قرار مي            باال مي 
 بايد دو كار كند، يا ايـن كـه مـسير خـود را عـوض نمايـد كـه بـا توجـه بـه                           رودخانه

زيـرا محـل ايـن خروجـي اكثـراً          (دهـد     مورفولوژي محل اين امكان را به رودخانه نمي       
، بنـابراين امكـان     )شناسي سخت هستند    هاي تنگ يا شرايط زمين      ها و دره    بصورت تنگه 

 تالش رودخانه به فائق آمدن بر بـاال         تغيير مسير براي جريان رودخانه وجود ندارد، پس       
گردد كه در اين صورت يك آنتي سدانس يـا پيـشينه رود ايجـاد                 آمدن بستر متمركز مي   

آيد به همان ميـزان بـر عمـق            حالت به ميزاني كه مخروط افكنه باال مي         در اين . گردد  مي
نه ديگـر   گردد، از طرف ديگر به علت عميق شدن بستر رودخا           بستر رودخانه افزوده مي   

پذيرد، بنابراين رودخانه مـواد       عمل رسوبگذاري بر روي سطح مخروط افكنه انجام نمي        
گذارنـد، بنـابراين      دست مخروط افكنه بر افـراز شـده بجـا مـي             آبرفتي خود را در پايين    

كنند كه شامل دو مخروط افكنه قديمي در باالدسـت و             اي مركب ايجاد مي     افكنه  مخروط
گـردد،   افكنه قبلـي ايجـاد مـي      و يا جوان در پاي پنجه مخروط      يك مخروط افكنه جديد     

افكنه رودخانه سـردر در شـرق شـهر           هاي منطقه مخروط    افكنه  ترين مخروط   يكي از مهم  
شود مخـروط     افكنه قديمي خارج مي     تبس است كه رودخانه سردر زماني كه از مخروط        

برروي اين دسته   . ه است افكنه جواني را ايجاد كرده كه شهر تبس بر روي آن قرار گرفت            
  .ها هنوز جايگذاري مدار آبرفتي ادامه دارد افكنه از مخروط

 متري  80افكنه قديمي سردر رودخانه بستر خود را تا عمق حدود               بر روي مخروط  
عمق ايـن بـستر هرچـه بـه سـمت غـرب تـبس               ) 1385ناظمي  (از سطح آن حفر كرده      

هـاي     بستر زياد اسـت پـيچ و خـم         هاي شرق كه عمق     شود در قسمت    رويم كمتر مي    مي

www.SID.ir

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       

 

110

هـاي    ها بصورت پرتگـاه     هاي آن   كه ديواره )  مĤندرهاي تثبيت شده  (شود    زيادي ديده مي  
  .مخوفي درآمده است

هاي شتري و عملكرد گـسل كينـگ          افكنه نه تنها تحت تأثير فرازيافتگي كوه         مخروط اين
  1. نيز بوده است1357يور  شهر25 ريشتري 4/7لر زه  قرار گرفته بلكه اين گسل موجب زمين

  

 
  هاي آن هاي شتري و مخروط افكنه اي كوه عكس ماهواره

                                                 
افكنه، ديگر   مخروط بايد اضافه نمود كه با احداث سد نهرين بر روي اين رودخانه قبل از خروج از كوهستان و ورود به-  1

افكنه جوان را بايد فراموش  افكنه و جايگزيني آب آورردگا بر روي مخروط فرآيند فرسايش بستر اين رودخانه در مخروط
  .شود نمي
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اندازهاي اقليمي منطقـه قابـل ذكـر       عنوان يكي از چشم     مخروط افكنه ديگري كه به    
رودخانه ازميغان نيز مانند رودخانه سردر از       . افكنه رودخانه ازميغان است     مخروط. است

كه در مسير خود، در دره خود اراضي روستاي ازميغان          هاي دائمي منطقه است       رودخانه
ارز سردر قرار گرفته سـيراب نمـوده و سـپس در              را كه بر روي كنگلومراهاي جوان هم      

 كيلومتري شمالشرق تبس از كوهستان خارج شده و از طريق بستر خـود بـه                25حدود  
  .يابد سمت غرب جريان مي

سـتخوش بـاال آمـدگي گرديـده و         اين مخروط افكنه نيز تحت تأثير گسل كينگ د        
در اين مخروط افكنه كـال جنـي را         ) 1386ناظمي  ( متر   50ايجاد بستري با عمق حدود      

وجود آورده است در اين بستر نيز مانند بستر سردر در اثر فرسايش شـديد جريانـات                   به
هـاي زمـين    وجود آمده و در اثر اين فرآيند و وجود درزه          هاي عظيمي به    رودخانه پرتگاه 

هاي بزرگـي پديـد آمـده كـه موجـب             نوساختي متعدد در ديواره مرتفع كال جني بلوك       
هايي نزديك به دودكش جن       ها شده و در برخي از مواقع اشكال و فرم           ناپايداري ديواره 

هاي دره اشكال النـه زنبـوري، غارهـاي فرسايـشي      را ايجاد نموده و همچنين در ديواره    
  ).1387ناظمي (وجود آورده  انگيزي را به  بسيار رعبهاي همراه با مĤندرها و پيچ و خم

شود، پديده اسارت يكي از       هاي ديگري كه در اين مخروط افكنه ديده مي          از پديده 
هاي فرعي اين رودخانه است كه در سطحي باالتر از بستر رودخانه قرار داشـته و                  شاخه
ده باعث قطـع رودخانـه   اي فرعي كه در اثر انحراف يكي از مĤندرها ايجاد شده بو   شاخه

 متري محل تقاطع آن با كال جني گرديـده و آن قـسمت از رودخانـه بـه                   304فرعي در   
هـا    افكنه  از انواع اين مخروط   . شود   متري مشاهده مي   15عنوان رودخانه فسيل در ارتفاع      

  .هاي گشن و اصفهك نيز اشاره نمود توان به مخروط افكنه مي
  :گيري نتيجه

اي قرار گرفته است كه از نظر          در شرق ايران مركزي در ناحيه      هاي شتري   رشته كوه 
تـوانيم آن را بيابـاني بـدانيم امـا            طور كلي مـي     اقليمي داراي اقليمي خشك و گرم كه به       

هاي زيباي مشجر خود كـه بـا         هاي مذكور در كنار باغ شهر زيباي تبس با آن خيابان            كوه
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گـري و      منابعي مانند سرب، ماسه ريختـه      درختان نارنج و خرما تزئين گرديده به غير از        
هاي روشني، صـورتي رنـگ و    هاي تزئيني آهكي بسيار زيبا با رنگ قدري مس، از سنگ 

... اي و      و قهـوه    هـاي دولـوميتي خاكـستري رنـگ         هـاي قرمـز و سـنگ        يا سفيد با رگـه    
 هـا مـورد اسـتفاده قـرار گيـرد در           تواند به عنوان نماي سـاختمان       برخوردار است كه مي   

كه شرايط    شود، در حالي    كه اكنون سنگ مورد نياز و حتي آجر نيز از ريز دوارد مي              حالي
هـاي شـتري      هـا كـوه     عالوه بر اين  . براي توليد آجرهاي ماسه آهكي بسيار مناسب است       

مندان بـه علـوم زمـين          در نظر گرفته شود و ميعادگاه عالقه       Geotopتواند بعنوان يك      مي
هـا    توانـد سـاعت     شناسي در محيط مـي      ي از تأثير شرايط زمين    اندازهاي ناش   گردد، چشم 

هـاي معـدني      اوقات پژوهشگران علوم زمين را پر كند، از طـرف ديگـر وجـود چـشمه               
طـوري كـه بـه        ريزي مناسـب، بـه      تواند با برنامه    مناسب به خصوص در تنگ عباسي مي      

  .محيط آسيبي وارد نكند، عالقمندان به آب درماني را بخود جلب نمايد
مواريث اقليمي موجود در اين مجموعه عالقمندان به علم ژئومورفولوژي و ديرينه            

  .نمايد اقليم و هيدرولوژي را به خوبي به خود جلب مي
ها در صـورت سـاماندهي        هاي پرتگاهي رودخانه    هاي اوليه در ديواره     مساكن انسان 
  .هاي باستانشناسي براي منطقه خواهد بود خود يكي از جاذبه

شناسـي   هاي شتري را كه امروزه فقط به عنوان يك واحـد زمـين            وري كلي كوه  ط  به
ــراً نيــز مــي  مــورد توجــه زمــين رود از ايــن نظــر مــورد توجــه  شناســان اســت و اخي

بازديدكنندگان با اهداف   ،  Geotopتوان به عنوان يك       ها هم قرار بگيرد، مي      ژئومورفولوگ
  .علمي مختلف را به خود جلب كند در نظر گرفت

در خاتمه جاي دارد از دوست و همكار عزيزم جناب آقـاي دكتـر محمـد نـاظمي                  
عضو هيأت علمـي دانـشگاه آزاد اسـالمي واحـد تـبس، كـه منطقـه مزبـور را بـه مـن                        

  .شناساندند سپاسگزاري ويژه نمايم
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همچنين از رؤسا و كاركنان گرامي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبس كه همـه سـاله       
ب و دانشجويانم را فراهم نموده تا بتوانيم با فراغ بال به منطقه رفتـه               امكان اقامت اينجان  

  .و مطالعات خود را ادامه دهيم سپاسگزاري نمايم

www.SID.ir

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       

 

114

  منابع
  شناسي ايران تهران سازمان زمين. شناسي ايران زمين. 1383 آقانباتي، علي -1
اسي در لـوت مركـزي، شـرق        شن  سازمان زمين . هاي شتري   شناسي رشته كوه    زمين. 1370،   اشتوكلين، ج  -2

  ايران
  شناسي در لوت مركزي، شرق ايران بررسي مقدماتي زمين. 1352،  اشتوكلين، ج-3
هـا بـه رونـد تكامـل          تـأثير فرازگيـري ارتفاعـات و فعاليـت گـسل          . 1386 اصغري مقـدم، محمدرضـا       -4
  1386زي تابستان  دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مرك2ها، فصلنامه جغرافيا شماره  افكنه مخروط
اي بر ژئومورفولوژي ايران، دانشگاه آزاد اسالمي واحـد تهـران             ديباچه. 1389 اصغري مقدم، محمدرضا     -5
  مركزي

شناسـي    اي در فالت ايران، خالصه فارسـي سـازمان زمـين            دگرسختي قاره . 1362...  بربريان، امانوئل و     -6
  ايران، تهران

خيزي منطقه تبس، مجموعه مقاالت دومين       نگرشي بر وضعيت لرزه   . 1385  جمالي، مظفرالدين و ناظمي      -7
  اي معدن و علوم وابسته همايش منطقه

  شناسي ايران، انتشارات اميركبير تهران زمين. 1370زاده، علي،   درويش-8
  انتشارات اميركبير تهران... شناسي، تكتونيك و  شناسي ايران، چينه زمين. 1383زاده علي،   درويش-9

  شناسي ايران جلد اول انتشارات كليدر تهران زمين. 1384سرو تهران، خسرو  خ-10
ها در دشـت تـبس، مجموعـه         بررسي سير تكامل مورفوتكتونيكي مخروط افكنه     . 1385 ناظمي، محمد    -11

  اي معدن و علوم واتپه مقاالت دومين همايش منطقه
ي شمال تبس، مجموعه مقاالت سومين      ساختي در مسير كال جن      بررسي نو زمين  . 1386 ناظمي، محمد    -12

  اي معدن و علوم واتپه همايش منطقه
  شناسي كشور اي بر زمين شناسي ايران، سازمان زمين ديباچه. 1355 نبوي، محمد حسن -13

1شناسي   نقشه زمين-14
  شناسي كشور ، سازمان زمين1994 بشرويه 100000

شناسي   نقشه زمين-15
1

 شناسي كشور ، سازمان زمين2002 تبس 10000
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