
 

 
 

 1311پاييز  -7شمارة  -3دورة  -رشد آموزش علوم زمين                                                                                                  22

 

ساختی شبکة زهکشی در ارتباط زمینبررسی سیر تکامل ریخت

 ساختی کوهستان شتري در شرق طبسبا تحوالت زمین

 

 آباديشهال مغزي نجف

 وپرورش طبسآموزش شناسيزميندبير 

 دكتر محمد ناظمي

 شناسي دانشگاه اسالمي واحد طبساستاديار گروه زمين

  nazemigeo@gmail.com 

 چكيده

ساختي يک كوهزاد، يکي از شواهد بسيار دقيق و كاربردي در بررسي ساختار و چگونگي تحول و تکامل زمين

( Palm Tree Structure« )ساختار نخلي»صورت يک به« كوهستان شتري»است. « الگوي شبکة زهکشي»

به وجود آمده است. با  NNW-SSE، با روند عمومي «نايبند»ها و انشعابات گسل بزرگ در راستاي شاخه

كوه شتري توان فهميد كه در رشتهمي DEMهاي توپوگرافي و تصويرهاي اي، نقشهبررسي تصويرهاي ماهواره

ين حوضة شرقي كوهستان )دشت لوت( و حوضة غربي )دشت طبس( واقع در خاورشهر طبس، خط تقسيم آب ب

الرأس در برخي مناطق )نواحي مركزي كوه قرار گرفته است، در حالي كه خطهاي شرقي رشتهنزديک به دامنه

كنندة دشت طبس هاي اصلي تغذيهترتيب بسياري از رودخانهكوهستان( نزديک به پهلوي غربي است. بدين

هاي كوه، با ايجاد درهزمان با برپايي نواحي غربي رشتهاي كريت و سردر داراي دبي پايه(، همه)نظير رودخانه

( Antecedent« )آيندپيش»ـ رودهاي «پيشين رود»صورت اند و لذا بهالرأس را بريدهعميق كانيوني اين خط

 هستند.

ي عميق كانيوني، در محل جبهة فعال هادهند كه مشابه اين درهساختي نشان ميهاي نوزمينشواهد و بررسي

شوند. در ديده مي« پيشين رود»هاي ساختاري )واقع در دشت طبس( نيز، رسوبات نئوژن به شکل جنبش

هاي كوهستان هستند كه هاي تعقيبي منطبق بر روند عمومي ستيغهاي زيادي از كوهستان نيز، آبراههبخش

يافته در اثر پذير و كم مقاومت رخنمونل واحدهاي فرسايشهاي بزرگ و يا در محعمدتاً در راستاي گسل
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دهد كه شروع برپايي و تشکيل ترتيب، الگوي شبکة زهکشي نشان ميها، يا گسلش قرار دارند. بدينخوردگيچين

رن صورت نامتقاكوه شتري در نواحي شرقي بوده و در ادامه، جبهة تغييرات ساختاري بهبرآمدگي اولية رشته

لرزة اكنون در داخل دشت طبس، در محل رخنمون گسل زميناست و همبه سمت غرب پيشروي كرده بيشتر 

 قرار دارد. 1357مخرب سال 

 

هاي ، كوهستان شتري، طبس، پيشروي جبهة جنبشساختزمينشبکة زهکشي، ريخت ها:كليدواژه
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