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Abstract
Various morphotectonic landforms have been created by the activity of the Dehshir Fault and the 2nd
and 3rd degree Riddle faults in Plio-Pleistocene. The most important of these can be the structural
depressions of Abarghoo and Taghestan along the faults derived from the Dehshir Fault in the west
and smaller and numerous other depression such as Rashkouieh, Ernan, Chah Shir and Chah Torsh
along the eastern faults of the Dehshir Fault. The purpose of this study was to investigate the western
depressions of the Dehshir Fault in the south and southeast of Shirkouh Mountain in the south of Yazd
city. The results showed that these depressions, like many other closed depressions in central Iran
including Gavkhuni, have been formed due to the transtension of a stretched-separated basin. The
study area was located in a cutting zone between the two active dextral faults of Dehshir-Baft and
Rafsanjan-Ernan. The counterclockwise rotation of the fault block between the mentioned two faults
has created local extensional zones and reduced the crustal thickness. This has uplifted the geothermal
curves and partial melting and created local post-Pliocene local volcanism. Following this
phenomenon, several dacitic domes have formed along the fault strike and intersection in the south
and southeast of the Shirkouh Mountains and the folding of Miocene sediments. The activity of the
faults, along with the rise of the domes, has led to the fragmentation of the previous smooth surface,
and has caused the subsidence of some parts of the area and created several structural depressions.
Key words: Structural Depression, Morphotectonic, Dacite Dome, Dehshir Fault, Ernan of Yazd.
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تحلیل مورفوتکتونیکی شکلگیری چالههای کويری دامنههای جنوبی و جنوب شرقی
شیرکوه در پلیو  -کواترنری
محمد شريفی پیچون * ،استاديار گروه جغرافیا ،دانشگاه يزد ،يزد ،ايران
غالمرضا تاج بخش ،استاديار گروه زمینشناسی ،دانشگاه يزد ،يزد ،ايران

چکیده
اشکال مورفوتکتونيکي متعدد و متنوعي براثر فعاليت گسل دهشير و گسلهاي ريدل درجه  2و  0منشعب از آن و در امتداد
آنها ،در پليو  -کواترنري به وجود آمده است .مهمترين آنها ،چالههاي ساختماني ابرقو و تاغستان در امتداد گسلهاي
مشتقشده از گسل دهشير در ناحية غربي و چالههاي کوچکتر و متعدد ديگري چون رشکوييه ،ارنان ،چاهشير و چاهترش در
امتداد گسلهاي بخش شرقي گسل دهشير است .هدف اين پژوهش ،بررسي چالههاي ناحية شرقي گسل دهشير در جنوب و
جنوب شرق شيرکوه در جنوب شهر يزد است .نتايج نشان داد اين چالهها مانند بسياري ديگر از چالههاي بستة ايران مرکزي
ازجمله گاوخوني ،به دليل تراکشش يک حوضة کشيده  -جداشده به وجود آمدهاند .منطقة مطالعهشده در يک زون برشي
ميان دو گسل راستبر فعال دهشير  -بافت و رفسنجان  -انار قرار دارد .چرخش پادساعتگرد بلوک گسله بين دو گسل
يادشده ،مناطق کششي محلي را ايجاد کرده و کاهش ضخامت پوسته را سبب شده است .اين امر موجب باالآمدگي منحني
زمينگرمايي و ذوب بخشي شده و ولکانيسم محلي پليوسن به بعد را به وجود آورده است .در پي اين پديده ،گنبدهاي
داسيتي متعددي در امتداد و تقاطع گسلها در جنوب و جنوب شرق شيرکوه و چينخوردگي رسوبات ميوسن شکل گرفته
است .فعاليت گسلها همراه با باالآمدگي گنبدها به تقطيع سطح هموار پيشين انجاميده و در بعضي نقاط فرونشيني
بخشهايي از منطقه را سبب شده و چالههاي ساختماني متعددي را به وجود آورده است.
واژههای کلیدی :چالة ساختماني ،مورفوتکتونيک ،گنبدهاي داسيتي ،گسل دهشير ،ارنان يزد.
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مقدمه

روانههاي گدازه ،سنگهاي آذرآواري و  ...ديده

در دامنههاي جنوبي و جنوب شرقي شيرکوه در

ميشود (شرافت و خدامي .)2 :8014 ،سنگهاي

جنوب شهرهاي يزد و مهريز ،چالههاي متعددي با

آتشفشاني مدنظر عمدتاً از جنس ريوداسيت ،داسيت و

فواصل کم در امتداد تقريباً يک خط شمال غربي -

به مقدار کمتري آندزيت و آندزيت  -بازالت است که

جنوب شرقي قرار دارند که آثار رسوبات آنها حاکي از

آثار حرارتي آنها بر سازند قرمز بااليي و کنگلومراي

درياچهايبودنشان در کواترنري است .اين چالهها در

پليو  -کواترنري مشهود است .از نظر معينوزيري

حال حاضر خشکاند و به شکل کفههاي رسي يا

( )8065اين ولکانيسم در محل شکستگيهاي متقاطع

دغها ديده ميشوند.

و گسلهاي امتداد لغز به وجود آمده است؛ به سخن

کوههاي آتشفشاني منفرد پليو  -کواترنري ،اين

ديگر ،مانند ولکانيسم بازالتي ناحية نايبند و نهبندان،

چالهها را از هم جدا کردهاند .اين چالهها جزو

بازشدن شکافهاي نردباني ناشي از حرکات کششي

مرتفعترين چالههاي کويري ايران مرکزي هستند و

گسلهاي موازي زاگرس و جابهجايي بلوکها متأثر از

براي نمونه ارتفاع کف چالة ارنان به حدود  2333متر

نيروهاي فشاري و کششي ،امکان صعود ماگماهاي

از سطح دريا ميرسد .اين منطقه ،بخشي از

مناطق عميق و رسيدن به سطح زمين را فراهم

حوضههاي فرونشستة ايران مرکزي را شامل ميشود؛

کردهاند.

همچون دشت کوير ،درياچة اروميه ،باتالق گاوخوني،

به عقيدة امامي ( )8063پس از ولکانيسم شديد و

کفههاي ابرکوه ،سيرجان و جازموريان که از ديد

شکافي پالئوژن ،در نئوژن ،استراتوولکانها و گنبدهاي

زمينشناسي ،فصل مشترک زونهاي ساختاري اروميه

آتشفشاني بهصورت متمرکز در شکستگيها يا محل

 -دختر با سنندج  -سيرجان است (آقانباتي:8010 ،

برخورد شکستگيها روي داده و در مواقعي حرکات

 )43و همة آنها در حاشية شمال شرقي سنندج -

گسلهاي برشي امتداد لغز موجب بروز شکستگيهاي

سيرجان قرار دارند .اين حوضهها با برخورد نهايي

کششي يا زونهاي کششي محدودي شده و خروج

صفحة ايران مرکزي با صفحة عربستان مرتبطاند

ماگما را سرعت بخشيده است.

( )Meyer & Le Dortz, 2007: 4و با وجود

سازوکارهاي تکتونيکي فشاري و کششي متنوعي

باالآمدگيهاي کلي حاصل از کوهزاد زاگرس ،از

در تشکيل حوضهها مؤثر است؛ ازجمله فعالشدن

دگرشکلي آن سالم ماندهاند ( Nadimi & Nadimi,

گسلهاي راستالغز و تشکيل حوضههاي کشيده -

 .)2008: 106اين مناطق فروافتاده و آثار درياچهاي

جداشده .8اين گسلها معموالً طول زيادي دارند و

موجود در آنها ،همزمان با رسوبگذاري شديد

ريشهدار هستند .طي فعاليت يک گسل امتدادلغز ،در
2

رسوبات کمتر سختشدة جرياني ،يخچالي ،بادي و

يک دوره بر اثر نيروي کششي ،حوضههاي تراکششي

درياچهاي ،بيشتر با ولکانيسم منسوب به پليو -

تشکيل ميشود يا با تغيير نوع نيروي واردشده از

کواترنري پهنة ايران مرکزي همراه هستند .ولکانيسم
پليو  -کواترنر اين منطقه عمدتاً به اشکال گنبد،

Pull- Apart Basin
Transtension

1
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محمد شريفی پیچون و غالمرضا تاج بخش

کششي به فشارشي ،ترافشارش 8ايجاد ميشود .در

مجاورت اين تودههاي آتشفشاني و نفوذي و متأثر از

مناطق کششي به علت نازکشدن پوسته و باالآمدگي

آنها به وجود آمدهاند .بررسي چگونگي ايجاد و تحول

منحنيهاي همدما (ژئوترمال) ،ظهور و بروز پديدة

اين عارضهها در چهارچوب دانش تکتونيک

ولکانيسم انتظار ميرود (.)Allen et al., 2011: 556

ژئومورفولوژي انجام ميشود .موضوع علم تکتونيک

امروزه اين حوضهها در ايران در مرحلة فشردگياند و

ژئومورفولوژي ،بررسي فرمها و چشماندازهاي قابل

به شکل حوضههاي تبخيري رخنمون دارند .بر اين

اندازهگيري بهوجودآمده با فعاليتهاي تکتونيکي است

اساس ،شکلگيري چالههاي ساختماني کوچک و

()Burbank & Anderson, 2001: 15؛ به بيان ديگر،

بزرگ متعدد در پهنة ساختماني ايران مرکزي به

تکتونيک ژئومورفولوژي رابطة بين تکتونيک و

دخالت کوهزاييهاي مختلف بهويژه کوهزايي آلپي

عوارض سطح زمين را نشان ميدهد و دانستن ارتباط

برميگردد؛ اما ايجاد و تغييرات زمينساختي بعضي از

حوادث تکتونيکي با بررسي اشکال و ناهمواريهاي

چالههاي منطقة يادشده بسيار جديد و متأثر از عملکرد

سطح زمين تعبير و تفسير ميشود .تکتونيک

گسلهاي اصلي ايران مرکزي در پليو  -کواترنري

ژئومورفولوژي در مقياس جهاني بهوجودآمدن قارهها

است؛ از اين رو در چشمانداز پيکر زمينساختي ايران

و اقيانوسها ،در مقياس ناحيهاي ساختمان

مرکزي ،برتري ساختمان شکسته بر چينخورده و

سلسلهجبال و در مقياس محلي ساختمان چينها و

آتشفشاني به دليل فعاليت و عملکرد گسلها در

گسلها ،شيبها و پرتگاهها را بررسي ميکند

کواترنري بهخوبي مشهود است .بهطور کلي تحوالت

(.)Duglas & Robert, 2001: 288

بوده

تکتونيک ژئومورفولوژي به دو صورت تعريف

کواترنري

پاياني

متأثر

از

نئوتکتونيک

( )Shirahama et al., 2019: 224و بيشتر اين

ميشود .8 :بررسي چشماندازهاي ايجادشده با

تحوالت در امتداد يا مجاورت گسلها رخ داده است

فرايندهاي تکتونيکي و  .2بررسي مسائل تکتونيکي با

(.)Topal et al., 2016: 55

اصول ژئومورفولوژي (.)Keller & Pinter, 2002: 52

فراواني چالههاي ساختماني در اين زون از ايران

در اين پژوهش از رويکرد اول براي تبيين چگونگي

نيز ،نتيجة دخالت گسلهاي فراوان در ساختمان آن

ايجاد ساختمان بعضي چالههاي ايران مرکزي استفاده

است؛ از اين رو تحوالت ساختاري ايران مرکزي را

شده است.

بايد در ارتباط با جنبش گسلها بررسي کرد (عاليي

بررسي مورفولوژي لندفرمهاي سطح زمين با

طالقاني .)242 -248 :8018 ،عالوه بر ساختمان

استفاده از دانش تکتونيک ،سابقهاي طوالني دارد و به

شکسته ،در ايران مرکزي ماگما بهطور وسيع از

زمان آغازين پايهريزي دانش ژئومورفولوژي در اواخر

پرکامبرين تا نئوژن ،هم به شکل آتشفشاني و هم به

قرن نوزدهم برميگردد .ويليام موريس ديويس 2در

شکل تودههاي نفوذي ،باال آمده است (همان.)242 ،

نظرية «چرخة فرسايش» 0خود بيان داشت مورفولوژي

بعضي چالههاي اين پهنة زمينساختي ايران در
Transpression

1

William Morris Davis
Cycle of eErosion

2
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هر مجموعة ساختماني در يکي از مراحل تکاملي خود

است که تا پايان کواترنري به دليل دماي کم و شايد

شامل جواني ،بلوغ و پيري قرار دارد و مرحلة جواني

هم بارش بيشتر ،پر از آب بودهاند ،اما با افزايش دما

آن با نيروهاي تکتونيکي ايجاد شده است ( Davis,

در هولوسن ،آب آنها تبخير شده است و به شکل

 .)1899: 363همچنين در مدلهاي پنک )8350( 8و

کوير درآمدهاند.

کينگ

2

جديدتر

هدف اين پژوهش ،بررسي چگونگي ايجاد

()8350

و

حتي

مدلهاي

ژئومورفولوژي مانند تعادل ديناميک هک )8373( 0و

چالههاي ساختماني واقع در دامنههاي جنوبي و

حساسيت چشمانداز برونسدن و تورنز ،)8363( 4به

جنوب شرق شيرکوه در استان يزد ازنظر زمينساختي

عوامل تکتونيکي بهمثابة عوامل اصلي ايجاد و تکامل

است که در پليو  -کواترنري ايجاد شده و به شکل

اشکال ناهمواريهاي زمين توجه شده است (مختاري،

درياچههاي کواترنري عمل کردهاند .اين چالهها متأثر

.)823 :8017

از عملکرد گسل دهشير  -بافت و گسلهاي ريدل

تکتونيک فعال در ايران براساس مدل جهاني

درجه  2حاصل از آن ايجاد شدهاند.

تکتونيک صفحهاي ،حاصل همگرايي پوستههاي

گسل دهشير در شرق کفة ابرقو کشيده شده که

قارهاي اوراسيا و عربستان است ( Walker, 2006:

جزئي از فروافتادگي بزرگ درياچة اروميه ،توزلوگل –

 .)22ايران با قرارگيري بر کمربند کوهزايي آلپ -

گاوخوني  -سيرجان است (آقانباتي .)43 :8010 ،اين

هيماليا همواره متأثر از فعاليتهاي تکتونيک و

گسل حد باختري مجموعهگسلهاي جنباي راستالغز

نئوتکتونيک و زلزلههاي مخرب بوده است (شريفي و

راستبر شمالي  -جنوبي پهنههاي ساختاري ايران

همکاران .)87 :8037 ،همگرايي مداوم صفحات

مرکزي و خاور ايران است .اين گسل با راستاي کلي

تکتونيکي پيرامون ايران در طول تاريخ زمينشناسي تا

شمال غرب  -جنوب شرق ،بخشي از پهنههاي سنندج

به امروز سبب فعاليت و دخالت گسلها ،باالآمدگي

 -سيرجان ،کمان ماگمايي اروميه  -دختر و ايران

ماگما ،چينخوردگي و بهطور کلي ساخت و تکامل

مرکزي را قطع ميکند (گورابي و پاريزي.)54 :8034 ،

اسکلت ناهمواريهاي کنوني فالت ايران ،بهويژه ايران

گسل دهشير با جهش تجمعي 233متري طي

مرکزي شده است .وجود گسلهاي بزرگ و قديمي

کواترنري ،ميزان لغزشي حدود  3188ميليمتر در هر

واقع در اين پهنة ساختماني مانند قم  -زفره ،دهشير -

سال داشته است؛ اين مسئله سبب تغيير شکل رسوبات

بافت ،کلمرد ،ترود ،پشتبادام و درونه و فعاليت آنها،

کواترنري و افت سطح اساس شبکههاي زهکشي

ساختار زمينشناسي متنوع ،پيچيده و بهطور کلي

دامنههاي جنوب غرب شيرکوه از اوايل کواترنري

شکستهاي را به وجود آورده است .يکي از اين

تاکنون شده است (گورابي و پاريزي.)57 :8034 ،

ساختمانها ،چالههاي بستة بزرگ و کوچک متعددي
روش پژوهش
1

Penck
king
3
Hack
4
Brunsden and Thornes
2

روش پژوهش حاضر ،توصيفي  -تحليلي و بيشتر
مبتني بر تحليل نقشهها و مشاهدات ميداني است.
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موقعیت جغرافیايی محدودة پژوهش

جنوبي و جنوب شرق شيرکوه با تحديد محدودة

منطقة پژوهش در طول جغرافيايي  50درجه و

پژوهش برحسب نقشههاي توپوگرافي و نقشة رقومي

 53دقيقه تا  54درجه و  53دقيقة طول جغرافيايي

ارتفاعي آغاز شد .در ادامه با استفاده از نقشههاي

شرقي و عرض جغرافيايي  08درجه و  83دقيقه تا

زمينشناسي  8:253333و  8:833333منطقة پژوهش

 08درجه و  23دقيقة عرض جغرافيايي شمالي در

و نقشة گسلهاي فعال ايران توليدشده در پژوهشکدة

جنوب شهرهاي يزد و مهريز و جنوب و جنوب

زمينشناسي ،گسلهاي اصلي و فرعي منطقه

شرقي کوه شيرکوه قرار دارد .در اين منطقه دستکم

استخراج شد؛ سپس با استفاده از تصاوير گوگلارث

چهار چالة ساختماني مهم و نسبتاً بزرگ ديده

و مطالعات ميداني ،آثار تغييرات مورفوتکتونيکي

ميشود که در امتداد يک خط شمال غرب  -جنوب

گسلهاي منطقه شامل بريدگي و تقطيع رسوبات

شرق قرار گرفتهاند .اين چالهها احتماالً تا پيش از

رسوبات

پليوسن به هم مرتبط بوده و يک چالة ساختماني

کواترنري ،تغيير و جابهجايي مسير آبراههها ،وجود

نسبتاً بزرگ را تشکيل ميداده و بهمثابة سطح اساس

پرتگاههاي گسلي ،وجود کوههاي آذرين پليو -

مناطق پيراموني عمل ميکردهاند .به نظر ميرسد اين

کواترنري و چالههاي واقع در مجاورت آنها بررسي

چالهها تا پيش از پليوسن ،جزئي از چالة ساختماني

و ساختمان زمين تجزيه و تحليل شد؛ همچنين

بزرگتر ابرکوه بودهاند .با فعاليت گسل دهشير -

گسلهاي خاوري  -باختري منشعب از گسل دهشير،

بافت و گسلهاي ريدل منشعب از آن در پليو -

زاوية آنها و آرايش گنبدهاي داسيتي واقع در

پلئيستوسن ،اين چالة بزرگ منقطع شده است و با

مجاورت چالههاي ساختماني تحليل و ارزيابي و

باالآمدگي رسوبات ميوسن و همچنين گدازههاي

ارتباط اين گنبدها با امتداد يا تقاطع گسلها و نيز

آندزيتي  -داسيتي پليو  -پلئيستوسن ،اين چالهها از

زمان فعاليت و باالآمدگي آنها بررسي شد؛ بهعالوه

همديگر بهطور کامل جدا شدهاند .بزرگترين اين

در بررسيهاي ميداني ،چينخوردگي و باالآمدگي

چالهها ،ارنان است که با کوههاي داسيتي  -آندزيتي

رسوبات ميوسن براثر فعاليت گسلها در پليو -

از چالههاي گاريزات در غرب و چاهترش و چاهشير

کواترنري تحليل و بررسي شد .يک ترانشة رسوبي

در شرق جدا شده است (شکل )8؛ با وجود اين،

حدود 23متري در چالة ارنان بهمثابة يکي از

چالة ارنان فرورفتگي کمتري دارد و در سراسر

چالههاي پژوهش و يکي از حوضههاي رسوبي و

کواترنري با افزايش آب و کاهش تبخير پر از آب

سطح اساس کواترنري منطقه و تحليل اليههاي

ميشده و سرريز آن به چالههاي چاهترش و چاهشير

مختلف رسوبي آن ،براي شناخت تغييرات

ميريخته است.

دشتها

و

مخروطافکنهها،

بهوِيژه

مورفوتکتونيکي چالههاي ساختماني اين محدوده
استفاده شد.
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شکل  .9موقعیت جغرافیايی چالههای ساختمانی واقع در جنوب و جنوب شرق دامنههای شیرکوه

يافتههای پژوهش

شکلگيري چالههاي نامبرده شده است .درواقع در

همانگونه که اشاره شد ،چالههاي ساختماني ايران

غرب و جنوب غرب يزد ،آثار تحوالت تکتونيکي و

مرکزي در پليو  -کواترنري متأثر از عملکرد و فعاليت

ماگمايي جوان براثر عملکرد گسل عمدتاً راستالغز

گسلهاي واقع در اين زون ساختماني قرار گرفتهاند و

نايين  -دهشير  -بافت و گسلهاي فرعي و درجه  2و

تغييرات زيادي در آنها به وجود آمده است .بعضي

 0آن ديده ميشود که بر بخش عمدهاي از غرب

چالهها در همين دوران متأثر از عملکرد گسلها به

منطقة مطالعهشده تأثير گذاشته است (مهرنهاد و

وجود آمده و بعضي ديگر نيز دچار فرونشيني بيشتر

مهرشاهي)822 :8014 ،؛ (شکل  .)2سيستم گسلي

شده و به شکل چالههاي بسته درآمدهاند .يکي از

حاکم بر منطقه بهطور عمده امتداد لغز با مؤلفة

گسلهاي بزرگ و اثرگذار بر شکلگيري و توسعة

راستبر است که سبب جابهجايي مجراي آبراههها،

چالههاي ايران مرکزي ازجمله چالههاي مدنظر در اين

رودهاي بريدهشده ،درههاي  vشکل و  ...است

پژوهش ،گسل دهشير  -بافت است که عملکرد آن

(ميرجليلي و همکاران.)251 :8031 ،

بررسي شده است.
گسل دهشیر  -بافت
منطقة مدنظر در شرق گسل دهشير  -بافت قرار
گرفته و فعاليت اين گسل در پليو  -کواترنري سبب

تحلیل مورفوتکتونیکی شکلگیری چالههای کويری دامنههای جنوبی و.........

محمد شريفی پیچون و غالمرضا تاج بخش

30 /

شکل  .3تصوير ماهوارهای منطقة پژوهش به همراه خطوارههای اصلی (منبع :نويسندگان)9411 ،

گسل نايين  -دهشير  -بافت حرکت راستگرد با

 .)Jackson, 2004: 11آخرين بررسيها ،حرکت

مؤلفة معکوس و درازاي حدود  473کيلومتر دارد که

راستبر اين گسل را حدود  2ميليمتر در سال نشان

ايالت ماگمايي اروميه  -دختر را از منطقة گاوخوني و

ميدهد (.)Meyer et al.‚ 2006: 198

ابرکوه جدا ميکند .حرکت راستگرد با مؤلفة معکوس

مشرفيفر و همکاران ( )8017براساس بررسيهاي

در شمال و اطراف نايين و راستگرد نرمال در جنوب،

تنش ديرين ،در بخش مرکزي اين گسل ،نخست يک

حاکي از آخرين فعاليتهاي آن است ( & Nadimi

فاز با رژيم فشارشي همراه گسلهاي معکوس و سپس

 .)Konon, 2012: 490اين گسل در کواترنري جنبا و

يک رژيم راستالغز  -فشارشي با گسلهاي امتدادلغز

در بعضي مخروطافکنهها و پرتگاههاي گسله ،مؤلفة

معکوس (اريبلغز) را معرفي کردهاند.

شيب لغز نرمال آن قابل اندازهگيري است ( & Walker
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ازنظر مقصودي و همکاران ( )8038از کرتاسه به
بعد ،گسل دهشير بيشتر مؤلفة برشي داشته و سبب
جابهجايي راستگرد ولکانيکهاي ائوسن  -اليگوسن به

گسلهاي معکوس باعث راندهشدن افيوليتها روي
واحدهاي ائوسن شده است.
الف

ميزان تقريباً  53کيلومتر و پرتگاههاي گسلهاي به
ارتفاع  83متر در رسوبات کواترنري شمال شهر
دهشير شده است .عملکرد راستالغز راستبر گسل
دهشير به همراه شکستگيهاي ريدل درجه  2سبب
ايجاد راندگيهاي شواز ،اميرآباد و توران پشت با
زاوية  25تا  05درجه با راستاي دهشير شده است

ب

(مهرنهاد و مهرشاهي.)820 :8014 ،
نديمي و کانون )2382( 8حوضة گاوخوني را
فروافتادگي ساختماني حاصل تراکشش يک حوضة
کشيده  -جداشده 2ميدانند که براثر حرکت راستگرد
گسل نايين دهشير  -بافت و رامشه ايجاد شده است.
اين مسئله به دليل خمش اين گسل در گاوخوني و

پ

ايجاد حوضة تراکششي ،امري ثابتشده است؛ اما در
منطقة پژوهش ،اين مکانيسم امکان تعميم ندارد.
جنبايي جوان گسل دهشير و شاخههاي فرعي آن در
منطقة بررسيشده از تغيير آبراههها ،بريدگي رسوبات
و

مخروطافکنهها،

باالآمدگي

تراورتن،

ايجاد

پرتگاههاي گسلي و ...نمايان است (شکل  .)0اين
گسل در جنوب دهشير به دو شاخه تقسيم ميشود؛
شاخة خاوري با زاويهاي حدود  03درجه که تا شهر
بافت کرمان ادامه مييابد و شاخة باختري که مرز
خاوري درياچة ابرکوه است و از باختر شهر مروست
عبور ميکند .بين اين دو گسل ،افيوليتهاي موسوم
به دهشير رخنمون دارند (شکل  0ت) که راندگي و

Nadimi and Konon
Pull Apart Basin

1
2

ت

تحلیل مورفوتکتونیکی شکلگیری چالههای کويری دامنههای جنوبی و.........
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شکل  .4الف .بريدهشدن مخروطافکنهها و رسوبات جديد براثر گسل دهشیر در تصوير ماهوارهای؛ ب .اثر گسل دهشیر و
باالآمدگی رسوبات عهد حاضر (ديد بهسوی شمال خاور)؛ پ .بريدهشدن رسوبات رودخانهای؛ ت .اثر گسل دهشیر بر
واحدهای افیولیتی (ديد بهسوی جنوب)؛ ج .بريدهشدن رأس مخروطافکنهها و تغییر در الگوی شبکة زهکشی براثر فعالیت
گسلها در پیرامون چالة ارنان در کواترنری (منبع :نويسندگان.)9411 ،

بخش شمالي و شاخة باختري گسل دهشير

نير و شکل  .)4اين گسلها فعاليتهاي متناوب با

بهموازات گسل انار و بخش جنوبي و خاوري آن

مکانيسمهاي متفاوت در زمانهاي مختلف داشتهاند.

(شهر بابک) بهموازات گسل رفسنجان است

فعاليت راستگرد آن در عهد حاضر ضمن بريدن

(شکل  .)2اين آرايش ،منطقة بررسيشدة اين نوشتار

تراورتنها و رسوبات رودخانهاي و مخروطافکنهها

را در يک زون برشي قرار ميدهد .اين زون برشي

هويداست .زونهاي برشي در بين گسلهاي راستالغز

ميان دو گسل راستبر فعال دهشير  -بافت و

با گسلهاي سيستماتيکي موسوم به ريدل همراه

رفسنجان  -انار قرار دارد و براثر باالآمدگي بخش

هستند .اين گسلهاي فرعي براساس زاويه با گسل

خاوري گسل انار  -رفسنجان و بخش باختري گسل

اصلي و مکانيسمهاي معکوس يا نرمال براي

دهشير  -بافت ،يک حوضة فرورفتة انباشته از

سرشکنکردن جابهجاييها و تحليل نيرو در سنگها

رسوبات نئوژن تا عهد حاضر را ساخته است که

ايجاد ميشوند و تقريباً تمام واحدهاي سنگي را

براثر چينخوردگي رسوبات قديميتر در مجاورت

متأثر کردهاند.

گسلها برونزد دارد (نقشة زمينشناسي 8:833333
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شکل  .3موقعیت گنبدهای داسیتی در مجاورت گسل  T1و چینخوردگی رسوبات منسوب به میوسن براثر باالآمدن
گنبدها .در مجاورت گسل دهشیر چینهای با محور .NW-SE

براساس بررسيهاي مقصودي و همکاران (،)8038

توت و همچنين روند دايکهاي نقشة زمينشناسي نير

گسلهاي با روند خاوري  -باختري منشعب از گسل

بهوضوح ديده ميشود .باالآمدگي گنبدها در امتداد و

دهشير ،مؤلفة جدايشي دارند که سبب شکلگيري

محل تقاطع گسلها ،گاه سبب چينخوردن رسوبات به

نواحي فروافتاده و پوشيده از رسوبات کواترنري شده

سن ميوسن شده است (شکل )4؛ بهعالوه بايد توجه

است .اين گسلها بيشتر چپگرد هستند و با گسلهاي

داشت فروافتادگي حاصل از اين کشش و ايجاد

اصلي ،زاويهاي حدود  63درجه دارند .گسلهاي T1

حوضههاي کمعمق با کنگلومراهاي نهچندان سخت

(دستگرد)( ،فقط در نقشة زمينشناسي 8:833333

نئوژن (نقشة زمينشناسي  8:253333يزد) و کنگلومرا و

دهشير مشخص شده) که دقيقاً از زير گنبد ارنان و

ماسهسنگ سست پليو  -کواترنري تا رسوبات عهد

محل مدنظر عبور ميکند و ( T2حاجيزماني) که در

حاضر دنبال شده است .محور چينهاي رسوبات

فاصلة 81کيلومتري جنوب گسل اول قرار دارد ،واجد

ميوسن در نزديکي گسل دهشير (نقشة زمينشناسي

اين شرايط به نظر ميرسند (شکل .)2

 8:833333نير) اغلب روند  NW-SEدارد که نشانة

مشرفيفر و همکاران ( )8017نيز ،محور تنش اصلي

ايراد تنش اصلي سيگما  8است.

سيگما  8را افقي و با روند  NE-SWو محور تنش

آلن و همکاران )2388( 8عملکرد گسلهاي

اصلي سيگما  0را با روند  NW-SEميدانند .روند

راستگرد ايران ازجمله دهشير و انار را در نئوژن

کششي اين امر با آرايش و راستاي خاوري  -باختري

بهويژه تا  5ميليون سال پيش ،يعني پليوسن براثر

گنبدهاي داسيتي دوحاجي ،حاجيزماني ،بنه و چاه
Allen et al

1

تحلیل مورفوتکتونیکی شکلگیری چالههای کويری دامنههای جنوبی و.........

همگرايي ورقة عربي و اوراسيا ،چرخش بلوکهاي
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برخالف جهت عقربههاي ساعت ميدانند (شکل .)5

حاصل بين گسلها حول محور قائم (سيگما )2

شکل  .0چرخش پاد ساعتگرد بلوک گسله بین گسلهای انار و دهشیر از اواخر میوسن ()Allen et al., 2011: 572

براثر اين چرخش و ايجاد مناطق کششي محلي ،با

اسيدي  -حد واسط ازجمله ارنان شکل گرفته است.

کمشدن ضخامت پوسته و باالآمدگي منحني

وجود چشمههاي تراورتنساز فراوان منطقه ،گواهي

زمينگرمايي و ذوب بخشي ،ولکانيسم پليوسن به

بر باالآمدن منحني زمينگرمايي است (شکل .)7

بعد روي داده و گنبدها و سوزنهايي با ترکيب

شکل  .7تصوير گنبد ارنان و تراورتنهای حاشیة آن
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ايجاد اين برآمدگيهاي آتشفشاني و گسلهاي

مسير الگوي زهکشي پس از پليو  -کواترنري پيرامون

امتداد لغز پس از تشکيل حوضة يکپارچة پوشيده از

تل شکارگاه ،تل گدار باغ و ارنان در نقشة 8/253333

رسوبات (ميوسن تا عهد حاضر) ،سبب تغيير الگوي

توپوگرافي يزد نمايان است .در اين الگو بعضي به

زهکشي منطقه شده و چالههاي کوچکتر و مجزاي

سطح اساس چالة چاهترش و چاهشير رسيده و بعضي

گاريزات (رشکوييه) ،ارنان ،چاهترش و چاهشير را به

مانند چالة رشکوييه کالً بدون ارتباط شدهاند.

وجود آورده است (شکل  .)6در شکل ( ،)6تغيير

شکل  .6تصوير ماهوارهای با مقیاس بزرگتر موقعیت چالههای منطقه و اثر گسلش و ماگماتیسم منطقه در پیدايش و
تغییر آنها

نتیجهگیری

پژوهشگراني مانند يماني و همکاران ( )8013و

اشکال مورفوتکتونيکي مختلف و متنوعي براثر

گورابي و پاريزي ( )8034آنها را بررسي کردهاند؛ اما

فعاليت گسل دهشير و گسلهاي ريدل درجه  2و 0

آثار مورفوتکتونيکي گسلهاي منشعب از گسل دهشير

منشعب از آن و در امتداد آنها در پليو  -کواترنري

در بخشهاي شرقي کمتر در کانون توجه بوده است.

ايجاد شده است .در گسلهاي منشعب از گسل دهشير

اين پژوهش بر تحليل ساختماني اشکال

در ناحية باختري آن ،اشکالي چون چالههاي

ناهمواريهاي ساختماني در اين ناحيه متمرکز است.

ساختماني ابرکوه و تاغستان ،پرتگاههاي گسلي،

نتايج بهدستآمده نشان ميدهد مهمترين آثار

باالآمدگي تراورتنهاي پليو  -کواترنري ،جابهجايي در

مورفوتکتونيکي گسلهاي مشتق از گسل دهشير در

مسير آبراههها ،بريدگي رسوبات دشتها و

بخش شرقي آن ،چالههاي ساختماني کوچک و متعدد

مخروطافکنهها و  ...به وجود آمده است که

است که در مجاورت گنبدهاي داسيتي پليو-

تحلیل مورفوتکتونیکی شکلگیری چالههای کويری دامنههای جنوبی و.........
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کواترنري و در سراسر دورة کواترنري محل

امامي ،محمدهاشم .)8063( ،ماگماتیسم در ايران،

رسوبگذاري قرار گرفتهاند .اين چالهها مانند بسياري

چاپ اول ،تهران ،انتشارات سازمان زمينشناسي و

ديگر از چالههاي بستة ايران مرکزي ازجمله گاوخوني

اکتشافات معدني کشور 728 ،صفحه.

( ،)Nadimi & Konon, 2012: 496به دليل تراکشش
يک حوضة کشيده  -جداشده شکل گرفتهاند.
منطقة پژوهش در يک زون برشي ميان دو گسل
راستبر فعال دهشير  -بافت و رفسنجان  -انار قرار
دارد .چرخش پادساعتگرد بلوک گسله بين دو گسل
يادشده ،مناطق کششي محلي را ايجاد کرده و کاهش
ضخامت پوسته را سبب شده است .اين امر موجب
باالآمدگي منحني زمينگرمايي و ذوب بخشي شده و

سهرابي ،آرش ،بيگي ،سهيال« .)8035( ،بررسی
شاخصهای ژئومورفیک و مورفوتکتونیکی
برای ارزيابی تکتونیک فعال در محدودة
آبدوغی ،شمال شرق يزد ،ايران مرکزی» ،نشرية
تحقيقات کاربردي علوم جغرافيايي ،سال ،87
شمارة .26 -6 ،43
شرافت،

شهرزاد،

خدامي،

مهناز،

(.)8014

ولکانيسم محلي پليوسن به بعد را به وجود آورده

«زيستشناسی سنگهای آتشفشانی پلیو -

است .در پي اين پديده ،گنبدهاي داسيتي متعددي در

کواترنر ايران مرکزی (استانهای اصفهان و

امتداد و تقاطع گسلها در جنوب و جنوب شرق

يزد)» ،بيستوچهارمين گردهمايي علوم زمين،

شيرکوه و همچنين چينخوردگي رسوبات ميوسن

تهران ،سازمان زمينشناسي.

شکل گرفته است .باالآمدگي گنبدها به تقطيع سطح
هموار پيشين انجاميده و در بعضي نقاط سبب
فرونشيني بخشهايي از منطقه شده است؛ بدين ترتيب
چالههاي ساختماني متعددي مانند گاريزات ،رشکوييه،
ارنان ،چاهشير و چاهترش در بخشهاي شرقي گسل
دهشير ايجاد شده است .نبوي ( )8055نيز به

شريفي ،محمد ،زارع ،فاطمه ،طاهرينژاد ،کاظم،
(« .)8037ارزيابی فعالیتهای نئوتکتونیک با
استفاده از شاخصهای ژئومورفیک (نمونة
موردی :حوضة آبريز کذاب يزد)» ،مخاطرات
محيط طبيعي ،سال  ،7شمارة .02 -85 ،88

بيرونزدگيهاي ماگمايي متأثر از فازهاي تنشي

عاليي طالقاني ،محمود ،)8018( ،ژئومورفولوژی

گسلهاي خارجشده از گسل دهشير و ايجاد چالههاي

ايران ،چاپ اول ،تهران ،نشر قومس 065 ،صفحه.

ساختماني گاوخوني ،ابرکوه و تاغستان در غرب و

گورابي ،ابوالقاسم ،پاريزي ،اسماعيل« .)8034( ،تأثیر

جنوب غرب گسل دهشير اشاره کرده است.
منابع
آقانباتي ،علي .)8010( ،زمینشناسی ايران ،چاپ اول،
تهران ،سازمان زمينشناسي و اکتشافات معدني
کشور 737 ،صفحه.

نوزمینساخت بر تحول لندفرمهای دامنههای
جنوب

غرب

شیرکوه»،

پژوهشهاي

ژئومورفولوژي کمي ،سال  ،4شمارة .53 -45 ،2
مختاري ،داوود« .)8017( ،تحلیلهای زمینساخت -
رسوبی چالة تکتونیکی و در حال گسترش
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مرند» ،پژوهشهاي جغرافيايي ،دورة ،03

منطقة خاوری شهر يزد» ،علوم زمين ،سال ،21

شمارة .847 -823 ،73

شمارة .263 -256 ،888

مشرفيفر ،محمدرضا ،علوي ،احمد ،محجل ،محمد،

نبوي،

محمدحسن،

(.)8055

ديباچهای

بر

( ،)8017تفکیک فازهای تنش ديرين بر پاية

زمینشناسی ايران ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات

دادههای گسلی ناهمگن در بخش مرکزی گسل

سازمان زمينشناسي کشور 833 ،صفحه.

دهشیر ،فصلنامة علوم زمين ،دورة  ،81شمارة ،73
.60 -74

يماني ،مجتبي ،قاسمي ،محمدرضا ،علويپناه ،سيد
کاظم،

گورابي،

ابوالقاسم،

(.)8013

معيري ،مسعود ،موسوي ،سيد حجت.)8016( ،

«مورفوتکتونیک ناحیة دهشیر با استفاده از

«بررسی و تحلیل آثار ژئومورفولوژی گسل

تکنیکهای

پژوهشهاي

ترود» ،فصلنامة چشمانداز جغرافيايي ،سال ،0

جغرافياي طبيعي ،سال  ،4شمارة .23 -8 ،68

شمارة .867 -853 ،6
معينوزيري،

(.)8065

حسين،

ديباچهای

بر

ماگماتیسم در ايران ،چاپ دوم ،تهران ،انتشارات
دانشگاه تربيت معلم 443 ،صفحه.
مقصودي ،ميثم،

قرشي ،منوچهر،

نظامپور،

محمدهادي« .)8038( ،شواهد ساختاری تغییر
رژيم تنش فشارشی به برشی فشارشی در منطقة
جنوب شرق باتالق گاوخونی ،محدودة
خوشاب» ،فصلنامة زمين ،سال  ،6شمارة ،24
.282 -836
مهرنهاد ،حميد ،مهرشاهي ،داريوش« .)8014( ،تحلیل
ساختاری و سايزموتکتونیکی گسل دهشیر»،
فصلنامة

تحقيقات

جغرافيايي،

دورة

،23

شمارة .826 -881 ،61
ميرجليلي ،مرضيهسادات ،قائمي ،فرزين ،رحيمي،
بهنام ،مشرفيفر ،محمدرضا ،غالمزاده ،مريم،
(« .)8031ارزيابی فعالیتهای نوزمینساختی

ژئومورفومتری»،
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